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เป็นเวลายาวนานกว่า 9 ปี กับการเดินทางอันแสนไกลกว่า 3 พันล้านไมล์ 
เพื่อจะได้ยลโฉมดาวพลูโต อดีตดาวเคราะห์ดวงที่ 9 ที่อยู่ไกลสุดขอบระบบ
สุริยะของเรา ในระยะใกล้ที่สุดเป็นครั้งแรก เมื่อยานสำรวจอวกาศไร้คนขับ 
นิวฮอไรซอนส์ได้เดินทางมาถึง และเผยภาพถ่ายที่มนุษย์ไม่เคยเห็นมาก่อน

• เรื่องจากปก : 
สิ้นสุดการรอคอย...
ยานนิวฮอไรซอนส์ ไขความลับดาวพลูโต 

 • ระเบียงข่าว 
 วิทย์-เทคโนฯ ไทย :
o Z-Baby แอปพลิเคชันเฝ้าติดตามลูก

น้อยในครรภ์มารดา

o เยาวชนไทยคว้าเหรียญโอลิมปิกวิชาการ

• หน้าต่างข่าว 
 วิทย์-เทคโนฯ โลก :
อนุมัติการก่อสร้างกล้องโทรทรรศน์ขนาด
ใหญ่ “ไจแอนท์ แมกเจลแลน”
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สิ้นสุดการรอคอย...

ยานนิวฮอไรซอนส์ 
ไขความลับดาวพลูโต
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จุมพล เหมะคีรินทร์
บรรณาธิการบริหาร

Editor’s Note
จุมพล เหมะคีรินทร์

Cover Story

ความสำเรจ็ในภารกจิของยานสำรวจอวกาศนวิฮอไรซอนสท์ีเ่ดนิทาง 
ไปถึงดาวพลูโต ดาวเคราะห์แคระที่อยู่สุดขอบระบบสุริยะของเราใน 
ระยะใกล้ที่สุดเป็นครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
ทีผ่า่นมานี ้นบัเปน็ความสำเรจ็ของวงการวทิยาศาสตรท์ีส่ำคญัอกีครัง้หนึง่ 
ของมนุษยชาติ โดยทีมนักวิทยาศาสตร์ขององค์การบริหารการบินและ 
อวกาศแห่งชาติ (นาซา) สหรัฐอเมริกา จึงทำให้สหรัฐอเมริกาเป็น 
ประเทศแรกของโลกทีส่ง่ยานสำรวจอวกาศไปสำรวจดาวเคราะหใ์นระบบ 
สุริยะครบทุกดวง ตั้งแต่ดาวพุธจนถึงดาวพลูโต

 ความสำเร็จครั้งนี้บ่งบอกถึงความแม่นยำในองค์ความรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์ของมนุษย์เราด้วย น่าทึ่งมั้ยละครับที่ยานเดินทางไป 
ในอวกาศอนักวา้งใหญไ่พศาล แตก่ลบับนิไปถงึดาวพลโูตไดอ้ยา่งแมน่ยำ 
ไมใ่ชก่ารเดนิทางไปแบบมัว่ๆ แตต่อ้งผา่นการคำนวณโดยอาศยักฎเกณฑ ์
และทฤษฎีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างแม่นยำ โดยเฉพาะ 
กฎพื้นฐานคือกฎการเคลื่อนที่ของไอแซก นิวตัน ที่มีมายาวนานแล้วกว่า  
300 ปี ประกอบองค์ความรู้สมัยใหม่ด้านต่างๆ ด้วย ทำให้ภารกิจครั้งนี้ 
ลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งต้องรอคอยเป็นเวลายาวนานถึงเกือบ 10 ปี !!!

 ในรายละเอียดที่ ต้องยกนิ้ ว โป้ งกดไลค์ ให้ รั วๆ แก่ทีม 
นักวิทยาศาสตร์ครับ นั่นก็คือ การวางแผนให้ยานนิวฮอไรซอนส์ต้อง 
เดินทางเข้าไปในวงโคจรของดาวพฤหัสบดีก่อน แล้วอาศัยแรงโน้มถ่วง 
ของดาวพฤหัสบดีช่วยเหวี่ยงเพื่อเพิ่มความเร็วขึ้นไปอีกเพื่อให้ไปถึง 
ดาวพลูโตเร็วขึ้น เป็นการประหยัดทั้งพลังงานและย่นระยะเวลาใน 
การเดินทาง ไม่เช่นนั้นคงนานกว่า 10 ปีเป็นแน่

 ประเด็นต่อมาก็คือ การติดตั้งอุปกรณ์สำคัญ 7 ชุดอุปกรณ์  
เพื่อให้ยานนิวฮอไรซอนส์ทำงานในการเก็บข้อมูลต่างๆ ทั้งการถ่ายภาพ 
ความละเอียดสูงทั้งภาพสีและขาวดำ การสำรวจสภาพบรรยากาศ 
ของดาวพลูโต อุณหภูมิ เป็นต้น

 วันที่ยานนิวฮอไรซอนส์จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ดาวพลูโตมากที่สุด
ว่าต้องเป็นวันนี้ เวลานี้ ก็คำนวณเป๊ะมากครับ ทำให้ทีมนักวิทยาศาสตร์
นาซาที่เฝ้าลุ้นอยู่หน้าจอทีวีต่างได้เฮไปตามๆ กัน

  ภาพของพื้นผิวดาวพลูโตในระยะใกล้ ช่วยเปิดโลกทัศน์ 
เป็นครั้งแรกให้มนุษย์ได้รับรู้ สร้างความน่าทึ่งให้กับนักวิทยาศาสตร์ 
ไม่น้อยในมุมมองและความรู้ใหม่ๆ ข้อมูลจากภาพถ่ายจะทยอยส่งกลับ 
มายังโลกเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งก็ต้องใช้ เวลาไม่น้อยครับ  
นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่ากว่าข้อมูลท่ีได้จะส่งกลับมาได้หมด ก็ต้องใช้ 
เวลากว่า 16 เดือนทีเดียว

  ข้อมูลที่ได้จากดาวพลูโตอาจทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจเรื่อง 
ทฤษฎีการกำเนิดและวิวัฒนาการของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ  
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบสุริยะ การกำเนิดโลก และ 
สิ่งมีชีวิต มากยิ่งขึ้นด้วย

	 	ความสำเร็จของยานนิวฮอไรซอนส์	 จึงถือเป็นความสำเร็จ 
ของวงการวิทยาศาสตร์ของมนุษยชาติอีกก้าวหนึ่งอย่างแท้จริงครับ

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลาประมาณ 7:49 น. ตามเวลา 
ฝั่งตะวันออก (EDT) ของสหรัฐอเมริกา หรือ 18:49 น. ของวันเดียวกันตามเ
วลาในประเทศไทย เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ 
(นาซา) สหรฐัอเมรกิา ในภารกจินวิฮอไรซอนส ์ตา่งลุน้ระทกึอยูห่นา้จอทวีเีพือ่ชม 
วินาทีประวัติศาสตร์ ขณะที่ยานสำรวจอวกาศนิวฮอไรซอนส์ เคลื่อนที่ผ่าน 
ดาวพลูโตในระยะใกล้ที่สุดเป็นครั้งแรกที่ระยะห่าง ประมาณ 12,500 กิโลเมตร  
ด้วยความเร็วราว 49,600 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และทุกคนก็ได้เฮเมื่อ 
ยานนิวฮอไรซอนส์ทำได้สำเร็จ

  ภาพถ่ายบนพื้นผิวดาวพลูโตได้เผยแพร่ในวันถัดมา เนื่องจากคลื่นสัญญาณ 
ข้อมูลกว่าจะส่งมาถึงโลกต้องใช้เวลากว่า 4 ชั่วโมง และนาซาต้องใช้เวลา 
ในการประมวลผลอกีระยะหนึง่ สว่นขอ้มลูทัง้หมด กวา่ยานจะโหลดและสง่กลบั 
มายังโลก ทีมนักดาราศาสตร์คาดการณ์ว่าจะต้องใช้เวลาอีกกว่า 16 เดือนหลังจากน้ี 

 ภารกจิของยานนวิฮอไรซอนส ์นอกเหนอืจากการถา่ยภาพบนพืน้ผวิดาวพลโูต 
แลว้ กย็งัจะถา่ยภาพดวงจนัทรท์ีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในจำนวนหา้ดวงของดาวพลโูต  
คือดวงจันทร์แครอน (charon) และบินต่อเข้าไปในแถบไคเปอร์ (kuiper belt) 
ซึ่งเป็นแนววงแหวนที่อยู่นอกวงโคจรของดาวเนปจูนออกไป เพื่อสำรวจวัตถุใน 
แถบไคเปอร์นี้ด้วย นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าแถบไคเปอร์นี้ประกอบด้วยวัตถุ 
ที่เป็นก้อนน้ำแข็งมากมาย

เครดิตภาพ: NASA

เครดิตภาพ: JHUAPL/SwRI

ความสำเร็จของยานนิวฮอไรซอนส์ 
ความสำเร็จของวิทยาศาสตร์
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แถบไคเปอร์ : แนววงแหวนที่อยู่นอกวงโคจร
ของดาวเนปจูนออกไป

พลูโต แต่เดิมจัดเป็นดาวเคราะห์ดวงหน่ึงในจำนวน  

9 ดวงที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ ดังที่เราร่ำเรียนกัน 

