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นักวิจยั ไทยสุดยอด ใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน
วิจัยพบ “เห็ดเยื่อไผ่” สุดมหัศจรรย์ อุดมไปด้วย
สารมีคุณประโยชน์สูงทุกส่วนประกอบ ทั้งสาร
ต้านอนุมูลอิสระยับยั้งมะเร็ง ป้องกันโรคสมอง
เสื่อม มีฤทธิ์ต่อต้านการอักเสบ ช่วยฟื้นฟูเซลล์
ผิวทีเ่ สือ่ มสภาพ ลดริว้ รอย อีกทัง้ พบสารสำ�คัญ
ที่สามารถนำ�มาผลิตยาโด๊ปขนานเอกได้ เผยเร่ง
ต่อยอดงานวิจัยทำ�เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
และเวชสำ�อาง พร้อมส่งเสริมเกษตรกรเพาะเห็ด
เยื่อไผ่ คาด 1 ปี คนไทยได้ใช้แน่
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วัสดีปีใหม่ 2561 ครับ ผู้อ่านทุกท่าน แม้จะมาช้าสักหน่อย แต่คงยังไม่ตกเดือนที่กล่าว
“สวัสดีปีใหม่” นะครับ
เมื่อฉบับที่แล้วผมได้เล่าประสบการณ์ที่ญี่ปุ่นที่ ได้เห็นมา โดยได้หยิบยกประเด็นหลักคือ
เรื่องการเดินทางด้วยขนส่งมวลระบบราง โดยเฉพาะรถไฟฟ้า วิถีชีวิตของคนสูงอายุญี่ปุ่นใน
สังคมเมือง
ฉบับนี้ผมจะกล่าวถึงเรื่องวินัยการจราจร และระบบการส่งจดหมายของญี่ปุ่นหน่อยครับ
ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้พบได้เห็นมากับตัวเอง
เรื่องของวินัยจราจรนี่ ต้องถือว่าคนญี่ปุ่นเขามีวินัยดีทีเดียว อย่างการเดินข้ามถนน ช่วงติด
สัญญาณรูปคนเดินสีแดง แม้จะเห็นว่าถนนโล่งๆ ก็ตาม เราต้องรอสัญญาณไฟเขียวรูปคนดินข้าม
ก่อนจึงจะข้ามได้ ในทางกลับกัน คนขับรถก็เช่นกัน ในช่วงที่รถติดไฟแดง แม้จะดูถนนโล่ง
เขาก็ยังไม่ขับออกไป
หรือในส่วนที่ ไม่มีไฟสัญญาณจราจรก็ตาม เมื่อมีคนจะข้ามถนน รถที่ขับมาจะหยุดให้คน
ข้ามก่อนทันที ไม่ว่าบริเวณถนนจุดที่คนเดินข้ามนั้นจะมีเครื่องหมายทางม้าเลยหรือไม่ก็ตาม
นี่แสดงให้ห็นว่า คนขับรถต้องมีน้ำ�ใจและให้ความสำ�คัญของคนเดินถนนเป็นอย่างมาก นี่
หากเป็ น บ้ า นเรา คงต้ อ งรอวั ด ใจกั น ครั บ คื อ คนเดิ น ข้ า มถนนก็ ต้ อ งรอให้ ร ถทิ้ ง ระยะห่ า ง
พอสมควรจึงจะได้ข้าม ทั้งๆ ก็ยืนรอตรงทางม้าลายแล้วก็ตาม คนขับรถบ้านเราน้อยมากที่จะ
หยุดให้คนเดินข้ามถนน จนคนข้ามบางทีรอนาน ก็เลยต้องเสี่ยงดวงเดินข้ามเลย ซึ่งก็เสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุได้
เรื่องวินัยการจราจรในบ้านเราถือว่ายังขาดความรับผิดชอบอยู่มาก ทั้งคนใช้รถใช้ถนน หรือ
กระทั่งพนักงานเจ้าที่ภาครัฐที่มีหน้าที่รักษากฎระเบียบให้ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตาม ในส่วนนี้หาก
กฎระเบียบย่อหย่อน ตำ�รวจจราจรไม่เข้มงวด ผู้ ใช้รถใช้ถนนก็มักจะฝ่าฝืนทำ�ผิดกฎจราจรอยู่
บ่อยๆ นำ�มาซึ่งการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจากตัวเลขสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนของไทยเรานี่
ติดอันดับต้นๆ ของโลกเลยนะครับ
มีอยู่วันหนึ่งขณะที่ผมข้ามถนนที่ย่านชินจูกุ เห็นรถยนต์คันหนึ่งจอดอยู่กลางถนน คาดว่า
น่าจะทำ�ผิดกฎจราจรอะไรสักอย่าง ดูเป็นเรื่องใหญ่โตมากทีเดียวครับ ตำ�รวจจราจร 2-3 คน
มายืนล้อมรอบคันรถเลย ดูจริงจังมาก นีก่ เ็ ป็นสิง่ สำ�คัญอย่างหนึง่ ทีต่ อ้ งเอาจริงกับคนทีท่ �ำ ผิดกฎ
จราจร คนผิดจะได้ไม่ท�ำ ผิดซ้�ำ อีกทัง้ คนอืน่ ๆ ก็จะได้ตระหนักและเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
มาถึงการส่งจดหมายในญี่ปุ่นบ้างครับ กรณีนี้เกิดกับตัวผมเอง คือบ่ายวันหนึ่ง ผมได้ไปส่ง
โปสการ์ด ณ ที่ทำ�การไปรษณีย์ โดยซื้อแสตมป์ที่นั่น ทีนี้โปสการ์ดทั่วไป ด้านหลังภาพก็มักจะ
แบ่งครึง่ เป็นสองส่วน คือส่วนซีกซ้ายไว้ส�ำ หรับเขียนข้อความทัว่ ไป และด้านซีกขวาให้จา่ หน้าชือ่
ทีอ่ ยูผ่ รู้ บั และมุมขวาบนก็จะเป็นช่องสีเ่ หลีย่ มเป็นพืน้ ทีส่ �ำ หรับติดแสตมป์ ทีนี้โปสการ์ดญีป่ นุ่ ใบ
ที่ผมจะส่งนี้ พื้นที่ซีกขวาที่ให้จ่าหน้าชื่อที่อยู่ผู้รับมันแคบ ผมเลยย้ายมาเขียนช่องซ้ายแทน แล้ว
ติดแสตมป์ทม่ี มุ ขวาบนปกติ เมือ่ ส่งเสร็จแล้วผมก็เดินออกมาจากทีท่ �ำ การไปรษณีย์ สักครูก่ ็ได้ยนิ
เสียงร้องเรียกผมตามหลังมา เป็นเจ้าหน้าที่ไปรษณียส์ าวนัน่ เอง ถ้าผมเข้าใจไม่ผดิ เธอพยายาม
อธิบายว่าผมติดแสตมป์ผิดตำ�แหน่ง เนื่องจากผมเขียนจ่าหน้าชื่อที่อยู่มาฝั่งซ้ายของโปสการ์ด
แสตมป์จะต้องติดเหนือชื่อที่อยู่ครับ ซึ่งกรณีนี้ ถ้าย้ายจุดติดแสตมป์ใหม่ ก็คงจะมาอยู่ประมาณ
กลางโปสการ์ดนั่นเอง
อ้าว...ที่นี้ทำ�ไงล่ะ ติดแสตมป์ไปแล้ว ต้องลอกออกติดใหม่มั้ยนี่ เจ้าหน้าที่สาวก็ยังใจดีครับ
บอกว่าครั้งนี้ ไม่เป็นไร อนุโลมให้ แต่มาบอกให้ผมทราบ เผื่อคราวหลังจะได้ทำ�ให้ถูกต้อง
โห...เขาใส่ใจกันขนาดนี้เลยหรือนี่ ก็ต้องขอขอบคุณและชื่นชมเขาล่ะครับ
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ร.วรวิกลั ยา เกียรติพ์ งษ์ลาภ
นักวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจยั
แสงซินโครตรอน (องค์การ
มหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เปิดเผยว่า “สถาบันวิจัย
แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Story

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

ราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
โดย ผศ. ดร.นิภาพร อามัสสา หัวหน้า
โครงการวิจัยต้นแบบการผลิตเห็ด
เยื่อไผ่ในสวนไผ่ครบวงจร ร่วมวิจัย
ภายใต้ทุนสนับสนุนจากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ได้ ทำ � การศึ ก ษาองค์ ป ระกอบและ
สารสำ�คัญของเห็ดเยื่อไผ่สายพันธุ์
กระโปรงยาวสีขาว เพือ่ นำ�ความรูจ้ าก
งานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ ในเชิง
พาณิชย์ด้านต่างๆ ทั้งนี้สืบเนื่องจาก

เห็ดเยื่อไผ่ หรือเห็ดร่างแห (Dictyophora indusiata) เป็นทีน่ ยิ มบริโภค
ในประเทศจีนมานาน และเชื่อว่ามี
สรรพคุณทางยามากมาย เช่น บำ�รุง
ร่างกาย บำ�รุงสมอง และลดความดัน
ซึง่ ประเทศจีนเป็นประเทศทีม่ กี ารวิจยั
พัฒนาเห็ดเยื่อไผ่มาเป็นเวลาหลาย
สิบปีจนสามารถผลิตเป็นการค้าได้
เพียงประเทศเดียวในโลก
เห็ ด เยื่ อ ไผ่ นี้ ส ามารถเติ บ โตใน
พื้ น ที่ เ ขตร้ อ นชื้ น ดั ง ในป่ า ไผ่ ข อง

เห็ดเยื่อไผ่ เป็นที่นิยมบริโภคในประเทศจีนมานาน และ
เชื่อว่ามีสรรพคุณทางยามากมาย เช่น บำ�รุงร่างกาย
บำ�รุงสมอง และลดความดัน ซึง่ ประเทศจีนเป็นประเทศ
ทีม่ กี ารวิจยั พัฒนาเห็ดเยือ่ ไผ่มาเป็นเวลาหลายสิบปีจน
สามารถผลิตเป็นการค้าได้เพียงประเทศเดียวในโลก

