พระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
“...การพยายามศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีอันก้าวหน้าทุกสาขาจากทั่วโลก
แล้วเลือกสรรส่วนที่สำ�คัญเป็นประโยชน์ นำ�มาปรับปรุงใช้ให้พอดีพอเหมาะกับสภาพและฐานะของประเทศของเรา
เพื่อช่วยให้ประเทศของเราสามารถนำ�เทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้พัฒนางานต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลือง...”
พระบรมราโชวาท ในโอกาสเสด็จพระราชดำ�เนินเปิดงาน
“พระจอมเกล้าลาดกระบังนิทรรศน์ ๒๖”
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๖
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Editor’s Note

Highlight
• เรื่องจากปก :

ผู้ทรงเป็น “พระมหากษัตริย์
นักวิทยาศาสตร์”

เทิดพระเกียรติ พระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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ตุลาคม พ.ศ. 2559 คือวันที่ประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศต่างร่ำ�ไห้
และเสี ย ใจอย่ า งสุ ด ซึ้ ง ต่ อ การเสด็ จ สวรรคตของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช... ในหลวงรัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
หลายคนบอกว่า ช่างโชคดีเหลือเกินทีเ่ กิดมาในแผ่นดินสมัยของพระองค์ (ทำ�ไม
พอพิมพ์ถึงประโยคนี้ น้ำ�ตาผมซึมคลอเบ้าอย่างไม่รู้ตัว)
มิใช่เพียงประเทศไทยหรอกครับที่สูญเสียพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ สูญเสีย
พ่อของแผ่นดิน แต่โลกยังได้สูญเสียบุคคลสำ�คัญไปด้วยเช่นกัน ในฐานะที่พระองค์
ทรงเป็นแบบอย่างและผู้นำ�ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของ
ประชาชนชาวไทยและสร้างความเจริญให้กับประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ เลขาธิการ
องค์การสหประชาชาติจงึ ได้ทลู เกล้าถวายรางวัลความสำ�เร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์
(UNDP Human Development Lifetime Achievement Award) แด่พระองค์
อีกทั้งยังได้กำ�หนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
พระองค์ เป็น “วันดินโลก” ด้วย และเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ได้มีการประชุม
วาระพิเศษเพื่อสดุดีและถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เป็นการเฉพาะ โดยมีการกล่าวสดุดีของประธานสมัชชาสหประชาชาติ
เลขาธิการสหประชาชาติ ผู้แทนจาก 5 กลุ่มภูมิภาคของโลก และผู้แทนจาก
ประเทศไทย ในที่ประชุมมีการยืนไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระองค์
ตลอดช่วงเวลา 70 ปี ที่พระองค์ทรงครองราชย์ ภารกิจอันหนักและยิ่งใหญ่ที่
อยูใ่ นพระทัยของพระองค์เสมอมาและชัดเจน นัน่ ก็คอื การทำ�ให้พสกนิกรชาวไทย
ได้อยู่เย็นเป็นสุข ดังจะเห็นได้จากการพัฒนาด้านต่างๆ ผ่านโครงการพระราชดำ�ริ
กว่า 4,000 โครงการ
ตลอดช่วงเวลาสัปดาห์แรกหลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์ ทีวีช่องต่างๆ ได้นำ�
เสนอภาพยนตร์สารคดีพระราชกรณีกิจของพระองค์มากมาย เป็นช่วงเวลาที่ผม
ได้มีโอกาสได้ดูอย่างจริงจังอีกครั้ง หลายเรื่องที่ไม่เคยดู ไม่เคยรู้ ก็ยิ่งทำ�ให้ผมและ
เชื่อว่าประชาชนอีกเป็นจำ�นวนมากรู้สึกทึ่ง และซาบซึ้งในพระราชกรณีกิจของ
พระองค์มากยิ่งขึ้น จนกลั้นน้ำ�ตาไม่อยู่...
โครงการพระราชดำ�ริหลายโครงการ ล้วนมีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ได้แก่
• โครงการ “ฝนหลวง” เพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง
• โครงการ “แกล้งดิน” แก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม
• โครงการ “ปลูกหญ้าแฝก” เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน
• โครงการ “กังหันน้ำ�ชัยพัฒนา” เครื่องกลเติมอากาศช่วยบำ�บัดน้ำ�เสีย
• โครงการ “ไบโอดีเซล” แก้ไขปัญหาด้านพลังงาน
• โครงการ “สร้างฝายชะลอน้ำ�” เพือ่ เพิม่ ความชุม่ ชืน้ ให้แก่พน้ื ดินและผืนป่า
• โครงการ “เกษตรทฤษฎีใหม่” แก้ไขปัญหาการจัดการทีด่ นิ และแหล่งน�้ำ
• ฯลฯ
ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ดังกล่าวข้างต้น จึงเหมาะแล้วที่จะกล่าว
ขานพระนามพระองค์ว่า ผู้ทรงเป็น “พระมหากษัตริย์นักวิทยาศาสตร์”
สาระวิทย์ฉบับนี้ จึงขอนำ�เรื่องราวพระราชกรณียกิจของพระองค์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมานำ�เสนอเป็นเรื่องขึ้นปกครับ

• บทความพิเศษ :

แบบทดสอบพื้นฐานวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน

• ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย :
• ฝาจุกกันกระฉอก
• ฤทธิ์ปกป้องไตของชาเขียว

• เรื่องเขียนจากผู้อ่านสาระวิทย์ :

ประสบการณ์เข้าค่ายอวกาศ ณ ประเทศเกาหลี (ตอนจบ)

จุมพล เหมะคีรินทร์
บรรณาธิการบริหาร
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กองบรรณาธิการ

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นที่อุดมไปด้วยทรัพยากร

ธรรมชาติทงั้ บนบกและในทะเล ประชากรส่วนใหญ่จงึ มีอาชีพ
ทำ�การเกษตร ประมง แต่ปัญหาพื้นฐานหลักที่ต้องประสบ
อยู่เสมอ ก็คือเรื่องของภัยแล้ง บางปีน้ำ�ท่วม น้ำ�ทะเลรุกเข้า
แหล่งน้ำ�จืด น้ำ�เสีย ดินเสื่อมโทรม ป่าไม้ถูกทำ�ลาย จะเห็นได้
ว่าตัวแปรที่เป็นปัจจัยหลักของอาชีพเกษตรกรรมก็คือ เรื่อง
ของ ดิน น้ำ� และป่าไม้ นั่นเอง
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
ทรงตระหนักถึงเรือ่ งนีเ้ ป็นอย่างดี จึงทรงต่อสูเ้ พือ่ แก้ไขปัญหา
ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระองค์
ครองราชย์
ภาพข่าวทางโทรทัศน์ที่ประชาชนเห็นจนชินตานั่นก็คือ
ภาพทีพ่ ระองค์เสด็จไปตามชนบท ถิน่ ทุรกันดารทัว่ ประเทศไทย
ในมือทรงถือแผนที่ขนาดใหญ่พร้อมกับดินสอ เพื่อทรงศึกษา
สภาพภูมิศาสตร์จากแผนที่กับสถานที่จริง และวางแผนใน
การแก้ไขปัญหาได้แม่นยำ� ที่พระศอทรงคล้องกล้องถ่ายภาพ
เพื่อบันทึกสภาพภูมิประเทศและวิถีชีวิตราษฎร

กล่าวได้ว่า พระองค์ก็คือ
สถาปนิกนักออกแบบประเทศ
เป็นวิศวกรผู้วางรากฐานการ
ก่อสร้างสิ่งต่างๆ เช่น ฝาย อ่าง
เก็บน�้ำ เขือ่ น สะพาน ถนน ฯลฯ
เป็ น นั ก วิ ท ยาศาสตร์ แ ละนั ก
เทคโนโลยี ในการนำ�องค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวั ต กรรม มาสนั บ สนุ น
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น โดยผ่านโครงการในพระราชดำ�ริต่างๆ
มากมายนับพันโครงการ ทรงให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมา
จากพระราชดำ�ริขึ้นในทุกภูมิภาค เพื่อเป็นสถานที่วิจัยและพัฒนา และ
เผยแพร่วิทยาการสู่ประชาชน
เรามาดูกันว่า พระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของพระองค์ที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์อย่างดีแก่พสกนิกร
ชาวไทยและประชาคมโลกนั้นมีอะไรบ้าง
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โครงการ “ฝนหลวง” แก้ปัญหาภัยแล้ง
สำ�หรับหลักการสำ�คัญการทำ�ฝนเทียม มี 3 ขั้นตอน ได้แก่
“ก่อกวน” เป็นการใช้สารเคมีกระตุ้นให้มวลอากาศลอยตัวขึ้น และ
ทำ�ให้เกิดกลุ่มแกนร่วมเป็นศูนย์กลางที่จะสร้างเมฆฝน ขั้นต่อมา
“เลี้ยงให้อ้วน” เป็นการโปรยสารเคมีฝนหลวงเพื่อให้กลุ่มเมฆใน
ระยะก่อตัวมีขนาดใหญ่ใกล้อิ่มตัวพร้อมจะตกเป็นฝน และขั้นตอน
สุดท้ายคือ “โจมตี” โดยใช้สารเย็นจัดคือ น้ำ�แข็งแห้ง ร่วมไปกับ
ซิลเวอร์ไอโอไดด์ เกลือแกง และยูเรีย เพื่อกวนสมดุลของเมฆ จน
เกิดเป็นหยดน�้ำ ทีม่ ขี นาดใหญ่ และกลายเป็นเม็ดฝนตกลงมาในทีส่ ดุ

