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• เรื่องจากปก : 

 • บทความพิเศษ :

สัมผัส “เกม” สุดล้ำา
ที่ “พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เกม” 
เยอรมนี 

10 ข่าวดัง ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประจำาปี 2558

Highli
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สัมผัส “เกม” สุดล้ำาที่ 
“พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เกม” 

เยอรมนี 

>

• ระเบียงข่าว 
 วิทย์-เทคโนฯ ไทย : 

• หน้าต่างข่าว 
 วิทย์-เทคโนฯ โลก : “เกม” เป็นกิจกรรมสร้างความบันเทิงรูปแบบหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานก่อนคริสตกาล และมีการพัฒนาเร่ือยมาอย่างต่อเนื่อง จากยุคเร่ิม

แรกที่เป็นเกมการละเล่นและเกมกีฬากลางแจ้งประเภทต่างๆ จนมาสู่ยุคของเกมบนหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ และเกมบนโทรศัพท์มือถือที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกในศตวรรษที่ 21

o พบซากไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่
 ของโลกที่โคราช

o จับตาชมดาวเคราะห์ 5 ดวง 
 เรียงตัวเป็นแนวเดียวกัน

นักวิทย์พบหลุมดึกดำาบรรพ์
เชื่อว่าเป็นเรือนหอของไดโนเสาร์ 

Picture Credit: 
Everything 
Dinosaur

(Credit: University of Colorado-Denver)
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จุมพล เหมะคีรินทร์
บรรณาธิการบริหาร

Editor’s Note
วีณา ยศวังใจ

เขาดูนกกันทำาไม?

ผมเคยสงสัยว่า คนที่ชอบดูนกนั้น เขาดูอะไรกัน ความหมายของกิจกรรม
นี้มันอยู่ที่ไหน 

 เมือ่อยากรูก้ล็องไปอบรมการดนูกเบือ้งต้นกบัเขาดบู้าง แต่ดเูหมอืนเขาจะ
มุ่งเป้าหมายไปที่การดูเพื่อจำาแนกชนิดของนกซะมากกว่า ว่านกที่ดูนั้น มันมี
ลกัษณะเป็นอย่างไร สสีนัเป็นอย่างไร แล้วกเ็ปิดเทยีบกบัหนงัสอืคูม่อืดนูก เพือ่
ให้ได้คำาตอบว่านกชนิดนั้นคือนกอะไร 

 ที่จริงเป้าหมายของการดูนกเช่นนี้ มันก็มีความหมายในตัวของมันอยู่ คือ
ทำาให้เรารูจ้กัชนิดของนก รูว่้ามนัมอียูใ่นท้องถิน่แถบไหน และบางทถ้ีาโชคด ีก็
อาจทำาให้เราได้พบนกชนิดใหม่ด้วย แต่ในระดับสมัครเล่นแล้วดูจะยากอยู่ 
เพราะต้องอาศัยประสบการณ์มากพอดู 

 การดนูกในความหมายทีก่ล่าวมาข้างต้นนี ้สำาหรบัตวัผมแล้ว ดจูะไม่ค่อยสนกุ
เท่าไหร่ และบางทอีาจรูส้กึเครยีดด้วยซำา้ ทีจ่ะต้องมาคอยเปิดหนงัสอืเทียบกบั
คูม่อืดนูก 

 สำาหรับคนที่ดูนกทั่วไปในเบื้องต้น ผมว่าอาจไม่ได้สนใจเท่าไหร่ ว่ามันจะ
เป็นนกชนิดไหน หรือจะชื่ออะไร แต่ถ้ามีผู้รู้ใกล้ๆ บอกชื่อนกให้เรารู้ก็ถือว่าดี
ครับ แต่ถ้าต้องดูคนเดียว ไม่มีหนังสือคู่มือดูนก ไม่มีอุปกรณ์การดู เช่น กล้อง
ส่องทางไกล หรือกล้องถ่ายรปูสำาหรบัคนทีต้่องการถ่ายภาพ ผมว่าการได้ดดู้วย
ตาเปล่านี่แหละก็ทำาได้อยู่ครับ

 ผมได้คำาตอบน้ีแก่ใจตวัเอง มาจากเช้าวนัหนึง่ทีม่โีอกาสได้ไปวิง่ออกกำาลงักาย
ทีส่วนสขุภาพใกล้บ้านในต่างจงัหวดัครบั ขณะทีก่ำาลงัพกัเหนือ่ยหลงัจากการออก
กำาลงักายแล้วนัน้ ได้แหงนหน้าไปเหน็นกเขาคู่หน่ึง เกาะอยูบ่นกิง่ไม้ มนัอยูใ่กล้
ชิดกันมาก และมีท่าทีกำาลังคลอเคลียกันอย่างน่ารัก เมื่อใครเห็นภาพและ
พฤตกิรรมเช่นนี ้ ผมว่าร้อยทัง้ร้อยคงฟันธงว่า มนัเป็นนกตวัเมยีและตวัผูท่ี้กำาลงั
อยูใ่นโหมดจบีกนัแน่ๆ ผมอยากรูว่้ามนัจะจบีหรอืจะแสดงพฤตกิรรมต่อกนัอย่างไร 

 ภาพทีเ่หน็กค็อื ตัวผูจ้ะแนบชดิตัวเมยีไม่ห่าง มนัคอยจกิไซร้ขนให้เธอ คล้าย
กับการช่วยทำาความสะอาดขนให้ บางทีก็จิกที่หัวหยอกล้อกัน พอตัวเมีย
กระเถิบออกห่าง สักครู่ตัวผู้ก็กระเถิบชิดแนบตามไป บางทีทั้งคู่ก็ดูเหมือนอยู่
นิ่งๆ แต่ไม่รู้ว่าส่งเสียงพูดคุยภาษานกกันหรือเปล่า จนเวลาผ่านไปพอสมควร 
อย่างน้อยก็ในช่วงเวลาที่ผมจ้องดูราวสิบกว่านาที 

 และแล้ว...วนิาทแีห่งความน่าต่ืนเต้นกม็าถงึ....ตัวผูก้ระโดดขึน้ขีห่ลงัตวัเมยี 
แล้วการผสมพันธุ์ก็เกิดขึ้น มันเกิดขึ้นเร็วมากครับ เพียงช่ัวเสี้ยววินาทีเท่านั้น 
ก่อนที่นกทั้งสองจะบินแยกย้ายจากกันไปในเวลาต่อมา....

 ภารกจิโดยสัญชาตญาณตามธรรมชาติของนกคูน่ีไ้ด้ปฏบิตัเิสรจ็สิน้ลงแล้ว คงรอ
เวลาของการวางไข่และฟักตัวเป็นลกูนกตัวน้อยเพือ่ดำารงเผ่าพนัธุข์องพวกมนัต่อไป

 มันคือความงดงามของธรรมชาติครับ ทั้งๆ ที่นกเขาคู่นี้ก็ไม่ได้มีสีสันที่
สวยงามแต่อย่างใด การดขูองผมกพ็บโดยบงัเอญิและดดู้วยตาเปล่าล้วนๆ โดย
ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ หนังสือคู่มือดูนกก็ไม่มี หากแต่เป็นพฤติกรรมในภาษา
รักของนกคู่นี้ต่างหากครับที่ผมหลงใหล

 เช้าวนัน้ีผมรูสึ้กอิม่เอมใจอย่างบอกไม่ถกู ผมได้คำาตอบอย่างกระจ่างชดัให้
กับตัวเองแล้วว่า ความหมายของการดูนกสำาหรับตัวผมนั้นอยู่ที่ไหน?

การใช้นิ้วกดปุ่มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือแตะที่หน้าจอสัมผัสคือวิธี
การเล่นเกมที่คอเกมในยุคปัจจุบันคุ้นเคยกันดี แต่ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์
เกม (Game Science Center) ในเบอร์ลนิ ประเทศเยอรมน ีทำาให้เรา
ได้พบกบัการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในรปูแบบใหม่ทีไ่ม่เพยีงนัง่นิง่อยูห่น้า
จอแล้วขยับแค่เพียงปลายนิ้ว แต่จะให้ประสบการณ์แปลกใหม่ที่สนุก
และน่าตื่นเต้นยิ่งกว่า
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เกมนี้ผู ้เล่นจะต้องตีลูกปิงปองเพื่อกำาจัดตัวผู ้บุกรุก ซึ่งเป็นภาพ
คอมพิวเตอร์กราฟิกฉายจากกล้องไปปรากฏบนผนัง และมีเซ็นเซอร์
วดัแรงส่ังสะเทอืนขณะทีลู่กปิงปองกระทบผนงั เป็นเกมทีแ่สดงความ
คิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบเกมได้อย่างน่าทึ่ง

“โต๊ะดนตรี” เพลงนี้พี่จัดให้
สำาหรับคนที่รักเสียงเพลง อยากเป็นดีเจหรือนักแต่งเพลง ต้องลอง
เล่น “โต๊ะดนตรี” หรือ “รีแอคเทเบลิ” (Reactable)  ซึง่เป็นโปรเจกต์
ของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ที่
พัฒนาอุปกรณ์ลักษณะคล้ายโต๊ะ ด้านล่างมีกล้องฉายภาพขึ้นมาบน
จอโต๊ะท่ีมีเซ็นเซอร์ตรวจจับนิ้วมือหรือสัญลักษณ์คล้ายคิวอาร์โค้ด 
(QR code) และมีโปรแกรมสร้างเสียงดนตรี เม่ือวางอุปกรณ์
ลักษณะคล้ายลูกเต๋าที่มีสัญลักษณ์คิวอาร์โค้ดลงบนบนโต๊ะก็จะเกิด
เสียงดนตรี ซึ่งแต่ละด้านของลูกเต๋ามีภาพสัญลักษณ์ต่างกัน และ
วางบนโต๊ะท่ีตำาแหน่งต่างกันก็จะทำาให้เกิดเสียงดนตรีที่ไม่เหมือนกัน 
เมื่อวางลูกเต๋าหลายลูกพร้อมกัน จะเกิดทำานองผสมผสานได้เสียง
ดนตรีที่แปลกใหม่ไม่ซำ้าใคร คล้ายกับอุปกรณ์เล่นเพลงของดีเจ      
มืออาชีพ ซึ่งมีการพัฒนาให้เป็นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์สมาร์ต
โฟนด้วย สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้ทั้งโทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์ 
(Androind) และไอโอเอส (iOS)