ในตำรามาเนิน่นาน ถอืเปน็ดาวเคราะหด์วงที ่9 ทีอ่ยูไ่กล 

สดุขอบในระบบสรุยิะของเรา คน้พบโดย ไคลด ์ทอมบอห ์

(Clyde Tombaugh) นกัดาราศาสตรช์าวอเมรกินั เมือ่ 

พ.ศ. 2473 แต่ต่อมาภายหลังมีข้อมูลจากการศึกษา 

ดาวพลูโตมากขึ้น และพบว่าดาวพลูโตมีคุณลักษณะ 

ทีค่อ่นขา้งตา่งออกไปจากดาวเคราะหใ์นระบบสรุยิะอกี 8 ดวงพอสมควร ทัง้ในแงข่นาดทีม่ขีนาดเลก็ (ซึง่ภายหลงัมกีารคน้พบวา่มวีตัถุ 

ในระบบสรุยิะอกีเปน็จำนวนมากทีม่ขีนาดใกลเ้คยีงกบัดาวพลโูต ถา้เชน่นัน้วตัถเุหลา่นีจ้ะตอ้งถอืเปน็ดาวเคราะหด์ว้ยทัง้หมดหรอืไม)่  

และมีวงโคจรที่ไม่ชัดเจน เนื่องจากมีความเป็นวงรีมาก จนทำให้วงโคจรบางช่วงมาซ้อนเหลื่อมกับวงโคจรของดาวเนปจูน  

(แต่ไม่ชนกันเนื่องจากอยู่กันคนละระนาบ) ส่งผลให้บางช่วงเวลาดาวพลูโตก็มาอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าดาวเนปจูนเสียอีก

  ดังนั้น ในที่ประชุมสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2549 ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก นักดาราศาสตร์กว่า  

2,500 คน จาก 75 ประเทศทั่วโลก ได้มีมติปลดดาวพลูโตออกจากการเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ และลดสถานะเป็น 

“ดาวเคราะห์แคระ” แทน เป็นอันสิ้นสุดสถานภาพการเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของดาวพลูโตที่ดำรงมายาวนานถึง 76 ปี

พลูโตถูกลดสถานะ
เป็น

ดาวเคราะห์แค
ระ
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ทำไมจึงต้อง
สนใจดาวพลูโต

ภาพถ่ายดาวพลูโตที่ได้จากยานนิวฮอไรซอนส์ (เครดิตภาพ: NASA)

 เน่ืองจากเรามีข้อมูลเก่ียวกับดาวพลูโตน้อยมากเม่ือเทียบดาวเคราะห์ในระบบ 
สรุยิะดวงอืน่ๆ และกไ็มเ่คยมยีานสำรวจอวกาศลำใด ทีเ่ดนิทางมาถงึและเขา้ใกล ้
ดาวพลูโตเช่นนี้มาก่อน ดังนั้นข้อมูลที่ได้จากยานนิวฮอไรซอนส์ครั้งนี้ จึงเป็น 
การเปิดประตูขุมทรัพย์คลังความรู้ของดาวพลูโตรวมถึงวัตถุในแถบไคเปอร์ให้ 
นักดาราศาสตร์ได้รับรู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสภาพพื้นผิวของ 
ดาวพลูโต ร่องรอยของหลุมอุกกาบาต ข้อมูลทางธรณีวิทยา สภาพบรรยากาศ  
อุณหภูมิ ปริมาณฝุ่นในแถบไคเปอร์ ลมสุริยะที่ดาวพลูโต และมันอาจจะเป็น 
จิ๊กซอว์ที่นำไปสู่ความรู้ความเข้าใจเรื่องทฤษฎีการกำเนิดและวิวัฒนาการของ 
ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบสุริยะ  
การกำเนิดโลก และสิ่งมีชีวิต มากยิ่งขึ้นด้วย

นิวฮอไรซอนส์ 
ยานสำรวจอวกาศ
ผูไ้ขความลับดาวพลูโต
 19 มกราคม พ.ศ. 2549 ยานสำรวจอวกาศ “นวิฮอไรซอนส”์ (New Horizons)  
ทะยานสู่ท้องฟ้าด้วยจรวดแอตลาส 5 ก่อนที่ยานจะเดินทางต่อสู่ห้วงอวกาศ  
โดยมเีปา้หมายสดุทา้ยทีด่าวพลโูต กบัภารกจิสำคญัในการสำรวจดาวพลโูตและ 
ดาวเคราะห์แคระดวงอื่นๆ ที่อยู่ในบริเวณแถบไคเปอร์

  ยานนวิฮอไรซอนส ์มลีกัษณะคลา้ยและใกลเ้คยีงกบัเครือ่งเลน่เปยีโนทีต่ดิตัง้ 
จานดาวเทยีมอยูข่า้งบน มคีวามสงู 0.7 เมตร ยาว 2.1 เมตร และกวา้ง 2.7 เมตร 
น้ำหนัก 478 กิโลกรัม ติดตั้งอุปกรณ์สำคัญ 7 ชุดอุปกรณ์ ได้แก่

• LORRI : กล้องโทรทรรศน์และกล้องถ่ายภาพความละเอียดสูง ใช้ถ่ายภาพ
เพื่อการสำรวจในระยะไกล

• Alice : กลอ้งถา่ยภาพในชว่งคลืน่อลัตราไวโอเลต ใชว้เิคราะหช์ัน้บรรยากาศ 
ของดาวพลูโต

• Ralph : กลอ้งถา่ยภาพส ีในชว่งคลืน่แสงทีต่าเรามองเหน็และคลืน่อนิฟราเรด  
และยังช่วยสร้างภาพแผนท่ีบนผิวดวงดาวท่ีแสดงถึงอุณหภูมิความร้อนด้วย 

• SWAP : อุปกรณ์ตรวจสอบลมสุริยะที่เกิดขึ้นรอบๆ ดาวพลูโต

• PEPSSI : อปุกรณต์รวจวดัปรมิาณโมเลกลุและอะตอมทีห่ลดุลอดออกมาจาก 
บรรยากาศของดาวพลูโต

• REX : จานส่งคลื่นวิทยุซึ่งเปรียบเสมือนเสาอากาศที่ส่งคลื่นสัญญาณจาก 
ดาวพลูโตไปยังโลก

• SDC (Student Dust Counter) : อุปกรณ์ชิ้นนี้สร้างโดยนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยโคโลราโด ใช้ตรวจวัดผลกระทบของฝุ่นท่ีมีต่อยานนิวฮอไรซอนส์ 
ตลอดภารกิจนี้
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ยานนิวฮอไรซอนส์ เคลื่อนที่
โดยใชเ้ชื้อเพลิงหรือพลังงาน
จากแหล่งใด

 ชมคลิปวิดีโอแสดงภาพแอนิเมชันการเดินทางของยานนิวฮอไรซอนส์ 
ตั้งแต่ปล่อยออกจากโลก ผ่านดาวพฤหัสบดี แล้วอาศัยแรงโน้มถ่วงของดาว
พฤหัสบดีช่วยเหวี่ยงเร่งความเร็วไปถึงดาวพลูโต ได้ที่เว็บ

  เนื่องจากดาวพลูโตเป็นดาวที่อยู่ห่างไกลจากโลกมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการร่น 
ระยะเวลาในการเดนิทางใหน้อ้ยลง จงึจำเปน็ตอ้งใหย้านเคลือ่นทีด่ว้ยความเรว็สงู  
(กระนั้นก็ตาม การเดินทางของยานครั้งนี้ก็ต้องใช้เวลาถึง 9 ปีเศษ) ซึ่งแหล่ง 
เชื้อเพลิงหรือพลังงานจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

  ยานนิวฮอไรซอนส์ ถูกส่งขึ้นไปจากโลกด้วยความเร็วต้นที่สูงมากคือราว  
16 กิโลเมตรต่อวินาที หรือในอัตราความเร็วประมาณ 58,000 กิโลเมตร 
ต่อชั่วโมง โดยใช้พลังงานจากจรวดเชื้อเพลิงขับดันจนพ้นแรงโน้มถ่วงของโลก 
สู่อวกาศ พลังงานที่เหลือจะใช้เพื่อการปรับทิศทางการโคจรเท่านั้น จนยาน 
เคลื่อนเข้าสู่ดาวพฤหัสบดี ก็จะอาศัยแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสบดีช่วยเหวี่ยง 
เพื่อเพิ่มความเร็วขึ้นไปอีกเป็น 20 กิโลเมตรต่อวินาที จนไปถึงดาวพลูโต

 อย่างไรก็ตามภายในยานเองก็ยังมีอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต้องใช้ 
ไฟฟ้าด้วย ซึ่งปกติถ้าเป็นยานสำรวจดาวเคราะห์ชั้นในที่ไม่ห่างจากดวงอาทิตย์  
การใช้แผงโซลาร์เซลล์ก็ยังมีความสำคัญในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็น 
กำลังไฟฟ้าได้ แต่กรณีของดาวพลูโตนี้ อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มาก การใช้ 
ประโยชน์จากแผงโซลาร์เซลล์จึงไม่มีความจำเป็น ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์จึงได้ 
คิดหาพลังงานจากแหล่งอื่นให้กับยานนิวฮอไรซอนส์แทน นั่นคือพลูโตเนียม 
ซึง่เปน็ธาตกุมัมนัรงัส ีโดยมนัจะสลายตวัและใหพ้ลงังานความรอ้นออกมา จากนัน้ 
จึงใช้อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นกำลังไฟฟ้านำไปใช้ประโยชน์

