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ภาพเล่าเรื่อง...
งานมหกรรมวิทย์ 2559
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Editor’s Note

จุมพล เหมะคีรินทร์
ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์

เวิร์กช็อป การทดลองวิทย์
ระดับอาเซียน ในงานเทศกาล
ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

ผ่านไปอีกปีสำ�หรับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2559 ซึ่งปีนี้จัดระหว่างวันที่ 18-28 สิงหาคม ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพ็ค (Hall 2-8) เมืองทองธานี จ.นนทบุรี จัดโดยกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบเป็นแม่งาน
หลักก็คือ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
แม้งานนี้ในแง่ของกระแสสังคมอาจจะไม่ฮืออานัก แต่ในแง่ของเด็ก
นักเรียนที่มาชมงานแล้ว ต้องถือว่ายังคงคึกคักเหมือนทุกปีที่ผ่านมา เพราะ
กระทรวงวิทย์ฯ จัดงบประมาณในการเดินทางแก่โรงเรียนในต่างจังหวัด เพือ่
นำ�นักเรียนเข้ามาชมงาน
ดังนั้น คุณอาจจะเห็นชินตากับเหล่ารถบัสหลายสิบคัน จอดเรียงราย
บนลานจอดรถ เพื่อนำ�นักเรียนจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศในแต่ละวันมา
ชมงาน โดยเฉพาะช่วงเช้าถึงเที่ยง ถ้าคุณไปเดินดูคนเดียว คุณอาจจะต้อง
ไหลไปกับกระแสผู้คนเป็นแน่

ผู้ อ่านที่ติดตามสาระวิทย์มาตลอด คงจะทราบดีว่า ประมาณกลางเดือน

พฤศจิกายนถึงกลางเดือนธันวาคมของทุกปี ประเทศไทยจะมีการจัดงาน
เทศกาลภาพยนตร์วทิ ยาศาสตร์เพือ่ การเรียนรู้ (Science Film Festival) ซึง่
ปีนี้จะเป็นการจัดปีที่ 12 โดยระยะ 4-5 ปีหลังมานี้ มีประเทศในย่านอาเซียน
มาร่วมด้วยมากขึ้น
และกิจกรรมเด่นอย่างหนึ่งของเทศกาลนี้นั่นก็คือ การจัดหาการทดลอง
วิทยาศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้องกับเนือ้ หาภาพยนตร์ทฉี่ าย โดยในแต่ละปีกจ็ ะมีหวั ข้อ
แตกต่างกันไป โดยในปีนี้หัวข้อหลักคือ “วัสดุศาสตร์”
ในช่วงนีอ้ ยูร่ ะหว่างการเตรียมงานครับ และจัดหาการทดลอง โดยเมือ่ ต้น
เดือนสิงหาคมทีผ่ า่ นมา ทางเกอเธ่ประเทศไทย ได้เป็นแม่งานหรือเจ้าภาพใน
การเชิญผูป้ ระสานงานศูนย์จดั ฉายต่างๆ ทัง้ ในประเทศไทยและประเทศในย่าน
อาเซียน (กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลปิ ปินส์ และเวียดนาม)
มาประชุมและทำ�เวิร์กช็อปกันครับที่ประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด
เห็น ประสบการณ์ และเสนอการทดลองวิทยาศาสตร์ทเ่ี ตรียมมาเพือ่ ให้ชว่ ย
กันพิจารณา อีกทัง้ เกอเธ่ยงั ได้เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการทดลองวิทยาศาสตร์จาก
เยอรมนีคอื คุณ Joachim Hecker มาร่วมเป็นวิทยากรอีกด้วย
ผมมีโอกาสไปร่วมทำ�เวิร์กช็อปในครั้งนี้ด้วยครับ ถือเป็นครั้งแรก เพราะ
ที่ผ่านมา ไม่ได้มีการเชิญกลุ่มใหญ่ขนาดนี้ ซึ่งจากการเข้าร่วมงาน ทำ�ให้ผม
ได้ประสบการณ์หลายอย่าง โดยเฉพาะการทำ�งานและแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นด้านการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ฯ ของประเทศต่างๆ ใน
อาเซียน ได้เข้าใจถึงการทำ�งานในระดับของประชาชนในกลุม่ ประเทศอาเซียน
อย่างแท้จริง เพราะที่ผ่านมา เรามักจะได้รับข่าวสารผ่านทางสื่อมวลชน
เป็นส่วนใหญ่ ยังไม่เคยทราบถึงทัศนคติโดยตรงหรือสัมผัสถึงความคิดเห็น
ประสบการณ์ ความรู้ต่างๆ จากระดับประชาชนของเจ้าของประเทศของเขา
อย่างแท้จริง โดยเฉพาะการทำ�กิจกรรมการทดลองด้านวิทยาศาสตร์
เมื่อก่อนผมยังมองไม่ค่อยออกหรือเห็นภาพตรงนี้ชัดเจนนัก แต่จาก
การได้ร่วมทำ�กิจกรรมครั้งนี้ทำ�ให้ผมเข้าใจและเห็นถึงความร่วมมือของมิตร
ประเทศในย่านอาเซียนมากขึน้ ได้ตระหนักถึงความหมายของคำ�ว่า AEC มาก
ขึ้น เพราะเขาก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเราเลยครับ ผู้แทนที่มาล้วนทำ�งานในองค์กร
ด้านการศึกษาหรือกิจกรรมเยาวชน บางคนเป็นนักศึกษาก็มี และล้วนมีความ
สามรถในเรือ่ งวิทยาศาสตร์และการใช้ภาษาอังกฤษในระดับทีด่ จี นถึงดีมากที
เดียว
เวิร์กช็อปครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี ได้ทั้งงานและมิตรภาพ และขอเชิญชวนผู้
อ่านให้ตดิ ตามงานเทศกาลภาพยนตร์วทิ ยาศาสตร์ในช่วงปลายปีนกี้ นั ด้วยนะ
ครับ สำ�หรับศูนย์จัดฉาย สวทช.จะจัดงานช่วงวันที่ 16-30 พฤศจิกายน ครับ

1. บริเวณทางเข้าหน้างาน ถ้าเป็นช่วงเช้าจะเจอกับภาพนักเรียนมากมายนัง่ รอเข้างาน		
บริเวณนี้
2.		เมื่อเดินผ่านประตูหน้างานเข้ามาแล้ว ก็จะพบกับภาพและนิทรรศการเกี่ยวกับพระปรีชา
สมารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
3. นิทรรศการแสดงสิ่งประดิษฐ์กลไกทางวิทยาศาสตร์และสัญลักษณ์ของงาน ซึ่งอยู่
บริเวณด้านหน้าของประตูทางเข้าเช่นกัน

จุมพล เหมะคีรินทร์
บรรณาธิการบริหาร
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ดังนั้น เพื่อความสบายใจ ไม่เร่งรีบ ผมจึงเลือกที่
จะไปหลังเที่ยง ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่กลับไปแล้ว จึงมี
โอกาสเดินชมบูทนิทรรศการต่างๆ อย่างสบายใจครับ
และสำ�หรับผู้ที่ไม่มีโอกาสได้ไปชมงาน ผมจึงเก็บภาพ
นิทรรศการและบรรยากาศภายในงานมาฝาก ซึง่ ก็ตอ้ ง
บอกว่ายังไม่ท่ัวทุกส่วนของงานนะครับ คงประมาณ
สักร้อยละ 60 เห็นจะได้ ผมใช้เวลาเดินชมงานและ
ถ่ายภาพราวสามชั่วโมง เก็บภาพและเรื่องราวมาเล่า
สู่กันฟัง แต่ปีนี้ก็ได้มุมมองใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมาบ้างครับ
ขอพาผู้อ่านไปเที่ยวงานตามภาพกับผมกันเลยครับ
4. บูทศูนย์หนังสือ สวทช. ปีนี้ได้รับความสนใจจาก
นักเรียน คุณครู และผู้ปกครองมากเป็นพิเศษ ต่าง
พากันมาซื้อหนังสือและของที่ระลึกต่างๆ มากทีเดียว

5. นิทรรศการแสดงเรื่องของเสียงและวัสดุศาสตร์ จะสังเกตเมื่อเรานำ�ไม้ไป
เคาะที่แท่งวัสดุลูกระนาด ที่ทำ�จากวัสดุที่แตกต่างกัน เสียงที่เกิดขึ้นก็จะแตก
ต่างกันด้วย
6. บูทของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)
หรือ NARIT แสดงเรื่องราวของอวกาศมากมาย
7. มีการตั้งกล้องโทรทรรศน์ให้ส่องวัตถุระยะไกลภายในงานด้วย
8. และบริเวณทีด่ จู ะได้รบั ความสนใจเป็นอย่างมาก ก็คอื การมาชัง่ น้�ำ หนักตัวเอง
แล้วดูที่แผงบอร์ดว่าน้ำ�หนักของเราเมื่ออยู่บนดาวเคราะห์ต่างๆ ในระบบ
สุริยะของเราจะมีน้ำ�หนักเท่าไรนั่นเอง ซึ่งหลักการนี้ก็จะแปรผันไปตาม
แรงดึงดูดของดาวแต่ละดวงเมื่อเทียบกับโลก จะสังเกตที่ฐานที่เรายืน
จะแสดงน้ำ�หนักตัวบนโลกหรือน้ำ�หนักตัวปกติของเรานั่นเอง
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9.		บูทของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทน.
		แสดงนิทรรศการให้ความรู้และประโยชน์ของพลังงานิวเคลียร์
10.		แสดงนิทรรศการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในรูปของการ์ตูน
11.		อีกมุมหนึ่งก็คือการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่ให้ความรู้ด้านนิวเคลียร์

12. บูทของ GISTDA หรือ สำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ งานนี้ไฮไลต์
โชว์ภาพเหมือนล่องลอยในยานอวกาศ ผมเลยขออินเทรนด์ไปถ่ายรูปกับเขาบ้าง ที่จริง
ถ้าไม่เห็นเก้าอี้สีดำ�โผล่ออกมาก็คงได้อารมณ์ว่าล่องลอยในยายอวกาศได้เหมือนกันครับ
13. เทคโนโลยีที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือ ให้คนมาลองโกยทรายในกระบะ คือถ้าโกยมาทำ�เป็นกอง
ทรายสูง ลำ�แสงเซ็นเซอร์ที่อยู่ด้านบนจะแสดงให้เห็นบริเวณกองทรายนั้นเป็นสีแดงตาม
สภาพของความสูง แต่พอเราเกลี่ยกองทรายออกจนหมด ภาพที่เห็นจะแสดงเป็นสีฟ้าของ
น้ำ�ทะเล ซึ่งน่าจะเป็นการเรียนรู้ เรื่องแบบจำ�ลองของแผนที่กับความสูงไปด้วย
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14. บูทของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) แสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ที่ได้จากผลงานวิจัย

