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นักวิจยั ไทยพัฒนา “เซนเซอร์ตรวจจับแก๊สชนิด
ฟิล์มบางสารกึ่งตัวนำ�โลหะออกไซด์” (Metal
Oxide Semi-conductor Gas Sensor : MOS
Gas Sensor) ครั้งแรกของประเทศไทยที่มี
ความไวสูง ใช้พลังงานต่�ำ รองรับการผลิตเชิง
พาณิชย์ และได้พัฒนาต่อยอดไปสู่ “อุปกรณ์
ตรวจจับแก๊สอันตรายชนิดพกพา” เพื่อช่วย
เพิม่ ความปลอดภัยให้แก่ผทู้ �ำ งานในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
อันตรายโดยใช้เทคโนโลยี GASSET
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สาระวิทย์ครบรอบ 5 ปี

บ

างที ผ มก็ รู้ สึ ก ว่ า กาลเวลามั น ผ่ า นไปเร็ ว เหมื อ นกั น นะครั บ ถ้ า เรากำ � ลั ง
เพลิดเพลินหรือมีความสุขกับสิ่งที่ทำ�อยู่
ไม่ทนั ไร สาระวิทย์กเ็ ดินทางมาถึงฉบับที่ 60 ครบรอบ 5 ปี ในฉบับนีพ้ อดี
ผู้อ่านที่เป็นสมาชิกติดตามเรามาตลอด ผมหวังว่าจะได้สาระความรู้ความเพลิดเพลินกับ
เรือ่ งราวทีเ่ ราได้น�ำ เสนอนะครับ และเพือ่ เป็นการทบทวนเรือ่ งราวเด่นทีน่ า่ สนใจ และเอาใจ
คนทีร่ กั การอ่านในรูปแบบทีเ่ ป็นหนังสือทีจ่ บั ต้องได้ เราจึงได้จดั ทำ�สาระวิทย์ฉบับพิเศษขึน้
(ดังที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วในสาระวิทย์ฉบับก่อน) โดยรวบรวมบทความเด่นในรอบ 4 ปี
พิมพ์เป็นหนังสือฉบับกระดาษขนาด A4 ความหนา 150 หน้า กระดาษปอนด์อย่างดี หน้า
สีเกือบทั้งเล่ม แจกแก่สมาชิกและผู้อ่านที่มาร่วมสนุกตอบปัญหาชิงรางวัลในคอลัมน์ sci
quiz และร่วมสนุกกับกิจกรรมที่เราจัดขึ้น
ดังฉบับที่แล้วที่เราได้ ให้แสดงความคิดเห็นว่า ท่านได้นำ�ความรู้จากการอ่านสาระวิทย์
ไปใช้ประโยชน์อะไรกับตัวเองบ้าง ในด้านไหน ซึง่ ประกาศรายชือ่ ผู้ได้รบั หนังสือรางวัลเป็น
หนังสือสาระวิทย์ฉบับพิเศษในฉบับนี้ ขอขอบคุณสมาชิกที่ ได้ส่งความคิดเห็นเข้ามาครับ
บางเรื่องผมก็คิดไม่ถึงเหมือนกัน ว่าสาระวิทย์เราสามารถเชื่อมโยงความผูกพันสมาชิกใน
ครอบครัวได้ ดังเช่นแม่ได้นำ�เรื่องเป่ายิงฉุบไปเล่นกับลูก อ่านแล้วก็ต้องอมยิ้มไปด้วยครับ
หรือการนำ�สาระวิทย์ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในชัน้ เรียน ผมได้น�ำ ความคิดเห็นบาง
ส่วนมาลงในฉบับนีด้ ว้ ย และกิจกรรมนีค้ ดิ ว่าจะดำ�เนินต่อไปครับ เพือ่ แจกหนังสือสาระวิทย์
ฉบับพิเศษเป็นรางวัลแก่สมาชิก โปรดติดตามในฉบับหน้าและฉบับต่อๆ ไปครับ
แจ้งให้ทราบกันอีกครั้งว่า หนังสือสาระวิทย์ฉบับพิเศษนี้ ไม่มีวางจำ�หน่ายในท้องตลาด
นะครับ แต่ผู้อ่านทุกท่านก็สามารถไปดาวน์ โหลดอ่านฉบับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นี้ ได้ฟรีที่
http://www.nstda.or.th/sci2pub/
แต่หากต้องการได้หนังสือฉบับกระดาษ ก็รว่ มสนุกกับกิจกรรมทีท่ างเราได้จดั ขึน้ นะครับ
ดังฉบับนี้ เราได้จดั ทำ�แบบสอบถามขึน้ ด้วย โดยผูอ้ า่ นทีต่ อบแบบสอบถามครบถ้วนและส่ง
กลับมายังกอง บ.ก. 20 คนแรก ก็จะได้รับหนังสือสาระวิทย์ฉบับพิเศษทุกคนครับ พร้อม
ยังได้ลุ้นรับรางวัลใหญ่อื่นๆ อีกด้วย ดูรายละเอียดได้ ในหน้า 40
ในช่วงวันที่ 9-13 มีนาคม 2561 นี้ สวทช.จัดงานประชุมวิชาการประจำ�ปีครับ ณ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภายในงานมีกจิ กรรม การ
สัมมนาและนิทรรศการผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มากมาย
อีกทั้งยังมีมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดบ้าน สวทช. เยี่ยม
ชมห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ ทดสอบชั้นนำ�ของไทย และกิจกรรมสนุกคิดนักวิทย์น้อย จึง
ขอเชิญชวนผูอ้ า่ นสาระวิทย์ทกุ ท่านร่วมงานดังกล่าวโดยลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการสัมมนา
ได้ฟรีที่ https://www.nstda.or.th/nac/2018/
พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
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กวันนีก้ ารตรวจสอบเรือ่ ง
มลพิษทางอากาศ แก๊สพิษ
คุณภาพสินค้า หรือการ
ตรวจคัดกรองโรค ล้วนแล้วแต่ต้อง
อาศัยเทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจจับ
แก๊สทั้งสิ้น ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทย
ได้ เ ริ่ ม ศึ ก ษาวิ จั ย ด้ า นนี้ ม าอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง แต่ ยั ง ไม่ ส ามารถพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์เซนเซอร์ตรวจจับแก๊สออก
มาสู่เชิงพาณิชย์ได้สำ�เร็จ
ดร.คทา จารุวงศ์รงั สี นักวิจยั ห้อง
ปฏิบัติการวิจัยนาโนอิเล็กทรอนิกส์

Story

วัชราภรณ์ สนทนา

และเครือ่ งกลจุลภาค ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่ง
ชาติ (เนคเทค) สวทช. กล่าวว่า ทีม
วิจัยได้เริ่มศึกษาเทคโนโลยีการผลิต
เซนเซอร์ตรวจจับแก๊สชนิดฟิล์มบาง
สารกึ่งตัวนำ�โลหะออกไซด์มาตั้งแต่
ปี 2548 ซึ่งปัญหาหลักของเซนเซอร์
ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น ในช่ ว งแรกคื อ การใช้
พลังงานทีส่ งู มากในการทำ�ความร้อน
ให้แก่วัสดุรับรู้แก๊สบนตัวเซนเซอร์
ทำ�ให้มีข้อจำ�กัดอย่างมากในการนำ�
ไปใช้งาน ขณะที่เทคโนโลยีเซนเซอร์
ชนิ ด เดี ย วกั น ที่ ใ ช้ พ ลั ง งานต่ำ � จะ

อาศั ย เทคโนโลยี เ ครื่ อ งกลไฟฟ้ า
จุลภาค หรือ เมมส์ (MEMS) ในการ
ผลิต ซึ่งมีต้นทุนด้านเครื่องมือและ
สถานที่ที่สูงมากในระดับหลายร้อย
ล้านบาท
“ด้วยข้อจำ�กัดทัง้ ทางด้านพลังงาน
และต้ น ทุ น ที่ ยั ง ไม่ ส ามารถสู้ คู่ แ ข่ ง
ในตลาดได้ ทีมวิจัยจึงตัดสินใจฉีก
กรอบเทคโนโลยี เ ดิ ม ๆ คื อ ไม่ ใ ช้
วัสดุฐานทั่วไปอย่างซิลิกอน และไม่
ใช้เทคโนโลยีเมมส์ ในการผลิต แต่
พัฒนาเป็นเทคโนโลยี GASSET ที่

GASSET แพลตฟอร์มเทคโนโลยี ใหม่ ใช้ผลิต Gas Sensor
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วัสดุรับรู้แก๊ส ซึ่งทีมวิจัยได้พัฒนาให้
มีความไวและความจำ�เพาะต่อแก๊ส
ไม่ ด้ อ ยไปกว่ า คู่ แ ข่ ง ในตลาดโลก
อีกทั้งยังมีงานวิจัยของนักวิจัยไทย
จำ�นวนมากที่ศึกษาวัสดุรับรู้แก๊สที่มี
คุณสมบัตโิ ดดเด่น ซึง่ สามารถต่อยอด
เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ก๊ ส เซนเซอร์ เ ชิ ง
พาณิชย์ได้ด้วยเทคโนโลยี GASSET
นี้ นั บ เป็ น แพลตฟอร์ ม เทคโนโลยี
ใหม่ และได้ยื่นขอจดการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาไว้แล้ว”

อุปกรณ์ตรวจวัดแก๊ส
อันตรายแบบพกพา

ดร.คทา จารุวงศ์รังสี
	

แก๊สเซนเซอร์ GASSET ที่พร้อมนำ�ไปติดตั้งใช้งาน
สร้างเซนเซอร์บนวัสดุฐานราคาถูก
โดยได้รับการพัฒนาจนใช้พลังงาน
ต่ำ�ใกล้เคียงแก๊สเซนเซอร์ชนิดเมมส์
ซึ่ง GASSET ใช้พลังงานประมาณ 1

มีนาคม 2561

ใน 3 ของเซนเซอร์มาตรฐาน และ 1
ใน 10 เมื่อเทียบกับเซนเซอร์ราคา
ถูก ด้านคุณสมบัตใิ นการรับรูแ้ ก๊สนัน้
จะประกอบร่วมกับอีกปัจจัยหนึ่งคือ

4

นอกเหนื อ จากคุ ณ สมบั ติ เ ด่ น
ของเทคโนโลยี GASSET ที่สร้าง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ซนเซอร์ ต รวจจั บ แก๊ ส
ได้ง่าย ใช้พลังงานต่ำ� และราคาถูก
แล้ว GASSET ยังสามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แก๊สเซนเซอร์ร่วมกับวัสดุ
รับรู้ชนิดฟิล์มบางสารกึ่งตัวนำ�โลหะ
ออกไซด์แทบทุกชนิด อีกทั้งจากการ
ที่ GASSET มีขนาดเล็ก ใช้พลังงาน
ต่�ำ ระดับ 50-100 มิลลิวตั ต์ จึงรองรับ
การติดตั้งใช้งานในระบบแบบพกพา
ซึ่ ง นำ � มาสู่ ก ารพั ฒ นา “อุ ป กรณ์
ตรวจวั ดแก๊ สอั นตรายแบบพกพา”
เพื่อลดอัตราผู้เสียชีวิตจากการได้รับ
แก๊สพิษ
	ดร.คทา กล่ า วว่ า ในแต่ ล ะปี
ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากการสูด
ดมแก๊สอันตรายอยู่เสมอ ดังเช่นใน
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ปี 2560 หากนับเวลามาตั้งแต่ต้นปี
จนถึงเดือนกันยายน 2560 มีผู้เสีย
ชีวติ จากแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)
หรือแก๊สไข่เน่ารวมแล้ว 15 คน ใน
จำ�นวนนี้รวมถึงกรณีที่เคยเป็นข่าว
โด่งดังที่นักศึกษาฝึกงานและคนงาน
เสียชีวิตถึง 5 คน จากการตกลงไป
ในบ่อบำ�บัดน้�ำ เสียของโรงงานแห่งหนึง่
ที่ภายในบ่อมีแก๊สไข่เน่าอยู่
ทั้ ง นี้ คนส่ ว นใหญ่ เ มื่ อ ได้ ก ลิ่ น
แก๊สไข่เน่า ในช่วงแรกจะรู้สึกเหม็น
แล้ ว สั ก พั ก ก็ เ กิ ด การชิ น กลิ่ น และ
ทำ � งานต่ อ ไป แต่ ท ราบหรื อ ไม่ ว่ า
คุ ณ สามารถเสี ย ชี วิ ต จากการสู ด
ดมแก๊ ส ไข่ เ น่ า ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 100
ppm ในเวลา 30 นาที และถ้าเป็น
แก๊สไข่เน่าที่มีความเข้มข้น 1,000
ppm คุณจะเสียชีวิตภายใน 3 วินาที
เท่านั้น !! ดังนั้นถ้ามีอุปกรณ์พกพา
ที่ช่วยแจ้งเตือนแก๊สอันตรายได้ก่อน
ก็ จ ะช่ ว ยรั ก ษาชี วิ ต คนได้ อี ก เป็ น
จำ�นวนมาก
	“อุปกรณ์ตรวจวัดแก๊สอันตราย
แบบพกพาด้วยเทคโนโลยี GASSET
ที่ทีมวิจัยพัฒนา สามารถออกแบบ
เป็นป้ายห้อยคอที่ติดตัวพนักงาน มี
น้�ำ หนักเบา ไวต่อแก๊สปนเปือ้ นหลาย
ชนิด ผู้ ใช้สามารถเลือกใช้ ให้ตรงตาม
ชนิ ด แก๊ ส ที่ มี โ อกาสรั่ ว ไหลในพื้ น ที่
ทำ�งาน อุปกรณ์ทำ�งานต่อเนื่องได้
นานกว่า 12 ชัว่ โมง ภายใต้แบตเตอรี่
ขนาดเล็ก ทัง้ นีเ้ มือ่ คนทำ�งานในพืน้ ที่
เสี่ยงเผชิญกับแก๊สพิษที่ปนเปื้อนใน

