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เรื่องเด่น

รอความชัดเจนกฎหมายอุ้มบุญ
สาระวิทย์

เมื่อฉบับที่ 9 (ธ.ค.56) คอลัมน์ Editor’s Note คือพื้นที่ตรงนี้
ผมได้เขียนเรื่อง “ธุรกิจเช่ามดลูก อาชีพรับจ้างตั้งครรภ์ของคนอินเดียและไทย”
ดูเหมือนจะเขียนเร็วไปครับ เพราะไม่คาดคิดว่าเรื่องที่เขียนนั้น มันช่างตรงกับ
สถานการณ์ที่เป็นข่าวอื้อฉาวในบ้านเราอยู่ขณะนี้เสียเหลือเกิน จนเป็นข่าวโด่งดังไป
ทั่วโลกกับกรณีคู่สมรสชาวออสเตรเลียมาว่าจ้างหญิงไทยตั้งครรภ์แทนหรือแม่อุ้มบุญ
โดยผ่านระบบนายหน้าจนได้ลกู แฝดออกมา หนึง่ ในทารกคูแ่ ฝดมีอาการดาวน์ซนิ โดรม
หรือภาวะปัญญาอ่อน แล้วพ่อแม่เด็กชาวออสเตรเลียไม่ยอมนำกลับไปเลี้ยงดูด้วย
พอเรื่องนี้ถูกเปิดเผย ข่าวแม่อุ้มบุญกรณีที่ชายชาวญี่ปุ่นมาจ้างหญิงไทยอุ้มบุญก็ถูก
เปิดเผยอีกตามมา จากข่าวรายงานว่าชายญี่ปุ่นคนนี้เป็นพ่อของเด็กกว่าสิบคน
	ทั้งสองกรณีที่เป็นข่าวข้างต้น ถือว่ามีความผิดเพราะขัดต่อประกาศของ
แพทยสภาที่ห้ามทำการอุ้มบุญแบบเชิงธุรกิจ แต่อนุญาตให้คู่สมรสที่มีบุตรยาก และ
ต้องการมีบตุ รสามารถให้หญิงอืน่ ตัง้ ครรภ์แทนได้ โดยกำหนดให้หญิงทีจ่ ะมาตัง้ ครรภ์
แทนนั้นจะต้องเป็นญาติโดยสายเลือดของคู่สมรส ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น
	แต่ด้วยเทคโนโลยีช่วยในการเจริญพันธุ์ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปมาก
ประกอบกับความไม่ชัดเจนในเรื่องบทลงโทษ การไม่เข้มข้นในเชิงปฏิบัติที่จะเอาผิด
กับสถานประกอบการพยาบาลหรือแพทย์ที่ละเมิดประกาศแพทยสภาดังกล่าว ก็เลย
เปิดช่องให้มกี ารว่าจ้างการทำอุม้ บุญ มีระบบนายหน้าจัดหาหญิงทีจ่ ะมาเป็นแม่อมุ้ บุญ
ซึ่งว่าจ้างกันเป็นหลักแสนทีเดียว แน่นอนว่าย่อมสร้างแรงจูงใจไม่นอ้ ยให้กบั ผูท้ ย่ี ากจน
หรือผู้ที่จำเป็นต้องการใช้เงิน จนกลายเป็นธุรกิจเต็มตัว ไม่ต่างจากประเทศอินเดีย
และแน่นอนว่าธุรกิจนี้จึงไม่ต่างจากธุรกิจการเช่ามดลูกเพื่อผลิตเด็ก
	และหากใครได้ดูรายการเปิดปมทาง Thai PBS ตอน “เด็กด่วนสั่งได้”
ออกอากาศเมือ่ 25 ส.ค. 2557 (ดูยอ้ นหลังได้ท่ี http://clip.thaipbs.or.th/file-13455)
จากคำให้สัมภาษณ์ของผู้รับจ้างตั้งครรภ์รายหนึ่งบอกว่า “ไม่ได้รู้สึกมีความผูกพัน
กับเด็กที่ตัวเองอุ้มท้องเลย ที่มาทำก็เพราะต้องการเงิน เด็กเขาแค่อาศัยเรามาเกิด
แต่ไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของเรา” ก็ทำให้เข้าใจเลยครับว่า มันคือธุรกิจแท้ๆ ขัดกับ
ความรู้สึกหรือความเข้าใจดั้งเดิมที่ผมคิดว่า แม่ที่อุ้มบุญนี้จะมีความผูกพันกับเด็กใน
ท้องที่ตัวเองต้องอุ้มท้องนานถึงเก้าเดือน
	จากกรณีอุ้มบุญจนเกิดเป็นประเด็นปัญหาทางทางสังคม กฎหมาย และ
จริยธรรมทางการแพทย์นี้ จึงเป็นตัวเร่งให้ พ.ร.บ. อุ้มบุญ ได้ผ่านความเห็นชอบใน
ที่ประชุมของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แล้ว เหลือขัน้ ตอนในสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ เพื่อผ่านมติออกมาเป็นกฏหมาย ในสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ที่เป็น
ที่สนใจของประชาชนก็คือ หญิงที่ตั้งครรภ์แทนต้องเคยมีบุตรมาแล้ว และไม่เป็นแม่
หรือลูกสาวของคู่สมรส และห้ามตั้งครรภ์เพื่อประโยชน์
ทางการค้า ห้ามจัดให้มีนายหน้าและห้ามโฆษณา
ว่ามีหญิงรับจ้างตั้งครรภ์แทน อีกทั้งข้อกำหนด
บทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดเจน
	ต้องติดตามต่อไปครับ เหตุเพราะความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์ได้กลายเป็น
เงื่อนไขจุดประเด็นร้อนทางสังคมเข้าให้แล้ว

จุมพล เหมะคีรินทร์
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• เรื่องจากปก :

รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์...
นักวิทย์หญิงไทยคนแรกกับภารกิจวิจยั
สุดขัว้ โลก ตอนที่ 2 (จบ)
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o นักวิทย์ดเี ด่นและนักวิทย์รนุ่ ใหม่
ปี 2557
o แอปพลิเคชันราแมลง สือ่ การเรียนรู้
ความหลากหลายทางชีวภาพ

• ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์ :
างกวักเรซิน 20 ปี
น
มีตน้ ไม้ขน้ึ
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รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์...
นักวิทย์หญิงไทยคนแรก
กับภารกิจวิจยั สุดขัว้ โลก ตอนที่ 2 (จบ)
รศ.ดร.สุชนา ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานวิจยั ทีข่ ว้ั โลกใต้
(ทวีปแอนตาร์กติก) ที่มีโอกาสไปทำงานถึงสองครั้ง และ
เบื้องหลังการใช้ชีวิตประจำวันกับภารกิจเฉียดตายให้กับ
เยาวชนและผูส้ นใจ ในงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน
ที่ผ่านมา
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ตอนที่แล้วสาระวิทย์ได้กล่าวถึงที่มาของโครงการวิจัยที่
ขั้วโลกใต้ พร้อมกับงานวิจัยของ ดร.สุชนา ไปแล้ว ในตอนนี้จะตาม
ไปดูถึงประสบการณ์การดำน้ำใต้ทะเลน้ำแข็ง การใช้ชีวิตประจำวันที่
สถานีวิจัย และประเด็นคำถามที่น่าสนใจจากเวทีผู้เข้าฟังการบรรยาย
ครับ

