ป 1 ฉบับที่ 4 ประจําเดือน เมษายน - พฤษภาคม พ.
พ.ศ.2552
วิสัยทัศน : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะเปนองคกรแหงการเรียนรู ที่ผลิตบัณฑิตใหรับใชสังคม มีการบริหารงานคุณภาพใหเกิดสมานฉันทและความเปนกัลยาณมิตร สรางความเปนเลิศ
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ป
องถนิ่
ใหสอดคลองกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพคูคุณธรรม มีภาวะผูนําและอุดมการณในการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปพัฒนาทองถิ่น เพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอม

บก.บอกขาว

พบกันอีกแลวนะคะ สําหรับจดหมายขาวฉบับนี้ เปนฉบับเดือนเมษายน-พฤษภาคม เนื่องจากกองบรรณาธิการมีภารกิจมากจึงขอรวบเปนฉบับเดียว
ในช ว งเดื อ นเมษายน พวกเราชาวคณะวิ ท ยาศาสตร ฯ มี ภ ารกิ จ หลั ก ๆ ก็ คื อ การซ อ มรั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รของบั ณ ฑิ ต ก อ นหน า นี้ เ ราก็ มี โ อกาสหยุ ด ยาวตั้ ง แต
วันที่ 11-17 เม.ย. เนื่องจากเปนวันหยุดสงกรานตประจําปตอดวยมีเหตุการณวุนวายทางการเมือง ทําใหไดพักผอนกันเต็มที่ และในวันที่ 27-29 เม.ย. ทางคณะยังไดพาคณาจารย
และเจาหนา ที่ไปศึกษาดููง านที่จังหวั ดชลบุรีอีกดว ย บก.ในฐานะตัวแทนของคณาจารยแ ละเจาหน า ที่ข อขอบคุ ณ อาจารย กัญญารั ตน ที่ ใหความอนุ เ คราะห สถานที่ ดู ง าน
และยังเลี้ยงอาหารกลางวันอรอย ๆ พวกเราดวย และในชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม คณะยังไดจัดการอบรมครู นักเรียน หลายโครงการ ยิ่งไปกวานั้นในเดือนพฤษภาคม
คณะก็ยังไดนํา รองอธิการบดี ผูบริหารตั้งแตหัวหนาสาขาวิชาขึ้นไปและตัวแทนแตละสาขาวิชา จํานวน 25 คน ไปศึกษาดูงานที่เมือง ฮานอย สาธารณรัฐประชาชนเวียดนาม เมื่อ
ไดประสบการณจากการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศแลวก็ขอใหชวยกันสรางสรรคงานดี ๆ เพื่อพัฒนาคณะของเราใหดียิ่ง ๆ ขึ้นไป พบกันใหมฉบับเดือนมิถุนายน คะ