เมื่อ พ.ศ. 2498 เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเยี่ยมราษฎรที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทรงสังเกตเห็นท้องฟ้ามีเมฆมากแต่ฝนกลับตกน้อย ดังนั้น หากมี
การนำ�เทคโนโลยีมาช่วยน่าจะทำ�ให้เกิดฝนและช่วยแก้ปัญหาภัย
แล้งได้ จึงพระราชทานแนวพระราชดำ�ริให้ ม.ร.ว. เทพฤทธิ์ เทวกุล
ศึกษาความเป็นไปได้ และใน พ.ศ. 2512 ปฏิบัติการทำ�ฝนเทียม
ครัง้ แรกก็ประสบความสำ�เร็จ แต่ยงั ไม่สามารถควบคุมบริเวณทีต่ อ้ งการ
ให้ตกได้ จึงได้มีการศึกษาวิจัยต่อเนื่องมา และใน พ.ศ. 2514
ก็ประสบความสำ�เร็จ โดยสามารถทำ�ให้ฝนตกในบริเวณ
ที่ต้องการได้
ต่อมาเมือ่ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2515 พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงอำ�นวยการ
สาธิตฝนเทียมสูตรใหม่ครั้งแรกของโลกด้วยพระองค์เอง
ณ เขือ่ นแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึง่ ประสบผลสำ�เร็จ
ด้วยดี สามารถทำ�ให้ฝนตกลงตามเป้าหมายได้ ท่ามกลาง
สายตาคณะผูแ้ ทนของรัฐบาลจากนานาประเทศเป็นครัง้ แรก
ซึ่งต่อมา คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.
2543 เห็นชอบให้วันที่ 19 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วัน
เทคโนโลยีของไทย” และเทิดพระเกียรติพระองค์ทรงเป็น
“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”
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โครงการ “แกล้งดิน” แก้ปญ
ั หาดินเปรีย้ ว
เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดนราธิวาส
พบปั ญ หาดิ น บริ เวณป่ า พรุ ที่ มี น้ำ � ขั ง ตลอดปี เมื่ อ ทำ � ให้
น้ำ�แห้ง ก็ยังเป็นดินเปรี้ยว หรือดินมีความเป็นกรด ธาตุ
อาหารต่ำ � ปลู ก พื ช ไม่ ไ ด้ ผ ล จึ ง ทรงแก้ ปั ญ หาด้ ว ยการ
“แกล้งดินให้เปรี้ยว” คือทำ�ให้ดินแห้งและเปียกสลับกันไป
เพื่อเร่งปฏิกิริยาเคมีของดิน ทำ�ให้ดินเป็นกรดจัด จากนั้น
จึงควบคุมปริมาณน�้ำ ใต้ดนิ เพือ่ ป้องกันการเกิดกรดกำ�มะถัน
รวมทัง้ ใช้น�ำ้ ชะล้างความเป็นกรด หรือใช้ปนู มาร์ลหรือปูนฝุน่
ทีเ่ ป็นด่าง ช่วยปรับสภาพให้ดนิ หายเปรีย้ ว และมีความเหมาะสม
ที่ปลูกพืชได้
นอกจากโครงการแกล้งดินนี้แล้ว พระองค์ยังทรงให้
ความสำ�คัญกับทรัพยากรดิน การพัฒนาและอนุรักษ์ดิน
ตลอดระยะเวลาหลายสิบปี รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ศึกษา
การพั ฒ นาอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำ � ริ ต ามพื้ น ที่ ต่ า งๆ
ทั่วประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดิน
สากล (International Union of Soil Science, IUSS) จึง
ได้ทลู เกล้าฯ ถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดนิ เพือ่ มนุษยธรรม
(The Humanitarian Soil Scientist)” แด่พระองค์ และ
ขอพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 5 ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้าย
วันพระราชสมภพของพระองค์เป็น “วันดินโลก”

โครงการ “ปลูกหญ้าแฝก” เพือ่ ป้องกันการพังทลาย
ของหน้าดิน
จากปัญหาการพังทลาของหน้าดิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงแนะนำ�ให้ปลูกหญ้าแฝกเพือ่ ประโยชน์ในการอนุรกั ษ์ดนิ
เช่น ให้ปลูกตามพื้นที่ลาดชันหรือบริเวณเขื่อน เพื่อป้องกันการกัดเซาะของ
หน้าดิน ช่วยปรับปรุงดินที่เสื่อมโทรม และยังใช้ปลูกป้องกันสารพิษปนเปื้อน
ลงแหล่งน้ำ� ทังนี้เนื่องจากหญ้าแฝกเป็นพืชที่มีระบบรากที่ฝังลึกไปในดิน
และแผ่กระจายออกเหมือนกำ�แพง จึงเหมาะสมจะนำ�มาใช้ปลูกเพื่อป้องกัน
การกัดเซาะและพังทลายของหน้าดินได้เป็นอย่างดี
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สมาคมควบคุมการกัดเซาะผิวดินสากล (International Erosion
Control Association, IECA) มีมติทลู เกล้าฯ ถวายรางวัลเกียรติคณ
ุ
สากล (The International Erosion Control Association’s International Merit Award) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชที่ ท รงเป็ น แบบอย่ า งในการนำ � หญ้ า แฝกมาใช้
อนุรักษ์ดินและน้ำ� เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2536

โครงการ “กังหันน้�ำ ชัยพัฒนา” เครือ่ งกลเติม
อากาศช่วยบำ�บัดน้ำ�เสีย
จากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ได้ เ สด็ จ พระราชดำ � เนิ น ทอดพระเนตรสภาพน้ำ � เสี ย ในพื้ น ที่
หลายแห่งหลายครัง้ และใน พ.ศ. 2531 ได้พระราชทานพระราชดำ�ริ
ให้ประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศแบบประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถ
ผลิตได้เองในประเทศ โดยทรงได้แนวทางมาจาก “หลุก” ซึ่งเป็น
อุปกรณ์วดิ น�้ำ เข้านาอันเป็นภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้านเป็นจุดคิดค้นเบือ้ งต้น
และทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ มู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นาสนั บ สนุ น
งบประมาณ เพือ่ การศึกษาและวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ใหม่น้ี โดยดำ�เนินการ
จัดสร้างเครือ่ งมือบำ�บัดน้ำ�เสียร่วมกับกรมชลประทาน ซึง่ ได้มกี ารผลิต
เครื่องกลเติมอากาศขึ้นในเวลาต่อมา และรู้จักกันแพร่หลายทั่ว
ประเทศในปัจจุบันคือ “กังหันน้ำ�ชัยพัฒนา” เหมาะสำ�หรับใช้ใน
แหล่งน�้ำ ธรรมชาติ ได้แก่ สระน�้ำ หนองน�้ำ คลอง บึง ลำ�ห้วย ฯลฯ ที่
มีความลึกมากกว่า 1.00 เมตร และมีความกว้างมากกว่า 3.00 เมตร
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โครงการ “แก้มลิง” แก้ไขและบรรเทาปัญหาน้�ำ ท่วม
ปัญหาน้ำ�ท่วมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลซึ่งเป็นที่ลุ่ม มี
สาเหตุมาจากน้ำ�ที่มีปริมาณมหาศาลระบายลงทะเลไม่ทัน และน้ำ�
ทะเลหนุนสูง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้
พระราชทานพระราชดำ�ริแนวทางแก้ไข โดยหาพืน้ ทีร่ บั น�ำ้ มาเก็บกัก
ไว้กอ่ น จนเมือ่ น�้ำ ทะเลลดลงต�่ำ จึงระบายน�้ำ ทีก่ กั เก็บไว้นไี้ ปสูล่ �ำ น�้ำ
สาขาและออกสูท่ ะเลต่อไป เป็นการบรรเทาและแก้ไขปัญหาน�้ำ ท่วม
สาเหตุที่ได้ชื่อโครงการ
“แก้ ม ลิ ง ” พระองค์ มี พ ระ
ราชดำ�รัสอธิบายโครงการนี้
โดยเปรียบเทียบกับ อาการ
กินกล้วยของลิงว่า
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“...ลิงโดยทั่วไป ถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงก็จะรีบปอก แล้วเอาเข้าปาก
เคี้ยวๆ จากนั้นก็เอาไปไว้ที่แก้ม ลิงจะเอากล้วยเข้าไปไว้ที่กระพุ้ง
แก้มได้เกือบทั้งหวี โดยเอาไปเก็บไว้ในแก้มก่อน แล้วจึงนำ�มาเคี้ยว
บริโภค และกลืนเข้าไปภายหลัง”

โครงการ “ไบโอดีเซล” แก้ไขปัญหาด้านพลังงาน
จากปัญหาน้ำ�มันมีราคาแพง และมีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้น
อีกทั้งประเทศไทยก็ไม่มีแหล่งน้ำ�มันดิบดังเช่นกลุ่มประเทศโอเปค
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงริเริ่มการใช้
พลังงานทดแทนผ่านโครงการส่วนพระองค์มาตัง้ แต่ พ.ศ. 2522 และ
โครงการหนึ่งในนั้นก็คือ การผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำ�มัน
ขัน้ ตอนการผลิตคือ นำ�น�้ำ มันปาล์มมาผ่านกระบวนการทางเคมี
ที่เรียกว่า ทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน (transesterifcation) โดยทำ�
ปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ (ethanol หรือ methanol) โดยมีด่าง
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) จะได้ผลิตผล
เป็นเอสเทอร์ (ester) และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้คือ กลีเซอรอล
(glycerol) ซึ่งเราจะเรียกชนิดของไบโอดีเซลแบบเอสเทอร์นี้ตาม
ชนิดของแอลกอฮอล์ทใ่ี ช้ในการทำ�ปฏิกริ ยิ า ไบโอดีเซลชนิดเอสเทอร์
นี้มีคุณสมบัติเหมือนกับน้ำ�มันดีเซลมากที่สุด เพราะไม่มีปัญหากับ
เครื่องยนต์

โครงการ “สร้างฝายชะลอน้ำ�” เพื่อเพิ่มความ
ชุ่มชื้นให้แก่พื้นดินและผืนป่า
จากปั ญ หาลำ � ธารน้ำ � เดิ ม แห้ ง เหื อ ดหาย ผื น ป่ า แห้ ง แล้ ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทาน
พระราชดำ�ริในการจัดทำ�ฝายแม้ว ซึ่งเป็นฝายชะลอน้ำ�กึ่งถาวร
ประเภทหนึ่ง ประเภทเดียวกับฝายคอกหมู ซึ่งเป็นวิศวกรรมแบบ
พื้นบ้าน การสร้างฝายแม้วเป็นการใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น
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กิ่งไม้ ก้อนหิน เพื่อกั้นชะลอน้ำ�ในลำ�ธารหรือทางน้ำ�เล็กๆ ให้ไหล
ช้าลง และขังอยูใ่ นพืน้ ทีน่ านพอเพือ่ ให้พน้ื ทีโ่ ดยรอบได้ดดู ซึมน�ำ้ ไปใช้
เป็นการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้เกิดความชุ่มชื้นจนพัฒนาการ
เป็นป่าสมบูรณ์ขน้ึ ได้ ฝายแม้วยังอาจใช้เพือ่ การทดน�ำ้ ให้มรี ะดับสูง
พอที่จะดึงน้ำ�ไปใช้ในคลองส่งน้ำ�ได้ในฤดูแล้ง โครงการตามแนว
พระราชดำ�รินไี้ ด้มกี ารทดลองใช้ทโี่ ครงการห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่
และประสบผลสำ�เร็จจนเป็นตัวอย่างให้กับโครงการอื่นๆ ต่อมา

สนับสนุนโครงการจนเป็นผลสำ�เร็จด้วยดี โดยพระไตรปิฎกและ
ชุดอรรถกถา จำ�นวน 115 เล่ม ได้ทำ�การบันทึกลงบนแผ่นซีดีรอม
แผ่นเดียว แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2539

โครงการ “เกษตรทฤษฎีใหม่” แก้ไขปัญหาการ
จัดการที่ดินและแหล่งน้ำ�
เพื่อให้การใช้ที่ดินและแหล่งน้ำ�ในการทำ�มาหากินและที่พัก
อาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช ทรงพระราชทานแนวทางการจัดการที่ดินและแหล่งน้ำ�
ตามการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เหมาะสมสำ�หรับครอบครัวเกษตรกร
ที่มีที่ดินถือครอง 10-15 ไร่ โดยแบ่งการจัดการพื้นที่เป็นอัตราส่วน
30 : 30 : 30 : 10 เพื่อใช้สำ�หรับทำ�เป็น สระเก็บน้ำ� : ปลูกข้าว :
ปลูกไม้ยนื ต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ : ทีอ่ ยูอ่ าศัย เลีย้ งสัตว์
โรงเรือน และอื่นๆ ตามลำ�ดับ
การจั ด การที่ ดิ น และแหล่ ง น้ำ � ตามการเกษตรทฤษฎี ใ หม่ นี้
เป็ น การเกื้ อ หนุ น การดำ � รงชี วิ ต ตามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ได้ดียิ่ง ระบบนี้ยังช่วยลดของเสียที่จะออกสู่สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

พระอัจฉริยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีความ
สนพระทัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ-การสื่อสาร มาตั้งแต่ยุคแรก
ที่ประเทศไทยยังไม่ได้ติดตั้งคอมพิวเตอร์เลยแม้แต่เครื่องเดียว
โดยใน พ.ศ. 2503 พระองค์เสด็จประพาสโรงงานคอมพิวเตอร์
ระดับโลกทีซ่ ลิ คิ อนวัลเลย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา พระองค์
ได้ทรงจุดประกายให้หน่วยงานและพสกนิกรชาวไทยมีความตืน่ ตัว
ในการนำ�เอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทำ�งานมากขึ้น
ในวาระขึ้นปีใหม่ พระองค์ยังได้ใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบบัตร
ส.ค.ส. เพื่อพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยเป็นเวลาหลายปี
ต่อเนื่องกัน ซึ่ง ส.ค.ส. พระราชทานนี้ นอกจากมีคำ�อวยพรปีใหม่
แล้ว ก็ยังมีข้อความให้คิด เป็นคติสอนใจที่มีคุณค่าอย่างยิ่งอีกด้วย
ในปี พ.ศ. 2530 พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้สำ�นักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำ�โครงการพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาพระไตรปิฎก และชุดอรรถกถา
อีกทั้งพระองค์ยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อ
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ในด้านวิทยุกระจายเสียง พระองค์ทรงสนพระทัยมาตั้งแต่ทรง
พระเยาว์ เมื่อประทับอยู่ ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
พระองค์ได้ทรงซื้ออุปกรณ์เครื่องรับวิทยุที่มีวางขายเลหลังราคาถูก
มาประกอบเป็นเครือ่ งรับวิทยุชนิดแร่ สามารถรับฟังวิทยุกระจายเสียง
ในยุโรปได้หลายแห่ง
ในด้านวิทยุสื่อสาร พระองค์ทรงเห็นความสำ�คัญและนำ�มาใช้
เพือ่ ประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ อยูเ่ สมอ ดังจะเห็นได้จากการที่
พระองค์ทรงพกเครื่องมือสื่อสารติดพระองค์ตลอด เพราะสิ่งที่
พระองค์ทรงขาดไม่ได้คอื การสดับตรับฟังข่าวทุกข์สขุ ของประชาชน
โดยจะรับสั่งผ่านทางวิทยุถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตำ�รวจ
ตระเวนชายแดน ในการขอรับการสนับสนุนเรื่องการขนส่ง เช่น
เฮลิคอปเตอร์ เพือ่ นำ�ผูเ้ จ็บป่วยส่งยังทีห่ มายปลายทางด้วยพระองค์เอง
นอกจากนี้พระองค์ก็ยังทรงเป็นสมาชิกเครือข่ายวิทยุสมัครเล่น
ด้วย รหัสของพระองค์คือ VR009 และยังทรงเคยพระราชทาน
คำ�แนะนำ�การแก้ปัญหาการใช้วิทยุในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ประสบ
ปัญหาการรับส่งคลื่นสัญญาณไม่ชัดเจนให้แก่ทีมอาสากู้ภัยด้วย
(ผู้อ่านสามารถชมคลิปภาพยนตร์สั้นและรับฟังพระสุรเสียงจริงของ
พระองค์ได้ที่เว็บ
https://www.youtube.com/watch?v=0j83NhlKGns)
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พระอัจฉริยภาพทางด้านการคมนาคม

เพือ่ ให้การจราจรขยายตัวไปทุกทิศทาง โดยมีการสร้างถนนเชือ่ มต่อ
เป็นโครงข่าย นอกจากนีย้ งั มีการสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำ เจ้าพระยา
แห่งใหม่ นัน่ ก็คอื สะพานพระราม ๘ และถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
ซึ่งได้ช่วยแก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้เป็น
อย่างมาก

พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ได้
พระราชทานพระราชดำ�ริแนวทางแก้ไขการจราจรทัง้ ในกรุงเทพฯ
และปริมณฑลไว้ในลักษณะโครงการจตุรทิศ คือ เป็นการก่อสร้าง
ถนนจากแนวทิศเหนือไปยังทิศใต้ และทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก

เชื่อเหลือเกินว่า การที่พสกนิกรได้รับทราบพระราชกรณียกิจและพระจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยผ่านสื่อหรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ก็ดี คงจะรู้สึกทึ่ง และซาบซึ้งในพระปรีชาสามารถของพระองค์ยิ่งนัก พระองค์ทรงงานหนักตลอด
การครองราชย์ 70 ปี ก็เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์ได้อยู่เย็นเป็นสุข ดังนั้น จึงไม่แปลกใจเลยที่พระองค์จะสถิตอยู่ในดวงใจของประชาชน
ชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทุกคนจึงรักและเทิดทูนพระองค์อย่างที่สุด
จากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช สาระวิทย์จงึ ขอถวายความอาลัยและเทิดพระเกียรติพระองค์
โดยร่วมเป็นส่วนหนึง่ เล็กๆ ของสังคมในการบันทึกพระอัจฉริยภาพของพระองค์ในด้านวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีผา่ นบทความทีไ่ ด้น�ำ เสนอ
นี้ แม้พระองค์จะจากไปแล้ว แต่พระราชดำ�รัสหรือพระบรมราโชวาทต่างๆ ของพระองค์ จะเป็นกำ�ลังใจและเป็นแบบอย่างให้ประชาชนชาว
ไทยได้ดำ�เนินตามรอยเท้าพ่อต่อไป
แหล่งข้อมูลอ้างอิง

หนังสือ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย จัดทำ�โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ พระมหากษัตริย์นักวิทยาศาสตร์ จัดทำ�โดย สภาสมาคมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
http://img.tnews.co.th/tnews_1393928570_867.jpg
http://www.chaipat.or.th/site_content/19-248/18-chaipattana-water-turbine-development.html
http://www.biodiesel.eng.psu.ac.th/whatis.php
http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/
http://www.ncit.navy.mi.th/index.php/today/detail/content_id/3072
http://welovethaiking.com/wp-content/uploads/2015/04/dd62.jpg
https://th.wikipedia.org/
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กองบรรณาธิการ

แผ่นยางรองรางรถไฟ

ฝาจุกกันกระฉอกเทง่าย

ช่วยเพิ่มมูลค่ายางพาราไทย

ไม่เลอะเทอะ

ฝาบรรจุภัณฑ์ของเหลวขนาด 1 ลิตรขึ้นไป สมัยนี้มีทั้งแบบฝาจุกและ น้ำ�ยางธรรมชาติที่เป็นวัตถุดิบสำ�หรับแปรรูปเป็นผลิตภัณ่ ฑ์ยาง มีค้าง

ฝาเกลียว เราเปิดใช้แล้วก็ปิดเก็บได้สะดวกขึ้น แต่การใช้งานก็ยังมีปัญหา
อยู่บ้าง โดยเฉพาะเวลาเท มักจะมีของเหลวกระฉอกออกมาระหว่างริน
ถ้าของเหลวนั้นเป็นเครื่องดื่มก็แค่เลอะเทอะ แต่ถ้าเป็นสารเคมี หรือสาร
ฆ่าแมลง ก็อาจเป็นอันตรายได้
นักวิจยั ไทยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.
ใช้หลักกลศาสต์ของไหล พัฒนาฝาจุกสำ�หรับบรรจุภัณฑ์ของเหลวเพื่อ
ป้องกันการกระฉอกระหว่างริน โดยออกแบบให้มีลักษณะเรียบง่าย ขึ้นรูป
ง่ายด้วยกระบวนการฉีดพลาสติก เน้นการใช้งานกับบรรจุภัณฑ์ประเภท
เครื่องดื่ม สารเคมี น้ำ�มัน เป็นต้น
ฝาจุกกันการกระฉอกชิ้นนี้ มีข้อดีคือป้องกันการกระฉอก กระเด็น
ของของเหลวที่รินออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกำ�หนดปริมาณ
ของเหลวได้อย่างแม่นยำ� อีกทั้งยังมีขนาดเท่ากับฝาจุกที่ใช้ทั่วไปจึงนำ�มา
ใช้ทดแทนได้ทันที และใช้ได้กับของเหลวได้ทุกชนิด ปัจจุบัน ฝาจุกฝีมือคน
ไทยชิ้นนี้ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว

สต๊อกอยูเ่ ป็นจำ�นวนมาก ทำ�ให้เกิดปัญหาราคายางพาราตกต�ำ ส่งผลกระทบ
ต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก
วิธหี นึง่ ทีจ่ ะช่วยเพิม่ มูลค่ายางธรรมชาติได้กค็ อื การแปรรูปยางพาราเป็น
ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ โดยเฉพาะนำ�ไปผลิตเป็นชิน้ ส่วนในระบบราง เช่น แผ่นยาง
รองรางรถไฟ
ที ม วิ จั ย หน่ ว ยเฉพาะทางด้ า นยางธรรมชาติ สวทช. ร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ บริษัท
ไอ อาร์ ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำ�กัด ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำ�ยางพาราที่ค้างในสต๊อก
เกือบ 9 ล้านตัน โดยวิจัยและพัฒนาแปรรูปน้ำ�ยางธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์
เพื่อใช้เป็นชิ้นส่วนในระบบราง
ผลิตภัณฑ์ชนิดแรกที่จะทำ�ก็คือ แผ่นรองรางรถไฟจากยางธรรมชาติ
สำ�หรับใช้วางระหว่างหมอนกับรางรถไฟ ช่วยลดการสั่นสะเทือนขณะที่
รถไฟเคลื่อนที่ผ่าน คาดว่าจะมีปริมาณการใช้แผ่นยางรองรางรถไฟของ
ประเทศไทยกว่า 25 ล้านชิ้น มีมูลค่ามากกว่า 1,550 ล้านบาท

ฤทธิ์ปกป้องไตของชาเขียว
เว็บไซต์ของสำ�นักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผลการศึกษาฤทธิ์
ของชาเขียว (Camelia sinensis (L.) Kuntze) ต่อการปกป้องความเสียหายของไตจากการได้รับยา

gentamicin ซึ่งทดสอบโดยฉีดสารสกัดเอทานอลจากชาเขียวขนาด 300 มก./กก./วัน เข้าทางช่องท้อง
ของหนูแรท ติดต่อกัน 15 วัน ร่วมกับการกระตุน้ ด้วยยา gentamicin ซึง่ เป็นพิษต่อไต ขนาด 100 มก./กก./วัน
ผลการทดสอบพบว่า สารสกัดจากชาเขียวสามารถปกป้องไตได้ โดยลดระดับสารที่ทำ�ลายไตจาก
การได้รับยา gentamicin นอกจากนี้ ยังให้ผลต้านอนุมูลอิสระ และเพิ่มการทำ�งานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ รวมทั้งยังช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงทาง
จุลพยาธิของไต ชะลอการตายแบบ necrosis ของเซลล์ไต ลดการเกิดช่องว่างในไซโทพลาสซึมและการแทรกซึมของสารก่อการอักเสบในไตได้อีกด้วย
ข้อมูลจาก http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1230
ภาพจาก https://th.wikipedia.org/wiki/ชาเขียว
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ฤทธิ์ลดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของแตงกวา
เว็บไซต์ของสำ�นักงานข้อมูลสมุนไพร้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผลการทดลองจากการให้