ชิปแก๊สเซนเซอร์ GASSET บนแผ่นวงจรพิมพ์

อุปกรณ์ตรวจวัดแก๊สอันตรายแบบพกพาด้วยเทคโนโลยี GASSET
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Cover
Story

อุปกรณ์ตรวจวัดแก๊สแบบต่อร่วมใช้งานกับสมาร์ตโฟน
อากาศ อุปกรณ์จะเก็บบันทึกข้อมูล
การสัมผัสแก๊ส และแจ้งเตือนเป็น
แสง-เสี ย ง เมื่ อ ความเข้ ม ข้ น เกิ น
กว่า ระดั บที่ ปลอดภัย รวมถึงกรณี
ที่พบแก๊สอันตรายในปริมาณต่ำ�แต่
อยูใ่ นพืน้ ทีด่ งั กล่าวเป็นเวลานาน เพือ่
ป้องกันอันตรายจากการสะสมของ
แก๊สพิษในร่างกาย และในอนาคต
เตรี ย มพั ฒ นาให้ แ จ้ ง เตื อ นไปยั ง
เจ้าหน้าทีส่ ว่ นกลาง เพือ่ ให้เข้ามาช่วย
เหลือได้อย่างทันการด้วย นอกจากนี้
ทีมวิจัยยังได้พัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัด

มีนาคม 2561

แก๊สที่ท�ำ งานเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟน
โดยดึ ง พลั ง งานจากโทรศั พ ท์ ม าใช้
โดยตรง และส่งข้อมูลไปแสดงผล
ความเข้มข้นของแก๊สที่ตรวจวัดบน
หน้าจอ”
	อุปกรณ์พกพาเพื่อตรวจจับแก๊ส
อันตราย เป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่าง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น วั ต กรรมที่ เ กิ ด จาก
เทคโนโลยี GASSET เท่านัน้ ซึง่ ความ
คุ้มค่าจากงานวิจัยชิ้นนี้ ไม่เพียงเป็น
เครือ่ งมือทีจ่ ะช่วยรักษาชีวติ ของผูค้ น

6

ได้มากขึ้น แต่ยังนับเป็นเทคโนโลยี
ความหวังใหม่ ที่จะช่วยต่อยอดงาน
วิจัยทางด้านวัสดุรับรู้แก๊สของไทยสู่
ผลิตภัณฑ์แก๊สเซนเซอร์เชิงพาณิชย์
ได้อย่างไม่จ�ำ กัด ซึง่ ขณะนีเ้ ทคโนโลยี
GASSET เป็ น เทคโนโลยี ที่ พ ร้ อ ม
ถ่ า ยทอดให้ ผู้ ป ระกอบการนำ � ไปใช้
ต่อยอดเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

ระเบียงข่าว
วิทย์-เทคโนฯ
ไทย

เ

กองบรรณาธิการ

รถโรงเรียน
ปลอดภัยด้วยระบบ
SchoolMate
การทำ � งานของเซนเซอร์ จ ะตรวจจั บ การเร่ ง
ความเร็ว การเบรกกะทันหัน การเปลี่ยนเลนเลี้ยว
กะทันหัน ซึ่งเป็นเหตุการณ์หลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนได้ จากนั้นระบบจะนำ�ข้อมูลมาประมวลผล
เพื่อคำ�นวณคะแนนความปลอดภัยในการขับขี่และ
จะแจ้งผลให้ผู้ ใช้งานและผูค้ วบคุมทราบแบบเรียลไทม์
ซึ่งเมื่อมีเหตุการณ์การขับขี่ที่ ไม่ปลอดภัย ผู้ควบคุม
สามารถตั ก เตื อ นคนขั บ รถได้ ทั น ที อี ก ทั้ ง ยั ง ช่ ว ย
ปรับปรุงระบบขนส่งนักเรียนให้ปลอดภัยและรัดกุม
มากยิ่งขึ้น

รามักจะได้รับทราบข่าวเรื่องรถรับส่งนักเรียน
ประสบอุ บั ติ เ หตุ จ นทำ � ให้ มี ค นบาดเจ็ บ สาหั ส
หรือเสียชีวิตให้เห็นกันบ่อยครั้ง หน่วยงานต่างๆ
พยายามหาวิธปี อ้ งกัน จนล่าสุดนี้ นักวิจยั ไทยจากศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(เนคเทค) สวทช. ได้พฒ
ั นา “ระบบประเมินพฤติกรรม
การขั บ ขี่ สำ � หรั บ รถรั บ ส่ ง นั ก เรี ย น” เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ๆ
เดินทางอย่างปลอดภัยเป็นผลสำ�เร็จ
ระบบประเมินพฤติกรรมการขับขี่สำ�หรับรถรับส่ง
นักเรียน หรือ SchoolMate เป็นเครื่องมือวัดระดับ
ความปลอดภัยในการขับขี่ผ่านโทรศัพท์สมาร์ตโฟน
เน้นความสะดวก ใช้งานง่าย และต้นทุนต่ำ� โดยใช้
เซนเซอร์ วั ด อั ต ราเร่ ง ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว บนสมาร์ ต โฟนมา
ตรวจวัดการเคลือ่ นไหวของยานพาหนะในระหว่างขับขี่

ชมคลิปวิดีโอได้ที่ :

https://www.youtube.com/watch?v=BvI6gQbExqU
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ระเบียงข่าว
วิทย์-เทคโนฯ
ไทย

ปั

ระบบดูดซับ
ก๊าซไข่เน่าจากก๊าซ
ชีวภาพ
ศูนย์กลาง 4 นิ้ว สูง 100 เซนติเมตร ซึ่งระบบสามารถ
ลดกลิน่ เหม็นจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้เกือบ 100%

จจุ บั น นี้ เ กษตรกรที่ เ ลี้ ย งหมู เลี้ ย งวั ว
ได้หันมาใช้มูลสัตว์ผลิตก๊าชชีวภาพด้วย
ระบบถุ ง หมั ก พี วี ซี กั น มากขึ้ น แต่ ก๊ า ซ
ชีวภาพทีผ่ ลิตได้ยงั ปนเปือ้ นด้วยก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
หรื อ ก๊ า ซไข่ เ น่ า ทำ � ให้ มี ก ลิ่ น เหม็ น และยั ง มี ฤ ทธิ์
กัดกร่อนโลหะด้วย ซึ่งล่าสุด นักวิจัยไทยก็หาทาง
แก้ปัญหาได้แล้ว

ระบบการลดปริมาณก๊าซนี้ เหมาะสมต่อการใช้งาน
ในครัวเรือน เพราะใช้งานง่ายและนำ�กลับมาใช้ ใหม่ได้
โดยเปิดวาล์วให้อากาศผ่านเข้าออก จึงไม่ตอ้ งเสียเวลา
แรงงาน และไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ปัจจุบันมีการนำ�ชุด
ตัวกลางดูดซับก๊าซนีป้ ใช้ ในฟาร์มเลีย้ งสัตว์น�ำ ร่อง เช่น
ฟาร์มเลี้ยงหมูในหลายพื้นที่ ช่วยให้เกษตรกรใช้ก๊าซ
ชีวภาพจากมูลสัตว์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

สวทช. ภาคเหนือ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ พั ฒ นาวิ ธี ล ดปริ ม าณก๊ า ซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์อย่างง่ายและมีต้นทุนต่ำ�จากก๊าช
ชีวภาพที่ ได้จากมูลสัตว์ ด้วยเม็ด Ferric hydroxide
ซึ่งผลิตจากทรายผสมปูนซีเมนต์เทาในอัตราส่วน 2:1
และบรรจุไว้ ในชุดดูดซับแบบท่อพีวซี คี ู่ ขนาดเส้นผ่าน

มีนาคม 2561

ชมคลิปวิดีโอได้ที่ :

https://www.youtube.com/watch?v=RPWW-dugziI
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ก

ระบบควบคุมคุณภาพน้�ำ
อัตโนมัตสิ �ำ หรับ
การเพาะเลีย้ งสัตว์น�ำ้
อากาศระบบเฝ้าระวังควบคุมออกซิเจน เพื่อสั่งให้
เครือ่ งเติมอากาศยนต์ตนี �้ำ ตามปริมาณออกซิเจนทีล่ ด
ลงได้ โดยอัตโนมัติ

ารเพาะเลีย้ งสัตว์น�้ำ นับเป็นอีกหนึง่ อาชีพที่
ทำ�รายได้สงู ให้กบั ผูป้ ระกอบการ ดังนัน้ ถ้า
มีระบบทีช่ ว่ ยเพิม่ ผลผลิตและลดต้นทุนใน
บ่อเพาะเลีย้ งได้ ก็จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการเพาะ
เลี้ยงสัตว์น้ำ�ได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ระบบยังเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ช่วย
ให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�สามารถติดตามข้อมูล รับทราบ
สถานะในบ่อได้ตรงกับเวลาที่เกิดขึ้นจริง และดูผ่าน
แอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนได้อย่างสะดวก ช่วยลด
เวลา ลดต้นทุน และเพิ่มพูนผลกำ�ไร

นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. ได้พัฒนา
ระบบและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับการเพาะ
เลี้ยงสัตว์น้ำ�ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยเครื่องวัดปริมาณ
ออกซิ เ จนแบบหั ว จุ่ ม และระบบควบคุ ม เครื่ อ งเติ ม
อากาศอัตโนมัติ โดยเมื่อออกซิเจนในบ่อลดลง ชุด
อุปกรณ์นี้จะส่งข้อมูลไปยังกล่องควบคุมเครื่องเติม

ชมคลิปวิดีโอได้ที่ :

https://www.youtube.com/watch?v=RizqLqpJ7q0
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ฤทธิส์ มานแผล
ไฟไหม้ของ
สมอไทย
วิ เ คราะห์ เ นื้ อ เยื่ อ บริ เวณบาดแผลด้ ว ยเทคนิ ค ทาง
จุลกายวิภาคศาสตร์ (histological study) พบว่า
การทาสารสกัดสมอไทย และยา siver sulfadiazine
มี ผ ลช่ ว ยลดการอั ก เสบเมื่ อ เที ย บกั บ หนู แ รทที่ ถู ก
เหนีย่ วนำ�ให้เป็นแผลไฟไหม้เพียงอย่างเดียว นอกจาก
นี้ ผลจากการวิเคราะห์ฤทธิต์ า้ นเชือ้ แบคทีเรียในหลอด
ทดลอง (in vitro) ยังพบว่า สารสกัดเอทานอลสมอ
ไทยมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดภาวะแผลติด
เชื้อ ได้แก่ Staphyloccocus aureus, Pseudomonas
aeruginosa และ Escherichia coli ได้อีกด้วย

ว็ บ ไซต์ ข องสำ � นั ก งานข้ อ มู ล สมุ น ไพร คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผลการศึกษา
ฤทธิ์สมานแผลไฟไหม้ของสารสกัดเอทานอล
สมอไทย (Terminalia chebula) ในหนู แ รทที่ ถู ก
เหนีย่ วนำ�ให้เป็นแผลไฟไหม้ระดับที่ 2 ด้วยวิธกี ารลวก
ผิวหนังด้วยกระแสไฟฟ้าบริเวณหลัง (ที่อุณหภูมิ 75
องศาเซลเซียส นาน 15 วินาที) โดยทดลองทาสาร
สกัดเอทานอลสมอไทยความเข้มข้น 100 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร ลงบนแผลโดยตรงวันละ 2 ครั้ง นานติดต่อ
กัน 14 วัน เปรียบเทียบกับการทายา siver sulfadiazine
(ยาที่ใช้รักษาแผลจากการถูกไฟไหม้ น้ำ�ร้อนลวก –
กอง บ.ก.) เข้มข้น 1%

ผลจากการศึกษานีแ้ สดงให้เห็นว่า สมอไทยมีฤทธิ์
ช่วยสมานแผลไฟไหม้ ต้านการอักเสบ และต้านเชื้อ
แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะแผลติดเชื้อได้

ผลจากการศึกษาพบว่า ในวันที่ 14 ของการทดลอง
ขนาดแผลของหนูแรทกลุ่มที่ทาสารสกัดสมอไทยมี
ขนาดเล็กลงอย่างมีนัยสำ�คัญ เมื่อเทียบกับหนูแรท
ที่ ถู ก เหนี่ ย วนำ � ให้ เ ป็ น แผลไฟไหม้ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว
(0.25 ± 0.06 ตารางเซนติเมตร และ 2.71 ± 0.20
ตารางเซนติเมตร ตามลำ�ดับ) และผลจากการตรวจ
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ข้อมูลจาก :
http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1354

ภาพจาก :

http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsnamesci=Terminalia0chebula0Retz.
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นักวิจยั สวทช.
คว้ารางวัลสภาวิจยั แห่งชาติ
ประจำ�ปี 2560
เนคเทคคว้า 2 รางวัล จากผลงาน
วิจยั ระดับดีเด่น และผลงาน
สิง่ ประดิษฐ์คดิ ค้นระดับดีมาก

