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Cover Story

Editor’s Note

ปริทัศน์ เทียนทอง

พฤติกรรมการทำ�งานที่เปลี่ยนไป
ของนักเขียน

การสร้างแรงกระตุ้นเพื่อการเรียนรู้สำ�หรับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะ
ทักษะและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเรื่องที่ท้าทาย
สำ�หรับสังคมไทยเป็นอย่างมาก เพราะต้องอาศัยรูปแบบการทดลองเพื่อ
เสริมสร้างความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ได้อย่างแท้จริง ซึง่ หากเป็นเรือ่ งทีเ่ ด็กๆ
จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงซึ่งทำ�โดยมนุษย์อวกาศนอกโลกปฏิบัติการ
อยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติ ยิ่งเป็นเรื่องน่าตื้นเต้นสำ�หรับเยาวชนไทยจะ
ได้เฝ้าติดตามผลการทดลองที่อยากรู้

ก่อนที่คอมพิวเตอร์จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากดังเช่นทุกวันนี้

เครือ่ งมือทีช่ ว่ ยอำ�นวยความสะดวกการทำ�งานได้เป็นอย่างมากและดูจะ
ทรงอานุภาพมากทีส่ ดุ ของคนทีเ่ ป็นนักเขียน หรืองานธุรการทัว่ ไป เห็นจะไม่พน้
“เครื่องพิมพ์ดีด” นั่นเอง
ตั้งแต่ยุคแรกของเครื่องพิมพ์ดีดที่เวลาพิมพ์ จะได้ยินเสียงต๊อกแต๊กของ
ก้านอักษรเหล็กตีหมึกพิมพ์ลงบนกระดาษดังสนั่นห้องทำ�งาน ตัวอักษรบน
แป้นพิมพ์กต็ อ้ งใช้แรงกดพอสมควร เวลาพิมพ์ผดิ ทีนงึ ก็ตอ้ งใช้น�้ำ ยาลบคำ�ผิด
สีขาวป้ายทับคำ�ที่พิมพ์ผิดนั้น แล้วพิมพ์แก้ทับ ณ จุดเดิมลงไปอีกครั้ง นับว่า
ยุ่งยากพอสมควร เมื่อเทียบกับการทำ�งานของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน แต่ใน
ยุคนั้นก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับ ทุกคนก็เคยชินกันแบบนี้ ก็ทำ�กันไป
เพราะยังไม่มีเทคโนโลยีหรือวิธีไหนที่ดีไปกว่านี้
จนต่อมามีการพัฒนามาเป็นเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ก็ช่วยให้การทำ�งาน
สะดวกมากขึ้น คนพิมพ์ออกแรงลดลงในการกดแป้นพิมพ์ เครื่องพิมพ์เองก็
มีเทปลบคำ�ผิดในตัว งานที่ออกมาจึงดูเรียบร้อย สะอาด ไม่เห็นร่องรอยของ
น้ำ�ยาลบคำ�ผิด
จนเมื่อมาถึงยุคคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ถ้าเทียบกับยุคเก่า ก็ต้องบอกว่า
คอมพิวเตอร์นเี่ หมือนเครือ่ งมือวิเศษเลย เพราะการแก้ไขงานทำ�ได้สะดวกมาก
จะแก้คำ�ผิด ย้ายข้อความหรือประโยคยาวๆ กระทั่งเป็นย่อหน้าเกือบทั้งหน้า
ก็ทำ�ได้สะดวกมาก จะสั่งเน้นข้อความให้เป็นตัวหนา ตัวเอน รูปแบบและ
ขนาดตัวอักษรเป็นอย่างไร ก็ทำ�ได้หมด และยังสามารถอีกมากมาย ผมคง
ไม่ต้องสาธยายนะครับ เพราะเชื่อว่าทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันคง
คุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว
พฤติ ก รรมของนั ก เขี ย นที่ มี โ อกาสใช้ เ ทคโนโลยี ตั้ ง แต่ ยุ ค แรกจนถึ ง
ยุคปัจจุบันจึงต้องปรับตัวมากพอสมควร โดยเฉพาะกับเรื่องทางเทคนิค
การทำ�งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ อาจยากลำ�บากหน่อยในช่วงแรก เพราะ
ทุกอย่างมันใหม่ทั้งหมด แต่เชื่อว่าเมื่อค่อยๆ ทำ�ความคุ้นเคยกับมัน ก็น่าจะ
ปรับตัวได้ครับ การพิมพ์งาน จากเมื่อก่อนมองที่หน้าแป้นพิมพ์ดีดก็เปลี่ยน
มาดูที่หน้าจอแทน
อีกอย่างคือ มันเหมือนเป็นการบังคับกลายๆ ด้วยครับ ที่สำ�นักพิมพ์
ปัจจุบนั นีค้ งไม่รบั งานต้นฉบับทีเ่ ป็นลายมือ หรือทีเ่ ป็นกระดาษพิมพ์ดดี โดยที่
ไม่มีไฟล์งานอีกแล้ว หรือถ้ายังมีอยู่ก็คงน้อยมากครับ หรืออาจอนุโลมกัน
ในบางกรณี เช่น ไฟล์งานหาย หาไม่พบ คงมีเหลือแค่ต้นฉบับตัวอย่าง หรือ
นักเขียนบางท่านหรือในบางกรณีที่ยังสะดวกเขียนเป็นลายมือ แล้วไม่เป็น
ภาระแก่กองบรรณาธิการมากนักที่ต้องมาพิมพ์ใหม่ อย่างนี้ก็อาจเป็นไปได้
ครับ ทั้งนี้เนื่องจากการทำ�งานปัจจุบัน เมื่อมีไฟล์งานมา จะสะดวกมาก
ต่องานบรรณาธิการ
ในตอนหน้าจะกล่าวถึงพฤติกรรมการทำ�งานของบรรณาธิการบ้างครับ
ว่าจะต้องปรับตัวไปอย่างไร ให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป

โครงการ “Asian Try Zero-G 2016”
โครงการ “Asian Try Zero-G 2016” เป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นโดย
องค์การสำ�รวจอวกาศญีป่ นุ่ หรือ Japan Aerospace Exploration Agency
(แจ็กซา) ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนในกลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิก เสนอ
แนวความคิดการทดลองวิทยาศาสตร์ว่า ถ้าไปทดลองในสภาวะไร้น้ำ�หนัก
แล้วจะเกิดผลอย่างไร จะแตกต่างหรือเหมือนกับบนโลกอย่างไร และเรา
อาจนำ�ผลการทดลองนั้นไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
สำ�หรับในประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
สำ � นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ (สวทช.) และ
สำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
(สทอภ.) ซึ่งมีความร่วมมือกับแจ็กซาอยู่แล้ว เป็นผู้ดำ�เนินโครงการโดย

จุมพล เหมะคีรินทร์
บรรณาธิการบริหาร
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โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ “Asian Try Zero-G 2016”
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สถานีอวกาศนานาชาติ แสดงให้เห็นในส่วนคิโบโมดูลของญี่ปุ่น

เปิดรับแนวคิดการทดลองวิทยาศาสตร์จากเยาวชนไทย เพื่อส่งให้
มนุษย์อวกาศญีป่ นุ่ นายทะคุยะ โอะนิชิ เลือกนำ�ไปใช้ทดลองในสภาวะ
ไร้แรงโน้มถ่วงบนสถานีอวกาศนานาชาติ
โครงการได้เริม่ เปิดรับสมัครในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์
ที่ผ่านมา โดยแบ่งการรับสมัครเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) เยาวชนอายุ
ไม่เกิน 18 ปี และ 2) ประชาชนทั่วไปอายุไม่เกิน 27 ปี ซึ่งโครงการที่
เสนอมานัน้ จะต้องเป็นการทดลองทีไ่ ม่เคยได้รบั เลือกให้ทดลองมาก่อน
และใช้เวลาในการทดลองไม่เกิน 10 นาที
สำ�หรับอุปกรณ์การทดลองที่มนุษย์อวกาศจะนำ�ขึ้นไปบนสถานี
อวกาศ เช่น ลูกดิ่ง สายวัดความยาว 2 เมตร กระดาษเปล่าขนาด
50 ซม. X 50 ซม. กระดาษโอริงามิ (origami) เครื่องชั่งน้ำ�หนัก ขด
ลวดสปริง (slinky) วัสดุอะลูมิเนียม เหล็ก ไม้ พลาสติก แผนที่ดาว
แปรงระบายสี หลอดดูดน้ำ� อุปกรณ์เครื่องเขียน และเครื่องมือช่าง
เมือ่ ประกาศออกไป ปรากฏว่า มีผสู้ นใจส่งใบสมัครจากทัว่ ประเทศ
เข้ามารวมทัง้ สิน้ จำ�นวน 22 เรือ่ ง แยกเป็นประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน
18 ปี จำ�นวน 18 เรื่อง และประชาชนทั่วไปอายุไม่เกิน 27 ปี จำ�นวน
4 เรื่อง จากนั้นทางคณะกรรมการจาก สวทช. และ สทอภ. ได้ร่วมกัน
พิจารณาคัดเลือกใบสมัครให้เหลือ จำ�นวน 3 เรื่อง เพื่อส่งให้แจ็กซา
พิจารณาในรอบสุดท้าย

คณะกรรมการคัดเลือกแนวคิดการทดลองวิทยาศาสตร์ฯของเยาวชนไทย
จาก สวทช. และ สทอภ.

