ปฏิทนิ วิทยาศาสตร 2554
ศูนยส่อื สารวิทยาศาสตรไทย สวทช.

กาลเวลาเวียนผานไปอีก
หนึ่งรอบป
สื่ อ ปฏิ ทิ น ยั ง คงทํ า หน า ที่
อยางซื่อสัตยเพื่อแสดงวัน เดือน ป
และเอื้ อประโยชน ใ นการวางแผน
งานหรือนัดหมายตางๆ แกผูใชงาน
นอกเหนือจากนี้ ภาพปฏิ ทิน เองก็
ยั ง แสดงถึ ง ความสวยงามและให
สาระความรูอีกดวย
ศูนยสื่อสารวิทยาศาสตร
ไทย สวทช. จึงไดสาํ รวจปฏิทนิ ทีจ่ ดั ทําโดยหนวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(วท.)
เชนเคยเปนปทส่ี าม เพือ่ เผยแพรสาระความรูด า นวิทยาศาสตรทไ่ี ดรบั ผานสือ่ ปฏิทนิ ดังกลาว
เริม่ จาก สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปน้ีทําปฏิทินตั้งโตะ แบบใช
งานคู คือแบงเปนปฏิทินเล็กสองชุด ชุดหนึ่งแสดงเฉพาะวัน เดือน
ป ลวนๆ อีกชุดหนึ่งเปนภาพแสดงผลงานหรือกิจกรรมเดนของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน
ภาพลองกองแปรรูป จาก สถาบันวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงประเทศไทย ภาพมุง ฆายุงนาโน จากศูนยนาโน เทคโนโลยีแหงชาติ สวทช. ภาพอุปกรณชวยผาตัด
โรคพังผืดกดรัดเสนประสาทขอมือ จากสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ เปนตน
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศ
ไทย (วว.) ปน้ีมาในรูปลักษณ ขนาดใหญสวยงาม นําเสนอภาพ
และเรื่องราวในหัวขอ ๔๘ ป วว. สนองแนวพระราชดําริ...ซึ่ง
ประกอบดวยงานวิจัยหรือโครงการตางๆ ที่ วว.ไดมีบทบาทในการ
สนองแนวพระราชดํารินั่นเอง

ตัว อย า งเช น ภาพเห็ ด เมื อ งหนาวหลากหลายสายพั น ธุ เป น งานวิ จั ย เห็ ด ของ วว. เช น เห็ ด
นางนวล เห็ดนาเมโกะ เห็ดนางรมทอง เพื่อสงเสริมการผลิตในเชิงพาณิชย ภาพ “พลับ” ผลไมเมือง
หนาวจากแปลงปลูกบนที่สูง ภาพ “กีวีฟรูท ” ผลไมเขตหนาวที่สง เสริมใหเกษตรกรปลูก ภาพบล็อก
ประสาน วว...วัสดุกอสรางทางเลือกใหมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนตน
สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ
สดร.ปนีท้ ําเปนปฏิทินแขวน โดยรูปภาพปฏิทินยังคงนําเสนอภาพที่ชนะ
รางวัลในการประกวดภาพถายทางดาราศาสตรเชนเดียวกับปท่ีแลวในชื่อ
หัวขอ “มหัศจรรยภาพถายดาราศาสตรในเมืองไทย” ซึ่งจัดโดย สดร.
โดยแบงภาพการประกวดออกเปนสี่ประเภท ไดแก 1.ประเภท Deep sky
objects 2.ประเภทปรากฏการณทางดาราศาสตร 3.
ประเภทวัต ถุในระบบสุริยะ 4.ประเภทวิวธรรมชาติกับ
ดาราศาสตร
ภาพที่ไดรางวัลที่ 1-3 ของทั้ ง สี่ ป ระเภท ถู ก
นํามาทําเปนภาพปฏิทินแตละเดือน ซึ่งครบ 12 เดือน
ในหนึ่ ง ป พ อดี เช น ภาพที่ ช นะเลิ ศ ของแตล ะประเภท
ตามลําดับหัวขอขางตน ไดแก ภาพ Helix Nebula ภาพ
มหัศจรรยสรุ ยิ ปุ ราคา ภาพสถานีอวกาศนานาชาติผาน
หนาดวงอาทิตย และ ภาพปราสาทแสงดาว เปนตน
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิส ารสนเทศ
(องคการมหาชน) หรือ สทอภ.เอกลักษณทค่ี กู บั หนวยงานแหงนีก้ ค็ อื
ดาวเทียมธีออส ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกของ
ไทย เพื่อนําขอมูลภูมิสารสนเทศที่ได มาใชประโยชนแกสังคมและ
ประเทศชาติ เชน การประเมินพื้นที่การปลูกขาว การติดตามสภาพ
พื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ น้ําทวม ไฟปา ภัยแลง เปนตน