มื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 สำ�นักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะเลขานุการ
สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ จัดงาน
“วันนักประดิษฐ์” ประจำ�ปี 2561 และจัดพิธีมอบ
รางวั ล สภาวิ จั ย แห่ ง ชาติ ณ ศู น ย์ นิ ท รรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมี
พลอากาศเอก ประจิน จัน่ ตอง รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี
และขึ้นมอบรางวัล

1. รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ผลงานวิจัย ระดับดี
เด่น จากผลงาน “ห้องปฏิบัติการระบบของไหล

จุลภาคบนชิปที่มีวัสดุนาโนประกอบรวมสำ�หรับ
การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีอย่างรวดเร็ว” หรือ
Lab-on-a-chip เป็ นเทคโนโลยี เ พื่ อ ใช้ ใ นการ
ตรวจวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูง ตรวจวัดได้
รวดเร็ว มีความแม่นยำ�สูง มีความน่าเชื่อถือสูง มี
ขนาดเล็ก สามารถพกพาไปออกตรวจนอกสถานที่
(poin-of-care) และมีราคาถูก วิจยั และพัฒนาโดย
ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ดร.อนุรตั น์ วิศษิ ฏ์สรอรรถ
และ ดร.จันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์

โดยในปี นี้ นั ก วิ จั ย จากสำ � นั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่ง
ประกอบด้วยศูนย์วิจัยแห่งชาติ 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(เนคเทค) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็ม
เทค) ศูนย์นาโนเทคโนโลยี
แห่งชาติ (นาโนเทค) และ
ศู น ย์ พั น ธุ วิ ศ วกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
(ไบโอเทค) สามารถคว้ า
รางวัล ดังนี้
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2. รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ผลงานสิ่งประดิษฐ์
คิดค้น ระดับดีมาก จากผลงาน “ระบบตรวจวัด

สรรพสิง่ ” วิจยั และพัฒนาโดย ดร.อดิสร เตือนตรานนท์
นายณัฐพล วัฒนวิสุทธิ์ นายทวี ป๊อกฝ้าย และ
น.ส.ขวัญดารา มธุรส

กลิ่นแอมโมเนียและค้นหาตำ�แหน่งรั่วแบบโครง
ข่ า ยไร้ ส ายบนเทคโนโลยี อิ น เทอร์ เ น็ ต ในทุ ก

นอกจากนี้ นายวุฒินันต์ หลงเจริญ
ผู้ช่วยปฏิบัติการวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย
และออกแบบนวั ต กรรมที่ เ ข้ า ถึ ง และใช้
ประโยชน์ ได้ สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคน
พิการและผู้สูงอายุ เนคเทค-สวทช. ยังได้
รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ จากผลงาน
“NavTU : แอปพลิเคชันนำ�ทางบนมือถือ
แอนดรอยด์ สำ � หรั บ ผู้ พิ ก ารไทยทางการ
มองเห็น” สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นิเทศศาสตร์ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์
ดร.ทรงยศ นาคอริยกุล นายนาวิน สมญาติ
และ นายทีปกร วงศ์แสนสุขเจริญ จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เอ็มเทคคว้ารางวัลประดิษฐ์คดิ ค้น ระดับดีมาก สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
นั ก วิ จั ย เอ็ ม เทค คว้ า รางวั ล นั ก
ประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น ระดั บ ดี ม าก สาขา
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากผลงาน
“กระบวนการเตรี ย มของผสมยาง
ธรรมชาติและซิลกิ าด้วยเทคนิค In situ
sol-gel (A process for preparation of
natural rubber-silica blend by using
in situ sol-gel technique)”
ทีมงานนักประดิษฐ์ประกอบด้วย
นางสาวปิ ย ะดา สุ ว รรณดิ ษ ฐากุ ล
(หัวหน้าทีม) นางฉวีวรรณ คงแก้ว,
นายสุ ริ ย กมล มณฑา และนางสาว
วีนสั รินทร์ อินทร์ตยิ ะ จากห้องปฏิบตั กิ าร
เทคโนโลยีน�้ำ ยาง หน่วยวิจยั ยาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชาติ และนายอรุณ คงแก้ว จากกรม
วิทยาศาสตร์บริการ

มีนาคม 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.mtec.or.th/mtec-pr/mtec-activity-news/7272-mtecawardsilica
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นาโนเทคคว้ารางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
นักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติคว้ารางวัล
ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานวิจัย
เรื่อง “การวัดปริมาณน้ำ�ตาลบนอัลบูมินเพื่อติตตาม
ภาวะเบาหวาน” (Albumin Glycation for Diabetes
Mellitus Monitoring)

ผลงานบางส่ ว นกำ � ลั ง อยู่ ใ นขั้ น ตอนการเจรจา
เพื่ อ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ใ ห้ กั บ บริ ษั ท ผลิ ต ชุ ด ตรวจ
เบาหวานจากสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกันทีมวิจยั กำ�ลัง
จะนำ�ต้นแบบในส่วนของชุดตรวจไกลเคตเตดอัลบูมิน
พร้อมกับเครื่องตรวจวัดแบบพกพาไปทดสอบภาค
สนามที่ โ รงพยาบาลธรรมศาสตร์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อนำ�ข้อมูล
ไปยื่นจดมาตรฐานเครื่องมือ และจดทะเบียน อย.
ต่อไป

งานวิจัยนี้เริ่มต้นจากงานวิจัยพื้นฐานในการศึกษา
พัฒนาแอปตาเมอร์ทจี่ บั จำ�เพาะกับโปรตีนไกลเคตเตด
อัลบูมนิ ทีเ่ ป็นตัวบ่งชีเ้ บาหวาน จากนัน้ จึงพัฒนาต่อยอด
เป็ น วิ ธี ก ารตรวจวั ด เบาหวานแบบใหม่ ที่ ไ ม่ ต้ อ งอด
อาหาร ใช้ได้ทงั้ คนปกติและคนทีม่ คี วามผิดปกติในการ
สร้างเม็ดเลือดแดงและโปรตีนฮีโมโกลบิน ซึ่งเป็นข้อ
จำ�กัดของวิธีการตรวจวัดเบาหวานในปัจจุบัน

งานวิจยั นีพ้ ฒ
ั นาและวิจยั โดย ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง
หัวหน้าโครงการ และคณะ
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ไบโอเทคคว้า 7 รางวัล จากรางวัลผลงานวิจยั รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผล
งานประดิษฐ์คดิ ค้น
รางวัลผลงานวิจยั ประจำ�ปี 2560
• รางวัลระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
จากผลงานวิ จั ย เรื่ อ ง “ระบบการควบคุ ม การ
แสดงออกของยีนในเชื้อมาลาเรียโดยไรโบไซม์
กลิมเอสและการประยุกต์ ใช้เพื่อการพัฒนายา”
นำ�โดย ดร.ชัยรัตน์ อุทยั พิบลู ย์ นักวิจยั ห้องปฏิบตั กิ าร
วิ ศ วกรรมโปรตี น ลิ แ กนด์ แ ละชี ว วิ ท ยาโมเลกุ ล
และคณะ
• รางวั ล ระดั บ ดี ม าก สาขาเกษตรศาสตร์ แ ละ
ชีววิทยา จากผลงานวิจัยเรื่อง “การเพิ่มมูลค่า
ชานอ้อย : การสกัดเซลลูโลสและนาโนเซลลูโลส
และการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ป็ น วั ส ดุ ท างการแพทย์ ”
นำ�โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกิต สุขใย
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ ซึ่งมี
ดร.ธิ ด ารั ต น์ นิ่ ม เชื้ อ นั ก วิ จั ย ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
เทคโนโลยีเอนไซม์ เป็นผู้ร่วมวิจัย
• รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จาก
ผลงานวิจัยเรื่อง “กลไกการยับยั้งการเพิ่มจำ�นวน
ของไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอในกรณีตดิ เชือ้ ร่วมกับ
ไข้หวัดใหญ่ชนิดบี” นำ�โดย ดร.พีร์ จารุอ�ำ พรพรรณ
นั ก วิ จั ย ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารไวรั ส วิ ท ยาและเซลล์
เทคโนโลยี และคณะ
• รางวัลระดับดี สาขาสาขาเกษตรศาสตร์และ
ชี ว วิ ท ยา จากผลงานวิ จั ย เรื่ อ ง “การพั ฒ นา
เครือ่ งหมายโมเลกุลและการสร้างแผนทีพ่ นั ธุกรรม
เพื่อค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลที่มีความสัมพันธ์
กับความสูง ของลำ�ต้นในปาล์มน้ำ�มัน” นำ�โดย
ดร.วิรัลดา ภูตะคาม นักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัย
จีโนม และคณะ

มีนาคม 2561
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รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำ�ปี 2560
• รางวัลระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
และคณิตศาสตร์ จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ฟิสิกส์
ของไวรัส” ของ ดร.อุดม แซ่อึ่ง นักวิจัยห้อง
ปฏิ บั ติ ก ารการวิ เ คราะห์ แ ละประยุ ก ต์ ใ ช้ ส าร
ชีวโมเลกุล โดยมี Associate Professor Dr.Alex
Evilevitch จาก Carnegie Mellon University
สหรัฐอเมริกา เป็นที่ปรึกษา
• รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จาก
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาความผิดปกติของ
เซลล์สมองโดยไม่ใช้สมองของผู้ป่วยกลุ่มอาการ
วิลเลียมส์” ของ ดร.ธนธม ไชยลังการณ์ นักวิจัย
ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี
โดยมี Associate Professor Dr.Alysson Renato
Muotri จาก University of California, San Diego
สหรัฐอเมริกา เป็นที่ปรึกษา

รางวัลผลงานประดิษฐ์คดิ ค้น ประจำ�ปี 2561
• รางวัลระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
จากผลงานเรื่อง “สูตรผสมสารชีวบำ�บัดภัณฑ์
สำ�หรับย่อยสลายคราบปนเปื้อนน้ำ�มัน” นำ�โดย
ดร.สมเกี ย รติ เตชกาญจนารั ก ษ์ นั ก วิ จั ย ห้ อ ง
ปฏิบัติการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสีย
อุตสาหกรรมการเกษตร และคณะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
http://www.biotec.or.th/th/index.php/ข่าวสารองค์กรปี-2561/1203-วช-2560-61
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เผยภาพ
“ทางช้างเผือกใต้แสงจันทร์”
เหนือฟ้าดอยอินทนนท์

จ.เชี ย งใหม่ มี ค วามมื ด ในระดั บ ที่ ค่ อ นข้ า งสู ง มาก
สามารถผลักดันสู่การเปลี่ยนดอยอินทนนท์ ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ ได้การรับรองให้เป็นเขตอนุรักษ์ฟ้า
มืดสากล (Dark Sky Certification) จากสมาคมอนุรกั ษ์
ฟ้ามืดสากล (International Dark-Sky Association
หรือ IDA) องค์กรระหว่างประเทศที่สร้างมาตรฐาน
ท้องฟ้ามืดมิดจนเข้าถึงความงดงามของธรรมชาติ และ
หากได้การรับรองนี้ก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับการ
ท่องเที่ยวยิ่งขึ้นไปอีก
	นายศุภฤกษ์ กล่าวเพิม่ เติมว่า ขณะนี้ สดร. ร่วมกับ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และภาคี
ดำ�เนินโครงการลดมลภาวะทางแสงในเขตอุทยานแห่ง
ชาติดอยอินทนนท์ บริเวณแปลงปลูกดอกเบญจมาศ
เขตพื้นที่บ้านขุนกลาง เปลี่ยนหลอดไฟให้เหมาะสม
และสามารถบังคับทิศทางของแสงไม่ให้กระเจิงขึน้ ฟ้า
สร้ า งความตระหนั ก ในการประหยั ด พลั ง งานและ
พัฒนาการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างในเขตชุมชน
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผลักดันให้อุทยานแห่งชาติ
ดอยอิ น ทนนท์ เ ป็ น พื้ น ที่ แ รกของประเทศไทยที่ ใ ห้
ความสำ�คัญเรือ่ งการจัดการมลภาวะทางแสง ขยายผล
สู่การเป็นเขตอนุรักษ์ฟ้ามืดสากล เพื่อประโยชน์ต่อ
ระบบนิเวศ การสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ และ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไปในอนาคต

ส

ถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เผยภาพ “ทางช้างเผือก
ใต้แสงจันทร์” ช่วงต้นกุมภาพันธ์ เห็นใจกลางทาง
ช้างเผือกสว่างชัดแม้แสงจันทร์รบกวน ชี้ชัดท้องฟ้า
ใสเคลียร์มากขึ้นหลังจับมือ กฟผ. เดินหน้าโครงการ
ลดมลภาวะทางแสงที่ดอยอินทนนท์

	สำ � หรั บ ผู้ ที่ ส นใจการถ่ า ยภาพใจกลางทางช้ า ง
เผือก ช่วงต้นปีนสี้ ามารถสังเกตเห็นได้ตงั้ แต่ชว่ งเวลา
4:30 น. เป็นต้นไป ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เล็กน้อย
แนวทางช้างเผือกจะโผล่พ้นขอบฟ้าในแนวขนานกับ
ขอบฟ้า บริเวณใกล้กบั กลุม่ ดาวแมงป่องและกลุม่ ดาว
คนยิงธนู หากผูเ้ ริม่ ต้นถ่ายภาพ ขอแนะนำ�เริม่ ถ่ายภาพ
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 13 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 นี้ เ ป็ น ต้ น ไป
นายศุภฤกษ์ กล่าวปิดท้าย

นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการ
วิชาการทางดาราศาสตร์ สดร. กล่าวว่า ภาพนี้บันทึก
ในช่วงเช้ามืดวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลาประมาณ
05:00 น. ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น มีดวงจันทร์แรม 10 ค่ำ�
ส่องแสงสว่างจ้าทางทิศตะวันออก เหนือบริเวณทาง
ช้างเผือก ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวมีดาวพฤหัสบดี ดาว
อังคาร และดาวเสาร์ปรากฏอยู่ใกล้กับทางช้างเผือก
อีกด้วย จะสังเกตเห็นว่าแม้มีแสงจันทร์รบกวน แต่
ทางช้างเผือกยังปรากฏชัดเจนมาก บอกได้ถึงระดับ
ความมืดและความใสเคลียร์ของท้องฟ้า ชี้ให้เห็นว่า
สภาพท้องฟ้าบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

มีนาคม 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/3505-narit-milky-way-2018-picture
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ส

ซินโครตรอน
หนุนดาวเทียมแนคแซท
ดาวเทียมขนาดเล็กฝีมอื คนไทย

ถาบั น วิ จั ย แสงซิ น โครตรอน ร่ ว มกั บ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ ร่วมกันทดสอบประสิทธิภาพ
ดาวเทียมแนคแซท ดาวเทียมสัญชาติไทย ภายใต้สภาวะ
สุญญากาศ อุณหภูมิและความดันคล้ายอวกาศจริง
ผลผ่านฉลุย !! พร้อมส่งขึ้นสู่วงโครจร สิงหาคม 2561

ศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ กุลธนปรีดา หัวหน้า
โครงการออกแบบและจั ด ส่ ง ดาวเที ย มขนาดเล็ ก
เพื่อการศึกษา หรือ KNACKSAT ภาควิชาวิศวกรรม
เครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดเผยว่า “ในกระบวนการส่งดาวเทียมขึ้นไปปฏิบัติ
ภารกิจอวกาศนั้น ขั้นตอนสำ�คัญที่สำ�คัญขั้นตอนหนึ่ง
คือ การทดสอบประสิทธิภาพของดาวเทียมในสภาวะ
อวกาศจริงหรือทีท่ อี่ ณ
ุ ภูมแิ ละแรงดัน ต่างจากพืน้ โลก
โดยทางคณะผูว้ จิ ยั ทราบว่า สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ
ในด้านเทคโนโลยีสุญญากาศเป็นอย่างมาก จึงได้นำ�
ดาวเทียมแนคแซทเข้ามาทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อ
ดูว่าดาวเทียมทนต่อสภาวะอวกาศจริง รวมถึงการ

ทีมนักวิจัยจากคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร
ไทย-เยอรมัน ประสบความสำ�เร็จในการสร้างดาวเทียม
ขนาดเล็กที่มีขนาด 10 x 10 x 10 เซนติเมตร และมี
น้ำ � หนั ก ไม่ เ กิ น 1 กิ โ ลกรั ม ซึ่ ง ดาวเที ย มดั ง กล่ า ว
ออกแบบและสร้างในประเทศไทย ด้วยฝีมือคนไทย
100% และมีชื่อว่า ดาวเทียมแนคแซท (KNACKSAT)
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วิทย์-เทคโนฯ
ไทย
เติมว่า “การเดินเครื่องกำ�เนิดแสงซินโครตรอนนั้น
ต้องใช้ระบบสุญญากาศในการดำ�เนินงานทัง้ สิน้ ดังนัน้
ประสบการณ์กว่า 10 ปีของงานเทคโนโลยีสญ
ุ ญากาศ
ส่งผลให้เรามีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่
พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน
ซินโครตรอนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ได้ร่วมงานกับ
ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ ในการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของ
ดาวเที ย มแนคแซท ดาวเที ย มที่ เรี ย กได้ อ ย่ า งเต็ ม
ภาคภูมวิ า่ ดาวเทียมฝีมอื คนไทย 100% ออกแบบและ
สร้างในประเทศไทย อีกทั้งการทดสอบระบบต่างๆ
ก่อนส่งขึน้ สูว่ งโคจร ต่างก็ด�ำ เนินงานด้วยคนไทยอีกด้วย

เปลีย่ นแปลงมวลของดาวเทียมภายใต้อณ
ุ ภูมแิ ละแรง
ดัน ซึง่ การทดสอบนี้ ไม่เพียงแต่เพือ่ ดูประสิทธิภาพของ
ดาวเทียมเท่านัน้ แต่ยงั วิเคราะห์ไปถึงผลของดาวเทียม
ที่หากเกิดการเปลี่ยนแปลงมวล จะส่งผลกระทบต่อ
ดาวเทียมดวงอืน่ ๆ หรือจรวดทีท่ �ำ การส่งดาวเทียมนีข้ นึ้
ไปหรือไม่ โดยการทดลองดำ�เนินการภายใต้มาตรฐาน
สากลทีก่ �ำ หนดขึน้ และผลออกมาเป็นทีน่ า่ พอใจอย่างยิง่
“ดาวเทียมแนคแซท (KNACKSAT) ดาวเทียม
เพื่อการศึกษาขนาดเล็กที่มีความสามารถไม่ต่างจาก
ดาวเทียมขนาดใหญ่ มีภารกิจหลักคือการถ่ายภาพ
โลกจากอวกาศ ด้วยความละเอียด 1–2 กิโลเมตรต่อ
พิกเซล โดยใช้คลืน่ ความถีว่ ทิ ยุสมัครเล่นในการสือ่ สาร
พร้อมจัดส่งเข้าสู่วงโคจรที่ความสูง 600 กิโลเมตร ใน
ช่วงเดือนสิงหาคม 2561 ซึ่งความสำ�เร็จนี้เป็นจุดเริ่ม
ต้นของการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยี
สุญญากาศของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล”

สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน มีความยินดีให้บริการ
วิเคราะห์ ทดสอบงานทางด้านเทคโนโลยีสุญญากาศ
ทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน โดยผู้ ที่ ส นใจสามารถ
ติดต่อเข้ามาได้ที่ ส่วนพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายกลุยุทธ์และ
พัฒนาธุรกิจองค์กร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
โทรศัพท์ 0-4421-7040 ต่อ 1607-9
หรือที่ www.slri.or.th/bdd”

ด้าน ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจติ จร
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กล่าวเพิ่ม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

http://www.slri.or.th/th/index.php/slrinews/ซินโครตรอน-หนุน-ดาวเทียมแนคแซค-ดาวเทียมขนาดเล็ก-ฝีมือคนไทย.html

มีนาคม 2561
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กองบรรณาธิการ

ภาพจำ�ลองของยาน New Horizons กับวัตถุ 2014 MU69

2014 MU69 คือเป้าหมายต่อไปของยาน
New Horizons ณ สุดขอบ
ระบบสุริยะ
เรียบเรียงโดย
ศิวรุต พลอยแดง

ย

านอวกาศ New Horizons ของนาซาได้รบั ความสนใจจากทัว่ โลก
จากภารกิจบินผ่านดาวพลูโตเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2015
ทีผ่ า่ นมา ทำ�ให้มนุษย์เราได้เห็นภาพของดาวพลูโตทีม่ รี ายละเอียด
ชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมา ภารกิจต่อไปของยานลำ�นี้คือการมุ่งหน้าไปยัง
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วิทย์-เทคโนฯ
โลก
วัตถุที่อยู่ไกลออกไปบริเวณขอบ
ของระบบสุ ริ ย ะที่ มี ชื่ อ ว่ า 2014
MU69 ซึ่ ง เป็ น วั ต ถุ ที่ เ ก่ า แก่ พ อ
ที่จะให้ขอ้ มูลเชิงลึกเกีย่ วกับอายุขยั
ของดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ได้
การค้นหาเป้าหมายต่อไปของ
ยาน New Horizons เริ่มต้นในปี
ค.ศ. 2011 โดยนักดาราศาสตร์ ใช้
กล้องโทรทรรศน์ภาคพื้นดินค้นหา
แต่ก็ยังไม่พบวัตถุใดๆ จนกระทั่งปี
ค.ศ. 2014 กล้องโทรทรรศน์อวกาศ
ฮับเบิลได้พบวัตถุจำ�นวน 5 วัตถุที่
มีความเป็นไปได้ โดยหนึง่ ในนัน้ คือ
2014 MU69 ซึ่งในขณะนั้นมีชื่อว่า
1110113Y หลังจากที่มีการตรวจ
สอบและยื น ยั น วงโคจรแล้ ว ใน
เดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 2015 ทีม
ภารกิจจึงได้เลือก 2014 MU69
เป็นเป้าหมายต่อไปของยาน New
Horizons
นอกจากนี้ 2014 MU69 ยัง
เป็ น ตั ว เลื อ กที่ ดี ที่ สุ ด ในด้ า นการ
ประหยั ด เชื้ อ เพลิ ง ของยานอี ก
ด้วย วัตถุนี้ใช้เชื้อเพลิงในการเดิน
ทางที่น้อยกว่าวัตถุอื่นๆ ซึ่งทำ�ให้
สามารถสำ�รองเชื้อเพลิงไว้ ใช้ ใน
กรณีฉุกเฉินได้หากเกิดเหตุการณ์

2014 MU69 โคจรผ่านหน้าดาวฤกษ์เหล่านั้นแสงของ
ดาวจะถูกบดบังไปเพียงไม่กี่วินาที ซึ่งเพียงพอที่จะทำ�ให้
ทราบถึงขนาดและรูปร่างโดยรวมของเป้าหมายได้
ที่ ไม่คาดฝันขึ้น อย่างไรก็ตามการที่
จะทำ�ภารกิจให้สำ�เร็จลุล่วงได้นั้นนัก
ดาราศาสตร์จะต้องเผชิญกับความ
ท้าทายหลายอย่าง เช่น ต้องทราบ
ตำ � แหน่ ง ที่ แ น่ น อนของยานสำ � รวจ
และเป้าหมายตลอดเวลา ตลอดจน
คุณสมบัติของวัตถุนั้นๆ อย่างขนาด
รู ป ร่ า งและการสะท้ อ นของพื้ น ผิ ว
และต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัตถุนี้
ไม่ได้อยู่ท่ามกลางเศษฝุ่นในอวกาศ
ที่อาจสร้างความเสียหายให้กับยาน
สำ�รวจได้ ทั้งหมดนี้เพื่อให้ ได้ข้อมูล
อันเป็นประโยชน์อย่างรูปถ่ายและ
สเปกตรัมของวัตถุนี้
เมื่อเร็วๆ นี้ทีมนักสำ�รวจ New
Horizons เพิ่งได้รับข้อมูลเพิ่มเติม
จากดาวฤกษ์ พื้ น หลั ง สามดวงซึ่ ง
2014 MU69 จะโคจรผ่ า นไปใน
ประมาณต้ น เดื อ นมิ ถุ น ายนจนถึ ง
กลางเดื อ นกรกฎาคมของปี นี้ ถ้ า

หากวงโคจรนี้ ได้คำ�นวณไว้อย่าง
ถู ก ต้ อ งจากการสั ง เกตการณ์
ของฮับเบิลแล้ว ในขณะที่ 2014
MU69 โคจรผ่ า นหน้ า ดาวฤกษ์
เหล่านั้นแสงของดาวจะถูกบดบัง
ไปเพียงไม่กี่วินาที ซึ่งเพียงพอที่
จะทำ�ให้ทราบถึงขนาดและรูปร่าง
โดยรวมของเป้าหมายได้
ท้ายที่สุดนี้ ในวันขึ้นปีใหม่ 1
มกราคม ค.ศ. 2019 ยานสำ�รวจ
จะเดิ น ทางไปใกล้ ตำ � แหน่ ง ของ
2014 MU69 และมั น จะกลาย
เป็ น วั ต ถุ ที่ ไ กลที่ สุ ด เท่ า ที่ เ คยมี
ยานอวกาศสำ�รวจไปเยือนมา ภาพ
รายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ที่ ได้
จะปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยว
กับ Kuiper Belt และ KBOs ทำ�ให้
ทราบถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่ง
ที่เกิดขึ้นในยุคแรกเริ่มของระบบ
สุริยะต่อไป

ข้อมูลอ้างอิง

http://www.skyandtelescope.com/astronomy-blogs/cosmic-relief-david-grinspoon/chasing-the-elusive-2014-mu69/
https://www.space.com/32049-kbo-2014-mu69.html

เผยแพร่ผ่านเว็บ

http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-news/3511-2014-mu69-new-horizons
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สเปซเอกซ์ส่ง
จรวดฟอลคอนเฮฟวี
่
สำ�เร็จอย่างงดงาม

ฟ

อลคอนเฮฟวี่ เป็ น
จ ร ว ด ที่ ใ ห ญ่ ที่ สุ ด
ตั้ ง แต่ บ ริ ษั ท สเปซ
เอกซ์ เ คยผลิ ต มาถู ก ส่ ง ขึ้ น สู่
อวกาศสำ�เร็จอย่างงดงาม เมือ่ วันที่
7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 (ตามเวลา
ประเทศไทย)
จรวดท่ อ นแรกประกบติ ด
กั บ ตั ว ขั บ ดั น 3 ส่ ว น (ซึ่ ง เป็ น
เ ท ค โ น โ ล ยี เ ดี ย ว กั บ ที่ ใ ช้ ใ น
จรวดฟอลคอน 9) แต่ ล ะส่ ว น
ประกอบด้วยเครือ่ งยนต์จดุ ระเบิด
9 เครื่องยนต์  
ตัวขับดันสองตัวที่ประกบข้าง
เคยถูกใช้งานมาแล้ว แต่นำ�กลับ