แปลงปลูกเห็ดเยื่อไผ่ของไทย

ดร.วรวิกัลยา เกียรติ์พงษ์ลาภ
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ประเทศไทยได้เช่นกันซึ่งพบมีอยู่ 4
สายพันธุ์ ได้แก่ เห็ดเยือ่ ไผ่กระโปรงยาว
เห็ดเยื่อไผ่กระโปรงสั้น เห็ดเยื่อไผ่
สีชมพู และเห็ดเยื่อไผ่สีส้ม อย่างไร
ก็ตามเห็ดนีย้ งั พบตามธรรมชาติได้นอ้ ย
ทำ�ให้ ในช่วงไม่กป่ี ที ผ่ี า่ นมามีการศึกษา
วิจัยการเพาะปลูกรวมถึงสรรพคุณ
ของเห็ดเยื่อไผ่ เพื่อให้ผู้บริโภคและ
นักวิจยั ได้เข้าใจถึงเห็ดเยือ่ ไผ่มากขึน้
โดยมีรายงานว่าคุณค่าทางโภชนาการ
และสรรพคุ ณ ทางทางยาของเห็ ด
เยื่ อ ไผ่ นี้ ขึ้ น กั บ สายพั น ธุ์ และจาก
สรรพคุณทางยาและความนิยมบริโภค
ที่มากขึ้นทำ�ให้เห็ดเยื่อไผ่กลายเป็น
เห็ดเศรษฐกิจอีกชนิดที่ ได้กำ�ลังรับ
ความสนใจเพาะเลี้ยงในปัจจุบัน”
ดร.วรวิกลั ยา กล่าวอีกว่า “ทีมงาน
ของ ผศ. ดร.นิภาพร อามัสสา ประสบ
ความสำ � เร็ จ ในการหาวิธีเพาะปลูก

เห็ดเยื่อไผ่สายพันธุ์จีนกระโปรงยาว
สี ข าวรวมถึ ง วิ ธี ก ารเก็ บ รั ก ษาและ
การดู แ ลหลั ง การเก็ บ เกี่ ย ว อี ก ทั้ ง
ได้ทำ�งานวิจัยร่วมกับทีมงานนักวิจัย
ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนมา
ตัง้ แต่ชว่ งปลายปี พ.ศ. 2559 โดยเก็บ
ตัว อย่างเห็ ดเยื่อ ไผ่แ บบตู มมาจาก
แปลงวิจยั ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสระแก้ว
และนครราชสีมา เพื่อทำ�การศึกษา
องค์ประกอบและสารสำ�คัญของเห็ด
เยื่อไผ่ในห้องปฏิบัติการแสงสยาม
สถาบั น วิ จั ย แสงซิ น โครตรอน
พบว่า เห็ดเยื่อไผ่ชนิดนี้มีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง โดยมีโปรตีนร้อยละ 20
ไขมั น ร้ อ ยละ 4-5 คาร์ โ บไฮเดรต
ร้อยละ 40-50 กรดอะมิโนมากกว่า
14 ชนิด และวิตามินอีกหลายชนิด
ซึ่งเห็ดเยื่อไผ่นี้มีโปรตีนสูงกว่าเห็ด
อื่นๆ คือเห็ดโคนที่มีโปรตีนร้อยละ

เห้ดเยื่อไผ่นำ�มาทำ�เป็นอาหารตุ๋นเยื่อไผ่
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4.2 เห็ดฟางร้อยละ 3.4 เห็ดหอมสด
ร้อยละ 2.2 และเห็ดหูหนูร้อยละ 1.4
เป็นต้น ดังนัน้ เห็ดเยือ่ ไผ่จงึ เหมาะกับ
การนำ�มาบริโภคเป็นโปรตีนทีท่ ดแทน
เนื้อสัตว์ได้
นอกจากคุณค่าทางโภชนาการ
แล้ว ในแต่ละส่วนของเห็ดเยือ่ ไผ่ยงั มี
สารสำ�คัญและฤทธิท์ างชีวภาพทีแ่ ตก
ต่างกันไป โดยในส่วนปลอกหุ้มดอก
และหมวกดอกจะมีสารต้านอนุมูล
อิสระ (antioxidant) อยูใ่ นปริมาณสูง
สามารถป้องกันหรือชะลอการเกิด
กระบวนการออกซิเดชั่นได้หลายรูป
แบบ ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคเรื้อรังได้อย่างหลากหลาย เช่น
โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ
โรคสมอง
ส่วนเมือกหุม้ ดอกเห็ด มีลกั ษณะ
เป็ น เจลเข้ ม ข้ น ที่ อุ ด มไปด้ ว ยกรด
ไฮยาลูรอนิก (hyaluronic acid) และ
อัลลันโทอิน (allantoin) ซึง่ มีฤทธิต์ า้ น
การอักเสบ ลดการระคายเคืองของ
ผิว เพิ่มความชุ่มชื้น ฟื้นฟูเซลล์ผิว
ทีเ่ สือ่ มสภาพ และยังพบกรดกลูโคนิก
(gluconic acid) ที่สามารถเร่งการ
ผลัดเซลล์ผวิ ทีช่ นั้ ผิวหนังกำ�พร้า ช่วย
กระตุน้ การสร้างคอลลาเจน ซึง่ ทำ�ให้
ผิวหนังชุม่ ชืน้ นุม่ นวล มีความยืดหยุน่ ดี
ลดริ้ ว รอยและช่ ว ยเติ ม เต็ ม ผิ ว ที่
หย่ อนคล้ อย โดยสารอัลลันโทอิน
จากเห็ดเยื่อไผ่นี้เป็นสารชนิดเดียว
กับที่พบในเมือกหอยทาก แต่จะมี
ความบริสุทธิ์และสามารถเก็บเกี่ยว
ได้ง่ายกว่า

Cover
Story

ส่วนลำ�ต้นและกระโปรงนัน้ อุดม
ไปด้วยสารพอลิแซกคาไรด์พวกเบตา
กลูแคน (β-glucan) ซึง่ เป็นสารทีช่ ว่ ย
เพิ่มภูมิต้านทาน ทั้งกระตุ้นและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบภูมคิ มุ้ กันของ
ร่างกาย ยิ่งไปกว่านั้นในส่วนลำ�ต้น
นี้ยังพบสารดิกทิโอฟอรีน เอและบี
(dictyophorines A and B) ซึ่งเป็น
สารทีพ่ บยากมากในสิง่ มีชวี ติ ชนิดอืน่ ๆ
มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการลดการอั ก เสบ
ยับยั้งมะเร็ง และยังเป็นสารที่ช่วย

กระตุน้ การทำ�งานของเซลล์ประสาท
และป้องกันโรคสมองเสือ่ ม นอกจาก
นั้นสปอร์เชื้อราสีน้ำ�ตาลเขียวขี้ม้าที่
มีกลิ่นค่อนข้างเหม็น ทีมวิจัยพบว่า
มีสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant)
อยู่ในปริมาณสูงและพบสารสำ�คัญที่
สามารถนำ�ไปทำ�ยาโด๊ปได้”
ผศ. ดร.นิภาพร อามัสสา กล่าวเสริม
ตอนท้ายว่า “จากการศึกษาดังกล่าว
จะเห็นได้ว่า เห็ดเยื่อไผ่สายพันธุ์จีน
กระโปรงยาวสีขาวนี้อุดมไปด้วยสาร

วงการผลิตภัณฑ์เวชสำ�อางที่สามารถพัฒนาให้มี
คุณสมบัตทิ ดั เทียมกับเยือ่ เมือกหอยทาก ซึง่ เป็นการ
เพิ่มมูลค่าให้กับเห็ดเยื่อไผ่

สำ�คัญมากมายเหมาะสำ�หรับการนำ�
ไปเป็นวัตถุดบิ เพือ่ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
เชิงพาณิชย์ทั้งในวงการอาหารเพื่อ
สุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ
รวมถึงวงการผลิตภัณฑ์เวชสำ�อาง
ที่ ส ามารถพั ฒ นาให้ มี คุ ณ สมบั ติ
ทัดเทียมกับเยื่อเมือกหอยทาก ซึ่ง
เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเห็ดเยื่อไผ่
อีกด้วย โดยประโยชน์ดงั กล่าวสอดรับ
กั บ กระแสรั ก ษ์ โ ลกและรั ก สุ ข ภาพ
ที่กำ�ลังได้รับความสนใจอย่างกว้าง
ขวางทั่วโลก”
“ทีมงานจะต่อยอดงานวิจยั ดังกล่าว
ให้สามารถใช้ประโยชน์จากเห็ดได้
อย่างแท้จริง โดยขณะนี้ทีมนักวิจัย
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ได้เพาะเลี้ยงเห็ดเยื้อไผ่เพื่อ
เป็นต้นแบบไว้เป็นจำ�นวนมาก และเตรียม
สร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้เพาะปลูก
เห็ดเยือ่ ไผ่แห่งประเทศไทย และนำ�เสนอ
ต่อประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ที่ จ ะทำ � แปลงเพาะปลู ก เห็ ด เยื่ อ ไผ่
ให้มีผลผลิตสูง เพื่อรองรับการผลิต
อาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร และรวมถึงเวชสำ�อาง ทีน่ กั วิจยั
กำ�ลังทดลอง คาดว่า อีก 1 ปีจะมี
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเห็ ด เยื่ อ ไผ่ โ ดยที ม
นักวิจยั นีแ้ น่นอน” ดร.วรวิกลั ยา กล่าว
โดยสรุป
ที่มาข้อมูล :

http://www.slri.or.th/th/index.php/
slriresearch/ซินโครตรอน-วิจัยพบ“เห็ดเยื่อไผ่”-สุดมหัศจรรย์อุดมไปด้วย
ผศ.
ภาพร อามั
สารคุดร.นิ
ณประโยชน์
สูงเร่สงสาต่อยอดผลิต
อาหารเสริม-เวชสำ�อาง.html
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ระเบียงข่าว
วิทย์-เทคโนฯ
ไทย

กองบรรณาธิการ

พิพธิ ภัณฑ์ตวั อย่างเห็ดรา

ป

ระเทศไทยมีภมู ปิ ระเทศตัง้ อยูใ่ นเขตร้อนชืน้ จึง
มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ซึ่งรวมถึง
ความหลากหลายของจุลชีพจำ�พวกเห็ดราด้วย
เช่นกัน และยังมีการค้นพบตัวอย่างเห็ดราชนิดใหม่ของ
โลกปีละหลายชนิด
ดังนั้น การเก็บรักษาตัวอย่างเห็ดราให้คงสภาพที่ดี
ที่สุดให้ ได้ระยะเวลายาวนานที่สุดจึงมีความสำ�คัญอย่าง
ยิ่งต่อการศึกษาวิจัย และการนำ�ไปใช้ประโยชน์
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
(ไบโอเทค) สวทช. จึงได้จัดตั้ง พิพิธภัณฑ์ตัวอย่างเห็ดรา
(BIOTEC Bangkok Herbarium) ขึ้น เพื่อเป็นสถานที่รับ
ฝากและเก็บรักษาตัวอย่างเห็ดราแบบแห้งในระยะยาว มี
ระบบการบริหารจัดการที่ดี ผู้ฝากสามารถตรวจสอบ และ
เข้าถึงข้อมูลตัวอย่างได้ง่าย รวมทั้งยังมีมาตรฐานซึ่งเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล

ดินดีดว้ ยปุย๋
อินทรียแ์ บบไม่
พลิกกลับกอง

ก

า ร ใ ช้ ปุ๋ ย ห มั ก ห รื อ ปุ๋ ย
อินทรีย์ปลูกพืช นอกจาก
จะช่ ว ยลดต้ น ทุ น การใช้
ปุ๋ยเคมีและสารเคมีแล้ว ยังช่วยเติม
ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ให้ กั บ ดิ น ด้ ว ย
แต่ ก ว่ า จะหมั ก ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ ใ ห้ ไ ด้ ที่
ก็ ต้ อ งใช้ เวลานานหลายเดื อ น ซึ่ ง
ปัญหานี้ แก้ไขได้แล้ว เพียง 60 วัน
ก็ได้ปุ๋ยมาใช้แล้ว

ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ฯ ได้เก็บรวบรวมตัวอย่างจำ�นวน
มากกว่า 40,000 ตัวอย่าง ซึ่งตัวอย่างเห็ดราเหล่านี้จะได้
รับการตรวจสอบคุณภาพ ขึ้นทะเบียนและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ นอกจากนีพ้ พิ ธิ ภัณฑ์ฯ ยังให้บริการรับฝากและ
ยืมตัวอย่างเพื่อการวิจัยแก่บุคคลภายในประเทศและต่าง
ประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
ชมคลิปวิดีโอได้ที่ :

ชมคลิปวิดีโอได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=CCaTcmT2XqE

โดยทั่วไปการผลิตปุ๋ยหมักหรือ
ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ ต้ อ งพลิ ก กลั บ กองอยู่
เรื่ อ ยๆ เพื่ อ เติ ม ออกซิ เ จนให้ กั บ
จุลนิ ทรีย์ ใช้ ในกระบวนการย่อยสลาย
ทางชีวภาพ ซึ่งการพลิกกลับกองนั้น
ต้องใช้แรงงานและสิ้นเปลืองเวลา
สถาบั น การจั ด การเทคโนโลยี
และนวั ต กรรมเกษตร สวทช. ได้
สนับสนุนทุนวิจัยให้ ผศ. ธีระพงษ์
สว่างปัญญางกูร จากมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ พัฒนานวัตกรรมการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง โดยใช้
วัตถุดิบเพียง 2 อย่าง คือ เศษพืช
และมูลสัตว์ ซึ่งหาได้ทั่วไปในพื้นที่
เช่น ฟางข้าว เศษข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ชมคลิปวิดีโอได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=Umr6V5x_uRE
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ผักตบชวา ใบไม้ ใช้เวลาผลิตเพียง
60 วัน ก็จะได้ปยุ๋ อินทรียท์ อี่ ดุ มไปด้วย
ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และ
จุลธาตุที่สำ�คัญต่อการเจริญเติบโต
ของพื ช และมี คุ ณ ภาพสู ง ตามค่ า
มาตรฐานปุย๋ อินทรียข์ องกรมวิชาการ
เกษตรทุกประการ ปัจจุบันได้รับการ
ตอบรับจากเกษตรกรและขยายผล
การใช้เทคโนโลยีนี้ในวงกว้าง

ระเบียงข่าว
วิทย์-เทคโนฯ
ไทย

สมุดบันทึกสุขภาพเด็ก
อิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ

ก

ารดูแลสุขภาพเด็กเป็นสิ่ง
สำ�คัญมาก ทัง้ เรือ่ งโภชนการ
ในเด็ก การฉีดวัคซีน หรือ
การดูแลรักษาหนูน้อยในยามเจ็บป่วย
นั ก วิ จั ย จึ ง ได้ พั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น
Ya&Kids เพือ่ ช่วยอำ�นวยความสะดวก
แก่คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองใน
การดูแลสุขภาพของบุตรหลาน
นักวิจยั สวทช. ร่วมกับ มูลนิธเิ พือ่
การวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.)
พัฒนาแอปพลิเคชัน Ya&Kids หรือ

สมุดบันทึกสุขภาพเด็กอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะขึ้น เพื่อจัดเก็บข้อมูลด้าน
สุ ข ภาพส่ ว นบุ ค คลสำ � หรั บ เด็ ก
ที่ ต้ อ งการการดู แ ลเป็ น พิ เ ศษ ทั้ ง
ข้อมูลการฉีดวัคซีนในแต่ละช่วงอายุ
พัฒนาการการเจริญเติบโต น้ำ�หนัก
ส่วนสูง ผลการตรวจร่างกาย และ
ประวัติการใช้ยา โดยมีระบบบัญชีผู้
ใช้บริการรายบุคคล เพื่อทดแทนการ
ใช้สมุดบันทึกสุขภาพรูปแบบเดิม
แอปพลิ เ คชั น Ya&Kids ยั ง มี

ระบบการแสดงผลและการแจ้งเตือน
ให้ผู้ปกครองทราบข้อมูล เช่น เตือน
นัดฉีดวัคซีน หรือวิธีปฏิบัติตัวที่ถูก
ต้อง รวมไปถึงข้อมูลความรู้ที่จำ�เป็น
ในการดูแลสุขภาพเด็ก ที่เรียบเรียง
โดยบุ ค ลากรทางการแพทย์ ใ นรู ป
แบบที่เข้าใจง่าย รองรับการทำ�งาน
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ชมคลิปวิดีโอได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=JZQQlzeZiu0

ฤทธิต์ า้ นความเครียดของชาเขียว
ทีม่ ปี ริมาณคาเฟอีนต่�ำ

t

heanine เป็นกรดไขมันที่มีผล

ต่อการลดความเครียดได้ และ
พบในใบชา แต่ถูกยับยั้งฤทธิ์
โดยสารคาเฟอี น ที่ พ บในใบชาเช่ น
กัน ดังนั้น จึงมีการศึกษาฤทธิ์ต้าน
ความเครียดของชาเขียวที่มีปริมาณ
คาเฟอีนต่ำ�ในอาสาสมัครสุขภาพดี
ทั้งเพศชายและหญิงจำ�นวน 20 คน
โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม (กลุ่มละ
10 คน)
กลุ่มแรกให้ดื่มชาเขียวมีปริมาณ
คาเฟอีนต่�ำ วันละมากกว่าหรือเท่ากับ
500 มิลลิลิตร ซึ่งจะได้รับ theanine
ประมาณ 15 มิลลิกรัมต่อวัน (ถุง

ชา 3 กรัม ชงในน้ำ� 500 มิลลิลิตร
ที่อุณหภูมิห้อง) ในทุกๆ เช้า นาน
ติดต่อกัน 17 วัน (ก่อนการทดสอบ
1 สัปดาห์ และระหว่างการฝึกปฏิบัติ
งานเป็นเวลา 10 วัน) ส่วนกลุ่มที่ 2
ให้ดื่มชาบาร์เลย์ (กลุ่มควบคุม) จาก
นั้ น ประเมิ น ภาวะความเครี ย ดของ
อาสาสมัครด้วยแบบสอบถาม the
state-trait anxiety inventory (STAI)
และการตรวจวัดปริมาณ α-amylase
ในน้ำ�ลาย (sAA) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัด
ความเครียด ทัง้ ช่วงก่อนและระหว่าง
การทดสอบ
ผลจากการศึ ก ษาพบว่ า อาสา

สมั ค รกลุ่ ม ที่ ดื่ ม ชาเขี ย วมี ภ าวะ
ความเครียดต่�ำ กว่ากลุม่ ควบคุมอย่าง
มี นั ย สำ � คั ญ และผลการตรวจวั ด
ปริมาณ α-amylase ในน้ำ�ลายพบ
ว่า ในระหว่างการฝึกปฏิบตั งิ าน กลุม่
ควบคุมมีค่าปริมาณ α-amylase สูง
ขึน้ อย่างมีนยั สำ�คัญเมือ่ เทียบกับกลุม่
ทีด่ มื่ ชาเขียว ผลการศึกษานีจ้ งึ แสดง
ให้เห็นว่า การดื่มชาเขียวที่มีปริมาณ
คาเฟอีนต่ำ�มีผลช่วยลดความเครียด
ได้

ข้อมูลจาก http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1352
ภาพจาก https://www.ranongshop.com/ชาเขียว-green-tea/
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ลดน้�ำ หนักผูห้ ญิงอ้วนด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีม่ ี
ส่วนประกอบของสารสกัดชาเขียว พริก และขิง

เ

ข้อมูลจาก :

http://www.medplant.mahidol.ac.th/
active/shownews.asp?id=1348

ภาพจาก :

http://moziru.com/images/scaleclipart-overweight-17.jpg

มกราคม 2561

ว็ บ ไซต์ ข องสำ � นั ก งานข้ อ มู ล
สมุ น ไพร คณะเภสั ช ศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เผยผล
การศึ ก ษา แบบสุ่ ม และปกปิ ด ทั้ ง
สองฝ่ายในผู้หญิงจำ�นวน 50 คน ที่
มีอายุระหว่าง 18-50 ปี และมีน�้ำ หนัก
เกินหรือเป็นโรคอ้วน (ดัชนีมวลกาย :
BMI ≥ 25 กิโลกรัม /ตารางเมตร)
โดยแบ่ ง ผู้ ป่ ว ยออกเป็ น 2 กลุ่ ม
กลุ่มละ 25 คน
กลุม่ ที่ 1 ได้รบั สารสกัดผลิตภัณฑ์
เสริ ม อาหารชนิ ด แคปซู ล ที่ มี ส่ ว น
ประกอบของสารสกัดชาเขียว 125
มิ ล ลิ ก รั ม สารสกั ด จากพริ ก 25
มิลลิกรัม และสารสกัดจากขิง 50
มิลลิกรัม /1 แคปซูล ให้รับประทาน
ครัง้ ละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครัง้ พร้อม
อาหารกลางวัน และอาหารเย็น กลุม่
ที่ 2 ได้รับยาหลอกในขนาดที่เท่ากัน
นาน 8 สัปดาห์
ผลการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม ที่ ไ ด้
รั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารที่ มี ส่ ว น

8

ประกอบของสารสกัดชาเขียว พริก
และขิง น้ำ�หนักร่างกายลดลง (-1.8
± 1.5 กิ โ ลกรั ม ) ในขณะที่ ก ลุ่ ม
ควบคุ ม มี น้ำ � หนั ก ร่ า งกายเพิ่ ม ขึ้ น
(+0.4 ± 1.2 กิโลกรัม) BMI ลดลง
(-0.7 ± 0.5 กิโลกรัม /ตารางเมตร)
นอกจากนี้ ยั ง ลดระดั บ อิ น ซู ลิ น ใน
เลือด (-2.6 ± 3.9 ±IU/ml.) ลด
ภาวะการดื้อยาต่ออินซูลิน และเพิ่ม
ระดับกลูตาไธโอนในเลือด (+73.8 ±
120.6 ±mol/L.) เมือ่ เปรียบเทียบกับ
กลุ่มควบคุม
จากการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ส รุ ป ได้
ว่า การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารที่มีส่วนประกอบของสารสกัด
ชาเขี ย ว 125 มิ ล ลิ ก รั ม พริ ก 25
มิลลิกรัม และขิง 50 มิลลิกรัม /1
แคปซูล วันละ 4 แคปซูล นาน 8
สัปดาห์ มีผลให้น้ำ�หนักร่างกาย BMI
และอินซูลินในเลือดลดลง แต่ระดับ
กลูตาไธโอนเพิ่มขึ้น