ครั้งแรกในชีวิตกับการดำน้ำใต้ทะเลน้ำแข็ง
ในการไปแอนตาร์กติกครั้งที่สองของ ดร.สุชนา ที่ไปร่วมกับโครงการวิจัย
ของประเทศจีน ประสบการณ์แปลกใหม่ในคราวนี้ก็คือ การดำน้ำใต้ทะเลน้ำแข็ง
เพือ่ สำรวจสิง่ มีชวี ติ ใต้ทะเลเป็นครัง้ แรก ซึง่ ทางจีนเองก็ไม่เคยมีการสำรวจโดยการ
ดำน้ำมาก่อนเช่นกัน
	“การไปดำน้ำใต้ทะเลน้ำแข็งที่หนาวเย็น อุณหภูมิประมาณลบหนึ่ง
องศาเซลเซียส จะต้องมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดี ก่อนไปต้องไปฝึกทีส่ หรัฐอเมริกา
เป็นเวลาสองสัปดาห์ และทีแ่ สมสารอีกหนึง่ สัปดาห์โดยใช้ชดุ ดำน้ำแบบ dry suit
ซึ่งกันน้ำเข้าได้ดี แต่ไม่ได้กันหนาว ดังนั้น ชุดข้างในเราต้องสวมแจ๊กเก็ต
กันหนาวอีกชัน้ หนึง่ และต้องถ่วงน้ำหนักเพิม่ มากกว่าการดำน้ำปกติ คือสำหรับ
ชุด dry suit ถ่วงเพิ่มเป็น 12 กก. (ดำน้ำปกติใช้ถ่วงประมาณ 4 กก.)
และการดำน้ำที่แอนตาร์กติก ต้องถ่วงเพิ่มพิเศษเป็น 16 กก. นี่ยังไม่นับ
อุปกรณ์ในการดำน้ำ ซึ่งรวมแล้วต้องแบกน้ำหนักทั้งหมดกว่า 30 กก.”
	สำหรับการดำน้ำสำรวจสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลนั้น พบว่า ที่แอนตาร์กติกมี
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตไม่มาก แต่สัตว์จะมีขนาดใหญ่ เช่น แมลงสาบทะเล
เป็นต้น
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ภารกิจเฉียดตาย
มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ
การดำน้ำ ซึ่ง ดร.สุชนา เอง
ก็เพิ่งมาทราบภายหลัง ทำ
เอาเสียววาบไปเหมือนกัน
กับการเกือบโดนเจ้าแมวน้ำ
เขมือบ
“ตอนดำน้ำ มี
ครั้ ง หนึ่ ง เจอนกเพนกวิ น
ก็ยังดีใจนึกว่าเพนกวินมา
ว่ายน้ำเป็นเพื่อน แต่หลังจากมาดูภาพถ่ายภายหลัง เมื่อขึ้นจากการดำน้ำแล้ว
จึงพบว่ามีแมวน้ำลายเสือดาวว่ายอยู่ข้างหลัง แมวน้ำที่นี่จะมีอยู่สองประเภท
คือ แมวน้ำใจดี กับแมวน้ำที่ดุร้าย แมวน้ำที่ดุร้ายคือ แมวน้ำลายเสือดาว ซึ่ง
ตามรายงานเคยมีกรณีทแ่ี มวน้ำชนิดนีก้ นิ นักดำน้ำเป็นอาหารมาแล้ว ลองสังเกต
จะเห็นว่าแมวน้ำชนิดนี้มีปากยาวกว้างเป็นพิเศษ มันจึงสามารถงาบคนได้
ปกติถ้ามันอิ่มมันจะนอนอาบแดดบนแผ่นน้ำแข็ง แต่ถ้ามันลงน้ำเมื่อไหร่
แสดงว่ามันกำลังหิวและออกหาอาหาร บางทีแมวน้ำที่พบในภาพตอนนั้น
มันอาจกำลังออกล่าเหยื่อคือนกเพนกวินก็ได้...โชคดีที่ไม่เจอมันขณะอยู่ใต้น้ำ”

“ส่วนเรื่องการทำธุระส่วนตัว หากเป็นเมื่อห้าสิบปีก่อน เวลาทำธุระ
ก็ในธรรมชาติเลย ไปหามุมกันเอาเอง แต่ปัจจุบันทำไม่ได้แล้ว เพราะจะ
ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิง่ แวดล้อม เดีย๋ วนีถ้ า้ ต้องออกไปภาคสนามนอกตัวสถานี
วิจัย จึงต้องพกโถส้วมแบบพกพาไปด้วย ซึ่งตัวถังที่เก็บปฏิกูลมีลักษณะ
คล้ายกับถังสีที่เราเห็นทั่วไป แล้วใส่ถุงพลาสติกสวมลงไป มีที่รองนั่งข้างบน
เวลาทำธุระทั้งหนักทั้งเบาก็อยู่ในนี้ พอเสร็จธุระแล้วก็ใช้กระดาษขนาดเป็น
วงกลมปิดทับลงไป พอคนต่อมาทำธุระเสร็จก็ปิดทับลงไปอีกเป็นชั้นๆ ไป
เหมือนแพนเค้ก ใช้ได้ประมาณ 30 ครั้ง คนสุดท้ายต้องเสียสละจัดการเก็บของ
เก่า แล้วใส่ถุงใหม่ลงไป”

ออกสำรวจภาคสนาม

วีรกรรมช่วยนักวิจัยจีน
การมาวิจัยกับคณะนักวิจัยจีนครั้งนี้ ปรากฏว่านักวิจัยจีนได้ทำอุปกรณ์
การสำรวจชิ้นหนึ่งตกทะเลไป อุปกรณ์นี้มีราคาแพงมากนับสิบล้านบาททีเดียว
อีกทั้งข้อมูลที่สำรวจก็มีความสำคัญ นักวิจัยจีนนึกถึง ดร.สุชนา ทันที เพราะ
ในทีมสำรวจของจีนไม่มีใครที่ดำน้ำได้นอกจาก ดร.สุชนา คนเดียว งานนี้จึงถูก
ขอร้องให้ช่วยเหลือ แต่ภารกิจไม่ง่ายสิครับ เนื่องจากจุดที่อุปกรณ์ตกนักวิจัยจีน
บอกในรัศมี 500 เมตร งานนี้จึงเสมือนงมเข็มในมหาสมุทรจริงๆ และเนื่องจาก
การดำน้ำคนเดียวไม่ปลอดภัย ดร.สุชนา จึงชวนเพื่อนนักดำน้ำชาวชิลีอีกสองคน
ที่สำรวจอยู่กับทีมวิจัยที่สถานีวิจัยชิลีมาช่วยด้วย
	“ข้อจำกัดอย่างหนึ่ง ก็คือเราจะดำได้แค่ครึ่งชั่วโมงต่อครั้งแลัวต้องขึ้น
ไม่เช่นนั้นตัวจะชา อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ แล้วความลึกของใต้ทะเลจุด
ค้นหานั้น มีความลึกถึง 30 เมตร ซึ่งลึกมาก ตัวเองเคยดำลึกสุดแค่ 24 เมตร
แต่จะลองดู การค้นหาวันแรกไม่เจอ แต่โชคดีที่มาพบในวันที่สอง”

“การทำวิจัยกับญี่ปุ่น จะต้องมีวินัยมาก บางครั้งต้องเดินทางไกลถึง
วันละ 8-9 ชั่วโมง ในการออกภาคสนาม ซึ่งการเดินจะต้องเดินตามกันเป็นแถว
ตามรอยคนข้างหน้า ห้ามแตกจากแถวเด็ดขาด เพราะอาจเป็นอันตราย
เนื่องจากพื้นที่เหยียบอาจเป็นแผ่นน้ำแข็งที่ยุบตัวได้ คนเดินนำคนแรกจะ
สำรวจก่อน เมื่อแน่ใจว่าปลอดภัย คนต่อๆ มาจึงเดินตามมาเป็นแถว และการ
เดินก็จะต้องเว้นระยะห่างจากคนข้างหน้าอย่างน้อย 5 เมตร เพราะหากคน
ข้างหน้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา คนตามหลังจะได้ปลอดภัย”

คำถามจากผู้ร่วมฟังการบรรยาย

ชีวิตประจำวันที่สถานีวิจัย
เรื่องการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดินแดนขั้วโลกใต้นี้ เป็นประเด็นหนึ่งที่
คนทั่วไปสนใจ ดร.สุชนา กล่าวว่า “การมาทำงานวิจัยที่นี่ เราต้องช่วยเหลือ
ตัวเองทุกอย่าง ต้องทำงานหนักได้เหมือนผู้ชาย ไม่ว่าจะเป็นการยกของ
การเดินทางไกล เวลานอน ญี่ปุ่นเขาจะไม่ให้นอนในเต็นท์
เพราะหากมีลมพายุพัดมาแรงๆ จะเป็นอันตรายได้
ในเต็นท์จะใช้เป็นเพียงที่เก็บของหรือห้องแล็บ
เท่านั้น”