หนูแรทกินผงแตงกวาที่ได้จากการนำ�นำ�คั้นของแตงกวา (Cucumis sativus L.) ไปผ่านความร้อนอุณหภูมิ 80°C
เป็นเวลา 40 นาที แล้วทำ�ให้เป็นผงแห้งที่อุณหภูมิ -20°C ขนาด 10, 100 และ 500 มก./กก. ทั้งในช่วงก่อน,
หลัง และระหว่างที่ป้อนแอลกอฮอล์เข้มข้น 22% ให้แก่หนูแรท
ผลการทดลองพบว่า การกินผงแตงกวาทุกขนาดในช่วงก่อนป้อนแอลกอฮอล์ 30 นาที มีผลในการลดระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดหนูลงในชัว่ โมงที่ 7 ของการทดลองอย่างมีนยั สำ�คัญเมือ่ เทียบกับกลุม่ ควบคุม และมีผลเพิม่
การทำ�งานของเอนไซม์ที่ทำ�หน้าที่ในกระบวนการเมแทบอลิซึมของแอลกอฮอล์ในตับ ได้แก่ dehydrogenase
(ADH) และ acetate dehydrogenase (ALDH)
ผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า แตงกวามีฤทธิ์ลดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดได้
ข้อมูลจาก http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1226
ภาพจาก http://www.biogang.net/plant_view.php?uid=9246&id=114373

อย. เสนอแก้กฎหมายพืชกระท่อมใช้

ประโยชน์ทางการแพทย์และศึกษาวิจัยได้
อย.

ส่งเสริมการพัฒนายาที่มีประสิทธิภาพ ยํ้าไม่ปิดกั้นความก้าวหน้าทางการแพทย์ พร้อมเสนอให้มี
การแก้ไขกฎหมาย ในประมวลกฎหมายยาเสพติด ให้สามารถนำ�พืชกระท่อมมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
และศึกษาวิจัยได้
นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำ�นักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีนโยบายมุ่งมั่นส่งเสริมให้เกิดการพัฒนายาที่ดี มีประสิทธิภาพ
ในการรักษา และไม่เคยปิดกั้นความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยกรณีของพืชกระท่อมปัจจุบันจัดอยู่ในกลุ่ม
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ห้ามมิให้ผใู้ ดผลิต จำ�หน่าย
นำ�เข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะได้อนุญาตเป็นรายๆ ไป
และห้ามมิให้ผใู้ ดเสพพืชกระท่อม ฝ่าฝืนมีโทษจำ�หรือปรับ ซึง่ การทีจ่ ะเปิดให้สามารถนำ�พืชกระท่อมมาใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์ได้นั้น อย. ได้มีการเสนอให้แก้ไขกฎหมาย ในประมวลกฎหมายยาเสพติดให้โทษ โดยแก้ไขเป็นห้ามมิ
ให้ผู้ใดเสพพืชกระท่อม เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศกำ�หนดตำ�รับยาที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคตามคำ�สั่งของผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรมไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ทั้งนี้ ผลจากการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว เมื่อร่างประมวลกฎหมายฯ มีผลบังคับใช้ พืชกระท่อมก็สามารถนำ�มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ หรือนำ�
ไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาวิจัยในมนุษย์ก็สามารถทำ�ได้ตามกฎหมาย แต่เนื่องจาก การที่ใบกระท่อมมีปัญหาการแพร่ระบาดในกลุ่มวัยรุ่นและนักเรียน
การถอนพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ ควรคำ�นึงถึงผลกระทบทางด้านสาธารณสุขและสังคมร่วมด้วย
เลขาธิการฯ กล่าวต่อในตอนท้ายว่า อันทีจ่ ริงแล้วการควบคุมพืชกระท่อมในประเทศต่างๆ ปัจจุบนั สหประชาชาติยงั มิได้มกี ารประกาศควบคุมพืชกระท่อม
ตามอนุสัญญาฯ ระหว่างประเทศ แต่ได้ขอให้ประเทศสมาชิกเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การใช้พืชกระท่อมด้วย จากการสืบค้น พบว่า ประเทศต่างๆ
เช่น เดนมาร์ก ลัตเวีย ลิทัวเนีย โปแลนด์ โรมาเนีย สวีเดน มีการควบคุมพืชกระท่อม และสารไมทราไจนีน (mitragynine) และเซเวนไฮดรอกซีไมทราไจนีน
(7-Hydroxymitragynine) สำ�หรับประเทศออสเตรเลีย พม่า และมาเลเซีย ก็มีการควบคุมพืชกระท่อมเช่นกัน
http://www3.fda.moph.go.th/SitePages/News.aspx?IDitem=55
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ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย

“Tamarina Sport Drink” -ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
เกลือแร่ผสมสารสกัดมะขาม เพื่อผู้ออกกำ�ลังกาย

การออกกำ�ลังกายทั้งแบบแอโรบิกและคาร์ดิโอ เป็นการออกกำ�ลังกาย

proanthocyanidins (OPCs) ในปริมาณสูง และมีฤทธิใ์ นการต้านต่อภาวะ
oxidation ที่เกิดขึ้นในไมโทคอนเดรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ลดการเสียหายของเยือ่ หุม้ เซลล์จากการทำ�ลายของอนุมลู อิสระได้ นอกจาก
นี้ยังสามารถทำ�ให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งบางชนิดแบบ apoptosis
อีกด้วย
ดังนั้นจากผลงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงนำ�สารสกัดจากเมล็ดมะขาม
มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่ เกลือแร่ผสมสารสกัดเมล็ดมะขาม สามารถ
ดืม่ ก่อนหรือหลังการออกกำ�ลังกายเพือ่ ชดเชยการเสียน�้ำ และเกลือแร่ รวมทัง้
ป้องกันการเกิดภาวะ oxidative stress ทีเ่ กิดจากอนุมลู อิสระทีม่ ากเกินไป
จากการออกกำ�ลังกายอย่างหนักและยาวนานได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ได้ผ่านการ
ทดสอบความปลอดภัยในระดับเซลล์ (cytotoxicity test) และสัตว์ทดลอง
(oralacute toxicity test) ซึง่ ไม่พบความเป็นพิษใดๆ ในการบริโภคปริมาณ
สูง พร้อมทัง้ ผ่านการประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคในกลุม่ ผูท้ อี่ อกกำ�ลัง
กายเป็นประจำ�อยูใ่ นระดับมากกว่าร้อยละ 70 ทีช่ นื่ ชอบผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่
เกลือแร่ผสมสารสกัดมะขาม

ที่ต่อเนื่องและหนัก จึงทำ�ให้มีการเพิ่มของอัตราการใช้ออกซิเจนในร่างกาย
สูงมากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของกล้ามเนื้อ ออกซิเจนเกือบทั้งหมดจะถูก
ใช้ในการสร้างสารให้พลังงานสูง คือ ATP (adenosine triphosphate)
ในไมโทคอนเดรีย (mitochondria) เพือ่ ใช้เป็นพลังงานของเซลล์ไมโทคอนเดรีย
คือแหล่งสร้างพลังงานที่สำ�คัญของร่างกายโดยการนำ�ออกซิเจน (O2) มาใช้
ในการผลิตพลังงานของเซลล์ โดยกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนจาก
โมเลกุลของออกซิเจนไปยังโมเลกุลของน้ำ� (H2O) เกิดเป็นกระบวนการที่
เรียกว่าลูกโซ่ขนส่งอิเล็กตรอน (electron transport chain) เมื่อมีการใช้
ออกซิเจนในการผลิตพลังงาน ผลผลิตส่วนหนึง่ จะเกิดเป็นอนุมลู อิสระ (free
radical) ดังนั้นยิ่งมีการใช้ออกซิเจนในไมโทคอนเดรียมากขึ้นเท่าใดก็จะส่ง
ผลให้เกิดอนุมูลอิสระมากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะในการออกกำ�ลังกายอย่าง
หนักและเป็นระยะเวลานาน
การออกกำ�ลังกายทีห่ นักและยาวนานจะทำ�ให้เกิดความไม่สมดุลระหว่าง
ระดับของอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย และเมื่อร่างกาย
ไม่สามารถกำ�จัดอนุมลู อิสระทีเ่ กิดขึน้ ได้ทง้ั หมดจะส่งผลให้เกิดภาวะ oxidative
stress และนำ�ไปสูก่ ารทำ�ลายสมดุลของระบบต่างๆ ภายในร่างกาย ทำ�ให้เกิด
ภาวะการเสือ่ มและแก่ของเซลล์ตา่ งๆ (aging) และนำ�ไปสูก่ ารเกิดโรคเรือ้ รัง
(chronic diseases)
จากผลการวิจัยของฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พบว่า สารสกัดจาก
เปลือกเมล็ดมะขามมีสารออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระกลุ่ม oligomeric

วว. พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์สำ�หรับสู่เชิงพาณิชย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองการตลาด
สำ�นักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว.
โทร. 0-2577-9436-38 หรือ
Call Center 0-2577-9300 E-mail : marketing_tistr@tistr.or.th
http://www.tistr.or.th/tistr/code/tistrorg/newsResearch/160815_134836.pdf
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โครงการพระราชดำ�ริ “ในหลวง รัชกาลที่
เพื่อแก้ปัญหาคนไทยขาดสารไอโอดีน
อย. เผย พระมหากรุณาธิคณุ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช ต่องานด้านสาธารณสุขและโภชนาการ ในการแก้ปัญหาการขาด