ยานนิวฮอไรซอนส์ส่งภาพมายัง
โลกได้อย่างไร และใช้เวลาเท่าไร
 การรับส่งข้อมูลหรือการสื่อสารต่างๆ ระหว่างยานนิวฮอไรซอนส์กับโลกนั้น  
จะรับส่งโดยใช้คลื่นวิทยุที่ย่านความถี่  8-12 GHz โดยยานจะมีจาน 
รับส่งสัญญาณขนาด 2.1 เมตร ขณะที่บนโลก สถานีรับส่งสัญญาณคือ 
Deep Space Network ของนาซา ซึ่งมีจานดาวเทียมขนาด 26-70 เมตร 
ทำหน้าที่รับส่งสัญญาณ โดยมีเครือข่ายอยู่สามแห่ง คือ สหรัฐอเมริกา สเปน 
และออสเตรเลีย และในจำนวนนี้จะมีสถานีอย่างน้อยหนึ่งแห่งที่จานรับส่ง 
สัญญาณจะหันหน้าไปยังตำแหน่งของยานเสมอ

  สำหรบัระยะเวลาในการสง่ขอ้มลูถงึโลก ขอ้มลูทีส่ง่ผา่นคลืน่วทิยซุึง่เปน็คลืน่ 
แม่เหล็กไฟฟ้าแม้จะมีอัตราเร็วเท่ากับการเดินทางของแสงคือราวสามแสน 
กิโลเมตรต่อวินาทีก็ตาม แต่ด้วยระยะทางระหว่างโลกกับดาวพลูโตหรือ 
ยานนิวฮอไรซอนส์ขณะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ดาวพลูโตนั้นอยู่ห่างไกลกันกว่า  
3 พันล้านไมล์ หรือเกือบ 5 พันล้านกิโลเมตร ทำให้ต้องใช้เวลากว่า 4 ชั่วโมง  
ทำนองเดียวกันหากนักวิทยาศาสตร์บนพื้นโลกจะสั่งการใดๆ ไปที่ยาน 
ก็ต้องใช้เวลากว่า 4 ชั่วโมงเช่นกัน
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นิวฮอไรซอนส์ ไขความลับ
ดาวพลูโต
 จากภาพถ่ายพื้นผิวดาวพลูโตทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องทึ่งเป็นอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะความคิดเดิมๆ ที่คาดว่าพื้นผิวดาวพลูโตที่ผ่านการดำรงอยู่มาอย่าง 
ยาวนานน่าจะมีร่องรอยของหลุมอุกกาบาตหรือหลุมบ่อต่างๆ จำนวนมาก 
จากการถกูวตัถจุากภายนอกมากระทำ และทิง้รอ่งรอยเหลา่นีไ้วซ้ึง่จะเปน็ขอ้มลู 
ใหเ้ราสามารถประเมนิอายขุองดาวพลโูตหรอืสภาพบรรยากาศในอดตีได ้ไมต่า่ง
อะไรจากริว้รอยเหีย่วยน่บนใบหนา้ของคนทีช่ราภาพไปตามวยั และความหยาบ
กรา้นของผวิหนงัทีผ่า่นสายลมและแสงแดดมาเนิน่นาน แตจ่ากหลกัฐานภาพถา่ย 
ของยานนวิฮอไรซอนสท์ีส่ง่กลบัมายงัโลก ปรากฏวา่ พืน้ผวิของดาวพลโูตสว่นใหญ่ 
กลับราบเรียบ ราวกับทุ่งราบน้ำแข็งอันกว้างใหญ่ เสมือนมีการเปลี่ยนแปลง 
ทางธรณวีทิยามาไมน่าน ถา้เชน่นัน้มนัมพีลงังานจากแหลง่ใดหรอืไมท่ีก่อ่ใหเ้กดิ
สภาพการณ์เช่นนี้ได้ เป็นปริศนาที่น่าสนใจและค้นหาคำตอบ

 สภาพบรรยากาศของดาวพลโูต เนือ่งจากดาวพลโูตมแีรงโนม้ถว่งทีน่อ้ยมาก 
คือประมาณ 0.65 เมตร/วินาที2 (โลกมีแรงโน้มถ่วง 9.8 เมตร/วินาที2) ส่งผลให้ 
กา๊ซทีอ่ยูใ่นชัน้บรรยากาศของดาวพลโูตถกูดงึดดูดว้ยแรงทีน่อ้ยมาก จงึทำใหก้า๊ซ 
มีการกระจายตัวออกไปได้มาก โดยพบว่าก๊าซในชั้นบรรยากาศดาวพลูโตมี 
ความหนาถึง 1,600 กิโลเมตร (แต่เดิมเราเข้าใจว่าดาวพลูโตมีความหนาของ 
บรรยากาศราว 270 กิโลเมตรเท่านั้น) และเต็มไปด้วยก๊าซไนโตรเจน (N

2
) 

 	ปรากฏการณ์ลมสุริยะที่ดาวพลูโต	 แม้ว่าดาวพลูโตจะอยู่ห่างไกลจาก 
ดวงอาทิตย์มาก แต่ปรากฏการณ์ลมสุริยะก็ยังส่งผลมาถึงที่นี่เช่นกัน และทำให้ 
เกิดอนุภาคของประจุไฟฟ้าแผ่กระจายเป็นหางยาวออกจากดาวพลูโต

ภาพดาวพลูโตภาพนี้สร้างสรรค์มาจากภาพขาว-ดำ 4 ภาพ 
ที่ถ่ายจากกล้อง LORRI และข้อมูลภาพสีจากกล้อง Ralph ซึ่ง
ถ่ายโดยยานนิวฮอไรซอนส์ที่ระยะ 450,000 กิโลเมตร ภาพสี 
ภาพนี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ใช้ตรวจสอบความแตกต่างของ 
องค์ประกอบและพื้นผิวดาวพลูโต ดังบริเวณที่สว่างที่คล้ายรูป 

หัวใจ นั่นคือบริเวณแหล่งที่เป็นน้ำแข็งนั่นเอง
(เครดิตภาพ : NASA/JHUAPL/SwRI)

ภาพถ่ายพื้นผิวดาวพลูโตในระยะใกล้บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร เผยให้เห็นภูเขาอายุยังน้อย 
มีความสูงราว 3,500 เมตร เหนือพื้นผิวที่เป็นน้ำแข็ง

(เครดิตภาพ : NASA/JHUAPL/SwRI)

 ชมภาพแอนิเมชันของดาวพลูโตช่วงเวลาต่างๆ ในหลาย 
ทศวรรษ นับตั้งแต่เริ่มพบครั้งแรกโดย ไคลด์ ทอมบอห์ (Clyde 
Tombaugh) เมื่อ พ.ศ. 2473 และช่วงเวลาต่อมาเป็นภาพ 
ที่ได้จากกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล จนล่าสุดเป็นภาพที่ได้
จากยานนิวฮอไรซอนส์ ซึ่งภาพสุดท้ายเป็นภาพถ่ายระยะใกล้ 
ของพื้นผิวดาวพลูโต

ชมได้ที่เว็บ 
http://www.nasa.gov/image-feature/goddard/views-of-pluto-through-the-years
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 ภาพและข้อมูลจากดาวพลูโต จะเป็นกุญแจสำคัญที่ทยอยไขความลับให้มนุษย์เราได้รับทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ความรู้ความเข้าใจที่ได้นี้ คงจะนำไป
สู่การถกเถียงให้เพิ่มพูนปัญญาในทางวิชาการ กระทั่งการเขียนตำราหรือหนังสือใหม่ๆ เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้มนุษยชาติรุ่นหลังได้ศึกษากันต่อไป

ภาพแสดงรอยแตกบนพื้นผิวของดาวพลูโต ภาพนี้ถ่ายโดยกล้อง LORRI 
เมื่อวันที่  14 กรกฎาคม 2558 ที่ระยะเหนือพื้นผิวดาวพลูโต

ประมาณ 77,000 กิโลเมตร
(เครดิตภาพ : NASA/JHUAPL/SWRI)

ภาพดวงจันทร์แครอน (Charon) ของดาวพลูโต ถ่ายเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 
ที่ระยะประมาณ 79,000 กิโลเมตร เหนือพื้นผิวดาวพลูโต ก่อนที่อีกหนึ่งชั่วโมงครึ่ง
ต่อมา ยานนิวฮอไรซอนส์จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ดาวพลูโตที่สุด ภาพนี้แสดงให้เห็น 
รายละเอียดพื้นผิวที่มีร่องรอยของหลุมอุกกาบาตรวมถึงภูเขาที่เกิดขึ้นในแอ่ง 

(Mountain in a Moat) ของดวงจันทร์แครอน
(เครดิตภาพ : NASA/JHUAPL/SWRI)

แหล่งข้อมูลและภาพอ้างอิง
http://thaiastro.nectec.or.th/library/pluto/pluto.html

http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-article/2114-new-horizons-pluto-surway
รายการ ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส : มหัศจรรย์ “พลูโต” ความลี้ลับ “ระบบสุริยะ” (20 ก.ค. 58) https://www.youtube.com/watch?v=_GVVThukn34

http://www.dek-d.com/education/37747/
http://solarsystem.nasa.gov/missions/profile.cfm?MCode=PKB&Display=ReadMore

http://www.ninfinger.org/karld/My%20Space%20Museum/newhorizons.htm
https://amazing-space.stsci.edu/news/archive/2007/01/ill-01.php

http://pluto.jhuapl.edu/Mission/The-Path-to-Pluto/Mission-Timeline.php
http://i.imgur.com/u5riBSG.jpg

http://www.sunflowercosmos.org/cosmology/cosmology_main/scale_universe%20_1.html
http://www.nasa.gov/press-release/nasa-pluto-new-horizons-july-13-media-briefing-time-change-media-center-open

http://www.nasa.gov/image-feature/pluto-dazzles-in-false-color
http://www.nasa.gov/image-feature/the-icy-mountains-of-pluto

http://www.nasa.gov/feature/frozen-plains-in-the-heart-of-pluto-s-heart
http://www.nasa.gov/image-feature/new-horizons-close-up-of-charon-s-mountain-in-a-moat

http://www.nasa.gov/image-feature/pluto-and-charon-in-natural-color

ภาพถ่ายดาวพลูโตคู่กับดวงจันทร์แครอนจากกล้อง LORRI 
ประกอบกับข้อมูลข้อมูลสีจากกล้อง Ralph ถ่ายโดยยานนิวฮอไรซอนส์ที่ระยะ 

