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วิสัยทัศน : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะเปนองคกรแหงการเรียนรู ท่ีผลิตบัณฑิตใหรับใชสังคม มีการบริหารงานคุณภาพใหเกิดสมานฉันทและความเปนกัลยาณมิตร สรางความเปนเลิศ
 ิ ี่ ใ ิ ี  ิ  ิ ป  ั ี  ี่  ป ิ ั ิ ป  ิ  ิ ิ ั ั  ิป  ิ่ทางดานวชาการ เชยวชาญในวชาชพดานวทยาศาสตรและวทยาศาสตรประยุกต จดกระบวนการเรยนรูทเนนการปฏบตและประสบการณจรง สงเสรมการวจยพฒนาและตอยอดภูมปญญาทองถน

ใหสอดคลองกับบริบทของสังคมท่ีเปล่ียนแปลง สรางบัณฑิตท่ีมีคุณภาพคูคุณธรรม มีภาวะผูนําและอุดมการณในการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปพัฒนาทองถ่ิน เพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม

                  พบกันอีกแลวนะคะ สําหรับจดหมายขาวฉบับนี้ เปนฉบับเดือนเมษายน-พฤษภาคม เนื่องจากกองบรรณาธิการมีภารกิจมากจึงขอรวบเปนฉบับเดียว  

ในชวงเดือนเมษายน พวกเราชาวคณะวิทยาศาสตรฯมีภารกิจหลัก ๆ ก็คือการซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต กอนหนาน้ีเราก็มีโอกาสหยุดยาวต้ังแต
วันที่ 11-17 เม.ย. เนื่องจากเปนวันหยุดสงกรานตประจําปตอดวยมีเหตุการณวุนวายทางการเมือง  ทําใหไดพักผอนกันเต็มท่ี และในวันที่ 27-29  เม.ย. ทางคณะยังไดพาคณาจารย
และเจาหนาท่ีไปศึกษาดูงานท่ีจังหวัดชลบุรีอีกดวย  บก.ในฐานะตัวแทนของคณาจารยและเจาหนาท่ีขอขอบคุณ อาจารยกัญญารัตน ที่ใหความอนุเคราะหสถานท่ีดูงาน

บก.บอกขาว

ู ู
และยังเล้ียงอาหารกลางวันอรอย ๆ พวกเราดวย และในชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม คณะยังไดจัดการอบรมครู นักเรียน หลายโครงการ  ยิ่งไปกวาน้ันในเดือนพฤษภาคม 
คณะก็ยังไดนํา รองอธิการบดี ผูบริหารต้ังแตหัวหนาสาขาวิชาขึ้นไปและตัวแทนแตละสาขาวิชา จํานวน 25 คน ไปศึกษาดูงานท่ีเมือง ฮานอย สาธารณรัฐประชาชนเวียดนาม  เมื่อ
ไดประสบการณจากการศึกษาดูงานท้ังในประเทศและตางประเทศแลวก็ขอใหชวยกันสรางสรรคงานดี ๆ  เพื่อพัฒนาคณะของเราใหดียิ่ง ๆ  ขึ้นไป พบกันใหมฉบับเดือนมิถุนายน คะ

บรรณาธิการ

คณบดีคณบดี......อยากคุยอยากคุย
ชวงเดือนเมษายนท่ีผานมา  คณะวิทยาศาสตรฯ มีกิจกรรมมากมายคือ

 ั ิ ิ  ิ  ใ  ั ั ี ั ี    ี่ ี ไป ป ิ ใ        1.  คายอัจฉริยภาพทางคณติศาสตร  และวิทยาศาสตร  ใหกับนักเรียน  จ.อุทัยธานี  ตองขอขอบคณุอาจารยทุกทานทีเสียสละเวลาไปเปนวิทยากรใหความรู  ความสนุกสนาน  
งานน้ีไดรับคาํชมจากอาจารยและเด็กๆ เมืองอุทัยธานี เปนอยางดี
     2.  จัดอบรมการสอนวิทยาศาสตรเก่ียวกับโลกดาราศาสตร  ใหกับครูใน  3  จังหวัด  พื้นที่อุทัยธานี  ชัยนาท  และนครสวรรค  ตองขอขอบคุณอาจารยสาขาฟสิกสและ
วิทยาศาสตรทั่วไป  รวมท้ังอาจารยสาสขาอื่นๆ ที่ชวยกันดําเนินการไปไดลุลวงดวยดี
     3.  จัดอบรมสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน  โดย ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงศคาํจันทร  ดําเนินการเปนทีเ่รียบรอย
     4.  จัดการศึกษาดูงานจังหวัดชลบุรี  เพื่อเตรียมจัดสหกิจศึกษา  โดยดูงานที่โรงงาน  และมหาวิทยาลัยบูรพา  อาจารยไดรับความรู  และประสบการณดวยดี
     5.  งานรับพระราชทานปริญญาบัตร  งานน้ีสาํเร็จเรียบรอยไปดวยดี  ขอขอบคณุคณาจารยทีช่วยกันทุมเทฝกซอมคมุแถว  จนทาํใหบัณฑติรับปริญญาไดสวยงาม  ปหนาคงตอง
ขอความรวมมืออีกนะครับขอความรวมมออกนะครบ
     6.  ชวงตนเดือน  พ.ค.  คณาจารยคณะวิทยาศาสตรฯ หลายทานตองเดนิไปรวมแขงขันกีฬาบุคลากร  “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 เม่ือวันท่ี 15 พ.ค. 2552   ณ  หองดุสิตา  อาคาร 14  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค



