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เสียงมนุษย์เผ่าไหนเป็นภัย ช้างแอฟริการูไ้ ด้
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เสียงมนุษย์
เผ่าไหนเป็นภัย
ช้างแอฟริการู้ได้
สัตว์บางชนิดที่คลุกคลีอยู่กับมนุษย์เป็นเวลานาน อาจเรียนรู้จนสามารถเข้าใจภาษามนุษย์ได้
แต่กับสัตว์ป่าอย่าง “ช้างแอฟริกา” ที่จัดว่าเป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
แม้ไม่ได้ใกล้ชิดกับมนุษย์ แต่ก็สามารถแยกแยะเสียงของมนุษย์ได้
และรับรู้ได้ว่าเสียงแบบไหนที่จะเป็นภัยต่อฝูง เพื่อเตรียมตัวตั้งรับหากมีภัยมาถึงตัว
จากรายงานผลการศึกษาของนักวิจัยซึ่งตีพิมพ์ ในวารสาร
Proceedings of the National Academy of Sciences เดือนมีนาคม 2014

• หน้าต่างข่าว
วิทย์-เทคโนฯ โลก :

วัสดุใหม่ ยืดหยุน่ ดัง่ ยาง แข็งแกร่งดัง่ เพชร !
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• บทความพิเศษ :

ค้นหางานวิจยั คนไทยส่งทดลองบนสถานีอวกาศ
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Editor’s Note

แปลและเรียบเรียงจากบทความ
Elephants discriminate human voices
โดย วีณา ยศวังใจ

ความฉลาดของช้าง

เรื่อง

จากปกสาระวิ ท ย์ ฉ บั บ นี้ เรานำ � เรื่ อ งราวงานวิ จั ย
การแยกแยะเสียงมนุษย์เมื่อช้างได้ยิน แล้วตีความ
ออกมาได้ว่า เสียงแบบไหนเป็นภัย และแบบไหนไม่เป็นภัยกับพวกมัน
นับเป็นความฉลาดที่น่าทึ่งไม่น้อยเลยนะครับ

แล้วช้างมันรู้ภาษาคนจริงหรือ?
อาจจะไม่ถึงขนาดนั้น!!
แต่ จ ากลั ก ษณะของโทนเสี ย งหรื อ คลื่ น เสี ย ง ประกอบกั บ
ประสบการณ์ที่ผ่านมา ว่าถ้าได้ยินแบบนี้แล้วเป็นภัยหรือไม่เป็นภัย
กับพวกมันตามมา ช้างก็เกิดการเรียนรู้ ประกอบกับกับช้างเป็นสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งมีความฉลาดเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เลยทำ�ให้พวกมัน
รู้จักแยกแยะได้ !!
ที่จริงว่ากันว่า ช้างเอเชียนั้นมีความฉลาดกว่าช้างแอฟริกา เราจึง
เห็นว่ามีการนำ�เอาช้างเอเชียมาฝึกให้เชือ่ ง และให้มนั ช่วยทำ�งานต่างๆ
ให้คนเรามากมาย ดังเช่น การชักลากไม้ ฯลฯ
โดยเฉพาะคนไทยเรา ซึ่งถือว่าช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่
อดีต เราก็คงจะคุน้ เคยกับพฤติกรรมความฉลาดของช้างไทย สายพันธุ์
ช้างเอเชียเป็นอย่างดี
พูดถึงตรงนี้ ทำ�ให้ผมนึกถึงคลิปวิดโี อสัน้ ๆ คลิปหนึง่ ครับ ทีม่ โี อกาส
ดูข่าวทางทีวีบ้านเราพอดี ซึ่งมีการเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลในยูทิวบ์
ที่แสดงให้เห็นถึงความฉลาดของช้างเอเชีย ความรักของแม่ช้างที่มี
ต่อลูก และความเป็นสัตว์สังคมของช้างได้เป็นอย่างดีครับ นั่นก็คือ
คลิปกรณีทลี่ กู ช้างตัวหนึง่ พลัดตกลงไปในบ่อน้�ำ แล้วทัง้ แม่ชา้ งและช้าง
ตัวอื่นๆ ต่างกุลีกุจอมาช่วยกันอย่างแข็งขัน และในคลิปนี้ ขอให้
สังเกตช้างอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในคอกไกลออกไปทางด้านหลังด้วยนะครับ
ว่ า มั น มี พ ฤติ ก รรมอย่ า งไร เหตุ ก ารณ์ นี้ เ กิ ด ที่ โ ซลแกรนด์ ป าร์ ก
สวนสั
ตว์ ในเกาหลีใต้ครับ ตามลิงค์นี้
https://www.youtube.com/watch?v=LBMeFoz9_7w

เผ่ามาไซ

เผ่าคัมบา

ทีมนักวิจัยจาก University of Sussex ประเทศอังกฤษ ได้เข้าไป
ศึกษาวิจยั พฤติกรรมการตอบสนองของช้างแอฟริกาต่อเสียงของมนุษย์
ที่ ได้ยิน ในเขตอุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี (Amboseli National Park)
ประเทศเคนยา ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและช้างป่าแอฟริกาเป็น
จำ�นวนมาก
นักวิจัยได้นำ�เสียงของมนุษย์กลุ่มต่างๆ ที่ ได้บันทึกไว้ไปเปิดให้ช้าง
ในป่าได้ยนิ ซึง่ ประกอบไปด้วยเสียงของชนเผ่าพืน้ เมืองในเคนยา ได้แก่
ชนเผ่ามาไซ (Maasai) ที่เป็นผู้ชาย, ผู้หญิง, เด็กผู้ชาย และเสียงของ
ผู้ชายชนเผ่าคัมบา (Kamba) โดยทุกคนได้บันทึกเสียงพูดที่เป็นภาษา
ของตัวเอง แต่มีความหมายเหมือนกันในภาษาอังกฤษว่า “Look, look
over there, a group of elephants is coming.”
ทั้งนี้ ชนเผ่ามาไซจะดำ�รงชีวิตด้วยการเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อน ทำ�ให้
มีปัญหากับช้างป่าที่เข้ามาในแหล่งน้ำ�หรือทุ่งเลี้ยงสัตว์ของเผ่า ซึ่ง
บางครัง้ ช้างป่าก็จะถูกฆ่าตาย หรืออาจเป็นชนเผ่ามาไซเองทีถ่ กู ช้างป่า
ทำ�ร้ายถึงแก่ชวี ติ นอกจากนัน้ ชาวมาไซเองยังเป็นชนเผ่าในแอฟริกาทีม่ ี
การล่าช้างมากกว่าชนเผ่าอื่นๆ มานานหลายศตวรรษ ในขณะที่ชนเผ่า

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นช้างแอฟริกาหรือช้างเอเชีย จากกรณี
ต่างๆ ที่กล่าวมานี้ ก็แสดงให้เห็นว่า ช้างเป็นสัตว์สังคมที่มีความฉลาด
อย่างน่าทึ่งทีเดียวนะครับ

จุมพล เหมะคีรนิ ทร์
บรรณาธิการบริหาร
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คัมบาส่วนใหญ่ดำ�รงชีพด้วยการทำ�เกษตรกรรม และส่วนหนึ่งเป็น
ลูกจ้างอยู่ในอุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี และโดยปกติชาวคัมบาก็
แทบจะไม่แสดงการกระทำ�ใดที่เป็นการคุกคามช้างเลย
จากการทดลองเปิดเสียงของชาวมาไซและชาวคัมบาที่ ได้บันทึก
ไว้ ให้ช้างป่าแอฟริกาได้ยินในเวลากลางวัน ซึ่งมีช้างแอฟริกาหลาย
ร้อยตัวจากทั้งหมด 47 ฝูง ที่นักวิจัยเฝ้าสังเกตพฤติกรรม ซึ่งพบว่า
เมื่อใดที่ช้างได้ยินเสียงของชาวมาไซที่เป็นผู้ชาย ช้างจะเข้ามารวม
ฝูงอยู่ด้วยกัน และจะเริ่มหาที่มาของเสียงโดยใช้จมูก (งวง) ดมกลิ่น
จากนั้นก็จะค่อยๆ หลบไปอย่างระแวดระวัง
แต่หากช้างได้ยินเสียงของชาวมาไซที่เป็นผู้หญิงหรือเสียงเด็ก
ผู้ชาย และเสียงของชาวเผ่าคัมบา ฝูงช้างจะไม่แสดงอาการใดๆ ที่
บ่งบอกว่าตื่นตัวหรือต้องระวังภัยเลยแม้แต่น้อย
Graeme Shannon นักวิจัยได้อธิบายว่า “การที่ช้างสามารถ
แยกแยะความแตกต่ า งระหว่ า งเสี ย งของผู้ ช ายชาวมาไซและ
ชาวคัมบาทีพ่ ดู ประโยคทีม่ คี วามหมายเดียวกันในภาษาของเผ่าตัวเอง
นั่นแสดงว่าช้างสามารถแยกแยะภาษาของมนุษย์ ได้ ซึ่งนั่นอาจจะ

ไม่ถงึ กับเข้าใจว่าคำ�พูดประโยคนัน้ หมายถึงอะไร แต่กแ็ สดงให้เห็นว่า
ช้างสามารถแปลความภาษาของชาวมาไซแยกออกจากภาษาของ
ชาวคัมบาได้ โดยอาจแยกแยะจากโทนเสียงสูงต่ำ� เสียงสระ หรือ
สัญญาณอื่นๆ”
Keith Lindsay นักชีววิทยาและกรรมการทีป่ รึกษาของ “โครงการ
วิจัยช้างแอมโบเซลี” อธิบายเพิ่มเติมว่า “มันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมาก
ในสิ่งที่ช้างกำ�ลังทำ�อยู่ สัตว์จำ�นวนมากจะรีบหนีไปทันทีเมื่อพบเห็น
หรือได้ยินเสียงอะไรจากมนุษย์ที่แสดงว่าอาจจะคุกคามพวกมัน แต่
สัตว์ที่ฉลาดจะไม่ทำ�แบบนั้น”
“การตอบสนองของช้างต่อเสียงของผู้ชายชาวมาไซที่พวกมัน
ได้ยินคือการระมัดระวังตัว การหลบเลี่ยง แต่ไม่ใช่การวิ่งหนีไปด้วย
ความกลัว แสดงว่าช้างมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจดจำ�
ว่า หากชาวมาไซกำ�ลังพูดคุยกัน แสดงว่าพวกเขาไม่ได้กำ�ลังล่าสัตว์
อยู่ เพราะถ้าหากว่าพวกเขากำ�ลังล่าสัตว์ พวกเขาจะเงียบ”
งานวิจัยเรื่องนี้นับว่าเป็นการศึกษาครั้งแรกที่ ได้พิสูจน์ ให้เห็นว่าช้าง
แอฟริกาสามารถแยกความแตกต่างระหว่างเสียงของมนุษย์ได้ ซึ่ง
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เป็นทักษะการเรียนรู้หนึ่งที่ช่วยให้เผ่าพันธุ์หลบหลีกจากการล่าได้ และยังเป็นการตอกย้ำ�ถึงความฉลาดของเจ้าป่าแห่งแอฟริกา แต่ถึง
อย่างนัน้ ช้างแอฟริกาจำ�นวนไม่นอ้ ยก็ไม่อาจรอดพ้นจากการล่าของมนุษย์เพือ่ เอางาช้างอย่างผิดกฎหมาย จนทำ�ให้มจี �ำ นวนลดลงอย่างน่า
เป็นห่วง และถูกจัดให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (vulnerable species) ในบัญชีแดงขององค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์
ธรรมชาติ หรือ IUCN (International Union for Conservation of Nature)