สารไอโอดีนของประชาชน นำ�ไปสู่การการศึกษาวิจัย คิดค้นและพัฒนา
เครื่องผสมเกลือเสริมไอโอดีน ส่งผลให้คนไทยได้บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน
อย่างถ้วนหน้า
นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใย
ภาวะโภชนาการและสุขภาพของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคขาด
สารอาหาร โดยเฉพาะโรคคอพอก โรคเอ๋อ อันส่งผลทำ�ให้มีไอคิวตํ่า ซึ่ง
เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำ�คัญอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงค้นพบ
ในช่วงเวลาที่เสด็จพระราชดำ�เนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในภูมิภาคต่างๆ
เนื่องจากไอโอดีนเป็นสารอาหารที่สำ�คัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย
การพัฒนาสมองตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงแรกเกิด รวมถึงการเสริมสร้างสติ
ปัญญาของเด็ก
ดังนั้น ปี พ.ศ. 2534 จึงมีการริเริ่มโครงการนำ�ร่องเกลือเสริมไอโอดีน
โดยพระองค์ทรงแนะนำ�ให้สำ�รวจเส้นทางเกลือบริโภค และศึกษาแหล่ง
ผลิตเกลือบริโภค เพื่อนำ�ไอโอดีนไปผสมในกระบวนการการผลิต สำ�หรับ
พื้นที่ที่ไม่สามารถจะเข้าไปเติมสารไอโอดีนในเกลือได้ ก็ทรงแนะนำ�ให้จัด
หน่วยบริการเคลือ่ นทีน่ �ำ เกลือผสมไอโอดีนออกไปแจกจ่ายให้กบั ประชาชน
ถึงหมู่บ้านต่างๆ แทน นอกจากนี้ยังสนับสนุนการศึกษาวิจัย และพัฒนา
เครื่องผลิตเกลือผสมไอโอดีน ซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้มีโครงการรณรงค์ให้ใช้
เกลือไอโอดีนในการประกอบอาหาร ให้ความรู้เรื่องการขาดสารไอโอดีนแก่
ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2540 สภา
นานาชาติเพือ่ การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน (International Council For
Iodine Deficiency Disorder : ICCIDD) ได้ทลู เกล้าถวายรางวัลเหรียญทอง
สดุดีเกียรติคุณแด่พระองค์ เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นผู้นำ� ผู้บุกเบิก และ
ดำ�เนินงานด้านโครงการควบคุมปัญหาการขาดสารไอโอดีนในประเทศไทย
จนเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคมโลก ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้วันที่
25 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันไอโอดีนแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้ทุกครัวเรือน
ได้บริโภคเกลือเสริมไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง สร้างเสริมปัญญาของคนในชาติ
นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวต่อไปว่า สำ�นักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ได้นอ้ มนำ�พระราชดำ�ริ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในประเทศไทย เพื่อให้
ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้รับไอโอดีนอย่างเพียงพอต่อความต้องการของ
ร่างกาย ทั้งนี้ อย. ได้ดำ�เนินมาตรการแก้ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่าง

9”

ต่อเนื่อง โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารที่
ต้องเสริมสารไอโอดีน จำ�นวน 4 ฉบับ ได้แก่ เกลือบริโภค นํ้าปลา นํ้าเกลือ
ปรุงอาหาร และผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง
พร้อมทัง้ ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ ทีเ่ สริมไอโอดีนให้มคี ณ
ุ ภาพ
มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อให้ประชาชนได้รับสารไอโอดีนอย่าง
เหมาะสม รวมถึงการพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ และสนับสนุนเครือ่ งผสม
เกลือบริโภคให้แก่ผปู้ ระกอบการ ตลอดจนประสานกับเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการบูรณาการความร่วมมือ ทั้งด้านวิชาการ งานวิจัย และปฏิบัติการใน
พื้นที่ เพื่อให้เกิดผลการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้การผลิตเกลือบริโภค
เสริมไอโอดีน โดยใช้เครื่องผสมต้นแบบ ทำ�ให้ได้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐานตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด ภายใต้ความร่วมมือจากภาครัฐ
เช่น สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และชมรม
ผู้ประกอบการเกลือ
“อย่ า งไรก็ ต าม อย.จะยั ง คงเดิ น หน้ า สื บ สานพระราชปณิ ธ านของ
พระองค์ ในการพัฒนาเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ไม่ว่าจะเป็นการอบรม
พัฒนาศักยภาพและพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์
เกลือบริโภคและผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีนแก่ผู้ประกอบการและเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้บริโภคเกลือ
เสริมไอโอดีนอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งติดตามเฝ้าระวังคุณภาพ หรือมาตรฐาน
ของเกลือบริโภคและผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีน ณ แหล่งผลิต และ
จำ�หน่ายอย่างสมํ่าเสมอต่อไป” เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้าย

ภาพจาก http://www.thaihealth.or.th/data/content/9260/cms/9260_thaihealth_blprtuv12348.jpg
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รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่
ประจำ�ปี 2559

รศ. ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย

รศ. ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์

มูลนิธสิ ง่ เสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน

รศ. ดร.พานิช อินต๊ะ

และสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จากเทคโนโลยี
เรื่อง “เครื่องวัดปริมาณมวลฝุ่นละออง PM10 และ PM2.5 ในอากาศด้วย
เทคนิคไฟฟ้าสถิต”
รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เชิดชูเกียรตินกั เทคโนโลยีไทยทีม่ ผี ลงานด้านการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีที่
สามารถนามาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับประเทศต่อ
ไป ด้วยการสนับสนุนจากสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545
จนถึงปัจจุบนั โดยมีผไู้ ด้รบั รางวัลนักเทคโนโลยีดเี ด่นไปแล้ว 28 รางวัล และ
รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่รวมทั้งสิ้น 26 รางวัล

ประกาศรางวัลนักเทคโนโลยีดเี ด่นและนักเทคโนโลยีรนุ่ ใหม่ ประจำ�ปี 2559
โดยในปีนี้ นักเทคโนโลยีดีเด่น ได้แก่ รศ. ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย สังกัด
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี จากเทคโนโลยีเรือ่ ง “เซนเซอร์เคมีไฟฟ้าเพือ่ งานในอุตสาหกรรมและ
สิ่งแวดล้อม” และ รศ. ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์ สังกัดภาควิชาชีวโมเลกุลและ
พันธุ์ศาสตร์โรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จาก
เทคโนโลยีเรื่อง “การพัฒนาการตรวจเชื้อมาเลเรียที่มีความไวสูง (ultrasensitive qPCR) เพื่อค้นหาผู้ที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการของโรค” และ
นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ได้แก่ รศ. ดร.พานิช อินต๊ะ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี

ภาพจาก
http://th.postupnews.com/2016/10/kmutt-outstanding-technologist-awards-2016-finalist.html
https://www.mahidol.ac.th/th/latest_news59/OT_award2016.html
http://www.ruee-rmutl.com/ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ดร-พ/
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หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก
รวิศ ทัศคร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักวิทย์หยุดการไหลของคลื่นบนผิวฟองของเหลว
เพื่อใช้ประโยชน์ต่อสุขภาพมนุษย์และด้านอื่นๆ
การแช่เยือกแข็งคลื่นที่วิ่งเข้ามากระทบกัน
ชาด บาห์มลา หัวหน้านักวิจัยที่เคยทำ�งานในห้องปฏิบัติการในกลุ่ม
วิจัยของฟูลเลอร์ และขณะนี้เป็นผู้วิจัยในระดับหลังปริญญาเอกกล่าวว่า
“สีบนฟองโฟมนั้นบ่งชี้ถึงความหนาของชั้นฟิล์ม ดังนั้นคุณก็มีทั้งหุบเขา
และเนินเขาเล็กๆ บนพื้นผิวที่มีสถานะทางภูมิศาสตร์ที่ตึงเครียด ซึ่งตัว
มันเองก็เป็นสิ่งที่คงอยู่ชั่วคราว”
คำ�ถามที่น่าสนใจก็คือ เมื่อเราสามารถควบคุมหรือหยุดการไหล
ของฟองคลื่นแบบมารันโกนีนี้ได้แล้ว แล้วเราจะนำ�เอาองค์ความรู้นี้มา
ประยุกต์ใช้ประโยชน์อะไรได้บา้ ง คำ�ตอบคือ เราสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้
ในหลายสาขา อาทิ การบรรเทาอาการดวงตาแห้ง การควบคุมการยุบตัว
ของเนื้ อ เยื่ อ ปอดในเด็ ก แรกเกิ ด อั น เป็ น ผลให้ เ กิ ด โรค neonatal
respiratory distress syndrome ซึ่งเป็นกลุ่มโรคหายใจลำ�บากใน
ทารกแรกเกิดที่เกิดก่อนกำ�หนด นอกจากนี้ยังใช้แยกน้ำ�มันออกจากน้ำ�
และควบคุมการเกิดฟองที่ไม่ต้องการในการผลิตยาและยังใช้ในงานด้าน
อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อควบคุมคุณภาพของฟองเบียร์อีกด้วย เมื่อเรา
ทราบพลศาสตร์ของฟองเบียร์และผลกระทบมารันโกนีที่เกิดขึ้น
“หากคุ ณ ชอบความแพร่ ห ลายของโฟมจากสารลดแรงตึ ง ผิ ว ใน
ผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ และในผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล คุณจะตระหนักว่า
มีความต้องการในการทำ�ความเข้าใจช่วงชีวิตของระบบเหล่านี้ ว่ามันอยู่
ได้นานแค่ไหน” ฟูลเลอร์กล่าว
งานทีก่ ระทำ�ในปัจจุบนั ของโครงการนีเ้ กีย่ วกับการทำ�ให้ปรากฏการณ์
นี้ย้อนกลับ หรือทำ�ลายมันลงด้วย เพื่อทำ�ให้เกิดความรู้ความเข้าใจมาก
ขึ้นในความหมายโดยนัยของมัน
คลืน่ บนฟองทีถ่ กู ทำ�ให้หยุดนิง่ นัน้ สร้างรูปแบบทีส่ วยงามมากเสียจน
นักวิจยั ทัง้ หลายได้สร้างภาพยนตร์สนั้ ของการทดลองของพวกเขาร่วมกับ
แอนิเมชันแสดงการอธิบายผลกระทบมารันโกนี ซึง่ วิดที ศั น์ดงั กล่าวชนะรางวัล
Milton Van Dyke Award จาก the American Physical Society ซึง่ รางวัล
ดังกล่าวถูกตัง้ ชือ่ ตามอดีตศาสตราจารย์สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกลศาสตร์ดา้ น
อากาศยานและอวกาศยาน ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ซึง่ แวน ไดค์ เอง
ก็เป็นที่รู้จักกันสำ�หรับการสนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และ
ความนิยมชมชอบเกี่ยวกับความสวยงามของการเคลื่อนที่ของของไหล
รางวัลนีแ้ สดงถึงการชมเชยงานตัวอย่างด้านการสร้างภาพให้เห็นในด้าน
กลศาสตร์ของไหลที่มีความยอดเยี่ยม
ดูคลิปดังกล่าวได้ที่ https://youtu.be/9BuTgoMeVsk

ถ้าคุณสังเกตฟองสบู่หรือฟองโฟมที่เกิดขึ้นในระบบอื่น
อย่างผงซักฟอก คุณจะเห็นผิวฟองมีสีรุ้งที่แลดูสวยงาม
มหัศจรรย์ยงิ่ นัก สีรงุ้ พวกนีจ้ ะหมุนวนอยูต่ ลอดเวลา ทำ�ให้
ดูเพลินไม่เบื่อเลย