   คณะวิทยาศาสตรฯ รวมกับสํานักงาน
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   คณะวทยาศาสตรฯ รวมกบสานกงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุทัยธานี  จัดเขาคาย
นักเรียนสังกัด จ.อุทัยธานี  โครงการ
พั ฒ น า อั จ ฉ ริ ย ภ า พ คณิ ต ศ า ส ต ร 

 ้ ่ ่วิทยาศาสตร ระดับ ม.ตน ครังที  2  เมือ
วันท่ี 27 มี.ค.- 3 เม.ย. 52 ณ โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  จ.อุทัยธานี
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เม่ือวันท่ี  27-28  เม.ย.  2552  คณาจารยและเจาหนาท่ีคณะวิทยาศาสตร จํานวน  41  คน  ไดเดินทางไป
ึ ใ โ ี  ํ ั ั ํ ั ิ ึ ี่ ี โ ี้ ี ั ป  ื่ ใ ศึกษาดูงาน  ในโครงการเตรียมความพรอมสําหรับจัดทําหลักสูตร สหกิจศึกษา ที จ.ชลบุรี  โครงการนีมีวัตถุประสงคเพือให

คณาจารยและเจาหนาท่ีฝายสนับสนุนเขาใจระบบปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ  เพื่อนํามาสรางหลักสูตร
สหกิจศึกษาสาขาตางๆ  โดยสถานท่ีท่ีเขาไปเยี่ยมชมคือ  บริษัท  ชลบุรีตราแมครัวฉลากทอง  จํากัด  และบริษัท  จิ้วฮวด  จํากัด  
และเขาศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการสหกิจศึกษา  คณะวิทยาศาสตร  ม.บูรพา นอกจากนี้ยังเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญ
ตางๆ ใน จ.ชลบุรี  เชน  เรือหลวงจักรีนฤเบศร  หาดทรายแกว  วิหารเซียน  วัดเขาชีจัน  และไรองุน  จากการไปศึกษาดูงาน
ดังกลาวคณาจารยและเจาหนาท่ีทกคนไดรับท้ังความรตามวัตถประสงคของโครงการและความสนกสนานเพลิดเพลินกลับมาดงกลาวคณาจารยและเจาหนาททุกคนไดรบทงความรูตามวตถุประสงคของโครงการและความสนุกสนานเพลดเพลนกลบมา
ไดเปนอยางดี
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เมื่อวันท่ี  19-21  พ.ค.  2552  คณาจารยและเจาหนาท่ีคณะวิทยาศาสตรฯ จํานวน  25  คน  ได
เดินทางไปศึกษาดูงานดานเทคโนโลยี  การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่ Hanoi  National  University  ณ  
ประเทศเวียดนาม  โครงการน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหอาจารยไดรับประสบการณ แลกเปลี่ยนความรูกับอาจารยใน

้มหาวิทยาลัยของเวียดนามท่ีจัดการเรียนการสอนโดยเนนการนําทฤษฎีสูการปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้ง
เพ่ือใหอาจารยมีเครือขายความรวมมือในการทําวิจัยและการตีพิมพบทความในวารสารตางประเทศ  นอกจากนี้
ยังไดเที่ยวชมสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญตางๆ ของเมืองฮานอย  ประเทศเวียดนามอีกดวย
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สาขาชีววิทยาฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “สวนพฤกษศาสตรในโรงเรียนและปาชุมชนใน จ.นครสวรรค”
เม่ือวันท่ี  28-30  เม..ย.  2552

ณ หองนนทรี  อาคารศูนยวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

รับนองใหมรับนองใหมรบนองใหมรบนองใหม

คณะวิทยาศาสตรฯ ขอแสดงความยินดีและยินดีตอนรับนักศึกษานองใหมป  1  ของคณะวทิยฯ  จํานวน  369  คน  
ที่กาํลังจะเขาศึกษาในภาคเรียนที่  1/2552  ทุกคนนะครับ
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ิ  ิ ี  ั ิ ั ิ  ี่  ัคณะวิทยฯ ขอแสดงความยินดีแกบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกทานทีเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร เมื่อวันที่  22  เม.ย.  2552  ที่ผานมา  ณ  หอประชุมฑีปงกรรัศมีโชติ  จ.เชียงใหม  

ปการศึกษาที่  1/2552  คณะของเรามี อาจารยใหม มาแนะนําใหทุกทานรูจัก  3  ทานคือ

น.ส.วันดี  ฉวจัีนทร ์ (อ.แหม่ม)

อาจารย์สาขาวิทยฯ์สุขภาพ

นายบงกฎ  พฒันา  (อ.กฏ)

อาจารย์สาขาวิทย์ฯสุขภาพ

น.ส.นิดานุช  แก้วเทพ  (อ.ตนู)

อาจารย์สาขาคณิตศาสตร์ฯ
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ประวัตินักคณิตศาสตร
ปาสคาล ( Blaise Pascal )