ไค เคลลิงฮูเซิน (Cay Kellyinghusen) โปรแกรมเมอร์และ        
นักพัฒนาเกม หนึ่งในผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เกมให้ข้อมูลว่า ศูนย์
วิทยาศาสตร์เกมแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์แบบสตาร์ตอัป (Start Up) 
หรือธุรกิจเกิดใหม่ที่เขากับเพื่อนๆ นักพัฒนาเกมร่วมกันก่อต้ังข้ึนด้วย
การระดมทุนจากสาธารณะ ที่เรียกว่า คราวด์ฟันด์ดิง (Crowdfund-
ing) โดยมีจุดประสงค์อยากให้ประชาชนท่ัวไปได้รู้จักเกมที่พวกเขา
พัฒนาขึ้นรวมถึงเกมของนักพัฒนาอื่นๆ ที่น่าสนใจ และได้มาทดลอง
เล่นด้วยตัวเอง แล้วจะพบว่าในเกมเหล่านี้มีอะไรมากกว่าแค่ความ
สนุกสนาน

พพิธิภัณฑ์เกมแห่งนีเ้ริม่เปิดให้บรกิารเมือ่ปลายปี ค.ศ. 2014 เป็นพพิธิภณัฑ์
เกมแบบอินเทอร์แอคทีฟ (Interactive) แห่งแรกในเยอรมนีและอาจ
เป็นแห่งเดียวในโลก มีพื้นที่ไม่กว้างมากเพียง 300 ตารางเมตร มีเกม
หรือกิจกรรมให้ทดลองเล่นประมาณ 20 เกม ผู้เล่นโต้ตอบกับ
คอมพิวเตอร์ที่มีการเขียนโปรแกรมเฉพาะร่วมกับเซ็นเซอร์จับการ
เคลื่อนไหว แต่ละเกมมีความโดดเด่นแตกต่างกันไป เราอาจใช้นิ้วมือ 
สายตา ท่าทาง หรือแม้แต่กระแสไฟฟ้าในร่างกายเพื่อควบคุมหรือ
เล่นเกมได้ 

ปิงปองประจัญบาน
ใครที่ชอบตีปิงปองหากได้ลองเล่นเกม “พองอินเวเดอร์ส” (Pong 
Invaders) หรือ “ปิงปองประจัญบาน” จะต้องติดใจ เพราะนอกจาก
จะได้ออกกำาลงักายแล้วยงัได้สนกุกบัการเล่นเกมไปพร้อมกนัด้วย โดย

Cover Story
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พิฆาตดาวเคราะห์น้อย
การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เราต้องขยบัร่างกายด้วยอวยัวะส่วนใด
ส่วนหนึง่หรอืหลายส่วนเพือ่ให้เกมเล่นไปได้ แต่สำาหรบัเกม “ป้องโลกให้
พ้นภัย” (Eye Asteroids) ใช้เพียงแค่สายตาเท่านั้น ซึ่งผู้พัฒนาได้
ออกแบบเกมดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลกและมีเซ็นเซอร์จับทิศทางการ
เคลือ่นไหวของดวงตา ผูเ้ล่นต้องพยามยามทำาลายดาวเคราะห์น้อยทีเ่ข้า
มาใกล้โลกเพ่ือปกป้องโลกไม่ให้ถูกชนโดยเพ่งมองไปที่ดาวเคราะห์น้อย
เหล่านัน้ทลีะดวง เมือ่เพ่งไปทีด่าวดวงใดดวงนัน้ก็จะระเบิดเป็นจณุทนัที 
ที่เรียกว่า “สายตาพิฆาต” เป็นอย่างไรก็ได้รู้กันคราวนี้ 

เรียนรู้ภูมิศาสตร์ในกล่องทราย
“เกมภูมิศาสตร์ในกล่องทราย” (Sandbox) เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจ 
คล้ายกับการเล่นก่อกองทราย แต่ที่มากกว่าคือด้านบนกล่องทรายจะมี
เซน็เซอร์วดัระดบัความสงูตำา่ของทราย และมีโปรเจกเตอร์ ฉายภาพแสง
สีต่างๆ ลงบนทรายตามระดับความสูง เมื่อเรายื่นมือเข้าไปบังเซ็นเซอร์
ชัว่ขณะหนึง่ ตรงพืน้ทรายทีถ่กูบงัแสงจะค่อยๆ เกดิเป็นภาพนำา้สฟ้ีาและ
ค่อยๆ ไหลลงสู่ที่ตำ่าหรือบริเวณที่เป็นแอ่ง เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กๆ 
เรียนรู้ลักษณะภูมิประเทศแบบต่างๆ ได้อย่างเข้าใจง่าย

ภายในศนูย์วทิยาศาสตร์เกมยงัมีกิจกรรมเกมทีน่่าสนใจอีกหลายกิจกรม 
และกำาลังอยู่ระหว่างขยายพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อรองรับเกมใหม่ๆ ที่กำาลัง
พัฒนาออกมาในอนาคต ด้วยความสร้างสรรค์และตั้งใจของผู้ก่อตั้ง 
พิพิธภัณฑ์เกมแห่งนึ้จึงเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และเกมที่ไม่เพียงพัฒนาขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็น
ถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเพื่ออนาคตอีกด้วย

Cover Story

ภาพประกอบโดย กุลพงษ์ อ้นมณี

เต้น เต้น ให้เป็นเพลง
หากใครชอบเล่นเกมเต้น ทีน่ีก่ม็ใีห้เล่น แต่ไม่ใช่เกมเต้นตามเสยีงเพลง
หรือเต้นตามท่าเต้นแบบท่ัวไปแน่นอน เพราะเกมเต้นของที่นี่ หรือ 
“นากวัลแดนซ์” (Nagual Dance) ผู้เล่นเต้นได้ไม่จำากัดท่าทางและ
สร้างเสียงเพลงจากท่าเต้น ซึ่งนักพัฒนาเกมได้ออกแบบโปรแกรมที่
สามารถทำาให้เกดิเสยีงเพลงจากการเคลือ่นไหวของร่างกายส่วนต่างๆ 
เมือ่เรายกแขนยกขาโยกย้ายส่ายเอว กล้องและเซ็นเซอร์จะจับท่าทาง
ของเราไว้และฉายข้ึนบนจอ ตวัโปรแกรมกจ็ะแปลงท่าเต้นให้เป็นเสยีง
เพลงดังออกลำาโพง โดยร่างกายด้านขวาจะทำาให้เกิดเสียงบีตส์ ส่วน
ด้านซ้ายทำาให้เกดิเสยีงเมโลดี ้หรอืหากเต้น 2 คนพร้อมกนั ท่าเต้นของ
คนขวาก็จะให้เสียงบีตส์ คนซ้ายให้เสียงเมโลดี้ ยิ่งเต้นยิ่งสนุกและได้
เหงื่อเป็นของแถมด้วย

สนุกด้วยกระแสไฟฟ้าในร่างกาย
ไม่เพียงแค่น้ิว มือ แขน ขา หรือดวงตาของเราเท่านั้นที่สามารถ
เล่นกับเกมได้ แต่ “กระแสไฟฟ้าในร่างกาย” ก็นำามาใช้เป็นตัว
ควบคุมเกมได้เหมือนกัน ในเกมท่ีช่ือว่า “เมกกี้เมกกี้” (Makey-
makey) ผู ้เล่นแต่ละคนต้องสวมสายรัดข้อมือที่ติดเซ็นเซอร์วัด
กระแสไฟฟ้าจากร่างกาย และใช้นิ้วมือสัมผัสอุปกรณ์คล้ายแท่ง
โลหะที่เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อบังคับให้ตัวเดินเกมท่ีมี
ลักษณะคล้ายคลื่นกระแสไฟฟ้าเคลื่อนท่ีไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
และเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่กำาหนด คล้ายเกมยอดฮิต
อย่าง “แพคแมน” (Pacman) 
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ไวรัสก่อโรคในกุ้งเป็นปัญหาใหญ่ของอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งของ
ไทย การตรวจโรคก่อนจะปล่อยพ่อแม่พันธุ์หรือลูกกุ้งลงบ่อ จะช่วย
ควบคุมการระบาดและลดความเสียหายได้ ซึ่งแต่ก่อนต้องส่งตรวจตาม
แล็บ แต่ตอนน้ี เรามีชุดตรวจโรคกุ้งแบบใหม่มาช่วยเกษตรกรแล้ว

 นักวิจัยไบโอเทค สวทช. ใช้เทคนิคแลมป์ (Loop-mediated iso-
thermal amplification, LAMP) ซึ่งเป็นเทคนิคเพิ่มปริมาณสาร
พันธุกรรมแบบใหม่ มาพัฒนาเป็นชุดตรวจ LAMP color สำาหรับตรวจ
โรคไวรัสในกุ้งแทนวิธีเดิม คือ PCR ท่ีต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพง และใช้
เวลานาน ปัจจุบัน มีชุดตรวจสำาหรับโรคไวรัสในกุ้งหลายชนิด ทั้งไวรัส
ตัวแดงดวงขาว ทอร่า ไวรัสตัวแคระแกรน และไวรัสหัวเหลือง

 จุดเด่นของชุดตรวจนี้คือ สะดวก รวดเร็ว ขั้นตอนการทดสอบไม่
ยุ ่งยาก เกษตรกรสามารถใช้งานได้เองโดยไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ 
ความความแม่นยำาในการตรวจสูงเทียบเท่าวิธี PCR  แต่ใช้เวลาในการ

ตรวจโรคกุ้ง ง่าย ไว ด้วยชุดตรวจ LAMP color

ตรวจเพียง 50-90 นาที การอ่านผลก็ง่ายโดยดูจากสีที่ปรากฏในนำ้ายา 
นอกจากนี้ยังมีความปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อสารก่อมะเร็ง และสามารถตรวจได้
ในทุกพื้นที่ที่มีกระแสไฟฟ้า

สถาบันวจัิยดาราศาสตร์แห่งชาต ิ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเผย 20 มกราคม - 20 กมุภาพนัธ์ 2559 จะ

สงัเกตเหน็ดาวเคราะห์ 5 ดวง ปรากฏเหนอืฟากฟ้าในช่วงรุง่เช้าก่อนดวง

อาทติย์ขึน้ เหน็ได้ด้วยตาเปล่าทัว่ไทย เป็นปรากฏการณ์ดาราศาสตร์หาชม

ยาก เกดิล่าสดุเมือ่ 11 ปีทีแ่ล้ว ยำา้!!! เป็นเหตกุารณ์ปกตใินการโคจรของ

ดาวเคราะห์ไม่มผีลกระทบใดๆ ต่อโลก

         ดร.ศรณัย์ โปษยะจนิดา รองผูอ้ำานวยการ สดร. เปิดเผยว่าตัง้แต่  

วนัที ่20 มกราคม - 20 กมุภาพนัธ์ 2559 นบัเป็นโอกาสดทีีจ่ะสงัเกตเหน็

ดาวเคราะห์ 5 ดวง ได้แก่ ดาวพธุ ดาวศกุร์ ดาวเสาร์ ดาวองัคาร และดาว

พฤหสับด ี ปรากฏเรยีงเป็นแนวบนท้องฟ้า สงัเกตเหน็ได้ตัง้แต่ช่วงเช้ามดื

จนถงึดวงอาทติย์ขึน้ ดาวเคราะห์ทัง้ 5 ดวง จะปรากฏในแนวใกล้กบัเส้น

สรุยิวถิ ี หากหนัหน้าไปทางทศิตะวนัออก จะสงัเกตเหน็ดาวพธุอยูบ่รเิวณ

ใกล้ขอบฟ้า ถดัขึน้มาคอืดาวศกุร์ ดาวเสาร์ ดาวองัคาร และดาวพฤหสับดี

ตามลำาดบั นอกจากนีใ้นช่วงเวลาดงักล่าว ดวงจนัทร์จะเคลือ่นทีผ่่านแนว

ของดาวเคราะห์ทั้ง 5 อีกด้วย นับเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ท่ี

