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วัสดีครับท่านผูอ้ า่ น “สาระวิทย์” ทุกท่าน ขอต้อนรับเข้าสูช่ ว่ งฤดูหนาวของประเทศไทย
อย่างเป็นทางการ (แม้จะหนาวเย็นจริงเพียงในบางพื้นที่ก็ตาม) ตามประกาศจาก
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้เปิดเผยว่า ปี พ.ศ. 2562 นี้ ประเทศไทยจะเริ่มก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวตั้งแต่
วันที่ 17 ตุลาคม และจะไปสิน้ สุดประมาณช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยจะมีอากาศ
ที่หนาวเย็นอุณหภูมิต่ำ�สุดเฉลี่ย 20-21 องศาเซลเซียส
สำ�หรับจังหวัดที่จะมีอากาศหนาวจัดในช่วงครึ่งหลังของเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม เช่น
จังหวัดเชียงราย น่าน นครพนม และสกลนคร อุณหภูมิต่ำ�สุดประมาณ 7-8 องศาเซลเซียส
ใครทีอ่ ยากไปสัมผัสความหนาวเย็น เตรียมร่างกายให้พร้อมสำ�หรับทริปท่องเทีย่ วเมืองไทยกัน
ได้เลยนะครับ
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กลับมาที่เนื้อหาสาระของ “นิตยสารสาระวิทย์” ซึ่งฉบับที่ 80 นี้ ยังคงอัดแน่นด้วยสาระ
เข้มข้นเหมือนเช่นเคย โดยเฉพาะผลงานเขียนของ 2 เยาวชนไทยที่ได้ไปใช้ชวี ติ ในต่างแดน กับ
บทความเรื่อง “รางวัลโนเบล : ร างวัลเพื่อส่งเสริมผู้สร้างสรรค์ ผลงานแด่มวลมนุษยชาติ”
สำ�หรับตอนที่ 3 นี้ เป็นตอนจบของเรื่องเล่าอันน่าประทับใจของ “น้องคุ้นเคย” ที่ ได้รับ
ทุนรัฐบาลสวีเดน ไปศึกษาต่อที่ประเทศสวีเดน และคอลัมน์ ใหม่ “สาระวิทย์ ในศิลป์” ของ
“น้องไอซี” ที่ได้มีโอกาสได้ทุนไปศึกษาต่อระดับมัธยมปลายที่ประเทศเวลส์ สหราชอาณาจักร
มาถ่ายทอดเรือ่ งราวประสบการณ์ทนี่ า่ สนุกกับโรงเรียนแห่งใหม่ ทีบ่ รรยากาศเหมือนโรงเรียนฮ
อกวอร์ตส์จากนิยายเรือ่ งแฮร์รพี่ อตเตอร์ เรือ่ งเล่าจะสนุกสนานเพียงใด ขอเชิญทุกท่านพิสจู น์
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วัชราภรณ์ สนทนา
ภาพ โดย Desmond Allen, ชูเกียรติ นวลศรี
และชัชวาลย์ โบสุวรรณ

ครั้งแรกในอาเซียน สวทช. หนุนนักวิจัยไทยใช้เครื่องส่งสัญญาณ
ดาวเทียมพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตามเส้นทางอพยพของเหยี่ยว
นกเขาพันธุจ
์ น
ี และพันธุญ
์ ป
ี่ น
ุ่ พบเดินทางไกลถึง 14,532 กิโลเมตร
ซึ่งไกลกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของโลก อีกทั้งยังพบ “แหล่งทำ�รัง
วางไข่–แหล่งหากินในฤดูหนาว” ในภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
องค์ความรู้สำ�คัญในการร่วมกันอนุรักษ์เส้นทางเหยี่ยวอพยพใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

‘เขาดินสอ’ จุดดูเหยี่ยวระดับโลก

เส้นทางอพยพเอเชียตะวันออกผ่านแผ่นดินใหญ่ East Asian
Continental Flyway) โดยเหยี่ยวจะบินหนีหนาวจากเขต
ไซบีเรีย และจีน ลงมาตามแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ผ่านคาบสมุทรไทย-มาเลเซีย และหมู่เกาะของ
อินโดนีเซีย อีกทั้งเขาดินสออยู่ใกล้กับคอคอดกระซึ่งเป็น
บริเวณที่แคบที่สุดของแผ่นดินในคาบสมุทรมลายู มีความ

เขาดินสอ ตำ�บลบางสน อำ�เภอประทิว จังหวัดชุมพร คือ
หนึ่งในแหล่งดูเหยี่ยวและนกอพยพดีที่สุด 1 ใน 5 ของโลก
เป็นจุดที่เหยี่ยวอพยพนับแสนตัวบินผ่านทุกปี ผู้ชมสามารถ
มองเหยี่ ย วในระยะใกล้ ที่ สุ ด รวมทั้ ง เป็ น จุ ด ที่ พ บเหยี่ ย ว
กิ้งก่าสีดำ�ได้มากที่สุดในโลก ทั้งนี้เพราะเขาดินสอตั้งอยู่ใน
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นายชูเกียรติ นวลศรี ประธานมูลนิธิศึกษาธรรมชาติ
เขาดินสอ กล่าวว่า จากการศึกษาข้อมูลการนับจำ�นวนและ
จำ�แนกชนิด พร้อมทั้งติดห่วงขาเหยี่ยวและนกอินทรีที่อพยพ
ผ่านเขาดินสอในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนอย่างต่อ
เนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 มีรายงานการพบเหยี่ยวและนก
อินทรีอย่างน้อย 38 ชนิด โดยชนิดที่พบมากที่สุด คือ เหยี่ยว
นกเขาพันธุจ์ นี และเหยีย่ วกิง้ ก่าสีด�ำ ซึง่ บางปีมรี ายงานการพบ
ทั้ง 2 ชนิดรวมกันมากกว่า 5 แสนตัว
“นอกจากนี้ข้อมูลการศึกษายังทำ�ให้รู้ว่าเหยี่ยวชนิดไหน
จะอพยพช่วงไหนและมีจำ�นวนเท่าไร โดยตั้งแต่กลางเดือน
สิงหาคมจะเริม่ พบเหยีย่ วนกเขาพันธุญ
์ ปี่ นุ่ อพยพ และตามด้วย
เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีนและเหยี่ยวผึ้ง ซึ่งจะมีจำ�นวนหนาแน่น
มากขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน ถึงสัปดาห์แรกของต้น
เดือนตุลาคม นอกจากนี้ยังพบเหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ�อพยพผ่าน
บริเวณนีจ้ �ำ นวนหลายหมืน่ ตัวต่อวันในช่วงสัปดาห์สดุ ท้ายของ
เดือนตุลาคม (ช่วงวันปิยะมหาราช) และสามารถเห็นได้มาก
ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้บริเวณพื้นที่เขาดินสอ

สูงจากระดับน้ำ�ทะเลปานกลางประมาณ 350 เมตร อยู่ใกล้
ชายฝัง่ อ่าวไทย มีเขามะโรงและเขานมสาวตัง้ อยูท่ างทิศเหนือ
ซึ่งช่วยให้นกใช้ลมร้อนยกตัวสูงก่อนบินผ่านมา เขาดินสอ
จึงเป็นจุดที่เหมาะสมต่อการศึกษาและเก็บข้อมูลนกอพยพ
อย่างมาก

นายชูเกียรติ นวลศรี
ประธานมูลนิธิศึกษาธรรมชาติเขาดินสอ

ฝูงเหยี่ยวกิ้งก่าสีด�ำ เขาดินสอ ชุมพร
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ยังพบกลุ่มเหยี่ยวนกเขามากที่สุดในโลกจำ�นวน 6 ชนิดด้วย
โดยนักท่องเที่ยวสามารถพบเหยี่ยวได้ ในระยะใกล้ชิดไม่เกิน
10-15 เมตร”
ตามรอยเหยีย
่ วนกเขาอพยพด้วย ‘เครือ
่ งส่ง
สัญญาณดาวเทียม’

แม้จะมีการนับจำ�นวนและจำ�แนกชนิดนกล่าเหยือ่ ทีอ่ พยพ
ผ่านเขาดินสออย่างต่อเนือ่ ง จนสามารถจำ�แนกชนิดและรูถ้ งึ
ช่วงเวลาการอพยพของเหยีย่ วแต่ละชนิด แต่การศึกษาเส้นทาง
อพยพของเหยี่ ย วทางเอเชี ย ตะวั น ออกยั ง มี ข้ อ มู ล และ
การศึกษาน้อยมาก ทีมวิจยั จากห้องปฏิบตั กิ ารนิเวศวิทยาการ
อนุรกั ษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่ง
ประเทศไทย และ มูลนิธศิ กึ ษาธรรมชาติเขาดินสอ จึงร่วมกัน
ศึกษาเส้นทางของเหยี่ยวและนกอพยพ โดยใช้เทคโนโลยี
เครือ่ งส่งสัญญาณดาวเทียมพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้การ
สนับสนุนของ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม (อว.) เพือ่ ศึกษาข้อมูลเส้นทางการอพยพ
และจุดแวะพักที่สำ�คัญของเหยี่ยวนกเขา 2 ชนิด คือ เหยี่ยว
นกเขาพันธุ์จีน (ชื่อภาษาอังกฤษ Chinese Sparrowhawk
ชื่อวิทยาศาสตร์ Accipiter soloensis) และเหยี่ยวนกเขา
พั น ธุ์ ญี่ ปุ่ น (ชื่ อ ภาษอั ง กฤษ Japanese Sparrowhawk
ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ Accipiter gularis) ที่ มี ก ารอพยพผ่ า น
ประเทศไทยบริเวณเขาดินสอจำ�นวนนับแสนตัวทุกปี

เหยี่ยวที่ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณดาวเทียม
นายแอนดรูว์ เจ เพียร์ซ (Mr. Andrew J. Pierce)
ผู้เชี่ยวชาญ สังกัดห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยาการอนุรักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า
ทีมวิจัยได้จับเหยี่ยวนกเขาที่อพยพผ่านบริเวณเขาดินสอ
ระหว่างเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม (ซึ่งเป็นช่วงที่มี
เหยีย่ วอพยพผ่านเขาดินสอมากทีส่ ดุ ของปี) ในปี พ.ศ. 25592560 โดย การใช้ตาข่ายแบบพรางตาเพือ่ ทำ�การติดตัง้ เครือ่ ง
ส่งสัญญาณดาวเทียมพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีน้ำ�หนักไม่เกิน
4% ของน้ำ�หนัก ตัวของเหยี่ยว โดยติดที่ตัวเหยี่ยวนกเขา
พันธุ์จีน 4 ตัว และเหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น 4 ตัว ในลักษณะ
สะพายหลัง ซึ่งทุกขั้นตอนดำ�เนินการโดยผู้เชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับเหยี่ยว ซึ่งเทคโนโลยี
นี้มีความแม่นยำ�ในระยะ 0.5-1.5 กิโลเมตรและสามารถ
ติดตามเส้นทางการอพยพและตำ�แหน่งของเหยี่ยวได้ โดย
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เกาะ Nusa Tenggara และประเทศติมอร์-เลสเต ซึ่งจะใช้
เป็นพื้นที่อาศัยในช่วงฤดูหนาว (wintering grounds) โดยจะ
ใช้เวลาบริเวณนี้ประมาณ 70-80 วัน และเมื่อถึงช่วงเดือน
กุ ม ภาพั น ธ์ – พฤษภาคม เหยี่ ย วจะอพยพกลั บ ไปยั ง พื้ น ที่
ผสมพันธุท์ างตอนใต้ของจีน หากแต่วา่ ข้อมูลจากเหยีย่ วนกเขา
พันธุจ์ นี 4 ตัวทีท่ มี วิจยั ติดตัง้ เครือ่ งส่งสัญญาณฯ มีเพียง 2 ตัว
เท่านั้นที่สามารถจับสัญญาณการอพยพผ่านเขาดินสอได้
อีกครั้งในปี พ.ศ. 2561 ทำ�ให้รู้เส้นทางการอพยพที่สมบูรณ์
ของเหยี่ยวชนิดนี้ ซึ่งใช้ระยะทางในการอพยพทั้งสิ้น 14,532
กิโลเมตร (ซึง่ มากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของโลก) และ 9,710
กิโลเมตร
ในส่วนของเหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่นนั้น ทีมวิจัยสามารถ
ติดตามสัญญาณไปถึงพื้นที่ของเกาะสุมาตราและบอร์เนียว
ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ อ าศั ย ในช่ ว งฤดู ห นาวและใช้ เ วลาบริ เ วณนี้
ประมาณ 130-170 วัน ก่อนที่จะอพยพกลับขึ้นทางเหนือ
แต่เป็นทีน่ า่ เสียดายทีท่ มี วิจยั สามารถรับสัญญาณจากเหยีย่ ว
นกเขาพันธุ์ญี่ปุ่นได้เพียง 1 ตัวในช่วงอพยพกลับเท่านั้น

