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• เรื่องจากปก :

สัมผัส “เกม” สุดล้ำ�
ที่ “พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เกม”
เยอรมนี

สัมผัส “เกม” สุดล้ำ�ที่
“พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เกม”
เยอรมนี

• บทความพิเศษ :

10 ข่าวดัง ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประจำ�ปี 2558

• ระเบียงข่าว
วิทย์-เทคโนฯ ไทย :

o พบซากไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่
ของโลกที่โคราช
Picture Credit:
Everything
Dinosaur

o จับตาชมดาวเคราะห์ 5 ดวง
เรียงตัวเป็นแนวเดียวกัน

• หน้าต่างข่าว
วิทย์-เทคโนฯ โลก :
นักวิทย์พบหลุมดึกดำ�บรรพ์
เชื่อว่าเป็นเรือนหอของไดโนเสาร์

“เกม”

เป็นกิจกรรมสร้างความบันเทิงรูปแบบหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
ก่อนคริสตกาล และมีการพัฒนาเรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง จากยุคเริ่ม
แรกที่เป็นเกมการละเล่นและเกมกีฬากลางแจ้งประเภทต่างๆ จนมาสู่ยุคของเกมบนหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ และเกมบนโทรศัพท์มือถือที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกในศตวรรษที่ 21

>
(Credit: University of Colorado-Denver)
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Cover Story

Editor’s Note

วีณา ยศวังใจ

เขาดูนกกันทำ�ไม?

ผ

มเคยสงสัยว่า คนที่ชอบดูนกนั้น เขาดูอะไรกัน ความหมายของกิจกรรม
นี้มันอยู่ที่ไหน
เมือ่ อยากรูก้ ล็ องไปอบรมการดูนกเบือ้ งต้นกับเขาดูบา้ ง แต่ดเู หมือนเขาจะ
มุ่งเป้าหมายไปที่การดูเพื่อจ�ำแนกชนิดของนกซะมากกว่า ว่านกที่ดูนั้น มันมี
ลักษณะเป็นอย่างไร สีสนั เป็นอย่างไร แล้วก็เปิดเทียบกับหนังสือคูม่ อื ดูนก เพือ่
ให้ได้ค�ำตอบว่านกชนิดนั้นคือนกอะไร
ที่จริงเป้าหมายของการดูนกเช่นนี้ มันก็มีความหมายในตัวของมันอยู่ คือ
ท�ำให้เรารูจ้ กั ชนิดของนก รูว้ า่ มันมีอยูใ่ นท้องถิน่ แถบไหน และบางทีถา้ โชคดี ก็
อาจท�ำให้เราได้พบนกชนิดใหม่ด้วย แต่ในระดับสมัครเล่นแล้วดูจะยากอยู่
เพราะต้องอาศัยประสบการณ์มากพอดู
การดูนกในความหมายทีก่ ล่าวมาข้างต้นนี้ ส�ำหรับตัวผมแล้ว ดูจะไม่คอ่ ยสนุก
เท่าไหร่ และบางทีอาจรูส้ กึ เครียดด้วยซำ�้ ทีจ่ ะต้องมาคอยเปิดหนังสือเทียบกับ
คูม่ อื ดูนก
ส�ำหรับคนที่ดูนกทั่วไปในเบื้องต้น ผมว่าอาจไม่ได้สนใจเท่าไหร่ ว่ามันจะ
เป็นนกชนิดไหน หรือจะชื่ออะไร แต่ถ้ามีผู้รู้ใกล้ๆ บอกชื่อนกให้เรารู้ก็ถือว่าดี
ครับ แต่ถ้าต้องดูคนเดียว ไม่มีหนังสือคู่มือดูนก ไม่มีอุปกรณ์การดู เช่น กล้อง
ส่องทางไกล หรือกล้องถ่ายรูปส�ำหรับคนทีต่ อ้ งการถ่ายภาพ ผมว่าการได้ดดู ว้ ย
ตาเปล่านี่แหละก็ท�ำได้อยู่ครับ
ผมได้ค�ำตอบนีแ้ ก่ใจตัวเอง มาจากเช้าวันหนึง่ ทีม่ โี อกาสได้ไปวิง่ ออกก�ำลังกาย
ทีส่ วนสุขภาพใกล้บา้ นในต่างจังหวัดครับ ขณะทีก่ �ำลังพักเหนือ่ ยหลังจากการออก
ก�ำลังกายแล้วนัน้ ได้แหงนหน้าไปเห็นนกเขาคูห่ นึง่ เกาะอยูบ่ นกิง่ ไม้ มันอยูใ่ กล้
ชิดกันมาก และมีท่าทีก�ำลังคลอเคลียกันอย่างน่ารัก เมื่อใครเห็นภาพและ
พฤติกรรมเช่นนี้ ผมว่าร้อยทัง้ ร้อยคงฟันธงว่า มันเป็นนกตัวเมียและตัวผูท้ กี่ �ำลัง
อยูใ่ นโหมดจีบกันแน่ๆ ผมอยากรูว้ า่ มันจะจีบหรือจะแสดงพฤติกรรมต่อกันอย่างไร
ภาพทีเ่ ห็นก็คอื ตัวผูจ้ ะแนบชิดตัวเมียไม่หา่ ง มันคอยจิกไซร้ขนให้เธอ คล้าย
กับการช่วยท�ำความสะอาดขนให้ บางทีก็จิกที่หัวหยอกล้อกัน พอตัวเมีย
กระเถิบออกห่าง สักครู่ตัวผู้ก็กระเถิบชิดแนบตามไป บางทีทั้งคู่ก็ดูเหมือนอยู่
นิ่งๆ แต่ไม่รู้ว่าส่งเสียงพูดคุยภาษานกกันหรือเปล่า จนเวลาผ่านไปพอสมควร
อย่างน้อยก็ในช่วงเวลาที่ผมจ้องดูราวสิบกว่านาที
และแล้ว...วินาทีแห่งความน่าตืน่ เต้นก็มาถึง....ตัวผูก้ ระโดดขึน้ ขีห่ ลังตัวเมีย
แล้วการผสมพันธุ์ก็เกิดขึ้น มันเกิดขึ้นเร็วมากครับ เพียงชั่วเสี้ยววินาทีเท่านั้น
ก่อนที่นกทั้งสองจะบินแยกย้ายจากกันไปในเวลาต่อมา....
ภารกิจโดยสัญชาตญาณตามธรรมชาติของนกคูน่ ไี้ ด้ปฏิบตั เิ สร็จสิน้ ลงแล้ว คงรอ
เวลาของการวางไข่และฟักตัวเป็นลูกนกตัวน้อยเพือ่ ด�ำรงเผ่าพันธุข์ องพวกมันต่อไป
มันคือความงดงามของธรรมชาติครับ ทั้งๆ ที่นกเขาคู่นี้ก็ไม่ได้มีสีสันที่
สวยงามแต่อย่างใด การดูของผมก็พบโดยบังเอิญและดูดว้ ยตาเปล่าล้วนๆ โดย
ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ หนังสือคู่มือดูนกก็ไม่มี หากแต่เป็นพฤติกรรมในภาษา
รักของนกคู่นี้ต่างหากครับที่ผมหลงใหล
เช้าวันนีผ้ มรูส้ กึ อิม่ เอมใจอย่างบอกไม่ถกู ผมได้ค�ำตอบอย่างกระจ่างชัดให้
กับตัวเองแล้วว่า ความหมายของการดูนกส�ำหรับตัวผมนั้นอยู่ที่ไหน?

การใช้นิ้วกดปุ่มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือแตะที่หน้าจอสัมผัสคือวิธี
การเล่นเกมที่คอเกมในยุคปัจจุบันคุ้นเคยกันดี แต่ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์
เกม (Game Science Center) ในเบอร์ลนิ ประเทศเยอรมนี ท�ำให้เรา
ได้พบกับการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบใหม่ทไี่ ม่เพียงนัง่ นิง่ อยูห่ น้า
จอแล้วขยับแค่เพียงปลายนิ้ว แต่จะให้ประสบการณ์แปลกใหม่ที่สนุก
และน่าตื่นเต้นยิ่งกว่า

จุมพล เหมะคีรินทร์
บรรณาธิการบริหาร
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เกมนี้ผู้เล่นจะต้องตีลูกปิงปองเพื่อก�ำจัดตัวผู้บุกรุก ซึ่งเป็นภาพ
คอมพิวเตอร์กราฟิกฉายจากกล้องไปปรากฏบนผนัง และมีเซ็นเซอร์
วัดแรงสัง่ สะเทือนขณะทีล่ กู ปิงปองกระทบผนัง เป็นเกมทีแ่ สดงความ
คิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบเกมได้อย่างน่าทึ่ง

ไค เคลลิ ง ฮู เซิ น (Cay Kellyinghusen) โปรแกรมเมอร์และ
นักพัฒนาเกม หนึ่งในผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เกมให้ข้อมูลว่า ศูนย์
วิทยาศาสตร์เกมแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์แบบสตาร์ตอัป (Start Up)
หรือธุรกิจเกิดใหม่ที่เขากับเพื่อนๆ นักพัฒนาเกมร่วมกันก่อตั้งขึ้นด้วย
การระดมทุนจากสาธารณะ ที่เรียกว่า คราวด์ฟันด์ดิง (Crowdfunding) โดยมีจุดประสงค์อยากให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักเกมที่พวกเขา
พัฒนาขึ้นรวมถึงเกมของนักพัฒนาอื่นๆ ที่น่าสนใจ และได้มาทดลอง
เล่นด้วยตัวเอง แล้วจะพบว่าในเกมเหล่านี้มีอะไรมากกว่าแค่ความ
สนุกสนาน
พิพธิ ภัณฑ์เกมแห่งนีเ้ ริม่ เปิดให้บริการเมือ่ ปลายปี ค.ศ. 2014 เป็นพิพธิ ภัณฑ์
เกมแบบอินเทอร์แอคทีฟ (Interactive) แห่งแรกในเยอรมนีและอาจ
เป็นแห่งเดียวในโลก มีพื้นที่ไม่กว้างมากเพียง 300 ตารางเมตร มีเกม
หรื อ กิ จ กรรมให้ ท ดลองเล่ น ประมาณ 20 เกม ผู ้ เ ล่ น โต้ ต อบกั บ
คอมพิวเตอร์ที่มีการเขียนโปรแกรมเฉพาะร่วมกับเซ็นเซอร์จับการ
เคลื่อนไหว แต่ละเกมมีความโดดเด่นแตกต่างกันไป เราอาจใช้นิ้วมือ
สายตา ท่าทาง หรือแม้แต่กระแสไฟฟ้าในร่างกายเพื่อควบคุมหรือ
เล่นเกมได้