แหล่งข้อมูลและภาพ :
• http://news.yahoo.com/elephants-gauge-threat-human-voices-study-finds-221635880.html
• http://dm62zza9c93u.cloudfront.net/styles/overlay_image_1280_or_1024/s3/058_1470883.jpg?itok=W71t8UXG
• http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/409/cache/masai-men-jump-kenya-mclain_40985_990x742.jpg?01AD=3orkUZIUfJzX3PC_ifiY
oyn_A_4mFdiVRtRtd35q22w0fIi1AoMMo3w&01RI=6B576CDF78113BD&01NA=
• https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Traditional_Kamba_dance.jpg
• https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Elephants_Kili_2.jpg
• https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Elephants_at_Amboseli_national_park_against_Mount_Kilimanjaro.jpg
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วันอังคารและพฤหัส
เวลา 20:55 น.
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ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย
กองบรรณาธิการ

ฝึกฝน : เกมแอนิเมชันช่วยบำ�บัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์
ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยฝึกฝนการเคลื่อนไหวของร่างกายได้อย่างสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ที่สำ�คัญช่วยเพิ่มจำ�นวนการฝึกด้วย
ปกติแล้ว การบำ�บัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ด้วยเกมแอนิเมชันมีราคาสูงและ
มีใช้เฉพาะในโรงพยาบาลใหญ่ๆ ไม่กี่แห่ง ผู้ป่วยจำ�นวนมากไม่สามารถ
เข้าถึงได้ รวมทั้งไม่สามารถนำ�ไปใช้ที่บ้านเพื่อการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุด ผลงานวิจัย “ฝึกฝน” หรือระบบบำ�บัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ด้วยเกม
แอนิเมชัน จากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจาก สวทช. ถือเป็น
ทางเลือกใหม่ทมี่ กี ารประยุกต์ ใช้ skate board สำ�หรับบำ�บัดส่วนแขนของ
ผูป้ ว่ ยอัมพฤกษ์ โดยเพิม่ อุปกรณ์ตรวจจับการเคลือ่ นทีบ่ นพืน้ โต๊ะราบและ
การบีบมือ สัญญาณทั้งสองจะถูกใช้เป็นคำ�สั่งเพื่อควบคุมเกมแอนิเมชัน
ทำ�งานบน Android tablet และ Android TV ข้อดีคือ ผู้ป่วยสามารถนำ�
อุปกรณ์กลับไปบำ�บัดทีบ่ า้ นได้ โดยทีแ่ พทย์สามารถติดตามการใช้ผา่ นระบบ
ออนไลน์ ปัจจุบันมีเครื่องต้นแบบ 50 ชุด เพื่อให้ โรงพยาบาลต่างๆ นำ�ไป
ทดลองใช้ ในวงกว้าง และได้ด�ำ เนินการยืน่ จดอนุสทิ ธิบตั รเรียบร้อยแล้ว

ปั

จจุบนั มีผปู้ ว่ ยอัมพฤกษ์ทเ่ี กิดจากโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย
มากกว่า 5 หมื่นรายต่อปี การที่ผู้ป่วยจะกลับมาเคลื่อนไหวร่างกาย
ได้อีกครั้ง ต้องอาศัยการบำ�บัดอย่างสม่ำ�เสมอ
การบำ�บัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ด้วยเกมแอนิเมชันเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

ชมคลิปวิดีโอได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=EuDVW2mhuqw

ผลของสารสกัดจากใบพลูต่อหนูที่มีภาวะอ้วนจาก
การได้รับอาหารไขมันสูง

ในเลือดของหนูที่ได้รบั สารสกัดร่วมกับอาหารไขมันสูง พบว่าหนูกลุม่ ที่ได้รบั
สารสกัดทัง้ 2 ขนาดมีระดับของน้�ำ ตาลกลูโคสและคอเลสเตอรอลสูงกว่า
หนูที่ได้รบั อาหารมาตรฐานร่วมกับน้�ำ เปล่า แต่มรี ะดับของคอเลสเตอรอล
ชนิด LDL (ไขมันชนิดไม่ด)ี ลดลง และระดับของคอเลสเตอรอลชนิด HDL
(ไขมันชนิดดี) สูงขึน้ เมือ่ เทียบกับหนูที่ได้รบั อาหารไขมันสูงร่วมกับน้�ำ เปล่า
การวิเคราะห์กระบวนการเผาผลาญของร่างกายโดยการเปรียบเทียบ
สารเมแทบอไลท์ ในเลือดของหนูกลุ่มต่างๆ พบว่าหนูกลุ่มที่ ได้รับอาหาร
ไขมันสูงร่วมกับน้ำ�เปล่าจะมีปริมาณ glucose, glycine และ alanine สูง
ในขณะที่หนูกลุ่มที่ ได้อาหารมาตรฐานร่วมกับน้ำ�เปล่ามีปริมาณ serine,
isoleucine, valine และ acetoacetate สูง และพบว่าหนูกลุ่มที่ ได้
รับสารสกัดขนาด 500 มก./กก. มี metabolite profile รวมถึงระดับ
β-hydroxybutyrate สูงเหมือนกับหนูกลุ่มที่ ได้รับอาหารมาตรฐานร่วม
กับน้�ำ เปล่า (เทียบได้กบั การควบคุมอาหาร) แสดงให้เห็นว่าสารสกัดขนาด
500 มก./กก. สามารถเพิ่มกระบวนการเผาผลาญ (oxidation process)
ของร่างกายได้ จึงส่งผลให้น�้ำ หนักตัวคงที่ โดยไม่มผี ลต่อความอยากอาหาร
จากการได้รับอาหารที่มีไขมันสูง นอกจากนี้ยังมีผลลดการกินอาหารของ
หนูดว้ ย ทำ�ให้สามารถสรุปได้วา่ สารสกัด 70% เอทานอลจากใบพลูสามารถ
ช่วยควบคุมน้ำ�หนักของหนูแรทได้แม้จะได้รับอาหารที่มีไขมันสูง

ภาพ : wikipedia

เว็บ

ไซต์ ข องสำ � นั ก งานข้ อ มู ล สมุ น ไพร คณะเภสั ช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผลการศึกษาฤทธิ์ลดความอ้วน
ของสารสกัด 70% เอทานอลจากใบพลู (Piper betle L.) ในหนูแรทที่ถูก
เหนี่ยวนำ�ให้เกิดความอ้วนด้วยอาหารไขมันสูง โดยให้หนูกินอาหารไขมัน
สูงร่วมกับสารสกัดใบพลูในขนาด 100 และ 500 มก./กก. เป็นเวลานาน
4 สัปดาห์ จากนั้นวิเคราะห์น้ำ�หนักตัวและการกินอาหาร (food intake)
ทุกสัปดาห์ และเปรียบเทียบผลกับกลุ่มที่ได้รับอาหารร่วมกับน้ำ�เปล่า
ผลการทดลองพบว่า สารสกัดใบพลูสามารถยับยั้งการเพิ่มขึ้นของ
น้�ำ หนักตัวของหนูที่ได้รบั อาหารทีม่ ไี ขมันสูงได้ และการวิเคราะห์ทางชีวเคมี
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เชื่อมต่อประชาคมด้วยระบบแปลภาษาอาเซียน
ASEAN MT

กระ

อินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย) ภาษาบาฮาซาร์ (บรูไน) ภาษาตากาล็อก (ฟิลปิ นิ ส์)
ภาษาพม่า (พม่า) ภาษาเวียดนาม (เวียดนาม) ภาษาจีน และอังกฤษ
(สิงคโปร์) ในปีเริ่มต้นของโครงการเมื่อปี พ.ศ. 2554 ทีมนักวิจัยจาก
ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั เทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมายของเนคเทค
ได้เป็นแกนนำ�ในการดำ�เนินโครงการร่วมกับทีมนักวิจยั จากประเทศสมาชิก
อาเซียน และสิ้นสุดโครงการระยะที่ 1 ในปี 2558 ผลของโครงการฯ
ได้สร้างองค์ความรู้ ใหม่ๆ ในเชิงวิชาการและพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนา
ให้เกิดประโยชน์ ในหลายมิติ และสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้จริง ส่วน
ในระยะที่ 2 ของโครงการฯ ทางคณะนักวิจัยวางแผนที่จะเสนอผลงาน
ในวารสารทางวิชาการร่วมกัน เพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างกันและ
วางแผนนำ�ทรัพยากรที่ ได้มาประยุกต์เป็นระบบช่วยในการท่องเที่ยว
ผ่านทางสมาร์ตโฟน
ASEAN Machine Translation หรือ ASEAN MT เป็นการพัฒนาระบบ
แปลภาษาในกลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึง่ สมาชิกแต่ละประเทศร่วมมือ
กันในการวิจยั และพัฒนาและร่วมกันสร้างทรัพยากรภาษา โดยในระยะที่ 1
โครงการมุง่ เน้นการพัฒนางานวิจยั มากกว่า ซึง่ บางภาษามีทรัพยากรน้อย
มาก ดังนั้น ระบบแปลภาษาอัตโนมัติที่มีมาก่อนหน้านี้ จะไม่สามารถแปล
ไปมาระหว่างกันได้ โดยตรง ต้องผ่านภาษาอังกฤษทีม่ รี ากฐานภาษาต่างกับ
ภาษาในประเทศในกลุม่ อาเซียนมาก จึงทำ�ให้ โอกาสแปลได้ถกู ต้องมีนอ้ ย
แต่ระบบนี้จะสร้างทรัพยากรซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาในอนาคตได้
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการแปลเฉพาะทาง เพื่อทำ�ให้สามารถต่อยอดการใช้
งานได้จริง ดังนัน้ โครงการนีจ้ งึ เลือกทีจ่ ะพัฒนาบนโดเมนเฉพาะ คือ โดเมน
การท่องเที่ยวเป็นลำ�ดับแรก ซึ่งมีจำ�นวนคำ�ศัพท์ประมาณ 5,000 คำ� ซึ่ง
จะช่วยให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปมาในประเทศกลุ่มสมาชิกมีข้อมูลที่มี
คุณภาพได้

ทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโนโลยี
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชาติ (เนคเทค)
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน นำ�ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาพัฒนาระบบแปลภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน (The ASEAN
Machine Translation Project) ซึ่งเป็นหนึ่งโครงการสำ�คัญของคณะ
กรรมการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASEAN Committee
on Science and Technology - COST) มุ่งหวังสนับสนุนกระบวนการ
ติดต่อสื่อสาร การเรียนรู้ระหว่างชาติอาเซียน ผลลัพธ์ที่ได้ ในโครงการนี้
ทำ�ให้คณะนักวิจัยได้มีทรัพยากรของภาษาอาเซียนที่สามารถนำ�ไปใช้
ต่อยอดในการพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อช่วยการสื่อสารและมีระบบแปล
ภาษาสำ�หรับภาษาอาเซียน นอกจากนี้ในด้านการวิจัย ถือเป็นการรวมตัว
ของผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านภาษาศาสตร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ใน
การร่วมมือกันพัฒนางานวิจัย คาดหากดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องจะทำ�ให้
เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศภายในอาเซียนเป็นไปได้สะดวกขึ้น
มีการบริการใหม่ๆ เช่น ธุรกิจการท่องเที่ยว สามารถนำ�ระบบนี้ ไปช่วย
เพิ่มเติมมูลค่าให้กับธุรกิจของตนเองได้
การรวมตัวประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 จะทำ�ให้เกิดการติดต่อ
สื่อสาร การเดินทางและแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมาก ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นมี ภ าษาและวั ฒ นธรรมที่
แตกต่างกัน มีจุดเด่นเฉพาะเป็นของตนเอง ดังนั้น ประชาชนของแต่ละ
ประเทศจึงภาษาของตนเองเป็นหลัก การพัฒนาระบบแปลภาษาอัตโนมัติ
จะเป็นตัวช่วยในการติดต่อสือ่ สารข้ามกันไปมาระหว่างประเทศสมาชิกได้
ภาษาในอาเซียนทีส่ �ำ คัญๆ ได้แก่ ภาษาไทย (ไทย) ภาษากัมพูชา (กัมพูชา)
ภาษาลาว (ลาว) ภาษาบาฮาซาร์มาเลเซีย (มาเลเซีย) ภาษาบาฮาซาร์
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อย. เตือน ระวัง ยาจุดกันยุงและธูปหอมไล่ยุ่ง
ผิดกฎหมาย ผสมสารเมเพอร์ฟลูทริน เสีย่ งอันตราย
5) ผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุงชนิดขดตราหัวเสือฉลากเป็นภาษาจีน บรรจุกล่อง
กระดาษสีแดง-สีขาว ห่อด้วยพลาสติกใสไม่มีสี
จากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้ง 5 ชนิด พบว่า จัดเป็นวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 3 ซึ่งต้องขึ้นทะเบียน แต่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่ได้มี
การขึ้นทะเบียนกับ อย. จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ได้มี
การส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผลการตรวจพบว่ามีสารเมเพอร์ฟลูทริน (Meperfluthrin) เป็นสารสำ�คัญ
ในผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสารที่ อย. ไม่เคยรับขึ้นทะเบียนมาก่อน ไม่ผ่าน
การประเมินด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ รวมถึงความเหมาะสม
ของอัตราการใช้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงอันตรายต่อผู้ ใช้ได้
รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า การนำ�เข้าและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
ทีม่ ไิ ด้ขนึ้ ทะเบียนมีความผิดทางกฎหมาย ทัง้ นีผ้ บู้ ริโภคควรให้ความสำ�คัญ
และตรวจดูเลขทะเบียน และเครือ่ งหมาย อย. ในผลิตภัณฑ์ทเี่ ลือกใช้ดว้ ย
เพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่าผลิตภัณฑ์นนั้ ได้ผา่ นการตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัย
ใช้แล้วไม่เกิดอันตราย

เ

ภสัชกร สมชาย ปรีชาทวีกจิ ปฏิบตั หิ น้าทีร่ องเลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่สำ�นักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) ได้มกี ารส่งเจ้าหน้าที่ อย. ออกสุม่ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
ในท้องตลาดอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัยของ
ผู้บริโภคนั้น ล่าสุดได้ตรวจพบว่ามีการจำ�หน่ายยาจุดกันยุงและธูปหอม
ไล่ยงุ ในหลายจังหวัดทางภาคอีสาน จำ�นวน 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์
ธูปหอมไล่ยุงฉลากเป็นภาษาเขมร บรรจุกล่องกระดาษสีเขียว-สีเหลือง
2) ผลิตภัณฑ์ธูปหอมไล่ยุง Ranger Scout บรรจุกล่องกระดาษสีน้ำ�เงินสีเขียว 3) ผลิตภัณฑ์ธูปหอมไล่ยุงฉลากภาษาจีน บรรจุกล่องกระดาษ
สีเหลือง-สีฟ้า 4) ยาจุดกันยุงชนิดขดตรา Laojun ปิดด้วยแผ่นกระดาษ
สีฟ้า-สีเหลือง-สีดำ� มีรูปเด็กบนฉลาก ฉลากเป็นภาษาต่างประเทศ

อย. เปิดช่องทางสาธารณะให้ผบู้ ริโภคเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์สขุ ภาพได้สะดวก
และรวดเร็วด้วยระบบฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ อย. และ Oryor Smart Application

นาย

แพทย์วนั ชัย สัตยาวุฒพิ งศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา เปิดเผยว่า สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
คำ�นึงถึงการให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น
อาหาร ยา เครื่องสำ�อาง ซึ่งพบว่ามีการขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตและ
โซเชียลมีเดียมากขึ้น ดังนั้น เพื่อมิให้ ผู้บริโภคถูกหลอกจากการโฆษณา
โอ้ อ วดสรรพคุ ณ เกิ น จริ ง จึ ง ได้ จั ด ทำ � ฐานข้ อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ
ให้ผู้บริโภคสืบค้นได้ง่าย โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์
สุ ข ภาพได้ ท างเว็ บ ไซต์ อย. (http://www.fda.moph.go.th/) ซึ่ ง
สามารถสืบค้นข้อมูลด้านอาหาร ยา เครื่องสำ�อาง เครื่องมือแพทย์
วั ต ถุ อั น ตรายที่ ใ ช้ ในบ้ า นเรื อ น และวั ต ถุ เ สพติ ด ผ่ า นทาง Link
https://goo.gl/W3Y2vX นอกจากนี้ ก็สามารถตรวจสอบข้อมูลจำ�เป็นก่อน
เลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพดังกล่าวที่ Oryor Smart Application
ซึง่ สามารถรองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบตั กิ าร โดยเข้าไปทีเ่ มนู ตรวจเลข
ที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพียงกรอกเลขที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ แล้วกด DONE
ระบบจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางของ อย. ซึง่ สามารถตรวจสอบได้ทงั้
ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครือ่ งสำ�อาง และวัตถุอนั ตรายที่ใช้ ในบ้านเรือน และ
สามารถตรวจสอบรายชื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายได้อีกด้วย อีกทั้ง
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ยังสามารถตรวจสอบรายชื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ได้ที่เว็บไซต์
www.oryor.com และ www.fda.moph.go.th เช่น รายชื่อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารลดน้ำ�หนัก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทำ�ให้หน้าอกโต ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารทำ�ให้ผิวขาว และผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อันตราย ฯลฯ
นพ.วันชัย เลขาธิการ ฯ อย. กล่าวต่อไปว่า ก่อนที่ผู้บริโภคจะเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพใดๆ ก็ตาม เบื้องต้นขอให้สังเกตฉลากผลิตภัณฑ์
หากเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ฉลากต้องแสดงเลขสารบบอาหารในกรอบ
เครือ่ งหมาย อย. ส่วนผลิตภัณฑ์ยา ฉลากต้องแสดงเลขทะเบียนตำ�รับยา
เช่น เลขที่ G/00/58 และเครือ่ งสำ�อาง ฉลากต้องมีเลขทีใ่ บรับแจ้ง 10 หลัก
ทั้งนี้ อย. ยังคงตรวจสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย
อย่างต่อเนือ่ ง หากผูบ้ ริโภคได้รบั อันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพหรือ
มีข้อสงสัยในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน
อย. 1556 หรือ E-mail 1556 @ fda.moph.go.th หรือ ตู้ ปณ. 1556
ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุ ข จ.นนทบุ รี 11004 หรื อร้ องเรี ยนผ่ า น
Oryor Smart Application เพือ่ อย. จะดำ�เนินการปราบปรามและดำ�เนินคดี
ตามกฎหมายกับผู้กระทำ�ผิดต่อไป
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หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก
รวิศ ทัศคร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัสดุใหม่ ยืดหยุ่นดั่งยาง แข็งแกร่งดั่งเพชร !