มีนาคม 2561

มาใช้ ใหม่ ตัวขับดันแรกใช้ ในการส่ง
ดาวเทียมสื่อสารไทยคม 8 ในปี ค.ศ.
2016 อีกตัวใช้ ในการส่ง Dragon
cargo ship ให้กับองค์การนาซาใน
เดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2016 ส่วน
ตัวขับดันตรงกลางนั้นถูกสร้างใหม่
จรวดฟอลคอนเฮฟวี่ ข นส่ ง
สัมภาระหนัก 64,000 กิโลกรัมขึ้นสู่
อวกาศซึ่งมากกว่าที่จรวด Delta IV
Heavy ของบริษทั คูแ่ ข่งอย่าง United

Launch Alliance สามารถบรรทุก
ได้
การส่ ง จรวดฟอลคอนเฮฟวี่
ครั้ ง แรกนี้ มี ผู้ ม าเข้ า ชมที่ ฐ าน
ปล่ อ ยมากถึ ง 100,000 คนที่
Florida’s Space Coast หนึ่งใน
ผู้มาเข้าชมคือ บัซ อัลดริน นักบิน
อวกาศที่ เ คยเดิ น ทางไปยั ง ดวง
จันทร์ ในโครงการอะพอลโล 11
การส่ ง จรวดประสบความ
สำ�เร็จงดงาม ซึ่งทางบริษัทสเปซ
เอกซ์หวังว่าในเบื้องต้นตัวขับดัน
ทุกส่วนจะต้องกลับสู่โลกได้อย่าง
ปลอดภัย ผลปรากฏว่าตัวขับดัน
ประกบข้างทัง้ สองส่วนลงสูต่ �ำ แหน่ง
ที่ ต้ อ งการที่ แ หลมคานาเวอรั ล
ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง ส่ ว นตั ว ขั บ ดั น
ท่อนกลางตกลงลงในมหาสมุทร
แอตแลนติกใกล้กับ drone ship
ที่รอรับอยู่ เนื่องจากเครื่องยนต์
จุดติดแค่ 1 ใน 3 เครื่อง
ในตอนนี้ บ ริ ษั ท สเปซเอกซ์
เตรี ย มพร้ อ มเดิ น หน้ า ในการใช้
จรวดฟอลคอนเฮฟวี่ ใ นการส่ ง
ดาวเทียม Arabsat 6A, ดาวเทียม
ในโครงการ Space Test Program
2 และ เรือใบสุรยิ ะของ Planetary
Society ภายในปี ค.ศ. 2018 นี้

ข้อมูลอ้างอิง :

https://www.space.com/39607-spacex-falcon-heavy-first-test-flight-launch.html

เผยแพร่ผ่านเว็บ :

http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-news/3501-spacex-falcon-heavy-flight-launch
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สุดยอด
“หุ่นยนต์นักสกี”
เกาหลีใต้เปิดสนามเฟ้นหา

ร

ะหว่างทีท่ วั่ โลกจับตาไปที่
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
ฤดูหนาว ที่เมืองพยอง
ชาง ของเกาหลีใต้ ขณะเดียวกัน
ก็ มี ก ารแข่ ง ขั น คู่ ข นานซึ่ ง ไม่ ใ ช่
มนุษย์ แต่กลับเป็นเหล่าหุ่นยนต์
ยอดนักสกีทต่ี า่ งฟาดฟันกันท่ามกลาง
สภาพอากาศหนาวเหน็บ ณ ลานสกี
Welli Hilli Park ใกล้ กั บ เมื อ ง
พยองชาง ของเกาหลี ใ ต้ เพื่ อ
เอาใจช่วยทัพนักกีฬาสกี ที่อยู่ใน
ชุดนักกีฬาเต็มยศ แต่เมื่อสังเกต
ให้ ดี จ ะพบว่ า นั ก กี ฬ าทั้ ง หมดนี้
คือ หุ่นยนต์นักสกี 8 ตัว ที่จะต้อง

ห้ำ�หั่นกัน เพื่อชิงเจ้าแห่งความเร็ว
และคว้าเงินรางวัล 1 หมื่นดอลลาร์
หรือราว 310,000 บาทไปครอง
หุ่นยนต์ที่จะเข้าแข่งขันได้นั้น มี
เงือ่ นไขง่ายๆ คือ หุน่ ยนต์ตอ้ งมีความ
สูงอย่างน้อย 50 เซนติเมตร ต้อง
ออกแบบให้มีส่วนที่เป็นข้อเท้าและ
หั ว เข่ า เหมื อ นมนุ ษ ย์ พร้ อ มระบบ
กล้องเซนเซอร์และแบตเตอรี่ในตัว
ส่วนที่เหลือขึ้นอยู่กับไอเดียของ
ผู้สร้างสรรค์หุ่นยนต์นักสกี หุ่นบาง
ตัวสูงไม่ถึงเมตร บางตัวไม่มีศีรษะ
บางตัวเพิ่มระบบปัญญาประดิษฐ์ที่
วางโปรแกรมท่าทางการเล่นสกีของ
นักกีฬาระดับโอลิมปิกเข้าไปด้วย

ส่ ว นกติ ก านั้ น ง่ า ยแสนง่ า ย
เพี ย งแค่ หุ่ น ยนต์ ต้ อ งสามารถ
ทรงตัวบนหิมะได้ด้วยขาทั้ง 2 ข้าง
เมือ่ ลงสนามแข่ง และไปให้ถงึ เส้น
ชัยเร็วทีส่ ดุ โดยต้องคอยหลบหลีก
ธงสีตา่ งๆ ซึง่ เป็นสิง่ กีดขวางในการ
แข่งขัน
ผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ คือ
TaekwonV Robot ที่ออกแบบโดย
บริษัท Minirobot ของเกาหลีใต้
โดยหุ่น TaekwonV สามารถหลบ
หลีกสิง่ กีดขวาง 5 จุด ก่อนเข้าเส้น
ชัยด้วยเวลา 18 วินาทีเท่านัน้ ขณะ
ที่ หุ่ น ยนต์ ห ลายตั ว ที่ เ ข้ า ร่ ว มการ
แข่งขัน ยังล้มลุกคลุกคลาน ไปไม่
ถึงจุดหมายก็มี
ที่น่าสนใจคือ ในระหว่างการ
แข่งขันสกีหุ่นยนต์นั้น เกิดกระแส
ลมแรง จนทำ � ให้ ก ารแข่ ง ขั น สกี
ในโอลิมปิกฤดูหนาวเป็นอันต้อง
เลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์
จะคลี่ ค ลาย ทว่ า หุ่ น ยนต์ นั ก สกี
ยังสามารถแข่งขันต่อได้อย่างไม่
สะทกสะท้าน
นายคิ ม ดอง อุ ก ผู้ จั ด การ
แข่งขันสกีหุ่นยนต์ครั้งนี้ บอกว่า
นี่เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่
เพราะเขาเชือ่ ว่าในอนาคตหุน่ ยนต์
อาจจะมี ก ารแข่ ง ขั น โอลิ ม ปิ ก
ฤดู ห นาวของตั ว เอง เคี ย งคู่ กั บ
การแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวของ
มนุษย์ก็เป็นได้

ข้อมูลโดย :

https://www.voathai.com/a/robot-skier-south-korea/4256639.html
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เปิดฤดูกาลล่า

“ทางช้างเผือก”
ยามเช้า

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ทางช้างเผือกเวลาประมาณ 05:30 น. ในเดือนกุมภาพันธ์
ตำ�แหน่งใจกลางทางช้างเผือกจะอยู่ ไม่สูงจากขอบฟ้ามาก
พร้อมกับแสงสนธยาในช่วงรุ่งเช้าเนื่องจากเป็นช่วงที่
ดวงอาทิตย์เริ่มจะโผล่พ้นขอบฟ้า

(ภาพ : ศุภฤกษ์ คฤหานนท์)

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดฤดูกาลล่า “ทางช้างเผือก” เผยช่วงเช้า
ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน จะเห็นใจกลางทางช้างเผือกเด่น
ชัดทางทิศตะวันออกระหว่างกลุ่มดาวแมงป่องกับกลุ่มดาวคนยิงธนู สังเกตได้ทุก
ภูมิภาคของประเทศ แนะชมต้นปีเป็นช่วงเวลาเหมาะสม ปลอดฝนแถมได้ภาพสวยๆ
ส่วนหลังเมษายนเข้าช่วงมรสุมเสี่ยงฟ้าปิด โอกาสเห็นได้ยาก
มีนาคม 2561
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น

ายศุ ภ ฤกษ์ คฤหานนท์
หัวหน้างานบริการวิชาการ
ทางดาราศาสตร์ สดร.
เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
เป็นต้นไปในช่วงรุ่งเช้า แนวใจกลาง
ทางช้างเผือกจะเริ่มปรากฏบริเวณ
ขอบฟ้าทางทิศตะวันออก ขนานกับ
เส้นขอบฟ้า ระหว่างกลุม่ ดาวแมงป่อง
กั บ กลุ่ ม ดาวคนยิ ง ธนู สั ง เกตเห็ น
ได้ ตั้ ง แต่ เวลาประมาณ 05:00 น.
จนถึงก่อนดวงอาทิตย์ขนึ้ นอกจากนี้
ยังมีดาวพฤหัสบดี ดาวอังคาร และ
ดาวเสาร์ปรากฏอยู่ใกล้กับใจกลาง
ทางช้างเผือกอีกด้วย กลางเดือน
กุ ม ภาพั น ธ์ เ ป็ น ต้ น ไปเราจะสั ง เกต
เห็ น ทางช้ า งเผื อ กได้ เร็ ว ขึ้ น เรื่ อ ยๆ
แนวใจกลางทางช้างเผือกจะปรากฏ

บมความ
พิเศษ
อยู่สูงจากขอบฟ้ามากขึ้น จนกระทั่ง
เข้าสูช่ ว่ งปลายเมษายน แนวใจกลาง
ทางช้างเผือกจะค่อยๆ เปลีย่ นทิศทาง
เป็นแนวพาดบริเวณกลางฟ้า ช่วงนี้
จะสังเกตเห็นได้ตั้งแต่หลังเที่ยงคืน
เป็นต้นไป สามารถชืน่ ชมความสวยงาม
และบันทึกภาพทางช้างเผือกได้ภาพ
จำ�ลองตำ�แหน่งใจกลางทางช้างเผือก
ทีป่ รากฏระหว่างกลุม่ ดาวแมงป่องกับ
กลุ่มดาวคนยิงธนู
ทางช้ า งเผื อ กเป็ น วั ต ถุ ท้ อ งฟ้ า
ขนาดใหญ่ ที่ สุ ด เมื่ อ มองจากโลก
สังเกตได้ด้วยตาเปล่า ลักษณะเป็น
แถบสว่างพาดเป็นแนวยาวกลางฟ้า
ตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ ใจกลาง
ทางช้างเผือก (Galactic Center)
คื อ ส่ ว นที่ ส ว่ า งที่ สุ ด ของทางช้ า ง

เผื อ ก ประกอบด้ ว ยวั ต ถุ ท้ อ งฟ้ า
มากมาย อาทิ ดาวฤกษ์ กระจุกดาว
เนบิวลา แนวใจกลางทางช้างเผือก
จะอยู่ระหว่างกลุ่มดาวแมงป่องกับ
กลุ่มดาวคนยิงธนู ปรากฏบนท้องฟ้า
ในตำ � แหน่ ง ที่ เ ฉี ย งไปทางใต้ และ
เนื่องจากใจกลางทางช้างเผือกอยู่
บริเวณกลุ่มดาวซีกฟ้าใต้ ทางภาค
ใต้ของไทยจึงมองเห็นแนวใจกลาง
ทางช้างเผือกอยู่สูงจากมวลอากาศ
บริ เวณขอบฟ้ า และสู ง จากขอบฟ้ า
มากกว่าภูมภิ าคอืน่ ชาวใต้จงึ มีโอกาส
สังเกตเห็นทางช้างเผือกได้ชัดเจน
มาก
ช่วงเวลาที่สังเกตทางช้างเผือก
ได้ ดี ที่ สุ ด คื อ ปลายเมษายน-ต้ น
ตุลาคม จะเห็นใจกลางทางช้างเผือก

ภาพจำ�ลองตำ�แหน่งใจกลางทางช้างเผือกที่ปรากฏระหว่างกลุ่มดาวแมงป่องกับกลุ่มดาวคนยิงธนู
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บริเวณกลุ่มดาวแมงป่องและคนยิง
ธนูได้ง่าย ทางช้างเผือกบริเวณนี้จะ
สว่างและสวยงามกว่าบริเวณอื่นๆ
และอยู่ ใ นตำ � แหน่ ง กลางท้ อ งฟ้ า
เกือบตลอดทัง้ คืน แต่ในประเทศไทย
เป็นช่วงฤดูฝน จึงมักมีอุปสรรคเรื่อง
เมฆและฝนตก แต่หากท้องฟ้าเปิด
ไม่มีเมฆฝนก็จะถือเป็นโอกาสดีที่สุด
ของการถ่ า ยภาพทางช้ า งเผื อ กใน
รอบปี หลังจากนั้นในช่วงตุลาคมพฤศจิ ก ายน เป็ น ช่ ว งต้ น ฤดู ห นาว
อุปสรรคเรื่องเมฆฝนจะเริ่มน้อยลง
จะสังเกตเห็นทางช้างเผือกได้ ในช่วง
หัวค่ำ�ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
นายศุ ภ ฤกษ์ กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า
เราสามารถสังเกตเห็นทางช้างเผือก
ได้เกือบตลอดทั้งปี แต่ปัจจัยสำ�คัญ
คือสภาพท้องฟ้า หากท้องฟ้าปลอด
โปร่ง มีทัศนวิสัยของท้องฟ้าดี ไม่มี