สวยงาม หาชมยาก สามารถมองเหน็ด้วยตาเปล่าในทกุภมูภิาคของไทย 

หากใช้กล้องสองตา หรอืกล้องโทรทรรศน์จะสงัเกตได้ชดัเจนยิง่ขึน้ จงึขอ

เชญิชวนประชาชนทีส่นใจตืน่แต่เช้ามาชมปรากฏการณ์หาชมยากครัง้นี้ 

สดร. ชวนจับตาชมดาวเคราะห์ 5 ดวง 
ปรากฏเรียงเป็นแนวบนท้องฟ้า

       ปรากฏการณ์ดาวเคราะห์ปรากฏบนฟากฟ้าพร้อมกัน และเรยีงเป็นแนวเช่น

นี ้ เกดิจากดาวเคราะห์แต่ละดวงโคจรมาอยูใ่นตำาแหน่งทีส่ามารถมองเหน็ได้ใน

เวลาเดยีวกนัจากมมุมองของผูส้งัเกตบนโลก ส่วนมมุมองจากอวกาศจะพบว่าดาว

เคราะห์ไม่ได้เรยีงกนัเป็นเส้นตรงแต่อย่างใด เนือ่งจากดาวเคราะห์แต่ละดวงต่าง

โคจรกระจายอยูต่ามวงโคจรของดาวดวงนัน้ โอกาสท่ีจะมาเรยีงตวัในแนวเดยีวกัน

ปรากฏให้ผูส้งัเกตบนโลกในเวลาเดยีวกนัจงึเป็นปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ได้ยากมาก 

ครั้งล่าสุดเกิดเมื่อ 11 ปีที่แล้ว ในช่วงธันวาคม 2547 – มกราคม 2548  

ปรากฏการณ์ดาวเคราะห์เรียงตัวนับเป็นเหตุการณ์ปกติทางดาราศาสตร์ ไม่มี    

ผลกระทบใดๆ ต่อมนษุย์และโลก ดร. ศรณัย์ กล่าวปิดท้าย

ภาพจ�าลองการ

ปรากฏของดาว

เคราะห์ 5  ดวง ใน

วนัท่ี 25 มกราคม 

2559 

(จากโปรแกรม 

Stellarium)

http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/2395-narit-5-planets
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สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) สนองนโยบายรัฐบาล จัดของขวัญชุดใหญ่ต้อนรับปีใหม่ เปิดประตู

อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศให้คนไทยเข้าชมพิพิธภัณฑ์อวกาศแห่งแรก และแห่งเดียวของไทยฟรี 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม - 9 เมษายน 2559 

เวลา 9:00 - 15:00 น. ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

คุณจะได้เรียนรู้เรื่องราวของ

 n  ชีวิตในอวกาศ

 n  ต้นกำาเนิดของเอกภพ

 n  ทำาไมโลกจึงมีสิ่งมีชีวิต

 n  มารู้จักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

 n  ประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีสำารวจโลกและอวกาศ

พลาดไม่ได้กับความตื่นตาตื่นใจ

 n  การเตรียมความพร้อมสู่อวกาศ

 n  เครื่องเล่น simulator เร้าใจ

 n  เกมส์อวกาศประลองยุทธ

 n  โรงภาพยนตร์ 3 มิติ

GISTDA เปิดกล่องของขวัญปีใหม่ ชวนคนไทยตะลุย
พิพิธภัณฑ์อวกาศ...ฟรี!!!

ติดต่อสอบถาม

เพิ่มเติมได้ที่ 

0 2141 4655,  

0 2141 4583,  

08 1915 2374

ฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของชาตะไคร้

เวบ็ไซต์ของสำานกังานข้อมลูสมนุไพร คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหิดล เผยผลการทดสอบฤทธิ์ของชาใบตะไคร้ (Cymbopogon citra-
tus) ในการป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของหนูแรทที่ถูก

เหนี่ยวนำาให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารด้วยเอทานอลเป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดย
แบ่งหนูออกเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ได้รับนำ้า 1 ช่ัวโมง ก่อนถูกเหนี่ยวนำา
ด้วยเอทานอล กลุ่มที่ 2 ได้รับนำ้าอย่างเดียว กลุ่มที่ 3 ได้รับชาอย่างเดียว กลุ่ม
ที่ 4 และ 5 ได้รับชา ขนาด 28 และ 56 มก./กก.นน. ตัว ตามลำาดับ เป็นเวลา 
1  ชัว่โมง ก่อนถกูเหนีย่วนำาด้วยเอทานอล กลุ่มท่ี 6 ได้รบัชา ขนาด 28 มก./กก. 
เป็นเวลา 2 ชัว่โมง ก่อนถกูเหนีย่วนำาด้วยเอทานอล กลุ่มท่ี 7 และ 8 ได้รบัชา 
ขนาด 28 และ 56 มก./กก. ตามลำาดับ เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง หลังถกูเหนีย่วนำาด้วย
เอทานอล และกลุม่ที ่9 ได้รบัชา ขนาด 28 มก./กก. เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง หลังถกู
เหนีย่วนำาด้วยเอทานอล

 ผลการทดสอบ พบว่าชาใบตะไคร้ทั้ง 2 ขนาด มีฤทธิ์ลดการเกิดแผลใน
กระเพาะอาหารได้ทั้งก่อนและหลังการถูกเหนี่ยวนำาด้วยเอทานอล เม่ือเทียบ
กับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับชา ซ่ึงผลที่ได้ไม่ขึ้นกับขนาดที่ใช้ นอกจากนี้ยังพบ
ว่า ประสิทธิภาพในการป้องกันจะเพิ่มมากขึ้น เมื่อระยะเวลาที่อยู่ในกระเพาะ
อาหารของชาใบตะไคร้เพิ่มขึ้น

ข้อมูลจาก http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1147
ภาพจาก http://tong35.blogspot.com/2013_09_01_archive.html
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ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย

เมือ่วนัที ่20 มกราคม 2558 สถาบันวจิยัไม้กลายเป็นหนิ ต.สรุนาร ีอ.เมอืง 

จ.นครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้แถลงข่าวการค้นพบ

ไดโนเสาร์โคราชพันธุใ์หม่ของโลก โดย รศ. ดร.ประเทอืง จนิตสกลุ ผูอ้ำานวย

การสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ได้กล่าวถึงผลการวิจัยพบไดโนเสาร์กลุ่ม 

อิกวัโนดอนในสกลุและชนดิใหม่ของโลกว่า งานวจัิยคร้ังนีเ้ป็นความร่วมมอื

ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น โดยเมื่อ พ.ศ. 2550 ฟอสซิลที่ทำาการวิจัย ประกอบด้วย

ชิ้นส่วนกะโหลก, ขากรรไกรบน-ล่าง, ฟัน และอื่นๆ โดยพบในชั้นหินกรวด

มนปนปูน ในหมวดหินโคกกรวด อายุ 115 ล้านปี ระบบนิเวศเป็นแบบกึ่ง

แห้งแล้ง แหล่งที่พบคือ บ้านสะพานหิน ต. สุรนารี อ. เมือง จ. นครราชสีมา

ฮือฮา พบซากไดโนเสาร์โคราชพันธุ์ใหม่ของโลก
กลุ่มอิกัวโนดอน อายุ 115 ล้านปี !!

 อิกัวโนดอนที่พบนี้ มีความยาวจากศีรษะถึงปลายหางประมาณ 6 เมตร 

สงูประมาณ 2 เมตร นำ้าหนกั 1,000 กก.หรอื 1 ตนั และมคีวามแตกต่างจาก 

อกิวัโนดอน 2 สกลุ ทีพ่บในโคราชก่อนหน้านี ้(สกลุราชสมีาซอรสั และ สยาม

โมดอน) เช่น มีขากรรไกรล่างที่มีอัตราส่วนระหว่างความยาวและความสูง

น้อยกว่าราชสีมาซอรัส หรือมีขากรรไกรบนทรงตำ่าหรือลาดเอียงมากกว่า

สยามโมดอน เป็นต้น และจากการตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นไดโนเสาร์กลุ่ม

อิกัวโนดอนในสกุลและชนิดใหม่ของโลก และได้รับพระมหากรุณาธิคุณใน

วโรกาส 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่

พระราชทานราชานญุาตให้ใช้พระนามของพระองค์เป็นชือ่สกลุ คอื สรินิธรน่า 

ได้ ส่วนชื่อชนิดใช้ชื่อ โคราช ซึ่งเป็นแหล่งพบคือ โคราชเอนซิส 

  สำาหรับไดโนเสาร์อิกัวโนดอน จัดเป็นไดโนเสาร์กินพืช และอยู่ใน

ประเภทไดโนเสาร์ที่มีกระดูกสะโพกแบบนก ต่างจากไดโนเสาร์กินพืชพวก

ซอโรพอดหรือพวกคอยาวหางยาว ที่มีกระดูกสะโพกแบบสัตว์เลื้อยคลาน 

ไดโนเสาร์กลุ่มอิกัวโนดอนนี้พบมากกว่า 60 สกุล เพราะมีวิวัฒนาการต่อ

เนื่องกันมานับ 100 ล้านปี และพบกระจายกว้างขวางทั่วโลก ลักษณะเด่น

ของอิกัวโนดอน คือ มีฟันคล้ายฟันอิกัวน่า แต่มีขนาดใหญ่กว่ากันมาก ไม่มี

ฟันในส่วนหน้าของขากรรไกรบน-ล่าง แต่มจีงอยปากทีเ่ป็นกระดกูแขง็แทน 

มขีาหลังทีแ่ขง็แรง มขีนาดใหญ่และยาวกว่าขาหน้า จึงเป็นไดโนเสาร์ที่วิ่ง

ได้เร็วด้วย 2 เท้าแต่เวลาเดินหรือแทะเล็มกินใบไม้ยอดไม้ระดับตำ่า จะ

เดินด้วย 4 เท้า 

http://www.banmuang.co.th/news/region/37813
http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=89254&t=news
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สะท้อนศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านดาราศาสตร์ของไทย 