ปิงปองประจัญบาน

“โต๊ะดนตรี” เพลงนี้พี่จัดให้

ใครที่ชอบตีปิงปองหากได้ลองเล่นเกม “พองอินเวเดอร์ส” (Pong
Invaders) หรือ “ปิงปองประจัญบาน” จะต้องติดใจ เพราะนอกจาก
จะได้ออกก�ำลังกายแล้วยังได้สนุกกับการเล่นเกมไปพร้อมกันด้วย โดย

ส�ำหรับคนที่รักเสียงเพลง อยากเป็นดีเจหรือนักแต่งเพลง ต้องลอง
เล่น “โต๊ะดนตรี” หรือ “รีแอคเทเบิล” (Reactable) ซึง่ เป็นโปรเจกต์
ของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ที่
พัฒนาอุปกรณ์ลักษณะคล้ายโต๊ะ ด้านล่างมีกล้องฉายภาพขึ้นมาบน
จอโต๊ะที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับนิ้วมือหรือสัญลักษณ์คล้ายคิวอาร์โค้ด
(QR code) และมี โ ปรแกรมสร้ า งเสี ย งดนตรี เมื่ อ วางอุ ป กรณ์
ลักษณะคล้ายลูกเต๋าที่มีสัญลักษณ์คิวอาร์โค้ดลงบนบนโต๊ะก็จะเกิด
เสียงดนตรี ซึ่งแต่ละด้านของลูกเต๋ามีภาพสัญลักษณ์ต่างกัน และ
วางบนโต๊ะที่ต�ำแหน่งต่างกันก็จะท�ำให้เกิดเสียงดนตรีที่ไม่เหมือนกัน
เมื่อวางลูกเต๋าหลายลูกพร้อมกัน จะเกิดท�ำนองผสมผสานได้เสียง
ดนตรี ที่ แ ปลกใหม่ ไ ม่ ซ�้ำ ใคร คล้ า ยกั บ อุ ป กรณ์ เ ล่ น เพลงของดี เจ
มืออาชีพ ซึ่งมีการพัฒนาให้เป็นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์สมาร์ต
โฟนด้วย สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้ทั้งโทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์
(Androind) และไอโอเอส (iOS)
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เต้น เต้น ให้เป็นเพลง

พิฆาตดาวเคราะห์น้อย

หากใครชอบเล่นเกมเต้น ทีน่ กี่ ม็ ใี ห้เล่น แต่ไม่ใช่เกมเต้นตามเสียงเพลง
หรือเต้นตามท่าเต้นแบบทั่วไปแน่นอน เพราะเกมเต้นของที่นี่ หรือ
“นากวัลแดนซ์” (Nagual Dance) ผู้เล่นเต้นได้ไม่จ�ำกัดท่าทางและ
สร้างเสียงเพลงจากท่าเต้น ซึ่งนักพัฒนาเกมได้ออกแบบโปรแกรมที่
สามารถท�ำให้เกิดเสียงเพลงจากการเคลือ่ นไหวของร่างกายส่วนต่างๆ
เมือ่ เรายกแขนยกขาโยกย้ายส่ายเอว กล้องและเซ็นเซอร์จะจับท่าทาง
ของเราไว้และฉายขึน้ บนจอ ตัวโปรแกรมก็จะแปลงท่าเต้นให้เป็นเสียง
เพลงดังออกล�ำโพง โดยร่างกายด้านขวาจะท�ำให้เกิดเสียงบีตส์ ส่วน
ด้านซ้ายท�ำให้เกิดเสียงเมโลดี้ หรือหากเต้น 2 คนพร้อมกัน ท่าเต้นของ
คนขวาก็จะให้เสียงบีตส์ คนซ้ายให้เสียงเมโลดี้ ยิ่งเต้นยิ่งสนุกและได้
เหงื่อเป็นของแถมด้วย

การเล่นเกมคอมพิวเตอร์สว่ นใหญ่เราต้องขยับร่างกายด้วยอวัยวะส่วนใด
ส่วนหนึง่ หรือหลายส่วนเพือ่ ให้เกมเล่นไปได้ แต่ส�ำหรับเกม “ป้องโลกให้
พ้นภัย” (Eye Asteroids) ใช้เพียงแค่สายตาเท่านั้น ซึ่งผู้พัฒนาได้
ออกแบบเกมดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลกและมีเซ็นเซอร์จับทิศทางการ
เคลือ่ นไหวของดวงตา ผูเ้ ล่นต้องพยามยามท�ำลายดาวเคราะห์นอ้ ยทีเ่ ข้า
มาใกล้โลกเพื่อปกป้องโลกไม่ให้ถูกชนโดยเพ่งมองไปที่ดาวเคราะห์น้อย
เหล่านัน้ ทีละดวง เมือ่ เพ่งไปทีด่ าวดวงใดดวงนัน้ ก็จะระเบิดเป็นจุณทันที
ที่เรียกว่า “สายตาพิฆาต” เป็นอย่างไรก็ได้รู้กันคราวนี้

ภาพประกอบโดย กุลพงษ์ อ้นมณี

เรียนรู้ภูมิศาสตร์ในกล่องทราย
สนุกด้วยกระแสไฟฟ้าในร่างกาย
ไม่เพียงแค่นิ้ว มือ แขน ขา หรือดวงตาของเราเท่านั้นที่สามารถ
เล่นกับเกมได้ แต่ “กระแสไฟฟ้าในร่างกาย” ก็น�ำมาใช้เป็นตัว
ควบคุมเกมได้เหมือนกัน ในเกมที่ชื่อว่า “เมกกี้เมกกี้” (Makeymakey) ผู ้ เ ล่ น แต่ ล ะคนต้ อ งสวมสายรั ด ข้ อ มื อ ที่ ติ ด เซ็ น เซอร์ วั ด
กระแสไฟฟ้าจากร่างกาย และใช้นิ้วมือสัมผัสอุปกรณ์คล้ายแท่ง
โลหะที่ เชื่ อ มต่ อ เข้ า กั บ คอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ บั ง คั บ ให้ ตั ว เดิ น เกมที่ มี
ลักษณะคล้ายคลื่นกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
และเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่ก�ำหนด คล้ายเกมยอดฮิต
อย่าง “แพคแมน” (Pacman)
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“เกมภูมิศาสตร์ในกล่องทราย” (Sandbox) เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจ
คล้ายกับการเล่นก่อกองทราย แต่ที่มากกว่าคือด้านบนกล่องทรายจะมี
เซ็นเซอร์วดั ระดับความสูงต�ำ่ ของทราย และมีโปรเจกเตอร์ ฉายภาพแสง
สีต่างๆ ลงบนทรายตามระดับความสูง เมื่อเรายื่นมือเข้าไปบังเซ็นเซอร์
ชัว่ ขณะหนึง่ ตรงพืน้ ทรายทีถ่ กู บังแสงจะค่อยๆ เกิดเป็นภาพน�ำ้ สีฟา้ และ
ค่อยๆ ไหลลงสู่ที่ต�่ำหรือบริเวณที่เป็นแอ่ง เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กๆ
เรียนรู้ลักษณะภูมิประเทศแบบต่างๆ ได้อย่างเข้าใจง่าย
ภายในศูนย์วทิ ยาศาสตร์เกมยังมีกจิ กรรมเกมทีน่ า่ สนใจอีกหลายกิจกรม
และก�ำลังอยู่ระหว่างขยายพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อรองรับเกมใหม่ๆ ที่ก�ำลัง
พัฒนาออกมาในอนาคต ด้วยความสร้างสรรค์และตั้งใจของผู้ก่อตั้ง
พิพิธภัณฑ์เกมแห่งนึ้จึงเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และเกมที่ไม่เพียงพัฒนาขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็น
ถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเพื่ออนาคตอีกด้วย

ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย
กองบรรณาธิการ

ตรวจโรคกุ้ง

ง่าย ไว ด้วยชุดตรวจ LAMP color

ไวรัสก่อโรคในกุ้งเป็นปัญหาใหญ่ของอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งของ

ไทย การตรวจโรคก่อนจะปล่อยพ่อแม่พันธุ์หรือลูกกุ้งลงบ่อ จะช่วย
ควบคุมการระบาดและลดความเสียหายได้ ซึ่งแต่ก่อนต้องส่งตรวจตาม
แล็บ แต่ตอนนี้ เรามีชุดตรวจโรคกุ้งแบบใหม่มาช่วยเกษตรกรแล้ว
นักวิจัยไบโอเทค สวทช. ใช้เทคนิคแลมป์ (Loop-mediated isothermal amplification, LAMP) ซึ่งเป็นเทคนิคเพิ่มปริมาณสาร
พันธุกรรมแบบใหม่ มาพัฒนาเป็นชุดตรวจ LAMP color ส�ำหรับตรวจ
โรคไวรัสในกุ้งแทนวิธีเดิม คือ PCR ที่ต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพง และใช้
เวลานาน ปัจจุบัน มีชุดตรวจส�ำหรับโรคไวรัสในกุ้งหลายชนิด ทั้งไวรัส
ตัวแดงดวงขาว ทอร่า ไวรัสตัวแคระแกรน และไวรัสหัวเหลือง
จุดเด่นของชุดตรวจนี้คือ สะดวก รวดเร็ว ขั้นตอนการทดสอบไม่
ยุ่งยาก เกษตรกรสามารถใช้งานได้เองโดยไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ
ความความแม่นย�ำในการตรวจสูงเทียบเท่าวิธี PCR แต่ใช้เวลาในการ

ตรวจเพี ย ง 50-90 นาที การอ่ า นผลก็ ง ่ า ยโดยดู จ ากสี ที่ ป รากฏในน�้ ำ ยา
นอกจากนี้ยังมีความปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อสารก่อมะเร็ง และสามารถตรวจได้
ในทุกพื้นที่ที่มีกระแสไฟฟ้า