ขัน้ สุดท้ายแจ็กซา ได้พจิ ารณาคัดเลือกใบสมัครจากประเทศในภูมภิ าค
เอเชีย-แปซิฟิก จำ�นวน 8 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม
อินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์ ปากีสถาน นิวซีแลนด์ และไทย จากใบสมัครจำ�นวน
28 เรื่อง เลือกให้เหลือเพียง จำ�นวน 5 เรื่อง เพื่อทำ�การทดลองบนสถานี
อวกาศนานาชาติ ในวันที่ 14 กันยายน 2559
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ผลเป็นทีน่ า่ ยินดีวา่ แจ็กซาได้พจิ ารณาเลือกข้อเสนอของเยาวชนไทย
เป็น 1 ใน 5 การทดลอง ซึ่งประกอบไปด้วย
• “Blocks in jar” จากประเทศอินโดนีเซีย
• “Trajectory effect of turning ball and non-turning ball
in a non gravity condition” จากประเทศมาเลเซีย
• “The rolling plane” จากประเทศสิงคโปร์
• “Capillary in zero gravity” จากประเทศไทย
• “Magnus effect and the effect caused by two
temperature different air streams” จากประเทศเวียดนาม

หาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อนำ�มาสนับสนุนการทดลองในครั้งนี้
และพบว่าความเว้านูนของของเหลวขึ้นอยู่กับแรง adhesive หรือเเรง
ยึดเหนี่ยวในโมเลกุลของสาร “ต่างชนิดกัน” และแรง cohesive หรือ
แรงยึดเหนี่ยวในโมเลกุลของสาร “ชนิดเดียวกัน” ซึ่งในการคำ�นวณ จะ
มีค่าแรงอันเนื่องมาจากแรงโน้มถ่วงอยู่ในสมการด้วย จึงเกิดความสงสัย
ว่าถ้าทดลองในสภาวะไร้น�้ำ หนัก ลักษณะของผิวของเหลวจะเป็นอย่างไร
โดยการทดลองจะนำ�ของเหลวต่างชนิดกันมาบรรจุในเข็มฉีดยา (plastic
syringe) จากนั้นสังเกตผิวของของเหลวแล้วนำ�มาเปรียบเทียบกับการ
ทดลองบนโลก

แนวความคิดการทดลองของเด็กไทย

ติดตามการทดลองจริงที่ศูนย์อวกาศสึคุบะ

“การโค้งของผิวของเหลวในอวกาศ (Capillary in zero gravity)”
คื อ แนวความคิ ด การทดลองวิ ท ยาศาสตร์ ใ นสภาวะไร้ แรงโน้ ม ถ่ ว ง
ของเยาวชนไทยที่ได้รับคัดเลือกจากแจ็กซา โดยเจ้าของแนวคิดนี้คือ
“น้องมอส” นายวรวุฒิ จันทร์หอม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
น้องมอสเล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นของการทดลองนี้ว่า มาจากการทำ�
แล็บในห้องเรียน ซึ่งเขาสังเกตว่าของเหลวที่อยู่ในภาชนะที่มีลักษณะ
เป็นหลอด ผิวของของเหลวชนิดต่างๆ (ซึง่ เลือกทดลองกับน�้ำ เปล่า น�้ำ ส้ม
และน้ำ�มัน) จะมีลักษณะแตกต่างกันไป บ้างก็มีลักษณะเว้าขึ้น บ้างก็
มีลักษณะเว้าลง ทำ�ให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการอ่านข้อมูล จึงเริ่ม

ด้วยความร่วมมือในระดับนานาชาติที่ประสบผลสำ�เร็จเป็นอย่างดี
แจ็กซาจึงได้เปิดโอกาสให้เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการทั้ง
ห้าผลงาน เข้ารับชมการถ่ายทอดสดการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของ
มนุษย์อวกาศชาวญีป่ นุ่ นายทะคุยะ โอะนิชิ จากสถานีอวกาศนานาชาติ
ผ่านห้องบังคับการที่ศูนย์อวกาศสึคุบะ (Tsukuba Space Center)
จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงค่ำ�วันพุธที่ 14 กันยายน 2559
น้องมอสได้ออกเดินทางจากประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 กันยายน
กิจกรรมได้เริ่มขึ้นในช่วงเช้าของวันที่ 14 กันยายน ภายในศูนย์อวกาศ
สึคุบะ เริ่มจากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อวกาศของแจ็กซา ที่มีไฮไลต์คือ
ชมแบบจำ�ลองของสถานีอวกาศนานาชาติในส่วนของห้องทดลองญี่ปุ่น
ที่ชื่อ “คิโบะโมดูล” (Kibo module)

ภาพเขียนด้วยลายมือ ข้อเสนอแนวความคิดการทดลองวิทยาศาสตร์อย่างย่อของน้องมอส ในภาพจะเห็นว่ามีน้ำ�กาแฟ (coffee) ด้วย
แต่ได้เปลี่ยนเป็นน้ำ�มันในภายหลังเมื่อมีการนำ�ไปทดลองจริงบนสถานีอวกาศนานาชาติ
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น้องมอสถ่ายรูปด้านหน้าศูนย์อวกาศสึคุบะ

น้องมอสกับบรรยากาศในห้องจำ�ลอง “คิโบะโมดูล”

นักบินอวกาศญี่ปุ่นบนสถานีอวกาศนานาชาติแสดงการทดลองตามแนวคิดของ
น้องมอส

การทดลองที่แสดงให้เห็นผิวของน้ำ�มันเว้าลงอย่างมากในสภาวะไร้น้ำ�หนักบนสถานี
อวกาศนานาชาติ

บรรยากาศภายในห้องบังคับการที่ศูนย์อวกาศสึคุบะ ซึ่งทุกคนกำ�ลังชมการ
ถ่ายทอดสดการทดลองวิทยาศาสตร์จากสถานีอวกาศนานาชาติ

น้องมอสร่วมหลักสูตรฝึกมนุษย์อวกาศ โดยสวมชุดมนุษย์อวกาศเต็มรูปแบบ

จากนัน้ ในช่วงเวลา 17:30-19:30 น. (ตามเวลาในญีป่ นุ่ ) คือช่วงเวลา
สำ�คัญที่น้องมอสและเยาวชนจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
ได้ร่วมชมการถ่ายทอดสดการทดลองวิทยาศาสตร์ของมนุษย์อวกาศ
ญี่ปุ่น นายทะคุยะ โอะนิชิ จากสถานีอวกาศนานาชาติ และมีโอกาสได้
สนทนาโต้ตอบกันถึงการทดลองของแต่ละประเทศ นับเป็นประสบการณ์

อันล้ำ�ค่าที่ครั้งหนึ่งในชีวิตของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับโอกาสนี้
สำ�หรับผลการทดลองตามข้อเสนอของน้องมอสในสภาวะไร้น้ำ�หนัก
บนสถานีอวกาศนานาชาติ ปรากฏว่า ลักษณะของผิวน้ำ�เปล่าและ
น้ำ�ผลไม้มีลักษณะโค้งขึ้นเล็กน้อย แต่ผิวของน้ำ�มันมีลักษณะเว้าลงอย่าง
เห็นได้ชดั ซึง่ แตกต่างจากบนโลก ทีผ่ วิ น�้ำ เปล่าและน�้ำ ผลไม้มลี กั ษณะตรง
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ตัวแทนเยาวชนจากประเทศอินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย ที่ได้รับเลือกจากโครงการ รวมทั้งผู้ติดตาม ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับเจ้าหน้าที่ของแจ๊กซา

ราบเรียบ ส่วนผิวของน้ำ�มันเว้าลงเล็กน้อย
หลังจากได้เข้ารับชมการถ่ายทอดสดแล้ว น้องมอสยังได้รับ
โอกาสพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรการฝึกมนุษย์อวกาศระยะ
สั้นอีกด้วย โดยได้รับมอบหมายหน้าที่ EVA Crew ได้สวมใส่
ชุดมนุษย์อวกาศเต็มรูปแบบ ปฏิบัติภารกิจร่วมกับเพื่อนๆ จาก
ประเทศสิงคโปร์และอินโดนีเซีย บรรยากาศเต็มไปด้วยความ
สนุกสนาน

การที่แจ็กซาเปิดโอกาสดังกล่าว และการที่เยาวชนไทยมีโอกาสได้
เข้าร่วมโครงการนีเ้ ป็นครัง้ แรก นับเป็นการเปิดประสบการณ์ เปิดโลกการเรียนรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการทดลอง
ในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงซึ่งไม่สามารถทำ�ได้บนพื้นโลก ถือว่าเป็นไฮไลต์
ที่น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทยทุกคนที่มีความชอบและสนใจใน
วิทยาศาสตร์ มีความกล้าคิด กล้าทำ� มุ่งมั่นกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่า นั่นคือรากฐานอันดี ในการพัฒนาบุคลากรทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้กับประเทศไทยในอนาคต

ผู้อ่านสามารถติดตามข้อมูลโครงการ Asian Try Zero-G 2016 และกิจกรรมด้านอวกาศสำ�หรับคนไทย ได้ที่
https://www.facebook.com/JaxaThailand

เฟซบุ๊ก
สาระวิทย์
ฉบับที่ 43
ตุลาคม 2559

วันนี้ !!!

สาระวิทย์ ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นถึงกอง บ.ก.
ดาวน์โหลดสาระวิทย์ฉบับใหม่ และแจ้งความเคลื่อนไหวของสาระวิทย์ ให้แก่สมาชิกและผู้อ่านทั่วไปแล้ว เข้าไปชมได้ที่
https://www.facebook.com/sarawit2you
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ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย
กองบรรณาธิการ

นักวิจัยนาโนเทค ได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีใน
งานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ประจำ�ปี 2559

ดร.สุภาวดี นาเมืองรักษ์ (คนที่อยู่ซ้ายมือสุด)

ดร.สุภาวดี

นาเมืองรักษ์ นักวิจัยจากหน่วยวิจัย
วัสดุนาโนและวิศวกรรมระบบนาโน ห้องปฏิบัติการคำ�นวณ
ระดับนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำ�นักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับผลงานวิจัย
หัวข้อ “การประยุกต์ใช้แบบจำ�ลองโมเลกุลสามมิติ และการ
คำ�นวณด้วยเทคนิคทางเคมีคอมพิวเตอร์ขน้ั สูงเพือ่ การออกแบบ
และพัฒนาวัสดุโครงสร้างระดับนาโนสำ�หรับการใช้งานด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” เป็น 1 ใน 3 ท่านผู้ได้รับ
ทุนจาก 3 สาขา ของโครงการทุนวิจยั ลอรีอลั ประเทศไทย “เพือ่

สตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ประจำ�ปี 2559
ดร.สุภาวดี นาเมืองรักษ์ ผู้ได้รับทุนวิจัยสาขาเคมี กล่าวถึงรายละเอียดของงานวิจัย
ว่า “การศึกษาเพื่อทำ�ความเข้าใจเชิงลึกระดับโมเลกุลในกระบวนการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ในวัสดุนาโนเป็นกุญแจสำ�คัญในการออกแบบและพัฒนาวัสดุนาโนเพื่อการใช้งานเฉพาะ
ด้าน เช่น การบำ�บัดสภาพอากาศหรือการผลิตพลังงานชีวภาพจากชีวมวล ซึ่งจากแนว
โน้มประชากรโลกและปริมาณการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลให้การพัฒนาวิจัยด้าน
การสรรหาพลังงานทดแทนควบคู่กับการพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมมีความสำ�คัญและ
สร้างสรรค์ให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในการพัฒนาพลังงานทางเลือก รวมไปถึงเพิ่มวิธีการ
แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษทางอากาศ และหวังว่าผลลัพธ์ที่ได้จากงาน
วิจัยจะสร้างประโยชน์ให้กับทั้งระบบเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมทั่วโลก”
	ทั้งนี้ ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เป็นทุนที่ บริษัทลอรีอัล (ประเทศไทย) จำ�กัด ด้วย
ความร่วมมือกับสำ�นักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศรายชือ่ นักวิจยั สตรีผมู้ ผี ลงานอันโดด
เด่นจนได้รบั ทุนโครงการทุนวิจยั ลอรีอลั ประเทศไทย “เพือ่ สตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For
Women in Science) ประจำ�ปี 2559 โดยในปีนี้เป็นปีที่ 14 ของการดำ�เนินโครงการใน
ประเทศไทย ซึง่ ตอกย�้ำ ความมุง่ มัน่ ในการร่วมเชิดชูเกียรติสตรีในสายงานวิทยาศาสตร์และ
สนับสนุนงานด้านการค้นคว้าและวิจยั เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืนให้กบั ประเทศไทย
โดยมีนักวิจัยสตรีที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการนี้รวมแล้วทั้งสิ้น 58 ท่าน