4. การพัฒนากำาลังคนด้านดาราศาสตร์ของประเทศ

 เกดิความร่วมมอืด้านการพฒันากำาลงัคนด้านดาราศาสตร์ทัง้ในและต่าง
ประเทศ อาทิ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาค (ร่วมกับสถาบัน DESY สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี) และทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

5. โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ และ Astro Cor-
ner in Schools

 ปีนี้ตั้งเป้า 100 โรงเรียนทั่วประเทศ (ปีที่แล้วเริ่มต้นที่ 60 โรงเรียน)

6. สุริยุปราคาเต็มดวง 9 มีนาคม 2559

 ในประเทศไทยเหน็สรุยิปุราคาบางส่วนตัง้แต่ 6.30 – 8.40 น. ของวนัท่ี  
9 มีนาคมนี้ (เต็มดวงที่ประเทศอินโดนีเซีย) 

7. ดาวอังคารใกล้โลก 31 พฤษภาคม 2559

8. ยานอวกาศจูโนเดินทางถึงดาวพฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2559

9. ซปุเปอร์มูนวันลอยกระทง 14 พฤศจิกายน 2559

10. ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์อื่นๆ ที่น่าติดตาม อาทิ ฝนดาวตก        
ดาวเคราะห์ชุมนุม และดาวพุธโคจรผ่านหน้าดวงอาทิตย์

ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย

สดร.เปิดศักราชใหม่ เน้นคนไทยอย่าพลาด 
10 เรื่องดาราศาสตร์ ปี 2559
สถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาต ิ(องค์การ
มหาชน) (สดร.) เปิดโผ 10 เรือ่งดาราศาสตร์
ที่คนไทยไม ่ควรพลาดตลอดป ี  2559 
ปรากฏการณ์ท้องฟ้า มาเตม็ ท้ังสรุยิปุราคา 
ซปุเปอร์มนู ดาวองัคาร ดาวพฤหสับด ี ฝน
ดาวตก ร่วมภาคภูมิใจกับพัฒนาการก้าว
กระโดดของวงการดาราศาสตร์ไทย ล่าสุด
เป็นศนูย์การอบรมดาราศาสตร์นานาชาตขิอง
ยูเนสโก พร้อมเดินเครื่องหอดูดาวภูมิภาค 
ผนกึกำาลงักบักล้องโทรทรรศน์ท่ีปักธงไทยอยู่
ทั่วโลก แฟนคลับดาราศาสตร์ไม่พลาดทุก
เร่ือง เพียงติดตามทุกช่องทางโซเชียลของ 
สดร. ตลอดปีนี้

 รองศาสตราจารย์บุญรกัษา สนุทรธรรม 
ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่ง
ชาติ จัดงาน “10 เรื่อง ดาราศาสตร์ที่ไม่
ควรพลาดในปี 2559” กล่าวว่า “ปี 2559 
นี้มีเรื่องน่ายินดีและน่าตื่นเต้นสำาหรับวงการดาราศาสตร์ไทยหลายเรื่อง จึง
รวบรวมมาแถลงรับปีใหม่ เปิดตัวล่วงหน้าปรากฏการณ์ท้องฟ้าที่สำาคัญ 
และแถลงความก้าวหน้าของสถาบนัฯ ทีน่่าภาคภมูใิจสำาหรับคนไทยทุกคน” 

 10 เรื่อง ดาราศาสตร์ที่ไม่ควรพลาดในปี 2559 มีดังนี้ 

1. โครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ที่สำาคัญของประเทศ

 เสริมทพัหอดดูาวภมูภิาค เตรยีมเปิดตวัหอดดูาวภมูภิาคสำาหรบัประชาชน
เต็มรูปแบบแห่งที่ 2 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เผยภารกิจ “หอดูดาว
เฉลมิพระเกยีรต”ิ ณ ศนูย์รายงานดอยอนิทนนท์ บรเิวณยอดดอยอนิทนนท์ 
จงัหวดัเชยีงใหม่ สำาหรบัตดิตามเฝ้าระวงัวตัถทุีอ่าจมภียัคกุคามต่อโลก และ
เดนิหน้าอทุยานดาราศาสตร์สรินิธร จงัหวดัเชยีงใหม่ คาดว่าเฟสแรกพร้อมใช้ 
2560   

2. โครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ในต่างประเทศ  

 เปิดตัวกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติของคนไทย ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และประเทศสหรัฐอเมริกา ผนึกกำาลังกล้องเดิมท่ีประเทศชิลี 

3. ศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก

 ประเทศไทยได้รับมอบหมายจากยูเนสโกให้เป็น “ศูนย์ฝึกอบรม
ดาราศาสตร์นานาชาติ” เผยแพร่ดาราศาสตร์สู่ประเทศในภูมิภาคของเรา 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/2398
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หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก
กองบรรณาธิการ

รายงานข่าวจากวีโอเอ (Voice of America) ภาคภาษาไทย รายงานว่า นักวิจัยพบไดโนเสาร์พันธุ์
กินเนื้อเพศผู้รู้จักขุดหลุมเพื่อ “การสร้างรัง” คล้ายกับนกในปัจจุบันเพื่อดึงดูดเพศตรงข้าม

 นักโบราณคดีอเมริกันค้นพบหลุมดึกดำาบรรพ์มากกว่า 50 หลุม ในพื้นที่ 4 แห่งในรัฐโคโลราโด ซึ่ง
เชื่อว่าเป็นหลักฐานว่า ไดโนเสาร์พันธุ์กินเนื้อเพศผู้รู้จักกับ “การสร้างรัง” คล้ายกับนกในปัจจุบัน เพื่อ
ดึงดูดเพศตรงข้าม

 นกัธรณีวทิยา Martin Lockley แห่งมหาวทิยาลยัรฐัโคโลราโด วทิยาเขตเดนเวอร์ ระบวุ่าไดโนเสาร์
ขนาดใหญ่ใช้อุ้งเท้าขุดหลุมบนพื้นดินในช่วงฤดูผสมพันธุ์ เพื่อให้ไดโนเสาร์เพศเมียหันมาสนใจ โดยพบ
หลักฐานแสดงให้เห็นว่า หลุมผสมพันธุ์ของไดโนเสาร์ตั้งอยู่ที่ไหน และมีขนาดใหญ่แค่ไหน ซึ่งหากเป็น
ไดโนเสาร์ตัวใหญ่ หลุมดังกล่าวอาจมีขนาดประมาณ 6x6 ฟุต หรือพอๆ กับขนาดอ่างอาบนำ้า 

 การศกึษาครัง้นีย้งัพบด้วยว่า จากการศกึษาซากฟอสซลิ เชือ่ว่าไดโนเสาร์เพศเมยีจะเป็นผู้เลือกคู่เพือ่
การอยูร่อดของสายพนัธุ ์โดยพจิารณาว่าตวัผูต้วัไหนแขง็แรงทีส่ดุ และสามารถขดุหลมุได้เก่งท่ีสุด  

 นักธรณีวิทยาบอกด้วยว่า ปัจจุบันมีนกขนาดเล็กเพียงไม่กี่ชนิดที่มีพฤติกรรมการขุดหลุมในช่วงฤดู
การผสมพันธุ์ 

 รายงานการค้นพบชิ้นนี้ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Scientific Reports และ Nature 

http://www.voathai.com/content/dinosaur-mating/3136330.html

นักวิทยาศาสตร์พบหลุมดึกดำาบรรพ์
เชื่อว่าเป็นเรือนหอของไดโนเสาร์
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บทความพิเศษ
กองบรรณาธิการ

10 ข่าวดัง 
ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
ประจำาปี 2558

โครงการจัดอันดับ 10 ข่าวดังประจำาปีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป็นกิจกรรมที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดทำาข้ึนเพ่ือส่งเสริมให้
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป มีความตื่นตัวในการ
รับรู้ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ตระหนักถึงความสำาคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ถือว่าเป็น
รากฐานสำาคัญในการดำาเนินชีวิต และนำาองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ได้ดำาเนินโครงการมาเป็นปีที่ 22 แล้ว

 สำาหรับการสำารวจและจัดอันดับ 10 ข่าวดังด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีครั้งนี้ ได้รวบรวมข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในและ
ต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 - 15 พฤศจิกายน 
2558 ที่ปรากฏเป็นข่าวผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ซ่ึงข่าวที่ผ่านการ
พิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นมีจำานวนทั้งสิ้น 21 ข่าว แบ่งเป็นข่าวในประเทศ 
16 ข่าว และต่างประเทศ 5 ข่าว โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาย
ใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รวม 15 หน่วยงาน และสื่อมวลชนสาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีร่วมกันพิจารณาข่าวในหลากหลายแง่มุมใน
ประเด็นข่าวที่มีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง จากนั้นเปิดให้ นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล ต่างจังหวัด 
ร่วมลงคะแนนจัดอันดับ 10 ข่าวดังดังกล่าว ผ่านทางระบบออนไลน์ และ
แบบสอบถาม โดยมีผู้ร่วมโหวตลงคะแนนจำานวนทั้งสิ้นกว่า 1,550 คน 

 ผลการสำารวจ 10 ข่าวดังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำาปี 
2558 ประกอบด้วยข่าวดังต่อไปนี้

สวทช. ส่งเสริมการรับรู้ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประชาชน 

เปิดให้คนไทยลงคะแนนจัดอันดับ 10 ข่าวดัง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำาปี 2558
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ตอนคำ่าของวันที่ 28 กันยายน 2558 คนไทยได้เฮเม่ือเกิดปรากฏการณ์ซปุเปอร์มูน ที่
ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปีที่ระยะห่าง 356,896 กิโลเมตร สามารถมอง
เหน็ดวงจนัทร์สว่างและมขีนาดใหญ่กว่าปกต ิประมาณ 2-3 %  สำาหรบัผูท้ีพ่ลาดโอกาส
ในการชมในปีนี้ คงต้องรอปรากฏการณ์เช่นนี้ที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งในปี 2576 โดยในช่วง
เช้าของวันที่ 28 กันยายนนั้น ได้เกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงขึ้น แต่
ประเทศไทยไม่สามารถมองเห็นได้เนื่องจากตรงกับเวลากลางวัน แต่จะสังเกตเห็นได้
ชัดเจนในแถบอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ มหาสมุทรแอตแลนติก ยุโรป แอฟริกา และ
ด้านตะวันตกของเอเชีย 

อนัดบั 10 
ข่าว “ซปุเปอร์มนู
และจนัทรปุราคา...
2 ปรากฏการณ์
ใน 1 วนั”