นายแอนดรูว์ เจ เพียร์ซ
การดาวน์ โหลดหรือตรวจสอบข้อมูลออนไลน์ได้จากเว็บไซต์
http://www.argos-system.org/ หรือผ่านแอปพลิเคชัน CLS
view บนสมาร์ตโฟน
“จากการติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณดาวเทียมให้กับเหยี่ยว
นกเขาทั้ง 8 ตัวทำ�ให้ทราบว่า เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน จะ
อพยพลงใต้ ไปยังบริเวณเกาะสุมาตรา ฝั่งตะวันออกของ
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Cover
Story
ดัชนีชี้วัดที่สำ�คัญของคุณภาพสิ่งแวดล้อม แต่เหยี่ยวหลาย
ชนิดกำ�ลังถูกคุกคามเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
อาศัย ดังนัน้ การศึกษาลักษณะพืน้ ทีอ่ าศัยในช่วงฤดูผสมพันธุ์
และฤดูหนาวรวมถึงเส้นทางการอพยพและจุดแวะพักระหว่าง
ทางจึงเป็นสิ่งสำ�คัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์
นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผูอ้ �ำ นวยการ สวทช.
กล่าวว่า สวทช. โดยฝ่ายบริการวิจยั เพือ่ สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ
เล็งเห็นความสำ�คัญในการทำ�วิจยั เรือ่ งการใช้เทคโนโลยีในการ
ติดตามเส้นทางเหยีย่ วอพยพ ซึง่ ถือเป็นครัง้ แรกทีม่ กี ารศึกษา
เส้นทางอพยพของเหยี่ยวนกเขาทั้ง 2 ชนิด นับว่าประสบ
ความสำ�เร็จเป็นอย่างมาก โดยองค์ความรู้ที่ ได้จะเป็นข้อมูล
สำ�คัญในการจัดการและการอนุรกั ษ์อย่างถูกต้องเพือ่ ป้องกัน
การถูกคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงของถิ่นที่อยู่อาศัยตลอด
เส้นทางอพยพจากรัสเซีย ผ่านไทย ลงไปถึงอินโดนีเซียได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทำ�ให้ผู้คนตระหนักและสนใจ
ถึงความสำ�คัญของเหยี่ยวรวมถึงภัยคุกคามที่เกิดกับเหยี่ยว
มากขึ้น
“ที่สำ�คัญองค์ความรู้และผลงานวิจัยที่ ได้ยังนำ�ไปสู่การ
พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วบนฐานความรู้ ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมา สวทช.
สถาบันการศึกษาในท้องถิน่ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ร่วมกันกำ�หนดภารกิจสำ�คัญที่จะส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่
แบบองค์รวมในระดับตำ�บล หรือ Smart Tambon Model
โดยจังหวัดชุมพร เป็นพื้นที่นำ�ร่องที่จะพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของชุมชน 5 ด้าน ได้แก่ อาชีพ สุขภาพ การศึกษา
สังคม และสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนผ่านกลไกการดำ�เนินงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานและชุมชนท้องถิ่น โดยคาดหวังว่า
การนำ�องค์ความรู้จากผลงานวิจัยไปใช้ควบคู่กับการพัฒนา
การท่องเที่ยวในชุมชน จะช่วยนำ�ร่องให้พื้นที่เขาดินสอเป็น
จุดศึกษาวิจัยและจุดชมเหยี่ยวสำ�คัญของประเทศไทยและ
ระดับโลก เป็นฟันเฟืองหนึ่งในขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป”
อย่ า งไรก็ ดี สำ � หรั บ ผู้ ที่ ส นใจชื่ น ชมฝู ง เหยี่ ย วอพยพ
สามารถติดตามได้ ในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายนของทุกปี
ณ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร

โดยเหยี่ยวตัวนี้เดินทางออกจากพื้นที่อาศัยในช่วงฤดูหนาว
บนเกาะ Bangka ประเทศอินโดนีเซีย ไปยังพื้นที่ผสมพันธุ์
ในเขตอามูร์ (Amur) ทางตะวันออกของประเทศรัสเซีย ก่อน
ที่สัญญาณจะขาดหายไป ทำ�ให้สรุปรวมระยะทางอพยพได้
ทัง้ สิน้ 7,699 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางทัง้ สิน้ ประมาณ 50 วัน
นอกจากนั้นแล้วทำ�ให้ทราบอีกว่าพื้นที่อาศัยในช่วงฤดูหนาว
หรือจุดหยุดพักที่สำ�คัญของเหยี่ยวทั้ง 2 ชนิดนี้เป็นพื้นที่ที่
มีมนุษย์เข้ามาใช้ประโยชน์และเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าดั้งเดิม
ให้ ก ลายเป็ น พื้ น ที่ ท างการเกษตรไม่ ว่ า จะเป็ น พื้ น ที่ ป ลู ก
ปาล์มน้ำ�มัน ยางพารา และพืชสกุลอะเคเซีย (Acacia)
เร่ ง อนุ รั ก ษ์ แ ละสร้ า งการท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง
ยั่งยืน

เหยี่ยวจัดเป็นผู้ล่าชั้นสูงสุดบนห่วงโซ่อาหารจึงถือเป็น
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ระเบี
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ง
ข่าววิทย์-

กองบรรณาธิการ

เทคโนฯ ไทย

Magik Growth ถุงปลูกใช้ซ้ำ�
นวัตกรรมรักษ์โลก

ปั

ญหาขยะพลาสติกกลายเป็นผูร้ า้ ยในวันทีส่ ถานการณ์
สิง่ แวดล้อมทัว่ โลกเลวร้าย เนือ่ งจากการปนเปือ้ นของ
‘ไมโครพลาสติก’ ที่คร่าชีวิตสัตว์ทะเลนับไม่ถ้วน รวมทั้งได้
คืบคลานเข้ามาปนเปือ้ นกับเมนูอาหารของมนุษย์ในชีวติ ประจำ�วัน
อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
ล่าสุด ถุงปลูก Magik Growth คือ นวัตกรรมรักษ์ โลกที่
ทีมวิจยั เอ็มเทค สวทช. คิดค้นและผลิตจากพอลิเมอร์ ที่ให้
ค่าความร้อนจะสูงกว่าขยะทัว่ ไป นำ�มาใช้ซ�ำ้ ได้ ช่วยลดการใช้
พลาสติก

บริจาคเงินเข้ากองทุนพัฒนา
S&T ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

คุ

ณสามารถร่วมเป็นหนึ่งในการพัฒนาประเทศได้ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านการ
บริจาคเพือ่ การวิจยั พัฒนา และนวัตกรรม กับกองทุนเพือ่ การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้สำ�นักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และยังได้รบั สิทธิ
ลดหย่อนภาษี 2 เท่า*

รายละเอียด -> http://bit.ly/2p344pZ

รายละเอียด - >> http://bit.ly/2QFqUR0
- เมือ่ รวมกับการบริจาคด้านการศึกษาต้องไม่เกิน 10% ของ
เงินได้หลังจากหักค่าใช้จา่ ยและค่าลดหย่อนอืน่ ๆ
- มีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป จะหักลดหย่อน
ได้ 1 เท่าของจำ�นวนเงินทีบ่ ริจาค
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รับสมัครเข้าร่วมโครงการ
Leaders in Innovation
Fellowships (LIF) Programme
ประจำ�ปี 2563 ภายใต้ทุน
Newton Fund

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เปิด
เทศกาล “ชมดาว...รับลมหนาว”

อุ

ทุ

ทยานดาราศาสตร์สริ นิ ธร จังหวัดเชียงใหม่ กลับมาเปิด
ให้บริการดูดาวกันอีกครัง้ ในพฤศจิกายนนี้ กับกิจกรรม
ดูดาวทุกคืนวันเสาร์ โดยเริม่ ตัง้ แต่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
-พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ประเดิม“เปิดเทศกาลชมดาว...รับลมหนาว 2562-2563” วัน
เสาร์ท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 6 โมงเย็นถึง 4 ทุม่ ณ
หอดูดาวอุทยานดาราศาสตร์สริ นิ ธร อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่

นโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF)
Programme สนับสนุนให้นกั วิจยั และผูป้ ระกอบการไทย
สามารถนำ�ผลงานวิจยั และนวัตกรรมของตนมาจัดทำ�แผนธุรกิจ
เพือ่ ผลักดันให้ผลงานวิจยั เกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ผา่ น
การอบรมให้ความรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุน Venture
Capitalists ทัง้ ในประเทศไทยและประเทศอังกฤษ ช่วยให้นกั
วิจยั และผูป้ ระกอบการไทยมีความรูค้ วามเข้าใจ ในการผลักดัน
ผลงานวิจยั สูก่ ารใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในรูปแบบต่างๆ และ
ได้เครือข่ายการทำ�งานร่วมกันระหว่างนักวิจยั และ technology
entrepreneurs สำ�หรับในปีประจำ�ปี พ.ศ. 2563 นี้

ลงทะเบียนร่วมงานออนไลน์ได้ท่ี - >>
http://bit.ly/StellarWinterFest2019

สามารถดูรายละเอียดได้ท่ี - >>
http://www.tsri.or.th/th/news/detail/413
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กองบรรณาธิการ

เทคโนฯ โลก

ที ม นั ก บิ น อวกาศหญิ ง ที่ ส ถานี อ วกาศระหว่ า งประเทศ
สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเดินอวกาศโดยใช้ผู้หญิง
ทั้งหมดเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา

นั

กบินอวกาศของนาซ่า คริสติน่า โคช และเจสสิก้า เมียร์ ร่วมกันเดินอวกาศเพื่อ
ซ่อมแซมส่วนทีเ่ สียหายของระบบไฟฟ้านอกสถานีอวกาศระหว่างประเทศทีล่ อย
อยูใ่ นวงโคจรโลก ถือเป็นครัง้ แรกนับตัง้ แต่มนุษย์เริม่ การเดินอวกาศเมือ่ ราว 50 ปีทแี่ ล้ว
บรรดาผูน้ �ำ ขององค์การอวกาศสหรัฐฯ และผูน้ �ำ กลุม่ สตรีทวั่ โลก ต่างแสดงความยินดี
ต่อประวัติศาสตร์หน้าใหม่นี้ และต่างคาดหวังว่ากรณีนี้จะกลายเป็นเรื่องปกติของการ
ทำ�งานในอวกาศในอนาคต
คุณเคธี ซุลลิแวน สตรีอเมริกนั คนแรกทีเ่ ดินอวกาศเมือ่ 35 ปีทแี่ ล้ว แสดงความยินดี
ต่อการเดินอวกาศของนักบินอวกาศหญิงล้วน โดยบอกว่า ในที่สุดก็มีผู้หญิงก้าวเข้าสู่
วงการนักบินอวกาศมากขึน้ และเธอเชือ่ ว่าต่อจากนีจ้ ะมีผหู้ ญิงมากกว่า 1 คนในทุกๆ สถานที่
เดิมทีนาซ่าวางแผนจะให้มีการเดินอวกาศแบบใช้ผู้หญิงทั้งหมดตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่
ติดขัดตรงที่มีชุดเดินอวกาศไซส์สำ�หรับผู้หญิงไม่เพียงพอ
ข้อมูลจาก: VOA Thai
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หน้ข่าาววิต่ทย์า- ง
เทคโนฯ โลก