ระเบียงข่าว
วิทย์-เทคโนฯ
ไทย

“ฝนดาวตกเจมินดิ ส์” มา
ตามนั ด ทั่ ว ไทยแห่ ช ม
คึกคัก อินทนนท์พีคสุด
ทะลุ 200 ดวงต่อชัว่ โมง

ส

ภาพปรากฏการณ์ฝนดาวตกเจมินิดส์
ถ่ า ยโดยใช้ เ ทคนิ ค ติ ด ตามวั ต ถุ ท้ อ งฟ้ า ด้ ว ยขาตั้ ง กล้ อ งโทรทรศน์
แบบตามดาว วันที่ 14-15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่ช่วงเวลา
21:30-01:00 น. ซึ่งคืนดังกล่าวมีจำ�นวนฝนดาวตกมากที่สุดช่วง
เที่ยงคืนเป็นต้นไป โดยสามารถสังเกตเห็นไฟล์บอลจำ�นวนหลายลูก
ในช่วงเวลาดังกล่าว

ถาบั น วิ จั ย ดาราศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ (องค์ ก าร
มหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จัดสังเกตการณ์ฝนดาวตกเจมินดิ ส์
คืนวันที่ 14 ถึงรุง่ เช้า 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นำ�ประชาชน
นอนนับฝนดาวตกยอดดอยอินทนนท์ ท้าลมหนาว 9 องศา
มาให้ชมแบบเต็มตา จุใจ นับได้กว่า 200 ดวงต่อชั่วโมง
ส่วนอีก 3 จุดสุดคึกคัก ทั้งโคราช ฉะเชิงเทรา สงขลา
มีประชาชนสนใจร่วมชมหลายพันคน ขณะที่หลายจังหวัด
เห็นชัดไม่แพ้กัน
	ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์ เปิดเผยว่า ปรากฏการณ์ฝนดาวตกเจมินิดส์
หรือฝนดาวตกกลุ่มดาวคนคู่ในคืนวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.
2560 เริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่เวลาประมาณสองทุ่มครึ่ง
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึง่ เป็นศูนย์กลางการกระจาย
ของฝนดาวตกเจมินิดส์ บริเวณกลุ่มดาวคนคู่ มีลักษณะ
เป็นริ้วสีขาวพาดผ่านท้องฟ้า เห็นได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า
และเริ่มถี่ขึ้นเรื่อยๆ
ปริมาณฝนดาวตกมากที่สุดตั้งแต่เวลาประมาณเที่ยง
คืนเป็นต้นไป นับได้ประมาณ 200 ดวงต่อชั่วโมง ฝน
ดาวตกเจมินิดส์จะมีจุดเด่นคือมีความเร็วของดาวตกไม่
มากนัก สังเกตเห็นได้งา่ ย แต่ละดวงปรากฏนานประมาณ
1-3 วินาที สามารถชีช้ วนคนข้างๆ ให้ชมดาวตกได้อย่างทัน
ท่วงที

ที่ยอดดอยอินทนนท์คืนนี้สภาพท้องฟ้าดีมาก และยัง
ตรงกั บ ช่ ว งข้ า งแรม ท้ อ งฟ้ า จึ ง มื ด สนิ ท ไร้ แ สงจั น ทร์
รบกวน ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมชมฝนดาวตกเจมินิดส์
ต่างมีความสุขที่ได้ชมดาวตกกันอย่างเต็มตา ตลอดช่วงที่
ดาวตกปรากฏให้เห็นก็จะมีเสียงฮือฮา โห่ร้องพร้อมเสียง
เรียกชี้ชวนกันดูเป็นระยะๆ โดยเฉพาะช่วงปรากฏให้เห็น
เป็นลูกไฟขนาดใหญ่ (Fireball) ทำ�ให้บรรยากาศการเฝ้า
รอชมฝนดาวตกเจมินิดส์ ในครั้งนี้เต็มไปด้วยความคึกคัก
และสนุกสนานเป็นอย่างยิ่ง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/3442-narit-geminids-meteor-shower-2560
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วว.จับมือพันธมิตรเปิดตัวผลิตภัณฑ์เวชสำ�อางชะลอ
วัยจากเมือกหอยทากสายพันธุอ์ าช่าฝีมอื นักวิจยั ไทย

ส

ถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือ
พันธมิตร เปิดตัวผลิตภัณฑ์เวชสำ�อางชะลอวัยจาก
เมือกหอยทากสายพันธุอ์ าช่า...มีฤทธิ์ กระตุน้ การเจริญของเซลล์
ผิวหนังมนุษย์ได้สูงที่สุด หวังเพิ่มรายได้ ให้แก่เกษตร นำ�ผลงาน
ฝีมือนักวิจัยไทยใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ พร้อมผลิตจำ�หน่าย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน
นายสายันต์ ตันพานิช รองผูว้ า่ การ ชะลอวัยจากเมือกหอยทากสายพันธุ์
กลุม่ วิจยั และพัฒนาด้านอุตสาหกรรม อาช่า ประสบผลสำ�เร็จในการพัฒนา
ชีวภาพ วว. กล่าวว่า วว. โดย ศูนย์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เซรั่ ม บำ � รุ ง ผิ ว หน้ า จาก
เชี่ ย วชาญนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ เมื อ กหอยทาก ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ น
สมุนไพร ได้ร่วมวิจัยกับบริษัทเอเดน ของเหลว มีสีเหลืองใส และมีความ
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ภายใต้ คงตัวทีด่ ี หลังการทดสอบความคงตัว
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำ�อาง ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภ ายใต้ ส ภาวะที่ เร่ ง

โดยใช้การสลับร้อนและเย็นเป็นเวลา
6 รอบ พบว่าผลิตภัณฑ์มีฤทธิ์ยับยั้ง
เอนไซม์ไทโรซิเนส และกระตุ้นการ
เจริญของเซลล์ผิวหนังมนุษย์ ได้สูง
ถึง 96.85% และมีคุณสมบัติชะลอ
วัยที่ดี โดยสามารถกระตุ้นการเจริญ
ของเซลล์ผิว หนังมนุษย์ ไ ด้สูงที่สุด
และไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อ
ผิวหนังภายใน 24 ชั่วโมง
ทั้ ง นี้ ค วามร่ ว มมื อ ในการวิ จั ย
และพั ฒ นาของ วว. กั บ พั น ธมิ ต ร
คือ บริษัทเอเดนอินเตอร์เนชั่นแนล
จำ�กัด ภายใต้ โครงการฯ ดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้และ
ใช้ ป ระโยชน์ จ ากหอยทากที่ มี ม าก
ในเขตจังหวัดนครนายก สำ�หรับการ
ใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ เพื่อการ
ผลิ ต จำ � หน่ า ยภายในประเทศและ
ส่งออกต่างประเทศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.tistr.or.th/tistr/newsboard/shownews.php?Category=newsboard&No=932
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จั น ทร์ เ ต็ ม ดวง
ใกล้ โ ลกคื น 2
มกราคม 2561

ส

ถาบั น วิ จั ย ดาราศาสตร์
แ ห่ ง ช า ติ ( อ ง ค์ ก า ร
มหาชน) (สดร.) กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยภาพ
ดวงจันทร์ช่วงหัวค่ำ�วันที่ 2 มกราคม
พ.ศ. 2561 เป็นวันที่ดวงจันทร์เต็ม
ดวงโคจรเข้าใกล้ โลกที่สุดในรอบปี
2561 ระยะห่างประมาณ 356,595
กิโลเมตร จะสังเกตเห็นดวงจันทร์
เต็ ม ดวงมี ข นาดปรากฏใหญ่ ก ว่ า
ปกติเล็กน้อย หรือ “ซูเปอร์ฟูลมูน”

(super full moon) ภาพดังกล่าว
บันทึกไว้ขณะเครื่องบินบินผ่าน เมื่อ
เวลาประมาณ 18:54 น. ณ ลานน้ำ�พุ
ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง
เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่

หลายพื้นที่ทั่วไทยสามารถชมความ
สวยงามของปรากฏการณ์ดวงจันทร์
เต็มดวงใกล้ โลกที่สุดในรอบปีในครั้ง
นี้ ได้เช่นกัน

ข้อมูลจาก : http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/3460-narit-super-full-moon-2561-photo
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หน้าต่างข่าว
วิทย์-เทคโนฯ
โลก

กองบรรณาธิการ

ภาพกาแล็กซีชนกันอันน่าทึ่งจาก
กล้องโทรทรรศน์ฮับเบิล

N

GC 5256 เป็ น วั ต ถุ
ท้ อ งฟ้ า หนึ่ ง ที่ ส วยงาม
แ ล ะ มี รู ป ท ร ง แ ป ล ก
ตาอย่ า งยิ่ ง ที่ ใ จกลางของวั ต ถุ นี้
สว่างไสวไปด้วยแก๊สและฝุ่นที่หมุน
วนอย่ า งรุ น แรง ส่ ว นบริเวณรอบๆ
มี ลั ก ษณะเหมื อ นของเหลวที่ ส าด
กระจายทั่ว มันเป็นวัตถุที่อยู่ห่างจาก
โลกราว 350 ล้านปีแสง ในทิศทาง
ของกลุ่มดาวหมีใหญ่
เหตุที่รูปร่างมันแปลกประหลาด
แบบนี้ เ ป็ น เพราะมั นไม่ใช่ก าแล็ก ซี
เดีย่ วๆ แต่เป็นกาแล็กซีสองกาแล็กซี
ที่เข้ามาชนกัน โดยในตอนนี้ใจกลาง
ของกาแล็กซีทั้งสองอยู่ห่างกันราว
13,000 ปีแสง
แม้กาแล็กซีชนกันเป็นปรากฏการณ์
ทีพ่ บเห็นได้ทว่ั ไปในเอกภพ แต่มนั สร้าง
ความน่าสนใจให้กับนักดาราศาสตร์
ได้ทกุ ครัง้ ทีเ่ ห็น เพราะการชนกันของ
กาแล็กซีทำ�ให้เกิดโครงสร้างแปลกๆ
ได้อย่างหลากหลาย
การชนกั น ของกาแล็ ก ซี นั้ น ไม่
เหมือนรถชนกัน เพราะมันเป็นการ
ชนกันอย่างเงียบงัน