สดร. ชวนจับตาชมดาวเคราะห์ 5 ดวง
ปรากฏเรียงเป็นแนวบนท้องฟ้า
สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผย 20 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2559 จะ
สังเกตเห็นดาวเคราะห์ 5 ดวง ปรากฏเหนือฟากฟ้าในช่วงรุง่ เช้าก่อนดวง
อาทิตย์ขนึ้ เห็นได้ดว้ ยตาเปล่าทัว่ ไทย เป็นปรากฏการณ์ดาราศาสตร์หาชม
ยาก เกิดล่าสุดเมือ่ 11 ปีทแี่ ล้ว ย�ำ้ !!! เป็นเหตุการณ์ปกติในการโคจรของ
ดาวเคราะห์ไม่มผี ลกระทบใดๆ ต่อโลก
ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผูอ้ �ำนวยการ สดร. เปิดเผยว่าตัง้ แต่
วันที่ 20 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2559 นับเป็นโอกาสดีทจี่ ะสังเกตเห็น
ดาวเคราะห์ 5 ดวง ได้แก่ ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดาวเสาร์ ดาวอังคาร และดาว
พฤหัสบดี ปรากฏเรียงเป็นแนวบนท้องฟ้า สังเกตเห็นได้ตงั้ แต่ชว่ งเช้ามืด
จนถึงดวงอาทิตย์ขนึ้ ดาวเคราะห์ทงั้ 5 ดวง จะปรากฏในแนวใกล้กบั เส้น
สุรยิ วิถี หากหันหน้าไปทางทิศตะวันออก จะสังเกตเห็นดาวพุธอยูบ่ ริเวณ
ใกล้ขอบฟ้า ถัดขึน้ มาคือดาวศุกร์ ดาวเสาร์ ดาวอังคาร และดาวพฤหัสบดี
ตามล�ำดับ นอกจากนีใ้ นช่วงเวลาดังกล่าว ดวงจันทร์จะเคลือ่ นทีผ่ า่ นแนว
ของดาวเคราะห์ทั้ง 5 อีกด้วย นับเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่
สวยงาม หาชมยาก สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าในทุกภูมภิ าคของไทย
หากใช้กล้องสองตา หรือกล้องโทรทรรศน์จะสังเกตได้ชดั เจนยิง่ ขึน้ จึงขอ
เชิญชวนประชาชนทีส่ นใจตืน่ แต่เช้ามาชมปรากฏการณ์หาชมยากครัง้ นี้

ภาพจ�ำลองการ
ปรากฏของดาว
เคราะห์ 5 ดวง ใน
วันที่ 25 มกราคม
2559
(จากโปรแกรม
Stellarium)
ปรากฏการณ์ดาวเคราะห์ปรากฏบนฟากฟ้าพร้อมกัน และเรียงเป็นแนวเช่น
นี้ เกิดจากดาวเคราะห์แต่ละดวงโคจรมาอยูใ่ นต�ำแหน่งทีส่ ามารถมองเห็นได้ใน
เวลาเดียวกันจากมุมมองของผูส้ งั เกตบนโลก ส่วนมุมมองจากอวกาศจะพบว่าดาว
เคราะห์ไม่ได้เรียงกันเป็นเส้นตรงแต่อย่างใด เนือ่ งจากดาวเคราะห์แต่ละดวงต่าง
โคจรกระจายอยูต่ ามวงโคจรของดาวดวงนัน้ โอกาสทีจ่ ะมาเรียงตัวในแนวเดียวกัน
ปรากฏให้ผสู้ งั เกตบนโลกในเวลาเดียวกันจึงเป็นปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ ได้ยากมาก
ครั้งล่าสุดเกิดเมื่อ 11 ปีที่แล้ว ในช่วงธันวาคม 2547 – มกราคม 2548
ปรากฏการณ์ดาวเคราะห์เรียงตัวนับเป็นเหตุการณ์ปกติทางดาราศาสตร์ ไม่มี
ผลกระทบใดๆ ต่อมนุษย์และโลก ดร. ศรัณย์ กล่าวปิดท้าย

http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/2395-narit-5-planets

5

ฉบับที่ 35
กุมภาพันธ์ 2559

ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย

GISTDA เปิดกล่องของขวัญปีใหม่ ชวนคนไทยตะลุย
พิพิธภัณฑ์อวกาศ...ฟรี!!!
ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) สนองนโยบายรัฐบาล จัดของขวัญชุดใหญ่ต้อนรับปีใหม่ เปิดประตู

อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศให้คนไทยเข้าชมพิพิธภัณฑ์อวกาศแห่งแรก และแห่งเดียวของไทยฟรี 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม - 9 เมษายน 2559
เวลา 9:00 - 15:00 น. ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
คุณจะได้เรียนรู้เรื่องราวของ
n ชีวิตในอวกาศ
n ต้นกำ�เนิดของเอกภพ
n ทำ�ไมโลกจึงมีสิ่งมีชีวิต
ติดต่อสอบถาม
n มารู้จักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
เพิ่มเติมได้ที่
n ประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีสำ�รวจโลกและอวกาศ
0 2141 4655,
พลาดไม่ได้กับความตื่นตาตื่นใจ
0 2141 4583,
n การเตรียมความพร้อมสู่อวกาศ
08 1915 2374
n เครื่องเล่น simulator เร้าใจ
n เกมส์อวกาศประลองยุทธ
n โรงภาพยนตร์ 3 มิติ

ฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของชาตะไคร้

เว็บไซต์ของส�ำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหิดล เผยผลการทดสอบฤทธิ์ของชาใบตะไคร้ (Cymbopogon citratus) ในการป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของหนูแรทที่ถูก

เหนี่ยวน�ำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารด้วยเอทานอลเป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดย
แบ่งหนูออกเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ได้รับน�้ำ 1 ชั่วโมง ก่อนถูกเหนี่ยวน�ำ
ด้วยเอทานอล กลุ่มที่ 2 ได้รับน�้ำอย่างเดียว กลุ่มที่ 3 ได้รับชาอย่างเดียว กลุ่ม
ที่ 4 และ 5 ได้รับชา ขนาด 28 และ 56 มก./กก.นน. ตัว ตามล�ำดับ เป็นเวลา
1 ชัว่ โมง ก่อนถูกเหนีย่ วน�ำด้วยเอทานอล กลุม่ ที่ 6 ได้รบั ชา ขนาด 28 มก./กก.
เป็นเวลา 2 ชัว่ โมง ก่อนถูกเหนีย่ วน�ำด้วยเอทานอล กลุม่ ที่ 7 และ 8 ได้รบั ชา
ขนาด 28 และ 56 มก./กก. ตามล�ำดับ เป็นเวลา 1 ชัว่ โมง หลังถูกเหนีย่ วน�ำด้วย
เอทานอล และกลุม่ ที่ 9 ได้รบั ชา ขนาด 28 มก./กก. เป็นเวลา 2 ชัว่ โมง หลังถูก
เหนีย่ วน�ำด้วยเอทานอล
ผลการทดสอบ พบว่าชาใบตะไคร้ทั้ง 2 ขนาด มีฤทธิ์ลดการเกิดแผลใน
กระเพาะอาหารได้ทั้งก่อนและหลังการถูกเหนี่ยวน�ำด้วยเอทานอล เมื่อเทียบ
กับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับชา ซึ่งผลที่ได้ไม่ขึ้นกับขนาดที่ใช้ นอกจากนี้ยังพบ
ว่า ประสิทธิภาพในการป้องกันจะเพิ่มมากขึ้น เมื่อระยะเวลาที่อยู่ในกระเพาะ
อาหารของชาใบตะไคร้เพิ่มขึ้น

ข้อมูลจาก http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1147
ภาพจาก http://tong35.blogspot.com/2013_09_01_archive.html
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ฮือฮา พบซากไดโนเสาร์โคราชพันธุ์ใหม่ของโลก
กลุ่มอิกัวโนดอน อายุ 115 ล้านปี !!
อิกัวโนดอนที่พบนี้ มีความยาวจากศีรษะถึงปลายหางประมาณ 6 เมตร
สูงประมาณ 2 เมตร น�้ำหนัก 1,000 กก.หรือ 1 ตัน และมีความแตกต่างจาก
อิกวั โนดอน 2 สกุล ทีพ่ บในโคราชก่อนหน้านี้ (สกุลราชสีมาซอรัส และ สยาม
โมดอน) เช่น มีขากรรไกรล่างที่มีอัตราส่วนระหว่างความยาวและความสูง
น้อยกว่าราชสีมาซอรัส หรือมีขากรรไกรบนทรงต�่ำหรือลาดเอียงมากกว่า
สยามโมดอน เป็นต้น และจากการตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นไดโนเสาร์กลุ่ม
อิกัวโนดอนในสกุลและชนิดใหม่ของโลก และได้รับพระมหากรุณาธิคุณใน
วโรกาส 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่
พระราชทานราชานุญาตให้ใช้พระนามของพระองค์เป็นชือ่ สกุล คือ สิรนิ ธรน่า
ได้ ส่วนชื่อชนิดใช้ชื่อ โคราช ซึ่งเป็นแหล่งพบคือ โคราชเอนซิส

เมือ่ วันที่ 20 มกราคม 2558 สถาบันวิจยั ไม้กลายเป็นหิน ต.สุรนารี อ.เมือง

จ.นครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้แถลงข่าวการค้นพบ
ไดโนเสาร์โคราชพันธุใ์ หม่ของโลก โดย รศ. ดร.ประเทือง จินตสกุล ผูอ้ �ำนวย
การสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ได้กล่าวถึงผลการวิจัยพบไดโนเสาร์กลุ่ม
อิกวั โนดอนในสกุลและชนิดใหม่ของโลกว่า งานวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นความร่วมมือ
ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น โดยเมื่อ พ.ศ. 2550 ฟอสซิลที่ท�ำการวิจัย ประกอบด้วย
ชิ้นส่วนกะโหลก, ขากรรไกรบน-ล่าง, ฟัน และอื่นๆ โดยพบในชั้นหินกรวด
มนปนปูน ในหมวดหินโคกกรวด อายุ 115 ล้านปี ระบบนิเวศเป็นแบบกึ่ง
แห้งแล้ง แหล่งที่พบคือ บ้านสะพานหิน ต. สุรนารี อ. เมือง จ. นครราชสีมา
ส�ำหรับไดโนเสาร์อิกัวโนดอน จัดเป็นไดโนเสาร์กินพืช และอยู่ใน
ประเภทไดโนเสาร์ที่มีกระดูกสะโพกแบบนก ต่างจากไดโนเสาร์กินพืชพวก
ซอโรพอดหรือพวกคอยาวหางยาว ที่มีกระดูกสะโพกแบบสัตว์เลื้อยคลาน
ไดโนเสาร์กลุ่มอิกัวโนดอนนี้พบมากกว่า 60 สกุล เพราะมีวิวัฒนาการต่อ
เนื่องกันมานับ 100 ล้านปี และพบกระจายกว้างขวางทั่วโลก ลักษณะเด่น
ของอิกัวโนดอน คือ มีฟันคล้ายฟันอิกัวน่า แต่มีขนาดใหญ่กว่ากันมาก ไม่มี
ฟันในส่วนหน้าของขากรรไกรบน-ล่าง แต่มจี งอยปากทีเ่ ป็นกระดูกแข็งแทน
มีขาหลังทีแ่ ข็งแรง มีขนาดใหญ่และยาวกว่าขาหน้า จึงเป็นไดโนเสาร์ที่วิ่ง
ได้เร็วด้วย 2 เท้าแต่เวลาเดินหรือแทะเล็มกินใบไม้ยอดไม้ระดับต�่ำ จะ
เดิ นด้ วย 4 เท้ า

http://www.banmuang.co.th/news/region/37813
http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=89254&t=news
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เน้นคนไทยอย่าพลาด
10 เรื่องดาราศาสตร์ ปี 2559