ถั่วเหลืองช่วยป้องกันความเสียหาย
ของกระดูกจากภาวะอ้วน
และการออกกำ�ลังกายเป็นประจำ�
เว็บไซต์ของสำ�นักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เผยผลการศึกษาโปรตีนจากถั่วเหลืองต่อความแข็งแรงของกระดูก

ปริมาตร (bone volume fraction) จำ�นวนกระดูกเนื้อโปร่ง (trabecular
number) ความหนาแน่นของเนื้อเยื่อเชื่อมต่อ (connectivity density)
และความหนาแน่นของมวลกระดูก (bone mineral density) รวมถึงลด
ช่องโหว่ของกระดูกเนื้อโปร่ง (trabecular separation) ลง นอกจากนี้ใน
โปรตีนจากถั่วเหลืองยังเพิ่มปริมาณ osteocalcin ซึ่งโปรตีนที่ทำ�หน้าที่
ช่วยในการสร้างเซลล์กระดูก และลดปริมาณ tartate-resistant acid
phosphatase 5b ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดอัตราการสลายกระดูกลง
แสดงให้เห็นว่าโปรตีนจากถัว่ เหลืองช่วยป้องกันความเสียหายของกระดูก
จากการได้รับอาหารไขมันสูง หรือการออกกำ�ลังกายเป็นประจำ�ได้

ในหนูเม้าส์ทไี่ ด้รบั อาหารไขมันสูง หรือออกกำ�ลังกายด้วยการวิง่ เป็นประจำ�
โดยป้อนอาหารปกติหรืออาหารไขมันสูงที่มีส่วนผสมของของโปรตีนจาก
นม (casein) หรือโปรตีนจากถั่วเหลือง 20% เป็นเวลา 14 สัปดาห์ ให้แก่
หนูเม้าส์ที่ออกกำ�ลังกายด้วยการวิ่งในวงล้อ
ผลการศึกษาพบว่า หนูเม้าส์กลุม่ ทีไ่ ด้รบั โปรตีนจากถัว่ เหลืองจะมีความ
เสียหายของกระดูกน้อยกว่ากลุ่มที่กินอาหารไขมันสูงหรือออกกำ�ลังกาย
เพียงอย่างเดียว โดยถั่วเหลืองจะเพิ่มปริมาณค่าเศษส่วนของกระดูกต่อ

ข้อมูลจาก http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1205
ภาพจาก http://www.vcharkarn.com/vcafe/229010
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รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำ�ปี พ.ศ. 2559
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำ�ปี พ.ศ. 2559 ดังนี้

ระดับอุดมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่

ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
สาขาวิชาฟิสกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
และรองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ฝ่ายคาตา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ. ดร.ทศวรรษ สีตะวัน

นางชุติมณฑน์ พุ่มมณี
วิทยฐานะชำ�นาญการพิเศษ โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จ.สุราษฎร์ธานี
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ เตชะโกสิต
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการศึกษา

รศ. ดร.ชาตรี ฝ่ายคำ�ตา

นางชุติมณฑน์ พุ่มมณี

ผศ. สมศักดิ์ เตชะโกสิต

ระดับอาชีวศึกษา ได้แก่

ระดับประถมศึกษา ได้แก่

นางณัฐวรรณ แสงสวี
ครูวิทยฐานะชำ�นาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร
และนางรักชนก โคตรพันธ์
ครู ค.ศ. 1 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

นายวัฒนสิทธิ์ ชุนโอภาศ
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
และนายพรจักษ์ อุ่นทิม
ครู ค.ศ.1 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

นางณัฐวรรณ แสงสวี

นางรักชนก โคตรพันธ์

นายวัฒนสิทธิ์ ชุนโอภาศ

นายพรจักษ์ อุ่นทิม

รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น เป็นรางวัลที่ดำ�เนินการโดย สาขาครูวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รางวัลนี้
เริ่มมีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบัน โดยได้รับงบประมาณเงินรางวัลจาก บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญและกำ�ลัง
ใจให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ระดับ ได้แก่ ระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา มัธยมศึกษา และประถมศึกษา ที่ได้ทำ�คุณประโยชน์ต่อแผ่นดิน ในการอุทิศตน
เพื่อสร้างคนให้มีทั้งคุณธรรมและความรู้ และสำ�นึกถึงความสำ�คัญของความเป็นครู ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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สดร. ระดมนักดาราศาสตร์วิทยุทั่วโลก หารือร่วมเดินหน้าโครงการ
“กล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ” แห่งแรกในอาเซียน

ยุทธศาสตร์ เนือ่ งด้วยสามารถเป็นจุดเชือ่ มระหว่างเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์
ทางไกล VLBI (Very Long Baseline Interferometer) ใกล้เคียง เช่น
เอเชียตะวันออก และออสเตรเลีย ประเทศไทยอยู่ในตำ�แหน่งที่ตั้งที่เป็น
ศูนย์กลางของภูมิภาค จึงเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการติดตั้งกล้องโทรทรรศน์
วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระดับ 25 เมตรขึ้นไป เพื่อเชื่อมต่อและร่วม
สังเกตการณ์กบั เครือข่าย VLBI ของโลก ซึง่ สดร. ได้มคี วามร่วมมือกับหลาย
หน่วยงาน ได้แก่ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เยอรมัน อังกฤษ
เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมสนับสนุนโครงการจัดตัง้ กล้องโทรทรรศน์
วิ ท ยุ สดร. จึ ง จั ด การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารครั้ ง นี้ ระดมผู้ เชี่ ย วชาญ
ด้านดาราศาสตร์วิทยุจากสถาบันต่างๆ ทั่วโลก ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุ วางแนวทางการพัฒนา
ดาราศาสตร์วิทยุที่เหมาะสมกับประเทศไทย กำ�หนดแนวทางงานวิจัยด้าน
ดาราศาสตร์วทิ ยุ รวมทัง้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางดาราศาสตร์วทิ ยุกบั
เครือข่ายเอเชียตะวันออก ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และเครือข่ายยุโรป
การจัดตัง้ กล้องโทรทรรศน์วทิ ยุแห่งชาติจะเป็นโครงสร้างพืน้ ฐานดาราศาสตร์
ที่สำ�คัญทางวิทยาศาสตร์ของชาติ ก่อให้เกิดความร่วมมือกับเครือข่าย
ดาราศาสตร์วิทยุทั่วโลกเพื่อการพัฒนางานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์วิทยุ
และทางด้านธรณีวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาผลการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของเปลือกโลกซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการเกิดภัยพิบัติบนพื้นโลก
เช่น การเกิดแผ่นดินไหว หรือสึนามิ นอกจากนี้ ยังจะก่อให้เกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีชั้นสูง และทำ�ให้ประเทศไทยเป็นผู้นำ�ทางด้านดาราศาสตร์วิทยุ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Thai Very
Long Baseline Interferometer Network Collaborative Workshop
(TVN 2016) ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์วิทยุทั่วโลก แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุ มุ่งเป้าพัฒนา
ดาราศาสตร์วทิ ยุในไทย วางแนวทางการพัฒนาดาราศาสตร์วทิ ยุทเี่ หมาะสม
กับไทย พิจารณากำ�หนดแนวทางงานวิจยั ด้านดาราศาสตร์วทิ ยุ รวมทัง้ สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางดาราศาสตร์วิทยุกับเครือข่ายเอเชียตะวันออก
ออสเตรเลี ย นิ ว ซี แ ลนด์ และเครื อ ข่ า ยยุ โรป เตรี ย มเดิ น หน้ า สร้ า ง
“กล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร แห่ง
แรกในประเทศไทย
รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า สดร. มีโครงการที่จะดำ�เนินการสร้างกล้อง
โทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร และ 13 เมตร ในปี 25602564 ระยะแรกจะเริ่มดำ�เนินโครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุ
และยีออเดซี่ และสร้างกล้องโทรทรรศน์วิทยุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
40 เมตร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
พื้ น ฐานและเทคโนโลยี วิ ศ วกรรมขั้ น สู ง ซึ่ ง ถื อ เป็ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ดาราศาสตร์ทสี่ �ำ คัญอีกแห่งหนึง่ ของประเทศ ปัจจุบนั ยังไม่มกี ล้องโทรทรรศน์
วิทยุใช้งานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคนี้มีความสำ�คัญในเชิง

http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/2633-asean-radio-astronomy
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หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก
รวิศ ทัศคร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กากกาแฟกำ�จัดน้ำ�เสีย
กาแฟเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มยอดนิยมในประเทศสหรัฐอเมริกา ทำ�ให้ประชากรในประเทศรู้สึกกระปรี้กระเปร่า แต่
มันก็ทำ�ให้เกิดขยะกากกาแฟบดจำ�นวนมาก สำ�หรับกรณีนี้นักวิทยาศาสตร์ได้รายงานในวารสาร ACS Sustainable Chemistry & Engineering ถึงวิถีทางนวัตกรรมในการลดขยะนี้และช่วยจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่น
อีกหนึง่ ปัญหาด้วย โดยบรรดานักวิจยั ได้ผสมเอาผงกาแฟบดใช้แล้ว เข้าไปในเครือ่ งกรองโฟมทีส่ ามารถดึงเอาสาร
ตะกั่วและปรอทที่เป็นอันตรายออกจากน้ำ�ได้

รูปที่ 1 ตัวกรองโฟมทำ�จากกากกาแฟบด สามารถนำ�สารตะกั่วและปรอทออกจาก
น้ำ�ปนเปื้อนได้ (เครดิตภาพ: American Chemical Society)