ค้นพบ “หมูรา” ญาติดึกดำ�บรรพ์ของ
“หมีน้ำ�” ในก้อนอำ�พัน 30 ล้านปี
ดร.จอร์จ พอยนาร์ จูเนียร์ นักโบราณชีววิทยาจากมหาวิทยาลัย
ออริกอนสเตต (OSU) ของสหรัฐฯ เป็นผู้ค้นพบ “หมูรา” และ
ได้ตง
ั้ ชือ
่ ให้มน
ั ตามลักษณะภายนอกทีค
่ ล้ายกับหมูอว
้ น โดยสัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดจิ๋วชนิดนี้กินเชื้อราเป็นอาหารหลัก

ห

มู ร ามี ข นาดเล็ ก ราว 100
ไมโครเมตร มีขา 4 คู่ มีส่วน
หัวยืดหยุ่นได้ และมีเปลือกหุ้มตัวซึ่ง
จะลอกออกแบบเดี ย วกั บ การลอก
คราบเมื่อพวกมันเติบโตขึ้น
ผลการวิเคราะห์ซากฟอสซิลของ
หมูราในก้อนอำ�พันหลายร้อยชิ้น ซึ่ง
ขุดค้นได้จากสาธารณรัฐโดมินิกันใน
แถบทะเลแคริบเบียน ชี้ว่าพวกมัน
เคยดำ�รงชีวติ อยูใ่ นยุคเทอร์เชียรีตอน
กลาง (mid-Tertiary) เมือ่ ราว 30 ล้านปี

มาแล้ว ซึ่งร่วมสมัยเดียวกับช่วงเวลาที่
สิ่งมีชวี ติ อย่างแมงป่องเทียม หนอนตัวแบน
โปรโตซัว และเชื้อรา กำ�ลังเพิ่มจำ�นวน
มากขึ้นบนโลก
แม้หมูราจะมีรูปร่างภายนอกคล้าย
กั บ หมี นำ้ � ทาร์ ดิ เ กรด และบางครั้ ง ยั ง
กิ น สั ต ว์ ไ ม่ มี ก ระดู ก สั น หลั ง ขนาดเล็ ก
ชนิดอื่นๆ เหมือนหมีน้ำ�ด้วยเช่นกัน แต่
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ไ ม่ ส ามารถจั ด ให้ ห มู ร า
เป็ น สั ต ว์ ป ระเภทเดี ย วกั บ หมี น้ำ � หรื อ
เป็นสัตว์จำ�พวกเดียวกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
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ในบรรดาสัตว์ ไม่มีกระดูกสันหลังได้
เนื่ อ งจากมั น มี ลั ก ษณะที่ ก้ำ � กึ่ ง ผสม
ผสานระหว่างหมีน้ำ�กับตัวไร (mite)
และอาจเป็นสัตว์ ในหมวดหมู่อนุกรม
วิธานใหม่ หรือจัดเป็นสัตว์ ในไฟลัม
ใหม่ก็เป็นได้
ข้อมูลจาก: BBC Thai
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หน้ข่าาววิต่ทย์า- ง
เทคโนฯ โลก

จีนพัฒนา “รถขุดเหมือง 5G”
ทำ�งานฉลุยไม่ง้อมนุษย์
หนังสือพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน รายงานข่าว
เมือ
่ วันที่ 23 ตุลาคม ว่า จีนได้พฒ
ั นารถขุดเหมืองอัจฉริยะสัญญาณ
5G ซึ่งสามารถทำ�งานได้โดยไม่ต้องมีมนุษย์บังคับควบคุม

ร

ถขุดเหมืองไร้มนุษย์ส�ำ หรับทำ�เหมืองหาบ กว้าง 5.4 เมตร ยาว 10.2 เมตร สูง 5 เมตร และมีความจุบรรทุกสูงสุด 110 ตัน
สามารถขับเคลือ่ นวางภารกิจและเส้นทางด้วยตัวเอง รวมถึงโหลดและถ่ายเทโดยอัตโนมัติ ช่วยยกระดับความปลอดภัย
ในการขุดเหมืองและประสิทธิภาพการผลิต พร้อมด้วยระบบควบคุมโดยตรงเชิงบูรณาการ การประมวลภาพถ่าย การสื่อสาร
ไร้สาย และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อีกด้วย
ข้อมูลจาก: Xinhua Thai
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หน้ข่าาววิต่ทย์า- ง
เทคโนฯ โลก

คณะนักวิจัยของญี่ปุ่นประสบความสำ�เร็จ
ในการตัดต่อข้อมูลทางพันธุกรรม
เพื่อลดจำ�นวนปลาต่างถิ่น
คณะนักวิจย
ั ของญีป
่ น
ุ่ ระบุวา่ ประสบความสำ�เร็จในการตัดต่อ
ข้ อ มู ล ทางพั น ธุ ก รรมเพศผู้ ข องปลาต่ า งถิ่ น ชนิ ด หนึ่ ง
เพื่อทำ�ให้ลูกหลานปลาเพศเมียมีแนวโน้มที่จะเป็นหมัน

ที

มนักวิจยั นีน้ �ำ โดยนายฮิโรยูกิ โอกาโมโตะ จากสำ�นักงานศึกษาและวิจยั การประมงแห่งญีป่ นุ่
ปลา Bluegill เป็นปลาน้ำ�จืดที่มีถิ่นกำ�เนิดในอเมริกาเหนือ โดยตั้งแต่ปลาชนิดนี้ถูกนำ�
มายังญี่ปุ่นเมื่อกว่า 50 ปีก่อน ประชากรของปลาชนิดนี้ก็เพิ่มขึ้นทั่วประเทศญี่ปุ่น ปลาเหล่านี้ ได้
กินปลาพันธุ์ท้องถิ่น และส่งผลต่อระบบนิเวศอย่างมาก
คณะนักวิจัยระบุว่า การตัดต่อข้อมูลทางพันธุกรรมจะทำ�ให้ปลาเพศเมียที่เป็นหมันมีจำ�นวน
มากขึ้นเรื่อยๆ ในรุ่นต่อๆ ไป
ข้อมูลจาก: NHK World-Thai
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บีบีซีไทย / วิทยาศาสตร์

พิเศษ

โนเบล :

ใครได้รางวัลอะไรในปี 2019

คณะกรรมการพิ จ ารณามอบรางวั ล โนเบลได้ ป ระกาศ
ผลผู้ได้รับรางวัลประจำ�ปีนี้ครบทั้ง 6 สาขา โดยในปีนี้มี
นักวิทยาศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ และนักเขียน “ผูส
้ ร้าง
คุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อมวลมนุษยชาติ” ในช่วง 12
เดือนทีผ
่ า่ นมา ทีไ่ ด้รบ
ั รางวัลทัง
้ สิน
้ 15 คน ใน 6 สาขา ดังนี้
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1. รางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์

(จากซ้าย) ศ.วิลเลียม เคลิน, เซอร์ปีเตอร์ แร็ตคลิฟฟ์ และ ศ.เกรก เซเมนซา
ทีมนักวิทยาศาสตร์ 3 คน คือ เซอร์ปีเตอร์ แร็ตคลิฟฟ์ จากสถาบันฟรานซิส คริก และมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
ในอังกฤษ รวมทัง้ ชาวอเมริกนั 2 คน คือ ศ.วิลเลียม เคลิน จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และ ศ.เกรก เซเมนซา จากมหาวิทยาลัย
จอนส์ฮอปกินส์ ในสหรัฐฯ ได้รบั รางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ประจำ�ปี ค.ศ. 2019 ไปครองร่วมกัน ด้วยผลงานวิจยั
ถึงการทำ�งานของเซลล์ ในร่างกายมนุษย์ที่รับรู้และปรับตัวให้เข้ากับระดับก๊าซออกซิเจนที่มีอยู่
การค้นพบของพวกเขาเป็นประโยชน์และเกีย่ วพันกับชีวติ ประจำ�วันของคนทัว่ ไปในหลายด้าน ตัง้ แต่เรือ่ งการออกกำ�ลังกาย
การอยู่ในที่สูง ไปจนถึงการพัฒนาในช่วงต้นของตัวอ่อนมนุษย์ ในครรภ์มารดา
นอกจากนี้ ผลงานของพวกเขายังช่วยปูทางไปสู่การพัฒนาวิธีการใหม่ๆ ในการรักษาโรคโลหิตจาง หรือแม้แต่โรคมะเร็ง
คณะกรรมการรางวัลโนเบลแถลงว่า “เราทราบกันมานานหลายศตวรรษถึงความสำ�คัญขั้นพื้นฐานของออกซิเจน แต่เรื่อง
การปรับตัวของเซลล์ต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับออกซิเจนนั้นยังคงเป็นปริศนามานาน”
2. รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์

(จากซ้ายไปขวา) ศ.เจมส์ พีเบิลส์,
ศ.ดิดีเยร์ เกโลซ และ ศ.มิเชล มายอร์
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ศ.เจมส์ พีเบิลส์ นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ชาวอเมริกันเชื้อสายแคนาดา รวมทั้ง ศ.มิเชล มายอร์ และ ศ.ดิดีเยร์ เกโลซ สอง
นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ชาวสวิส ร่วมกันครองรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำ�ปี ค.ศ. 2019 จากผลงานการพัฒนาทฤษฎีจักรวาล
วิทยากายภาพ (Physical Cosmology) และการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ (Exoplanet) ซึ่งเปลี่ยนแปลงความเข้าใจ
ของมนุษย์เกี่ยวกับโลกและจักรวาลไปอย่างสิ้นเชิง
ศ.พีเบิลส์ ซึง่ ดำ�รงตำ�แหน่งศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ ด้านวิทยาศาสตร์ อัลเบิรต์ ไอน์สไตน์ ทีม่ หาวิทยาลัยพรินซ์ตนั ของสหรัฐฯ
ได้รับการยกย่องจากผลงานทางทฤษฎีหลายเรื่อง ที่นำ�ไปสู่ความเข้าใจต่อพัฒนาการทางกายภาพของเอกภพในช่วงเวลาต่างๆ
นับแต่เหตุการณ์บิ๊กแบงราว 14,000 ล้านปีก่อนเป็นต้นมา
ในขณะที่ ศ.มายอร์ และ ศ.เกโลซ จากมหาวิทยาลัยเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ จะได้รับเงินรางวัลอีกครึ่งหนึ่งร่วมกัน จาก
ผลงานการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงแรกในกลุ่มดาวเพกาซัส ซึ่งพลิกแนวคิดเรื่องตำ�แหน่งแห่งที่ของโลกและ
ระบบสุริยะอื่นๆ ในสายตาของนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ไปอย่างมาก
3. รางวัลโนเบลสาขาเคมี

(จากซ้าย) ศ.จอห์น บี. กู๊ดอีนัฟ,
ศ.เอ็ม. สแตนลีย์ วิตทิงแฮม,
ศ.อากิระ โยชิโนะ
ศ.จอห์น บี. กู๊ดอีนัฟ ชาวอเมริกัน และศ.เอ็ม. สแตนลีย์ วิตทิงแฮม ชาวอังกฤษ รวมทั้งศ.อากิระ โยชิโนะ ชาวญี่ปุ่
ร่วมกันครองรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำ�ปีนี้ จากผลงานการคิดค้นและพัฒนาแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ซึ่งเป็นนวัตกรรม
ที่ปฏิวัติโลกยุคใหม่ให้มีสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่สามารถชาร์จไฟซ้ำ� เพื่อนำ�มาใช้งานได้หลายครั้ง
ศ.วิตทิงแฮม จากมหาวิทยาลัยบิงแฮมตันของสหรัฐฯ เป็นผู้เสนอแนวคิดที่ใช้ประดิษฐ์แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเป็นคนแรก
ในช่วงทศวรรษ 1970 โดยเขาค้นพบหลักการทำ�ขัว้ บวกหรือแคโทดของแบตเตอรี่ให้กกั เก็บพลังงานได้สงู โดยให้ประจุไฟฟ้าหรือ
ไอออนของลิเทียมสามารถเคลื่อนที่จากขั้วลบ และสอดตัวเข้าไปอยู่ในขั้วบวกซึ่งทำ�จากไทเทเนียมไดซัลไฟด์ที่มีโครงสร้างเป็น
ชั้นซ้อนกัน (intercalation) ซึ่งกระบวนการนี้สามารถไหลย้อนกลับในทิศทางตรงข้ามได้
ส่วน ศ.กู๊ดอีนัฟ จากมหาวิทยาลัยเทกซัส วิทยาเขตออสตินของสหรัฐฯ อายุ 97 ปี ถือเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลที่มีอายุมาก
ที่สุดในปัจจุบัน เขาเป็นผู้ริเริ่มนำ�โคบอลต์ออกไซด์มาใช้เป็นวัสดุทำ�ขั้วบวกในแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่เพิ่งคิดค้นขึ้นใหม่ ซึ่ง
สามารถทำ�ให้แบตเตอรี่ชนิดนี้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยมีความต่างศักย์เพิ่มจาก 2 โวลต์ เป็น 4 โวลต์
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4. รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม

โอลกา ทอคาร์ ต ชู ก นั ก เขี ย น
ชาวโปแลนด์ เป็นผู้ชนะรางวัลโนเบล
สาขาวรรณกรรมประจำ�ปี ค.ศ. 2018
และ เพเตอร์ แฮนต์เคอ นักเขียนชาว
ออสเตรีย เป็นผู้ชนะในปี ค.ศ. 2019
ในปี นี้ มี ก ารประกาศผลผู้ ไ ด้ รั บ
รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม รวมยอด
2 รางวัล คือ ของปี ค.ศ. 2018 และ
ค.ศ. 2019 เนื่ อ งจากไม่ มี ก ารมอบ
รางวัลในปีที่แล้ว หลังเกิดกรณีอื้อฉาว
เรือ่ งเพศในคณะกรรมการผูต้ ดั สินรางวัล
โอลกา ทอคาร์ตชูก นักเขียนชาวโปแลนด์ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมประจำ�ปี ค.ศ. 2018 และเพเตอร์ แฮนต์เคอ
นักประพันธ์ชาวออสเตรีย เป็นเจ้าของรางวัลในปีนี้
คณะกรรมการตัดสินระบุว่า ทอคาร์ตชูก วัย 57 ปี ได้รับรางวัลจาก “จินตนาการที่มีการพรรณนาอย่างลึกซึ้งและรอบด้าน
เป็นตัวแทนของการก้าวข้ามพรมแดนของชีวิตรูปแบบหนึ่ง”
เธอเป็นเจ้าของหนังสือขายดีที่สุดของโปแลนด์ เช่น Primeval and Other Times ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหมู่บ้าน
ในตำ�นานแห่งหนึ่ง และได้แกะรอยประวัติศาสตร์ของโปแลนด์ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 1 จนถึงทศวรรษ 1980 ขณะที่
แฮนต์ เ คอได้ รั บ การยกย่ อ งว่ า เป็ น หนึ่ ง ในนั ก เขี ย นภาษาเยอรมั น ที่ ช่ ว ยจุ ด ประกายความคิ ด ผู้ ค นได้ ม ากที่ สุ ด โดยมี
ผลงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เช่น A Sorrow Beyond Dreams ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ ในปี ค.ศ. 1975 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การฆ่าตัวตายของแม่เขาในปี ค.ศ. 1971
สมาชิกคณะกรรมการรางวัลโนเบลระบุด้วยว่า พวกเขารู้สึก “ตกตะลึง” จากผลงานเรื่อง Die Obstdiebin ในปี ค.ศ. 2017
“เขาได้สำ�รวจขอบเขตและสถานที่ที่ไม่เคยมีใครพบเห็นอย่างมีชั้นเชิงทางศิลปะที่ยอดเยี่ยม”
5. รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

นายอาเบีย อาห์เหม็ด ขึ้นดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีของ
เอธิโอเปียเมื่อเดือน เมษายน ค.ศ. 2018
นายกรัฐมนตรีอาเบีย อาห์เหม็ด แห่งเอธิโอเปีย ได้รับเลือก
ให้เป็นผู้ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำ�ปีนี้ จากความ
พยายามผลักดัน “ให้เกิดสันติภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศ”
ความพยายามของนายอาห์เหม็ดได้นำ�ไปสู่การลงนามในข้อ
ตกลงสันติภาพเมือ่ ปีทแี่ ล้ว ซึง่ ช่วยยุตคิ วามตึงเครียดทางทหารกับ
เอริเทรียที่ยืดเยื้อมาเกือบ 20 ปี หลังเกิดข้อพิพาทเรื่องชายแดน
กันในปี ค.ศ. 1998-2000 ซึ่งทำ�ให้มีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นคน
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บทความ
พิเศษ

6. รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์

จากซ้าย ศ.อภิจิต บาเนอร์จี, ศ.เอสแตร์ ดูโฟล และ ศ.ไมเคิล ครีเมอร์
ศ.เอสแตร์ ดูโฟล และ ศ.อภิจิต บาเนอร์จี สามี จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตส์ (เอ็มไอที) รวมทั้ง ศ.ไมเคิล
ครีเมอร์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ครองรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำ�ปีนี้ร่วมกัน จากผลงาน “ที่ช่วยยกระดับ
ประสิทธิภาพในการต่อสู้กับความยากจนทั่วโลก”
ผลงานของนักเศรษฐศาสตร์ทั้งสามมุ่งเน้นไปยังชุมชนยากจนที่สุดในอินเดียและแอฟริกา ซึ่งงานวิจัยของพวกเขาช่วยชี้
ให้เห็นว่าการลงทุนใดมีความคุม้ ค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อชีวติ ของคนยากจนเหล่านี้ โดยหนึง่ ในผลลัพธ์จากงานวิจยั
พวกเขาช่วยให้เด็กอินเดียกว่า 5 ล้านคนได้รับประโยชน์จากโครงการกวดวิชาในโรงเรียน
คณะกรรมการตัดสินรางวัลโนเบลระบุว่า ภายในระยะเวลาเพียง 2 ทศวรรษ วิธีการในเชิงทดลองของพวกเขาได้ช่วย
เปลี่ยนโฉมวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นศาสตร์ที่กำ�ลังเฟื่องฟูมากในปัจจุบัน
โดย ศ.ดูโฟล วัย 46 ปี ถือเป็นสตรีคนที่สองที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ และเป็นผู้ได้รับรางวัลอายุน้อยที่สุด
ของสาขานี้ นับแต่ธนาคารกลางสวีเดนได้ริเริ่มมอบรางวันนี้ในปี ค.ศ. 1969 เพื่อระลึกถึงนายอัลเฟรด โนเบล ผู้ก่อตั้งรางวัล
อันทรงเกียรตินี้
สำ�หรับพิธีมอบรางวัลโนเบลจะมีขึ้นที่กรุงสตอกโฮล์ม ของสวีเดน ในวันที่ 10 ธันวาคมนี้ ซึ่งตรงกับวันครบรอบการถึงแก่
กรรมของนายอัลเฟรด โนเบล ยกเว้นรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่จะมีพิธีมอบในกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์
ข้อมูลจาก: https://www.bbc.com/thai/international-50049352

พฤศจิกายน 2562
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ห้องภาพ
สัตว์ปา่
ไทย

ประทีป ด้วงแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กระแตเหนือ
Tupaia belangeri

กระแตเหนือมีขนาดความยาวหัวและลำ�ตัวรวมกันประมาณ
18 เซนติเมตร มีหางยาวประมาณ 18 เซนติเมตร
น้ำ�หนักประมาณ 150 กรัม ออกหากินในเวลากลางวันตามพื้นป่า
ในบางพื้นที่มีความหนาแน่นประชากรสูงถึง 9 ตัวต่อพื้นที่
100 เมตร x 100 เมตร ปกติพบกระแตเหนือวัยอ่อนเป็นจำ�นวนมาก
ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี
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สาระน่ารูจ้ าก อย.
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สาระ
Link
YouTube Channel ช่อง MR.SPACEMAN THAILAND

ช่อง Youtube ที่ติดตามทุกเหตุการณ์ข่าวสารวงการอวกาศ การสำ�รวจอวกาศ เทคโนโลยีอวกาศ การทดลองในสถานี
อวกาศนานาชาติ และหลากหลายสาระความรูด้ าราศาสตร์ สารคดีอวกาศ ด้วยแนวคิดเพราะเรือ่ งอวกาศใกล้อยูใ่ กล้ตวั กว่า
ที่คุณคิด สามารถติดตามได้ทาง: https://www.youtube.com/c/mrspacemanthailand
escivocab พจนานุกรมศัพท์วิทย์ คณิต เทคโนโลยี 2017

escivocab เป็นพจนานุกรมศัพท์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
จัดทำ�โดย สสวท.
โดยรวบรวมคำ�ศัพท์ ไว้มากกว่า 3,800 คำ� จากหนังสือเรียนวิชา วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คำ�
อธิบาย สือ่ ประกอบ และเว็บไซต์ทเี่ กีย่ วข้อง คุณครู นักเรียน และผูส้ นใจ สามารถ
ค้นหาคำ�ศัพท์ ซึ่งมีทั้งหมด 8 หมวด ได้แก่
1. เคมี
5. โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
2. ชีววิทยา
6. คณิตศาสตร์
3. ฟิสิกส์
7. คอมพิวเตอร์
4. วิทย์ทั่วไป
8. การออกแบบและเทคโนโลยี
escivocab ใช้งานได้ทั้งแบบ online และ offline และเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการ
ค้นคว้าคำ�ศัพท์ เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการเรียนรู้ ให้ดีขึ้น สามารถดาวน์ โหลดได้
ฟรีที่ Google Play
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กองบรรณาธิ การ

“ในหลวง-พระราชิ นี ” เสด็ จ เปิ ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พ ระรามเก้ า จ.ปทุ ม ธานี แหล่ ง เรี ย นรู้ ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยและของโลก

พลตำ�รวจโท อำ�พล บัวรับพร ผู้บัญชาการตำ�รวจภูธณภาค 1
รองศาสตราจารย์ สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ รวิน
ระวิวงศ์ ผูอ้ �ำ นวยการองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
เฝ้าฯ รับเสด็จ
“พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พ ระรามเก้ า ” หรื อ ในชื่ อ ภาษาอั ง กฤษว่ า
“Rama 9 Museum” เป็นโครงการที่ริเริ่มเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยคณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบ อนุมตั งิ บประมาณ 1,890 ล้านบาท เมือ่ วันที่ 2
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ให้ด�ำ เนินการจัดสร้าง ภายใต้หวั ข้อหลัก
ในการนำ�เสนอ คือ “พระมหากษัตริยน์ กั พัฒนา การอยูร่ ว่ มกัน
อย่างยั่งยืน” เพื่อแสดงให้เห็นถึงหลักการคิด วิธีการทรงงาน
และกระบวนการค้ น หาคำ � ตอบตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงนำ�ไปแก้
ปัญหา พระราชทานแก่พสกนิกรในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ทัว่ ประเทศไทย
“พิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้า” เป็นแหล่งเรียนรูด้ า้ นนิเวศวิทยา
และสิง่ แวดล้อมทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก ด้วยมีเนื้อที่กว่า 42 ไร่
มีก�ำ หนดเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนธันวาคม พ.ศ.
2562 ตัง้ อยูบ่ ริเวณเดียวกับพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ พิพธิ ภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอยู่
เดิมขององค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ ต.คลองห้า
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02577 9999 ต่อ 2122

วัน

ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 62 เวลา 17.00 น. พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำ�เนิน
พร้ อ มด้ ว ย สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี เสด็ จ
พระราชดำ�เนินไปทรงเปิด “พิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้า” ณ องค์การ
พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ต.คลอง
ห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา
นายกรัฐมนตรี นายพินจิ บุญเลิศ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดปทุมธานี
นายสุวทิ ย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายสุชิต โต๊ะวิเศษกุล
ผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าคณะศาลแรงงานกลาง ช่วยทำ�งานชัว่ คราว
ในตำ�แหน่งผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าศาล จังหวัดธัญบุรี พลตรี ธวัชชัย
ตั้ ง พิ ทั ก ษ์ กุ ล ผู้ บั ญ ช า ก า ร ม ณ ฑ ล ท ห า ร บ ก ที่ 1 1
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นักวิจัยไบโอเทคได้รับรางวัลทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์
ประจำ�ปี พ.ศ. 2562

ดร.