250,000 กิโลเมตร เหนือพื้นผิวดาวพลูโต ก่อนที่อีก 5 ชั่วโมงต่อมา 
ยานได้เคลื่อนตัวเข้าใกล้ดาวพลูโตที่สุด
(เครดิตภาพ : NASA/JHUAPL/SWRI)
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ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย
กองบรรณาธิการ

Cell Scan 
ระบบตรวจนับเซลล์แบบอัตโนมัติ

การนับจำนวนเซลล์ มีความสำคัญมากต่อการพัฒนางานวิจัย 
และอุตสาหกรรมหลายประเภท โดยท่ัวไปเราจะใช้เคร่ืองตรวจนับเซลล์ 
ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีขนาดใหญ่ ราคาสูง และต้องอาศัย 
ผูเ้ชีย่วชาญวเิคราะหผ์ลการนบั แตต่อนนีน้กัวจิยัไทยของเราสามารถ 
พัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้การตรวจนับจำนวนเซลล์ทำได้ง่ายขึ้นแล้ว

  Cell Scan หรอื ระบบตรวจนบัเซลลแ์บบอตัโนมตัดิว้ยภาพจาก  
CMOS Sensor ผลงานของนักวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) พฒันาขึน้โดยใชเ้ทคนคิการนบัเซลล ์
แบบใหม่ที่ใช้ CMOS Sensor ในการตรวจวิเคราะห์ภาพแทนการใช้ 
เลนส์ ทำให้ภาพไม่บิดเบือน

 ระบบสามารถนับเซลล์ได้ปริมาณมากในเวลาที่รวดเร็ว และ 
ให้ผลถูกต้องแม่นยำไม่แตกต่างจากเครื่องมือนับเซลล์ทั่วไป โดย 
ไม่ต้องอาศัยผู้ชำนาญการ ไม่ต้องใช้สารเคมีเพื่อย้อมสีก่อนนับ 
จำนวนเซลล์ และยังมีค่าใช้จ่ายในการนับที่ถูกกว่าด้วย

  Cell Scan สามารถประยุกต์ใช้ในการนับจำนวนเซลล์ได้ 
หลากหลายชนดิในงานดา้นตา่งๆ เชน่ หอ้งปฏบิตักิารดา้นการแพทย ์

การทดสอบยา การตรวจนับสเต็มเซลล์ การผสมเทียม และการทำ 
เดก็หลอดแกว้ หอ้งปฏบิตักิารวจิยั โรงงานอตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งดืม่  
และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  เครื่อง Cell Scan จึงถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการแพทย์ 
และอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทย ช่วยประหยัดเงินตรา 
จากการนำเข้าเครื่องนับเซลล์จากต่างประเทศได้เป็นอย่างดี

Z-Baby แอปพลิเคชัน
เฝ้าติดตามลูกน้อยในครรภ์มารดา

พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ เป็นสิ่งสำคัญที่คุณพ่อ 
คุณแม่ทุกท่านใส่ใจ เฝ้าดูแลเป็นพิเศษ และหากคุณพ่อคุณแม่
ต้องการเฝ้าติดตามพัฒนาการของลูกน้อยอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น 
อยากทราบน้ำหนัก อายุครรภ์ หรือกำหนดวันคลอดด้วยตัวเอง  
ให้ Z-Baby ช่วยได้

  Z-Baby เป็นแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ตโฟนที่รองรับระบบ 
ปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2.2 ขึ้นไป ที่นักวิจัย สวทช. พัฒนาขึ้น เพื่อ 
ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถเฝ้าติดตามพัฒนาการของลูกน้อยใน 
ครรภ์ได้อย่างใกล้ชิด ชนิดสัปดาห์ต่อสัปดาห์ ด้วยการจำลอง 
การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ในรูปแบบ 3 มิติ พร้อมแสดง 
คำอธิบายในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  Z-Baby ยงัชว่ยใหค้ณุแมท่ราบนำ้หนกัทีเ่หมาะสมทีค่วรจะเปน็ 
และเปรยีบเทยีบนำ้หนกัคณุแมว่า่อยูใ่นเกณฑห์รอืไมด่ว้ยระบบ BMI  
เพื่อให้คุณแม่ดูแลครรภ์ให้ลูกน้อยเติบโต มีขนาดและน้ำหนักตัว 
ที่ปกติ รวมถึงทราบปริมาณแคลอรีที่ควรได้รับระหว่างตั้งครรภ์  
พร้อมแนะนำเมนูอาหารที่ดีต่อสุขภาพของทั้งคุณแม่และลูกรัก

  คุณพ่อคุณแม่ที่อยากทราบวันที่ลูกน้อยจะลืมตาดูโลก ก็สามารถให้ Z-
Baby ช่วยคำนวณอายุครรภ์ และกำหนดวันคลอดได้อีกด้วย
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตือน
อันตรายจากหมึกสักลาย

คนหลายคนชื่นชอบการมีรอยสักลวดลายอักขระหรือรูปสัตว์ 
ต่างๆ บนร่างกาย เพราะถือเป็นศิลปะที่สวยงามหรือความเชื่อ 
สว่นบคุคลกต็าม ปจัจบุนัการสกัไดเ้ขา้มามบีทบาทดา้นการเสรมิสวย 
ความงาม เช่น การสักคิ้วถาวร การสักริมฝีปาก ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่ 
ผู้หญิงที่ต้องการสักเพื่อเสริมความงามและต้องการประหยัดเวลา 
ในการนั่งเขียนขอบตาหรือเขียนคิ้ว แต่ในความสวยงามจากการสัก 
อาจมีอันตรายที่แอบแฝงอยู่ หากผู้ที่ทำการสักไม่มีความชำนาญ 
และอุปกรณ์การสักไม่สะอาด เพราะอาจทำให้มีโอกาสติดเชื้อโรค 
ได้ เช่น การใช้เข็มที่ไม่สะอาดหรือเข็มที่ผ่านการทำให้ปลอดเชื้อที่ 
ไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ เชื้อโรคที่มีโอกาสติดต่อได้จากการสัก ได้แก่ 
เชื้อไวรัสตับอักเสบบี เชื้อ HIV

  นอกจากนี้หมึกสำหรับสักลายอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผิวหนัง  
ทำให้เกิดการแพ้ เกิดเป็นผื่นหรือตุ่มแดง บางรายเกิดอาการคันใน 
ตำแหน่งของรอยสักนั้นๆ ซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาหรือปล่อยทิ้งไว้ก็ 
อาจทำให้ผิวหนังอักเสบได้

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนัก 
เครื่องสำอางและวัตถุอันตรายได้ศึกษาคุณภาพทางเคมี และทาง 
จุลชีววิทยาของหมึกสำหรับสักลายที่จำหน่ายในประเทศไทย เพื่อ 
ประเมนิคณุภาพและความปลอดภยั โดยสุม่เกบ็ตวัอยา่งหมกึสำหรบั 
สักลายจำนวน 52 ตัวอย่าง นำมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ  
จำแนกผลได้ดังนี้

  การวิเคราะห์โลหะหนัก พบสารหนูเกินมาตรฐานกำหนด 4  
ตวัอยา่ง ปรมิาณสงูสดุทีต่รวจพบ 14.64 ไมโครกรมัตอ่กรมั แคดเมยีม  
4 ตัวอย่าง ปริมาณสูงสุดที่ตรวจพบ 7.89 ไมโครกรัมต่อกรัม ตะกั่ว 2  
ตวัอยา่งแตไ่มเ่กนิมาตรฐานกำหนด โดยตรวจพบในปรมิาณทีน่อ้ยกวา่  
5 ไมโครกรัมต่อกรัม ส่วนปรอทและสีห้ามใช้ตรวจไม่พบทุกตัวอย่าง  
ทัง้นีก้ฎหมายของอาเซยีนดา้นเครือ่งสำอาง กำหนดใหส้ารหน ูปรอท  
และตะกัว่ปนเปือ้นไดไ้มเ่กนิ 5, 1 และ 20 ไมโครกรมัตอ่กรมั ตามลำดบั  
และประเทศไทยกำหนดให้แคดเมียมไม่เกิน 3 ไมโครกรัมต่อกรัม

 สำหรับการตรวจคุณสมบัติทางจุลชีววิทยาหรือตรวจหาเชื้อก่อโรค  
พบเชือ้แบคทเีรยีเกนิกำหนด 13 ตวัอยา่ง และพบเชือ้ซโูดโมแนส แอรจูโินซา  
(Pseudomonas aeruginosa) 1 ตวัอยา่ง จำนวนแบคทเีรยีปนเปือ้นทีพ่บอยู ่
ในระดบั 35,000 -10,000,000 โคโลนตีอ่กรมั ซึง่ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
กำหนดให้ไม่เกิน 1,000 โคโลนีต่อกรัม

