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• เรื่องจากปก : 

 • บทความพิเศษ :

5 คำาถามสำาคัญเกี่ยวกับคลื่นความโน้มถ่วง

ดร.จำาลอง เพ็งคล้าย
กับตำานานการสำารวจทางพฤกษศาสตร์

>

• หน้าต่างข่าว 
 วิทย์-เทคโนฯ โลก :

แปลงโฉมตู้โทรศัพท์สาธารณะเป็นตู้บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และชาร์จแบตฯ ฟรี !!

5 คำาถามสำาคัญ
เกี่ยวกับคลื่นความโน้มถ่วง

นับเป็นคร้ังแรกทีเ่คร่ืองมอืทีน่กัวิทยาศาสตรส์รา้งขึน้ สามารถตรวจวดัคลืน่
ความโน้มถ่วงได้ ซึ่งพิสูจน์ได้ว่ามันมีอยู่จริง ถือเป็นการยืนยันความ

ถูกต้องตามทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ ที่เป็นเวลากว่าร้อยปีแล้วก็ยังไม่มีใคร
สามารถตรวจวัดคล่ืนความโนม้ถ่วงนีไ้ดอ้ยา่งเปน็รูปธรรม ทำาใหน้กัวทิยาศาสตรเ์ขา้ใจเรือ่ง
ของหลุมดำาและเอกภพมากยิ่งขึ้น

• สารคดีวิทยาศาสตร์ : 
“ช็อกโกแลตไดเอท”
สูตรเด็ดพิชิตความอ้วน

Highli
ght

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยจาก “สถานีสังเกตการณ์คลื่นความโน้มถ่วงด้วยเครื่อง
อินเตอร์ฟีรอมิเตอร์แบบเลเซอร์” หรือ ไลโก้ (LIGO) ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศการค้นพบหลักฐาน 
“ทางตรง” ว่ามี “คลื่นความโน้มถ่วง (gravitational wave)” อยู่จริง ได้กลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจและ
น่าตื่นเต้นไปทั่วโลก โดยเฉพาะคนที่อยู่ในวงการวิทยาศาสตร์... ในประเทศไทย มีสถาบันอุดมศึกษาอย่าง
น้อย 5 แห่งที่มีภาควิชาฟิสิกส์ ได้จัดเวทีเสวนาเกี่ยวกับเรื่องนี้ภายหลังจากข่าวการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วง         
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Cover StoryEditor’s Note
ดร.น�ำชัย ชีววิวรรธน์
ฝ่ำยสื่อวิทยำศำสตร์ สวทช. เชิญร่วมงาน การประชุมวิชาการ 

สวทช. ประจำาปี 2559 
งานประชมุวชิาการประจำาปีของ สวทช. หรอืงานแนค (NAC : Nstda Annual 

Conference) เวยีนมาบรรจบอกีครัง้ครบั ซึง่ปีนีเ้ป็นปีท่ี 25 โดยใช้ช่ือหวัข้อ
งานว่า “วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เพือ่อนาคตเศรษฐกิจและสงัคมไทย” จดั
ระหว่างวนัที ่30 มนีาคม - 2 เมษายน 2559 ณ อทุยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย 
คลองหลวง จ.ปทมุธานี

 งานนีถ้อืว่าเป็นงานใหญ่ของ สวทช. ซึง่แต่ละปีจะมกีารนำาเสนอผลงานวจิยัที่
สำาคญัของนักวิจยั สวทช. และเครอืข่ายพนัธมติร อกีท้ังยงัมกีารเสวนา การ
อภปิรายทางวชิาการ ในประเดน็ทางวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีท่ีกำาลงัอยูใ่นกระแส
สงัคม หรือเป็นเร่ืองทีน่่าสนใจ มผีลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และ
ประเทศชาต ิซึง่จะว่าไปแล้ว กจิกรรมต่างๆ ของงานนี ้อาจแบ่งเป็นกิจกรรมหลกั 
ได้แก่ การแสดงนทิรรศการ การประชมุวชิาการ การเปิดบ้าน สวทช.เพือ่ชมห้อง
แลบ็งานวจิยัต่างๆ และมหกรรมรบัสมคัรงานด้านวทิยาศาสตร์ ซ่ึงทุกกิจกรรมผู้
สนใจทกุท่านสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรคีรบั 

 กรณกีารเข้าฟังการบรรยายในหวัข้อต่างๆ เพือ่ความสะดวกขอให้ท่านลง
ทะเบยีนไว้ก่อนครบั เพราะบางหวัข้อจะเตม็เรว็ ระบบจะปิดไม่ให้ลงเพิม่ครบั ต้อง
มาวัดดวงดกัูนในวันจรงิอกีททีีห่น้าห้อง แต่เพือ่ความแน่นอน ลงทะเบียนก่อนดี
กว่าครบั อกีทัง้ยงัได้เอกสารประกอบการประชมุด้วย ซึง่ท่านสามารถเข้าไปดรูาย
ละเอยีดและลงทะเบยีนได้ทีเ่วบ็ไซต์ http://www.nstda.or.th/nac2016/ 

 ส่วนท่านใดทีไ่ม่ร่วมฟังการบรรยายในห้อง กส็ามารถมาร่วมกิจกรรมอืน่ๆ ได้
ครบั ไม่ว่าจะเป็นการชมนทิรรศการ ซึง่ท่านจะได้รบัความรูม้ากมายเก่ียวการงาน
วิจยั ความก้าวหน้าของวทิยาศาสตร์ในบ้านเรา หรอืมาชมแลบ็งานวจิยักบักจิกรรม
เปิดบ้าน สวทช. หรอืถ้าใครทีเ่รยีนจบแล้วทางด้านวทิยาศาสตร์จะมาหางาน ก็
สามารถมาดตูำาแหน่งงานต่างๆ ทีเ่ปิดรบัสมคัรในงานนีไ้ด้ครบั 

 และในวาระทีค่รบรอบปีการจดังานประชมุวชิาการนี ้ กเ็ป็นวาระเดยีวกบัที่
สาระวทิย์มอีายคุรบรอบอกีหนึง่ขวบปีเช่นเดยีวกนัครบั เพราะสาระวทิย์ถอืกำาเนดิ
มา ในวาระทีจ่ดังานนีพ้อด ีโดยสาระวทิย์ซึง่จดัทำาในรปู e-magazine รายเดอืน
ฉบบันีเ้ป็นฉบบัที ่36 นัน่หมายถงึเป็นฉบบัครบรอบสามขวบของเราพอดคีรบั 

 เรามนีโยบายแจกฟรใีห้กบัสมาชกิและผูอ่้านทกุท่าน โดยเพยีงกรอกใบสมคัร
โดยเฉพาะอเีมล ส่งมาทีก่อง บ.ก.เรา หรอืส่งมาที ่sarawit@nstda.or.th แค่นีก็้
เป็นอนัเป็นสมาชกิโดยสมบรูณ์ โดยแต่ละเดอืนเมือ่สาระวทิย์จดัทำาเสรจ็ กจ็ะส่ง
ให้สมาชกิทกุท่านทางอเีมลครบั  

 จากจดุเร่ิมทีเ่ราส่งให้สมาชกิทางอเีมล ตอนนีเ้รากมี็พนัธมติรท่ีนำาสาระวทิย์
ไปเผยแพร่ต่อด้วย ได้แก่ SOOK Library Application ของ สสส. และ App. ของ
บรษิทั เมพ คอร์ปอเรชัน่ จำากดั ซึง่อยูภ่ายใต้สงักดัร้านหนงัสอื B2S โดยท้ังสอง
แหล่งน้ี เป็นแอปพลเิคชนัด้าน ebook ทีใ่ห้สมาชกิเข้าไปโหลดได้ฟรคีรบั และ
สำาหรบัครอูาจารย์ทีต้่องการให้นกัเรยีนรบัเป็นสมาชกิฟร ีกส็ามารถแจ้งความจำานง
เข้ามาได้นะครบั ทางเรายนิดจีดัส่งให้ครบั

 สำาหรบัเนือ้หาในฉบบันี ้เราได้เปิดคอลมัน์ใหม่ คอื “เรือ่งเขยีนจากผูอ่้านสาระ
วิทย์” เพือ่เป็นเวทส่ีงเสรมิให้นกัเขยีนมอืใหม่ โดยเฉพาะน้องๆ เยาวชนได้มโีอกาส
แสดงผลงานการเขยีนกนัมากขึน้ครบั ประเดมิด้วยเรือ่งเขียนของ ด.ญ.วรศิา ใจดี 
นกัเรยีนชัน้ ม.2 ทีเ่ป็นแฟนประจำาสาระวทิย์ด้วย ซึง่ชอบท้ังการเขียนและวาดรปู 
โอกาสนีจ้งึขอเชญิชวนผูอ่้านสาระวทิย์ทกุท่านส่งเรือ่งกนัเข้ามาครบั เรือ่งทีไ่ด้รบั
การคดัเลอืกลงเผยแพร่ในสาระวทิย์ ทางเรามขีองทีร่ะลึกโดยจะส่งไปให้ด้วยครบั 
อย่าลมืเขยีนชือ่และทีอ่ยูม่าด้วยนะครบั .....แล้วพบกนัใหม่ฉบับหน้า 

จุมพล เหมะคีรินทร์
บรรณำธิกำรบริหำร

เผยแพร่ออกไปเพียงไม่กี่วัน ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำาคัญครั้ง
หนึ่งของวงการวิทยาศาสตร์ไทยเลยทีเดียว  

 เห็นความต่ืนตัวกันขนาดนี้ ผมก็เลยขอสรุปทำาคำาถาม-คำาตอบสั้นๆ 
เกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกันครับ  

1. คลื่นความโน้มถ่วง คืออะไร?  

 คลื่นความโน้มถ่วง คือ ร่องรอยที่เกิดจากการกระเพื่อมของ กาล
อวกาศ (space-time) .... งงล่ะสิครับ ? คือตัวกาลอวกาศเองอาจ 
มองได้เสมือนว่าเป็น “เส้นใย” ที่ถักทอกันขึ้นเป็นเอกภพที่เราอยู่ อ่าน
ถึงตรงนี้อาจมีคนเริ่มกุมขมับ !

  

 ขออธิบายใหม่อีกที ! คราวนี้จะขอขยายความแบบแปลไทยเป็น
ไทย เริ่มจาก “ความโน้มถ่วง” กันก่อนว่า สิ่งต่างๆ ในเอกภพมันไม่ได้
ลอยตุ๊บป่องๆ ไปมาในอวกาศโดยไร้สิ่งยึดโยงกันแต่อย่างใด แต่ว่าวัตถุ
แต่ละอย่างได้ส่งแรงกระทำาต่อกันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นอย่าง
น้อย และความโน้มถ่วงนี่แหละตัวสำาคัญเลย ไอน์สไตน์ใช้ทฤษฎี        
สัมพัทธภาพทั่วไปของเขาอธิบายว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในเอกภพยึดโยง
ถึงกันผ่านอวกาศและเวลาด้วย “เส้นใย (fabric)” ของความโน้มถ่วง 
ซ่ึงมักจะอธิบายให้จินตนาการตามได้ง่ายๆ ด้วยลูกแก้วหรือลูกโบว์ลิ่ง
กับแผ่นยางว่า...  