สดร.เปิดศักราชใหม่
สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ

มหาชน) (สดร.) เปิดโผ 10 เรือ่ งดาราศาสตร์
ที่ ค นไทยไม่ ค วรพลาดตลอดปี 2559
ปรากฏการณ์ทอ้ งฟ้า มาเต็ม ทัง้ สุรยิ ปุ ราคา
ซุปเปอร์มนู ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ฝน
ดาวตก ร่วมภาคภูมิใจกับพัฒนาการก้าว
กระโดดของวงการดาราศาสตร์ไทย ล่าสุด
เป็นศูนย์การอบรมดาราศาสตร์นานาชาติของ
ยูเนสโก พร้อมเดินเครื่องหอดูดาวภูมิภาค
ผนึกก�ำลังกับกล้องโทรทรรศน์ทปี่ กั ธงไทยอยู่
ทั่วโลก แฟนคลับดาราศาสตร์ไม่พลาดทุก
เรื่อง เพียงติดตามทุกช่องทางโซเชียลของ
สดร. ตลอดปีนี้
รองศาสตราจารย์บญ
ุ รักษา สุนทรธรรม
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่ง
ชาติ จัดงาน “10 เรื่อง ดาราศาสตร์ที่ไม่
ควรพลาดในปี 2559” กล่าวว่า “ปี 2559
นี้มีเรื่องน่ายินดีและน่าตื่นเต้นส�ำหรับวงการดาราศาสตร์ไทยหลายเรื่อง จึง
รวบรวมมาแถลงรับปีใหม่ เปิดตัวล่วงหน้าปรากฏการณ์ท้องฟ้าที่ส�ำคัญ
และแถลงความก้าวหน้าของสถาบันฯ ทีน่ า่ ภาคภูมใิ จส�ำหรับคนไทยทุกคน”
10 เรื่อง ดาราศาสตร์ที่ไม่ควรพลาดในปี 2559 มีดังนี้

สะท้อนศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านดาราศาสตร์ของไทย

4. การพัฒนาก�ำลังคนด้านดาราศาสตร์ของประเทศ
เกิดความร่วมมือด้านการพัฒนาก�ำลังคนด้านดาราศาสตร์ทงั้ ในและต่าง
ประเทศ อาทิ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาค (ร่วมกับสถาบัน DESY สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี) และทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

1. โครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ที่ส�ำคัญของประเทศ

5. โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ และ Astro Corner in Schools

เสริมทัพหอดูดาวภูมภิ าค เตรียมเปิดตัวหอดูดาวภูมภิ าคส�ำหรับประชาชน
เต็ ม รู ป แบบแห่ ง ที่ 2 ที่ จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา เผยภารกิ จ “หอดู ด าว
เฉลิมพระเกียรติ” ณ ศูนย์รายงานดอยอินทนนท์ บริเวณยอดดอยอินทนนท์
จังหวัดเชียงใหม่ ส�ำหรับติดตามเฝ้าระวังวัตถุทอี่ าจมีภยั คุกคามต่อโลก และ
เดินหน้าอุทยานดาราศาสตร์สริ นิ ธร จังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าเฟสแรกพร้อมใช้
2560

ปีนี้ตั้งเป้า 100 โรงเรียนทั่วประเทศ (ปีที่แล้วเริ่มต้นที่ 60 โรงเรียน)

6. สุริยุปราคาเต็มดวง 9 มีนาคม 2559
ในประเทศไทยเห็นสุรยิ ปุ ราคาบางส่วนตัง้ แต่ 6.30 – 8.40 น. ของวันที่
9 มีนาคมนี้ (เต็มดวงที่ประเทศอินโดนีเซีย)

2. โครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ในต่างประเทศ

7. ดาวอังคารใกล้โลก 31 พฤษภาคม 2559
8. ยานอวกาศจูโนเดินทางถึงดาวพฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2559
9. ซุปเปอร์มูนวันลอยกระทง 14 พฤศจิกายน 2559

เปิดตัวกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติของคนไทย ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และประเทศสหรัฐอเมริกา ผนึกก�ำลังกล้องเดิมที่ประเทศชิลี

3. ศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก

10. ปรากฏการณ์ ดาราศาสตร์ อื่ น ๆ ที่ น ่ า ติ ด ตาม อาทิ ฝนดาวตก
ดาวเคราะห์ชุมนุม และดาวพุธโคจรผ่านหน้าดวงอาทิตย์

ประเทศไทยได้รับมอบหมายจากยูเนสโกให้เป็น “ศู น ย์ ฝึ ก อบรม
ดาราศาสตร์นานาชาติ” เผยแพร่ดาราศาสตร์สู่ประเทศในภูมิภาคของเรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/2398

ฉบับที่ 35
กุมภาพันธ์ 2559

8

หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก
กองบรรณาธิการ

นักวิทยาศาสตร์พบหลุมดึกดำ�บรรพ์
เชื่อว่าเป็นเรือนหอของไดโนเสาร์
รายงานข่าวจากวีโอเอ (Voice of America) ภาคภาษาไทย รายงานว่า นักวิจัยพบไดโนเสาร์พันธุ์

กินเนื้อเพศผู้รู้จักขุดหลุมเพื่อ “การสร้างรัง” คล้ายกับนกในปัจจุบันเพื่อดึงดูดเพศตรงข้าม
นักโบราณคดีอเมริกันค้นพบหลุมดึกด�ำบรรพ์มากกว่า 50 หลุม ในพื้นที่ 4 แห่งในรัฐโคโลราโด ซึ่ง
เชื่อว่าเป็นหลักฐานว่า ไดโนเสาร์พันธุ์กินเนื้อเพศผู้รู้จักกับ “การสร้างรัง” คล้ายกับนกในปัจจุบัน เพื่อ
ดึงดูดเพศตรงข้าม
นักธรณีวทิ ยา Martin Lockley แห่งมหาวิทยาลัยรัฐโคโลราโด วิทยาเขตเดนเวอร์ ระบุวา่ ไดโนเสาร์
ขนาดใหญ่ใช้อุ้งเท้าขุดหลุมบนพื้นดินในช่วงฤดูผสมพันธุ์ เพื่อให้ไดโนเสาร์เพศเมียหันมาสนใจ โดยพบ
หลักฐานแสดงให้เห็นว่า หลุมผสมพันธุ์ของไดโนเสาร์ตั้งอยู่ที่ไหน และมีขนาดใหญ่แค่ไหน ซึ่งหากเป็น
ไดโนเสาร์ตัวใหญ่ หลุมดังกล่าวอาจมีขนาดประมาณ 6x6 ฟุต หรือพอๆ กับขนาดอ่างอาบน�้ำ
การศึกษาครัง้ นีย้ งั พบด้วยว่า จากการศึกษาซากฟอสซิล เชือ่ ว่าไดโนเสาร์เพศเมียจะเป็นผูเ้ ลือกคูเ่ พือ่
การอยูร่ อดของสายพันธุ์ โดยพิจารณาว่าตัวผูต้ วั ไหนแข็งแรงทีส่ ดุ และสามารถขุดหลุมได้เก่งทีส่ ดุ
นักธรณีวิทยาบอกด้วยว่า ปัจจุบันมีนกขนาดเล็กเพียงไม่กี่ชนิดที่มีพฤติกรรมการขุดหลุมในช่วงฤดู
การผสมพันธุ์
รายงานการค้นพบชิ้นนี้ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Scientific Reports และ Nature
http://www.voathai.com/content/dinosaur-mating/3136330.html
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ข่าวดัง
10
ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ประจำ�ปี

2558

สวทช. ส่งเสริมการรับรู้ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประชาชน
เปิดให้คนไทยลงคะแนนจัดอันดับ 10 ข่าวดัง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำ�ปี 2558

โครงการจัดอันดับ 10 ข่าวดังประจ�ำปีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นกิจกรรมที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดท�ำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป มีความตื่นตัวในการ
รับรู้ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ตระหนั ก ถึ ง ความส�ำคั ญ ของวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ ถื อ ว่ า เป็ น
รากฐานส�ำคัญในการด�ำเนินชีวิต และน�ำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ได้ด�ำเนินโครงการมาเป็นปีที่ 22 แล้ว
ส�ำหรับการส�ำรวจและจัดอันดับ 10 ข่าวดังด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีครั้งนี้ ได้รวบรวมข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในและ
ต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 - 15 พฤศจิกายน
2558 ที่ปรากฏเป็นข่าวผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ซึ่งข่าวที่ผ่านการ
พิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 21 ข่าว แบ่งเป็นข่าวในประเทศ
16 ข่าว และต่างประเทศ 5 ข่าว โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาย
ใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รวม 15 หน่วยงาน และสื่อมวลชนสาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ร่วมกันพิจารณาข่าวในหลากหลายแง่มุมใน
ประเด็นข่าวที่มีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง จากนั้นเปิดให้ นักเรียน
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล ต่างจังหวัด
ร่วมลงคะแนนจัดอันดับ 10 ข่าวดังดังกล่าว ผ่านทางระบบออนไลน์ และ
แบบสอบถาม โดยมีผู้ร่วมโหวตลงคะแนนจ�ำนวนทั้งสิ้นกว่า 1,550 คน
ผลการส�ำรวจ 10 ข่าวดังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ�ำปี
2558 ประกอบด้วยข่าวดังต่อไปนี้
ฉบับที่ 35
กุมภาพันธ์ 2559
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บทความพิเศษ
อันดับ 10

ข่าว “ซุปเปอร์มนู
และจันทรุปราคา...
2 ปรากฏการณ์
ใน 1 วัน”

อันดับที่ 9

ข่าว “นาซาเผย
พบน�ำ้ ไหล
บนดาวอังคาร”

ตอนค�่ำของวันที่ 28 กันยายน 2558 คนไทยได้เฮเมื่อเกิดปรากฏการณ์ซปุ เปอร์มูน ที่
ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปีที่ระยะห่าง 356,896 กิโลเมตร สามารถมอง
เห็นดวงจันทร์สว่างและมีขนาดใหญ่กว่าปกติ ประมาณ 2-3 % ส�ำหรับผูท้ พี่ ลาดโอกาส
ในการชมในปีนี้ คงต้องรอปรากฏการณ์เช่นนี้ที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งในปี 2576 โดยในช่วง
เช้าของวันที่ 28 กันยายนนั้น ได้เกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงขึ้น แต่
ประเทศไทยไม่สามารถมองเห็นได้เนื่องจากตรงกับเวลากลางวัน แต่จะสังเกตเห็นได้
ชัดเจนในแถบอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ มหาสมุทรแอตแลนติก ยุโรป แอฟริกา และ
ด้านตะวันตกของเอเชีย