่ ่ ่ช่ือเต็ม ๆ วา Blaise Pascal  ปาสคาลไมใชผูพัฒนาภาษาคอมพิวเตอรที่ช่ือภาษาปาสคาล ปาสคาล
เกิดวันที่ 16 เดือนมิถุนายน ปค.ศ. 1623 ที่ประเทศฝรั่งเศส ชวงที่ปาสคาลยังมีชีวิตอยูมีระยะเวลากวา 
300 รอยปกอนที่จะมีคอมพิวเตอร ดร.เวียตผูพัฒนาภาษาปาสคาลไดต้ังช่ือภาษาใหเปนเกียรติแก
ปาสคาล ทั้งน้ีเพราะปาสคาลเปนนักคณิตศาสตรผูหน่ึงในยุคการพัฒนาวิชาคณิตศาสตรในชวง
ศตวรรตที่ 16‐17  ปาสคาลเปนผูมีจินตนาการและความคิดที่กวางไกล ปาสคาลไดศึกษาแนวคิดของ
ยูคลิดในเรื่อง Elements ในชวงอายุยังวัยเยาว เขาทําความเขาใจหลักและทฤษฎีหลายอยางของยูคลิด
ไ   12 ป ี้ ี ใ ใ ื่ ิ ฟ ิ  โ ใ ื่

 
ไดกอนอายุ 12 ป นอกจากนีเขามีความสนใจในเรืองวิชาฟสิกส โดยเฉพาะในเรืองของเหลว 

และแรงดันของเหลว โดยนําหลักการของอารคีมีดีสมาใช จนในที่สุดเขานํามาประดิษฐเปนเครื่องจักรไฮดรอลิกที่มีประโยชนอยางมากในการยก
นํ้าหนัก และยังไดอธิบายหลักการของความดันของเหลว พอของปาสคาลทําหนาที่เปนหนวยเก็บภาษีใหรัฐบาลฝร่ังเศส ครอบครัวของเขาจึงตองยุง
เก่ียวกับเรื่องตัวเลขของเงินทองจํานวนมาก ดวยความติดที่อยากจะหาเครื่องจักรเขามาชวยเปนเครื่องคํานวณคิดเลข เขาไดประดิษฐเครื่องคิดเลขแบบ
กลไกขึ้น เขาใชเวลาถึง 3 ปในการประดิษฐ และสรางขึ้นมาใชงาน และประสบผลสําเร็จดวยดี ปาสคาลแสดงใหเห็นความเปนคนชางคิด และพัฒนา
อยางดียิ่งเพียงเมื่อเขามีอายุได 16 ป ปาสคาลไดเสนอผลงานวิจัยในบทความท่ีเขานําเสนอ ไดแก "Essay on Conic Sections" ซึ่งเปนเรื่องราว
ี่ ั ป ั ี่ ิ  ิ ิ ิ  ี่ ี่   ป ไ  ีโ ึ ิ ิ  ั้ ึ้เกียวกับรปูตัดกรวย ทีแสดงการวิเคราะหเชิงเรขาคณิตและคณิตศาสตรทีเกียวของ ตอมาปาสคาลไดมีโอกาสศึกษาวิชาคณิตศาสตรชันสูงขึน

กับแฟรมาต โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องรากฐานแคลคูลัส และทฤษฎีความนาจะเปน ผลงานอยางหน่ึงที่ เรารูจักกันดีคือ สามเหล่ียมปาสคาล
ซึ่งเปนตัวเลขที่จัดทรงเปนรูปสามเหล่ียม ซึ่งในชีวิตประจําวันของเราเก่ียวของกับตัวเลขเหลาน้ีอยูมาก

ขาวประชาสัมพันธ : สาขาคณิตศาสตรและสถิติรวมกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จัดการอบรมโครงการ 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โดยกําหนดการจัดอบรมครูระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) ในวันที่ 6 – 7 
พฤษภาคม 2552 และระดับประถมศึกษาในวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2552   

เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  
“เทคโนโลยกีารถายยีนในพืชอยางมีประสทิธภิาพเพ่ือการปรบัปรุงพันธุ”

 
ุ ุ

               เมื่อวันที่  7-9 เม.ย. 2552  ผมไดมีโอกาสเขาประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “เทคโนโลยีการถายยีนในพืชอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือการปรับปรุง
พันธุ”  โดยภาควิชาพันธุศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เน่ืองจากเปนหัวขอการประชุมที่สามารถนํามาปรับใชในการเรียน
การสอน  และการทําวิจัยทางดานน้ีโดยตรงจึงตัดสินใจเขารวมการประชุมในครั้งน้ี  ในการประชุมประกอบไปดวยเน้ือหาวิชาทางดานเทคนิคการถาย
ยีน  การสรางองคประกอบของยีน  การนําไปใชประโยชนในเชิงวิชาการและการคา  รวมถึงขอปฏิบัติ  กฎหมาย  และหนวยงานที่เก่ียวของ  โดย
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
              จากการเขาประชุมดังกลาวผมรูสึกวานอกจากจะไดความรูทางทฤษฎีจากวิทยากรหลายๆทานแลว  ทางคณะผูจัดจะเนนใหความรูในเชิง
เทคนิคการปฏิบัติงานทดลองเพ่ือใหไดผลสําเร็จในงานวิจัยดานการถายยีนในพืชไดเปนอยางดี  และสามารถนําไปพัฒนาและใชประโยชนในเชิง
วิชาการไดตอไป. 