15. มีมุมของห้องแล็บให้เด็กได้ทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วย 16. บูทของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้�ำ และการเกษตร
(องค์การมหาชน) (สสนก.) แสดงการทำ�ฝนหลวง
และเกษตรแนวทฤษฎีใหม่

17. โซนแสดงงานวิจัยเรื่องยุง พื้นที่ตรงนี้ไม่ได้เอาหน่วย
งานเป็นตัวตั้ง แต่นำ�เอาองค์ความรู้หรือประเด็นงานวิจัย
เป็นตัวตั้งครับ ภายในโซนนี้จึงเป็นนิทรรศการด้านต่างๆ
เกี่ยวกับยุงทั้งหมด
18. แบบจำ�ลองยุงขนาดยักษ์ชนิดต่างๆ ซึ่งทำ�ให้เราเห็นความ
แตกต่างได้ชัดเจน พร้อมทั้งเนื้อหาความรู้ที่อ่านได้ตรง
หน้าแบบจำ�ลองนั่นเอง
19. บอร์ดนิทรรศการความรู้เรื่องยุง

21. ตัวอย่างผลงานวิจัยที่นำ�มาแสดงก็คือ (จากซ้ายไปขวา) ถุงพลาสติกยืดอายุ		
ผัก ผลไม้ เสื้อผ้านาโนที่ไม่ต้องซักบ่อยๆ และหินเทียมตบแต่งมวลเบา เหมาะกับ
การทำ�เฟอร์นิเจอร์หรือตบแต่งบ้านได้ดี

20. บูทของสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำ�ตัวอย่าง
งานวิจัยที่มีการใช้จริงแล้วมาแสดง
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

โซนนิทรรศการแสดงเรื่องของไข่ ทำ�ได้ดีมากครับ ผมชอบโซนนี้มาก ดูแค่แบบจำ�ลองไข่หน้าโซนนิทรรศการก็ชวนดึงดูดผู้ชมได้มากทีเดียว
นี่แสดงตู้ฟักไข่ของจริงกันเลย แถมมีไข่บางฟองที่ลูกเจี๊ยบกำ�ลังเจาะไข่เพื่อออกมาดูโลกแล้วด้วย
มุมจำ�ลองตัวและไข่จระเข้
นี่ครับ ไข่ของสัตว์ชนิดต่างๆ ดูแล้วต้องทึ่ง
มุมนิทรรศการของไข่ไดโนเสาร์
บอร์ดนิทรรศการเรื่องน่ารู้ของไข่
เรื่องเล่าของไข่ ในฐานะถูกนำ�ไปทำ�เป็นเครื่องประดับที่สวยงามและทรงคุณค่า
ผลิตภัณฑ์ของไข่ที่ถูกนำ�ไปทำ�เป็นเครื่องสำ�อาง เช่น ใช้บำ�รุงผิวพรรณ ช่วยลอกสิวเสี้ยน ฯลฯ
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30. โซนนิทรรศการเรื่อง วิกฤตภูมิอากาศวิกฤตชีวิต แสดงถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลกที่มีต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก รวมทั้งแสดงเรื่องของความหลากหลาย
ทางชีวภาพด้วย
31. มุมนิทรรศการการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ของโลกในอดีตที่เกิดขึ้นมาแล้ว 5 ครั้ง

33-1 ถึง 33-4 บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ จอภาพยนตร์จะมีสามจอ คือด้านหน้า และด้านข้างซ้ายและขวา		
อีกสองจอ ซึ่งวางในตำ�แหน่งหักมุมเล็กน้อย สำ�หรับเรื่องราวของหนังจะกล่าวถึงตั้งแต่การกำ�เนิดของโลก
การเกิดของสิ่งมีชีวิต และเน้นที่ยุคไดโนเสาร์ครองโลก (ซึ่งช่วงนี้มีหุ่นไดโนเสาร์ออกมาเดินจริงๆ ด้วย) จาก		
นั้นเกิดอุกกาบาตถล่มโลกจนไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตจำ�นวนมากต้องสูญพันธุ์ไป จนต่อมาโลกฟื้นตัว
เกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต จนมาถึงการเกิดของมนุษย์ มนุษย์สร้างความเปลี่ยนแปลงมากมายบนโลกใบนี้
โดยเฉพาะการทำ�ให้เกิดภาวะเรือนกระจก จนเป็นประเด็นที่มาของประโยคที่ว่า The Last Day หรือ “วาระ		
สุดท้ายของโลก” ให้มนุษย์เราได้ตระหนัก…..โดยระหว่างฉากภาพยนตร์ที่อุกกาบาตชนโลกก็มีควันสีขาวลอยฟุ้ง		
กระจายไปทั่วโรง บางฉากที่มีหิมะตก ก็จะมีละอองหิมะเทียมปลิวกระจายหนาวเย็นมาสัมผัสกาย หรือฉากฝนตก
32. ไฮไลต์ของงานที่พลาดไม่ได้นั่นคือ โรงภาพยนตร์สี่มิติ 		 ก็จะมีละอองน้ำ�พ่นกระจาย ออกมาโดนผู้ชมด้วยเช่นกัน... นี่ล่ะครับความหมายของภาพยนตร์สี่มิติ อีกทั้ง
เสนอเรื่อง The Last Day ปกติในช่วงเช้าจะมีคิวแน่น		 ที่นั่งของผู้ชมเองก็สามารถโยกเคลื่อนที่ได้ด้วยเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของภาพยนตร์....ความยาวของภาพยนตร์
ไม่เกิน 10 นาทีครับ แต่ก็ได้ความรู้และประสบการณ์ที่คุ้มค่าทีเดียว
เป็นพิเศษ
34. ภายหลังภาพยนตร์จบแล้ว หุ่นไดโนเสาร์ยังมาเดิน
ทักทายผู้ชมหน้าโรงด้วย และขออำ�ลาไปด้วยภาพนี้
ล่ะครับ
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กองบรรณาธิการ

อุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคในน้ำ�ดื่มด้วยแสงแดด

สะอาดในพื้นที่ทุรกันดารได้
ดังนั้น นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
สวทช. จึงได้พัฒนาภาชนะบรรจุน้ำ�สำ�หรับบำ�บัดนํ้าดื่มด้วยแสงอาทิตย์ขึ้น
สามารถเพิ่มอุณหภูมิของนํ้าได้เกิน 45-50 องศาเซลเซียส ทำ�ให้พลังงาน
ความร้อนและรังสียวู สี ามารถทำ�ลายเชือ้ โรคในนาํ้ ได้เร็วและมีประสิทธิภาพ
ชุ ด อุ ป กรณ์ ดั ง กล่ า วประกอบด้ ว ยถุ ง ที่ ปิ ด ปากได้ ทำ � จากพลาสติ ก
ประเภท LDPC จำ�นวน 2 ถุง ถุงด้านในมีขนาด 20x30 เซนติเมตร สำ�หรับ
บรรจุนาํ้ 1.5 ลิตร และถุงด้านนอกทีม่ ขี นาดใหญ่กว่า เพือ่ สร้างชัน้ ของฉนวน
กันความร้อนทีเ่ กิดจากอากาศทีอ่ ยูร่ ะหว่างถุงด้านในและถุงด้านนอก โดยมี
แผ่นสีดำ�วางอยู่ด้านล่างของถุงด้านใน และด้านล่างของอุปกรณ์ ซึ่งจะช่วย
เก็บพลังงานแสงอาทิตย์และแปลงเป็นพลังงานความร้อนให้นํ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดเวลาบำ�บัดนํ้าจาก 6 ชั่วโมง ในวันที่มีแดดดี เหลือเพียง
1-2 ชั่วโมง เท่านั้น
นอกจากนี้ ผลงานชิ้นนี้ยังได้รับรางวัล Best paper award จากงาน
ประชุมวิชาการการออกแบบระดับนานาชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2556 ที่ประเทศ
เกาหลีอีกด้วย

ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากโรคท้องร่วงกว่า 1.8 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่มี

สาเหตุมาจากการขาดแคลนนํ้าดื่มสะอาด
การบำ�บัดนํ้าดื่มด้วยวิธีที่เหมาะสม ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพใน
การฆ่าเชื้อโรค จึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนนํ้า

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mtec.or.th/mtec-research-and-dev/mtec-research-projects/6667-2015-01-28-09-04-08

ขี้ผึ้งห้ า มเลือด ที่ออกจากกระดูกแบบสลายตัวได้
ปกติในการผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับกระดูกนั้น มักจะมีเลือดออกปริมาณ