อนัดบัที ่9  
ข่าว “นาซาเผย
พบนำา้ไหล
บนดาวองัคาร”

ในวันที่ 28 กันยายน 2558 นอกเหนือจากการเกิดปรากฏการณ์ซปุเปอร์มูนและ
จันทรุปราคาเต็มดวงแล้ว ยังถือว่าเป็นวันที่นาซาได้ประกาศการค้นพบร่องรอยการ
ไหลของนำ้าบนดาวอังคาร ซึ่งถือเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ของวงการวิทยาศาสตร์
และดาราศาสตร์โลก โดยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าร่องรอยสีดำาที่เกิดขึ้นเป็นพวกแร่
ธาตุและผลึกเกลือที่ละลายอยู่กับนำ้า 

อนัดบัที ่8 
ข่าว “นาซาเฮ! 
ยานสำารวจอวกาศ
พชิติดาวพลูโต” 

ด้วยระยะทางจากโลกไปยังดาวพลูโตที่โคจรอยู่ขอบสุดในระบบสุริยะจักรวาลไกล
มากถึง 3 พันล้านไมล์ แต่ในที่สุดยานสำารวจ “นิวฮอไรซันส์” ที่ถูกส่งไปในอวกาศ
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2549 เพื่อปฏิบัติภารกิจสำาคัญในการสำารวจดาวพลูโตและ
ดาวเคราะห์แคระดวงอื่นๆ หลังจากที่ออกจากโลกไปเป็นเวลาถึง 9 ปี ก็สามารถ
เดินทางไปยังดาวพลูโตได้สำาเร็จอย่างงดงาม โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง
นาซาทีวี

อนัดบัที ่7  
ข่าว “เมอืก
หอยทากไทย
ก้าวไกลสู่
อตุสาหกรรม
ความงาม”

ผลการศึกษาของนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ได้ค้นพบ
นวัตกรรมครั้งสำาคัญจากเมือกหอยทากของไทยที่มีชื่อว่า “หอยนวล” ซึ่งพบว่ามี
สารนานาชนิดที่มีคุณประโยชน์มากมาย เหมาะต่อการซ่อมแซมและบำารุงผิวพรรณ 
จึงจัดได้ว่าเป็นเมือกที่มีคุณภาพ สามารถนำามาต่อยอดหรือพัฒนาเพื่อสร้าง
นวัตกรรมทางด้านเครื่องสำาอางและธุรกิจความงามได้
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อนัดบัที ่5  
ข่าว “เผย
ภาพถ่ายดาวเทยีม
เหตกุารณ์
แผ่นดวิไหว
ประเทศเนปาล”

สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) บันทึกภาพบริเวณ
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลด้วยดาวเทียม   
ไทยโชต เพื่อดูสภาพการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ก่อนและหลังโดยได้บันทึกภาพเมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 12.10 น. ตามเวลาในประเทศไทย และเปรียบกับ
ข้อมูลภาพก่อนเกิดแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 และได้ส่งแผนที่ดังกล่าว
ให้กับองค์การสหประชาชาติด้วยในฐานะที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในโครงการ
ประยกุต์ใช้เทคโนโลยอีวกาศเพือ่การพฒันาท่ียัง่ยนืในภมิูภาคเอเชียและแปซฟิิก หรอื 
RESAP เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้กับประเทศสมาชิกในกรณีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ

อนัดบัที ่4  
ข่าว “กลับมา
อกีครัง้กับ
ปรากฏการณ์
พระจนัทร์ย้ิม”

ในคำ่าคืนของวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2558 ได้เกิดปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนที่เป็น
ดาวศุกร์และดาวพฤหัสบดีอยู่เคียงจันทร์เสี้ยวในช่วงหัวคำ่าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
โดยสามารถมองเห็นเหมือน “พระจันทร์ยิ้ม” เป็นเวลาถึง 3 วัน

อนัดบัที ่3  
ข่าว “จนัทรปุราคา
เตม็ดวงสแีดง”

ปรากฏการณ์จันทรุปราคาแบบเต็มดวงครั้งนี้เกิดขึ้นในคืนวันที่ 4 เมษายน 2558 มอง
เห็นดวงจันทร์เต็มดวงเป็นสีแดงอิฐ เนื่องจากได้รับแสงสีแดงซึ่งเป็นคลื่นที่ยาวที่สุด 
หักเหผ่านบรรยากาศโลกไปกระทบกับดวงจันทร์ ซึ่งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
(สดร.) ได้จัดกิจกรรมตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดต่างๆ กว่า 40 กล้อง ณ บ้าน
วิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งเป็นการตั้งกล้องโทรทรรศน์
เพื่อสังเกตการณ์จำานวนมากที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ สดร. ยังร่วมกับหน่วย
งานเครือข่ายตั้งจุดสังเกตปรากฏการณ์อีก 3 แห่งคือที่ จ.เชียงใหม่ จ.นครราชสีมา 
และ จ.ฉะเชิงเทรา ซ่ึงตลอดเวลา 5 นาทีท่ีเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง ตั้งแต่เวลา 18.57 
- 19.02 น. ช่างภาพและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างให้ความสนใจเก็บภาพดวง
จันทร์สีแดงกันอย่างคึกคัก

อนัดบัที ่6  
ข่าว “เปิดปมปรศินา
ไฟไหม้บ้านทีพ่ทัลงุ”

จากเหตุการณ์กรณีที่ไฟปริศนาลุกไหม้สิ่งของเครื่องใช้นับร้อยครั้งท่ีบ้านหลังหนึ่งใน 
จ.พัทลุง แต่กลับไม่สามารถหาสาเหตุของการเกิดได้ ทำาให้หลายฝ่ายคาดว่าน่าจะ
เป็นปรากฏการณ์เหนอืธรรมชาติ มกีารออกข่าวอย่างครกึโครม จนทำาให้หลายหน่วย
งานต้องลงพื้นที่ร่วมกันพิสูจน์หาต้นเหตุของการเกิดไฟปริศนา แม้ว่าจะมีบุคลากร
ทางด้านวทิยาศาสตร์ออกมายนืยนัว่าปรากฏการณ์ดงักล่าวไม่ใช่เรือ่งเหนอืธรรมชาติ
แต่อย่างใด และเป็นไปไม่ได้ที่สิ่งของต่างๆ จะลุกไหม้หรือติดไฟได้เอง แต่ยังไม่ทำาให้
สังคมคลายความสงสัยลงไปได้ ภายหลังได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในบ้าน จึง
ได้พบภาพหญงิสาวทีน่ัง่อยูค่ล้ายกำาลังจุดไฟ จากนัน้จงึเรยีกเดก็ทีอ่ยูบ่รเิวณใกล้เคียง
มาชี้จุดเกิดเหตุ เพื่อให้คนในบ้านช่วยกันดับไฟที่ลุกโชนขึ้นมา เม่ือภาพดังกล่าว
ปรากฏออกไปจึงคลายความสงสัยของคนในสังคมไปโดยปริยาย
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อนัดบัที ่2  
ข่าว “มหนัตภยั
ไวรสัเมอร์ส”

แม้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อต้นปี 2558 ก็ตาม แต่เหตุการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสเมอร์สก็ยังคงอยู่ในความสนใจของคนทั่วไปอยู่ เนื่องจากการแพร่ระบาดในครั้ง
นีพ้บผูป่้วยไวรสัเมอร์สใน 26 ประเทศ มผีูเ้สยีชวีติหลายร้อยคน และมีการแพร่ระบาด
รุนแรงในเกาหลีใต้ และเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 พบผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เดินทาง
มาจากตะวันออกกลางติดเชื้อไวรัสเมอร์สรายแรกในประเทศไทย และได้เข้ารับการ
รักษาตามมาตรฐานและปลอดภัยจากการเป็นผู้ป่วยโรคเมอร์ส

อนัดบัที ่1  
ข่าว “อกุกาบาต...
ลูกไฟปรศินา
ตกจากฟ้า”

เช้าวันที่ 7 กันยายน 2558 มีผู้บันทึกภาพลูกไฟพวยพุ่งจากท้องฟ้าสว่างวาบ โดย
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) ให้ข้อมูลว่าเป็น “อุกกาบาต” เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 3.5 เมตร นำ้าหนัก 66 ตัน ความเร็วที่พุ่งเข้ามาในโลกวัดได้มากมากกว่า 
75,600 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีค่าเทียบเท่าการระเบิดของทีเอ็นที 3.9 กิโลตัน ในเวลา
ห่างกันไม่นานนัก คำ่าคืนของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 พบลูกไฟสว่างวาบ สีเขียว 
ตกลงมาจากฟ้าอีกคร้ัง โดยเบื้องต้น สดร. คาดว่าจะเป็นลูกไฟที่เกิดจากวัตถุขนาด
เล็กผ่านเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกด้วยความเร็วสูงมาก เสียดสีจนเกิดความร้อนจน
ลุกไหม้ เห็นเป็นลูกไฟสว่างและมีควันขาวเป็นทางยาว

 มีข้อสังเกตจากผลการสำารวจในครั้งนี้ ปรากฏมีข่าวทางด้านอวกาศและดาราศาสตร์ติดอันดับมากถึง 6 ข่าว ทั้งนี้อาจเนื่อง
มาจากเหตุการณ์ที่ปรากฏเป็นข่าวดังกล่าว เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาชมได้ยาก จึงสร้างความต่ืนตาต่ืนใจให้กับผู้ที่
พบเห็นหรืออยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าว และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารผ่านทางโซเชียลมีเดียกันเป็นจำานวนมาก นับ
เป็นเรื่องน่ายินดีที่คนไทยหันมาศึกษา ค้นหาคำาอธิบายต่อการเกิดปรากฏการณ์ต่างๆ มากขึ้น 

 ในแง่ของของนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์เอง ก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน และนำาผลงานต่างๆ 
เผยแพร่สู่สาธารณชนมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่จะต้องสร้างความเข้มแข็งและถ่ายทอดองค์ความรู้ความ
เข้าใจทีถ่กูต้องสูป่ระชาชน เพือ่ช่วยให้เกิดกระบวนการคิดแบบวทิยาศาสตร์ และสามารถนำากระบวนการคดินีไ้ปใช้ในชวีติประจำา
วันต่อไป
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สำานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

  ในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงานบรหิารกลางของกระทรวงฯ มาปีนีน้ำาเสนอใน

ธมีหรอืหวัข้อหลกัเน้นท่ีพระราชประวตั ิและพระปรชีาสามารถในด้านต่างๆ 

ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 

โดยปกปฏทินิเป็นภาพพระบรมราชานสุาวรย์ีเตม็องค์ พมิพ์ส ีป๊ัมนนู บนพืน้

สีทอง สวยงามมาก 

 ส่วนภาพปฏิทินภายใน เป็นภาพพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาท

ปฏิทินวิทยาศาสตร์ 2559
จุมพล เหมะคีรินทร์

 ได้เวลาใช้ปฏิิทินตั้งโต๊ะใหม่อีกแล้ว

 เป็นอีกปีหนึ่งที่ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้ความสนใจ ติดตามการ
เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อปฏิทินของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เพื่อต้องการ

นำาเสนอให้เห็นถึงพัฒนาการของการสื่อสารวิทยาศาสตร์โดยผ่านสื่อปฏิทินมาอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้นับเป็นปีที่ 8

 สำาหรับปี พ.ศ. 2559 นี้ รูปแบบและสาระความรู้ของปฏิทินวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะปฎิทินตั้งโต๊ะยังคงความ

เป็นเอกลักษณ์และความสวยงามไม่แพ้ปีที่ผ่านๆ มา

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประดิษฐานตามสถานที่สำาคัญต่างๆ ทั่ว

ประเทศ โดยไล่เรียงตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม ได้แก่ พระบรมราชา-   

นุสาวรีย์ฯ ที่ 

 • อุทยานราชภักดิ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (2 ภาพ) 

 • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ 

 • วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ 

 • วัดบวรนิเวศน์ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ 

 • อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ พระนครคีรี จ.เพชรบุรี (2 ภาพ)



15
ฉบับที่  35

กุมภาพันธ์ 2559

 • อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์  

  (2 ภาพ)

 • พระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพฯ

 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สถาบัน 

  เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ ีและสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

  พระนครเหนือ ตามลำาดับ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.)