โดย อ.ณัฐพงษ  สิงหภูงา
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Buckyball โมเลกุลมหัศจรรยแหงยุคนาโน

       คารบอน (carbon) เปนธาตุที่นาสนใจมากท่ีสุดอยางหน่ึง เนื่องจากมันเปนองคประกอบของส่ิงชีวิตทุกชนิดในโลก ส่ิงตาง ๆ ที่อยูรอบ ๆ ตัวจะ
เกี่ยวของกับสารประกอบของคารบอนเปนสวนใหญ  เชน อาหารพวกโปรตีน คารโบไฮเดรตและไขมัน เคร่ืองนงหมพวกใยสังเคราะหและใยธรรมชาติ ยารักษาญ ุ
โรค เคร่ืองใชตางๆที่ทําจากพลาสติก ผงซักฟอก น้ํามัน น้ําหอม และกระดาษ  เปนตน คารบอนเปนธาตุที่มีอยูในโลกคอนขางมากท้ังในรูปของธาตุอิสระและ
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 ดังนั้นเวลาเราเอาอะตอมของธาตเสถยร ดงนนเวลาเราเอาอะตอมของธาตุ

ที่เปนกัมมันตรังสีบรรจุเขาที่ใจกลางของโมเลกุล เราสามารถใชมันเปนยาที่มีศักยภาพในการตอสูมะเร็งรายได และถาเรานํา C60 มาเรียงตอกันเปน
สายสรอยยาว เราก็จะไดพลาสติกชนิดใหมที่แข็งแรง ทนทานกวาพลาสติกธรรมดาๆ หลายเทา เรายังสามารถใช C60 ในอุตสาหกรรมทําแบตเตอรี่ 
และใชเปนเช้ือเพลิงในจรวดก็ยังไดเพราะ C60 สามารถใหพลังงานไดมากกวาเบนซินทั่วไป นักฟสิกสยังไดพบวา หากเขาลดอุณหภูมิของ 
buckyball ใหตํ่าจนกระทั่งถึงอุณหภูมิ    -250 องศาเซลเซียสแลว buckyball ก็จะเปล่ียนสภาพเปนสารตัวนํายิ่งยวดที่อนุญาตใหกระแสไฟฟา
ไหลผานไดดีและเมื่อเร็วๆ น้ีนักวิทยาศาสตรยังสามารถสังเคราะหโมเลกุลของคารบอนที่มีขนาดใหญกวา C60 ไดอีกเปนจํานวนมาก เชน C70 ที่มี

 ้ ่ ้ลักษณะคลายลูกรักบี C240  , C540  (super  fullerene) และ C960  (hyper  fullerene) ซึงโมเลกุลเหลานีจะมีบทบาท 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 ครั้งน้ีจะเปนการนําเสนอถึงกิจกรรมที่สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศไดมี
สวนรวมในการจัดกิจกรรมคะ โดยมีชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม น้ีมี 2 กิจกรรมหลักๆ คะ ไดแก 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  การสรางเว็บไซตสําเร็จรูปดวยโปรแกรม Drupal  ซึ่งการอบรมคร้ังน้ีจัดขึ้นในวันที่ 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 !! 
จากการตรวจดูในอินเตอรเน็ทแลวจะพบวา มีการโฆษณาขาย
ผลิตภัณฑอาหารเสริมเพ่ือเสริมสรางสขภาพรางกาย โดยอางวามี

เน่ืองจากระบบทางเดินอาหารของเรามีระบบสกัดสารที่มีประโยชนที่ดีที่สุด
อยูแลวประโยชนของการกิน 'สารตานอนุมูลอิสระ'  จากอาหารยังมีอีก คือ 
หากเรารับสารตานอนุมูลอิสระจากการกินอาหาร โอกาสท่ีจะไดรับสารน้ีมาก
เกินความตองการของรายกาย จะนอยกวาการกิน 'อาหารเสริม' เพราะอาหาร
เสริมจะมีสารน้ีสูงมาก เน่ืองจากอยูในรูปของสารเขมขน เราจึงควรคํานึงถึง
วรรคทองของ 'บิดาวิชาพิษวิทยา' ไวใหดีวา'สารเคมีทกชนิดมีท้ังประโยชนผลตภณฑอาหารเสรมเพอเสรมสรางสุขภาพรางกาย โดยอางวาม

สวนผสมของ 'สารตานอนุมูลอิสระ' ที่มีประสิทธิภาพสูง และมัก
ระบุวาไมมีผลขางเคียงใดๆ แตในความเปนจริงแลว ขอมูลเหลาน้ี
เปนความจริงหรือไม การบริโภคอาหารเสริมอนุมูลอิสระอยาง
ตอเน่ืองและจํานวนมาก จะสงผลตอสุขภาพของเราอยางไร เปน
คุณหรือเปนโทษ ... เปนหลายคําถามที่หลายคนอยางรูและควร
ดังที่ทราบกันดีกวา สารตานอนมลอิสระมีอยหลายชนิด และแทบ

วรรคทองของ บดาวชาพษวทยา   ไวใหดวา สารเคมทุกชนดมทงประโยชน
และโทษ ขึ้นอยูกับขนาดหรือปริมาณท่ีบริโภคเขาไป' ดังน้ัน ถาเราไม
ตองการไดรับสารตานอนุมูลอิสระมากเกินไป การกินอาหารเปนวิธีที่ดีที่สุด 
โดยเรามีขอมูลยืนยันวาเรื่องน้ี จากการศึกษาเรื่องการใชสารตานอนุมูลอิสระ 
'เบตาแคโรทีน'  เพ่ือปองกันโรคมะเร็งปอด ซึ่งผลการศึกษาพบวา การให
ตํารวจจราจรในหลายประเทศทานอาหารเสริมสารตานอนุมูลอิสระ แทนท่ีจะ
เปน 'การลด' โอกาศการเกิดมะเร็งปอด กลับกลายเปน 'การเพ่ิม' อัตราการุ ู ู