	ในตอนท้ายการบรรยาย พิธกี รได้เปิดโอกาสให้ผรู้ ว่ มฟังได้ถามปัญหา
ซึ่งมีประเด็นอันหลากหลายที่น่าสนใจไม่น้อย โดย ดร.สุชนา ได้ไขข้อข้องใจ
ต่างๆ ดังนี้
ถาม อยู่ที่แอนตาร์กติก การอาบน้ำทำอย่างไร?
ตอบ จริงๆ แล้ว ตอนไปกับทีมญี่ปุ่น ไม่ค่อยได้อาบน้ำ เนื่องจากที่นั่น
อากาศหนาวมาก ถ้าอาบบ่อยๆ ตัวจะแห้ง อีกอย่างคือต้องออก
ภาคสนามบ่อย จึงไม่ค่อยมีเวลาอาบและไม่ค่อยได้เปลี่ยนชุดด้วย
(หัวเราะ)
ถาม เรื่องอาหารการกินเป็นอย่างไร?
ตอบ ทั้งญี่ปุ่นและจีน จะมีพ่อครัวไปด้วย แต่ของญี่ปุ่นพ่อครัวจะทำ
อาหารให้เราทุกอย่าง โดยอาหารจะแพ็คมาสำเร็จแล้วจากญี่ปุ่น
อย่างอาหารสเต็กแช่แข็ง เวลากินก็แค่เปิดฝาใส่น้ำร้อน รอทิ้งไว้
สามนาทีก็กินได้
อาหารแช่แข็งพวกนี้ที่จริงก่อนจะออกขายใน
ท้องตลาดที่เราเห็นในปัจจุบัน เขาจะมาทดสอบที่แอนตาร์กติกก่อน
ถ้าใช้งานได้ดีเขาถึงจะทำออกขายในท้องตลาดด้วย ส่วนอาหาร
สดก็มีบ้างซึ่งพ่อครัวจะทำให้ อาหารของญี่ปุ่นจะมีหลายอย่างให้
เลือก อย่างบางวันทีต่ อ้ งเดินทางไกล เขาก็จะแพ็คอาหารให้เสร็จสรรพ
สาระวิทย์
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ญี่ปุ่นจะพิถีพิถันเรื่องอาหารมาก เขาถือว่าอาหารการกินมีความสำคัญ
เท่ากับการทำงาน แต่ของจีนจะไม่ค่อยให้ความสำคัญในเรื่องนี้ จีน
ถือว่างานเป็นเรื่องหลัก อาหารเป็นเรื่องรอง
เราจะนำเอาสัตว์น้ำที่แอนตาร์กติกมากินได้หรือไม่?
ในอดีตอาจจะทำได้ แต่ปัจจุบันถ้าจะนำมากินต้องขออนุญาตก่อน
เพราะกลัวกระทบต่อระบบนิเวศ อย่างเพนกวินนี่ ห้ามแตะต้องเลย
ต้องอยู่ห่างอย่างน้อย 5 เมตร เพราะ
เขากลัวว่าคนอาจจะนำเชือ้ โรคไปติด
พวกมันได้ เพราะในอดีตเคยมี
เหตุ ก ารณ์ ที่ น กเพนกวิ น ตาย
ยกฝูงเลย ส่วนแมวน้ำ เราต้อง
อยู่ห่างอย่างน้อย 7 เมตร
แต่ทั้งสองกรณี ถ้ามันเดิน
มาหาเราเองไม่เป็นไร
ครีมกันแดดจำเป็นหรือไม่?
จำเป็นมาก หากอยู่ในบ้านเรา ตากแดด 3-4 ชั่วโมง ผิวอาจจะแค่
สีคล่้ำขึ้น แต่ที่แอนตาร์กติก แค่ 2-3 ชั่วโมง ผิวจะไหม้เลย เพราะ
รังสียูวีแรงมาก ดังที่ทราบกันดี แถบขั้วโลกขณะนี้เกิดปรากฏการณ์
รูโหว่โอโซน ทำให้รงั สียวู เี ข้ามามาก โชคดีทห่ี นึง่ ในผูส้ นับสนุนโครงการ
นี้ของไทยคือลอรีอัล ได้ให้ครีมกันแดดไปด้วยซึ่งช่วยได้มาก ขนาด
กลับมาแล้วยังหน้าเด้งอยู่เลย (หัวเราะ)
พลังงานที่นั่นใช้จากไหน?
แสงแดดที่นั่นมีน้อย ช่วงฤดูร้อนในเดือน ธ.ค.- มี.ค. ยังดีมีแสงแดด
ตลอด 24 ชั่วโมง เราจึงสามารถใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ได้ แต่ก็ไม่
เพียงพอ เราต้องนำแหล่งพลังงานไปเองส่วนหนึ่ง ยิ่งช่วงฤดูหนาว
ก็มืด 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 5-6 เดือน ดังนั้น ช่วงนี้ถึงมีโซลาร์เซลล์ก็ไม่
มีประโยชน์
งานวิจัยที่ทำในปัจจุบันเกี่ยวกับอะไร?
ปัจจุบันทำงานวิจัยเรื่องการเพาะเลี้ยงปะการังแบบอาศัยเพศ มี
โรงเพาะเลีย้ งอยูท่ ่ี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นโรงเพาะปะการังแบบอาศัยเพศ
แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย งานที่ทำก็คือเก็บไข่และสเปิร์ม
ของปะการังนำมาผสมกันภายนอก ทำนองเดียวกับการทำเด็กหลอดแก้ว
นั่นเอง โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาวิทยาศาสตร์
ทางทะเล คณะวิทยาศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วย
บัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองทัพเรือ สนองพระราชดำริ
ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สาระวิทย์ กันยายน 2557
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ถ้าอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งต้องทำอย่างไร?
ทุกคนสามารถเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีได้ สำคัญคือต้องมีใจรัก เป็นคน
ช่างสังเกต อยากรูอ้ ยากเห็น ชอบตัง้ คำถาม และหาคำตอบ โดยการทำวิจยั
เมือ่ ตัง้ เป้าหมายไว้แล้วอย่าท้อถอย พยามไปให้ถงึ ความพยายามอยูท่ ไ่ี หน
ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
ถาม งานอดิเรกทำอะไร?
ตอบ ที่จริงตัวเองอยู่กับงานตลอด จันทร์ถึงศุกร์สอนหนังสือที่มหาวิทยาลัย
เสาร์อาทิตย์มีงานที่สัตหีบ เจ็ดวันจึงแทบไม่ได้หยุด แต่ถ้างานที่ทำเป็น
สิ่งทีเ่ รารัก เราชอบ งานนัน้ ก็เปรียบเสมือนเป็นงานอดิเรกเช่นกัน อย่าง
การไปดำน้ำเก็บตัวอย่างในทะเล ก็ถือเป็นงานอดิเรกได้ คือทำงาน
ให้สนุก
ถาม ความภาคภูมิใจสูงสุดคืออะไร?
ตอบ ตอบยากเหมือนกัน แต่ก็คงเป็นการที่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้
แค่ทำงานวิจัยอย่างเดียว แต่ยังได้เป็นอาจารย์สอนหนังสือ ถ่ายทอด
วิชาความรู้ให้แก่นิสิต นักศึกษาด้วย นี่คงเป็นความภาคภูมิใจ ที่ถือว่า
ประสบความสำเร็จแล้วในชีวิต
สาระวิทย์หวังว่า เรื่องราวประสบการณ์ และแง่คิดของ รศ.ดร.สุชนา
ชวนิชย์ คงจะสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ เยาวชน และผู้อ่านได้เดินรอยตาม
ความฝันของตัวเองและทำให้สำเร็จ ดังที่ ดร.สุชนา ได้เดินตามความฝันของ
ตัวเอง จนได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลสมความตัง้ ใจ และได้มโี อกาสเดินทาง
ไปวิจัยสุดขั้วโลก ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
	