ในวันที่ 28 กันยายน 2558 นอกเหนือจากการเกิดปรากฏการณ์ซปุ เปอร์มูนและ
จันทรุปราคาเต็มดวงแล้ว ยังถือว่าเป็นวันที่นาซาได้ประกาศการค้นพบร่องรอยการ
ไหลของน�้ำบนดาวอังคาร ซึ่งถือเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ของวงการวิทยาศาสตร์
และดาราศาสตร์โลก โดยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าร่องรอยสีด�ำที่เกิดขึ้นเป็นพวกแร่
ธาตุและผลึกเกลือที่ละลายอยู่กับน�้ำ

อันดับที่ 8

ด้วยระยะทางจากโลกไปยังดาวพลูโตที่โคจรอยู่ขอบสุดในระบบสุริยะจักรวาลไกล
มากถึง 3 พันล้านไมล์ แต่ในที่สุดยานส�ำรวจ “นิวฮอไรซันส์” ที่ถูกส่งไปในอวกาศ
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2549 เพื่อปฏิบัติภารกิจส�ำคัญในการส�ำรวจดาวพลูโตและ
ดาวเคราะห์แคระดวงอื่นๆ หลังจากที่ออกจากโลกไปเป็นเวลาถึง 9 ปี ก็สามารถ
เดินทางไปยังดาวพลูโตได้ส�ำเร็จอย่างงดงาม โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง
นาซาทีวี

อันดับที่ 7

ผลการศึ ก ษาของนั ก วิ จั ย จากจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย เปิ ด เผยว่ า ได้ ค ้ น พบ
นวัตกรรมครั้งส�ำคัญจากเมือกหอยทากของไทยที่มีชื่อว่า “หอยนวล” ซึ่งพบว่ามี
สารนานาชนิดที่มีคุณประโยชน์มากมาย เหมาะต่อการซ่อมแซมและบ�ำรุงผิวพรรณ
จึ ง จั ด ได้ ว ่ า เป็ น เมื อ กที่ มี คุ ณ ภาพ สามารถน�ำมาต่ อ ยอดหรื อ พั ฒ นาเพื่ อ สร้ า ง
นวัตกรรมทางด้านเครื่องส�ำอางและธุรกิจความงามได้

ข่าว “นาซาเฮ!
ยานส�ำรวจอวกาศ
พิชติ ดาวพลูโต”

ข่าว “เมือก
หอยทากไทย
ก้าวไกลสู่
อุตสาหกรรม
ความงาม”
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บทความพิเศษ
อันดับที่ 6

ข่าว “เปิดปมปริศนา
ไฟไหม้บา้ นทีพ่ ทั ลุง”

อันดับที่ 5

ข่าว “เผย
ภาพถ่ายดาวเทียม
เหตุการณ์
แผ่นดิวไหว
ประเทศเนปาล”

จากเหตุการณ์กรณีที่ไฟปริศนาลุกไหม้สิ่งของเครื่องใช้นับร้อยครั้งที่บ้านหลังหนึ่งใน
จ.พัทลุง แต่กลับไม่สามารถหาสาเหตุของการเกิดได้ ท�ำให้หลายฝ่ายคาดว่าน่าจะ
เป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ มีการออกข่าวอย่างครึกโครม จนท�ำให้หลายหน่วย
งานต้องลงพื้นที่ร่วมกันพิสูจน์หาต้นเหตุของการเกิดไฟปริศนา แม้ว่าจะมีบุคลากร
ทางด้านวิทยาศาสตร์ออกมายืนยันว่าปรากฏการณ์ดงั กล่าวไม่ใช่เรือ่ งเหนือธรรมชาติ
แต่อย่างใด และเป็นไปไม่ได้ที่สิ่งของต่างๆ จะลุกไหม้หรือติดไฟได้เอง แต่ยังไม่ท�ำให้
สังคมคลายความสงสัยลงไปได้ ภายหลังได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในบ้าน จึง
ได้พบภาพหญิงสาวทีน่ งั่ อยูค่ ล้ายก�ำลังจุดไฟ จากนัน้ จึงเรียกเด็กทีอ่ ยูบ่ ริเวณใกล้เคียง
มาชี้จุดเกิดเหตุ เพื่อให้คนในบ้านช่วยกันดับไฟที่ลุกโชนขึ้นมา เมื่อภาพดังกล่าว
ปรากฏออกไปจึงคลายความสงสัยของคนในสังคมไปโดยปริยาย
ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) บันทึกภาพบริเวณ
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลด้วยดาวเทียม
ไทยโชต เพื่อดูสภาพการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ก่อนและหลังโดยได้บันทึกภาพเมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 12.10 น. ตามเวลาในประเทศไทย และเปรียบกับ
ข้อมูลภาพก่อนเกิดแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 และได้ส่งแผนที่ดังกล่าว
ให้กับองค์การสหประชาชาติด้วยในฐานะที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในโครงการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟกิ หรือ
RESAP เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้กับประเทศสมาชิกในกรณีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ

อันดับที่ 4

ในค�่ำคืนของวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2558 ได้เกิดปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนที่เป็น
ดาวศุกร์และดาวพฤหัสบดีอยู่เคียงจันทร์เสี้ยวในช่วงหัวค�่ำทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
โดยสามารถมองเห็นเหมือน “พระจันทร์ยิ้ม” เป็นเวลาถึง 3 วัน

อันดับที่ 3

ปรากฏการณ์จันทรุปราคาแบบเต็มดวงครั้งนี้เกิดขึ้นในคืนวันที่ 4 เมษายน 2558 มอง
เห็นดวงจันทร์เต็มดวงเป็นสีแดงอิฐ เนื่องจากได้รับแสงสีแดงซึ่งเป็นคลื่นที่ยาวที่สุด
หักเหผ่านบรรยากาศโลกไปกระทบกับดวงจันทร์ ซึ่งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
(สดร.) ได้จัดกิจกรรมตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดต่างๆ กว่า 40 กล้อง ณ บ้าน
วิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งเป็นการตั้งกล้องโทรทรรศน์
เพื่อสังเกตการณ์จ�ำนวนมากที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ สดร. ยังร่วมกับหน่วย
งานเครือข่ายตั้งจุดสังเกตปรากฏการณ์อีก 3 แห่งคือที่ จ.เชียงใหม่ จ.นครราชสีมา
และ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งตลอดเวลา 5 นาทีที่เกิดจันทรุปราคาเต็มดวง ตั้งแต่เวลา 18.57
- 19.02 น. ช่างภาพและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างให้ความสนใจเก็บภาพดวง
จันทร์สีแดงกันอย่างคึกคัก

ข่าว “กลับมา
อีกครัง้ กับ
ปรากฏการณ์
พระจันทร์ยมิ้ ”

ข่าว “จันทรุปราคา
เต็มดวงสีแดง”

ฉบับที่ 35
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บทความพิเศษ
อันดับที่ 2

ข่าว “มหันตภัย
ไวรัสเมอร์ส”

อันดับที่ 1

ข่าว “อุกกาบาต...
ลูกไฟปริศนา
ตกจากฟ้า”

แม้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อต้นปี 2558 ก็ตาม แต่เหตุการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสเมอร์สก็ยังคงอยู่ในความสนใจของคนทั่วไปอยู่ เนื่องจากการแพร่ระบาดในครั้ง
นีพ้ บผูป้ ่วยไวรัสเมอร์สใน 26 ประเทศ มีผเู้ สียชีวติ หลายร้อยคน และมีการแพร่ระบาด
รุนแรงในเกาหลีใต้ และเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 พบผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เดินทาง
มาจากตะวันออกกลางติดเชื้อไวรัสเมอร์สรายแรกในประเทศไทย และได้เข้ารับการ
รักษาตามมาตรฐานและปลอดภัยจากการเป็นผู้ป่วยโรคเมอร์ส

เช้าวันที่ 7 กันยายน 2558 มีผู้บันทึกภาพลูกไฟพวยพุ่งจากท้องฟ้าสว่างวาบ โดย
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) ให้ข้อมูลว่าเป็น “อุกกาบาต” เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 3.5 เมตร น�้ำหนัก 66 ตัน ความเร็วที่พุ่งเข้ามาในโลกวัดได้มากมากกว่า
75,600 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีค่าเทียบเท่าการระเบิดของทีเอ็นที 3.9 กิโลตัน ในเวลา
ห่างกันไม่นานนัก ค�่ำคืนของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 พบลูกไฟสว่างวาบ สีเขียว
ตกลงมาจากฟ้าอีกครั้ง โดยเบื้องต้น สดร. คาดว่าจะเป็นลูกไฟที่เกิดจากวัตถุขนาด
เล็กผ่านเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกด้วยความเร็วสูงมาก เสียดสีจนเกิดความร้อนจน
ลุกไหม้ เห็นเป็นลูกไฟสว่างและมีควันขาวเป็นทางยาว

มีข้อสังเกตจากผลการส�ำรวจในครั้งนี้ ปรากฏมีข่าวทางด้านอวกาศและดาราศาสตร์ติดอันดับมากถึง 6 ข่าว ทั้งนี้อาจเนื่อง
มาจากเหตุการณ์ที่ปรากฏเป็นข่าวดังกล่าว เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาชมได้ยาก จึงสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่
พบเห็นหรืออยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าว และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารผ่านทางโซเชียลมีเดียกันเป็นจ�ำนวนมาก นับ
เป็นเรื่องน่ายินดีที่คนไทยหันมาศึกษา ค้นหาค�ำอธิบายต่อการเกิดปรากฏการณ์ต่างๆ มากขึ้น
ในแง่ของของนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์เอง ก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน และน�ำผลงานต่างๆ
เผยแพร่สู่สาธารณชนมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่จะต้องสร้างความเข้มแข็งและถ่ายทอดองค์ความรู้ความ
เข้าใจทีถ่ กู ต้องสูป่ ระชาชน เพือ่ ช่วยให้เกิดกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ และสามารถน�ำกระบวนการคิดนีไ้ ปใช้ในชีวติ ประจ�ำ
วันต่อไป
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จุมพล เหมะคีรินทร์