 อพวช. เป็นหน่วยงานในสงักดักระทรวงวทิย์ ทีดู่แลรับผิดชอบงานด้าน

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์แก่

ประชาชนเป็นหลกั เอกลกัษณ์ของทีน่ีค่อือาคารแสดงนทิรรศการทรงลูกเต๋า

สองหลังพิงกัน 

 ปีที่แล้ว อพวช. เว้นวรรคไปไม่ได้ทำาปฏิทิน แต่ปีนี้กลับมาทำาตามปกติ 

โดยปฏิทนิปีน้ีเน้นหวัข้อหลกัเรือ่งของเล่นภมูปัิญญาไทย โดยอธบิายให้เหน็

ว่าของเล่นแต่ละชนิดมีองค์ความรู้ของวิทยาศาสตร์ (โดยเฉพาะหลักการ

ทางฟิสิกส์) เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไร เห็นแล้วก็น่าทึ่งจริงๆ กับของเล่นพื้น

บ้านของไทยเรา เพราะนอกจากจะส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้ว 

กย็งัส่งเสรมิด้านการออกกำาลงักาย การจนิตนาการ ความคดิสร้างสรรค์ การ

เรียนรู้เรื่องธรรมชาติ และที่พิเศษคือ มีคำาอธิบายเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเข้า

มาด้วย 

 ปฏิทินนำาเสนอเป็นภาพการ์ตูนเด็กไทยผมจุก ผมแกละ กำาลังเล่นของ

เล่นแต่ละชนิด น่ารักทีเดียว ทั้งนี้ภาพปฏิทินแต่ละเดือน ได้แก่หัวข้อ

 1. ทำาไมครูดกบไม้จึงมีเสียงก้อง?

 2. เสียงในของเล่นจักจั่นเกิดขึ้นได้อย่างไร?

บทความพิเศษ
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 3. หนอนดินและหนูกะลาวิ่งได้อย่างไร?

 4. ลูกข่างหมุนได้อย่างไร?

 5. คอปเตอร์ไม้ไผ่และกำาหมุนบิน ลอยได้อย่างไร?

 6. นกบินและปลาว่ายนำ้า เคลื่อนที่ลงมาได้อย่างไร?

 7. แมลงปอไม้ไผ่ นกไม้ไผ่ และควายสมดุล

 8. สัตว์จำาลอง

 9. คนตำาข้าวทำางานอย่างไร?

 10. ทำาไมกำาหมุนจึงหมุนอย่างต่อเนื่อง?

บทความพิเศษ

 11. พญาลืมแลงและพญาลืมงายท้าทายอย่างไร?

 12. ว่าวลอยได้อย่างไร? 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.) 

 วว. เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักด้านนงานวิจัยและพัฒนาทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลักดันและถ่ายทอดเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมให้มีการนำาไปใช้ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 

 วว. มีการทำาปฏิทินตั้งโต๊ะมาอย่างต่อเนื่อง สำาหรับปีนี้ชูประเด็น “ความ

หลากหลายทางชีวภาพในป่าสะแกราช” 

 ป่าสะแกราช มีพื้นที่ประมาณ 80 ตารางกิโลเมตร หรือราว 50,000 ไร่ 

อยูใ่นความดแูลของ วว. ได้รบัการขึน้ทะเบียนจากยเูนสโก้ ให้เป็นพืน้ทีส่งวน

ชีวมณฑล (Biosphere Reserves) คือเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทาง

ชีวภาพสูง โดยมีสัตว์ พืช และจุลินทรีย์ นานาชนิดดำารงชีวิตอยู่ จึงนับว่าเป็น
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https://witsanook.files.wordpress.com/2014/12/softdrink.jpg

พื้นที่ที่มีความสำาคัญด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก

 ภาพปฏิทินแต่ละเดือนได้นำาเสนอภาพและเรื่องราวของสัตว์และพืชที่

พบได้ในป่าสะแกราชแห่งนี้ ได้แก่

 1. ไก่ฟ้าพญาลอ...นกประจำาชาติไทย

 2. ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ด

 3. ดอกไม้นานาพรรณ...สีสันแห่งผืนป่า

 4. พืชกินได้...เพาะพันธุ์จากป่าสู่ชุมชน

 5. ผีเสื้อกลางวัน...แต้มสีสันกลางพงไพร

 6. ค้นคว้า ค้นพบ...ต่อยอดวิจัยพืชสมุนไพร

 7. แหล่งชมวิหค...เพลิดเพลินใจ

 8. แมลง ดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์

 9. แหล่งทรัพยากรสัตว์ป่า...ของประเทศไทย

 10. เต่าตัวน้อยกับหอยทาก

 11. เฟิร์น / พืชอิงอาศัย...พึ่งพิงอาศัยในระบบนิเวศ

 12. กระรอกหลากสี...สัตว์ตัวน้อยในป่าใหญ่

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
(สดร.) 

 สดร. เป็นหน่วยงานท่ีมีพันธกิจหลักด้านการค้นคว้า วิจัย พัฒนาด้าน

ดาราศาสตร์ รวมท้ังการเผยแพร่องค์ความรูแ้ละเทคโนโลยด้ีานดาราศาสตร์

แก่ประชาชน อกีทัง้ยงัมคีวามร่วมมอืกบัเครอืข่ายในต่างประเทศหลายแห่ง

 ปฏิทินของ สดร. ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นปฏิทิน

ดาราศาสตร์อย่างเด่นชัด เพราะเปี ่ยมล้นไปด้วยภาพและข้อมูลทาง

ดาราศาสตร์ 

 สำาหรับภาพปฏิทิน ยังคงยึดแนวทางในการนำาภาพถ่ายที่ชนะรางวัลใน

การประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ที่ สดร. จัดขึ้นมาทำาเป็นภาพปฏิทิน 

โดยปีล่าสดุ (2558) ใช้ชือ่หวัข้อว่า “มหศัจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมอืง

ไทย” ภาพที่ชนะการประกวดแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภท 

Deep sky objects 2.ประเภทปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ 3.ประเภท

วัตถุในระบบสุริยะ 4.ประเภทวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์ และ 5.ประเภท

ปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก 

 ภาพทัง้หมดถ่ายโดยช่างภาพฝีมอืคนไทย สสีนัสวยงาม และส่ิงทีย่งัคงความ

เป็นเอกลกัษณ์ของปฏทินิ สดร. ทีม่คีณุค่าสมกบัการเป็นปฏทินิดาราศาสตร์ของ

ไทยโดยแท้ น่ันก็คือ การลงข้อมลูเกีย่วกบัปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ทีส่ำาคญั

ประจำาทกุเดอืนในหน้าปฏิทินเช่นเคย โดยลงไว้ตรงด้านขวาของตารางเลข

ปฏทินิ ทำาให้แฟนพนัธุแ์ท้ด้านดาราศาสตร์สามารถใช้เป็นปฏทินิกจิกรรมใน

บทความพิเศษ
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การตามดูดวงดาวบนท้องฟ้า และปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ได้เลย 

 ภาพปฏทินิทัง้ 12 เดอืน เรยีงตามลำาดบัตัง้แต่ เดอืนมกราคมถงึธนัวาคม ได้แก่

 1. Comet Lovejoy C 2014 Q2 

 2. ดาวนับล้านกับทางช้างเผือกที่ดอยคำ้าฟ้า 

บทความพิเศษ

สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

หรือ สทอภ. (GISTDA)
 สทอภ. หรอื GISTDA เป็นหน่วยงานทีม่พีนัธกิจหลักด้านการจัดทำาคลัง

ข้อมูลจากดาวเทียมสำารวจทรัพยากรและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

ประเทศ โดยมดีาวเทยีมไทยโชต ดาวเทยีมสำารวจทรพัยากรดวงแรกของไทย 

อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ  

 ปฏิทิน GISTDA ยังคงนำาเสนอภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต ซึ่งปีนี้

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำาคัญของไทยทั้งหมดพร้อมข้อมูลรายละเอียด โดย

ใช้ชื่อหัวข้อว่า FOLLOW THE TRAIL SATELLITE IMAGERY ขนาดของ

ปฏิทินมีขนาดใหญ่พอสมควร ทำาให้โชว์รูปได้เด่นชัด เริ่มตั้งแต่ปกปฏิทินที่

เลือกรูปได้สวยงามทีเดียว ใช้ระบบการพิมพ์พิเศษ (spot uv) คือเคลือบ

อาบมันทีรู่ปในส่วนของแผนทีป่ระเทศไทย และดาวเทยีมไทยโชต ส่วนภาพ

ปฏิทินรายเดือน เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชตของสถานที่ต่างๆ ดังนี้

 1. The Highest Doi in the North : ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

 2. Original of Phu and Pha in Northeast Region : ผาหำาหด  

  อุทยานแห่งชาติไทรทอง จ.ชัยภูมิ

 3. Sculpture of Mae Khong River : สามพันโบก ริมแม่นำ้าโขง  

  จ.อุบลราชธานี

 4. Khao Phanomrung : เขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์

 3. จันทรุปราคาเหนือท้องฟ้าเมืองพิษณุโลก ปี 58

 4. The Ela Carinae Nebula ความยิ่งใหญ่แห่งขั้วฟ้าใต้

 5. Mars Orbit near Earth 2014

 6. Elysium (สรวงสวรรค์)

 7. The Trifid Nebula

 8. ดาวเคียงเดือน ณ วัดวิหารทอง พิษณุโลก

 9. มรดกโลกลำ้าเลิศ

 10. Andromeda

 11. ธารสวรรค์

 12. Geminids Meteor Shower

 5. Ang Khang : ดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่

 6. Ang Thong National Park : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง  

  จ.สุราษฎร์ธานี 

 7. Bang Krachao : บางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ

 8. Fuji of Loei : ภูหอ (ฟูจิเมืองเลย) จ.เลย

 9. Red Lotus Sea : ทะเลบัวแดง จ.อุดรธานี

 10. Khao Sam Roi Yod : เขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
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 11. Under Water Survey   

  from Space : อทุยานแห่งชาต ิ

  หมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา

 12. Sculpture from Fault :  

  อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา   

  จ.พังงา

ขอขอบคุณ ฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่านที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและปฏิทิน

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
(สซ.)