จากคำ�กล่าวของนักวิจัย เดสพินา ฟรากูลิ (Despina Fragouli)
กล่าวว่า บรรดาภัตตาคารต่างๆ อุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ และผูค้ นตามบ้าน
ต่างผลิตผงกาแฟบดที่ใช้แล้วเป็นจำ�นวนหลายล้านตันทุกๆ ปีทั่วโลก
ในขณะทีผ่ งกาแฟบดส่วนใหญ่ถกู นำ�ไปใช้เพือ่ ถมที่ บางส่วนถูกใช้เป็นปุย๋
บ้างก็ถกู ใช้เป็นแหล่งวัตถุดบิ สำ�หรับทำ�ไบโอดีเซล หรือผสมเป็นอาหารสัตว์
แต่มันก็ยังคงมีปริมาณมากมหาศาล
นักวิทยาศาสตร์จงึ สนใจศึกษามันในฐานะวัสดุทน่ี า่ จะใช้ในการบำ�บัด
น�ำ้ เสียได้ การทดลองต่างๆ ทีก่ ระทำ�มาจนถึงในตอนนีน้ น้ั ได้แสดงให้เห็นว่า
ผงกาแฟบดสามารถกำ�จัดอิออนโลหะหนักพวกตะกัว่ (Pb+2) และปรอท
(Hg+2) ในน้ำ�ได้ ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ แต่จะต้อง
มีขั้นตอนเพิ่มในการแยกผงกาแฟนี้ออกจากน้ำ�ที่ถูกทำ�ให้บริสุทธิ์แล้ว
ซึ่งฟรากูลิกับทีมงานต้องการทำ�ให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นในการวิจัย
ขั้นถัดไป

รูปที่ 2 อัตราการดูดซับอิออนตะกั่วและปรอทในน้ำ�เสียจะเห็นว่าลดลงอย่างต่อ
เนื่องเมื่อเวลาผ่านไป

ในการทดลอง นักวิจัยได้ใส่ผงกาแฟใช้แล้วลงในโฟมที่ทำ�จาก
วัสดุชีวภาพที่เป็นอีลาสโทเมอร์ (bioelastomeric foam) ที่มีสมบัติ
ยืดหยุ่นเหมือนยาง ซึ่งจะทำ�หน้าที่เหมือนตัวกรองในน้ำ�นิ่งนั้น วัสดุ
โฟมนีส้ ามารถดึงเอาตะกัว่ และปรอทออกไปจากน�้ำ ได้ถงึ ร้อยละ 99 ใน
ช่วงเวลา 30 ชัว่ โมง และในการทดสอบเชิงปฏิบตั จิ ริงซึง่ น�้ำ ทีม่ ตี ะกัว่ ปน
เปือ้ นไหลผ่านโฟมไป โฟมจะขจัดตะกัว่ ออกจากน�้ำ ได้ถงึ ร้อยละ 67 และ
นักวิจัยยังกล่าวอีกว่า เนื่องจากผงกาแฟนั้นไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหน
ได้ (เพราะอยู่ในโฟม) จึงง่ายต่อการขนย้ายลำ�เลียง และนำ�ไปทิ้งหลัง
การใช้งานโดยไม่ต้องการขั้นตอนอื่นๆ เพิ่มเติม

เอกสารอ้างอิง
Asmita A. Chavan et al. Spent Coffee Bioelastomeric Composite Foams for the Removal of Pb and Hg from Water, ACS Sustainable Chemistry & Engineering (2016). DOI: 10.1021/acssuschemeng.6b01098
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การดัดแปลงพันธุกรรมตามธรรมชาติ
(Natural GMOs)
สำ�รวจ GMOs ในธรรมชาติ ...
การแลกเปลี่ยนพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตข้ามสายพันธุ์ มีมาแล้วนับล้านปี !!!

“นักวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งมีชีวิตที่พูดไม่รู้เรื่อง”

	ผมรู้สึกว่าการจะเล่าถึงงานที่ตนเองทำ�ให้คุณยายฟังนั้นมันยากยิ่งกว่า
การเรียนให้จบเสียอีก แต่อย่างไรก็ตาม การสื่อสารข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
ให้คณ
ุ ยายหรือคนอืน่ ๆ เข้าใจได้นนั้ นับเป็นภารกิจสำ�คัญทีส่ ดุ อย่างหนึง่ ของ
นักวิทยาศาสตร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
	ในบทความนี้ผมจะขอท้าทายกับคำ�กล่าวที่ว่า นักวิทยาศาสตร์พูดไม่
รูเ้ รือ่ ง โดยจะมาเล่าถึงเรือ่ งราวทีห่ ลายคนอาจไม่เคยรูม้ าก่อน และน่าจะเป็น
ประโยชน์ไม่น้อยครับ
	เราเข้าเรือ่ งกันเลยดีกว่า.... เรือ่ งราวสำ�คัญเรือ่ งหนึง่ ของวงการวิทยาศาสตร์
บ้านเรา ซึ่งเป็นเรื่องเชิงนโยบายที่เป็นข่าวทางสื่อมวลชน นั่นก็คือเรื่อง

	ประโยคดังกล่าวนี้ผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองลอยๆ นะครับ แต่เป็นสิ่งที่
คนใกล้และไกลตัวหลายท่านได้บอกกับผมมานับครั้งไม่ถ้วน จนบางครั้งผม
ก็อดสงสัยตัวเองไม่ได้ว่า “นี่เราพูดไม่รู้เรื่องจริงๆ หรือ?”
	ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ฝกึ หัดคนหนึง่ ผมก็ไม่สามารถจะปฏิเสธได้อย่าง
เต็มปากเต็มคำ�ว่า สิ่งที่เขาว่ามานั้นไม่เป็นความจริง เพราะตัวผมเองก็รู้สึก
กระอักกระอ่วนทุกครั้งที่คุณยายข้างบ้านถามผมในภาษาถิ่นว่า “ต๊กลงบ่า
น้องง่ะก๋านง่ะงานอ่ะหงังนิ” ซึง่ แปลความได้วา่ ตกลงผมทำ�การทำ�งานอะไร
กันแน่
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การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่มีการกล่าวถึง
การปลูกพืชและการเลีย้ งสัตว์ดดั แปลงพันธุกรรมหรือ GMOs โดยร่าง พ.ร.บ.
ฉบับนีไ้ ด้ถกู ตีตกให้ยกเลิกไปเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ผมจะขอไม่ลงรายละเอียด
ถึงตัวร่าง พ.ร.บ ดังกล่าวนะครับ
	จากเหตุการณ์ดังกล่าวถ้าเป็นคุณยายข้างบ้าน ท่านก็คงจะถามว่า
“สรุ้ปแล้วจีเอ็มโอนี้มันดีบ่ดีจ๊ะใดนิน้อง” แปลความได้ว่า สรุปแล้ว GMOs
นี้ดีหรือไม่อย่างไร (สมมุติว่าคุณยายรู้จัก GMOs และ DNA แล้วเพราะหาก
ต้องเล่าให้คุณยายฟังอีกว่า GMOs และ DNA คืออะไรคงจะต้องเขียนเพิ่ม
อีกหลายหน้า) ด้วยความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองก็คงจะตอบคุณยายอย่าง
เป็นกลางไปว่า ตอนนีย้ งั ไม่มหี ลักฐานทีน่ า่ เชือ่ ถือเกีย่ วกับโทษ GMOs ออกมา
มากนักนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันผลกระทบด้านอื่นๆ ที่อาจจะ
ตามมา เราก็ควรจะมีการควบคุมที่ดีไว้ก่อนครับ
	 หลังจากตอบคุณยายแบบไม่ขอตัดสินความดีเลวของ GMOs แล้ว ตัวผม
ก็จะขอให้ขอ้ มูลอีกด้านหนึง่ ทีน่ า่ สนใจกับคุณยายและผูอ้ า่ นทุกท่าน ข้อมูลที่
ว่าคือ จริงๆ แล้ว GMOs นั้นสามารถเกิดขึ้นเองได้ในธรรมชาติ และเกิด
ขึ้นมาเป็นเวลาหลายล้านปีแล้ว!! เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิตเลยก็ว่าได้
	 เมื่อพูดถึงตรงนี้แล้ว ผู้อ่านหลายท่านอาจรู้สึกคิ้วขมวด รวมถึงคุณยาย
เองเบะปากเป็นรูปสระอิ (ภาษาเหนือใช้ค�ำ ว่า บึนปาก) แสดงความไม่เห็นด้วย
ในสิ่งที่ผมได้กล่าวไป แต่ช้าก่อนครับ ผมเองก็ต้องขอร้องให้ผู้อ่านทุกท่าน
ลืมเรื่องราวข้อขัดแย้งเกี่ยวกับ GMOs ไปก่อน แล้วเปิดใจให้กับการค้นพบ
ทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจดังผมจะได้เล่าให้ฟังดังต่อไปนี้...
	 จะว่าไปที่จริงแล้ว สิ่งที่ผมต้องการจะเอ่ยถึงก็ไม่ใช่ GMOs เสียทีเดียว
เนื่องจากเมื่อเรากล่าวถึง GMOs ส่วนใหญ่เรามักจะหมายถึงสิ่งมีชีวิต
ที่ถูกตัดแต่งพันธุกรรมโดยนำ�สารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเข้ามา
เกี่ยวข้อง ซึ่งมักเกิดจากการกระทำ�ของมนุษย์ แต่สิ่งที่ผมจะเอ่ยถึงต่อไป
นี้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เรียกว่า Horizontal Gene
Transfer (HGT) 
ฟั ง ดู ช่ า งยุ่ ง ยาก ลองแปลเป็ น ภาษาไทยจะได้ ว่ า การถ่ า ยโอนยี น
แนวนอน ซึ่งทำ�ให้งงกันเข้าไปใหญ่ ผู้อ่านทั้งหลายอย่าเพิ่งตกใจไปครับ
ผมจะเล่าให้ฟังง่ายๆ ว่าเจ้า HGT นี้แท้จริงแล้วก็คือการแลกเปลี่ยนหรือ
ถ่ายโอนสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ
ซึ่งอาจประมาณได้ว่า มันก็คือสิ่งเดียวกันกับ GMOs เพียงแต่ไม่ได้เกิดขึ้น
จากฝีมอื มนุษย์นนั่ เอง ซึง่ เจ้า HGT นีเ้ ชือ่ ว่าเกิดขึน้ กับสิง่ มีชวี ติ เกือบทุกชนิด
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โดยปัจจุบนั ได้มกี ารเผยแพร่งานวิจยั ทีแ่ สดงให้เห็นถึงการเกิดปรากฏการณ์
นี้ออกมาอย่างต่อเนื่อง
	 เมื่อลองศึกษาเพิ่มเติมดูแล้ว ผมต้องขอบอกเลยว่าเจ้า HGT นี้ใกล้ตัว
เรากว่าที่คิดและมีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยครับ ยกตัวอย่างเช่น การศึกษา
ข้อมูลทางพันธุกรรมของมันเทศหลากหลายสายพันธุ์จากทั่วโลก โดยทีม
วิจัยจาก Ghent University ที่พบว่าในข้อมูลทางพันธุกรรมของมันเทศ
ทุกสายพันธุ์มีชิ้นส่วนของสารพันธุกรรมจากราและแบคทีเรียที่พบในดิน
แทรกอยูเ่ ป็นจำ�นวนมาก ซึง่ คาดเดาว่าน่าจะมีการแลกเปลีย่ นสารพันธุกรรม
เหล่านี้มาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงวิวัฒนาการของมันเทศแต่ละสายพันธุ์
จะว่าอีกนัยหนึง่ ก็คอื บรรพบุรษุ ของเราได้ทานมันเทศ GMOs แต่เป็น GMOs
ตามธรรมชาติมาตัง้ แต่ยคุ ก่อนประวัตศิ าสตร์แล้ว เห็นอย่างนีแ้ ล้วผมก็นกึ ถึง
มันเทศเผาหอมๆ อุ่นๆ ที่เคยกินตอนหน้าหนาวสมัยยังเป็นเด็กน้อยขึ้นมา
ทันที ไม่เพียงแต่เจ้ามันเทศเผาหอมๆ เท่านั้นที่มีรายงานเกี่ยวกับการเกิด
HGT แต่ยังมีสิ่งมีชีวิตอีกมากมายหลายชนิดที่พบว่า HGT นี้มีความสำ�คัญ
ในการปรับตัวและวิวัฒนาการทั้งในอดีต ปัจจุบัน และยังคงจะมีต่อเนื่อง
ไปในอนาคต
	มาถึงจุดนี้ทุกท่านคงจะพอเข้าใจถึงภาพรวมของ HGT อย่างคร่าวๆ
แล้วว่าสามารถเกิดขึ้นได้และมีความสำ�คัญอย่างไร อาจมีผู้อ่านบางท่าน
ตัง้ คำ�ถามว่า แล้วเจ้า HGT หรือ GMOs ตามธรรมชาตินมี้ นั เกิดขึน้ ได้อย่างไร
	ในฐานะของนักวิทยาศาสตร์ (อีกครัง้ ) ผูซ้ งึ่ เคยมีประสบการณ์ท�ำ งานวิจยั
ในด้านนี้มาบ้าง ทราบดีว่าการที่จะสร้าง GMOs ขึ้นมาหนึ่งชนิดนั้นอาจ
จะต้องอาศัยเงินทุนไม่น้อย ร่วมกับระยะเวลาในการทำ�งานวิจัยอีกหลายปี
เช่นกัน แล้วจู่ๆ เจ้า HGT จะเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติมันจะไม่ข้ามหน้า
ข้ามตานักวิทยาศาสตร์อย่างผมไปหน่อยหรือ
	 ถ้าธรรมชาติสามารถตอบกลับได้คงจะตอบกลับมาว่าข้ามหน้าข้ามตา
แล้วจะทำ�ไม แต่แท้จริงแล้วในทางวิทยาศาสตร์ การเกิด HGT ในธรรมชาตินนั้
เป็นเรือ่ งทีส่ ามารถเข้าใจและอธิบายได้โดยไม่ตอ้ งอาศัยการทะเลาะเบาะแว้ง
กั น ระหว่ า งนั ก วิ ท ยาศาสตร์ กั บ ธรรมชาติ แ ต่ อ ย่ า งใด ก่ อ นที่ จ ะเข้ า ใจ
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	 อีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือเจ้าสาหร่ายเซลล์เดียว Galdieria spp.
สาหร่ายชนิดนี้คงจะไม่ใช่สาหร่ายที่หลายๆ คนรู้จักในซูชิหรือซองขนม
แต่หากเป็นสาหร่ายที่สามารถอาศัยอยู่ในสภาวะอันโหดร้ายอย่างในน้ำ�พุ
ร้อนได้ ผู้อ่านอาจจะเกิดความสงสัยว่าน้ำ�พุร้อนนี้มันโหดร้ายตรงไหน
นอกจากจะอุ่นสบายดีแล้วยังมีที่ขัดหลังให้อีกด้วย แต่แท้จริงแล้วในโลก
ของสาหร่ายเซลล์เดียวนั้น การอยู่อาศัยในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงและค่า
ความเป็นกรดด่างที่ค่อนข้างไม่เป็นกลางนี้หมายถึงการปรับเปลี่ยนระบบ
ภายในเซลล์แทบทั้งหมด ซึ่งแน่นอนว่าการเกิด HGT ระหว่างแบคทีเรียใน
น้ำ�พุร้อนกับสาหร่ายได้เข้ามามีบทบาทสำ�คัญในการปรับตัวนี้เช่นเดียวกัน
เมือ่ เห็นอย่างนีแ้ ล้วผมมองว่าเจ้าสาหร่ายของเราก็แทบจะไม่มอี ะไรแตกต่าง
ไปจากสิ่งมีชีวิต GMOs ที่หลายๆ คนกำ�ลังกลัวอยู่ในปัจจุบันเลย
	ในทีส่ ดุ เราก็เดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายของบทความนีก้ นั แล้ว ผูอ้ า่ นทุกท่าน
คงจะสามารถตอบตัวเองได้ว่าผมพูดไม่รู้เรื่องจริงๆ หรือไม่ ซึ่งผมก็คงได้แต่
หวังว่าคำ�ตอบจะออกมาในทิศทางที่ไม่เลวร้ายนัก
ก่อนจากกันไป สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะขอทิ้งท้ายไว้ให้กวนใจผู้อ่านเล็กๆ
น้อยๆ นอกเหนือจากความรู้เกี่ยวกับ HGT ข้างต้นแล้วคงจะหนีไม่พ้นเรื่อง
ของการรับข่าวสารและข้อมูลเพือ่ ประกอบการตัดสินใจ ถึงแม้ผมจะเป็นนัก
วิทยาศาสตร์แต่ตัวผมเองก็ไม่ได้อยากให้ผู้อ่านทุกท่านคล้อยตามและเชื่อ
ผมทั้งหมดแต่อย่างใด แต่สิ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านได้รับไปนั้นคือ การที่ทุก
ท่านเปิดใจรับข้อมูลและข่าวสารจากทั้งสองด้านอย่างยุติธรรมแล้วจึงค่อย
ตัดสินใจด้วยตนเองว่าท่านจะมองประเด็นทีค่ นในสังคมเห็นแตกต่างกันนัน้
ว่าอย่างไร