วันนี้ของ ดร.สุชนา มีโอกาสเดินสายไปพูดถ่ายทอดประสบการณ์
ตามโรงเรียน มหาวิทยาลัย การประชุมสัมมนาทางวิชาการต่างๆ รวมทั้งการ
ให้สัมภาษณ์ทางสื่อมวลชน ทั้งนี้ก็เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ และ
สร้างแรงบันดาลใจให้กบั ผูร้ บั สารทุกท่านได้มโี อกาสสร้างสรรค์งานดีๆ เพือ่ สังคม
และประเทศชาติ
สาระวิทย์จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดเรื่องราวและแรงบันดาลใจ
นี้สู่สมาชิกและผู้อ่านทุกท่านครับ

ขอขอบคุณ รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ที่เอื้อเฟื้อภาพและตรวจต้นฉบับ

หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก
วี ณ า ยศวั งใจ

NASA

มุ่งเสาะหาดาวเคราะห์
เหมือนโลกในกาแล็กซี


เ
ป็
น
ปริศนามาช้านานที่มนุษย์เราอยาก
ทราบคำตอบว่า จะมีดาวเคราะห์สักดวงไหมในจักรวาลนี้

ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เหมือนโลกของเรา และดูเหมือนคำตอบ
ก็อาจเขยิบเข้าใกล้มาอีกหน่อย เมื่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ด้านอวกาศใหม่ๆ ในปัจจุบนั ช่วยสร้างความหวังว่าการค้นพบดาวเคราะห์
เหมือนโลกในกาแล็กซีน่าจะเป็นไปได้ในอนาคตที่ไม่ไกลเกินเอื้อม
	
เมือ่ ครัง้ ทีอ่ งค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา
หรือนาซ่า (NASA) ส่งยานสำรวจดาวเคราะห์ Kepler Space Telescope
ออกไปสำรวจดาวเคราะห์เหมือนโลกในอวกาศเมื่อปี ค.ศ. 2009 ทำให้เรา
ทราบว่าในกาแล็กซีมดี าวเคราะห์อย่างน้อยถึงหนึง่ เเสนล้านดวง ซึง่ นีเ่ ป็นข้อมูล
ใหม่ที่นาซ่าไม่เคยรู้มาก่อนเมื่อห้าปีที่เเล้ว
	ยานสำรวจดาวเคราะห์นอกโลก Kepler และยานสำรวจดาวเคราะห์
นอกโลกลำอืน่ ๆ ไม่สามารถมองเห็นดาวเคราะห์เหล่านีไ้ ด้เนือ่ งจากมันดูเลือนลาง
มองเห็นไม่ชดั แต่นกั วิทยาศาสตร์ดา้ นอวกาศสามารถวัดระดับการเปลีย่ นแปลง
ของแสงได้เมือ่ ดาวเคราะห์โคจรผ่านด้านหน้าของดาวฤกษ์ และทำการวิเคราะห์
แสงที่ส่องผ่านชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นั้นๆ เพื่อระบุว่ามีอะไรอยู่บน
ดาวเคราะห์ดวงนั้น
	
จอห์น กรันส์เฟลด์ (John Grunsfeld) นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์แห่ง
องค์การนาซ่า และอดีตนักบินอวกาศกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า หากจะมองหาโลก
ดวงอืน่ ในกาแล็กซี ต้องเสาะหาสิง่ ทีเ่ เสดงว่ามีทอ้ งฟ้าสีฟา้ เหมือนกับโลกมนุษย์มี
มองหาว่ามีเเก๊สออกซิเจนบนดาวเคราะห์ดวงนั้น มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
และซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากปล่องภูเขาไฟเหมือนทีเ่ รามีบนโลก ตลอดจนมองหา
สิ่งที่ชี้ว่ามีต้นไม้บนดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลโพ้น เขากล่าวว่าทุกอย่างที่กล่าวมานี้
สามารถทำได้ดว้ ยการวิเคราะห์เเสงทีม่ องเห็นออกเป็นส่วนประกอบของสีตา่ งๆ
	
แต่จนถึงปัจจุบันนี้ เราก็ยังไม่พบว่ามีดาวเคราะห์ดวงใดที่เหมือนกับ
โลกทีเ่ ราอาศัยอยู่ ดาวเคราะห์ทค่ี น้ พบเเล้วส่วนมากมีขนาดใหญ่เกินไป หรือไม่ก็

เล็กเกินไป ตั้งอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากเกินไปหรือไม่ก็ไกลจากดวงอาทิตย์มาก
เกินไป จนทำให้ไม่มีสิ่งชีวิตอยู่รอดได้
	
แต่คุณซารา ซีเกอร์ (Sara Seager) นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์อีกคนหนึ่ง
กล่าวว่าดาวเคราะห์ดวงเล็กที่มีขนาดเท่ากับโลกของเรา เราสามารถพบได้ทั่วไป
นักวิทยาศาสตร์กำลังมองหาหลักฐานทางชีววิทยา แก๊สชนิดต่างๆ ที่เกิดจาก
สิ่งมีชีวิต แก๊สที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของชั้นบรรยากาศ
	
นาซ่ า ได้ ร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ารสำรวจอวกาศแห่ ง ยุ โรปและบรรดา
นักวิทยาศาสตร์จากอีกหลายชาติเพื่อพัฒนายานสำรวจอวกาศที่มีกล้องส่องดู
ดาวรุ่นใหม่ๆ ที่ทันสมัยซึ่งจะช่วยค้นหาสิ่งที่ชี้ถึงสิ่งมีชีวิตนอกโลกได้
	
นาซ่าวางแผนที่จะส่งยานสำรวจดาวเคราะห์ติดกล้องส่องดูดาวตัวใหม่
ชื่อ James Webb Space Telescope ออกไปทำงานนอกโลกในปี ค.ศ. 2018
กล้องส่องดูดาวนี้จะมีความไวสูงมากและได้ความละเอียดของภาพสูงที่สุดเท่า
ที่เคยมีมา และจะช่วยพัฒนาการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลโพ้น
ให้ดียิ่งขึ้น
	
บรรดานักวิทยาศาสตร์ด้านอวกาศต่างชี้ว่ามีความเป็นไปได้สูงมาก
ที่จะค้นพบดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ ที่มีความเหมือนกับโลกมนุษย์ และการค้นพบ
นี้อาจจะช่วยตอบคำถามได้ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไรในระบบจักรวาล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและชมคลิปวิดีโอได้ที่
http://www.voathai.com/content/looking-for-earth-like-planets-tk/1970855.html
สาระวิทย์

กันยายน 2557
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ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย
กองบรรณาธิ ก าร

รางวัลนักวิทย์ดเี ด่นและ
นักวิทย์รุ่นใหม่ ปี 2557

มูผู้ได้ลรับนิรางวัธลสิ ง่ เสริ“นัมกวิวิททยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศ
ยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี
2557” เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ได้แก่
ศ.ดร.ธวัชชัย ตันฑุลานิ และศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์
จาก ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.ธวัชชัย ตันฑุลานิ ถือเป็นผู้บุกเบิกงานวิจัยด้าน “เคมีซุปราโมเลกุลหรือ
เคมีของโฮสต์-เกสต์” ซึ่งนำไปสู่การประยุกต์ด้านเซ็นเซอร์ สำหรับไอออนและ
โมเลกุลเพื่อใช้ในการตรวจวัดจำนวนโลหะหนักที่ปนเปื้อนมากับน้ำที่ใช้ใน
การเกษตรและการตรวจวั ด จำนวนของโลหะโซเดี ย มในเลื อ ดเพื่ อ ให้ ใช้ ใ น
การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์
ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ เป็นผูน้ ำความรูท้ างเคมีอนิ ทรียส์ งั เคราะห์ มาทำงานวิจยั
โดยสร้างพีเอ็นเอ (PNA) ซึง่ เป็นสารเลียนแบบดีเอ็นเอขึน้ มา ทัง้ นีเ้ พือ่ ทีจ่ ะรักษา
โรคในอันดับสารพันธุกรรม

ศ.ดร.ธวัชชัย ตันฑุลานิ (ซ้าย) และศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ (ขวา)

สำหรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ได้แก่

1. ผศ.ดร.ทรงยศ นาคอริยกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ผศ.ดร.ธงไทย วิฑรู ย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ดร.ปริญญา การดำริห์ ภาควิชาฟิสกิ ส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แหล่งข้อมูล: http://www.dailynews.co.th/Content/IT/257277/2++นักวิจัยเคมี+จุฬาฯ+คว้ารางวัลนักวิทย์ดีเด่นปีนี้

รางวัล

ครูวทิ ยาศาสตร์ดเี ด่น

วว.ผลิตปุ๋ยละลายช้า
2557 เพิ่มมูลค่าน้ำเสีย

MAP

สมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึง่ เป็นผูจ้ ดั ทำ
โครงการครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครู
วิทยาศาสตร์ดเี ด่นประจำปี 2557 ดังนี้

ระดับอุดมศึกษา

1. ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ วิรชั พินทุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จ.พิษณุโลก

ระดับอาชีวศึกษา

1. นายชำนาญ ไชยบุญ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จ.สกลนคร
2. นางเสน่จติ กิตตินานนท์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรอ้ ยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ระดับมัธยมศึกษา

1. นางสาวสุประวีณ์ คำสาร โรงเรียนป่าซาง จ.ลำพูน
2. นายสมชาย ศิรวิ สิ ตู ร โรงเรียนศึกษานารีวทิ ยา กรุงเทพฯ
1. นางอรชา พันธุบรรยงก์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
กรุงเทพฯ
2. นางนภาพร ศิลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง (วัดปลักแรด) จ.ราชบุรี

ด้วยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรจึงได้ดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มมูลค่า
น้ำเสียโดยการผลิตเป็นปุย๋ ละลายช้าให้อยูใ่ นรูปของเกลือ MAP (Magnesium
Ammonium Phosphate) โดยใช้หลักการนําแร่ธาตุทม่ี ปี ระโยชน์ซง่ึ มีอยูม่ ากใน
น้ำเสีย ได้แก่ ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส นำกลับมาใช้ใหม่สาํ หรับการเพาะปลูก

แหล่งข้อมูล:

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

ระดับประถมศึกษา

http://www.scisoc.or.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=0
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ปัในต้ญ
หา
น้ำเสียได้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอย่างมากและเป็นหนึ่ง
นทุนการผลิตซึง่ ภาคอุตสาหกรรมจะต้องให้ความสําคัญในการบริหารจัดการ

สาระวิทย์ กันยายน 2557

http://www.tistr.or.th/tistr/code/tistrorg/newsResearch/140611_094722.pdf

เปิดตัวแอปพลิเคชัน Thai-Fungi-ราแมลง
สื่อการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ
จาก
งานวิจัยราแมลงในประเทศไทยที่รวบรวมองค์ความรู้มากว่า 20 ปี
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) นำเผยแพร่ผ่าน

แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
รา เป็นสิง่ มีชวี ติ ทีม่ คี วามหลากหลายเป็นอย่างมาก ซึง่ มีการค้นพบแล้ว
มากกว่า 100,000 ชนิด รามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิง่ ต่อการดำรงชีวติ ใน
ระบบนิเวศ ส่วนใหญ่ทำหน้าทีเ่ ป็นผูย้ อ่ ยสลายอินทรียสาร แต่ในขณะเดียวกัน
ยั ง มี ร าอี ก กลุ่ม หนึ่ง ที่เข้ า ทำลายและก่ อ โรคในสั ต ว์ ข นาดเล็ ก จำพวกแมลง
และแมง เราเรียกรากลุม่ นีว้ า่ “ราก่อโรคในแมลง หรือ ราแมลง” ซึง่ สามารถ
พบได้ตามพืน้ ดิน ซากใบไม้ บนใบและใต้ใบของต้นไม้ในป่า
	แหล่งอาศัยของราแมลงนัน้ มีแพร่กระจายอยูท่ ว่ั โลกทัง้ ในเขตอบอุน่ และ
เขตร้อนชืน้ โดยเฉพาะในเขตร้อนชืน้ นัน้ จะพบว่ามีความหลากหลายของราแมลง
ค่อนข้างมาก เนื่องจากในเขตพื้นที่ดังกล่าวมีจำนวนและความหลากหลายของ
แมลงซึง่ เป็นแหล่งอาศัยของราแมลงอยูม่ ากนัน่ เอง
	คณะนั ก วิ จั ย ศู น ย์ พั น ธุ วิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี ชี ว ภาพแห่ ง ชาติ
(ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้มี
การออกสำรวจข้อมูลความหลากหลายของราแมลงในอุทยานแห่งชาติและเขต
รักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ทัว่ ประเทศไทยกว่า 20 ปี
ดร.เจนนิเฟอร์ เหลืองสอาด หัวหน้าห้องปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ของ
จุลนิ ทรีย์ ไบโอเทค กล่าวว่า “ตลอดเวลากว่า 20 ปีทค่ี ณะวิจยั ออกไปสำรวจ
พบว่าในประเทศไทยมีราแมลงกว่า 400 ชนิด เป็นราแมลงสายพันธุใ์ หม่ทส่ี ำรวจ
พบครัง้ แรกของโลกในประเทศไทยและรายงานไปแล้ว จำนวน 24 ชนิด ซึง่
ราแมลงนัน้ สามารถพบได้ตง้ั แต่พน้ื ทีใ่ นระดับน้ำทะเล เช่น ป่าพรุราบต่ำ จังหวัด
นราธิวาส ไปจนถึงพืน้ ทีท่ ม่ี รี ะดับสูงสุดในประเทศไทยทีด่ อยอินทนนท์ จังหวัด
เชียงใหม่
ราแมลงแพร่พันธุ์โดยการงอกเส้นใยแทงผ่านผนังลำตัวแมลง และใช้
แมลงเป็นแหล่งอาหาร หลังจากนัน้ จะพัฒนาโครงสร้างทีใ่ ช้ในการแพร่กระจาย
สปอร์ งอกออกมาจากตัวแมลงเพือ่ แพร่พนั ธุต์ อ่ ไป ยกตัวอย่างเช่น ราแมลงบนดิน
ทีพ่ บระบาดในประเทศไทย จะสร้างก้านราชูขน้ึ เหนือดิน มีผคู้ นทีไ่ ปเก็บเห็นว่า
เป็นของประหลาด (จักจัน่ มีเขา) ให้ชอ่ื ว่า ว่านจักจัน่ แท้จริงแล้วคือ ราแมลงที่
ก่อโรคบนจักจัน่ นัน่ เอง”
ดร.สุภาวดี อิงศรีสว่าง หัวหน้าห้องปฏิบตั กิ าร Information Systems
ไบโอเทค กล่าวเสริมว่า “ข้อมูลดังกล่าวจัดเป็นองค์ความรูท้ ไ่ี ด้จากการวิจยั และ

จากซ้ายไปขวา คุณสุชาดา มงคลสัมฤทธิ์ ห้องปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์
ดร.สุภาวดี อิงศรีสว่าง หัวหน้าห้องปฏิบัติการ Information Systems และ
ดร.เจนนิเฟอร์ เหลืองสอาด หัวหน้าห้องปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์

