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คำานำา

สำานกัง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยแีห่งช�ต ิ(สวทช.) เปน็องคก์รทีต่ัง้ข้ึนเพื่อ

ก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งบทบ�ทหน้�ที่

หลักนอกจ�กก�รวิจัยและพัฒน�แล้ว ก�รสร้�งคว�มตระหนักท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์และ 

ก�รถ่�ยทอดคว�มรู้สู่ประช�ชน ชุมชน ภ�คเอกชน ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจสำ�คัญ ที่จะช่วย

พัฒน�ประเทศไปสู่สังคมฐ�นคว�มรู้ด้วยวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

 ที่ผ่�นม� สวทช. ได้ผลิตสื่อส�ระคว�มรู้ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่ผ่�น 

ช่องท�งต�่งๆ ทัง้ท�งโทรทศัน ์วิทย ุและสื่อส่ิงพิมพ์ รวมถึงสื่อสังคมออนไลน ์ดว้ยก�รจดัทำ� 

นิตยส�รอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-magazine ในชื่อ “ส�ระวิทย์” ที่ได้รวบรวมข่�วส�ร  

ส�ระคว�มรู้ คว�มก้�วหน้�ท�งวิทย�ก�ร ท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทย 

และต่�งประเทศ เผยแพร่ผ่�นท�งเว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/sci2pub/ เพื่อให้ 

เย�วชน ครู อ�จ�รย์ และประช�ชนทั่วไปเข้�ถึงคว�มรู้ได้สะดวกรวดเร็วในยุคดิจิทัล  

นอกเหนือจ�กนี้ ยังมีองค์กรที่ร่วมเป็นเครือข่�ย นำ�ส�ระวิทย์ไปเผยแพร่ต่อผ่�นท�ง 

แอปพลิเคชัน อีบุ๊ก ได้แก่ บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (บริษัทในเครือร้�นหนังสือ B2S)  

กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร อีกท�งหนึ่งด้วย

 จ�ก “ส�ระวิทย์” ฉบับแรก ซึ่งถือกำ�เนิดเมื่อเดือนเมษ�ยน พ.ศ. 2556 ม�จนถึงวันนี้  

(พ.ศ. 2560) นับเป็นเวล�กว่� 4 ปีแล้ว ที่เร�ได้ส่งมอบส�ระดีๆ ให้แก่สม�ชิกร�ว 5,000 

ร�ย และเป็นช่วงเวล�ที่ทำ�ให้เร�ได้สั่งสมคลังคว�มรู้ท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

ไว้จำ�นวนม�กพอ จึงได้จัดทำ�เป็น “หนังสือส�ระวิทย์ฉบับพิเศษ” เล่มนี้ข้ึน โดยคัดเลือก

บทคว�มที่น่�สนใจและมีคว�มโดดเด่นจ�กส�ระวิทย์ฉบับแรก (เมษ�ยน พ.ศ. 2556) จนถึง

ฉบับที่ 45 (ธันว�คม พ.ศ. 2559) ม�ตีพิมพ์ให้ผู้อ่�นได้เพลิดเพลินกับโลกวิทย�ศ�สตร์ 

อีกช่องท�งหนึ่ง

 สวทช. หวังว่� หนังสือส�ระวิทย์ฉบับพิเศษนี้ จะเป็นสื่อกล�งที่ช่วยเสริมสร้�งคว�มรู้ 

ให้ผู้อ่�นรู้เท่�ทันก�รเปลี่ยนแปลงของโลก มีคว�มคิดเป็นเหตุเป็นผลต�มกระบวนก�ร

วิทย�ศ�สตร์ และตระหนักว่�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีมีส่วนสำ�คัญต่อก�รยกระดับ

คณุภ�พชีวิตประช�ชนม�กเพียงไร ในขณะเดยีวกันก็หวังเปน็อย�่งยิง่ว่� คว�มมหศัจรรย์ของ 

หล�กหล�ยนวัตกรรมที่เกิดจ�กก�รสร้�งสรรค์ของนักวิจัยไทยในหนังสือเล่มนี้ จะสร้�งแรง 

บนัด�ลใจให้เย�วชนคนรุ่นใหม่ นำ�คว�มรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้และต่อยอดพัฒน�องค์คว�มรู้ 

ต่�งๆ เพื่อพัฒน�ประเทศให้เจริญก้�วหน้� และเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของ

ประเทศบนเวทีโลกได้อย่�งยั่งยืน

 

 

กุลประภ� น�ว�นุเคร�ะห์

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร

สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

กันย�ยน 2560
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สาระวิทย์ จากฉบับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
สู่หนังสือฉบับกระดาษ

สาระวิทย์ ถือกำ�เนิดฉบับแรกเมื่อเดือนเมษ�ยน พ.ศ. 2556 เพื่อต้อนรับง�นประชุม

วิช�ก�รประจำ�ปีครั้งที่ 9 ของ สวทช. เนื้อห�ประกอบด้วยข่�วส�ร ส�ระคว�มรู้ 

คว�มก้�วหน�้ท�งด�้นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยทีัง้ของไทยและต�่งประเทศ โดยกลุม่เป�้

หม�ยหลักคือเย�วชนที่เป็นนักเรียน นักศึกษ� รองลงม�คือ ครู อ�จ�รย์ นักวิช�ก�ร และ

ประช�ชนทั่วไป โดยเผยแพร่ในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-magazine ผ่�นท�ง

เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/sci2pub/ และแนบเป็นไฟล์ส่งถึงสม�ชิกโดยตรงท�ง

อีเมล โดยสม�ชิกไม่เสียค่�ใช้จ่�ยใดๆ ทั้งนี้ ส�ระวิทย์ฉบับปฐมฤกษ์น้ีมีคว�มหน�เพียง 8 

หน้�เท่�นั้น ขณะที่ปัจจุบัน (ปี 2560) มีคว�มหน�ร�ว 30-36 หน้�

 นอกจ�กนี้ เนื่องในโอก�สพิเศษบ�งว�ระ ได้แก่ ง�นประชุมวิช�ก�รประจำ�ปีของ สวทช. 

และง�นมหกรรมวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยแีห่งช�ต ิส�ระวิทย์ไดจ้ดัพิมพ์เปน็ฉบบักระด�ษ 

เพื่อแจกให้แก่ผู้ม�ร่วมง�นด้วย โดยได้จัดทำ�ม�แล้ว 4 ครั้ง คือส�ระวิทย์ ฉบับที่ 12 18 25 

และ 53

 สำ�หรับส�ระวิทย์ฉบับพิเศษที่ท่�นกำ�ลังอ่�นอยู่น้ี เป็นโอก�สพิเศษอีกคร้ังที่ กอง บ.ก.  

จัดทำ�ข้ึน สำ�หรับผู้ที่ชื่นชอบเรื่องร�วส�ระคว�มรู้ท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีโดย

เฉพ�ะ และ/หรือผูท้ีต่อ้งก�รอ�่นหรือเก็บสะสมส�ระวิทย์ในรูปแบบของหนงัสือฉบบักระด�ษ

 เนื้อห�ส�ระวิทย์ฉบับพิเศษนี้ได้คัดและรวบรวมบทคว�มเด่นในรอบ 4 ปี (พ.ศ. 2556-

2559) ของส�ระวิทย์จำ�นวน 45 ฉบับ จ�กคอลัมน์ส�มหมวด ได้แก่ เรื่องจ�กปก (cover 

story) บทคว�มพิเศษ และส�รคดีวิทย�ศ�สตร์ ซึ่งมีทั้งบทคว�มแปล บทคว�มที่เขียนและ

เรียบเรียงใหม่ และบทคว�มสกู๊ปที่เขียนโดยทีมง�น แล้วนำ�ม�จัดกลุ่มหมวดหมู่ใหม่ต�ม

เน้ือห�ของเรื่องซ่ึงส�ม�รถแบง่หมวดไดเ้ปน็ บทคว�มเทดิพระเกียรต ิบทคว�มตวัเร�/สุขภ�พ

ใกล้ตัว บทคว�มเทคโนโลยี/ง�นวิจัยและพัฒน� บทคว�มสัตว์โลกน่�รู้ บทคว�มเรื่องต�ม

กระแสเหตุก�รณ์ บทคว�มเย�วชนไทย และบทคว�มน�น�ส�ระวิทย์ รวมจำ�นวนทั้งสิ้น 40 

เรื่อง

 ผมหวังว่�ส�ระวิทย์ฉบับพิเศษนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่�น ทั้งในแง่ก�รเพิ่มพูนคว�มรู้ 

และให้คว�มเพลิดเพลินในก�รอ่�นได้ต�มสมควร

 

จุมพล เหมะคีรินทร์

บรรณ�ธิก�รบริห�ร

นิตยส�รอิเล็กทรอนิกส์ส�ระวิทย์

กันย�ยน 2560

สาระวิทย์ ฉบับปฐมฤกษ์เผยแพร่

ในรูปแบบของนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์

สาระวิทย์ ฉบับกระดาษ
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สารบัญ

พรรณไม้ พันธุ์สัตว์ ใน
พระนามาภิไธย สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
กองบรรณาธิการ

บทความ เทิดพระเกียรติ  

พระอัจฉริภาพทาง
ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
กองบรรณาธิการ

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ด้านนาโน ในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี
จุมพล เหมะคีรินทร์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ด้านดาราศาสตร์ ใน
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี
จุมพล เหมะคีรินทร์
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“...การพยายามศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีอันก้าวหน้าทุกสาขาจากทั่วโลก 
แล้วเลือกสรรส่วนที่สำาคัญเป็นประโยชน์ นำามาปรับปรุงใช้ให้พอดีพอเหมาะกับสภาพและฐานะของประเทศของเรา 

เพื่อช่วยให้ประเทศของเราสามารถนำาเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้พัฒนางานต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลือง...”

พระบรมราโชวาท ในโอกาสเสด็จพระราชดำาเนินเปิดงาน

“พระจอมเกล้าลาดกระบังนิทรรศน์ 26”

ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2526

พระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

13 
ตุล�คม พ.ศ. 2559 คือวันที่ประช�ชนช�วไทยทั่วทั้ง

ประเทศต่�งร่ำ�ไห้และเสียใจอย่�งสุดซ้ึง ต่อก�รเสด็จ

สวรรคตของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช... 

ในหลวงรัชก�ลที่ 9 แห่งพระบรมร�ชจักรีวงศ์

 หล�ยคนบอกว่� ช่�งโชคดีเหลือเกินที่เกิดม�ในแผ่นดินสมัย

ของพระองค์ (ทำ�ไมพอพิมพ์ถึงประโยคน้ี น้ำ�ต�ผมซึมคลอเบ้�อย่�ง

ไม่รู้ตัว)

 มิใช่เพียงประเทศไทยหรอกครับที่สูญเสียพระมห�กษัตริย์ที่ 

ยิ่งใหญ่ สูญเสียพ่อของแผ่นดิน แต่โลกยังได้สูญเสียบุคคลสำ�คัญ

ผู้ทรงเป็น “พระมหากษัตริย์นักวิทยาศาสตร์”
ไปด้วยเช่นกัน ในฐ�นะที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่�งและผู้นำ�ใน 

ก�รพัฒน�ด้�นต่�งๆ เพื่อยกระดับคว�มเป็นอยู่ของประช�ชนช�ว

ไทยและสร้�งคว�มเจริญให้กับประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ เลข�ธิก�ร 

องค์ก�รสหประช�ช�ติจึงได้ทูลเกล้�ถว�ยร�งวัลคว�มสำ�เร็จสูงสุด

ด้�นก�รพัฒน�มนุษย์ (UNDP Human Development Lifetime 

Achievement Award) แด่พระองค์ อีกทั้งยังได้กำ�หนดให้วันที่ 5 

ธันว�คม ซึ่งเป็นวันคล้�ยวันพระร�ชสมภพของพระองค์ เป็น “วัน

ดินโลก” ด้วย และเมื่อวันที่ 28 ตุล�คม 2559 ได้มีก�รประชุม 

ว�ระพิเศษเพ่ือสดุดีและถว�ยพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จ 
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 “อันมีทิพเนตรส่องไป” (clairvoyance) คือชื่อหัวข้อนิทรรศก�รภ�พถ่�ย 

ฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ที่แสดงที่ 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมห�นคร โดยแสดงสิ้นสุดไปแล้วเมื่อปล�ย

เดอืนเมษ�ยนทีผ่�่นม� และเป็นชื่อเดยีวกับชื่อหนงัสือสมดุภ�พถ่�ยฝพีระหตัถ์

ของพระองค์เช่นกัน

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ด้านนาโน 
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทุกคร้ังท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปตามท่ีต่างๆ ทรงมีกล้องถ่ายรูปติดพระองค์
ไปด้วยเสมอ หนังสือและนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ฯ จึงแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของ

พระองค์ได้เป็นอย่างดี โดยในปีน้ีได้เน้นไปท่ีภาพถ่ายทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วย

จุมพล เหมะคีรินทร์
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ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ด้านดาราศาสตร์
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงให้ความสนพระทัยปรากฏการณ์สำาคัญทาง
ดาราศาสตร์ โดยเสด็จทอดพระเนตรปรากฏการณ์ดัง
กล่าวอยู่บ่อยคร้ัง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
รวมทัง้วตัถุทอ้งฟา้ตา่งๆ และทรงใชก้ลอ้งโทรทรรศน์
ในการบันทึกภาพวัตถุท้องฟ้าไว้ด้วย

เสด็จทอดพระเนตร

สุริยุปราคาเต็มดวง

ที่จังหวัดนครราชสีมา

 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2538

เสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่สาธารณรัฐประชาชนจีน 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552

สาระวทิยฉ์บับทีแ่ลว้ ไดเ้สนอเรื่องร�วและภ�พถ่�ยฝพีระหัตถ์

ในสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ท�งด้�น

น�โนไปแล้ว ฉบับนี้จะขอนำ�เสนอภ�พถ่�ยฝีพระหัตถ์ฯ ท�งด้�น

ด�ร�ศ�สตร์บ้�งครับ ซ่ึงพระองค์มีคว�มสนพระทัยเป็นอย่�งยิ่ง 

ทรงโปรดทอดพระเนตรปร�กฏก�รณ์ท้องฟ้�อย่�งสม่ำ�เสมอทั้งใน

ประเทศและต่�งประเทศ เช่น เสด็จทอดพระเนตรปร�กฏก�รณ์

เสด็จพระราชดำาเนินเป็นประธานในพิธีเปิด “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษา” ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 หอดูดาวแห่งนี้ดำาเนินการโดย สถาบันวิจัย

ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สุริยปุร�ค�เตม็ดวงเมื่อวันที ่24 ตลุ�คม 2538 ทีจ่งัหวัดนครร�ชสมี� 

และที่ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีนเมื่อวันที่ 22 กรกฎ�คม 2552 เสด็จ

ทอดพระเนตรกิจก�รของหอดูด�วยูนน�น เมืองคุนหมิง เสด็จไป

เยอืนหอดดู�วทีป่ระเทศชิล ีนอกจ�กนีพ้ระองคย์งัไดเ้สดจ็ประกอบ

พระกรณียกิจท�งด้�นด�ร�ศ�สตร์กับท�งสม�คมด�ร�ศ�สตร์ไทย 

และสถ�บันวิจัยด�ร�ศ�สตร์แห่งช�ติ (องค์ก�รมห�ชน) (สดร.) 

กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีต่อเนื่องเสมอม� เป็นเวล�

ย�วน�นกว่� 25 ปี

  เนื่องจ�กพระองค์ใฝพ่ระทยัในด�้นด�ร�ศ�สตร์  ทรงสง่เสริม 

และมีพระร�ชดำ�ริในโครงก�รท�งด้�นด�ร�ศ�สตร์ ทำ�ให้

ประเทศไทยมีก�รพัฒน�ท�งด้�นด�ร�ศ�สตร์แบบก้�วกระโดด 

ดังนั้น บุคล�กรในวงก�รนักด�ร�ศ�สตร์ไทยจึงเทิดทูนพระองค์ว่�

เป็น “เจ้�ฟ้�นักด�ร�ศ�สตร์” และจ�กก�รที่พระองค์ทรงเสด็จ

ทอดพระเนตรปร�กฏก�ณ์สำ�คัญท�งด�ร�ศ�สตร์และวัตถุท้องฟ้�

อยู่บ่อยคร้ัง จึงได้มีโอก�สถ่�ยภ�พปร�กฏก�รณ์และวัตถุท้องฟ้�

ไว้ดว้ย โดยบนัทกึภ�พผ�่นกลอ้งโทรทรรศน ์ดงัภ�พถ่�ยฝพีระหัตถ์

ส่วนหนึ่งที่ได้นำ�ม�เสนอนี้

พรรณไม้ 
พันธุ์สัตว์
อันเนื่องด้วยพระนามาภิไธย 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย จึงมีการค้นพบพรรณไม้ พันธุ์สัตว์ รวมถึงซากดึกดำาบรรพ์ 
(ฟอสซิล) หลายชนิดที่เป็นชนิดหรือสกุลใหม่ของโลกและได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตใช้พระนามาภิไธยสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มาเป็นชื่อของสิ่งมีชีวิตดังกล่าว

  ป ีพ.ศ. 2558 นี ้ถือเปน็ปีมห�มงคลปหีนึง่ของปวงชนช�วไทย 

ที่สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ทรงเจริญ 

พระชนม�ยุครบ 60 พรรษ� ในวันที่ 2 เมษ�ยน 2558

  ดังนั้นเพื่อเป็นก�รร่วมเทิดพระเกียรติพระองค์ ในโอก�สนี้ 

ส�ระวิทย์จึงขอเสนอเรื่องร�วของสิ่งมีชีวิตที่ได้มีก�รค้นพบในบ้�น

เร� ซ่ึงเกือบทั้งหมดเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่หรือสกุลใหม่ของโลก 

โดยมีทั้งพรรณไม้ พันธุ์สัตว์ รวมถึงฟอสซิลสัตว์ดึกดำ�บรรพ์ด้วย 

และในฐ�นะที่สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี 

ทรงเป็นผูท้ี่สนพระทัยในเรื่องธรรมช�ติวิทย� และบรรพชวีนิวทิย� 

เป็นอย่�งม�ก จึงได้มีก�รขอพระร�ชท�นพระร�ช�นุญ�ตใช้พระ

น�ม�ภิไธยของพระองค์ม�เป็นชื่อสิ่งมีชีวิตที่มีก�รค้นพบดังกล่�ว

 

พรรณไม้ในพระนามาภิไธย มีทั้งหมด 9 ชนิด 
ดังนี้
จำ�ปีสิรินธร (Magnolia sirindhorniae Noot & Chalermglin)

  เป็นพืชเฉพ�ะถ่ินของไทย มีข้ึนอยู่เฉพ�ะพ้ืนที่ชุ่มน้ำ�หรือใน

ป่�พรุน้ำ�จืดที่มีน้ำ�พุไหลผ่�นตลอดเวล� สำ�รวจพบคร้ังแรกโดย 

ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2542 ทีป่�่พุน้ำ�จดืในอำ�เภอท�่หลวง จงัหวัด

ลพบุรี ต่อม�ได้สำ�รวจพบในป่�พรุน้ำ�จืดของบ้�นน้ำ�สวย ตำ�บลน้ำ�

สวย อำ�เภอเมือง จังหวัดเลย ด้วย จำ�ปีสิรินธรจัดเป็นไม้ต้นขน�ด

กล�งถึงใหญ่ สูง 20-30 เมตร กลีบดอกมีสีข�ว 12-15 กลีบ ขย�ย

พันธ์ุโดยก�รเพ�ะเมล็ดและท�บก่ิง ได้รับคว�มนิยมปลูกเป็นไม้

ดอกไม้ประดับกันทั่วประเทศ

กองบรรณาธิการ

บทความ ตัวเรา /สุขภาพใกล้ตัว  

โรคกลัวคณิตศาสตร์
แฝงอยู่ในพันธุกรรม
วีณา ยศวังใจ
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โรคกลัวคณิตศาสตร์
แฝงอยู่ในพันธุกรรม

เด็กหลายคนไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ 
พบว่า สาเหตุหนึ่งนั้นมีผลมาจากปัจจัยทางพันธุกรรม !!

เด็กๆ 
หล�ยคนอ�จไม่ชอบเรียนวิช�คณิตศ�สตร์ 

เพร�ะคิดว่�เป็นเรื่องย�ก ไม่ส�ม�รถแก้ โจทย์

เลขได้ หรือได้คะแนนสอบวิช�นี้ไม่ดี บ�งคนไม่ชอบม�กๆ ถึงขั้น

ไม่อย�กให้มีวิช�นี้อยู่ในหลักสูตรเลย ขณะที่เด็กบ�งคนอ�จเคย

ได้รับประสบก�รณ์แย่ๆ ในชั้นเรียนวิช�คณิตศ�สตร์ จนทำ�ให้รู้สึก

หว�ดกลัววิช�คำ�นวณไปจนโตเลยก็มี ซึ่งคว�มวิตกจริตต่อวิช�

คณิตศ�สตร์นี่เองที่เป็นอุปสรรคสำ�คัญต่อก�รพัฒน�ทักษะก�ร

เรียนรู้และก�รแก้ไขปัญห�คณิตศ�สตร์ของเด็กนักเรียน โดยส่วน

หนึ่งเป็นผลม�จ�กปัจจัยท�งพันธุกรรม 

 ทีมนักวิจัยจ�กมห�วิทย�ลัยโอไฮโอ สหรัฐอเมริก� ได้ศึกษ�วิจัย 

เพื่อไขข้อข้องใจว่� มีปัจจัยใดบ้�งที่ส่งผลให้เกิดคว�มวิตกกังวล

ในก�รเรียนวิช�คณิตศ�สตร์ (Math anxiety) จนพัฒน�ไปเป็น

คว�มกลัวที่คอยขัดขว�งก�รเรียนรู้ของเด็กๆ ไปอย่�งน่�เสียด�ย 

และพวกเข�ก็พบว่�ไม่ใช่แค่ส่ิงแวดล้อมหรือประสบก�รณ์ที่เด็กๆ 

ได้รับเท่�นั้น ห�กแต่ยังมีพันธุกรรมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำ�คัญที่นำ� 

http://algebratesthelper.com/wp-content/uploads/2012/06/math-anxiety.jpg

วีณา ยศวังใจ

แปลและเรียบเรียงจากบทความเรื ่อง  Math anxiety and genetic factor
http://researchnews.osu.edu/archive/mathanxiety.htm
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วิ
ต�มินซี เป็นหนึ่งในวิต�มินที่จำ�เป็นต่อร่�งก�ย สรรพคุณของวิต�มิน

ซีที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ ส�ม�รถช่วยป้องกันโรคไข้หวัดได้เป็นอย่�งดี 

รวมไปถึงมีส่วนช่วยในกระบวนก�รสร้�งคอลล�เจน เสริมสร้�งภูมิคุ้มกัน 

เป็นส�รต้�นอนุมูลอิสระ และช่วยชะลอก�รเสื่อมของเซลล์ แต่เนื่องจ�ก

ร่�งก�ยของเร�ไม่ส�ม�รถสร้�งวิต�มินซีได้เอง จึงจำ�เป็นต้องได้รับจ�ก

อ�ห�รที่รับประท�นเข้�ไป ซึ่งวิต�มินซีพบม�กในผักและผลไม้หล�ยชนิด 

เช่น กะหล่ำ�ดอก บรอคโคลี ส้ม มะละกอ ฝรั่ง แอปเปิ้ล และสตรอว์เบอร์รี่ 

วิตามินซีมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งมะเร็งรังไข่
    สรรพคุณของวิตามินซีเป็นที่รู้จักกันดีคือช่วยป้องกัน  

โรคไข้หวัด โรคเลือดออกตามไรฟัน เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ล่าสุด
มีงานวิจัยพบว่า การฉีดวิตามินซียังมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งมะเร็ง
รังไข่ได้ผลดีอีกด้วย

สรรพคุณของวิต�มินซี นอกจ�กที่กล่�วไปแล้วนั้น ยังมีร�ยง�นก�รศึกษ�

ที่น่�สนใจม�กเกี่ยวกับก�รใช้วิต�มินซีเพื่อก�รรักษ�มะเร็ง วิต�มินซีถูก

นำ�ม�ใช้เป็นท�งเลือกในก�รบำ�บัดรักษ�ผู้ป่วยมะเร็งเป็นเวล�น�นแล้ว 

ตั้งแต่สมัยทศวรรษที่ 70 (ปี 1970s) โดย Dr.Linus Pauling นักเคมีช�ว

อเมริกันผู้มีชื่อเสียงในสมัยนั้น ได้วิจัยเกี่ยวกับก�รใช้วิต�มินในก�รรักษ�

มะเร็ง ซึ่งก็พบว่� ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้�ยที่ได้รับก�รฉีดวิต�มินซีเข้�สู่

หลอดเลือดดำ�ในปริม�ณสูงจะมีอัตร�ก�รรอดชีวิตสูงกว่�กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่

ได้รับวิต�มินซีถึง 4 เท่� !! แต่กลับไม่ประสบคว�มเร็จในก�รทดลองโดย

วิธีให้ผู้ป่วยรับประท�นวิต�มินซีเข้�ไป ซึ่งต่อม�มีก�รค้นพบว่�วิต�มินซีที่

คนเร�รับประท�นเข้�ไปนั้น จะถูกร่�งก�ยขับออกม�อย่�งรวดเร็ว และ

เมื่อไม่น�นม�นี้ ทีมวิจัยของ Dr.Qi Chen จ�กมห�วิทย�ลัยแคนซัส 

สหรัฐอเมริก� ได้ศึกษ�พบว่� วิต�มินซีส�ม�รถช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ 

และทำ�ให้ก�รรักษ�ผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ด้วยเคมีบำ�บัดมีประสิทธิภ�พดียิ่ง

ขึ้น ซึ่งผลง�นวิจัยนี้ได้มีก�รตีพิมพ์ลงในว�รส�ร Science Translational 

Medicine ฉบับวันที่ 5 กุมภ�พันธ์ 2014 

 ในง�นวิจัยดังกล่�วนี้ นักวิจัยศึกษ�ทั้งในเซลล์มะเร็งรังไข่ในห้อง

ทดลอง ศึกษ�ในหนูทดลอง และในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ระยะที่ 3-4 จำ�นวน 

27 ร�ย พบว่� ผู้ป่วยที่ได้รับวิต�มินซีในปริม�ณสูงโดยก�รฉีด ควบคู่กับ

39
ยอยโลกขอมูลขาวสารวิทยาศาสตรเพ�อคุณ

วิ่งเพื่อเพิ่มพลัง
การจดจำาของ

สมอง
งานวิจัยล่าสุด นักวิทยาศาสตร์พบว่า การออกกำาลังกายแบบ  
แอโรบิก ฟิตเนส (Aerobic fitness) เช่น การวิ่ง ว่ายน้ำา  
หรือปั่นจักรยาน ในช่วงวัยหนุ่มสาว จะส่งผลดีต่อสมอง  
และการจำาของคนเราได้เมื่อย่างเข้าสู่วัยกลางคน (43-55 ปี)

ทีมนักวิจัยจ�กมห�วิทย�ลัยมินนิโซต� สหรัฐอเมริก� ได้ศึกษ� 

วิจัยถึงผลของก�รออกกำ�ลังก�ยแบบ แอโรบิก ฟิตเนส โดยก�รวิ่ง

อย่�งสม่ำ�เสมอต่อเนื่องเป็นเวล� 1 ปี พบว่�นอกจ�กจะช่วยส่งผล

ต่อก�รเพิ่มคว�มแข็งแรงให้ร่�งก�ยและหัวใจแล้ว ก็ยังส่งผลดีต่อ

สมองและก�รจดจำ�เมื่อเร�อ�ยุม�กขึ้นด้วย ซึ่งผลง�นวิจัยนี้ได้ตี

พิมพ์ในว�รส�ร Neurology เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 57

  แอโรบิก ฟิตเนส หรือ ค�ดิโอ ฟิตเนส (cardio fitness) คือ

คว�มฟิตของร่�งก�ยที่จะบ่งบอกว่� ร่�งก�ยของเร�จะส่งผ่�น 

ออกซิเจนไปยังกล้�มเนื้อได้ดีแค่ไหนในขณะที่ออกกำ�ลังก�ย

 โครงก�รวิจัยน้ีมีอ�ส�สมัครเข้�ร่วมโครงก�รจำ�นวน  2,747 คน  

ซึ่งแต่ละคนเป็นผู้ที่มีสุขภ�พแข็งแรงและมีอ�ยุเฉลี่ยอยู่ที่ 25 ปี 

ทีมวิจัยให้อ�ส�สมัครทุกคนออกกำ�ลังก�ยด้วยก�รว่ิงบนลู่ว่ิงเป็น

ประจำ�ในช่วง 1 ปีแรกของก�รศึกษ�วิจัย โดยอ�ส�สมัครแต่ละ

คนจะเดินหรือวิ่งบนลู่วิ่งไปเรื่อยๆ จนกว่�จะรู้สึกเหนื่อยหอบหรือ

เริ่มห�ยใจลำ�บ�กจึงหยุดวิ่ง

  20 ปีถัดม� นักวิจัยได้ทดสอบสมรรถภ�พท�งร่�งก�ยของ

อ�ส�สมัครทุกคนอีกคร้ังด้วยก�รให้ออกกำ�ลังก�ยแบบเดียวกับที่

ทำ�ในปีแรก และทดสอบวัดประสิทธิภ�พด้�นก�รจดจำ�ของสมอง

ในอีก 25 ปี ถัดม�นับจ�กก�รทดสอบในปีแรกเช่นกัน

 ผลก�รทดสอบก�รออกกำ�ลังก�ยพบว่� ในปีแรกผู้เข้�รับก�ร

ทดสอบส�ม�รถวิ่งบนลู่วิ่งได้น�นเฉลี่ยประม�ณ 10 น�ที แต่ใน 

20 ปีต่อม� ผลที่ได้มีค่�เฉลี่ยลดลง 2.9 น�ที

  ส่วนก�รทดสอบประสิทธิภ�พก�รจดจำ�ของสมองพบว่� ผู้ที่มี 

สถิติก�รวิ่งบนลู่วิ่งเป็นเวล�น�นกว่� หรือคว�มส�ม�รถในก�รวิ่ง 

ครั้งหลังลดลงจ�กครั้งแรกในสัดส่วนที่น้อยกว่� จะแสดงผล 

ก�รทดสอบด้�นประสิทธิภ�พคว�มจำ�และกระบวนก�รคิดได้ดี 

กว่�ผู้ที่มีอัตร�ก�รวิ่งลดลงม�กกว่� ทั้งนี้ได้ปรับค่�ปัจจัยเสี่ยง 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว เช่น ก�รสูบบุหรี่, โรคเบ�หว�น และภ�วะ

คอเลสเตอรอลสูง

วีณา ยศวังใจ

41
ยอยโลกขอมูลขาวสารวิทยาศาสตรเพ�อคุณ

โรคกลัวแมงมุม ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโรคกลัว หรือ โฟเบีย (Phobia)  