 ความโน้มถ่วงนัน้อนัทีจ่รงิแล้วกค็อื ปรากฏการณ์ทีม่วลไป “บดิ” 
อวกาศแบบเดียวกับเมื่อเราเอาลูกโบว์ลิ่งวางลงไปบนแผ่นยาง (เอา
แบบแผ่นยางยังไม่ขาดนะครับ)  โดยมันก็จะไปถ่วงให้แผ่นยางบิดเบี้ยว
ไปมากน้อยตามแต่มวลของมัน (แผ่นยางในที่นี้ก็ใช้เป็นตัวแทนกาล
อวกาศ) และหากมีวัตถุเช่น ลูกปิงปอง (ซึ่งอาจใช้แทนดาวฤกษ์หรือ
ดาวเคราะห์ หรือ ฯลฯ) เคลื่อนเข้าไปใกล้ เจ้าพวกหลังนี่ก็จะเคลื่อน
เข้าหาลูกโบว์ล่ิงที่มีมวลมากกว่าโดยอัตโนมัติ เพราะกาลอวกาศโค้งบิด
เบี้ยวนำาทางไป อันเป็นผลโดยตรงจากของมวลของลูกโบว์ลิ่งนั่นเอง  

 ลูกปิงปองเองก็ทำาให้ยางบิดเบี้ยวได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่มันเกิด
ข้ึนน้อยกว่าและสังเกตได้ยากกว่าเท่านั้นเอง 

 การที่เรียกว่า กาลอวกาศ หรือ space-time เพราะตามทฤษฎีของ
ไอน์สไตน์นั้น ที่ว่างหรืออวกาศกับเวลานั้นไม่อาจแยกจากกันได้ จึง

แบบจ�ำลองแสดงควำมโน้มถ่วงของโลกตำมแนวคิดทฤษฎีสัมพัทธ-
ภำพทั่วไปของไอน์สไตน์ (ภำพ: NASA)
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เรียก “เวลา” ว่าเป็น มิติที่ 4 (fourth dimension)  เอกภพจึง
ประกอบไปด้วยอย่างน้อย 4 มิติ คือ กว้าง X ยาว X สูง X เวลา  (เขา
ว่าจากสมการคณิตศาสตร์ที่ใช้อธิบาย อาจมีได้มากถึง 11 มิติ...ซึ่ง
ยอมรับตามตรงว่า ผมยังจินตนาการไม่ออก) 

 ที่น่าสนใจเพราะมันขัดกับความรู้สึกท่ัวไปของเรามากนั่นก็คือ 
ระยะทางและเวลาต่างก็ยืดยาวออกได้หรือหดสั้นลงได้ หากอยู่ภาย
ใต้สภาวะบางอย่าง (ฟังดูทะแม่งๆ ใช่มั้ยครับ แต่พิสูจน์ได้ว่ามันเป็น
อย่างน้ีจริงๆ... แป่ว !)  แถมยังข้ึนกับผู้สังเกตการณ์อีกด้วย เช่น ตัว
เราเม่ือเคล่ือนที่ใกล้ความเร็วแสง หรือใกล้กับสิ่งที่มีมวลมากๆ เวลา
บนยานของเราก็จะยืดยาวกว่าเวลาบนโลก ตัวยาน (และตัวเรา!) ก็
จะยืดยาวออก หากคนบนโลกหาเครื่องมืออะไรสักอย่างไปสังเกต
และตรวจวัดได้ (เอาน่า ตามทฤษฎีเท่านั้นแหละ) ก็จะพบเห็นความ
จริงข้อนี้ ทั้งๆ เราซึ่งอยู่บนยานไม่สามารถรับรู้ความแตกต่างเร่ือง
เวลาและความยาวของยานที่ยาวยืดออกไปแบบนี้ได้เลย คนที่เคยดู
ภาพยนตร์เร่ือง Interstellar น่าจะพอนึกออก เพราะพระเอกที่อยู่
บนยานที่เคลื่อนที่ไปใกล้กับหลุมดำาที่มีมวลมาก เมื่อกลับถึงโลกก็
กลับมีอายุน้อยกว่าลูกสาวตัวเองไปเสียแล้ว !   

 สิ่งซึ่งคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยไม่ว่าจะวัดอย่างไรหรือสังเกต
อย่างไร ตามแนวคิดของไอน์สไตน์ก็มีแค่เพียง “ความเร็วแสง” 
เท่านั้น    

 ไม่รู้ว่าจะมึนมากไปหรือเปล่า กลับมาที่ “คลื่นความโน้มถ่วง” 
กันอีกที... หากมีสิ่งที่มีมวลมากมหาศาล เช่น หลุมดำาหรือดาว
นิวตรอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากชนกันหรือรวมตัวกัน ก็มีโอกาสที่
บรรดามวลเหล่านี้จะไปทำาให้กาลอวกาศบิดเบี้ยวและทำาให้เกิด 
“การกระเพื่อม” ของกาลอวกาศได้ ซึ่งอาการกระเพื่อมที่ว่านี้อาจ
ตรวจวัดได้บนโลก หากมีเครื่องมือตรวจวัดท่ีเหมาะสม แต่การวัด
แบบนี้มันยากมากๆๆๆ (เติมไม้ยมกได้อีกหลายตัว) ดังจะเห็นได้จาก
การที่ไอน์สไตน์เอง ตอนท่ียังมีชีวิตอยู่ก็ถึงกับถอดใจและบอกว่า ไม่
น่าจะสร้างเคร่ืองมือวัดท่ีไวขนาดนั้นได้  

 แต่ในท่ีสุดก็มีคนทำาได้ !

2. ทำาไมนักวิทยาศาสตร์จึงได้ตื่นเต้นนักที่ค้นพบ
คลื่นความโน้มถ่วง?
 จะไม่ให้ตืน่เต้นได้ยงัไงล่ะครบั ทฤษฎสีมัพทัธภาพทัว่ไป (General 
Relativity Theory) ของไอน์สไตน์น่ะ ปฏิวัติความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วง และเป็นหนึ่งในเสาหลักของฟิสิกส์ยุคใหม่เลย
ทีเดียว แต่ยังมีจุดติดขัดอยู่ที่ทฤษฎีนี้ยังมีบางเรื่องที่ขัดแย้งกับทฤษฎี
กลศาสตร์ควอนตัม (quantum mechanics theory) นักฟิสิกส์
จึงคาดหวังว่าการค้นพบหลักฐานเรื่องการมีอยู่ของคลื่นความโน้มถ่วง
ซึ่งตรงตามคำาทำานายจากทฤษฎีนี้ ก็อาจจะช่วยเปิดทางให้แก้ปัญหา
ดังกล่าวได้  

 ส่วนจะทำาได้จริงๆ หรือเปล่า ก็ต้องรอชมกันต่อไปครับ...ท่าน
ผู ้ชม 

 นอกจากนี้แล้ว การมีอุปกรณ์ที่ตรวจวัดแบบนี้ยังเปิดโอกาสให้เรา
ได้ “เครื่องมือใหม่” ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพราะกล้องดาราศาสตร์ใน
ปัจจุบัน ล้วนแล้วแต่สำารวจในช่วง “ความยาวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
(electromagnetic wavelength)” ทั้ งสิ้น ไม ่ว ่ าจะเป ็น
กล้องโทรทรรศน์แบบแสง แบบอินฟราเรด (ความร้อน) หรือกล้อง
เอกซเรย์ ฯลฯ  แต่การมีเครื่องมือที่ดักจับคลื่นความโน้มถ่วงได้ ก็
เปรียบเหมือนเราได้หูคู่ใหม่ไว้สำารวจเอกภพส่วนที่เรายังไม่คุ้นเคย เช่น 
หลุมดำาหรือดาวนิวตรอน 

 เวลาพูดถึง “หลุมดำา” เราก็หมายถึงอวกาศส่วนที่มีมวลขนาด
มหาศาลอัดแน่นอยู ่  ซึ่งมีแรงดึงดูดมหาศาล หากถามว ่าที่ว ่า 
“มหาศาล” นี่ขนาดไหนเหรอครับ? ก็ขนาดที่ว่า...แม้แต่แสงก็ยังหนี
รอดออกมาไม่ได้ มีนักฟิสิกส์ลองคำานวณดูว่า หากต้องบีบอัดโลกให้
มีความหนาแน่นเท่ากับหลุมดำาสักหลุมหนึ่ง จะเหลือปริมาตรท้าย
ที่สุดเป็นเท่าใด  

 คำาตอบคือเท่ากับ “ยุงตัวโตๆ” สักตัวหนึ่งเท่านั้นเอง !!!    
 

3. การตรวจวัดคลื่นความโน้มถ่วง ต้องใช้
เครื่องมืออะไร? 
 เขาใช้เครื่องมือที่เรียกว่า อินเตอร์ฟีรอมิเตอร์ (interferometer) 
วัดครับ เจ้าเครื่องมือที่ว่านี้มีหลักการทำางานคือ มันสามารถจะรวม
เอาแสงที่มาจากแหล่งกำาเนิดแสงต้ังต้น 2 แหล่งหรือมากกว่านั้นเข้า
ด้วยกัน ทำาให้เกิดการแทรกสอด (interference) ซึ่งสามารถจะวัด
การแทรกสอดท่ีว่า แล้วนำามาวิเคราะห์ต่อไป ทำาให้ใช้ศึกษาวัตถุหรือ
ปรากฏการณ์ที่สนใจได้  

 คราวนี้ลองดูในแผนภาพอย่างง่าย จะเห็นต้นกำาเนิดแสงในที่นี้
คือ “เลเซอร์” ลำาแสงเลเซอร์ที่สร้างขึ้นจะเคลื่อนผ่านตัวแยกหรือ 
สปลิตเตอร์ (splitter) ที่เป็นกระจกพิเศษ ทำาหน้าที่แยกลำาแสง
เลเซอร์ออกเป็นสองส่วนได้ เลเซอร์ลำาหนึ่งจะผ่านตรงไป ขณะที่อีก
ลำาหนึ่งจะสะท้อนทำามุม 90 องศา  ลำาแสงแต่ละลำาก็จะเคลื่อนที่ไป
ตามแขนของเครื่องมือนี้ (แขนของเครื่องมือที่ LIGO ค้นพบคล่ืน
ความโน้มถ่วงนี้ มีความยาวถึง 4 กิโลเมตร !) และไปยังกระจก 
(mirror) แต่ละแผ่น ก่อนที่จะสะท้อนกลับมาที่สปลิตเตอร์อีกครั้ง 
แล้วรวมตัวกลับเป็นลำาแสงเด่ียวๆ อีกครั้งหนึ่ง ก่อนเดินทางไปยัง

แผนภำพอย่ำงง่ำยแสดงอินเตอร์ฟีรอมิเตอร์ที่ LIGO (ภำพ: LIGO)
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ตัวรับแสงหรือตัวจับสัญญาณแสง (detector) ที่ตั้งฉากอยู่กับ
แหล่งกำาเนิดแสงเลเซอร์ แต่วางตัวไปอีกทางหนึ่งซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ
กระจกในชุดแรก  

 ตรงน้ีแหละครับท่ีเป็นจุดสำาคัญ ถ้าลำาแสงมันสะท้อนกลับมา
แล้ว รวมตัวกันด้วยความถี่พอดิบพอดีกัน ก็ได้คลื่นที่ซ้อนทับกัน
พอดี และมีความเข้มแสงเท่าเดิม ก็แสดงว่ามันเดินทางด้วยระยะ
ทางที่เท่ากัน แต่หากมัน “แทรกสอด” กัน มียอดคลื่นท้องคลื่นของ
แสง 2 ลำาแตกต่างกันออกไป ก็แสดงว่าระยะทางที่แสงทั้ง 2 ลำา
เคลื่อนที่กลับมา “ไม่เท่ากัน” ทั้งๆ ที่สร้างแขนทั้งสองข้ึนมาให้
ยาวเท่ากันแท้ๆ! 

 ตัวรับสัญญาณแสงสามารถวัดความเปลี่ยนแปลงของความเข้ม
แสงได้ละเอียดมากๆ  จึงบอกได้ว่าแสงเลเซอร์ทั้ง 2 ลำาเดินทางมาถึง
มันพร้อมกันหรือไม่ 

 มหัศจรรย์จริงๆ ใช่ไหมครับ ! 