มีความสำคัญต่อการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดอนุกรมวิธาน
ของรา และไบโอเทคได้เคยเผยแพร่ขอ้ มูลนีผ้ า่ นทางหนังสือ Atlas of Fungi
ตัง้ แต่ Vol 1-4 แต่ชอ่ งทางการเข้าถึงข้อมูลในหนังสืออาจมีขอ้ จำกัด ดังนัน้ การ
เพิม่ ช่องทางการเข้าถึงความรูเ้ หล่านีใ้ ห้งา่ ยและสะดวกขึน้ จึงน่าจะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ เราจึงได้ร่วมมือกับ
ทีมนักวิจัยห้องปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ พัฒนาแอปพลิเคชันบน
สมาร์ทโฟนทีเ่ รียกว่า Thai-Fungi ขึน้ เพือ่ ใช้เป็นสือ่ การเรียนรูค้ วามหลากหลาย
ของราในประเทศไทย ปัจจุบันแอปพลิเคชัน Thai-Fungi ได้รวบรวมข้อมูล
ราแมลงไว้กว่า 100 ชนิด โดยจะแสดงภาพตัวอย่างราแมลง ระบุชอ่ื วิทยาศาสตร์
และลักษณะสัณฐานวิทยาของราแมลงแต่ละชนิดที่สำรวจพบในประเทศไทย
และนอกจากราแมลงแล้ว ต่อไปในอนาคตคาดว่าจะมีการเพิม่ ข้อมูลของราชนิด
อืน่ เข้าไปเพิม่ เติมอีก
	ด้วยแอปพลิเคชัน Thai-Fungi นี้จะทำให้คนทั่วไปสามารถรู้จักกับ
ราแมลงมากขึ้น อีกทั้งผู้ใช้งานยังสามารถถ่ายรูปราแมลงที่ตนเองพบ และเก็บ
ข้อมูลตำแหน่งทีพ่ บ เพือ่ เก็บเป็นฐานข้อมูลส่วนตัวของตนเองหรือถ้าไม่ทราบว่า
เป็นราชนิดใด อาจนำมาแชร์ผ่านทางเฟซบุ๊กหรืออีเมลสอบถามกับทางนักวิจัย
ผ่านทางแอปพลิเคชันนี้ได้อีกด้วย ซึ่งแอปพลิเคชัน Thai-Fungi นี้จะเปิดให้
ดาวน์โหลดทั้งใน App Store และ Google Play Store ในเร็วๆ นี้”
	
ดร.เจนนิเฟอร์ ได้กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า “การศึกษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพของราแมลงนั้นมีความสำคัญมาก เนื่องจากประเทศไทยเป็น
แหล่งทีม่ คี วามหลากหลายของราแมลงมากแหล่งหนึง่ ของโลก ซึง่ ผลการวิจยั
พบว่าราแมลงบางชนิดมีคณ
ุ สมบัตใิ นการสร้างสารออกฤทธิท์ างชีวภาพระดับ
ห้องปฏิบัติการ เช่น ราแมลง Hirsutella nivea ที่เจริญอยู่บนเพลี้ยกระโดด
สามารถสร้างสาร Hirsutellones มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อวัณโรคได้ นอกจากนี้
ราแมลงบางชนิด เช่น Beauveria bassiana ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์
ในการควบคุมแมลงศัตรูพชื โดยชีววิธไี ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ทำให้สามารถ
ลดการใช้สารเคมีของเกษตรกร ปลอดภัยต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
ด้วย”
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ฮาวายไทย โชว์นวัตกรรมใหม่
“เฟอร์นิเจอร์หวายเทียม กลิ่นสมุนไพร”
รายแรกในไทย

สวทช. ประกาศผลงานวิจยั ทีน่ า่ ลงทุนทีส่ ดุ จากกิจกรรม
Investors’ Day ประจำปี 2014

กลุ่มบริษัทฮาวายไทย ผู้นำตลาดเฟอร์นิเจอร์หวายเทียม ระดับไฮเอ็นด์ จับมือ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศผลงานวิจยั ทีน่ า่ ลงทุนทีส่ ดุ สามอันดับแรก
ในงาน Investors’ Day ประจำปี 2014 โดยได้รบั คะแนนโหวตจากผูป้ ระกอบการ
และผู้ร่วมงาน ดังนี้
อันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน GRASS 3 นวัตกรรมกระบวนการแยกเนือ้ ยางและสาร
อนินทรียอ์ อกจากตะกอนน้ำยางธรรมชาติ (ขีแ้ ป้ง) โดย นางสาวฉวีวรรณ
คงแก้ว และนายภูริพงศ์ วรรณวิไล ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.
อันดับ 2 ได้แก่ ผลงาน Q-Log แผ่นตรวจบันทึกอุณหภูมิ โดย ดร.ธิติกร
บุญคุ้ม ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช.
อันดับ 3 ได้แก่ ผลงานหุ่นยนต์หยอดข้าวอัตโนมัติ โดย ผศ.ดร.มงคล
เอกปัญญาพงศ์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
สำหรับกิจกรรม Investors’ Day 2014 ครั้งนี้จัดภายใต้งาน IP
INNOVATION AND TECHNOLOGY EXPO 2014 (IPITEx. 2014) โดย สวทช.
ได้ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา เครือข่ายองค์กร
บริหารงานวิจัยแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตร โดยมี
ความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนานักวิจยั ผ่านการสนับสนุนในด้านต่างๆ
เพื่อเร่งนำผลงานวิจัยออกสู่ภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมให้เกิดการลงทุน
จึงนำผลงานวิจัยที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการลงทุนมาจัดแสดง และ
เป็นเวทีให้แก่นักวิจัยในการนำเสนอผลงานต่อนักลงทุนและผู้ประกอบธุรกิจ
เพื่อให้ภาคธุรกิจมาผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐที่ทำวิจัยและพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์ ให้สามารถสร้างเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ
และสร้างธุรกิจเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จในอนาคต
โดยในปีนี้ สวทช. ได้นำ 5 ผลงานวิจัยเด่น ได้แก่ แอปพลิเคชัน
SafeMate, เทคโนโลยี GRASS 3, เทคโนโลยีสูบน้ำแบบประหยัด SUNFLOW,
เอนไซม์ดูโอสำหรับลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรก ENZease, และแผ่นตรวจวัด
อุณหภูมิ Q-Log และผลงานหน่วยงานพันธมิตรอีก 22 ผลงาน ร่วมนำเสนอ
ผลงานต่อนักลงทุน (Investment Pitching) และภายในงานนี้ สวทช. ยังได้
จัดแสดงผลงานวิจัยอีกกว่า 33 ผลงาน เพื่อให้เกิดการลงทุนในธุรกิจที่ใช้
เทคโนโลยี เพิ่มมูลค่าและความได้เปรียบทางการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการด้วย

8

สาระวิทย์ กันยายน 2557

iTAP- สวทช. และนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมคิดค้นและพัฒนา
ต่อยอดจากเส้นหวายเทียม ดูราวีร่า (Durawera) สร้างสรรค์สู่นวัตกรรมใหม่
ด้วยการนำ “กลิ่นสมุนไพรใส่ในเส้นหวายเทียม” เป็นรายแรกของเมืองไทย
พร้อมด้วยการเปิดตัวเฟอร์นิเจอร์ 4 กลิ่นสมุนไพร ส้ม ตะไคร้ อบเชย และ
โป๊ยกัก ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท สปา ฯลฯ เล็งรุก
ตลาดใหญ่ในต่างประเทศ ประกาศตั้งเป้ายอดขายเปิดตัวในช่วงแรกประมาณ
40 ล้านบาท
นายวิวฒ
ั น์ วิภวพาณิชย์ กรรมการบริหาร กลุม่ บริษทั ฮาวายไทย กล่าวถึง
ทีม่ าและแนวคิดในการพัฒนา “นวัตกรรมใหม่ จากลิน่ สมุนไพร สูเ่ ส้นหวายเทียม”
ว่า บริษัทฮาวายไทย มีแนวคิดต้องการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ให้ลึกลงไปมากกว่าการใช้สอย จึงได้มีการพัฒนารูปแบบและดีไซน์ให้สอดรับ
การใช้งานอยู่เสมอ และล่าสุดได้คิดค้นพัฒนาต่อยอดจากหวายเทียม ดูราวีร่า
(Durawera) ที่มีคุณสมบัติทนแดดทนฝน สีไม่ซีดจาง ยืดหยุ่นดี ดูแลรักษาง่าย
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือจากโครงการสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) สวทช. และนักวิจัย จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ร่วมกันวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นหวายเทียม
ด้วยกรรมวิธีเชิงวิศวกรรมพอลิเมอร์ เป็นการนำกลิ่นสมุนไพรมาใส่ในเส้นหวาย
เทียมดูราวีร่าเป็นรายแรกของเมืองไทย และได้จดสิทธิบัตรภายใต้แบรนด์
“HAWAII THAI”
สำหรับ “เฟอร์นเิ จอร์หวายเทียม กลิน่ สมุนไพร” (Durawera Aroma)
เป็นสินค้าระดับไฮเอ็นด์ และเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เราต้องการตอบโจทย์ผู้บริโภค
ที่ชื่นชอบเฟอร์นิเจอร์งานจักรสานและถักทอ ที่มีความโดดเด่นและแตกต่างใน
เรื่องกลิ่น “อโรมาเทอราปี” (Aromatherapy) ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพจิตและ
สุขภาพกาย รวมถึงเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะกับใช้เป็นวัสดุในงานตกแต่งภายใน
(Interior) เพราะเป็นงานหัตถกรรมสานมือที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวที่
ไม่เหมือนใครอันเป็นจุดแข็งและจุดขาย จึงทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อผลิตภัณฑ์วาง
จำหน่ายจะได้รับการตอบรับจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างดี โดยมี
ให้เลือก 4 กลิ่น ได้แก่ กลิ่นตะไคร้ (Lemongrass) ทำให้รู้สึกสดชื่น กลิ่นส้ม
(Orange) ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด ให้ความรู้สึกสดชื่น กลิ่นอบเชย
(Cinnamon) มีกลิ่นที่หวานหอม ให้ความสดชื่น และกลิ่นโป๊ยกัก (Star
Anise) มีกลิ่นหอมเผ็ดหวาน ช่วยให้รู้สึกมีพลัง
	ตลาดกลุ่มเป้าหมายประมาณ 90% เป็นลูกค้าเชิงพาณิชย์ เช่น โรงแรม
รีสอร์ท สปา ร้านอาหาร เป็นต้น ส่วนที่เหลืออีก 10% เป็นค้าปลีกลูกค้าทั่วไป
และด้วยผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่นี้
ก็หวังว่าจะได้รับส่วนแบ่งการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หวายด้วยมูลค่าที่สูงขึ้น