  สำหรับหมึกสักลายที่มีการปนเปื้อนโลหะหนัก เมื่อเข้าสู่ร่างกาย 
ต่อเนื่องเป็นระยะนาน จะเกิดการสะสมที่บริเวณผิวหนัง และอาจเป็น 
สาเหตุของมะเร็งที่ผิวหนัง สำหรับเชื้อแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ เมื่อเข้าสู่ 
ผิวหนัง จะก่อให้เกิดอันตรายได้ เช่น เชื้อซูโดโมแนส แอรูจิโนซา สามารถ 
กอ่โรคไดห้ลายชนดิ หากตดิเชือ้ทีป่อดอาจจะทำใหป้อดและหลอดลมอกัเสบ  
รวมถึงหากได้รับเชื้อทางผิวหนังอาจจะทำให้เกิดโรคทางผิวหนังชนิด 
เอกติม่า แกงกรีโนซัม (ecthyma gangrenosum) คือ มีอาการลักษณะ 
บวม แดง ค่อนข้างแข็ง ต่อมาจะกลายเป็นเนื้อตายได้ เชื้อสตาฟิโลค็อกคัส 
ออเรียส (Staphylococcus aureus) ทำให้เกิดโรคตาแดง ระคายเคืองตา  
ทำให้หนังตาอักเสบ เป็นต้น

  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยังไม่ได้จัดให้หมึก 
สำหรับสักลายเป็นเครื่องสำอาง แต่พบว่าสีที่ใช้ในหมึกเป็นสีที่อนุญาต 
ให้ใช้ในเครื่องสำอางได้ ทั้งนี้หมึกสำหรับสักลายยังไม่มีข้อบังคับว่าให้เป็น 
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปราศจากเชื้อ จึงมีความเสี่ยงต่อสุขภาพได้ ดังนั้น  
เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และผู้ประกอบการสักลาย จึงควรตระหนัก 
และระมัดระวังในการใช้และไม่สักลายในบริเวณผิวที่บอบบางหรือมี 
การอกัเสบ เปน็แผล การใชน้ำ้เจอืจางหมกึและการลา้งอปุกรณ ์สำหรบัสกัลาย  
เชน่ เขม็สำหรบัสกัลาย ควรใชน้ำ้ปราศจากเชือ้เทา่นัน้ ผูบ้รโิภคควรใชบ้รกิาร 
จากผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐาน เลือกสักลายด้วยหมึกสำหรับสักลายจาก 
ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายที่น่าเชื่อถือ ใช้บริการจากผู้สักลายที่รักษาสุขลักษณะ  
และถ้ามีประวัติแพ้สารใดมาก่อน ควรพิจารณาส่วนประกอบสำคัญอย่าง 
ละเอียด ก่อนการเลือกใช้หมึกสำหรับสักลาย ส่วนผู้ประกอบการควรล้างมือ 
ให้สะอาดและใส่ถุงมือเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ

ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย

http://nih.dmsc.moph.go.th/index.php
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ผลไม้ในน้ำเชื่อมบรรจุในถุงรีทอร์ต 
เทคโนโลยีใหม่เพื่อการส่งออก
กรม วิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี โชว์ผลงาน “ผลไม้ในน้ำเชื่อมบรรจุในถุงรีทอร์ต”  
เป็นผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ที่มีความพร้อมทาง 
การตลาด นำเสนอต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม (SME) เพื่อเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ 
ในการสร้างโอกาสและรายได้ในเชิงพาณิชย์

 นางวรรณดี มหรรณพกุล นักวิจัยห้องปฏิบัติการพัฒนา 
เทคโนโลยอีาหาร กลา่ววา่ ผลไมใ้นนำ้เชือ่มบรรจถุงุรทีอรต์ ไดท้ำวจิยั 
และพัฒนาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ศึกษาอุณหภูมิและเวลาใน 
การให้ความร้อนที่ 100 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่า เช่นที่ 90-95   
องศาเซลเซียส ฆ่าเช้ือจุลินทรีย์โดยใช้เคร่ืองฆ่าเช้ือชนิดฉีดพ่นไอน้ำร้อน  
(Hot Water Spray Retort) ใช้เวลาสั้นๆ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสี  
กลิน่ รส และลกัษณะเนือ้ของผลไม ้ผลไมท้ีไ่ดท้ดลองผลติแลว้ ไดแ้ก ่ 
ทุเรียนในน้ำเชื่อม เงาะในน้ำเชื่อม ลำไยในน้ำเชื่อม ลิ้นจี่ในน้ำเชื่อม  
มงัคดุในนำ้เชือ่ม ลองกองในนำ้เชือ่ม และผลไมใ้นนำ้กะทปิรงุรส เชน่  

นำ้กะททิเุรยีนสำเรจ็รปู ขอ้ดขีองเทคโนโลยนีีค้อื ลดการปนเปือ้นโลหะหนกั 
ประเภทดีบุกและตะกั่วที่เกิดขึ้นในการผลิตผลไม้บรรจุกระป๋อง 

 การค้นพบเทคนิคใหม่ด้วยการบรรจุผลไม้ในนำเชื่อมที่เข้มข้นมากกว่า  
50 องศาบรกิซ ์เชน่ ทเุรยีนในนำ้เชือ่ม 55 องศาบรกิซ ์พบวา่การใหค้วามรอ้น 
ที่ 100 องศาเซลเซียส เพียงพอต่อการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ได้ทั้งหมด  
ผลิตภัณฑ์ตรวจไม่พบจุลินทรีย์ สำหรับทุเรียนในน้ำกะทิต้องใช้อุณหภูมิ 
ที่สูงมากขึ้น เพื่อให้สามารถทำลายเชื้อจุลินทรีย์ได้ทั้งหมด

ฤทธิ์สมานแผลของสารพอลิแซคคาไรด์
จากว่านหางจระเข้ (Aloe vera)

เว็บไซต์ของสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผลการศึกษาฤทธิ์สมานแผลของสาร
พอลิแซคคาไรด์ (polysaccharides) จากวุ้นว่านหางจระเข้ 
โดยทำการทดลองในหนูแรทเพศผู้ 45 ตัว ที่ทำให้เกิดแผลเปิดบริเวณ 
หลงัขนาด 1 ซม. โดยแบง่หนอูอกเปน็ 3 กลุม่ (กลุม่ละ 15 ตวั) กลุม่ที ่1 

เปน็กลุม่ควบคมุ ปลอ่ยใหแ้ผลหายเองโดยไมไ่ดร้บัการทายาชนดิใดๆ กลุม่ที ่2 
และ 3 ทาแผลดว้ยสารพอลแิซคคาไรดจ์ากวา่นหางจระเขท้ีล่ะลายในนำ้เปลา่ 
ขนาด 25 และ 50 มก. ตามลำดับ แล้วนำมาทาแผลให้หนูทดลองวันละครั้ง 
นาน 30 วัน โดยวัดขนาดแผลทุกวัน

  จากนัน้แบง่หนจูากแตล่ะกลุม่มาครัง้ละ 5 ตวั เพือ่ชำแหละและเกบ็ตวัอยา่ง 
ผิวหนังบริเวณรอบๆ บาดแผล ในวันที่ 10, 20 และ 30 ของการทดลอง แล้ว
นำมาวเิคราะหก์ารแสดงออกของโปรตนีทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการสมานแผล 
ด้วยวิธี Quantitative real time PCR ผลจากการทดลองพบว่า หนูแรทที่ 
ทาแผลด้วยสารพอลิแซคคาไรด์จากว่านหางจระเข้ทั้งสองขนาด มีอัตรา 
การสมานแผลเร็วกว่าหนูกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ โดยการทาแผลด้วย 
สารพอลิแซคคาไรด์จากว่านหางจระเข้ขนาด 25 และ 50 มก. ปากแผลจะปิด 
ในวันที่ 21 และ 18 ตามลำดับ ส่วนในกลุ่มควบคุมนั้น ปากแผลเริ่มปิด 
ในวันที่ 27 ของการทดลอง

 นอกจากนี้การทาแผลด้วยสารพอลิแซคคาไรด์จากว่านหางจระเข้ยังเพิ่ม 
การแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเซลล์ผิวหนังขึ้นใหม่อีกด้วย  
แสดงให้เห็นว่าสารพอลิแซคคาไรด์จากว่านหางจระเข้มีฤทธ์ิช่วยในการสมานแผล  
ทำให้แผลหายได้เร็วขึ้น

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเทคโนโลยีได้ที่นางวรรณดี มหรรณพกุล อีเมล : wannadee@dss.go.th  โทรศัพท์  0-2201-7415 , 0-2201-7420
http://www.dss.go.th/index.php/component/content/article.html?id=824

ข้อมูลจาก http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1098
ภาพจาก http://health.kapook.com/view41336.html
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หลินปิงคลอดลูกแฝด 
หลินฮุ่ยได้รับการผสมเทียม

ข่าวทางหน้าเฟซบุ๊คของสวนสัตว์เชียงใหม่รายงานว่า หลินปิง 
แพนด้ายักษ์ที่เกิดจากการผสมเทียมจากพ่อ “ช่วงช่วง” และแม่ 
“หลินฮุ่ย” ในสวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ศูนย์วิจัยและ 
อนรุกัษพ์นัธุแ์พนดา้ยกัษแ์หง่ชาตจินี เมอืงตเูจยีงเยีย่น มณฑลเสฉวน 
ประเทศจีน ได้คลอดลูกแฝดเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ที่ผ่านมา  
โดยลกูแฝดของหลนิปงิเกดิจากการผสมเทยีมเชน่กนั ปจัจบุนัหลนิปงิ 
มีอายุได้ 6 ปี และมีสุขภาพแข็งแรงดี