ทั่วๆ ไป เช่น กลัวคว�มสูง กลัวคว�มมืด กลัวที่แคบ กลัวเข็ม 

เป็นต้น และยังเป็นโรคกลัวอันดับหนึ่งของช�วอเมริกันด้วย โดย

ลักษณะของคนที่เป็นโรคกลัวแมงมุมคือ จะไม่ยอมเดินไปยังสถ�น

ที่ที่ไม่มั่นใจว่�จะไม่เจอแมงมุมโดยเด็ดข�ด หรือเมื่อเจอแมงมุมใน

บ้�น อ�จจะมีปฏิกิริย�โต้ตอบ 2 แบบ คือ กรีดร้องแล้ววิ่งหนีออก

ไปจ�กบ้�น หรือเกิดอ�ก�รก้�วข�ไม่ออก ตัวแข็ง ไม่ส�ม�รถออก

ไปจ�กตรงนั้นชั่วขณะ และแน่นอนว่�พวกเข�จะไม่กล้�จับหรือฆ่�

แมงมุมด้วยตัวเอง นอกจ�กนี้บ�งคนยังพ�ลกลัวสิ่งที่ละม้�ยกับ 

แมงมุมไปด้วย เช่น กลัวอะไรที่มีขนยุ่บยั่บ กลัวสิ่งที่เคลื่อนไหวเร็ว 

และกลัวตัวอะไรที่มีข�ย�วหรือมี 8 ข� เป็นต้น

 สำ�หรับส�เหตุที่โรคกลัวแมงมุมพบได้ม�กในผู้คนทั่วไปนั้น 

นักจิตวิทย�ยังไม่พบหลักฐ�นที่บ่งชี้ได้แน่ชัด แต่ก็มีนักวิช�ก�ร 

และนักจิตวิทย�หล�ยๆ ท่�น พย�ย�มอธิบ�ยถึงส�เหตุของโรค

กลัวแมงมุมที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ไว้หล�ยแนวท�ง เช่น พอล ฮิลย�ร์ด  

(Paul Hillyard) ได้ ให้ข้อมูลใน The Private Life of Spiders ว่�  

โรคกลัวแมงมุมพบม�ตั้งแต่สองพันปีที่แล้วในดินแดนอะบิสซิเนีย  

(ประเทศเอธิโอเปียในปัจจุบัน) และท�งตอนใต้ของทวีปยุโรป สันนิษฐ�น 

ว่�สมัยนั้นมีคว�มเชื่อว่�ก�รถูกแมงมุมกัดจะทำ�ให้เป็นโรคฮิสทีเรีย 

(Hysteria) ซึ่งเป็นโรคจิตเวชที่แสดงออกถึงภ�วะควบคุมอ�รมณ์

ไม่ได้ จึงอ�จทำ�ให้หว�ดกลัวกันม�ก

 นอกจ�กนี้ยังมีนักจิตวิทย�เชิงวิวัฒน�ก�รท่�นหนึ่ง เคยเสนอ 

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับส�เหตุของโรคกลัวแมงมุมไว้ว่� โรคกลัวแมงมุม  

อ�จเป็นกลวิธีเพื่อคว�มอยู่รอดของบรรพบุรุษ เนื่องจ�กแมงมุม 

ส่วนใหญ่มีพิษ และคว�มกลัวก็อ�จเป็นหนท�งป้องกันให้พวกเข� 

รอดพ้นจ�กพิษร้�ยได้ และกล�ยเป็นส่ิงท่ีถูกบอกหรือสืบทอดกันม�  

แมงมุมตัวจิ๋วที่ไต่บนใยไปมาบนต้นไม้หรือตามมุมต่างๆ ในบ้านอาจเป็นเพียงส่ิงมีชีวิตแสนธรรมดา
ของใครหลายคน แต่สำาหรับบางคนเพียงแค่เห็นใยแมงมุม หรือภาพแมงมุมในหนังสือ ก็เกิด
อาการกรีดร้อง ร้องไห้ มือเย็นใจสั่น เหงื่อออกมาก และบางรายอาจหวาดกลัวสุดขีดจนถึงขั้นช็อก 
หมดสติ หรือระบบหัวใจล้มเหลวได้ ซึ่งอาการเช่นนี้เป็นความกลัวจำาเพาะชนิดหน่ึง ท่ีเรียกว่า โรค
กลัวแมงมุม หรือ Arachnophobia

ข้อมูลจ�ก: http://phobias.about.com/

Arachnophobia 
มุมน่ากลัว...ของคนกลัวแมงมุม

แต่ทั้งนี้ นักจิตวิทย�บ�งท่�นออกม�โต้แย้งว่� สัตว์หล�ยชนิด เช่น 

เสือ จระเข้ มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดภัยคุกค�ม หรือเป็นอันตร�ย 

ต่อชีวิตมนุษย์โบร�ณม�กกว่� แต่โรคกลัวต่อสัตว์ร้�ยเหล่�นั้นกลับ 

ไม่ค่อยพบเห็นม�กเท่�โรคกลัวแมงมุม ดังน้ันพวกเข�จึงเชื่อว่� ส�เหตุ 

ของโรคกลัวแมงมุมน่�จะม�จ�กพื้นฐ�นท�งวัฒนธรรม หรือคว�ม

เชื่อที่เกี่ยวกับธรรมช�ติของแมงมุมม�กกว่�

 อย่�งไรก็ดีแม้ โรคกลัวแมงมุมจะไม่ใช่โรคอันตร�ยร้�ยแรง 

แต่ก็สร้�งข้อจำ�กัดและเป็นอุปสรรคต่อก�รใช้ชีวิตอยู่ไม่น้อย  

เพร�ะในร�ยที่มีอ�ก�รรุนแรง บ�งคนอ�จถึงขั้นไม่ยอมนั่ง ไม่ยอม 

ว�งกระเป๋�บนพื้น ห�กไม่แน่ใจว่�แถวนั้นมีหรือไม่มีแมงมุมอยู่  

รวมทั้งยังไม่กล้�เดินท�งไปเที่ยว ไปสวนสัตว์ ไปแคมป์ปิงในสวน  

ในป่� หรือสถ�นท่ีใดๆ ก็ต�มท่ีพวกเข�ไม่ม่ันใจว่�จะไม่พบเจอแมงมุม  

 ทั้งนี้จิตแพทย์และนักวิทย�ศ�สตร์ได้พย�ย�มศึกษ�ห�

หนท�งบำ�บัดรักษ�โรคกลัวแมงมุมหล�กหล�ยวิธีด้วยกัน เช่น วิธี

ก�รบำ�บัดด้วยก�รรับรู้และพฤติกรรม หรือ Cognitive-behavioral 

therapy (CBT) คือ อ�ศัยก�รบำ�บัดผ่�นก�รพูดคุยกับจิตแพทย์ 

เพื่อเปลี่ยนคว�มคิด ปรับพฤติกรรม และเรียนรู้ที่จะแก้ปัญห� 

คว�มกลัว บ�งร�ยอ�จต้องใช้ย�ในก�รรักษ�ร่วมด้วย นอกจ�ก

นี้ก็ยังมีก�รรักษ�ด้วยวิธีให้ผู้ป่วยเผชิญหน้�กับสิ่งที่กลัว โดยเริ่ม

มีก�รใช้โปรแกรมภ�พ 3 มิติเข้�ม�จำ�ลองสถ�นก�รณ์ที่ต้องเจอ

แมงมุม เพื่อให้ผู้ป่วยฝึกเอ�ชนะคว�มกลัวให้ได้

 นอกเหนือจ�กก�รบำ�บัดรักษ�ด้วยวิธีที่กล่�วม�แล้วนั้น วิธีที่ดี

ที่สุด คือ ก�รเรียนรู้ ทำ�คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับแมงมุมและพฤติกรรม

ของมันให้ม�กที่สุด เพร�ะอย่�งน้อยก็ช่วยให้เร�รู้วิธีที่จะหลีกเลี่ยง 

ก�รเผชิญหน้�กับแมงมุมได้

วสุ ทัพพะรังสี
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พฤติกรรมรักกับฮอร์โมนที่พุ่งพล่าน
  ห้วงคว�มรักของคนเร�แบ่งเป็น 3 ช่วง โดยจะมีฮอร์โมนที่แตก

ต�่งกันม�ร่วมแสดงบทบ�ท ในช่วงแรกของโลกแหง่รัก เปน็ช่วงทีเ่ร�

อย�กได้ อย�กมี เกิดอ�ก�รชอบ ถูกใจ นั่นเป็นผลจ�กฮอร์โมนเพศ 2 

ตัว คือ เทสโทสเทอโรน และเอสโตรเจน

  เมื่อมีบุคคลเป้�หม�ยแล้ว จะเข้�สู่ช่วงคลั่งรัก ที่ทำ�ให้ชีวิตเร�

ผิดเพี้ยนไป หมกมุ่น ไม่สนใจโลก เอ�แต่เพ้อ ละเมอถึงคนรัก อ�ก�ร

เหล่�นี้ เกิดจ�กส�ร สื่อประส�ทในกลุ่ม โดพามีน ที่ส่งผลให้สมองตื่น

ตวั นอร์อะดรีนาลีน ทำ�ให ้เหงื่อแตกและหวัใจเตน้รัว และเซโรโทนิน 

ทำ�ให้เกิดอ�ก�ร...ซึม..เศร้�..เหง�..เพร�ะรัก

  ในช่วงสดุท�้ย เมื่อบคุคลเป�้หม�ยยอมตกลงปลงใจ ไมว่่�จะเปน็

แฟน หรือร่วมหอลงโรง ฮอร์โมนสองตัวสำ�คัญที่ถูกขับออกม�และมี

ส่วนช่วยรักษ�คว�มรักคว�มผูกพันคือ ออกซีโทซิน ซึ่งจะถูกขับออก

ม�เมื่อช�ยหญิงมีคว�มสัมพันธ์กันลึกซึ้ง และวาโซเพรสซิน ที่เป็นตัว

ขับเคลื่อนชีวิตครอบครัวแบบผัวเดียวเมียเดียว

ความรักทำาให้คนตาบอด
  ในช่วงแรกของรัก นักวิจัยพบว่� คว�มรักทำ�ให้เร�หูบอดเสีย

ม�กกว่� เพร�ะเมื่อเร�ปิ๊งใครสักคนที่ไม่รู้จักหัวนอนปล�ยเท้� และ

ถ้�มีโอก�สได้พูดคุยกัน สั้นๆ แค่น�ทีกว่�ๆ ระบบภ�ยในร่�งก�ยก็จะ

ประมวลผลได้แล้วว่� จะรุกต่อ หรือ จะชิ่งดี เพียงแต่คว�มประทับใจ

ทีเ่กดิจ�กพูดคยุกับบคุคลเป�้หม�ยนัน้ ไม่ใชจ่�กส�ระทีเ่ธอหรือเข�พูด

ออกม� แตก่ลบัเปน็ ภ�ษ�ก�ย ต�่งห�กทีส่ร้�งคว�มประทบัใจไดด้กีว่� 

ซ่ึงหม�ยคว�มว่� ห�กคณุมลีลี�ทีด่ ี(และมสี�ระบ�้ง) ก็มโีอก�สมดัใจ

เข�หรือเธอได้ไม่ย�ก

กลไกแห่งความรัก
ในบริบททางวิทยาศาสตร์
เมือ่ว�ระเดือนกุมภ�พันธ์เวียนม�ถึง คนจำ�นวนไมน้่อยคงจะนึกถึง “วันว�เลนไทน์” หรือ 

วันแห่งคว�มรัก ในแง่ของคว�มรักแบบหนุ่มส�ว แท้จริงแล้วเกิดข้ึนได้อย่�งไรในเชิงกลไก

ของวิทย�ศ�สตร์.... นักวิทย�ศ�สตร์มีเหตุผลม�อธิบ�ยให้เร�เข้�ใจรักม�กขึ้น ซึ่งแม้ว่�จะ

ฟังแล้วไม่ได้อ�รมณ์ ไม่โรแมนติก แต่จะพบว่�มันเป็นข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในตัวเร�โดยมี

เร� เป็นผู้กระทำ�ทั้งสิ้น

พฤติกรรมรักของหนู
แห่งทุ่งหญ้าแพรรี
 หนูแหง่ทุง่หญ�้แพรรี (Prairie vole) ข้ึนชื่อว่� เปน็ตน้แบบ

ของ คู่รักในฝัน เมื่อมันมีครอบครัว พ่อหนูจะฟีลกู๊ดจนหลั่งส�ร 

“ว�โซเพรสซิน” ซ่ึงเปน็ส�เหตสุำ�คญัทีท่ำ�ใหพ่้อหนแูพรรีเปน็ส�มี

ทีส่มบูรณแ์บบ ทัง้ อบอุน่ซื่อสัตย ์และรับผดิชอบ แตจ่ะดว้ยคว�ม 

หมั่นไสห้รอือะไรกต็�มแต่ นกัวทิย�ศ�สตร์ได้ทดลองลดปรมิ�ณ

ว�โซเพรสซินในพ่อหนู แล้วพบว่� พ่อหนูท่ีดีม�ตลอด เร่ิมมี

อ�ก�รเย็นช� ห่�งเหินคู่รัก ไม่สนใจครอบครัวอย่�งเห็นได้ชัด

ดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจ
  ในประเดน็ของคว�มรักทีเ่กิดจ�กก�รมองต�นัน้ นกัวิทย�ศ�สตร์

บอกว่�เมื่อเร�รู้สึกสนใจอะไร รูม่�นต�ของเร�จะขย�ย นัยน์ต�จะดู

กลมโตและ เป็นประก�ย ซ่ึงอ�จจะเป็นก�รส่งสัญญ�ณเล็กๆ จ�ก

หัวใจ ไปสะกิดเตือนให้เข�และเธอรู้ตัวก็เป็นได้ ห�กส�วอิต�เลียนใน

สมยักล�งไดรู้้เรื่องนีค้งเซ็ง เพร�ะโดยธรรมช�ตทิีเ่ธอแคเ่จอคนทีถู่กใจ 

นัยน์ต�ของพวกเธอก็จะกลมโต สวยง�มได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว ไม่

ต้องม�นั่งคั้นลูกเบลล�ดอนน่� (Belladonna) เพื่อเอ�น้ำ�ม�หยอดทำ�

ต�แบว๊ใหเ้มื่อยดังที่ส�วยุคนั้นนยิมทำ�กนั แถมยงัเสีย่งต�บอดอีกต่�ง

ห�ก

ผู้หญิง หรือ ผู้ชาย ช่างเลือกกว่ากัน?
  สำ�หรับผู้ช�ย พบว่�ส่วนม�กจะมองผู้หญิงท่ีรูปลักษณ์ภ�ยนอก

ก่อน โดยรูปร่�งของผูห้ญงิทีเ่ตะต�ผูช้�ยทีสุ่ดนัน้ ตอ้งมลีกัษณะคล�้ย

น�ฬิก�ทร�ยที่มีเอวคอดกิ่ว ห�กเอ�ขน�ด “รอบเอว” ห�รด้วย “รอบ

สะโพก” แล้ว ควรได้ค่�ประม�ณ 0.7 นอกจ�กนี้ยังพบว่� ผู้หญิงที่มี

สัดส่วนใกล้เคียง 0.7 นั้น ส่วนใหญ่แข็งแรง เหม�ะจะม�เป็นแม่ของ

ลูกอย่�งม�ก

 ในขณะทีผู่ช้�ยเส�ะห�หญงิในฝนัจ�กเปลอืกนอก ผูห้ญงิเองกลับ

มอง ทีค่ว�มส�ม�รถ และภ�วะผู้นำ�ท่ีมีอยู่ในตัวของผู้ช�ยม�กกว่� ผู้หญิง

บ�งคนก็ลึกซ้ึง เกินค�ดเด� เธอเลือกสนใจผู้ช�ยที่มีกลิ่นก�ยคล้�ยพ่อ

ของตวัเอง เพร�ะเชื่อว่� เข�น�่จะมรีะบบภมูคิุม้กันทีด่เีหมอืนทีม่อียู่ใน

ตัวเธอ และถ้�โชคดี เข�เหล่�นั้นอ�จจะ มียีนดีอื่นๆ อยู่ในตัวอีกด้วย

คนเป็นเนื้อคู่กัน จะหน้าเหมือนกัน
  คนเร�มักจะสนใจคนที่ดูคล้�ยตัวเอง ไม่ว่�จะเป็นรูปร่�ง หน้�ต�  

หรือบคุลกิภ�พ มกี�รทดสอบเรื่องนีโ้ดยก�รนำ�ภ�พใบหน�้ของผูเ้ข้�ร่วม 

ทดสอบม�แปลงให้เป็นเพศตรงข้�ม แล้วเอ�ไปปนกับรูปคนอื่น เมื่อ

ให้ผู้ทดสอบ เลือกคนที่ถูกใจ ปร�กฏว่�ส่วนใหญ่เลือกรูปของตัวเอง 

นักจิตวิทย�บอกว่� ส่ิงที่เกิดข้ึนนี้ เป็นเพร�ะคว�มฝังใจในวัยเด็กซ่ึง

เห็นหน้� “พ่อและแม่” ที่คล้�ยกับตัวเองซ้ำ�ไปซ้ำ�ม�ทุกวัน พอได้เห็น

คนที่มีหน้�ต�ในแบบที่คุ้นเคย ก็ไม่แปลกที่จะถูกชะต� รู้สึกอบอุ่นใน

หัวใจ และคิดว่�น่�จะเป็นคนที่ใช่

ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์
  คว�มรักเป็นปฏิกิริย�ท�งเคมีที่เกิดข้ึนภ�ยในร่�งก�ย และยัง

เกี่ยวพันกับปัจจัยท�งสังคม วัฒนธรรม รวมทั้งก�รเรียนรู้ด้วย คว�ม

รักเตบิโตข้ึนพร้อมๆ กับเร� โดยประสบก�รณเ์ปน็ส่ิงสำ�คญัทีท่ำ�ให้เร�

รู้จกัเลอืกทีจ่ะรัก รู้จกัหยดุ เพื่อทีจ่ะเร่ิมใหม ่และรู้จกัสร้�งเงื่อนไขเพื่อ

ให้ไดม้�ซ่ึงก�รดำ�รงพันธ์ุทีเ่หม�ะสม ห�กเร�เข้�ใจ ก็จะพบว่� ณ ที่ใด

ที่มีรัก ที่นั่นไม่จำ�เป็นต้องมีทุกข์เสมอไป

ลูกเบลลาดอนน่า

wikipedia.org

แหล่งที่ม� :

http://www.bbc.co.uk/science/hottopics/love/senses.shtml 

http://www.economist.com, http://www.scienceofrelationships.com
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“ช็อกโกแลตไดเอต” 
สูตรเด็ดพิชิตความอ้วน

“ช็อกโกแลต” กับการลดนํ้าหนัก ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันไม่ได้เลย 
เพราะช็อกโกแลตอุดมไปด้วยนํ้าตาล ไขมัน และแคลอรี่ 
ซึ่งถือเป็นสิ่งต้องห้ามสําหรับผู้ที่กําลังลดความอ้วน 

แต่ปัจจุบันมีทางเลือกใหม่แล้วกับ “ช็อกโกแลตไดเอต” (Chocolate diet) 
ซึ่งกําลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น

Marlo Mittler ผู้เช่ียวช�ญด้�นโภชน�ก�รเด็กและวัยรุ่น 

จ�ก Cohen Children’s Medical Center of New York ใน

สหรัฐอเมริก� ได้เขียนบทคว�มเผยแพร่ในเว็บไซต์ LiveScience 

ซ่ึงเป็นเว็บไซต์ข่�ววิทย�ศ�สตร์และสุขภ�พ เมื่อช่วงต้นเดือน

มนี�คม 2014 โดยไดร้ะบวุ่� ในช่วงไมก่ี่ปทีีผ่�่นม�นีม้งี�นวิจยัหล�ย

ชิน้ไดเ้ผยถงึคว�มลบัที่ซอ่นอยู่ในชอ็กโกแลต ซึง่ลว้นแต่เปน็สิง่ทีม่ี

ประโยชน์ต่อสุขภ�พแทบทั้งสิ้น 

 มีร�ยง�นผลก�รวิจัยหล�ยช้ินบอกว่� ก�รบริโภคช็อกโกแลต

เปน็ประจำ�จะช่วยลดคว�มดนัโลหติ ลดคว�มเส่ียงตอ่โรคหวัใจและ

หลอดเลือด เพิ่มปริม�ณคอเลสเตอรอลที่มีประโยชน์ และควบคุม

ปริม�ณอินซูลินในร่�งก�ยได้ อีกทั้งส�รต้�นอนุมูลอิสระและองค์

ประกอบท�งเคมีที่มีอยู่ในช็อกโกแลตยังมีส่วนช่วยเพ่ิมก�รเผ�

ผล�ญพลงัง�นในร่�งก�ยอกีดว้ย แตก่�รรับประท�นช็อกโกแลตให้

ได้ประโยชน์ต่อสุขภ�พต�มที่กล่�วม�นั้น จะต้องเป็น “ด�ร์กช็อก

โกแลต” เท่�นั้น และขึ้นอยู่กับคว�มถี่ในก�รบริโภค ไม่ใช่ปริม�ณ

ที่บริโภคเข้�ไป

 Marlo Mittler เขียนไว้ในบทคว�มว่� ปจัจบุนันีม้สูีตรก�รลดนำ�้

หนักแบบ Chocolate Diet  หล�ยสูตร และผู้ลดนำ้�หนักแทบทุก

คนก็ตอ้งก�รนำ�สตูรนี้ไปใช้เนื่องจ�กมนัดงึดดูคว�มสนใจจ�กผูท้ีร่กั

ช็อกโกแลตที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งได้เป็นอย่�งดี แต่อย่�งไรก็ต�ม 
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6 พฤติกรรม
ทำาลายสุขภาพเทียบเท่ากับ

การสูบบุหรี่

งานวิจัยหลายชิ้นในสหรัฐอเมริกายืนยันว่า มีกิจวัตรประจำาวัน 6 ประเภทที่ทำาร้าย
ร่างกายคนเราเทียบเท่ากับการสูบบุหร่ี หรือได้รับสารพิษชนิดเดียวกับที่มีอยู่ใน 

ควันบุหรี่ จนอาจทำาให้เสี่ยงเป็นมะเร็งชนิดต่างๆ ได้
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ประจำาเดือนเรื่องน่ารู้
และน่าตื่นเต้น

ทำาไมผู้หญิงถึงมีประจำาเดือน?... ประจำาเดือนมีประโยชน์หรือโทษอย่างไร?...  
นักวิทยาศาสตร์และนักมานุษยวิทยาพยายามเสนอทฤษฎีเพื่ออธิบาย 

ปรากฏการณ์นี้

 เคยสงสัยกันบ�้งหรือไมว่่� ทำ�ไมผูห้ญิงถึงต้องมปีระจำ�เดือน ? แลว้มนัมปีระโยชน์หรือโทษ

อย่�งไรต่อร่�งก�ยคนเร� ?...

 โดยส่วนตัวของผู้เขียนแล้ว เห็นว่�น่ีเป็นคำ�ถ�มท่ีน่�สนใจท่ีสุดในเรื่องท่ีเก่ียวกับสรีรวิทย�ของมนุษย์ 

ประจำ�เดือนทำ�ให้ผู้หญิงเสียเลือดปริม�ณม�กทุกเดือน ร่�งก�ยอ่อนแอลง และเพิ่มคว�มเสี่ยงต่อ

ก�รเป็นโรคโลหิตจ�ง ห�กมองในเชิงวิวัฒน�ก�ร ประจำ�เดือนควรถือเป็นจุดอ่อนของส่ิงมีชีวิตและ

ควรถูกคัดออกไปต�มทฤษฎีก�รคัดเลือกต�มธรรมช�ติ แต่ในคว�มเป็นจริงก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้น

ปัญญาวุฒิ โทญานนท์
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ดวงตา
คือหน้าต่างสุขภาพ

อาการผิดปกติของดวงตา สามารถบ่งบอกถึงโรคต่างๆ 
ภายในร่างกายได้ มิใช่เฉพาะโรคของนัยน์ตาโดยตรงเท่านั้น

 “ดวงต�คือหน้�ต่�งของหัวใจ” เป็นสำ�นวนคุ้นหูที่เร�ได้ยินกัน

ม�น�น แต่ด้วยวิทย�ก�รท�งก�รแพทย์ในสมัยนี้ ดวงต�ยังเป็น

หน้�ต่�งสุขภ�พของเร�ด้วย เพร�ะสิ่งต่�งๆ ที่ปร�กฏในดวงต�

ส�ม�รถบง่บอกไดถึ้งโรคภยัทีแ่ฝงอยู่ในร่�งก�ยของเร� ซ่ึงไม่ใช่แค่

โรคทีเ่ก่ียวกับดวงต�เท�่นัน้ แตย่งัรวมถึงโรคภยัไข้เจบ็ทีเ่กิดข้ึนกับ

อวัยวะอื่นๆ ในร่�งก�ยของเร�ด้วย ซึ่งบ�งครั้ง สัญญ�ณของโรค

เหล่�นี้อ�จปร�กฏข้ึนในดวงต�ล่วงหน้�เป็นเวล�น�นก่อนท่ีอ�ก�ร

ของโรคจะเริ่มแสดงออกม�เสียอีก

วีณา ยศวังใจ

วิตามินซียับยั้งมะเร็ง
รังไข่
วีณา ยศวังใจ
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มุมน่ากลัว…ของคน
กลัวแมงมุม
วสุ ทัพพะรังสี

กลไกแห่งความ
รักในบริบททาง
วิทยาศาสตร์
รักฉัตร เวทีวุฒาจารย์

ช็อกโกแลตไดเอท
วีณา ยศวังใจ
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เทียบเท่ากับการ
สูบบุหรี่
วีณา ยศวังใจ

ประจำาเดือนเรื่องน่ารู้
และน่าตื่นเต้น
ปัญญาวุฒิ โทณานนท์

ดวงตาคือ
หน้าต่างสุขภาพ
วีณา ยศวังใจ
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พหุสัมพันธ์คนกับไก่ : 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริใน

เจ้าชายอากิฌิโนโนมิยะ ฟูมิฮิโตะ  
ภายใต้พระราชูปถัมภ์ใน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

“โครงการศึกษาวิจัยพหุสัมพันธ์คนกับไก่” เกิดขึ้น

สืบเนื่องจากเจ้าชายอากิฌิโนฯ เคยทรงศึกษาวิจัยไก่ป่าสี

แดง (Gallus gallus) ที่มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน และทรงตีพิมพ์ผลการศึกษาวิจัยเป็นหนังสือ

เรื่อง “Tori to Hito” หรือ “ไก่กับคนจากมุมมองชีวชาติ

พันธ์ุวิทยา” ในปี พ.ศ. 2543

ปริญ์ญากรณ์ เต็งประเสริฐ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ
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The Xvolution : เกมกระดาน
ความรู้วิทยาศาสตร์สายพันธุ์ไทย
จากแนวคิดโครงการบนแผ่นกระดาษ มาสู่เกมกระดาน 
ทำามอืด้านวทิยาศาสตรส์ายพันธุไ์ทย ผ่านการพัฒนาจาก
บริษัทของเล่นมืออาชีพชั้นนำาของไทย จนได้มาเป็นเกม 
The Xvolution... เกมเพื่อการเรียนรู้ด้านวิวัฒนาการ
สัตว์ดึกดำาบรรพ์ของไทย

 เกมกระดาน	(board	game)	ในโลกนีม้มีากมาย	เชื่อว่าผูอ้า่นทกุทา่น 

ที่ได้ผ่านวัยเด็กมาแล้ว	 อย่างน้อยก็น่าจะได้เคยเล่นเกมกระดาน

เหล่านี้มาแล้วไม่ต่ำากว่าหนึ่งประเภท	 ตัวอย่างเกมกระดานที่เป็นที่

รู้จักกันดีและเป็นที่นิยมเล่นกันโดยไม่จำากัดเพศ	วัย	และกาลเวลา	

ก็เช่นเกมกระดานหมากฮอส	หมากรุก	หมากล้อม	งูตกบันได	เกม

เศรษฐ	ีเปน็ตน้	เกมเหลา่นีม้วิีธกีารเลน่ที่ไมซั่บซ้อน	(แตก่ารวางแผน

การเดินอาจซับซ้อน)	จะมีที่ยากขึ้นมาหน่อยก็คือหมากรุก	และเกม

เศรษฐ	ีเพราะหมากหรือเบีย้ตวัเดนิมวิีธีการเฉพาะตวัทีห่ลากหลาย	

และกตกิาทีซั่บซ้อนนดิหนอ่ย	แตก็่สนกุทีม่กีารตอ่สู้กันเปน็ลำาดบัช้ัน

กองบรรณาธิการ
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ทารกจากพ่อแม่ 3 คน (Three-parent 
babies) ผลผลิตของเทคโนโลยีสมัยใหม่

อังกฤษจะได้ชื่อว่าเป็นประเทศแรกของโลก
ที่ยอมให้ใช้เทคโนโลยีการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย 
เพื่อให้กำาเนิดทารกที่มีดีเอ็นเอมาจากคนสามคน

 คงเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่ทารกคนหนึ่งจะเกิดมาจากพ่อแม่ถึง	 3	

คน	 ซ่ึงโดยธรรมชาติแล้วไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอน	 แต่ในทาง

วิทยาศาสตร์สามารถทำาได	้ดว้ยเทคโนโลย	ี“3-parent	IVF”	ซ่ึงเปน็

เทคโนโลยีใหม่ของการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย	ที่นักวิทยาศาสตร์

พยายามพัฒนาข้ึนเพื่อแก้ปัญหาทารกแรกคลอดที่เกิดมาพร้อม

กับโรคร้ายอันเป็นผลมาจากความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ได้รับ

ถ่ายทอดจากมารดา

		 เทคโนโลยี	 3-parent	 IVF	 เป็นการปฏิสนธินอกร่างกายแบบ

หนึง่ทีพั่ฒนาข้ึนโดยทมีนกัวิจยัของ	Dr.	Shoukhrat	Mitalipov	จาก	

Oregon	Health	&	Science	University	สหรัฐอเมริกา	ซ่ึงในป	ีค.ศ.	