จะมีอยูทั่วไปในอาหารทุกมื้อ ทั้งน้ี อาหารท่ีเรามั่นใจไดแนนอนวา
มีสารชนิดน้ี คือ เมล็ดพืชทุกชนิด แตสิ่งที่ควรระวังคือ เมล็ดพืช
บางชนิดมีพิษ ดังน้ัน สารพิษจึงอาจหลุดออกมาพรอมกับสารตาน
อนุมูลอิสระไดนอกจากน้ี 'ใบพืช' โดยเฉพาะบริเวณที่เปนสีเขม 
ไมวาจะเปนสีเขียว เหลือง หรือแดง ก็มีสารตานอนุมูลอิสระอยู
เชนกัน รวมท้ัง 'เปลือกผลไมสุก' ก็มีสารตานอนุมูลอิสระมาก

เปน การลด   โอกาศการเกดมะเรงปอด กลบกลายเปน การเพม   อตราการ
เกิดมะเร็งปอดใหมากขึ้น!!! เน่ืองจาก สารเบตาแคโรทีน คือ สารตานอนุมูล
อิสระ (Anti‐Oxidant)  ที่เมื่อรางกายไดรับมากกวาความตองการ จะหัน
ไปทําหนาที่ในทางตรงกับขาม โดยกลายตัวเปน 'Pro‐Oxidant'  ซึ่งเปน
สารท่ีสงเสริม 'การเกิด' อนุมูลอิสระ ดวยเหตุผลเชิงชีวะเคมี ดวยเหตุน้ี การ
บริโภคเบตาแคโรทีนในรูปแบบของอาหารเสริมที่มากเกินไป อาจเปนการเพ่ิม
ความเส่ียงในการเกิดโรคมะเร็ง ขณะท่ีการรับประทานอาหาร เชน มะละกอ

้เชนกัน โดยการจากวิจัยของนักวิทยาศาสตรชาวอินเดีย พบวา
เปลือกของมะมวงสุกที่ปริมาณสารตานอนุมูลอิสระมากพอที่ควร
จะเก็บมาสกัดมาใหสาวๆ ทานเพื่อบํารุงผิวตองรู  สวนที่มีความ
สงสัยกันวาหากนําสารตานอนุมูลอิสระมาทาผิวหนังจะไดผล
หรือไมนั้น พบวาเปนวิธีที่ไดผลเชนกัน แตมีตนทุนสูงกวาการกิน 
เพราะการผลิตผลิตภัณฑบํารุงผิวที่ผสมสารตานอนุมูลอิสระน้ัน 
 ี ั  ิ 

สุก ฟกทอง ตําลึง โอกาสท่ีรางกายจะไดรับสารน้ีมากเกินไปจะเปนไปไดยาก 
เพราะเราจะอิ่มกอนไดรับปริมาณมากเกินไป โดยมีกระเพาะเปนผูกําหนด

ตองมีการสกัดสารตานอนุมูลอิสระออกมาจากแหลงตางๆ แลว
นําไปผสมกับสารอื่นๆ จึงทําใหมีราคาแพงมาก เม่ือนํามาเทียบ
กับการกิน จะพบวาตนทุนการปองกันอนุมูลอิสระดวยการกินจะ
ถูกกวากันมาก
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เร่ืองเลา ชาวคาย 2
สําหรับทานที่ติดตามขาวสารจากสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คงไดทราบรายละเอียดของการจัดคายอนามัยสิ่งแวดลอมครั้ง