กระจกที่ไลโก้ใช้ ซึ่งท�ำจำกซิลิกำบริสุทธิ์ แต่ละชิ้นหนัก 40 กิโลกรัม 
(ภำพ: Caltech/ MIT/ Ligo Lab)

ผลึกรูปเรือที่ใช้สร้ำงล�ำแสงเลเซอร์ควำมเข้มข้น 2 วัตต์ของ LIGO 
แต่หลังจำกขยำยสัญญำณแล้วสุดท้ำยจะได้ล�ำแสงเลเซอร์ที่มี

พลังงำนมำกถึง 200 วัตต์ (ภำพ: Peter King/ LIGO)

  

 เขาสร้างเครือ่งมอืทีอ่อกแบบอย่างพเิศษสดุๆ ข้างต้นไว้ให้ทำางานเป็น
คู่ โดยอุปกรณ์แต่ละชุดตั้งอยู่ห่างกันถึง 3,000 กิโลเมตร แห่งหนึ่งอยู่ที่
เมืองแฮนฟอร์ด รัฐวอชิงตัน ส่วนอีกชุดหนึ่งตั้งอยู่ที่เมืองลิฟวิงสตัน       
รัฐลุยเซียนา เรียกสถานที่ทดลองนี้ว่า ไลโก้ (LIGO) ที่ย่อมาจาก The 
Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory 
หรือ “สถานีสังเกตการณ์คลื่นความโน้มถ่วงด้วยเครื่องอินเตอร์-     
ฟีรอมิเตอร์แบบเลเซอร์”  ที่ต้องทำาเป็นฝาแฝดเอาไว้ เพื่อให้แน่ใจว่า
ผลการทดลองที่วัดได้ในเครื่องใดเครื่องหนึ่ง จะได้ผลยืนยันตรงกันกับ
ผลจากอีกเคร่ืองหนึ่ง ซ่ึงแสดงว่ามันไม่ได้เป็น “ผลบวกเทียม” ที่มา
จากปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกันครับ  

4. คลื่นความโน้มถ่วงที่วัดได้คราวนี้

เกิดจากอะไร? 
 นักวิทยาศาสตร์ที่ไลโก้ใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนดังอธิบายไว้ข้างต้นใน
การวัดความเปล่ียนแปลงของความยาวแขนอุปกรณ์เพียงเล็กน้อยเสีย
เหลือเกิน (สั้นกว่าขนาดอะตอมเสียอีก !) ที่เกิดจากปราฏการณ์ “คลื่น
ความโน้มถ่วง” แผ่กระเพื่อมมาถึง โดยต้นกำาเนิดคลื่นความโน้มถ่วงที่
วัดได้นี้มาจากหลุมดำา 2 หลุมที่หมุนวนรอบกันและกัน ก่อนรวมตัวกัน
เป็นหลุมดำาหลุมเดียวในที่สุด แต่ละหลุมมีขนาดมวลราวๆ 30 เท่าของ
ดวงอาทิตย์เรา (ตัวเลขเป๊ะๆ ก็คือ 29 กับ 36 เท่า และเมื่อรวมแล้วจะ
เหลือมวล 62 เท่า โดยมวลส่วนที่หายไปกลายมาเป็นคล่ืนความโน้ม
ถ่วงนี่เอง)

 เขามีช่ือเรียกของเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับ เรียกว่า GW150914 

 ท่ีน่าท่ึงอีกเร่ืองหนึ่งก็คือ เหตุการณ์การชนกันและรวมตัวกันของ
หลุมดำาดังกล่าว ทำาให้เกิดคลื่นความโน้มถ่วงที่แผ่คลื่นออกมาเป็น
ระยะทางกว่า 1.3 พันล้านปีแสง (1 ปีแสง = 9.46 x 1025 เมตร) 
จนมาถึงโลกของเรา โดยเครื่องมือของไลโก้บันทึกไว้ได้ เม่ือวันที่ 14 
กันยายน 2558  อีกทั้งสัญญาณส่วนที่แรงพอให้ตรวจจับได้ก็เกิด
ขึ้นสั้นมากๆ คือเพียง 0.2 วินาทีเท่านั้น !! เป็นในช่วงจังหวะที่
หลุมดำากำาลังรวมตัวเข้าด้วยกัน โดยเครื่องวัดที่สองสถานีของไลโก้
วัดได้มีระยะเวลาห่างกันเพียง 7 มิลลิวินาทีเท่านั้น (7 ในพันส่วนของ
วินาที) 

ภำพถ่ำยทำงอำกำศแสดงอินเตอร์ฟีรอมิเตอร์ของไลโก้ที่แฮนฟอร์ดและ
ลิฟวิงสตัน (ภำพ: LIGO)
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 น่ีจึงถือเป็นครั้งแรกที่มีการวัดระบบหลุมดำาคู่ได้อีกด้วย !!  

 ข้อมูลที่ได้แสดงให้เห็นว่า คลื่นความโน้มถ่วงเดินทางด้วยความเร็ว
เท่ากับความเร็วแสง และตัวความโน้มถ่วงเองไม่มีมวล ตรงตามที่
ทำานายไว้ในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ (อย่าถามผมว่ามัน
เกิดจากมวลหลุมดำาส่วนหนึ่ง แล้วทำาไมตัวมันไม่มีมวล - งง เหมือน
กันครับ !)  

5. คลื่นความโน้มถ่วงต่างจาก
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างไร ? 
 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากการเร่ง “อนุภาค (particle)” ให้
เคล่ือนที่จนทำาให้เกิดการแผ่รังสีท่ีเป็น “คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า” แบบใด
แบบหนึ่งออกมา แต่สำาหรับคลื่นความโน้มถ่วงนั้น เกิดจากการเร่ง 
“มวล (mass)” ให้เคลื่อนท่ี ซึ่งจะทำาให้เกิดการสูญเสียพลังงานส่วน
หนึ่งออกจากระบบในรูปของคลื่นความโน้มถ่วง 

 คลื่นความโน้มถ ่วงแตกต่างจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือ มัน 
“กระเพื่อม” ผ่านตัวกาลอวกาศเอง โดยแผ่ออกในทุกทิศทางด้วย
ความเร็วแสง ระหว่างที่เคลื่อนที่ไปก็มีการบีบอัดและขยายตัวของกาล
อวกาศเม่ือยามที่คลื่นแผ่ผ่านไป 

 งงใช่ไหมครับ ฟิสิกส์ก็งี้แหละครับ ! 

 ในทางทฤษฎี มวลที่มีความเร่งจะแผ่คลื่นความโน้มถ่วงออกมา
ตราบเท่าที่มันไม่เคลื่อนที่เป็นวงกลม หรือเป็นทรงกระบอกสมมาตร 
หมายความว่าหากบังเอิญมีดาวฤกษ์สักดวงที่หมุนเป็นวงกลมสมบูรณ์
แบบ มันก็จะไม่สร้างคลื่นความโน้มถ่วงกระเพื่อมออกมาจากตัว  

เรียบเรียงจำก
http://asd.gsfc.nasa.gov/blueshift/index.php/2015/11/25/100-years-of-general-relativity/

http://physicsworld.com/cws/article/news/2016/feb/11/ligo-detects-first-ever-gravitational-waves-from-two-merging-black-holes
https://www.ligo.caltech.edu/page/gravitational-waves

แบบจ�ำลองแสดงคลื่นควำมโน้มถ่วงที่เกิดจำกหลุมด�ำสองหลุมที่วนรอบกัน (ภำพ: Henze/NASA)

 นับจากวันที่ไอน์สไตน์ตีพิมพ์ผลงานเก่ียวกับทฤษฎีสัมพัทธภาพท่ัวไปเม่ือ 
100 ปีก่อน  นักวิทยาศาสตร์ก็ใช้มันทำานายว่าหลุมดำาคู่น่าจะเป็นแหล่งกำาเนิด
คล่ืนความโน้มถ่วงชั้นดีได้ แต่ก็ยังไม่เคยตรวจจับได้เลยจนกระทั่งไลโก้ตรวจ
จับได้ในคราวนี้ 

 ที่น่าสนใจก็คือ นักจักรวาลวิทยา (cosmologist) ได้สร้างแบบจำาลอง
คล่ืนความโน้มถ่วงที่เกิดขึ้นให้กลายเป็นเสียงที่เราสามารถได้ยินได้ โดยเทียบ
กับความถี่ของคลื่นที่วัดได้โดยเครื่องตรวจจับที่ LIGO ใครสนใจก็ลองเปิด
ฟังได้ที่  https://caltech.app.box.com/s/ta7y0m97lqemz99lj1ozt-
vf3mr8758je/1/ 3517143543/29359315721/1 

 นี่ก็คือเสียงจากอวกาศที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ !!

Cover Story

กรำฟคลื่นควำมโน้มถ่วงที่วัดได้จำกสถำนี LIGO ทั้ง 2 แห่ง (ภำพ: LIGO/
Phys. Rev. Lett. 116 061102)
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เว็บไซต์ http://www.narit.or.th/ ในช่วงเวลา 6:20 - 8:40 น. นอกจาก

นี ้สดร.ยงัได้ต้ังกล้องโทรทรรศน์ให้ประชาชนได้ร่วมชมสรุยิปุราคาเหนอืฟ้า

เมอืงไทย 5 จุด พร้อมกนั ได้แก่ กรงุเทพฯ เชยีงใหม่ ฉะเชงิเทรา นครราชสมีา 

และสงขลา จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมติดตามชมในวันเวลาดังกล่าว

ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย

ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลและปลาทับทิม ต้องประสบกับปัญหา

ปลาเป็นโรค จนมีอัตราการรอดชีวิตตำ่า หรือบางตัวก็มีร่องรอยของโรค 

ทำาให้ขายไม่ได้ราคา

blueAmp ชุดตรวจโรคปลานิลและปลาทับทิม
 ดังนั้น การตรวจคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น จึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะ

ช่วยลดการระบาดของโรค และช่วยลดต้นทนุในการเลีย้งปลาได้ โดยเฉพาะ

ค่าอาหารเสริมและยาปฏิชีวนะ

 ปัญหาปลานลิและปลาทบัทมิเป็นโรคสเตรปโตคอคโคซสิ (streptococ-

cosis) นอกจากจะขายไม่ได้ราคาแล้ว ยงัทำาให้เกษตรกรมค่ีาใช้จ่ายอืน่ๆ เพิม่

ขึ้นด้วย นักวิจัยไบโอเทค สวทช. จึงได้พัฒนาชุดตรวจ “blueAmp” ซึ่งมี

ความแม่นยำาสูง มีราคาถูกกว่าชุดตรวจที่มีอยู่ในปัจจุบัน และใช้เวลาตรวจ

เพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น เกษตรกรสามารถนำาไปใช้ตรวจคัดกรองเชื้อก่อโรค

จากตวัอย่างทีฟ่าร์ม หรอืโรงเพาะฟักได้อย่างสะดวก ง่ายดาย ด้วยการสงัเกต

สีของสารละลายที่จะเปลี่ยนไป จากสีม่วงเป็นสีฟ้า

 ที่สำาคัญ ชุดตรวจนี้ ยังสามารถนำาไปตรวจเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการ

เกิดโรคสเตรปโตคอคโคซิส (streptococcosis) และป้องกันการเป็นพาหะ

ของโรคได้ทั้งพ่อแม่พันธุ์ปลา ไข่ปลา และลูกปลา ทำาให้ได้ปลานิลและปลา

ทบัทมิปลอดโรค มอีตัราการรอดสงู ช่วยลดต้นทนุการเลีย้งให้เกษตรกร และ

เพิ่มศักยภาพในการเพาะเลี้ยงสู่ระดับอุตสาหกรรม

กองบรรณำธิกำร

สดร.ถ่ายทอดสดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย 
9 มีนาคม 2559

วันที่ 9 มีนาคม 2559 จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงเหนือน่าน

ฟ้าประเทศอนิโดนเีซยี ซึง่ประเทศไทยมโีอกาสเหน็เป็นสรุยิปุราคาแบบบาง

ส่วน และเพือ่ให้ประชาชนชาวไทยมโีอกาสได้ร่วมชมปรากฏการณ์สดๆ คร้ัง

นีด้้วย สถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาต ิ(สดร.) จงึได้ทำาการถ่ายทอดสดผ่าน
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อายุ 3 ปี เขาเร่ิมสะสมพวกตัวนิวต์ (สัตว์สะเทินนำ้าสะเทินบกลักษณะ

คล้ายจิ้งจก) กิ้งก่า และกบ เขากล่าวอีกว่าภูเก็ตไม่ใช่แค่สถานที่ยอดนิยม

สำาหรับนักท่องเท่ียวเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งทำาการวิจัยที่สำาคัญในการ

ค้นพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ๆ ด้วย อาทิ ตุ๊กแกสายพันธุ์ใหม่ และงูเขียว

ไผ่ภูเก็ตที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ซึ่งสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์เฉพาะถิ่น ดังนั้นเรา

จึงไม่สามารถพบมันในที่อื่นได้นอกจากที่นี่

 นาย Pauwels กล่าวอีกว่า แม้ก้ิงก่าชนิดนี้อาจจะดูน่ากลัวแต่จริงๆ 

แล้วกลับไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เพราะส่วนมากมันกินแต่แมลงเป็น

อาหาร และมันก็ชอบเก็บตัว อาศัยอยู่บนต้นไม้ในป่าทึบ และแทบจะไม่

ลงมาข้างล่างเลย ในขณะที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมี

การเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ แต่นาย Pauwels กลับรู้สึกกังวลและกลัวว่า 

การขยายตัวของสิ่งปลูกสร้างของมนุษย์จะไปทำาลายพื้นที่ป่าผืนสุดท้าย

ที่อยู ่ในเกาะซ่ึงเป็นที่อยู ่อาศัยของสัตว์เหล่านี้ ดังนั้น การค้นพบกิ้งก่า

สายพันธุ์ใหม่ครั้งนี้จึงยิ่งตอกยำ้าถึงความสำาคัญของการอนุรักษ์พื้นที่ป่า

บนเกาะภูเก็ต เพราะถ้าไม่มีป่า พวกสัตว์เฉพาะถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ

ตัวเหล่านี้ก็อาจจะสูญพันธุ์ไปได้

ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย

นาย Olivier Pauwels นักชีววิทยาชาวเบลเยียม 

วัย 43 ปี ร่วมกับ สถาบันวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

แห่งราชบัณทิตยสถานเบลเยียม (Royal Belgian 

Institute of Natural Sciences) มหาวิทยาลัย

ลาเซียรา (La Sierra University) รัฐแคลิฟอร์เนีย 

สหรัฐอเมริกา และสถานีประมงทะเลจังหวัด

ระนอง วิจัยค้นพบกิ้งก่าสายพันธุ ์ใหม่ในจังหวัด

ภูเก็ต โดยนาย Pauwels กล่าวว่า เขาและทีม

วิจัยได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากหลายภาค

ส่วนในประเทศไทยสำาหรับการวิจัยครั้งนี้ อาทิ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทร์ กรมป่าไม้ และสำานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ

 นาย Pauwels กล่าวว่า เขายังคงทำาการ

สำารวจหาสัตว์เล้ือยคลานสายพันธุ ์ใหม่ๆ ต่อไป 

โดยขณะนี้ ได ้ค ้นพบสัตว ์เลื้อยคลานสายพันธุ ์

ใหม่ๆ กว่า 70 สายพันธุ์แล้ว เมื่อ 4 ปีท่ีผ่านมา

เขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาร่วมกับเพื่อนคนไทยค้นพบงูเขียวไผ่สายพันธุ์ใหม่

ในเกาะภูเก็ต โดยงูท่ีเขาค้นพบ ได้ตั้งช่ืองูสายพันธุ์ใหม่นี้ว่า “งูเขียวไผ่

ภูเก็ต” (Phuket Bamboo Pit Viper) แต่ในคร้ังนี้เขาได้ค้นพบกิ้งก่า

ขนาดเล็กสายพันธุ์ใหม่ท่ีมีรูปพรรณสัณฐานคล้ายมังกร โดยการสำารวจ

ครั้งนี้เขาดำาเนินงานร่วมกับทีมวิจัยชาวไทยและอเมริกัน

 เขาได้อธิบายลักษณะของกิ้งก่าชนิดใหม่ที่ค ้นพบนี้ไว ้ในวารสาร

วิชาการซึ่งถูกตีพิมพ์แล้วโดยสำานักพิมพ์ ซูแทกซา (Zootaxa) ว่า “มัน

มีความยาวประมาณ 35 เซนติเมตร ตรงส่วนหัวของกิ้งก่าชนิดนี้จะมีเขา

ยาวยื่นออกมา และตรงกลางหลังจะมีหนามแหลมคมทอดยาวไปตาม

แนวลำาตัว” โดยนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่ง

ราชบัณทิตยสถานเบลเยียม ซึ่งทำางานเป็นนักวิจัยร่วมในการสำารวจครั้ง

น้ี ได้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ของกิ้งก่าสายพันธุ ์นี้อย่างเป็นทางการไว้ว่า 

“Acanthosaura phuketensis” ซึ่งมีความหมายว่า “กิ้งก่าซึ่งเต็มไป

ด้วยหนามจากจังหวัดภูเก็ต” 

 นาย Pauwels ซึ่งมีความหลงใหลในงานที่เขาทำาอยู่ กล่าวว่า มัน

เป็นการค้นพบที่วิเศษมาก และหากย้อนกลับไปดูชีวิตของเขา เมื่อตอน

นักชีววิทยาชาวเบลเยียมค้นพบ
กิ้งก่าสายพันธุ์ใหม่ที่จังหวัดภูเก็ต

ที่มำ: Pauwels, O. S., et al. (2015). Acanthosauraphuketensis (Squamata: Agamidae), a new long-horned tree agamid from south-
western Thailand. Zootaxa, 4020(3), 473-494. Retrieved at:  http://biotaxa.org/Zootaxa/article/view/zootaxa.4020.3.4

จำก วำรสำรข่ำววิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจำกบรัสเซลส์ ธันวำคม 2558
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ผู้ป่วยและแพทย์รู้สึกสบายใจในการรกัษา เพราะเซลล์ทีใ่ช้จะได้รบัการควบคุม

คณุภาพและผลิตด้วยกระบวนการตามมาตรฐานสากล นอกจากนีก้ารขยาย

ขนาดการผลติเซลล์โดยใช้ระบบอตัโนมัตจิะทำาให้การรกัษามีความคุ้มค่ามาก

ยิง่ขึน้ โดยหวงัว่าในอนาคตจะได้เหน็การรกัษาโดยใช้เซลล์บำาบดัเป็นทางเลอืก

หนึง่ในการรกัษาโรคสำาหรบัผูป่้วยทุกคน

 อย่างไรกต็าม ขณะนีเ้คร่ืองเลีย้งเซลล์อยูใ่นขัน้พฒันาและทดสอบ และ

ต้องการแสวงหาพนัธมติรภาคเอกชนไทยทีจ่ะมาร่วมกนัทำางาน สนบัสนนุการ

สร้างคนทีเ่ชีย่วชาญ และการดแูลบำารงุรกัษาอย่างต่อเนือ่ง

ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย

เนื่องจากวงการแพทย์ทัว่โลกมเีทคโนโลยใีหม่ถกูพัฒนาขึน้เพ่ือการรักษา

อย่างไม่หยดุนิง่ เวชศาสตร์ฟ้ืนฟสูภาวะเสือ่ม (Regenerative Medicine) นบั

เป็นศาสตร์การรกัษาใหม่ทีไ่ด้รบัความสนใจอย่างมากในปัจจุบนั โดยการนำา

เซลล์หรอืเนือ้เยือ่ทีม่ปีระสทิธภิาพมาซ่อมแซมอวยัวะทีเ่สยีหายจากโรคภยัหรอื

สภาวะเสือ่มสภาพตามอาย ุเพือ่ให้อวยัวะนัน้สามารถทำางานได้เหมอืนเดมิ นบั

เป็นวทิยาการทางการแพทย์แห่งอนาคต

 โดยวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือการใช้เซลล์ของผู้ป่วยมาสร้าง

เน้ือเยื่อเพื่อปลูกถ่ายกลับสู่ผู้ป่วยอีกครั้งเพื่อกระตุ้น เสริมสร้าง และฟื้นฟู

ร่างกายด้วยกระบวนการทางธรรมชาติ แต่องค์ประกอบสำาคัญที่ทำาให้การ

รักษาประสบความสำาเร็จได้ คือ คุณภาพและปริมาณของเซลล์ที่จะนำาไป

รักษา ขณะที่ปัจจุบันการแยกเซลล์และเลี้ยงเซลล์ส่วนใหญ่จะทำาโดยนัก

เทคนคิทีม่ปีระสบการณ์ในการเลีย้งเซลล์ในห้องปฏบิตักิาร ซึง่ในประเทศไทย

มีห้องปฏิบัติการเพียงไม่กี่แห่งท่ีสามารถแยกและเลี้ยงเซลล์มนุษย์สำาหรับ

ปลูกถ่าย นอกจากนั้นคุณภาพของเซลล์ยังขึ้นอยู่กับความสามารถของนัก

เทคนิค ดงัน้ัน เรือ่งของความปลอดภยัและการควบคมุคณุภาพจงึทำาได้ยาก 

เป็นเหตใุห้การรกัษาตามแนวทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟสูภาวะเสือ่มในประเทศยงั

มีน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ 

 ด้วยเลง็เหน็ถงึความสำาคญัดงักล่าว ศนูย์ความเป็นเลิศด้านชวีวทิยาศาสตร์ 

เครื่องเลี้ยงเซลล์อัตโนมัติ 
นวัตกรรมรักษาโรคอวัยวะเสื่อม
แห่งอนาคต 

(TCELS) กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจงึ

ได้สนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการพฒันาระบบเลีย้งเซลล์

อตัโนมัตใิห้แก่ โครงการศูนย์บรกิารผลติเซลล์เชงิ

พาณชิย์ หรอื Automated Tissue Kulture (ATK) 

มหาวทิยาลยัพระจอมเกล้าธนบรุ ี มลูค่ามากกว่า 

44 ล้านบาท ซึ่งโครงการนี้จะช่วยผลักดันและ

กระตุ ้นให ้ เ กิดงานวิจัยและธุรกิจทางด ้าน

เวชศาสตร์ฟ้ืนฟภูาวะเสือ่มขึน้ในประเทศ รวมทัง้

จัดทำาข้อกำาหนด และมาตรฐานตามข้อกำาหนด

สากล เพือ่ควบคุมการผลิตและคุณภาพของเซลล์

หรอืเนือ้เยือ่ทีจ่ะนำามาใช้เพือ่ให้เกดิประโยชน์และ

ความปลอดภยัต่อผู้ป่วยในการรกัษาโรคต่างๆ

 การเลี้ยงเซลล์โดยใช้ระบบอัตโนมัติจะทำาให้     

http://www.tcels.or.th/th/Home/NewsDetail/402
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กองบรรณำธิกำร

ไม่ใช่เรือ่งโฆษณากนัเล่น แต่เกดิขึน้จรงิแล้วทีน่วิยอร์ก สหรฐัอเมรกิา

 เป็นทีท่ราบกนัดว่ีาในยคุทีส่มาร์ตโฟนมบีทบาทต่อชวีติผูค้นอย่างยิง่ การ

ตดิต่อสือ่สารถงึกนัทำาได้ง่ายและสะดวกรวดเรว็ ค่าใช้จ่ายถกูลง กระทัง่การ

โทรศพัท์ผ่านแอปพลเิคชนัไลน์ หรอืเฟซบุก๊ กไ็ม่เสยีค่าบรกิารอย่างใด จงึไม่

น่าแปลกใจที่นับวันโทรศัพท์สาธารณะ คนจะใช้น้อยลงทุกที ตู้โทรศัพท์

สาธารณะทีใ่ห้บรกิารอยูต่ามท้องถนน จงึนบัวนัจะกลายเป็นสิง่แปลกปลอม

หรอืซากอนสุาวรย์ีแห่งการสือ่สารด้วยโทรศพัท์เข้าไปทกุท ีรอวนัรือ้ถอนออก

ไปจากทีต่ัง้ 

 โจทย์ดงักล่าวข้างต้น ตามเมอืงใหญ่ต่างๆ ทัว่โลก คงประสบปัญหาโดยท่ัว

กนั แต่บรษิทัในสหรฐัอเมรกิามแีนวคดิในการปฏวิตัริะบบโทรศพัท์สาธารณะ

ใหม่ในนามของ “LinkNYC” ซึง่ไม่ใช่แค่เพยีงรปูโฉมภายนอกทีเ่ปลีย่นลุค้ให้

โฉบเฉีย่วทนัสมยัให้เข้ากบัยคุคลืน่ Wi-Fi ครองโลกเท่านัน้ แต่ยงัเปลีย่นวธิคีดิ

ในการให้บรกิารด้วย คอืแทนท่ีจะเกบ็ค่าบรกิารโทรศพัท์ดงัแต่ก่อน แต่ยคุใหม่

นีใ้ห้บรกิารฟรกีนัเลยทเีดยีว คอืโทรฟรไีด้ทัว่ประเทศ (สหรฐัอเมรกิา) เท่านัน้

ไม่พอ ผู้ใช้ยังสามารถใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งเร็วกว่า

สญัญาณ Wi-Fi สาธารณะทัว่ไปโดยเฉลีย่ถงึ 100 เท่า แล้วถ้าแบตเตอรีใ่กล้

หมดกส็ามารถนำาสายชาร์จโทรศพัท์มาเสยีบชาร์จไฟได้ มช่ีองเสยีบหฟัูงบรกิาร

ด้วย ขณะนีโ้ครงการได้ดำาเนนิการตดิตัง้และให้บริการแล้วทีน่ครนวิยอร์ก และ

มแีผนการทีจ่ะขยายไปยงัพืน้ทีอ่ืน่ๆ ต่อไป

แปลงโฉมตู้โทรศัพท์สาธารณะเป็นตู้บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และชาร์จแบตฯ ฟรี !!