2012	พวกเขาทดลองใช้เทคโนโลยนีีส้ร้างตวัออ่นทีม่พัีนธกุรรมของ

พ่อและแม่รวม	3	คน	(พ่อหนึ่ง	แม่สอง)	ได้สำาเร็จในห้องแล็บโดย

มิได้มีการฝากตัวอ่อนกลับเข้าไปในครรภ์แต่อย่างใด	และผลงานวิจัย

ดังกล่าวก็ได้ตีพิมพ์ในวารสาร	Nature	เดือนตุลาคม	ค.ศ.	2012

		 ต่อมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์	 ค.ศ.	 2014	 รัฐบาลอังกฤษถือ

เป็นประเทศแรกในโลก	 ได้ประกาศร่างกฎหมายอนุญาตให้นัก

วิทยาศาสตร์สามารถทำาวิจัย	 3-parent	 IVF	 ในระดับคลินิกได้ ใน

ประเทศอังกฤษ	 และคาดว่าจะสามารถให้กำาเนิดทารกรายแรกที่มี

ดีเอ็นเอจากพ่อแม่สามคนได้ ในปี	 ค.ศ.	 2015		 เทคนิคของการทำา	

3-parent	IVF	หรือเรียกอีกอย่างว่า	oocyte	modification	คล้าย

กับการทำาเดก็หลอดแก้วทัว่ไป	แตแ่ตกตา่งกันตรงทีเ่ทคนคินีน้กัวิจยั

จะทำาการเปลีย่น	“ไมโทคอนเดรีย”	ใหกั้บทารกทีจ่ะเกิดมา	ซ่ึงไมโท

คอนเดรียถือเป็นส่วนประกอบของเซลล์ที่สำาคัญมาก	 เพราะเป็น

แหล่งผลิตพลังงานให้แก่เซลล์	และยังมีดีเอ็นเอเฉพาะของตัวเอง

		 นักวิจัยจะทำาการย้ายนิวเคลียสจากเซลล์ไข่ของผู้เป็นแม่ที่มี

ความบกพร่องของดีเอ็นเอในไมโทคอนเดรีย	 โดยจะนำานิวเคลียส

วีณา ยศวังใจ
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นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ขนาดจ๋ิวชนิดใหม่ใช้สวมหู ควบคุมโดย 
การกะพริบตา กระดิกใบหูหรือขยับปาก เชื่อมโยงสัญญาณอินเทอร์เน็ตและบลูทูธได้  

พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์อินฟราเรดเซ็นเซอร์ GPS เข็มทิศ และอุปกรณ์วัดความดัน
บรรยากาศ ครบครัน

Earclip คอมพิวเตอร์พีซี

สวมหูอัจฉริยะ

วีณา ยศวังใจ
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 ผลผลติทางการเกษตรเปน็สินคา้ทีส่ำาคญัของประเทศไทยทัง้การบริโภคภายในประเทศ

และการส่งออก	หนึง่ในนัน้คอื	“ผกัและผลไมส้ด”	ทีม่คีวามหลากหลาย	ผลติไดจ้ำานวนมาก

และเป็นที่ต้องการสูงในตลาดต่างประเทศ	 ทว่าสภาพอากาศร้อนในประเทศไทยและการ

ขนส่งระยะทางไกลเป็นปัจจัยที่เร่งให้ผลผลิตสดเสื่อมสภาพเร็ว	ส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ผลิต	

ผู้ประกอบการ	และผู้บริโภค

	 การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม	จึง

มีความสำาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยลดการสูญเสียผลผลิตหลังการเก็บเก่ียวและในระหว่าง

การขนส่ง	ที่ต้องสูญเสียไปเป็นมูลค่าไม่ต่ำากว่า	10,000	ล้านบาทต่อปี	รวมถึงผักและผลไม้

ทีเ่นา่เสยีจากการจำาหนา่ยในซูเปอร์มาร์เก็ตในแตล่ะวันอกีเปน็จำานวนมาก	ซ่ึงเปน็ตน้ทนุคา่

ใช้จ่ายที่สูญเสียไป	และก่อให้เกิดการผลิตก๊าซเรือนกระจกจากของเสียที่เกิดขึ้น

	 ทีมนักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	 (เอ็มเทค)	 สำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

วิจัยและพัฒนา	ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ยืดอายุและรักษาความสดของผักผลไม้	ในชื่อ	ถุงหายใจ

ได้ ActivePAK
TM

 ดร.วชิชดุา เดาด์ นักวิจยัและผูจ้ดัการกลุ่มผลติภณัฑ ์ActivePAK
TM

 เอ็มเทค สวทช. 

อธิบายว่า	 ผักและผลไม้ที่เก็บเก่ียวจากต้นมาแล้วนั้นยังมีการหายใจอยู่หรือยังมีชีวิตอยู่

เหมือนกับที่ยังติดอยู่กับต้น	 ซึ่งการหายใจของผักและผลไม้ก็เหมือนกับการหายใจของคน

เรา	คือหายใจเอาก๊าซออกซิเจนเข้าไป	และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และคายน้ำาออก

มา	ทำาให้เกิดการเสื่อมสภาพ	และเน่าเสีย

“ถุงหายใจได้ ActivePAKTM”
นวัตกรรมรักษาความสดของผักและผลไม้

นักวิจัย สวทช. วิจัยและพัฒนา “ถุงหายใจได้” ช่วยเก็บรักษา
ผัก ผลไม้ ให้มีอายุยืนยาวขึ้นกว่าเดิม 2-5 เท่า ช่วยรักษาคุณค่า 
สารอาหาร และลดอัตราการเน่าเสียในขณะวางจำาหน่ายที่ร้าน 
ปัจจุบันมีการนำาไปใช้จริงแล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำาของไทย

วีณา ยศวังใจ

พหุสัมพันธ์คนกับไก่ 
งานวิจัยของเจ้าชาย
แห่งญี่ปุ่น 
ปริญ์ญาภรณ์ เต็ง-

ประเสริฐ

The Xvolution : เกม
กระดาน 
ความรู้วิทยาศาสตร์
สายพันธุ์ไทย
กองบรรณาธิการ

ทารกจากพ่อแม่ 
3 คน ผลผลิตของ
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วีณา ยศวังใจ
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คอมพิวเตอร์พีซี
สวมหูอัจฉริยะ
วีณา ยศวังใจ
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อรวรรณ สัมฤทธ์ิเดชขจร

แอบดูชีวิตครอบครัว
ชะนีเขาใหญ่
อนุตตรา ณ ถลาง, 

จันทร์เพ็ญ ศรลัมพ์, 

อุดมลักษณ์ สุวรรณเวโช

และ

Warren Y. Brockelman

สัตว์โลกยอดนัก
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รักฉัตร เวทีวุฒาจารย์
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หมัดทรงพลัง
ของกั้งตั๊กแตน 7 สี : 

ต้นแบบวัสดุที่รอคอย
ความฝันของมนษุย์ทีจ่ะมยีานพาหนะประหยัดพลงังาน  
เสื้อเกราะทรงประสิทธิภาพ หรืออุปกรณ์ป้องกัน 
การบาดเจ็บของนักกีฬาที่ได้ผลชะงัดคงไม่ไกลเกิน 
เอือ้มอกีแลว้ เมือ่ทมีวจัิยนำาโดย เดวดิ ไคเซลสั (David 
Kisailus) วศิวกรเคม ีแหง่มหาวทิยาลยัแคลฟิอร์เนยี 
ริเวอร์ไซด์ ร่วมกับมหาวทิยาลยัเซาเทร์ินแคลฟิอร์เนยี  
และมหาวทิยาลยัเพอรดู์ สามารถพัฒนาวสัดุชนดิใหม่
ที่มีน้ำาหนักเบา แต่มีความแข็งแรงสูงได้สำาเร็จโดยการ 
เลียนแบบธรรมชาติ

เม่ือเอ่ยถึง	 “peacock	mantis	shrimp”	หลายคนคงสงสัยว่า	 

มันคือสัตว์ชนิดไหนกันแน่ระหว่างนกยูง	ตั๊กแตน	หรือ	กุ้ง?	แท้จริง

แล้ว	 peacock	 mantis	 shrimp	 มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	Odonto-

dactylus	 scyllarus	 (O.	 scyllarus)	 เป็นสัตว์ขาปล้องจำาพวกกั้ง	

จัดอยู่ในไฟลัมอาร์โทรโพดา	(Arthropoda)	ชั้นครัสตาเซีย	(Crus-

tacea)	และอันดับสโตมาโตโพดา	(Stomatopoda)	สารานุกรมเส

รีวิกิพีเดียเรียกชื่อกั้งชนิดนี้เป็นภาษาไทยว่า	“กั้งตั๊กแตน 7 สี”

	 ก้ังตั๊กแตน	 7	 สี	 มักอาศัยในรูรูปตัวยูที่มันสร้างข้ึนตามแนว

ปะการังในทะเลเขตร้อน	 ก้ังชนิดน้ีมีลำาตัวยาวประมาณ	 4-6	 น้ิว	 มี

สีสันสดใส	และมีระบบการมองเห็นท่ียอดเย่ียม	น่าสนใจว่านักสะสม

สัตว์น้ำาบางคนเห็นว่าก้ังชนิดน้ีเป็นสตัว์สวยงาม	แตบ่างคนกม็องวา่

มันเป็นนักล่าที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่ง!

อรวรรณ สัมฤทธิ์เดชขจร

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.
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แอบดูชีวิตครอบครัว

ชะนีเขาใหญ่
นักวิทยาศาสตร์เฝ้าติดตามดู
พฤติกรรมและชีวิตของชะนีมือ
ขาวที่ เขาใหญ่นานนับสิบปีจน
ทำ าให้ทราบความหมายของ
เสียงร้องในรูปแบบต่ างๆ 
ของชะนี การใช้ชีวิต และ
ความสำาคัญของชะนีต่อระบบ
นิเวศ

แหล่งธรรมชาติที่ใกล้กรุงเทพฯ	มากที่สุดแห่งหนึ่งที่ผู้คนมากมายต่างให้
ความสนใจ	ไมว่่าจะเปน็การสมัผสัอากาศอนัหนาวเยน็เมื่อเข้าสู่ฤดหูนาว	หรือ

ถ้าอยากได้เห็นสัตว์ป่าตามธรรมชาติ	ก็ต้องมาที่นี่...	อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

		 ช่วงเช้ามืดของแต่ละวัน	 เสียงสัตว์ป่านานาชนิดต่างส่งเสียงร้อง	 มัน

เป็นเสมือนนาฬิกาปลุกที่ส่งสัญญาณของเช้าวันใหม่	 เหล่าบรรดาเสียงร้องที่

สอดประสานกันนี	้มสัีตว์ชนดิหนึง่ทีส่่งเสยีงร้องดงัก้องกังวานไพรทีค่นเราหา

ว่ามันร้องเรียก	“ผัว	ผัว”	แต่มีใครรู้บ้างว่า	มันคือเสียงของชะนีตัวผู้หนุ่มโสด

ที่เริ่มต้นการร้องโซโล่	หมายถึงการร้องเดี่ยวตัวเดียว	ซึ่งเป็นการประกาศตัว

ว่า	 “ผมพร้อมแล้วที่จะแต่งงานและมีครอบครัว”	และจะมีใครสักกี่คนท่ีรู้จัก

และเข้าใจว่า	ชะนีนั้นมีความใกล้ชิดกับคนอย่างมาก

(ภาพโดย	กุลพัฒน์	ศร

ชะนีดำาใหญ่หรือไซแมง

อนุตตรา ณ ถลาง, จันทร์เพ็ญ ศรลัมพ์, อุดมลักษณ์ สุวรรณเวโช และ 

Warren Y. Brockelman
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สัตว์โลก
ยอดนักประดิษฐ์

ในชว่งนีท้ีก่ระแส maker culture กำาลงัมาแรง เราลองไปดูเหลา่สตัว์
โลกยอดนกัประดิษฐ์กันทีรู่จั้กหยบิจับสิง่ของใกลต้วัมาใชป้ระโยชนไ์ด้

อย่างสร้างสรรค์และน่ารักน่าชัง

รักฉัตร  เวทีวุฒาจารย์
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ในนทิานอสีปเรื่อง	The	crow	and	the	pitcher	หรือ	กากับเหยือก

น้ำา	นัน้	กลา่วถึง	กาตวัหนึง่ทีก่ำาลังบนิดว้ยความออ่นล้าและกระหาย

น้ำาอยา่งแรง	มนัเหลอืบไปเหน็เหยอืกน้ำาใบหนึง่ตัง้อยู	่จงึรีบตรงดิง่

ไปที่เหยือกด้วยความดีใจ	แต่เคราะห์ซ้ำากรรมซัด	เหยือกปากแคบ

และลึก	แถมน้ำาในเหยือกก็เหลืออยู่ไม่มาก	กาพยายามแหย่จงอย

ปากของมนัลงไป	แตก็่ไมถึ่งน้ำาเสียท	ีมนัไมย่อมแพ้	ยงัคงมุง่มัน่หา

สารพัดวิธีท่ีจะกินน้ำาให้ได้	 ในที่สุดไอเดียเด็ดก็ผุดข้ึนในหัว	 กาบิน

ไปคาบหินมาใส่ลงไปในเหยือกทีละก้อนๆ	 ราวกับปาฏิหาริย์	

ระดับน้ำาค่อยๆ	เพิ่มสูงขึ้นจนใกล้ถึงขอบเหยือก	กา

ยิ้มมุมปาก	พร้อมก้มลงกินน้ำาดับกระหาย

ด้วยความอิ่มเอม...

กา.. 
ยอดนกอัจฉริยะ
นกตัวสีดำาท่ีหลายคนอาจจะรังเกียจ แต่

ความอัจฉริยะในการหาอาหารของ “กา” 

อาจทำาให้คนเราต้องทึ่ง !!

credit	:	ประทีป	ด้วงแค

	 นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า	 ปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้ด้วยการใช้สติ

ปัญญา

	 หลังฟังนิทานจบ	 หลายคนแอบคิดในใจว่า	 ก็นี่มันนิทาน	 แต่ง

ข้ึนมาเพื่อความบนัเทงิ	สอนใจ	และหลอกเดก็	กาบา้นแกสิจะรู้มาก

ขนาดนั้น

“ใชแ่ลว้ กาท้ังบา้นฉนั บา้นแก หรอืกาในธรรมชาติความเปน็จรงิ

น่ีแหละ ท่ีสามารถและฉลาดไมเ่ปน็รองใครในปฐพี”	นกัชีววิทยา

หลายเสียงตะโกนขึ้นพร้อมกัน

 “กา”	และรวมถึงนกอื่นที่อยู่ในวงศ์	Corvidae	ได้รับการพิสูจน์

จากหลายสถาบนัแลว้ว่า	พวกมนัข้ึนชื่อมากเรื่องความเฉลยีวฉลาด	

การที่กาคาบก้อนหินหย่อนลงในเหยือก	 เพื่อให้ระดับน้ำาที่อยู่ก้น

เหยอืกสูงข้ึนจนมนักินไดต้ามทีน่ทิานว่านัน้	นกัวิจยัจากมหาวิทยาลยั

แคมบริดจ์พบว่า	พวกมันสามารถทำาอะไรแบบนั้นได้จริงๆ

credit	:	Chris	Bird

รักฉัตร  เวทีวุฒาจารย์
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สารบัญ
บทความ เรื่องตามกระแสเหตุการณ์  

บทความ เยาวชนไทย  

บทความ นานาสาระวิทย์  
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ไวรัสมหาภัย 
อีโบลา

ข้อเท็จจริงหลัก
	 •	 โรคไวรัสอีโบลา	 (Ebola	 virus	 disease,	 EVD)	 เดิมรู้จัก

กันในชื่อ	โรคไข้เลือดออกอีโบลา	(Ebola	haemorrhagic	

fever)	เป็นโรคร้ายแรงที่มักทำาให้เสียชีวิต

	 •	 การระบาดของ	EVD	มีอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยสูงถึง	

90%

	 •	 การระบาดของ	 EVD	 โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในหมู่บ้านห่าง

ไกลแถบแอฟริกากลางและตะวันตก	 ใกล้กับพื้นที่ป่าเขต

ร้อน

	 •	 ไวรัสส่งผ่านจากสัตว์ป่าไปยังคนและแพร่กระจายในกลุ่ม

ประชากรผ่านการถ่ายทอดให้กันโดยคน

	 •	 ค้างคาวกินผลไม้ ในสกุล	 Pteropodidae	 เป็นสัตว์ฟักตัว

หลักของไวรัสอีโบลา

	 •	 ผู้ป่วยหนักต้องการการดูแลรักษาอย่างเข้มงวด	 ยังไม่มี

วัคซีนหรือวิธีการรักษาแบบจำาเพาะที่ได้รับการรับรองให้

ใช้ ในคนหรือสัตว์

	 	อีโบลาระบาดครั้งแรกในปี	 1976	 พร้อมๆ	 กันสองแห่งคือ	

เมือง	Nzara	ประเทศซูดาน	และเมือง	Yambuku	ประเทศคองโก	

ในกรณีหลังเกิดข้ึนที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำาอีโบลา	

(Ebola	River)	ซึ่งกลายมาเป็นชื่อของโรคนี้ในที่สุด

 

หมายเหตุกองบรรณาธิการ
	 เนื่องจากช่วงนี้มีข่าวการแพร่ระบาดของโรคไวรัสอีโบลาในประเทศแถบแอฟริกาหลายประเทศ	 ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนจำานวนมาก	 จนก่อให้เกิด

ความกังวลว่าอาจจะแพร่ระบาดไปยังภูมิภาคอื่นๆ	 ด้วย	 แม้กระทั่งประเทศไทยเราเอง	 ก็มีมาตรการรับมือกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงนี้เช่นกัน	

และเพื่อให้ผู้อ่านสาระวิทย์ได้เข้าใจถึงโรคนี้มากขึ้น	เราจึงได้นำาเสนอบทความ	“ไวรัสมหาภัย	อีโบลา”	ซึ่งแปลและเรียบเรียงข้อมูลจากเอกสารความ

รู้เกี่ยวกับโรคไวรัสอีโบลา	ขององค์การอนามัยโลก	โดยบทความที่นำามาลงนี้	ได้ตัดตอนสาระสำาคัญมาจากเนื้อหาฉบับเต็ม	เพื่อให้เหมาะสมกับการนำา

เสนอในสาระวิทย์	ผู้อ่านสามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่	http://www.slideshare.net/NamchaiChewawiwat/ebola-virus-disease

การแพร่กระจายของโรค
	 	อีโบลาติดต่อได้จากการสัมผัสกับเลือด	สารคัดหล่ัง	หรือของเหลว

แบบอื่นๆ	จากสัตว์ที่ติดเชื้อ

	 ในแอฟริกามีหลักฐานว่า	 การติดเชื้อเกิดจากการ

เกี่ยวข้องสัมผัสกับชิมแปนซี	กอริลล่า	ค้างคาวกินผลไม้	ลิง	แอ

นทีโลปป่า	 (forest	antelope)	และเม่น	ซึ่งป่วยหรือตาย	หรืออยู่

ในป่าฝน

		 อีโบลาแพร่กระจายเข้าชุมชนผ่านการติดต่อจากคนสู่คน	โดย

การติดเช้ือเกิดจากการสัมผัสโดยตรง	 (ผ่านผิวหนังที่ถลอก

หรือผ่านเยื่อบุ)	 กับเลือด	 สารคัดหลั่ง	 อวัยวะ	 หรือของเหลว

อื่นๆ	จากร่างกายของผู้ติดเชื้อ	และผ่านการสัมผัสทางอ้อมจากสิ่ง

แวดล้อมที่ปนเปื้อนของเหลวเหล่านั้น

 

สัญญาณหรืออาการป่วย
	 	เช้ือไวรัสอีโบลาก่อโรคแบบเฉียบพลันและรุนแรง	 ซ่ึงบ่อยคร้ัง 

พิจารณาได้จากการมีไข้อย่างปุบปับ	 การรู้สึกไม่สบายหรือร่างกาย

อ่อนแออย่างมาก	 เจ็บปวดกล้ามเนื้อ	 ปวดหัว	 และเจ็บคอหอย	

ตามมาด้วยการอาเจียน	ท้องเสีย	เกิดผื่น	ไตและตับล้มเหลว	และ

ในบางกรณีอาจพบการตกเลือดทั้งภายในและภายนอกร่างกาย	

การศึกษาในห้องปฏิบัติการพบว่า	 เซลล์เม็ดเลือดขาวและเกล็ด

เลือดลดต่ำาลง	และมีเอนไซม์ตับเพิ่มมากขึ้น

		 ช่วงระยะฟักตัว	 (ช่วงเวลาหลังจากติดเชื้อไวรัสจนเริ่มมี

อาการ)	อยู่ที่	2-21	วัน		

 

โดย ดร.นำาชัย ชีววิวรรธน์ ฝ่ายสื ่อวิทยาศาสตร์ สวทช.

แปลจากเรื ่อง Ebola virus disease

แผ่นเอกสารข้อเท็จจริง Nฐ103, อัพเดทล่าสุดโดย WHO, เม.ย. 2014

ที่มา : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/en/
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แม้ปัจจุบันโลกเราจะมีเทคโนโลยี และการแพทย์สมัยใหม่ ที่เจริญก้าวหน้าไป
มากก็ตาม แต่ไวรัสมหาภัยอันเป็นต้นตอของโรคระบาดที่อุบัติขึ้นใหม่ ก็ยัง
สามารถคร่าชีวิตผู้คนได้เป็นจำานวนมาก ทั้งโรคซาร์ส โรคไข้หวัดนก โรคไข้

หวัดใหญ่ 2009 โรคอีโบลา และล่าสุดโรคเมอร์ส

รีวิวโรคอุบัติใหม่ใน
รอบทศวรรษ

พ.ศ. 
2545

พ.ศ. 
2546

พ.ศ. 
2552

พ.ศ. 
2557

พ.ศ. 
2558

จุมพล  เหมะคีรินทร์
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รู้ทันโรค
ไข้เลือดออกเด็งกี่

หมายเหตุกองบรรณาธิการ	จากกรณีท่ีดาราชื่อดังคุณปอ	ทฤษฎี	เป็นโรคไข้เลือดออก	และมีอาการป่วยหนักจนเป็นข่าวโด่งดัง	ทำาให้ประชาชนท่ัวประเทศหันมาสนใจโรคไข้เลือดออกน้ีกันมากข้ึน	สาระวิทย์ฉบับ

น้ีจึงขอนำาข้อมูลเก่ียวกับโรคไข้เลือดออกเดงก่ีจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	มาเผยแพร่เพื่อให้ผู้อ่านสาระวิทย์ได้ทราบข้อมูลเก่ียวกับโรคน้ีมากย่ิงข้ึน

โรคไข้เลือดออกเด็งก่ีเป็นโรคติดเชื้อ ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในหลายประเทศ 
ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในเขตร้อน และ 
จากการวบรวมข้อมูลขององค์การอนามัย
โลกพบว่าในแต่ละปีมีรายงานผู้ป่วยทั่วโลก
ประมาณ 50-100 ล้านคน เป็นผู้ป่วย 
ไข้เลือดออกประมาณ 500,000 คน และมี 
ผูป้ว่ยทีเ่สยีชวีติประมาณ 22,000 คน ทัง้นี้
ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กอายุตำ่ากว่า 15 ปี

ภาพประกอบโดย กุลพงษ์ อ้นมณี

พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกจากการสำารวจ

ในปี	ค.ศ.	2013	โดยองค์การอนามัยโลก

(เครดิตภาพ	:	www.iflscience.com/health-and-medicine/modifying-mosquitoes-stop-transmission-dengue-fever)

	 สำาหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย	 ข้อมูลจาก

สำานักโรคติดต่อโดยแมลง	 กรมควบคุมโรค	 กระทรวงสาธารณสุข	

ระบุว่าสถานการณ์ไข้เลือดออกในประเทศไทย	ปี	พ.ศ.	2556	มีผู้

ป่วยรวมทั้งสิ้น	154,444	ราย	เสียชีวิต	136	ราย	คิดเป็นร้อยละ	

0.09	ส่วนสถานการณ์ในปี	พ.ศ.	2557	มีผู้ป่วยทั้งสิ้น	40,278	ราย	

เสียชีวิต	41	ราย	คดิเปน็ร้อยละ	0.10	(http://www.thaivbd.org/n/

dengues/view/392)	จะเหน็ไดว่้าแมจ้ำานวนผูป้ว่ยทัง้หมดของทัง้	2	

ปีที่ผ่านมา	จะต่างกันเกือบ	4	เท่า	แต่อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย

แทบไม่แตกต่างกันเลย

สาเหตุ : เกิดจากการตดิเช้ือไวรัสเดง็ก่ี	(Dengue	Viruses)	ซ่ึงประกอบ

ด้วย	4	ชนิด	(Serotype)	ได้แก่ชนิดที่	1,	2,	3	และ	4	โดยภูมิคุ้มกัน

ทีเ่กิดจากการตดิเช้ือไวรัสเดง็ก่ีชนดิใดชนดิหนึง่จะคุม้กันต่อไวรัสเด็

งกี่ชนิดนั้นๆ	ตลอดไป	แต่จะไม่คุ้มกันต่อไวรัสเด็งกี่ชนิดอื่น	ดังนั้น

จึงมีโอกาสที่จะติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ได้ถึง	4	ครั้ง	 โรคไข้เลือดออกเด็

ง กี่ติดต่อโดยมียุงลายบ้าน	 (Aedes	 aegypti)	 เป็นพาหะนำาโรคที่

สำาคัญ	อย่างไรก็ตามยุงลายสวน	(Aedes	albopictus)	ที่มักจะอยู่

ในพืน้ทีช่นบทก็เป็นพาหะนำาโรคร่วมด้วย	การตดิต่อเกิดจากยงุลาย

ตัวเมียที่มีเช้ือไวรัสเด็งก่ีมากัดทำาให้เกิดการเจบ็ป่วย	 และเมือ่มยีงุ

ลายตวัเมยีกัดและดดูเลอืดผูป่้วยทีอ่ยูใ่นระยะไข้ซ่ึงเป็นระยะทีม่ไีวรัส

อยู่ในกระแสเลือดมาก	 เช้ือไวรัสจะเข้าสู่กระเพาะยุง	 และเพ่ิม

จำานวนมากขึ้น	แล้วเดินทางเข้าสู่ต่อมนำ้าลาย	พร้อมที่จะเข้าสู่คนที่

ถูกกัดต่อไป	 เมื่อยุงที่มีเชื้อไวรัสเด็งกี่ไปกัดคนอื่นก็จะปล่อยเชื้อไป

ยังคนที่ถูกกัดทำาให้เกิดวงจรของการแพร่ระบาดของโรค	 ระยะ

ฟักตัวของเช้ือไวรัสเด็งก่ีในคน	 ประมาณ	 3-14	 วัน	 โดยทั่วไป

ประมาณ	5-8	วัน

กองบรรณาธิการ
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ชีวภัณฑ์กำาจัดลูกน้ำายุงลำาย
	 ชีวภณัฑ์กำาจดัลกูนำา้ยงุลายผลติจากเช้ือแบคทเีรีย	Bacillus	thuring-

iensis subsp. Israelensis	ซ่ึงถือเป็นศตัรูตามธรรมชาตขิองลกูนำา้ยงุ

ลาย	 เมื่อลูกนำ้ายุงลายกินแบคทีเรียชนิดนี้เข้าไป	 แบคทีเรียจะสร้าง

ผลึกโปรตีนที่เป็นพิษเข้าทำาลายกระเพาะลูกนำ้ายุง	 ทำาให้กระเพาะร่ัว

และตายในที่สุด	 ผลิตภัณฑ์สามารถคงประสิทธิภาพในการควบคุม

ลูกนำา้ยงุลายได้นานหลายสัปดาห์	ไม่เป็นอนัตรายต่อคน	สัตว์	และสิง่

แวดล้อม	 ผลงานวิจัยพัฒนาโดยนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล	 ร่วมกับ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	สำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต	ิ(สวทช.)	และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ให้แก่	 บริษัท	 ทีเอฟไอ	 กรีนไบโอเทค	 จำากัด	 โดยมีผลิตภัณฑ์ช่ือ	

“มอสคลิ	(Moskil)”	ผลิตจำาหน่ายเชิงพาณชิย์	และได้รับการข้ึนทะเบยีน	

จาก	อย.	เลขที่	1149/2555

งานวิจัย

ต้านภัยไข้เลือดออก

นักวจัิยจากหลายหนว่ยงานในประเทศไทยพยายามศกึษาและวจัิยเพือ่ทำาความเข้าใจเก่ียวกับกลไกการเกดิโรคไข้เลอืดออก และกลไกของไวรัสเด็งก่ีที่เป็นสาเหตุของโรค โดยองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้นั้นจะช่วยให้นักวิจัยสามารถหาแนวทาง 
ป้องกันโรค พัฒนาการตรวจวินิจฉัย และวิธีการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงมีงานวิจัยหลายชิ้นที ่
ประสบความสาเร็จและมีการนำาไปใช้งานจริงแล้ว หรืออยู่ระหว่างการพัฒนาและคาดว่าจะประสบความสำาเร็จในอนาคตอันใกล้

ภาพประกอบโดย	กุลพงษ์	อ้นมณี

กองบรรณาธิการ
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5 คำาถามสำาคัญ
เกี่ยวกับคลื่นความโน้มถ่วง

นับเป็นคร้ังแรกทีเ่คร่ืองมอืทีน่กัวทิยาศาสตร์สร้างข้ึน สามารถตรวจวดัคลืน่ความโนม้ถ่วงได้ ซ่ึงพิสจูนไ์ด้วา่มนัมอียู่
จริง ถือเปน็การยนืยนัความถูกตอ้งตามทฤษฎสีมัพทัธภาพทัว่ไปของไอนส์ไตน ์ทีเ่ปน็เวลากวา่ร้อยปแีลว้ก็ยงั

ไมม่ใีครสามารถตรวจวดัคลืน่ความโนม้ถ่วงนีไ้ด้อยา่งเปน็รูปธรรม ทำาใหน้กัวทิยาศาสตร์เข้าใจเร่ืองของหลมุดำาและเอกภพมากยิง่ข้ึน

เมื่อวันที่	11	กุมภาพันธ์	2559	ที่ผ่านมา	ทีมนักวิจัยจาก	“สถานี
สังเกตการณ์คลื่นความโน้มถ่วงด้วยเคร่ืองอินเตอร์ฟีรอมิเตอร์

แบบเลเซอร์”	หรือ	ไลโก้	(LIGO)	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ประกาศ

การค้นพบหลักฐาน	 “ทางตรง”	 ว่ามี	 “คลื่นความโน้มถ่วง 

(gravitational wave)”	อยู่จริง	ได้กลายเป็นเร่ืองที่น่าสนใจและ

น่าตื่นเต้นไปทั่วโลก	 โดยเฉพาะคนที่อยู่ในวงการวิทยาศาสตร์... 

	 ในประเทศไทย	มีสถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อย	 5	แห่งที่มีภาค

วิชาฟิสิกส์	 ได้จัดเวทีเสวนาเก่ียวกับเร่ืองนี้ภายหลังจากข่าวการ

ค้นพบคลื่นความโน้มถ่วง	เผยแพร่ออกไปเพียงไม่ก่ีวัน	ถือได้ว่า

เป็นปรากฏการณ์คร้ังสำาคัญคร้ังหนึ่งของวงการวิทยาศาสตร์ไทย

เลยทีเดียว		

	 เห็นความตื่นตัวกันขนาดนี้	ผมก็เลยขอสรุปทำาคำาถาม-คำาตอบ

สั้นๆ	เก่ียวกับเร่ืองนี้มาฝากกันครับ		

1. คลื่นความโน้มถ่วง คืออะไร?  