สวทช. จับมือ สปสช. หนุนงานวิจัยนวัตกรรม –
เทคโนโลยีการแพทย์ไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามบันทึก

ข้อตกลงกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อหนุนงานวิจัย
พัฒนานวัตกรรม – เทคโนโลยีทางการแพทย์ไทยร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อลดการนำเข้า
เครื่องมือแพทย์และสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศ หลังขาดดุลปีละกว่า
5 พันล้านบาทและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

อ ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.nstda.or.th/news/18616-medicine

เชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีเนคเทค 2557
ศู น ย์ เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
สวทช. ชอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมชม
นิทรรศการ และฟังการสัมมนาในหัวข้อ
ต่างๆ ในงานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการประจำปี 2557 (NECTEC
Annual Conference & Exhibitions 2014, NECTEC ACE 2014)
ภายใต้แนวคิด“ตอบโจทย์ประเทศไทย
งานวิจัยใช้ได้จริง”(Practical R&D :
Tackling Thailand's Challenges)
ในวันพุธที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 8.30-17.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์
โรงแรมเดอะสุโกศล (สยามซิตี้) ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ผลักดันในการนำผลงานวิจัยที่ร่วมกับ
พันธมิตรจนสำเร็จและสามารถใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม แสดงให้เห็น
ถึงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้
ได้จริงและตอบโจทย์ประเทศ พร้อมก้าวเข้าสู่ระดับอาเซียนและระดับโลก
โดยมีการแสดงนิทรรศการที่แบ่งเป็นโซนต่างๆ ประกอบด้วย
1.เทคโนโลยีเพื่อชีวิต (care)
2.เทคโนโลยีอัจฉริยะ (smart)
3.เทคโนโลยีรักษ์โลก (green)
4.เทคโนโลยีแห่งอนาคต (future)
ดูรายละเอียดของหัวข้อการสัมมนาพร้อมลงทะเบียนเข้าฟังได้ที่
http://www.nectec.or.th/ace2014

ห้องภาพวิทย์ Sci-Gallery

ปริ ท ั ศ น์ เที ย นทอง

ภาพ
ถ่ายดวงจันทร์ยูโรปา (Europa) ดวงจันทร์
บริวารของดาวพฤหัสบดี จากยานสำรวจกาลิเลโอ

เผยให้เห็นถึงพื้นผิวที่เป็นน้ำแข็งของดวงจันทร์ ส่วน
ลายเส้นสีน้ำตาล คือสันเขาที่เกิดการแตกแยกจาก
พื้นผิวชั้นในสู่เปลือกแผ่นน้ำแข็งชั้นนอก
ดวงจันทร์ยโู รปา มีบรรยากาศทีเ่ บาบางประกอบด้วย
ออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่ พื้นผิวที่เป็นน้ำแข็งและมี
ความเรียบมากนี้ประกอบด้วยรอยแตกและเส้นริ้ว
บางๆ โดยมีหลุมอุกกาบาตอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
พื้นผิวที่เรียบและดูใหม่นี้เองที่ทำให้เกิดสมมติฐาน
ว่า อาจมีมหาสมุทรอยู่ข้างใต้ซึ่งสามารถเป็นแหล่งที่
อยู่ของสิ่งมีชีวิตได้

ภาพจาก : Photo of the day /National Geographic
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ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์

จุ ม พล เหมะคี ร ิ น ทร์

เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการพบพืชแปลก สัตว์แปลก วัตถุประหลาด หรือปรากฏการณ์อันน่าพิศวงทั้งหลาย แล้วผู้คนพากันไปกราบไหว้เพื่อขอ
โชคลาภ มักจะปรากฏเป็นข่าวอยู่เนืองๆ อย่างต่อเนื่องในสังคมไทย และมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้คลายความสงสัยของปมปริศนา
ในเรื่องแปลกดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการให้ข้อมูล ความรู้ที่ถูกต้อง และวิธีคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์แก่ประชาชน....คอลัมน์ ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์ จึงได้
รวบรวมเรื่องราวแปลกที่เคยเป็นข่าว พร้อมทั้งคำอธิบายจากนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องมานำเสนอผู้อ่านทุกท่าน

รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์

ฮือฮานางกวักเรซิ่น 20 ปี มีต้นไม้ขึ้น
ข่จ.นครปฐม
าวนีเ้ กิดไปบูจากการที
ช่ าวบ้านได้เช่านางกวักทีท่ ำจากเรซินจากวัดสว่างอารมณ์
ชาร่วม 20 ปี โดยตั้งไว้บนหิ้งภายในบ้าน จนกระทั่งเมื่อ 2

เรือ่ งราวของความเชือ่ กับวิทยาศาสตร์ ขณะนีไ้ ด้จดั ทำเป็นหนังสือ
พ็อคเก๊ตบุ๊คแล้ว ความหนา 228 หน้า รวบรวมข่าวแปลก
100 ข่าว แบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพืชแปลก
กลุ่มสัตว์ประหลาด กลุ่มเห็ดราน่าทึ่ง กลุ่มวัตถุปริศนาน่าฉงน
และกลุ่มปรากฏการณ์พิศวง ราคา 100 บาท สั่งซื้อทาง
ไปรษณีย์ได้ที่ ศูนย์หนังสือ สวทช. โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ
1179-80 Email: cyberbookstore@nstda.or.th ค่าจัดส่งฟรี
สมาชิกสาระวิทย์ ซื้อด้วยตนเองที่ศูนย์หนังสือ สวทช. ลด 20%

เดือนที่ผ่านมา จึงนำมาทำความสะอาดเช็ดถูแล้วนำกลับขึ้นไปตั้งใหม่ ต่อมาอีก
4-5 วัน ก็พบเห็นเป็นกิง่ ไม้เล็กๆ โผล่ขน้ึ มาประมาณ 1 คืบ มีใบสวยงาม ชาวบ้าน
จึงประหลาดใจว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งๆ ที่ตรวจสอบดูแล้วก็ไม่พบรูหรือรอย
แตกแต่อย่างใด จึงได้นำมาถวายวัด
	