ทีม

นักวิจยั ทีป่ ระกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคาร์เนกี้ ได้พฒ
ั นาคาร์บอนรูปใหม่ขน้ึ มา ซึง่ มันทัง้ แข็งแรง และ
น้�ำ หนักเบา มีสมบัตทิ งั้ ยืดหยุน่ และนำ�ไฟฟ้าได้ เป็นวัสดุทมี่ คี วามเฉพาะของการรวมรูปแบบของสมบัตติ า่ งๆ เข้าด้วยกัน
สามารถนำ�ไปประยุกต์ ใช้งานได้อย่างหลากหลายและกว้างขวาง ตั้งแต่วิศวกรรมการบินไปจนถึงการทำ�ชุดเกราะทางทหาร
คาร์บอนนัน้ ดูจะเป็นธาตุทมี่ คี วามเป็นไปได้ไม่สนิ้ สุด ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการจัดเรียงอิเล็กตรอนของมันยอมให้เกิดการรวมกันได้
หลายรูปแบบกับตัวมันเองซึ่งทำ�ให้ได้วัสดุหลากหลายที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น เพชรที่ทั้งแข็งแกร่ง และ
โปร่งใส หรือแกรไฟต์ทมี่ คี วามขุน่ ซึง่ นำ�ไปใช้เป็นทัง้ ดินสอ และตัวหล่อลืน่ ในอุตสาหกรรม ทัง้ หมดนีป้ ระกอบด้วยคาร์บอนล้วนๆ
ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหยานชานและคาร์เนกี้ นักวิทยาศาสตร์ ในทีมงานได้บบี อัดและให้ความร้อนคาร์บอน
ที่มีโครงสร้างไม่เป็นระเบียบที่เรียกว่า คาร์บอนในสภาวะแก้ว หรือ glassy carbon โดยบีบอัดที่ความดันมากกว่าความดัน
บรรยากาศปกติถงึ 250,000 เท่า และให้ความร้อนจนถึง 1,800 องศาฟาเรนไฮต์ เพือ่ สร้างคาร์บอนในรูปใหม่ทมี่ ที งั้ ความแข็งแรง
และความยืดหยุ่น การค้นพบของพวกเขาได้รับการตีพิมพ์ ในวารสาร Science Advances
ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามให้ความดันสูงแก่คาร์บอนในสถานะแก้ว ทั้งที่ในภาวะอุณหภูมิห้อง (เรียกว่าวิธี cold
compression) และทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู มากๆ แต่วสั ดุทถี่ กู “สังเคราะห์แบบเย็น” นัน้ ไม่อาจรักษาโครงสร้างของมันเอาไว้ได้เมือ่ นำ�มัน
กลับมาสู่สภาวะความดันปกติ ขณะที่ภายใต้สภาวะที่ร้อนมากๆ นั้น พบว่ามีการก่อตัวของผลึกเพชรขนาดจิ๋วระดับนาโนขึ้นมา
โครงสร้างโมเลกุลของเพชร (สีแดง) เชื่อมต่อกับโครงสร้างโมเลกุลของแกรไฟต์ที่มีลักษณะเป็นชั้นๆ (สีดำ�) และจับกันได้
หลายรูปแบบ
คาร์บอนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่นี้ประกอบด้วยโครงสร้างโมเลกุลแบบเดียวกับแกรไฟต์ และแบบเดียวกับเพชร ซึ่งทำ�ให้เกิดการ
รวมกันของสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะขึ้นมา โดยภายใต้สภาวะการสังเคราะห์ที่ความดันสูงนั้น ชั้นต่างๆ ของโครงสร้างที่ไม่
เป็นระเบียบภายในคาร์บอนสภาวะแก้ว จะบิดงอโค้ง สมานรวมกัน และเชื่อมต่อกันในรูปแบบต่างๆ
“วัสดุทเี่ บาโดยมีความแข็งแรงสูง และมีความยืดหยุน่ ทนทานเช่นนีเ้ ป็นทีพ่ งึ ประสงค์มากในงานด้านต่างๆ ทีก่ ารลดน้�ำ หนัก
มีความจำ�เป็นอย่างยวดยิ่ง มากกว่าค่าใช้จ่ายด้านวัสดุ นอกจากนี้เราเชื่อว่าวิธีการสังเคราะห์นี้ยังสามารถถูกขัดเกลาให้สร้าง
คาร์บอนในรูปที่ไม่ธรรมดาอื่นๆ ได้อีก และวัสดุต่างๆ ในประเภทอื่นที่แตกต่างออกไปได้ด้วย” ศาสตราจารย์ Zhisheng Zhao
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยหยานชาน ผู้ซึ่งเคยทำ�งานอยู่ที่คาร์เนกี้กล่าว
แหล่งข้อมูลออนไลน์
https://phys.org/news/2017-06-carbon-hard-elastic-rubber.html#jCp
http://advances.sciencemag.org/content/3/6/e1603213
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บทความพิเศษ
กองบรรณาธิการ

ค้นหางานวิจัยคนไทย
ส่งทดลองบนสถานีอวกาศ

เ

มื่ อ พู ด ถึ ง “งานวิ จั ย ด้ า นอวกาศ” ดู จ ะเป็ น สิ่ ง ไกลตั ว จากคนไทย
ไม่นอ้ ย แต่ในอนาคตอันใกล้นี้ มีความเป็นได้มากขึน้ ทีจ่ ะได้เห็นงานวิจยั
ด้ า นอวกาศฝี มื อ คนไทยไปโลดแล่ น บนสถานี อ วกาศ เมื่ อ กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) ได้จัดสัมมนา “อวกาศ :
ขุมทรัพย์แห่งมวลมนุษยชาติ Space : Infinite Assets for All Humankind”
เพื่ อ เผยแพร่ โ ครงการทดลองในอวกาศและสภาวะไร้ แ รงโน้ ม ถ่ ว ง
National Space Exploration (NSE) ที่ สวทช. และ สทอภ. ดำ�เนินการ

สวทช. จับมือ สทอภ. จัดสัมมนา “อวกาศ :
ขุมทรัพย์แห่งมวลมนุษยชาติ” ปลุกกระแส
และสร้ า งแรงบั น ดาลใจในการศึ ก ษาด้ า น
อวกาศแก่คนไทย เพื่อเฟ้นหางานวิจัยด้าน
อวกาศในการส่ ง ขึ้ น ไปทดลองบนสถานี
อวกาศ
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ภาพจาก wikimedia
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บทความพิเศษ

สนับสนุนภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอวกาศของประเทศ
ตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อวกาศแห่งชาติ ปี 2560-2579 แก่
นั ก วิ จั ย และอาจารย์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญทุ ก แขนงสาขาวิ ช าจากมหาวิ ท ยาลั ย
ทั่วประเทศ พร้อมปลุกกระแสและสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาด้าน
อวกาศแก่คนในประเทศ ตลอดจนเป็นเวทีประชุมหารือระหว่างนักวิจัย
และอาจารย์ผเู้ ชีย่ วชาญระดับแนวหน้าของประเทศด้านการสำ�รวจอวกาศ
และการทดลองในอวกาศ เพื่อนำ�ประโยชน์สูงสุดสู่มวลมนุษยชาติ โดยมี
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรั ช ธั ช ยพงษ์ กรรมการและเลขาธิ ก ารมู ล นิ ธิ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี และที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. เป็นประธานเปิดงาน
และปาฐกถาพิเศษเรือ่ ง “การพัฒนาคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ตามแนวพระราชดำ�ริ”

การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ การพัฒนาบุคลากร และการใช้ประโยชน์จาก
อวกาศ โดยที่ผ่านมา สทอภ. และ สวทช. ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวกับอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ โดยตระหนักถึงความสำ�คัญของ
การสนับสนุนความก้าวหน้าด้านอวกาศในหลายๆ ด้าน อาทิ การส่งเสริม
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากในอดีตจนถึงปัจจุบัน
พบว่า การพัฒนาด้านเทคโนโลยีอวกาศได้สร้างผลพวงเป็นนวัตกรรมที่มี
ประโยชน์มากมายให้กับมนุษยชาติ ไม่ว่าจะเป็น ดาวเทียม กล้องถ่ายรูป
ดิจทิ ลั อุปกรณ์ไร้สายต่างๆ การวางแผนด้านอวกาศจึงเป็นการสร้างพืน้ ฐาน
ที่มั่นคงสำ�หรับการรับมือต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ นอกจากนี้
การเข้าไปมีส่วนร่วมกับประเทศอื่นๆ ทั้งการสร้างและพัฒนาดาวเทียม
ยานสำ�รวจอวกาศ การทดลองงานวิจัยในอวกาศ หรือสร้างมนุษย์อวกาศ

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำ�นวยการ
สทอภ. กล่าวว่า “ปัจจุบันการสำ�รวจอวกาศและการทดลองต่างๆ

ในอวกาศเป็นสิ่งสำ�คัญในศึกษาและเรียนรู้ปรากฏการณ์บางอย่างที่ ไม่
สามารถพบหรือสร้างได้บนพื้นโลก เช่น การปลูกผลึกที่สามารถเติบโต
ได้ ในทุกทิศทาง ซึ่งนำ�ไปสู่การพัฒนายาและเวชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น หรือคุณสมบัติของของไหลที่เปลี่ยนไปเมื่อแรงโน้มถ่วงลดลง ใน
อดีตประเทศไทยยังไม่มีการดำ�เนินการศึกษาด้านนี้ และยังไม่มีนโยบาย
ด้านการสำ�รวจอวกาศที่ชัดเจน ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการนโยบายอวกาศ
แห่งชาติจึงได้จัดทำ�ร่างยุทธศาสตร์อวกาศแห่งชาติปี 2560-2579 ขึ้น ให้
ประเทศไทยมีแผนพัฒนาด้านอวกาศระยะยาวทีช่ ดั เจนครอบคลุมทัง้ ด้าน
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รับแนวคิดของเยาวชน มาสร้างเป็นการทดลองในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ�
อย่างง่าย เช่น การโค้งของผิวของเหลวชนิดต่างๆ ซึง่ ได้รบั การนำ�ไปทดสอบ
โดยมนุษย์อวกาศชาวญี่ปุ่นบนสถานีอวกาศนานาชาติ (International
Space Station : ISS) และเพื่อเป็นการต่อยอดแนวทางการทดลองใน
อวกาศของประเทศไทย โครงการ National Space Exploration : NSE
จึงได้ก่อตั้งขึ้นและดำ�เนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สทอภ. และ
สวทช. โดยยกระดับแนวความคิดจากเยาวชนขึน้ มาเป็นระดับนักวิจยั เปิด
รับข้อเสนอโครงการวิจยั ทีม่ ศี กั ยภาพและมีความต้องการทำ�การทดลองใน
อวกาศ สามารถนำ�ไปขยายผลต่อยอดงานวิจัย เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรม
อวกาศในอนาคต และเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์อวกาศแห่งชาติด้าน
การวิจัยและสำ�รวจห้วงอวกาศ ซึ่งโครงการ NSE ในระยะยาวจะนำ�ไปสู่
ภารกิจ Manned Space Program หรือโปรแกรมนักบินอวกาศ และเป็น
ก้าวแรกของการสำ�รวจอวกาศต่อไปในอนาคต”
“งานสัมมนาอวกาศ : ขุมทรัพย์แห่งมวลมนุษยชาติ หรือ Space :
Infinite Assets for All Humankind ในวันนี้ ผูร้ ว่ มงานจะได้ทราบถึงประวัติ
ความเป็นมาของการดำ�เนินกิจการด้านการศึกษาอวกาศในประเทศไทย

ตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อที่จะได้ร่วมแบ่งปันอรรถประโยชน์ต่างๆ ที่ ได้รับจาก
อวกาศ โดยเฉพาะทรัพยากรความรูท้ สี่ ามารถนำ�มาต่อยอดเป็นนวัตกรรม
ต่างๆ ได้มากมายให้กับประเทศของเราได้ ในอนาคต”

ดร.กฤษฎ์ ชั ย สมสมาน ผู้ อำ � นวยการฝ่ า ยสื่ อ
วิทยาศาสตร์ สวทช. กล่าวว่า “จุดเริม่ ต้นจากการที่ สวทช. ร่วมมือ

กับ สทอภ. ดำ�เนินโครงการ Asian Try Zero-G ตั้งแต่ปี 2558 โดยเปิด
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ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงประสบการณ์การสำ�รวจและการทดลอง
งานวิจยั ในอวกาศจากองค์กรอวกาศชัน้ นำ�จากต่างประเทศ อาทิ แคนาดา
จีน ยุโรป ญีป่ นุ่ อเมริกา และรัสเซีย ตลอดจนการระดมสมองเพือ่ ผลักดัน
การศึกษาและการวิจัยในอวกาศเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”
ผู้อำ�นวยการฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สวทช. กล่าว

โครงการ แล้วส่งมาที่ nse@nstda.or.th เพือ่ คณะกรรมการพิจารณาต่อไป
ทางโครงการมีงบประมาณบางส่วนที่พร้อมสนับสนุนการเตรียมอุปกรณ์
การทดลอง และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการนำ�การทดลองขึ้นไปบนอวกาศ”
“โครงการ NSE ต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันวงการวิจัยไทย
และนักวิจัยชาวไทยให้มีโอกาสสรรค์สร้างผลงานและองค์ความรู้ทาง
ด้านวิทยาศาสตร์ ในด้านการทดลองในอวกาศและสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง
ได้เทียบเท่าประเทศอื่นๆ เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และนำ�ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยให้ดียิ่งขึ้น
สำ�หรับแผนการระยะยาวจะนำ�ไปสู่ภารกิจ Manned Space Program
หรือนักบินอวกาศ โดยหน้าที่ของนักบินอวกาศคือทำ�การทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ ในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงต่ำ�นั่นเอง ดังนั้น อวกาศจึงเปรียบ
ได้กับขุมทรัพย์อันมหาศาล ที่จะนำ�พาประเทศไทยไปสู่ความเข้มแข็งทาง
ด้านเศรษฐกิจที่มีมูลค่าและยั่งยืน” หัวหน้าโครงการ National Space
Exploration สทอภ. กล่าว

ดร.อั ม ริ น ทร์ พิ ม พ์ ห นู หั ว หน้ า โครงการ
National Space Exploration สทอภ. กล่าวว่า “แนวทาง

การวิจยั ทีท่ างโครงการต้องการ สามารถเป็นการทดลองในหลายสาขา เช่น
ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ที่ต้องการดำ�เนินการทดลองในสภาวะ
แรงโน้มถ่วงต่ำ�หรือในอวกาศ โดยที่ ไม่เคยมีผู้ ใดทำ�การทดลองมาก่อน
โดยผู้ได้รับการคัดเลือกในกิจกรรม National Space Experiment 2017
จะได้รบั เงินสนับสนุนงานวิจยั และมีโอกาสเดินทางไปดูงานกิจการอวกาศ
ขององค์กรอวกาศต่างประเทศ สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์
http:// www.nstda.or.th/nse และหากต้องการส่งบทคัดย่อการทดลอง
เพียงกรอกแนวความคิดการทดลองลงในแบบฟอร์มบทคัดย่อจากเว็บไซต์
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https://ayetfotografia.wordpress.com/author/ayetfotografia/

ปริศนาการมองเห็นภาพของสัตว์เป็นที่สนใจของใครหลายคน ว่าภาพ
ทีม่ นั เห็นนัน้ เหมือนหรือต่างจากทีค่ นเราเห็น ....ศิลปิน Nickolay Lamm
ให้ความสนใจและศึกษาว่า ภาพภาพเดียวกันนี้ ภาพที่ “คนมอง” กับภาพ
ที่ “แมวมอง” จะเห็นเหมือนหรือต่างไปจากเราอย่างไร

L

amm ออกตระเวนหาข้อมูลและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาของสัตว์หลายแห่ง เพื่อจะสร้างสรรค์
ผลงานมุมมองของแมวเหมียวให้ออกมาใกล้เคียงกับสายตาแมวจริงๆ มากที่สุด โดยชุดภาพทั้ง 7 ของ
เขาแสดงการเปรียบเทียบระหว่างมุมมองของคนกับของแมวเหมียวออกมา โดยภาพที่อยู่ด้านบนเป็นภาพที่
คนเราเห็น ส่วนภาพที่อยู่ด้านล่างเป็นภาพที่แมวเหมียวเห็น
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ภาพชุดแรกแสดงให้เห็นว่า “ค่�ำ
มืดเป็นเวลาของแมว” ในยามวิกาล
ที่ มื ด มิ ด คนเราแทบจะแยกแยะ
ไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไร แต่ภาพที่
แมวเหมี ย วเห็ น นั้ น ตรงข้ า ม แมว
เหมี ยวจะเห็ น วั ต ถุ เ ป็ น รู ป เป็ น ร่ า ง
ชัดเจนกว่า และยังสามารถจับภาพ
เคลื่อนไหวของวัตถุได้ดีกว่าตาคน
เราด้วย นั่นเป็นเพราะที่จอตาหรือ
เรตินาในลูกตาแมวมีจำ�นวนเซลล์
รูปแท่ง (rod cell) ซึ่งไวต่อการรับ
แสงมากกว่าคนเรา 6-8 เท่า รวม
ถึงมีกระจกตาขนาดใหญ่ และยังมี
ชั้ น เนื้ อ เยื่ อ พิ เ ศษที่ เ ป็ น เสมื อ น
ตัวสะท้อนแสงที่เรียกว่า “tapetum
lucidum” (เทพีตัม ลูซิดัม) อยู่ด้าน
หลังจอตาด้วย บางครัง้ เราจะเห็นตา
วาวๆ ของสัตว์ที่อยู่ในความมืด นั่น
เกิดจากแสงที่สะท้อนออกมาจาก
เทพีตัมนั่นเอง
แม้การมองเห็นของแมวเหมียว
ในตอนกลางคืนจะได้เปรียบกว่าเรา
แต่ในตอนกลางวันที่มีแสงจ้า โลก
ที่ เ ราเห็ น สวยงามกว่ า แมวมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสีสัน
เนื่องจากที่จอตาของเรามีเซลล์รูป
กรวย (cone cell) ที่ทำ�หน้าที่รับ
แสงสว่ า งและแยกแยะสี จำ � นวน
มากกว่าในตาแมว เราจึงเห็นภาพ
สีสวยสด แจ่มแจ๋ว ในขณะที่แมว
เหมียวเห็นเป็นภาพที่มีโทนสีจืดจาง
และไม่ชัดเจน
ส่วนรื่องการมองเห็นสีของแมว
นั้ น ก็ ยั ง เป็ น ที่ ถ กเถี ย งว่ า มั น เห็ น
กี่สีและเห็นเป็นสีอะไรกันแน่ บ้าง
ก็ ว่ า เห็ น แค่ สี ฟ้ า กั บ เทา บ้ า งก็ ว่ า
แมวมองเห็นแค่สองสี คือ ฟ้ากับ
เหลือง และไม่เห็นสีแดงกับเขียว
เช่ น เดี ย วกั บ สุ นั ข และคนตาบอด
สี แ ดง แต่ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ พ บว่ า
ในตาแมวมี เ ซลล์ รั บ ภาพที่ ไ วต่ อ
ช่ ว งแสงสี ม่ ว ง-ฟ้ า และสี เ ขี ย วเหลื อ ง แถมยั ง มี เ ซลล์ รู ป กรวย

เจ้าเหมียวมองเห็นและจับภาพเคลื่อนไหวในยามวิกาลได้ดีกว่าเรา
เครดิตภาพ : Nickolay Lamm

โลกตอนกลางวันที่เราเห็น สดสวยกว่าที่เจ้าเหมียวรู้
เครดิตภาพ : Nickolay Lamm
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สุภาพสตรีทางด้านขวาของภาพกำ�ลังเดินอย่างเร็ว เราอาจมองไม่ทัน แต่เจ้าเหมียวเห็นเต็มตา
เครดิตภาพ : Nickolay Lamm