  ทางด้านหลินฮุ่ย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทางทีม 
สัตวแพทย์สวนสัตว์เชียงใหม่ได้ตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจน  
ซึง่เปน็ฮอรโ์มนทีค่วบคมุการทำงานของรงัไขแ่ละทำใหเ้กดิพฤตกิรรม 
การเป็นสัด พบว่ามีความเข้มข้นสูงสุด ทางสวนสัตว์จึงปล่อยให้ 
ช่วงช่วงมาอยู่กับหลินฮุ่ย แต่การผสมพันธุ์ไม่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  
ในช่วงดึกของวันเดียวกัน ทีมสัตวแพทย์จึงได้ทำการผสมเทียม  
โดยวางยาสลบเก็บน้ำเชื้อช่วงช่วง ได้น้ำเชื้อสดคุณภาพดี แล้วนำมา 
ผสมเทียมให้กับหลินฮุ่ย ซึ่งหลังจากที่ตรวจสุขภาพของหมีแพนด้า 
แล้ว พบว่า หมีแพนด้าทั้งสองมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี

ภาพและข้อมูลจาก
http://www.chinapanda.org.cn/blog.php?id=1481

https://www.facebook.com/FanpageChiangMaiZoo/posts/924807227565994

เด็กไทยคว้าชัยการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ 
IDC Robocon 2015 ที่ประเทศสิงคโปร์
 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ IDC Robocon 2015 
ที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2558 
โจทยใ์นปนีีค้อื space cleaner มทีมีทีผ่า่นเขา้แขง่ขนัจำนวน 10 ทมี 
โดยแต่ละทีมคละนักศึกษาประเทศต่างๆ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 
ทั้งสิ้น 21 แห่ง ผลการแข่งขันมีดังนี้

• ทีม MEC-JT ของนายภาคภูมิ รุจิพรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

• ทีม Lime of Hope ของนายพีรวิชช์ ศิริอุดมรัตน์ มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื ไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิ 
อันดับที่ 2

• ทีม Spong Bob & Patrick ของนายณัฐพล ยุบลเลิศ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏชัยภูมิ ได้รับรางวัลออกแบบยอดเย่ียม MECH-D Design Award\

  คงต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าการผสมเทียมครั้งนี้จะประสบความสำเร็จจน
ให้กำเนิดลูกแพนด้าน้อยต่อจากหลินปิงได้หรือไม่
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สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) 
ส่งผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่าง
ประเทศ ประจำปี 2558 ใน 5 สาขา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้

ฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ : 
1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน

เยาวชนไทยคว้าเหรียญ
โอลิมปิกวิชาการ

2 เหรียญทอง ได้จาก

นายสุชาญ วิวัฒน์เศรษฐชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

เด็กชายวิชญ์พล อัครเสรีนนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

3 เหรียญเงิน ได้จาก

นายธีร์ งามแสงรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

นายศิวกร สงวนหมู่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

นายพชร เศวตมาลย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

1 เหรียญทองแดง ได้จาก

นายทัชชนก คำพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 
จังหวัดขอนแก่น

 การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 56 นี้ ประเทศไทย 
เป็นเจ้าภาพ จัดระหว่างวันที่ 4-16 กรกฎาคม 2558 ที่จังหวัดเชียงใหม่ 
มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 577 คน จาก 104 ประเทศ โดยทีมไทยได้คะแนนรวมเป็น 
อันดับที่ 12

ชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ : 
1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน

1 เหรียญทอง ได้จาก  

นายภูมิ สิริวิบูลย์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม 

4 เหรียญเงิน ได้จาก 

นายวัชระ ศรวณีย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

นายอภชิาตเิมธ ีโชตริตันพทิกัษ ์โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ 
กรุงเทพฯ

นายสมภพ ชนกประสิทธิ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพฯ

นายปณวัฒน์ วงศ์แกล้ว โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

  การแข่งขันครั้งนี้จัดระหว่างวันที่ 4-13 กรกฎาคม 2558 ณ 
เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 382 คน 
จาก 86 ประเทศ

คณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ : 
2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

1 เหรียญทอง ได้จาก

นายสาริศ จตุรภุชพรพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ

3 เหรียญเงิน ได้จาก

นายธีร์ อุดมล้ำเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ

นายอริญชย์ วงศ์พร้อมมูล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

นายรัชชานนท์ พรมงคลสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ

  การแข่งขันครั้งนี้จัดระหว่างวันที่ 12-19 กรกฎาคม 2558 ณ เมืองออร์ฮูส 
ประเทศเดนมาร์ก มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 239 คน จาก 61 ประเทศ
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ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย

เคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ : 
1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน

1 เหรียญทอง ได้จาก

นายวีรภัทร ยศอมรสุนทร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ  

3 เหรียญเงิน ได้จาก

นายนภสินธุ์ วิทยาภาเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ 

นายเรืองรวี กิติโชตน์กุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ 

นายภัคพล ปรัชญาธรรมกร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

 การแข่งขันครั้งนี้จัดระหว่างวันที่ 20-29 กรกฎาคม 2558 ณ กรุงบากู 
ประเทศอาเซอร์ไบจาน

คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ : 
4 เหรียญเงิน

แหล่งข้อมูลและภาพจาก
https://www.facebook.com/ipst.thai?ref=bookmarks

1 เหรียญทอง ได้จาก
นางสาวชนิตา ทับทอง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ 

3 เหรียญทองแดง ได้จาก
นางสาวมนต์ชาดา สุขหร่อง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

นางสาวปณิดา เซ็น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

นางสาวสุญาดา เสตกรณุกูล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

1 ใบประกาศเกียรติคุณ ได้จาก
นางสาวณัชชา ฉันทชัยวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

  การแข่งขันครั้งนี้จัดระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2558 ณ 
เมืองเซอมารัง ประเทศอินโดนีเซีย

ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ : 
1 เหรียญทอง 3 เหรียญทองแดง และ 1 ใบประกาศเกียรติคุณ

4 เหรียญเงิน ได้จาก

นายธีมธรรศ จิรนันท์ธวัช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ

นายภูมิรพี ลือนาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

นายนนทกฤษ ไชยวงศ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

นายพีรสิชฌ์ เจริญจิตเสรีวงศ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝ่ายมัธยม กรุงเทพฯ

  การแข่งขันครั้งนี้จัดระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2558 
ณ เมอืงอลัมาต ีประเทศคาซคัสถาน มผีูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัจำนวน 324 คน 
จาก 84 ประเทศ
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หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก
เร ียบเร ียงโดย เจษฎา กีรต ิภาร ัตน ์

เจ ้ าหน ้าท ี ่สารสนเทศดาราศาสตร์ สถาบ ันว ิจ ัยดาราศาสตร์แห ่งชาต ิ (องค์การมหาชน)

อนุมัติการก่อสร้าง
กล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ “ไจแอนท์ แมกเจลแลน”
หนึง่ในกลอ้งโทรทรรศนท์างแสงทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก คอื ไจแอนท ์แมกเจลแลน (Giant Magellan Telescope, GMT) จะถกูตดิตัง้ที ่
ลาสคมัปานาส ประเทศชลิ ีดว้ยขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางรวมของกระจกถงึ 24.5 เมตร ซึง่จะทำใหน้กัดาราศาสตรส์ามารถศกึษาวตัถยุคุแรกๆ 
ที่เปล่งแสงในเอกภพ การวิเคราะห์ สสารมืด และพลังงานมืด รวมไปถึงดาวเคราะห์ในบริเวณที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต

http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-news/2159-giant-magellan-telescope

 กล้องโทรทรรศน์ ไจแอนท์ แมกเจลเลน ใช้งบประมาณ 500 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการติดตั้งบริเวณสันเขาลาสคัมปานาส ในพื้นที่ 
ทะเลทรายอตาคามาร์ โดยหินปริมาณถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตร จะต้องถูก 
ขุดออกในการสร้างพื้นที่ราบสำหรับการติดตั้งและเส้นทางการเดินทาง  
ไปยังหอดูดาวดังกล่าว ซึ่งถ้าเปรียบเทียบแล้วจะมีขนาดพอๆ กับสนาม 
ฟุตบอลถึงสี่สนามเลยทีเดียว

 หัวใจสำคัญสำหรับกล้องโทรทรรศน์ตัวนี้หนีไม่พ้นกระจกขนาด  
8.4 เมตร จำนวนเจ็ดชิ้น โดยสามในเจ็ดชิ้นอยู่ในขั้นตอนการผลิต และอีก 
สี่ชิ้นที่เหลือจะเริ่มผลิตเร็วๆ นี้ “เราคาดว่ากระจกจะถูกติดตั้งประมาณ 
สามหรือสี่ชิ้นในช่วงปลายปี พ.ศ. 2564 ถึงต้นปี พ.ศ. 2565 โดยจะเริ่มใช้ 
ในงานทางดาราศาสตรไ์ดบ้างสว่น หลงัจากนัน้จะเริม่ประกอบกระจกในสว่น 
ทีเ่หลอืใหเ้สรจ็ในชว่ง พ.ศ. 2567-2568 ซึง่มนัจะกลายเปน็กลอ้งโทรทรรศน ์
ทางแสงที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แพท แม็กคาร์ตี้ ผู้อำนวยการกล้องโทรทรรศน์ 
ไจแอนท์ แมกเจลแลน กล่าว

 กล้องโทรทรรศน์ไจแอนท์ แมกเจลแลน จะเป็นหนึ่งในสามกล้อง 
โทรทรรศน์ทางแสงที่ติดตั้งภาคพื้นที่ใหญ่ที่สุดในสิบปีข้างหน้า โดยกล้อง 
สองตัวที่เหลือคือ กล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่มากของยุโรป (European 
Extremely Large Telescope, E-ELT) ขนาด 39 เมตร ในประเทศชิลี  
และกล้องโทรทรรศน์ขนาด 30 เมตร (Thirty Meter Telescope, TMT) 
ทีจ่ะตดิตัง้ในฮาวาย ซึง่การตดิตัง้ TMT ยงัไมท่ราบชว่งเวลาทีแ่นช่ดัเนือ่งจาก 
การคัดค้านของชาวพื้นเมืองฮาวาย ซึ่งกล้อง E-ELT และ TMT จะมี 
การออกแบบกระจกบนตัวกล้องให้มีขนาดเล็กและประกอบกันในจำนวนท่ีมาก  
ซึ่งแตกต่างกับ GMT ที่ประกอบด้วยกระจกเพียงเจ็ดชิ้นเท่านั้น 