กระบวนการเกิด HGT นั้นผู้อ่านต้องทำ�ความเข้าใจก่อนว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตใด
ในโลกใบนี้ที่อยู่เพียงลำ�พัง สิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าเล็กหรือใหญ่จำ�เป็นต้องมี
ปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อมทีต่ นอาศัยอยูซ่ งึ่ อาจเป็นดิน หิน ทราย ทีไ่ ม่มชี วี ติ
หรืออาจเป็นสิง่ มีชวี ติ ชนิดอืน่ ก็ได้ ด้วยเหตุนเี้ องทำ�ให้สงิ่ มีชวี ติ สร้างระบบใน
การอยู่อาศัยร่วมกันขึ้นมาและเป็นที่เห็นได้ชัดเจนว่าในการเกิด HGT ก็มัก
จะเกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตในระบบเดียวกันหรือที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
	 ยกตัวอย่างเช่นเจ้าทากทะเลสีเขียวสดใส sacoglossan ที่กินสาหร่าย
ทะเลเป็นอาหาร พออ่านดูเช่นนี้แล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับ HGT
ตรงไหน แต่แท้จริงแล้วสีเขียวของทากทะเลดังกล่าวนัน้ เกิดขึน้ มาจากความ
สามารถในการรับเอาคลอโรพลาสต์จากสาหร่ายทีม่ นั กินเข้าไปไว้ในตัวและ
ให้คลอโรพลาสต์เหล่านั้นสร้างอาหาร ซึ่งความสามารถดังกล่าวนี้เกิดมา
จากการรับเอาสารพันธุกรรมบางส่วนของสาหร่ายที่กินเข้าไปไว้ในตัวทำ�ให้
สามารถสร้างสารที่ใช้ในการควบคุมคลอโรพลาสต์ได้ เรียกได้ว่าเป็นสัตว์
ที่สามารถสังเคราะห์แสงได้ พอรู้แบบนี้แล้วผมก็คงต้องขอยอมรับว่าเจ้า
sacoglossan นี้เท่ไม่หยอกเลยล่ะ
	พอกลับมาคิดดูก็นึกอยากจะสังเคราะห์แสงเองได้บ้าง ยิ่งอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยที่มีแสงแดดเกินพอด้วยแล้ว ผมคงอ้วนท้วมสมบูรณ์น่าดู
แต่การทีเ่ ราจะรับเอาสารพันธุกรรมจากอาหารทีเ่ รารับประทานเข้าไปแทรก
อยู่ในสารพันธุกรรมของเราเองเหมือนเจ้าทากทะเลนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายหรือ
แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย สืบเนือ่ งจากโครงสร้างเนือ้ เยือ่ และระบบย่อยอาหาร
ของเราที่แตกต่างและซับซ้อนกว่า sacoglossan อย่างมาก ดังนั้นฝันของ
ผมที่จะกินผักเยอะๆ เพื่อให้สามารถสังเคราะห์แสงเองได้คงต้องเก็บใส่ลิ้น
ชักแล้วลืมๆ มันไปก่อน รอวันที่จะถูกหยิบขึ้นมาใหม่ในอนาคต

แหล่งข้อมูลลอ้างอิง
Qiu, H., D. C. Price, A. P. M. Weber, V. Reeb, E. C. Yang, J. M. Lee, S. Y. Kim, H. S. Yoon, and D. Bhattacharya. “Adaptation through Horizontal Gene Transfer in the Cryptoendolithic Red Alga Galdieria Phlegrea.” [In English]. Current
Biology 23, no. 19 (Oct 2013): R865-R66.
Kyndta,T., D. Quispea, H. Zhaic, R. Jarretd, M. Ghislainb, Q. Liuc, G. Gheysena, and J. F. Kreuzeb. “The genome of cultivated sweet potato contains Agrobacterium T-DNAs with expressed genes: An example of a naturally transgenic food crop.” Proceedings of the National Academy of Sciences 112, no. 18 (May 2015): 5844-5849.
Schwartz, J. A., N. E. Curtis, AND S. K. Pierce. “FISH Labeling Reveals a Horizontally Transferred Algal (Vaucheria litorea) Nuclear Gene on a Sea Slug (Elysia chlorotica) Chromosome.” Biological Bulletin 227. (Dec 2014): 300-312.
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ห้องภาพวิทย์ (SciGallery)
ปริทัศน์ เทียนทอง

ผีเสื้อหางติ่ง

ภาพ

ผีเสือ้ หางติง่ ถ่ายด้วยเทคนิค
Focus Stacking แสดง
รายละเอียดทั้งส่วนปากและตาของผีเสื้อให้เห็น
ได้อย่างชัดเจน ผีเสือ้ หางติง่ มีตากลมใหญ่เพือ่ ช่วย
ให้มนั มองเห็นสิง่ ต่างๆ ทีเ่ คลือ่ นไหวได้อย่างรวดเร็ว
มีหนวดสองเส้นช่วยในการรับกลิ่น และยังมี
อวัยวะคล้ายหลอดยื่นออกมาเพื่อใช้ดูดน�้ำหวาน
จากเกสรดอกไม้ จากภาพนี้เราจะเห็นได้ชัดว่า
ส่วนของอวัยวะที่คล้ายหลอดจะม้วนอยู่ดูคล้าย
กับเป็นขดลวดสปริง

