ISSN 2286-9298
ฉบับที่ 26 / พฤษถาคม 2558

Â‹ Í ÂâÅ¡¢Œ Í ÁÙ Å ¢‹ Ò ÇÊÒÃÇÔ · ÂÒÈÒÊµÃ à ¾× è Í ¤Ø ³

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ด้านนาโน

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Highlight
•
• เรื่องจากปก : ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

   ด้านนาโนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
ทุกครัง้ ทีส่ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปตามทีต่ า่ งๆ ทรงมีกล้อง • สารคดีวิทยาศาสตร์ : มนุษย์จะมี
ถ่ายรูปติดพระองค์ไปด้วยเสมอ หนังสือและนิทรรศ     ใบหน้าอย่างไร ในอีก 100,000 ปี
การภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ฯ จึงแสดงถึงพระอัจฉริยภาพ      ข้างหน้า

ด้านการถ่ายภาพของพระองค์ได้เป็นอย่างดี โดยในปีน้ี • ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย :
ได้เน้นไปทีภ่ าพถ่ายทางด้านวิทยาศาสตร์ดว้ ย
กระดูกเทียมเฉพาะบุคคล  
“อันมีทพิ เนตรส่องไป” (clairvoyance) คือชือ่ หัวข้อนิทรรศการภาพถ่าย • หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก :
ฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่แสดงที่
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยแสดงสิ้นสุดไปแล้วเมื่อปลายเดือน
เมษายนที่ผ่านมา และเป็นชื่อเดียวกับชื่อหนังสือสมุดภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของ
พระองค์เช่นกัน

A Team Bulletin

ที่ปรึกษา ทวีศักดิ์ กออนันตกูล, ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล, กุลประภา นาวานุเคราะห์
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา กฤษฎ์ชัย สมสมาน บรรณาธิการอำนวยการ นำชัย ชีววิวรรธน์
บรรณาธิการบริหาร จุมพล เหมะคีรินทร์ กองบรรณาธิการ ปริทัศน์ เทียนทอง, วัชราภรณ์ สนทนา,
ศศิธร เทศน์อรรถภาคย์, รักฉัตร เวทีวุฒาจารย์, กิตติมา ไกรพีรพรรณ, สรินยา ลอยประสิทธิ์, วีณา
ยศวังใจ บรรณาธิการศิลปกรรม ลัญจนา นิตยพัฒน์ ศิลปกรรม เกิดศิริ ขันติกิตติกุล, ฉัตรทิพย์ สุริยะ

o ถ่ายแบบแฟชั่นในสภาวะไร้น้ำหนัก
o ศึกษาเซลล์ประสาทแมลงหวี่
  เพื่อบำบัดอาการ Jet Lag ในคน

ผู้ผลิต
ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 71188-6 โทรสาร 0 2564 7016 เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/sci2pub/
ติดต่อกองบรรณาธิการ
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 71185-6 อีเมล sarawit@nstda.or.th

Editor’s Note

Cover Story
จุมพล เหมะคีรินทร์

http://www.bigcamera.co.th/news/detail/1177

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ทางด้านวิทยาศาสตร์
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

	ภาพทีป่ ระชาชนชาวไทยเรามักเห็นกันคุน้ ตาของ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินใน
พระราชกรณียกิจไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นั่นก็คือ ภาพขณะทรงจดบันทึก และหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพ
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์มกี ารนำมาจัดแสดงนิทรรศการ
อยูเ่ นืองๆ อีกทัง้ ยังมีการจัดทำเป็นหนังสือสมุดภาพด้วย ดังกรณีภาพถ่าย
ฝีพระหัตถ์ชุดใหม่นี้ มีชื่อว่า“อันมีทิพเนตรส่องไป” ซึ่งเปรียบเสมือน
กล้องที่ถ่ายเป็นดั่ง “ตาทิพย์” ทำให้ได้ภาพที่แปลกตา และพิเศษกว่า
ภาพที่ได้จากกล้องถ่ายภาพปกติทั่วไป เนื่องจากเป็นภาพถ่ายทางด้าน
วิทยาศาสตร์ ที่มีการใช้อุปกรณ์พิเศษเข้ามาช่วยในการถ่ายภาพ คือ
กล้องโทรทรรศน์ (telescope) ที่ถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้าทางดาราศาสตร์
และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron
microscope) ที่ใช้ถ่ายภาพโครงสร้างวัตถุขนาดเล็กจิ๋ว (นาโน) ได้
	
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ทางด้านวิทยาศาสตร์นี้ มีการนำมาจัดแสดง
นิทรรศการทีห่ อศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยสมาคมถ่ายภาพ
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2557-26 เมษายน 2558
	ภาพถ่ายเหล่านี้เป็นความงดงามทางวิทยาศาสตร์ และแสดงถึง
พระอัจฉริยภาพของพระองค์ทางด้านการถ่ายภาพได้เป็นอย่างดี และ
ในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปีนี้ สาระวิทย์
ฉบับนี้ จึงขอร่วมเทิดพระเกียรติพระองค์โดยนำเสนอบทความเรื่อง
“ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้านนาโน” ครับ
ส่วนในฉบับหน้าก็จะได้นำเสนอบทความเรื่อง
“ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้านดาราศาสตร์” ต่อไป
จุมพล เหมะคีรินทร์
บรรณาธิการบริหาร
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	นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ฯ ครั้งนี้ ที่ดูจะพิเศษกว่าครั้งก่อนๆ
ก็คอื จะเน้นภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์เพิม่ เข้ามา คือภาพถ่ายทางดาราศาสตร์
และภาพถ่ายด้านนาโน ซึง่ การถ่ายภาพลักษณะนีต้ อ้ งอาศัยกล้องทีเ่ ป็นอุปกรณ์
หรือเครื่องมือพิเศษเฉพาะด้านเข้ามาช่วย คือ ภาพทางดาราศาสตร์ก็ต้อง
อาศัยกล้องโทรทรรศน์ (telescope) ที่ทำให้สามารถถ่ายภาพในระยะไกล
พวกเทห์ฟากฟ้า ประเภท ดวงดาว กระจุกดาว หรือเนบิวลา ได้ ส่วนภาพถ่าย
นาโนที่ถ่ายภาพวัตถุจนสามารถเห็นโครงสร้างขนาดเล็กจิ๋วได้ ก็ต้องอาศัย
กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron microscope)
ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยและ
เสด็จพระราชดำเนินมาใช้กล้องดังกล่าวที่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
(นานโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 และได้ทรงนิพนธ์บทนำตอนหนึ่งไว้ในหนังสือ
สมุดภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ว่า
. ..การที่ ไ ด้ ใช้ ก ล้ อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนชนิ ด ส่ อ งกราด (scanning
electron microscope) ที่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)
ทำให้ได้เห็นโครงสร้างเล็กๆ และได้รู้ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยทราบมาก่อน เช่น
ใบของพืชที่เรากลั่นน้ำมันออกมาได้เพราะมีกระเปาะน้ำมันให้กลิ่นซึ่งเป็น
แคปซูลระดับนาโน (nanoencapsulation) ตามธรรมชาติ ผีเสื้อบางชนิด
ไม่มีพิกเมนต์สี แต่เราเห็นเป็นสีเพราะมีการสะท้อนแสง...