ปฏิทินวิทยาศาสตร์ 2559

ได้เวลาใช้ปฏิิทินตั้งโต๊ะใหม่อีกแล้ว
เป็นอีกปีหนึ่งที่ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้ความสนใจ ติดตามการ
เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อปฏิทินของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เพื่อต้องการ
นำ�เสนอให้เห็นถึงพัฒนาการของการสื่อสารวิทยาศาสตร์โดยผ่านสื่อปฏิทินมาอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้นับเป็นปีที่ 8
สำ�หรับปี พ.ศ. 2559 นี้ รูปแบบและสาระความรู้ของปฏิทินวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะปฎิทินตั้งโต๊ะยังคงความ
เป็นเอกลักษณ์และความสวยงามไม่แพ้ปีที่ผ่านๆ มา
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประดิษฐานตามสถานที่ส�ำคัญต่างๆ ทั่ว
ประเทศ โดยไล่เรียงตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม ได้แก่ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ที่
• อุทยานราชภักดิ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (2 ภาพ)
• กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
• วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ
• วัดบวรนิเวศน์ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ
• อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ พระนครคีรี จ.เพชรบุรี (2 ภาพ)

สำ�นักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ในฐานะทีเ่ ป็นหน่วยงานบริหารกลางของกระทรวงฯ มาปีนนี้ �ำเสนอใน
ธีมหรือหัวข้อหลักเน้นทีพ่ ระราชประวัติ และพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
โดยปกปฏิทนิ เป็นภาพพระบรมราชานุสาวรียเ์ ต็มองค์ พิมพ์สี ปัม๊ นูน บนพืน้
สีทอง สวยงามมาก
ส่วนภาพปฏิทินภายใน เป็นภาพพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาท
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•
		
•
•
•
		
		

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์
(2 ภาพ)
พระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพฯ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ตามล�ำดับ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(อพวช.)

ทางฟิสิกส์) เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไร เห็นแล้วก็น่าทึ่งจริงๆ กับของเล่นพื้น
บ้านของไทยเรา เพราะนอกจากจะส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้ว
ก็ยงั ส่งเสริมด้านการออกก�ำลังกาย การจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ การ
เรียนรู้เรื่องธรรมชาติ และที่พิเศษคือ มีค�ำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเข้า
มาด้วย
ปฏิทินน�ำเสนอเป็นภาพการ์ตูนเด็กไทยผมจุก ผมแกละ ก�ำลังเล่นของ
เล่นแต่ละชนิด น่ารักทีเดียว ทั้งนี้ภาพปฏิทินแต่ละเดือน ได้แก่หัวข้อ
1. ท�ำไมครูดกบไม้จึงมีเสียงก้อง?
2. เสียงในของเล่นจักจั่นเกิดขึ้นได้อย่างไร?

อพวช. เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทย์ ทีด่ แู ลรับผิดชอบงานด้าน
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์แก่
ประชาชนเป็นหลัก เอกลักษณ์ของทีน่ คี่ อื อาคารแสดงนิทรรศการทรงลูกเต๋า
สองหลังพิงกัน
ปีที่แล้ว อพวช. เว้นวรรคไปไม่ได้ท�ำปฏิทิน แต่ปีนี้กลับมาท�ำตามปกติ
โดยปฏิทนิ ปีนเี้ น้นหัวข้อหลักเรือ่ งของเล่นภูมปิ ญ
ั ญาไทย โดยอธิบายให้เห็น
ว่าของเล่นแต่ละชนิดมีองค์ความรู้ของวิทยาศาสตร์ (โดยเฉพาะหลักการ
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

หนอนดินและหนูกะลาวิ่งได้อย่างไร?
ลูกข่างหมุนได้อย่างไร?
คอปเตอร์ไม้ไผ่และก�ำหมุนบิน ลอยได้อย่างไร?
นกบินและปลาว่ายน�้ำ เคลื่อนที่ลงมาได้อย่างไร?
แมลงปอไม้ไผ่ นกไม้ไผ่ และควายสมดุล
สัตว์จ�ำลอง
คนต�ำข้าวท�ำงานอย่างไร?
ท�ำไมก�ำหมุนจึงหมุนอย่างต่อเนื่อง?

11. พญาลืมแลงและพญาลืมงายท้าทายอย่างไร?
12. ว่าวลอยได้อย่างไร?

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.)
วว. เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี พั น ธกิ จ หลั ก ด้ า นนงานวิ จั ย และพั ฒ นาทาง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เพื่ อ ผลั ก ดั น และถ่ า ยทอดเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมให้มีการน�ำไปใช้ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
วว. มีการท�ำปฏิทินตั้งโต๊ะมาอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับปีนี้ชูประเด็น “ความ
หลากหลายทางชีวภาพในป่าสะแกราช”
ป่าสะแกราช มีพื้นที่ประมาณ 80 ตารางกิโลเมตร หรือราว 50,000 ไร่
อยูใ่ นความดูแลของ วว. ได้รบั การขึน้ ทะเบียนจากยูเนสโก้ ให้เป็นพืน้ ทีส่ งวน
ชีวมณฑล (Biosphere Reserves) คือเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง โดยมีสัตว์ พืช และจุลินทรีย์ นานาชนิดด�ำรงชีวิตอยู่ จึงนับว่าเป็น
ฉบับที่ 35
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พื้นที่ที่มีความส�ำคัญด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก
ภาพปฏิทินแต่ละเดือนได้น�ำเสนอภาพและเรื่องราวของสัตว์และพืชที่
พบได้ในป่าสะแกราชแห่งนี้ ได้แก่
1. ไก่ฟ้าพญาลอ...นกประจ�ำชาติไทย
2. ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ด
3. ดอกไม้นานาพรรณ...สีสันแห่งผืนป่า
4. พืชกินได้...เพาะพันธุ์จากป่าสู่ชุมชน
5. ผีเสื้อกลางวัน...แต้มสีสันกลางพงไพร
6. ค้นคว้า ค้นพบ...ต่อยอดวิจัยพืชสมุนไพร
7. แหล่งชมวิหค...เพลิดเพลินใจ
8. แมลง ดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์
9. แหล่งทรัพยากรสัตว์ป่า...ของประเทศไทย
10. เต่าตัวน้อยกับหอยทาก
11. เฟิร์น / พืชอิงอาศัย...พึ่งพิงอาศัยในระบบนิเวศ
12. กระรอกหลากสี...สัตว์ตัวน้อยในป่าใหญ่

สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(สดร.)
สดร. เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักด้านการค้นคว้า วิจัย พัฒนาด้าน
ดาราศาสตร์ รวมทัง้ การเผยแพร่องค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีดา้ นดาราศาสตร์
แก่ประชาชน อีกทัง้ ยังมีความร่วมมือกับเครือข่ายในต่างประเทศหลายแห่ง
ปฏิทินของ สดร. ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นปฏิทิน
ดาราศาสตร์ อ ย่ า งเด่ น ชั ด เพราะเปี ่ ย มล้ น ไปด้ ว ยภาพและข้ อ มู ล ทาง
ดาราศาสตร์
ส�ำหรับภาพปฏิทิน ยังคงยึดแนวทางในการน�ำภาพถ่ายที่ชนะรางวัลใน
การประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ที่ สดร. จัดขึ้นมาท�ำเป็นภาพปฏิทิน
โดยปีลา่ สุด (2558) ใช้ชอื่ หัวข้อว่า “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมือง
ไทย” ภาพที่ชนะการประกวดแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภท
Deep sky objects 2.ประเภทปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ 3.ประเภท
วัตถุในระบบสุริยะ 4.ประเภทวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์ และ 5.ประเภท
ปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก
ภาพทัง้ หมดถ่ายโดยช่างภาพฝีมอื คนไทย สีสนั สวยงาม และสิง่ ทีย่ งั คงความ
เป็นเอกลักษณ์ของปฏิทนิ สดร. ทีม่ คี ณ
ุ ค่าสมกับการเป็นปฏิทนิ ดาราศาสตร์ของ
ไทยโดยแท้ นัน่ ก็คอื การลงข้อมูลเกีย่ วกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ทสี่ �ำคัญ
ประจ�ำทุกเดือนในหน้าปฏิทินเช่นเคย โดยลงไว้ตรงด้านขวาของตารางเลข
https://witsanook.files.wordpress.com/2014/12/softdrink.jpg
ปฏิทนิ ท�ำให้แฟนพันธุแ์ ท้ดา้ นดาราศาสตร์สามารถใช้เป็นปฏิทนิ กิจกรรมใน
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3. จันทรุปราคาเหนือท้องฟ้าเมืองพิษณุโลก ปี 58
4. The Ela Carinae Nebula ความยิ่งใหญ่แห่งขั้วฟ้าใต้
5. Mars Orbit near Earth 2014
6. Elysium (สรวงสวรรค์)
7. The Trifid Nebula
8. ดาวเคียงเดือน ณ วัดวิหารทอง พิษณุโลก
9. มรดกโลกล�้ำเลิศ
10. Andromeda
11. ธารสวรรค์
12. Geminids Meteor Shower

การตามดูดวงดาวบนท้องฟ้า และปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ได้เลย
ภาพปฏิทนิ ทัง้ 12 เดือน เรียงตามล�ำดับตัง้ แต่ เดือนมกราคมถึงธันวาคม ได้แก่
1. Comet Lovejoy C 2014 Q2
2. ดาวนับล้านกับทางช้างเผือกที่ดอยค�้ำฟ้า

สำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
หรือ สทอภ. (GISTDA)
สทอภ. หรือ GISTDA เป็นหน่วยงานทีม่ พี นั ธกิจหลักด้านการจัดท�ำคลัง
ข้อมูลจากดาวเทียมส�ำรวจทรัพยากรและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ประเทศ โดยมีดาวเทียมไทยโชต ดาวเทียมส�ำรวจทรัพยากรดวงแรกของไทย
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ปฏิทิน GISTDA ยังคงน�ำเสนอภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต ซึ่งปีนี้
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส�ำคัญของไทยทั้งหมดพร้อมข้อมูลรายละเอียด โดย
ใช้ชื่อหัวข้อว่า FOLLOW THE TRAIL SATELLITE IMAGERY ขนาดของ
ปฏิทินมีขนาดใหญ่พอสมควร ท�ำให้โชว์รูปได้เด่นชัด เริ่มตั้งแต่ปกปฏิทินที่
เลือกรูปได้สวยงามทีเดียว ใช้ระบบการพิมพ์พิเศษ (spot uv) คือเคลือบ
อาบมันทีร่ ปู ในส่วนของแผนทีป่ ระเทศไทย และดาวเทียมไทยโชต ส่วนภาพ
ปฏิทินรายเดือน เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชตของสถานที่ต่างๆ ดังนี้
1. The Highest Doi in the North : ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่
2. Original of Phu and Pha in Northeast Region : ผาห�ำหด
		 อุทยานแห่งชาติไทรทอง จ.ชัยภูมิ
3. Sculpture of Mae Khong River : สามพันโบก ริมแม่น�้ำโขง
		 จ.อุบลราชธานี
4. Khao Phanomrung : เขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์
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5.
6.
		