บรรณาธิการ

คณบดี...อยากคุ
...อยากคุย
ชวงเดือนเมษายนทีผ่ านมา คณะวิทยาศาสตรฯ มีกิจกรรมมากมายคือ
1. คา ยอััจฉริยิ ภาพทางคณิติ ศาสตร และวิิทยาศาสตร ใใหก ับนัักเรีียน จ.อุทัยธานีี ตอ งขอขอบคุณอาจารยท ุกทา นทีเ่ี สียี สละเวลาไปเป
ไป ปนวิทิ ยากรให
ใ ค วามรู ความสนุกสนาน
งานนี้ไดรับคําชมจากอาจารยและเด็กๆ เมืองอุทัยธานี เปนอยางดี
2. จัดอบรมการสอนวิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลกดาราศาสตร ใหกับครูใน 3 จังหวัด พื้นที่อุทัยธานี ชัยนาท และนครสวรรค ตองขอขอบคุณอาจารยสาขาฟสิกสและ
วิทยาศาสตรทั่วไป รวมทั้งอาจารยสาสขาอื่นๆ ที่ชวยกันดําเนินการไปไดลุลว งดวยดี
3. จัดอบรมสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน โดย ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงศคาํ จันทร ดําเนินการเปนทีเ่ รียบรอย
4. จัดการศึกษาดูงานจังหวัดชลบุรี เพื่อเตรียมจัดสหกิจศึกษา โดยดูงานที่โรงงาน และมหาวิทยาลัยบูรพา อาจารยไดรับความรู และประสบการณดว ยดี
5. งานรับพระราชทานปริญญาบัตร งานนี้สาํ เร็จเรียบรอยไปดวยดี ขอขอบคุณคณาจารยทชี่ วยกันทุมเทฝกซอมคุมแถว จนทําใหบัณฑิตรับปริญญาไดสวยงาม ปหนาคงตอง
ขอความรวมมืออีกนะครับ
ขอความรวมมออกนะครบ
6. ชวงตนเดือน พ.ค. คณาจารยคณะวิทยาศาสตรฯ หลายทานตองเดินไปรวมแขงขันกีฬาบุคลากร “ปบทองเกมส” ที่ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ขอใหอาจารย
นําชัยชนะมาใหมหาวิทยาลัยของเราบางนะครับ สักเหรียญ , 2 เหรียญ...
ผศ.ดร.ศุภชัย ทวี
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตรฯ ไดจัดประชุมวิพากษหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา โดยมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกเขารวม
การวิพากษหลักสูตรจํานวน 7 ทาน ไดแก รศ.ดร.มังกร ทองสุขมี, รศ.ดร.สัมฤทธิ์ โมพวง, รศ.ดร.ชะมัด โชชัย, รศ.ดร.อุไรวรรณ วิจารณกุล, รศ.ดร.วรัญญา
จีระวิพูลวรรณ, ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ และ ดร.ไพบูลย วิริยะวัฒนะ เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2552 ณ หองดุสิตา อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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คณะวทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ รรวมกบสานกงาน
วมกับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี จัดเขาคาย
นั ก เรี ย นสั ง กั ด จ.อุ ทั ย ธานี โครงการ
พั ฒ น า อั จ ฉ ริ ย ภ า พ ค ณิ ต ศ า ส ต ร
วิทยาศาสตร ระดับ ม.ตน ครั้งที่ 2 เมื่อ
วันที่ 27 มี.ค.- 3 เม.ย. 52 ณ โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.อุทัยธานี
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เมื่อวันที่ 27-28 เม.ย. 2552 คณาจารยและเจาหนาที่คณะวิทยาศาสตร จํานวน 41 คน ไดเดินทางไป
ศึึกษาดูงาน ในโครงการเตรี
ใ โ
ียมความพรอมสํําหรัับจััดทํําหลัักสูตร สหกิิจศึึกษา ที่ี จ.ชลบุรี โโครงการนี้ีมีวัตถุประสงคเพืื่อให
ใ 
คณาจารยและเจาหนาที่ฝายสนับสนุนเขาใจระบบปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ เพื่อนํามาสรางหลักสูตร
สหกิจศึกษาสาขาตางๆ โดยสถานที่ที่เขาไปเยี่ยมชมคือ บริษัท ชลบุรีตราแมครัวฉลากทอง จํากัด และบริษัท จิ้วฮวด จํากัด
และเขาศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร ม.บูรพา นอกจากนี้ยังเขาชมสถานที่ทองเที่ยวสําคัญ
ตางๆ ใน จ.ชลบุรี เชน เรือหลวงจักรีนฤเบศร หาดทรายแกว วิหารเซียน วัดเขาชีจัน และไรองุน จากการไปศึกษาดูงาน
ดังกลาวคณาจารยและเจาหนาที่ทกกคนได
รับทั้งความรตามวั
ตถประสงค
ของโครงการและความสนกสนานเพลิ
ดเพลินกลับมา
ดงกลาวคณาจารยและเจาหนาททุ
คนไดรบทงความรู
ามวตถุ
ประสงคของโครงการและความสนุ
กสนานเพลดเพลนกลบมา
ไดเปนอยางดี
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เมื่อวันที่ 19-21 พ.ค. 2552 คณาจารยและเจาหนาที่คณะวิทยาศาสตรฯ จํานวน 25 คน ได
เดินทางไปศึกษาดูงานดานเทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่ Hanoi National University ณ
ประเทศเวียดนาม โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหอาจารยไดรับประสบการณ แลกเปลี่ยนความรูกับอาจารยใน
มหาวิทยาลัยของเวียดนามที่จัดการเรียนการสอนโดยเนนการนําทฤษฎีสูการปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้ง
เพื่อใหอาจารยมีเครือขายความรวมมือในการทําวิจัยและการตีพิมพบทความในวารสารตางประเทศ นอกจากนี้
ยังไดเที่ยวชมสถานที่ทองเที่ยวสําคัญตางๆ ของเมืองฮานอย ประเทศเวียดนามอีกดวย
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สาขาชีววิทยาฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สวนพฤกษศาสตรในโรงเรียนและปาชุมชนใน จ.นครสวรรค”
เมื่อวันที่ 28-30 เม..ย. 2552
ณ หองนนทรี อาคารศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

รับนองใหม
รบนองใหม

คณะวิทยาศาสตรฯ ขอแสดงความยินดีและยินดีตอ นรับนักศึกษานองใหมป 1 ของคณะวิทยฯ จํานวน 369 คน
ที่กาํ ลังจะเขาศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2552 ทุกคนนะครับ
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คณะวิทิ ยฯ ขอแสดงความยิินดีแี กบ ัณฑิติ และมหาบัณ
ั ฑิิตทุกทา นทีเ่ี ขา รัับพระราชทาน
ปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2552 ที่ผานมา ณ หอประชุมฑีปงกรรัศมีโชติ จ.เชียงใหม

ปการศึกษาที่ 1/2552 คณะของเรามี อาจารยใหม มาแนะนําใหทุกทานรูจัก 3 ทานคือ

น.ส.วันดี ฉวีจันทร์ (อ.แหม่ม)

นายบงกฎ พัฒนา (อ.กฏ)

น.ส.นิดานุช แก้วเทพ (อ.ตูน)

