
เขาเฝาฯ ทูลเกลาถวายเงินรายได 
การจัดสัมมนาทางวิชาการ 

 เม่ือวันที ่12 มกราคม 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชวโรกาสให         
รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี นําคณะอาจารย คณะศึกษาศาสตร ประกอบดวย รศ.ดร.พรทิพย ไชยโส คณบดี รศ.เจริญ 
กระบวนรัตน และคณะ จํานวน 12 คน เขาเฝาฯ ทูลละอองพระบาท ทูลเกลาฯ ถวายเงินรายไดจากการจัดสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง การพัฒนาและเสริมสรางสุขภาพ ดวยนวัตกรรมยางยืดและตารางเกาชองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 400,000 บาท 
(สี่แสนบาทถวน) โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
ท่ีมา : กองกลาง          ขอมูล ณ วันท่ี 12 มกราคม 2552 

รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ 
ไดรับแตงตั้งเปนท่ีปรึกษา รมต.กระทรวงเกษตรฯ 

 รศ.ดร.เจษฎา แกวกัลยา รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายธีระ วงศสมุทร) เพ่ือทําหนาที่ประสานงาน วิเคราะห กลั่นกรองงาน เสนอขอคิดเห็น และ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรฯ มอบหมาย ทั้งนี้ต้ังแตวันที ่8 มกราคม 2552 เปนตนไป 
ท่ีมา : คําส่ังกระทรวงเกษตรและสหกรณ         ขอมูล ณ วันท่ี 8 มกราคม 2552 

คณะวิทยาศาสตร จัดแขงขัน 
ตอบปญหาทางวิชาการ ระดับชั้น ม.ปลาย 

 เม่ือวันที ่9 มกราคม 2552 นายนิพนธ ลิ้มแหลมทอง รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ ไดเปนผูแทน
อธิการบดี มอบถวยรางวัลและเกียรติบัตรแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ชนะเลิศการแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตร 
ครั้งที่ 4 ในงาน Open House ซึ่งคณะวิทยาศาสตร จัดขึ้นระหวางวันที ่8 - 9 มกราคม 2552 ณ คณะวิทยาศาสตร 
ท่ีมา : คณะวิทยาศาสตร         ขอมูล ณ วันท่ี 12 มกราคม 2552 

นวัตกรรมเดนแหงป 2008 
 นิตยสาร Popular Science ซึ่งเปนนิตยสารชื่อดังดานวิทยาศาสตร ไดจัดอนัดับผลงานนวัตกรรมสรางสรรคเดนแหงป 
2008 ซึ่งมีทั้งผลงานประดิษฐคิดคน ดานสุขภาพ อวกาศ สิ่งแวดลอม ของใชในครัวเรือน วิศวกรรม โดยมีผลงานที่ติดอยูใน 100 
อันดับ นวัตกรรมเดน ดังนี ้คือ 

• หัวใจดวงใหมท่ีรอคอย 
  เปนผลงานของทีมนักวิจัยแหง ม.มินนิโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ไดพัฒนาเทคนิคการรักษาหัวใจลมเหลว
ขึ้นใหม โดยนําหัวใจจากผูบริจาคมาขจัดเซลลออก และนําเซลลผูปวยใสกอนนําไปปลูกถายใหม ชวยแกปญหาการขาดแคลน
อวัยวะและแกปญหาการตอตานอวัยวะใหมดวย โดยไดทดลองกับหนูแลวไดผลดี 

• กลองจุลทรรศนมือถือ 
 เปนผลงานพัฒนาของนักชีววิศวกร และนักศึกษา ม.แคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ไดสรางเครื่องมือ

แบบ all in one คือ มือถือ – กลองจุลทรรศน ที่มีกําลังขยายมากถึง 50 เทาขึ้น มากเพียงพอทีจ่ะมองเห็นเซลลเม็ดเลือดแดง
และปรสิตพลาสโมเดียมที่เปนสาเหตุของมาลาเรียได ทําใหแพทยสามารถถายภาพตัวอยางและสงไปยังหองแล็ปนอกพ้ืนที่ 

 ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๘       วันท่ี   ๑๖      เดือน  มกราคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 
เพ่ือใหผูเชี่ยวชาญตรวจวิเคราะหและสงผลเบ้ืองตนกลับมาทางอีเมล ไดภายในเวลาไมเกิน 10 นาท ีซึ่งเปนประโยชนอยางมากตอ
แพทยที่ตองปฏิบัติหนาที่ตามชนบทหางไกลในกลุมประเทศกําลังพัฒนา 

• รองรับทัวรอวกาศ 
 “White Knight Two” เปนอากาศยานที่ทําจากคารบอน – ไฟเบอร ขนาดใหญที่สุด สรางโดยวิศวกร บ. สเกลด 

คอมโพสิคส เพ่ือรองรับการทองเที่ยวอวกาศ โดยนํายานขนาดเล็ก Space Ship Two ไปหยอนลงที่ระดับความสูง 48,000 ฟุต 
เพ่ือนําผูโดยสารไปสัมผัสอวกาศที่ตํ่ากวาวงโคจร รวมถึงเพ่ือใหบริการเชิงพาณิชยราคาถูก เชน บริการสงดาวเทียมขึ้นสูวงโคจร 