ที่ ว่ า เงี ย บงั น นั้ น ด้ ว ยสาเหตุ
2 ข้อ
1. ในอวกาศไม่มีอากาศ มันจึง
ไม่มีเสียงของการชน
2. ในการชนกั น แต่ ล ะครั้ ง
ดาวฤกษ์ต่างๆ ในกาแล็กซีเคลื่อน
ผ่านกันไปโดยแทบจะไม่ชนกันตรงๆ
เลย เนือ่ งจากกาแล็กซีเป็นโครงสร้าง
ที่เต็มไปด้วยที่ว่าง แต่การชนกันก็ยัง
ทำ�ให้ โครงสร้างของกาแล็กซีท้ังสอง
บิดเบี้ยวผิดรูปผิดร่างไปได้ เนื่องจาก
มวลมหาศาลทั้ ง สองกาแล็ ก ซี ส่ ง
แรงโน้ ม ถ่ ว งกระทำ � ต่ อ กั น และกั น
การเปลี่ ย นแปลงรู ป ร่ า งนี้ กิ น เวลา
ยาวนาน NGC 5256 เป็นตัวอย่าง

ข้อมูลอ้างอิงและคลิปวิดีโอ : http://www.spacetelescope.org/news/heic1720/
เผยแพร่ทางเว็บ : :http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-news/3452-hubble-ngc-5256
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หนึ่งของกาแล็กซีที่ชนกันและยังไม่
เข้าสู่สภาวะเสถียร กว่ามันจะเข้าสู่
สภาวะเสถียรได้ตอ้ งใช้เวลาอีกหลาย
ล้านปี
หากสังเกต NGC 5256 อย่าง
ละเอี ย ดจะพบว่ า ที่ ใ จกลางของ
ทั้ ง สองกาแล็ ก ซี นี้ มี ห ลุ ม ดำ � มวล
ยิ่งยวดอยู่ กล้องโทรทรรศน์อวกาศ
จั น ทราสามารถเก็ บ ภาพใจกลาง
ของกาแล็กซีทั้งสองไว้ ได้ด้วย การ
ตรวจจับรังสีเอกซ์ แก๊สที่กระจายตัว
อยู่รอบๆ ใจกลางกาแล็กซีทั้งสอง
มี อุ ณ หภู มิ สู ง มาก เนื่ อ งจากคลื่ น
กระแทกที่ เ กิ ด การพุ่ ง ชนกั น อย่ า ง
รุนแรงของกลุ่มแก๊ส
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วีณา ยศวังใจ

VIP-Safe
Plus
ตรวจเชื้อก่อโรคในอาหาร

แม่นยำ� รวดเร็ว ราคาประหยัด
อาหารทีป่ นเปือ้ นเชือ้ แบคทีเรียก่อโรคส่งผลให้
ผู้ที่บริโภคเข้าไปได้รับอันตรายจากความผิด
ปกติของการทำ�งานของระบบทางเดินอาหาร
หรือทีร่ จู้ กั กันดีคอื “โรคอาหารเป็นพิษ” ซึง่ มีทงั้
เชื้อที่ก่อโรคชนิดที่รุนแรงน้อย และรุนแรงมาก
สามารถแทรกซึมผ่านผนังลำ�ไส้เข้าสู่กระแส
เลือด จนทำ�ให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้
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VIP-Safe Plus ชุดตรวจเชื้อก่อโรค
ในอาหารแบบพกพา

ก

ารตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย
ก่ อ โรคในอาหารด้ ว ยวิ ธี
ที่มีประสิทธิภาพ ให้ผลที่
ถูกต้อง แม่นยำ� จึงเป็นทางหนึ่งที่จะ
สามารถช่วยป้องกันและควบคุมการ
แพร่กระจายของเชือ้ ก่อโรคในอาหาร
ได้ ซึ่งนักวิจัยไทยได้พัฒนา ชุดตรวจ
แลมป์เคมีไฟฟ้าแบบรวดเร็วขนาด
พกพกเพื่อการตรวจหาเชื้อก่อโรคใน
อาหาร หรือ “VIP-Safe Plus”

มกราคม 2561
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วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย
นักวิจัย ไบโอเทค

วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย หัวหน้า
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรม
ชีวภาพและการตรวจวัด หน่วยวิจัย
เทคโนโลยี ก ารตรวจวิ นิ จ ฉั ย ทาง
ชี ว ภาพ ศู น ย์ พั น ธุ วิ ศ วกรรมและ
เทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
หั ว หน้ า ที ม วิ จั ย VIP-Safe Plus
กล่ า วว่ า “เชื้ อ แบคที เรี ย ก่ อ โรคที่
ปนเปื้อนมาในอาหาร อาจปนเปื้อน

มาในวัตถุดบิ หรือปนเปือ้ นในระหว่าง
กระบวนการผลิต ในอุตสาหกรรม
อาหารจะมีการสุ่มตรวจตัวอย่างเพื่อ
ตรวจหาเชื้ อ ก่ อ โรคต่ า งๆ โดยวิ ธี
มาตรฐานที่ใช้ตรวจหาเชื้อก่อโรคใน
อาหารทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั นัน้ ต้องอาศัย
เครื่องมือที่มีราคาแพง และใช้เวลา
ตรวจนานกว่าจะรูผ้ ล ซึง่ ส่งผลกระทบ
ต่ อ ผู้ ป ระกอบการที่ จ ะต้ อ งส่ ง ออก
และหากพบว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ก าร
ปนเปื้ อ นเชื้ อ ก่ อ โรค ก็ จ ะยิ่ ง เกิ ด
ความเสียหายมากขึน้ เราจึงได้พฒ
ั นา
ชุดตรวจทีส่ ามารถตรวจหาเชือ้ ก่อโรค
ได้อย่างสะดวก ง่าย ในเวลาทีร่ วดเร็ว
ขึ้ น และให้ ผ ลที่ ถู ก ต้ อ ง แม่ น ยำ �
เพื่ อ ช่ ว ยลดความเสี ย หายแก่ ผู้
ประกอบการ”
ทีมนักวิจัยได้นำ�เอาเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 3 เทคโนโลยีเข้ามารวมไว้
ด้วยกันในชุดตรวจ VIP-Safe Plus
คือ เทคโนโลยีแลมป์ (LAMP) เป็น
เทคนิ ค ที่ ส ามารถเพิ่ ม ปริ ม าณสาร

ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อก่อโรคที่ปนเปื้อนในอาหารด้วยชุดตรวจ VIP-Safe Plus
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พันธุกรรมของเชื้อก่อโรคที่อุณหภูมิ
คงที่ ซึ่งเทคนิคนี้มีความไวและความ
จำ�เพาะสูง ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง
โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือราคาแพง
เทคโนโลยีการตรวจวัดทางเคมี
ไฟฟ้าบนขั้วไฟฟ้ากราฟีนแบบพิมพ์
ได้ หรือเซนเซอร์เคมีไฟฟ้า ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีตรวจวัดแบบใหม่ สามารถ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการตรวจวิ เ คราะห์
ดีเอ็นเอได้อย่างรวดเร็ว โดยนำ�หมึก
กราฟีนมาพิมพ์ลงบนผิวหน้าของขั้ว
ไฟฟ้า เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ผลให้
มีประสิทธิภาพและแม่นยำ�มากยิง่ ขึน้
สุดท้ายคือเทคโนโลยีการพัฒนา
เครื่ อ งมื อ ตรวจวั ด ทางเคมี ไ ฟฟ้ า ที่
ขนาดใหญ่และมีราคาแพง ให้เป็น
เครื่ อ งมื อ ขนาดเล็ ก และพกพาได้
ทำ�ให้กระบวนการตรวจวัดเชือ้ ก่อโรค
ในอาหารง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น แต่มีค่า
ใช้จ่ายลดลง
“ชุดตรวจนี้ประกอบด้วย น้ำ�ยา
แลมป์ อุปกรณ์ขั้วไฟฟ้าพิมพ์ได้ และ
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เชื้อก่อโรคในอาหารอาจปนเปื้อนมากับวัตถุดิบ เช่น อาหารทะเล
(http://www.thebangoraye.com/wp-content/uploads/2017/09/seafood.jpg)

ผักและผลไม้สดก็มีโอกาสปนเปื้อนเชื้อก่อโรคในอาหารได้
(https://metrouk2.files.wordpress.com/2017/09/92190144.jpg?w=748&h=500&crop=1)
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เครื่องตรวจวัดขนาดพกพา เพื่อใช้
ในการตรวจเชื้อแบคทีเรียก่อโรคใน
อาหาร ซึ่งใช้งานง่าย เหมาะสมกับ
ห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก และงาน
ภาคสนาม สามารถช่ ว ยประหยั ด
เวลาและค่าใช้จ่าย โดยใช้เวลาเพาะ
เชื้อเพียง 4 ชั่วโมง และมีต้นทุนใน
การตรวจประมาณ 150 บาทต่อครั้ง
เทียบกับวิธดี งั้ เดิมที่ใช้เวลาเพาะเชือ้
นานถึง 18 ชั่วโมง และมีค่าใช้จ่ายใน
การตรวจประมาณ 600-2,000 บาท
ต่อครั้ง” นักวิจัยอธิบาย
ชุดตรวจ VIP-Safe Plus สามารถ
ตรวจหาเชื้อก่อโรคในอาหาร 3 ชนิด
โดยใช้เครื่องตรวจวัดร่วมกันเพียง
เครื่องเดียว ได้แก่ Vibrio parahaemolyticus, V. cholerae และ Escherichia coli สายพันธุ์ O157:H7 ซึ่ง
เป็นเชื้อก่อโรคที่มักพบบ่อย ผลการ
ตรวจสอบการติ ด เชื้ อ ด้ ว ยเทคนิ ค
แลมป์ร่วมกับเทคนิคเคมีไฟฟ้าที่ ได้
พั ฒ นาขึ้ น มี ค วามจำ � เพาะสู ง โดย
ให้ ผ ลการทดสอบเป็ น ลบกั บ เชื้ อ
แบคที เรี ย อื่ น สามารถตรวจเชื้ อที่
ปนเปื้อนในตัวอย่างอาหารได้น้อย
ที่สุดที่ 2 CFU ต่อปริมาณอาหาร 25
กรัม และตรวจตัวอย่างได้ทงั้ เนือ้ สัตว์
อาหารทะเล และผักสด
	ทีมนักวิจัยใช้เวลากว่า 3 ปี ใน
การพัฒนาชุดตรวจ VIP-Safe Plus
จากความร่ ว มมื อ ของนั ก วิ จั ย ของ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
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เทคโนโลยีการตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าบนขัว้ ไฟฟ้ากราฟีนแบบพิมพ์ได้ หรือเซนเซอร์เคมีไฟฟ้า
ซึง่ เป็นเทคโนโลยีตรวจวัดแบบใหม่ สามารถประยุกต์ ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ดเี อ็นเอได้อย่าง
รวดเร็ว โดยนำ�หมึกกราฟีนมาพิมพ์ลงบนผิวหน้าของขัว้ ไฟฟ้า เพือ่ ช่วยให้การวิเคราะห์ผลให้
มีประสิทธิภาพและแม่นยำ�มากยิ่งขึ้น