มีนาคม 2561

แสงรบกวนทัง้ แสงจากดวงจันทร์และ
แสงไฟจากเมือง ก็จะสังเกตเห็นทาง
ช้างเผือกได้อย่างชัดเจน ผูท้ อี่ าศัยใน
เขตเมืองส่วนใหญ่มักไม่มีโอกาสได้
ชมทางช้างเผือก เนื่องจากทัศนวิสัย
ของท้องฟ้าไม่เอื้ออำ�นวย มีแสงไฟ
ฝุ่นละอองและควันเป็นจำ�นวนมาก
หากต้องการสัมผัสทางช้างเผือกอาจ
จะต้ อ งเดิ น ทางต้ อ งเดิ น ทางไปยั ง
สถานที่ที่ห่างจากตัวเมืองอย่างน้อย
ประมาณ 30 กิโลเมตร เพื่อหลีกหนี
จากมลภาวะทางแสงและฝุ่นละออง
ต่างๆ
สำ�หรับเดือนกุมภาพันธ์ผู้ที่สนใจ
ถ่ายภาพทางช้างเผือก ควรหาสถานที่
ข้อมูลโดย :

บริเวณทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้
เล็กน้อย เป็นพื้นที่มืดสนิทไม่มีแสง
รบกวน ตั้งกล้องโดยหันหน้ากล้อง
ไปที่ ใจกลางทางช้างเผือก บริเวณ
กลุม่ ดาวแมงป่องและคนยิงธนู เลือก
ใช้ เ ลนส์ มุ ม กว้ า งเพื่ อ ให้ ไ ด้ อ งศา
การรับภาพที่กว้างมากขึ้น ปรับระยะ
โฟกั ส ของเลนส์ ที่ ร ะยะอนั น ต์ ใช้
รู รั บ แสงที่ ก ว้ า งที่ สุ ด พร้ อ มตั้ ง ค่ า
ความไวแสงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ยัง
มีเคล็ดลับอื่นๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
การถ่ายภาพทางช้างเผือกให้ได้ภาพ
ที่สวยงาม น่าประทับใจอีกมากมาย
สามารถติดตามได้ที่ www.narit.or.th
นายศุภฤกษ์ กล่าวปิดท้าย

http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/3504-narit-milky-way-2018
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โฉมหน้า

ปริทัศน์ เทียนทอง

“มนุษย์เชดดาร์”

เมื่อหนึ่งหมื่นปีที่แล้ว จากการวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

นั

กวิจยั จาก ยูนเิ วอร์ซติ ี คอลเลจ ลอนดอน หรือยูซแี อล ใช้เทคโนโลยีวเิ คราะห์ระบบพันธุกรรมจากโครงกระดูกอายุหนึง่ หมืน่ ปี
ของ “มนุษย์เชดดาร์” ที่ถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ.1903 ในหมู่บ้านเชดดาร์ มลฑลซัมเมอร์เซต ของอังกฤษ โดยได้สร้างหน้าตา
ขึ้นมาใหม่ ทำ�ให้พบว่าชาวสหราชอาณาจักรโบราณมีผิวสีน้ำ�ตาลเข้มและนัยน์ตาสีฟ้า

การค้นพบนีช้ ี้ ให้เห็นว่า ลักษณะผิวสีออ่ นของชาวยุโรปในสมัยใหม่เป็นปรากฏการณ์ทเี่ กิดมาไม่นาน นอกจากนีย้ งั ค้นพบอีกด้วยว่า
กระเพาะของมนุษย์ ในสมัยนั้นยังไม่สามารถย่อยนมได้ ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคต่อมาเมื่อมนุษย์เริ่มทำ�การกสิกรรมแล้ว

ภาพจาก :
Paul Rincon / Science editor, BBC News website
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เมื่อนักวิทยาศาสตร์ 3 สาขา
ได้ ไปเที่ยวมหาสมุทรแห่งหนึ่งเป็นครั้งแรก
นักชีววิทยา

นักเคมี

นักฟิสิกส์
นักเคมี เฝ้ารอเพื่อนทั้งสอง
เป็นเวลานาน แล้วจดบันทึกจาก
การสังเกตว่า “นักฟิสิกส์ และ
นักชีววิทยา ได้ละลายไปกับน้ำ�ใน
มหาสมุทร”

นักฟิสิกส์ เห็นมหาสมุทรและรู้สึก
ชื่นชอบมากกับคลื่นน้ำ�มหาสมุทร
เขาบอกว่าต้องการวิจัยเกี่ยวกับพลศาสตร์
ของไหล (fluid dynamics)
ของคลื่นน้ำ�นั้น และก็เดินไปยังมหาสมุทร
จากนั้นเขาจมน้ำ�ไปและไม่กลับมาอีกเลย
นักชีววิทยา บอกว่า เขาต้องการวิจัยเกี่ยวกับพืชและ
สัตว์น้ำ�ในมหาสมุทรแห่งนี้ เขาเดินไปยังมหาสมุทร
และเช่นกัน เขาก็ ไม่ได้กลับมาอีกเลย

วันนี้ !!!

เฟซบุ๊กสาระวิทย์
มีนาคม 2561
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สาระวิทย์ ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นถึงกอง บ.ก.
ดาวน์โหลดสาระวิทย์ฉบับใหม่ และแจ้งความเคลื่อนไหวของสาระวิทย์
ให้แก่สมาชิกและผู้อ่านทั่วไปแล้ว เข้าไปชมได้ที่
https://www.facebook.com/sarawit2you

Sci
Info
graphic
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สาระน่
า
รู
้
จาก อย.

https://witsanook.wordpress.com/2016/06/21/น้ำ�ตาลกับผลไม้ ไทย/

มีนาคม 2561
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ห้องภาพ
สัตว์ป่า
ไทย

ประทีป ด้วงแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หนูผี

ห

นูผีเป็นสัตว์ที่ลักษณะภายนอกคล้ายหนู (rat)
ขนาดเล็ก แต่แท้จริงแล้วจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์กิน
แมลงเป็นอาหาร (insectivore) อาศัยอยู่ตาม
พื้นป่าออกหากินในเวลากลางคืน ลูกอ่อนตัวสีแดง ยังไม่
ลืมตาและไม่มีขนปกคลุมลำ�ตัว ต้องใช้เวลาเจริญเติบโต
ระยะหนึ่งก่อนถึงจะลืมตาและมีขนปกคลุมร่างกาย
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สเปกตรัม

ไบโอเทค สวทช. จับมือ เอกชนเปิดตัวถังเลีย้ งปลานิลความหนาแน่นสูงระบบน้�ำ
หมุนเวียนเพิ่มผลผลิต ประหยัดพื้นที่ ดีต่อสิ่งแวดล้อม

ก

ระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำ�นักงาน
พั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ
(สวทช.) โดยศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพ
แห่งชาติ (ไบโอเทค) ร่วมกับ บริษัทพรีเมียร์ โพรดักส์
จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทฟาร์มสตอรี่ จำ�กัด (ป.เจริญ

ฟาร์ม) วิจยั และพัฒนา “ต้นแบบระบบน้�ำ หมุนเวียนเพือ่
การเลีย้ งลูกปลานิลเชิงพาณิชย์” ด้วยแนวคิดยกกระชัง
ปลาขึ้นมาบนบก ซึ่งสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้
พร้อมช่วยลดความเสีย่ งในการสูญเสียลูกปลา และเพิม่
ผลผลิตในขณะที่ใช้พื้นที่น้อยลง โดยในการออกแบบ
และสร้ า งระบบเลี้ ย งปลาที่ มี ร ะบบบำ � บั ด ในตั ว ใช้
เทคโนโลยีที่ ได้จากการวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
ทำ�ให้ระบบมีความง่ายต่อการใช้งานและมีประสิทธิภาพดี
ผ่านการทดสอบใช้งานในสภาวะการทำ�งานจริง โดยจะมี
การหมุนเวียนน้�ำ จากบ่อปลาออกมาบำ�บัดในถังตัวกรอง
ชีวภาพไนตริฟเิ คชัน (Nitrification biofilter) ก่อนทีจ่ ะนำ�
น้ำ�กลับไปใช้เลี้ยงปลา การหมุนเวียนน้ำ�เป็นระบบปิด
ช่วยให้ผู้เลี้ยงสามารถควบคุมสภาวะการเลี้ยงได้ ดีกว่า
ระบบเปิด ลดการเปลี่ยนถ่ายน้ำ� ลดโอกาสติดเชื้อโรค
จากภายนอก และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nstda.or.th/th/news/11755-20180126-nitrification-biofilter

อพวช. ร่วมกับ ม.ราชภัฏสงขลา จัด
คาราวานวิทย์ส่งเสริมเรียนรู้วิทย์นอก
ห้องเรียนให้กับเยาวชน จังหวัดสงขลา

อ

งค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดคาราวาน
วิทยาศาสตร์ อพวช. เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียนที่สนุกและสร้างสรรค์ จินตนาการ
กับกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ในรูปแบบ
นิทรรศการและกิจกรรมเคลื่อนที่ เพื่อสร้างแรงบันดาล
ใจด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับเยาวชน สู่การต่อยอดพัฒนา

เทคโนโลยี นวัตกรรมให้กับประเทศ เมื่อวันที่ 13-15
กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัด
สงขลา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nsm.or.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=6758:2018-02-15-02-32-14&Itemid=104
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นั ก วิ จั ย เอ็ ม เทค รั บ เหรี ย ญรางวั ล
RONPAKU จาก Japan Society for
the Promotion of Science (JSPS)

8

กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์
กรุงเทพฯ ดร.เสกสรร พาป้อง ผู้เชี่ยวชาญวิจัย
จากห้องปฏิบัติการการประเมินวัฏจักรชีวิต หน่วยวิจัย
ด้านสิง่ แวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
(เอ็มเทค) รับมอบเหรียญรางวัล RONPAKU : JSPS
RONPAKU Medal Award ในงาน 9 th General
Assembly of the JSPS Fellow Alumni Association
of Thailand (JAAT) – JSPS - NRCT – RONPAKU
Medal Award Ceremony ซึ่งจัดโดยหน่วยงาน Japan
Society for the Promotion of Science (JSPS)
งานพิธีมอบเหรียญ RONPAKU มอบให้สำ�หรับนัก
วิจัยที่สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งได้รับทุน
วิจัยภายใต้ โครงการ RONPAKU (Dissertation PhD)
และได้รบั ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยในประเทศญีป่ นุ่
มอบโดย Prof. Kuniaki Yamashita, Director, JSPS

Bangkok Office ถือเป็นรางวัลเกียรติยศแก่ผู้ ได้รับ
มอบเหรียญรางวัล อีกทั้งเป็นการส่งเสริมงานวิจัยที่มี
คุณภาพดีไปพร้อมกัน โดยโครงการ RONPAKU ได้รับ
การสนับสนุนจากองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศ
ญี่ปุ่น (JSPS) ทั้งนี้ การมอบเหรียญรางวัลดังกล่าวได้
เริ่มจัดพิธีมอบเหรียญรางวัลขึ้นเป็นครั้งแรก ในเดือน
มีนาคม 2546 และดำ�เนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
โดยในปี 2561 มีผู้ ได้รับเหรียญรางวัล RONPAKU
จำ�นวน 2 คน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.mtec.or.th/mtec-pr/mtec-activity-news/7285-ronpaku

สวทช. ร่วมศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ
จุฬาฯ ทดสอบต้นแบบวัคซีนเด็งกี่ ใน
สัตว์ไพรเมท

3

1 ม.ค. 61 ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย : ดร.ณรงค์ ศิรเิ ลิศวรกุล ผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) และ ศ. ดร.สุจนิ ดา มาลัยวิจติ รนนท์ ผูอ้ �ำ นวยการ
ศู น ย์ วิ จั ย ไพรเมทแห่ ง ชาติ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
ลงนาม MOU ในโครงการวิจยั และพัฒนาวัคซีนเด็งกีใ่ นสัตว์
ไพรเมท เพื่อร่วมมือในการนำ�ต้นแบบวัคซีนที่สร้างได้ไป
ทดสอบความปลอดภัยและ ประสิทธิผลในสัตว์ทดลองกลุม่
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ไพรเมท โดยมี ศ. นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี
กำ�กับดูแลด้านงานวิจยั พัฒนา และนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ ศ. นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
รองผู้อำ�นวยการ สวทช. ร่วมเป็นพยานในการลงนาม
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ADTEC สานต่อปณิธานแนว
พระราชดำ � รั ส ของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9

ศู

นย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (ADTEC)
ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่ ว มจั ด งานแถลงข่ า ว “โครงการบริ ก ารฝั ง รากฟั น
เทียมสำ�หรับผู้สูงอายุ” สานต่อปณิธานแนวพระราช
ดำ�รัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงการบริการ การรักษา และ
ฟื้นฟูสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