(ภาพที่ 1)

พื้นที่ส่วนจัดแสดงภาพถ่ายนาโน

	ผู้อ่านหลายท่านอาจไม่มีโอกาสได้เห็นหรือไปชมนิทรรศการครั้งนี้
สาระวิทย์ฉบับนี้จึงขออาสา นำผู้อ่านไปชมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฉพาะในส่วนที่จัดแสดงภาพถ่าย
นาโนกันครับ ซึง่ มีทงั้ หมด 9 ภาพ ภาพเหล่านีผ้ ชู้ มทัว่ ไปหากไม่ได้อา่ นคำบรรยาย
คงยากทีจ่ ะเดาว่าเป็นภาพโครงสร้างของวัตถุอะไร และหากสังเกตดีๆ ตรงกลางภาพ
เหล่านี้ จะมีช่องมองภาพที่เป็นรูเล็กๆ ให้ผู้ชมได้เข้าไปส่องดู ซึ่งถือเป็นเทคนิค
ของการจัดแสดงที่ทำให้ผู้ชมอยากรู้อยากเห็นและสืบค้นหา และทันทีที่แนบ
ลูกตามองผ่านช่องมองภาพนี้ ก็จะพบกับคำตอบพร้อมกับรอยยิม้ และความน่าทึง่
ว่าภาพนาโนนี่น่ะหรือคือภาพโครงสร้างของวัตถุข้างหลังภาพดังกล่าว

รู ป นี้ เ ป็ น รู ป ที่ ถ่ า ยด้ ว ยกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนแบบส่ อ งกราด
(scanning electron microscope) วั น ที่ 26 พฤษภาคม 2557 ณ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผิวใต้ใบของใบกะเพรา
แสดงให้เห็นกระเปาะเก็บน้ำมันที่ให้กลิ่นของใบกะเพรา (กระเปาะเล็กสีขาว)
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(ภาพที่ 2)
เป็นภาพขยายของภาพที่ 1 กระเปาะเก็บน้ำมันทีใ่ ห้กลิน่ ของใบกะเพรา
เป็นการบรรจุในแคปซูลระดับนาโน (nanoencapsulation ในธรรมชาติ)

(ภาพที่ 3)
ไส้กลางของพริก แสดงให้เห็นผลึกรูปพีระมิดของแคปไซซิน (capsaicin)
เป็นสารที่ให้ความเผ็ด

(ภาพที่ 4)
ภาพตัดขวางของปีกผีเสื้อสีเหลือง แสดงโครงสร้างโปร่ง ทำให้ปีกมีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงมีเม็ดสี (pigment) ทำให้เป็นสีเหลือง
4
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(ภาพที่ 5)
ใต้ใบของลาเวนเดอร์ แสดงให้เห็นกระเปาะของน้ำมันหอมระเหยที่ให้
กลิ่นหอมของดอกลาเวนเดอร์ และขนใต้ใบที่ป้องกันแมลง

(ภาพที่ 6)
ภาพขยายของภาพที่ 5 กระเปาะนี้ เ ป็ น nanoencapsulation
ในธรรมชาติ

(ภาพที่ 7)
ภาพตัดขวางของเปลือกหอยเป๋าฮื้อ เห็นเป็นชั้นแคลเซียมคาร์บอเนต
เรียงซ้อนกันเป็นจำนวนมาก

(ภาพที่ 8)
ภาพขยายของภาพที่ 7 เปลือกหอยเป๋าฮือ้ ประกอบด้วยแผ่นแคลเซียม
คาร์บอเนตบางๆ มีขนาดระดับนาโนเมตรเรียงซ้อนทับกันหลายชั้น ทำให้
เปลือกหอยเป๋าฮื้อแข็งแรงแตกยาก
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(ภาพที่ 9)
เคลือบ

เส้นใยไหมประกอบด้วยเส้นไฟโบรอิน (fibroin) มีสารเซริซิน (sericin)

(ภาพที่ 10)
	แถมท้ายด้วยภาพถ่ายบุคคลที่พระองค์ทรงถ่าย ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งเป็น
ผูต้ ามเสด็จพระองค์ในพระราชกรณียกิจทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างสม่ำเสมอทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ โดยตัง้ ชือ่ ภาพนีว้ า่ “ยิม้ ของนักวิทยาศาสตร์”

ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย
กองบรรณาธิ ก าร

สวทช. กับงานวิจัยเพื่อสุขภาพของคนไทย

สุที่สขภาพแวดล้
ภาพดีอมที่แเป็ปรเปลี
นพรอันประเสริฐทีท่ กุ คนปรารถนา แต่ในยุคปัจจุบนั
่ยนไป อัตราการขยายตั ว ของประชากรสู ง

ส่ ง ผลให้ อั ต ราการแพร่ ร ะบาดและการกลายพั น ธุ์ ข องโรคเพิ่ ม ทวี คู ณ
มากขึน้ ทุกวัน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
จึงได้ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดูแลสุขภาพให้คนไทย เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพควบคุมลูกน้ำยุง

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพือ่ คาดการณ์โอกาสการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

การแพ้ยาที่รุนแรง

	งานวิจัยของ สวทช. เกี่ยวกับด้านสุขภาพประกอบด้วย การป้องกัน
การระบาดของโรคไข้ เ ลื อ ดออก โดยได้ พั ฒ นาวั ค ซี น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชี ว ภาพ
ควบคุมลูกน้ำยุง การคิดค้นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อคาดการณ์
โอกาสการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ การค้นหาวิธีการตรวจทางพันธุกรรม
สำหรับให้ประชากรได้ใช้วางแผนครอบครัว เพื่อป้องกันการถ่ายทอดยีนที่
ผิดปกติจากพ่อแม่สู่บุตร เช่น การเกิดโรคปากแหว่งเพดานโหว่ โรคโลหิตจาง
ในบุตร เป็นต้น
	
นอกจากนี้ยังได้ใช้วิธีตรวจทางพันธุกรรม เพื่อตรวจรักษาโรคที่เป็น
ปัญหาเรื้อรัง สามารถทราบผลภายในเวลารวดเร็ว ได้แก่ การกำหนดปริมาณ
ยากดภูมิคุ้มกันให้เหมาะสมกับผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายไต การป้องกันการแพ้ยาที่
รุนแรงสำหรับผู้ป่วยโรคลมชักและโรคเกาต์ การตรวจความผิดปกติของ
เม็ดเลือดขาวสำรับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นต้น

http://www.nstda.or.th/r-and-d-impact/12631-nstda-health-thailand
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วว. เปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค
เหมาะกับ 5 โรคฮิตที่พบในผู้สูงอายุ

สถาบั
น
วิ
จ
ั
ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เปิ ด ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารพร้ อ ม

บริโภคสำหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ระบุมีคุณค่าทางโภชนาการ เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่สะดวก
ต่อการบริโภค เหมาะกับ 5 โรคฮิตทีพ่ บในผูส้ งู อายุ ได้แก่ ภาวะโรคเบาหวาน
ภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะโรคข้อ (เกาต์) ภาวะโรคกระดูกพรุน
ภาวะโรคสมองและระบบประสาท พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่
เชิงพาณิชย์ สร้างความเข้มแข็งผูป้ ระกอบการด้วยผลงานนักวิจยั ไทย ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
	ตั ว อย่ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารดั ง กล่ า ว อาทิ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร
พร้ อ มบริ โ ภคสำหรั บ ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะโรคเบาหวาน ซึ่ ง เป็ น อาหารที่ มี
การควบคุมปริมาณพลังงานทั้งหมดให้ได้ไม่เกิน 1,500 กิโลแคลอรี่ต่อวัน
ลดปริมาณน้ำตาลและโซเดียม อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก : ข้าวอบ
ปลาแซลมอน มีโปรตีนสูง พลังงาน และโซเดียมต่ำ ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง :
ปอเปี๊ยะลุยสวน มีไขมันและโซเดียมต่ำ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม : เครื่องดื่ม
น้ำลูกสำรองผสมสมุนไพรพร้อมดื่ม ไม่มีแคลอรี มีส่วนผสมของลูกสำรองซึ่ง
ช่วยในการควบคุมน้ำหนัก
	