ภาพจาก : Daniel Saftner, Macroscopic Solutions
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https://witsanook.wordpress.com/2016/09/11/ไข้ซิกา-โรคที่คนท้องต้อ/
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เปิดประสบการณ์เด็กไทย กับไอเดียทดลองในห้วง
อวกาศการโค้งของผิวของเหลวในอวกาศ
(Capillary in Zero Gravity)

sci
society
สเปกตรั ม

(20 ก.ย. 59) : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสัมภาษณ์
พิเศษ “เปิดประสบการณ์นอ้ งมอส นายวรวุฒิ จันทร์หอม” นักศึกษาชัน้
ปีท่ี 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เจ้าของไอเดียการทดลอง “การโค้งของผิว
ของเหลวในอวกาศ (Capillary in Zero Gravity)” ซึง่ ได้สง่ ให้ นาย
ทะคุยะ โอะนิชิ มนุษย์อวกาศญีป่ นุ่ นำ�ไปใช้ทดลองในสภาวะไร้แรงโน้ม
ถ่วง บนสถานีอวกาศนานาชาติ เมือ่ วันที่ 14 กันยายน 2559 ทีผ่ า่ นมา
พร้ อ มเผยประสบการณ์ เข้ า ร่ ว มรั บ ชมการถ่ า ยทอดสดการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์จากสถานีอวกาศนานาชาติ ผ่านห้องบังคับการที่
ศูนย์อวกาศสึคุบะ (Tsukuba Space Center) ประเทศญี่ปุ่น และ
ร่วมกิจกรรมหลักสูตรฝึกมนุษย์อวกาศระยะสั้น 1 วัน ร่วมกับเยาวชน
จากสิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22241-nstda-capillary-in-zero-gravity

สวทช. เปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส�ำ หรับเด็กและเยาวชน (JSTP)
สำ � นั ก งาน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

• มีโอกาสได้รบั คัดเลือกเพือ่ รับทุนการศึกษาและทุนวิจยั จนจบปริญญาเอก
โดยไม่ผูกพันการรับทุน
• สิทธิพเิ ศษต่างๆ เช่น รับข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
การเข้าร่วมกิจกรรมของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
ค้นหาข้อมูลและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
http://www.nstda.or.th/jstp
เปิดรับใบสมัครถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส�ำ หรับเด็ก
และเยาวชน
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำ�บลคลองหนึง่
อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0 2564 7000
ต่อ 1436, 1434 โทรสาร 0 2564 7004 e-mail : jstp@nstda.or.th

เปิดรับสมัครให้นักเรียนที่สนใจคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำ�หรับเด็กและเยาวชน (JSTP) โดยผู้มี
สิทธิส์ มัคร จะต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทีม่ คี วามสนใจทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา
โอกาสที่จะได้รับ
• เปิดโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
ฝึ ก ทั ก ษะและกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ การทดลองด้ า น
วิทยาศาสตร์ การบรรยายพิเศษ และกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
• สร้างสรรค์ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ รับทุนทำ�
โครงงานวิทยาศาสตร์ จำ�นวน 5,000-10,000 บาท/โครงงาน
• มีนกั วิทยาศาสตร์พเี่ ลีย้ งและนักเทคโนโลยีพเี่ ลีย้ งชัน้ นำ�ของประเทศ
(Mentor) คอยให้ค�ำ ปรึกษาการทำ�งานทางวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชดิ
ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
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กระทรวงวิทย์ฯ ตัง้ งบ 1 ล้านดอลลาร์ ขับเคลือ่ น วทน. สูอ่ าเซียน
บุคลากรให้กบั สปป. ลาว ผ่านกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ รวมทัง้
ได้มอบกล้องดูดาวให้กบั โรงเรียนต่างๆ ของ สปป. ลาว ด้วย และต้นปีหน้า
จะมอบให้กบั สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และเวียดนาม หลังจาก
ที่ไ ด้ ล งนามความร่ ว มมื อ ไปแล้ ว เมื่อ เดื อ นกรกฎาคมและสิ ง หาคม
ทีผ่ า่ นมา และจะลงนามความร่วมมือกับกัมพูชาในเดือนธันวาคมนี้
ดร.พิเชฐ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
เตรียมตัง้ งบประมาณ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพือ่ ขับเคลือ่ นกิจกรรม และ
วทน. สู่อาเซียน และผลักดันให้เกิดการลงทุนร่วมกันจากสมาชิกกลุ่ม
ประเทศ CLMVT (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย) จากคู่
เจรจาในภูมภิ าคต่างๆ และจากองค์กรระหว่างประเทศ โดยเราพร้อมที่
จะเป็นประตูเชือ่ มสูอ่ าเซียน เพือ่ ให้เกิดการค้าการลงทุน รวมถึงให้ทนุ
การศึกษาสำ�หรับเด็กเก่งของอาเซียนอีกด้วย
นอกจากนี้ ยังยินดีทจ่ี ะประสานงานเพือ่ รับนักวิจยั ทีม่ คี วามสามารถ
จากประเทศในกลุ่มอาเซียนมาทำ�งานกับภาคอุตสาหกรรมและภาค
การผลิตทีต่ ง้ั อยูใ่ นประเทศไทย ผ่านโครงการ อาเซียน ทาเลนต์ โมบิลติ ี
(ASEAN Talent Mobility หรือ ATM) ซึง่ เป็นการเคลือ่ นย้ายนักวิจยั และ
นักวิทยาศาสตร์ในกลุม่ ประเทศอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับโลก โดย
จะมีการทำ�วีซา่ นักวิจยั ในการเคลือ่ นย้ายการทำ�งานไปยังประเทศต่างๆ
ถือเป็นโอกาสสำ�คัญทีจ่ ะทำ�ให้การพัฒนา วทน. ของอาเซียนให้เข้มแข็ง
โดยตนจะผลักดันโครงการดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการอาเซียน
ว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ ASEAN COST ซึง่ ปีนจ้ี ดั ขึน้ ที่
เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2559

“พิเชฐ” เผย วท. เตรียมตั้งงบ 1 ล้านดอลลาร์ ขับเคลื่อน วทน.

สู่อาเซียน อาสาเป็นเกตเวย์กวักมือต่างชาติลงทุนกลุ่มประเทศ CLMVT
เตรียมผลักดันโครงการ วีซ่านักวิจัยในการประชุม ASEAN COST
ทีเ่ สียมราฐ ปลายตุลาคมนี้
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กล่าวว่า ตามทีน่ ายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ย�ำ้
เสมอว่ากลุม่ ประเทศอาเซียนจะต้องพัฒนาและเติบโตไปพร้อมๆ กันโดย
ไม่ท้งิ ใครไว้ข้างหลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในฐานะที่ใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาใช้เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับแนว
หน้าของอาเซียน มีความร่วมมือด้าน วทน. กับ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ครอบคลุม 14 สาขา สนับสนุนองค์ความรูแ้ ละ

http://www.most.go.th/main/th/news/executive-news/item/5622-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1-asean-cost

สดร. จับมือ อพวช. เสริมแกร่งภารกิจถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้าง
ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์สู่สังคมไทย
กรุงเทพฯ - สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)

จับมือกับ องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เสริมแกร่ง
ภารกิจถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และ
ดาราศาสตร์สสู่ งั คมไทย มุง่ พัฒนากำ�ลังคนและประเทศชาติอย่างยัง่ ยืน
ในอนาคต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/2652-narit-nsm-mou
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กระทรวงวิทย์ฯ สวทช. จับมือ มูลนิธิโครงการหลวงส่งมอบ
เห็ดหอมอร่อยสดนานยิ่งขึ้นแก่ผู้บริโภคด้วยนวัตกรรม
“ActivePAK BPW”

22 ก.ย. 59 ณ พาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน :-

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
(เอ็มเทค) ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง ส่งมอบเห็ดหอมอร่อยสดนาน
ยิ่งขึ้นแก่ผู้บริโภคด้วยบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ “ActivePAK BPW” ที่มี
เทคโนโลยี EMA (Equilibrium Modified Atmosphere) สามารถสร้าง
สมดุลบรรยากาศภายในบรรจุภณ
ั ฑ์ จึงคงความสด คุณค่า และรสชาติของ
เห็ดหอมให้สด อร่อย ได้นานสูงสุด 2-5 เท่า ตอบโจทย์ความต้องการผูบ้ ริโภค
พร้อมตอกย�้ำ จุดยืนของโครงการหลวงทีช่ ว่ ยสร้างอาชีพ และคุณภาพชีวติ
ทีด่ แี ก่เกษตรกรชาวดอยภาคเหนือ โดยมีผลลัพธ์เป็นเห็ดหอมสดคุณภาพ
สูงจากยอดดอย ส่งถึงมือผู้บริโภค ล่าสุดเผยโฉมเห็ดหอมสดในถุงรุ่นใหม่
“ActivePAK BPW” แล้ว ในงาน Royal Project Market สดๆ จากเกษตรกร
ชาวดอย เมื่อวันที่ 22-26 ก.ย. 59 ที่ผ่านมา ณ พาร์ค พารากอน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22247-mtec-activepak

Science
Jokes
ฉันพยายามอยู่...
กอดฉันหน่อย !

http://crazyhyena.com/imagebank/g/funny-cartoon-dinosaurs-in-love-short-hands.jpg
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เรื ่ อ งโดย ด.ญ.วริ ศ า ใจดี ม.3 โรงเรี ย นสาธิ ต มศว. ปทุ ม วั น
ถ่ า ยภาพโดย นายจั ก รพงษ์ ทะวะละ และนางสาวศิ ร ิ พ ั ก ตร์ เสมี ย นคิ ด จาก GISTDA

ประสบการณ์เข้าค่ายอวกาศ
ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
โครงการ 2016 International Space Camp
ตอนที่ 1

ฉัน (คนที่สามจากซ้าย) และเพื่อนๆ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยรวม
6 คน มาเข้าค่ายอวกาศที่ประเทศเกาหลี

นับเป็นโอกาสและประสบการณ์อันล้ำ�ค่าที่ฉันได้รับ
คัดเลือกให้เป็นหนึ่งในหกตัวแทนเยาวชนไทย จาก
GISTDA กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ไป
ร่วมเข้าค่ายอวกาศทีป่ ระเทศเกาหลี จึงขอนำ�เรือ่ งราว
มาบอกเล่ากับผู้อ่านสาระวิทย์ค่ะ
สมาชิกที่ร่วมเข้าค่ายในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งหมด 55 คน