คุณรู้หรือไม่ว่า สีรุ้งบนฟองโฟมนี้เกิดจากความหนาบางที่ไม่เท่ากัน

ของพืน้ ผิวฟอง ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็นผลมาจากปรากฏการณ์ทเ่ี รียกว่า ผลกระทบ
มารันโกนี (Marangoni effect) ซึง่ เกิดขึน้ เมือ่ มีการกระจายตัวทีไ่ ม่เท่ากัน
ของสารลดแรงตึงผิวที่กำ�ลังเคลื่อนที่จากที่ที่มีแรงตึงผิวต่ำ�กว่า ไปยังที่ที่
มีแรงตึงผิวสูงกว่าตามแนวขอบเขต (boundary) ของสองวัฏภาคที่แตก
ต่างกัน
ร่างกายของคนเรานั้นเต็มไปด้วยสารลดแรงตึงผิวตามธรรมชาติ
ตัวอย่างเช่น ฟิลม์ ของน�ำ้ ตาบนนัยน์ตาของเรา และของไหลทีอ่ ยูใ่ นถุงลมเล็กๆ
ในเนื้อเยื่อปอดของเรา ในฟองสบู่นั้น ผลกระทบมารันโกนีช่วยให้ฟองมี
เสถียรภาพด้วยการสร้างการกระจายแรงตึงผิวทีม่ คี วามสม�่ำ เสมอมากขึน้
“เราสามารถหยุดการไหลแบบมารันโกนีได้ โดยการดักจับหรือ
ควบคุมการไหลของมันไว้ ซึง่ มันเป็นปรากฏการณ์ทโี่ ดดเด่นมาก” เจอราล
ฟูลเลอร์ ผู้ร่วมวิจัย ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมเคมีกล่าว
นักวิจยั กำ�ลังศึกษาเพือ่ หยุด (หรือหน่วง) สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ นี้ โดยอาศัยการ
สร้างฟองอากาศขนาดราว 1 มิลลิเมตร ใต้พื้นผิวของสารละลายที่ทำ�ให้
เกิดฟอง แล้วเร่งมันให้ลอยขึน้ สูพ่ นื้ ผิว แล้วหยุด แล้วเร่งมันใหม่อกี โดยทุกๆ
ครั้งที่ดันมันขึ้นไปด้านบน นักวิจัยได้สร้างชั้นการไหลมารันโกนีชั้นใหม่
ขึ้นที่ริมขอบของฟองอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งจะดักเอาชั้นก่อนๆ เอาไว้ข้างใน ซึ่ง
ในตอนนี้สามารถสร้างชั้นการไหลนี้ได้ถึงเจ็ดชั้นบนฟองอากาศหนึ่งฟอง
การไหลที่ถูกหยุดลงเหล่านี้น่าพิศวง เนื่องจากมันมีความเหมือนกับ

เอกสารอ้างอิง

M. Saad Bhamla et al. Placing Marangoni instabilities under arrest, Physical Review Fluids (2016). DOI: 10.1103/PhysRevFluids.1.050506
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กองบรรณาธิการ

แบบทดสอบพื้นฐาน

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน
จดหมายข่าวโครงการ Chevron Enjoy Science ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2559
ได้ลงเผยแพร่แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน 5 ข้อ ให้ผู้อ่าน
ได้ลองทดสอบทำ�กันครับ เพื่อตรวจสอบดูว่าเรามีทักษะ ภูมิความรู้ความเข้าใจ
เรื่องราวพื้นฐานวิทยาศาสตร์มากน้อยเพียงใด
กอง บ.ก. สาระวิทย์ เห็นว่าน่าสนใจ จึงขอมาเผยแพร่ต่อ เพื่อให้ผู้อ่านได้ลองทำ�แบบทดสอบสนุกๆ กันครับ หรืออาจคลิก
ไปทดสอบที่เว็บไซต์ต้นทางได้ที่ http://www.enjoy-science.org/th/activities/quizzes/item/361-basic-science

แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน

1

5

ข้อ

เมื่อคุณมองท้องฟ้าในชนบท จะเห็นดาวเป็นจำ�นวนมาก ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้
เมื่ออยู่ในเมือง ทำ�ไมในเมืองจึงไม่สามารถมองเห็นดาวเหมือนชนบท

ก.
ข.
ค.
ง.

ในเมืองมีดวงจันทร์ที่สว่างกว่าและบดบังแสงจากดาวอื่นๆ
ในชนบทมีฝุ่นอยู่ในอากาศมากจึงสะท้อนแสงได้ดีกว่าในเมือง
ความสว่างของแสงไฟในเมืองทำ�ให้มองเห็นดาวได้ยาก
อากาศในเมืองอบอุ่นกว่าเนื่องจากการปล่อยความร้อนจากรถยนต์ เครื่องจักร และบ้านเรือน
17
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2

เมื่อคุณป่วยจากการติดเชื้อแบคทีเรีย หากหายจากโรคแล้ว แบคทีเรียที่ทำ�ให้เกิดโรค
นั้นจะไม่ทำ�ให้คุณป่วยซ้ำ�อีกเพราะเหตุใด

ก.
ข.
ค.
ง.

3

ร่างกายฆ่าแบคทีเรียทั้งหมดที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคชนิดเดียวกันนี้
ร่างกายสร้างสารต่อต้าน (แอนติบอดี) ซึ่งฆ่าแบคทีเรียชนิดนั้นก่อนที่จะเพิ่มจำ�นวน
เซลล์เม็ดเลือดแดงฆ่าแบคทีเรียทั้งหมดที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคชนิดเดียวกันนี้
เซลล์เม็ดเลือดแดงจับและกำ�จัดแบคทีเรียชนิดนี้ให้หมดไปจากร่างกาย

เมื่อมองจากโลก คุณสามารถมองเห็นดาวเคราะห์ดวงใดเคลื่อนผ่านดวงอาทิตย์ได้ใน
บางเวลา

ก. ดาวพุธ
ข. ดาวอังคาร
ค. ดาวพฤหัส
ง. ดาวเสาร์
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บทความพิเศษ

4

หลังจากการผ่าตัด คุณอาจไม่สามารถกินและดื่มได้ จึงให้อาหารโดยการหยดน้ำ�เกลือที่
มี น้ำ� น้ำ�ตาล และเกลือแร่ ทำ�ไมน้ำ�ตาลที่เติมเข้าไปจึงมีความสำ�คัญ

ก.
ข.
ค.
ง.

5

เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียน้ำ�
เพื่อควบคุมการเจ็บปวดหลังผ่าตัด
เพื่อรักษาการติดเชื้อหลังผ่าตัด
เพื่อให้อาหารที่จำ�เป็น

การพัดสามารถทำ�ให้ไม้ที่ติดไฟลุกไหม้ให้ความร้อนมากกว่าเดิม เพราะเหตุใด

ก.
ข.
ค.
ง.

ทำ�ให้ไม้ร้อนพอที่จะลุกไหม้
เพิ่มออกซิเจนที่จำ�เป็นสำ�หรับการลุกไหม้
เพิ่มปริมาณของไม้ที่จะลุกไหม้
ให้พลังงานที่จำ�เป็นในการทำ�ให้ไฟลุกต่อไป

เฉลย
1. ค. (67.95% ของเด็กไทยตอบข้อนี้ถูก)
2. ข. (58.99% ของเด็กไทยตอบข้อนี้ถูก)
3. ก. (36.21% ของเด็กไทยตอบข้อนี้ถูก)
4. ง. (55.30% ของเด็กไทยตอบข้อนี้ถูก)
5. ข. (ไม่มีข้อมูล)

19

ฉบับที่ 44
พฤศจิกายน 2559

ห้องภาพวิทย์ (SciGallery)
ปริทัศน์ เทียนทอง

สเต็มเซลล์
ภาพ

สเต็ ม เซลล์ (STEM
CELL) จากไขกระดูก
บริเวณสะโพกของผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงดี
ซึ่ ง ภาพนี้ เ กิ ด จากการสแกนด้ ว ยกล้ อ ง
จุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน เป็น 1 ใน 20 ภาพ
ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กจากการประกวด
Wellcome Image Awards ประจ�ำปี 2016
โดยคณะกรรมการผู้คัดเลือกให้เหตุผลว่า
ภาพนีถ้ า่ ยได้สดั ส่วนทีม่ คี วามลงตัวกันอย่าง
เป็นธรรมชาติกับสีที่ดูแล้วมีความลุ่มลึก
มีความโดดเด่นสวยงาม

ภาพโดย : Sílvia A Ferreira, Cristina Lopo and Eileen Gentleman, King’s College London

https://justkickthecan.files.wordpress.com/2013/05/funny-trex-tea-cartoon.jpg

Science
Jokes
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https://witsanook.files.wordpress.com/2015/06/touchscreen.jpg
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สาระน่ารู้จาก อย.

http://www.oryor.com/oryor2015/print-detail.php?cat=44&id=1012

http://www.oryor.com/oryor2015/print-detail.php?cat=44&id=1012

http://www.oryor.com/oryor2015/print-detail.php?cat=44&id=1012

http://www.oryor.com/oryor2015/print-detail.php?cat=44&id=1012

http://www.oryor.com/oryor2015/print-detail.php?cat=44&id=1012

http://www.oryor.com/oryor2015/print-detail.php?cat=44&id=1012
http://www.oryor.com/oryor2015/print-detail.php?cat=44&id=992
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สเปกตรั ม
สวทช. จับมือสถานทูตญี่ปุ่น ส่งทูตเยาวชน
วิทยาศาสตร์ JENESYS 2016 ตะลุยแดนญี่ปุ่น
เรียนรู้วัฒนธรรม เสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(21 ต.ค. 59) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

- สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงาน
แสดงความยินดีและปฐมนิเทศแก่น้องๆ ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำ�นวน 23 คนจากทั่วประเทศ ที่ได้รับคัด
เลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและ
ประเทศอาเซียนหรือ JENESYS 2016 จำ�นวน 8 วัน ระหว่างวันที่ 1-8
พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงโตเกียว และจังหวัดคานางาวะ ประเทศญีป่ นุ่ เพือ่
เรียนรูแ้ ละแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมระหว่างไทยและญีป่ นุ่ พร้อมเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนายชิโร่ เทราชิมา
(Mr. Shiro Terashima) เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
ประจำ�ประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22357-nstda-jenesys-2016

สวทช. จัดค่ายวิทยาศาสตร์ “ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 3” บ่มเพาะ
เยาวชนชั้นมัธยม 1 กว่า 40 คนจากทั่วประเทศ เพื่อก้าวสู่การเป็น
นักวิจัยรุ่นเยาว์
(11 ตุลาคม 2559) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย -

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดค่าย
วิทยาศาสตร์ “ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 3” บ่มเพาะเยาวชนที่กำ�ลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำ�นวน 40 คน ซึ่งเป็นเยาวชนที่
ได้รบั เหรียญรางวัลในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ประจำ�ปี 2558 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมภายในค่าย “ถนน
นักวิจัย รุ่นเยาว์ ปีที่ 3” ตลอด 5 วันเต็ม (10 - 14 ตุลาคม 2559) ณ
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
จะบ่มเพาะเยาวชนตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อให้มีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM
Education) และฝึกกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการเปิด
โลกวิทยาศาสตร์ผา่ นกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพือ่ ให้เยาวชน
ได้รับการส่งเสริมและสร้างทัศนคติและแรงบันดาลใจในการก้าวสู่การ