อาจารย์สาขาวิทย์ฯสุขภาพ

อาจารย์สาขาวิทย์ฯสุขภาพ

อาจารย์สาขาคณิตศาสตร์ฯ
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ประวัตินักคณิตศาสตร
ปาสคาล ( Blaise Pascal )
ชื่อเต็ม ๆ วา Blaise Pascal ปาสคาลไมใชผูพัฒนาภาษาคอมพิวเตอรท่ีชื่อภาษาปาสคาล ปาสคาล
เกิดวันที่ 16 เดือนมิถุนายน ปค.ศ. 1623 ที่ประเทศฝรั่งเศส ชวงที่ปาสคาลยังมีชีวิตอยูมีระยะเวลากวา
300 รอยปกอนที่จะมีคอมพิวเตอร ดร.เวียตผูพัฒนาภาษาปาสคาลไดตั้งชื่อภาษาใหเปนเกียรติแก
ปาสคาล ทั้ ง นี้ เ พราะปาสคาลเป น นั ก คณิ ต ศาสตร ผู ห นึ่ ง ในยุ ค การพั ฒ นาวิ ช าคณิ ต ศาสตร ใ นช ว ง
ศตวรรตที่ 16‐17 ปาสคาลเปนผูมีจินตนาการและความคิดที่กวางไกล ปาสคาลไดศึกษาแนวคิดของ
ยูคลิดในเรื่อง Elements ในชวงอายุยังวัยเยาว เขาทําความเขาใจหลักและทฤษฎีหลายอยางของยูคลิด
ได
ไ ก อนอายุ 12 ป นอกจากนีีเ้ ขามีคี วามสนใจในเรื
ใ ใ ือ่ งวิชิ าฟฟสิกส โดยเฉพาะในเรื
โ
ใ อ่ื งของเหลว
และแรงดันของเหลว โดยนําหลักการของอารคีมีดีสมาใช จนในที่สุดเขานํามาประดิษฐเปนเครื่องจักรไฮดรอลิกที่มีประโยชนอยางมากในการยก
น้ําหนัก และยังไดอธิบายหลักการของความดันของเหลว พอของปาสคาลทําหนาที่เปนหนวยเก็บภาษีใหรัฐบาลฝรั่งเศส ครอบครัวของเขาจึงตองยุง
เกี่ยวกับเรื่องตัวเลขของเงินทองจํานวนมาก ดวยความติดที่อยากจะหาเครื่องจักรเขามาชวยเปนเครื่องคํานวณคิดเลข เขาไดประดิษฐเครื่องคิดเลขแบบ
กลไกขึ้น เขาใชเวลาถึง 3 ปในการประดิษฐ และสรางขึ้นมาใชงาน และประสบผลสําเร็จดวยดี ปาสคาลแสดงใหเห็นความเปนคนชางคิด และพัฒนา
อยางดียิ่งเพียงเมื่อเขามีอายุได 16 ป ปาสคาลไดเสนอผลงานวิจัยในบทความที่เขานําเสนอ ไดแก "Essay on Conic Sections" ซึ่งเปนเรื่องราว
เกียี่ วกับั รูปตัดั กรวย ทีแ่ี สดงการวิเิ คราะหเ ชิงิ เรขาคณิติ และคณิติ ศาสตรท ีเ่ กียี่ วขอ ง ตอ มาปาสคาลได
ป
ไ มีโอกาสศึึกษาวิิชาคณิิตศาสตรชัน้ สูงขึนึ้
กั บ แฟร ม าต โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง เรื่ อ งรากฐานแคลคู ลั ส และทฤษฎี ค วามน า จะเป น ผลงานอย า งหนึ่ ง ที่ เ รารู จั ก กั น ดี คื อ สามเหลี่ ย มปาสคาล
ซึ่งเปนตัวเลขที่จัดทรงเปนรูปสามเหลี่ยม ซึ่งในชีวิตประจําวันของเราเกี่ยวของกับตัวเลขเหลานี้อยูมาก
ขาวประชาสัมพันธ : สาขาคณิตศาสตรและสถิติรวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จัดการอบรมโครงการ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โดยกําหนดการจัดอบรมครูระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) ในวันที่ 6 – 7
พฤษภาคม 2552 และระดับประถมศึกษาในวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2552

เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“เทคโนโลยีการถายยีนในพืชอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการปรับปรุุงพันธุ”ุ
เมื่อวันที่ 7-9 เม.ย. 2552 ผมไดมีโอกาสเขาประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคโนโลยีการถายยีนในพืชอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการปรับปรุง
พันธุ” โดยภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เนื่องจากเปนหัวขอการประชุมที่สามารถนํามาปรับใชในการเรียน
การสอน และการทําวิจัยทางดานนี้โดยตรงจึงตัดสินใจเขารวมการประชุมในครั้งนี้ ในการประชุมประกอบไปดวยเนื้อหาวิชาทางดานเทคนิคการถาย
ยีน การสรางองคประกอบของยีน การนําไปใชประโยชนในเชิงวิชาการและการคา รวมถึงขอปฏิบัติ กฎหมาย และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดย
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิท้งั ในและนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จากการเขาประชุมดังกลาวผมรูสึกวานอกจากจะไดความรูทางทฤษฎีจากวิทยากรหลายๆทานแลว ทางคณะผูจัดจะเนนใหความรูในเชิง
เทคนิคการปฏิบัติงานทดลองเพื่อใหไดผลสําเร็จในงานวิจัยดานการถายยีนในพืชไดเปนอยางดี และสามารถนําไปพัฒนาและใชประโยชนในเชิง
วิชาการไดตอไป.
โดย อ.ณัฐพงษ สิงหภูงา
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ขาวจากสาขาวิชาเคมี