แม้เจ้าเหมียวมองด้วยหางตา ภาพก็ยังคมกริบ
เครดิตภาพ : Nickolay Lamm

มหานครอันศิวิไลซ์ ในสายตาของเจ้าเหมียว
เครดิตภาพ : Nickolay Lamm

ที่มาของข้อมูล
http://nickolaylamm.com/art-for-clients/what-do-cats-see/
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บางส่วนที่ ไวต่อช่วงแสงสีเขียว ดังนั้น แมวเหมียว
น่าจะมองเห็นได้ 3 สี คือ ฟ้า เหลือง และแถม
สีเขียวบ้างนิดหน่อย
ถึงภาพที่เห็นจะมีสีไม่สดไม่แจ่ม แต่ในตาของ
แมวเหมียวมีเซลล์รูปแท่งจำ�นวนมากกว่าของเรา
ทำ�ให้จับภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวเร็วๆ ได้ดีกว่าตาเรา
ถึง 10 เท่า นั่นแปลว่า ถ้าเราเห็นคนกำ�ลังเดินทอด
น่องอยู่ แมวเหมียวอาจจะเห็นว่าคนๆ นั้น ยืนอยู่
เฉยๆ ก็ได้ และนีก่ เ็ ป็นเหตุผลทีอ่ ธิบายถึงความเป็น
อัจฉริยะด้านการไล่ตะปบหนูของพวกมัน
นอกจากนี้ ตาของแมวเหมียวยังมีมุมมองกว้าง
ถึง 200 องศา ในขณะทีค่ นมีมมุ มองกว้าง 180 องศา
พวกมันจึงเห็นภาพที่อยู่บริเวณหางตาได้ชัดกว่าเรา
ด้วย ถ้าดูจากในภาพของ Lamm เราจะเห็นผู้คนที่
อยู่บริเวณตรงกลางภาพชัดเจน แต่เห็นสุภาพบุรุษ
ที่ยืนอยู่ทางด้านซ้ายของภาพแบบเบลอๆ ในขณะ
ที่แมวเหมียวมองเห็นเขาได้อย่างคมชัด
อย่างไรก็ตาม แม้จะมองได้กว้าง แต่แมวเหมียว
นั้น “สายตาสั้น” โดยปกติแล้ว ที่ระยะประมาณ 30
เมตร คนเรายังมองเห็นและรู้ว่าเป็นภาพอะไร ส่วน
แมวเหมียว ถ้าเกินกว่า 6 เมตร มันก็ไม่รแู้ ล้วว่ากำ�ลัง
มองอะไรอยู่ อย่างในภาพมหานครที่เต็มไปด้วยตึก
สูงศิวิไลซ์ แต่แมวมองแล้วคงได้แต่ส่ายหัว เพราะ
สิ่งที่มันเห็นนั้นเป็นภาพสุดเบลอแสนมัว
เมือ่ ไกลไปก็มองไม่เห็น แล้วถ้าเลือ่ นวัตถุเข้ามา
ใกล้ๆ ก็ใช่วา่ แมวเหมียวจะมองเห็น เพราะพวกมันจะ
โฟกัสภาพไม่ได้เลย ถ้าสิง่ ของนัน้ อยูห่ า่ งจากสายตา
ไม่เกิน 10 นิ้ว ในขณะคนเราเห็นภาพวัตถุที่อยู่ห่าง
จากสายตาในระยะประมาณ 5-6 นิ้ว ได้อย่างสบาย
ภาพชุ ด มุ ม มองของแมวเหมี ย วที่ Nickolay
Lamm ทำ�ขึน้ มาทั้ง 7 ภาพนี้ ไม่ได้เป็นแค่ภาพความ
สวยงาม แปลกตา ของโลกทีต่ า่ งไปจากเดิม แต่ภาพ
เหล่านี้ยังช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมบางอย่างของ
แมวเหมียว และอยู่กับพวกมันได้อย่างสนุกและ
สุขใจอีกด้วย

ห้องภาพวิทย์ (SciGallery)
ปริทัศน์ เทียนทอง

ภาพตัวอ่อนปลาม้าลาย อายุ 2 วัน

ภาพโคลสอัป ตัวอ่อนปลาม้าลาย (Zebrafish) อายุ 2 วัน ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
(SCANNING ELECTRON MICROSCOPE) หรือเรียกชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “SEM” (เอสอีเอ็ม)
ภาพนี้ถ่ายโดยช่างภาพสองคน คือ Jurgen Berger และ Mahendra Sonawane จาก Max Planck Institute for
Developmental Biology
ภาพโดย : Max Planck Institute for Developmental Biology
https:// eb.mpg.de
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Sci Infographic

https://witsanook.wordpress.com/2017/05/22/เป่ายิ้งฉุบ-ยังไงให้ชน/
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สาระน่ารู้จาก อย.
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หมายเหตุกองบรรณาธิการ : “นักวิทย์คิดถึงในหลวง”
คือโครงการเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านบท
วิเคราะห์ของนักวิทยาศาสตร์ เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักวิทยาศาสตร์ได้
สะท้อนมุมมอง ความคิดเห็น ความรู้สึกนึกคิด และความจงรักภักดี
ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
https://www.facebook.com/KingRama9andScience/?fref=ts
เผยแพร่ร่วมกับเฟซบุ๊ก

กองบรรณาธิการ

เมื่อนักวิทย์
คิดถึงในหลวง

จัดทำ�โดย ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สวทช.

โดย ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น

เกี่ยวกับผู้เขียน : ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน
ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปริญญาโทสาขาพืชสวนและปริญญาเอก
สาขาปฐพีวิทยา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และระดับหลังปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัย
แห่งชาติโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เป็นนักพัฒนาและอนุรักษ์พรรณไม้หายากและใกล้
สูญพันธุ์ รวมทั้งไม้ถิ่นเดียวที่พบเฉพาะในประเทศไทย ค้นพบพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ได้แก่
จำ�ปีสิรินธร มหาพรหมราชินี และมะลิเฉลิมนรินทร์ เคยเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และได้รบั รางวัลบุคคลดีเด่นแห่งชาติ สาขาอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำ�ปี ๒๕๕๖
ภาพ : http://image.dek-d.com/23/825116/103259008

ความ

ประทั บ ใจในชี วิ ต ที่ ไ ด้ ทำ � งานถวายเบื้ อ ง
พ ร ะ ยุ ค ล บ า ท แ ด่ อ ง ค์ พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ “ในหลวง” ของปวงชนชาวไทยมานาน
นับสิบปี ในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการโครงการพัฒนาเกษตรดินทราย
ชายทะเล อันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ ตำ�บลปากคลอง อำ�เภอปะทิว
จัง หวั ดชุ มพร ซึ่งเป็น ที่ดิน โครงการส่วนพระองค์ รวมทั้ ง เป็ น
นั ก วิ จั ย ในศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาพิ กุ ล ทองอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดำ�ริ ตำ�บลกะลุวอเหนือ อำ�เภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และ
เป็นกรรมการในโครงการแฝกอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ ทุกครัง้
ที่ทำ�งาน ได้เห็นพระราชจริยวัตรที่งดงาม เห็นพระองค์ท่านทุ่มเท

ฉบับที่ 52
กรกฎาคม 2560

เพื่อให้ความสุขกับปวงชนชาวไทย แล้วนักวิทย์อย่างเรา ขอบอก
ว่า......ซาบซึ้งและหายเหนื่อย
ถึงแม้พวกเราจะไม่ได้เห็นพระองค์ท่านทรงงานวิทยาศาสตร์เช่น
นักวิทยาศาสตร์ท�ำ ในห้องแล็บ แต่พระองค์ทา่ นทรงใช้วทิ ยาศาสตร์แต่ละ
แขนงมาบูรณาการจนเกิดเป็นผลงาน เป็นเครื่องมือที่ชาวไทยชื่นชม
ชาวโลกยกย่อง อาทิ ฝนหลวง เครื่องตีน้ำ� การปลูกและใช้ประโยชน์จาก
หญ้าแฝก ฯลฯ ด้วยแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์ของพระองค์ทา่ น ทีว่ า่ “เข้าใจ
เข้าถึง พัฒนา”
ย้อนรำ�ลึกถึงเรือใบ “ซูเปอร์มด” ที่พระองค์ทรงเลือกใช้วิธีต่อขึ้นเอง
ด้วยความชาญฉลาดและประหยัด ทรงวินิจฉัยว่า จะใช้แผ่นไม้ชนิดใดที่มี
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นักวิทย์คิดถึงในหลวง
เนือ้ ไม้เหนียวแน่น ทนทานต่อแรงกระแทกของคลืน่ ลมในทะเล มีความเบา
คงตัว ไม่ยืดหดต่อน้ำ�ทะเล จะต่อเรือด้วยรูปร่างอย่างไรจึงจะเพรียวลม
ทะยานแหวกทะเลไปได้อย่างรวดเร็ว ทรงตัวได้ดี ไม่พลิกกลับเมื่อปะทะ
คลื่นลม สามารถควบคุมและบังคับเรือได้ด้วยพระองค์เอง ถึงแม้ว่า
ความเร็วลมจะผันผวนเพียงไร ทรงวินิจฉัยว่า เรือจะต้องกว้างและยาว
เท่าไร จึงจะพุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว จะต้องลดแรงเสียดทาน
ให้น้อยที่สุด
จนกระทั่ง ทรงสร้าง “ซูเปอร์มด” ได้สำ�ร็จ และที่สำ�คัญ เมื่อทรงนำ�
เข้าแข่งขันในกีฬาแหลมทองครั้งที่ ๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ แล้ว ทรงชนะเลิศ
ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ทรงมีพระราชดำ�ริเกีย่ วกับ “ฝนหลวง” เพือ่ นำ�มาใช้แก้
ปัญหาความแห้งแล้งให้กับเกษตรกร และเพื่อหาแหล่งน้ำ�อุปโภคบริโภค
ให้กับมวลพสกนิกร กว่าจะเข้าใจงาน เริ่มต้นงาน แล้วพัฒนางาน กลาย
มาเป็นสูตรสำ�เร็จการทำ�ฝนหลวง “ก่อกวน เลี้ยงให้อ้วน แล้วโจมดี” จน
สำ�เร็จเป็นฝนหลวงที่พวกเราเห็น และได้ ใช้ประโยชน์กันอยู่ในปัจจุบันนี้
พระองค์ทา่ นทรงใช้กระบวนการและเครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร์หลายด้าน
มาบูรณาการ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะอันแรงกล้า
เมื่อนึกถึงโครงการพระราชดำ�ริ “แฝก” หนึ่งในพระราชกรณียกิจ
ด้านดินและน้ำ�ที่ ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดิน
เพื่อมนุษยธรรม” จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ก็เนื่องด้วย
พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยและศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติตงั้ แต่
ยังทรงพระเยาว์ ทรงมีพระราชดำ�ริถึงความจริงในทฤษฎีความสมดุลของ
ธรรมชาติ ดังกระแสพระราชดำ�รัสตอนหนึ่งว่า
“.....อาจมีบางคนเข้าใจว่าทำ�ไมจึงสนใจเรื่องชลประทาน หรือเรื่องป่า
ไม้ จำ�ได้เมื่ออายุ ๑๐ ขวบ ที่โรงเรียน มีครูคนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้ตายไปแล้ว
สอนเรื่องวิทยาศาสตร์ เรื่องการอนุรักษ์ดิน แล้วให้เขียนว่า ภูเขาต้องมี
ป่าไม้อย่างนั้น เม็ดฝนตกลงมาแล้วจะชะดินลงมาเร็ว ทำ�ให้ไหลตามน้ำ�
ไปทำ�ความเสียหาย ดินหมดจากภูเขา เพราะไหลตามสายน้ำ�ไป ก็เป็น
หลักของป่าไม้เรื่องการอนุรักษ์ และเป็นหลักของชลประทานที่ว่า ถ้าเรา
ไม่รักษาป่าไม้ข้างบน จะทำ�ให้เดือดร้อนตลอด ตั้งแต่ดินภูเขาจะหมดไป
กระทั่งการที่จะมีตะกอนลงมาในเขื่อน มีตะกอนลงมาในแม่น้ำ� จะทำ�ให้
น้ำ�ท่วม เรียนเรื่องนี้มาตั้งแต่ ๑๐ ขวบ....” *
พระองค์จึงทรงนำ� “แฝก” มาทดลองปลูก ศึกษาวิจัย แล้วพัฒนา
กระบวนการปลูกและใช้ประโยชน์ ด้วยพระราชประสงค์จะอนุรกั ษ์ดนิ และ
น้�ำ เพือ่ ป้องกันการกัดชะการพังทลายของดิน และเพือ่ ปรับปรุงสภาพพืน้ ที่
เสื่อมโทรม ทรงผ่านทดลองเพื่อหาความเหมาะสมของระดับความลาดเท
ของพื้นที่ กับชนิดของดินและหินหน้าดิน กับความรุนแรงของลมฝน กับ
ปริมาณของน้ำ�ฝนที่ไหลบ่า เพื่อปลูกแฝกให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
เมื่ อ นั ก วิ ท ย์ อ ย่ า งเราคิ ด ถึ ง ในหลวง คิ ด ถึ ง พระอั จ ฉริ ย ภาพด้ า น
วิทยาศาสตร์แต่ละสาขาอันเป็นเลิศ ผนวกกับพระวิริยะ อุตสาหะอันยิ่ง
ใหญ่ จนบูรณาการมาเป็นชิ้นงานและกระบวนการที่เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อพสกนิกรชาวไทยและชาวโลก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุด
มิได้ จะจารึกอยู่ในจิตใจของนักวิทย์เช่นเราตลอดไป