จากข่าวนี้ รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์ จาก ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อมูลว่า ไม่แน่ใจว่าเจ้าของ
วางไว้ทไ่ี หน ปกติถา้ เป็นลูกไม้พวกโพธิห์ รือไทร ซึง่ แพร่กระจายได้โดยนกพาไป
เมื่อมันไปตกมันสามารถเจริญเติบโตได้ แม้ในที่ที่มีอาหารน้อย น้ำน้อยๆ ซึ่งเรา
จะสังเกตเห็นมันงอกเติบโตได้ตามอาคารต่างๆ ที่มีรอยปริแตก คือ เมื่อมัน
ไปตกในที่ที่มีน้ำ มีความชื้น และเมล็ดเน่าได้ที่คือเปลือกนอกสลายไป ก็จะงอก
เป็นต้นใหม่ได้ ไม้พวกนี้รากชอนไชได้ดีมาก มันสามารถยึดเกาะตามที่ต่างๆ
ได้โดยไม่ตอ้ งลงลึกมาก มีความทนทานสูง เมล็ดอยูไ่ ด้นาน จนเมือ่ สภาพแวดล้อม
เหมาะสมก็งอกเจริญเป็นต้นใหม่ได้
ส่วนกรณีนางกวักเรซินนี้ ถ้าเมล็ดตกอยู่ในฐานเรซินแล้ว หากเกิด
รอยปริแตก ถ้ามีน้ำ มีอากาศ เข้าได้ ก็เจริญเป็นต้นใหม่ได้ แต่ถ้าไม่มีรอยปริแตก
ก็เป็นไปได้วา่ อาจมีเมล็ดมาตกภายหลังบนฐานของนางกวัก แล้วเมือ่ สภาพแวดล้อม
เหมาะสม ก็งอกเป็นต้นใหม่ได้
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และวาไรตี้ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในรูปแบบของทีวีอินเทอรเน็ต
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โดยทีมงานสื่อวิทยาศาสตร สวทช.

สาระน่ารู้จาก อย.
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Quiz
บ้ า นนั ก คิ ด
สวัสดีฮะคุณผู้อ่าน
ในฉบับเดือนสิงหาคม เหมียวมีเกม
crossword คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
น้ำนมแม่มาให้ร่วมสนุกกัน สำหรับคำตอบ
ก็เป็นดังนี้เลยฮะ

1. colostrum เป็นน้ำนมทีผ่ ลิตออกมาในช่วงแรกหลังจากการ
คลอดบุตร มีลกั ษณะเป็นสีเหลืองใสมีภมู คิ มุ้ กันสูง
2. oxytocin เป็นฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการหลั่งน้ำนม
3. lysozyme เป็นเอนไซม์ในน้ำนมแม่ทม่ี ฤี ทธิท์ ำลายแบคทีเรีย
ในลำไส้ของทารก
4. taurine
เป็นโปรตีนในน้ำนมแม่ ช่วยบำรุงสมองและ
ยังช่วยพัฒนาเรื่องการมองเห็นของลูกน้อย

ไม่ยากใช่ไหมฮะ ผู้โชคดีที่มีชื่อปรากฏอยู่ด้านล่างนี้
รอรับของรางวัลได้เลย
รางวัลที่ 1 สมุดไดอารี่ สวทช. ได้แก่
คุณสิรัส สุลัญชุปกร
รางวัลที่ 2 หนังสือนิทานเรื่อง ลูกอ๊อดตามหาแม่ ได้แก่
คุณจินตนา จันทร์เจริญฤทธิ์
รางวัลที่ 3 magnet ไดโนเสาร์พันธุ์ไทย ได้แก่
ด.ญ.ณัฐยาน์ ทิพย์ผ่อง
คุณสุนันทา ศิริสุนทรเลิศ
ด.ญ.ธัญญรัศม์ สุรเสฏฐ์ชนะ

ปัญหาประจำฉบับที่ 18
	ช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวัน

เหมียวออกไปซ่าไม่ได้เลยจึง
ต้องอยู่บ้านนั่งฟังเสียงฟ้า นั่งดูสายฝนไปพลางๆ มีอยู่วันหนึ่ง
ขณะที่เหมียวกำลังนั่งดูฟ้าฝนอยู่เพลินๆ ก็มีฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมา
แล้วภาพของ “เบนจามิน แฟรงคลิน” (Benjamin Franklin)
ก็ผุดขึ้นมาในหัว
เหมียวจำได้วา่ แฟรงคลินเป็นหนึง่ ในนักวิทยาศาสตร์โลก
ที่ประดิษฐ์อะไรบางอย่างที่สำคัญมากๆ แต่นึกไม่ออกว่าสิ่ง
ที่เขาประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาได้นั้นคืออะไร คุณผู้อ่านช่วย
เหมียวคิดหน่อยนะฮะ
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รางวัลประจำฉบับที่ 18
เหมียวมี “จานรองแก้วลาย เบนจามิน แฟรงคลิน” มอบให้ผู้ตอบถูก 5 ท่านแรก
เป็นของรางวัล
ส่งคำตอบมาร่วมสนุกได้ที่
กองบรรณาธิการสาระวิทย์
ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 หรือ
ส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2564 7016 หรือ
ทาง e-mail ที่ sarawit@nstda.or.th
อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ มาด้วยนะฮะ
หมดเขตส่งคำตอบ วันที่ 20 กันยายน 2557 คำตอบจะเฉลยพร้อม
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลใน สาระวิทย์ ฉบับที่ 19 สำหรับของรางวัล
ทางเราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

การผลิตข้าวบนพื้นที่สูง โดยการมีส่วนร่วม
ของเกษตรกรและชุมชน

บรรณาธิการ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด อนุพงศ์ วงศ์ตามี และ
ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว
จำนวน 64 หน้า
ราคา 120 บาท
ปัญหาวิกฤตข้าวกับชาวนาไทยที่ผ่านมา ทำให้หลายฝ่ายคงมีความกังวลในความมั่นคงกับ
การผลิต “ข้าว” อาหารหลักของคนไทยทุกคน ไม่เว้นแม้แต่นักวิทยาศาสตร์!!
“การผลิตข้าวบนพืน้ ทีส่ งู โดยการมีสว่ นร่วมของเกษตรกรและชุมชน” เป็นการถอดความรู้
จากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่บูรณาการองค์ความรู้จากสามภาคส่วน ได้แก่ เกษตรกร – นักวิชาการ
ท้องถิ่น – นักวิชาการรัฐที่อยู่ในท้องถิ่น และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผนวกเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อปรับปรุงการผลิตข้าวบนพื้นที่สูง
เนือ้ หาในเล่มประกอบด้วย ความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุข์ า้ วพืน้ เมือง การปรับปรุง
พันธุ์ข้าว ข้าวกับคุณค่าทางโภชนาการ และกรณีตัวอย่างการศึกษาความหลากหลายของข้าวพันธุ์
พื้นเมืองในตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

สนใจ ติดต่อสอบถาม และสั่งซื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือ สวทช.
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1179-80
Email: cyberbookstore@nstda.or.th
เว็บไซต์: http://www.nstda.or.th/cyberbookstore/
Facebook : https://www.facebook.com/NSTDAbookstore
สาระวิทย์
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ใบสมัครสมาชิก
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ชื่อ/สกุล ......................................................................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน จังหวัด ..................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ...........................................................................................E-mail (โปรดเขียนตัวบรรจง) .......................................................................................................
วุฒิการศึกษา
ปวช./ปวส.
ม.6
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ ...............................................................................................................................................
อาชีพปัจจุบัน
ครู/อาจารย์
นักเรียน (ชั้น............)
นิสิต/นักศึกษา (ปี............คณะ.....................................................)
รับราชการ/พนง.รัฐวิสาหกิจ
พนง.บริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ..........................................
วันที่ .........../............./....................

สมัครสมาชิก ทางออนไลน์

http://nstda.or.th/survey/index.php?sid=24145
คลิก

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ได้รับ e-magazine สาระวิทย์ อย่างต่อเนื่องทางอีเมลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ซื้อหนังสือของ สวทช.ลด 20% ที่ศูนย์หนังสือ สวทช.
สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ค่าจัดส่งฟรี ! (เฉพาะในประเทศ)
หมายเหตุ 1. ท่านสามารถส่งไฟล์หรือถ่ายเอกสารแบบฟอร์มนี้เพื่อให้ท่านอื่นที่สนใจ
สมัครเป็นสมาชิกได้
2. โปรดส่งใบสมัครกลับมายังกอง บ.ก. ตามที่อยู่ขวามือ หรือทางโทรสาร
หรือทางอีเมล

กองบรรณาธิการ สาระวิทย์
ฝ่ายสือ่ วิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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- Benjamin Franklin
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