ที่ 8 ณ อําเภอบานไร  จังหวัดอทัยธานีกันแลว จดเดนของคายในคร้ังน้ันคงหนีไมพนอากาศที่หนาวจับใจ นํ้าใจไมตรีของผคน และการรวมแรงรวมใจท 8 ณ อาเภอบานไร  จงหวดอุทยธานกนแลว จุดเดนของคายในครงนนคงหนไมพนอากาศทหนาวจบใจ นาใจไมตรของผูคน และการรวมแรงรวมใจ
ของนักศึกษาในการทํากิจกรรมตาง ๆ ในฉบับน้ีสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมขอนําเสนอ เรื่องเลาชาวคาย 2 หรือกิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การวางแผนและการนิเทศงานอนามัยสิ่งแวดลอมครั้งที่ 7 ซึ่งคายน้ีสืบเน่ืองมาจากการเรียนการสอนในรายวิชาการวางแผนและการนิเทศงานอนามัย
สิ่งแวดลอม ซึ่งอยูในแผนการเรียนของนักศึกษาช้ันปที่ 3 โดยการจัดคายในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาฝกวางแผนการทํางาน และฝกทักษะ
ดานการนิเทศงานอนามัยสิ่งแวดลอม โดยทักษะที่สําคัญคือการมอบหมายงาน ทัศนคติในการทํางาน การบริหารจัดการ   การติดตอสื่อสาร  และการ
สรางความสัมพันธ ฯลฯ รวมท้ังการนําความรูในภาคทฤษฎีไปปฏิบัติจริง  สรางความสัมพันธอันดีกับชุมชนและหนวยงานที่เก่ียวของ ซึ่งกิจกรรม
ดังกลาวมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทักษะดานตาง ๆ ใหกับนักศึกษาไดเปนอยางดี โดยคายในคร้ังน้ีจัดขึ้นในระหวางวันที่ 5-7 มีนาคม 2552 ณ ดงกลาวมบทบาทสาคญในการพฒนาทกษะดานตาง ๆ ใหกบนกศกษาไดเปนอยางด โดยคายในครงนจดขนในระหวางวนท 5 7 มนาคม 2552 ณ 
สถานีอนามัยเขาลอ โรงเรียนบานเขานอย  และวัดหางนํ้า  อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค โดยมีกิจกรรมหลักคือ    1) การตรวจหาปริมาณเอนไซม
โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรเพ่ือประเมินความเสี่ยงจากการใชสารฆาแมลงพวกออรกาโนฟอสเฟต และคารบาเมต จากเกษตรกรทั้งหมด 53 
คน พบวาเกษตรกรอยูในเกณฑมีความเสี่ยงและไมปลอดภัยรอยละ 45.3 ซึ่งอยูในเกณฑที่นาเปนหวง การปรับเปลี่ยนวิธีการในการเพาะปลูกพืชนาจะ
เปนแนวทางที่จะชวยใหเกษตรกรลดความเสี่ยงจากสารเคมีปราบศัตรูพืชได  2)  การจัดอบรมใหความรูเรื่องสารเคมีกําจัดศัตรูพืช การใชและการ
ปองกัน  3)  การจัดนิทรรศการใหความรูทางดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ ใหกับนักเรียนและประชาชนในพ้ืนที่ 4)  การจัดอบรมและ
กิจกรรมเรื่องการกําจัดขยะ และการดูแลสุขภาพปากและฟนใหกับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาช้ันปที่ 1 – 6 5) การทาสีโรงอาหาร (สีชมพู) หองนํ้า ู ู
(สีเขียว) เสาธง (สีสม) และที่ทิ้งขยะโรงเรียนบานเขานอย (สีฟา) โดยความต้ังใจของทาน ผอ.  ที่อยากใหโรงเรียนเปนสีลูกกวาดสดใส และทาสีสวน
สมุนไพรสถานีอนามัยเขาลอ 6)  ใหความรูและเชิญชวนประชาชนชิมนํ้าสมุนไพรชนิดตาง ๆ 7)  จัดหองสมุดโรงเรียนบานเขานอย 8)  ปรับภูมิทัศน
โดยทั่วไป ซึ่งกิจกรรมตาง ๆ น้ันเปนกิจกรรมที่นักศึกษาช้ันปที่ 3 ซึ่งเปนผูจัดคายในครั้งน้ีสํารวจความตองการและสภาพพ้ืนที่เพ่ือวางแผนการจัด
กิจกรรมใหเหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุด และหลังจากทํากิจกรรมตาง ๆ นักศึกษาจะมีหนาที่ในการนิเทศการทํางานเพ่ือช้ีขอบกพรอง ติชม และ
แนะนําการทํางานในครั้งตอไป

การจัดคายในคร้ังน้ีสําเร็จลงไดดวยดีตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมตองขอขอบพระคุณทานคณบดี
่ ่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่อนุมัติงบประมาณในการดําเนินโครงการ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขานอย หัวหนาสถานีอนามัยเขาลอ ที่

อนุเคราะหสถานที่สําหรับจัดกิจกรรมของนักศึกษา รวมทั้งทุกทานที่มีสวนในการออกคายในครั้งน้ี ซึ่งสิ่งที่ไดคงไมไดมีเพียงแตความรูและ
ประสบการณดานวิชาการเทาน้ัน แตสิ่งที่พวกเราชาวคายไดรับในครั้งน้ียังมีความสุขที่เกิดจากการเปนผูให ไมวาจะเปนรอยยิ้มของนักเรียนตัวนอย คํา
ขอบคุณของชาวบาน  ครู อาจารยและเจาหนาที่ทําใหพวกเราหายเหน่ือยและยิ้มไดอยางมีความสุขทามกลางอากาศที่แสนรอนของเดือนมีนาคม 
“การใหที่ยิ่งใหญคือการใหตอไปไมรูจบ”

ทาสีเสาธง (ยิง่สูง ยิ่งรอน)        ทาสีหองน้ํา  สูตายคะ       เกมขยะช้ินนี ้ทิง้ลงถังไหน ด่ืมน้ําสมุนไพรเพื่อสุขภาพ                    ตรวจปริมาณเอนไซมโคลีนเอสเตอเรส 

หองสมุดเพื่อนอง                         โรงอาหารสดใสหลังการทาสี                       สอนนองแปรงฟน พวกเราชาวคาย
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ทุนการศึกษา/วิจัย
สกอ   ประกาศให้ทราบเร่ืองทน  Hubert  H   Humphrey  North South  Fellowship  Program ประจําปี  2553  สําหรับสกอ.  ประกาศใหทราบเรองทุน  Hubert  H.  Humphrey  North-South  Fellowship  Program ประจาป  2553  สาหรบ

ผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อ/อบรมและฝึกงาน  ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา (รายละเอียดติดที่บอร์ดคณะ)
สกอ.  ประกาศให้ทราบเร่ืองทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จีน  

ประจําปีการศึกษา  2552-2553  (รายละเอียดติดที่บอร์ดคณะ)
สกอ.  ประกาศให้ทราบเร่ืองทุนจากฝ่ายออสเตเลียว่า  มีความประสงค์จะให้ทุน  Technology  Grants  (ทุนปริญญาเอกและทุนวิจัย