“

.....อาจมีบางคนเข้าใจว่าทำ�ไมจึงสนใจเรื่อง
ชลประทาน หรือเรื่องป่าไม้ จำ�ได้เมื่ออายุ ๑๐
ขวบ ที่โรงเรียน มีครูคนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้ตายไป
แล้ว สอนเรื่องวิทยาศาสตร์ เรื่องการอนุรักษ์
ดิน แล้วให้เขียนว่า ภูเขาต้องมีป่าไม้อย่างนั้น
เม็ดฝนตกลงมาแล้วจะชะดินลงมาเร็ว ทำ�ให้
ไหลตามน้ำ�ไปทำ�ความเสียหาย ดินหมดจาก
ภู เ ขา เพราะไหลตามสายน้ำ � ไป ก็ เ ป็ น หลั ก
ของป่าไม้เรื่องการอนุรักษ์ และเป็นหลักของ
ชลประทานทีว่ า่ ถ้าเราไม่รกั ษาป่าไม้ขา้ งบน จะ
ทำ�ให้เดือดร้อนตลอด ตัง้ แต่ดนิ ภูเขาจะหมดไป
กระทัง่ การทีจ่ ะมีตะกอนลงมาในเขือ่ น มีตะกอน
ลงมาในแม่น้ำ� จะทำ�ให้น้ำ�ท่วม เรียนเรื่องนี้มา
ตั้งแต่ ๑๐ ขวบ....

”

หมายเหตุ *พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙
พระราชทานแก่คณะกรรมการสโมสรไลออนส์สากล ภาค ๓๑๐ (ประเทศไทย
และประเทศลาว) ณ พระตำ�หนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ ๒๕ กันยายน
๒๕๑๒
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สวทช. สสวท. เชฟรอน และคีนันจับมือพันธมิตรจัดงาน
“ครบ 5 ปี โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย”
ประธานเปิดงานครบ 5 ปี โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
จ.ปทุมธานี จัดขึน้ โดยสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ
บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจและผลิต จำ�กัด สถาบันคีนัน
แห่งเอเชีย และมหาวิทยาลัยเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความตระหนักถึงความสำ�คัญของการพัฒนาด้านการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ของไทย และเป็นการวางรากฐานระยะยาว
เพือ่ เตรียมความพร้อมในการสร้างนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้นทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ

2

มิถุนายน 2560 - บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี : สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินทรงเป็น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11161-20170601

นาโนเทค สวทช. จับมือ คณะเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต เดินหน้า
พัฒนาศักยภาพเภสัชศาสตร์และนาโนเวชสำ�อางขับเคลื่อนอุตฯ
เครื่องสำ�อางและสมุนไพรไทยสู่ Thailand 4.0
ศั ก ยภาพเภสั ช ศาสตร์ แ ละนาโนเวชสำ � อางในการขั บ เคลื่ อน
อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งสำ � อางและสมุ น ไพรไทยให้ ก้ า วสู่
Thailand 4.0 เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ให้ สู ง ขึ้ น
และยกระดั บ มาตรฐานโครงการวิ จั ย ด้ า นเภสั ช ศาสตร์
สมุ น ไพร และนาโนเวชสำ � อาง ตอบโจทย์ ก ารพั ฒ นาของ
ประเทศ ให้ มี ค วามทั น สมั ย ก้ า วทั น การเปลี่ ย นแปลงในยุ ค
ปั จ จุ บั น โดยมี ผศ. ดร.ภก.ธนภั ท ร ทรงศั ก ดิ์ คณบดี ค ณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมด้วย ดร.วรรณี ฉินศิริกุล
ผู้อำ�นวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และผู้แทนส่วนงาน
ต่างๆ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต

นา

โนเทค สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จับมือ
คณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ลงนาม
ความร่ ว มมื อ ด้ า นวิ จั ย และพั ฒ นา เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11203-20170606-mounano
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สวทช. ติวเข้มเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ “ผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์”
หนุนไทยสู่ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของโลก
ประเทศไทยเป็ น แหล่ ง ผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ ที่ สำ � คั ญ แห่ ง หนึ่ ง
ของโลก ปัจจุบนั ไทยส่งออกเมล็ดพันธุเ์ ป็นอันดับ 1 ของอาเซียน
มีมูลค่าการส่งออกไม่ต่ำ�กว่า 5 พันล้านบาทต่อปี ซึ่งไทยมีความ
ได้ เ ปรี ย บเรื่ อ งสภาพภู มิ อ ากาศที่ ห ลากหลาย สามารถผลิ ต
เมล็ดพันธุ์ ได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งเกษตรกรไทยมีทักษะฝีมือใน
การผลิตเมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นงานเกษตรปราณีต ประเทศไทยจึงมี
ศักยภาพทีจ่ ะเป็น “ศูนย์กลางเมล็ดพันธุข์ องโลก” (Seed Hub) ได้
สวทช. ตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ดั ง กล่ า ว จึ ง ได้ ร่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ และ
บริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ 6 แห่ง จัดทำ� “โครงการพัฒนาทักษะ
ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่” รุ่นที่ 1 เมื่อปี 2559 (ระยะเวลา 3 ปี)
เพื่อสร้างผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ เกิดเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ด
พันธุ์หรือการบ่มเพาะผู้ประกอบการด้านเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่โดย
ผ่านการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ในด้านธุรกิจเมล็ดพันธุ์
เทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์จากภาคเอกชน เทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ความรู้ด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่
เกีย่ วข้องกับธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ซึง่ นับว่าประสบความสำ�เร็จด้วยดี

สำ�

นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) ร่วมกับสถาบันการศึกษาและบริษัทผู้ผลิต
เมล็ดพันธุ์ ริเริม่ “โครงการผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุร์ นุ่ ใหม่” ติวเข้มเสริม
ความรู้ พัฒนาทักษะ และสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่อาชีพ
ผูป้ ระกอบการเมล็ดพันธุ์ เพือ่ สร้างรายได้ ให้ครอบครัวและชุมชน
อย่างยั่งยืน มุ่งสู่ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของโลก (Seed Hub)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11186-20170605-seed-hub

รับสมัครเยาวชนภาคใต้ร่วมโครงการ
“ค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล ปีที่ 1”

หอ

ดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา
ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ในโรงเรียน 14
จังหวัดภาคใต้ อายุระหว่าง 15-19 ปี จำ�นวน 100 คน เข้าร่วม
โครงการ “ค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล ปีที่ 1” จัดระหว่าง
วันที่ 21-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา
(เกาะยอ) อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา รับสมัครตั้งเเต่วันนี้ ถึง 30
มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 อ่านรายละเอียดเพิม่ เติมและโหลดใบสมัคร
ได้ที่ http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/2978-songklanyc-2017
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เริ่มแล้วการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์
ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 (RDC2017)

5

มิถุนายน 2560 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พิธีเปิดการแข่งขันออกแบบและสร้าง
หุ่นยนต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 (RDC2017) จัดโดย ศูนย์
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ร่วมกับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำ�หรับปีนี้จัดเป็นปีที่ 10 มีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจาก
ทัว่ ประเทศ จำ�นวน 220 คน จาก 30 สถาบัน โดยความร่วมมือจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี และผ่านการ
คัดเลือกเข้าแข่งขันระดับประเทศ จำ�นวน 78 คน จาก 22 สถาบัน
โดยก่อนถึงวันแข่งขัน นักศึกษาจะได้รับการอบรมทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบตั อิ ย่างเข้มข้น และการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะจัดขึน้
ในวันที่ 24 มิถนุ ายน 2560 ณ ศูนย์การค้าพันธุท์ พิ ย์ประตูน�้ำ เพือ่
คัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยทีจ่ ะคว้าโอกาสเดินทางไปแข่งขันใน
ระดับนานาชาติ International Design Contest RoBoCon 2017
ระหว่างวันที่ 6-19 สิงหาคม 2560 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วช. เชิญชวน ส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นซึ่งเป็นผลมาจากการวิจัย
และพัฒนาของนักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทยขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย

สำ�

นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นซึ่ง
เป็นผลมาจากการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย/นักประดิษฐ์ ไทยขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ ไทย
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สำ�หรับผู้ท่ีสนใจยื่นคำ�ขอขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ ไทยและขอรับทุนเพื่อพัฒนาผลงาน
สิง่ ประดิษฐ์ สามารถดาวน์ โหลดเอกสารแบบคำ�ขอได้ที่ http://www.thaiinvention.nrct.go.th/main/
content.php?id=46
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เชิญชวนนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย
สมัครเข้ารับการคัดเลือก เข้าร่วม การประชุมผู้ได้รับรางวัล
โนเบล ณ เมืองลินเดา ประเทศเยอรมนี และการประชุม Global
Young Scientist Summit (GYSS2018) ณ ประเทศสิงคโปร์

สำ�

นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
รับสนองพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระประสงค์ ให้นิสิต นักศึกษา อาจารย์
นักวิจยั และนักวิทยาศาสตร์ของไทย ได้มโี อกาสเข้าร่วมกิจกรรม
การประชุ ม ผู้ ไ ด้ รั บ รางวั ล โนเบล ณ เมื อ งลิ น เดา สหพั น ธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี และกิจกรรม การประชุมโครงการ Global
Young Scientists Summit (GYSS) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพือ่
เปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ อีกทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้า
ทางวิทยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์จริงของนักวิจัย และ/หรือ
นักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานทางวิทยาศาสตร์ ในระดับสากล
สวทช. ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์
และนักวิจยั สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพือ่ เป็นตัวแทนประเทศไทย
เข้าร่วมการกิจกรรม การประชุมผูไ้ ด้รบั รางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์
และ การประชุม Global Young Scientist Summit (GYSS2018)

เฟซบุ๊กสาระวิทย์

ณ สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์ ในสาขาวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์
สรี ร วิ ท ยาหรื อ การแพทย์ วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์ โดยมีกิจกรรมนำ�เสนอผลงาน บรรยายพิเศษ
และการเสวนากลุ่มย่อยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก
นักวิทยาศาสตร์ผู้เคยได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) และ
นักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชั้นนำ�ของโลก
• ผูส้ นใจสามารถสมัครได้ตงั้ แต่วนั นี้ – วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
• สมัครทางออนไลน์ได้ที่ www.nstda.or.th/lindau/
• ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 0 2529 7100 ต่อ 77206, 77224, 7225 หรือ
มือถือ 08 1006 5454
อีเมล pdys@nstda.or.th
• ดูรายละเอียดของกิจกรรมเพิ่มเติมที่เว็บไซต์
http://www.lindau-nobel.org/ และ
http://www.gyss-one-north.sg/

วันนี้ !!!

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

Quiz

ฉ

บับที่แล้ว เหมียวขอให้คุณผู้อ่านช่วยเติมคำ�ศัพท์ 4 คำ�ในวัฏจักรน้ำ�
ให้สมบูรณ์ ไปดูเฉลยกันฮะ

ผู้ที่ได้รับรางวัลประจำ�ฉบับที่ 51
รางวัลที่ 1
			
รางวัลที่ 2
			
รางวัลที่ 3
			

ร่มเปลี่ยนสี ได้แก่
คุณสุวัจ วิภัติภูมิประเทศ
พวงกุญแจ สวทช. ได้แก่ 											
คุณโสภาวรรณ ยินดี คุณรังสิมา วงศ์ธนทรัพย์
สมุดโน้ต ได้แก่
คุณศิรวิ รรณ อิสสระวงศ์เทวา คุณขันม์จริ า ก่อสกุล คุณคริษฐ์ เจริญผล คุณจันทร์ภัทรมน พงษ์พิมาย

รางวัลประจำ�ฉบับที่ 52

ปัญหาประจำ�ฉบับที่ 52

รางวัลที่ 1 ร่มเปลี่ยนสี

ช่วงนี้ก็ยังมีฝนฟ้าคะนองอยู่บ้างนะฮะ พูด
แล้วเหมียวก็นึกถึงข่าวฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นตามที่ต่างๆ ซึ่ง
บางครั้งก็เกิดเหตุการณ์ที่ ไม่คาดฝันและน่าเศร้า อย่าง
ข่าวฟ้าผ่าลงกลางสนามฟุตบอล ทำ�ให้นักฟุตบอลที่กำ�ลัง
แข่งขันอยูน่ นั้ หลายคนได้รบั บาดเจ็บและบางคนก็เสียชีวติ
โดยทัว่ ไปแล้ว การป้องกันตัวไม่ให้เสีย่ งจะโดนฟ้าผ่านัน้
ข้อแรกเลยคือ เราไม่ควรอยู่ในที่ โล่งแจ้งนะฮะ
แต่ถา้ หลีกเลีย่ งไม่ได้ เราควรทำ�ท่าใดจึงจะช่วย
ให้ปลอดภัยจากฟ้าผ่ามากกว่ากัน

A		 นอนราบ

จำ�นวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 แก้วเซรามิกเคลือบไร้สารตะกั่วอุณภูมิต่ำ�
จำ�นวน 1 รางวัล

B		 นั่งยอง เขย่งปลายเท้า
		 เท้าชิด มือปิดหู

รางวัลที่ 3 ชุดของขวัญ เบนจมิน แฟรงคลิน

(พวงกุญแจ+จานรองแก้ว) จำ�นวน 3 รางวัล

ส่งคำ�ตอบมาร่วมสนุกได้ที่

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

หมดเขตส่งคำ�ตอบ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในสาระวิทย์ ฉบับที่ 53 สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์
ฉบับที่ 52
กรกฎาคม 2560
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แก้วเซรามิกเคลือบ
ไร้สารตะกั่วอุณภูมิต่ำ�
มี 2 สี (ดำ�และขาว) และ 2 แบบให้เลือก
ราคาใบละ			
89 บาท
ผลิตและจัดจำ�หน่ายโดย ศูนย์หนังสือ สวทช.

แก้ว

เซรามิกเคลือบไร้สารตะกัว่ อุณหภูมติ �่ำ นี้ เป็นผลงาน
วิจัยและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ผลิตด้วย “เคลือบ” ที่ไม่ใช้สารตะกั่ว
และลดการใช้อุณหภูมิในการเผาลงจากกระบวนการเผาปกติ
(เหลือประมาณ 1,100-1,150oC) ทำ�ให้ลดการใช้เชื้อเพลิงใน
การผลิตน้อยลง จึงช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็น
สาเหตุของภาวะโลกร้อนได้ แต่ยงั คงคุณสมบัตติ า่ งๆ เหมือนกับแก้ว
เซรามิ ก ทั่ ว ไป งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ ถ่ า ยทอดให้ ผู้ ป ระกอบการนำ � ไปใช้ ใ น
กระบวนการผลิตจริงแล้ว

Science
Jokes

“เข่าของผมครับคุณหมอ
มันยังคงสร้างปัญหาให้กับผม”

ถ้า X+2 = 15
X มีค่าเท่าไร?

https://mykneereplacementjournal.files.wordpress.com/2010/07/knee-problems.png

27

ฉบับที่ 52
กรกฎาคม 2560

â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´ÍÍ¡áººÊ×èÍ¤ÇÒÁÃÙŒ

“¾ÅÑ§ÀÒ¤»ÃÐªÒª¹
ÊÃŒÒ§¤¹ÊØ¢ÀÒ¾´Õ”
“อย. ขอเชิญชวน นักศึกษาหัวใจครีเอทีฟทั้งหลาย
รวมพลังสรางสรรคประชันผลงาน เพื่อใหผูบริโภค

มีความรูบริโภคผลิตภัณฑอาหารและยาไดอยางเหมาะสม
รูเทาทัน และสมเหตุผล กับการประกวดออกแบบโปสเตอร”

ËÑÇ¢ŒÍ
ÍÒËÒÃ»ÅÍ´ÀÑÂ
Å´»˜¨¨ÑÂàÊÕèÂ§µ‹ÍâÃ¤äÁ‹µÔ´µ‹ÍàÃ×éÍÃÑ§
¡ÒÃãªŒÂÒ»¯ÔªÕÇ¹ÐÍÂ‹Ò§ÊÁàËµØ¼Å
ªÔ§à§Ô¹ÃÒ§ÇÑÅ ¾ÃŒÍÁãºà¡ÕÂÃµÔºÑµÃ

ÍÂ‹ÒªŒÒ!!!

»´ÃÑº¼Å§Ò¹ 14 ¡Ã¡®Ò¤Á ¹Õé
(การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด)

ดูกติกาและรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ฉบับที่ 52
กรกฎาคม 2560
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: FDAPEOPLE

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

อึ่งลาย อึ่งแดง
Calluella guttulata
อึ่งลายหรืออึ่งแดงเป็นอึ่งที่มีลวดลายบนลำ�ตัวคล้ายลายร่างแห สีสันมีความผันแปร
ตั้งแต่สีเหลืองอ่อนจนถึงสีน้ำ�ตาลเข้ม พบอาศัยอยู่ได้ตามพื้นป่าทั่วประเทศไทย
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ใบสมัครสมาชิก

Â‹ Í ÂâÅ¡¢Œ Í ÁÙ Å ¢‹ Ò ÇÊÒÃÇÔ · ÂÒÈÒÊµÃ à ¾× è Í ¤Ø ³

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

คำ�คม นักวิทย์
นำ�ชัย ชีววิวรรธน์

To raise new questions, new possibilities, to regard old problems from a new
angle, requires creative imagination and marks real advance in science.
- Albert Einstein
การจะสร้างคำ�ถามใหม่ ความเป็นไปได้ใหม่ จากโจทย์ปัญหาเดิมๆ โดยอาศัยมุมมองใหม่ๆ
ต้องการจินตนาการที่สร้างสรรค์ เพิ่มเติมจากความก้าวหน้าจริงทางวิทยาศาสตร์
- แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์
http://img-fotki.yandex.ru/get/9091/121447594.456/0_df346_67306d8d_XXL.jpg

แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์

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

นัก

ฟิสิกส์ทฤษฎีชาวเยอรมันเชื้อสายยิว ผู้คิดค้นทฤษฎีสัมพัทธภาพ และสมการอันลือลั่นเกี่ยวกับพลังงานและมวล คือ E = mc2 เขามีส่วนร่วม
ในการพัฒนากลศาสตร์ควอนตัม สถิติกลศาสตร์ และจักรวาลวิทยา ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ในปี พ.ศ. 2464 จากการอธิบาย
ปรากฏการณ์ โฟโตอิเล็กทริก
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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