ปฏิ ทิ น ของ สทอภ.ป นี้
นําเสนอภาพที่ถายจากดาวเทียมธีออส
ในสถานที่สําคัญตางๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เชนเคย เชน ภาพบริเวณ
ทะเลทรายซาฮารา ประเทศอียิปต ภาพ
บริ เวณอุ ท ยานแห ง ชาติ ภูกระดึ ง ภาพ
แสดงพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จังหวัดประจวบคีรีขันธ ภาพบริเวณรัฐปนัง ประเทศมาเลเซีย เปนตน
ศูนยเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) สวทช. ปฏิทินเนคเทค
ยังคงเอกลักษณฉพาะตัว คือทําปฏิทินวิชาการดานวิทยาศาสตร
แบบแขวนขนาดยักษ คือขนาดเทียบเทากระดาษหนาหนังสือพิมพ
หนึง่ คูเ มือ่ กางออกมา โดยมีเปาหมายเพือ่ แจกใหสถานศึกษาตางๆ
นําปฏิทินนี้ไปติดเปนโปสเตอรนิทรรศการเพื่อใหความรูไดเลย
หลังจากทีใ่ ชงานเปนปฏิทนิ แขวนตามปกติแลว
สําหรับปนี้ จับประเด็นเรื่อง ระบบการสื่อสารไทย อดีต
สูอนาคต โดยนําเสนอประวัติการสื่อสารของไทยตั้ง แต
ยุคโบราณ สมั ยยุค สิบ สองปน นา ที่มี การสื่อสารดวย
สมุดขอย ใบลาน มาถึงยุคกอนสุโขทัย มีการใชการสั่น
กระดิ่ง ตีเกาะ ฆอง กลอง มาเร็ว สมัยกรุงศรีอยุธยา ใช
การยิงปนใหญ ใชเรือ ใชสัญ ญาณธงในการสื่อสาร และ
เริ่มเขาสูยุคโทรเลข ยุคโทรศัพท ซึ่งก็มีวิวัฒนาการของ
โทรศัพทอกี มากมาย จนเขาสูย คุ การสื่อสารไรสาย มีส่ือ
ใหม ๆ เกิ ดขึ้ น นั่ น คื อ วิ ท ยุ โทรทั ศน วิ ท ยุ ส มั ครเล น
อินเทอรเน็ต การสื่อสารผานดาวเทียมไทยคม การเปด
ใชดาวเทียมธีออส ตอมาเขาสูยุคของโทรศัพทเคลื่อนที่
พัฒนาตั้งแตยุค 1G 2G 3G และปดทายดวยการสื่อสารยุคอนาคต ที่มีการใชและพัฒนาเทคโนโลยี
เสนใยนําแสงสูบาน เทคโนโลยีเครือขายไรสาย (WiMAX) และโครงขายการสื่อสารแบบไรส ายดวย
ความเร็วสูง (4G)
สําหรับผูท ส่ี นใจรายละเอียดของเนือ้ หา สามารถเขาไปดูไดท่ีเว็บไซตดงั นี้
http://www.nectec.or.th/index.php?option=com_content&view=article&catid=110&Itemid=1
95&id=519