 แพทยังกล่าวอีกว่า “เราคิดว่ามันเป็นข้อได้เปรียบที่กระจกมีพื้นที่ใน 
การรบัแสงมากและมแีนวรอย ตอ่ระหวา่งกระจกทีน่อ้ย โดยเฉพาะในกรณทีี่
ต้องศึกษาดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดาวฤกษ์ นอกจากนี้ GMT ยังใช้เทคโนโลยีที่ 
ทำให้มีความสามารถในการปรับตำแหน่งการรวมแสงที่กระจกรอง เพื่อลด 
ปญัหาผลกระทบของแสงเนือ่งจากชัน้บรรยากาศอกีดว้ย (Adaptive Optics) 
ทำให้ภาพท่ีได้มีความชัดเจนกว่ากล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลถึงสิบเท่า”
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ห้องภาพวิทย์ Sci-Gallery ปริท ัศน ์ เท ียนทอง

ระบบประสาทของแมลงวันผลไม้ 
จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

ภาพระบบประสาทของแมลงวันผลไม้ (Drosophila melanogaster) ที่รังสรรค์ขึ้นมาโดยใช้ Transmission Electron Micrographs 
นำมาใสร่หสัสลีงไป ซึง่ระบบประสาทนีเ้กีย่วขอ้งตัง้แตก่ารเคลือ่นไหว การหายใจ ความรูส้กึ และความนกึคดิ โดยเซลลท์ีท่ำหนา้ทีเ่หลา่นีเ้รยีกวา่ นวิรอน 
(Neurons) ในภาพที่เห็นเป็นเส้นสีเหลืองคือนิวรอน ทำหน้าที่รับการสั่นสะเทือน ส่วนสีอื่นๆ ก็ทำหน้าที่อื่นแตกต่างกันออกไป

  ภาพนี้มีขนาดกว้างเพียง 0.015 มิลลิเมตร แต่มันแสดงให้เห็นความซับซ้อนได้เป็นอย่างมาก

ภาพจาก :http://www.wellcomeimageawards.org/2015/Fruit-fly-nervous-system

ภาพ รูปถ่ายระบบประสาทของแมลงวันผลไม้ จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

Science 
Jokes
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http://izismile.com/2012/10/02/funny_and_clever_science_jokes_20_pics-19.html

...อาร์กอน ไม่มีปฏิกิริยาใดๆ 

ออกไปซะ! 
ที่นี่ไม่ต้อนรับ
พวกก๊าซเฉื่อย
อย่างแก!

อาร์กอนเดินเข้ามาที่บาร์
หัวอกก๊าซอาร์กอน
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Sci Infographic

https://witsanook.files.wordpress.com/2015/04/rain-aroma.jpg
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สาระน่ารู้จาก อย.
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sci
society
สเปกตรัม

กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมมือมหาวิทยาลัยและเอกชน 
ประกาศความสำเร็จ 4 เทคโนโลยี
เครื่องจักรต้นแบบพร้อมใช้เชิงพาณิชย์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงผลสำเร็จการพัฒนาเทคโนโลยี 
เครื่องจักรต้นแบบในโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการ 
วิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า 4 ชิ้น โดยความร่วมมือของกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สมาคมเครื่องจักรกลไทย  

และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามคำแถลงนโยบาย 
ของคณะรัฐมนตรีที่ต้องการผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์ 
เชงิพาณชิย ์โดยสง่เสรมิความรว่มมอืระหวา่งมหาวทิยาลยั หนว่ยงานวจิยัของรฐั  
และภาคเอกชน ที่เรียกว่าโมเดล Triple Helix

 สำหรบัผลงานเทคโนโลยเีครือ่งจกัรกลตน้แบบทีพ่ฒันาโดยคนไทยทัง้ 4 ชิน้ 
ได้แก่

 1. ชดุเครือ่งจกัรระบบลา้งและปรบัปรงุคณุภาพขยะพลาสตกิสำหรบัการผลติ
น้ำมันเชื้อเพลิง

 2. ระบบติดตามการเจริญเติบโตสำหรับอุตสาหกรรมผลิตไก่เนื้อ

 3. ระบบจ่ายวัคซีนสำหรับอุตสาหกรรมผลิตไก่เนื้อ

 4. ลิฟต์โดยสารสำหรับงานก่อสร้าง เป็นตัวอย่างความสำเร็จที่พร้อมที่จะ 
ต่อยอดเชิงพาณิชย์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/20368-most-machinery

ก.วิทย์ฯ/สวทช. ร่วมกับ กฟน. 
หวังสร้างงานวิจัย พัฒนา และการจัดการ
ด้านพลังงานเพื่อตอบสนอง
นโนบายพลังงานแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน  
และการบริหารจัดการพลังงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
จังหวัดปทุมธานี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/20374-mou

เอ็มเทคคว้ารางวัล 
“ที่สุดแห่งสุดยอดส้วมแห่งปี”
ศูนย์ เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. คว้ารางวัล 
“ที่สุดแห่งสุดยอดส้วมแห่งปี (champion of the champ)” จากกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข

  เอ็มเทคเคยได้รับรางวัลสุดยอดส้วมในปี พ.ศ. 2554 มาแล้ว และได้มี 
การพฒันามาอยา่งตอ่เนือ่ง และเปน็ตน้แบบสว้มสาธารณะไทย ตามทีก่รมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการพัฒนาส้วมไทยให้ได้มาตรฐานถูกหลัก 

สขุาภบิาล ในเรือ่ง ความสะอาด (health) เพยีงพอ (accessibility) และปลอดภยั 
(safety) จนทำให้เอ็มเทคได้รับรางวัล”ที่สุดแห่งสุดยอดส้วมแห่งปี”
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงวางศิลาฤกษ์ อุทยานดาราศาสตร์ 
ณ จังหวัดเชียงใหม่
ส ถ า บั น วิ จั ยดาราศาสตร์แห่ งชาติ  (องค์การมหาชน)  (สดร . ) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อุทยานดาราศาสตร์ 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาทางดาราศาสตร์ของ 
ประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558  
ไดร้บัพระมหากรณุาธคิณุจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ ณ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/2162-princess-sirindhorn-astropark-2558

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ เบทาโกร  
เปิดตัวนวัตกรรมทาง อาหาร “ไส้กรอกไขมนัตำ่” ทีม่ปีรมิาณไขมนันอ้ยกวา่ 5% ขณะที่ไสก้รอก 
ทั่วไปมีไขมันถึง 20-25% แต่ยังคงคุณภาพของรสชาติและเนื้อสัมผัสที่เหนียวนุ่มและเคี้ยว 
ได้ง่าย ด้านเบทาโกรมั่นใจตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภค ถือเป็นครั้งแรกของไส้กรอกเพื่อ 
สุขภาพของประเทศไทย พร้อมสานต่องานวิจัยและพัฒนาร่วมกับ สวทช.

วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน ค่ายวิทยาศาสตร์เอเชียน (Asian Science 
Camp 2015) ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย คลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี และทรงแสดงปาฐกถาเรื่อง “Young Scientists of Asia”

  ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 
2-8 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และ 
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร มีนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน จาก 28 ประเทศ ในแถบเอเชียแปซิฟิก

  วัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 
และเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนตลอดจนสังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญและ 
บทบาทของการศึกษา วิจัย ค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่อการพัฒนา 
สังคมและประเทศ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน Asian Science Camp 2015

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/20395-asc2015

กระทรวงวิทย์ฯ สวทช. จับมือเบทาโกรเปิดตัวนวัตกรรมอาหาร 
“ไส้กรอกไขมันต่ำ” คร้ังแรกของไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/20394-mtec
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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 28 สิงหาคม 2558 คำตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลใน 
สาระวิทย์ ฉบับที่ 30 สำหรับของรางวัล ทางเราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

รายชื่อผู้โชคดีมีดังต่อไปนี้ฮะ
ชุดการทดลองเสกสวนเคมีหลากสี จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
คุณฑีฆะรัตน์ ใจดี, ด.ญ.ธัญญรัศม์ สุรเสฏฐ์ชนะ
ชุดดินสอ สวทช. (6 สี) จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
คุณรังสิมา วงศ์ธนทรัพย์, ด.ญ.วริศา ใจดี, คุณอมรรัตน์ 
เกิดประดิษฐ์, คุณสโรชา เพ็งศรี, คุณภูวดล หาญเทพินทร์

จักจั่นจักแหล่นแล่นไป	 	ตั๊กแตนตาไว
ตุ๊กต่ำตุ๊กตุ่นจุนสี
สมุลแว้งอุตลุดราวี		 อัตคัดชุกชี
สกปรกสัปหงกงงงวย
ลักเพศทักทินสิ้นสวย	 	พิศดูสำรวย
อุตพิดพิศวงสัตวา
ลักปิดลักเปิดตุ๊กตา		 ลักจั่นจำลา
โสกโดกสัปดนฤๅดี
สักหลาดสักวาพาที		 สัปเหร่อเจอผี
ดุจดังสัพยอกสัปทน							
อลหม่านอลเวงอลวน		 รอมร่อเลิศล้น
จุกผามจุกชีชันโรง
ชันสูตรสักเท้าเฝ้าโยง		 ทุนทรัพย์ส่อโกง
กลเม็ดจุกโรหินี		