หลังปริญญาเอก)  เพิ่มเติม  โดยส่งหลักฐานภายในวันที่  19  ม.ิย.  52  (รายละเอียดติดที่บอร์ดคณะ) 
วช  เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2552 (เพิ่มเติ่ม) ท่านสามารถดรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม วช. เปดรบขอเสนอโครงการวจย ประจาปงบประมาณ 2552 (เพมเตม) ทานสามารถดูรายละเอยดและดาวนโหลดแบบฟอรม 

ได้ที่ www.nrct.go.th โดยมีกําหนดส่งภายในวันท ี8 ม.ิย. 2552 นี้นะครับ
สกอ. มีความประสงค์ให้งบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาภูมิปัญญาและการวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาเอดส์โดยจัดส่ง

ในนามของสถาบันอุดมศึกษา โดยท่านสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาให้ หรือ download เอกสารได้จาก www.mua.go.th
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยประเภททุนวิจัยนวมินทร์ ประจําปี 2553 
ตั้งแต่บัดนี้ถึง30 มิ.ย.2552 โดยท่านสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาให้ หรือทาง http://navamin.nrct.go.th

ประชุมสัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ
คณะศึกษาศาสตร์  ม.บูรพา  จัดงานประชุมนานาชาติและงานนิทรรศการด้านการเรียนการสอน “1st International  Conference  

on  Learning & Teaching : Active  Learning  และ EDUCA 2009” ระหว่างวันที่  15-17  ต.ค.  2552  (รายละเอียดติดที่บอร์ด
คณะ)

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ  จัดประชุม  “คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (Institution  
Biosafety Committee-IBC)  ประจําป ี 2552”  ในวันพุธ  ที่  27  พ.ค.  (รายละเอียดติดที่บอร์ดคณะ)

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอเชิญเข้าร่วมจัดกิจกรรมและเข้าชมงาน  “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ 
ประจําป ี 2552”  วันที่ 8-23  ส.ค.  2552  (รายละเอียดติดที่บอร์ดคณะ)

สกอ.  ขอเชิญส่งผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือนําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ  “2552  ปี
แห่งคุณภาพการอุดมศึกษา” ในวันที่  2-3  ก.ค.  2552  (รายละเอียดติดที่บอร์ดคณะ)

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  จัดประชุมประจําปีระดับนานาชาติ  คร้ังที่  21  ของ
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย  เร่ือง “Biotechnology : A  Solution  to  Global  Economic  Crisis?” วันที่  24-25 ก.ย. 

่2552 (รายละเอียดติดที่บอร์ดคณะ) 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ  “International  Conference  on  Higher  Education  

Research  and  Development  :  Looking  Beyond  Globalization” วันที่  9-12  ก.ค.  2552  (รายละเอียดติดที่บอร์ดคณะ)
คณะสาธารณสุขศาสตร์  ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติครั้งที่  14  เร่ือง  “พลังชุมชน : สุขภาพดีวิถี

ไทย”  วันที่  13-15  พ.ค.  2552  (รายละเอียดติดที่บอร์ดคณะ)
คณะวิทยาศาสตร์  ม.เชียงใหม่  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา  เร่ือง  “วัสดุผสมชีวภาพเพื่อประยุกต์ในทางการแพทย์  ครั้งที่ 1”  วันที่  

15    2552  ( ี ิ ี่ ์ )15  พ.ค.  2552  (รายละเอยดตดทบอรดคณะ)
คณะเทคนิคการแพทย์  ม . เชียงใหม่  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เ ร่ือง  “การวิเคราะห์โปรตีนด้วยเทคนิค 2-D  

electrophoresis  และการประยุกต์ใช้” วันที่  21-22  พ.ค.  2552  (รายละเอียดติดที่บอร์ดคณะ)
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  จัดฝึกอบรมหลักสูตร  “การบําบัดนํ้าเสียโดยพื้นที่ชุ่ม

นํ้า”  ในวันที่  3-6  ส.ค.  2552  (รายละเอียดติดที่บอร์ดคณะ)
คณะวิทยาศาสตร์  ม.ราชภัฏจันทร์เกษม  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  2  โครงการคือ

 เรื่องเทคโนโลยกีารออกแบบวงจรอเิล็กทรอนกิส์แนวใหม่และการใช้เครื่องมอืวัด วันที่  25-27  พ ค   2552   เรองเทคโนโลยการออกแบบวงจรอเลกทรอนกสแนวใหมและการใชเครองมอวด วนท  25-27  พ.ค.  2552  
 เรื่องเทคโนโลยีหุ่นยนต์  วันที่  28-29  2552  (รายละเอียดติดที่บอร์ดคณะ)
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สวัสดีครับ..ผูอานทุกทาน  วันน้ีผมมีภาพหลุด ของเหลาผูเขาแขงขัน Acadamy Fanta-science  มา
ใหทานโหวตกันนะครับ ถาทานชื่นชอบหรือโดนใจภาพไหนมากท่ีสด พิมพ P แลวตามดวยตัวเลขท่ีทานชื่นชอบ ใหทานโหวตกนนะครบ ถาทานชนชอบหรอโดนใจภาพไหนมากทสุด พมพ P แลวตามดวยตวเลขททานชนชอบ 
สง SMS มาท่ี 1900nsru/sciencexxx (ไมคิดคาบริการครับ เพราะคงไมถึง ฮา ฮา) 