ผู้สนใจเข้าร่วม “โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสาหรับ
ผู้สูงอายุ”
สอบถามรายละเอียดได้ที่ : 02 564 6960-1
หรือ 02-564-7000 (ในเวลาราชการ)
คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.adtec.or.th
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.tcels.or.th/th/Home/NewsDetail/810

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.tcels.or.th/th/Home/NewsDetail/810

ดร.สุ วิ ท ย์ เปิ ด งานโครงการทำ � หมั น
ยุ ง ลาย เพื่ อ พั ฒ นาประเทศไทยเป็ น
ศูนย์กลางด้านการควบคุมโรค
ดร.สุ วิ ท ย์ เปิ ด งานโครงการทำ � หมั น
ยุ ง ลาย เพื่ อ พั ฒ นาประเทศไทยเป็ น
ศูนย์กลางด้านการควบคุมโรค

1

2 กุมภาพันธ์ 2561 : ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น
ประธานพิ ธี เ ปิ ด การประชุ ม โครงการทำ � หมั น ยุ ง ลาย
ระดับภูมิภาค ร่วมกับ Mr. Yukiya Amano ผู้อำ�นวยการ
ใหญ่ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ โดยมี
ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ศ. ดร.พญ.รวงผึ้ ง สุท เธนทร์ รองอธิก ารบดีฝ่า ยวิ จัย

ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำ�นักงานพลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ ดร.พรเทพ นิสามณีพงศ์ ผู้อำ�นวยการ
สถาบันเทคโนโลยีนวิ เครียร์แห่งชาติ และผูเ้ ข้าร่วมประชุม
จากองค์การอนามัยโลก จากประเทศในยุโรปและผู้แทน
จากประเทศต่างๆ ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ รวม 22 ประเทศ
เข้ า ร่ ว มประชุ ม ณ โรงแรมรามาด้ า พลาซ่ า บางกอก
แม่น้ำ�ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.most.go.th/main/th/news/34-news-gov/7113-mosquitoes-iaea-project
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เปิดตัวโครงการ FameLab Thailand ปี 3 เฟ้นหานักสือ่ สารวิทยาศาสตร์ เป็น
ตัวแทนไทยร่วมแข่งเวทีโลก

เ

ปิดตัวการแข่งขันนำ�เสนอเรือ่ งราวทางวิทยาศาสตร์
“FameLab Thailand” ปีที่ 3 เพื่อเฟ้นหานักสื่อสาร
วิทยาศาสตร์หนึ่งเดียวที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทย
ร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ Cheltenham Science
Festival ณ สหราชอาณาจักร ซึ่งโครงการนี้ฯ เป็นการ
ร่วมมือกันระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สวทช. สวทน. อพวช. ร่ ว มกั บ บริ ติ ช เคานซิ ล
EURAXESS เดอะสแตนดาร์ด และทรู คอร์ปอเรชั่น
ที่ต้องการให้คนไทยเข้าถึงวิทยาศาสตร์ได้ง่ายขึ้นผ่าน
ทักษะการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์ ที่จะช่วย
ให้วิท ยาศาสตร์ ไม่ถูก มองว่าเป็นเรื่อ งยากอี กต่ อ ไป
โดยงานนี้ ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก ดร.สุ วิ ท ย์ เมษิ น ทรี ย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นประธานในพิธี ณ True Incube ชั้น4 ศูนย์การค้า
เซ็นเตอร์พ้อยท์ ออฟ สยามสแควร์

FameLab คื อ การแข่ ง ขั น นำ � เสนอเรื่ อ งราวหรื อ
งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ และเรื่องใกล้ตัว ให้มีความสนุก น่าสนใจ
เข้าใจง่าย ภายใน 3 นาที ครอบคลุมหลักเกณฑ์ 3 ข้อ คือ
เนื้อหาชัดเจน (content) ถูกต้อง (clarity) และน่าสนใจ
(charisma) โดยผู้ชนะจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย
ร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในงานเทศกาลวิทยาศาสตร์
ระดับโลก Cheltenham Science Festival ณ สหราช
อาณาจักร ระหว่างวันที่ 5-10 เดือนมิถุนายน 2561
พร้อมทุนสนับสนุน นอกจากนีผ้ ู้ผา่ นเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศทั้ง 10 ท่าน จะได้รับการฝึกอบรมพิเศษ
แบบเข้ ม ข้ น หรื อ มาสเตอร์ ค ลาส (Masterclass)
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์จาก
สหราชอาณาจักรอีกด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.most.go.th/main/th/news/7111-famelab3
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จิสด้าเตรียมเปิด Amazing Mars
Garden ที่เชียงใหม่

1

3 กุมภาพันธ์ 2561 จิสด้า โดย ดร.ดำ�รงฤทธิ์
เนียมหมวด ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนาอุทยาน
รังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ และคณะ เดินทางไปยัง
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อประชุมโครงการจัดทำ�แหล่งเรียนรู้ต้นแบบภายใต้
Amazing Mars Garden ซึ่ ง เป็ น ความร่ ว มมื อ ทาง
วิชาการว่าด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ
Amazing Mars Garden หรือสวนอัศจรรย์ สีสัน
แห่ ง ดาวอั ง คาร เป็ น การประยุ ก ต์ ก ารใช้ พื้ น ที่ ที่ เ น้ น
ความเป็นสวนพักผ่อน โดยการเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆ
มาผสมผสาน เช่น VR AR รวมถึงรูปแบบการจัดแสดง

อื่ น ๆ ที่ มี อ งค์ ค วามรู้ ท างด้ า นเทคโนโนโลยี อ วกาศ
และภูมิสารสนเทศที่เข้าถึงได้ จับต้องได้อย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะเป็นจุดที่ดึงดูดความสนใจให้กับอุทยาน
หลวงราชพฤกษ์ จากกลุ่มเป้าหมายใหม่ และกลุ่ม
เป้าหมายเดิมที่มีอยู่ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยง
กลุ่มคลัสเตอร์ ในภาคอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี
ใหม่ๆ และศูนย์บ่มเพาะการพัฒนากลุ่ม Start-up
อีกด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.gistda.or.th/main/th/node/2378

การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จิสด้า
นำ � ดาวเที ย มสำ � รวจพื้ น ที่ ป ลู ก ยาง
ทั่วประเทศ สร้างฐานข้อมูลแผนที่ยาง
ให้เป็นเอกภาพ ต่อยอดโครงการต่างๆ
ในอนาคต

8

กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์
แอท เซนทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กทม. จัดเสวนา
“บริหารจัดการยางพาราด้วย Geo-Intelligence” โดยมี
รศ. สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการจิสด้า กล่าว
ปาฐกถาพิเศษเทคโนโลยี Geo-Intelligence ตามด้วย
นายธี ธั ช สุ ข สะอาด ผู้ ว่ า การยางแห่ ง ประเทศไทย

ดร.อานนท์ สนิ ท วงศ์ ณ อยุ ธ ยา ผู้ อำ � นวยการจิ ส ด้ า
รศ. ดร.นิคม แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร์ มก. ร่วม
อภิปรายและเสวนา พร้อมแขกผู้มีเกียรติกว่า 100 คน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.gistda.or.th/main/th/node/2370
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TCEL - รพ.รามาฯ - สกว. เดินหน้าถอดรหัส
จีโนมยีนคนไทย เพื่อการวางแผนรักษา
โรค

ศู

นย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า นชี ว วิ ท ยาศาสตร์ (TCELS)
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) และ ศูนย์
จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี ร่วมแถลงความสำ�เร็จ
การถอดรหัสจีโนมคนไทยเพื่อตรวจหาพันธุกรรมการแพ้ยา
ก่อนวางแผนการรักษา
3 หน่วยงานพันธมิตร TCELS สกว. รพ.รามาฯ โชว์สดุ ยอด
นวัตกรรมบริการ ตรวจยีนก่อนรักษาลดเสีย่ งแพ้ยาหากให้ไม่
ตรงพันธุกรรม ขยายผลถอดรหัสจีโนมประชากรทัง้ อาเซียน
หลังจากทีมนักวิจัยจากศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยการสนับสนุนของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสบ
ความสำ � เร็ จ จากการถอดรหั ส พั น ธุ ก รรมคนไทยคนแรก
เมื่อเดือนมิถุนายน 2554 จากนั้นได้มีการขยายเครือข่าย
เภสั ช พั น ธุ ศ าสตร์ แ ละจี โ นมทางการแพทย์ ไ ปยั ง กลุ่ ม

ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ปี 2555 โดยมี
การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนและอัปเดตความก้าวหน้าใน
การใช้นวัตกรรมบริการของแต่ละประเทศ กระทั่งล่าสุด
ปี 2560 สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ
สถานบันจีโนมริเก้น ประเทศญีป่ นุ่ ได้รว่ มกันสนับสนุนทุน
วิจยั แก่ศนู ย์จโี นมทางการแพทย์ฯ เพือ่ ถอดรหัสพันธุกรรม
ยีนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา 100 ยีนในประชากรภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำ�นวน 1,000 คน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.trf.or.th/medicine-public-health-news/11857-tcels-trf-ramahospital-moving-forward-to-decode-genome-for-treatment

ซินโครตรอน – ซีเกท จับมือแน่น สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีฮาร์ดดิกส์

ส

ถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และบริษัทซีเกท
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำ�กัด 2 ผู้นำ�ด้าน
เทคโนโลยี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ ไดร์ฟ พร้อม
พัฒนาเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ผ่านการวิจัยเชิงลึกด้วย
แสงซินโครตรอน สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์
นวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดใน
ยุคดิจิทัล รองรับการแข่งขันในระดับสากล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.slri.or.th/th/index.php/slrinews/mou-slri-seagate.html
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บ้านนักคิด

ใ

นวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา มีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่สำ�คัญเกิดขึ้น นั่นคือ super
blue blood moon หรือปรากฏการณ์จนั ทรุปราคาเต็มดวง (blood moon) ช่วงทีด่ วงจันทร์โคจร
ใกล้โลก (super moon) และเต็มดวงเป็นครั้งที่ 2 ในเดือนเดียวกัน (blue moon) สรุปคือ มีทั้งสาม
ปรากฏการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันนั่นเองฮะ
ผูไ้ ด้รบั รางวัลประจำ�ฉบับที่ 59
ชุดของขวัญสาระวิทย์ ได้แก่
คุณพิมญดา ทะนันชัย คุณนภสกรณ์ สุวรรณบุตร คุณศราวุฒิ บุญทิพย์ คุณนภดล เกรียงเกษม คุณปณาลี บำ�รุงเกาะ

ปัญหาประจำ�ฉบับที่ 60
ในฉบับนี้ เหมียวอยากให้คุณผู้อ่านบอกเหมียวหน่อยว่า ผักที่เรากินกันนี้ (รายชื่อผักด้านล่างฮะ)
เป็นส่วนใดของพืช

ผักกาดขาว
ฟัก
ตำ�ลึง
กระเทียม
โหระพา
โสน
บรอกโคลี
แคร์รอต
กระเทียม
คะน้า

รางวัลประจำ�ฉบับที่ 60

ใบ
ลำ�ต้น
ดอก
ผล
ชุดของขวัญกินผักกันเถอะเรา
(ถุงผ้าสปันบอนด์, ถุงยืดอายุผัก Active PAK,
หนังสือสาระวิทย์ฉบับพิเศษ, สมุดโน้ต)
จำ�นวน 5 รางวัล

ราก

ส่งคำ�ตอบมาร่วมสนุกได้ที่

กองบรรณาธิการสาระวิทย์ ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เถอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
หรือส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2564 7016 หรือทาง e-mail ที่ sarawit@nstda.or.th
อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ มาด้วยนะฮะ

หมดเขตส่งคำ�ตอบ วันที่ 25 มีนาคม 2561
คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในสาระวิทย์ ฉบับที่ 61
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ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
หนังสือสาระวิทย์ฉบับพิเศษ

จ

ากกิจกรรมที่ให้ส่งความคิดเห็น
มาบอกเราว่าท่านได้นำ�ความรู้
จากการอ่านสาระวิทย์ไปใช้ประโยชน์
อะไรกับตัวเองบ้าง ในด้านไหน สำ�หรับ
ผูท้ สี่ ง่ ไม่ทนั เตรียมพบกันในฉบับหน้า
กั บ กิ จ กรรมร่ ว มสนุ ก กั บ สาระวิ ท ย์
เพื่อรับหนังสือสาระวิทย์ฉบับพิเศษ
กันได้เป็นประจำ�

รายชื่อผู้ ได้รับหนังสือสาระวิทย์
ฉบับพิเศษ มีดังนี้
1.	 ปุณณวิช เลิศธีรวัฒน์ นครราชสีมา
2.	 วรรณภา ศรีวไิ ลสกุลวงศ์ กรุงเทพฯ
3.	 มาลีรตั น์ ถิรสถิตวงษ์ ปทุมธานี
4.	 นภาพร กลิน่ ขัน้ นครราชสีมา
5.	 มารีนี บือซา ยะลา
6.	 จุลนิ ทิพย์ พุทธวงศ์ สงขลา
7.	 สุเมธ อาวสกุลสุทธิ ปทุมธานี
8.	 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล กรุงเทพฯ
9.	 สรชา ไววรกิจ ปทุมธานี
10.	 ภคพร ปฐมสุนทรชัย สมุทรสาคร
11.	 พินยั อ่อนดี แพร่
12.	 ปรีชา มุณศี รี นครศรีธรรมราช
13.	 Ford Charoenkham ปทุมธานี
14.	 ปฏิมากร คุม้ เดช นครปฐม
15.	 สุธนิ ี รักกุศล นครราชสีมา
16.	 Suwanna Phomuenwai
17.	 อัจฉราวรรณ กัลยาณสิทธิ์ กรุงเทพฯ
18.	 อัจฉรียา นวลกลาง จ.เพชรบูรณ์
19. อติวฒ
ุ ิ สุวรรธ กรุงเทพฯ
20. วรพงษ์ อ้นมณี กรุงเทพฯ