Buckyball โมเลกุลมหัศจรรยแหงยุคนาโน

คารบอน (carbon) เปนธาตุที่นาสนใจมากที่สุดอยางหนึ่ง เนื่องจากมันเปนองคประกอบของสิ่งชีวิตทุกชนิดในโลก สิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบ ๆ ตัวจะ
ญ เชน อาหารพวกโปรตีน คารโบไฮเดรตและไขมัน เครื่องนุงหมพวกใยสังเคราะหและใยธรรมชาติ ยารักษา
เกี่ยวของกับสารประกอบของคารบอนเปนสวนใหญ
โรค เครื่องใชตางๆที่ทําจากพลาสติก ผงซักฟอก น้ํามัน น้ําหอม และกระดาษ เปนตน คารบอนเปนธาตุที่มีอยูในโลกคอนขางมากทั้งในรูปของธาตุอิสระและ
สารประกอบ คารบอนอยูในภาวะอิสระตามธรรมชาติที่มี 2 รูป คือ แกรไฟตและเพชรในป พ.ศ. 2528 นักเคมีก็ไดพบโมเลกุลของคารบอนที่มีการจัดเรียงตัว
ของอะตอมคารบอนในลักษณะใหม โมเลกุลที่วานี้ มีชื่อเปนทางการวา บัคมินสเตอรฟูลเลอรีน(Buckminsterfullerene) และมีชื่อเลนวา บัคกี้บอล
(Bucky bal) เปนสารที่มีโครงสรางโมเลกุลประกอบดวยคารบอน 60 อะตอม(C60)เชื่อมตอกันเปนรูปทรงกลมคลายกับลูกฟุตบอล บัคกี้บอลมีขนาดเสน
ผานศูนยกลางโมเลกุลประมาณ 1 นาโนเมตร ประกอบดวยวงหกเหลี่ยมของคารบอน (hexagons) จํานวน 20 วง และวงหาเหลี่ยม (pentagons)
จํานวน 12 วง โดยที่บัคกี้บอลถือวาเปนโมเลกุลสารอินทรียที่มีรูปทรงสมมาตรที่สุดเทาที่มนุษยเคยคนพบจนถึงปจจุบันนักวิจัยไดพบวา C60 เปนโมเลกุลที่
เสถียร ดงนนเวลาเราเอาอะตอมของธาตุ
เสถยร
ดังนั้นเวลาเราเอาอะตอมของธาต

ที่เปนกัมมันตรังสีบรรจุเขาที่ใจกลางของโมเลกุล เราสามารถใชมันเปนยาที่มีศักยภาพในการตอสูมะเร็งรายได และถาเรานํา C60 มาเรียงตอกันเปน
สายสรอยยาว เราก็จะไดพลาสติกชนิดใหมที่แข็งแรง ทนทานกวาพลาสติกธรรมดาๆ หลายเทา เรายังสามารถใช C60 ในอุตสาหกรรมทําแบตเตอรี่
และใช เป นเชื้ อ เพลิง ในจรวดก็ยั งได เพราะ C60 สามารถใหพ ลังงานไดมากกว าเบนซินทั่ วไป นัก ฟ สิก สยัง ไดพ บวา หากเขาลดอุ ณหภู มิข อง
buckyball ใหต่ําจนกระทั่งถึงอุณหภูมิ -250 องศาเซลเซียสแลว buckyball ก็จะเปลี่ยนสภาพเปนสารตัวนํายิ่งยวดที่อนุญาตใหกระแสไฟฟา
ไหลผานไดดีและเมื่อเร็วๆ นี้นักวิทยาศาสตรยังสามารถสังเคราะหโมเลกุลของคารบอนที่มีขนาดใหญกวา C60 ไดอีกเปนจํานวนมาก เชน C70 ที่มี
ลักษณะคลายลูกรักบี้ C240 , C540 (super fullerene) และ C960 (hyper fullerene) ซึ่งโมเลกุลเหลานี้จะมีบทบาท ในชีวิต
สังคม เทคโนโลยี มากขึ้นอีกในอนาคตตอไป
แหลงอางอิง
http://www.mwit.ac.th/~Physicslab/content_01/sutut/buckyball.pdf
http://forum.nanosofttech.com/index.php?topic=263.0

สวัสดีคะมาพบกันอีกครั้งแลวนะคะ ครั้งนี้จะเปนการนําเสนอถึงกิจกรรมที่สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศไดมี
สวนรวมในการจัดกิจกรรมคะ โดยมีชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม นี้มี 2 กิจกรรมหลักๆ คะ ไดแก
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสรางเว็บไซตสําเร็จรูปดวยโปรแกรม Drupal ซึ่งการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 29 30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2552 มีผูเขารวมอบรมจํานวน 21 คน ซึ่งเปนบุคคลจากภายนอก ผลจากการประเมินพบวาผูเขารวมอบรมสวนใหญมี
ความพึงพอใจตอการอบรมที่จัดขึ้นในระดับมาก

โครงการจัดอบรมการเขียนโปรแกรมสําหรับระบบฐานขอมูล Oracle 11g PL/SQL Enterprise Developer มีผูเขารวมอบรมเปน
นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร และนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 30 คน
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'เบตาแคโรทีน' มีประโยชน แตถาทานมากไป อาจกลาย 'เปนโทษมหันต'