รางวัล Platinum Award จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน INST 2017

ชี ว ภ า พ แ ห่ ง ช า ติ ( ไ บ โ อ เ ท ค )
นำ�โดย วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย
และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
นำ�โดย ดร.อดิสร เตือนตรานนท์
ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล นำ�โดย
ดร.ป๋วย อุน่ ใจ โดยได้รบั ทุนสนับสนุน
การวิจยั จากสำ�นักงานพัฒนาการวิจยั
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การเกษตร (สวก.) และด้วยจุดเด่น
ของเทคโนโลยี VIP-Safe Plus ทำ�ให้
ผลงานนี้ ได้ รั บ รางวั ล Platinum
Award ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดและเป็น
ต่ า งชาติ ป ระเทศเดี ย วที่ ไ ม่ ใ ช่ ช าติ
เจ้าภาพทีไ่ ด้รบั รางวัลนี้ จากการประกวด
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ใ นงาน 13 th Taipei
International Invention Show

16

& Technomart (INST 2017) ณ
กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เมื่อเดือน
กันยายนที่ผ่านมา
“VIP-Safe Plus จะเป็นเครื่อง
มือที่นำ�ไปสู่แนวทางในการป้องกัน
และควบคุ ม การระบาดของเชื้ อ
แบคทีเรียก่อโรคปนเปื้อนในอาหาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร
ยังสามารถใช้เทคโนโลยีน้ี เพื่อช่วย
ในการวิ เ คราะห์ จุ ด เสี่ ย งในสถาน
ประกอบการ และกระบวนการผลิต
ร่วมกับระบบประเมินคุณภาพอื่นๆ
เช่น HACCP หรือ GMP เพื่อช่วย
ลดการปนเปื้ อ นของแบคที เ รี ย
ก่อโรคได้อีกด้วย และในอนาคตเรา
จะพั ฒ นาต่ อ ยอดไปสู่ ชุ ดตรวจเชื้ อ
อื่นๆ เช่น Salmonella ซึ่งเป็นเชื้อ
ก่อโรคในอาหารที่พบบ่อยเช่นกัน”
นักวิจัยกล่าว
	 ทัง้ นี้ ผูป้ ระกอบการหรือนักลงทุน
ที่ ส นใจพั ฒ นาชุ ด ตรวจ VIP-Safe
Plus ในเชิงพาณิชย์ สามารถติดต่อ
เพื่ อ ขอรั บ การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี
ได้ที่ ไบโอเทค สวทช.

บทความ

พิเศษ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สดร.
เผย
10
เรื
อ
่
งเด่
น
ดาราศาสตร์น่าติดตามในปี 2561
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผย 10
เรื่องเด่นดาราศาสตร์น่าติดตามปี 2561 ชูปี 2561 เป็นปีรำ�ลึกครบรอบ “150 ปี สุริยุปราคาหว้ากอ”
เทิดพระเกียรติ ร.4 เผยปรากฏการณ์เด่นเกิด “จันทรุปราคาเต็มดวง” ถึง 2 ครั้ง ดวงจันทร์ ดาวพฤหัสบดี
ดาวเสาร์ ดาวอังคาร ไล่เรียงเข้าใกล้โลกตั้งแต่ต้นปีและมีฝนดาวตกให้ชมอย่างต่อเนื่อง จับตานาซาส่ง
ยานทะลวงดาวอังคารและยานฮายาบูสะ 2 ของญี่ปุ่นลงจอดบนดาวเคราะห์น้อย ส่วนแวดวงดาราศาสตร์
ไทย สดร. พร้อมเดินหน้าสู่ก้าวต่อไป “มุ่งใช้ดาราศาสตร์เป็นโจทย์สร้างเทคโนโลยี สร้างคนเก่ง” ร่วมภาคี
รณรงค์ลดมลภาวะทางแสง “Dark Sky Campaign” ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เพื่อระบบนิเวศ
สิง่ แวดล้อมและดาราศาสตร์ และเตรียมเปิดหอดูดาวภูมภิ าคสำ�หรับประชาชนเต็มรูปแบบแห่งที่ 2 ของไทย ได้รบั
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ มาทรงเปิดอย่างเป็นทางการกุมภาพันธ์นี้
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“10 เรื่องดาราศาสตร์น่าติดตามในปี 2561” มีดังนี้

1.

150 ปี สุริยุปราคาหว้ากอ

1

8

สิ ง หาคม 2561 วาระ
ครบรอบ 150 ปี พระบาท
สมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า
อยู่ หั ว เสด็ จ พระราชดำ � เนิ น ทอด
พระเนตรสุ ริ ยุ ป ราคาเต็ ม ดวง ณ
หว้ า กอ จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์
ทรงพยากรณ์ ล่ ว งหน้ า ไว้ ถึ ง 2 ปี
ว่ า จะเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า ว จึ ง
ถื อ เป็ น วาระสำ � คั ญ แห่ ง การรำ � ลึ ก
ถึ ง ปรากฏการณ์ สุ ริ ยุ ป ราคาครั้ ง
ประวัติศาสตร์ เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถ
ของพระองค์

ภาพ : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

2.

ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้ – ไกลโลกที่สุดในรอบปี

ด

วงจันทร์เต็มดวงใกล้ โลก
(2 มกราคม) และดวง
จั น ทร์ เ ต็ ม ดวงไกลโลก
(28 กรกฎาคม) จะสั ง เกตเห็ น
ดวงจันทร์มีขนาดปรากฏใหญ่และ
เล็กกว่าปกติตามลำ�ดับ

ภาพ : https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/christmas2015fullmoon.jpg

มกราคม 2561
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3.

จันทรุปราคาเต็มดวง 2 ครั้งในรอบปี

ใ

นปี 2561 ประเทศไทยสามารถ
เห็ น จั น ทรุ ป ราคาเต็ ม ดวงถึ ง
2 ครั้ง (31 มกราคม และ 28
กรกฎาคม) แต่ ล ะครั้ ง มี เวลาเกิ ด
คราสเต็มดวงร่วมชั่วโมง

ภาพ : http://wwwcdn.skyandtelescope.com/wp-content/uploads/2015-09-28_56096c7454e69_leclipse092715.jpg

4.

ดาวพฤหัสบดี-ดาวเสาร์ ใกล้โลก

ภาพ : https://en.wikipedia.org/wiki/Saturn

ด

าวพฤหั ส บดี ใ กล้ โลก
(9 พฤษภาคม) และ
ดาวเสาร์ ใ กล้ โ ลก (27
มิถุนายน) ในวันดังกล่าวจะสามารถ
มองเห็นดาวเคราะห์ทั้งสองปรากฏ
บนท้องฟ้าสุกสว่างยาว นานตลอด
ทั้งคืนเนื่องจากอยู่ในตำ�แหน่งตรง
ข้ามกับดวงอาทิตย์

ภาพ :
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2017/hubble-takes-close-up-portrait-of-jupiter
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5.

ดาวอังคารใกล้โลกที่สุดในรอบ 13 ปี

ช่

วงวันที่ 27-31 กรกฎาคม
เหมาะแก่การสังเกตการณ์
ดาวอั ง คารเป็ น อย่ า งยิ่ ง
เนื่องด้วยมีสองปรากฏการณ์ ได้แก่
ดาวอังคารอยู่ในตำ�แหน่งตรงข้าม
ดวงอาทิตย์ (27 กรกฎาคม) และ
ดาวอังคารใกล้ โลก (31 กรกฎาคม)
ซึง่ เข้าใกล้ โลกมากทีส่ ดุ ในรอบ 13 ปี
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 หลังจากนี้
จะโคจรเข้าใกล้ โลกทีส่ ดุ และมีขนาด
ปรากฏใหญ่ทสี่ ดุ อีกครัง้ อีก 17 ปีขา้ ง
หน้าคือปี พ.ศ. 2578

ภาพ : https://en.wikipedia.org/wiki/Mars

6.

ฝ

ฝนดาวตกน่าติดตาม

นดาวตกเพอร์เซอิดส์
หรื อ ฝนดาวตกวั น แม่
(12-13 สิงหาคม) ฝน
ดาวตกลีโอนิดส์ (17-18 พฤศจิกายน)
และฝนดาวตกเจมิ นิ ด ส์ (14-15
ธันวาคม)

ภาพฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์ : http://cdn.ideastations.org.s3.amazonaws.com/article-images/article-width/perseid-meteor-shower.jpg

มกราคม 2561
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7.

น

ความก้าวหน้าโครงการสำ�รวจระบบสุริยะ

า ซ า เ ต รี ย ม ส่ ง ย า น
สำ�รวจโครงสร้างภายใน
ด า ว อั ง ค า ร ( M a r s
InSight Mission) ในเดือนพฤษภาคม
กำ�หนดถึงในเดือนพฤศจิกายน และ
โครงการ Asteroid Explorer “Hayabusa2” โดย JAXA ของญีป่ นุ่ ส่งยาน
ฮายาบูสะ 2 สำ�รวจดาวเคราะห์น้อย
162173 ริวกิว คาดว่าจะลงจอดช่วง
เดือนมิถุนายน–กรกฎาคม

ภาพ : https://mars.nasa.gov/participate/send-your-name/insight/

8.

เตรียมเปิดหอดูดาวภูมิภาคสำ�หรับประชาชนเต็มรูปแบบ
แห่งที่ 2 ของไทย

2

ภาพ : จุมพล เหมะคีรินทร์
ท่องเที่ยวเชิงวิชาการที่สำ�คัญในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

21

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สดร.
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากสมเด็ จ พระเทพรั ต น
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำ�เนินมาเป็นประธานในพิธี
เปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่
ณ ตำ�บลวังเย็น อำ�เภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์การเรียนรู้
ดาราศาสตร์ครบวงจรสำ�หรับประชาชน
สนั บ สนุ น การบริ ก ารวิ ช าการด้ า น
ดาราศาสตร์แก่ชุมชน และสถาบัน
การศึ ก ษา และยั ง เป็ น แหล่ ง ท่ อ ง
เทีย่ วเชิงวิชาการทีส่ �ำ คัญในเขตพืน้ ที่
ภาคกลางและภาคตะวันออก
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9.