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคสมอง
และระบบประสาท ทำการวิจัยและพัฒนาภายใต้หลักความต้องการสาร
ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ อาทิ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารมื้ อ หลั ก : ข้ า วกล้ อ งปลานึ่ ง
สมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยข้าวและธัญพืชที่ไม่ขัดสี มีใยอาหาร
แคลเซี ย ม ฟอสฟอรั ส และสารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ ได้ แ ก่ เบต้ า แคโรที น

วิตามินเอ วิตามินซี สังกะสี เซลีเนียม ไบโอฟลาโวนอยด์ และพอลิฟีนอล
ให้พลังงานทัง้ สิน้ 300 กิโลแคลอรี ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง : บัวลอยธัญพืชนมสด
มีโปรตีนและไขมันต่ำ ประกอบด้วย นมพร่องไขมัน ใช้ทดแทนกะทิ มีโปรตีน
แต่ มี ป ริ ม าณไขมั น ต่ ำ และใช้ ธั ญ พื ช จำพวกถั่ ว ทดแทนแป้ ง ข้ า วเหนี ย ว
ในสูตรปกติ เป็นการเพิ่มปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระให้กับผลิตภัณฑ์ให้
พลังงาน 91 กิโลแคลอรี ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม : เครื่องดื่มชาบัวบกพร้อมดื่ม
มีสารต้านอนุมูลอิสระ ส่งผลให้ลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกาย และ
ช่วยลดความเครียด เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดได้ที่ Call center วว. โทร. 0 2577 9300
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tistr.or.th/tistr/newsboard/shownews.php?Category=newsboard&No=478

กระดูกเทียมเฉพาะบุคคล  
การรั
ก
ษา
ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามบกพร่องเกีย่ วกับกะโหลกศีรษะ ใบหน้า หรือ
ขากรรไกร ทีจ่ ำเป็นต้องเสริมสร้างส่วนทีบ่ กพร่องด้วยกระดูกเทียม แต่เดิมนัน้

แพทย์ต้องใช้มือปั้นขึ้นรูป หรือดัดชิ้นส่วนกระดูกเทียมระหว่างการผ่าตัด
จึงทำให้ใช้เวลาผ่าตัดนาน อีกทัง้ ชิน้ ส่วนกระดูกเทียมทีไ่ ด้อาจไม่พอดีกบั ผูป้ ว่ ย
แต่ปัจจุบันนี้ นักวิจัย สวทช. ได้พัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติ
หรือเทคโนโลยีการขึ้นแบบอย่างรวดเร็ว มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา
และได้อนุญาตการใช้สทิ ธิเ์ ทคโนโลยีนแี้ ก่บริษทั คัสตอมไมซ์เทคโนโลยี จำกัด
นำไปพัฒนาต่อยอดผลิตกระดูกเทียมทีอ่ อกแบบสำหรับผูป้ ว่ ยแต่ละราย หรือ
“กระดูกเทียมเฉพาะบุคคล” เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แล้ว
	เทคโนโลยีนช้ี ว่ ยให้การผ่าตัดปลอดภัยและรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ เนือ่ งจาก
แพทย์สามารถอาศัยข้อมูลในคอมพิวเตอร์มาช่วยวางแผนในการผ่าตัด รวมถึง
การจัดเตรียมกระดูกเทียมทีม่ ขี นาดพอดีกบั ผูป้ ว่ ยแต่ละราย ทำให้ลดปัญหา
ลดเวลาในการผ่าตัด ลดเวลาการดมยาสลบ และลดความเสีย่ งในการติดเชือ้
ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้น

	ปัจจุบนั เทคโนโลยีนไ้ี ด้รบั การยอมรับจากโรงพยาบาลชัน้ นำหลายแห่ง
เช่น รพ.จุฬาฯ, รพ.รามาฯ, รพ.ธรรมศาสตร์, รพ.พระมงกุฎเกล้า, รพ.เชียงใหม่,
รพ.ขอนแก่น, รพ.กรุงเทพ, รพ.พญาไท เป็นต้น และมีผู้ป่วยทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่ได้รับการผ่าตัดฝังกระดูกเทียมที่ผลิตโดยเทคโนโลยีนี้แล้ว
มากกว่า 1,300 ราย นอกจากนี้ ยังมีการนำไปประยุกต์ใช้ในงานศัลยกรรม
ตกแต่งเพื่อเสริมส่วนที่ต้องการอีกด้วย
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“FoodiEat” แอปไทย
เพื่อคนไทยใส่ใจดูแลสุขภาพ

วิพิถพีถถิ นัีขในเรืองผูอ้่คงอาหารการกิ
นในสังคมปัจจุบันส่วนใหญ่มักใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ ขาดความ
น และออกกำลังกายไม่เพียงพอ ก่อให้เกิดปัญหา

สุขภาพมากมายตามมา โดยเฉพาะโรคอ้วน ซึง่ เป็นปัญหาสำคัญทัง้ ในประเทศ
ที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา นักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาผู้ช่วยดูแล
สุขภาพสำหรับคนไทยด้วยแอปพลิเคชัน “ฟูดไออีต” (FoodiEat)
FoodiEat เป็นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มอื ถือสมาร์ตโฟน ทีพ่ ฒ
ั นา
ขึ้นโดยทีมนักวิจัยไทยจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) ร่วมกับ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กรมอนามัย สำนักงาน
คณะงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการดูแลสุขภาพ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภค และการออกกำลังกายของคนไทยในสังคม
ยุคดิจิทัล
แอปพลิเคชัน FoodiEat ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายบนสมาร์ตโฟน
ทั้งระบบ iOS และ Android โดยสามารถบันทึกพฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร และคำนวณค่าพลังงานทีเ่ ผาพลาญจากการออกกำลังกาย รวมถึงให้
คำแนะนำการดูแลสุขภาพแก่ผู้บริโภคได้โดยตรงผ่านเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะ
เรียนรู้พฤติกรรมการบริโภคอาหารและออกกำลังกายของผู้ใช้ โดยข้อมูล
พฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังกายของผู้ใช้แอปพลิเคชัน จะเป็น
คลังข้อมูลที่สำคัญที่สามารถนำมาใช้ต่อยอดในงานวิจัย เพื่อการปรับปรุง
และพัฒนานโยบายในด้านสุขภาพของประชากรไทยต่อไป
จุดเด่นที่สำคัญของแอปพลิเคชัน “FoodiEat” คือ การเชื่อมโยง
กับฐานข้อมูลคุณค่าทาง โภชนาการสำหรับอาหารไทยจากหลายหน่วยงาน
โดย สถาบั น โภชนาการ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และสำนั ก โภชนาการ
กรมอนามัย ได้สนับสนุนข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของอาหารจานเดียว
และผลไม้ ที่คนนิยมบริโภคทั่วไป เช่น ข้าวมันไก่ ข้าวกะเพราไก่ ขนมจีน
ก๋วยเตีย๋ วเส้นเล็กหมูตม้ ยำ ผัดไทย เส้นใหญ่ผดั ซีอวิ๊ และเมนูจำพวกผลไม้ทวั่ ไป
เช่น ส้ม ฝรั่ง แตงโม มะละกอ ฯลฯ
อย. ได้สนับสนุนข้อมูลที่แสดงบนฉลากอาหาร เช่น คุณค่าทาง
โภชนาการ 15 รายการจากกรอบข้อมูลโภชนาการ ได้แก่ ค่าพลังงาน
คาร์ โ บไฮเดรต ไขมั น โซเดี ย ม วิ ต ามิ น และเกลื อ แร่ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์
อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที 24 ประเภท เช่น กลุ่มขนมขบเคี้ยว
กลุ่มอาหารกึ่งสำเร็จรูป กลุ่มอาหารมื้อหลักแช่เย็นแช่แข็ง กลุ่มนมและ
ผลิตภัณฑ์จากนม กลุ่มเครื่องดื่ม ประมาณ 3,000 ผลิตภัณฑ์ ที่จำหน่าย ณ
ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
นอกจากนี้ ทาง สสส. ยังได้นำข้อมูลเทรนด์สขุ ภาพใหม่ๆ เช่น ลดพุง
ลดโรค อาหารเพื่อสุขภาพ และกิจกรรมทางกาย นำเสนอผ่านแอปพลิเคชัน

โปสเตอร์แสดงคิวอาร์โค้ดทีแ่ สดงค่าพลังงานของเมนูอาหารต่างๆ
เมือ่ ใช้แอป FoodiEat บนสมาร์ตโฟนมาสแกน

FoodiEat ในรูปแบบอินโฟกราฟิก เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น
คนรุ่นใหม่ และคนวัยทำงาน
	
ผู้สนใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ
มาเยือน สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน FoodiEat ได้แล้ววันนี้ ฟรีทงั้ ระบบ
iOS และ Android

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.
ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.nstda.or.th/news/19852-foodieat
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ไม่ผิดหวัง!!