	 คลื่นความโน้มถ่วง	 คือ	 ร่องรอยที่เกิดจากการกระเพ่ือมของ	

กาลอวกาศ (space-time) ....	งงล่ะสิครับ	?	คือตัวกาลอวกาศ

เองอาจ	มองได้เสมือนว่าเป็น	“เส้นใย”	ที่ถักทอกันข้ึนเป็นเอกภพ

ที่เราอยู่	อ่านถึงตรงนี้อาจมีคนเร่ิมกุมขมับ	!

 ขออธิบายใหม่อีกที !	คราวนี้จะขอขยายความแบบแปลไทย

แบบจำาลองแสดงความโน้มถ่วงของโลกตามแนวคิดทฤษฎีสัมพัทธภาพ

ทั่วไปของไอน์สไตน์	(ภาพ:	NASA)

เป็นไทย	เร่ิมจาก	“ความโน้มถ่วง”	กันก่อนว่า	ส่ิงต่างๆ	ในเอกภพ

มันไม่ได้ลอยตุ๊บป่องๆ	ไปมาในอวกาศโดยไร้ส่ิงยึดโยงกันแต่อย่าง

ใด	 แต่ว่าวัตถุแต่ละอย่างได้ส่งแรงกระทำาต่อกันในรูปแบบใดรูป

แบบหนึ่งเป็นอย่างน้อย	และความโน้มถ่วงนี่แหละตัวสำาคัญเลย	

ไอน์สไตน์ใช้ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของเขาอธิบายว่า	ทุกส่ิงทุก

อย่างในเอกภพยึดโยงถึงกันผ่านอวกาศและเวลาด้วย	 “เส้นใย 

(fabric)”	ของความโน้มถ่วง	ซ่ึงมักจะอธิบายให้จินตนาการตาม

ได้ง่ายๆ	ด้วยลูกแก้วหรือลูกโบว์ลิ่งกับแผ่นยางว่า...		

ดร.นำาชัย ชีววิวรรธน์

ฝ่ายสื ่อวิทยาศาสตร์ สวทช.

ไวรัสมหาภัย อีโบลา
ดร.นำาชัย ชีววิวรรธน์

เมอร์ส (MERS) 
โรคใหม่จากอูฐ? 
ดร.นำาชัย ชีววิวรรธน์

รีวิวโรคอุบัติใหม่ใน
รอบทศวรรษ
จุมพล เหมะคีรินทร์

รู้ทันโรคไข้เลือดออก
เดงกี่
กองบรรณาธิการ   
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งานวิจัยต้านภัยไข้
เลือดออก
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 สาระวิทย์	ฉบับที่	3	ได้เคยนำาเสนอเรื่องราวของเยาวชนไทย

ที่ได้ขึ้นไปทำาการทดลองทางวิทยาศาสตร์กับเที่ยวบินสภาวะไร้น้ำา

หนักมาแล้วครั้งหนึ่ง	

เป้่า

ต่อ ดา
เอ็ม

	 มาครั้งนี้	 โครงการ	 “The	 

Student	 Zero-gravity	 Flight	 

Experiment	 Contest”	 หรือ 

โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

บนเครื่องบินเท่ียวพิเศษในสภาวะ 

ไร้น้ำาหนัก	 ภายใต้ความร่วมมือ 

ระหว่างสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 

และ	องคก์ารสำารวจอวกาศญีปุ่น่	 

(Japan	Aerospace	Exploration	 

Agency	 :	 JAXA)	 หรือแจ๊กซา

ก็ได้คัดเลือกเยาวชนไทยสี่คน

ให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้

อีกครั้ง	โดยโครงการนี้จัดขึ้นเป็นปีที่	8	ติดต่อกันแล้ว

	 สำาหรับโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทน

ของประเทศไทยให้ขึ้นไปทดลองบนเที่ยวบินสภาวะไร้น้ำาหนัก

ในครั้งนี้	 คือโครงงาน	 “การศึกษาไซโคลซิสของสาหร่ายหาง

กระรอกในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง”	ซ่ึงเป็นผลงานของกลุ่มนักศึกษา	

4	 คน	 คือ	 นางสาวศรีสุดา	 (ดา)	 โรจน์เสถียร จากมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ นายสุทธิเกียรติ	(ต่อ)	ช่างเรือนงาม	นายปฐมพงษ	์ 

(เป้า)	 เป้ามีพันธุ์	 และนายธนทรัพย์	 (เอ็ม)	 ก้อนมณี	 จาก

มหาวิทยาลัยมหิดล								
(ชมคลิป	cyclosis-ในสาหร่ายหางกระรอก	ได้ที่

https://www.youtube.com/watch?v=ozWeuyQFBxs&feature=youtu.be

4 เยาวชนไทย
วิจัย “สาหร่ายหางกระรอก”
บนเที่ยวบินสภาวะไร้น้ำาหนัก

	 ไซโคลซิส	 (cyclosis)	 คือการเคลื่อนท่ีของไซโทพลาซึม	 ท่ีช่วย 

ในการลำาเลียงสารอาหาร	สารเมตาโบไลต์	สารพันธุกรรม	และอื่นๆ	 

ไปยังส่วนต่างๆ	ภายในเซลล์	การศึกษาไซโคลซิสในเซลล์พืช	นิยม

ใช้สาหร่ายหางกระรอก	 เพราะมีใบบางขนาดเล็ก	 สามารถมอง 

เซลล์ใบที่ยังมีชีวิต	 และเห็นคลอโรพลาสต์เคลื่อนที่ผ่านกล้อง 

จุลทรรศน์ได้ง่าย	

	 “การทดลองนี้จะศึกษาไซโคลซิสโดยวัดอัตราเร็วและสังเกต

รูปแบบการเคล่ือนท่ีของคลอโรพลาสต์ภายในเซลล์สาหร่ายหาง

กระรอกในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง	 เพื่อเปรียบเทียบกับไซโคลซิสใน

สภาวะที่มีแรงโน้มถ่วงปกติ		โดยคาดว่าผลจากการทดลองนี้จะเป็น 

ข้อมูลที่สำาคัญสำาหรับการปลูกพืชในอวกาศเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ

การสำารวจอวกาศต่อไป”	

	 เยาวชนไทยท้ังส่ี	 ได้เข้าร่วมโครงการเท่ียวบินในสภาวะไร้น้ำาหนัก 

เมื่อวันที่	 22-31	 ธันวาคม	 2556	 ณ	 เมืองนาโกย่า	 ประเทศ

นับเป็นโอกาสดีอีกคร้ังหนึ่งของ
เยาวชนไทยที่ ได้เข้าร่วมโครงการ 
ปฏิบัติการท้าฝัน ทำาวิจัยในสภาวะไร้
น้ำาหนักกับองค์การสำารวจอวกาศ
ญี่ปุ่น

ปริทัศน์ เทียนทอง

113
ยอยโลกขอมูลขาวสารวิทยาศาสตรเพ�อคุณ

ไอเดียเด็กไทยเจ๋ง! นักบินอวกาศญี่ปุ่นเลือกไปทดลอง
บนสถานีอวกาศนานาชาติ

แนวคิดการทดลองวทิยาศาสตรข์องเด็กไทยเรือ่ง “การสรา้งลมในอวกาศ” 
และ “การวาดภาพสีน้ำาในอวกาศ” ได้รับคัดเลือกให้ไปทดลองในสภาวะ
ไร้แรงโน้มถ่วงบนสถานีอวกาศนานาชาติ

สำา
นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	

(สวทช.)	ร่วมกับ	องคก์ารสำารวจอวกาศญีปุ่น่	หรือ	แจก็ซา	

(JAXA-Japan	Aerospace	Exploration	Agency)	จดัทำาโครงการ	

Try	 Zero-G	 Asia	 2015	 เปิดรับไอเดียจากเยาวชนไทยในระดับ

มัธยมศึกษาทั่วประเทศ	 เพื่อส่งให้มนุษย์อวกาศญี่ปุ่น	 นายคิมิยะ	

ยอู	ิทดลองในสภาวะไร้แรงโนม้ถ่วงบนสถานอีวกาศนานาชาต	ิ(ISS)	

โดยทางแจก็ซา	ไดเ้ลอืกสุดยอดไอเดยีการทดลองวิทยาศาสตร์ของ

เยาวชนไทย	2	เรื่อง	คือ	“การวาดภาพสีน้ำาด้วยพู่กันในสภาวะไร้

น้ำาหนัก	(Zero-G	Painting)”	และ	“เราสามารถสร้างลมในอวกาศ

ได้หรือไม่?	 (Can	we	make	wind	 in	 the	 space?)”	ส่งให้กับ

มนุษย์อวกาศญี่ปุ่นทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ	 และส่งกลับ

คลิปวิดีโอการทดลองมาสู่โลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

		 ดร.กฤษฎ์ชัย	 สมสมาน	 ผู้อำานวยการฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์	

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	

กล่าวว่า	สวทช.	ร่วมกับ	องค์การสำารวจอวกาศญี่ปุ่น	หรือ	Japan	

Aerospace	Exploration	Agency	(แจ็กซา)	จัดทำาโครงการ	Try	

Zero-G	2015	เปดิรบัแนวคิดการทดลองวทิยาศาสตรจ์ากเยาวชน

ไทย	 เพื่อส่งให้มนุษย์อวกาศญี่ปุ่น	 นายคิมิยะ	 ยูอิ	 เลือกนำาไปใช้

ทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง	 บนสถานีอวกาศนานาชาติ	 “ใน

โครงการมีเยาวชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจาก	ไทย	ออสเตรเลีย	

มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	เวียดนาม	บังกลาเทศ	ให้ความสนใจส่งไอเดีย 

การทดลองวิทยาศาสตร์เข้าร่วมจำานวน	 81	 เรื่อง	 ซ่ึงทางแจ็กซา

ได้คัดเลือกไอเดียของเด็กๆ	 ข้ึนไปทดลองจำานวน	 6	 เรื่อง	 ซ่ึงใน

จำานวนน้ีเป็นไอเดียของเด็กไทยจำานวน	 2	 เรื่อง	 โดยทดลองบน

สถานีอวกาศนานาชาติเมื่อวันที่	28	สิงหาคม	ที่ผ่านมา

		 สำาหรับการทดลองวิทยาศาสตร์ทัง้	2	เรื่องของเดก็ไทย	ประกอบ

ด้วย	การทดลองเรื่อง	“Zero-G	Painting”	ผลงานของ	ด.ญ.วริศา	

ใจดี	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ปทุมวัน	 และ	

น.ส.ศวัสมน	ใจด	ีโรงเรียนศรีบณุยานนท	์และ	การทดลอง	“Can	we	

make	wind	in	the	space?”	ผลงานของ	น.ส.สุภัสสร	หวังพาณิช

กุล		น.ส.พชรา	ภัทรบดี	และน.ส.พิชญา	กรีพร	จากโรงเรียนมัธยม

ปัญญารัตน์	 ซ่ึงขณะน้ีมนุษย์อวกาศได้ส่งคลิปวิดีโอการทดลอง

มาสู่โลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 ทั้งน้ีการที่เด็กๆ	 เข้าร่วมโครงการน้ี

จะเป็นประโยชน์ต่อการคิดและค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์	 

ที่ได้จากการทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น

มาก	เพราะการทดลองนี้ไม่สามารถทำาได้บนพื้นโลก”

กองบรรณาธิการ
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ตามความฝันไปกับ “น้องมอส” 
วรวุฒิ จันทร์หอม

เจ้าของไอเดียการทดลองวิทย์
ของเด็กไทยสู่อวกาศ

ปริศนาการทดลองวิทยาศาสตร์ในสภาวะไร้น้ำาหนักของ 
“นอ้งมอส” วรวฒุ ิจันทร์หอม ได้รับการคดัเลอืกใหเ้ปน็
หนึ่งในห้าการทดลอง จากองค์การสำารวจอวกาศญ่ีปุ่น  
ให้ขึ้นไปทดลองที่สถานีอวกาศนานาชาติ

ปริทัศน์ เทียนทอง

4 เยาวชนไทย 
วิจัย “สาหร่ายหาง
กระรอก” บนเที่ยวบิน
ไร้น้ำาหนัก
ปริทัศน์ เทียนทอง

ไอเดียเด็กไทยเจ๋ง! 
นักบินอวกาศญี่ปุ่น
เลือกไปทดลอง
บนสถานีอวกาศ
นานาชาติ
กองบรรณาธิการ

ตามความฝันไปกับ 
“น้องมอส” 
วรวุฒิ จันทร์หอม
เจ้าของไอเดียการ
ทดลองวิทย์ของ
เด็กไทยสู่อวกาศ
ปริทัศน์ เทียนทอง111
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โครงการพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย 
(Flora of Thailand)
	 โครงการพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย	 เป็นโครงการวิจัย

ด้านพฤกษ-อนุกรมวิธานหรืออนุกรมวิธานพืช	(Plant	Taxonomy)	

ระดับนานาชาติ	 เพ่ือศึกษาพรรณพืชที่มีท่อลำาเลียง	 (vascular	

plants)	 ในประเทศไทย	 เพ่ือนำาข้อมูลไปตีพิมพ์ในหนังสือพรรณ

พฤกษชาติของประเทศไทย	(Flora	of	Thailand)	อันเป็นหนังสือ

สำารวจพรรณพฤกษชาติที่จัดทำาโดยเจ้าของประเทศเพียงเล่มเดียว

ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เนื่องจากประเทศไทยไม่

เคยเป็นเมืองข้ึนของประเทศตะวันตกมาก่อน	 ซ่ึงหนังสือสำารวจ

พรรณพฤกษชาตใินประเทศอืน่ๆ	รอบบ้านเรา	ล้วนจดัทำาโดยชนชาติ

ที่เข้ามาปกครองทั้งสิ้น	อาทิ	Flora	of	Java	ของอินโดนีเซีย	จัดทำา

โดยชาวเนเธอร์แลนด์		Flora	of	Burma	ของพม่า	จัดทำาโดยชาว

องักฤษ	Flora	of	Indo-China	ของลาว-เขมร-เวียดนาม	จดัทำาโดย

ชาวฝรั่งเศส	

	 ทั้งนี้ชาวตะวันตกมีจุดประสงค์หลักในการสำารวจพรรณไม้ ใน

ประเทศเมืองขึ้น	เพื่อนำาทรัพยากรกลับไปใช้ ในประเทศของตน	

	 ศ.ดร.เต็ม	สมิตินันทน์	จึงมีแนวคิดจะจัดทำา	Flora	of	Thailand	

โดยใช้ข้อมูลจากโครงการสำารวจและเก็บพันธุ์ไม้	ภายใต้ความร่วม

มอืระหว่างนกัพฤกษศาสตร์ไทยกับนกัพฤกษศาสตร์ต่างชาต	ิได้แก่	

เดนมาร์ก	เนเธอร์แลนด์	อังกฤษ	ฝรั่งเศส	สหรัฐอเมริกา	และญี่ปุ่น	

โครงการนี้ไปสำารวจพรรณไม้ในภาคต่างๆ	ทัว่ประเทศไทย	เช่นภาค

อสีานไปภกูระดงึ	ภาคตะวันออกไปเขาสอยดาว	ภาคใต้ไปเขาหลวง	

ภาคเหนือไปดอยอินทนนท์

	 ผู้เขียนได้มีโอกาสพูดคุยกับ	ดร.จำาลอง	เพ็งคล้าย	ผู้ซึ่งเป็นทั้ง

ลูกศิษย์และลูกน้องของ	ศ.ดร.เต็ม	สมิตินันทน์	(ทำางานด้วยกัน	15	

ปี)	ได้ย้อนอดีตเล่าเรื่องการทำางานให้ฟังว่า...	

	 ในสมัยนั้น	 (ราวปี	 พ.ศ.	 2507)	 สำานักงานหอพรรณไม้มีรถจี๊ป

เพียงคันเดียว	ทีมงานสำารวจพรรณไม้ไปกัน	4	คน	ศ.ดร.เต็ม	นั่ง

หน้าคู่กับคนขับ	ดร.จำาลอง	นั่งเบาะหลังกับ	ศ.ดร.ธวัชชัย	สันติสุข	

และอาจารย์ชุมศรี	ชัยอนนัต์	ภายในรถเตม็ไปด้วยข้าวสารและเนือ้

เคม็สำาหรับการเดนิทางแรมเดอืน	ถนนหนทางส่วนใหญ่เป็นดนิลกูรัง	

หลายคร้ังต้องไปขอพักแรมตามบ้านกำานนัเพราะไม่มทีีพ่กักลางทาง

	 ทีมสำารวจต้องอดทนกับแสงแดดอันแผดจ้า	 อากาศหนาวจน

นำ้าค้างเป็นนำ้าแข็ง	หากไปทางใต้ต้องโรยขี้เถ้าเอาไว้รอบเต็นท์	โรย

ยาเส้นไว้ ในขาพับกางเกงเพื่อป้องกันทากดูดเลือดซึ่งมีชุกชุม	บาง

คร้ังต้องลงพืน้ทีเ่ดมิซำา้	ในกรณทีีพ่ชืยงัไม่ออกดอก	เพราะดอกเป็น

ส่วนซึ่งใช้บ่งบอกชนิดของพืชได้ดี	

	 คณะสำารวจเก็บตวัอย่างพรรณไม้	(specimen)	ไว้ในแผงอดัพันธุ์

ไม้	 ก่อนทำาให้แห้งโดยการนำาไปย่างบนกองไฟ	 (ในสมัยนั้นยังไม่มี

การดองตัวอย่างพืชด้วยแอลกอฮอล์)	 การเก็บพรรณไม้แล้วอัดลง

ในแผงต้องทำาให้เสร็จในหนึง่วัน	พอพลบคำา่ต้องอาศยัแสงสว่างจาก

ตะเกียงเจ้าพาย	ุพอรุ่งเช้า	ต้องรีบตืน่ตัง้แต่ต	ี5	มาเปลีย่นกระดาษ

รองตัวอย่างในแผงอัดพันธุ์ไม้ ใหม	่ ในวันหยุดราชการ	 ดร.จำาลอง	

ดร.จำาลอง เพ็งคล้าย 
กับตำานานการสำารวจ
ทางพฤกษศาสตร์

ประ
เทศไทยมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ในเขตร้อนช้ืนใกล้

เส้นศูนย์สตูรของโลกทำาให้มคีวามหลากหลายทางชีวภาพ

สูง	ในด้านพรรณไม้ก็มอียูเ่ป็นจำานวนมาก	การจดัทำาหนงัสืออนกุรม

วิธานพืช	 (Plant	 Taxonomy)	 เพ่ือเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงสำาหรับ

พรรณไม้ของชาติ	 จึงมีความสำาคัญอย่างยิ่ง	 และได้มีการริเร่ิมจัด

ทำากันเมือ่ราว	50	ปีทีผ่่านมา	โดยบคุคลทีม่บีทบาทและได้ช่ือว่าเป็น

ผู ้บุกเบิกงานทางพฤกษศาสตร์ ในยุคปัจจุบันก็คือ	 ศ.ดร.เต็ม	 

สมิตินันทน์	โดยมี	ดร.จำาลอง	เพ็งคล้าย	ช่วยสานต่อ

“การเรียนรู้เร่ืองการจดัจำาแนกพรรณพืช 

(Taxonomy ) เป็นข้ันสุดของการเรียน

วิชาพฤกษศาสตร์ เพราะจดุประสงค์

อันย่ิงใหญ่ของการเรียนวชิาน้ี ก็เพ่ือท่ีจะ

รู้จกัพรรณพืชต่างๆ โดยถูกต้องแน่นอน”

(ศ.ดร.เต็ม	สมิตินันทน์	ผู้เชี่ยวชาญทางพฤกษศาสตร์ป่าไม้	

ราชบัณฑิตประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)	
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 ไค เคลลิงฮูเซิน (Cay Kellyin-

ghusen) 	 โปรแกรมเมอร ์และ								

นักพัฒนาเกม	 หนึ่งในผู้ก่อตั้งศูนย์

วิทยาศาสตร์เกมให้ข้อมูลว่า	 ศูนย์

วิทยาศาสตร ์เกมแห่งนี้ เป ็นพิพิธ

ภัณฑ์แบบสตาร์ตอัป	 (Start	 Up)	

หรือธุรกิจเกิดใหม่ที่เขากับเพ่ือนๆ	นัก

พัฒนาเกมร่วมกันก่อตั้งข้ึนด้วยการ

ระดมทุนจากสาธารณะ	 ที่เรียกว่า	

คราวด์ฟันด์ดิง	 (Crowdfunding)	

โดยมีจุดประสงค์อยากให้ประชาชน

ทั่วไปได้รู้จักเกมที่พวกเขาพัฒนาข้ึน

รวมถึงเกมของนักพัฒนาอื่นๆ	 ที่น่า

สนใจ	 และได้มาทดลองเล่นด้วยตัว

เอง	 แล้วจะพบว่าในเกมเหล่านี้มี

อะไรมากกว่าแค่ความสนุกสนาน

สัมผัส “เกม” สุดล้ำาที่ 
“พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เกม” 
เยอรมนี 

“เกม” เป็นกิจกรรมสร้างความบันเทิงรูปแบบหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานก่อนคริสตกาล และมีการพัฒนาเร่ือยมาอย่างต่อเนื่อง จากยุคเร่ิม
แรกที่เป็นเกมการละเล่นและเกมกีฬากลางแจ้งประเภทต่างๆ จนมาสู่ยุคของเกมบนหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ และเกมบนโทรศัพท์มือถือที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกในศตวรรษที่ 21

ก
ารใช้นิ้วกดปุ่มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือแตะที่หน้าจอสัมผัสคือวิธีการเล่นเกมที่คอเกมในยุค

ปจัจบุนัคุน้เคยกันด	ีแตท่ีศ่นูยวิ์ทยาศาสตร์เกม	(Game	Science	Center)	ในเบอร์ลนิ	ประเทศ

เยอรมน	ีทำาใหเ้ราไดพ้บกับการเลน่เกมคอมพิวเตอร์ในรปูแบบใหมท่ี่ไมเ่พยีงนัง่นิง่อยูห่นา้จอแลว้

ขยับแค่เพียงปลายนิ้ว	แต่จะให้ประสบการณ์แปลกใหม่ที่สนุกและน่าตื่นเต้นยิ่งกว่า
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เยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์บีเอ็มดับเบิลยู” ตามรอยตำานานการผลิตยานยนต์ของค่าย BMW 
จากจุดเริ่มต้นผลิตเครื่องยนต์อากาศยานสู่ผู้นำาการผลิตรถยนต์ในปัจจุบัน

ท่องโลกยนตรกรรม 
ตามรอยใบพัดฟ้าขาวแห่งบาวาเรีย

ว่า
กันว่าที่นี่คือ	“หอศิลป์แห่งโลกยนตรกรรม”	สถานที่ที่ไม่มี 

นักท่องเที่ยวคนไหนอยากพลาด	 หากมีโอกาสได้มาเยือน

เมอืงมวินกิ	เมอืงหลวงของรัฐบาวาเรียทีอ่ยูท่างตอนใตข้องประเทศ

เยอรมนี	 เพราะท่ีนี่คือ	 “โลกแห่งบีเอ็มดับเบิลยู”	 (BMW	Welt)	

และ	 “พิพิธภัณฑ์บีเอ็มดับเบิลยู”	 (BMW	Museum)	อาณาจักร

ผลิตรถยนต์ที่หรู	 และไฮเทคระดับโลก	 ไม่เพียงแต่ความก้าวหน้า

ของเทคโนโลยเีพื่อการขับข่ีทีเ่ราจะไดเ้หน็เทา่นัน้	ทีพิ่พิธภณัฑแ์หง่

นี้ยังบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของผู้คนและวิวัฒนาการของยานยนต์ที่

เก่ียวพันกันมาตัง้แตย่คุเร่ิมตน้ของการพฒันายนตรกรรมทีน่บัถอย

หลังไปได้ราวเกือบหนึ่งร้อยปีพอดี

	 	บริษัทบเีอม็ดบัเบลิย	ู(BMW)	ก่อตัง้ข้ึนอยา่งเปน็ทางการเมื่อวัน

ที่	7	มีนาคม	ค.ศ.	1916	โดยมีสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองมิวนิก

และมีโรงงานกระจายอยู่หลายเมือง	ชื่อ	BMW	นั้นย่อมาคำาว่าจาก	

“บาวาเรียน	มอเตอร์	เวิร์กส”	(Bavarian	Motor	Works)	ซึ่งหมาย

ถึงโรงงานผลิตรถยนต์แห่งบาวาเรียนั่นเอง

วีณา ยศวังใจ
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เป็นเวลายาวนานกว่า 9 ปี กับการเดินทางอันแสนไกลกว่า 3 พันล้านไมล์ เพื่อจะได้ยลโฉมดาวพลูโต อดีตดาว
เคราะห์ดวงที่ 9 ที่อยู่ไกลสุดขอบระบบสุริยะของเรา ในระยะใกล้ที่สุดเป็นครั้งแรก เมื่อยานสำารวจอวกาศไร้คน

ขับ นิวฮอไรซอนส์ได้เดินทางมาถึง และเผยภาพถ่ายที่มนุษย์ไม่เคยเห็นมาก่อน

สิ้นสุดการรอคอย...ยานนิวฮอไรซอนส์ 
ไขความลับดาวพลูโต

เครดิตภาพ:	NASA

เครดิตภาพ:	JHUAPL/SwRI

วันอังคารที่	 14	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2558	 เวลาประมาณ	 7:49	 น.	 ตามเวลา

ฝั่งตะวันออก	 (EDT)	 ของสหรัฐอเมริกา	 หรือ	 18:49	 น.	 ของวันเดียวกันตาม

เวลาในประเทศไทย	 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ

(นาซา)	 สหรัฐอเมริกา	 ในภารกิจนิวฮอไรซอนส์	 ต่างลุ้นระทึกอยู่หน้าจอทีวีเพื่อ

ชมวินาทีประวัติศาสตร์	 ขณะที่ยานสำารวจอวกาศนิวฮอไรซอนส์	 เคลื่อนที่ผ่าน

ดาวพลูโตในระยะใกล้ที่สุดเป็นคร้ังแรกที่ระยะห่าง	 ประมาณ	 12,500	 กิโลเมตร	 

ด้วยความเร็วราว	 49,600	 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง	 และทุกคนก็ได้เฮเมื่อยานนิวฮอไร

ซอนส์ทำาได้สำาเร็จ

		 ภาพถ่ายบนพื้นผิวดาวพลูโตได้เผยแพร่ในวันถัดมา	 เนื่องจากคลื่นสัญญาณ 

ข้อมูลกว่าจะส่งมาถึงโลกต้องใช้เวลากว่า	 4	 ช่ัวโมง	 และนาซาต้องใช้เวลา 

ในการประมวลผลอีกระยะหนึ่ง	 ส่วนข้อมูลท้ังหมด	 กว่ายานจะโหลดและส่งกลับ 

มายังโลก	ทีมนักดาราศาสตร์คาดการณ์ว่าจะต้องใช้เวลาอีกกว่า	16	เดือนหลังจากนี้	

	 ภารกิจของยานนิวฮอไรซอนส์	 นอกเหนือจากการถ่ายภาพบนพ้ืนผิวดาวพลูโต 

แล้ว	 ก็ยังจะถ่ายภาพดวงจันทร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจำานวนห้าดวงของดาวพลูโต	 

คือดวงจันทร์แครอน	 (charon)	 และบินต่อเข้าไปในแถบไคเปอร์	 (kuiper	 belt)	

ซ่ึงเป็นแนววงแหวนที่อยู่นอกวงโคจรของดาวเนปจูนออกไป	 เพื่อสำารวจวัตถุใน 

แถบไคเปอร์นี้ด้วย	 นักวิทยาศาสตร์เช่ือว่าแถบไคเปอร์นี้ประกอบด้วยวัตถุ 

ที่เป็นก้อนน้ำาแข็งมากมาย

จุมพล เหมะคีรินทร์
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วิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์ซ่ึงสะสมโดยมนุษยชาติ	 ด้วยความเสียสละของคนรุ่นก่อน	 ผู้เล็งเห็น 

ความสำาคญัของความรู้จงึสู้อตุส่าหเ์สาะหามา...	นกัดาราศาสตร์ยอมอดหลบัอดนอนเพื่อส่องกลอ้งแสวงหาดวงดาว 

บนทอ้งฟ้าอนักว้างใหญไ่พศาล	นกัพฤกษศาสตร์ยอมเสีย่งชีวิตผจญภยัไปในดนิแดนที่ไมม่ผีู้ ใดเคยไปถึง	เพื่อใหไ้ดม้า 

ซึ่งพรรณพฤกษชาติกลางป่าลึกที่รอการค้นพบ

	 	ในคร้ังกระโน้น	 ความรู้มิใช่ได้มาจากตำารา	 ทว่าต้องอาศัยความกล้าหาญ	 ทรหด	 อดทน	 แม้จะกลายเป็น 

คนชรานัยนต์ามองไมเ่ห็น	เพื่อศกึษาคน้คว้าจนสามารถเปน็ผูส้ร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ใหกั้บชนรุ่นหลงั	สร้างตำานาน 

ประดับวงการพฤกษศาสตร์ระดับโลกได้

  จอร์จ เอเบอร์ฮาร์ด รัมฟิอุส	(Georg	Eberhard	Rumphius)	คือนักพฤกษศาสตร์ผู้เป็น	แบบอย่างของ

คำาว่า	 เหนือกว่าอัจฉริยะคือหัวใจท่ีไม่ยอมแพ้ เขาคือผู้เรียบเรียงตำาราพฤกษศาสตร์ที่มีชื่อว่า	 Herbarium	

Amboinense	อันเป็นตำาราทางพฤกษศาสตร์ซึ่งมีภาพประกอบพร้อมรายละเอียดของพืชถึง	1,200	ชนิด	โดยใน

จำานวนนี้เป็นพืชที่มีชื่อในระดับสปีชีส์	930	ชนิด	มีชื่อในระดับจีนัส(สกุล)	140	ชนิด

รัมฟิอุส-ชายตาบอด
ยอดนักพฤกษศาสตร์

ชายตาพิ ก ารในช่ วงกล างของชี วิ ตที่ อ า จ เลื อนห ายไป ในหน้ า ปร ะวั ติ ศ าสตร์  เ ข าคื อผู้ ที ่  
ทุ่ ม เ ทชี วิ ต แล ะมี บทบ าท ไม่ น้ อยในก ารค้ นคว้ า แล ะ จั ดทำ า ตำ า ร าพฤกษศ าสตร์ ใ ห้ กั บวงก าร 
วิทยาศาสตร์โลกจนเป็นผลสำาเร็จ โดยที่เขาไม่มีโอกาสได้เห็นผลงานของตัวเองเลย

จอร์จ เอเบอร์ฮาร์ด รัมฟิอุส (Georg Eberhard Rumphius)
	 เป็นชาวเยอรมัน	เกิดวันที่	1	พฤศจิกายน	ค.ศ.	1627	เสียชีวิตเมื่อวันที่	15	มิถุนายน	ค.ศ.	1702	เขาเป็น

นกัพฤกษศาสตร์ของบริษัท	the	Dutch	East	India	Company	ซ่ึงปฏบิตัภิารกิจอยู่ในประเทศอนิโดนเีซีย	ข้อมลู

ซึ่งได้ ในช่วงเวลาที่ทำาการสำารวจพรรณไม้ ให้แก่บริษัทนี้	 ต่อมา	 ภายหลังจากที่รัมฟิอุสสูญเสียดวงตา	 เขากับผู้

ช่วยได้นำามาเรียบเรียงเป็นหนังสือชื่อ	Herbarium	Amboinense

	 	ต่อมา	 ข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ของรัมฟิอุสมีส่วนสนับสนุนให้

บิดาแห่งวิชาอนุกรมวิธานคือ	 คาโรลัส	 ลินเนียส	 (Carolus	 Lin-

naeus)	 สร้างรากฐานการจัจำาแนกชื่อวิทยาศาสตร์ของส่ิงมีชีวิต

ด้วยระบบทวินาม	 (binomial	 scientific	 classification)	 ที่ใช้กัน

มาตราบเท่าทุกวันนี้	 นอกจากนี้ในหนังสือของรัมฟิอุสยังสอนพ้ืน

ฐานการศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ไว้ ให้นักพฤกษศาสตร์รุ่นหลังด้วย

	 	ผลงานของรัมฟิอุสถูกใช้เป็นเอกสารอ้างอิงจวบจนปัจจุบัน

ของคนรุ่นต่อมา	แต่กว่าตำาราชุดนี้จะได้ตีพิมพ์	รัมฟิอุสก็จากโลกนี้

ไปแล้วเป็นเวลาถึง	39	ปี!	เขาจึงไม่มีโอกาสเห็นผลงานของตนเอง

ได้ตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชน

	 ตลอดเวลาที่รัมฟิอุสมีลมหายใจบนโลกใบน้ี	 เขาต้องเผชิญ

อุปสรรคขวากหนามนานัปการ	นับตั้งแต่	อายุ	19	ปี	เขาลงเรือชื่อ	

The	Black	Raven	เพื่อจะเดินทางไปยังประเทศบราซิล	แม้ว่าใน

เวลานัน้	ประเทศดตัช์	(เนเธอร์แลนด)์	กับประเทศโปรตเุกสกำาลงัสู้

รบตดิพนักันในนา่นน้ำา	จงึไมต่อ้งสงสัยเลยว่า	บรรดานกัสำารวจและ

นกัวิทยาศาสตร์ผูล้ะทิง้ชีวิตอนัสขุสบายทีห่ายไปลงเรือเพื่อแสวงหา

ดนิแดนตา่งๆ	นัน้	มคีวามกลา้หาญเพยีงใด	ในสมยัซ่ึงวิทยาการเดนิ

เรือยังล้าหลัง	 ชีวิตของคนทั้งลำาเรือฝากไว้กับดาวเหนือเพียงดวง

เดียว	 และมีเพียงคนโชคดีเท่านั้นที่จะรอดชีวิตกลับมาอย่างสง่า

งาม	ส่วนผู้ที่โชคร้ายก็ไปตายเป็นผีเฝ้าทะเลไม่รู้กี่พันศพ

	 	ในครั้งกระนั้น	นาวา	The	Black	Raven	พารัมฟิอุสไปไม่ถึง

ฝั่งของประเทศบราซิล	จะด้วยเหตุเรือแตกหรือถูกดักจับกลางทาง

ไมม่ข้ีอมลูหรือหลกัฐานใหท้ราบ	คนรุ่นหลงัจงึทราบเพียงว่า	เขาตอ้ง

ขึ้นฝั่งอยู่ยังประเทศโปรตุเกสป็นเวลานานถึง	3	ปี

		 ตอ่มาเมื่ออาย	ุ43	ป	ีรัมฟิอสุตอ้งสูญเสียการมองเหน็	ภายหลงั

จากป่วยเป็นโรคต้อหิน	(glaucoma)	จึงต้องอาศัยความช่วยเหลือ

จากผู้อื่น	 รัมฟิอุสยังคงทำาต้นฉบับตำารา	 6	 เล่มจนจบ	 แต่เคราะห์

กรรมซ้ำากระหน่ำา	 ราวกับการทดสอบจิตใจของนักพฤกษศาสตร์ผู้

นี้	ด้วยการพรากบุตรภรรยาของเขาไปในเหตุการณ์แผ่นดินไหวจน

เกิดคลื่นสึนามิเมื่อรัมฟิอุส	อายุ	47	ปี

		 อีก	 13	 ปีต่อมา	 เมื่อรัมฟิอุสอายุ	 60	 ปี	 ขณะที่หนังสือ 

ของเขาใกลเ้สร็จสมบรูณ	์ภาพประกอบเกิดสูญหายไปในกองเพลงิ!	