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) ปฏิทนิ อพวช.ปน้ี ดูทแี รกก็อาจนึกวาเปน
ภาพพื้นๆ ทั่วไป ไมไดโดดเดนอะไรนัก แตพออานคําบรรยายภาพแลว ทําใหตองทึ่งมากๆ เพราะภาพ
ทัง้ หมด แสดงถึงภาพปรากฏการณของหยดน้ําหรือมวลน้าํ ทีอ่ ยูใ นสถานการณตางๆ กัน เชน ภาพการ
ระเบิดของลูกโปงที่บรรจุน้ําอยูภายในเมื่อใชเข็มเจาะที่ผิว แสดงใหเห็นทิศทางการเคลื่อนที่ของผิวลูกโปง
ทีแ่ ยกออกจากกัน และรูปทรงของน้ํายังคง
รู ป ทรงของลู ก โป ง อยู เ สี้ ย ววิ น าที ห นึ่ ง
เนื่องจากแรงเฉื่อย หรือภาพน้ําที่อยูในแกว
แชมเปญ ทํ าหน าที่ เ สมื อ นเลนส นู น ที่ มี
สมบัติในการรวมแสง ทําใหเกิดความรอน
สะสมที่จุดรวมแสงซึ่งสามารถใชจุดไฟให
ติดได หรือภาพของหยดน้ํารูปทรงกลมที่แขวนอยูบนเสนใยแมงมุม ทําใหเห็น ภาพหัวกลับของอาคารที่
อยูใ นระยะไกล หรือภาพของหยดน้ําที่หยดลงบนพื้นน้ําผิวเรียบ แรงตกกระทบของหยดน้ําจะทําใหน้ํา
กระจายออกเปนวง กอนที่จะเคลื่อนที่กลับมารวมตัวกันสะทอนสูงขึ้นจาก
จุดกึง่ กลางของวงคลื่น เรียกวา Rebound
peak เปนตน
จะเห็ น ได ว า ภาพทั้ ง หมดนี้ คื อ
ภาพถายที่อธิบายปรากฏการณของหยด
น้ํ าในทางวิ ท ยาศาสตร โ ดยแท ทํ าให เ ราเข าใจสมบั ติ ข องน้ํ า รวมทั้ ง
กฎเกณฑทางฟสกิ สมากขึน้ ดวย
สถาบั น มาตรวิ ท ยาแห ง ชาติ ภาพปฏิ ทิ น อาจไม โ ดดเด น นั ก แต จุ ดน าสนใจกลั บไปอยู ท่ี
เกร็ดความรูเ กีย่ วกับมาตรวิทยา คือ คํานิยามของหนวยวัดตางๆ พรอมรูปการตนู เล็กๆ นารักๆ พิมพไว

ที่ แ ถ บ บ น ข อ ง ห น า ป ฏิ ทิ น
ตัวอยางเชน หนวยวัดความยาวใน
ระบบหนวยเอสไอ คือ เมตร (Meter,m) มีนยิ ามวา เมตร คือ ระยะที่แสงเคลื่อนที่ในสุญญากาศ ในชวง
เวลา 1/299 792 458 วินาที หรือ หนวยวัดอุณหภูมิในระบบหนวยเอสไอ คือ เคลวิน (Kelvin,K) มีนิยาม
วา เคลวิน คือ หนวยของอุณหภูมิทางเทอรโมไดนามิกส ซึ่งเทากับ 1/273.6 ของอุณหภูมิเทอรโม

ไดนามิกสของจุดรวมสามสภาวะของน้ํา เปนตน สวนในหนาอื่นๆ ไดแก หนวยวัดมวล หนวยวัดเวลา
กระแสไฟฟา หนวยวัดความเขมของการสองสวางและหนวยวัดปริมาณของสาร
ปดทายดวยปฏิทนิ ตั้งโตะของ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) มาใน
มาดโฉบเฉี่ยว ฉีกแนวกวาใคร ดวยการใชนางแบบสาวสวยมาเปนภาพประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจ
โดยอาภรณที่นางแบบสวมใสหรือสิ่ง

ประดับรางกายเปนผลิตภัณ ฑท่ี
เกี่ยวของกับผลงานหรือการใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีนวิ เคลียร ภายใตหวั ขอหลักของปฏิทนิ ปนค้ี อื
Nuclear new look for your life เชน การฉายรังสีเพื่อปรับปรุงพันธุ
พืช การยืดอายุอาหาร การเปลี่ยนสีพลอยเพื่อเพิ่มมูลคา การฆาเชื้อ
ในอุปกรณการแพทย การเพิม่ คุณภาพผงไหม เปนตน
ดูโดยภาพรวม ปฏิทินของหนวยงานทีส่ ังกัดภายใตกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ปนี้ ก็ยังคงเอกลักษณการนําเสนอที่ใหความรูทางดานวิทยาศาสตรที่หลากหลายเชนเคย และ
เมื่อใชงานจบปแลว ปฏิทินเหลานี้ก็ยังเปยมดวยคุณคาแกการเก็บสะสม เพื่อใชเปนสื่อการสอน
ของคุณครู เพื่อใชเปนสื่อในการศึกษาหาความรูของนักเรียน และเก็บไวเปนหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรเพื่อการศึกษาสื่อปฏิทินของไทยตอไปในอนาคตไดอีกดวย
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