ธิดารัตน์ นิม่ เชือ้ หัวหน้าทีมวิจยั เทคโนโลยี
เอนไซม์ กลุม่ วิจยั เทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรี
และชีวภัณฑ์ นักวิจัยหญิงคนที่ 12 ของไบโอเทคที่ ได้รับทุน
จากโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงาน
วิทยาศาสตร์” ประจำ�ปี พ.ศ. 2562 (L’OREAL For Women
in Science 2019) สาขาวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ (Life sciences)
จากผลงานวิ จัย เรื่ อ ง “เอนอี ช (ENZease) : เอนไซม์
อัจฉริยะทูอนิ วันสำ�หรับกระบวนการผลิตสิง่ ทอทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม”
ดร.ธิดารัตน์ ฯ และคณะวิจยั ด้มงุ่ หน้าคิดค้นเทคโนโลยี
เอนไซม์จากเชื้อจุลินทรีย์ผ่านกระบวนการที่ซับซ้อน เพื่อ
นำ�ไปสู่การพัฒนาเอนไซม์ที่มี ศักยภาพสูง และนำ�ไปสู่
การพัฒนาเอนไซม์สัญชาติไทยที่สามารถนำ�ไปใช้ทดแทน
การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตผ้าฝ้ายในอุตสาหกรรม
สิ่งทอได้ โดยเอนอีซ (ENZease) เอนไซม์อัจฉริยะทูอินวัน
สำ�หรับกระบวนการผลิตสิง่ ทอทีส่ ามารถลอกแป้งและกำ�จัด
สิ่งสกปรกได้พร้อมกันในขั้นตอนเดียว ซึ่งเอนอีซที่คิดค้น
ได้นี้สามารถเข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพของผ้าไทย ทั้งใน
ระดับอุตสาหกรรมและสิ่งทอพื้นเมืองและเพิ่มผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ซึง่ จะส่งผลกระทบเชิงบวกทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่อ
สังคม เศรษฐกิจ และชีวติ ความเป็นอยูข่ องผูค้ น โดยเฉพาะ
ประชาชนชาวไทย อย่างมหาศาลต่อไปในอนาคต
โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงาน
วิทยาศาสตร์” หรือ For Women in Science จัดขึ้นโดย
บริษัทลอรีอัล (ประเทศไทย) จำ�กัด จากการสนับสนุนของ
สำ�นักเลขาธิการแห่งชาติวา่ ด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ซึง่ กิจกรรมดังกล่าว
จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 17 ในประเทศไทย โดยจะมอบทุน
วิจัยทันละ 250,000 บาท ให้กับนักวิจัยหญิงรุ่นใหม่ที่มีอายุ
ระหว่าง 25-40 ปี เพื่อผลักดันนักวิจัยสตรีของไทยให้เดิน
หน้าสร้างผลงานการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ซินโครตรอน ขึ้นรับ 2 รางวัล ระดับโลก International Business Awards พร้อมก้าวสู่
องค์กรที่เป็นเลิศระดับสากล

2. BRONZE WINNER : Award for Communication or
PR Campaign of the Year
รางวัล Stevie Awards ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2002 เป็น
รางวัลที่มอบเพื่อยกย่องและสร้างการรับรู้แก่สาธารณชน
เกีย่ วกับความสำ�เร็จและผลงานด้านบวกขององค์กร เมือ่ ต้นปี
ทีผ่ า่ นมาสถาบันฯ ได้รบั รางวัล Stevie Awards ในระดับเอเชีย
แปซิฟกิ มาแล้ว ทัง้ ในสาขานวัตกรรมการให้บริการลูกค้า และ
นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ด้านระบบลำ�เลียงแสง ซึ่งในครั้งนี้สถาบันฯ ได้
รับอีก 2 รางวัลในระดับโลกInternational Business Awards
จาก The Stevie Awards ซึ่งเป็นการเข้าชิงรางวัลในระดับ
ที่กว้างขวางและการแข่งขันสูงมากกว่าครั้งก่อน มีผลงานที่
เข้าชิงรางวัลกว่า 3,500 ผลงาน จากมากกว่า 70 ประเทศ
ทั่วโลก และมีคณะกรรมการตัดสินที่เป็นผู้ทรงวุฒิและ CEO
หน่วยงานต่างๆ จากทั่วโลกจำ�นวน 250 ท่าน

ส

ถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดย
นางระวีวรรณ เลิศสุขสมบัติ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และ
พัฒนาธุรกิจองค์กร ตัวแทนสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
ขึ้นรับโล่รางวัล ในงาน The 16th Annual International
Business Awards ซึ่งจัดขึ้น ณ The Andaz Vienna am
Belvedere Hotel in Vienna ประเทศออสเตรี ย โดย
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนได้รับ 2 รางวัล ได้แก่
1. GOLD WINNER: Award for Organization of the Year
in Non-Profit or Government Organization (Medium
Size)

พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/2kph0El
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วว. รับรางวัล Recognition of Excellence หน่วยงานรัฐปฏิบต
ั ภ
ิ ารกิจเสริมศักยภาพ
SME ด้วย วทน.

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับรางวัล Recognition
of Excellence ในงานสัมมนา Thailand OpenGov
Leadership Forum 2019 ในฐานะที่ วว. เป็นหน่วยงานรัฐ
ที่ปฏิบัติภารกิจด้านการส่งเสริมศักยภาพ SMEs ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพือ่ ให้ SMEs
สามารถพึง่ พาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน และส่งเสริมให้สงั คม
ไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 โอกาสนี้ ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์
รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน
และนายสายั น ต์ ตั น พานิ ช รองผู้ ว่ า การกลุ่ ม วิ จั ย
และพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. ร่วมเป็นเกียรติ
และแสดงความยินดี ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ
ห้อง Watergate Ballroom A&B ชั้น 6 โรงแรม Amari
Watergate Bangkok

ดร.

ชุ ติ ม า เอี่ ย มโชติ ช วลิ ต ผู้ ว่ า การ
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่ ง ประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา

ข้อมูลข่าวโดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.)
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ทีเซลส์เปิดตัว Human Genomic Music : เครื่องมือสื่อสารสร้างความรับรู้ด้านจีโนมมนุษย์

ดร.

ศิ ริ ศั ก ดิ์ เทพาคำ � รองผู้ อำ � นวยการด้ า น
วิชาการและนวัตกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร์กล่าวว่า “ทีเซลส์ (TCELS) เล็งเห็นความ
สำ�คัญในการสร้างความตระหนักและการรับรู้ต่อประชาชน
โดยได้จดั ทำ� Human Genomic Music : เครือ่ งมือสือ่ สารสร้าง
ความรับรูด้ า้ นจีโนมมนุษย์ เพือ่ ถ่ายทอดเรือ่ งราวของจีโนมิกส์
เผยแพร่สู่สาธารณชน ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจและ
เข้าถึงได้ง่าย จึงได้จัดทำ�โครงการ Human Genomic Music
ขึ้น เพื่อประยุกต์ผลงานจากการศึกษาวิจัยด้านการแพทย์
จีโนมิกส์ ใช้รหัสพันธุกรรมมนุษย์ หรือดีเอ็นเอ มาสร้างเป็น
บทเพลงและเสียงดนตรี เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารให้แก่
ประชาชนขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย
โดยดำ�เนินการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ ใช้การจับคู่เบส
3 ในการแปลงเป็นโน้ตดนตรี 1เสียง ดังนั้น รหัสดีเอ็นเอ ซึ่ง
ประกอบด้วยเบส 4 ตัว คือ A T C G เมื่อจับคู่ 3 เป็น AAA
AAG AAC AAT ACA ACG ACT จะสามารถเปลี่ยนรหัส
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พันธุกรรมเหล่านี้ ได้ออกมาเป็น 64 ตัวโน้ต หรือ 64 เสียง
ซึ่งโครงการนี้ ได้ ใช้ดีเอ็นเอจากคนไทย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มคนที่
ไม่มีโรค กลุ่มคนที่มียีนโรคมะเร็ง และจากกลุ่มคนที่มียีน
อัลไซเมอร์ นำ�มาร้อยเรียงใส่จังหวะให้เป็นบทเพลง ซึ่งต้อง
ใช้ความเข้าใจถึงพันธุศาสตร์ และความสามารถเฉพาะทาง
ดนตรีที่จะถอดรหัสทางพันธุกรรม เป็น code และถ่ายทอด
จากชุด code ดังกล่าวเป็นโน้ตดนตรี
จากนั้นจึงนำ�มาเรียบเรียงใส่จังหวะ เพื่อให้เป็นดนตรีที่มี
ความสมบูรณ์ มีคณ
ุ ภาพ ถ่ายทอดให้เกิดอรรถรส สือ่ ความหมาย
เกิดแรงบันดาลใจไปยังประชาชนได้ ซึ่งในการดำ�เนินงาน
ครั้งนี้ เราได้ผู้ประพันธ์บทเพลง Music Director และ
นักดนตรีมืออาชีพ คือ คุณหนึ่ง จักรวาล เสาธงยุติธรรม
มาเรียบเรียงดนตรีให้ โดยบทเพลงแห่งชีวิตทั้ง 3 บทเพลง
รายละเอียดข่าว:
http://www.tcels.or.th/News/Press-Release/1579
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คอลัมน์
แนะนำ�

สาระวิทย์
ในศิลป์

วริ ศา ใจดี (ไอซี )
เด็ ก สาย(พั น ธุ์)วิท ย์ส านศิล ป์ ชอบเรีย นคณิตศาสตร์ และฟิ สิ กส์ สนใจเรื ่ อ งเกี ่ ยวกั บอวกาศและสั ต ว์ เ ลี ้ ยงตั ว จิ ๋ ว
เวลาว่า งชอบทำ�งานศิล ปะ กำ� ลั ง ค้ นหาสู ต รผสมที ่ ลงตั ว ระหว่ างวิ ทย์ กั บศิ ลป์
Instagram : iizeewj
สวัสดีเพื่อนๆ ผู้อ่านสาระวิทย์ทุกท่าน ยังจำ�บทความสัตว์เลี้ยง
ตัวจิ๋วภายใต้ค อลัม น์เ รื่ อ งเขี ยนจากผู้ อ่ านสาระวิ ทย์ กั นได้ ไหม!
ห่างหายกันไปเสียนานแต่ฉน
ั ก็กลับมาอีกครัง
้ แล้ว!! (ถึงสัตว์เลีย
้ ง
ตัวจิ๋วของฉันจะถูกปลดปล่อย และได้แยกย้ายกลับถิ่นธรรมชาติ
ของมันไปแล้วก็เถอะ) ตอนนี้ฉันได้รับทุนการศึกษาที่ United
World College: Atlantic College (UWCAC) ประเทศเวลส์
สหราชอาณาจักร การจากบ้านมาสองเดือนกว่าๆ ทำ�ให้ฉน
ั คิดถึง
ประเทศไทย และสัตว์เลี้ยงตัวจิ๋วของฉันมากๆ ในขณะเดียวกัน
ก็มีเรื่องราวใหม่ๆ ผ่านเข้ามามากมาย ฉันเลยอยากจะเขียนเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ใหม่ๆ ให้เพื่อนๆ ฟังกันอีก