ฉบับที่ 43
ตุลาคม 2559
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ในวันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2559 ฉันได้มโี อกาสเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอวกาศระดับนานาชาติ ณ เมืองแทจอน

และกรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย Korea Aerospace Research Institute
หรือ KARI ชื่อโครงการ 2016 International Space Camp โดยมีเพื่อนๆ จากประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชีย
ที่เข้าร่วมโครงการด้วยกัน ได้แก่ กัมพูชา บังกลาเทศ จีน เกาหลี เวียดนาม และญี่ปุ่น รวมทั้งสิ้น 55 คน ซึ่ง
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ และการนำ�ไปใช้ของเทคโนโลยีด้าน
อวกาศ และเพื่อช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กๆ ตัวแทนประเทศต่างๆ เพื่อร่วมมือกันพัฒนา
ความรู้ทางเทคโนโลยีอวกาศต่อไปในอนาคต
โครงการนีเ้ ป็นกิจกรรมต่อยอดจากการทีฉ่ นั ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมค่าย GISTDA Space Camp ครัง้ ที่ 1 ณ
อำ�เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึง่ จัดโดยสำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน)
หรือ GISTDA สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อช่วงปิดเทอมเดือนเมษายนปีเดียวกัน และได้มี
การคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยจำ�นวน 6 คน ให้ไปร่วมเข้าค่ายอวกาศที่
ประเทศเกาหลี โดยเกณฑ์การคัดเลือกจะดูคุณสมบัติที่สำ�คัญดังนี้คือ เป็น
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีความสนใจทางด้านเทคโนโลยี
อวกาศ กล้าคิดกล้าแสดงออก สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นที่เข้าใจ
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆ ในค่าย ซึ่งฉันและเพื่อนๆ อีก 5 คน ได้
รับเลือกให้ไปเข้าค่ายครั้งนี้
ภารกิจสำ�คัญของพวกเราทั้ง 6 คนก็คือ การไปนำ�เสนอแนวความคิด
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆ ชาติอื่นๆ ทางด้านความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีอวกาศ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประจำ�ชาติผ่าน
การทำ�กิจกรรมที่หลากหลาย โดยแต่ละกิจกรรมก็สอดแทรกความรู้และ
วัฒนธรรมให้เราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างชาติอีกด้วย ซึ่งพอจะสรุป
ได้ดังนี้

กิจกรรมวันที่ 19 กรกฎาคม 2559
เริ่มจากกิจกรรม Ice breaking ฉันได้ทำ�ความรู้จักกับเพื่อนๆ เรียนรู้
เรื่องการสื่อสารอย่างไรให้เข้าใจเพราะเรามาจากหลากหลายชาติ เป็นการ
ฝึกการพูดและการฟังภาษาอังกฤษกับเพื่อนชาติอื่นๆ มีการแนะนำ�ตัวเจ้า
หน้าที่ของแต่ละประเทศ และพี่เลี้ยงดูแลค่ายชาวเกาหลี แล้วจึงแบ่งกลุ่ม
ทำ�งาน โดยมีการเลือกหัวหน้ากลุ่ม และผู้นำ�เสนอผลงาน ฉันได้รับคัดเลือก
จากกลุม่ ให้เป็นผูน้ �ำ เสนอผลงานการออกแบบธงสัญลักษณ์ประจำ�กลุม่ และ
เพือ่ นชาวเกาหลีเจ้าภาพได้รบั คัดเลือกให้เป็นหัวหน้ากลุม่ ทุกคนในกลุม่ ต้อง
ทำ�งานร่วมกันในการคิดออกแบบ และวาดภาพนำ�เสนอแนวความคิดนั้นๆ
ซึง่ แต่ละกลุม่ ก็จะนำ�เสนอแนวความคิดทีแ่ สดงให้เห็นถึงการเข้ามาร่วมเป็น
หนึ่งเดียวกันในทีม และก็ไม่ลืมที่จะใส่สัญลักษณ์ของการเป็นตัวแทนของ
แต่ละชาติลงไปด้วย
	ในภาคบ่ายเป็นกิจกรรม Facilities tour คือนำ�ชม KARI institute ฉัน
ได้เข้าไปดูห้องควบคุมดาวเทียมของ KARI และได้ชมนิทรรศการเกี่ยวกับ
ดาวเทียมรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงการผลิต การทดสอบดาวเทียม และการนำ�
ดาวเทียมไปใช้งานจริง ฉันได้เห็นห้องแล็บที่มีเจ้าหน้าที่ นักวิจัยทำ�งานอยู่
จริงๆ ซึ่งมีความคล้ายกับห้องควบคุมดาวเทียมไทยโชตของประเทศไทย
หลังจากชมนิทรรศการแล้วเป็นกิจกรรม การสร้างและปล่อยจรวดชนิด
Power Rocket โดยใช้ลมเป็นแรงขับเคลือ่ น ฉันได้เรียนรูว้ ธิ กี ารประกอบจรวด

พวกเราช่วยกันออกแบบธงสัญลักษณ์ประจำ�กลุ่ม และฉันเป็นตัวแทนในการนำ�เสนอ
ผลงานของกลุ่ม
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และได้ลงมือปฏิบัติ โดยหลังจากประกอบเสร็จก็มีการนำ�ออกไปยิงกันที่
ภายนอกอาคาร ฉันสังเกตดูและพบว่าเทคนิคทีท่ �ำ ให้จรวดพุง่ ขึน้ และตกลงสู่
พืน้ โดยทีร่ ม่ ชูชพี กางอย่างสวยงาม นัน่ ก็คอื การใส่ใจในขัน้ ตอนการประกอบ
ที่ถูกต้อง การม้วนเชือกให้ไม่หลวมหรือแน่นจนเกินไป รวมถึงการให้ความ
สำ�คัญกับจังหวะการปล่อยที่สัมพันธ์กับทิศทางในการกดปุ่มเพื่อยิงปล่อย
จรวด ต่อจากนั้นก็เป็นการพับเครื่องร่อนจากกระดาษ และให้ทดลองร่อน
ในลานกว้าง เพื่อดูว่าเครื่องร่อนของใครร่อนไปได้ไกลที่สุด

กิจกรรมวันที่ 20 กรกฎาคม 2559
ช่วงเช้ามีกิจกรรม Culture Tour ฉันได้เข้าชม Korean Folk Village
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนชื่นชอบซีรีส์เกาหลีจะคุ้นตาอยู่ เพราะที่นี่เป็น
สถานทีท่ ใี่ ช้ถา่ ยทำ�ละครชุด และภาพยนตร์เกาหลีหลายเรือ่ งด้วยกัน ภายใน

ห้องแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความรู้ด้านอวกาศ

กิจกรรมการสร้างและปล่อยจรวดชนิด Power Rocket
ฉบับที่ 43
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ภาพหมู่บ้านพื้นเมืองชาวเกาหลี

กิจกรรมการการพับ และทดลองเครื่องร่อนจากกระดาษ

หมู่บ้านพื้นเมืองของเกาหลีแห่งนี้ ได้จำ�ลองให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวเกาหลีดงั้ เดิม ตัง้ แต่ลกั ษณะของหมูบ่ า้ นทีเ่ ป็นกระท่อมหลังคามุงจาก
มีโรงตีเหล็ก เตาเผาเครือ่ งปัน้ ดินเผา แปลงปลูกผัก และยังมีผลงานอันเกิดจาก
กิจกรรมในชีวิตประจำ�วันของคนเกาหลีในสมัยก่อน เช่น การปั้นหม้อ
การทอผ้า การตีเหล็ก และอื่นๆ และฉันยังได้ชมการแสดงเต้นรำ�ของ
ชาวเกาหลี กับลีลาการขีม่ า้ แบบโลดโผนน่าตืน่ เต้น รวมทัง้ ได้ดพู ธิ กี ารแต่งงาน
ตามวัฒนธรรมของชาวเกาหลีอีกด้วย ฉันรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก
ที่ได้มาสัมผัสกับบรรยากาศย้อนยุคแบบเกาหลีพื้นบ้านนี้

การแสดงดนตรีนาฏศิลป์ชาวเกาหลี
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นิทรรศการแสดงเครื่องเล่นที่อธิบายทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ให้เราเข้าใจในหลักการได้โดยง่าย

แบบจำ�ลองการเกิดแผ่นดินไหว
ระดับต่างๆ เปรียบเทียบตามความสูง
ของสิ่งก่อสร้าง

ส่วนในช่วงบ่ายฉันได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเกาหลี
(Gwacheon National Science Museum) ตัวพิพิธภัณฑ์ออกแบบเป็น
อาคารที่แบ่งออกเป็นปีกสองข้าง และมีสองชั้น ภายในพิพิธภัณฑ์ถูกแบ่ง
ออกเป็นหลายโซนด้วยกันตามสาขาการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่
ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ซึ่งฉันชอบใน
ส่วนของเครื่องเล่นในโซนทฤษฎีวิทยาศาสตร์ (Basic Science) มากที่สุด
ฉันสังเกตว่าในส่วนนี้มีความคล้ายคลึงกับเครื่องเล่นที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์
องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ชัน้ 4 อาคารจามจุรสี แควร์
มาก เพียงแต่มีความหลากหลายมากกว่า
ฉันได้เรียนรู้เรื่องหลักการทำ�งานของสิ่งของผ่านสื่อวิทยาศาสตร์ที่ทำ�
ในรูปแบบของเล่นและตัวการ์ตูน ดูเข้าใจง่าย และมีคำ�อธิบายหลักการ
ความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ผ่ า นการทดลองให้ เราได้ เ ล่ น จริ ง ๆ เริ่ ม ตั้ ง แต่
กฎวิทยาศาสตร์อย่างง่าย เช่น เรื่องแรงโน้มถ่วง โมเมนตัม แม่เหล็ก
แสง และเสียง ไปจนถึงทฤษฎียากๆ ตามหลักฟิสิกส์ ฉันได้เห็นถึงความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยีในพิพิธภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดทำ�สื่อและอุปกรณ์ต่างๆ
เพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้และเข้าใจ เช่น เครื่องจำ�ลองการเกิดแผ่นดินไหว
และภัยธรรมชาติต่างๆ การทดลองเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทดลองเล่น
กับหุ่นยนต์ที่จะทำ�ท่าทางเลียนแบบเรา
ในส่วนของเทคโนโลยีทางอวกาศถูกจัดแสดงอยู่ในโซน Advanced
Science &Technology Hall ชั้น 2 ซึ่งในส่วนนี้จะมีการจำ�ลองเครื่องบิน
ในยุ คต่ า งๆ รวมไปถึ ง ยานอวกาศด้ ว ย เสี ย ดายที่ มี เวลาน้ อ ยไปหน่ อ ย
ฉันเลยได้ดูไม่ครบหมดทุกโซน ถ้ามีโอกาสคราวหน้า ฉันอยากจะเข้าไปดู
ในส่วนของ Natural History Hall ที่ชั้น 2 ซึ่งมีการจัดแสดง์ซากฟอสซิล
โบราณและโครงกระดูกไดโนเสาร์จ�ำ ลอง รวมทัง้ ในโซนวิทยาศาสตร์ชาวเกาหลี
สมัยโบราณ (Korean Traditional Science Hall) ซึง่ ฉันว่าเป็นแนวความคิด
ที่ดีที่นำ�เอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาเชื่อมโยงเข้ากับวิทยาศาสตร์
เนื่องจากกิจกรรมยังมีอีกมาก จึงขอยกยอดไปเล่าต่อในตอนหน้า
นะคะ ซึ่ ง ฉั น จะพาผู้ อ่ า นไปชมกิ จ กรรมการเข้ า ค่ า ยอี ก สองวั น สุ ด ท้ า ย
ซึ่งจะมีทั้งกิจกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศ การชมพระราชวังเก่าแก่ของ
เกาหลี การแสดงศิลปะวัฒนธรรมประจำ�ชาติของแต่ละชาติ และการชม
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของเกาหลีค่ะ