ส

โครงการลดมลภาวะทางแสง (Dark Sky Campaign)

ดร. ร่ ว มกั บ กฟผ. และ
หน่ ว ยงานภาคี เดิ น หน้ า
โครงการลดมลภาวะทางแสง
ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ด อยอิ น ทนนท์ เ พื่ อ
ผลักดันให้เป็นเขตอนุรักษ์ฟ้ามืดสากล
รณรงค์เปลีย่ นหลอดไฟชนิดคอมแพคต์
ฟลูออเรสเซนต์ (CFL) บริเวณแปลง
ดอกเบญจมาศ เป็ น หลอดไฟชนิ ด
แอลอีดี (LED) จำ�นวนกว่า 40,000 หลอด
เพื่อลดผลกระทบจากมลภาวะทางแสง
สร้ า งความตระหนั ก ในการประหยั ด
พลั ง งานและใช้ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ส่ อ ง
สว่างในชุมชนอย่างเหมาะสมกับการ
สังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ และเพื่อ
ภาพ : https://cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/8247917/light_pollution.jpg รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมต่อ
การอยู่ อ าศั ย ของสิ่ ง มี ชี วิ ต และระบบ
นิเวศน์ ในเขตพื้นที่ดอยอินทนนท์

10.

ก้าวต่อไปของ สดร. (NARIT : The Next Step)

ก้

าวเข้าสู่เวทีใหม่ในการนำ�ดาราศาสตร์มาเป็น
ส่วนสำ�คัญในการพัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาคน
หันมาให้ความสำ�คัญในการออกแบบและสร้าง
อุปกรณ์เครื่องมือสำ�หรับการวิจัยทางดาราศาสตร์เพื่อยก
ระดับงานวิจัยและวิศวกรรม สามารถออกแบบและสร้าง
อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ระดับสูงด้วยตัวเอง เพื่อลดการ
พึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ รวมถึงการติดตั้งกล้อง
วิทยุโทรทรรศน์แห่งชาติ อีกหนึ่งโครงสร้างดาราศาสตร์ที่
ภาพ : https://i.ytimg.com/vi/IHsYdJLbtRs/maxresdefault.jpg สำ�คัญของไทยในอนาคต
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/3451-narit-10-astronomy-2561
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ปริทัศน์ เทียนทอง

หมึกยักษ์แก้ว (Glass octopus)
สัตว์โลกโปร่งแสงใต้ท้องทะเล

ห

มึ ก ยั ก ษ์ แ ก้ ว เป็ น สั ต ว์ ท ะเลที่
นักวิทยาศาสตร์ยังไม่มีข้อมูล
มากนัก ซึ่งพบได้ในน่านน้ำ�เขต
ร้อนและกึง่ เขตร้อนทัว่ โลก เพราะหมึกยักษ์
แก้วมีร่างกายโปร่งใส นักวิทยาศาสตร์จึง
ทราบว่ามันมีสมองส่วนควบคุมการมอง
เห็นที่ประกอบไปด้วยเส้นประสาททางการ
มองเห็ น ที่ ย าวมาก ทำ � ให้ มั น มี ส ายตาที่
ดีมาก
หมึกยักษ์แก้วตัวเกิดใหม่มคี วามยาว 22
มิลลิ เมตร ส่วนตัวเต็มวัยนัน้ มีรา่ งกายทีไ่ ม่
รวมหนวด ยาว 11 เซนติเมตร มีลูกตารูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าเมื่อมองจากด้านข้าง

http://www.bbc.com/earth/story/20170622-the-animals-that-are-almost-invisible
http://www.bbc.com/earth/story/20170622-the-animals-that-are-almost-invisible
http://www.bbc.com/earth/story/20170622-the-animals-that-are-almost-invisible
http://www.bbc.com/earth/story/20170622-the-animals-that-are-almost-invisible
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https://witsanook.wordpress.com/2016/08/18/ดอกทานตะวันกับพระอาทิต/
มกราคม 2561
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สเปกตรัม

สวทช. โชว์ผลงานวิจัยพร้อมใช้ หนุนเศรษฐกิจฐานราก

วั

นที่ 25 ธั น วาคม 2560 ที่ ห้ อ งเอกาทศรถ
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก : กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย สำ�นักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ภาคเหนือ นางปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทนั ผูอ้ �ำ นวยการ
สวทช. ภาคเหนือ ร่วมนำ�เสนอผลงานวิจัยพร้อมใช้
ของหน่วยงานและเครือข่าย ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) จัดนิทรรศการเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ
ในโอกาสที่ ดร.สุ วิ ท ย์ เมษิ น ทรี ย์ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ลงพื้นที่

ตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่
(ครม.สัญจร) ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก และ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nstda.or.th/th/news/11702-20171225

สวทช. อบรมครูเครือข่ายปทุมธานีแนะกิจกรรมสะเต็มที่เหมาะกับวัย ป. 3 เพือ่ ปรับ
ใช้ในโรงเรียน

ณ

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี : กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยงานวิทยาศาสตร์ ใน
โรงเรียนชนบท สายงานพัฒนากำ�ลังคนทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จั ด กิ จ กรรมอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง
“การนำ�แนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ ในสถานศึกษา” ระหว่าง
วันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 แก่คณะครูระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 จำ�นวน 45 ท่านจากโรงเรียนในโครงการ
“การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้กับ โรงเรี ย นในอำ �เภอคลองหลวง จังหวัด ปทุม ธานี
ที่ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง”
เพื่อให้ครูได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์สำ�หรับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม

ศึกษา และฝึกทักษะการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ วิ ธี สื บ เสาะเพื่ อ นำ � ไปใช้ ใ นโรงเรี ย นให้ แ ก่ ร ะดั บ
ประถมศึกษา โดยมี ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้
อำ�นวยการ สวทช. ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nstda.or.th/th/news/11698-20171221
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สร้างสรรค์ชุมชน มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนไทย

ณ

โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส กรุงเทพฯ : สำ�นักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) โดย ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผูอ้ �ำ นวยการ
สวทช. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนา
ศูนย์เรียนรูร้ ะดับตำ�บล กับสำ�นักงานบริหารและพัฒนา
องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พร้อมกับหน่วยงานต่างๆ
ได้แก่ สำ�นักงานคณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
สำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) กรมการพัฒนาชุมชน สำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย
แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ โดยได้รบั เกียรติจาก พลอากาศเอกประจิน
จั่ น ตอง รองนายกรั ฐ มนตรี และรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานและสักขีพยานในพิธี
ลงนามดังกล่าว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ สำ�นักงานอุทยาน
การเรียนรู้ และหน่วยงานภาคี มุ่งขยายโอกาสการ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ให้แก่คนไทยในระดับชุมชน นำ�ไป
สู่การปลูกฝังทัศนคติการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเข้าไป
ร่วมพัฒนาศูนย์เรียนรูช้ มุ ชนให้เป็นพืน้ ทีซ่ งึ่ มีบรรยากาศ
เอือ้ ต่อการอ่านและการเรียนรู้ มีสอื่ การเรียนรูท้ ที่ นั สมัย
และสร้างสรรค์ ประกอบไปด้วย กิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพือ่ กระตุน้ การเรียนรูท้ ที่ �ำ ให้เกิดประโยชน์
ต่อการดำ�เนินชีวิตและประกอบอาชีพของประชาชน
ในท้องถิ่น โดยศูนย์เรียนรู้ที่ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการภายใต้ชื่อ “เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ ใกล้บ้าน”
จำ�นวน 200 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็น
ไปตามนโยบายรัฐบาลที่จะขยายโอกาสในการเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ เพือ่ เตรียมความพร้อมให้กบั คนไทยไปสูเ่ ศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (Knowledge-based economy)

ประกาศรับสมัคร ค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล ปีที่ 2

ห

อดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
สงขลา ประกาศรับสมัครนักเรียนและเยาวชนทีก่ �ำ ลัง
ศึกษาอยู่ในโรงเรียนในระดับมัธยม อายุระหว่าง 15-19 ปี
เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเยาวชนคนดูดาว เท้าติดทะเล ปีที่ 2”
จำ�นวน 100 คน จัดระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561
ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา (เกาะยอ) อำ�เภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา รับสมัครตัง้ เเต่วนั นี้ ถึง 25 มกราคม 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ :
http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/3455-ska-nyc-2-2561
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GISTDA ประชุมร่วมกับ 5 จังหวัด ขับเคลื่อนระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ข้าว พื้นที่ทุ่งกุลา ประจำ�ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการพัฒนาข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลาด้วย วทน.

เ

มือ่ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:00–12:00 น. ณ
ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชัน้ 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
สำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน) (Gistda) และ ศวภ.2 ได้ประชุมร่วมกับ
5 จังหวัด ในพืน้ ทีท่ งุ่ กุลา เพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนา “ระบบ
ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าว พื้นที่ทุ่งกุลา” โครงการ
ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาข้าวหอม
มะลิทุ่งกุลา ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”
ระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับจังหวัด
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สุรนิ ทร์ ศรีสะเกษ และมหาสารคาม
ในพื้นที่ทุ่งกุลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำ�วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนาข้าวหอมมะลิ
ในพืน้ ทีท่ งุ่ กุลา ตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า นำ�ไปสูก่ ารเพิม่ รายได้
ลดรายจ่าย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีผู้แทนจาก
หน่วยงานต่างๆ ของทัง้ 5 จังหวัด ประกอบด้วย สำ�นักงาน

เกษตรและสหกรณ์ จั ง หวั ด สำ � นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด
สำ�นักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรจังหวัด สำ�นักงาน
ประมงจั ง หวั ด สำ � นั ก งานพั ฒ นาที่ ดิ น จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด
สำ�นักงานที่ดินจังหวัด สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
สำ�นักงานจังหวัด เข้าร่วมประชุม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

http://www.gistda.or.th/main/th/node/2310

กองทัพบก จับมือจิสด้า ใช้เทคโนโลยีภมู สิ ารสนเทศพัฒนาขีดความสามารถการ
ปฏิบัติภารกิจของกองทัพ

2

5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ กองบัญชาการทหารบก

ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ
ระหว่างกองทัพบก กับสำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า
สืบเนือ่ งมาจากกองทัพบก และจิสด้า ได้มคี วามร่วมมือ
กันมาตั้งแต่ปี 2555 ตามกรอบบันทึกความร่วมมือด้าน
เทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ ระหว่างกระทรวง
กลาโหม กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึง่ ทัง้
2 หน่วยงาน ได้ด�ำ เนินงานต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์รว่ มกัน
มาโดยตลอด อาทิ การประยุกต์ ใช้อากาศยานไร้คนขับ
ในการบริหารจัดการงานที่ตินของกองทัพบก การจัดทำ�

มกราคม 2561

คูม่ อื การใช้งานระบบภูมสิ ารสนเทศทางการทหารสำ�หรับ
นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า การพัฒนาโปรแกรม
ระบบภูมิสารสนเทศออนไลน์แสดงแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย
ต่อโรคไข้นำ�โดยพาหนะเห็บ หมัด ไร ฯลฯ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

http://www.gistda.or.th/main/th/node/2307
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TCELS จับมือร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ
ด้านโรคเขตร้อน “Joint International Tropical Medicine Meeting 2017”

ด

ร.นเรศ ดำ�รงชัย (คนกลางในรูป) ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ได้รับ
เกียรติให้เป็น Chairpersons ในงานประชุมวิชาการ
นานาชาติดา้ นโรคเขตร้อน “Joint International Tropical
Medicine Meeting 2017” เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
งานประชุ ม ครั้ ง นี้ จั ด ขึ้ น โดย คณะเวชศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จั บ มื อ ร่ ว มกั บ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์
งานประชุมจัดขึ้นเพื่อให้แพทย์ บุคลากรทางการ
แพทย์ อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยอื่นๆ สถาบัน
ทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนสมาคมวิชาชีพ
ต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
ทางวิชาการร่วมกันกับนักวิชาการต่างประเทศ ส่งเสริม

ความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างนักวิจยั นานาชาติกบั นักวิจยั
ภายในประเทศไทย และส่งเสริมนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการและรัฐบาล ในการสนับสนุนให้มีการจัด
ประชุมวิชาการนานาชาติในประเทศไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

http://www.tcels.or.th/th/Home/NewsDetail/770

เฟซบุ๊กสาระวิทย์

วันนี้ !!!