โรงเรียนที่ฉันเรียนตั้งอยู่ในเมืองเล็กๆ ติดริมทะเล มีห้องเรียนอยู่ในปราสาท
บรรยากาศเหมือนโรงเรียนฮอกวอร์ตส์จากนิยายเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ จำ�ได้ว่าตอนรู้
บ้านพักในโรงเรียนคือรู้สึกเหมือนกำ�ลังสวมหมวกคัดสรรอยู่เลย 555
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ที่นี่ฉันได้รู้ว่าที่นี่อากาศดีมากจาก
การสังเกตไลเคนส์สีสด (ฉันเคยเขียน
เรือ่ งเกีย่ วกับไลเคนส์ หากเพือ่ นคนไหน
สนใจไปหาอ่านได้ ในสาระวิทย์ฉบับที่
49 เดือนเมษายน 2560 นะ) และรูป
ทรงประหลาดๆ ที่มีขนาดใหญ่ดูอุดม
สมบูรณ์อยู่กันหนาแน่นเต็มกิ่งไม้
ฉั น ยั ง ได้ เ ห็ น ลำ � ดั บ ฟิ โ บนั ก ชี ใ น
ธรรมชาติ อ ยู่ ทุ ก วั น ๆ ความสวยงาม
แห่ ง ตั ว เลขทางคณิ ต ศาสตร์ ไ ม่ ใ ช่ มี
อยู่แค่ในห้องเรียนคณิตศาสตร์ ความ
มหัศจรรย์ของจำ�นวนตัวเลขที่สัมพันธ์
กั บ ธรรมชาติ ฉั น สามารถพบเจอได้
ในทุ ก ครั้ ง ที่ เ ดิ น ผ่ า นสวนดอกไม้ ไ ป
ห้ อ งเรี ย น และเดิ น เล่ น ในป่ า หลั ง
โรงเรียน
ยิง่ ไปกว่านัน้ ทุกๆเช้าทีฉ่ นั เดินออก
จากหอพักไปเข้าห้องเรียน ก็จะมีเมล็ด
อะไรไม่รู้รูปร่างแปลกๆ หล่นใส่หัวฉัน
ด้ ว ยการเคลื่ อ นไหวแบบควงสว่ า น

คล้ายกับลูกยางบ้านเรา แต่สวยไปอีกแบบหนึง่ ซึง่ ฉันเองก็สงสัยและกำ�ลังพยายาม
หาคำ�ตอบอยู่ ถึงลักษณะปีกของมัน และเทคนิคการชะลอแรงกระแทก ที่สู้กับแรง
โน้มถ่วงและแข็งแกร่งพอทีจ่ ะไม่ถกู ลมพัดลอยหายไป เพราะทีน่ ลี่ มแรงมากๆ ฉันยัง
เกือบโดนพัดปลิวเลย
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และทีถ่ กู ใจฉันทีส่ ดุ คือ ฉันได้คลาย
ความคิดถึงสัตว์เลีย้ งตัวจิว๋ ของฉันด้วย
การแวะเวียนมาหาเจ้าจิ้งจกน้ำ�ที่ห้อง
ทดลองชีววิทยาอยู่ทุกๆ วัน แล้วก็ได้
ค้นพบถึงความมหัศจรรย์ที่มันสามารถ
สร้ า งอวั ย วะใหม่ ท ดแทนได้ เ มื่ อ ถู ก
ตัดขาดไป (คุ้นๆ เหมือนเจ้าพลานาเรีย
เพื่อนเก่าของฉันเลย ไปลองหาอ่านดู
ได้จากสาระวิทย์ฉบับที่ 36 เดือนมีนาคม
2559 นะ!)
เกริน่ มาซะยาว จะเห็นได้วา่ ความงาม
ทางศิลปะ ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตที่เกิด
จากกฎเกณฑ์พื้นฐานทางธรรมชาติซึ่ง
สามารถอธิ บ ายได้ ด้ ว ยหลั ก การทาง
วิ ท ยาศาสตร์ เราจึ ง ไม่ ส ามารถแยก
ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ อ อกจากกั น ได้ เ ลย
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein)
นักคณิตศาสตร์และนักฟิสิกส์ที่มีชื่อ
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เสียงชาวเยอรมันเชื้อสายยิวกล่าวเอา
ไว้ว่า “The greatest scientists are
artists as well”
(จากหนังสือ The New Quotable
Einstein ของ Alice Calaprice) จาก
ประโยคนี้ในความคิดของฉัน ฉันคิดว่า
การเป็นนักวิทยาศาสตร์ทดี่ ไี ม่ตา่ งอะไร
กับการเป็นศิลปินทีเ่ ด่น นักวิทยาศาสตร์
ที่ ส ร้ า งสรรค์ ผ ลงานใหม่ ๆ ได้ ต้ อ งมี
จินตนาการที่กว้างไกล และมีสุนทรียะ
ทางศิลปะ ในขณะทีศ่ ลิ ปินทีช่ อ่ื เสียงต้องมี
กระบวนการคิ ด ที่ เ ป็ น ระบบระเบี ย บ

และเข้ า ใจในกฎเกณฑ์ แ ละข้ อ จำ �กั ด
ทางธรรมชาติได้ดี
ก่อนออกเดินทางมาที่นี่ ฉันได้มี
โอกาสไปร่วมงาน Thailand Space
Week 2019 พูดคุยเกี่ยวกับ SYAT :
Space Youth Association of Thailand
หรือสมาคมยุวชนอวกาศ และได้รับ
เชิญจากพี่ๆ Spaceth.co เข้าร่วมแชร์
ความคิดเห็นในหัวข้อ “ในจักรวาลนี้
ไม่มีสายวิทย์สายศิลป์” ในความหมาย
ที่เราคุยกันคือ การศึกษาไม่ควรมีการ
แบ่ ง แยกเป็ น สายวิ ท ย์ ห รื อ สายศิ ล ป์
เพราะโลกปัจจุบนั เปลีย่ นแปลงไปเยอะ
มากแล้ว วิทย์ ใช้อธิบายถึงกระบวนการ
ทำ�งานในขณะที่ ศิลป์ คือ มุ มมองของ
มนุ ษ ย์ แ ละผลผลิ ต จาการประยุ ก ต์
ใช้ วิ ท ยาศาสตร์ ในชี วิ ต ประจำ � วั น
ของมนุษย์เรา อธิบายง่ายๆ ก็คือ ใน
กระบวนการทำ�งานให้ส�ำ เร็จ เมือ่ ฉันทำ�
อาหาร กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ก็ เ ริ่ ม ต้ น การหาวั ต ถุ ดิ บ (การเก็ บ
รวบรวมข้ อ มู ล ) การกำ � หนดตั ว แปร
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(สูตรของอาหาร) ขณะที่หั่นผักฉันใช้
หลักทางศิลปะ ไปจนถึงการปรุงแต่ง
จัดจานอาหารให้น่ารับประทาน วิทย์
กั บ ศิ ล ป์ จึ ง เป็ น ศาสตร์ ส องศาสตร์ ที่
มองเผิ น ๆ เหมื อ นจะเป็ น คนละขั้ ว
แต่ ใ นบางที ก็ ย ากที่ จ ะบอกถึ ง ความ
แตกต่ า ง หรื อ จะเรี ย กว่ า ไม่ ส ามารถ
แยกจากกั น ก็ ไ ด้ พอได้ ม าเรี ย นที่ นี่
ในหลั ก สู ต รที่ ไ ม่ ไ ด้ แ บ่ ง ระหว่ า งวิ ท ย์
กั บ ศิ ล ป์ แต่ เ ป็ น หลั ก สู ต รที่ เ ราได้
ออกแบบส่ ว นผสม เลื อ กวิ ช าเอง
ตามที่เราสนใจอยากเรียนรู้ และเพื่อ
ต่อยอดไปสู่คณะที่เราจะเลือกเรียนใน
ระดับมหาวิทยาลัย ฉันก็ได้เจอเรือ่ งราว
น่าสนใจหลายเรือ่ งระหว่างช่วงทีอ่ ยูท่ นี่ ี่
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ท ย์ แ ละศิ ล ป์ เ ช่ น กั น
ฉั น เลยว่ า นี่ ถื อ เป็ น โอกาสดี ที่ ฉั น จะ
มาเขียนแชร์เรื่องราววิทย์แนวศิลป์ๆ
ให้ได้อ่านกัน ภายใต้หวั ข้อ “สาระวิทย์
ในศิลป์”
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เรือ่ งเขียน

เรื ่ อ งและภาพโดย คุ ้ นเคย

จากผูอ้ า่ น

ส

รางวัลโนเบล :

รางวัลเพือ่ ส่งเสริมผูส้ ร้างสรรค์
ผลงานแด่มวลมนุษยชาติ

ตอนที่ 3 ผลกระทบและ
แรงบันดาลใจ
หมายเหตุกองบรรณาธิการ : คุณคุ้นเคยเป็นนักเรียนทุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำ�หรับเด็กและเยาวชน (JSTP) ของ สวทช. โดยได้ทุนรัฐบาลสวีเดนไปศึกษาที่ Science For Life Laboratory ประเทศ
สวีเดน และได้มีโอกาสไปทำ�งานวิจัยที่สถาบันคาโรลินสกา (Karolinska Institutet) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ก้าวหน้าที่สุด
แห่งหนึ่งระดับโลกในด้านการแพทย์ และเป็นสถานที่ที่ประกาศผู้ได้รับรางวัลโนเบล
โอกาสนี้คุณคุ้นเคยจึงได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับรางวัลโนเบลและบอกเล่าประสบการณ์ ในงานประกาศรางวัลโนเบล
ประจำ�ปี ค.ศ. 2019 นี้มาฝากผู้อ่านสาระวิทย์
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ข ณ ะ ที่ ผู้ อ่ า น กำ � ลั ง อ่ า น
บทความอยู่น้ี บางที อ าจจะ
ทราบผลการประกาศรางวัล
โนเบลประจำ�ปี ค.ศ. 2019
นี้ แ ล้ ว ก็ ไ ด้ สำ � หรั บ ตอนนี้
ผมจะขอเล่าถึงบรรยากาศใน
ช่วงการประกาศผลรางวัลของ
เมือ่ ปีทแ่ี ล้วก่อนครับ ซึง่ ตัวผมเอง
ก็เพิ่งเข้ามาอยู่ท่ีสตอกโฮล์ม
พอดี และได้อยู่ในบรรยากาศ
ของงานวันนัน้ ด้วย ซึง่ ก็ตน่ื เต้น
และประทับใจไม่นอ้ ยเลยครับ
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วัสดีทุกคนครับ กลับมาพบกัน
อี ก ครั้ ง กั บ ผมคุ้ น เคยในตอน
ที่สุดท้ายของเรื่องราวโนเบลฉบับชาว
บ้ า นครั บ หลั ง จากที่ ผ มได้ เ กริ่ น ถึ ง
ประวัติ ขั้นตอนของการคัดเลือก และ
การประกาศผลในตอนที่หนึ่งและสอง
ในฉบั บ ก่ อ นหน้ า มาแล้ ว ตอนนี้ ผ ม
จะมาเล่าถึงกิจกรรมสุดท้ายในรอบปี
ของรางวัลโนเบล นั่นก็คือการรับมอบ
รางวัลครับ ซึ่งจะเล่าให้เห็นถึงการมี
ส่วนร่วมของผมเองกับกิจกรรมต่างๆ
ผลกระทบ และภาพรวมที่ผมได้เรียน
รู้ตลอดช่วงระยะเวลาที่มีโอกาสได้มา
เรี ย นที่ ส ตอกโฮล์ ม ประเทศสวี เ ดน
ครับ ตอนนี้จะเป็นตอนสุดท้ายสำ�หรับ
ซีรี่ส์เรื่องราวโนเบลฉบับชาวบ้านของ
ผม หวังว่าทุกท่านจะชืน่ ชอบกันนะครับ
อย่างที่ผมได้เคยกล่าวไปแล้ว การ
ประกาศรางวัลโนเบลจะมีขึ้นในช่วง
เดือนตุลาคม จากนั้นก็จะมีการจัดพิธี
มอบรางวัลในช่วงกลางเดือนธันวาคม
ครับ ช่วงนั้นเองเป็นช่วงที่ผมกำ�ลังจะ
ปิดเทอมในช่วงเทอมแรกของการที่มา
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เรียนทีน่ คี่ รับ ผมเลยพอมีเวลาว่างทีจ่ ะ
สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมระหว่างช่วง
การประกาศผลได้ครับ ในช่วงนั้นจะมี
กิจกรรมหลักอยู่สองอย่างครับ อย่าง
แรกคือพิธกี ารมอบรางวัลทีผ่ มได้กล่าว
ไปในตอนที่สองแล้วบ้าง อย่างที่สอง
คือการจัดการบรรยายผลงานของผู้ได้
รับรางวัลโนเบลครับ ในช่วงของงาน
มอบรางวัลก็จะแบ่งเป็นงานสองส่วน
หลักๆ ครับ งานแรกคือพิธมี อบรางวัลที่
จะจัดขึน้ ที่โรงละครโอเปร่าประจำ�เมือง
โดยจะมี ภ าพที่ ทุ ก คนคุ้ น ตาของเวที
สี น้ำ � เงิ น มี รู ป ปั้ น ของอั ล เฟรดโนเบล
และผู้ ม อบรางวั ล คื อ ประมุ ข ของ
ประเทศสวี เ ดน หรื อ พระเจ้ า คาร์ ล
กุ ส ตาฟ ที่ 16 ครั บ ในงานนี้ ถื อ ว่ า
เป็นงานอย่างเป็นทางการคนนอกไม่
สามารถเข้าไปได้เลยครับ เฉพาะแขกที่
สำ�คัญเท่านั้น ที่จะได้รับเชิญครับ เมื่อ
มอบรางวัลเสร็จก็จะมีงานเลี้ยงอาหาร
ค่ำ�ที่อาคารศาลากลางเมืองครับ