มากและไหลมารบกวนการมองเห็นของแพทย์ระหว่างผ่าตัด วิธีแก้ที่ทำ�กัน
อยูค่ อื ใช้ขผี้ งึ้ อุดกัน้ หลอดเลือดในโพรงกระดูกและช่องเปิดต่างๆ แต่ปญ
ั หา
คือ ขี้ผึ้งที่ใช้นั้น มีข้อด้อยคือมันไม่สลายตัว บางครั้งก็ขวางการเจริญของ
เนื้อเยื่อกระดูก และเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อด้วย
ดังนั้น นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
สวทช. ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้พัฒนาขี้ผึ้งห้ามเลือดที่ออก
จากกระดูกแบบสลายตัวได้ สามารถห้ามเลือดได้ดี ไม่มีความเป็นพิษต่อ
เซลล์กระดูก สลายตัวได้เอง ทำ�ให้ไม่ขัดขวางการเจริญของเนื้อเยื่อกระดูก
ลดโอกาสการติดเชือ้ ของกระดูกได้มากขึน้ ทัง้ นีม้ กี ารทดสอบในสัตว์ทดลอง
พบว่า ห้ามเลือดได้ดี และขี้ผึ้งสลายตัวจากแผลภายใน 1-2 วัน
ปัจจุบันมีการศึกษาทางคลินิก โดยทดลองใช้ข้ผี ้งึ ห้ามเลือดที่ออกจาก
กระดูกแบบสลายตัวได้นใ้ี นผูป้ ว่ ยอาสาสมัครจำ�นวน 20 ราย พบว่าสามารถ
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ห้ามเลือดทีอ่ อกจากกระดูกได้ดี ผูป้ ว่ ยทุกรายมีสขุ ภาพดีหลังการผ่าตัด ไม่พบ
อาการแทรกซ้อน การปฏิเสธของร่างกาย หรือการติดเชือ้ จากการใช้งาน ผล
งานชิน้ นีจ้ งึ นับเป็นประโยชน์ตอ่ วงการสาธารณสุขไทยเป็นอย่างมาก
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ฤทธิ์ต้านภาวะลำ�ไส้อักเสบจากผลแก้วมังกร
เว็บไซต์ของสำ�นักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เผยผลการทดสอบฤทธิต์ า้ นภาวะลำ�ไส้อกั เสบของสารสกัดเอทานอล
จากเนื้อผลของแก้วมังกรพันธุ์เนื้อแดง (Hylocereus polyrhizus) ในหนู
เม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำ�ด้วยสารที่ทำ�ให้เกิดการอักเสบเป็นเวลา 6 ชั่วโมง 30
นาที โดยให้สารสกัดเอทานอลจากเนื้อผลของแก้วมังกรในขนาด 1 ก./กก.
เข้าทางช่องท้อง
ผลการทดสอบพบว่า สารสกัดแก้วมังกรสามารถป้องกันการลดลงของ
นํ้าหนักตัว ทำ�ให้การถูกทำ�ลายของลำ�ไส้รวมทั้งการทำ�งานของเอนไซม์
myeloperoxidase (MPO) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอักเสบลดลง นอกจากนี้
ยังทำ�ให้ระดับโปรตีนทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการอักเสบลดลง การวิเคราะห์
ทางเคมีระบุวา่ สารออกฤทธิท์ แี่ ยกได้จากสารสกัดเอทานอลเป็นสารในกลุม่
พอลิฟีนอลและกรดไขมัน
จากการทดลองทำ�ให้สามารถสรุปได้ว่า สารสกัดเอทานอลจากเนื้อผล
ของแก้วมังกรพันธุเ์ นือ้ แดงมีฤทธิต์ า้ นการอักเสบและสามารถป้องกันภาวะ
ลำ�ไส้อักเสบในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำ�ด้วยสารที่ทำ�ให้เกิดการอักเสบได้

http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1195
ภาพจาก http://www.aliexpress.com/popular/pitaya-cactus.html

สุดยอดเยาวชนออกแบบหุ่นยนต์จากการแข่งขัน

“ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์นานาชาติ : IDC RoBoCon 2016”

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำ�นักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่ ว มสานฝั น ปั้ น สุ ด ยอดเยาวชนออกแบบหุ่ น ยนต์ พิ ชิ ต โจทย์ Robot
Caregiver หรือหุ่นยนต์ดูแลสุขภาพ พร้อมมอบรางวัลให้กับทีมผู้ชนะ

จากการแข่งขัน “ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์นานาชาติ : IDC RoBoCon
2016” โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ร่วมเป็นสักขี พยาน และทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันฯ ปีนี้ ได้แก่
คือ ทีมสีแดง (Red Team) ประกอบด้วยนักศึกษาจากประเทศ อียิปต์ จีน
ญี่ปุ่น โมร็อกโก และ นายกร ศิริตันติวัฒน์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง ตัวแทนประเทศไทยจากการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (9th Thailand Robot Design Contest) หรือ
RDC2016 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูนํ้า เมื่อเร็วๆ นี้ การแข่งขันฯ นี้
นับเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักที่ช่วยต่อยอดกิจกรรมด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์
และ ระบบอัตโนมัติ รวมทั้งยังได้เป็นเวทีสำ�หรับนักศึกษาจากทั่วโลกได้มา
ร่วมแบ่งปันความรู้ วิธีคิดแก้ปัญหา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำ�งาน
เพื่อช่วยผลักดันความคิดเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำ�วัน โดย
เฉพาะการก้าวไปสู่การผลิตหุ่นยนต์ในเชิงพาณิชย์ในอนาคตของเยาวชน
ไทยได้เป็นอย่างดี ส่วนการแข่งขัน “ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์นานาชาติ
: IDC RoBoCon 2017” ในปี 2560 ประเทศจีนจะรับหน้าที่เป็นประเทศ
เจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ
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น้ำ�สกัดชีวภาพจากกระดุมทอง กำ�จัดวัชพืชในนาข้าว

กระดุมทอง (Sphagneticola trilobata) เป็นไม้ดอกทีป่ ลูกเพือ่ ประดับ
อาคารสถานที่ ใช้ในการรักษาหน้าดินและเป็นพืชในท้องถิน่ จากการสังเกต
พบว่าบริเวณทีม่ กี ารทับถมของใบกระดุมทอง จะไม่มกี ารขึน้ ของวัชพืชอืน่ ๆ
จึงสันนิษฐานว่าในใบกระดุมทองอาจมีสารเคมีบางชนิดทีม่ สี มบัตเิ ป็นแอลลี
โลเคมิคอล ดังมีรายงานพบว่า สารสกัดจากพืชแต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติใน
การเป็นแอลลีโลเคมิคอลที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับส่วนที่นำ�มาใช้สกัด ตัว
ทำ�ละลายที่ใช้สกัด และความเข้มข้นของสารสกัด ทั้งนี้การสกัดสารในรูป
ของนํ้าสกัดชีวภาพหรือนํ้าหมักชีวภาพ ทำ�ให้ได้สารที่มีส่วนประกอบของ
สารอินทรีย์หลายชนิด ได้แก่ เอนไซม์ ฮอร์โมน และธาตุอาหารต่างๆ
เอนไซม์บางชนิดจะทำ�หน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ ฮอร์โมนหลาย
ชนิดที่จุลินทรีย์สร้างขึ้นก็เป็นประโยชน์ต่อพืช นอกจากนี้หากนำ�นํ้าหมัก
ชีวภาพมาใช้กำ�จัดวัชพืช ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่ปลอดภัยและรวดเร็วเมื่อ
เทียบกับการใช้สารเคมีอื่นๆ ที่มีราคาแพงและเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และ
เมือ่ นำ�กระดุมทองมาทำ�เป็นนาํ้ สกัดชีวภาพ จากการทดลองในห้องปฏิบตั กิ าร
พบว่า ประสิทธิภาพของนํ้าสกัดชีวภาพต่อการยับยั้งการงอกของเมล็ด
วัชพืชโดยใช้นํ้าสกัดชีวภาพต่อนํ้า (ml/ml) ในอัตราส่วน 1:300 พบว่า
มีผลยับยั้งการงอกของเมล็ดหญ้าข้าวนกได้ถึง 80% และเมื่อนำ�นํ้าสกัด
ดังกล่าวไปทดสอบการยับยั้งการงอกของเมล็ดข้าวพบว่าไม่มีผลทำ�ให้
การงอกผิดปกติ ยกเว้นอัตราส่วน 1:100 ที่เมล็ดข้าวจะงอกลดลง 20%
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานการศึกษาผลของนํ้าสกัดชีวภาพต่อ
เอนไซม์อะไมเลส และปริมาณโปรตีนทั้งหมดในเมล็ดวัชพืชและเมล็ดข้าว
ในขณะที่เกิดการงอก ซึ่งจะทำ�ให้ทราบกลไกในการยับยั้งการงอกของ
เมล็ดวัชพืชดังกล่าวได้

ข้าวเป็นอาหารหลักและพืชเศรษฐกิจทีส่ �ำ คัญของประเทศไทย โดยมูลค่า

การส่งออกข้าวไทยถือเป็นอันดับต้นๆ ของโลก สำ�หรับภาคเหนือเป็นพื้นที่
เพาะปลูกข้าวทีส่ �ำ คัญของไทยพืน้ ทีห่ นึง่ แต่สง่ิ ทีน่ า่ ห่วงก็คอื เกษตรกรใช้ปยุ๋ เคมี
สารฆ่าแมลง และสารกำ�จัดวัชพืช ในปริมาณสูงมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพของสิง่ แวดล้อมได้ คือการตกค้างของมลพิษในแหล่งนํา้ และดิน
แนวทางในการพัฒนาการเกษตรที่ย่งั ยืนจำ�เป็นจะต้องมีการลดปริมาณ
การใช้สารเคมีทางการเกษตรให้มากที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดมลพิษตกค้างใน
สิง่ แวดล้อม แต่อย่างไรก็ตาม วัชพืชในนาข้าวยังคงเป็นปัญหาสำ�คัญทีม่ ผี ลทำ�ให้
ผลผลิตข้าวต่อไร่ตา่ํ ลง โดยเฉพาะหญ้าข้าวนก (Echinochloa crus-galli) และ
หญ้าปากควาย (Dactylocteniu maegyptium) ซึง่ จัดเป็นวัชพืชทีเ่ ป็นปัญหา
สำ�คัญ โดยมักกระจายตัวขึน้ พร้อมกับการเจริญเติบโตของต้นข้าวและคอยแย่ง
ธาตุอาหารในดิน ดังนัน้ การพัฒนาสารเคมีจากธรรมชาติเพือ่ การกำ�จัดวัชพืช
จึงเป็นแนวทางหนึง่ ทีเ่ หมาะกับการพัฒนาการเกษตรทีย่ ง่ั ยืน โดยสารเคมีกลุม่
ดังกล่าวมีชอื่ เรียกว่า “แอลลีโลเคมิคอล” คือสารเคมีทพี่ ชื ชนิดหนึง่ ปล่อยสู่
สิง่ แวดล้อมแล้วมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นมลพิษแต่เป็นประโยชน์ตอ่ พืชอีกชนิดหนึง่

เรื่องโดย ธีรดา มาลานัน
ภาพจาก http://images.palungjit.org/f643/ดอกกระดุมทอง-27040.html

เยาวชนไทยคว้าเหรียญคอมพิวเตอร์ โอลิมปิก 2559
จากการทีส่ ถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ส่งผูแ้ ทนเยาวชน

ไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ประจำ�ปี 2559
ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ณ เมืองคาซาน ประเทศรัสเซีย ปรากฏว่า เยาวชนไทย
สามารถคว้ามาได้ 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง โดยเหรียญเงิน ได้จาก นายพีรสิชฌ์
เจริญจิตเสรีวงศ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร
เหรี ย ญทองแดง ได้ จ าก นายเมธั ส เกี ย รติ ชั ย วั ฒ น์ โรงเรี ย นเบญจมราชรั ง สฤษฎ์
จ.ฉะเชิงเทรา นายปิยวัฒน์ อานันทคุณ และนายนนทกฤษ์ ไชยวงศ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
จ.นครปฐม
https://www.facebook.com/ipst.thai
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รมว.วท. พร้อมคณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศ
(Space Inspirium) หวังชูเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของไทย

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2559 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

สำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ อำ�เภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พร้อมคณะได้เดินทางมาเยี่ยมชมและตรวจงาน แหล่งเรียนรู้
ด้านอวกาศ (Space Inspirium) หวังชูเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของไทย
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กล่าวว่า หนึง่ ในนโยบายสำ�คัญด้านวิทยาศาสตร์
ของรัฐบาลชุดนี้ก็คือ การสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับคนใน
สังคม โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำ�คัญและจำ�เป็นอย่างยิ่ง โดย
ถือว่าเป็นโอกาสดีของเด็กไทย เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
จุดประกายความฝันให้เด็กรุ่นใหม่ ได้เกิดแรงบันดาลใจและเปิดโลกกว้าง
ได้ไกลแบบทะลุขอบโลก ซึ่งแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศ Space Inspirium จะ
ให้ค�ำ ตอบว่าทำ�ไมโลกจึงมีสงิ่ มีชวี ติ มีปจั จัยอะไรทีท่ �ำ ให้สงิ่ มีชวี ติ อยูบ่ นโลกนี้
ได้ แล้วทำ�ไมเราจึงไม่ลอยจากโลก ผ่านการนำ�เสนอแบบวีดีทัศน์บนจอฉาย
ภาพยนตร์โฮโลแกรม หรือโซนเทคโนโลยีส�ำ รวจโลกและอวกาศ จะนำ�เสนอ
เกี่ยวกับวิวัฒนาการของการไปอวกาศ เป็นต้น

แหล่งเรียนรูด้ า้ นอวกาศ (Space Inspirium) เปิดบริการวันอังคาร-ศุกร์
เวลา 9:00-16:00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดบริการ
เวลา 9:00-17:00 น. ปิดบริการทุกวันจันทร์ ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 50 บาท
เด็ก 20 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.most.go.th/main/th/news/executive-news/item/5391-space-inspirium#sthash.N77G7NUu.dpuf
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สธ. เปิดตัวสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier
Choice)” ต้านโรค NCDs เผยโฉมผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการ
รับรอง เชิญผู้บริโภคเลือกซื้อ
กระทรวงสาธารณสุข แถลงเปิดตัวสัญลักษณ์โภชนาการ “ทาง
เลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” หวังให้ผบู้ ริโภครับรูแ้ ละรูจ้ กั สัญลักษณ์
โภชนาการบนฉลากอาหารอย่างแพร่หลาย เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ
เลือกซื้อเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพดี ห่าง
ไกลจากโรค NCDs พร้อมทั้งภาคอุตสาหกรรมให้ความร่วมมือ ในการปรับ
สูตรอาหาร ลดนํ้าตาล ไขมัน และโซเดียม ล่าสุด เผยโฉมผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน
การรับรอง 57 ผลิตภัณฑ์จาก 14 บริษทั และจะขยายให้ครอบคลุมทุกกลุม่
อาหารในอนาคต
ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ทำ�ให้คนไทยมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารนอกบ้าน และอาหารสำ�เร็จรูปมากขึ้น ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นอาหารทีม่ พี ลังงาน ไขมัน โซเดียม และนํา้ ตาลสูง การบริโภคผักและ
ผลไม้ที่น้อยเกินไป รวมไปถึงการไม่ออกกำ�ลังกาย เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญ
ของโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases:
NCDs) โดยในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยมีภาวะโรคที่เกิดจาก
กลุ่มโรค NCDs มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าวิตก
จากรายงานภาวะโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2552
พบว่า กลุม่ โรค NCDs เป็นสาเหตุการเสียชีวติ ถึง 314,340 ราย หรือร้อยละ
73 ของการเสียชีวิตของประชากรไทยทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเชื่อมโยงด้านอาหารและโภชนาการสู่
คุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้การดำ�เนินงานของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
โดยมีสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับสถาบันโภชนาการ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เป็ น ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ดำ � เนิ น โครงการสั ญ ลั ก ษณ์
โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ซึ่งสัญลักษณ์ดังกล่าวแสดงถึงผลิตภัณฑ์
อาหารทีไ่ ด้ผา่ นเกณฑ์การพิจารณาแล้วว่ามีปริมาณนาํ้ ตาล ไขมัน และเกลือ
(โซเดียม) ที่เหมาะสม ซึ่งขณะนี้มีการนำ�ร่องใช้กับผลิตภัณฑ์อาหาร 3 กลุ่ม
ได้แก่ อาหารมื้อหลัก เครื่องดื่ม และเครื่องปรุงรส
ปัจจุบนั มีผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รบั การรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ จากมูลนิธิ
ส่งเสริมโภชนาการ สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล เรียบร้อยแล้ว
จำ�นวน 2 กลุ่มอาหาร 57 ผลิตภัณฑ์ จาก 14 บริษัท ได้แก่ กลุ่มเครื่องดื่ม
55 ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มเครื่องปรุงรส 2 ผลิตภัณฑ์ โดยในงานแถลงข่าววัน
นี้ จะมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 21
บริษัท

ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือก
สุขภาพ” นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ผู้บริโภคปรับพฤติกรรมการ
บริโภคให้เหมาะสมมากขึน้ ช่วยให้สามารถตัดสินใจเลือกซือ้ ได้อย่างรวดเร็ว
อีกทัง้ เป็นการลดปัจจัยเสีย่ งของโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง (NCDs) เช่น โรคอ้วน โรค
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง หัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ
ที่สำ�คัญจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประเทศในการรักษาพยาบาลโรคดัง
กล่าวในระยะยาวด้วย
สำ � หรั บ ผู้ ป ระกอบการที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ส มั ค รขอใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ โ ภชนาการ
สามารถส่งใบสมัครขอรับการรับรองได้ทมี่ ลู นิธสิ ง่ เสริมโภชนาการฯ สถาบัน
โภชนาการ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล โดยดาวน์ โ หลดใบสมั ค ร และศึ กษา
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://healthierlogo.com หรือ
www.ทางเลือกสุขภาพ.com สำ�หรับผูท้ สี่ มัครก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2559
จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการสมัคร

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โทร. 0 2590 7117 www.fda.moph.go.th
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กองบรรณาธิการ

นักดาราศาสตร์พบ

ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ
คล้ายโลกที่อยู่ใกล้โลกที่สุด

เรียบเรียงโดย อาจวรงค์ จันทมาศ
http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-news/2618-earth-sized-planet-around-nearby
อ้างอิงจาก
http://www.nature.com/news/earth-sized-planet-around-nearby-star-is-astronomy-dream-come-true-1.20445
https://www.eso.org/public/news/eso1629/?lang

หรือแม้แต่นักดาราศาสตร์ที่ต้องการจะส่งยานสำ�รวจระบบดาวฤกษ์
อื่นๆ มาโดยตลอด
โปรเจกต์ Breakthrough Starshot ที่จะทำ�เรือใบสำ�รวจอวกาศ
ด้วยการยิงแสงเลเซอร์ไปยังเรือใบจนกระทัง่ มันมีความเร็วสูงถึง 60,000
กิโลเมตรต่อวินาที ซึง่ จะใช้เวลานานกว่า 20 ปีเพือ่ ไปให้ถงึ ดาวพร็อกซิมา
เซนทอรี และอาจทำ�การสำ�รวจดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดังกล่าว
งานวิจยั นีไ้ ด้รบั การตีพมิ พ์ในนิตยสาร Nature เมือ่ วันที่ 24 สิงหาคม
2016 แต่ตัวงานเริ่มมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2016 เมื่อนักวิจัยวางแผน
จะมองหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะรอบพร็อกซิมา เซนทอรี โดยใช้
หอดูดาว European Southern Observatory (ESO) ในประเทศชิลี
ด้วยอุปกรณ์ทชี่ อื่ ว่า HARPS (High Accuracy Radial velocity Planet
Searcher) ซึ่งเป็นเครื่องสเปกโตรกราฟความละเอียดสูง
พวกเขาใช้เวลาสังเกตการณ์ราวๆ 10 คืน แต่ละคืนใช้เวลาราว 20
นาทีเก็บข้อมูลจนสามารถวิเคราะห์และค้นพบได้ในที่สุด
แม้ว่าดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงนี้จะอยู่ห่างจากดาวฤกษ์
จนพื้นผิวของมันมีนํ้าในรูปของเหลวได้ แต่ปัจจัยอื่นๆ อาจทำ�ให้มันไม่
เหมาะสมกับการดำ�รงชีวิต เนื่องจากมันอยู่ใกล้ดาวฤกษ์มากอาจทำ�ให้
เกิด tidal lock คือส่งผลให้มันหันด้านเดียวเข้าหาดาวฤกษ์ตลอดเวลา
ทำ�ให้ดา้ นหนึง่ ร้อนจัดและอีกด้านเย็นจัดตลอด บางทีดาวฤกษ์อาจปลด
ปล่อยรังสีเอกซ์ที่รุนแรงออกมาใส่ดาวเคราะห์ได้ซึ่ง ดาวเคราะห์ดวงนี้
อาจไม่มีชั้นบรรยากาศที่เหมาะสมพอที่จะปกป้องสิ่งมีชีวิตไว้ได้
ตอนนี้นักวิจัยหวังว่าดาวเคราะห์ดวงนี้จะผ่านมาตรงหน้าดาวฤกษ์
ของมันพอดี เพราะระหว่างทีผ่ า่ น (transit) นักวิจยั จะสามารถวิเคราะห์
ชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ดวงนี้ได้จากแสงดาวฤกษ์ ที่เดินทาง
ผ่นชั้นบรรยากาศดาวเคราะห์ดวงนั้นมายังโลก แม้โอกาสที่จะเกิด
ปรากฏการณ์นี้ตํ่ามาก แต่นักวิจัยบางส่วนก็เฝ้าติดตามสัญญาณการ
ผ่านของดาวเคราะห์ดวงนี้เพื่อนำ�มาวิเคราะห์ต่อไป

ดาวฤกษ์ทอ่ี ยูใ่ กล้ดวงอาทิตย์ของเราทีส่ ดุ คือ พร็อกซิมา เซนทอรี (Prox-

ima Centauri) ห่างจากดวงอาทิตย์เราเพียง 4.25 ปีแสงไปทางกลุ่ม
ดาวครึ่งคนครึ่งม้า มันเป็นดาวแคระแดงที่มีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์
ของเรามาก
ภาพแสดงระบบสุริยะเทียบกับระบบพร็อกซิมา เซนทอรี โดยแถบ
สีเขียวแสดงบริเวณที่นํ้าสามารถอยู่ในรูปของเหลวได้
ล่าสุด ทีมนักดาราศาสตร์จาก Queen Mary University ในกรุง
ลอนดอน ประเทศอังกฤษค้นพบดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวพร็อกซิมา
เซนทอรี โดยดาวเคราะห์ดวงนี้มีมวลราว 1.3 เท่าของโลก โคจรรอบ
ดาวฤกษ์ครบรอบทุก 11.2 วัน และที่สำ�คัญคือโคจรด้วยระยะห่างจาก
ดาวฤกษ์พอที่นํ้าบนดาวเคราะห์จะอยู่ในสภาพของเหลวได้
ดาวเคราะห์ดวงนี้มีชื่อว่า พร็อกซิมา เซนทอรี บี (Proxima Centauri b)
การค้นพบนี้อาจเติมเต็มความฝันของนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์
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เมาแล้วขับเตรียมพบอุปกรณ์ใหม่...

ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์
ผ่านทางผิวหนัง

เว็บไซต์วีโอเอไทยเผยแพร่ข่าว สถาบันควบคุมการเสพแอลกอฮอล์

แห่งชาติของสหรัฐฯ (NIAA) เปิดเผยอุปกรณ์ใหม่ทชี่ นะเลิศการประกวด
คิดค้นอุปกรณ์ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบสวมใส่ได้
อุปกรณ์ที่ว่านี้ชื่อว่า BACtrack Skyn ผลิตโดยบริษัท BACtrack
ใช้สวมใส่ที่ข้อมือ โดยใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกับเครื่องเป่าวัดระดับ
แอลกอฮอล์ แต่เป็นการตรวจจับแอลกอฮอล์ผ่านทางผิวหนังแทนลม
หายใจ และยังสามารถส่งข้อมูลระดับแอลกอฮอล์นั้นไปยังโทรศัพท์มือ
ถือได้ด้วย
บริษัท BACtrack ได้เงินรางวัล 200,000 ดอลลาร์จากการคิดค้น
ผลิตภัณฑ์นี้ ซึ่งคาดว่าจะนำ�ออกมาใช้ได้ในเร็ววันนี้

http://www.voathai.com/a/new-device-alcohol-sensor/3362816.html
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ผ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์, สวทช.

แป้งฝุ่นโรยตัวทำ�ให้เกิดมะเร็งจริงหรือ ?

ภาพจาก http://www.consumerthai.org/2015/index.php/news/ffc-news/578-ฉลากแป้งฝุ่นทาผิวในประเทศไทยยังไม่มีคำ�เตือน-อันตรายเสี่ยงมะเร็ง.html

ต้นปี พ.ศ. 2559 มีขา่ วครึกโครมเรือ่ งคณะลูกขุนในศาลเมืองเซนต์หลุยส์

พิพากษาให้บริษทั ผูผ้ ลิตแป้งฝุน่ โรยตัวรายใหญ่ของโลก ต้องจ่ายเงินก้อนโต
ให้กับญาติของแจเกอลีน ฟอกซ์ (Jacqueline Fox) ที่เสียชีวิต เนื่องจาก
พิจารณาแล้วเชื่อว่า แป้งทาตัวน่าจะเป็นสาเหตุของมะเร็งรังไข่ของผู้เสีย
ชีวิตรายนี้
แป้งฝุ่นโรยตัวเป็นสาเหตุของมะเร็งรังไข่จริงหรือไม่ ?
แป้งฝุน่ โรยตัวทีบ่ รรจุกระป๋องขายกันอยูใ่ นปัจจุบนั นัน้ (รวมทัง้ แป้งเด็ก)
มีองค์ประกอบหลักคือ ทัลก์ (talc) หรือทัลคัม (talcum) ทีม่ ธี าตุทเี่ ป็นองค์
ประกอบหลักคือ แมกนีเซียม ซิลิคอน และออกซิเจน ซึ่งเมื่ออยู่ในรูปผง จะ
ช่วยดูดซับความชืน้ ได้ดี ช่วยลดอาการระคายเคืองจากการเสียดสี จึงป้องกัน
ไม่ให้ผิวแห้งหรือเป็นผดผื่นได้ และผลิตขายกันทั่วไปในฐานะผลิตภัณฑ์
เครื่องสำ�อางแบบหนึ่ง
ทัลคัมตามธรรมชาติจะมี แร่ใยหิน (asbestos) เป็นองค์ประกอบอยู่
ด้วย ซึ่งรู้อย่างแน่ชัดมานานแล้วว่าแร่ใยหินเป็นสารก่อมะเร็งปอด จึงมีข้อ
ห้ามในกรณีของผลิตภัณฑ์แป้งฝุน่ โรยตัวต้องใช้ทลั คัมทีท่ �ำ ให้บริสทุ ธิแ์ ละ
ปราศจากใยหินเท่านั้น

ผงทัลคัม

ภาพจาก http://www.talcumpowderovariancancercenter.com/img/slides/slide-01.jpg

ในสหรัฐอเมริกามีขอ้ กำ�หนดนีต้ ง้ั แต่ราว 40 ปีกอ่ น ขณะทีใ่ นประเทศไทย
ก็มปี ระกาศกระทรวงสาธารณสุขกำ�หนดให้แร่ใยหินเป็นวัตถุทห่ี า้ มใช้เป็นส่วน
ผสมในเครือ่ งสำ�อางแล้ว โดยในปี พ.ศ. 2552-2553 และ พ.ศ. 2557-2558
คณะกรรมอาหารและยา (อย.) สุม่ ตรวจสอบแป้งฝุน่ โรยตัวรวม 40 และ 73
ตัวอย่างตามลำ�ดับ ทัง้ หมดไม่พบการปนเปือ้ นแร่ใยหินในแป้งฝุน่ โรยตัวแต่
อย่างใด ทัง้ นีห้ ากตรวจพบแร่ใยหินในผลิตภัณฑ์เครือ่ งสำ�อาง ผูผ้ ลิตจะมีโทษจำ�
คุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทัง้ จำ�ทั้งปรับ
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http://www.gannett-cdn.com/-mm-/7aeaab55db6aef3f4393cf785cf3dee0f59d33ff/c=0-0-4195-2370&r=x1683&c=3200x1680/local/-/media/2016/02/24/USATODAY/USATODAY/635919056734741978-ThinkstockPhotos-177492430.jpg
http://www.gannett-cdn.com/-mm-/7aeaab55db6aef3f4393cf785cf3dee0f59d33ff/c=0-0-4195-2370&r=x1683&c=3200x1680/local/-/media/2016/02/24/USATODAY/USATODAY/635919056734741978-ThinkstockPhotos-177492430.jpg

ดังนัน้ ในเบือ้ งต้นเมือ่ จะพิจารณาว่า ทัลคัมก่อให้เกิดมะเร็งหรือไม่ ต้อง
แยกแยะระหว่างทัลคัมทีม่ กี บั ทีไ่ ม่มแี ร่ใยหินออกจากกันเสียก่อน เพราะใน
กรณีของแป้งฝุน่ โรยตัวนัน้ จะเป็นทัลคัมแบบไม่มแี ร่ใยหินเท่านัน้ แล้วในกรณี
หลังนีม้ คี วามสัมพันธ์กบั การเกิดมะเร็งบ้างหรือไม่ คำ�ตอบคือ ยังไม่ชดั เจน
มีการทดลองในห้องปฏิบัติการเป็น 2 แบบคือ แบบที่ใช้เซลล์เพาะ
เลี้ยงในจานเลี้ยง (โดยใส่ทัลคัมลงไปในจานเลี้ยงเซลล์ปกติ แล้วสังเกต
การเปลี่ยนแปลง) และแบบที่ใช้สัตว์ทดลอง ผลในเซลล์เพาะเลี้ยงนั้นมี
หลายแบบ สำ�หรับการทดลองกับสัตว์ทดลองอย่าง หนูบ้าน (rat) หนูหริ่ง
(mouse) และแฮมสเตอร์ (hamster) ผลการทดลองทีไ่ ด้กม็ ตี งั้ แต่ไม่ท�ำ ให้
เกิดผลใดๆ ไปจนถึงทำ�ให้เกิดเนื้องอก
มีการทดลองเชือ่ มโยงระหว่างแป้งโรยตัวกับมะเร็งรังไข่บา้ งหรือไม่ ?
มีการทดลองหาความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่จำ�นวนหนึ่ง แต่ยังได้ผลผสม
ปนเปกันอยู่ ตั้งแต่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับที่สรุปว่าทำ�ให้มีความเสี่ยง
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาก และยังคงมีการทดลองเพิ่มเติมกันอยู่
ในกรณีของมะเร็งปอดนัน้ ยังไม่มรี ายงานทีแ่ สดงความเชือ่ มโยงระหว่าง
การใช้แป้งฝุน่ โรยตัวกับมะเร็งชนิดนีเ้ ลย สำ�หรับมะเร็งกระเพาะอาหาร ก็ยงั
ไม่มผี ลเชือ่ มโยงเด่นชัด แต่มรี ายงานฉบับหนึง่ แสดงความเกีย่ วข้องเล็กน้อย
กับความเสี่ยงมะเร็งมดลูก แม้ว่ารายงานอีกหลายฉบับได้ผลเป็นลบ (ไม่มี
ความเกี่ยวข้อง)