แต่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ	 รัมฟิอุสกับผู้ช่วยของเขาสามารถ

ทำาหนังสือสำาเร็จจนได้ ในอีก	 3	 ปีต่อมา	 ทว่าโชคชะตายังไม่หยุด

โสมชยา ธนังกุล
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แสงเหนือ แสงใต้ ... 
ปรากฏการณ์แสงเต้นรำาท่ีข้ัวโลก
แสงเรืองรองสีสันสวยงาม พัดโบกไปมาราวกับการเริงระบำา

ของแสงบนฟากฟ้าที่บริเวณขั้วโลก ช่างน่าอัศจรรย์ราวกับฝีมือ

แหง่เทพในนิยาย หากแต่ความจริงแลว้ มนัคือปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์

	 หลายท่านคงเคยได้ยิน	 หรือบางท่านเคยมีโอกาสได้เห็น

ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เรียกว่า	 แสงข้ัวโลก	 (Aurora	 Polaris)	

ซ่ึงมีลักษณะเป็นแสงสวยงามเรืองรองสะท้อนอยู่บนท้องฟ้าของ

ประเทศแถบขั้วโลก	เช่น	ไอซ์แลนด์	นอร์เวย์	สวีเดน	นิวซีแลนด์	

ออสเตรเลีย	มาบ้างแล้ว

	 แสงข้ัวโลกได้ถูกขนานนามว่าเป็น	 “การเต้นรำาของแสงสี”	 

(The	 Bright	 of	 Dancing	 Lights)	 หรือ	 “การเริงระบำาของ 

จิตวิญญาณ”	 (Dance	 of	 The	 Spirits)	 มีรากศัพท์ภาษาอังกฤษ 

มาจากคำาว่า	Aurora	ซ่ึงถูกตัง้ข้ึนตามเทพีแห่งรุ่งอรุณของชาวโรมนั	

(Roman	Goddess	of	Dawn)

	 แสงข้ัวโลกสามารถเกิดข้ึนได้ทั้งในแถบข้ัวโลกเหนือและข้ัว

โลกใต	้และสามารถมองเหน็ไดอ้ยา่งชัดเจนในคนืทีม่ดืสนทิ	แสงข้ัว

โลกทีเ่กิดในแถบข้ัวโลกเหนอื	เรียกว่า	แสงเหนอื	(Northern	Light	

หรือ	Aurora	Borealis)	แสงขั้วโลกที่เกิดในแถบขั้วโลกใต้	เรียกว่า	

แสงใต	้(Southern	Light	หรือ	Aurora	Australis)	มงีานวิจยับอกว่า	 

แสงเหนือ	 และแสงใต้นั้น	 มักจะเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน	 มีรูปร่าง

และสีเหมือนกัน	 แต่จะปรากฏเป็นลักษณะของภาพสะท้อนเงา

กระจกต่อสายตาผู้พบเห็น

	 ชาวยุโรปเหนือในยุคโบราณ	 (กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในประเทศ

นอร์เวย์	สวีเดน	เดนมาร์ก	ฟินแลนด์	และไอซ์แลนด์)	มีความเชื่อ

ว่าแสงขั้วโลกเกิดจากแสงสะท้อนของชุดเกราะนักรบโบราณ	และ

ส่องสว่างข้ึนบนทอ้งฟ้า	ในขณะทีช่าวโรมนัสมยัก่อนเชื่อว่า	แสงข้ัว

โลกเกิดจากการปรากฏตัวของเทพีแห่งรุ่งอรุณ	 ซ่ึงจะโบยบินผ่าน

ท้องฟ้ายามเช้า	เพื่อมาส่งสัญญาณว่า	ดวงอาทิตย์กำาลังจะขึ้นแล้ว	

ส่วนชาวอะบอริจินมีความเชื่อว่า	แสงขั้วโลกเป็นสัญลักษณ์ของไฟ	

ไมว่่าจะเปน็ไฟจากคบเพลงิ	หรือการก่อกองไฟ	ถ้าจะใหเ้ปรียบเทยีบ

ตำานานเหลา่นี	้ก็คงจะคลา้ยปรากฏการณธ์รรมชาตใินบา้นเรา	ไมว่่า

จะเป็นการที่ฟ้าผ่าเพราะยักษ์รามสูรขว้างขวานใส่ลูกแก้วของนาง

มณเีมขลา	หรือการเกิดจนัทรุปราคาเพราะพระราหมูาอมดวงจนัทร์

เอาไว้

	 แต่ในความเป็นจริงในทางวิทยาศาสตร์แล้ว	 แสงข้ัวโลกเกิด

จากอนุภาคพลังงานสูงซ่ึงถูกปลดปล่อยจากดวงอาทิตย์ขณะที่

ณมุรธา พอลสัน
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หนอนกออ้อย

ไข่ไส้เดือนฝอยที่ถูก

เชื้อราเข้าทำาลาย

เชื้อรา

Rhizoctonia	solani

ต้นข้าวแสดงอาการ

โรคกาบใบแห้ง

ผลิตภัณฑ์แบคทีเรีย

ปฏิปักษ์ต่อเชื้อรา

โรคกาบใบแห้งของข้าว

จิ๋วแต่แจ๋ว กับ จุลินทรีย์
สารพัดประโยชน์
จุลินทรีย์...สิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋ว มนุษย์เรานำามาใช้ประโยชน์ 
มากมาย ทั้งเรื่องการถนอมอาหาร ด้านการเกษตร การแพทย์ 
และสิ่งแวดล้อม
ในอดตีคนส่วนใหญม่กัรู้จกัจลุนิทรีย์ในนามของเช้ือโรคทีฟั่งดนูา่กลวัและเปน็อนัตรายตอ่สุขภาพและชีวิตของมนษุย	์แตใ่นอกีแงห่นึง่เราสามารถ 

ใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ได้	 โดยนำามาใช้ ในกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ	 เนื่องจากจุลินทรีย์มีขนาดเล็ก	 ต้องการพื้นที่ในการเลี้ยงไม่

มาก	 แถมยังเจริญเติบโตและแบ่งตัวได้อย่างรวดเร็ว	 จึงสามารถนำาจุลินทรีย์มาทำาเป็นโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่มนุษย์ต้องการได้จำานวนมาก

ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วและก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ	มากมาย	ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร	อาหาร	การแพทย์	และสิ่งแวดล้อม	

จุลินทรีย์ช่วยกำาจัดศัตรูพืช
	 ศัตรูพืชมีท้ังแมลงและจุลินทรีย์ท่ีทำาให้เกิดโรค	ตัวอย่าง 

แมลงศัตรูพืช	เช่น	หนอนเจาะสมอฝ้าย	หนอนใยผัก	และ

หนอนกออ้อย	จุลินทรีย์ที่ทำาให้เกิดโรคพืชมีทั้งที่เป็นเชื้อรา 

และแบคทีเรีย	เช่น	เชื้อราที่ทำาให้เกิดโรคไหม้ ในข้าว	และ

โรคเหี่ยวในมะเขือเทศ	เป็นต้น	
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เทิดพระเกียรติ
บทความ
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8

“...การพยายามศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีอันก้าวหน้าทุกสาขาจากทั่วโลก 
แล้วเลือกสรรส่วนที่สำาคัญเป็นประโยชน์ นำามาปรับปรุงใช้ให้พอดีพอเหมาะกับสภาพและฐานะของประเทศของเรา 

เพื่อช่วยให้ประเทศของเราสามารถนำาเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้พัฒนางานต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลือง...”

พระบรมราโชวาท ในโอกาสเสด็จพระราชดำาเนินเปิดงาน

“พระจอมเกล้าลาดกระบังนิทรรศน์ 26”

ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2526

พระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

13 
ตุล�คม พ.ศ. 2559 คือวันที่ประช�ชนช�วไทยทั่วทั้ง

ประเทศต่�งร่ำ�ไห้และเสียใจอย่�งสุดซ้ึง ต่อก�รเสด็จ

สวรรคตของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช... 

ในหลวงรัชก�ลที่ 9 แห่งพระบรมร�ชจักรีวงศ์

 หล�ยคนบอกว่� ช่�งโชคดีเหลือเกินที่เกิดม�ในแผ่นดินสมัย

ของพระองค์ (ทำ�ไมพอพิมพ์ถึงประโยคน้ี น้ำ�ต�ผมซึมคลอเบ้�อย่�ง

ไม่รู้ตัว)

 มิใช่เพียงประเทศไทยหรอกครับที่สูญเสียพระมห�กษัตริย์ท่ี 

ยิ่งใหญ่ สูญเสียพ่อของแผ่นดิน แต่โลกยังได้สูญเสียบุคคลสำ�คัญ

ผู้ทรงเป็น “พระมหากษัตริย์นักวิทยาศาสตร์”
ไปด้วยเช่นกัน ในฐ�นะที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่�งและผู้นำ�ใน 

ก�รพัฒน�ด้�นต่�งๆ เพื่อยกระดับคว�มเป็นอยู่ของประช�ชนช�ว

ไทยและสร้�งคว�มเจริญให้กับประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ เลข�ธิก�ร 

องค์ก�รสหประช�ช�ติจึงได้ทูลเกล้�ถว�ยร�งวัลคว�มสำ�เร็จสูงสุด

ด้�นก�รพัฒน�มนุษย์ (UNDP Human Development Lifetime 

Achievement Award) แด่พระองค์ อีกทั้งยังได้กำ�หนดให้วันที่ 5 

ธันว�คม ซึ่งเป็นวันคล้�ยวันพระร�ชสมภพของพระองค์ เป็น “วัน

ดนิโลก” ดว้ย และเมื่อวันที ่28 ตลุ�คม พ.ศ. 2559 ไดม้กี�รประชุม 

ว�ระพิเศษเพ่ือสดุดีและถว�ยพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จ 

กองบรรณาธิการ

8
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 กล่�วได้ว่� พระองค์ก็คือสถ�ปนิกนักออกแบบประเทศ เป็น

วิศวกรผูว้�งร�กฐ�นก�รก่อสร้�งส่ิงต�่งๆ เช่น ฝ�ย อ�่งเก็บน้ำ� เขื่อน 

สะพ�น ถนน ฯลฯ เป็นนักวิทย�ศ�สตร์และนักเทคโนโลยี ในก�รนำ�

องคค์ว�มรู้ด�้นวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม ม�สนบัสนนุ 

ก�รแก้ไขปัญห�ดังกล่�วข้�งต้น โดยผ่�นโครงก�รในพระร�ชดำ�ริ

ต่�งๆ ม�กม�ยนับพันโครงก�ร ทรงให้จัดตั้งศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริข้ึนในทุกภูมิภ�ค เพื่อเป็นสถ�นที่วิจัย

และพัฒน� และเผยแพร่วิทย�ก�รสู่ประช�ชน

 เร�ม�ดูกันว่� พระอัจฉริยภ�พท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยีของพระองค์ที่มีคว�มโดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์อย่�งดี

แก่พสกนิกรช�วไทยและประช�คมโลกนั้นมีอะไรบ้�ง

พระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช เป็นก�รเฉพ�ะ โดยมีก�รกล่�ว

สดดุขีองประธ�นสมชัช�สหประช�ช�ต ิเลข�ธกิ�รสหประช�ช�ต ิผู้

แทนจ�ก 5 กลุ่มภูมิภ�คของโลก และผู้แทนจ�กประเทศไทย ในที่

ประชุมมีก�รยืนไว้อ�ลัยต่อก�รเสด็จสวรรคตของพระองค์

 ตลอดช่วงเวล� 70 ปี ที่พระองค์ทรงครองร�ชย์ ภ�รกิจอันหนัก

และย่ิงใหญ่ท่ีอยู่ในพระทัยของพระองค์เสมอม�และชัดเจน นัน่ก็คอื 

ก�รทำ�ให้พสกนิกรช�วไทยได้อยู่เย็นเป็นสุข ดังจะเห็นได้จ�กก�ร

พัฒน�ด้�นต่�งๆ ผ่�นโครงก�รพระร�ชดำ�ริ กว่� 4,000 โครงก�ร

 ตลอดช่วงเวล�สัปด�ห์แรกหลังจ�กพระองค์สิ้นพระชนม์  ทีวี 

ช่องต่�งๆ ได้นำ�เสนอภ�พยนตร์ส�รคดีพระร�ชกรณียกิจของพระองค์ 

ม�กม�ย เปน็ช่วงเวล�ทีผ่มไดม้โีอก�สไดด้อูย�่งจริงจงัอกีคร้ัง หล�ย

เรื่องที่ไม่เคยดู ไม่เคยรู้ ก็ยิ่งทำ�ให้ผมและเชื่อว่�ประช�ชนอีกเป็น

จำ�นวนม�กรู้สึกทึ่ง และซ�บซ้ึงในพระร�ชกรณียกิจของพระองค์

ม�กยิ่งขึ้น จนกลั้นน้ำ�ต�ไม่อยู่...

 โครงก�รพระร�ชดำ�ริหล�ยโครงก�ร ล้วนมีองค์คว�มรู้ด้�น

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีเข้�ไปเก่ียวข้องไม่ท�งตรงก็ท�งอ้อม 

ได้แก่

 • โครงก�ร “ฝนหลวง” เพื่อช่วยแก้ปัญห�ภัยแล้ง  

 • โครงก�ร “แกล้งดิน” แก้ไขปัญห�ดินเสื่อมโทรม

 • โครงก�ร “ปลูกหญ้�แฝก” เพื่อป้องกันก�รพังทล�ยของหน้�ดิน

 • โครงก�ร “กังหันน้ำ�ชัยพัฒน�” เครื่องกลเติมอ�ก�ศช่วย

บำ�บัดน้ำ�เสีย

 • โครงก�ร “ไบโอดีเซล” แก้ไขปัญห�ด้�นพลังง�น

 • โครงก�ร “สร้�งฝ�ยชะลอน้ำ�” เพื่อเพิ่มคว�มชุ่มชื้นให้แก ่

พ้ืนดินและผืนป่�

 • โครงก�ร “เกษตรทฤษฎีใหม่” แก้ไขปัญห�ก�รจัดก�รที่ดิน

และแหล่งน้ำ�

 • ฯลฯ

 ด้วยพระปรีช�ส�ม�รถของพระองค์ดังกล่�วข้�งต้น จึงเหม�ะ

แลว้ทีจ่ะกล�่วข�นพระน�มพระองคว่์� ผูท้รงเปน็ “พระมห�กษัตริย ์

นักวิทย�ศ�สตร์”

 ส�ระวิทย์ฉบับน้ี จึงขอนำ�เร่ืองร�วพระร�ชกรณียกิจของ

พระองค์ท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีม�นำ�เสนอเป็นเรื่อง

ขึ้นปกครับ

 ภ�พข่�วท�งโทรทัศน์ที่ประช�ชนเห็นจนชินต�นั่นก็คือ ภ�พท่ี 

พระองค์เสด็จฯ ไปต�มชนบท ถ่ินทุรกันด�รท่ัวประเทศไทย ใน

พระหัตถ์ทรงถือแผนที่ขน�ดใหญ่พร้อมกับดินสอ เพ่ือทรงศึกษ�

สภ�พภูมิศ�สตร์จ�กแผนที่กับสถ�นที่จริง และว�งแผนในก�รแก้ไข

ปญัห�ไดแ้มน่ยำ� ทีพ่ระศอทรงคลอ้งกลอ้งถ่�ยภ�พ เพื่อบนัทกึสภ�พ

ภูมิประเทศและวิถีชีวิตร�ษฎร

 ประเทศไทยตัง้อยู่ในเขตร้อนช้ืนทีอ่ดุมไปดว้ยทรัพย�กรธรรมช�ติ

ทั้งบนบกและในทะเล ประช�กรส่วนใหญ่จึงมีอ�ชีพทำ�ก�รเกษตร 

ประมง แต่ปัญห�พ้ืนฐ�นหลักที่ต้องประสบอยู่เสมอ ก็คือเรื่องของ 

ภัยแล้ง บ�งปีน้ำ�ท่วม น้ำ�ทะเลรุกเข้�แหล่งน้ำ�จืด น้ำ�เสีย ดิน

เสื่อมโทรม ป่�ไม้ถูกทำ�ล�ย จะเห็นได้ว่�ตัวแปรที่เป็นปัจจัยหลักของ

อ�ชีพเกษตรกรรมก็คือ เรื่องของ ดิน น้ำ� และป่�ไม้ นั่นเอง

 พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชทรงตระหนัก

ถึงเรื่องนี้เป็นอย่�งดี จึงทรงต่อสู้เพื่อแก้ไขปัญห�ดังกล่�วม�อย่�ง

ต่อเนื่อง ตลอดระยะเวล� 70 ปี ที่พระองค์ครองร�ชย์ 
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โครงการ “ฝนหลวง” แก้ปัญหาภัยแล้ง  
 เมื่อ พ.ศ. 2498 เมื่อคร�วที่พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�- 

ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเยี่ยมร�ษฎรที่ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ  

ทรงสังเกตเห็นท้องฟ้�มีเมฆม�กแต่ฝนกลับตกน้อย ดังนั้น ห�กมี

ก�รนำ�เทคโนโลยีม�ช่วยน่�จะทำ�ให้เกิดฝนและช่วยแก้ปัญห�ภัย

แล้งได้ จึงพระร�ชท�นแนวพระร�ชดำ�ริให้ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล  

ศึกษ�คว�มเป็นไปได้ และใน พ.ศ. 2512 ปฏิบัติก�รทำ�ฝนเทียม 

คร้ังแรกก็ประสบคว�มสำ�เร็จ แต่ยังไม่ส�ม�รถควบคุมบริเวณที่

ตอ้งก�รใหต้กได ้จงึไดม้กี�รศกึษ�วิจยัตอ่เนื่องม� และใน พ.ศ. 2514  

ก็ประสบคว�มสำ�เร็จ โดยส�ม�รถทำ�ใหฝ้นตกในบริเวณทีต่อ้งก�รได้

 ต่อม�เมื่อวันที่ 19 ตุล�คม พ.ศ. 2515 พระบ�ทสมเด็จ 

พระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุยเดชไดท้รงอำ�นวยก�รส�ธติฝนเทยีม 

สูตรใหม่คร้ังแรกของโลกด้วยพระองค์เอง ณ เขื่อนแก่งกระจ�น  

จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งประสบผลสำ�เร็จด้วยดี ส�ม�รถทำ�ให้ฝนตกลง

ต�มเป้�หม�ยได้ ท่�มกล�งส�ยต�คณะผู้แทนของรัฐบ�ลจ�ก

น�น�ประเทศเป็นครั้งแรก ซึ่งต่อม� คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่  

12 ธันว�คม พ.ศ. 2543 เห็นชอบให้วันที่ 19 ตุล�คมของทุกปีเป็น  

“วันเทคโนโลยขีองไทย” และเทดิพระเกียรตพิระองคท์รงเปน็ “พระ

บิด�แห่งเทคโนโลยีของไทย”

 สำ�หรับหลักก�รสำ�คัญก�รทำ�ฝนเทียม มี 3 ข้ันตอน ได้แก่ 

“ก่อกวน” เป็นก�รใช้ส�รเคมีกระตุ้นให้มวลอ�ก�ศลอยตัวขึ้น และ

ทำ�ให้เกิดกลุ่มแกนร่วมเป็นศูนย์กล�งที่จะสร้�งเมฆฝน ข้ันต่อม� 

“เลี้ยงให้อ้วน” เป็นก�รโปรยส�รเคมีฝนหลวงเพื่อให้กลุ่มเมฆใน

ระยะก่อตัวมีขน�ดใหญ่ใกล้อิ่มตัวพร้อมจะตกเป็นฝน และขั้นตอน

สุดท้�ยคือ “โจมตี” โดยใช้ส�รเย็นจัดคือ น้ำ�แข็งแห้ง ร่วมไปกับ

ซิลเวอร์ไอโอไดด์ เกลือแกง และยูเรีย เพื่อกวนสมดุลของเมฆ จน

เกิดเปน็หยดน้ำ�ทีม่ขีน�ดใหญ ่และกล�ยเปน็เมด็ฝนตกลงม�ในทีส่ดุ

โครงการ “แกล้งดิน” แก้ปัญหาดินเปรี้ยว
 เมื่อคร้ังที่พระองค์เสด็จฯ เยี่ยมร�ษฎรที่จังหวัดนร�ธิว�ส พบ

ปัญห�ดินบริเวณป่�พรุที่มีน้ำ�ขังตลอดปี เมื่อทำ�ให้น้ำ�แห้ง ก็ยัง

เป็นดินเปร้ียว หรือดินมีคว�มเป็นกรด ธ�ตุอ�ห�รต่ำ�ปลูกพืชไม่

ได้ผล จึงทรงแก้ปัญห�ด้วยก�ร “แกล้งดินให้เปรี้ยว” คือทำ�ให้ดิน

แห้งและเปียกสลับกันไปเพื่อเร่งปฏิกิริย�เคมีของดิน ทำ�ให้ดินเป็น 

กรดจัด จ�กนั้นจึงควบคุมปริม�ณน้ำ�ใต้ดินเพื่อป้องกันก�รเกิดกรด
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กำ�มะถัน รวมทัง้ใช้น้ำ�ชะล�้งคว�มเปน็กรด หรือใช้ปนูม�ร์ลหรือปนู 

ฝุน่ทีเ่ปน็ด�่ง ช่วยปรับสภ�พให้ดนิห�ยเปร้ียว และมคีว�มเหม�ะสม 

ที่ปลูกพืชได้

 นอกจ�กโครงก�รแกล้งดินนี้แล้ว พระองค์ยังทรงให้คว�ม

สำ�คัญกับทรัพย�กรดิน ก�รพัฒน�และอนุรักษ์ดิน ตลอดระยะ

เวล�หล�ยสิบปี รวมถึงก�รจัดตั้งศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อันเนื่อง

ม�จ�กพระร�ชดำ�ริต�มพ้ืนที่ต่�งๆ ทั่วประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ 

สหภ�พวิทย�ศ�สตร์ท�งดินส�กล (International Union of Soil 

Science, IUSS) จึงได้ทูลเกล้�ฯ ถว�ยร�งวัล “นักวิทย�ศ�สตร์

ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist)” แด่

พระองค์ และขอพระบรมร�ช�นุญ�ตให้วันที่ 5 ธันว�คมซ่ึงเป็น

วันคล้�ยวันพระร�ชสมภพของพระองค์เป็น “วันดินโลก”

โครงการ “ปลกูหญ้าแฝก” เพ่ือปอ้งกันการพงัทลาย
ของหน้าดิน
 จ�กปัญห�ก�รพังทล�ของหน้�ดิน พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทร 

มห�ภูมิพลอดุลยเดช ทรงแนะนำ�ให้ปลูกหญ้�แฝกเพื่อประโยชน์

ในก�รอนุรักษ์ดิน เช่น ให้ปลูกต�มพ้ืนที่ล�ดชันหรือบริเวณเขื่อน 

เพื่อป้องกันก�รกัดเซ�ะของหน้�ดิน ช่วยปรับปรุงดินที่เสื่อมโทรม 

และยังใช้ปลูกป้องกันส�รพิษปนเปื้อนลงแหล่งน้ำ� ทั้งนี้เนื่องจ�ก

หญ้�แฝกเป็นพืชที่มีระบบร�กที่ฝังลึกไปในดิน และแผ่กระจ�ย

ออกเหมือนกำ�แพง จึงเหม�ะสมจะนำ�ม�ใช้ปลูกเพ่ือป้องกัน 

ก�รกัดเซ�ะและพังทล�ยของหน้�ดินได้เป็นอย่�งดี

 สม�คมควบคมุก�รกัดเซ�ะผวิดนิส�กล (International Erosion 

Control Association, IECA) มมีตทิลูเกล�้ฯ ถว�ยร�งวัลเกียรตคิณุ 

ส�กล (The International Erosion Control Association’s  

International Merit Award) แดพ่ระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทรมห�- 

ภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงเป็นแบบอย่�งในก�รนำ�หญ้�แฝกม�ใช้

อนุรักษ์ดินและน้ำ� เมื่อวันที่ 30 ตุล�คม พ.ศ. 2536

 โครงการ “กังหนัน้ำาชยัพัฒนา” เคร่ืองกลเตมิอากาศ
ช่วยบำาบัดน้ำาเสีย
 จ�กก�รที่พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช 

ได้เสด็จพระร�ชดำ�เนินทอดพระเนตรสภ�พน้ำ�เสียในพ้ืนที่ 

หล�ยแหง่หล�ยคร้ัง และใน พ.ศ. 2531 ไดพ้ระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริ

ให้ประดิษฐ์เครื่องกลเติมอ�ก�ศแบบประหยัดค่�ใช้จ่�ย ส�ม�รถ



ยอยโลกขอมูลขาวสารวิทยาศาสตรเพ�อคุณ

12

ผลิตได้เองในประเทศ โดยทรงได้แนวท�งม�จ�ก “หลุก” ซึ่งเป็น 

อุปกรณ์วิดน้ำ�เข้�น�อันเป็นภูมิปัญญ�ช�วบ้�นเป็นจุดคิดค้นเบื้อง

ต้น และทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒน�สนับสนุน 

งบประม�ณ เพื่อก�รศกึษ�และวิจยัส่ิงประดษิฐ์ใหมน่ี ้โดยดำ�เนนิก�ร 

จัดสร้�งเครื่องมือบำ�บัดน้ำ�เสียร่วมกับกรมชลประท�น ซึ่งได้มีก�ร

ผลิตเครื่องกลเติมอ�ก�ศข้ึนในเวล�ต่อม� และรู้จักกันแพร่หล�ย

ทั่วประเทศในปัจจุบันคือ “กงัหนัน้ำ�ชยัพฒัน�” เหม�ะสำ�หรบัใช้ ใน

แหลง่น้ำ�ธรรมช�ต ิไดแ้ก่ สระน้ำ� หนองน้ำ� คลอง บงึ ลำ�หว้ย ฯลฯ ที่

มคีว�มลกึม�กกว่� 1.00 เมตร และมคีว�มกว้�งม�กกว่� 3.00 เมตร

โครงการ “แก้มลิง” แก้ไขและบรรเทาปัญหาน้ำาท่วม
 ปัญห�น้ำ�ท่วมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลซ่ึงเป็นที่ลุ่ม มี

ส�เหตุม�จ�กน้ำ�ที่มีปริม�ณมห�ศ�ลระบ�ยลงทะเลไม่ทัน และน้ำ�

ทะเลหนุนสูง พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชได้

พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริแนวท�งแก้ไข โดยห�พ้ืนทีรั่บน้ำ�ม�เก็บกัก 