กระแสการดูแลสุขภาพในปจจุบันกําลังมาแรง หลายคนนิยม
ทาน 'อาหารเสริม' โดยเชื่อวาเปนการบํารุงสุขภาพความงาม และ
ปองกันโรค โดยเฉพาะโรคมะเร็ง แตจากผลการศึกษาพบวา การ
กิน'เบตาแคโรทีน'มากไป อาจกลายเปน'สารกอโรคมะเร็ง'ได !!
จากการตรวจดูใ นอิ น เตอรเ น็ ท แล วจะพบวา มีก ารโฆษณาขาย
ผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อเสริมสรางสขภาพร
ผลตภณฑอาหารเสรมเพอเสรมสรางสุ
ขภาพรางกาย
างกาย โดยอ
โดยอางวาม
างวามี
สวนผสมของ 'สารตานอนุมูลอิสระ' ที่มีประสิทธิภาพสูง และมัก
ระบุวาไมมีผลขางเคียงใดๆ แตในความเปนจริงแลว ขอมูลเหลานี้
เปนความจริงหรือไม การบริโภคอาหารเสริมอนุมูลอิสระอยาง
ตอเนื่องและจํานวนมาก จะสงผลตอสุขภาพของเราอยางไร เปน
คุณหรือเปนโทษ ... เปนหลายคําถามที่หลายคนอยางรูและควร
ดังที่ทราบกันดีกวา สารตานอนมลอิ
ุ ู สระมีอยูหลายชนิด และแทบ
จะมีอยูทั่วไปในอาหารทุกมื้อ ทั้งนี้ อาหารที่เรามั่นใจไดแนนอนวา
มีสารชนิดนี้ คือ เมล็ดพืชทุกชนิด แตสิ่งที่ควรระวังคือ เมล็ดพืช
บางชนิดมีพิษ ดังนั้น สารพิษจึงอาจหลุดออกมาพรอมกับสารตาน
อนุมูลอิสระไดนอกจากนี้ 'ใบพืช' โดยเฉพาะบริเวณที่เปนสีเขม
ไมวาจะเปนสีเขียว เหลือง หรือแดง ก็มีสารตานอนุมูลอิสระอยู
เชนกัน รวมทั้ง 'เปลือกผลไมสุก' ก็มีสารตานอนุมูลอิสระมาก
เชนกัน โดยการจากวิจัยของนักวิทยาศาสตรชาวอินเดีย พบวา
เปลือกของมะมวงสุกที่ปริมาณสารตานอนุมูลอิสระมากพอที่ควร
จะเก็บมาสกัดมาใหสาวๆ ทานเพื่อบํารุงผิวตองรู สวนที่มีความ
สงสั ย กั น ว า หากนํา สารต า นอนุมู ล อิส ระมาทาผิ ว หนั ง จะได ผ ล
หรือไมนั้น พบวาเปนวิธีที่ไดผลเชนกัน แตมีตนทุนสูงกวาการกิน
เพราะการผลิตผลิตภัณฑบํารุงผิวที่ผสมสารตานอนุมูลอิสระนั้น
ตองมีีการสกััดสารตานอนุมูลอิิสระออกมาจากแหลงตางๆ แลว
นําไปผสมกับสารอื่นๆ จึงทําใหมีราคาแพงมาก เมื่อนํามาเทียบ
กับการกิน จะพบวาตนทุนการปองกันอนุมูลอิสระดวยการกินจะ
ถูกกวากันมาก

เนื่องจากระบบทางเดินอาหารของเรามีระบบสกัดสารที่มีประโยชนที่ดีที่สุด
อยูแลวประโยชนของการกิน 'สารตานอนุมูลอิสระ' จากอาหารยังมีอีก คือ
หากเรารับสารตานอนุมูลอิสระจากการกินอาหาร โอกาสที่จะไดรับสารนี้มาก
เกินความตองการของรายกาย จะนอยกวาการกิน 'อาหารเสริม' เพราะอาหาร
เสริมจะมีสารนี้สูงมาก เนื่องจากอยูในรูปของสารเขมขน เราจึงควรคํานึงถึง
วรรคทองของ 'บิบดาวชาพษวทยา
ดาวิชาพิษวิทยา' ไวใหดวา
ไวใหดีวา'สารเคมี
สารเคมทุทกกชนิ
ชนดมทงประโยชน
ดมีทั้งประโยชน
และโทษ ขึ้นอยูกับขนาดหรือปริมาณที่บริโภคเขาไป'
ดังนั้น ถาเราไม
ตองการไดรับสารตานอนุมูลอิสระมากเกินไป การกินอาหารเปนวิธีที่ดีที่สุด
โดยเรามีขอมูลยืนยันวาเรื่องนี้ จากการศึกษาเรื่องการใชสารตานอนุมูลอิสระ
'เบตาแคโรทีน' เพื่อปองกันโรคมะเร็งปอด ซึ่งผลการศึกษาพบวา การให
ตํารวจจราจรในหลายประเทศทานอาหารเสริมสารตานอนุมูลอิสระ แทนที่จะ
เปน 'การลด'
เปน
การลด โอกาศการเกดมะเรงปอด
โอกาศการเกิดมะเร็งปอด กลบกลายเปน
กลับกลายเปน 'การเพิ
การเพม่ม' อตราการ
อัตราการ
เกิดมะเร็งปอดใหมากขึ้น!!! เนื่องจาก สารเบตาแคโรทีน คือ สารตานอนุมูล
อิสระ (Anti‐Oxidant) ที่เมื่อรางกายไดรับมากกวาความตองการ จะหัน
ไปทําหนาที่ในทางตรงกับขาม โดยกลายตัวเปน 'Pro‐Oxidant' ซึ่งเปน
สารที่สงเสริม 'การเกิด' อนุมูลอิสระ ดวยเหตุผลเชิงชีวะเคมี ดวยเหตุนี้ การ
บริโภคเบตาแคโรทีนในรูปแบบของอาหารเสริมที่มากเกินไป อาจเปนการเพิ่ม
ความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง ขณะที่การรับประทานอาหาร เชน มะละกอ
สุก ฟกทอง ตําลึง โอกาสที่รางกายจะไดรับสารนี้มากเกินไปจะเปนไปไดยาก
เพราะเราจะอิ่มกอนไดรับปริมาณมากเกินไป โดยมีกระเพาะเปนผูกําหนด