 สซ. เป็นหน่วยงานทีม่พีนัธกจิหลกัด้านการวจิยัเกีย่วกบัแสงซนิโครตรอน 

และการใช้ประโยชน์จากแสงซนิโครตรอน โดยมกีารให้บรกิารแก่หน่วยงาน

ภายนอกด้วยทั้งภาครัฐและเอกชน

 ปฏิทินปีนี้เปลี่ยนแนวจากปีก่อนๆ ที่นำาเสนอภาพเคร่ืองมือวิจัยใน

เทคนิคด้านต่างๆ ของแสงซนิโครตรอน มาเป็นการนำาเสนอภาพผลงานวจิยั

ท่ีเกิดจากการนำาเทคนิคด้านต่างๆ ของแสงซินโครตรอนมาใช้ประโยชน์ใน

การแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรมให้แก่บริษัทต่างๆ หรือสร้างนวัตกรรม

ใหม่ๆ ให้แก่หน่วยงานในภาครัฐ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ทำาให้ประชาชนได้รับรู้ถึงประโยชน์ของแสงซินโครตรอนมากขึ้น รวมถึง

เข้าใจบทบาทของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนมากขึ้นด้วย

 สำาหรับผลงานวิจัยที่นำามาเป็นภาพปฏิทินแต่ละเดือน ได้แก่

 1. การแก้ปัญหาการเกิดจุดสีขาวบนเปลือกกุ้ง 

 2. การพัฒนาอุปกรณ์ประมวลผลความชื้นในโรงเรือนเลี้ยงเป็ด-ไก่  

 3. การพฒันาคณุภาพทางกายภาพและคณุค่าทางโภชนาการของเนือ้สกุร

 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกชนิดใหม่ๆ

 5. การพัฒนาการผลิตอุปกรณ์ด้ามจับไม้กอล์ฟรุ่นใหม่ๆ

 6. การแก้ปัญหาการเกิดลายไม้ในผลิตภัณฑ์เหล็กรีดร้อนชนิดม้วน

 7. การสร้างชิ้นส่วนเครื่องต้นแบบชุดแสดงผลอักษรเบลล์

 8. การสร้างไข่มุกสีทอง

 9. การพัฒนาเครื่องเคลือบกระจกกล้องโทรทรรศน์ ขนาด 2.4 เมตร

 10. การเพิ่มผลผลิตของกล้ามันสำาปะหลัง

 11. การพัฒนาเสริมคุณสมบัติที่ดีให้กับยางธรรมชาติ 

 12. การพัฒนาระบบกักเก็บก๊าซไฮโดรเจนเพื่องานวิจัยด้านพลังงาน

  ในอนาคต

 ปฏิทินวิทยาศาสตร์ ไม่

เพยีงเราจะใช้ประโยชน์ในการ

ดูวันเดือนปีเท่านั้น แต่เมื่อจบ

สิน้ปีแล้ว ภาพและเนือ้หาจาก

ปฏิทินเหล่าน้ี ก็ยังสามารถ

เก็บสะสมไว้เพื่อใช้เป็นสื่อการ

ศึกษาที่ เปรียบเสมือนเป ็น

ตำาราเล่มน้อย ช่วยบอกเรือ่งราว

และความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ได้อีกด้วย

บทความพิเศษ
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ห้องภาพวิทย์ SciGallery
ปริท ัศน ์ เท ียนทอง

ภาพถ่ายด้านบนเป็นการเจริญเติบโตของ ผีเส้ือ Black Swallowtail ซ่ึงเป็น

ผเีสือ้กลางวนัชนดิหนึง่ ท่ีมปีีกคล้ายหางนกนางแอ่น ซ่ึงวงจรชวีติของผีเส้ือเริม่

ต้นจาก ระยะไข่ -> ตัวหนอน -> ดักแด้ -> ตัวเต็มวัย (ผีเสื้อ) โดยระยะที่เป็น

ตัวหนอน ช่วงนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ 7-14 วัน และเปลี่ยนเป็นผีเสื้อตัวโต

เต็มวัย 

ผเีสือ้ตวัเตม็วยัจะไม่มกีารลอกคราบหรอืเพิม่ขนาดลำาตวัอกีแล้ว โดยจะทำาหน้าที่

ในการผสมพนัธุแ์ละวางไข่ เพือ่สบืทอดลกูหลานต่อไปเท่านัน้ อาหารทีก่นิในช่วง

ทีเ่ป็นตวัหนอนทีก่นิใบไม้ กจ็ะเปลีย่นไปเป็นดดูนำา้หวานจากดอกไม้ต่างๆ แทน 

ตามปกตผิเีสือ้ทัว่ไป จะมชีวีติช่วงโตเตม็วยัประมาณ 10-20 วนั

ภาพจาก : http://distractify.com : Caterpillars Transforming Into Beautiful Butterflies and Moths

ภาพ การเปลี่ยนสภาพจากหนอน 
กลายเป็นผีเสื้อ Black Swallowtail
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สาระน่ารู้จาก อย.
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Sci Infographic

sci Info graphic #35 
 

 
 
https://witsanook.files.wordpress.com/2015/03/sakura-thailand.jpg 
 

https://witsanook.files.wordpress.com/2015/03/sakura-thailand.jpg
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sci
society

สเปกตรัม

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด ให้การสนับสนุน สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สถาบันคีนันแห่ง

เอเซีย และมหาวิทยาลัยช้ันนำาของประเทศ 8 แห่ง ในโครงการ “มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย” ประจำาปี 2559  

ภายใต้แนวคิด “สนุกวิทย์ ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่เยาวชน” เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และความสนใจของเยาวชน

ระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม (STEM) ผ่านกิจกรรมการทดลองแสนสนุก ตามแนวพระราชดำาริของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อนท่ีจะมีการจัดกิจกรรมของโครงการฯ ณ มหาวิทยาลัยและองค์กรเครือข่ายแต่ละแห่งตลอดท้ังปี

พร้อมร่วมมือวางแผนขยายการดำาเนินงานสู่จังหวัดอ่ืนๆ ท่ัวประเทศในปี 2560

 โครงการมหาวทิยาลยัเดก็ เป็นโครงการท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรยีนในระดับประถมศกึษาตอนต้นถงึมธัยมศกึษาตอนต้น ได้ลงมอืทำากจิกรรมการทดลองทาง

วทิยาศาสตร์ทีส่นกุและท้าทาย เสมอืนนกัเรยีนแต่ละคนได้เข้ามาเรยีนในมหาวทิยาลยัจรงิ เพือ่จดุประกายความสนใจในสาขาวทิยาศาสตร์ และสร้างแรงบันดาล

ใจในการศึกษาต่อและประกอบอาชพีในสาขาสะเตม็ในอนาคต โดยจดัขึน้เป็นครัง้แรกทีป่ระเทศเยอรมน ี ก่อนขยายผลไปยงัประเทศต่างๆ สำาหรบัโครงการ 

“มหาวทิยาลยัเดก็ ประเทศไทย” จดัตัง้ขึน้ในปี 2554 ตามแนวพระราชดำารขิองสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีภายหลังจากท่ีพระองค์ได้

เสดจ็พระราชดำาเนนิไปเยีย่มชมโครงการนีท้ีส่าธารณรฐัประชาชนจนี

อพวช. จัดนิทรรศการภาพถ่าย “Wing & Wild-
life : ปีกและพงไพร สายใยแห่งป่าเขตร้อน” 
สร้างสำานึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดนิทรรศการภาพถ่าย 

“Wing & Wildlife : ปีกและพงไพร สายใยแห่งป่าเขตร้อน” โดยมีนายอานันท์ 

เปิดรับสมัครแล้ว! โครงการ Asian Try Zero-G 2016
สวทช. และ สทอภ. ร่วมกับ แจ็กซ่า เปิดรับไอเดียของเยาวชนไทย เพ่ือส่งให้กับมนุษย์อวกาศญ่ีปุ่นไปทำาการทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ พร้อมโอกาส

เดินทางไปชมการทดลองของมนุษย์อวกาศแบบสดๆ ผ่านห้องบังคับการท่ี Tsukuba Space Center ประเทศญ่ีปุ่น

 การสมัครแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. เยาวชนอายุตำา่กว่า 18 ปี สามารถสมัครเด่ียวหรือเป็นกลุ่มได้ (กรณีสมัครเป็นกลุ่ม อายุเฉล่ียของสมาชิกต้องตำา่กว่า 18 ปี)

 2. บุคคลท่ัวไปอายุไม่เกิน 27 ปี รับเฉพาะหน่ึงคนต่อหน่ึงไอเดีย (ไม่สามารถสมัครเป็นกลุ่มได้)

หมดเขตส่งไอเดีย 22 กุมภาพันธ์ 2559

ติดตามรายละเอียดการสมัครได้ท่ี http://www.nstda.or.th/jaxa-thailand/?p=797 email : space-education@nstda.or.th

องค์กรเครือข่ายทางวิทยาศาสตร์ภาครัฐและเอกชน 
ผนึกกำาลังร่วมจัดโครงการ “มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย” 
ประจำาปี 2559 ภายใต้แนวคิด “สนุกวิทย์ ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่เยาวชน”

ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการ 

 ภาพถ่ายในนิทรรศการนี้ เป็นผลงานการถ่ายภาพสัตว์ป่าเขตร้อนของ  

นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(วท.) และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ทส.) 