 การท่ี LinkNYC สามารถให้บรกิารฟรี

เช่นนี้ได้ ก็เพราะได้เงินสนับสนุนจากค่า

โฆษณาผ่านจอภาพขนาด 55 นิว้ ของตู้

โทรศพัท์นัน่เอง

  

ส่วนประกอบและคณุสมบัตสิำาคัญ

1. สัญญาณ Wi-Fi ความเร็วสูงระดับ      

จกิะบติ

2. ดวงไฟให้แสงสว่าง

3. จอโฆษณาดจิทิลั HD ขนาด 55 นิว้ 

4. แท็บเล็ตจอแบบสัมผัส แสดงข้อมูล

ของเมอืง แผนที ่ช่องลำาโพงและไมโครโฟน

5. แผงปุม่กดโทรศัพท์ (โทรไปไหนกไ็ด้

ภายในประเทศสหรฐัอมรกิา ฟร ี โดยนำา

สายแจ๊คเสยีบหฟัูงมาเสยีบเอง) ช่องเสียบ 

USB สำาหรบัชาร์จแบตเตอรีโ่ทรศัพท์มือ

ถอื ปุม่กดฉกุเฉนิ 911 

ชมคลปิวดิโีอสาธติการใช้งานได้ที่ 
https://www.link.nyc/

http://www.dailytech.com/LinkNYC+Terminals+to+Blanket+New+York+City+With+Free+WiFi+Free+Calls+and+Ads/article36902.htm
https://www.link.nyc/assets/img/4.jpg
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จิ๋วแต่แจ๋ว! นักวิทยาศาสตร์พบกิ้งก่าขนาดเล็กจิ๋ว
แต่มีพลังลิ้นเร็วและแรงสุดยอด

รายงานข่าวจากวโีอเอ (Voice of America) ภาคภาษาไทย รายงานว่า นกัวทิยาศาสตร์ของมหาวทิยาลัย Brown รายงานในวารสาร 

Scientific Reports ว่าได้พบกิง้ก่าขนาดเลก็จิว๋ทีส่ามารถวางบนนิว้โป้งได้ แต่มพีลงัลิน้ทีเ่รว็และแรงเป็นพเิศษ โดยสามารถพุง่ล้ินออกไป

เพือ่ล่าเหยือ่ได้ในอตัราเร่งจาก 0 ถงึ 97 กโิลเมตรต่อชัว่โมง ในเวลาเพยีงแค่ 1/100 ของวนิาท ีเท่านัน้  

 นักวทิยาศาสตร์ชีว่้า กิง้ก่าพนัธุเ์ลก็นีน้บัว่ามกีล้ามเนือ้และลิน้ซึง่ทรงพลงัทีส่ดุในบรรดาสตัว์เลือ้ยคลาน นก หรอืสตัว์เลีย้งลกูด้วยนม

อืน่ๆ เมือ่เทยีบกบัขนาดและนำา้หนกัตวั โดยจะเป็นรองเฉพาะแค่สตัว์รปูร่างคล้ายกิง้ก่าแต่ตวัใหญ่กว่า คอื Salamander เท่านัน้

 นกัวทิยาศาสตร์อธบิายว่าตามทฤษฎวีวิฒันาการนัน้ ลักษณะพิเศษดังกล่าวนบัเป็นข้อได้เปรียบสำาคญัทีช่่วยให้สตัว์ขนาดเลก็สามารถ

ล่าเหยือ่และอยูร่อดได้ภายใต้สภาพแวดล้อมซึง่มกีารแข่งขนัสงู

 (ชมความเรว็ของลิน้กิง้ก่าชนดินีจ้ากเวบ็ไซต์ของ National Geographic ตามลงิค์ด้านล่าง)

http://news.nationalgeographic.com/2016/01/160105-chameleons-tongue-speed-animals-science/

http://www.voathai.com/content/chameleon-tongue-ct/3134669.html
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บทความพิเศษ

ดร.จำาลอง เพ็งคล้าย 
กับตำานานการสำารวจ
ทางพฤกษศาสตร์

โสมชยำ ธนังกุล

“การเรยีนรูเ้รือ่งการจดัจำาแนกพรรณพชื 

(Taxonomy ) เป็นข้ันสดุของการเรยีน

วชิาพฤกษศาสตร์ เพราะจดุประสงค์

อนัยิง่ใหญ่ของการเรยีนวิชานี ้กเ็พือ่ทีจ่ะ

รูจ้กัพรรณพืชต่างๆ โดยถูกต้องแน่นอน”

(ศ.ดร.เต็ม สมิตินันทน์ ผู้เชี่ยวชำญทำงพฤกษศำสตร์ป่ำไม้ 

รำชบัณฑิตประเภทวิทยำศำสตร์ชีวภำพ) 

ประเทศไทยมทีีต่ัง้ทางภมูศิาสตร์อยูใ่นเขตร้อนชืน้ใกล้เส้นศนูย์สูตรของโลก

ทำาให้มคีวามหลากหลายทางชวีภาพสงู ในด้านพรรณไม้กม็อียูเ่ป็นจำานวนมาก 

การจัดทำาหนังสืออนุกรมวิธานพืช (Plant Taxonomy) เพื่อเป็นฐานข้อมูล

อ้างอิงสำาหรับพรรณไม้ของชาติ จึงมีความสำาคัญอย่างยิ่ง และได้มีการริเริ่ม

จัดทำากันเมื่อราว 50 ปีที่ผ่านมา โดยบุคคลที่มีบทบาทและได้ชื่อว่าเป็นผู้

บุกเบิกงานทางพฤกษศาสตร์ในยุคปัจจุบันก็คือ ศ.ดร.เต็ม สมิตินันทน์ โดย

มี ดร.จำาลอง เพ็งคล้าย ช่วยสานต่อ

โครงการพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย 
(Flora of Thailand)
 โครงการพรรณพฤกษชาตขิองประเทศไทย เป็นโครงการวจัิยด้านพฤกษ-

อนุกรมวิธานหรืออนุกรมวิธานพืช (Plant Taxonomy) ระดับนานาชาติ 

เพื่อศึกษาพรรณพืชที่มีท่อลำาเลียง (vascular plants) ในประเทศไทย เพื่อ

นำาข้อมูลไปตีพิมพ์ในหนังสือพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย (Flora of 

Thailand) อันเป็นหนังสือสำารวจพรรณพฤกษชาติที่จัดทำาโดยเจ้าของ

ประเทศเพียงเล่มเดียวในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจาก

ประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศตะวันตกมาก่อน ซึ่งหนังสือ

สำารวจพรรณพฤกษชาตใินประเทศอ่ืนๆ รอบบ้านเรา ล้วนจดัทำาโดยชนชาติ

ที่เข้ามาปกครองทั้งสิ้น อาทิ Flora of Java ของอินโดนีเซีย จัดทำาโดยชาว

เนเธอร์แลนด์  Flora of Burma ของพม่า จัดทำาโดยชาวอังกฤษ Flora of 

Indo-China ของลาว-เขมร-เวียดนาม จัดทำาโดยชาวฝรั่งเศส 

 ท้ังนี้ชาวตะวันตกมีจุดประสงค์หลักในการสำารวจพรรณไม้ในประเทศ

เมืองขึ้น เพื่อนำาทรัพยากรกลับไปใช้ในประเทศของตน 

 ศ.ดร.เต็ม สมิตินันทน์ จึงมีแนวคิดจะจัดทำา Flora of Thailand โดยใช้

ข้อมูลจากโครงการสำารวจและเก็บพันธุ์ไม้ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างนัก

พฤกษศาสตร์ไทยกบันกัพฤกษศาสตร์ต่างชาต ิได้แก่ เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ 

อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น โครงการนี้ไปสำารวจพรรณไม้ใน

ภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย เช่นภาคอีสานไปภูกระดึง ภาคตะวันออกไปเขา

สอยดาว ภาคใต้ไปเขาหลวง ภาคเหนือไปดอยอินทนนท์

 ผู้เขียนได้มีโอกาสพูดคุยกับ ดร.จำาลอง เพ็งคล้าย ผู้ซึ่งเป็นทั้งลูกศิษย์

และลูกน้องของ ศ.ดร.เต็ม สมิตินันทน์ (ทำางานด้วยกัน 15 ปี) ได้ย้อนอดีต

เล่าเรื่องการทำางานให้ฟังว่า... 

 ในสมัยนั้น (ราวปี พ.ศ. 2507) สำานักงานหอพรรณไม้มีรถจี๊ปเพียงคัน

เดียว ทีมงานสำารวจพรรณไม้ไปกัน 4 คน ศ.ดร.เต็ม นั่งหน้าคู่กับคนขับ 

ดร.จำาลอง นั่งเบาะหลังกับ ศ.ดร.ธวัชชัย สันติสุข และอาจารย์ชุมศรี ชัย

อนันต์ ภายในรถเต็มไปด้วยข้าวสารและเนื้อเค็มสำาหรับการเดินทางแรม

เดือน ถนนหนทางส่วนใหญ่เป็นดินลูกรัง หลายครั้งต้องไปขอพักแรมตาม

บ้านกำานันเพราะไม่มีที่พักกลางทาง

 ทมีสำารวจต้องอดทนกบัแสงแดดอนัแผดจ้า อากาศหนาวจนนำา้ค้างเป็น

นำ้าแข็ง หากไปทางใต้ต้องโรยขี้เถ้าเอาไว้รอบเต็นท์ โรยยาเส้นไว้ในขาพับ

กางเกงเพ่ือป้องกันทากดูดเลือดซึ่งมีชุกชุม บางครั้งต้องลงพื้นที่เดิมซำ้า ใน

กรณีที่พืชยังไม่ออกดอก เพราะดอกเป็นส่วนซึ่งใช้บ่งบอกชนิดของพืชได้ดี 

 คณะสำารวจเกบ็ตวัอย่างพรรณไม้ (specimen) ไว้ในแผงอดัพนัธุไ์ม้ ก่อน

ทำาให้แห้งโดยการนำาไปย่างบนกองไฟ (ในสมยันัน้ยงัไม่มกีารดองตวัอย่างพชื

ด้วยแอลกอฮอล์) การเก็บพรรณไม้แล้วอัดลงในแผงต้องทำาให้เสร็จในหนึ่ง

วนั พอพลบคำา่ต้องอาศยัแสงสว่างจากตะเกียงเจ้าพาย ุพอรุง่เช้า ต้องรบีตืน่

ตั้งแต่ตี 5 มาเปลี่ยนกระดาษรองตัวอย่างในแผงอัดพันธุ์ไม้ใหม่ ในวันหยุด

ราชการ ดร.จำาลอง จะสเกต็ช์ภาพตวัอย่างพชืโดยมีภรรยาซึง่จบจากวทิยาลยั

เพาะช่างเป็นผูค้อยให้คำาแนะนำา ขัน้ตอนทีย่ากทีส่ดุ คอืการบ่งบอกชนดิของ
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เกิดวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2477 เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรี บิดา-มารดาเป็นชาวนา สำาเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีพ.ศ.2503 รับราชการครั้งแรกในตำาแหน่ง

หัวหน้าหมวดทำาไม้กระยาเลย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 พ.ศ. 2535 ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 พ.ศ. 2545 ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากสำานักงานคณะ

กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ

 พ.ศ. 2538 เกษยีณอายรุาชการในตำาแหน่งผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านสำารวจและจำาแนกพนัธุไ์ม้ ระดบั 10 

 หลงัเกษยีณอายรุาชการ ดร.จำาลอง ยงัคงเดินทางด้วยรถสาธารณะมาปฏบิตังิานเหมอืนสมยัยงัรบัราชการ 

และเป็นวฒุอิาสาธนาคารสมอง ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ในโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือัน

เนือ่งมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีโดย ดร.จำาลอง เป็นหวัหน้างาน

ประวัติ ดร.จำาลอง เพ็งคล้าย

วิจัยด้านพืช ทำาหน้าที่สำารวจรวมรวมพรรณพืชตามโครงการฯ เพื่อเก็บไว้ในหอพรรณไม้เขาหมาจอ ตำาบลแสมสาร อำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และ

เก็บรวบรวมพันธุ์พืชที่มีชีวิตตามโครงการฯ เพื่อนำาไปปลูกไว้บนเกาะแสมสาร ภายในพื้นที่ซึ่งกองทัพเรือดูแลรับผิดชอบ คณะสำารวจของ ดร.จำาลอง 

สำารวจพบผกักดูหางนกซึง่เป็นเฟิร์นทีพ่บเป็นคร้ังแรกในประเทศไทยบนเกาะแสมสาร สมดังปณธิานของ ดร.จำาลอง เพง็คล้าย ซึง่กล่าวว่า “ผมอยาก