ความคิดเห็น
บางส่วนจากสมาชิก
ที่ร่วมกิจกรรม

สาระวิทย์ มีประโยชน์หลายด้าน ทัง้ ในด้านแนวความ
ที่ผ่านมาได้อ่านสาระวิทย์ท้งั จากฉบับจริงและ
E-Magazine หลายฉบับได้สาระประโยชน์ ใน
หลายด้าน
- ด้านการทำ�งานในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิของ
คอบช. และ สกว. ได้รบั ข้อมูลในหลากหลาย
มุมมองมากขึ้นในการพิจารณาอนุมัติและ
ปรับปรุงโครงการวิจยั ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม
- ด้านครอบครัวในฐานะบิดาที่ช่วยชี้แนะให้
คำ � ปรึ ก ษาลู ก สาวที่ ศึ ก ษาอยู่ ใ นคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้กว้าง
ขวางครอบคลุมมากขึน้
ว่าทีร่ อ้ ยตรีปฏิมากร คุม้ เดช จ.นครปฐม
สิ่งทีเ่ รียนรูจ้ ากสาระวิทย์ สำ�หรับเราสามารถ

นำ�ไปใช้ได้ในหลายเรือ่ งมากค่ะ ทีเ่ ห็นได้ชดั เลยคือ
เรือ่ งสุขภาพและการกิน ก่อนหน้านีเ้ รามีปญ
ั หา
สุขภาพมาก สาเหตุกม็ าจากอาหารทีท่ านเข้าไป
พอลองเอาข้อมูลทีไ่ ด้จากสาระวิทย์ไปปรับใช้ดู
ก็รสู้ กึ ว่าตัวเองสุขภาพดีขน้ึ คุณหมอก็ชมด้วย
ค่ะ 555555 ถือเป็นเรือ่ งดีๆ ทีไ่ ด้จากการอ่าน
สาระวิทย์คะ่ :)
ภคพร ปฐมสุนทรชัย จังหวัดสมุทรสาคร

ดิฉนั ได้น�ำ ความรูใ้ หม่ๆ จากการอ่านสาระวิทย์
ไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
1. ดูแลตนเองให้ด�ำ รงชีวติ อย่างมีคณ
ุ ภาพชีวติ
บนฐานความรูท้ างวิทยาศาสตร์ หลีกเลีย่ ง
จากปัจจัยเสีย่ งทีอ่ าจทำ�ให้เกิดโรคหรือสิง่ ที่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวติ
2. รูเ้ ท่าทันเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย เพือ่ เตรียมพร้อม
รับการเปลีย่ นแปลงในสังคมโลกอนาคต
3. มีแรงบันดาลใจให้อยากคิดค้น หาองค์ความ
รูใ้ หม่ๆ จากตัวอย่างผลงานวิจยั ต่างๆ เพือ่
ต่อยอดความรูเ้ ดิมทีม่ อี ยู่ อันอาจก่อให้เกิด
ผลงานที่สร้างสรรค์หรือเป็นอาชีพได้ใน
อนาคต
วรรณภา ศรีวไิ ลสกุลวงศ์ กรุงเทพฯ

คิดงานวิจัยวิทยาศาสตร์ ในปัจจุบัน และ inspired
ความอยากรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์และสามารถนำ�
องค์ความรูใ้ นหลายส่วนมาต่อยอดประยุกต์โครงงาน
ของนักเรียนและนักศึกษาได้ดว้ ย
จุลนิ ทิพย์ พุทธวงศ์
ศูนย์นาโนพลัส คณะวิทยาศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์

ดิฉนั ได้ตดิ ตามวารสารสาระวิทย์ตง้ั แต่นกั เรียน ได้

เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักเขียนบทความเชิง
วิทยาศาสตร์
วารสารสาระวิทย์มีประโยชน์มากค่ะ ดิฉันใช้ลงเป็น
วารสารในกลุม่ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นการ
กระตุน้ ให้นกั เรียนอ่าน และสนใจวิทยาศาสตร์กบั ชีวติ
ประจำ�วัน
นภาพร กลิน่ ขัน้ จ.นครราชสีมา

ได้สาระความรูง้ า่ ยๆ แต่ใช้ได้จริง ทีส่ �ำ คัญติดให้อา่ น
ทุกคนในบ้าน เช่น การประคบเย็นกับร้อนต่างกัน
อย่างไร มักจะเข้าใจผิด ล่าสุดตัวดิฉนั ล้มในห้องน้�ำ
ได้สติเอาประคบเย็นก่อนเลยค่ะ ส่วนเรื่องที่เด็กได้
ความรู้และสนุกคือเป่ายิงฉุบ ตลกมากค่ะ เล่นกับ
ลูกชาย และเขาแพ้ พอเฉลยเอาไปแกล้งน้องต่อ หลัง
จากนัน้ ดิฉนั จะต้องโหลดและอ่านให้เด็กๆ ทีบ่ า้ นทุก
ครัง้ ว่าฉบับนีม้ อี ะไรเด็ดๆ เล่าให้พวกหนูฟงั บ้าง
สรชา ไววรกิจ จ.ปทุมธานี
ข้ าพเจ้าได้นำ�ความรู้จากวาสารสาระวิทย์ มาใช้
ประโยชน์ ในด้านการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนใน
รายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และฟิสกิ ส์ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ได้น�ำ ความรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ของโลก เชือ่ มโยงกับบทเรียน ทำ�ให้
นักเรียนตัง้ ใจเรียนวิทยาศาสตร์ และมักจะถามข้าพเจ้า
อยูบ่ อ่ ยๆ ว่าวันนีค้ รูมเี รือ่ งอะไรใหม่ๆ จะมาเล่าให้พวก
เราฟัง ซึง่ ได้น�ำ ความรูจ้ ากวารสารสาระวิทย์ ในหลายๆ
เรือ่ ง มาใช้เป็นสือ่ ประกอบการสอนให้นกั เรียน ได้เล่า
เรือ่ งราวใหม่ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
และยังทำ�ให้ขา้ พเจ้ามีความสุขในการสอนวิทยาศาสตร์
โดยใช้บทความทีม่ ปี ระโยชน์จากวารสารสาระวิทย์ ค่ะ
นางสาวมารีนี บือซา จ.ยะลา

อย่าพลาด!!
ลุ้นรับรางวัล
ถึง 2 ต่อ

ความคิดเห็นของคุณ มีคุณค่าสำ�หรับเรา

e-magazine สาระวิทย์ ได้ดำ�เนินการมาครบรอบ 5 ปีแล้ว
โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนสมาชิกและผู้อ่านสาระวิทย์ทุกท่าน ร่วม
ตอบแบบสอบถามข้างล่างนี้ เพื่อกอง บ.ก.จะได้นำ�ข้อมูลและ
ความคิดเห็นของท่าน มาปรับปรุงสาระวิทย์ ให้เป็นที่พึงพอใจแก่
สมาชิกและผู้อ่านมากที่สุด
และเพื่อเป็นการตอบแทนสำ�หรับการสละเวลาอันมีค่าของท่าน
กอง บ.ก.มีของรางวัลให้ทุกท่าน ลุ้นรับรางวัลถึง 2 ต่อ!!

ต่อที่ 1 สำ�หรับผู้ที่ส่งแบบสอบถามและที่ตอบครบ

สมบูรณ์เข้ามายังกอง บ.ก. สาระวิทย์ 20 คนแรก จะได้
รับหนังสือ “สาระวิทย์ฉบับพิเศษ” รวมบทความเด่นสาระ
วิทย์ ในรอบ 4 ปี และหนังสือ “รวม (เรื่อง) เด็ด สะเก็ด
ความรู้” ฉบับ INFOGRAPHIC 3 ที่เคยลงในคอลัมน์ สาระ
น่ารูจ้ าก อย.ทุกท่านคนละ 1 ชุด นอกจากนีย้ งั มีสทิ ธิล์ นุ้ รับ
รางวัลใหญ่ต่อที่ 2 อีกด้วย

ต่อที่ 2
รางวัลที่ 1

ชุ ด เลนส์ มิ ว อาย เพื่ อ ใช้ ป ระกอบ
ก ล้ อ ง มื อ ถื อ ใ น ก า ร ใ ช้ ง า น เ ป็ น
กล้องจุลทรรศน์แบบพกพา (กำ�ลัง
ขยาย 3 ขนาด) พร้อมฐานตั้ง และชุด
สไลด์ตัวอย่างเซลล์เยื่อหอม

รางวัลที่ 2

USB flash drive สวทช. 16 GB
พร้อมทั้งเป็นเลเซอร์พอยน์เตอร์และ
ไฟฉายในตัว

รางวัลที่ 3

พวงกุญแจไดโนเสาร์พันธุ์ไทย

จำ�นวน 40 รางวัล

จำ�นวน 2 รางวัล

จำ�นวน 1 รางวัล

ส่งแบบสอบถามมาที่

กองบรรณาธิการสาระวิทย์ ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เถอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
หรือส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2564 7016 หรือทาง e-mail ที่ sarawit@nstda.or.th
อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ มาด้วยนะฮะ

หมดเขตส่งคำ�ตอบ วันที่ 28 มีนาคม 2561
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แบบสอบถาม
สาระวิทย์

ชื่อ-สกุล.......................................................................................................................................
เพศ m ชาย m หญิง
อายุ
m 7-12 ปี
m 13-18 ปี
m 19-24 ปี m 25-30 ปี
m มากกว่า 30 ปี
วุฒิการศึกษา
m กำ�ลังศึกษาชั้น..............
m ม.6 m ปวช./ปวส.	 m ปริญญาตรี		
m ปริญญาโท
m ปริญญาเอก m หลังปริญญาเอก
อาชีพ
m นักเรียน/นักศึกษา m ครู/อาจารย์
m รับราชการ (ทีไ่ ม่ใช่ครู/อาจารย์)
m พนง.รัฐวิสาหกิจ m พนง.บริษัทเอกชน m ธุรกิจส่วนตัว
m อื่นๆ..........................................................................................................................................
ที่อยู่..........................................................................................................................................
.........................................................................รหัสไปรษณีย์..............................................

โปรดทำ�เครือ่ งหมาย 3 ทับบน m ในข้อทีต่ รงกับตัวท่านมากทีส่ ดุ และกรอกความคิดเห็นลงในช่องว่างทีเ่ ว้นไว้
1.	ท่านเป็นสมาชิกสาระวิทย์มาแล้ว
		m น้อยกว่า 6 เดือน
m 0.5-1 ปี 		
m มากกว่า 1-2 ปี
m มากกว่า 2-3 ปี
		
m มากกว่า 3-4 ปี
m มากกว่า 4-5 ปี
m ไม่ได้เป็นสมาชิก
2.	ท่านรู้จักสาระวิทย์ได้อย่างไร
		
m คนใกล้ชิดแนะนำ�
		
m รู้จักผ่านทางโซเชียลมีเดีย
		
m เป็นสมาชิกเก่าสมัยศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ไทย
		
m เป็นสมาชิกจากการมาเข้าค่าย/ ดูงานที่ สวทช.
		
m เป็นสมาชิกจากการมาชมภาพยนตร์ ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
		
m เป็นสมาชิกจากการมาชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
		
m อื่นๆ ........................................................................................................................................................................................................
3.	ท่านอ่านสาระวิทย์โดยเฉลี่ยคิดเป็นจำ�นวนหน้าของเล่มคือ
		m น้อยกว่า 25%
		
m 25-50%
		
m 50-75%
		
m มากกว่า 75%
4.	 เนื้อหาโดยเฉลี่ยของสาระวิทย์สำ�หรับตัวท่านในการทำ�ความเข้าใจ ถือว่า
		
m ง่าย			
m เหมาะสม		 m ยาก			
m ยากมาก
5.	 นอกจากตัวท่านแล้ว ท่านได้ส่งสาระวิทย์ ให้ใครอ่านต่อบ้างหรือไม่
		
m ไม่ได้ส่งต่อ		
m ส่งต่อเป็นบางครั้งให้แก่...........................................................................................................
m ส่งต่อค่อนข้างสม่ำ�เสมอให้แก่...........................................................................................................................................................
6.	 คอลัมน์ที่ท่านชอบอ่านมากที่สุดในสาระวิทย์ คือ................................................................................................................................	
เพราะ..............................................................................................................................................................................................................
7.	 คอลัมน์รองลงมาอีกสองคอลัมน์ที่ท่านชอบ คือ.................................................................................................................................
8.	อยากให้สาระวิทย์นำ�เสนอเรื่องเกี่ยวกับอะไรหรือแนวไหน............................................................................................................
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God is able to create particles of matter of several sizes and figures . . .
and perhaps of different densities and forces, and thereby to vary the laws
of Nature, and make worlds of several sorts in several parts of the Universe.
At least, I see nothing of contradiction in all this.
- Isaac Newton
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