ไว้ก่อน จนเมื่อน้ำ�ทะเลลดลงต่ำ� จงึระบ�ยน้ำ�ทีกั่กเก็บไว้นี้ไปสูล่ำ�น้ำ�

ส�ข�และออกสูท่ะเลตอ่ไป เปน็ก�รบรรเท�และแก้ไขปญัห�น้ำ�ทว่ม

 ส�เหตุที่ได้ชื่อโครงก�ร “แก้มลิง” พระองค์มีพระร�ชดำ�รัส

อธิบ�ยโครงก�รนี้โดยเปรียบเทียบกับ อ�ก�รกินกล้วยของลิงว่�

“...ลิงโดยทั่วไป ถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงก็จะรีบปอก แล้วเอาเข้าปาก

เคี้ยวๆ จากน้ันก็เอาไปไว้ที่แก้ม ลิงจะเอากล้วยเข้าไปไว้ที่กระพุ้ง

แก้มไดเ้กือบทัง้หวี โดยเอาไปเก็บไว้ในแก้มก่อน แลว้จงึนำามาเคีย้ว

บริโภค และกลืนเข้าไปภายหลัง”
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โครงการ “ไบโอดีเซล” แก้ไขปัญหาด้านพลังงาน
 จ�กปัญห�น้ำ�มันมีร�ค�แพง และมีแนวโน้มจะรุนแรงม�กข้ึน 

อีกทั้งประเทศไทยก็ไม่มีแหล่งน้ำ�มันดิบดังเช่นกลุ่มประเทศโอเปค 

พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชทรงริเร่ิมก�รใช้

พลังง�นทดแทนผ่�นโครงก�รส่วนพระองค์ม�ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 

และโครงก�รหนึ่งในนั้นก็คือ ก�รผลิตไบโอดีเซลจ�กป�ล์มน้ำ�มัน

 ข้ันตอนก�รผลติคอื นำ�น้ำ�มนัป�ลม์ม�ผ�่นกระบวนก�รท�งเคม ี

ที่เรียกว่� ทร�นส์เอสเทอริฟิเคชัน (transesterifcation) โดยทำ�

ปฏิกิริย�กับแอลกอฮอล์ (ethanol หรือ methanol) โดยมีด่�งเป็น

ตัวเร่งปฏิกิริย� เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) จะได้ผลิตผล 

เป็นเอสเทอร์ (ester) และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้คือ กลีเซอรอล 

(glycerol) ซ่ึงเร�จะเรียกชนิดของไบโอดีเซลแบบเอสเทอร์นี้ต�ม

ชนดิของแอลกอฮอลท์ี่ใช้ในก�รทำ�ปฏกิิริย� ไบโอดเีซลชนดิเอสเทอร์ 

นี้มีคุณสมบัติเหมือนกับน้ำ�มันดีเซลม�กที่สุด เพร�ะไม่มีปัญห�กับ

เครื่องยนต์

โครงการ “สร้างฝายชะลอน้ำา” เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น
ให้แก่พื้นดินและผืนป่า
 จ�กปัญห�ลำ�ธ�รน้ำ�เดิมแห้งเหือดห�ย ผืนป่�แห้งแล้ง 

พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชได้พระร�ชท�น 

พระร�ชดำ�ริในก�รจัดทำ�ฝ�ยแม้ว ซ่ึงเป็นฝ�ยชะลอน้ำ�ก่ึงถ�วร

ประเภทหนึ่ง ประเภทเดียวกับฝ�ยคอกหมู ซึ่งเป็นวิศวกรรมแบบ

พ้ืนบ�้น ก�รสร้�งฝ�ยแมว้เปน็ก�รใช้วัสดทุีห่�ไดง้�่ยในทอ้งถ่ิน เช่น

ก่ิงไม้ ก้อนหิน เพื่อก้ันชะลอน้ำ�ในลำ�ธ�รหรือท�งน้ำ�เล็กๆ ให้ไหล 

ช้�ลง และขังอยู่ในพ้ืนทีน่�นพอเพื่อใหพ้ื้นทีโ่ดยรอบไดด้ดูซึมน้ำ�ไป

ใช้ เปน็ก�รฟืน้ฟูพ้ืนทีป่�่เสื่อมโทรมให้เกิดคว�มชุ่มช้ืนจนพฒัน�ก�ร

เปน็ป�่สมบรูณข้ึ์นได ้ฝ�ยแมว้ยงัอ�จใช้เพื่อก�รทดน้ำ�ใหม้รีะดบัสงู 

พอที่จะดึงน้ำ�ไปใช้ ในคลองส่งน้ำ�ได้ ในฤดูแล้ง โครงก�รต�มแนว 
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พระร�ชดำ�รินี้ไดม้กี�รทดลองใช้ทีโ่ครงก�รหว้ยฮอ่งไคร้ จ.เชียงใหม ่

และประสบผลสำ�เร็จจนเป็นตัวอย่�งให้กับโครงก�รอื่นๆ ต่อม�

โครงการ “เกษตรทฤษฎใีหม”่ แก้ไขปญัหาการจัดการ
ที่ดินและแหล่งน้ำา
 เพื่อให้ก�รใช้ที่ดินและแหล่งน้ำ�ในก�รทำ�ม�ห�กินและที่พัก 

อ�ศยัอย�่งมปีระสิทธภิ�พ พระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทรมห�ภมูพิล

อดุลยเดช ทรงพระร�ชท�นแนวท�งก�รจัดก�รที่ดินและแหล่งน้ำ�

ต�มก�รเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เหม�ะสมสำ�หรับครอบครัวเกษตรกรที่

มีที่ดินถือครอง 10-15 ไร่ โดยแบ่งก�รจัดก�รพื้นที่เป็นอัตร�ส่วน  

30 : 30 : 30 : 10 เพื่อใช้สำ�หรับทำ�เป็น สระเก็บน้ำ� : ปลูกข้�ว : 

ปลกูไมย้นืตน้ พืชผกั พืชไร่ พืชสมนุไพร ฯลฯ : ทีอ่ยูอ่�ศัย เลีย้งสัตว์  

โรงเรือน และอื่นๆ ต�มลำ�ดับ  

 ก�รจดัก�รทีด่นิและแหลง่น้ำ�ต�มก�รเกษตรทฤษฎีใหมน่ี ้เป็นก�ร 

เก้ือหนนุก�รดำ�รงชีวิตต�มแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียงไดด้ยีิง่ ระบบ

นี้ยังช่วยลดของเสียที่จะออกสู่สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

พระอัจฉริยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ-การ
สื่อสาร
 พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช มีคว�ม 

สนพระทัยด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ-ก�รสื่อส�ร ม�ตั้งแต่ยุคแรก 

ที่ประเทศไทยยังไม่ได้ติดตั้งคอมพิวเตอร์เลยแม้แต่เครื่องเดียว  

โดยใน พ.ศ. 2503 พระองค์เสด็จประพ�สโรงง�นคอมพิวเตอร์ 

ระดบัโลกทีซิ่ลคิอนวัลเลย ์มลรัฐแคลฟิอร์เนยี สหรัฐอเมริก� พระองค ์

ได้ทรงจุดประก�ยให้หน่วยง�นและพสกนิกรช�วไทยมีคว�มตื่นตัว

ในก�รนำ�เอ�คอมพิวเตอร์ม�ใช้ ในก�รทำ�ง�นม�กขึ้น

 ในว�ระข้ึนปีใหม่ พระองค์ยังได้ ใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบบัตร 

ส.ค.ส. เพ่ือพระร�ชท�นแก่พสกนิกรช�วไทยเป็นเวล�หล�ยปี 

ตอ่เนื่องกัน ซ่ึง ส.ค.ส. พระร�ชท�นนี ้นอกจ�กมคีำ�อวยพรปใีหมแ่ลว้  

ก็ยังมีข้อคว�มให้คิด เป็นคติสอนใจที่มีคุณค่�อย่�งยิ่งอีกด้วย

 ในปี พ.ศ. 2530 พระองคท์รงพระกรุณ�โปรดเกล�้โปรดกระหมอ่ม 

ให้สำ�นักคอมพิวเตอร์ มห�วิทย�ลัยมหิดล จัดทำ�โครงก�รพัฒน�

ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อก�รศึกษ�พระไตรปิฎก และชุดอรรถกถ� 

อีกทั้งพระองค์ยังได้พระร�ชท�นพระร�ชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อ

สนับสนุนโครงก�รจนเป็นผลสำ�เร็จด้วยดี โดยพระไตรปิฎกและ 

ชุดอรรถกถ� จำ�นวน 115 เล่ม ได้ทำ�ก�รบันทึกลงบนแผ่นซีดีรอม

แผ่นเดียว แล้วเสร็จในเดือนสิงห�คม พ.ศ. 2539

 ในด้�นวิทยุกระจ�ยเสียง พระองค์ทรงสนพระทัยม�ตั้งแต่ 

ทรงพระเย�ว์ เมื่อประทบัอยู ่ณ เมอืงโลซ�นน ์ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ 

พระองค์ไดท้รงซ้ืออปุกรณเ์ครื่องรับวิทยทุีม่วี�งข�ยเลหลงัร�ค�ถูก

ม�ประกอบเป็นเครื่องรับวิทยุชนิดแร่ ส�ม�รถรับฟังวิทยุกระจ�ย

เสียงในยุโรปได้หล�ยแห่ง
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 ในด้�นวิทยุส่ือส�ร พระองค์ทรงเห็นคว�มสำ�คัญและนำ�ม�ใช้เพื่อประกอบ 

พระร�ชกรณียกิจต่�งๆ อยู่เสมอ ดังจะเห็นได้จ�กก�รที่พระองค์ทรงพกเคร่ืองมือ 

ส่ือส�รติดพระองค์ตลอด เพร�ะสิ่งที่พระองค์ทรงข�ดไม่ได้คือก�รสดับตรับฟัง 

ข่�วทกุข์สุขของประช�ชนโดยจะรับสัง่ผ่�นท�งวิทยถึุงหน่วยง�นทีเ่ก่ียวข้อง อ�ท ิตำ�รวจ

ตระเวนช�ยแดน ในก�รขอรบัก�รสนับสนุนเรือ่งก�รขนส่ง เช่น เฮลิคอปเตอร์ เพือ่นำ�

ผู้เจ็บป่วยส่งยังที่หม�ยปล�ยท�งด้วยพระองค์เอง

 นอกจ�กนี้พระองค์ก็ยังทรงเป็นสม�ชิกเครือข่�ยวิทยุสมัครเล่นด้วย รหัสของ

พระองค์คือ VR009 และยังทรงเคยพระร�ชท�นคำ�แนะนำ�ก�รแก้ปัญห�ก�รใช้วิทยุ

ในสถ�นก�รณ์ฉุกเฉิน ที่ประสบปัญห�ก�รรับส่งคลื่นสัญญ�ณไม่ชัดเจนให้แก่ทีมอ�ส�

กู้ภยัดว้ย (ผูอ้�่นส�ม�รถชมคลปิภ�พยนตร์ส้ันและรับฟังพระสรุเสียงจริงของพระองค์

ได้ที่เว็บ

https://www.youtube.com/watch?v=0j83NhlKGns)

พระอัจฉริยภาพทางด้านการคมนาคม
 พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชได้พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริ 

แนวท�งแก้ไขก�รจร�จรทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑลไว้ ในลักษณะโครงก�รจตุรทิศ  

คือ เป็นก�รก่อสร้�งถนนจ�กแนวทิศเหนือไปยังทิศใต้ และทิศตะวันออกไปยัง 
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง

หนังสือ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย จัดทำาโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หนังสือ พระมหากษัตริย์นักวิทยาศาสตร์ จัดทำาโดย สภาสมาคมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

http://www.chaipat.or.th/site_content/19-248/18-chaipattana-water-turbine-development.html

http://www.biodiesel.eng.psu.ac.th/whatis.php

http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/

http://www.ncit.navy.mi.th/index.php/today/detail/content_id/3072

http://welovethaiking.com/wp-content/uploads/2015/04/dd62.jpg

https://th.wikipedia.org/

ทศิตะวันตก เพื่อใหก้�รจร�จรขย�ยตวัไปทกุทศิท�ง โดยมกี�รสร้�ง

ถนนเชื่อมต่อเป็นโครงข่�ย นอกจ�กนี้ยังมีก�รสร้�งสะพ�นข้�ม

แม่น้ำ�เจ้�พระย�แห่งใหม่ น่ันก็คือ สะพ�นพระร�ม ๘ และถนน

วงแหวนอุตส�หกรรม ซ่ึงได้ช่วยแก้ปัญห�ก�รจร�จรในกรุงเทพฯ 

และปริมณฑลได้เป็นอย่�งม�ก

 เชื่อเหลอืเกินว่� ก�รทีพ่สกนกิรไดรั้บทร�บพระร�ชกรณยีกิจและ

พระจริยวัตรของพระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุยเดช 

โดยผ่�นสื่อหรือช่องท�งก�รสื่อส�รต่�งๆ ก็ดี คงจะรู้สึกทึ่ง และ

ซ�บซ้ึงในพระปรีช�ส�ม�รถของพระองค์ยิ่งนัก พระองค์ทรงง�น

หนักตลอดก�รครองร�ชย์ 70 ปี ก็เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์

ได้อยู่เย็นเป็นสุข ดังนั้น จึงไม่แปลกใจเลยที่พระองค์จะสถิตอยู่ใน

ดวงใจของประช�ชนช�วไทยทุกหมู่เหล่� ทุกคนจึงรักและเทิดทูน

พระองค์อย่�งที่สุด

 จ�กก�รเสด็จสวรรคตของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�

ภูมิพลอดุลยเดช ส�ระวิทย์จึงขอถว�ยคว�มอ�ลัยและเทิดพระ

เกียรตพิระองค ์โดยร่วมเปน็ส่วนหนึง่เลก็ๆ ของสงัคมในก�รบนัทกึ 

พระอัจฉริยภ�พของพระองค์ในด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีผ่�น 

บทคว�มที่ไดน้ำ�เสนอนี ้แมพ้ระองคจ์ะจ�กไปแลว้ แตพ่ระร�ชดำ�รัส

หรือพระบรมร�โชว�ทต่�งๆ ของพระองค์ จะเป็นกำ�ลังใจและเป็น

แบบอย่�งให้ประช�ชนช�วไทยได้ดำ�เนินต�มรอยเท้�พ่อต่อไป
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 “อันมีทิพเนตรส่องไป” (clairvoyance) คือชื่อหัวข้อนิทรรศก�รภ�พถ่�ย 

ฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ที่แสดงที่ 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมห�นคร โดยแสดงสิ้นสุดไปแล้วเมื่อปล�ย

เดือนเมษ�ยน พ.ศ. 2558 และเป็นชื่อเดียวกับชื่อหนังสือสมุดภ�พถ่�ย 

ฝีพระหัตถ์ของพระองค์เช่นกัน

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ด้านนาโน 
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทุกคร้ังท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปตามท่ีต่างๆ ทรงมีกล้องถ่ายรูปติดพระองค์
ไปด้วยเสมอ หนังสือและนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ฯ จึงแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ

ของพระองค์ได้เป็นอย่างดี โดยในปีน้ีได้เน้นไปท่ีภาพถ่ายทางด้านวิทยาศาสตร์

จุมพล เหมะคีรินทร์

17
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https://www.bigcamera.co.th/bcnews/newsitem/view/id/461/

  นิทรรศก�รภ�พถ่�ยฝีพระหัตถ์ฯ ครั้งนี้ ที่ดูจะพิเศษกว่�ครั้ง

ก่อนๆ ก็คอื จะเนน้ภ�พถ่�ยท�งวิทย�ศ�สตร์เพ่ิมเข้�ม� คอืภ�พถ่�ย

ท�งด�ร�ศ�สตร์และภ�พถ่�ยด้�นน�โน ซึ่งก�รถ่�ยภ�พลักษณะนี้

ต้องอ�ศัยกล้องที่เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษเฉพ�ะด้�นเข้�

ม�ช่วย คือ ภ�พท�งด�ร�ศ�สตร์ก็ต้องอ�ศัยกล้องโทรทรรศน์ 

(telescope) ที่ทำ�ให้ส�ม�รถถ่�ยภ�พในระยะไกลพวกเทห์ฟ�กฟ้� 

ประเภท ดวงด�ว กระจุกด�ว หรือเนบิวล� ได้ ส่วนภ�พถ่�ย

น�โนที่ถ่�ยภ�พวัตถุจนส�ม�รถเห็นโครงสร้�งขน�ดเล็กจิ๋วได้ ก็

ต้องอ�ศัยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกร�ด (scanning 

electron microscope) ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ สย�ม

บรมร�ชกุม�รี ทรงสนพระทัยและเสด็จพระร�ชดำ�เนินม�ใช้กล้อง

ดังกล่�วที่ศูนย์น�โนเทคโนโลยีแห่งช�ติ (น�นโนเทค) สำ�นักง�น

พัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 

26 พฤษภ�คม พ.ศ. 2557 และได้ทรงนิพนธ์บทนำ�ตอนหนึ่งไว้ ใน

หนังสือสมุดภ�พถ่�ยฝีพระหัตถ์ว่�

 ...การที่ได้ ใช้กลอ้งจลุทรรศน์อเิลก็ตรอนชนิดส่องกราด (scanning  

electron microscope) ทีศ่นูยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(นาโนเทค)  

ทำาให้ไดเ้ห็นโครงสร้างเลก็ๆ และไดรู้้ไดเ้หน็ส่ิงที่ไมเ่คยทราบมาก่อน 

เช่น ใบของพืชที่เรากลั่นน้ำามันออกมาได้เพราะมีกระเปาะน้ำามัน

ให้กลิ่นซ่ึงเป็นแคปซูลระดับนาโน (nanoencapsulation) ตาม

ธรรมชาติ ผีเสื้อบางชนิดไม่มีพิกเมนต์สี แต่เราเห็นเป็นสีเพราะมี

การสะท้อนแสง...
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พื้นที่ส่วนจัดแสดงภาพถ่ายนาโน

 ผู้อ่�นหล�ยท่�นอ�จไม่มีโอก�สได้เห็นหรือไปชมนิทรรศก�ร

คร้ังนี ้ส�ระวิทยฉ์บบันีจ้งึขออ�ส� นำ�ผูอ้�่นไปชมภ�พถ่�ยฝพีระหัตถ์ 

ในสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี เฉพ�ะใน

ส่วนที่จัดแสดงภ�พถ่�ยน�โนกันครับ ซ่ึงมีทั้งหมด 9 ภ�พ ภ�พ

เหล่�นี้ผู้ชมทั่วไปห�กไม่ได้อ่�นคำ�บรรย�ย คงย�กที่จะเด�ว่�เป็น

ภ�พโครงสร้�งของวัตถุอะไร และห�กสังเกตดีๆ ตรงกล�งภ�พ

เหล่�นี้ จะมีช่องมองภ�พที่เป็นรูเล็กๆ ให้ผู้ชมได้เข้�ไปส่องดู ซ่ึง

ถือเป็นเทคนิคของก�รจัดแสดงที่ทำ�ให้ผู้ชมอย�กรู้อย�กเห็นและ

สืบค้นห� และทันทีที่แนบลูกต�มองผ่�นช่องมองภ�พนี้ ก็จะพบ

กับคำ�ตอบพร้อมกับรอยยิ้มและคว�มน่�ทึ่ง ว่�ภ�พน�โนนี่น่ะหรือ

คือภ�พโครงสร้�งของวัตถุข้�งหลังภ�พดังกล่�ว
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(ภ�พที่ 2) (ภ�พที่ 3)

ภาพท่ี 1 รูปนี้เป็นรูปที่ถ่�ยด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ 

ส่องกร�ด (scanning electron microscope) วันที่ 26  

พฤษภ�คม พ.ศ. 2557 ณ ศนูยน์�โนเทคโนโลยแีหง่ช�ต ิ(น�โนเทค) 

สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ กระทรวง

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ผิวใต้ ใบของใบกะเพร� แสดงให้

เห็นกระเป�ะเก็บน้ำ�มันที่ให้กลิ่นของใบกะเพร� (กระเป�ะเล็ก 

สีข�ว)

ภาพที่ 2 เป็นภ�พขย�ยของภ�พที่ 1 กระเป�ะเก็บน้ำ�มันที่ให้

กลิ่นของใบกะเพร�เป็นก�รบรรจุในแคปซูลระดับน�โน 

(nanoencapsulation ในธรรมช�ติ)

ภาพที่ 3 ไส้กล�งของพริก แสดงให้เห็นผลึกรูปพีระมิดของ

แคปไซซิน (capsaicin) เป็นส�รที่ให้คว�มเผ็ด

(ภ�พที่ 1)
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(ภ�พที่ 5) (ภ�พที่ 6)

ภาพที่ 4 ภ�พตัดขว�งของปีกผีเสื้อสีเหลือง แสดงโครงสร้�งโปร่ง ทำ�ให้ปีกมีน้ำ�หนักเบ�แต่แข็งแรงมีเม็ดสี (pigment) ทำ�ให้เป็นสีเหลือง

ภาพที่ 5 ใต้ ใบของล�เวนเดอร์ แสดงให้เห็นกระเป�ะของน้ำ�มัน

หอมระเหยที่ให้กลิ่นหอมของดอกล�เวนเดอร์ และขนใต้ ใบที่

ป้องกันแมลง

ภาพที่ 6 ภ�พขย�ยของภ�พที่ 5 กระเป�ะนี้เป็น 

nanoencapsulation ในธรรมช�ติ

(ภ�พที่ 4)
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ภาพที่ 10  แถมท้�ยด้วยภ�พถ่�ยบุคคลที่พระองค์ทรงถ่�ย 

ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ อดีตผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ ซึ่งเป็นผู้ต�มเสด็จพระองค์

ในพระร�ชกรณียกิจท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์อย่�งสม่ำ�เสมอทั้งใน

ประเทศและต่�งประเทศ โดยตั้งชื่อภ�พนี้ว่� 

“ยิ้มของนักวิทยาศาสตร”์

(ภ�พที่ 9)

(ภ�พที่ 10)

ภาพที่ 8 ภ�พขย�ยของภ�พที่ 7 เปลือกหอยเป๋�ฮื้อ ประกอบด้วยแผ่นแคลเซียมค�ร์บอเนตบ�งๆ มีขน�ดระดับน�โนเมตร

เรียงซ้อนทับกันหล�ยชั้น ทำ�ให้เปลือกหอยเป๋�ฮื้อแข็งแรงแตกย�ก

(ภ�พที่ 7)

(ภ�พที่ 8)

ภาพที่ 7 ภ�พตัดขว�งของเปลือกหอยเป๋�ฮื้อ เห็นเป็นชั้นแคลเซียมค�ร์บอเนตเรียงซ้อนกันเป็นจำ�นวนม�ก

ภาพที่ 9 เส้นใยไหมประกอบด้วยเส้นไฟโบรอิน (fibroin) 

มีส�รเซริซิน (sericin) เคลือบ
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ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ด้านดาราศาสตร์
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงให้ความสนพระทัยปรากฏการณ์สำาคัญทาง
ดาราศาสตร ์โดยเสด็จพระราชดำาเนนิไปทอดพระเนตร
ปรากฏการณ์ดังกลา่วอยูบ่อ่ยคร้ัง ทัง้ภายในประเทศ
และต่างประเทศ รวมทั้งวัตถุท้องฟ้าต่างๆ และทรงใช้
กลอ้งโทรทรรศนใ์นการบนัทกึภาพวตัถุทอ้งฟ้าไวด้้วย

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร

สุริยุปราคาเต็มดวง

ที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ 

24 ตุลาคม พ.ศ. 2538

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่สาธารณรัฐประชาชนจีน 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สาระวทิยฉ์บบัทีแ่ลว้ ไดเ้สนอเรื่องร�วและภ�พถ่�ยฝพีระหัตถ์

ในสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ท�งด้�น

น�โนไปแล้ว ฉบับนี้จะขอนำ�เสนอภ�พถ่�ยฝีพระหัตถ์ฯ ท�งด้�น

ด�ร�ศ�สตร์บ้�งครับ ซ่ึงพระองค์มีคว�มสนพระทัยเป็นอย่�งยิ่ง  

ทรงโปรดทอดพระเนตรปร�กฏก�รณ์ท้องฟ้�อย่�งสม่ำ�เสมอท้ังใน

ประเทศและต�่งประเทศ เช่น เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรปร�กฏก�รณ์

เสด็จพระราชดำาเนินเป็นประธานในพิธีเปิด “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษา” ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556 หอดูดาวแห่งนี้ดำาเนินการโดย 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สุริยุปร�ค�เต็มดวงเมื่อวันที่ 24 ตุล�คม พ.ศ. 2538 ที่จังหวัด

นครร�ชสีม� และทีส่�ธ�รณรัฐประช�ชนจนีเมื่อวันที ่22 กรกฎ�คม 

พ.ศ. 2552 เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจก�รของหอดูด�วยูนน�น 

เมืองคุนหมิง เสด็จฯ ไปเยือนหอดูด�วที่ประเทศชิลี นอกจ�กน้ี 

พระองคย์งัไดเ้สดจ็ฯ ประกอบพระกรณยีกิจท�งด�้นด�ร�ศ�สตร์กับ

ท�งสม�คมด�ร�ศ�สตร์ไทย และสถ�บนัวิจยัด�ร�ศ�สตร์แหง่ช�ต ิ 

(องค์ก�รมห�ชน) (สดร.) กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 

ต่อเนื่องเสมอม� เป็นเวล�ย�วน�นกว่� 25 ปี

  เนื่องจ�กพระองค์ใฝพ่ระทยัในด�้นด�ร�ศ�สตร์  ทรงสง่เสริม 

และมีพระร�ชดำ�ริในโครงก�รท�งด้�นด�ร�ศ�สตร์ ทำ�ให้

ประเทศไทยมีก�รพัฒน�ท�งด้�นด�ร�ศ�สตร์แบบก้�วกระโดด 

ดังนั้น บุคล�กรในวงก�รนักด�ร�ศ�สตร์ไทยจึงเทิดทูนพระองค์ว่�

เป็น “เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์” และจ�กก�รที่พระองค์เสด็จฯ ไป

ทอดพระเนตรปร�กฏก�ณ์สำ�คัญท�งด�ร�ศ�สตร์และวัตถุท้องฟ้�

อยู่บ่อยคร้ัง จึงได้มีโอก�สถ่�ยภ�พปร�กฏก�รณ์และวัตถุท้องฟ้�

ไว้ดว้ย โดยบนัทกึภ�พผ�่นกลอ้งโทรทรรศน ์ดงัภ�พถ่�ยฝพีระหัตถ์

ส่วนหนึ่งที่ได้นำ�ม�เสนอนี้

จุมพล เหมะคีรินทร์
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เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรวัตถุท้องฟ้าที่ “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษา” ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกลุ่มดาวและวัตถุท้องฟ้าต่างๆ ณ 

สำานักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ทรงโปรดฯ ให้ สดร. จัดนิทรรศการ

ภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ และตั้งกล้องโทรทรรศน์ถวาย 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

เสด็จฯ ไปเยือนหอดูดาวที่ประเทศชิลี 

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553 

ซึ่งทาง สดร. ได้นำากล้องโทรทรรศน์

มาติดตั้งเพื่อเป็นกล้องโทรทรรศน์

ของประเทศไทยประจำาซีกฟ้าใต้

อยู่ที่นี่ด้วย

ภาพ : ดวงจันทร์วันเพ็ญ 
 (ภาพพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญลงเผยแพร่

 ในอินเทอร์เน็ตทางโฮมเพจสมาคมดาราศาสตร์ไทย)

บันทึกเมื่อ : วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2540 เวลา 20:20 น.

สถานที่ : ดาดฟ้าอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

บันทึกโดย : กล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงแบบชมิดต์แคสซิเกรน  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ความยาวโฟกัส 

2032 mm. f/10 ใส่ Reducer/Corrector f/6.3 

ฐานตั้งกล้อง แบบเยอรมันอิเควทอเรียล ฟิล์ม 

Fuji ISO 800 เปิดหน้ากล้องนาน 1/500 วินาที
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ภาพ : ดาวอังคาร 
 (ภาพพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญลงเผยแพร่

 ในอินเทอร์เน็ตทางโฮมเพจสมาคมดาราศาสตร์ไทย)

บันทึกเมื่อ : วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2540 เวลา 20:35 น.

สถานที่ : ดาดฟ้าอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

บันทึกโดย : กล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงแบบชมิดต์แคสซิเกรน 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 นิ้ว ความยาวโฟกัส 

 2800 mm. f/10 ใส่เลนส์ตาขนาด 5 mm. 

 กำาลังขยายภาพ 560 เท่า ฐานตั้งกล้องแบบ

 อิเควทอเรียล G-11 Losmandy 

 ฟิล์ม ฟูจิ ISO 800 เปิดหน้ากล้องนาน 2 วินาที

ภาพ : จตุรวรกาลมงคล 
 ภาพเสี้ยวของดวงอาทิตย์ที่ถูกเงาของดวงจันทร์

 บดบัง ก่อนเกิดคราสเต็มดวง บันทึกในคราวเสด็จ

 พระราชดำาเนิน ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง 

ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จตุรวรกาลมงคล 

 หมายถึง วาระอันมี 4 สิ่งมงคลปรากฏอยู่ใน

 ท้องฟ้าในขณะเดียวกัน ได้แก่ พระอาทิตย์ พระจันทร์ 

 พญาอินทรี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี

บันทึกเมื่อ : วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
 เวลา 09:32:33 น.