ผู้ท่ีหลงใหลและรักการถ่ายภาพธรรมชาติ 

 นิทรรศการ Wing & Wildlife แสดงภาพถ่ายท่ีมีความสวยงามพร้อมคำา

บรรยายภาพเชิงอนุรักษ์ สะท้อนความสำาคัญของป่าเขตร้อนซ่ึงเป็นแหล่งรวม

ความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุดในโลก หวังสร้างจิตสำานึกการอนุรักษ์ให้กับ

สังคม และสร้างความเข้าใจในความสมดุลของระบบนิเวศทั้งด้านภูมิอากาศ

และส่ิงแวดล้อม ท่ีจำาเป็นต่อการดำารงอยู่ของทุกสรรพชีวิตบนโลก 

 นิทรรศการเร่ิมจัดแสดงต้ังแต่วันท่ี 21 มกราคม 2559 เป็นต้นไป เวลา 10.30 – 

19.30 น. ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. อาคารจัตุรัสจามจุรี ช้ัน 4 กรุงเทพฯ

http://www.nsm.or.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=5250:wing-wildlife&Itemid=684
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สมบัติการละลาย ก่อให้เกิดเรื่องน่าเศร้าได้

ฉันจะขอรักและอยู่กับเธอนะ 
คลอไรด์! อิอิ, โซเดียม

โอ้...ไม่นะ...
นั่นมันเจ้าน้ำ นี่ อะไร?

ที่ไหน?

ฉันจะไม่ลืม
เธอเลย !

หมายเหตุ : เม่ือโซเดียม

กับคลอไรด์จับตัวกัน เกิด

เป็นสารประกอบท่ีเรียกว่า 

“โซเดียมคลอไรด์” ซ่ึงก็คือ 

“เกลือแกง” (NaCl) ท่ีเรารู้จัก

กันดีน่ันเอง เกลือแกงเม่ือถูกนำา้

ก็จะละลายแปรสภาพไปได้

Science 
Jokes
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ห้องภาพสัตว์ป่าไทย (Thai wildlife gallery)
ประท ีป ด้วงแค

นกกระเรียนไทย Antigone antigone

กระเรียนไทยเป็นนกท่ีอาศัยหากินบริเวณป่าชายนำา้ มีลำาตัวขนาดใหญ่มาก เม่ือยืนตรงมีความสูงจากพ้ืน 1.8 เมตร เคยถูกจัดสถานภาพว่าเป็นนกท่ีสูญ

พันธ์ุไปจากประเทศไทยแล้ว แต่ต่อมาทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยได้เพาะขยายพันธ์ุและนำาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้สำาเร็จ 
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บ้านน ักค ิด

Quiz

ปัญหา
ประจำาฉบับที่ 35

ผู้โชคดีประจำาฉบับที่ 34

สวสัดฮีะ คำาถามประเดมิปีลงิ เหมยีวถามว่า “ลงิแตกต่างกบัชะนอีย่างไร” เมือ่ก่อนเหมยีวเคยสบัสนมาก คดิว่าลงิกบัชะนี

ก็เหมือนๆ กัน เห็นลิงเรียกลิง เห็นชะนีก็เรียกลิง แต่เดี๋ยวนี้เหมียวรู้แล้วนะฮะว่า ลิงกับชะนี แตกต่างกันอย่างไร 

เมื่อดูตามการจำาแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์แล้ว ลิงกับชะนีนั้น 

จัดอยู่ในอันดับไพรเมต (Order Primate) เช่นเดียวกัน โดย

ชะนีจัดเป็นเอปขนาดเล็ก (lesser ape) มีวิวัฒนาการใกล้

เคียงกบัมนษุย์มากกว่าลงิ ความแตกต่างของลงิกบัชะนทีีเ่หน็

ชดัเจนทีส่ดุกค็อื หาง ลงิมหีาง ส่วนชะนไีม่มหีาง ลงิมกัอยูร่วม

กันเป็นฝูง มีตัวผู้เป็นจ่าฝูง ส่วนชะนีมีการจับคู่อยู่กันแบบผัว

เดียวเมียเดียว เป็นครอบครัวเหมือนคนเรา และใช้ชีวิตส่วน

ใหญ่อยู่บนต้นไม้ ในประเทศไทย เราพบลิง 6 สปีชีส์ (ไม่รวม

ค่าง) ได้แก่ ลิงกังเหนือ ลิงกังใต้ ลิงไอ้เงี้ยะ ลิงวอก ลิงแสม 

และลิงเสน พบชะนี 4 สปีชีส์ ได้แก่ ชะนีมือขาว ชะนีมือดำา 

ชะนีมงกุฎ และเซียมัง 

อ่านเรื่องชะนีได้ในสาระวิทย์ฉบับที่ 24 
http://www.nstda.or.th/sci2pub/sarawit/Sarawit-Issue24.pdf

ชะนีมงกุฎ 
(เครดิตภาพ: กุลพัฒน์ ศรลัมพ์)

ผู้ที่ได้รับรางวัล
ประจำาฉบับที่ 34 ได้แก่
รางวัลที่ 1 ปฏิทินกินได้ Plant Calendar 

ได้แก่ คุณศุภพล ถาวรวงษ์

รางวัลที่ 2 พวงกุญแจ สวทช. จำานวน 2 รางวัล 

ได้แก่ คุณภานพ กรวิทยาศิลป คุณรังสิมา วงศ์ธนทรัพย์

รางวัลที่ 3 ถุงผ้าสปันบอนด์ 25 ปี สวทช. จำานวน 3 รางวัล 

ได้แก่ คุณศศิวิมล เกตุแก้ว คุณสมรลักษณ์ แจ่มแจ้ง 

คุณภูวดล หาญเทพินทร์

รางวัลพิเศษ หนังสือ สัตว์ป่าเมืองไทยและผองเพื่อน 

ได้แก่ ด.ญ.วริศา ใจดี คุณสโรชา เพ็งศรี คุณธนียา วงษ์จันทร์ 

คุณอมรรัตน์ เกิดประดิษฐ์

ฉบบัที ่35 เดอืนกมุภาพันธ์ กล่ินอายแห่งความรกัลอย

มา เหมยีวเหน็ภาพนกกระเรยีนไทยในคอลมัน์ห้องภาพ

สตัว์ป่าเมอืงไทยแล้ว กน็กึขึน้ได้ว่านกกระเรยีนเป็นสตัว์

ชนดิหนึง่ทีม่ใีจรกัมัน่ในคูข่องตน ดงันัน้งานรกัต้องมา

ในฉบบันี ้ เรามาหาสภุาษติหรอืคำาพงัเพย ทีเ่กีย่วข้อง

กบัความรกักนัดกีว่าฮะ จะรกัใคร จะแอบรกั จะอกหกั 

กไ็ด้หมด แต่มข้ีอแม้แค่ว่า ในสภุาษติหรอืคำาพงัเพยนัน้ 

ต้องมชีือ่ของสตัว์อยูด้่วย เหมยีวยกตวัอย่างให้สำานวน

นงึนะฮะ “รกัววัให้ผกู รกัลกูให้ต”ี ทราบแล้วส่งมา

เลยฮะ คนละหนึง่สำานวนพอ

ลิงแสม 
(เครดิตภาพ: ประทีป ด้วงแค)
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ส่งคำาตอบมาร่วมสนุกได้ที่ 
กองบรรณาธิการสาระวิทย์ ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ 
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
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

หมดเขตส่งคำาตอบ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 
คำาตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลใน 
สาระวิทย์ ฉบับที่ 36
สำาหรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

รางวัลประจำาฉบับที่ 35
     รางวัลที่ 1 หนังสือเรียนรู้อาณาจักรสัตว์ “ใครๆ ก็ชอบเดินทาง” 

จำานวน 2 รางวัล

ผู้เขียน ฤทัย จงสฤษดิ์

ภาพประกอบ แก่นพงศ์ บุญถาวร

ราคา 150 บาท

จำานวนหน้า 133 หน้า 

ผลิตและจัดจำาหน่ายโดย ศูนย์หนังสือ สวทช.

หนังสือเรียนรู้อาณาจักรสัตว์เล่มขนาดเหมาะมือเล่มนี้ แสดงการ

จำาแนกของส่ิงมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์ โดยระบุลักษณะเด่นของเหล่า

สัตว์แต่ละไฟลัม (phylum) ชั้น (class) และชื่อสามัญต่างๆ ผ่านภาพ

ประกอบที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ภาษาที่สละสลวย 

ในเลม่พบกบัแผนผงัการจำาแนกสิง่มีชีวติภายในอาณาจกัรสตัว ์travel 

map และรายละเอียดของสิ่งมีชีวิตในแต่ละไฟลัมและชั้น พร้อมเรื่อง

ราวการเดินทางของสัตว์แต่ละชนิด

รางวัลท่ี 2 สมุด I love science จำานวน 5 รางวัล

ใครๆ ก็ชอบเดินทาง

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

พิเศษ!! สมาชิกสาระวิทย์ ซื้อด้วยตนเองที่ศูนย์หนังสือ สวทช. 

ลด 20% เหลือราคาเล่มละ  120 บาท
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ใบสมัครสมาชิก

สิทธิพิเศษสำาหรับสมาชิก  

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 

จัดทำาโดย ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำาเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

Â‹ÍÂâÅ¡¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�à¾×èÍ¤Ø³

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 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

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

โทรสาร 0 2564 7016      

e-mail: sarawit@nstda.or.th

สมัครสมาชิกส่งมาตามที่อยู่ด้านล่าง

คำาคม นักวิทย์
นำาช ัย ช ีวว ิวรรธน์

https://ateachinglifedotcom.files.wordpress.com/2014/04/jane-goodall1.jpg 

You cannot get through a single day without having an impact on the 
world around you. What you do make a difference, and you have to 

decide what kind of difference you want to make. 

- Jane Goodall 
 

แต่ละวันที่ผ่านไป คุณส่งผลกระทบต่อโลกรอบตัว อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
สิ่งที่คุณทำาจึงสร้างความแตกต่างได้ และคุณก็ต้องตัดสินใจว่า 

ต้องการจะสร้างความแตกต่างในแบบใด

- เจน กู๊ดออล

เจน กู๊ดออล 
(3 เมษายน พ.ศ.1934 - ปัจจุบัน) 

เป็นนักไพรเมตวิทยาชาวอังกฤษ เป็นผู้เช่ียวชาญเร่ืองชิมแปนซีมากท่ีสุดคนหน่ึงในโลก เคยใช้ชีวิตศึกษาปฏิสัมพันธ์ของครอบครัวชิมแปนซีในอุทยานแห่งชาติ
กอมเบ สตรีม (Gombe Stream National Park) ประเทศแทนซาเนียอย่างยาวนานถึง 55 ปี เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันเจนกู๊ดออล และมีบทบาทสำาคัญเรื่องการ
ต่อสู้เพื่อการอนุรักษ์และพิทักษ์สิทธิของสัตว์ อีกทั้งยังเป็นบอร์ดของ Nonhuman Rights Project ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับสิทธิสัตว์ ตั้งแต่ก่อตั้งใน ค.ศ.1996