โดยจะมีแขกเข้าร่วมกว่าสองพันคน
ตั้งแต่ราชวงศ์ นักการเมือง หรือคน
สำ�คัญระดับโลกครับ งานนีเ้ ราสามารถ
เข้าไปได้แต่ก็ต้องพยายามที่จะหาตั๋ว
ไปให้ได้ครับ ในงานเลี้ยงนี้ทุกอย่างจะ
ถูกคัดสรรเป็นอย่างดี ว่ากันว่าอาหาร
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ที่จัดเลี้ยงจะไม่สามารถหากินได้ที่ ไหน
เพราะจะมี ก ารคั ด สรรตั้ ง แต่ พ่ อ ครั ว
วัตถุดิบชั้นดี หรือแม้กระทั่งภาชนะ ที่
จะจั ด ทำ � ขึ้ น เป็ น พิ เ ศษในงานนี้ ค รั บ
(ภาชนะบางส่วนมีจัดแสดงอยู่บ้างที่
พิพิธภัณฑ์และมหาวิทยาลัย) กิจกรรม
ถัดมาที่ผมได้มีโอกาสไปร่วมก็คือการ
จัดบรรยายเนื้อหาครับ โดยเท่าที่ผม
ทราบเนื่องจากพิธีมอบรางวัลนั้นอยู่
ในสตอกโฮล์ม ฉะนั้นกิจกรรมก็จะมีใน
สตอกโฮล์มและเมืองมหาวิทยาลัยเก่า
แก่อย่างอุปซาลา (Uppsala) ครับ ผู้ได้
รับรางวัลก็อาจจะต้องมาก่อนประมาณ
สัปดาห์หนึง่ เพือ่ จัดการบรรยายผลงาน
ของตั ว เองครั บ และแน่ น อนครั บ
กิ จ กรรมที่ จั ด จะได้ รั บ มอบหมายให้
ผู้ คั ด เลื อ กเป็ น ผู้ จั ด การครั บ ฉะนั้ น
สาขาการแพทย์ ก็ จ ะมี ก ารบรรยาย
ที่ ส ถาบั น คาโรลิ น สกา (Karolinska
Institute) ส่วนสาขาอื่น เช่น ฟิสิกส์
เคมี และเศรษฐศาสตร์จะจัดบรรยาย
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โดยราชบัณฑิตวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะจัด
ทีม่ หาวิทยาลัยสตอกโฮล์ม (Stockholm
University) ครับ
ตั ว ผมเองได้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมฟั ง
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บรรยายจากทั้งสองที่เลยครับ โดยการ
เข้ า ฟั ง บรรยายที่ นี่ เ ป็ น อะไรที่ ค นตื่ น
เต้นกันมาก มีคนเดินทางมาจากต่าง
เมืองหรือต่างประเทศเพื่อที่จะมาเข้า
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ชมเลย และแน่นอนครับว่า ไม่ใช่ว่า
ทุกคนจะเข้าฟังได้ครับ เพราะสถานที่
มีจำ�กัดมาก เราต้องมาต่อคิวกันตั้งแต่
เช้า เพราะการบรรยายจะยาวนานถึง
สามหรื อ สี่ ชั่ ว โมง ถ้ า พลาดแล้ วก็ จ ะ
หมดโอกาสในการฟังไปเลยครับ ผม
เริ่มวันแรกที่คาโรลินสกาครับ เนื่อง
จกาวันนัน้ ทางหลักสูตรผมให้หยุดไปฟัง
บรรยาย ทำ�ให้ผมและเพื่อนๆ มีโอกาส
ทีจ่ ะไปต่อคิวด้วยกันครับ ไม่นา่ เชือ่ ครับ
ว่าขนาดมาก่อนเวลานานพอสมควร แต่
คิวนั้นยาวอยู่หลายร้อยคนเลยครับ
การบรรยายเริ่มประมาณบ่ายโมง
แต่ผมไปตั้งแต่สิบเอ็ดโมงกว่าๆ คนนั้น
ก็ ร อมากจนแทบจะไม่ มี ท างเดิ น เลย
ครั บ ที่ แ ย่ ที่ สุ ด คื อ การที่ เ ราต้ อ งรอ
ภายนอกอาคารในเดื อ นธั น วาคมที่
อากาศหนาวราวศูนย์องศาฯ มีฝนและ
หิ ม ะเล็ ก น้ อ ย แต่ เ พื่ อ ประสบการณ์
เราก็ต้องพยายามกันครับ เรารอกันจน
ได้เวลาเข้า ผมโชคดีมากที่ ได้เข้าเป็น
กลุ่ ม เกื อ บสุ ด ท้ า ย คนหลั ง จากผม
ไม่ กี่ ค นก็ ไ ม่ มี โ อกาสเพราะที่ นั่ ง เต็ ม
เรียบร้อยครับ เนื่องจากผมมาทีหลัง
ฉะนั้นจึงหาที่นั่งในห้องได้ลำ�บากมาก
เลยได้มโี อกาสไปนัง่ อยูข่ อบๆ ของแถว
ทีน่ งั่ ครับ ซึง่ สิง่ ทีพ่ เิ ศษก็คอื ในทีน่ งั่ เสริม
ด้ า นขอบนั้ น จะถู ก จั ด แจงให้ กั บ แขก
วีไอพีอีกประเภทหนึ่งซึ่งได้รับเชิญมา
ครับ ผมก็เลยได้มีโอกาสได้สนทนากัน
ระดับหนึ่งครับ การบรรยายยาวนาน
มากมีการพักระหว่างทางเล็กน้อย ผม
ขอไม่เล่าในรายละเอียดนะครับ เพราะ
สามารถค้นหาวิดิโอการบรรยายได้จาก
ในอินเทอร์เน็ตครับ เมื่อเสร็จก็จะมี
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การแสดงความยินดีรวมทั้งถ่ายรูปจาก
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยครับ กว่าที่
ทุกอย่างจะเสร็จก็เกือบเย็นแล้วครับ
ซึ่งท้องฟ้าก็มืดหมดแล้ว
ระหว่ า งทางออกมี ก ารมอบของ
ที่ ร ะลึ ก ซึ่ ง เป็ น โปสเตอร์ ข องผู้ ไ ด้ รั บ
รางวัลโนเบลในปีนี้ รวมทัง้ ช็อกโกแลต
รูปเหรียญรางวัลโนเบลด้วยครับ ใน
วันก่อนหน้านั้นเองผมมีนัดไปคุยธุระ
ที่มหาวิทยาลัยตอนดึก ผมได้มีโอกาส
เห็ น รถทางการของการจั ด งานมอบ
รางวัลโนเบลมาจอดทีด่ า้ นหน้าตึกทีผ่ ม
ทำ�งานครับ ผมกำ�ลังเดินกลับบ้านและ
ได้สวนทางกับผู้ได้รบั รางวัลโนเบลหนึง่
ในสองคนนัน้ ก็ท�ำ ให้รสู้ กึ ตกใจมากครับ
ไม่คิดว่าเราเองจะมีโอกาสได้ ใกล้ชิด
ขนาดนี้ครับ
หลังจากนั้นวันเสาร์ก็จะถึงคราว
ของราชบั ณ ฑิ ต ที่ จ ะจั ด สั ม มนาบ้ า ง
ครั บ งานสั ม มนาจะจั ด ที่ ห อประชุ ม
Aula Magna ที่เป็นห้องประชุมหลัก
ของ Stockholm University ซึ่งเป็น

มหาวิทยาลัยที่ใหญ่สุดในสวีเดน มีชื่อ
เสียงทีย่ าวนานทัง้ ทางด้านวิทยาศาสตร์
และสังคมศาสตร์ บุคคลที่มีชื่อเสียงที่
ผมรู้จักท่านหนึ่งก็คือ อาเรเนียส หนึ่ง
ในบุคคลที่พัฒนาวิชาจลนศาสตร์ของ
เคมี เนือ่ งด้วยราชบัณฑิตนัน้ รับผิดชอบ
ในการคัดเลือกรางวัลโนเบลสามสาขา
ฉะนั้นการบรรยายในวันเดียวกันก็จะมี
ทั้งสามเรื่องเลยครับ และอาจจะนาน
ถึงสิบชัว่ โมงถ้าเราเข้าทัง้ หมด ผมเลือก
ที่ จ ะเข้ า ฟั ง ในสาขาฟิ สิ ก ส์ แ ละเคมี
เพราะถือว่าน่าสนใจมากสำ�หรับตัวผมเอง
เนื่องด้วยห้องประชุมของที่นี่ค่อนข้าง
ใหญ่ ทำ � ให้ มี ผู้ ค นจากหลากหลายที่
บางกลุ่มถึงกับเดินทางจากต่างเมือง
หรื อ ต่ า งประเทศเพื่ อ มาต่ อ คิ ว รั บ ฟั ง
กันทีเดียว ผมเองเข้าฟังทั้งสองสาขา
จนจบ และก็กำ�ลังเดินทางกลับบ้าน
เนื่องจากผู้คนเยอะมากผมเองจึงต้อง
แย่งงออกมาจากห้องประชุม และเมื่อ
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เดินผ่านอาคารของราชบัณฑิตที่ตั้งอยู่
ตรงข้ามมหาวิทยาลัยก็มีโอกาสได้ทัน
เห็นรถวอลโว่ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลัก
ในการจัดกิจกรรมโนเบลครั้งนี้ และ
แน่ น อนว่ า คนที่ นั่ ง อยู่ ใ นรถจะไม่ ใ ช่
ใครอื่ น ใดเลยนอกจากเหล่ า บรรดา
นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลที่เพิ่งจะ
จบสิ้นการบรรยายและเดินทางไปยัง
อาคารราชบัณฑิต ถือว่าผมบังเอิญมาก
ที่ ได้เจอนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล
ทัง้ ในและนอกห้องประชุมทีค่ งจะหาไม่
ได้จากที่ ไหนได้อีกแล้ว
อั น ที่ จ ริ ง แล้ ว กิ จ กรรมยั ง ไม่ ห มด
เพราะยั งมี กิ จกรรมที่ ไ ม่ เ ป็ น ทางการ
ซึ่ ง จั ด โ ด ย ส ม า ค ม นั ก เ รี ย น ข อ ง
มหาวิ ท ยาลั ย ในสตอกโฮล์ ม หรื อ ที่
เรียกว่า Student Nobel Night Cap
(SNNC) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ตั้งใจทำ�ขึ้น
เพื่อล้อเลียนงานเลี้ยงรางวัลโนเบลที่
สามารถหาโอกาสเข้าได้ยากมาก และ
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เรือ่ งเขียน
จากผูอ้ า่ น