7.
8.
9.
10.
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Ang Khang : ดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่
Ang Thong National Park : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
จ.สุราษฎร์ธานี
Bang Krachao : บางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ
Fuji of Loei : ภูหอ (ฟูจิเมืองเลย) จ.เลย
Red Lotus Sea : ทะเลบัวแดง จ.อุดรธานี
Khao Sam Roi Yod : เขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
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11.
		
		
12.
		
		

Under Water Survey 		
from Space : อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา
Sculpture from Fault :
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา 		
จ.พังงา

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
(สซ.)
สซ. เป็นหน่วยงานทีม่ พี นั ธกิจหลักด้านการวิจยั เกีย่ วกับแสงซินโครตรอน
และการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน โดยมีการให้บริการแก่หน่วยงาน
ภายนอกด้วยทั้งภาครัฐและเอกชน
ปฏิทินปีนี้เปลี่ยนแนวจากปีก่อนๆ ที่น�ำเสนอภาพเครื่องมือวิจัยใน
เทคนิคด้านต่างๆ ของแสงซินโครตรอน มาเป็นการน�ำเสนอภาพผลงานวิจยั
ที่เกิดจากการน�ำเทคนิคด้านต่างๆ ของแสงซินโครตรอนมาใช้ประโยชน์ใน
การแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรมให้แก่บริษัทต่างๆ หรือสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ ให้แก่หน่วยงานในภาครัฐ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างเป็นรูปธรรม
ท�ำให้ประชาชนได้รับรู้ถึงประโยชน์ของแสงซินโครตรอนมากขึ้น รวมถึง
เข้าใจบทบาทของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนมากขึ้นด้วย
ส�ำหรับผลงานวิจัยที่น�ำมาเป็นภาพปฏิทินแต่ละเดือน ได้แก่
1. การแก้ปัญหาการเกิดจุดสีขาวบนเปลือกกุ้ง
2. การพัฒนาอุปกรณ์ประมวลผลความชื้นในโรงเรือนเลี้ยงเป็ด-ไก่
3. การพัฒนาคุณภาพทางกายภาพและคุณค่าทางโภชนาการของเนือ้ สุกร
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกชนิดใหม่ๆ
5. การพัฒนาการผลิตอุปกรณ์ด้ามจับไม้กอล์ฟรุ่นใหม่ๆ
6. การแก้ปัญหาการเกิดลายไม้ในผลิตภัณฑ์เหล็กรีดร้อนชนิดม้วน
7. การสร้างชิ้นส่วนเครื่องต้นแบบชุดแสดงผลอักษรเบลล์
8. การสร้างไข่มุกสีทอง
9. การพัฒนาเครื่องเคลือบกระจกกล้องโทรทรรศน์ ขนาด 2.4 เมตร
10. การเพิ่มผลผลิตของกล้ามันส�ำปะหลัง
11. การพัฒนาเสริมคุณสมบัติที่ดีให้กับยางธรรมชาติ
12. การพัฒนาระบบกักเก็บก๊าซไฮโดรเจนเพื่องานวิจัยด้านพลังงาน
		 ในอนาคต

ปฏิ ทิ น วิ ท ยาศาสตร์ ไม่
เพียงเราจะใช้ประโยชน์ในการ
ดูวันเดือนปีเท่านั้น แต่เมื่อจบ
สิน้ ปีแล้ว ภาพและเนือ้ หาจาก
ปฏิ ทิ น เหล่ า นี้ ก็ ยั ง สามารถ
เก็บสะสมไว้เพื่อใช้เป็นสื่อการ
ศึ ก ษาที่ เ ปรี ย บเสมื อ นเป็ น
ต�ำราเล่มน้อย ช่วยบอกเรือ่ งราว
และความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ได้อีกด้วย

ขอขอบคุณ ฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่านที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและปฏิทิน
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ห้องภาพวิทย์ SciGallery

ปริ ท ั ศ น์ เที ย นทอง

ภาพ การเปลี่ยนสภาพจากหนอน
กลายเป็นผีเสื้อ Black Swallowtail

ภาพถ่ายด้านบนเป็นการเจริญเติบโตของ ผีเสือ้ Black Swallowtail ซึง่ เป็น

ผีเสือ้ กลางวันชนิดหนึง่ ทีม่ ปี กี คล้ายหางนกนางแอ่น ซึง่ วงจรชีวติ ของผีเสือ้ เริม่
ต้นจาก ระยะไข่ -> ตัวหนอน -> ดักแด้ -> ตัวเต็มวัย (ผีเสื้อ) โดยระยะที่เป็น
ตัวหนอน ช่วงนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ 7-14 วัน และเปลี่ยนเป็นผีเสื้อตัวโต
เต็มวัย
ผีเสือ้ ตัวเต็มวัยจะไม่มกี ารลอกคราบหรือเพิม่ ขนาดล�ำตัวอีกแล้ว โดยจะท�ำหน้าที่
ในการผสมพันธุแ์ ละวางไข่ เพือ่ สืบทอดลูกหลานต่อไปเท่านัน้ อาหารทีก่ นิ ในช่วง
ทีเ่ ป็นตัวหนอนทีก่ นิ ใบไม้ ก็จะเปลีย่ นไปเป็นดูดนำ�้ หวานจากดอกไม้ตา่ งๆ แทน
ตามปกติผเี สือ้ ทัว่ ไป จะมีชวี ติ ช่วงโตเต็มวัยประมาณ 10-20 วัน

ภาพจาก : http://distractify.com : Caterpillars Transforming Into Beautiful Butterflies and Moths
ฉบับที่ 35
กุมภาพันธ์ 2559

20

สาระน่ารู้จาก อย.
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https://witsanook.files.wordpress.com/2015/03/sakura-thailand.jpg
https://witsanook.files.wordpress.com/2015/03/sakura-thailand.jpg
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องค์กรเครือข่ายทางวิทยาศาสตร์ภาครัฐและเอกชน
ผนึกกำ�ลังร่วมจัดโครงการ “มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย”
ประจำ�ปี 2559 ภายใต้แนวคิด “สนุกวิทย์ ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่เยาวชน”
บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจและผลิต จำ�กัด ให้การสนับสนุน สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สถาบันคีนนั แห่ง
เอเซีย และมหาวิทยาลัยชัน้ นำ�ของประเทศ 8 แห่ง ในโครงการ “มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย” ประจำ�ปี 2559
ภายใต้แนวคิด “สนุกวิทย์ ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตร์สเู่ ยาวชน” เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละความสนใจของเยาวชน
ระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม (STEM) ผ่านกิจกรรมการทดลองแสนสนุก ตามแนวพระราชดำ�ริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อนทีจ่ ะมีการจัดกิจกรรมของโครงการฯ ณ มหาวิทยาลัยและองค์กรเครือข่ายแต่ละแห่งตลอดทัง้ ปี
พร้อมร่วมมือวางแผนขยายการดำ�เนินงานสูจ่ งั หวัดอืน่ ๆ ทัว่ ประเทศในปี 2560
โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก เป็นโครงการทีเ่ ปิดโอกาสให้นกั เรียนในระดับประถมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ลงมือท�ำกิจกรรมการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ทสี่ นุกและท้าทาย เสมือนนักเรียนแต่ละคนได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยจริง เพือ่ จุดประกายความสนใจในสาขาวิทยาศาสตร์ และสร้างแรงบันดาล
ใจในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในสาขาสะเต็มในอนาคต โดยจัดขึน้ เป็นครัง้ แรกทีป่ ระเทศเยอรมนี ก่อนขยายผลไปยังประเทศต่างๆ ส�ำหรับโครงการ
“มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย” จัดตัง้ ขึน้ ในปี 2554 ตามแนวพระราชด�ำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภายหลังจากทีพ่ ระองค์ได้
เสด็จพระราชด�ำเนินไปเยีย่ มชมโครงการนีท้ สี่ าธารณรัฐประชาชนจีน

อพวช. จัดนิทรรศการภาพถ่าย “Wing & Wildlife : ปีกและพงไพร สายใยแห่งป่าเขตร้อน”
สร้างสำ�นึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการ
ภาพถ่ายในนิทรรศการนี้ เป็นผลงานการถ่ายภาพสัตว์ป่าเขตร้อนของ
นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(วท.) และอดีตรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (ทส.)
ผูท้ ห่ี ลงใหลและรักการถ่ายภาพธรรมชาติ
นิทรรศการ Wing & Wildlife แสดงภาพถ่ายทีม่ คี วามสวยงามพร้อมคำ�
บรรยายภาพเชิงอนุรกั ษ์ สะท้อนความสำ�คัญของป่าเขตร้อนซึง่ เป็นแหล่งรวม
ความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุดในโลก หวังสร้างจิตสำ�นึกการอนุรกั ษ์ให้กบั
สังคม และสร้างความเข้าใจในความสมดุลของระบบนิเวศทั้งด้านภูมิอากาศ
และสิง่ แวดล้อม ทีจ่ �ำ เป็นต่อการดำ�รงอยูข่ องทุกสรรพชีวติ บนโลก
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดนิทรรศการภาพถ่าย นิทรรศการเริม่ จัดแสดงตัง้ แต่วนั ที่ 21 มกราคม 2559 เป็นต้นไป เวลา 10.30 –
“Wing & Wildlife : ปีกและพงไพร สายใยแห่งป่าเขตร้อน” โดยมีนายอานันท์ 19.30 น. ณ จัตรุ สั วิทยาศาสตร์ อพวช. อาคารจัตรุ สั จามจุรี ชัน้ 4 กรุงเทพฯ
http://www.nsm.or.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=5250:wing-wildlife&Itemid=684

เปิดรับสมัครแล้ว! โครงการ Asian Try Zero-G 2016
สวทช. และ สทอภ. ร่วมกับ แจ็กซ่า เปิดรับไอเดียของเยาวชนไทย เพือ่ ส่งให้กบั มนุษย์อวกาศญีป่ นุ่ ไปทำ�การทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ พร้อมโอกาส

เดินทางไปชมการทดลองของมนุษย์อวกาศแบบสดๆ ผ่านห้องบังคับการที่ Tsukuba Space Center ประเทศญีป่ นุ่
การสมัครแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. เยาวชนอายุตา่ํ กว่า 18 ปี สามารถสมัครเดีย่ วหรือเป็นกลุม่ ได้ (กรณีสมัครเป็นกลุม่ อายุเฉลีย่ ของสมาชิกต้องตํา่ กว่า 18 ปี)
2. บุคคลทัว่ ไปอายุไม่เกิน 27 ปี รับเฉพาะหนึง่ คนต่อหนึง่ ไอเดีย (ไม่สามารถสมัครเป็นกลุม่ ได้)
หมดเขตส่งไอเดีย 22 กุมภาพันธ์ 2559
ติดตามรายละเอียดการสมัครได้ท่ี http://www.nstda.or.th/jaxa-thailand/?p=797 email : space-education@nstda.or.th
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Science
Jokes

ฉันจะขอรักและอยู่กับเธอนะ
คลอไรด์!