Science.news 10
เรื่องเลา ชาวคาย 2
สําหรับทานที่ติดตามขาวสารจากสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คงไดทราบรายละเอียดของการจัดคายอนามัยสิ่งแวดลอมครั้ง
ทที่ 8 ณ อาเภอบานไร
ดเดนของคายในครงนนคงหนไมพนอากาศทหนาวจบใจ
อําเภอบานไร จงหวดอุ
จังหวัดอทัทยธานกนแลว
ยธานีกันแลว จุจดเด
นของคายในครั้งนั้นคงหนีไมพนอากาศที่หนาวจับใจ นาใจไมตรของผู
น้ําใจไมตรีของผคน และการรวมแรงรวมใจ
และการรวมแรงรวมใจ
ของนักศึกษาในการทํากิจกรรมตาง ๆ ในฉบับนี้สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมขอนําเสนอ เรื่องเลาชาวคาย 2 หรือกิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การวางแผนและการนิเทศงานอนามัยสิ่งแวดลอมครั้งที่ 7 ซึ่งคายนี้สืบเนื่องมาจากการเรียนการสอนในรายวิชาการวางแผนและการนิเทศงานอนามัย
สิ่งแวดลอม ซึ่งอยูในแผนการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 3 โดยการจัดคายในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาฝกวางแผนการทํางาน และฝกทักษะ
ดานการนิเทศงานอนามัยสิ่งแวดลอม โดยทักษะที่สําคัญคือการมอบหมายงาน ทัศนคติในการทํางาน การบริหารจัดการ การติดตอสื่อสาร และการ
สรางความสัมพันธ ฯลฯ รวมทั้งการนําความรูในภาคทฤษฎีไปปฏิบัติจริง สรางความสัมพันธอันดีกับชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งกิจกรรม
ดังกลาวมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทักษะดานตาง ๆ ใหกบนกศกษาไดเปนอยางด
ดงกลาวมบทบาทสาคญในการพฒนาทกษะดานตาง
ใหกับนักศึกษาไดเปนอยางดี โดยค
โดยคายในครงนจดขนในระหวางวนท
ายในครั้งนี้จัดขึ้นในระหวางวันที่ 55-77 มนาคม
มีนาคม 2552 ณ
สถานีอนามัยเขาลอ โรงเรียนบานเขานอย และวัดหางน้ํา อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค โดยมีกิจกรรมหลักคือ 1) การตรวจหาปริมาณเอนไซม
โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรเพื่อประเมินความเสี่ยงจากการใชสารฆาแมลงพวกออรกาโนฟอสเฟต และคารบาเมต จากเกษตรกรทั้งหมด 53
คน พบวาเกษตรกรอยูในเกณฑมีความเสี่ยงและไมปลอดภัยรอยละ 45.3 ซึ่งอยูในเกณฑที่นาเปนหวง การปรับเปลี่ยนวิธีการในการเพาะปลูกพืชนาจะ
เปนแนวทางที่จะชวยใหเกษตรกรลดความเสี่ยงจากสารเคมีปราบศัตรูพืชได 2) การจัดอบรมใหความรูเรื่องสารเคมีกําจัดศัตรูพืช การใชและการ
ปองกัน 3) การจัดนิทรรศการใหความรูทางดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ ใหกับนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ 4) การจัดอบรมและ
กิจกรรมเรื่องการกําจัดขยะ และการดููแลสุขภาพปากและฟนใหกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 1 – 6 5) การทาสีโรงอาหาร (สีชมพูู) หองน้ํา
(สีเขียว) เสาธง (สีสม) และที่ทิ้งขยะโรงเรียนบานเขานอย (สีฟา) โดยความตั้งใจของทาน ผอ. ที่อยากใหโรงเรียนเปนสีลูกกวาดสดใส และทาสีสวน
สมุนไพรสถานีอนามัยเขาลอ 6) ใหความรูและเชิญชวนประชาชนชิมน้ําสมุนไพรชนิดตาง ๆ 7) จัดหองสมุดโรงเรียนบานเขานอย 8) ปรับภูมิทัศน
โดยทั่วไป ซึ่งกิจกรรมตาง ๆ นั้นเปนกิจกรรมที่นักศึกษาชั้นปที่ 3 ซึ่งเปนผูจัดคายในครั้งนี้สํารวจความตองการและสภาพพื้นที่เพื่อวางแผนการจัด
กิจกรรมใหเหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุด และหลังจากทํากิจกรรมตาง ๆ นักศึกษาจะมีหนาที่ในการนิเทศการทํางานเพื่อชี้ขอบกพรอง ติชม และ
แนะนําการทํางานในครั้งตอไป
การจัดคายในครั้งนี้สําเร็จลงไดดวยดีตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมตองขอขอบพระคุณทานคณบดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีอนุมัติงบประมาณในการดําเนินโครงการ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขานอย หัวหนาสถานีอนามัยเขาลอ ที่
อนุ เ คราะหส ถานที่ สําหรั บ จัดกิจ กรรมของนักศึกษา รวมทั้ งทุ กท านที่มีสวนในการออกคา ยในครั้งนี้ ซึ่งสิ่งที่ ไดคงไม ไดมีเพี ย งแตค วามรูแ ละ
ประสบการณดานวิชาการเทานั้น แตสิ่งที่พวกเราชาวคายไดรับในครั้งนี้ยังมีความสุขที่เกิดจากการเปนผูให ไมวาจะเปนรอยยิ้มของนักเรียนตัวนอย คํา
ขอบคุณของชาวบาน ครู อาจารยและเจาหนาที่ทําใหพวกเราหายเหนื่อยและยิ้มไดอยางมีความสุขทามกลางอากาศที่แสนรอนของเดือนมีนาคม
“การใหที่ยิ่งใหญคือการใหตอไปไมรูจบ”

ทาสีเสาธง (ยิง่ สูง ยิ่งรอน)