29

สาระวิทย์ ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นถึงกอง บ.ก.
ดาวน์โหลดสาระวิทย์ฉบับใหม่ และแจ้งความเคลื่อนไหวของสาระวิทย์
ให้แก่สมาชิกและผู้อ่านทั่วไปแล้ว เข้าไปชมได้ที่
https://www.facebook.com/sarawit2you
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บ้านนักคิด

Quiz
Sci Quiz: บ้านนักคิด 58

ฉบั
่ 57
บคู่พ่ยวกมั
ุงกันบเป็ชืน่อพาหะ
โรคทีเราไปดู
่พวกมัเฉลยกั
นเป็นนฮะพาหะ เราไปดูเฉลยกันฮะ
ฉบับทีบ่ 58ทีเหมี
ยวให้เหมี
ช่วยจัยบคูวให้
่ ยุงกัชบ่วชืยจั
่อโรคที
ลายบ้านเป็นพาหะของโรคชิ
คุกุนยาและโรคไข้
เลือดออก เลือดออก
ยุยุงงลายสวน
เป็นพาหะของโรคชิ
คุกุนยาและโรคไข้
ลายสวนเป็
คุกุนยาและโรคไข้
เลือดออก เลือดออก
ยุยุงงลายบ้
าน นพาหะของโรคชิ
เป็นพาหะของโรคชิ
คุกุนยาและโรคไข้
ย
ยุยุงงก้นปล่
ปล่อองเป็
ง นพาหะของโรคมาลาเรี
เป็นพาหะของโรคมาลาเรี
ย
าช้างและโรคไข้
สมองอักเสบ สมองอักเสบ
ยุยุงงรำร�าคาญเป็
คาญ นพาหะของโรคเท้
เป็นพาหะของโรคเท้
าช้างและโรคไข้
ลประจ
าฉบับที�่ ฉบั
57 บที่ 57
ผูผูไ้ท้ ด้ี่ได้รรบับั รางวั
รางวั
ลประจำ

รางวัลลทีที่ ่ 11ผ้ผ้าพัานพัคอมั
ดย้อดมย้ได้
ช ใจชื
รางวั
นคอมั
อมแก่ได้คุแณก่นงนุคุณ
นงนุ่น ช ใจชื่น
รางวัลลทีที่ ่ 22จานรองแก้
ว World
Scientist
ได้แก่ได้
คุณแออมทอง
เจริญรัตน์เจริ
คุณญ
วราพร
รางวั
จานรองแก้
ว World
Scientist
ก่ คุณออมทอง
รัตน์รัศมีจาตุรงค์ คุณรังสิมา
ธนทรัพย์รัคุศณมีอนั
สุวรรณา
ไวย์อนัคุณ
ริวรรณ
อิสสระวงศ์
เทวาคุคุณณสุศุภวพล
คุวงศ์
ณวราพร
จาตุญญา
รงค์จันทรสุ
คุณขรัเกษม
งสิมาคุณวงศ์
ธนทรัโพธิ
พย์์หมืคุ่นณ
ญศิญา
จันทรสุ
ขเกษม
รรณา โพธิ์หมื่นไวย์
คุถาวรวงษ์
ณศิริวรรณ อิสสระวงศ์เทวา คุณศุภพล ถาวรวงษ์

ปัปัญ
หาประจำ
ฉบับที่ 58
ญหาประจ
าฉบับที�่ 58
ฉบับ
บนีนี้ม้มาเล่
นเกมครอสเวิ
ร์ดคาศัพรท์์ดเกีคำ่ย�วกัศับพระบบย่
ยอาหารในร่
างกายของเรากั
นฮะ างกายของเรากันฮะ
ฉบั
าเล่
นเกมครอสเวิ
ท์เกี่ยอวกั
บระบบย่
อยอาหารในร่
1

3

5

รางวัลประจำ�ฉบับที่ 58
รางวัลที่ 1

1
2

2
3

4

4

ชุดของขวัญ “โรงงานระบบ
ย่อยอาหาร” (กระเป๋าผ้า
สปันบอนด์ I love science +
สื่อการเรียนรู้ โรงงานระบบ
ย่อยอาหาร)
จำ�นวน 2 รางวัล

5

6

แนวตั้ง
แนวตั
ง้ 1.คอหอย 2.ตับอ่อน 3.ถุงน้�ำ ดี 4.ไส้ตรง 5.ตับ
1.คอหอย 2.ตับอ่อน 3.ถุงน้าดี 4.ไส้ตรง 5.ตับ
แนวนอน 1.กระเพาะ 2.ลำ�ไส้เล็ก 3.กระเพาะปัสสาวะ 4.ทวารหนัก 5.ไต 6.ลำ�ไส้ ใหญ่
รางวัลที่ 2
ส่งคำ�ตอบมาร่วมสนุกได้ที่
ถุงผ้าสปันบอนด์ สวทช.
กองบรรณาธิการสาระวิทย์ ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เถอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
หรือส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2564 7016 หรือทาง e-mail ที่ sarawit@nstda.or.th
อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ มาด้วยนะฮะ

หมดเขตส่งคำ�ตอบ วันที่ 30 มกราคม 2561
คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในสาระวิทย์ ฉบับที่ 59
สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

มกราคม 2561

30

จำ�นวน 3 รางวัล

โรงงานระบบย่อยอาหาร
เรื่อง		
ภาพ		
จำ�นวนหน้า
ราคา		

ฤทัย จงสฤษดิ์
ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์
9 หน้า
50 บาท

ก

ารเดินทางเยี่ยมชม “โรงงานระบบย่อยอาหาร” ในร่างกายของเรา เริ่มต้นจากปากไปยังคอหอย ลงไปยัง
หลอดอาหาร เข้าสูก่ ระเพาะอาหาร ลำ�ไส้เล็ก และไปสิน้ สุดทีล่ �ำ ไส้ใหญ่ ผ่านกระบวนการย่อยอาหารทัง้ ระบบเชิงกล
และเคมี จนกลายเป็นสารอาหารทีร่ า่ งกายสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้
“โรงงานระบบย่อยอาหาร” สือ่ การเรียนรูช้ ดุ ใหม่ลา่ สุดจาก สวทช. ชุดนีป้ ระกอบด้วยภาพการ์ตนู สีสนั สดใส เข้าใจง่าย
ช่วยให้เด็กๆ เรียนรูแ้ ละเข้าใจระบบการย่อยอาหารในร่างกายเราได้งา่ ยยิง่ ขึน้

พิเศษ!!

สมาชิกสาระวิทย์ ซื้อด้วย
ตนเองที่ศูนย์หนังสือ สวทช.

ลด
20%
เหลือราคาเล่มละ
40 บาท

สนใจ ติดต่อสอบถาม และสัง่ ซือ้ ได้ท่ี ศูนย์หนังสือ สวทช.
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1179-80
Email: nstdabookstore@nstda.or.th
Facebook : https://www.facebook.com/NSTDAbookstore
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Sci
jokes

จุดเริ่มของวิวัฒนาการ
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http://www.pictame.com/media/1654047465604667485_1996310759

อย่าเดินจากไปขณะที่ฉัน
กาลังพูดกับคุณเช่นนี้ !

ห้องภาพ
สัตว์ป่า
ไทย

ประทีป ด้วงแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นกบั
ง
้
รอกใหญ่
Phaenicophaeus tristis

เ

ราสามารถพบนกบั้ ง รอกใหญ่ ไ ด้ ต ามป่ า ทั่ ว ๆ ไป เช่ น ป่ า
เบญจพรรณ ป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบเขา ป่างดงดิบชืน้ ป่าชายเลน
ผสมพันธุร์ ะหว่างเดือนเมษายนถึงสิงหาคม รังค่อนข้างเล็กเมือ่ เทียบ
กับขนาดของตัว ลักษณะรังเป็นรูปถ้วยหยาบลักษณะคล้ายกับรัง
นกเขา ทำ�รังตามยอดไม้
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ใบสมัครสมาชิก

ย อ ยโลกข อ มู ล ข า วสารวิ ท ยาศาสตร เ พื 1 อ คุ ณ

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

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

คำ�คม
นักวิทย์

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

นำ�ชัย ชีววิวรรธน์

The most beautiful thing we can experience is the mysterious.
It is the source of all true art and science.
- Albert Einstein
สิ่งที่งดงามที่สุดที่เราอาจมีประสบการณ์ ได้ก็คือ ความลึกลับ
มันเป็นที่มาของศิลปะและวิทยาศาสตร์ที่แท้ทั้งมวล
- แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์
http://www.worldsciencefestival.com/wp-content/uploads/2011/11/ask_brian_greene_quantum_mechanics_and_string_theory.jpg

http://physicsbuzz.physicscentral.com/2013/11/getting-einstein-to-say-i-was-wrong.html

แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์
(14 มีนาคม พ.ศ. 2422 – 18 เมษายน พ.ศ. 2498)

นั

กฟิสิกส์ทฤษฎีชาวเยอรมันเชื้อสายยิว ผู้คิดค้นทฤษฎีสัมพัทธภาพ และสมการอันลือลั่นเกี่ยวกับพลังงานและมวล คือ E = mc2 เขามี
ส่วนร่วมในการพัฒนากลศาสตร์ควอนตัม สถิติกลศาสตร์ และจักรวาลวิทยา ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ในปี พ.ศ. 2464
จากการอธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
สาระวิทย์ เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายเดือน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/sci2pub/ หรือ บอกรับเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
จัดทำ�โดย ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

มกราคม
2561
ข้อความต่
างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วย

34