สำ�หรับหน่วยงานระดับชาติและระดับนานาชาติ ได้สรุปเกี่ยวกับความ
สัมพันธ์ระหว่างแป้งโรยตัวกับมะเร็งไว้ อาทิ ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค
สหรัฐอเมริกา (The U.S. Centers for Disease Control and
Prevention) ไม่รวมทัลคัมไว้ในกลุ่มสารที่มีความเสี่ยงจะก่อให้เกิดโรค
มะเร็งรังไข่ ขณะทีส่ �ำ นักงานวิจยั มะเร็งสากล (The International Agency
for Research on Cancer, IARC) ซึ่งอยู่ในสังกัดองค์การอนามัยโลก เคย
สรุปไว้วา่ (1) ทัลคัมทีม่ แี ร่ใยหิน “ก่อมะเร็งในมนุษย์ได้” (2) เนือ่ งจากข้อมูล
ในสัตว์ทดลองและในมนุษย์มีจำ�กัด การสูดหายใจเอาทัลคัมที่ไม่มีแร่ใยหิน
เข้าร่างกาย ให้ถอื ว่า “ไม่กอ่ มะเร็งในมนุษย์” และ (3) เนือ่ งจากความจำ�กัด
ของข้อมูลการศึกษาความเกี่ยวข้องกับมะเร็งรังไข่ในมนุษย์ ขอให้ถือว่าการ
ใช้ทัลคัมกับอวัยวะเพศมนุษย์ “มีโอกาสก่อให้เกิดมะเร็งได้”
สรุปภาพรวมได้ว่า ความเกี่ยวข้องระหว่างแป้งโรยตัวกับการก่อให้เกิด
มะเร็งชนิดต่างๆ ยังมีความไม่ชดั เจนอยูม่ าก เนือ่ งจากผลการทดลองยังให้ทงั้
ผลบวกและผลลบ และมีหลักฐานทีช่ ดั เจนอยูน่ อ้ ยว่า ทัลคัม (ทีไ่ ม่มแี ร่ใยหิน
เป็นองค์ประกอบ) มีความเชื่อมโยงกับมะเร็งชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นพิเศษ
ดังนั้น ประชาชนยังคงใช้แป้งฝุ่นโรยตัวได้ แต่ไม่ควรใช้ในบริเวณที่ลับ และ
หากกังวลใจก็ควรงดใช้ หรือลดการใช้ให้น้อยลง
นอกจากนี้ ยังอาจหันไปเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนอืน่ เช่น แป้งโรยตัวที่
ทำ�จากข้าวโพดหรือข้าว และไม่ใช้ทัลคัมเป็นองค์ประกอบ

ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม : เว็บไซต์ของสมาคมมะเร็งอเมริกัน สำ�หรับข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง link งานวิจัยเด่นๆ
http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/othercarcinogens/athome/talcum-powder-and-cancer
เว็บไซต์ The Huffington Post ข้อมูลเกี่ยวกับการฟ้องร้องคดี Jacqueline Fox และอื่นๆ
http://www.huffingtonpost.com/toby-nwazor/the-talcum-powder-lawsuit_1_b_10609474.html
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อติพร สุวรรณ
งานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง
ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย สวทช.

วิทยาศาสตร์ในแดนภารตะ

ประสบการณ์จากการไปร่วมกิจกรรมในการประชุมทางวิทยาศาสตร์แห่งชาติสำ�หรับเด็ก
ณ ประเทศอินเดีย กับการสร้างแรงบันดาลใจการเป็นนักวิทยาศาสตร์ของเด็กอินเดีย

ผู้เขียนมีโอกาสนำ�นักเรียนไทยเข้าร่วมงาน National Children’s

เปิดอย่างเป็นทางการ โดยแต่ละรัฐจะจัดเต็มสำ�หรับเสื้อผ้าหน้าผม ปีแรก
ที่ไป ผู้เขียนตื่นเต้นที่สุดที่ได้ชมเด็กๆ ใส่ชุดประจำ�รัฐอย่างสวยสดงดงาม
แต่ละรัฐมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำ�ให้เห็นว่าอินเดียมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมมากทีเดียว อย่างเช่นรัฐ
มณีปุระ (Manipur) ซึ่งเป็นรัฐใน
เขตชายแดนทีอ่ ยูต่ ดิ กับพม่า ถือเป็น
เขตพิเศษเป็นรัฐอิสระล้อมรอบด้วย
ภูเขา ชาวต่างชาติทจี่ ะเข้าไปต้องได้
รับอนุญาต ชุดประจำ�รัฐนี้ไม่ค่อย
เหมือนอินเดีย จะค่อนมาทางพม่า
และทิเบตมากกว่า หลังจากขบวน
พาเหรดจะเป็นพิธีเปิดและเชิญนัก
วิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของอินเดีย
มาบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ให้แก่เด็กๆ ที่มาร่วมงาน เป็นอีก
เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ ผู้ เขี ย นประทั บ ใจไม่ รู้

Science Congress (NCSC) ที่ประเทศอินเดีย 2 ครั้ง (ครั้งแรกที่พาราณสี
ครัง้ ทีส่ องทีโ่ ภปาล) ตามคำ�เชิญของ National Council for Science and
Technology Communication (NCSTC) โดยมีผู้สนับสนุนการเดินทาง
ทั้งหมดจาก The Ministry of External Relation (MEA) ของอินเดียผ่าน
The ASEAN Secretariat ซึง่ เชิญกลุม่ ประเทศอาเซียนเข้าร่วมในงานนีด้ ว้ ย
เพือ่ เปิดโอกาสให้นกั เรียนและครูจากประเทศสมาชิกอาเซียนและอินเดีย ได้
มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิด ทั้งในมุมด้านวิทยาศาสตร์และ
สังคม จากประเทศของตนเองในเรื่องการศึกษาวิทยาศาสตร์ งานดังกล่าว
นี้ถือเป็นงานใหญ่งานหนึ่งสำ�หรับเด็กและเยาวชนในแดนภารตะ รูปแบบ
คล้ายๆ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติของบ้านเรา ผสมผสานกับการนำ�
เสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งกว่าที่เด็กๆ จะได้มานำ�เสนอผลงาน
ของตนในงานนี้ จะต้องผ่านการคัดเลือกในระดับโรงเรียน ระดับรัฐ จนมา
ถึงระดับประเทศ ในแต่ละปีจะจัดช่วงคริสต์มาสถึงปีใหม่ โดยแต่ละรัฐเวียน
กันเป็นเจ้าภาพจัดงาน
ในแต่ละปีจะจัดงานคล้ายๆ กัน คือ มีการเดินขบวนพาเหรดและพิธี
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ขบวนพาเหรดในวันเปิดงาน

ผู้เขียน (คนกลาง) กับเยาวชนในชุดประจำ�รัฐมิโซรัม ซึ่งเป็น
รัฐที่แยกตัวจากรัฐมณีปุระ

เลือน ด้วยความที่ไม่เคยเห็นการบรรยายที่ใดมีเสียงตอบรับจากผู้ฟังขนาด
นี้มาก่อน จากวิทยากรคือ Dr.A.P.J. Abdul Kalam ประธานาธิบดีคนที่ 11
และเป็นนักวิทยาศาสตร์ผสู้ ร้างแรงบันดาลใจ ซึง่ ได้รบั การยกย่องว่าเป็นบิดา
แห่งจรวดและขีปนาวุธของอินเดีย เด็กอินเดียเกือบพันคนปฏิญาณตนว่าจะ
ตัง้ ใจเรียนรูแ้ ละสร้างอนาคตให้กา้ วหน้าด้วยเสียงกระหึม่ ทัง้ ฮอลล์ ทำ�เอาชาว
ต่างชาติอย่างเราขนลุกซู่ หลังการบรรยายจบ เด็กๆ ต่างกรูกันออกไปเรียง
แถวหน้าเวทีเพื่อรอถามด้วยใจจดจ่อ หากคุณผู้อ่านยังไม่คุ้นชื่อ Dr.Kalam
ก็สามารถติดตามอ่านหนังสืออัตชีวประวัติของท่านได้ ชื่อว่า “Wings of

Fire” ค่ะ น่าเสียดายที่ท่านเพิ่งจากไปเมื่อปีที่แล้ว (พ.ศ. 2558) นี่เอง นับ
เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการวิทยาศาสตร์ในแดนภารตะและเอเซียก็
ว่าได้ ขอไว้อาลัยกับท่านมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
กลับมาเรือ่ งงานต่อ หลังพิธเี ปิดอย่างเป็นทางการแล้ว ก็เป็นการแบ่งกลุม่
นำ�เสนอโคงงานวิทยาศาสตร์แบบปากเปล่า แบบโปสเตอร์ มีการบรรยาย
ในห้องย่อยสำ�หรับครู นิทรรศการผลงานหรือกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ สิ่ง
ที่เห็นได้ชัดเจนในความต่างกับบ้านเราคือ อินเดียไม่เน้นการปรุงแต่งด้วย
สถานที่หรือโครงสร้างการจัดงาน ห้องนำ�เสนอผลงานก็เป็นห้องเรียนที่บาง
ห้องไม่มีแม้แต่ผ้าม่าน ก็หาผ้าผืนใหญ่ๆ มาบังแสง การนำ�เสนอก็เป็นแบบ
ปากเปล่า แทบไม่เห็นการนำ�เสนอด้วยพาวเวอร์พอยต์เลย เด็กทุกคนจะเต็ม
ที่กับการเขียนบนกระดาษโปสเตอร์ใบเล็กบ้างใหญ่บ้าง ไม่มีการกำ�หนดรูป
แบบ เด็กๆ ใส่ความคิดสร้างสรรค์ได้เต็มที่บนกระดาษที่ตนนำ�เสนอ แม้แต่
ตารางหรือกราฟ ก็บรรจงวาดให้เป็นสัดส่วนทึ่ถูกต้อง เนื้อหาของโครงงาน
วิทยาศาสตร์ก็หยิบจากปัญหาในครัวเรือน ในท้องถิ่น มาแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่เน้นการใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่หรูหรา แต่
โจทย์ใกล้ตวั กลับทำ�ให้เห็นแววตามุง่ มั่นที่จะทำ�โครงงานให้สำ�เร็จ ทุกคนนำ�
เสนอด้วยความภูมใิ จให้กรรมการฟัง ซึง่ กรรมการก็มที งั้ ทีเ่ ป็นครูในโรงเรียน
และอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ต่างก็ให้กำ�ลังใจและให้ความคิดเห็นที่ทำ�ให้เด็ก
มีกำ�ลังใจกลับไปต่อยอดงานของตนหลังจากจบงานนี้ ผู้เขียนมีโอกาสได้คุย
นอกรอบกับเด็กหลายคน ทำ�ให้รวู้ า่ ทุกคนต่างมีความภูมใิ จทีไ่ ด้มางานนีแ้ ละ
ภูมิใจกับงานของตนมาก และชี้ชวนเราให้เล่าเรื่องงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ของไทยเราบ้าง
กิจกรรมที่กลุ่มอาเซียนได้เข้าร่วม ได้แก่ Face to Face Program
เป็นการบรรยายของนักวิทยาศาสตร์ชนั้ นำ�ของอินเดีย ใช้เวลาช่วงนีร้ าวหนึง่
ชัว่ โมงครึง่ การบรรยายจะเน้นการสร้างแรงบันดาลใจให้กบั อนาคตของชาติ
มากกว่าลงเนื้อหาวิชาการแบบเข้มข้น โดยเริ่มต้นด้วยเนื้อหาวิชาการแล้ว
ลงท้ายด้วยคำ�ถามปลายเปิดให้เด็กๆ ได้คิดตาม วิทยากรไม่ได้นำ�เสนอด้วย
สือ่ การนำ�เสนอ มีเพียงตัวและหัวใจมาพูดคุยกับเด็ก สามารถพูดให้เด็กๆ มา
ยืนรอเพื่อตั้งคำ�ถามได้ยาวเหยียด
Video Conferencing เป็นการถ่ายทอดวิดีโอไปยังหน่วยวิจัยหรือ
มหาวิทยาลัย เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนได้พดู คุยกับนักวิทยาศาสตร์ของอินเดีย
ทีก่ ระจายอยูส่ ว่ นต่างๆ ของประเทศและต่างประเทศ ผูจ้ ดั งานให้ความสำ�คัญ