แพงมากทำ�หรับนักเรียน ในตอนจัด
ตั้งจึงตั้งใจว่าจะจัดงานเลี้ยงและเชิญ
นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลมา ซึ่งจะ
มาหรือไม่น้ันก็แล้วแต่ว่าท่านไหนจะ
สะดวกแต่ไม่ได้เป็นทางการแต่อย่างไร
ฉะนั้นหากใครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ บางปี
ก็จะมีโอกาสได้เจอนักวิทยาศาสตร์ทดี่ งั
ที่สุดในปีนั้นก็เป็นได้
กิจกรรมทัง้ หมดทีผ่ มได้กล่าวมานัน้
เป็นหนึ่งผลกระทบที่เกิดจากการมอบ
รางวัลโนเบลที่เกิดขึ้น ณ ต้นกำ�เนิด
อย่างเมืองสตอกโฮล์มเท่านัน้ กิจกรรม
อย่างอื่นยังมีจัดขึ้นทั่วโลก อย่างแรกที่
ค่อนข้างมีชื่อเสียงและเป็นโอกาสที่ดี
สำ�หรับคนทำ�งานในวงการวิทยาศาสตร์
ก็คือ งานประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล
ณ เมืองลินเดา ซึง่ ถือเป็นงานใหญ่ทจี่ ดั
ทุกปี โดยจะมีการเชิญนักวิทยาศาสตร์
รางวัลโนเบลในสาขาวิทยาศาสตร์ เท่า
ที่จะสามารถเชิญได้มาบรรยาย และให้
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างใกล้
ชิด โดยประเทศไทยเองก็มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมนี้เช่นกันและ สวทช. เอง
ก็เป็นส่วนหนึ่งสำ�หรับการคัดเลือกนัก
วิทยาศาสตร์ชาวไทยทีจ่ ะไปงานอันทรง
เกียรติแห่งนี้ นอกจากนี้ประเทศไทย
เราเองก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่จัดขึ้น
เองหรือเป็นความร่วมมือกับเครือข่าย
ในต่างประเทศที่ให้เราได้ ใช้ โอกาสจาก
รางวัลโนเบลในการถ่ายทอกความรู้ไป
สู่เยาวชน อย่างเช่น โครงการ Asian
Science Camp หรือ Thai Science
Camp ที่ ใ ห้ โ อกาสเยาวชนไทยได้ มี
ส่วนร่วมใกล้ชิดกับนักวิทยาศาสตร์ชั้น
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แนวหน้าของไทย รวมทัง้ นักวิทยาศาสตร์
รางวัลโนเบลเช่นกัน
ผมเชือ่ ว่ามาถึงตรงนี้ ถ้าท่านผูอ้ า่ น
ได้ อ่ า นครบจบทั้ ง สามตอน นี่ ก็ คื อ
บรรยากาศ ความรูส้ กึ และแรงบันดาลใจ
ผมพยายามถ่ า ยทอดออกมาจาก
ประสบการณ์ ที่ ผ มได้ ม าเจอ รางวั ล
โนเบลอาจจะไม่ใช่เป็นตัวชี้วัดที่สำ�คัญ
ของการทำ � งานวิ ท ยาศาสตร์ สำ � หรั บ
หลายๆ คน แต่รางวัลโนเบลเองได้
สร้ า งผลกระทบให้ กั บ สั ง คมโลกใน
วงกว้างสมกับสโลแกนทีห่ ลายคนเข้าใจ
อย่างดีว่า “เพื่อประโยชน์อันสูงสุดแก่
มวลมนุษ ยชาติ ” รวมทั้ งผมเองที่ ไ ด้
ติดตามและศึกษาเรื่องราวของรางวัล
โนเบลมาตัง้ แต่สมัยเรียนมัธยม และใช้
เป็นเครือ่ งมือในการสร้างแรงบันดาลใจ
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ให้แก่ตัวเองในการเรียนวิทยาศาสตร์
จนกระทั่ ง ได้ ก ลั บ มาเขี ย นให้ ทุ ก ท่ า น
อ่านในวันนี้ สุดท้ายนี้ผมต้องขอบคุณ
ทุ ก ท่ า นที่ ช่ ว ยติ ด ตามกั น มา ผมหวั ง
ว่าจะมีโอกาสได้นำ�เสนอเรื่องราวที่น่า
สนใจแบบนี้อีก และหากมีข้อผิดพลาด
ในส่วนไหนก็ขออภัยมาไว้ที่นี้ด้วย
คุ้นเคย

Sci
Quiz

บ้านนักคิด

มา

แล้ว มาตามสัญญา
ฮะ ฉบับที่แล้วคงจำ�
กันได้ว่ามีน้อง ม.3 ชื่อ ธัชธีญา
สายเพ็ ช ร์ ส่ ง คำ � ศั พ ท์ ม าเกื อ บสี่
หมื่ น คำ � และได้ คำ � ที่ ย าวที่ สุ ด ถึ ง
19 ตัวอักษร โดยใช้วิธีการเขียน
โปรแกรมไพทอน คุณผูอ
้ า่ นทีส
่ นใจ
สามารถดูรายละเอียดวิธีการเขียน
โปรแกรมของน้องได้ที่

“การหาธาตุที่สามารถเรียงให้เป็นคำ� ถือว่าเป็นเรื่องยากในการคิด
ด้วยมือ เพราะฉะนัน
้ เราจึงแก้ปญ
ั หานีด
้ ว
้ ยการเขียนโปรแกรมภาษา
python โดยใช้เวลาเขียนประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อดึงคำ�ทั้งหมดมา
จาก dictionary มาเปรียบเทียบกับสัญลักษณ์ธาตุ ซึง
่ หากทำ�ด้วย
มือคงต้องใช้เวลานานมาก แต่เมือ
่ ใช้คอมพิวเตอร์เราสามารถเปรียบ
เทียบคำ�จำ�นวน 200,000 กว่าคำ� จนกระทั่งได้คำ�ซึ่งประกอบด้วย
สัญลักษณ์ของธาตุเท่านั้น ประมาณ 39,000 คำ� ภายในเวลา 10
นาที”

https://www.nstda.or.th/sci2pub/

ธัชธีญา สายเพ็ชร์

sarawit/WordToElement.zip

สำ�หรับคำ�ถามฉบับที่แล้วเหมียวขอให้ช่วย
ยกตัวอย่างขยะทะเลที่พบมากในท้องทะเล
มาคนละ 5 อย่างฮะ ไปดูเฉลยกัน

ผูไ้ ด้รบ
ั รางวัลประจำ�ฉบับที่ 79
กระบอกน้ำ� NSTDA go GREEN
ได้แก่

ตองใชเวลานานเทาไหรกวาที่ขยะในทะเลเหลานี้จะยอยสลาย

คุณธนพรรณ ชาลี
คุณชันม์จิรา ก่อสกุล
กลองเครื่องดื่ม
3 เดือน

กระเป๋าพับได้ NSTDA go GREEN
ได้แก่

แกนแอปเปล
2 เดือน

ด.ญ.ชนาภา รชตะสมบูรณ์
ด.ญ.สุภิสรา บัวหอม

กลองกระดาษลูกฟูก
2 เดือน

ทุนโฟม
50 ป

ถุงพลาสติก
10-20 ป
หนังสือพิมพ
6 สัปดาห

ถุงเทาขนสัตว
1-5 ป

แกวโฟม
50 ป

ขวดพลาสติก
450 ป

ผาออมสําเร็จรูป
กระดาษทิชชู
450 ป
2-4 สัปดาห
สายพลาสติกแพ็กกระปอง
แบบยอยสลายได
กระปองอลูมเิ นียม
6 เดือน
200 ป

สายเบ็ดตกปลา
600 ป
กระปองดีบุก
50 ป

กนบุหรี่
1-5 ป

ไมอัด
1-3 ป

สายพลาสติก
แพ็กกระปอง
400 ป

ขวดแกว
ประเมินไมได

ผาฝาย
2-5 เดือน

(ที่มา : National Oceanic and Atmospheric Administration)
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ปัญหาประจำ�ฉบับที่ 80

ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง.. เดือนพฤศจิกายนวนมาอีกครั้ง เหมียวสงสัยจังว่า กระทง
มันลอยได้ยังไงฮะ มีแรงพยุง/แรงลอยตัวมาช่วยดัน หรือ กระทงมีความหนาแน่นน้อย

กว่าน้ำ�

รางวัลประจำ�ฉบับที่ 80
รางวัลที่ 1 เสื้อยืด Bioeconomy
จำ�นวน 1 รางวัล
(ระบุขนาดรอบอก 34, 36, 38, 40, 42)

รางวัลที่ 2 กระเป๋าผ้าพับได้ สวทช. จำ�นวน 2 รางวัล

ส่งคำ�ตอบมาร่วมสนุกได้ที่
กองบรรณาธิการสาระวิทย์ ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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
หมดเขตส่งคำ�ตอบ วันที่ 25 พ.ย. 62
คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลใน สาระวิทย์ ฉบับที่ 81
สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

พฤศจิกายน 2562
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เทศกาลภาพยนตร์วทิ ยาศาสตร์เพือ่ การเรียนรู้
18-29 พฤศจิกายน 2562

ครั้งที่ 15

ปิดวันเสาร์-อาทิตย์

สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คลองลวง ปทุมธานี
NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT AGENCY (NSTDA)

เบอร์โทรศัพท์สำ�รองที่นั่ง
02 564 7000 ext 71185, 1135, 1177

www.nstda.or.th/sci2pub

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
sciencefilmfestival.org

วันนี้ !!! สาระวิทย์ ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นถึงกอง บ.ก.
เฟซบุก๊ สาระวิทย์

ดาวน์โหลดสาระวิทย์ฉบับใหม่ และแจ้งความเคลื่อนไหวของสาระวิทย์
ให้แก่สมาชิกและผู้อ่านทั่วไปแล้ว เข้าไปชมได้ที่
https://www.facebook.com/sarawit2you
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คำ�คม
นักวิทย์
นำ�ชัย ชีววิวรรธน์

Equipped with his five senses, man explores the universe around him
and calls the adventure Science.
- Edwin Powell Hubble
มนุษย์อาศัยประสาทสัมผัสทั้งห้าแบบที่มีอยู่ สำ�รวจเอกภพรอบตัว
และเรียกการผจญภัยดังกล่าวว่า วิทยาศาสตร์
- เอ็ดวิน พาเวลล์ ฮับเบิล

เอ็ดวิน พาเวลล์ ฮับเบิล
(20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1889 – 28 กันยายน ค.ศ. 1953)

เ

ป็นนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันที่มีผลงานสำ�คัญในทางดาราศาสตร์หลายเรื่อง รวมทั้งการคิดค้นกฎ
ของฮับเบิล (Hubble’s Law) ที่ ใช้กำ�หนดระยะห่างกาแล็กซีต่างๆ กับกาแล็กซีของเราได้ และถือเป็น
นักจักรวาลวิทยา (cosmologist) ที่โดดเด่นและทรงอิทธิพลที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 20
“กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล” เป็นกล้องทีถ่ กู ส่งขึน้ ไปโคจรในอวกาศรอบโลกของเรา โดยชือ่ ของกล้อง
ดังกล่าวได้ถูกตั้งขึ้น เพื่อเป็นเกียรติให้กับเอ็ดวิน พาเวลล์ฮับเบิล
https://www.britannica.com/biography/Edwin-Hubble

ใบสมัครสมาชิก
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 .........../............./....................
สิทธิพิเศษสำ�หรับสมาชิก
ได้รับ e-magazine สาระวิทย์ อย่างต่อเนื่องทางอีเมลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ซื้อหนังสือของ สวทช. ลด 20% ที่ศูนย์หนังสือ สวทช.
หมายเหตุ 1. ท่านสามารถส่งไฟล์หรือถ่ายเอกสารแบบฟอร์มนี้เพื่อให้ท่านอื่นที่สนใจ
สมัครเป็นสมาชิกได้
2. โปรดส่งใบสมัครกลับมายังกอง บ.ก. ตามที่อยู่ขวามือ หรือทางโทรสาร
หรือทางอีเมล

สมัครสมาชิกส่งมาตามที่อยู่ด้านล่าง
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ฝ่ายเผยแพร่วทิ ยาศาสตร์ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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สาระวิทย์ เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายเดือน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน
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ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู
40้เขียน สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วย