ให้คนไทยภูมิใจในทรัพยากรที่ไม่มีวันหมดไปจากประเทศไทย”

พชื (Identify) โดยตรวจสอบกบัตวัอย่างพรรณไม้ในต่างประเทศ การส่งตัว

อย่างพรรณไม้ไปทางรถมักประสบปัญหาบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง ต่อ

มาทีมงานจึงแก้ปัญหาโดยการส่งตัวอย่างพรรณไม้ไปทางเรือ

 การสำารวจพรรณไม้เพื่อจัดทำาหนังสือ Flora of Thailand จะต้องเก็บ

ตวัอย่างพชืให้ได้ 80% ของพรรณไม้ในป่าทีม่มีากกว่า 4 หมืน่ชนดิ พืชแต่ละ

วงศ์ (Family) มีหลายสกุล (Genus) บางสกุลมี 40 ชนิด (Species) 

 หลายครัง้ต้องทำางานนอกเวลาราชการ คนไทยได้เบีย้เลีย้งวนัละ 20-30 

บาท ผูเ้ชีย่วชาญชาวต่างชาต ิได้เบีย้เลีย้งวนัละ 60 บาท ทัง้นี ้ลิขสิทธิห์นงัสือ 

Flora of Thailand เป็นของกรมป่าไม้ ได้งบพิมพ์หนังสือ 500 เล่มแรก มา

จากหน่วยราชการ เพือ่พมิพ์แจกจ่ายไปตามมหาวทิยาลยัและประเทศต่างๆ 

ที่ได้ให้ความร่วมมือ 

หนังสือ Flora of Thailand ฉบับปฐมฤกษ์ 
 โครงการพรรณพฤกษชาตขิองประเทศไทยเป็นโครงการวจัิยด้านพฤกษ-

อนกุรมวธิานระดบันานาชาต ิ การประชมุครัง้แรกจดัขึน้ในปี พ.ศ. 2507 ณ 

สวนพฤกษศาสตร์ควิ (Royal Botanic Gardens, Kew) ประเทศองักฤษ โดย

กลุม่นกัพฤกษศาสตร์นานาชาต ิสำาหรบัประเทศไทย กรมป่าไม้ ได้ส่งผูแ้ทนคอื 

ศ.ดร.เตม็ สมตินินัท์ และดร.จำาลอง เพง็คล้าย เข้าร่วมประชมุ ทัง้นีเ้พือ่จดัทำา

ข้อมลูจากการสำารวจและวจิยัเผยแพร่ในหนงัสอื Flora of Thailand  

 หนังสือ Flora of Thailand เริ่มดำาเนินการในปี พ.ศ. 2510 โดยมี 

ดร.เต็ม สมิตินันทน์ ผู ้แทนของหอพรรณไม้ กรมป่าไม้ (BKF) เป็น

บรรณาธกิารฝ่ายไทย และ Professor Kai Larsen จากมหาวทิยาลัยออร์ฮสุ 

เดนมาร์ก (AAU) เป็นบรรณาธกิารฝ่ายต่างประเทศ หนงัสือพรรณพฤกษชาติ

ของประเทศไทยเล่มแรก ได้รบัการจดัพมิพ์ขึน้ในปี พ.ศ. 2513 และได้ดำาเนนิ

การเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน (2558 -Volume 13) โดยใช้ข้อมูลจากพรรณไม้

ที่ไปสำารวจ โดยตัวอย่างพรรณไม้แห้งเหล่านี้ ถูกเก็บรักษาไว้ในสำานักงาน 

หอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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เกิดวันที่ 27 มิถุนายน 2463 

 พ.ศ. 2482 สำาเร็จวิชาการป่าไม้ จากโรงเรียนวนศาสตร์ จังหวัดแพร่  

 พ.ศ. 2512 ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 พ.ศ. 2523 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาชีววิทยา  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 ศาสตราจารย์เตม็ สมตินินัทน์ได้ชือ่ว่าเป็นผูบ้กุเบกิงานทางพฤกษศาสตร์ในยคุปัจจุบัน ท้ังงานด้านสำารวจ และวจัิย

พรรณไม้ ท่ีสำาคัญคืองานโครงการพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย (Flora of Thailand) ท่านได้ใช้ความรู้ ความ

สามารถของท่านดำาเนินการ และขอความร่วมมือกับบรรดานักพฤกษศาสตร์ต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศเป็นคณะ

ผลงานด้านพฤกษศาสตร์
ดร.จำาลอง เพ็งคล้าย มีผลงานการศึกษาวิจัยพรรณไม้ในหนังสือ Flora of Thailand อยู่หลายวงศ์ อาทิ วงศ์ไม้มะเกลือ (Ebenaceae) วงศ์กัญชา 

(Cannabaceae) วงศ์ไม้มะกอกนำ้า (Elaeocarpaceae) วงศ์ไม้สน (Pinaceae) วงศ์ไม้นุ่น (Bombacaceae) วงศ์ไม้ก่อ (Fagaceae) ฯลฯ

มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศมากกว่า 60 เรื่อง 

 พ.ศ. 2526 ได้รางวลัผูม้ผีลงานวจิยัทางพฤกษศาสตร์ดีเยีย่ม จากสำานกังานคณะกรรมการสภาวจัิยแห่งชาติ พ.ศ. 2532 ได้รบัโปรดเกล้าฯพระราชทาน

เหรยีญดษุฎีมาลา-เขม็ศลิปวทิยา และโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ให้เป็นราชบณัฑติ สาขาวชิาพฤกษศาสตร์ สำานกัวทิยาศาสตร์ ราชบัณฑติยสถาน เป็นประธาน

คณะกรรมการจัดทำาหนังสืออนุกรมวิธานพืช ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ประธานคณะกรรมการจัดทำาพจนานุกรมศัพท์พฤกษศาสตร์ 

  Cleistocalyx phengklai P. Chantaranothai & J. Parn. คือต้นไม้ที่ตั้งชื่อให้เป็นเกียรติแก่ ดร.จำาลอง เพ็งคล้าย

เอกสารอ้างอิง
g ดร.จำาลอง เพ็งคล้าย ราชบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ สัมภาษณ์, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘. 

ก่องกานดา ชยามฤต ประวตักิารสำารวจค้นคว้าทางพฤกษศาสตร์ป่าไม้ ใน อนสุรณ์งานพระราชทานเพลงิศพ ศ.ดร.เตม็ สมตินินัทน์ หน้า 133 กรงุเทพมหานคร 
: บริษัท รำาไทย เพรส จำากัด, 2538.   
g http://www.dnp.go.th/botany/Herbarium/Herbarium_people/herbariumThai_Kasin.html
g http://www.dnp.go.th/botany/FloraOfThailand/flora_project.html

ขอขอบคุณ
g คุณบำารุง คูหา นักวิชาการป่าไม้ชำานาญการพิเศษ อดีตผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมป่าไม้
g คุณวิสูตร อยู่คง นักวิชาการป่าไม้ชำานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 
g คุณทนงศักดิ์ จงอนุรักษ์ นักวิชาการป่าไม้ชำานาญการ และคุณวลัยพร วิศวชัยวัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารงาน สำานักงานหอพรรณไม้ สำานักวิจัยการอนุรักษ์
ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ประวัติศาสตราจารย์เต็ม สมิตินันทน์

ทำางาน ท่านมีผลการวิจัยปรากฏออกมามากมาย และได้รับเกียรติให้เป็นสมาชิกของ Linnean Society แห่งกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เป็นราช

บณัฑติประเภทวทิยาศาสตร์ชวีภาพ และเป็นประธานสำานกัวทิยาศาสตร์ราชบณัฑติสถาน จากความเชีย่วชาญทางด้านพฤกษศาสตร์และมมีนษุยสมัพนัธ์

อันดีเลิศ บรรดานักพฤกษศาสตร์จึงตั้งชื่อพรรณไม้ให้เป็นเกียรติมากมายกว่า 20 ชนิด อาทิ Eulalia Smitinandiana Bor, Smitinandiana helferi 

Houltum 

 หลงัจากเกษยีณอายรุาชการแล้ว ได้เดนิทางไปปฏบิตังิานทางพฤกษศาสตร์อกีหลายครัง้ ณ หอพรรณไม้ต่างประเทศ ได้แก่ ฝรัง่เศส เดนมาร์ก ฯลฯ 

นอกจากนี้ยังร่วมประชุมความก้าวหน้าในการจัดทำาหนังสือพรรณพฤกษชาติของไทยท้ังในและต่างประเทศทุกครั้ง ท่านจึงดำารงตำาแหน่งสำาคัญๆ ใน

การพัฒนางานพฤกษศาสตร์ เช่น ที่ปรึกษา วิทยากร กรรมการ ในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดมาจนถึงแก่อนิจกรรมในวันที่ 18 มีนาคม 2538

http://archives.psd.ku.ac.th/kuout/p253.html
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วีณำ ยศวังใจ

“ช็อกโกแลตไดเอท” 
สูตรเด็ดพิชิตความอ้วน

“ช็อกโกแลต” กับการลดนำ้าหนัก ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันไม่ได้เลย 

เพราะช็อกโกแลตอุดมไปด้วยนำ้าตาล ไขมัน และแคลอรี่ 

ซึ่งถือเป็นสิ่งต้องห้ามสำาหรับผู้ที่กำาลังลดความอ้วน 

แต่ปัจจุบันมีทางเลือกใหม่แล้วกับ “ช็อกโกแลตไดเอท” (Chocolate diet) 

ซึ่งกำาลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น

Marlo Mittler ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเด็กและวัยรุ่น จาก Cohen 

Children’s Medical Center of New York ในสหรัฐอเมริกา ได้เขียน

บทความเผยแพร่ในเว็บไซต์ LiveScience ซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าววิทยาศาสตร์

และสุขภาพ เมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคม 2014 โดยได้ระบุว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่

ผ่านมานี้มีงานวิจัยหลายชิ้นได้เผยถึงความลับที่ซ่อนอยู่ในช็อกโกแลต ซึ่ง

ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแทบทั้งสิ้น 

 มีรายงานผลการวิจัยหลายชิ้นบอกว่า การบริโภคช็อกโกแลตเป็น

ประจำาจะช่วยลดความดันโลหิต ลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 

เพิ่มปริมาณคอเลสเตอรอลที่มีประโยชน์ และควบคุมปริมาณอินซูลินใน

ร่างกายได้ อีกท้ังสารต้านอนุมูลอิสระและองค์ประกอบทางเคมีที่มีอยู่ใน

ชอ็กโกแลตยงัมสีว่นชว่ยเพิม่การเผาผลาญพลังงานในรา่งกายอีกดว้ย แตก่าร

รับประทานชอ็กโกแลตใหไ้ด้ประโยชนต์อ่สขุภาพตามทีก่ลา่วมานัน้ จะตอ้ง

เป็น “ดาร์กช็อกโกแลต” เท่านั้น และขึ้นอยู่กับความถี่ในการบริโภค ไม่ใช่

ปริมาณที่บริโภคเข้าไป

 Marlo Mittler เขียนไว้ในบทความว่า ปัจจุบันนี้มีสูตรการลดนำ้าหนัก

แบบ Chocolate Diet  หลายสูตร และผู้ลดนำ้าหนักแทบทุกคนก็ต้องการ

นำาสูตรนี้ไปใช้เนื่องจากมันดึงดูดความสนใจจากผู้ที่รักช็อกโกแลตที่มีอยู่

ทุกหนทุกแห่งได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม สูตร Chocolate Diet ทุก
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กรัม) ซึ่งจะทำาให้ร่างกายเราได้รับพลังงานประมาณ 110-150 แคลอรี่ ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับประเภทของช็อกโกแลตด้วย 

 พร้อมกันนี้ Katherine Tallmadge ยังได้แนะนำาสูตรช็อกโกแลตร้อน

เพื่อสุขภาพที่ทำาได้ง่าย โดยมีส่วนผสม ได้แก่ 

 • ผงโกโก้บริสุทธิ์ 1 ช้อนชา

 • นำ้าผึ้ง 1 ช้อนชา 

 • นมไขมันตำ่า หรือ นมถั่วเหลือง 1 ถ้วย

 ผสมส่วนผสมท้ังหมดท้ังหมดเขา้ดว้ยกนั นำาไปอุน่ในไมโครเวฟประมาณ 

2-3 นาที คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน จะได้เครื่องดื่มช็อกโกแลตร้อนที่