 

               P1 หลับคาที่ P2  หลับแลวยังเก็กหลอ P3  หลับแบบเหนียมอาย P4  หลับแบบปาคงหมดแรง

 

 P5  หลับแบบมีมาด P6  หลับแบบไมคิดชีวิต P7 หลับแบบเพ่ือนกูรักมึงวะ P8 หลับแบบไมหวงสวย

P9  หลับแบบ sweet P10 ไมไดหลับแตเขาฌาน P11 หลับแบบไมสนใจใคร P12  หลับแบบมีเลศนัย

Gossip ScienceGossip Science เราเลนเกมหน่ึง โดยมีกติกาวาใหพูดสํานวนไทยอะไรก็ไดท่ีมีคําวา pp ู
“หอย” (สัตวทะเลชนิดหน่ึง)  ลงทาย  ใครพูดไดเปนคนสุดทาย
เปนคนชนะ  และมีของรางวัลให  คณะอาจารยตางพากันแยงกัน
ตอบอยางเมามัน เชนคําวา   เข็นครกข้ึนหอย  ก้ิงกาไดหอย  
ข่ีชางจับหอย  รําไมดีโทษปโทษหอย  ฯลฯ  ผานไปประมาณ 
20 นาที จนกระทั่งเร่ิมจะนึกไมออก  และแลวประโยคสุดทายที่มี
คนพดข้ึนมาคือ  “ดชางใหดท่ีหาง  ดนางใหดท่ีหอย”   ท่ีพด

สวัสดีคะทานผูอานทุกทาน ฉบับเดือนที่แลวเราปดเทอมและ
เปนชวงเวลาพักผอนของอาจารยหลายๆ ทาน ก็เลยไมไดเจอกัน  
วันนี้นองทรายมาแลวตามคําเรียกรอง สวนฉบับนี้ใครจะโดน gossip 
ตอนรับเปดเทอมใหมนั้นมาฟงกันเลยคะพี่นอง....

เม่ือวันท่ี  19-21  พ.ค.  2552  ท่ีผานมา  คณะวิทยฯ  

คนพูดขนมาคอ  “ดูชางใหดูทหาง  ดูนางใหดูทหอย”   ทพูด
ประ โยค น้ี เลยคว ารางวั ลชนะ เ ลิศไปครองอย า งภาค ภูมิ ใ จ  
ทานผูอานอยากรูใชมั้ยวาใคร  ฮา ๆ นองทรายไมบอกหรอกวาใคร  
ถาอยากรูตองสืบหาคําตอบเอาเองนะคะ   พอมานึกเลนๆ ประโยค
ท่ีชนะเน่ียฟงแลวก็รูสึกเห็นใจลูกชายของเจาของประโยคน้ีมากเลยนะ
คะ...ทานผูอานขา (อะ อะ!!..อยาคิดมากเหมือนนองทรายคิดนะ..

ไดเดินทางไปศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีท่ีกรุงฮานอย  ประเทศ
เวียดนาม  เน่ืองจากเมืองฮานอยอยูติดกับทะเล  ฉะน้ันในทริปการ
เดินทางพวกเราจะไดกินอาหารทะเลกันซะสวนใหญ  โดยเฉพาะ 
“หอย”  มีใหกินแทบทุกม้ือก็วาได  ในขณะท่ีน่ังรถเพื่อเดินทางไปตาม
สถานท่ีตางๆ ตามโปรแกรมทัวร ไกดสาวสวยนามวา “แมลงปอ” ให

ู
นองทรายขอรองงงง....)

โดย “นองทราย 09” 
(science’09)
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เก็บมาเลา...
"โคราคะเทวี" นางสงกรานตป 2552

โ  ํ ั ป 2552  “โ ี”เผยโฉมแลวสําหรับนางสงกรานตป 2552 นามวา “โคราคะเทวี” 
พาหุรัด ทัดดอกปบ อาภรณแกวมุกดาหาร พระหัตถขวาถือพระ
ขรรค พระหัตถซายถือไมเทา เสด็จไสยาสนหลับเนตรมาเหนือ
หลังพยัคฆะ หรือเสือ เปนพาหนะ นอนหลับตาบนเสือ พยากรณวา 
พระมหากษัตริยจะเจริญรุงเรืองดี ขาราชการชั้นผูใหญ คุณหญิง 

ื ไ  ่ ่  คุณนาย จะเรืองอํานาจ ผลไมจะแพง คนอยาลุมหลงสิงยัวยุ ฟุงเฟอ 
ประเทศจะรอดพนจากวิกฤติตางๆ ได

ที่มา:http://www.pattayadailynews.com/thai/shownews.php?IDNEWS=0000008766

พระโค พยากรณ “วันพืชมงคลป  2552”
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจําป 
2552  โหรหลวง พยากรณวา น้ําจะมีปริมาณพอดี พลาหาร 
มังสาหาร และภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ โดยการเส่ียงทาย
พระโคกินเลี้ ยงปนี้  พระโคกินงา  พยากรณวา  พลาหาร 
ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณดี กินหญา พยากรณวา น้ําทาจะ
บริบูรณพอควร พรอมดวยธัญญาหาร พลาหาร ภักษาหาร 
มังสาหาร อุดมสมบูรณดี

้ ั ํ้ ั ํ

ที่มา  :  http://www.pochnews.com/news/Art/5397.htm#
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