จันทรุปราคาเต็มดวงสีแดงอิฐเห็นชัดทั่วไทย

บวิทยาศาสตร์
รรยากาศ
ทีบ่ า้ นวิทยาศาสตร์สริ นิ ธร ภายในสำนักงานพัฒนาและเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ช่วงเย็นวันที่ 4 เมษายน

2558 เป็นไปอย่างคึกคัก โดยเมื่อเวลา 18.57 น. ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิ ท ยาศาสาตร์ แ ละเทคโนโลยี รศ.บุ ญ รั ก ษา สุ น ทรธรรม
ผูอ้ ำนวยการสถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา
รองผูอ้ ำนวยการ สดร. สือ่ มวลชน และประชาชนเป็นจำนวนมาก ได้รว่ มกัน
ชมปรากกฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงด้วยตาเปล่า
	
นับว่าเป็นความโชคดีทวี่ นั นีท้ อ้ งฟ้าเปิด สามารถมองเห็นดวงจันทร์
สีแดงอิฐได้ชัดเจน โดย สดร.ได้จัดเตรียมกล้องโทรทรรศน์ขนาดต่างๆ
จำนวนกว่า 40 กล้อง ซึ่งเป็นการตั้งกล้องโทรทรรศน์เพื่อสังเกตการณ์
จำนวนมากที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ สดร. ยังร่วมกับหน่วยงาน

เครือข่ายตั้งจุดสังเกตปรากฏการณ์ อีก 3 แห่ง คือที่ เชียงใหม่ นครราชสีมา
และฉะเชิงเทรา ตลอดช่วงทีเ่ กิดจันทรุปราคาเต็มดวง เวลา 18.57-19.02 น.
ประมาณ 5 นาที ช่ า งภาพและประชาชนที่ ส นใจต่ า งก็ บั น ทึ ก ภาพ
ดวงจันทร์กันอย่างคึกคัก
	
ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา กล่าวว่า ปรากฏการณ์จันทรุปราคาแบบ
เต็มดวงในครัง้ นี้ สามารถสังเกตได้เกือบทุกพืน้ ทีข่ องเอเชียตะวันออก รวมถึง
ทางด้านตะวันออกของมหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรแปซิฟิก อเมริกาเหนือ
ออสเตรเลีย ด้านตะวันตกของอเมริกาใต้ และด้านตะวันตกของมหาสมุทร
แอตแลนติก พร้อมทัง้ ยืนยันว่า ปรากฏการณ์ในครัง้ นีไ้ ม่ได้กอ่ ให้เกิดอันตราย
ต่อโลก หรือส่งผลต่อภัยพิบัติใดๆ เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สามารถใช้
วิทยาศาสตร์อธิบายได้ และทำนายได้ล่วงหน้านับพันปี

http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/1731-lunar-eclipse-2015

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ลดระดับไขมันในเลือด
จากเมล็ดหมามุ่ย

ผลจาก
การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดน้ำจากเมล็ดหมามุ่ย (Mucuna pruriens L.)
ในหลอดทดลองด้วยวิธี 1,1-diphenyl -2-picryl hydrazyl (DPPH), nitric oxide และ lipid peroxide

model พบว่าสารสกัดดังกล่าวมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดี การทดสอบในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะ
ไขมันในเลือดสูง ด้วยการให้กินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเป็นเวลา 7 วัน ซึ่งส่งผลให้ระดับไตรกลีเซอไรด์
คอเลสเตอรอล VLDL และ LDL หรือคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีในเลือดสูงขึ้น ในขณะที่ระดับ HDL-C
หรือคอเลสเตอรอลชนิดที่ดีลดลง
	และเมื่อให้หนูได้รับสารสกัดเมล็ดหมามุ่ยในขนาด 200 มก./กก. และ 400 มก./กก. พบว่าหนูที่ได้
รับสารสกัดดังกล่าวมีระดับของไตรกลีเซอไรด์ คอเลสเตอรอล VLDL และ LDL ในเลือดลดลง และมีระดับ
HDL-C สูงขึ้น อัตราส่วนระหว่าง HDL และผลรวมคอเลสเตอรอล (HDL/total cholesterol ratio) และ
ค่าดัชนีการเกิดภาวะไขมันสะสมในเส้นเลือด (atherogenic index) มีค่าลดลง
	นอกจากนี้ ส ารสกั ด เมล็ ด หมามุ่ ย ยั ง ช่ ว ยยั บ ยั้ ง การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชั น ของไขมั น (lipid
peroxidation) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการได้รับอาหารที่มีไขมันสูงด้วย ทำให้สามารถสรุปได้ว่าเมล็ดหมามุ่ยมีฤทธิ์
ช่วยลดไขมันในเลือดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1068
http://www.medplant.mahidol.ac.th/document/cowhage.asp
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อย. เตรียมยกระดับผักและผลไม้สดสู่ระดับ “พรีเมียม”
เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคเข้าถึงผักที่มีคุณภาพและปลอดภัย

อย.
เดินหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค เตรียมยกระดับผักและผลไม้สด
สู่ระดับ “พรีเมียม” (premium) ผลักดันให้มีมาตรฐานตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่

ฟาร์มจนถึงมือผู้บริโภค และมีระบบตรวจสอบรับรองกระบวนการผลิต
ตามหลักสากล พัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการ สร้างทางเลือกให้แก่ผบู้ ริโภค
เข้าถึงผักและผลไม้ที่มีคุณภาพและปลอดภัย
	
นายแพทย์บญ
ุ ชัย สมบูรณ์สขุ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
กล่าวถึงความเป็นมาว่า คณะกรรมการขับเคลื่อนด้านคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร ภายใต้คณะกรรมการอาหารแห่งชาติได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
“ผักและผลไม้ปลอดภัย” โดยมีกรอบแนวคิดในการดำเนินงานคือ ใช้ “แหล่ง
รับซือ้ ” 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ตลาดค้าส่ง กลุม่ ห้างค้าปลีก และกลุม่ ภัตตาคาร/
ร้านอาหารขนาดใหญ่ เป็นจุดคานงัดในการขับเคลื่อน เพื่อผลักดันให้เกิด
ระบบและกลไกการจัดการความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่ผักและผลไม้ไปยัง
ต้นน้ำโดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้อง
เหมาะสม มีการขึ้นทะเบียนและการรวมกลุ่มเกษตรกร ร่วมกับสถาบัน
การศึกษาในพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้การสนับสนุนด้านวิชาการเพาะปลูกและการเก็บเกีย่ ว