นักเรียนไทยนำ�เสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

ห้องนำ�เสนอผลงาน ต้องหาผ้าผืนใหญ่ๆ มาบังแสงที่เข้าทางหน้าต่าง
(ด้านซ้ายของภาพ)
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บรรยากาศของ Face to Face Program

กรรมการฟังการนำ�เสนอผลงานแบบโปสเตอร์

โปสเตอร์นิทรรศการแบบแขวนบนราว ไม่ต้องพึ่งบอร์ด

เยาวชนรอคิวถามคำ�ถามกับนักวิทยาศาสตร์ในช่วง
Video Conferencing

โปสเตอร์นิทรรศการบนบอร์ดสไตล์อินเดีย

Taj-ul-Masajid มัสยิดสีชมพูแห่งโภปาลได้ชื่อว่า
เป็นมัสยิดที่สวยที่สุด

กับช่วงนี้มาก ตัวเด็กเองก็รอเข้าแถวมาตั้งคำ�ถาม โดยส่วนตัวรู้สึกว่าใช้เวลา
ช่วงนีน้ านเกินไป ไม่มกี ารควบคุมเวลาทำ�ให้ชว่ งท้ายดูจะน่าเบือ่ ไปบ้าง แต่อยู่
ที่อินเดียสารภาพว่าต้องทำ�ใจเรื่องเวลาค่ะ เพราะแทบไม่มีครั้งไหนที่ตรงต่อ
เวลาเลย แต่ละวันจะมีกิจกรรมอะไรบ้างก็ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า กำ�หนดการ
ก็ไม่มีบอกให้ชัดเจน แต่หากตัดเรื่องนี้ออกไป ก็นับว่าการมาเข้าร่วมกิจกรรม
ที่อินเดียในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่สร้างความประทับใจไม่น้อยค่ะ
นอกจากนี้เราได้เดินชมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เด็กๆ นำ�มาแสดง รวมไป
ถึงโครงงานวิทยาศาสตร์ที่แทบทุกคนงัดกลเม็ดเด็ดพรายมาเชิญชวนให้ไป
ชมงานของตน ต้องยอมรับในฝีมือของเด็กๆ ในการจัดวางอาร์ตเวิร์กแบบ
สร้างสรรค์ไม่แพ้อินโฟกราฟิกเลยทีเดียวเชียว ที่สำ�คัญทุกคนมีแววตาเป็น
ประกายในการนำ�เสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของตนอย่างเปี่ยมล้น
แล้วเด็กไทยและอาเซียนทำ�อะไรบ้าง ? พวกเราได้รบั เชิญให้น�ำ เสนอโครงงาน
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บูธของหน่วยงานที่มาจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์

ธรรมเมกขสถูปที่ตำ�บลสารนาถ
หนึ่งในสี่สังเวชนียสถานของชาวพุทธ

ท่าเรือมณีกรรณิการ์ เป็นท่าเรือที่ขึ้นชื่อที่สุดริมแม่น้ำ�
คงคา ว่ากันว่ากองไฟที่ใช้สำ�หรับเผาร่างไร้วิญญาณที่
ท่าเรือนี้ไม่เคยดับ ตั้งแต่เมื่อสี่พันปีก่อน

วิทยาศาสตร์แบบปากเปล่า ประเทศละ 1 หัวข้อ พวกเราคุน้ ชินกับการนำ�เสนอ
ด้วยพาวเวอร์พอยต์กต็ อ้ งเปลีย่ นมาเขียนลงกระดาษแทน ทำ�ให้เราเห็นว่า
เด็กไทยก็มคี วามสามารถในการออกแบบและสร้างสรรค์งานไม่นอ้ ย
ปิดท้ายทั้งสองครั้งของการเข้าร่วมกิจกรรม เจ้าภาพพาไปชมสถานที่
สำ�คัญของเมือง อาทิ พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งโภปาล ธรรมเมกขสถูปที่
ตำ�บลสารนาถซึง่ ถือเป็น 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ คือเป็นสถาน
ทีท่ พ่ี ระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา นอกจากนี้ พวกเรายังมีโอกาสไปล่อง
เรือชมวิถชี วี ติ ตลอดสองฝัง่ แม่น�ำ้ คงคาทีย่ งั คงปฏิบตั เิ ช่นเมือ่ สีพ่ นั ปีกอ่ น ทำ�ให้
เราเข้าใจสัจจธรรมแห่งชีวติ และศรัทธาอย่างแรงกล้าของชาวภารตะทีย่ ากจะ
หาใครเสมอเหมือน และในช่วงคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทง้ั สองครัง้
พวกเรากลุม่ อาเซียนได้ตดั เค้กเฉลิมฉลอง นับเป็นการเก็บความประทับใจใส่
กระเป๋ากลับบ้านก่อนจากกัน ........อินเดียยังอยูใ่ นความทรงจำ�เสมอ
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ห้องภาพวิทย์ (SciGallery)
ปริทัศน์ เทียนทอง

กล้องถ่ายภาพความร้อน
บอกสุขภาพ

ภาพ

ทีถ่ า่ ยจาก “กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Vision)” แสดงให้เห็นฝ่ามือ
ของคนทีม่ สี ขุ ภาพดี (ภาพซ้าย) และภาพของผูป้ ว่ ยเป็นโรคเรย์นอยด์ (Raynand’s
Disease) ซึง่ ทำ�ให้มอี าการนิว้ ชา ภาพนีถ้ า่ ยไว้หลังจากคนทัง้ สองนำ�มือไปแช่ในนํา้ เย็นนาน 2 นาที
ผลที่ได้คือเราสามารถเห็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน โดยมือของคนที่มี
สุขภาพดีนั้นสามารถกลับมาอุ่นได้เร็วกว่า เห็นเป็นแสงสีเหลืองและส้มเข้ม

ภาพจาก : Raynaud’s disease - Matthew Clavey, Thermal Vision Research
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สาระน่ารู้จาก อย.
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เวิร์กช็อปเข้มข้นผู้เข้าประกวด
Enjoy Science : Young Makers Contest

sci
society
สเปกตรั ม

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท

เชฟรอนประเทศไทยสำ � รวจและผลิ ต จำ � กั ด องค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปโครงการประกวดสิ่ง
ประดิษฐ์สำ�หรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ Enjoy Science: Young Makers
Contest ในหัวข้อสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ เมื่อวันที่ 27
สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมฟีนกิ ซ์ 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นักวิจัยไบโอเทครับรางวัล The 2016 Thailand Frontier
Researcher Awards
ดร.ปิติ อาํ่ พายัพ นักวิจยั ห้องปฏิบตั กิ ารอณูพนั ธุศาสตร์และเทคโนโลยีชวี ภาพสัตว์นาํ้

ไบโอเทค สวทช. ได้รับรางวัล The 2016 Thailand Frontier Researcher Awards
ในสาขา Plant and Animal Science จากผลงานวิจยั เรือ่ ง “ระบบโพรฟีนอลออกซิเดส
และบทบาทสำ�คัญในการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อการต้านเชื้อก่อโรคที่สำ�คัญในกุ้ง”
โดยงานวิจยั นีช้ ใี้ ห้เห็นถึงบทบาทและความสำ�คัญของกลไกการสร้างเมลานินโดย ระบบ
โพรฟีนอลออกซิเดสของระบบภูมิคุ้มกันที่มีความสำ�คัญต่อการต้านเชื้อก่อโรคในกุ้ง
กุลาดำ� โดยองค์ความรู้ที่ได้จะสามารถนำ�มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการป้องกันการติด
เชื้อในการเพาะเลี้ยงกุ้ง รวมถึงการพัฒนาสายพันธุ์กุ้งต้านโรคได้อีกด้วย
Thailand Frontier Researcher Awards เป็นรางวัลที่ Thomson Reuters ซึง่ เป็น
ผูใ้ ห้บริการฐานข้อมูล Web of Science เพือ่ การสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Reference
Database) และฐานข้อมูลเพือ่ การอ้างอิง (Citation Database) ประเมิน และวิเคราะห์
ผลงานวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด
เป็น world’s top 1% จากทุกสาขาวิชา ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (2011-2015) ซึ่ง
บทความได้รบั การอ้างอิงสูงสุดจะถูกจัดอยูใ่ นกลุม่ Research Fronts คือ กลุม่ บทความ
ที่ได้รับการวิเคราะห์ความถี่ของการถูกอ้างอิงว่าเป็นงานวิจัย ที่อยู่ในความสนใจของวง
วิชาการปัจจุบัน และเป็นองค์ความรู้ใหม่ในระดับแนวหน้า
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กระทรวงวิทย์ สวทช. ผนึกกำ�ลัง ม.ธรรมศาสตร์
หนุนจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลอง มธ.-สวทช. รองรับงานวิจัย
ด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพไทย
22 ส.ค. 59 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร สวทช. โยธี - ดร.พิเชฐ

ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติ
เป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการจัดตั้ง
ศูนย์สตั ว์ทดลอง มธ.-สวทช. (TU-NSTDA Animal Facility) ระหว่าง สำ�นักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ทวีศักดิ์
กออนันตกูล ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำ�คัญสำ�หรับการวิจัย
และพัฒนา การพัฒนาบุคลากร การยกระดับคุณภาพสินค้าไทย รวมไปถึง
การร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร
รวมถึงเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) ตามแนวทางขับเคลื่อน

ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (S Curve) และประเทศไทย 4.0 โดย
เฉพาะในกลุม่ สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health,
Wellness and Bio-Medicine) เพือ่ ให้การใช้สตั ว์ทดลองสามารถรองรับ
งานวิจัยในด้านดังกล่าวได้มาตรฐานในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง

TCELS ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ThaiTECT 2016
พร้อมต่อยอดการวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ของ
ประเทศและการพัฒนาศักยภาพของประเทศร่วมกับภาครัฐและเอกชน
ก้าวสู่ความเป็นเลิศ
การจัดงานประชุมวิชาการ “เครือข่ายความร่วมมือการวิจัยทางคลินิก

เพื่อความเป็นเลิศ ประจำ�ปี 2559” 16th ThaiTECT Annual Meeting
2016 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม
เดอะสุโกศล เพื่อต่อยอดการวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ของประเทศและการพัฒนาศักยภาพของประเทศร่วมกันทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน เพื่อความเป็นเลิศในการวิจัยทางคลินิก โดยคณะเวชศาสตร์
เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการ
ในปีนี้ โดยมีหน่วยงาน TCELS ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน), PReMA, THAIST วช. และ MedResNet ร่วมเป็น
เจ้าภาพในงานประชุมครั้งนี้ด้วย
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ซินโครตรอน จับมือ มข. ลงนามสัญญาบริการร่วมใช้แสงซินโครตรอน

ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เปิดเผยว่า “การลงนามสัญญาการให้บริการร่วมระหว่าง

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กระทรวงวิทย์ฯ กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน
ครัง้ นี้ ถือเป็นความร่วมมือทีน่ บั ว่าเป็นประโยชน์ตอ่ วงการวิจยั เป็นอย่างมาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เตรียมความพร้อมในการขับเคลือ่ นงานวิจยั
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมอย่างเต็มกำ�ลัง อีกทั้ง
ความร่วมมือที่เกิดขึ้น ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ
มหาวิทยาลัย เป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่าย ได้ใช้ประโยชน์จากแสง
ซิ น โครตรอนซึ่ ง เป็ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานของประเทศ ร่ ว มกั น ลดปั ญ หา
ความซํ้าซ้อนในการจัดหา บำ�รุงรักษาอุปกรณ์และครุภัณฑ์วิจัยชั้นสูง เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณในภาพรวมให้เกิดประโยชน์สงู สุด รวมทัง้
การร่วมพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ ซึง่ จะเป็นการบูรณาการทรัพยากร
อย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภาพ อั นจะนำ � ไปสู่ การยกระดั บ คุ ณ ภาพงานวิ จั ย ของ
ประเทศ และพัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์อย่างยั่งยืน”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.slri.or.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=4633:2016-08-27-02-11-57&catid=48:2010-11-01-18-56-16&Itemid=325

สวทช. เชิญร่วมงาน Thailand TECH SHOW 2016
โชว์ผลงานวิจยั จาก “หิง้ สูห่ า้ ง” และผลงานวิจยั ทีพ่ ร้อม
ถ่ายทอดสูเ่ ชิงพาณิชย์มากกว่า 100 ผลงาน

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Thailand TECH

SHOW 2016 ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2559 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ภายในงานพบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ
นวัตกรรมจาก “หิ้งสู่ห้าง” การแสดงผลงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์มากกว่า 100 ผลงานจาก สวทช. และพันธมิตร
Investment Pitching - เวทีของการนำ�เสนอ 10 ผลงานวิจัยเด่นสู่นักลงทุน
ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “New S Curve กับการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0” โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บรรยายและการเสวนาทางวิชาการ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ :10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำ�หรับธุรกิจ (10 Technologies to Watch for Business)
จะก้าวผ่านกับดักประเทศ เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างไร?
“การสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงในยุคดิจิทัล” (How to Build Strong Branding in Digital Era)
One On One Matching - เจรจาธุรกิจระหว่างนักวิจัยและนักลงทุนที่สนใจนำ�ผลงานไปต่อยอดเชิงพาณิชย์
Tech Show Stage - เปิดเวทีเจาะลึกผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของเหล่านักวิจัยไทย
การจำ�หน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการ/นักลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตหรือให้บริการ
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่
www.nstda.or.th/thailandtechshow2016 หรือสอบถามโทร. 02-564-8000
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บ้านนักคิด

Quiz

สวัสดีฮะ

ในฉบับที่ 41 เรามีเกมหาคำ�ศัพท์
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับฝนที่ซ่อนอยู่ทั้งแนวตั้ง
แนวนอน บางคำ�อ่านไปข้างหน้า บางคำ�ต้องอ่าน
ย้อนหลัง มาให้ได้มากที่สุด ซึ่งก็มีคุณผู้อ่านหา
ศัพท์ได้มากที่สุด 18 คำ� เลยฮะ ไปดูเฉลยกัน

ผู้ที่ได้รับรางวัลประจำ�ฉบับที่ 41
รางวัลที่ 1 (18 คำ�) ร่มเปลี่ยนสี ได้แก่ คุณสุริสา ทิพย์ผ่อง คุณสมรลักษณ์ แจ่มแจ้ง
รางวัลที่ 2 (16 คำ�) หนังสือนิทานเมฆน้อยขี้เล่น ได้แก่ คุณรังสิมา วงศ์ธนทรัพย์ ด.ญ.ชยา เวทีวุฒาจารย์ ด.ญ.ศิรประภา สนิทเหลือ
รางวัลที่ 3 (12-14 คำ�) จานรองแก้ว “เบนจามิน แฟรงคลิน” ได้แก่ คุณสุรศักดิ์ ขำ�ทอง คุณศศิวิมล เกตุแก้ว

ปัญหาประจำ�ฉบับที่ 42
คุณผู้อ่านรู้จักเบกกิงโซดาไหม ช่วยบอกเหมียวหน่อยว่า เบกกิงโซดา มีชื่อทางเคมีว่าอะไรกันแน่
โซเดียมคาร์บอเนต หรือ โซเดียมไบคาร์บอเนต

รางวัลประจำ�ฉบับที่ 42
เหมี ย วมี พวงกุ ญ แจ World Scientist
จำ�นวน 10 รางวัล มอบให้ ส่งคำ�ตอบ พร้อม
ระบุลายที่ชอบด้วยนะฮะ (ถ้าไม่ระบุ ทีมงาน
ขออนุญาตเลือกให้เลย)

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
ฉบับที่ 42
กัันยายน 2559

หมดเขตส่งคำ�ตอบ
วันที่ 22 กันยายน 2559

คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ในสาระวิทย์ ฉบับที่ 43
สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์
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ห้องภาพสัตว์ป่าไทย (Thai wildlife gallery)
ประทีป ด้วงแค

คอทับทิม
Calliope calliope
นกคอทับทิมตัวผู้มีคอหอยสีแดงในช่วงฤดูผสมพันธุ์ พบเห็นได้

บ่อยตามป่าละเมาะ ปกติเป็นนกที่อพยพมายังประเทศไทยในช่วง
ฤดูหนาว แล้วบินกลับไปทำ�รังวางไข่ทางตอนเหนือของทวีปเอเชีย
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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 .........../............./....................
สิทธิพิเศษสำ�หรับสมาชิก
ได้รับ e-magazine สาระวิทย์ อย่างต่อเนื่องทางอีเมลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ซื้อหนังสือของ สวทช. ลด 20% ที่ศูนย์หนังสือ สวทช.

สมัครสมาชิกส่งมาตามที่อยู่ด้านล่าง

กองบรรณาธิการ สาระวิทย์
ฝ่ายเผยแพร่วทิ ยาศาสตร์ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรสาร 0 2564 7016
e-mail: sarawit@nstda.or.th

หมายเหตุ 1. ท่านสามารถส่งไฟล์หรือถ่ายเอกสารแบบฟอร์มนี้เพื่อให้ท่านอื่นที่สนใจ
สมัครเป็นสมาชิกได้
2. โปรดส่งใบสมัครกลับมายังกอง บ.ก. ตามที่อยู่ขวามือ หรือทางโทรสาร
หรือทางอีเมล

คำ�คม นักวิทย์
นำ�ชัย ชีววิวรรธน์

In a cosmic perspective, most human concerns seem insignificant, even petty.
- Carl Sagan, COSMOS
ในมุมมองระดับจักรวาลนั้น เรื่องที่มนุษย์ส่วนใหญ่
ใส่ใจ ดูจะไร้ซึ่งความสำ�คัญ
หรืออาจถึงขั้นขี้ประติ๋วไปด้วยซํ้า
- คาร์ล เซแกน, หนังสือ คอสมอส

คาร์ล เซแกน

(9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2477 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2539)
http://media.boingboing.net/wp-content/uploads/2015/11/150611A-Sagan.jpg

นักดาราศาสตร์ชาวอเมริกัน สำ�เร็จปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยชิคาโก และได้เป็นศาสตราจารย์ทางดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศ

และผู้อำ�นวยการห้องปฏิบัติการการศึกษาเกี่ยวกับดาวเคราะห์ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ รายการสารคดีวิทยาศาสตร์ซีรีส์อันโด่งดังทาง
โทรทัศน์ที่เซแกนเป็นผู้จัดทำ� มีชื่อว่า “Cosmos” มีผู้ชมถึง 500 ล้านคน จาก 60 ประเทศทั่วโลก และหนังสือในชื่อ “Cosmos” เช่นกัน
ได้กลายเป็นหนังสือที่ขายดีติดชาร์ตเบสต์เซลเลอร์ของ New York Times เป็นเวลาถึง 7 สัปดาห์
เซแกน ได้ชอื่ ว่าเป็นนักเขียนหนังสือวิทยาศาสตร์ส�ำ หรับประชาชนทัว่ ไป ด้วยสำ�นวนทีส่ ละสลวยน่าอ่านราวกับบทกวี และเป็นผูป้ ระพันธ์
นิยายวิทยาศาสตร์เรื่อง Contact ที่กลายเป็นภาพยนตร์ไซไฟเรื่องหนึ่งที่ได้รับการยกย่องในเรื่องความสมจริงของข้อมูลเป็นอย่างมาก

สาระวิทย์ เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายเดือน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/sci2pub/ หรือ บอกรับเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
จัดทำ�โดย ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วย

ฉบับที่ 42
กัันยายน 2559
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