เป็นนักวิจัยรุ่นเยาว์ และมีความสนใจเข้ารับการบ่มเพาะอย่างต่อเนื่อง
และเชื่อมโยงเข้าสู่โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสำ�หรับเด็กและเยาวชน หรือ JSTP ของ สวทช. ต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22291-nstda-jstp
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เฮเดล จากอังกฤษ เลือกตั้งศูนย์วิจัยกราฟีนแห่งแรกในเอเชีย
ทีเฮเดล
่อุทยานวิจากอั
ทยาศาสตร์
ต่อยอดวั
ดุกราฟีน ย
งกฤษ ปเลืระเทศไทยมุ
อกตั้งศูนย์่งววิิจจัยัยกราฟี
นแห่งสแรกในเอเชี
รองรั
บตลาดอุ
ตสาหกรรมในภู
มิภาค่งวิจัยต่อยอดวัสดุกราฟีน
ที่อุทยานวิ
ทยาศาสตร์
ประเทศไทยมุ
(6รองรั
ต.ค. 59)
ณ อุทยานวิทต
ยาศาสตร์
ประเทศไทย จ.ปทุมธานีม- ิภาค
บตลาดอุ
สาหกรรมในภู

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมกับ
บริษัท Haydale Graphene Industries จากประเทศอังกฤษ ลงนาม
ความร่วมมือจัดตั้ง Haydale Technologies (Thailand) : HTT ศูนย์
วิจยั กราฟีนแห่งแรกในภูมภิ าคเอเชีย ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ภายในอาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) ด้วยเชื่อมั่นในความพร้อมของ
บุคลากรวิจัย เครื่องมือต่างๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการวิจัย
และพัฒนา โดยมี ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา ผู้อำ�นวยการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย และ Mr. Ray Gibbs, CEO of Haydale
Graphene Industries Public Limited Company ร่วมลงนามในการ
เช่าพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัย HTT

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22288-nstda-haydale-technologies

การอบรม Space Science School ณ อุทยานรังสรรค์
นวัตกรรมอวกาศ
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 รศ. นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงานการอบรม
Space Science School ที่จัดขึ้นโดย สำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร โดย
ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผูอ้ �ำ นวยการ สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี อำ�เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
การฝึกอบรม
โดยการอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือ ระหว่าง สทอภ., Asia-Pacific
Space Cooperation Organization (APSCO), International Space
Science Institute in Beijing (ISSI-BJ), กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ผู้เข้า
อบรมเรียนรู้และเข้าใจในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดาวเทียม
การสื่อสาร และด้านอวกาศ
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อพวช. ขอเชิญชมนิทรรศการ “วัสดุสุดประหลาด” และ
“ดาวินชี อัจฉริยะพลิกโลก”
องค์ ก าร พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลอง 5 จ.ปทุมธานี ขอเชิญผู้สนใจชม
นิทรรศการ “วัสดุสดุ ประหลาด” และ “ดาวินชี อัจฉริยะพลิกโลก” ตัง้ แต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

นิทรรศการ “วัสดุสุดประหลาด” (strange matter) จัดแสดง
ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เป็นนิทรรศการเคลื่อนที่จาก

เฟซบุ๊ก
สาระวิทย์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ออนตาริโอ (Ontario Science Centre) ประเทศ
แคนาดา ผู้ชมจะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ของสรรพสิ่ง และสนุกไปใน
โลกของวัสดุที่อยู่รอบๆ ตัว ผ่านการทดลอง เล่น ชิ้นงานปฏิสัมพันธ์
(interactive exhibits) และร่วมกิจกรรมทีห่ ลากหลาย พบกับเรือ่ งราว
ของมหัศจรรย์แม่เหล็กเหลว สวนผลึก โฟม พัฒนาการด้านวัสดุศาสตร์
โลหะจำ�รูปจากทรายสู่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

นิทรรศการ “ดาวินชี อัจฉริยะพลิกโลก” จัดแสดงภายในอาคาร
พิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พบกับผลงานและนวัตกรรมอันน่าทึง่
ที่ ถ่ า ยทอดจากจิ น ตนาการของเลโอนาร์ โ ด ดาวิ น ชี ผู้ เ ป็ น ทั้ ง
นักกายวิภาคศาสตร์ นักประดิษฐ์ วิศวกร ประติมากร นักเรขาคณิต
นักวาดภาพ นักดาราศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ ผ่านกาลเวลากว่า 500 ปี
มาสู่สิ่งประดิษฐ์ล้ำ�ยุคในปัจจุบัน

วันนี้ !!!

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

เรื ่ อ งโดย ด.ญ.วริ ศ า ใจดี ม.3 โรงเรี ย นสาธิ ต มศว. ปทุ ม วั น
ถ่ า ยภาพโดย นายจั ก รพงษ์ ทะวะละ และนางสาวศิ ร ิ พ ั ก ตร์ เสมี ย นคิ ด จาก GISTDA

ประสบการณ์เข้าค่ายอวกาศ
ณ สาธารณรัฐเกาหลี
โครงการ 2016 International Space Camp
ตอนที่ 2 (ตอนจบ)
ขอพาผู้อ่านสาระวิทย์ไปติดตามเรื่องราวการเข้าค่ายอวกาศ
ของฉันในสองวันสุดท้าย ซึ่งมีกิจกรรมทั้งด้านเทคโนโลยี
อวกาศ การชมพระราชวังเก่าแก่ของเกาหลี การแสดงศิลป
วัฒนธรรมประจำ�ชาติของแต่ละชาติ และการชมพิพธิ ภัณฑ์
สถานแห่งชาติของเกาหลี

กิจกรรมวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
	 กิจกรรมช่วงเช้าเป็นการเข้าชมพระราชวังเคียงบ็อก (Gyeongbokgung Palace) ซึ่งเป็นพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชชอน (ค.ศ. 1392-1910)
สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 ต้นพระราชวงศ์ที่สถาปนาขึ้นโดยกษัตริย์แทจอน ตั้งอยู่บนถนนเซจองโน (Sejongno Street) ในกรุงโซล

ภาพพระราชวังเคียงบ็อก (Gyeongbokgung Palace)
ฉบับที่ 44
พฤศจิกายน 2559
พฤษจิ
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ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมภายในอาคาร เป็นการระดมความคิดและการนำ�เสนอ (discussion & presentation) โดยฉันและเพือ่ นๆ ได้รบั มอบหมายให้ศกึ ษา
หาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อนำ�ความรู้มาใช้ในการนำ�เสนอครั้งนี้ด้วย วิธีการคือจะมีการแบ่งกลุ่มคละประเทศ เพื่อสุ่มหัวข้อที่จะต้องทำ�เพียง
กลุ่มละ 1 หัวข้อจาก 2 หัวข้อใหญ่ๆ คือ
1. How to construct new base in space human-being’s future? หมายถึง การสร้างที่อยู่ใหม่ในอวกาศสำ�หรับมนุษย์ ในอนาคตข้างหน้า
2. How to handle space debris efficiency? หมายถึง การกำ�จัดขยะอวกาศ
พวกเราต้องช่วยกันคิดและออกแบบ โดยวาดเป็นภาพ และเขียนคำ�บรรยายแล้วออกไปนำ�เสนอให้เพื่อนๆ กลุ่มอื่นฟัง ฉันได้เรียนรู้เรื่องของขยะอวกาศ
และอันตรายของมัน รวมทัง้ แนวทางในการป้องกัน และได้เรียนรูเ้ รือ่ งความเป็นไปได้ทมี่ นุษย์เราจะไปอาศัยอยูใ่ นอวกาศ จากการรับฟังความคิดเห็นและการนำ�
เสนอของเพื่อนกลุ่มอื่นๆ และยังได้ฝึกทักษะการสื่อสารโต้ตอบ เพื่อปรึกษากันกับเพื่อนต่างชาติภายในกลุ่มในการร่วมมือกันสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาและขึ้น
ไปนำ�เสนอความคิดของกลุ่มเรา ซึ่งของกลุ่มฉัน ฉันอาสาเป็นคนนำ�เสนอ
ผลงาน ซึ่งต้องอาศัยทักษะหลายอย่างด้วยกัน ทั้งการพูดเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจ
การใช้ภาษาท่าทางเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ และต้องมีไหวพริบในการตอบ
คำ�ถามได้โดยเร็วและถูกต้องอีกด้วย หลังจากทีท่ กุ กลุม่ ได้น�ำ เสนอจบแล้วก็มี
การโหวตเพือ่ หากลุม่ ทีม่ ผี ลงานการนำ�เสนอทีด่ ที สี่ ดุ และรองลงมาตามลำ�ดับ

ภาพแสดงบรรยากาศการทำ�งานเป็นทีมร่วมกับเพื่อนๆ ต่างชาติ เพื่อระดมความคิด และการนำ�เสนอผลงานภายใต้หัวข้อที่กำ�หนด

ช่วงค่ำ�ของวันนี้คือกิจกรรม Show your country เป็นการ
นำ�เสนอศิลปวัฒนธรรมประจำ�ชาติ ฉันได้เรียนรู้วัฒนธรรมของ
ประเทศต่างๆ ผ่านการชมการแสดง เช่น เพื่อนชาวจีนนำ�เสนอ
สไลด์แนะนำ�ประเทศ เพือ่ นชาวญีป่ นุ่ เต้น J-POP ในขณะทีเ่ พือ่ น
ชาวเกาหลีร้องเพลงประสานเสียงและเต้น K-POP ส่วนเพื่อน
ชาวบังกลาเทศโดดเด่นทีช่ ดุ แต่งกายประจำ�ชาติ เพือ่ นชาวกัมพูชา
ออกมารำ�ประจำ�ชาติ และเพือ่ นชาวเวียดนามร้องเพลงชาติเวียดนาม
ให้พวกเราฟัง ส่วนพวกเราเด็กไทยได้ร่วมกันแสดงการละเล่น
ของไทยผสมผสานกับการแสดงรำ�วงประยุกต์ และยังได้ชกั ชวน
ให้เพื่อนๆ ชาติอื่นออกมาร่วมเล่นด้วยกัน มีทั้งการละเล่น
งูกินหาง รีรีข้าวสาร และสอนเพื่อนๆ ชาติอื่นรำ�ประกอบเพลง
งามแสงเดือน และจบด้วยการรำ�แบบประยุกต์กบั การเต้น สร้าง
เสียงหัวเราะและความสนุกสนานได้มากทีเดียว กิจกรรมนีส้ ร้าง
ความประทับใจให้กบั ทุกคน เพราะนอกจากได้รบั ความสนุกแล้ว
พวกเรายังได้มิตรภาพที่ดีจากเพื่อนชาวต่างชาติมากมาย
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ภาพการแสดงทางวัฒนธรรมของพวกเราเด็กไทย

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559
ก่อนจะไปขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทย พวกเราได้แวะชม National
Museum หรื อ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ เพื่ อ เรี ย นรู้ ป ระวั ติ ศ าสตร์
ของชาติเกาหลี วัตถุโบราณทีน่ �ำ มาจัดแสดง มีทงั้ เครือ่ งปัน้ ดินเผา และรูปปัน้
พระพุทธรูปมากมายที่มีความประณีตงดงาม แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม
ที่ได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อทางศาสนาโดยรวม ฉันได้เรียนรู้วัฒนธรรม
ของชาติตา่ งๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ของชาติเกาหลี ในด้านภาษา อาหารการกิน
ชีวิตความเป็นอยู่ และทัศนคติที่มีต่อเทคโนโลยีอวกาศ นอกเหนือจาก
การได้รับความรู้เรื่องเทคโนโลยีอวกาศ
การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอวกาศในครั้งนี้ ทำ�ให้ฉันได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
รวมทั้งความสนใจเทคโนโลยีทางอวกาศเพิ่มมากขึ้นด้วย ทำ�ให้ฉันเข้าใจว่า
เทคโนโลยีอวกาศเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามาก และเป็นเรื่องที่เด็กไทยควรได้
รับความรูค้ วามเข้าใจขัน้ พืน้ ฐาน เพราะอวกาศเป็นสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติ
ของส่วนรวม และปัญหาที่เกิดขึ้นในอวกาศก็จะมีผลกระทบต่อคนที่อาศัย
อยู่บนโลกทุกคนด้วย ดังนั้นเราจึงควรศึกษาและทำ�ความเข้าใจเรื่องราว
เกี่ยวกับอวกาศให้มากขึ้น เพื่อที่จะได้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็น หรือ
ให้ความร่วมมือกับนานาชาติได้ ในด้านความเป็นไปได้ของการที่มนุษย์เรา

พระพุทธรูปและโบราณวัตถุภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเกาหลี

จะขึ้นไปอาศัยอยู่บนอวกาศ และปัญหาที่เกิดขึ้นจากเศษวัสดุอุปกรณ์ที่
มนุษย์ส่งขึ้นไปในอวกาศ ทั้งนี้เพื่อช่วยกันพัฒนาให้อวกาศเป็นแหล่งพึ่งพา
ที่ปลอดภัยสามารถอาศัยอยู่ได้ และเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเราเองใน
การใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติร่วมกัน
โครงการ International Space Camp นี้จัดขึ้นเป็นประจำ�ทุกปี หาก
เพื่อนๆ และน้องๆ คนไหนสนใจก็เข้าไปดูภาพกิจกรรมของปีนี้เพิ่มเติมได้ที่
เพจเฟซบุก๊ “Gistda Space Camp” นะคะ และคอยติดตามข่าวสาร ข้อมูล
เพิ่มเติมของกิจกรรมอื่นๆ รับประกันความสนุกพร้อมได้ความรู้ค่ะ

ขอขอบคุณสำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)
และสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ขอบคุณพี่ปูปู้ พี่ตูน พี่ๆ ค่ายจิสด้า และเพื่อนร่วมค่ายทุกคนค่ะ
ฉบับที่ 44
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ห้องภาพสัตว์ป่าไทย (Thai wildlife gallery)
ประที ป ด้ ว งแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์

พญากระรอกดำ� Ratufa bicolor

พญากระรอกดำ�เป็นกระรอกที่มีขนาด

ตัวใหญ่ที่สุดในประเทศ ขนาดความยาวหัว
และลำ�ตัวรวมกันประมาณ 37 เซนติเมตร
มีหางยาวประมาณ 46 เซนติเมตร มีขน
ด้ า นบนสี ดำ � สนิ ท จนชาวบ้ า นบางท้ อ งที่
คิดว่าเป็นแมวที่อยู่ตามเรือนยอดไม้ หากิน
ในเวลากลางวันตามเรือนยอดไม้สูง พบเห็น
พฤติ ก รรมการแทะผลไม้ โ ดยการห้ อ ยตั ว
ลงมาจากกิ่งไม้ ทำ�รังขนาดใหญ่ด้วยกิ่งไม้
และใบไม้บนเรือนยอดไม้ที่สูงมาก
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บ้านนักคิด

Quiz

สวัสดีฮะ

คำ�ถามฉบับที่ 43 เป็นเกมครอสเวิร์ดคำ�ศัพท์เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ แต่ก่อนจะเฉลย เหมียวต้องขออภัย
คุณผู้อ่านด้วยที่เกิดความผิดพลาดในการทำ�ตารางครอสเวิร์ด และขอขอบคุณคุณผู้อ่านที่ได้ท้วงติงมา กอง บ.ก. สาระวิทย์
จึงขอส่งของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ไปให้คุณผู้อ่านทุกท่านที่ได้ร่วมสนุกในฉบับนี้แทนคำ�ขอโทษฮะ ตอนนี้เราไปดูเฉลยกัน

แนวตั้ง
1.
3.
4.
5.
7.

แนวนอน

วงโคจร (ORBIT)
มนุษย์อวกาศ (ASTRONAUT)
กล้องโทรทรรศน์ (TELESCOPE)
แรงดึงดูดของโลก (GRAVITY)
ดาวหาง (COMET)

2. องค์การสำ�รวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA)
6. สถานีอวกาศ (SPACE STATION)
8. ดาวเคราะห์ (PLANET)
9. จรวด (ROCKET)
10. ดาวตก (METEOR)

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำ�ฉบับที่ 43
รางวัลหนังสือการ์ตูนความรู้ เรื่อง ครอบครัวจอมซ่า..ท้าตะลุยวิทย์ ตอน หนูน้อยนักดูดาว ได้แก่ เด็กหญิงพัชราภรณ์ รัตนารักษ์
รางวัลสมุดโน้ต ได้แก่ คุณชาลินี เค้าฉิม คุณรังสิมา วงษ์ธนทรัพย์ คุณนริศรา เค้าฉิม คุณสมรลักษณ์ แจ่มแจ้ง

ปัญหาประจำ�ฉบับที่ 44

รางวัลประจำ�ฉบับที่ 44
รางวัลที่ 1

ด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชา
สามารถ และพระอัจฉริยภาพต่อการวิจัยและพัฒนาข้าวไทยเป็นอเนก
ประการ และด้วยโอกาสครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย ในปี พ.ศ.
2559 นี้ จึงได้มีการถวายพระราชสมัญญาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่
ทั้งสองพระองค์ เหมียวขอถามถึงพระราชสมัญญาของทั้งสองพระองค์
ว่าคืออะไรบ้าง

กระเป๋าใส่ดินสอผ้าใยกัญชง
จำ�นวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2
ชุดของขวัญ นักบันทึกน้อย
(สมุดโน้ต+ชุดดินสอ สวทช.)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 เป็น
“พระบิดาแห่ง....................................”
และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 เป็น
“พระบิดาแห่ง....................................”

จำ�นวน 2 รางวัล

รางวัลที่ 3
พวงกุญแจ world scientists
จำ�นวน 5 รางวัล

คิดได้แล้วส่งคำ�ตอบมาร่วมสนุกได้ที่

กองบรรณาธิการสาระวิทย์ ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 หรือส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2564 7016
หรือทาง e-mail ที่ sarawit@nstda.or.th อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ มาด้วยนะฮะ

หมดเขตส่งคำ�ตอบ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ในสาระวิทย์ ฉบับที่ 45 สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์
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การเพาะเลีย้ งไรแดง ยุคใหม่ :

การเลีย้ งเพือ่ ผลิตไข่ไรแดง 4 ชนิด

ผู้เขียน		 ดร.นุกูล แสงพันธุ์ 		
				 ดร.เอื้ออารี สุขสมนิตย์
				พิสมัย เฉลยศักดิ์
ราคาเล่มละ		 100 บาท
จำ�นวน		 48 หน้า
จัดจำ�หน่ายโดย ศูนย์หนังสือ สวทช.
ไรแดง ไรแดงสยาม ไรแดงเล็ก ไรแดงเทศ

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

หนังสือเล่มนีร้ วบรวมและประมวลผลการศึกษาวิจยั การเพาะเลีย้ งไรน�้ำ
ในประเทศไทย และจากประสบการณ์วจิ ยั ของผูเ้ ขียน ในเล่มประกอบด้วย
ชีววิทยา คุณค่าทางโภชนาการ และส่วนประกอบทางเคมี การเพาะเลีย้ ง
ไรแดงสยามในบ่อขนาดใหญ่ ไรแดงเล็ก และไรแดงเทศ เหมาะสำ�หรับ
ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ� ตลอดจนครู อาจารย์ นักเรียนและ
นักศึกษาทางด้านการเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำ� และอาหารสัตว์น้ำ�
มีชีวิต เป็นต้น

พิเศษ!!
สมาชิกสาระวิทย์ ซื้อด้วยตนเองทีศ่ นู ย์
หนังสือ สวทช. ลด

20%
เหลือราคาเล่มละ 80 บาท
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ใบสมัครสมาชิก
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ชื่อ/สกุล ......................................................................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน จังหวัด ..................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ...........................................................................................E-mail (โปรดเขียนตัวบรรจง) .......................................................................................................
วุฒิการศึกษา
ปวช./ปวส.
ม. 6
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ ...............................................................................................................................................
อาชีพปัจจุบัน
ครู/อาจารย์
นักเรียน (ชั้น............)
นิสิต/นักศึกษา (ปี............คณะ.....................................................)
รับราชการ/พนง. รัฐวิสาหกิจ
พนง. บริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ..........................................
วันที่ .........../............./....................
สิทธิพิเศษสำ�หรับสมาชิก
ได้รับ e-magazine สาระวิทย์ อย่างต่อเนื่องทางอีเมลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ซื้อหนังสือของ สวทช. ลด 20% ที่ศูนย์หนังสือ สวทช.
หมายเหตุ 1. ท่านสามารถส่งไฟล์หรือถ่ายเอกสารแบบฟอร์มนี้เพื่อให้ท่านอื่นที่สนใจ
สมัครเป็นสมาชิกได้
2. โปรดส่งใบสมัครกลับมายังกอง บ.ก. ตามที่อยู่ขวามือ หรือทางโทรสาร
หรือทางอีเมล

สมัครสมาชิกส่งมาตามที่อยู่ด้านล่าง

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

คำ�คม นักวิทย์
นำ�ชัย ชีววิวรรธน์

We are storytelling animals, and cannot bear to
acknowledge the ordinariness of our daily lives.
- STEPHEN JAY GOULD, Paleontologist
เราเป็นสัตว์นักเล่าเรื่อง และอดรนทนไม่ค่อยได้กับเรื่อง
ธรรมดาสามัญในชีวิตประจำ�วันของเราเอง
- สตีเฟน เจย์ กูลด์, นักบรรพชีวินวิทยา
http://www.stephenjaygould.org/biography.html

สตีเฟน เจย์ กูลด์
(พ.ศ. 2484-2545)

นักบรรพชีวนิ วิทยา (paleontologist) ชาวอเมริกนั เขายังเป็นนักชีววิทยาวิวฒั นาการ (evolutionary biologist) และนักประวัตศิ าสตร์วทิ ยาศาสตร์ (historian of

science) อีกด้วย เขาเป็นนักเขียนหนังสือวิทยาศาสตร์ยอดนิยม (popular science) ทีท่ รงอิทธิพลและมีผอู้ า่ นกว้างขวางมากทีส่ ดุ คนหนึง่ ในยุคของตัวเอง เขาสอน
หนังสือทีม่ หาวิทยาลัยฮาร์วาด และทำ�งานทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์ธรรมชาติของอเมริกนั (American Museum of Natural History) ในกรุงนิวยอร์ก เขาต่อต้าน
คติ creationism และเสนอให้วทิ ยาศาสตร์กบั ศาสนาแยกขาดจากกัน เขาเป็นทีร่ จู้ กั อย่างกว้างขวางจากบทความราว 300 ชิน้ ของเขาในนิตยสาร Natural History
และโด่งดังจากหนังสือ Ontogeny and Phylogeny
สาระวิทย์ เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายเดือน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/sci2pub/ หรือ บอกรับเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
จัดทำ�โดย ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วย
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