ห้องภาพวิทย์ Sci-Gallery

(smart farmer) รวมทั้งพัฒนาให้แหล่งรวบรวมและสถานที่จำหน่ายมี
การจัดทำระบบประกันคุณภาพ และระบบตรวจสอบย้อนกลับ (traceability)
ในขณะเดี ย วกั น ต้ อ งมี ก ารให้ ค วามรู้ ผู้ บ ริ โ ภค เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ใน
การบริโภคผักและผลไม้ นอกจากนี้จะต้องมีการกำกับดูแลการนำเข้า พร้อม
จัดทำฐานข้อมูลในการผลิตและการนำเข้าผักผลไม้ด้วย
	ทั้งนี้ผลผลิตจากฟาร์มจะต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสินค้า
เกษตรเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) หรือเป็นเกษตรอินทรีย์
หรื อ มาตรฐานอื่ น ที่ ไ ม่ ต่ ำ กว่ า นี้ ส่ ว นสถานที่ ร วบรวมตั ด แต่ ง ต้ อ งได้ รั บ
การรับรองมาตรฐาน Primary GMP หรือ GMP หรือ HACCP หรือ
มาตรฐานสมาคมผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก แห่ ง สหราชอาณาจั ก ร (BRC)
หรือมาตรฐานอื่นที่ไม่ต่ำกว่านี้ จากหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ หรือ
หน่วยรับรองทีห่ น่วยงานของรัฐทีม่ อี ำนาจให้การยอมรับ โดย (ร่าง) หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและจะมีการบังคับใช้เป็น
กฎหมายในเร็ววันนี้ และจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป เพื่อให้ผู้บริโภค
สามารถเลือกซื้อผักและผลไม้สดอย่างปลอดภัยและมีคุณค่าต่อร่างกาย

ปริ ท ั ศ น์ เที ย นทอง

ภาพ ผลสตรอว์เบอร์รี (รูปซ้าย) และมันฝรั่ง (รูปขวา)
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
ภาพ
ของผลสตรอว์เบอร์รี และมันฝรัง่ ทีถ่ กู ขยายขนาดและถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน (electron microscope) โดยนักวิทยาศาสตร์ระหว่าง
การทำวิจัยเกี่ยวกับอาหารในห้องปฏิบัติการของ University of Chicago ซึ่งภาพที่ถ่ายออกมาจะเป็นภาพขาว-ดำ แต่ภาพนี้มีการแต่งเติมสีสันเพื่อ

ให้เห็นภาพที่ชัดเจนและสวยงามขึ้น
	electron microscope คือกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้อิเล็กตรอนแทนแสงในการสร้างภาพขยายของวัตถุ มีกำลังขยายมากกว่ากล้องจุลทรรศน์
ที่ใช้แสงมาก จึงมีการนำไปประยุกต์ใช้ในการถ่ายภาพที่ต้องการรายละเอียดและกำลังขยายสูง
ภาพจาก : http://discovermagazine.com
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หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก

ถ่ายแบบแฟชั่นในสภาวะไร้น้ำหนัก

เคท
อั
พ
ตั
น
นางแบบชื่อดัง สร้างความฮือฮาด้วยการล่องลอยกลับหัวไปมาในสภาวะไร้น้ำหนัก เพื่อถ่ายแบบแฟชันให้กับนิตยสารกีฬาชื่อดัง
Sports Illustrated ที่ Space Coast Regional รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
การทำงานทีถ่ อื ว่ายากลำบากในการถ่ายแบบครัง้ นี้ ก็เนือ่ งจากทัง้ นางแบบ ช่างภาพ และทีมงาน ต้องอยูใ่ นสภาวะไร้นำ้ หนัก ทำให้ทกุ คนต้องล่องลอยไปมา
แต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และได้ภาพที่ต่างไปจากการถ่ายแบบเดิมๆ
ชมคลิปวิดีโอเบื้องหลังการถ่ายทำได้ที่ http://shows.voicetv.co.th/the-chat-room/97774.html

ศึกษาเซลล์ประสาทของแมลงหวี่
Jet Lag

นักวิทยาศาสตร์
เพื่อเข้าใจกลไกของอาการ

ยีนนส์ักของหิวิจ่งห้ัยอยจากการตั
ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขต Irvine ศึกษาสมองของแมลงหวี่ที่ได้รับ
ดแต่งทางพันธุกรรมเพื่อให้เข้าใจกลไกของอาการ jet lag ซึ่งมักเกิดกับ

ผู้ที่เดินทางระยะไกลข้ามเส้นแบ่งช่วงเวลาของโลก
	
นั ก วิ จั ย ทำการทดลองโดยฉายแสงไปที่เซลล์ ส มองของแมลงหวี่ เ ป็ น เวลาสองชั่ ว โมง
เพื่อจำลองการได้รับอิทธิพลจากแสงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบนาฬิกาชีวภาพของ
ร่างกายมนุษย์ หรือ biological clock และพบว่าภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว การทำงานและ
การสื่อสารระหว่างเซลล์สมองต่างๆ จะเสียระบบไป
	
จากความรูท้ ไี่ ด้นี้ นักวิจยั จึงสามารถใช้วธิ ใี ช้แสงส่องเพือ่ ช่วยเตรียมนาฬิกาชีวภาพของคน
เราล่วงหน้าก่อนการเดินทางเพื่อช่วยให้สามารถฟื้นตัวจาก อาการ jet lag นี้ได้อย่างรวดเร็ว
http://www.voathai.com/content/jet-lag-cure-ct/2677041.html
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สารคดี
วิทยาศาสตร์
วัชราภรณ์ สนทนา

มนุษย์จะมีใบหน้าอย่างไร
ในอีก 100,000 ปีข้างหน้า

มนุ
ษ
ย์
ในยุคปัจจุบันมีวิวัฒนาการจนแตกต่างไปจากบรรพบุรุษมาก เรามี
ขนาดกะโหลกศีรษะและสมองใหญ่กว่าบรรพบุรษถึงสามเท่า ศีรษะจึงค่อนข้างโต

และใบหน้ามีลกั ษณะแบนมากขึน้ แล้วสงสัยมัย้ ว่ารูปร่างหน้าตาของมนุษย์ในอนาคต
จะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิต
คนเราอย่างมาก เช่น Google glass หรือแว่นตาอัจฉริยะ ที่คาดว่าจะมีผลต่อ
การเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานของร่างกาย และอวัยวะบนใบหน้าคนเราไม่น้อย
Nickolay Lamm ศิลปินและนักวิจยั ร่วมกับเพือ่ นของเขา Dr. Alan Kwan
นักพันธุศาสตร์เชิงคำนวณ (computational geneticist) จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ทำงานวิ จั ย และสร้ า งรู ป ภาพใบหน้ า ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า
มนุษย์ในอีก 20,000 ปี 60,000 ปี และ 100,000 ปีข้างหน้าจะมีหน้าตาอย่างไร
Kwan กล่าวว่า การคาดการณ์ใบหน้ามนุษย์ในอนาคตครั้งนี้ ตั้งอยู่บน
พื้ น ฐานของสภาพแวดล้ อ มที่ น่ า จะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต เช่ น สภาพภู มิ ก าศ และ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยสิ่งหนึ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก คือ
บริเวณหน้าผากของมนุษย์จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับสมองที่ขนาดใหญ่ขึ้น
Kwan คาดว่า อีก 60,000 ปี 100,000 ปี จากนี้ เราจะสามารถควบคุม
ข้อมูลทางพันธุกรรมของมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะมีผลต่อวิวัฒนาการเกี่ยวกับ
ใบหน้าของเราด้วย เพราะในยุคทีเ่ ทคโนโลยีพนั ธุวศิ วกรรมกลายเป็นเรือ่ งปกติ ลักษณะ
ใบหน้าของมนุษย์ก็จะผันแปรไปตามรสนิยมของมนุษย์มากขึ้น มนุษย์จะดัดแปลง
ใบหน้าให้สวยหล่อตามความต้องการ เช่น จมูกโด่ง ตาโต คิ้วเข้ม และมีรูปใบหน้าที่
ได้สัดส่วนมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ใ นอนาคต เชื่ อ ว่ า มนุ ษ ย์ จ ะพยายามหาดาวเคราะห์ ด วงอื่ น
เพื่อสร้างอาณานิคมใหม่ ซึ่งอาจจะอยู่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์มากขึ้น มีสภาพ
แวดล้อมที่แสงสว่างค่อนข้างน้อยกว่าปัจจุบัน ดวงตาเราก็จะมีขนาดใหญ่มากขึ้น
เพือ่ รับแสงได้มากขึน้ ทำให้มองเห็นได้ดใี นทีท่ มี่ แี สงน้อย รวมทัง้ ผิวหนังเราจะเข้มขึน้
มีเม็ดสีมากขึ้น เพื่อลดอันตรายจากรังสียูวี อีกทั้งโหนกคิ้วก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้น
เพื่อป้องกันดวงตาจากรังสีคอสมิก
	ขณะเดียวกัน รูจมูกของเราจะมีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้หายใจได้มากขึ้น หาก
ต้องอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีค่ อ่ นข้างปิด ผมหนาขึน้ กว่าเดิมเพือ่ ลดการสูญเสียความร้อน
จากการทีม่ ศี รี ษะใหญ่ขนึ้ ส่วนลักษณะอืน่ ๆ เช่น อ้วนหรือผอมอาจจะขึน้ อยูก่ บั รสนิยม