(ประพันธ์โดย	อาจารย์กำชัย	ทองหล่อ)

สวัสดีฮะ ฉบับที่แล้ว เหมียวยกกาพย์ฉบัง 16 ที่รวบรวมคำที่มัก 
จะอ่านออกเสียงผิดไว้ ซึ่งในกาพย์นี้ มีคำที่เราไม่คุ้นหูอยู่หลายคำ  
เหมียวเลยไปเปิดพจนานุกรมหาความหมายแล้วก็พบว่า คำแปลกๆ 
พวกนี้เป็นสัตว์ถึง 4 ชนิด พืช 3 ชนิด แร่ 1 ชนิด และสารประกอบ 
1 ชนิด มาดูกันเลยดีกว่าฮะ ว่ามีอะไรบ้าง
สัตว์ 4 ชนิด ได้แก่ จัก (กะ) จ่ัน, ต๊ัก (กะ) แตน, สัต (ตะ) 

วา และ ชัน (นะ) โรง
พืช 3 ชนิด ได้แก่ สมุล (ละ) แว้ง (Cinnamomum  

thailandica), อตุ (ตะ) พดิ (Typhonium 
trilobatum) และ จกุ (กะ) โรหนิ ี(Dischidia  
rafflesiana)

แร่ 1 ชนิด ได้แก่ ตุ๊ก (กะ) ต่ำ (ไบโอไทต์)
สารประกอบ 1 ชนิด ได้แก่ จุน (นะ) สี (คอปเปอร์(II)ซัลเฟต)
 สำหรับ “ลักจั่น” ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า  
นํา้เตา้หรอืภาชนะดนิรปูคลา้ยนํา้เตา้ สาํหรบับรรจนุํา้ในเวลาเดนิทาง 
อยา่งทีพ่ระธดุงคใ์ช ้สว่นในพจนานกุรมของ อ.เปลือ้ง ณ นคร แปลวา่ 
หม้อน้ำที่ใช้สำหรับบรรจุน้ำในเวลาเดินทางอย่างที่พระธุดงค์ใช้
 แตถ่า้คณุผูอ้า่นสบืคน้ขอ้มลูบนอนิเทอรเ์นต็ จะพบวา่ “ลกัจัน่” 
เปน็ชือ่ทอ้งถิน่ทีค่นภาคกลางใชเ้รยีกตน้ “จนัทรแ์ดง” หรอื “จนัทรผ์า” 
(Dracaena cochinchinensis) ดังนั้น คุณผู้อ่านที่ส่งคำตอบ
ว่าลักจั่นเข้ามา บ.ก. ใจดีอยากแจกรางวัล ก็จะถือว่าเป็นคำตอบ 
ที่ถูกต้องเช่นกันฮะ

รางวัลประจำฉบับที่ 29
ที่ใส่บัตรพร้อมสายคล้องคอ 1 รางวัล
พวงกุญแจ 2 รางวัล
โปสการ์ดชุด Inspired by nature 
(3 ลาย) 2 รางวัล
จานรองแก้วเกรเกอร์ เมนเดล 2 รางวัล
จานรองแก้วแอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ 2 รางวัล

 พูดถึงวันสำคัญในเดือนสิงหาคมสำหรับชาวไทยเรานี้ มีวันสำคัญอยู่สองวัน หนึ่งคือวันที่ 18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
เพือ่รำลกึถงึพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่4 พระบดิาแหง่วทิยาศาสตรไ์ทย และอกีวนักค็อื “วนัแมแ่หง่ชาต”ิ วนัที ่12 สงิหาคม 
ซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อกล่าวถึงพระองค์ เหมียวก็นึกถึงพระราชกรณียกิจสำคัญด้าน 
การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละการสง่เสรมิศลิปหตัถกรรมพืน้บา้นไทย และกม็คีำถามงา้ยงา่ยทีเ่กีย่วกบัพระราชกรณยีกจิของพระองคว์า่  
สธีรรมชาตโิทนสฟีา้ทีใ่ชใ้นการทำอาหารหรอืใชเ้ปน็สยีอ้มนัน้ ไดม้าจากพชืชนดิใดบา้ง ขอคำตอบมาสกั 3 ชนดินะฮะ เหมยีวมขีบวนของรางวลัสฟีา้ 
สียอดฮิตประจำเดือนนี้รอแจกเพียบเลย

คำถามประจำฉบับนี้
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จักจั่นจักแหล่นแล่นไป	 	ตั๊กแตนตาไว
ตุ๊กต่ำตุ๊กตุ่นจุนสี
สมุลแว้งอุตลุดราวี		 อัตคัดชุกชี
สกปรกสัปหงกงงงวย
ลักเพศทักทินสิ้นสวย	 	พิศดูสำรวย
อุตพิดพิศวงสัตวา
ลักปิดลักเปิดตุ๊กตา		 ลักจั่นจำลา
โสกโดกสัปดนฤๅดี
สักหลาดสักวาพาที		 สัปเหร่อเจอผี
ดุจดังสัพยอกสัปทน							
อลหม่านอลเวงอลวน		 รอมร่อเลิศล้น
จุกผามจุกชีชันโรง
ชันสูตรสักเท้าเฝ้าโยง		 ทุนทรัพย์ส่อโกง
กลเม็ดจุกโรหินี		

(ประพันธ์โดย	อาจารย์กำชัย	ทองหล่อ)

เด็กๆ	เคยเล่นว่าวไหมคะ	รู้สึกอย่างไรเมื่อว่าวในมือเราลอยขึ้นๆ	สูงไปบนท้องฟ้าเรื่อยๆ

“ว่าว”	จะลอยลมบนได้ก็ต้องอาศัยลม แต่ลมเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ สิ่งที่เราจะทำได้คือควบคุมตัวว่าวของเราเอง ว่าวสามารถลอยได้เพราะว่ามีแรงสามชนิด 

มากระทำท่ีตัวว่าว ได้แก่ น้ำหนัก แรงตึงเชือก และแรงท่ีเกิดจากลม แม้ว่าวจะมีหลากหลายชนิดและขนาดแตกต่างกัน แต่แรงท่ีกระทำกับตัวว่าวก็คือแรงท้ังสามชนิดน้ี

 สินค้าล่าสุดจากศูนย์หนังสือ สวทช. ที่นำมาเสนอกันในฉบับนี้คือ “ว่าวอีลุ้มจิ๋ว” ว่าวอีลุ้มมีรูปแบบคล้ายว่าวปักเป้า มีรูปทรงเป็นรูปสี่เหลี่ยม 

ขนมเปียกปูน มีไม้ไผ่เป็นโครงสองอันคืออกและปีก อกจะสั้นกว่าปีกเล็กน้อย กระดาษที่ใช้ปิดทาบลงบนโครงนี้คือกระดาษว่าว ซึ่งบางเป็นพิเศษ ว่าวอีลุ้มจะลอยตัว

อยู่ในอากาศได้ด้วยพู่กระดาษที่ติดอยู่ที่ส่วนปลายของปีกทั้งสองข้างนั่นเอง

เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากว่าวไทย 
กับ “ว่าวอีลุ้มจิ๋ว”

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

ราคา 70 บาท
ผลิตและจัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือ สวทช.

ฉบับที่  29สิงหาคม 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

ไมเคิล ฟาราเดย์ 
(22 กันยายน พ.ศ. 2334 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2410)

เปน็นกัวทิยาศาสตรช์าวองักฤษทีม่ผีลงานเกีย่วกบัคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้และเคมไีฟฟา้ เขาเปน็ผูค้น้พบสารเบนซนี (benzene) และพฒันาอปุกรณไ์ฟบนุเซน็ (Bunsen 
burner) รุ่นแรกๆ จนกลายมาเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในห้องปฏิบัติการเคมีในปัจจุบัน หากปราศจากงานวิจัยพื้นฐานทางไฟฟ้าของเขาแล้ว เทคโนโลยีจำนวนมาก 
ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าคงเกิดขึ้นไม่ได้ ชื่อหน่วยความจุ (capacitance) ในระบบ SI ก็ตั้งชื่อตามชื่อของเขาคือ ฟารัด (farad) แม้ว่าเขาจะได้รับการศึกษาในระบบ 
โรงเรียนน้อยมาก แต่ก็เรียนรู้ด้วยตัวเองจนเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวอย่างคนหนึ่งในประวัติศาสตร์...

 เออรเ์นสต ์รทัเทอรฟ์อรด์ (Ernest Rutherford ) นกัวทิยาศาสตรผ์ูเ้สนอแนะแบบจำลองอะตอม ยกยอ่งใหฟ้าราเดยเ์ปน็หนึง่ในผูค้น้พบทีย่ิง่ใหญต่ลอดกาล  
หากพิจารณาจากความหลากหลายของหัวเรื่อง และความลุ่มลึกของเนื้อหาที่ค้นพบ

Nature is our kindest friend and best critic in experimental science 
if we only allow her intimations to fall unbiassed on our minds.

- Michael Faraday 

ธรรมชาติเป็นเพื่อนที่อ่อนโยนที่สุดของเรา และยังเป็นนักวิจารณ์ผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่เยี่ยมยอดที่สุด 
หากเพียงแต่เรายอมให้ธรรมชาติแสดงนัยให้เห็นด้วยการไม่ปล่อยให้ตัวเราเองมีอคติ  

- ไมเคิล ฟาราเดย์ 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:M_Faraday_Th_Phillips_oil_1842.jpg