โอ้...ไม่นะ...
นั่นมันเจ้าน้ำ�นี่

อิอิ, โซเดียม

อะไร?
ที่ไหน?

ฉันจะไม่ลืม
เธอเลย !

หมายเหตุ : เมือ่ โซเดียม
กับคลอไรด์จบั ตัวกัน เกิด
เป็นสารประกอบทีเ่ รียกว่า
“โซเดียมคลอไรด์” ซึง่ ก็คอื
“เกลือแกง” (NaCl) ทีเ่ รารูจ้ กั
กันดีนน่ั เอง เกลือแกงเมือ่ ถูกนํา้
ก็จะละลายแปรสภาพไปได้

สมบัติการละลาย ก่อให้เกิดเรื่องน่าเศร้าได้
ฉบับที่ 35
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ห้องภาพสัตว์ป่าไทย (Thai wildlife gallery)
ประที ป ด้ ว งแค

นกกระเรียนไทย Antigone antigone
กระเรียนไทยเป็นนกทีอ่ าศัยหากินบริเวณป่าชายนา้ํ มีล�ำ ตัวขนาดใหญ่มาก เมือ่ ยืนตรงมีความสูงจากพืน้ 1.8 เมตร เคยถูกจัดสถานภาพว่าเป็นนกทีส่ ญ
ู
พันธุไ์ ปจากประเทศไทยแล้ว แต่ตอ่ มาทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยได้เพาะขยายพันธุแ์ ละนำ�ไปปล่อยคืนสูธ่ รรมชาติได้ส�ำ เร็จ
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Quiz
บ้ า นนั ก คิ ด
สวัสดีฮะ ค�ำถามประเดิมปีลงิ เหมียวถามว่า “ลิงแตกต่างกับชะนีอย่างไร” เมือ่ ก่อนเหมียวเคยสับสนมาก คิดว่าลิงกับชะนี
ก็เหมือนๆ กัน เห็นลิงเรียกลิง เห็นชะนีก็เรียกลิง แต่เดี๋ยวนี้เหมียวรู้แล้วนะฮะว่า ลิงกับชะนี แตกต่างกันอย่างไร
เมื่อดูตามการจ�ำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์แล้ว ลิงกับชะนีนั้น
จัดอยู่ในอันดับไพรเมต (Order Primate) เช่นเดียวกัน โดย
ชะนีจัดเป็นเอปขนาดเล็ก (lesser ape) มีวิวัฒนาการใกล้
เคียงกับมนุษย์มากกว่าลิง ความแตกต่างของลิงกับชะนีทเี่ ห็น
ชัดเจนทีส่ ดุ ก็คอื หาง ลิงมีหาง ส่วนชะนีไม่มหี าง ลิงมักอยูร่ วม
กันเป็นฝูง มีตัวผู้เป็นจ่าฝูง ส่วนชะนีมีการจับคู่อยู่กันแบบผัว
เดียวเมียเดียว เป็นครอบครัวเหมือนคนเรา และใช้ชีวิตส่วน
ใหญ่อยู่บนต้นไม้ ในประเทศไทย เราพบลิง 6 สปีชีส์ (ไม่รวม
ค่าง) ได้แก่ ลิงกังเหนือ ลิงกังใต้ ลิงไอ้เงี้ยะ ลิงวอก ลิงแสม
และลิงเสน พบชะนี 4 สปีชีส์ ได้แก่ ชะนีมือขาว ชะนีมือด�ำ
ชะนีมงกุฎ และเซียมัง
อ่านเรื่องชะนีได้ในสาระวิทย์ฉบับที่ 24
http://www.nstda.or.th/sci2pub/sarawit/Sarawit-Issue24.pdf

ลิงแสม
(เครดิตภาพ: ประทีป ด้วงแค)

ปัญหา
ประจำ�ฉบับที่ 35

ผู้โชคดีประจำ�ฉบับที่ 34
ผู้ที่ได้รับรางวัล
ประจำ�ฉบับที่ 34 ได้แก่

ฉบับที่ 35 เดือนกุมภาพันธ์ กลิน่ อายแห่งความรักลอย
มา เหมียวเห็นภาพนกกระเรียนไทยในคอลัมน์หอ้ งภาพ
สัตว์ปา่ เมืองไทยแล้ว ก็นกึ ขึน้ ได้วา่ นกกระเรียนเป็นสัตว์
ชนิดหนึง่ ทีม่ ใี จรักมัน่ ในคูข่ องตน ดังนัน้ งานรักต้องมา
ในฉบับนี้ เรามาหาสุภาษิตหรือค�ำพังเพย ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับความรักกันดีกว่าฮะ จะรักใคร จะแอบรัก จะอกหัก
ก็ได้หมด แต่มขี อ้ แม้แค่วา่ ในสุภาษิตหรือค�ำพังเพยนัน้
ต้องมีชอื่ ของสัตว์อยูด่ ว้ ย เหมียวยกตัวอย่างให้ส�ำนวน
นึงนะฮะ “รักวัวให้ผกู รักลูกให้ต”ี ทราบแล้วส่งมา
เลยฮะ คนละหนึง่ ส�ำนวนพอ

รางวัลที่ 1 ปฏิทินกินได้ Plant Calendar
ได้แก่ คุณศุภพล ถาวรวงษ์
รางวัลที่ 2 พวงกุญแจ สวทช. จ�ำนวน 2 รางวัล
ได้แก่ คุณภานพ กรวิทยาศิลป คุณรังสิมา วงศ์ธนทรัพย์
รางวัลที่ 3 ถุงผ้าสปันบอนด์ 25 ปี สวทช. จ�ำนวน 3 รางวัล
ได้แก่ คุณศศิวิมล เกตุแก้ว คุณสมรลักษณ์ แจ่มแจ้ง
คุณภูวดล หาญเทพินทร์
รางวัลพิเศษ หนังสือ สัตว์ป่าเมืองไทยและผองเพื่อน
ได้แก่ ด.ญ.วริศา ใจดี คุณสโรชา เพ็งศรี คุณธนียา วงษ์จันทร์
คุณอมรรัตน์ เกิดประดิษฐ์
ฉบับที่ 35
กุมภาพันธ์ 2559

ชะนีมงกุฎ
(เครดิตภาพ: กุลพัฒน์ ศรลัมพ์)
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รางวัลประจำ�ฉบับที่ 35
รางวัลที่ 1 หนังสือเรียนรู้อาณาจักรสัตว์ “ใครๆ ก็ชอบเดินทาง”
จำ�นวน 2 รางวัล

ใครๆ ก็ชอบเดินทาง

ผู้เขียน ฤทัย จงสฤษดิ์
ภาพประกอบ แก่นพงศ์ บุญถาวร
ราคา 150 บาท
จำ�นวนหน้า 133 หน้า
ผลิตและจัดจำ�หน่ายโดย ศูนย์หนังสือ สวทช.

รางวัลที่ 2 สมุด I love science จำ�นวน 5 รางวัล

หนังสือเรียนรู้อาณาจักรสัตว์เล่มขนาดเหมาะมือเล่มนี้ แสดงการ
จำ�แนกของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์ โดยระบุลักษณะเด่นของเหล่า
สัตว์แต่ละไฟลัม (phylum) ชั้น (class) และชื่อสามัญต่างๆ ผ่านภาพ
ประกอบที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ภาษาที่สละสลวย
ในเล่มพบกับแผนผังการจำ�แนกสิง่ มีชวี ติ ภายในอาณาจักรสัตว์ travel
map และรายละเอียดของสิ่งมีชีวิตในแต่ละไฟลัมและชั้น พร้อมเรื่อง
ราวการเดินทางของสัตว์แต่ละชนิด

ส่งคำ�ตอบมาร่วมสนุกได้ที่

กองบรรณาธิการสาระวิทย์ ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์
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

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 ซื้อด้วยตนเองที่ศูนย์หนังสือ สวทช.
ลด 20% เหลือราคาเล่มละ 120 บาท

หมดเขตส่งคำ�ตอบ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559

คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลใน
สาระวิทย์ ฉบับที่ 36
สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์
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ฉบับที่ 35
กุมภาพันธ์ 2559

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.
สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ค่าจัดส่งฟรี ! (เฉพาะในประเทศ)
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 � ชั ย ชี ว วิ ว รรธน์

You cannot get through a single day without having an impact on the
world around you. What you do make a difference, and you have to
decide what kind of difference you want to make.
- Jane Goodall
แต่ละวันที่ผ่านไป คุณส่งผลกระทบต่อโลกรอบตัว อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
สิ่งที่คุณทำ�จึงสร้างความแตกต่างได้ และคุณก็ต้องตัดสินใจว่า
ต้องการจะสร้างความแตกต่างในแบบใด
- เจน กู๊ดออล
https://ateachinglifedotcom.files.wordpress.com/2014/04/jane-goodall1.jpg

เจน กู๊ดออล

(3 เมษายน พ.ศ.1934 - ปัจจุบัน)

เป็นนักไพรเมตวิทยาชาวอังกฤษ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญเรือ่ งชิมแปนซีมากทีส่ ดุ คนหนึง่ ในโลก เคยใช้ชวี ติ ศึกษาปฏิสมั พันธ์ของครอบครัวชิมแปนซีในอุทยานแห่งชาติ
กอมเบ สตรีม (Gombe Stream National Park) ประเทศแทนซาเนียอย่างยาวนานถึง 55 ปี เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันเจนกู๊ดออล และมีบทบาทสำ�คัญเรื่องการ
ต่อสู้เพื่อการอนุรักษ์และพิทักษ์สิทธิของสัตว์ อีกทั้งยังเป็นบอร์ดของ Nonhuman Rights Project ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับสิทธิสัตว์ ตั้งแต่ก่อตั้งใน ค.ศ.1996
สาระวิทย์ เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายเดือน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/sci2pub/ หรือ บอกรับเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
จัดทำ�โดย ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วย

ฉบับที่ 35
กุมภาพันธ์ 2559
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