ของผูค้ นในสมัยนัน้ และเป็นไปได้วา่ ต่อไปคนทีเ่ ป็นพ่อ-แม่ แทนทีจ่ ะมานัง่ ถกเถียงกัน
เรื่องการตั้งชื่อลูก ก็อาจเปลี่ยนเป็นว่าจะให้ลูกมีสีตา จมูก หรือ ฟันเหมือนใครดี
	ที่สำคัญในอนาคต เทคโนโลยีจะยิ่งรุดหน้าไปมาก อุปกรณ์ที่ออกแบบมา
เพื่อการสวมใส่ เช่น แว่นตา Google glass จะแปรเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ที่ฝั่งเข้าไป
ในร่างกายของมนุษย์ เช่น คอนแทคเลนส์พิเศษ หรือ ชิปที่ฝังไว้เหนือหูสำหรับใช้ใน
การสื่อสาร เป็นต้น
	ทั้งนี้จากงานวิจัย ทีมวิจัยได้เผยภาพใบหน้ามนุษย์ในอนาคต แบ่งออกเป็น
4 ช่วงหลัก ประกอบด้วย
ภาพที่ 1 คือ ภาพมนุษย์ในปัจจุบัน มีศีรษะ
u
ขนาดปกติ ดวงตาแต่ ล ะข้ า งยั ง มี ค วามกว้ า ง
พอ ๆ กับจมูก
ภาพที่ 2 คือ ภาพใบหน้ามนุษย์ในอีก 20,000 ปี
ข้างหน้า มนุษย์จะมีศีรษะขนาดใหญ่ขึ้น บริเวณ
v
ช่ ว งหน้ า ผากมี ข นาดใหญ่ ดวงตามี ข อบเลนส์
สีเหลือง ซึ่งมาจากการใส่คอนแทคเลนส์ชนิด
พิเศษเพื่อทำหน้าที่ในการสื่อสาร คาดว่าจะเป็น
เทคโนโลยีทพ่ี ฒ
ั นาต่อจากแว่นตา Google glass
ภาพที่ 3 คือ ภาพใบหน้ามนุษย์ในอีก 60,000
ปีขา้ งหน้า มนุษย์จะมีศรี ษะและดวงตาขนาดใหญ่
w
กว่าเดิม โหนกคิ้วเด่นชัดมากขึ้น สีผิวเข้มมากขึ้น
มีการฝังอุปกรณ์ฟงั เสียงไว้ทบี่ ริเวณเหนือหู สำหรับ
ใช้สื่อสารร่วมกับคอนแทคเลนส์ชนิดพิเศษ 
ภาพที่ 4 คือ ภาพใบหน้ามนุษย์ในอีก 100,000
ปีขา้ งหน้า ดวงตาจะขยายใหญ่มากเหมือนตาแมว
ในดวงตามีเนื้อเยื่อที่เป็นเสมือนตัวสะท้อนแสง
x
เรียกว่า tapetum lucidum เพื่อให้มองเห็นได้ดี
ในที่ที่มีแสงน้อย คิ้วโหนกขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพื่อ
ปกป้องดวงตาจากรังสีคอสมิก ผิวสีเข้มขึ้น และมี
การฝังอุปกรณ์ฟงั เสียงเหนือหู เพือ่ ใช้ในการสือ่ สาร
ร่วมกับคอนแทคเลนส์ชนิดพิเศษ
ไม่ยักกะมีการคาดการณ์กันบ้างว่า มนุษย์ในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีคอ
ไม่ตรงหรือไม่ เพราะด้วยการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันที่คนเรามีพฤติกรรมการก้มหน้า
ดูหน้าจอโทรศัพท์ตลอดเวลา จนกลายเป็นสังคมก้มหน้ากันไปหมดแล้ว บางทีอาจส่ง
ผลกระทบถึงมนุษย์ในอนาคตให้กลายเป็นมนุษย์คอตกกันบ้างก็เป็นได้

แหล่งข้อมูล
http://www.forbes.com/sites/parmyolson/2013/06/07/how-the-human-face-might-look-in-100000-years/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2337804/Huge-foreheads-flat-faces-saucer-like-eyes-How-human-face-look-100-000-years.html
แหล่งภาพ
http://cdn.business2community.com/wp-content/uploads/2013/11/Google-Glass.jpe
http://www.jpattitude.com/IHTM/HumanSpeciesNow.jpg
http://www.spunk.nl/cms/uploads/tinyfck/images/anno%2020.000.jpg
http://i.huffpost.com/gadgets/slideshows/301619/slide_301619_2541818_free.jpg?137055916957
http://nickolaylamm.com/wp-content/uploads/2013/06/100000-Years.jpg
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https://witsanook.files.wordpress.com/2015/02/earthquake.jpg
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รองนายกฯ และ รมว.วิทย์ ชมปรากฏการณ์จันทรุปราคา
เต็มดวงที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

สริ น ยา ลอยประสิ ท ธิ ์ /
สเปกตรั ม

ช่วงค่ำวันที่ 4 เมษายน 2558 ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี (ขวาสุด) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(ซ้ายสุด) และ รศ. บุญรักษา สุนทรธรรม (คนกลาง) ผอ. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงที่
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ภาพจาก วารสารวิทยาศาสตร์
https://www.facebook.com/scithaimag

GISTDA ร่วมจัดนิทรรศการในงาน เปิดตัว
“โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัด”
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

-GISTDA กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดนิทรรศการในงาน
เปิดตัว “โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัด”
โดย GISTDA ได้ น ำระบบภู มิ ส ารสนเทศ โครงการตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาแสดง โดยให้คณะครู
- อาจารย์ ร่ ว มปั ก หมุ ด ถวายพระพรและสำนึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
เพือ่ แสดงออกถึงความจงรักภักดี ทีพ่ ระองค์ทรงมีแก่ปวงชนชาวไทย เมือ่ วันที่
4 เมษายน 2558 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สริ นิ ธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
จ.ปทุมธานี
http://www.gistda.or.th/main/th/node/653

อพวช. จัดเวิร์กช้อป เรื่อง “เทคนิคสมัยใหม่ด้านการสตัฟฟ์สัตว์ขนาดใหญ่เพื่อจัดแสดง”
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดการฝึกอบรม

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคสมัยใหม่ในด้านการสตัฟฟ์สัตว์ขนาดใหญ่เพื่อ
จัดแสดง” (Modern Technique on Large Animal Taxidermy
for Displaying) โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการสตัฟฟ์
สัตว์ และพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย
ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ ค วามรู้ ทํ า งานวิ จั ย และผู้ ที่ ส นใจ ทั้ ง นี้ วิ ท ยากร
ได้รับเกียรติจาก Mr. Eirik Granquist ผู้เชี่ยวชาญในวงการสตัฟฟ์สัตว์
ระดับนานาชาติที่ผ่านการสตัฟฟ์สัตว์มาแล้วทั่วทุกมุมโลก และเป็นหนึ่งใน
คณะทำงานด้านการสตัฟฟ์สัตว์ ของคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยานานาชาติ (ICOM-NATHIS) จะมาร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย
	การจัดอบรมจะจัดระหว่าง วันที่ 15 มิถนุ ายน – 15 กรกฎาคม 2558
ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ด่วน! รับสมัครจำนวนจำกัด
20 คนเท่านัน้ ค่าธรรมเนียมการอบรมฯ สําหรับบุคคลทัว่ ไป (คนไทย) ท่านละ
8,000 บาท และชาวต่างชาติ ท่านละ 10,000 บาท ส่งแบบตอบรับมาได้ที่
โทรสาร. 0 2577 6588 , 0 2577 9911 หรือ email : nsm_mkt@hotmail.
com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2109
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หนังสือรวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ดาวน์โหลดฟรี!!
ในโอกาส ที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ

พระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้
จั ด พิ ม พ์ ห นั ง สื อ “รวมปาฐกถาพระราชนิ พ นธ์ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุมารี” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์
	หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมปาฐกถาที่ทรงบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่อง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาในด้านต่างๆ และพระราชนิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง
โดยอาจจำแนกออกได้เป็น 5 ด้านคือ การศึกษา การพัฒนาภาพรวม การพัฒนาเยาวชนไทย
การพัฒนาผู้ด้อยโอกาส และการใช้ประโยชน์ข้อมูลดาวเทียม ทรงยกตัวอย่างประกอบ
จากประสบการณ์ของพระองค์ที่มีหลากหลายในโครงการพัฒนาที่ได้ทรงดำเนินการมา
เป็นเวลาช้านาน ทำให้สามารถมองเห็นภาพและเข้าใจถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้
ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ นงานพั ฒ นาได้ อ ย่ า งชั ด เจน เป็ น รู ป ธรรม
เข้าใจง่าย
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ฟรีที่
http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/20047-lectures-princess-sirindhorn

เชฟรอน ร่วมกับ สวทช. เปิดตัวโครงการ Enjoy Science : Let’s Print the World
เชิญชวนเยาวชนไทยและผู้ที่สนใจออกแบบผลงานจากเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ

บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ สำนักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี แถลงเปิดตัวโครงการประกวดออกแบบนวัตกรรมการพิมพ์
แบบสามมิติ “Enjoy Science : Let’s Print the World” ซึ่งเป็น
กิจกรรมนำร่องภายใต้ โครงการ “Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด
เพือ่ อนาคต” เพือ่ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ซึ่งผู้เข้าร่วมประกวดที่ได้รับคัดเลือกจะได้
เข้ารับการอบรมการออกแบบผลงานด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ

และผูช้ นะการประกวดจะได้รบั ตัว๋ เครือ่ งบิน พร้อมทีพ่ กั เพือ่ เข้าชมงาน Maker
Faire เทศกาลของนักประดิษฐ์และนักสร้างสรรค์ระดับโลก ทีป่ ระเทศเยอรมนี
และชุดเครื่องพิมพ์แบบสามมิติ รวมมูลค่า 200,000 บาท เป็นรางวัล
โครงการ Let’s Print the World เปิดรับสมัครตัง้ แต่ วันที่ 3 เมษายน
- 8 มิถนุ ายน 2558 โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทนักเรียนนักศึกษา ระดับไม่เกินปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และบุคคลทั่วไป ผู้สนใจ
สามารถส่งร่างการออกแบบภาพสามมิติ โดยบรรยายถึงผลงานที่ต้องการ
สร้าง รวมถึงเอกลักษณ์และประโยชน์ใช้สอย ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ
A4 พร้อมชื่อ-นามสกุล สถานที่ติดต่อและเบอร์โทรศัพท์ ไปที่ 3D@nstda.
or.th หรือ ส่งเอกสารทางอินบ็อกซ์ของเฟซบุก๊ Enjoy Science : Let’s Print
the World (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบ
100 คน(ประเภทละ 50 คน) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 แล้วนำเสนอ
ไอเดียต่อคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกเข้ารอบต่อไป 30 คน (ประเภทละ
15 คน) และเข้าค่ายฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558
จากนัน้ ส่งผลงานเพือ่ ตัดสินรอบสุดท้าย หาผูช้ นะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ
1 และ 2 ประเภทละหนึ่งรางวัล
ผู้ชนะเลิศการประกวดแต่ละประเภทนอกจากจะได้รับตั๋วเครื่องบิน
พร้อมที่พัก และเข้าชมงาน Maker Faire ที่ประเทศเยอรมนีแล้ว ยังได้รับชุด
3D Printer พร้อมอุปกรณ์เป็นรางวัลด้วย รางวัลรองชนะเลิศจะได้รับชุด
เครื่ อ งพิ ม พ์ แ บบสามมิ ติ พ ร้ อ มอุ ป กรณ์ รวมมู ล ค่ า ของรางวั ล ทั้ ง สิ้ น
680,000 บาท

ดูรายละเอียดและกติกาการเข้าแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก
Enjoy Science: Let’s Print the World
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Quiz
บ้ า นนั ก คิ ด
สวัสดีฮะคุณผู้อ่าน ฉบับเดือนเมษายน 2558 ที่ผ่านมา
คำถามเกีย่ วกับสิง่ มีชวี ติ ในพระนาม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี นัน้ ง่ายมากๆ ไม่มใี ครตอบผิดเลย เราไปดู
เฉลยกันดีกว่าฮะ

ประเทศไทยของเราเป็นหนึง่ ในประเทศทีม่ คี วามมัง่ คัง่ ทางด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ในแต่ละปีมีการสำรวจและค้นพบสิ่งมีชีวิตแปลกๆ ที่ไม่เคยพบมาก่อน
มากมาย ซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น หากผ่านการตรวจสอบยืนยันแล้วว่าเป็นสกุลใหม่หรือ
ชนิดใหม่ของโลก ผู้สำรวจพบมีสิทธิในการตั้งชื่อ โดยอาจใช้ชื่อ-นามสกุลของตัวเอง
ชื่อสถานที่ที่ค้นพบ คุณลักษณะเด่นของสิ่งมีชีวิตนั้น หรือในบางครั้งก็จะมีการขอ
พระราชทานพระราชานุญาตใช้พระนามาภิไธยของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยมาเป็น
ชื่อสิ่งมีชีวิตที่มีการค้นพบดังกล่าว
สำหรับสิง่ มีชวี ติ ในพระนาม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
นั้นมีหลายชนิดทั้งพรรณพืช พันธุ์สัตว์ รวมถึงซากดึกดำบรรพ์ด้วย ตามเหมียวไปดู
กันฮะว่ามีอะไรบ้าง

พรรณไม้ในพระนามาภิไธย

จำปีสิรินธร Magnolia sirindhorniae Noot & Chalermglin
สิรินธรวัลลี Bauhinia sirindhorniae K. & S. S. Larsen
เอือ้ งศรีประจิม Sirindhornia mirabilis H.A. Pedersen& P.Suksathan
เอื้องศรีอาคเนย์ Sirindhornia monophylla (Collett & Hemsl.)
H.A.Pedersen & P.Suksathan
เอือ้ งศรีเชียงดาว Sirindhornia pulchella H.A. Pedersen & Indhamusika
กุหลาบพระนามสิรินธร Rosa Hybrid
เครือเทพรัตน์ Thepparatia thailandica Phuph.
ม่วงเทพรัตน์ Exacum affine
ชมพูสริ นิ (เทียนสิรนิ ธร) Impatiens sirindhorniae Triboun & Suksathan