ทาสีหอ งน้ํา สูตายคะ

หองสมุดเพื่อนอง

เกมขยะชิ้นนี้ ทิง้ ลงถังไหน

โรงอาหารสดใสหลังการทาสี

ดื่มน้ําสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

สอนนองแปรงฟน

ตรวจปริมาณเอนไซมโคลีนเอสเตอเรส

พวกเราชาวคาย

Science.news 11
ทุนการศึกษา/วิจัย
¾ สกอ.
North-South
สกอ ประกาศใหทราบเรองทุ
ประกาศให้ทราบเรื่องทนน Hubert HH. Humphrey North
South Fellowship Program ประจาป
ประจําปี 2553 สาหรบ
สําหรับ
ผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อ/อบรมและฝึกงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (รายละเอียดติดที่บอร์ดคณะ)
¾ สกอ. ประกาศให้ทราบเรื่องทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จีน
ประจําปีการศึกษา 2552-2553 (รายละเอียดติดที่บอร์ดคณะ)
¾ สกอ. ประกาศให้ทราบเรื่องทุนจากฝ่ายออสเตเลียว่า มีความประสงค์จะให้ทุน Technology Grants (ทุนปริญญาเอกและทุนวิจัย
หลังปริญญาเอก) เพิ่มเติม โดยส่งหลักฐานภายในวันที่ 19 มิ.ย. 52 (รายละเอียดติดที่บอร์ดคณะ)
¾ วช.
วช เปดรบขอเสนอโครงการวจย
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจํ
ประจาปงบประมาณ
าปีงบประมาณ 2552 (เพมเตม)
(เพิ่มเติ่ม) ทานสามารถดู
ท่านสามารถดรายละเอี
รายละเอยดและดาวนโหลดแบบฟอรม
ยดและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ได้ที่ www.nrct.go.th โดยมีกําหนดส่งภายในวันที 8 มิ.ย. 2552 นี้นะครับ
¾ สกอ. มีความประสงค์ให้งบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาภูมิปัญญาและการวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาเอดส์โดยจัดส่ง
ในนามของสถาบันอุดมศึกษา โดยท่านสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาให้ หรือ download เอกสารได้จาก www.mua.go.th
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยประเภททุนวิจัยนวมินทร์ ประจําปี 2553
ตั้ ง แต่ บั ด นี้ ถึ ง 30
มิ . ย.2552
โดยท่ า นสามารถดู ร ายละเอี ย ดตามเอกสารที่ แ นบมาให้ หรื อ ทาง http://navamin.nrct.go.th

ประชุมสัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ
¾ คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา จัดงานประชุมนานาชาติและงานนิทรรศการด้านการเรียนการสอน “1st International Conference
on Learning & Teaching : Active Learning และ EDUCA 2009” ระหว่างวันที่ 15-17 ต.ค. 2552 (รายละเอียดติดที่บอร์ด
คณะ)
¾ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดประชุม “คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (Institution
Biosafety Committee-IBC) ประจําปี 2552” ในวันพุธ ที่ 27 พ.ค. (รายละเอียดติดที่บอร์ดคณะ)
¾ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมจัดกิจกรรมและเข้าชมงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประจําปี 2552” วันที่ 8-23 ส.ค. 2552 (รายละเอียดติดที่บอร์ดคณะ)
¾ สกอ. ขอเชิญส่งผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเข้ารับการคัดเลือกเพื่อนําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “2552 ปี
แห่งคุณภาพการอุดมศึกษา” ในวันที่ 2-3 ก.ค. 2552 (รายละเอียดติดที่บอร์ดคณะ)
¾ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดประชุมประจําปีระดับนานาชาติ ครั้งที่ 21 ของ
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย เรื่อง “Biotechnology : A Solution to Global Economic Crisis?” วันที่ 24-25 ก.ย.
2552 (รายละเอียดติดที่บอร์ดคณะ)
¾ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “International Conference on Higher Education
Research and Development : Looking Beyond Globalization” วันที่ 9-12 ก.ค. 2552 (รายละเอียดติดที่บอร์ดคณะ)
¾ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 14 เรื่อง “พลังชุมชน : สุขภาพดีวิถี
ไทย” วันที่ 13-15 พ.ค. 2552 (รายละเอียดติดที่บอร์ดคณะ)
¾ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “วัสดุผสมชีวภาพเพื่อประยุกต์ในทางการแพทย์ ครั้งที่ 1” วันที่
15 พ.ค. 2552 (รายละเอยดตดทบอรดคณะ)
(
ี ิ ี่ ์
)
¾ คณะเทคนิ ค การแพทย์ ม.เชี ย งใหม่ จั ด การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง “การวิ เ คราะห์ โ ปรตี น ด้ ว ยเทคนิ ค 2-D
electrophoresis และการประยุกต์ใช้” วันที่ 21-22 พ.ค. 2552 (รายละเอียดติดที่บอร์ดคณะ)
¾ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การบําบัดน้ําเสียโดยพื้นที่ชุ่ม
น้ํา” ในวันที่ 3-6 ส.ค. 2552 (รายละเอียดติดที่บอร์ดคณะ)
¾ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏจันทร์เกษม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 โครงการคือ
 เรองเทคโนโลยการออกแบบวงจรอเลกทรอนกสแนวใหมและการใชเครองมอวด
เรื่องเทคโนโลยีการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์แนวใหม่และการใช้เครื่องมือวัด วนท
วันที่ 25-27 พ.ค.
พ ค 2552
 เรื่องเทคโนโลยีหุ่นยนต์ วันที่ 28-29 2552 (รายละเอียดติดที่บอร์ดคณะ)
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สวัสดีครับ..ผูอานทุกทาน วันนี้ผมมีภาพหลุด ของเหลาผูเขาแขงขัน Acadamy Fanta-science มา
ใหทานโหวตกนนะครบ
ใหทานโหวตกันนะครับ ถาทานชนชอบหรอโดนใจภาพไหนมากทสุ
ถาทานชื่นชอบหรือโดนใจภาพไหนมากที่สด พิพมพ
มพ P แลวตามดวยตวเลขททานชนชอบ
แลวตามดวยตัวเลขที่ทานชื่นชอบ
สง SMS มาที่ 1900nsru/sciencexxx (ไมคิดคาบริการครับ เพราะคงไมถึง ฮา ฮา)