เครื่องวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของการจับคู่โลหะชนิดต่างๆ

เครื่องวัดความดันโลหิต

แบบจำ�ลองการไหลของเลือด

ตารางธาตุ

เครื่องเหนี่ยวนำ�ประจุไฟฟ้า

เครื่องวัดระดับน้ำ�ในร่างกาย
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ห้องภาพสัตว์ป่าไทย (Thai wildlife gallery)
ประที ป ด้ ว งแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์

กระรอกบินเล็กแก้มขาว
Hylopetes phayrei

กระรอกบินเล็กแก้มขาวมีขนาดความยาวหัวและลำ�ตัวรวมกันประมาณ 15 เซนติเมตร เป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลา

กลางคืนตามเรือนยอดไม้ มีความสามารถใช้พังผืดด้านข้างลำ�ตัวทำ�การร่อนอยู่กลางอากาศ หรือโผจากต้นไม้หนึ่งไปยัง
อีกต้นหนึ่งได้ มักหลบนอนตามโพรงไม้ในเวลากลางวัน อาหารส่วนใหญ่เป็นผลไม้และผลของก่อ
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บ้านนักคิด

Quiz

สวัสดีฮะ

ฉบับที่แล้วเหมียวถามว่า เบกกิงโซดา มีชื่อทางเคมีว่าอะไรกันแน่ ระหว่าง โซเดียมคาร์บอเนต กับ
โซเดียมไบคาร์บอเนต คำ�ตอบคือ โซเดียมไบคาร์บอเนต หรือ โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (เรียกตามระบบ IUPAC)
นั่นเองฮะ มีสูตรเคมีคือ NaHCO3 ส่วนโซเดียมคาร์บอเนตนั้น เรารู้จักกันในนาม โซดาแอช มีสูตรเคมีว่า Na2CO3 ฮะ

ผู้ได้รับพวงกุญแจ world scientists 10 ท่าน มีดังต่อไปนี้ฮะ
ด.ญ.แว่นแก้ว ก่อสกุล
ด.ช.อติวุฒิ สุวรรณ
คุณวิศรา ไชยสาลี

ด.ญ.ดิสธร เดชวัชระ
คุณศิริวรรณ อิสสระวงศ์เทวา
ด.ญ.ธัญญรัศม์ สุรเสฏฐ์ชนะ

คุณณัฐมาศ ทับศรีนวล
ด.ญ.ปิยะธิดา สิงห์สถิตย์

คุณวรณัฐ กิจสิริสกุลวงศ์
คุณศศิกานต์ แก้วมูลมุข

ก่อนจะเข้าสู่คำ�ถามประจำ�ฉบับที่ 43 จากข่าวไอเดียเด็กไทยไปอวกาศในบทความเรื่องจากปกฉบับนี้ เหมียวขอปรบมือรัวๆ
ให้น้องมอส เยาวชนไทยคนเก่งของเราด้วยฮะ ที่โครงการ Asian Try Zero-G เลือกไอเดียของน้องมอส ไปให้มนุษย์อวกาศ
ญีป่ นุ่ นำ�ขึน้ ไปทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงบนสถานีอวกาศนานาชาติ โครงการนีเ้ ปิดรับไอเดียของเยาวชนทุกปีนะฮะ น้องๆ
ที่สนใจก็ติดตามข่าวได้ที่ www.facebook.com/jaxathailand

ปัญหาประจำ�ฉบับที่ 43
ปัญหาฉบับนี้ เหมียวมีเกมครอสเวิร์ดคำ�ศัพท์เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีอวกาศมาให้เล่นกันฮะ
แนวตั้ง
1.
3.
4.
5.
7.

วงโคจร
มนุษย์อวกาศ
กล้องโทรทรรศน์
แรงดึงดูดของโลก
ดาวหาง

แนวนอน

2. องค์การสำ�รวจอวกาศญี่ปุ่น
6. สถานีอวกาศ
8. ดาวเคราะห์
9. จรวด
10. ดาวตก

รางวัลประจำ�ฉบับที่ 43
หนังสือการ์ตูนความรู้เรื่อง
ครอบครัวจอมซ่า..ท้าตะลุยวิทย์
ตอน หนูน้อยนักดูดาว จำ�นวน 1 รางวัล
สมุดโน้ต จำ�นวน 5 รางวัล

คิดได้แล้วส่งคำ�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 43
ตุลาคม 2559

หมดเขตส่งคำ�ตอบ
วันที่ 25 ตุลาคม 2559

คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ในสาระวิทย์ ฉบับที่ 44
สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์
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คูม่ อื คัดแยกอุจจาระและปัสสาวะมนุษย์

เพือ่ การเกษตรและอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมตามมารฐาน EU
ผู้เขียน		
ราคาเล่มละ		
จำ�นวน		
จัดจำ�หน่ายโดย

อานัฐ ตันโช
150 บาท
124 หน้า
ศูนย์หนังสือ สวทช.

หากวั น หนึ่ ง ไทยเราไม่ ส ามารถ
นำ�เข้าปุย๋ เคมีจากต่างประเทศมาใช้
ในการเพาะปลูกพืชได้แล้ว เราจะ
ทำ�อย่างไรกันดี เพราะประเทศไทย
เป็ น ประเทศเกษตรกรรมที่ ไ ม่ มี
โรงปุย๋ เคมีเป็นของตนเอง ต้องนำ�เข้า
กว่าร้อยละ 95 !!
ปัจจุบนั สถานการณ์จะไม่รนุ แรงอย่างทีค่ ดิ เพราะ
ถึงแม้ไทยจะไม่มีโรงงานผลิตปุ๋ยเคมี แต่เรากำ�ลังมี
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงหลายแห่งกระจาย
อยู่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะเป็นโรงงานที่นำ�เอาวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร ขยะอินทรีย์ และสิ่งขับถ่าย
ของมนุษย์และสัตว์มาผลิตปุ๋ย ที่ทำ�ให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์
ปริมาณมหาศาล
ปุย๋ จากปัสสาวะของคนปกตินนั้ ไม่ปนเปือ้ นเชือ้ โรค
สามารถคัดแยกและนำ�มาใช้ได้เลย ส่วนอุจจาระต้อง
นำ�ไปผ่านกระบวนการหมักอุณหภูมิสูงเพื่อฆ่าเชื้อโรค
ก่อน ก็สามารถนำ�ไปใช้ได้อย่างปลอดภัย
คู่มือคัดแยกอุจจาระและปัสสาวะมนุษย์เพื่อ
การเกษตรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามมารฐาน EU
เล่มนี้ บอกเล่ารายละเอียดและวิธีการต่างๆ ตั้งแต่
ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณและสถานการณ์การจัดการ
สิ่ ง ปฏิ กู ล การคั ด แยก การผลิ ต ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ ต าม
มาตรฐาน EU ตลอดจนการใช้อุจจาระและปัสสาวะ
มนุ ษ ย์ ใ นการปลู ก พื ช เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต ที่ ป ลอดภั ย
สำ�หรับผู้บริโภคทุกคน

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

พิเศษ!!

สมาชิกสาระวิทย์ ซื้อด้วยตนเองทีศ่ นู ย์
หนังสือ สวทช. ลด
เหลือราคาเล่มละ
บาท

20%
120
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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.
หมายเหตุ 1. ท่านสามารถส่งไฟล์หรือถ่ายเอกสารแบบฟอร์มนี้เพื่อให้ท่านอื่นที่สนใจ
สมัครเป็นสมาชิกได้
2. โปรดส่งใบสมัครกลับมายังกอง บ.ก. ตามที่อยู่ขวามือ หรือทางโทรสาร
หรือทางอีเมล

สมัครสมาชิกส่งมาตามที่อยู่ด้านล่าง

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

คำ�คม นักวิทย์
นำ�ชัย ชีววิวรรธน์

The good thing about science is that
it’s true whether or not you believe in it.
- Neil deGrasse Tyson
สิ่งที่ดีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ก็คือ มันเป็นจริง
ไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตาม
- นีล เดอเกรสส์ ไทสัน

http://i.huffpost.com/gen/1676593/images/o-NEIL-DEGRASSE-TYSON-COSMOS-facebook.jpg

นีล เดอเกรสส์ ไทสัน
(เกิด 5 ตุลาคม พ.ศ. 2501)

เป็นนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ (astrophysicist) นักเขียน และนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เขาดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการ เฟรเดริก พี. โรส

(Frederick P. Rose Director) ของหอดูดาวเฮย์เดน ภายในศูนย์โรสเพื่อโลกและอวกาศ (Rose Center for Earth and Space) ในกรุงนิวยอร์ก ศูนย์ฯ
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของอเมริกัน (American Museum of Natural History) ที่ซึ่งเขาก่อตั้งภาควิชาฟิสิกส์ดาราศาสตร์ขึ้น
เมื่อปี พ.ศ. 2540 และเป็นรองศาสตราจารย์ด้านวิจัยของภาควิชาดังกล่าว และนับจากปี พ.ศ. 2546 เขาเป็นพิธีกรรายการทีวีชุด Cosmos : A Spacetime
Odyssey ซึง่ ถือเป็นตอนต่อจากซีรสี ท์ ปี่ ระสบความสำ�เร็จอย่างสูงของ คาร์ล เซแกน (Carl Sagan) ในปี พ.ศ. 2523 คือ Cosmos : A Personal Voyage เขา
ได้รบั รางวัลด้านการสือ่ สารวิทยาศาสตร์หลายรางวัล เช่น The Public Welfare Medal จาก U.S. National Academy of Sciences ในปี พ.ศ. 2558 ฯลฯ
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
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