ผู้ที่ได้รับรางวัลมีรายชื่อดังต่อไปนี้
รางวัลที่ 1 เสือ้ ยืด The Xvolution limited edition จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
คุณชาลินี เค้าฉิม, คุณศุภพล ถาวรวงษ์
รางวัลที่ 2 สมุดโน้ต “I love science” จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
คุณณัฐมาศ ทับศรีนวล, คุณรังสิมา วงศ์ธนทรัพย์, คุณณัฐธยาน์ ทิพย์ผ่อง,
คุณศศิวิมล เกตุแก้ว, ด.ญ.วริศา ใจดี

ปัญหาประจำฉบับที่ 26

นอกจากชือ่ สิง่ มีชวี ติ ในพระนามทีเ่ ห็นแล้วคุณ
ผู้อ่านทราบไหมฮะว่า มีข้าวเหนียวสายพันธุ์หนึ่ง
ที่ ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็ จ พระเทพรั ต น
ราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ มารี ด้ว ย คำถามคื อ
ข้ า วเหนี ย วสายพั น ธุ์ ดั ง กล่ า วนี้ มี ชื่ อ ว่ า อะไร และมี
คุณสมบัติเด่นอะไรที่แตกต่างจากข้าวเหนียวพันธุ์อื่นๆ

รางวัลประจำฉบับที่ 26

ทราบคำตอบแล้วส่งมาเลยนะฮะ เหมียวมี สารคดีชุด “ข้าวไทย...
วิจัยพ้นวิกฤต” ในรูป Flash Drive Card เก๋ไก๋ จำนวน 2 รางวัล
และจานรองแก้ว “เกรเกอร์ เมนเดล” 5 รางวัล มอบให้

พันธุ์สัตว์ในพระนามาภิไธย

นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร Pseudochelidon sirintarae Thonglongya
ปูเจ้าฟ้า Phricotelphusa sirindhorn Naiyanetr
ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน Phuwiangosaurus sirindhornae Martin,
Buffetaut & Suteethorn
กั้งเจ้าฟ้า Acanthosquilla sirindhorn Naiyanetr
ไรน้ำนางฟ้าสิรินธร Streptocephalus sirindhornae Sanoamuang,
Murugan, Weekers & Dumont
กุ้งเจ้าฟ้า Macrobrachium sirindhorn Naiyanetr
ผีเสื้อสิรินธร Sirindhorn thailandiensis Adamski & Malikul
สกุลผีเสื้อกลางคืนสิรินธร genus Sirindhornia
ชันโรงสิรินธร Trigona sirindhornae Michener & Boongird
ทาร์เซียสิรินธร Tarsius sirindhornae Chaimanee, Lebrun, Yamee &
Jaeger
อ่านรายละเอียดเพิม่ เติม
http://nstda.or.th/sci2pub/sarawit/Sarawit-Issue25-OK.pdf

ส่งคำตอบมาร่วมสนุกได้ที่

กองบรรณาธิการสาระวิทย์
ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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

หมดเขตส่งคำตอบ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558

คำตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับรางวัลใน สาระวิทย์ ฉบับที่ 27 สำหรับของรางวัล
ทางเราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์
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๖๐ พรรษารัตนราชสุดา
วิทยาปริทรรศน์

เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒
เมษายน ๒๕๕๘
	ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการยกระดับคุณภาพ
ชี วิ ต ของประชาชน ทรงยึ ด หลั ก การว่ า รู ป แบบและวิ ธี ก าร
ในการพั ฒ นาต้ อ งเหมาะสมกั บ สภาพภู มิ ศ าสตร์ เชื้ อ ชาติ
วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น คติ ค วามเชื่ อ ทางศาสนา และภู มิ หลั ง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ทรงพระราชดำริว่าในการพัฒนา
เรื่องใดๆ ก็ตาม จำเป็นต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม ไม่ ว่ า จะเป็ น ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น หรื อ
เทคโนโลยีระดับสูง
“๖๐ พรรษารัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” เป็นหนังสือ
รวบรวมโครงการและกิจกรรมต่างๆ อันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในเล่มแบ่งเป็นเนือ้ หาเป็น ๓ ด้าน
ดังต่อไปนี้
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทรงสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ นั ก เรี ย น
นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย มีโอกาสได้ไปเพิ่มพูนความรู้

และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกิจกรรม
ต่างๆ ตัง้ แต่การดูงาน การเข้ารับการอบรม การทำวิจยั ตลอดจน
การศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ สู ง ตามศั ก ยภาพและความสนใจของ
แต่ละคน เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ กลับมาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ทรงพระราชดำริว่า การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่
จะค้ำจุนให้ประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ อีกทั้งวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์เป็นความรูแ้ ละทักษะพืน้ ฐานทีจ่ ำเป็น จึงทรง
ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีการคิดและการลงมือปฏิบัติ
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดังเช่นที่ปรากฏในทุก
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนซึมซับ
แนวทางวิทยาศาสตร์อันมีเหตุมีผลเป็นวิถีชีวิต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส
ทรงห่วงใยและเอาพระราชหฤทัยใส่ผู้พิการ ผู้ต้องขัง
เด็กป่วยในโรงพยาบาล ตลอดจนเด็กออทิสติกและเด็กทีม่ คี วาม
บกพร่องทางสติปัญญา ทรงใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มนี้

จัดทำโดย

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ราคาเล่มละ ๔๙๙ บาท
จำนวน
๒๕๓ หน้า

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
พฤษภาคม 2558
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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

สมัครสมาชิกส่งมาตามที่อยู่ด้านล่าง
กองบรรณาธิการ สาระวิทย์
ฝ่ายสือ่ วิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรสาร 0 2564 7016
e-mail: sarawit@nstda.or.th

คำคม นักวิทย์
นำชั ย ชี ว วิ ว รรธน์

Philosophy of science is about as useful to
scientists as ornithology to birds
- Richard Feynman

ปรัชญาวิทยาศาสตร์ก็มีประโยชน์กับนักวิทยาศาสตร์
เท่าๆ กับที่วิชาปักษีวิทยามีประโยชน์กับนกนั่นแหละ
- ริชาร์ด ไฟยน์แมน

ริชาร์ด ไฟยน์แมน

(ค.ศ. 1918-1988)
นักฟิสิกส์ชาวอเมริกัน ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี 1965 เขียนหนังสือวิทยาศาสตร์สำหรับคนทั่วไปไว้หลายเล่ม ตัวอย่างเล่มที่โด่งดังและแปล
เป็นไทยแล้ว คือ ไฟยน์แมน อัจฉริยะโลกฟิสิกส์ (Surely You’re Joking, Mr. Feynman!) เขามีชื่อเสียงมากขนาดที่ติดอันดับนักฟิสิกส์หนึ่งในสิบคนที่เก่งที่สุด
ตลอดกาล (จัดโดยวารสาร Physics World ของอังกฤษ) เขาเป็นคนแรกที่เสนอแนวคิดเรื่องนาโนเทคโนโลยี และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ไขต้นเหตุของปัญหา
โศกนาฏกรรมยานกระสวยอวกาศแชลเลนเจอร์ระเบิดได้
http://www.ozonefilm.com/images/nano/richard_feynman.jpg

สาระวิทย์ เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายเดือน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/sci2pub/ หรือ บอกรับเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ จัดทำโดย ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