• ดาวเทียมบรอดแบนด 
 เปนผลงานของสํานักงานอวกาศญ่ีปุน (Jaxa) สงดาวเทียมคิสึนา นํารองดาวเทียมสือ่สารเชิงทดลองไปและ

เม่ือเดือนกุมภาพันธ ที่ผานมา ชวยใหญ่ีปุนและ 19 พ้ืนที่หางไกลในเอเชียตะวันออกเฉียงใตสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดใน
ราคาถูก ดวยความเร็วสูงถึง 1.2 กิกะบิตตอวินาท ีหรือเร็วกวาที่ชาวอเมริกันใชกันถึง 500 เทาตัว 

• สองโลกอวกาศไกลโพน 
 เปนกลองสองตาขนาดยักษ The Large Binocular Telescope กลองโทรทรรศนมองเห็นดวยตาเปลาดวย

ความละเอียดสูงที่สุดในโลก โดยความรวมมือของอิตาลี เยอรมน ีและสหรัฐ มีลักษณะพิเศษ คือ ทนความรอน และการกัดกรอน
ทางเคมีไดดี สามารถรวมแสงในพ้ืนที่ขนาดเล็กไดดีกวาเม่ือเทียบกับวัสดุอื่น ๆ  

• ไฟฟาจากความรอนท้ิง 
 บริษัท Electra Therm ไดพัฒนา Electra Therm Green Machine เครื่องกําเนิดไฟฟาจากอวกาศรอนทิง้ในเชิง

พาณิชยเจาแรกของโลก เปนการผลิตพลังงานสะอาดและปลอดกาซเรือนกระจก โดยจับเอาความรอนที่ปกติถูกปลอยทิ้งไปโดย
เปลาประโยชนมาใช เชน ความรอนที่ไดจากหมอไอน้ํา หรือระบบทําความเย็นในอาคารสํานักงานตาง ๆ และเครื่องแรกไดนําไป
ติดต้ังแลวที่หองทดลองจีโอเธอรมัล ของ ม. เซาเทิรน ในสหรัฐฯ 

• พลาสติกจากฉี่หม ู
 บ.อะโกรพลาสต ประเทศเดนมารค ไดผลิตยูเรีย ซึ่งเปนเคมีสําคัญใชเปนปุย และวัตถุดิบในการผลิตพลาสติก 

ประเภทโพลียูเรียพอรมาลดีไฮด โดยยูเรียนี้ไดมาจากฉี่หมู แทนที่จะเปนเชือ้เพลิงฟอสซิลที่มีการผลิตเชิงพาณิชยสูงถึงปละ
ประมาณ 100 ลานตัน/ป โดยบริษัทฯ ไดพัฒนาระบบครบวงจรเพ่ือสกัดยูเรียไวในฟารม ซึ่งระบบจะทํางานเก็บรวบรวมฉี่หมู 
อัตโนมัติกอนที่จะกลายเปนแอมโมเนีย และกรองสารยูเรียออกมา เชื่อวาเปนการพัฒนาที่จะทําใหทั่วโลกไดใชพลาสติก โดยสงผล
เสียตอสิ่งแวดลอมนอยลงได 

• เตาเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 บ.เอนไวโรพิต ของสหรัฐไดผลิตเตา Cookstore ใชเชือ้เพลิงในปริมาณเพียงครึ่งหนึ่งแตสามารถใหความรอนได

ทัดเทียมกัน และยังชวยลดการแพรกาซคารบอนไดออกไซดไดถึง 80% โดยไดออกแบบชองลมสําหรับควบคุมไฟ ภายในบุฉนวน
ชวยเก็บความรอน และชวยใหเชื้อเพลิงเผาไหมไดอยางมีประสิทธิภาพ มีประโยชนตอประชาชนคอนโลก โดยเฉพาะในโลกกําลัง
พัฒนาที่ใชเตาหุงตมแบบเปด และเตาถานประกอบอาหาร 

• LHC การทดลองย่ิงใหญท่ีสุด 
 Large Hadron Collider (LHC) เปนเครื่องเรงความเร็วอนุภาคขององคกรวิจัยนิวเคลียรแหงยุโรป หรือ CERN 

ในสวิตเซอรแลนด มีลักษณะเปนทอใตดินวนเปนวงกลมยาว 27 กม. เปาหมายของ LHC คือ ใชทดลองเรงความเร็วอนุภาคใหวิ่ง
ชนกัน เพ่ือสรางความเขาใจเรื่อง การกอกําเนิดของจักรวาล รวมถึงตรวจสอบทฤษฎีทางฟสิกสอนุภาค ซึ่งคงตองใชเวลาอีกหลาย
ปกวาจะนําความรูที่ไดมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอไป 
ท่ีมา : หนังสือพิมพ โลกวันน้ี หนา 11B        ขอมูล ณ วันท่ี 2 มกราคม 2552 