มีสารฟลาโวนอยดป์ระมาณ 25 มิลลิกรมั ใหพ้ลังงานประมาณ 115 แคลอรี ่

และไขมันอิ่มตัว 0%

สตูรจะกำาหนดให้รบัประทานแตเ่ฉพาะอาหารท่ีมกีารควบคมุปรมิาณแคลอรี่

ร่วมกับการออกกำาลังกาย และรับประทานช็อกโกแลตในช่วงเวลาหรือใน

ปริมาณที่กำาหนดไว้โดยเฉพาะ ซึ่งดาร์กช็อกโกแลตในปริมาณเพียงเล็ก

น้อยน้ีจะสามารถตอบสนองต่อตุ่มรับรส

ได้ ทำาให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า ช่วยในการ

เผาผลาญพลังงาน และช่วยควบคุมความ

อยากอาหารได้

 นอกจากนี ้Katherine Tallmadge นกั

กำาหนดอาหารวิชาชีพ (registered dieti-

tian) หรือผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารบำาบัด

โรค ชาวอเมริกัน ผู้เขียนหนังสือ “Diet 

Simple: 195 Mental Tricks, Substitu-

tions, Habits & Inspirations” ได้เขียน

บทความเผยแพร่ในเว็บไซต์ LiveScience 

เชน่เดยีวกันวา่ งานวจิยัทัง้หมดทีเ่ผยใหเ้หน็ถงึประโยชนข์องชอ็กโกแลตตอ่

สุขภาพ ล้วนแล้วแต่เป็นงานท่ีศึกษาวิจัยในโกโก้บริสุทธิ์ที่ไม่ได้เพิ่มความ

หวาน (unsweetened cocoa) หรอืในชอ็กโกแลตสูตรท่ีมสีารฟลาโวนอยด์ 

(flavonoid) สูง ซึ่งฟลาโวนอยด์นี้เองที่เป็นสารสำาคัญในเมล็ดโกโก้ที่มีฤทธิ์

ช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ และแทบจะไม่มีเหลืออยู่ในช็อกโกแลตส่วนใหญ่ที่

มีจำาหน่ายทั่วไปในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากผู้ผลิตมักจะสกัดฟลาโวนอยด์

ที่ให้รสขมออกไปเพื่อลดความขมในช็อกโกแลต และใส่สารเติมแต่งต่างๆ 

เพิม่เขา้ไปเพือ่ใหไ้ดช้อ็กโกแลตท่ีมรีสหวานมนัอยา่งทีผู่บ้รโิภคทัว่ไปชืน่ชอบ 

ทว่านับตั้งแต่ที่มีการค้นพบสารฟลาโวนอยด์และประโยชน์ของมัน ก็ทำาให้

บริษัทผู้ผลิตช็อกโกแลตเริ่มหันมาให้ความสำาคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ช็อกโกแลตที่มีสารฟลาโวนอยด์สูงและยังคงรสชาติที่ดีเอาไว้ได้ 

 Katherine Tallmadge ยังได้แนะนำาเคล็ดลับในการรับประทาน

ช็อกโกแลตให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพว่า อันดับแรกควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่

จะทำาให้ร่างกายของเราได้รับสารฟลาโวนอยด์มากกว่า นั่นหมายความว่า

จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการแปรรูปมาแล้วไม่มาก ทำาให้ไม่สูญ

เสียฟลาโวนอยด์ไปในระหว่างกระบวนการผลิตมากนัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์

โกโก ้หากเปน็ผลติภัณฑ์ช็อกโกแลต กค็วรเลอืกช็อกโกแลตทีม่โีกโกเ้ปน็สว่น

ประกอบในเปอร์เซ็นต์ที่สูงที่สุด แต่มีไขมัน นำ้าตาล และแคลอรี่ตำ่า โดยเธอ

ได้แนะนำาว่าควรบริโภคช็อกโกแลตวันละไม่เกิน 1 ออนซ์ (ประมาณ 28.35 

แหล่งข้อมูล:

http://www.livescience.com/44097-the-chocolate-diet.html

http://www.livescience.com/43222-is-chocolate-healthy.html

แหล่งภำพ

http://www.mulher.com.br/12941/vigilantes-do-peso-ensina-comer-chocolate-sem-engordar

http://katherinetallmadge.com/wp-content/uploads/2013/05/Segal-2-katherinet-320-best-portrait-edited.jpg

http://3.bp.blogspot.com/-qdYBUftN0Gk/UoLWefmOZ8I/AAAAAAAAAxU/v56MIGtTUYA/s1600/Dark-Hot-Chocolate-Vertical-Lifestyle.jpg
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ห้องภาพวิทย์ SciGallery
ปริท ัศน ์ เท ียนทอง

กาแลก็ซทีางช้างเผอืก เป็นกาแลก็ซทีีร่ะบบสริุยะและโลกของเราอยู ่ในคนืเดือนมืดถ้าเรามองขึน้ไป

บนท้องฟ้าจะเหน็เป็นแทบสขีาวพาดเป็นแนวยาว ชาวกรกีจนิตนาการว่าเป็นเสมอืนทางนำา้นม จงึเรยีก

ว่า “The Milky Way” สำาหรับคนไทยจินตนาการว่าเป็นทางเดินของช้างเผือก จึงเรียกว่า “ทางช้าง

เผือก” บริเวณใจกลางของกาแล็กซีมีดาวฤกษ์ กระจุกดาว แก๊ส  และฝุ่นอยู่หนาแน่น 

สถานที่ : พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่  

Camera : Nikon D800 + Nikon  AF-S 14-24 mm  Focal Length : 15 mm  

Exposure Time/ Shutter Speed : 30 sec  Aperture/Focal Ratio : f/2.8  ISO: 3200

ภำพโดย : คุณธนกฤต  สันติคุณำภรต์  (www.narit.or.th)

ภาพถ่ายกาแล็กซีทางช้างเผือก
บริเวณพระมหาธาตุนภเมทนีดล
และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ 
ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่
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Sci Infographic

https://witsanook.files.wordpress.com/2015/04/heatstroke.jpg
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กระทรวงสาธารณสุข
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25 ปี สวทช. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
อนาคตเศรษฐกิจและสังคมไทย

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ

ประจำาปี 2559  25 ปี สวทช. : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ออนาคตเศรษฐกิจและสังคมไทย (25 

Years of NSTDA : Science and Technology for Thailand Economy and Social) ในวันที่ 30 

มีนาคม - 2 เมษายน 2559 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี พบกับการประชุม

วิชาการ นิทรรศการ เปิดบ้าน สวทช. และมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจาะ

ประเดน็วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม สร้างโอกาสและความพร้อมของไทย ติดตามรายละเอยีด

หัวข้อการสมัมนา นทิรรศการ และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรทีี ่http://www.nstda.or.th/nac2016/ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2564 8000

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม-

ราชกมุาร ีร่วมกบั สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) สร้างความ

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 13 แห่งทั่วประเทศ สานต่อแนวพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตน- 

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประยุกต์ใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพการ

ศกึษา และพฒันาทกัษะทีจ่ำาเป็นต่อการดำารงชวีติในศตวรรษที ่21 ให้แก่เยาวชน โดยมี บรษิทั 

อนิเทล ไมโครอเิลก็ทรอนกิส์ (ประเทศไทย) จำากดั ร่วมสนบัสนนุโครงการ ไอซทีส่ีงเสรมิการ

เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 สร้าง Innovation Space : ขยายโอกาสพฒันาทกัษะนวตักรรมไอที

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/21828-nstda

มูลนิธิไอทีตามพระราชดำาริฯ และ สวทช. ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ใช้นวัตกรรมไอทีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิ(อพวช.) จดัโครงการประกวดภาพถ่ายวทิยาศาสตร์ผ่านสือ่ออนไลน์ “วทิย์ตดิเลนส์” 

ปี 2 (Science is out there) หวงัสร้างความตระหนกัให้กบัสงัคมในการเชือ่มโยงวทิยาศาสตร์เข้ากบัการใช้ชวีติประจำาวนั โดยใช้

ภาพถ่ายเป็นสือ่กลางในการนำาเสนอ สำาหรบัในระยะแรกม ี2 หวัข้อให้เลอืกคอื “coming winter” และ “สสีนั...ธญัพชื” 

 การประกวดแบ่งออกเป็นรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และประชาชนทั่วไป 2 ประเภท 2 หัวข้อ คือ ประเภทยอดนิยม หัวข้อ 

“coming winter” เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของเหตุกาณ์ในช่วงฤดู หนาวที่ท่านสัมผัสหรือพบเห็น

ผ่านเลนส์ โดยไม่จำากัดอุปกรณ์และเทคนิคในการแต่งภาพ พร้อมเปิดรับผลงานภาพถ่ายตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2559 

ประเภทที่ 2 ประเภทภาพถ่ายยอดเยี่ยม ภายใต้หัวข้อ “สีสัน...ธัญพืช” เนื่องด้วยปีนี้ องค์การอาหารและการเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ (FAO) ได้ประกาศให้เป็นปีสากลแห่งถั่วเมล็ดแห้ง (Pulse) : International Year of Pulses 2016) อพวช. 

จึงหยิบยกข้ึนมาเป็นหัวข้อประกวดในครั้งนี้ สำาหรับภาพที่ส่งเข้าประกวดในหัวข้อนี้ต้องเป็นภาพที่ไม่ได้ถ่ายจากกล้องมือ

ถือ แต่ไม่จำากัดเทคนิคในการแต่งภาพ โดยมีระยะเวลาในการส่งผลงานภาพถ่ายตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2559

 สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ กองการสื่อสารวิทยาศาสตร์ อพวช. โทร 0 2577 9999 ต่อ 1473 และ 1475 หรือ 

www.nsm.or.th/contest และ www.facebook.com/NSMthailand

อพวช. ชวนส่งภาพถ่ายเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “coming winter” 
และ “สีสัน...ธัญพืช” กับกิจกรรม “วิทย์ติดเลนส์” ปี 2

sci
society

สเปกตรัม
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บ้านน ักค ิด

Quiz

ฉบับท่ี 35 เดอืนกุมภาพนัธ์ เหมยีวขอให้คณุผูอ่้านหาสภุาษติหรอืคำาพังเพย ทีเ่กีย่วข้องกบัความรกักนัในทกุรปูแบบ 
ไม่จำากัดว่าจะแอบรัก จะอกหัก จะรักใคร แต่มีข้อแม้แค่ว่า ในสุภาษิตหรือคำาพังเพยนั้น ต้องมีชื่อของสัตว์อยู่ด้วย 
เราไปดูตัวอย่างสุภาษิตหรือคำาพังเพยที่คุณผู้อ่านส่งเข้ามากันดีกว่า

ข้าวใหม่ปลามัน = อะไรที่เป็นของใหม่ถือว่าดี นิยมใช้เรียกคู่สามีภรรยาที่เพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆ

ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ = การจะเลือกผู้หญิงมาเป็นคู่ครองให้ดูจากนิสัยใจคอและความประพฤติของมารดา

มดแดงแฝงพวงมะม่วง = ผู้ชายที่คอยตามเฝ้าหวงผู้หญิงที่ไม่ได้รักตอบ

หมาหวงก้าง = คนที่หวงในสิ่งที่ตนไม่มีสิทธิ์

กระต่ายหมายจันทร์ = ผู้ชายที่หมายปองผู้หญิงที่ฐานะดีกว่า

หนูตกถังข้าวสาร = ผู้ชายที่มีฐานะไม่ค่อยดีได้แต่งงานกับผู้หญิงที่รำ่ารวย

กาคู่กา หงส์คู่หงส์ = คนที่มีระดับฐานะเท่าเทียมกันย่อมเหมาะสมที่จะอยู่เคียงข้างกัน

เฒ่าหัวงู = ชายสูงอายุที่ชอบทำาตัวเป็นหนุ่ม แถมมีนิสัยเจ้าชู้

โคแก่ชอบกินหญ้าอ่อน = ชายสูงอายุที่ชอบผู้หญิงรุ่นสาว

สมภารกินไก่วัด = ชายที่เป็นผู้บังคับบัญชาไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับหญิงสาวที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา

นำ้าตาลใกล้มด ใครจะอดได้ = ชายหญิงที่ใกล้ชิดกันมากย่อมห้ามใจไม่ให้รักกันได้ยาก

ใกล้นำ้ารู้ปลา ใกล้ป่ารู้นก = คนเราต้องอยู่ใกล้ชิดกันจึงจะรู้จักนิสัยใจคอกัน

เจ้าชู้ไก่แจ้ = ใช้เรียกผู้ชายที่แสดงกริยาอาการเจ้าชู้

สามีเป็นช้างเท้าหน้า ภรรยาเป็นช้างเท้าหลัง = สามีคือผู้นำาครอบครัว ภรรยาเป็นผู้ตามที่ดี

รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี = หากลูกทำาผิดต้องอบรม สั่งสอน หรือลงโทษบ้างตามสมควร ไม่ควรตามใจลูกมากไป

จับปลาสองมือ = การจีบผู้หญิง(/ผู้ชาย)สองคนในเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจจะแห้วทั้งคู่

วัวเคยขาม้าเคยขี่ = คนที่คุ้นเคยกันอย่างดี รู้ใจ เข้าใจซึ่งกันและกัน นิยมใช้กับชายหญิงที่เคยมีสัมพันธ์กันมาก่อน

ผู้โชคดีประจำาฉบับที่ 35

ผู้ที่ได้รับรางวัล
ประจำาฉบับที่ 35 ได้แก่

รางวัลที่ 1 หนังสือเรียนรู้อาณาจักรสัตว์ “ใครๆ ก็ชอบเดินทาง” 

ได้แก่ คุณณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล คุณชาลินี เค้าฉิม

รางวัลที่ 2 สมุด I love science 

ได้แก่ คุณศราวุฒิ บุญทิพย์ คุณณัฐฐิกา คุ้มสี ด.ญ.ณัฐธยาน์ ทิพย์ผ่อง 

คุณฉัตรเพชร พงศ์ดาบเพชร คุณพงษ์พรรณี ภูมิเขต

ปัญหา
ประจำาฉบับที่ 36

สำานวนที่มีคนส่งคำาตอบเข้ามามากที่สุดคือ มดแดงแฝง
พวงมะม่วงฮะ ดังนัน้ในฉบบันีเ้รามาถามเรือ่งมดแดงกนั
ดกีว่า คำาถามมว่ีา ไข่มดแดงท่ีนยิมนำามาบรโิภคนัน้ เป็น
มดแดงในระยะใด

1. ไข่

2. ตัวอ่อน

3. ดักแด้

4. ตัวเต็มวัย
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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 มีนาคม 2559 
คำาตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ใน สาระวิทย์ ฉบับที่ 37
สำาหรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

รางวัลประจำาฉบับที่ 36
     รางวัลที่ 1 LOG BOOK สมุดบันทึกความคิดและเหตุการณ์

โครงงานวิทยาศาสตร์ จำานวน 1 รางวัล

รางวัลท่ี 2 หนังสือ อาณาจักรมด จำานวน 1 รางวัล

รางวัลท่ี 3 ชุดดินสอ สวทช. (1 ชุดมี 6 แท่ง) 

จำานวน 3 รางวัล

หนังสือชุดพลังงานยั่งยืน 
“คู่มือไบโอดีเซล: 
วิธีการทำาน้ำามันไบโอดีเซลแบบเขย่ามือ” 
และ “คู่มือเผาถ่านพิทักษ์โลก”
ผู้ผลิต สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม

เล่ม 1 จำานวนหน้า 135 หน้า ราคา 120 บาท

เล่ม 2 จำานวนหน้า 90 หน้า ราคา 120 บาท

จัดจำาหน่ายโดย ศูนย์หนังสือ สวทช.

สภาพอากาศที่แปรปรวน ไม่ตรงตามฤดูกาล ร้อนก็ร้อนเกิน หนาว
ก็หนาวเกิน ฯลฯ สภาพเศรษฐกิจที่ทรงๆ ทรุดๆ บางคนอาจจะบอก
ว่าทรุดมากกว่าทรง ฯลฯ หนัไปทางไหนก็ล้วนมีเรือ่งให้น่าเป็นกังวล
ไปซะหมด แล้วอย่างนี้อนาคตจะมีความหวังอะไรได้ไหมนี่ !!

สภาวะแบบนีช้วนคณุผู้อ่านสาระวทิย์มาช่วยกันสร้างความหวงั สร้าง
อนาคต กับหนังสือชุด พลังงานยั่งยืน กันดีกว่าค่ะ

“คู่มือไบโอดีเซล: วิธีการทำานำ้ามันไบโอดีเซลแบบเขย่ามือ”หนังสือ
เล่มบางๆ ขนาดพกพาเล่มนี้ เต็มเปี่ยมไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับนำ้ามัน
ดเีซล เครือ่งยนต์ดเีซล นำา้มนัเชือ้เพลิงจากพชื และการผลิตนำา้มันไบโอ

ดเีซล เหมาะสำาหรับผู้ที่สนใจข้อมูลนำ้ามันไบโอดีเซลอย่างยิ่ง

“คูม่อืเผาถ่านพทิกัษ์โลก” นำาเสนอเทคโนโลยพีลงังานหมุนเวยีนอีก
ชนดิหนึง่ ทีผ่กูพนักบัวถิชีวีติสงัคมไทยมาอย่างยาวนาน เมือ่มาผนวก
กบัเทคโนโลยสีมยัใหม่อย่าง เตาเผ่าถ่านขนาด 200 ลติร ซึง่เป็นการ
อบไม้ขนาดเล็กให้กลายเป็นถ่านโดยไม่ต้องตัดต้นไม้ ที่ให้ทั้งถ่าน
คุณภาพดี มีสารก่อมะเร็งน้อย แล้วยังได้ “นำ้าส้มควันไม้” เป็น
ผลพลอยได้ทีม่คีณุอนนัต์ทางการเกษตร ด้วยการนำาไปใช้ขบัไล่แมลง
โดยไม่ต้องใช้สารเคมีอีกด้วย 

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  96 บาท
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www.nstda.or.th/nac2016

Science 
Jokes

  ก็ครูบอกว่า 
องค์ประกอบทางเคมี
ของน้ำ ก็คือ H to O 

นี่ครับ

หมายเหตุ : 
สูตรหรือองค์ประกอบทางเคมีโมเลกุล

ของน้ำา คือ H2O (H two O) 
ซึ่งประกอบด้วย ไฮโดรเจน 2 อะตอม 

และออกซิเจน 1 อะตอม

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/30/fb/86/30fb86f9a5cdfeacf533320bffb55606.jpg
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ห้องภาพสัตว์ป่าไทย (Thai wildlife gallery)
ประท ีป ด้วงแค

หมาจ้ิงจอก Canis aureus
หมาจิ้งจอกเป็นหมาป่าหนึ่งในสองชนิด
ของประเทศไทย ปกติออกหากิน
เวลากลางวัน ตัวเดียวหรือเป็นคู่ 
อาศัยอยู่ตามป่าผลัดใบ เลี้ยงดูลูกอ่อน
ตามโพรงไม้ อาหาร เช่น นก หนู 
กระต่ายป่า แย้
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เรื่องเขียนจากผู้อ่านสาระวิทย์
เร ื ่องและถ ่ ายภาพ โดย ด.ญ.วร ิศา ใจด ี 
ม.2 โรงเร ียนสาธ ิต มศว.ปทุมว ัน

สัตว์เล้ียงตัวจ๋ิว

ใครจะไปรู้ว่าเจ้าหนอนตัวแบนลำาตัวยาวไม่ถึง 1 เซนติเมตร มันจะน่ารัก
ได้ขนาดนี ้ทีฉ่นัชอบคอื eye spots ของมนั ซึง่เป็นเซลล์ทีไ่วต่อแสงจึงใช้ได้
คล้ายๆ กับดวงตา 

 สำาหรับการเลี้ยงก็ง่ายแสนง่าย ให้อาหารมันแค่สัปดาห์ละครั้งก็อยู่
ได้ ในหนังสือที่ฉันอ่านมาบอกว่า ให้อาหารเป็นไข่แดงต้มหรือตับหมูต้ม 
แต่บางทีฉันก็ไม่มี ฉันเลยลองให้ข้าวสุกกับมัน ครั้งละ1 เม็ด เออ...มัน
ก็กินนี่นา ก็เลยลองให้อาหารหลายๆ แบบกับมัน แล้วดูว่า สีตัวของมัน
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง ก็สนุกดีเหมือนกันนะ  ส่วนเรื่องหามาเลี้ยงนี่
ก็ไม่ต้องพูดถึง สามารถไปขอได้ฟรีเลยจากที่ท้องฟ้าจำาลอง อีกทั้งขนาด
ที่เล็กกระจิดริดของมันก็เอื้อต่อการพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวก เพียง
ใส่ลงในขวดแก้วเล็กๆ แล้วใส่นำ้าลงไปหน่อย แค่นี้ก็เอาไปโรงเรียนก็ยังได ้
(ถ้าไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น) 

 สิ่ งพิ เศษเกี่ยวกับตัวมันที่ทำาให้มันเป็นท่ีกล่าวขานในบทเรียน

เด็กๆ หลายคนคงเคยคิดอยากมีสัตว์เล้ียง แต่ก็ต้องเจอกับปัญหาเร่ืองไม่มีเวลาเล้ียงเพราะ
ต้องไปโรงเรียน หรือไม่มีพ้ืนท่ีเล้ียงบ้าง บางคนคุณพ่อคุณแม่ไม่อนุญาตบ้าง สำาหรับฉัน 

ฉันแพ้ขนสัตว์จึงไม่สามารถเล้ียงพวกหมา แมว หนู นก กระต่าย ฯลฯ ท่ีใครๆ นิยมเล้ียงกัน 
ฉันจึงทำาการค้นคว้าหาสัตว์เล้ียงท่ีดีท่ีสุด และมีปัญหาน้อยท่ีสุด แล้วฉันก็ได้ค้นพบมันเม่ือตอน

เรียนวิทยาศาสตร์ช้ันประถม 5 มันคือ...พลานาเรีย น่ันเอง

วิทยาศาสตร์คือ การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ด้วยวิธี regeneration หรือ 
การงอกใหม่ !!! 

 ตอนฉันเล้ียง ฉันทดลองตัดมนัเลน่ แลว้มนักง็อกมาเปน็ตวัใหมเ่ยอะแยะ
มากมาย ชา่งต่ืนเต้นอะเมซิงจริงๆ มนยุษอ์ยา่งเราไม่สามารถงอกใหม่ไดอ้ยา่ง
มัน เพราะว่าเรามีโครงสร้างร่างกายที่ซับซ้อน มีเนื้อเยื่อพื้นฐานหลายชนิด
ประกอบกันในอวัยวะเดียว แต่สำาหรับการงอกใหม่ของพลานาเรีย เกิดจาก
กลุ่มเซลล์ต้นกำาเนิดที่มีศักยภาพของเซลล์ที่สามารถควบคุมอัตราการเพิ่ม
จำานวนของเซลลไ์ด้อยา่งถกูต้อง นอกจากนีม้นษุยเ์รายงัไมม่ขีอ้มลูพนัธกุรรม
ในการงอกใหม่ และมีแหล่งผลิตเซลล์ต้นกำาเนิดน้อยมากเม่ือเทียบกับพลานาเรีย 
อีกด้วย 

 อ่านแล้วอยากลองหามันไปเลี้ยงสักตัวไหมคะ??? นอกจากเลี้ยงสนุก
แล้วยังได้ความรู้อีกด้วย ถ้าอยากเลี้ยงก็ลองไปติดต่อขอรับฟรีได้ที่ท้องฟ้า
จำาลองกรุงเทพเลยค่ะ
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ภำพแสดงกำรตัดพลำนำเรีย แล้วสังเกตกำรงอกเป็นตัวใหม่
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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
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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 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

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Clarke_sm.jpg

The only way to discover the limits of the possible 
is to go beyond them into the impossible.

- Arthur C. Clarke 
 

วิธีเดียวที่จะค้นพบขีดจำากัดความเป็นไปได้ว่าอยู่ที่ใด 
ก็คือต้องไปให้เกินกว่านั้นจนถึงจุดที่เป็นไปไม่ได้ 

- อาเทอร์ ซี. คลาร์ก 

อาเทอร์ ซี. คลาร์ก 
(16 ธันวาคม พ.ศ. 2460 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2551)

นกัเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ร่วมสมัยชาวอังกฤษ มีผลงานโด่งดังจากเรื่อง 2001: A Space Odyssey และเป็นผู้เสนอแนวคิด
การใช้ดาวเทียมเพียงไม่กี่ดวงร่วมกันเพื่อระบุตำาแหน่งบนพื้นโลก อันเป็นที่รู้จักกันดีในชื่่อ GPS ในปัจจุบัน