P1 หลับคาที่

P2 หลับแลวยังเก็กหลอ

P3 หลับแบบเหนียมอาย

P4 หลับแบบปาคงหมดแรง

P5 หลับแบบมีมาด

P6 หลับแบบไมคิดชีวิต

P7 หลับแบบเพื่อนกูรักมึงวะ

P8 หลับแบบไมหวงสวย

P9 หลับแบบ sweet

P10 ไมไดหลับแตเขาฌาน

P11 หลับแบบไมสนใจใคร

P12 หลับแบบมีเลศนัย

Gossipp Science

สวัสดีคะทานผูอานทุกทาน ฉบับเดือนที่แลวเราปดเทอมและ
เป น ช ว งเวลาพั ก ผ อ นของอาจารย ห ลายๆ ท า น ก็ เ ลยไม ไ ด เ จอกั น
วันนี้นองทรายมาแลวตามคําเรียกรอง สวนฉบับนี้ใครจะโดน gossip
ตอนรับเปดเทอมใหมนั้นมาฟงกันเลยคะพี่นอง....
เมื่ อวั นที่ 19-21 พ.ค. 2552 ที่ผ านมา คณะวิ ทย ฯ
ได เ ดิ น ทางไปศึ ก ษาดู ง านด า นเทคโนโลยี ที่ ก รุ ง ฮานอย ประเทศ
เวียดนาม เนื่องจากเมืองฮานอยอยูติดกับทะเล ฉะนั้นในทริปการ
เดิ น ทางพวกเราจะได กิ น อาหารทะเลกั น ซะส ว นใหญ โดยเฉพาะ
“หอย” มีใหกินแทบทุกมื้อก็วาได ในขณะที่นั่งรถเพื่อเดินทางไปตาม
สถานที่ตางๆ ตามโปรแกรมทัวร ไกดสาวสวยนามวา “แมลงปอ” ให

เราเลนเกมหนึ่ง โดยมีกติกาวาใหพูดสํานวนไทยอะไรก็ไดที่มีคําวา
“หอย” (สัตวทะเลชนิดหนึ่ง) ลงทาย ใครพูดไดเปนคนสุดทาย
เปนคนชนะ และมีของรางวัลให คณะอาจารยตางพากันแยงกัน
ตอบอย า งเมามั น เช น คํ า ว า เข็ น ครกขึ้ น หอย กิ้ ง ก า ได ห อย
ขี่ชางจับหอย รําไมดีโทษปโทษหอย ฯลฯ ผานไปประมาณ
20 นาที จนกระทั่งเริ่มจะนึกไมออก และแลวประโยคสุดทายที่มี
คนพดขึ
คนพู
ด ขนมาคอ
้น มาคือ “ดู
“ดชช าางใหดู
งให ด ทีท่หาง
หาง ดูดนางให
น างใหดูด ทีท่หอย”
หอย” ทพู
ที่พ ด
ประโยคนี้ เ ลยคว า รางวั ล ชนะเลิ ศ ไปครองอย า งภาคภู มิ ใ จ
ทานผูอานอยากรูใชมั้ยวาใคร ฮา ๆ นองทรายไมบอกหรอกวาใคร
ถาอยากรูตองสืบหาคําตอบเอาเองนะคะ พอมานึกเลนๆ ประโยค
ที่ชนะเนี่ยฟงแลวก็รูสึกเห็นใจลูกชายของเจาของประโยคนี้มากเลยนะ
คะ...ทานผููอานขา (อะ อะ!!..อยาคิดมากเหมือนนองทรายคิดนะ..
นองทรายขอรองงงง....)
โดย “นองทราย 09”
(science’09)
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เก็บมาเลา...

"โคราคะเทวี" นางสงกรานตป 2552

เผยโฉมแล
โ
วสํําหรัับนางสงกรานตป 2552 นามวา “โคราคะเทวี
“โ
ี”
พาหุ รั ด ทั ด ดอกป บ อาภรณ แ ก ว มุก ดาหาร พระหั ตถ ขวาถื อ พระ
ขรรค พระหั ต ถ ซ า ยถื อ ไม เ ท า เสด็ จ ไสยาสน ห ลั บ เนตรมาเหนื อ
หลังพยัคฆะ หรือเสือ เปนพาหนะ นอนหลับตาบนเสือ พยากรณวา
พระมหากษั ตริย จะเจริ ญ รุ ง เรื องดี ข า ราชการชั้ น ผู ใ หญ คุณ หญิ ง
คุณนาย จะเรืืองอํานาจ ผลไม
ไ จะแพง คนอยาลุมหลงสิ่งยั่วยุ ฟุงเฟอ
ประเทศจะรอดพนจากวิกฤติตางๆ ได
ที่มา:http://www.pattayadailynews.com/thai/shownews.php?IDNEWS=0000008766

พระโค พยากรณ “วันพืชมงคลป 2552”
พระราชพิ ธี พื ช มงคลจรดพระนั ง คั ล แรกนาขวั ญ ประจํ า ป
2552 โหรหลวง พยากรณวา น้ําจะมีปริมาณพอดี พลาหาร
มังสาหาร และภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ โดยการเสี่ยงทาย
พระโคกิ น เลี้ ย งป นี้ พระโคกิ น งา พยากรณ ว า พลาหาร
ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณดี กินหญา พยากรณวา น้ําทาจะ
บริ บู ร ณ พ อควร พร อ มด ว ยธั ญ ญาหาร พลาหาร ภั ก ษาหาร
มังสาหาร อุดมสมบูรณดี
ที่มา : http://www.pochnews.com/news/Art/5397.htm#
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