สถานที่ : เมืองจินซาน มณฑลเซี่ยงไฮ้ 

 สาธารณรัฐประชาชนจีน

บันทึกโดย : กล้องถ่ายภาพส่วนพระองค์

ภาพ : เนบิวลานายพราน 
 (The Great Orion Nebula, 

M42, NGC1976)  
 เป็นเนบิวลาใหญ่ในกลุ่มดาวนายพราน (M42 Orion 

Nebula) อยู่ทางใต้ของเข็มขัดโอไรออนในกลุ่มดาว

นายพราน ถือเป็นหนึ่งในเนบิวลาที่สว่างที่สุดและ

 สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า อยู่ห่างจากโลก

 ประมาณ 1,300 ปีแสง จัดเป็นเนบิวลาเปล่งแสง 

(Emission Nebula) ท่ีมีแสงสว่างในตัวเอง เกิดจาก 

การเปล่งแสงของอะตอมของไฮโดรเจน เนื่องจาก

 ได้รับพลังงานจากดาวฤกษ์ภายในเนบิวลา

บันทึกเมื่อ : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สถานที่ : พระตำาหนักธงน้อย จังหวัดน่าน

บันทึกโดย : กล้องโทรทรรศน์ takahashi TOA150
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ภาพ : ดาวพฤหัสบดี  
 เป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ มีมวล 

มากกว่ามวลของดาวเคราะห์ที่เหลือทั้งหมดใน 

ระบบสุริยะรวมกันถึง 2.5 เท่า ดาวพฤหัสบดีเป็น 

ดาวยักษ์ก๊าซ ประกอบข้ึนด้วยก๊าซและเมฆหลายชนิด 

เป็นชั้นซ้อนกัน

บันทึกเมื่อ : วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556 

สถานที่ : หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษา อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 

อำาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ดำาเนินการโดย 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บันทึกโดย : กล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงขนาดเส้นผ่าน 
ศูนย์กลาง 2.4 เมตร

ฟิลเตอร์ : Lum, R, G, B

ภาพ : M17 Swan Nebula 
หรือ เนบิวลารูปหงส์

 เป็นเนบิวลาเปล่งแสงในกลุ่มดาวคนยิงธนู 

 มีขนาดประมาณ 15 ปีแสง และอยู่ห่าง

 จากโลกประมาณ 5,000-6,000 ปีแสง

บันทึกเมื่อ : วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

สถานที่ : อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ

บันทึกโดย : กล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติซีกฟ้าใต้  
ดำาเนินการโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ต้ังอยู่ท่ี Cerro Tololo Inter-American Observatory  

(CTIO) สาธารณรัฐชิลี โดยควบคุมระยะไกลผ่าน

 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ภาพ : 47 Tucanae
 เป็นกระจุกดาวทรงกลมอยู่ห่างจากโลก 16,700 ปีแสง 

ขนาด 120 ปีแสง เป็นกระจุกดาวทรงกลม

 ที่สว่างที่สุดเป็นอันดับสองบนท้องฟ้า

บันทึกเมื่อ : วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สถานที่ : พระตำาหนักบ้านสวนปทุม จังหวัดปทุมธานี

บันทึกโดย : กล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติซีกฟ้าใต้ 
 ดำาเนินการโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  

(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตั้งอยู่ท่ี Cerro Tololo Inter-American Observatory  

(CTIO) สาธารณรัฐชิลี โดยควบคุมระยะไกลผ่าน

 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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ภาพ : กาแล็กซีแบบกังหัน 

(NGC6744) 
 เป็นกาแล็กซีแบบกังหันอยู่ห่างจากกาแล็กซีทางช้างเผือก 

ออกไป 30 ล้านปี นักดาราศาสตร์เชื่อว่า กาแล็กซี  

NGC6744 เป็นกาแล็กซีหน่ึงท่ีมีลักษณะรูปร่างลักษณะ 

ทางกายภาพใกล้เคียงกับกาแล็กซีทางช้างเผือกของ 

เรามากที่สุด

บันทึกเมื่อ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สถานที่ : หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

นครราชสีมา ดำาเนินการโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ 

แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

บันทึกโดย : กล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติซีกฟ้าใต้ 
 ดำาเนินการโดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  

(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ตัง้อยู่ท่ี Cerro Tololo Inter-American  

Observatory (CTIO) สาธารณรัฐชิลี  

โดยควบคุมระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ภาพ : Triangulum Galaxy (M33)
 M33 หรือ Triangulum Galaxy เป็นกาแล็กซีท่ีอยู่ 

ห่างจากโลกประมาณ 3 ล้านปีแสงในกลุ่มดาว 

สามเหลี่ยม (Triangulum Constellation) เป็น

 กาแล็กซีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามของกลุ่ม

 กระจุกกาแล็กซีท้องถิ่น ซึ่งรวมกลุ่มกาแล็กซีต่างๆ  

ในละแวกกาแล็กซีเพื่อนบ้านรวมไปถึงกาแล็กซี

 ทางช้างเผือกของเราและกาแล็กซีแอนโดรเมดา

บันทึกเมื่อ : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สถานที่ : หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  

นครราชสีมา ดำาเนินการโดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ 

แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

บันทึกโดย : กล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.5 เมตร

ฟิลเตอร์ : Lum, R, G, B

เวลาเปิดหน้ากล้อง : ประมาณ 2 ชั่วโมง

ขอขอบคุณ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่เอื้อเฟื้อภาพและข้อมูล

 แหล่งข้อมูลและแหล่งภาพเพิ่มเติม

http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9580000014563

http://thaiastro.nectec.or.th/royal/princess.html

http://thaiastro.nectec.or.th/royal/princess2.html

http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/1057-princess-sirindhorn-sky-objects

http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/236-2013-02-01-07-47-51

http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/237-fd



พรรณไม้ 
พันธุ์สัตว์
อันเนื่องด้วยพระนามาภิไธย 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย จึงมีการค้นพบพรรณไม้ พันธุ์สัตว์ รวมถึงซากดึกดำาบรรพ์ 
(ฟอสซิล) หลายชนิดที่เป็นชนิดหรือสกุลใหม่ของโลก และได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตใช้พระนามาภิไธยสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มาเป็นชื่อของสิ่งมีชีวิตดังกล่าว

  ปี พ.ศ. 2558 ถือเป็นปีมห�มงคลปีหนึ่งของปวงชนช�วไทย 

ที่สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ทรงเจริญ 

พระชนม�ยุครบ 60 พรรษ� ในวันที่ 2 เมษ�ยน พ.ศ. 2558

  ดังนั้นเพื่อเป็นก�รร่วมเทิดพระเกียรติพระองค์ ในโอก�สนี้ 

ส�ระวิทย์จึงขอเสนอเรื่องร�วของสิ่งมีชีวิตที่ได้มีก�รค้นพบในบ้�น

เร� ซ่ึงเกือบทั้งหมดเป็นส่ิงมีชีวิตชนิดใหม่หรือสกุลใหม่ของโลก 

โดยมีทั้งพรรณไม้ พันธุ์สัตว์ รวมถึงฟอสซิลสัตว์ดึกดำ�บรรพ์ด้วย 

และในฐ�นะที่สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี 

ทรงเป็นผู้ที่สนพระทัยในเรื่องธรรมช�ติวิทย�และบรรพชีวินวิทย� 

เป็นอย่�งม�ก จึงได้มีก�รขอพระร�ชท�นพระร�ช�นุญ�ตใช้พระ

น�ม�ภิไธยของพระองค์ม�เป็นชื่อสิ่งมีชีวิตที่มีก�รค้นพบดังกล่�ว

 

พรรณไม้ในพระนามาภิไธย มีทั้งหมด 9 ชนิด 
ดังนี้
จำาปีสิรินธร (Magnolia sirindhorniae Noot & Chalermglin)

  เปน็พืชเฉพ�ะถ่ินของไทย มข้ึีนอยูเ่ฉพ�ะพ้ืนทีชุ่่มน้ำ�หรือในป�่

พรุน้ำ�จดืทีม่นี้ำ�พุไหลผ�่นตลอดเวล� สำ�รวจพบคร้ังแรกโดย ดร.ปยิะ 

เฉลมิกลิน่ สถ�บนัวิจยัวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย 

เมื่อ พ.ศ. 2542 ที่ป่�พุน้ำ�จืดในอำ�เภอท่�หลวง จังหวัดลพบุรี 

ต่อม�ได้สำ�รวจพบในป่�พรุน้ำ�จืดของบ้�นน้ำ�สวย ตำ�บลน้ำ�สวย  

อำ�เภอเมือง จังหวัดเลย ด้วย จำ�ปีสิรินธรจัดเป็นไม้ต้นขน�ดกล�ง

ถึงใหญ่ สูง 20-30 เมตร กลีบดอกมีสีข�ว 12-15 กลีบ ขย�ยพันธุ์

โดยก�รเพ�ะเมล็ดและท�บกิ่ง ได้รับคว�มนิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้

ประดับกันทั่วประเทศ

กองบรรณาธิการ

28
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สิรินธรวัลลี หรือ สามสิบสองประดง (Bauhinia sirindhorniae  

K. & S. S. Larsen)

 เป็นไม้เถ�ในสกุลชงโค ลำ�ต้นทอดย�วได้ 10-20 เมตร ออก

ช่อดอกสีน้ำ�ต�ลหรือสีส้มแดง สำ�รวจพบคร้ังแรกโดย ดร.ชวลิต 

นิยมธรรม เมื่อ พ.ศ. 2538 ที่

บริเวณช�ยป่�ดิบแล้ง บริเวณ

ป�่ภทูอกนอ้ย อำ�เภอบุง่คล�้ 

จังหวัดหนองค�ย และ

ต่อม�ได้พบที่เทือกเข�

ภูพ�น จังหวัดสกลนคร 

อกีแห่งหนึง่ และจ�กก�ร

ตรวจสอบแล้วพบว่�เป็น

พืชชนิดใหม่ของโลก

เอ้ืองศรีประจิม (Sirindhornia mirabilis H.A. Pedersen& 

P.Suksathan)

  เป็นกล้วยไม้ดินชนิดใหม่ สูง  

10-34 เซนตเิมตร ลกัษณะใบเดีย่ว 

มีจุดประสเีขยีวปนเท�หรอืแดง 

อมม่ วงทั่ วทั้ ง ใบ  ช่อดอก

ย�วได้ถึง 40 เซนติเมตร มี

ประม�ณ 16-36 ดอก ดอกมี

สีชมพู  สำ�รวจพบครั้งแรกโดย  

ดร.ปิยเกษตร สุขสถ�น เมื่อ พ.ศ. 

2544 บนดอยหัวหมด จังหวัดต�ก  

ในระดับคว�มสูง 1,000 เมตร จ�กระดับน้ำ�ทะเล

 

เอ้ืองศรีอาคเนย์ (Sirindhornia monophylla (Collett & 

Hemsl.) H.A.Pedersen & P.Suksathan)

  เป็นกล้วยไม้ดินชนิดใหม่ สูง 12-40 

เซนตเิมตร ดอกมสีีข�วแกมชมพู 

พบก�รกระจ�ยเป็นวงกว้�ง 

ต�มบริเวณเข�หนิปนู ทีด่อย

หัวหมด จังหวัดต�ก ท�ง

ตอนเหนอืของประเทศไทย 

รัฐฉ�น ตอนเหนือของ

ประเทศพม่� และแคว้น

ยูนน�นท�งจีนตอนใต้ ที่

ระดับคว�มสูง 800-2,200 

เมตร จ�กระดับน้ำ�ทะเล

 

เอื้องศรีเชียงดาว (Sirindhornia pulchella H.A. Pedersen &  

Indhamusika)

  เปน็กลว้ยไมด้นิชนดิใหม ่สูง 10-35 เซนตเิมตร สำ�รวจพบคร้ัง

แรกโดย ดร.สันติ วัฒฐ�นะ ร่วมกับ  

ดร.ปิยเกษตร สุขสถ�น เมื่อ  

พ.ศ. 2544 บนดอยเชียงด�ว  

จังหวัดเชียงใหม่ ในระดับ

คว�มสูง 1,800 เมตรจ�ก

ระดับน้ำ�ทะเล มีลักษณะ 

เปน็ใบเดีย่ว ช่อดอกสูงไดถึ้ง 

30 เซนติเมตร มีดอกย่อย 

4-12 ดอก ดอกมสีีชมพูและม ี

ประสีชมพูเข้ม เป็นพรรณไม้

เฉพ�ะถ่ินของไทยที่ห�ย�กและ

ใกล้สูญพันธุ์

 

กุหลาบพระนามสิรินธร (Rosa Hybrid)

  เป็นกุหล�บประเภทดอกใหญ่ที่มีก�รนำ�เข้�จ�กสหรัฐอเมริก� 

ต่อม�พบว่�เกิดกล�ยพันธุ์ ในต้นเดียวกัน จ�กกุหล�บดอกใหญ่

พันธ์ุหนึ่งชื่อ Madras ซ่ึงได้รับคัดเลือกให้เป็นกุหล�บแห่งปีใน 

พ.ศ. 2524 โดยน�ยจีระ ดวงพัตร� แห่งไร่จีระโรสเนิสเซอรี่ ตำ�บล

หนองเหียง อำ�เภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จ�กกุหล�บส�ยพันธุ์

เดิมมีดอกสีชมพูแกมม่วง ได้กล�ยพันธ์ุม�เป็นดอกสีชมพูเหลือง

เหลือบ กลีบซ้อนกันแน่น ต่อม�จึง

ได้ทำ�ก�รทดลองติดต�จนกล�ย

เป็นกุหล�บส�ยพันธุ์ ใหม่  

และได้ขอพระร�ชท�นช่ือ

กุหล�บพันธุ์นี้ว่� “พระน�ม

สิรินธร” ช่ือภ�ษ�อังกฤษ

ว่� “Princess Maha Chakri 

Sirindhorn”

 

เครือเทพรัตน์ (Thepparatia thailandica Phuph.)

  เปน็พืชสกุลใหมข่องโลกอยู่ในวงศ์ชบ� และทีม่ลีกัษณะพิเศษ 

คือเป็นชบ�เลื้อยได้ย�วได้ถึง 20 เมตร ดอกมีสีสันสวยสดงดง�ม  

จัดเป็นพืชท่ีห�ย�ก ปัจจุบันพบเฉพ�ะท่ี  

จังหวัดต�ก แห่งเดียวเท่�นั้น 

พบโดย ดร.ร�ชันย์ ภู่ม�  

และคณะนักวิจัยจ�ก 

หอพรรณไม้ กรมอุทย�น 

แห่งช�ติ สัตว์ป่� และ 

พันธุ์ พืช ขณะกำ�ลัง

ศึกษ�วิจัยพรรณไม้เมื่อ

เดือนมีน�คม พ.ศ. 2548
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ม่วงเทพรัตน์ หรือ Persian Violet (Exacum affine)

  เปน็ไมล้ม้ลกุ ซ่ึงเปน็พืชทอ้งถ่ินของเก�ะ Socotra อยูใ่นหมูเ่ก�ะ  

Yemen ดอกมสีมีว่งอมฟ�้ รูปร่�งของดอกเมื่อบ�นเตม็ทีแ่ลว้มทีรง

คล้�ยด�วมีเกสรตัวผู้สีเหลืองส�ม�รถเห็นได้ชัดเจน มีกล่ินหอม 

อ่อนๆ ต่อม�ท�งโครงก�รอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องม�จ�ก 

พระร�ชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี 

(อพ.สธ.) ไดน้ำ�ม�เพ�ะเลีย้งขย�ยพันธุ์ไดเ้อง จงึขอพระร�ชท�นน�ม 

ที่เรียกข�นเป็นชื่อส�มัญภ�ษ�ไทย และทรงพระร�ชท�นน�มว่� 

“ม่วงเทพรัตน์”

ชมพูสิริน (เทียนสิรินธร) (Impatiens sirindhorniae Triboun 

& Suksathan)

  เปน็ไมล้ม้ลกุ สงูไดป้ระม�ณ 50 เซนตเิมตร เปน็พืชเฉพ�ะถ่ิน

ของไทย พบเฉพ�ะท�งภ�คใตท้ีจ่งัหวัดกระบีแ่ละสุร�ษฎร์ธ�น ีโดย

ขึ้นอยู่ต�มหน้�ผ�ที่เป็นหินปูน ระดับคว�มสูง 20-150 เมตร กลีบ

ดอกมีสีชมพูอมม่วงอ่อนๆ

พันธุ์สัตว์ในพระนามาภิไธย มีทั้งหมด 9 ชนิด 
ดังนี้
นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร (Pseudochelidon sirintarae Thon-

glongya, 1968)

  เปน็นกชนดิใหมข่องโลก จดัใหอ้ยูใ่นวงศย์อ่ยนกน�งแอน่เทยีม  

เป็นนกเฉพ�ะถ่ิน (endemic species) คือพบได้ที่บึงบอระเพ็ด  

จังหวัดนครสวรรค์ เพียงแห่งเดียวเท่�นั้น พบโดยคุณกิตติ  

ทองลงย� นกัสัตววิทย�จ�กสถ�บนัวิจยัวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย บันทึกบ�งส่วนของคุณกิตติ ที่ ได้เขียนไว้

ในหนังสือรัชด�ภิเษกสดุดี  สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์ประยุกต์

แห่งประเทศไทย เก่ียวกับก�รค้นพบนกเจ้�ฟ้�หญิงสิรินธรไว้ว่� 

...ข้าพเจ้าเร่ิมการจับนกนางแอ่นท่ีบึงบอระเพ็ด เมื่อต้นเดือนมกราคม  

พ.ศ. 2511 โดยวิธีรับซ้ือจากชาวบ้านที่ดักนกมาขายคร้ังละมากๆ  

เช้าวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2511 ชาวบ้านนำานกที่จับได้มาขาย 

ให้ข้าพเจ้าตามปกติแต่ในจำานวนนกประมาณ 700 ตัวที่นำามาน้ัน  

ข้าพเจา้สังเกตเหน็นกตวัหน่ึงมรูีปลกัษณะแปลกประหลาดแตกตา่ง 

ไปจากนกตัวอื่นๆ ที่ข้าพเจ้ารู้จักหรือเคยพบเห็นมา นกตัวน้ีมี 

ขนาดใหญ่กว่านกนางแอ่นทั่วๆ ไปมาก มันเกาะน่ิงอยู่ที่มุมหน่ึง 

ของกรง ไม่กระโดดโลดเต้นไปมาเช่นนกอื่นๆ ข้าพเจ้าจึงแยก 

นกตัวน้ีมาใส่กรงไว้ต่างหาก และเร่ิมศึกษาลักษณะต่างๆ อย่าง 

ละเอียดเพื่อที่จะหาชื่อหรือชนิดของนกตัวนี้ต่อไป... 

  หลงัจ�กทีค่ณุกิตตไิดพ้บนกชนดินีแ้ลว้ มผีูค้�ดว่�เข�ไดเ้หน็นก 

เจ้�ฟ้�หญิงสิรินธรอีกเพียงสองคร้ังเท่�นั้น คือในเดือนกุมภ�พันธ์ 

พ.ศ. 2520 และ เดือนมกร�คม พ.ศ. 2523 ครั้งละ 2-4 ตัว ดัง

นัน้ ในป ีพ.ศ. 2539 นกัปกัษีวิทย�ของไทยจงึไดจ้ดัใหน้กเจ�้ฟ้�เปน็

สัตว์ป�่ทีอ่ยู่ในสถ�นภ�พที่ใกลจ้ะสูญพนัธุอ์ย�่งยิง่ หรือบ�งทก็ีอ�จ

สูญพันธุ์ไปแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 นกเจ้�ฟ้�หญิงสิรินธรจัดเป็น

สัตว์ป่�สงวน 1 ใน 16 ชนิดของไทย

(http://www.electron.rmutphysics.com/science-news/index.

php?option=com_content&task=view&id=422&Itemid=0&limit=1&limi

tstart=0)
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ปูเจ้าฟ้า (Phricotelphusa sirindhorn Naiyanetr, 1989)

  เป็นปูน้ำ�ตกชนิดใหม่ของโลก พบครั้งแรกโดย ศ�สตร�จ�รย์

ไพบูลย์ นัยเนตร และกลุ่มนิสิตปริญญ�โท ภ�ควิช�ชีววิทย� คณะ

วิทย�ศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย พบครั้งแรกจำ�นวน 2 ตัว 

เมื่อวันที่ 6 ธันว�คม พ.ศ. 2529 ที่บริเวณน้ำ�ตกหง�ว วนอุทย�น

น้ำ�ตกหง�ว อำ�เภอเมือง จังหวัดระนอง ลักษณะทั่วไป เป็นปูที่มี

สีสันสวยง�ม กระดองและก้�มทั้งสองข้�งเป็นสีข�ว ข�เดินทั้งสี่คู่

และเบ้�ต�และบริเวณป�กเป็นสีม่วงดำ� จึงมีชื่อส�มัญ ว่� panda 

crab ถิ่นอ�ศัย พบบริเวณน้ำ�ตกแถบภ�คใต้และภ�คตะวันตกของ

ไทย เช่น น้ำ�ตกห้วยย�ง อำ�เภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

น้ำ�ตกที่เข�พะเนินทุ่ง อำ�เภอแก่งกระจ�น จังหวัดเพชรบุรี น้ำ�ตก 

ทีป่ลิอ็ค อำ�เภอทองผ�ภมู ิจงัหวัดก�ญจนบรีุ ปจัจบุนัจดัเปน็สตัว์ป�่

สงวนในพระร�ชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่�แห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2535

กั้งเจ้าฟ้า (Acanthosquilla sirindhorn Naiyanetr, 1995)

  เป็นก้ังต๊ักแตนชนิดใหม่ของโลก สำ�รวจพบคร้ังแรกท่ีสะพ�นปล�  

จังหวัดปัตต�นี โดย ศ�สตร�จ�รย์ไพบูลย์ นัยเนตร ลักษณะทั่วไป 

มสีดีำ�เปน็แถบขว�งทกุปลอ้งตลอดคว�มย�วตวัและแพนห�ง ตรง

บริเวณด้�นบนของห�งนูนเป็น 3 พู และแต่ละพูจะมีหน�มจำ�นวน 

4-6 อัน มีชื่อส�มัญว่� กั้งล�ยเสือหรือ กั้งตั๊กแตนล�ยเสือ ลำ�ตัว

มีขน�ดย�ว 6.8-7.3 เซนติเมตร ชอบขุดรูอยู่ต�มช�ยฝั่งทะเลที่

เป็นโคลน

 

ไรน้ำานางฟ้าสิรินธร (Streptocephalus sirindhornae Sano-

amuang, Murugan, Weekers & Dumont, 2000)

  เป็นไรน้ำ�น�งฟ้�ชนิดใหม่ของโลก สำ�รวจพบคร้ังแรก เมื่อ 

พ.ศ. 2536 โดย ศ. ดร.ละออศรี เสน�ะเมือง ภ�ควิช�ชีววิทย� 

คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น ซ่ึงพบตัวอย่�งไรน้ำ�

น�งฟ้�เพศเมียก่อน ต่อม� พ.ศ. 2541 จึงได้ค้นพบไรน้ำ�น�งฟ้�ทั้ง

สองเพศที่โตเต็มที่ ก�รแพร่กระจ�ย ได้แก่ จังหวัดเลย หนองค�ย 

หนองบัวลำ�ภู ขอนแก่น และมห�ส�รค�ม

 

กุ้งเจ้าฟ้า (Macrobrachium sirindhorn Naiyanetr, 2001)

  เปน็กุ้งน้ำ�จดืชนดิใหมข่องโลก สำ�รวจพบคร้ังแรกบริเวณน้ำ�ตก

โป่งน้ำ�ดัง อำ�เภอฝ�ง จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะเด่นคือ มีกรีรูป

ร่�งเป็นใบหอก ลักษณะมีขนกระจ�ยอยู่รอบๆ ลำ�ตัวมีสีน้ำ�ต�ลเป็น

จุดกระจ�ยอยู่ทั่วลำ�ตัว บริเวณด้�นบนของปล้องท้องที่ 2 จะเป็น 

แถบสีเหลืองพ�ดอยู่บนลำ�ตัว คว�มย�วตัวประม�ณ 0.8-1.7 

เซนตเิมตร ช�วบ�้นเรียกว่� กุ้งก้�มขน แพร่กระจ�ยบริเวณลำ�หว้ย 

น้ำ�ตกโป่งน้ำ�ดัง อำ�เภอฝ�ง จังหวัดเชียงใหม่
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ผีเส้ือสิรินธร (Sirindhorn thailandiensis Adamski &  

Malikul, 2003)

  เปน็ผเีส้ือกล�งคนืทัง้สกุลใหมแ่ละชนดิใหมข่องโลก อยูใ่นวงศ ์ 

Coleophoridae สำ�รวจพบคร้ังแรกโดย ดร.เดวิด อดัมสกี  

นักวิทย�ศ�สตร์ช�วอเมริกัน และน�ยวิชัย มะลิกุล จิตรกรนัก

กีฏวิทย�ช�วไทย เมื่อ พ.ศ. 2546

  ต่อม� รศ. ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว และคณะ จ�กภ�ควิช�

กีฏวิทย� คณะเกษตร กำ�แพงแสน มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ ได้

สำ�รวจพบผเีส้ือกล�งคนืทัง้สกุลใหมแ่ละชนดิใหมข่องโลกเช่นกัน ซ่ึง

มีถึง 4 ชนิด ได้แก่ Sirindhornia pulchella จ�กอุทย�นแห่งช�ติ 

ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน (Phuwiangosaurus sirindhornae 

Martin, Buffetaut & Suteethorn 1994) 

  เป็นไดโนเส�ร์ซอโรพอด พวกกินพืช เดิน 4 เท้� คอย�ว 

ห�งย�ว อยู่ในยุคครีเตเชียสตอนต้น อ�ยุประม�ณ 130 ล้�นปี มี

ก�รขุดค้นพบซ�กฟอสซิลไดโนเส�ร์ชนิดนี้คร้ังแรกที่อุทย�นแห่ง

ช�ติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เมื่อ พ.ศ. 2519 และยังพบที่บริเวณ

ภูกุ้มข้�ว อำ�เภอสหัสขันธ์ จังหวัดก�ฬสินธุ์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ

พิพิธภัณฑ์สิรินธร)

Sirindhornia pulchella Sirindhornia chaipattana

Sirindhornia curvicosta Sirindhornia bifida

เข�นนั Sirindhornia chaipattana และ Sirindhornia curvicosta  

จ�กโครงก�รพัฒน�ป่�ชุมชนบ้�นอ่�งเอ็ด และ Sirindhornia  

bifida จ�กสถ�นีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตร�ด ผีเสื้อกล�งคืน

ทั้งสี่ชนิดอยู่ในวงศ์ Tortricidae วงศ์ย่อย Olethreutinae และได้

รับพระร�ชท�นพระน�มจ�กสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ สย�ม

บรมร�ชกุม�รี เมื่อวันที่ 30 พฤษภ�คม พ.ศ. 2557 ของชื่อผีเสื้อ

สกุลใหม่นี้คือ สกุลผีเสื้อกล�งคืนสิรินธร (Sirindhornia)

 



33
ยอยโลกขอมูลขาวสารวิทยาศาสตรเพ�อคุณ

ทารเ์ซยีสิรนิธร (Tarsius sirindhornae Chaimanee, Lebrun, 

Yamee & Jaeger, 2010)

  เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำ�พวกสัตว์ไพรเมตสกุลและชนิด

ใหม่ของโลก อ�ยุประม�ณ 13 ล้�นปี ค้นพบโดย ดร.เย�วลักษณ์ 

ชัยมณ ีนกัธรณวิีทย�ชำ�น�ญก�รพิเศษกรมทรัพย�กรธรณ ีโดยพบ

ซ�กดึกดำ�บรรพ์ (fossil) คือกร�มพร้อมฟัน จำ�นวน 18 กร�ม ที่

เหมืองถ่�นหินแม่เม�ะ อำ�เภอแม่เม�ะ จังหวัดลำ�ป�ง และจ�กผล

ก�รศึกษ�วิจัยพบว่�มีขน�ดใหญ่ที่สุดในวงศ์ท�ร์ซิอิเด มีน้ำ�หนักตัว

ร�ว 90-180 กรัม

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

• โครงก�รอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริฯ : http://www.rspg.or.th/  

• โปสเตอร์เฉลิมพระเกียรติสิ่งมีชีวิตในพระน�มสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี จัดทำ�โดย โครงก�รพัฒน�องค์คว�มรู้และศึกษ�นโยบ�ยก�รจัดก�รทรัพย�กรชีวภ�พในประเทศไทย

• http://www.lib.ru.ac.th/journal/longlive.html

• http://biotaxa.org/Zootaxa/article/view/zootaxa.3869.1.5/9961

• http://www1a.biotec.or.th/brt/index.php/newspecies/416-2012-01-17-01-41-47

• http://www.dmr.go.th/ewt_news.php?nid=24870

 

แหล่งภาพ

• จำ�ปีสิรินธร : ภ�พโดย ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น

• สิรินธรวัลลี : ภ�พโดย ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น

• เอื้องศรีประจิม : ภ�พโดย กนกอร ศรีม่วง มห�วิทย�ลัยแม่ฟ้�หลวง

• เอื้องศรีอ�คเนย์ : ภ�พโดย กนกอร ศรีม่วง มห�วิทย�ลัยแม่ฟ้�หลวง

• เอื้องศรีเชียงด�ว : ภ�พโดย กนกอร ศรีม่วง มห�วิทย�ลัยแม่ฟ้�หลวง

• กุหล�บพระน�มสิรินธร : ภ�พโดย ไร่จีระโรสเนิสเซอรี่

• เครือเทพรัตน์ : ภ�พโดย ดร.ก่องก�นด� ชย�มฤต กรมอุทย�นแห่งช�ติ สัตว์ป่� และพันธุ์พืช

• ม่วงเทพรัตน์ : http://www.rspg.or.th/exacum/rspg_exacum.htm

• ชมพูสิริน : http://www.magnoliathailand.com/webboard/index.php?topic=5967.0

• นกเจ้�ฟ้�สิรินธร : http://th.wikipedia.org/

• ปูเจ้�ฟ้� : http://www.sirindhorn.net/news/Crab.html

• ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน : ภ�พโดย ฝ่�ยสื่อวิทย�ศ�สตร์ สวทช.

• ฟอสซิลภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน : http://zedth.exteen.com/20100219/entry

• กั้งเจ้�ฟ้� : ภ�พโดย ศ. ดร.ไพบูลย์ นัยเนตร

• ไรน้ำ�น�งฟ้� : ภ�พโดย ศ. ดร.ละออศรี เสน�ะเมือง

• กุ้งเจ้�ฟ้� : ภ�พโดย ศ. ดร.ไพบูลย์ นัยเนตร

• ผีเสื้อสิรินธร : ภ�พโดย น�ยวิชัย มะลิกุล

• สกุลผีเสื้อสิรินธร (ทั้ง 4 ภ�พ)  :  ภ�พโดย รศ. ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว

• ชันโรงสิรินธร : ภ�พโดย ผศ. ดร.สมนึก บุญเกิด  ภ�ควิช�ชีววิทย� คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

• ท�ร์เซียสิรินธร : https://www.facebook.com/psunhm/photos/a.228721417160665.65076.107503932615748/201905106508963/?type=1&fref=nf

ชนัโรงสิรนิธร (Trigona sirindhornae Michener & Boongird,  

2003)

  เป็นชันโรงชนิดใหม่ของโลก สำ�รวจพบโดย ผศ. ดร.สมนึก บุญเกิด  

ภ�ควิช�เทคโนโลยีก�รเกษตร คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

ร�มคำ�แหง แพร่กระจ�ยพนัธุท์ีน่้ำ�ตกหว้ยย�ง จงัหวัดประจวบครีีขันธ ์  

จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนองเท่�นั้น เป็นแมลงจำ�พวกผึ้งที่ไม่มี

เหล็กไน มีขน�ดลำ�ตัวย�วประม�ณ 3.99 มิลลิเมตร ลำ�ตัวมีสีแดง 

และมีแถบสีดำ�หรือป�นบริเวณปล้องอก พบอ�ศัยทำ�รังในโพรง

ต้นไม้ขน�ดใหญ่ เช่น ต้นไทรชนิดต่�งๆ ตะแบก ช่วยผสมเกสร

ดอกไม้ป่� ทำ�ให้ป่�คงคว�มเป็นป่�ที่ยั่งยืน
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ตัวเราสุขภาพใกล้ตัว
บทความ
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โรคกลัวคณิตศาสตร์
แฝงอยู่ในพันธุกรรม

เด็กๆ 
หล�ยคนอ�จไม่ชอบเรียนวิช�คณิตศ�สตร์ 

เพร�ะคิดว่�เป็นเรื่องย�ก ไม่ส�ม�รถแก้ โจทย์

เลขได้ หรือได้คะแนนสอบวิช�นี้ไม่ดี บ�งคนไม่ชอบม�กๆ ถึงขั้น

ไม่อย�กให้มีวิช�นี้อยู่ในหลักสูตรเลย ขณะที่เด็กบ�งคนอ�จเคย

ได้รับประสบก�รณ์แย่ๆ ในชั้นเรียนวิช�คณิตศ�สตร์ จนทำ�ให้รู้สึก

หว�ดกลัววิช�คำ�นวณไปจนโตเลยก็มี ซึ่งคว�มวิตกจริตต่อวิช�

คณิตศ�สตร์นี่เองที่เป็นอุปสรรคสำ�คัญต่อก�รพัฒน�ทักษะก�ร

เรียนรู้และก�รแก้ไขปัญห�คณิตศ�สตร์ของเด็กนักเรียน โดยส่วน

หนึ่งเป็นผลม�จ�กปัจจัยท�งพันธุกรรม 

 ทีมนักวิจัยจ�กมห�วิทย�ลัยโอไฮโอ สหรัฐอเมริก� ได้ศึกษ�วิจัย 

เพื่อไขข้อข้องใจว่� มีปัจจัยใดบ้�งที่ส่งผลให้เกิดคว�มวิตกกังวล

ในก�รเรียนวิช�คณิตศ�สตร์ (Math anxiety) จนพัฒน�ไปเป็น

คว�มกลัวที่คอยขัดขว�งก�รเรียนรู้ของเด็กๆ ไปอย่�งน่�เสียด�ย 

และพวกเข�ก็พบว่�ไม่ใช่แค่ส่ิงแวดล้อมหรือประสบก�รณ์ที่เด็กๆ 

ได้รับเท่�นั้น ห�กแต่ยังมีพันธุกรรมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำ�คัญที่นำ� 

http://algebratesthelper.com/wp-content/uploads/2012/06/math-anxiety.jpg

วีณา ยศวังใจ

แปลและเรียบเรียงจากบทความเรื ่อง  Math anxiety and genetic factor
http://researchnews.osu.edu/archive/mathanxiety.htm

เด็กหลายคนไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ 
พบว่า สาเหตุหนึ่งนั้นมีผลมาจากปัจจัยทางพันธุกรรม !!
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http://momitforward.com/wp-content/uploads/2011/12/Math-Kids-Education-Elementary-

School.jpg

 อย่�งไรก็ต�ม หลังร�ยง�นผลวิจัยดังกล่�วแล้ว นักวิจัยยัง

ได้ศึกษ�วิจัยในเรื่องนี้ต่อ โดยได้นำ�เอ�เทคโนโลยีก�รตรวจคลื่น

ไฟฟ้�สมอง (EEGs) ม�ใช้ ในง�นวิจัยด้วย เพื่อวัดก�รทำ�ง�นของ

สมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก�รตอบสนองต่อคว�มวิตกกังวล เพื่อ

ดูว่�สมองทำ�ง�นอย่�งไรในขณะที่มีก�รขบคิดเพื่อแก้ไขปัญห� 

ต�่งๆ ท้ังปัญห�ท�งคณิตศ�สตร์ และปัญห�อื่นท่ีมิได้เก่ียวกับตัวเลข  

ซ่ึงห�กได้แนวคิดที่ดีกว่�ว่�อะไรเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดคว�มวิตก

กังวล ก็จะส�ม�รถพัฒน�แนวท�งที่ดีกว่�ในก�รแก้ไขคว�มวิตก

กังวลต่อก�รเรียนคณิตศ�สตร์ให้แก่เด็กๆ ที่มีปัญห�ในเรื่องนี้

Stephen Petrill

ศ�สตร�จ�รย์ท�งด้�นจิตวิทย�จ�ก

มห�วิทย�ลัยโอไฮโอ ซึ่งเป็นหัวหน้�  

โครงก�รวิจัยนี้ กล่�วว่� “ก�รศึกษ�

คว�มวิตกกังวลในวิช�คณิตศ�สตร์

นั้นเป็นสิ่งสำ�คัญ เนื่องจ�กมีคว�ม

เก่ียวข้องโดยตรงกับผลก�รเรียน

วิช�คณิตศ�สตร์ของเด็ก ปัจจัย 

ท�งพันธุกรรมอ�จทำ�ให้คุณเรียนคณิตศ�สตร์ได้ไม่ดีห�ก

คุณมียีนที่เป็นปัจจัยเส่ียงที่ทำ�ให้เกิดคว�มกังวลต่อวิช�

คณิตศ�สตร์ และคุณเคยมีประสบก�รณ์ที่แย่ๆ ในชั้นเรียน

วิช�คณิตศ�สตร์ จนอ�จทำ�ให้ก�รเรียนคณิตศ�สตร์ของคุณ

ย�กยิ่งขึ้นไปอีก”
ไปสู่คว�มวิตกกังวัลในก�รเรียนวิช�คณิตศ�สตร์ของเด็กๆ ที่ยัง 

ส�ม�รถช่วยให้เข้�ใจได้ด้วยว่�ทำ�ไมผู้ใหญ่บ�งคนถึงได้เกลียดกลัว 

วิช�คณิตศ�สตร์นักหน� โดยร�ยง�นผลวิจัยนี้ได้ตีพิมพ์ในว�รส�ร 

Journal of Child Psychology and Psychiatry 

 นักวิจัยได้ศึกษ�ในเด็กนักเรียนกลุ่มตัวอย่�งที่ประกอบไป

ด้วยคู่แฝดแท้จำ�นวน 216 คู่ และฝ�แฝดเทียมที่เป็นเพศเดียวกัน

จำ�นวน 298 คู่ โดยเข้�ร่วมอยู่ในโครงก�ร Western Reserve 

Reading and Math Projects ซึ่งเป็นโครงก�รระยะย�วที่ศึกษ�

วิจัยเกี่ยวกับผลของปัจจัยท�งพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อมต่อก�ร

พัฒน�ทักษะท�งคณิตศ�สตร์และก�รอ่�นในกลุ่มเด็กฝ�แฝด 

ในรัฐโอไฮโอ โดยเด็กในโครงก�รนี้จะเข้�ร่วมตั้งแต่เรียนอยู่ชั้น

อนุบ�ลหรือชั้นประถมศึกษ�ปีที่1 ซึ่งเจ้�หน้�ที่และนักวิจัยจะมีก�ร

ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเด็กๆ ที่บ้�น เพื่อประเมินผลและเก็บข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ต่อก�รวิจัยรวม 8 ครั้ง

 สำ�หรับผลก�รศึกษ�วิจัยในเร่ืองคว�มวิตกกังวลในก�ร

เรียนวิช�คณิตศ�สตร์ในครั้งนี้ ทีมนักวิจัยใช้ข้อมูลจ�กก�รเยี่ยม

บ้�นของเด็กๆ ในสองครั้งสุดท้�ยเมื่อเด็กมีอ�ยุระหว่�ง 9-15 ปี  

โดยที่เด็กทุกคนจะได้รับก�รประเมินเก่ียวกับคว�มวิตกกังวลใน

วิช�คณิตศ�สตร์ คว�มวิตกกังวลในเรื่องทั่วไป ก�รแก้ปัญห� 

คณิตศ�สตร์ และก�รอ่�นจับใจคว�ม โดยได้นำ�เครื่องมือท�งสถิติ

ช่วยในก�รประเมินผล ซึ่งพบว่�มีคว�มเกี่ยวข้องกันในระหว่�ง 

แฝดแท้ และในระหว่�งแฝดเทียม และได้ข้อสรุปว่� คว�มแตกต่�ง

ในคว�มวิตกจริตต่อคณิตศ�สตร์ส�ม�รถอธิบ�ยได้ด้วยปัจจัยท�ง

พันธุกรรม ส่วนจะแตกต่�งกันม�กน้อยอย่�งไร ส�ม�รถอธิบ�ย 

ได้ด้วยปัจจัยท�งด้�นส่ิงแวดล้อมท่ีแตกต่�งกัน ท้ังท่ีบ้�น ท่ีโรงเรียน  

และที่อื่นๆ โดยในคนที่ไม่ชอบวิช�คณิตศ�สตร์นั้น เป็นผลม�จ�ก

ปัจจัยท�งพันธุกรรม 40% ส่วนที่เหลืออธิบ�ยได้ว่�เป็นผลม�จ�ก

ประสบก�รณ์ที่ได้รับและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่�งกัน

Zhe Wang

นักวิจัยหลังปริญญ�เอกท�งด้�นจิตวิทย�  

ผู้เขียนนำ�ของร�ยง�นวิจัยเร่ืองนี้  

กล่�วว่� คว�มวิตกจริตน้ีส�ม�รถส่งผล 

อย่�งลึกซ้ึงต่อก�รเรียนรู้ของเด็กๆ  

ซึ่งคว�มกลัวเป็นอุปสรรคท่ีสำ�คัญต่อ 

ก�รพัฒน�ทักษะท�งด้�นคณิตศ�สตร์  

แม้ว่�บุคคลนั้นจะมีทักษะท�งด้�นน้ี

อยู่แล้วก็ต�ม 

“ถ้�คุณมีคว�มรู้สึกกังวล มันจะทำ�ให้คุณแก้ไขปัญห�ใดๆ ได้

ย�กขึ้น คว�มวิตกจริตจะตอบสนองโดยก�รไปขัดขว�งคว�ม

ส�ม�รถของคนเร� ดังนั้น เร�ต้องช่วยให้เด็กๆ เหล่�นี้เรียน

รู้เพื่อควบคุมอ�รมณ์ของพวกเข�ให้ได้ เพื่อไม่ให้คว�มวิตก

กังวลหรือคว�มหว�ดกลัวกล�ยเป็นอุปสรรคขัดขว�งพวกเข�

ต่อก�รเรียนคณิตศ�สตร์ที่จะให้บรรลุผลอย่�งดีที่สุดเท่�ที่

พวกเข�ควรจะทำ�ได้”



37
ยอยโลกขอมูลขาวสารวิทยาศาสตรเพ�อคุณ

วิ
ต�มินซี เป็นหนึ่งในวิต�มินที่จำ�เป็นต่อร่�งก�ย สรรพคุณของวิต�มิน

ซีที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ ส�ม�รถช่วยป้องกันโรคไข้หวัดได้เป็นอย่�งดี 

รวมไปถึงมีส่วนช่วยในกระบวนก�รสร้�งคอลล�เจน เสริมสร้�งภูมิคุ้มกัน 

เป็นส�รต้�นอนุมูลอิสระ และช่วยชะลอก�รเสื่อมของเซลล์ แต่เนื่องจ�ก

ร่�งก�ยของเร�ไม่ส�ม�รถสร้�งวิต�มินซีได้เอง จึงจำ�เป็นต้องได้รับจ�ก

อ�ห�รที่รับประท�นเข้�ไป ซึ่งวิต�มินซีพบม�กในผักและผลไม้หล�ยชนิด 

เช่น กะหล่ำ�ดอก บรอกโคลี ส้ม มะละกอ ฝรั่ง แอปเปิ้ล และสตรอว์เบอร์รี 

    สรรพคุณของวิตามินซีเป็นที่รู้จักกันดีคือช่วยป้องกัน  
โรคไข้หวัด โรคเลือดออกตามไรฟัน เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ล่าสุด
มีงานวิจัยพบว่า การฉีดวิตามินซียังมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งมะเร็ง

รังไข่ได้ผลดีอีกด้วย

สรรพคุณของวิต�มินซี นอกจ�กที่กล่�วไปแล้วนั้น ยังมีร�ยง�นก�รศึกษ�

ที่น่�สนใจม�กเกี่ยวกับก�รใช้วิต�มินซีเพื่อก�รรักษ�มะเร็ง วิต�มินซีถูก

นำ�ม�ใช้เป็นท�งเลือกในก�รบำ�บัดรักษ�ผู้ป่วยมะเร็งเป็นเวล�น�นแล้ว 

ตั้งแต่สมัยทศวรรษที่ 70 (ปี 1970s) โดย Dr.Linus Pauling นักเคมีช�ว

อเมริกันผู้มีชื่อเสียงในสมัยนั้น ได้วิจัยเกี่ยวกับก�รใช้วิต�มินในก�รรักษ�

มะเร็ง ซึ่งก็พบว่� ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้�ยที่ได้รับก�รฉีดวิต�มินซีเข้�สู่

หลอดเลือดดำ�ในปริม�ณสูงจะมีอัตร�ก�รรอดชีวิตสูงกว่�กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่

ได้รับวิต�มินซีถึง 4 เท่� !! แต่กลับไม่ประสบคว�มเร็จในก�รทดลองโดย

วิธีให้ผู้ป่วยรับประท�นวิต�มินซีเข้�ไป ซึ่งต่อม�มีก�รค้นพบว่�วิต�มินซีที่

คนเร�รับประท�นเข้�ไปนั้น จะถูกร่�งก�ยขับออกม�อย่�งรวดเร็ว และ

เมื่อไม่น�นม�นี้ ทีมวิจัยของ Dr.Qi Chen จ�กมห�วิทย�ลัยแคนซัส 

สหรัฐอเมริก� ได้ศึกษ�พบว่� วิต�มินซีส�ม�รถช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ 

และทำ�ให้ก�รรักษ�ผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ด้วยเคมีบำ�บัดมีประสิทธิภ�พดีย่ิง

ขึ้น ซึ่งผลง�นวิจัยนี้ได้มีก�รตีพิมพ์ลงในว�รส�ร Science Translational 

Medicine ฉบับวันที่ 5 กุมภ�พันธ์ ค.ศ. 2014 

 ในง�นวิจัยดังกล่�วนี้ นักวิจัยศึกษ�ทั้งในเซลล์มะเร็งรังไข่ในห้อง

ทดลอง ศึกษ�ในหนูทดลอง และในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ระยะที่ 3-4 จำ�นวน 

27 ร�ย พบว่� ผู้ป่วยที่ได้รับวิต�มินซีในปริม�ณสูงโดยก�รฉีด ควบคู่กับ

วิตามินซีมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งมะเร็งรังไข่
วีณา ยศวังใจ
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ก�รได้รับเคมีบำ�บัด จะได้รับผลข้�งเคียงจ�กย�ที่ใช้รักษ�มะเร็ง 

นอ้ยกว่� โดยวิต�มินซีที่ฉีดเข้�ไป จะไปเสริมฤทธิ์ของย�ต้�น 

มะเร็งที่ผู้ป่วยได้รับเป็นปกติ ทำ�ให้ส�ม�รถฆ่�เซลล์มะเร็งได้ดียิ่ง

ขึ้น โดยไม่มีอันตร�ยใดๆ ต่อเซลล์หรือเนื้อเยื่อปกติในส่วนอื่นๆ 

 Dr.Jeanne Drisko หนึ่งในผู้ร่วมวิจัย กล่�วว่� “ก�รใช้

วิต�มินซีในก�รรักษ�คนไข้กำ�ลังได้รับคว�มสนใจจ�กนักวิทย� 

เนื้องอกม�กขึ้นเรื่อยๆ และคนไข้เองก็พย�ย�มมองห�ท�งเลือกใน 

ข้อมูลอ้างอิง:

http://www.bbc.co.uk/news/health-26038460

http://www.independent.co.uk/news/science/vitamin-c-can-help-to-fight-cancer-us-research-suggests-9117324.html

http://www.nci.go.th/th/Knowledge/rangkai.html

ก�รรักษ�มะเร็งที่ทั้งประหยัดและปลอดภัยต่อตัวผู้ป่วยเอง ซึ่ง 

ก�รฉีดวิต�มินซีก็เป็นวิธีที่ได้ผล ยืนยันได้จ�กผลก�รวิจัยท�ง 

วิทย�ศ�สตร์ขั้นพื้นฐ�นและข้อมูลก�รทดลองท�งคลินิกในขั้นต้น” 

 Dr.Kat Arney ผู้จัดก�รฝ่�ยสื่อส�รวิทย�ศ�สตร์ด้�น 

ก�รวิจัยมะเร็ง ในสหร�ชอ�ณ�จักร กล่�วว่� มีประวัติก�รวิจัย

ม�ย�วน�นเก่ียวกับก�รนำ�วิต�มินซีม�ใช้ ในก�รบำ�บัดรักษ�โรค

มะเร็ง ซึ่งมันย�กที่จะบอกได้ว่�ก�รฉีดวิต�มินซีในปริม�ณโดส 

ที่สูงนั้นมีผลอย่�งไรต่อก�รอยู่รอดของคนไข้ที่เข้�รับก�รรักษ�

จำ�นวนแค่ 20 กว่�ร�ย แต่มันมีคว�มน่�สนใจที่ว่� วิต�มินซีดูเหมือน 

จะไปช่วยลดผลข้�งเคียงของย�ที่ใช้รักษ�ได้ ซึ่งก�รรักษ�มะเร็ง 

ไม่ว่�จะด้วยวิธีก�รใดๆ จำ�เป็นต้องมีก�รศึกษ�วิจัยท�งคลินิกอย่�ง 

ละเอียดถี่ถ้วนและรอบด้�น เพื่อให้แน่ใจว่�วิธีก�รดังกล่�วมีคว�ม

ปลอดภัยต่อคนไข้และให้ผลก�รรักษ�ที่ดี ฉะนั้นจึงจำ�เป็นต้องมี 

ก�รศึกษ�เพิ่มเติมให้แน่ชัดว่� ก�รให้วิต�มินซีปริม�ณโดสสูงๆ  

นั้นเป็นผลดีอย่�งไรต่อผู้ป่วยมะเร็ง

 สำ�หรับมะเร็งรังไข่นั้น เป็นมะเร็งที่พบม�กเป็นอันดับสอง 

ของมะเร็งในอวัยวะสืบพันธุ์ของสตรี และเป็นส�เหตุของก�รเสีย

ชีวิตอันดับต้นๆ เพร�ะมักพบในระยะสุดท้�ย โดยพบม�กในสตรี

ที่มีอ�ยุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ส่วนส�เหตุนั้น ยังไม่ทร�บแน่ชัดถึง

ส�เหตุของก�รเกิดมะเร็งชนิดนี้ แต่ค�ดว่�น่�จะม�จ�กคว�มผิด

ปกติท�งพันธุกรรม รวมไปถึงผู้ที่ชอบรับประท�นอ�ห�รที่มีไขมัน

จ�กสัตว์ในปริม�ณม�ก สตรีที่มีบุตรน้อยหรือไม่มีบุตร สตรีที่ได้

รับย�กระตุ้นให้มีก�รตกไข่ และผู้ที่มีประวัติเคยเป็นมะเร็งเต้�นม 

มะเร็งป�กมดลูก และมะเร็งระบบท�งเดินอ�ห�ร ก็มีโอก�สเสี่ยง

เป็นมะเร็งรังไข่ม�กกว่�สตรีทั่วไป
การทดลองใช้วิตามินซีบำาบัดในหนูทดลอง

http://dreambigdreams.blogspot.com/2008/08/vitamin-c-slows-cancer-growth.html

http://www.kumc.edu/school-of-medicine/integrative-medicine/patient-services/infusion-clinic.html
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งานวิจัยล่าสุด นักวิทยาศาสตร์พบว่า การออกกำาลังกายแบบ  
แอโรบิก ฟิตเนส (Aerobic fitness) เช่น การวิ่ง ว่ายน้ำา  
หรือปั่นจักรยาน ในช่วงวัยหนุ่มสาว จะส่งผลดีต่อสมอง  
และการจำาของคนเราได้เมื่อย่างเข้าสู่วัยกลางคน (43-55 ปี)

ทีมนักวิจัยจ�กมห�วิทย�ลัยมินนิโซต� สหรัฐอเมริก� ได้ศึกษ� 

วิจัยถึงผลของก�รออกกำ�ลังก�ยแบบ แอโรบิก ฟิตเนส โดยก�รวิ่ง

อย่�งสม่ำ�เสมอต่อเนื่องเป็นเวล� 1 ปี พบว่� นอกจ�กจะช่วยส่งผล 

ต่อก�รเพิ่มคว�มแข็งแรงให้ร่�งก�ยและหัวใจแล้ว ก็ยังส่งผลดีต่อ

สมองและก�รจดจำ�เมื่อเร�อ�ยุม�กขึ้นด้วย ซึ่งผลง�นวิจัยนี้ได้ตี

พิมพ์ในว�รส�ร Neurology เมื่อวันที่ 2 เมษ�ยน พ.ศ. 2557

  แอโรบิก ฟิตเนส หรือ ค�ดิโอ ฟิตเนส (cardio fitness) คือ

คว�มฟิตของร่�งก�ยที่จะบ่งบอกว่� ร่�งก�ยของเร�จะส่งผ่�น 

ออกซิเจนไปยังกล้�มเนื้อได้ดีแค่ไหนในขณะที่ออกกำ�ลังก�ย

 โครงก�รวิจัยน้ีมีอ�ส�สมัครเข้�ร่วมโครงก�รจำ�นวน  2,747 คน  

ซึ่งแต่ละคนเป็นผู้ที่มีสุขภ�พแข็งแรงและมีอ�ยุเฉลี่ยอยู่ที่ 25 ปี 

ทีมวิจัยให้อ�ส�สมัครทุกคนออกกำ�ลังก�ยด้วยก�รว่ิงบนลู่ว่ิงเป็น

ประจำ�ในช่วง 1 ปีแรกของก�รศึกษ�วิจัย โดยอ�ส�สมัครแต่ละ

คนจะเดินหรือวิ่งบนลู่วิ่งไปเรื่อยๆ จนกว่�จะรู้สึกเหนื่อยหอบหรือ

เริ่มห�ยใจลำ�บ�กจึงหยุดวิ่ง

  20 ปีถัดม� นักวิจัยได้ทดสอบสมรรถภ�พท�งร่�งก�ยของ

อ�ส�สมัครทุกคนอีกคร้ังด้วยก�รให้ออกกำ�ลังก�ยแบบเดียวกับที่

ทำ�ในปีแรก และทดสอบวัดประสิทธิภ�พด้�นก�รจดจำ�ของสมอง

ในอีก 25 ปี ถัดม�นับจ�กก�รทดสอบในปีแรกเช่นกัน

 ผลก�รทดสอบก�รออกกำ�ลังก�ยพบว่� ในปีแรกผู้เข้�รับก�ร

ทดสอบส�ม�รถวิ่งบนลู่วิ่งได้น�นเฉลี่ยประม�ณ 10 น�ที แต่ใน 

20 ปีต่อม� ผลที่ได้มีค่�เฉลี่ยลดลง 2.9 น�ที

  ส่วนก�รทดสอบประสิทธิภ�พก�รจดจำ�ของสมองพบว่� ผู้ที่มี 

สถิติก�รวิ่งบนลู่วิ่งเป็นเวล�น�นกว่� หรือคว�มส�ม�รถในก�รวิ่ง 

ครั้งหลังลดลงจ�กครั้งแรกในสัดส่วนที่น้อยกว่� จะแสดงผล 

ก�รทดสอบด้�นประสิทธิภ�พคว�มจำ�และกระบวนก�รคิดได้ดี 

กว่�ผู้ที่มีอัตร�ก�รวิ่งลดลงม�กกว่� ทั้งนี้ได้ปรับค่�ปัจจัยเสี่ยง 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว เช่น ก�รสูบบุหรี่ โรคเบ�หว�น และภ�วะ

คอเลสเตอรอลสูง

วีณา ยศวังใจ

วิ่งเพื่อเพิ่มพลัง
การจดจำาของสมอง
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แหล่งข้อมูลและภาพ :

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/04/140402162333.htm

http://www.bbc.com/news/health-26841988

https://www.fitnessmagazine.com/sites/fitnessmagazine.com/files/800_woman-running-on-beach_0.jpghttp://www.nicabm.com/wp-con-

tent/uploads/2012/09/Brain-Decision.jpg

 นักวิจัยพบว่� คว�มส�ม�รถในก�รวิ่งบนลู่วิ่งทุกๆ น�ทีที ่

เพ่ิมข้ึน จะทำ�ให้ผู้เข้�รับก�รทดสอบส�ม�รถจดจำ�คำ�ศัพท์ได้ถูกต้อง 

เพิ่มขึ้น 0.12 คำ� จ�กจำ�นวนคำ�ศัพท์ 15 คำ� และส�ม�รถจัดว�ง

สัญลักษณ์ที่ไม่มีคว�มหม�ยไว้ ในตำ�แหน่งเดิมได้อย่�งถูกต้องเพ่ิม

ขึ้น 0.92 ตำ�แหน่ง

 ดร.เดวิด อ�ร์ เจค็อบส์ หนึ่งในผู้วิจัยเรื่องนี้ได้กล่�วว่� ก�ร

เปลี่ยนแปลงนี้มีคว�มสำ�คัญอย่�งม�ก มีง�นวิจัยหล�ยชิ้นที่ศึกษ� 

ในผู้สูงวัยแสดงให้เห็นว่� วิธีก�รทดสอบในลักษณะนี้เป็นหนึ่ง 

ในเคร่ืองมือทดสอบที่มีคว�มน่�เช่ือถือสูงในก�รทำ�น�ยโอก�ส

ว่�คนไข้จะมีแนวโน้มเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือภ�วะสมองเสื่อมใน

อน�คตม�กน้อยแค่ไหน และง�นวิจัยชิ้นหนึ่งก็แสดงผลว่� คว�ม

ส�ม�รถในก�รจดจำ�คำ�ศัพท์ได้เพิ่มขึ้นทุกๆ 1 คำ� มีส่วนสัมพันธ์กับ

คว�มเสี่ยงต่อก�รพัฒน�ไปสู่ภ�วะสมองเสื่อม โดยมีคว�มเสี่ยง 

ลดลง 18% ในช่วง 10 ปีให้หลัง ซึ่งก�รค้นพบเหล่�นี้ช่วยให้

แพทย์วินิจฉัย ป้องกัน หรือรักษ�บุคคลที่มีโอก�สเสี่ยงสูงต่อก�ร

เป็นโรคสมองเสื่อมในอน�คตได้
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โรคกลัวแมงมุม ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโรคกลัว หรือ โฟเบีย (Phobia)  

ทั่วๆ ไป เช่น กลัวคว�มสูง กลัวคว�มมืด กลัวที่แคบ กลัวเข็ม ฯลฯ 

และยังเป็นโรคกลัวอันดับหนึ่งของช�วอเมริกันด้วย โดยลักษณะ

ของคนที่เป็นโรคกลัวแมงมุมคือ จะไม่ยอมเดินไปยังสถ�นที่ที่ไม่

มั่นใจว่�จะไม่เจอแมงมุมโดยเด็ดข�ด หรือเมื่อเจอแมงมุมในบ้�น 

อ�จจะมีปฏิกิริย�โต้ตอบ 2 แบบ คือ กรีดร้องแล้ววิ่งหนีออกไป

จ�กบ้�น หรือเกิดอ�ก�รก้�วข�ไม่ออก ตัวแข็ง ไม่ส�ม�รถออก

ไปจ�กตรงนั้นชั่วขณะ และแน่นอนว่�พวกเข�จะไม่กล้�จับหรือฆ่�

แมงมุมด้วยตัวเอง นอกจ�กนี้บ�งคนยังพ�ลกลัวสิ่งที่ละม้�ยกับ 

แมงมุมไปด้วย เช่น กลัวอะไรที่มีขนยุ่บยั่บ กลัวสิ่งที่เคลื่อนไหวเร็ว 

และกลัวตัวอะไรที่มีข�ย�วหรือมี 8 ข�

 สำ�หรับส�เหตุที่โรคกลัวแมงมุมพบได้ม�กในผู้คนทั่วไปนั้น 

นักจิตวิทย�ยังไม่พบหลักฐ�นที่บ่งชี้ได้แน่ชัด แต่ก็มีนักวิช�ก�ร 

และนักจิตวิทย�หล�ยๆ ท่�น พย�ย�มอธิบ�ยถึงส�เหตุของโรค

กลัวแมงมุมที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ไว้หล�ยแนวท�ง เช่น พอล ฮิลย�ร์ด  

(Paul Hillyard) ได้ ให้ข้อมูลใน The Private Life of Spiders ว่�  

โรคกลัวแมงมุมพบม�ตั้งแต่สองพันปีที่แล้วในดินแดนอะบิสซิเนีย  

(ประเทศเอธิโอเปียในปัจจุบัน) และท�งตอนใต้ของทวีปยุโรป สันนิษฐ�น 

ว่�สมัยนั้นมีคว�มเชื่อว่�ก�รถูกแมงมุมกัดจะทำ�ให้เป็นโรคฮิสทีเรีย 

(Hysteria) ซึ่งเป็นโรคจิตเวชที่แสดงออกถึงภ�วะควบคุมอ�รมณ์

ไม่ได้ จึงอ�จทำ�ให้หว�ดกลัวกันม�ก

 นอกจ�กนี้ยังมีนักจิตวิทย�เชิงวิวัฒน�ก�รท่�นหนึ่ง เคยเสนอ 

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับส�เหตุของโรคกลัวแมงมุมไว้ว่� โรคกลัวแมงมุม  

อ�จเป็นกลวิธีเพื่อคว�มอยู่รอดของบรรพบุรุษ เนื่องจ�กแมงมุม 

ส่วนใหญ่มีพิษ และคว�มกลัวก็อ�จเป็นหนท�งป้องกันให้พวกเข� 

รอดพ้นจ�กพิษร้�ยได้ และกล�ยเป็นส่ิงท่ีถูกบอกหรือสืบทอดกันม�  

แมงมุมตัวจิ๋วที่ไต่บนใยไปมาบนต้นไม้หรือตามมุมต่างๆ ในบ้านอาจเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตแสนธรรมดาของใคร
หลายคน แต่สำาหรับบางคนเพียงแค่เห็นใยแมงมุม หรือภาพแมงมุมในหนังสือ ก็เกิดอาการกรีดร้อง ร้องไห้  
มือเย็น ใจส่ัน เหง่ือออกมาก และบางรายอาจหวาดกลัวสุดขีดจนถึงข้ันช็อก หมดสติ หรือระบบหัวใจล้มเหลวได้  
ซึ่งอาการเช่นนี้เป็นความกลัวจำาเพาะชนิดหนึ่งที่เรียกว่า โรคกลัวแมงมุม หรือ Arachnophobia

ข้อมูลจาก: http://phobias.about.com/

Arachnophobia 
มุมน่ากลัว...ของคนกลัวแมงมุม

แต่ทั้งนี้ นักจิตวิทย�บ�งท่�นออกม�โต้แย้งว่� สัตว์หล�ยชนิด เช่น 

เสือ จระเข้ มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดภัยคุกค�ม หรือเป็นอันตร�ย 

ต่อชีวิตมนุษย์โบร�ณม�กกว่� แต่โรคกลัวต่อสัตว์ร้�ยเหล่�นั้นกลับ 

ไม่ค่อยพบเห็นม�กเท่�โรคกลัวแมงมุม ดังน้ันพวกเข�จึงเชื่อว่� ส�เหตุ 

ของโรคกลัวแมงมุมน่�จะม�จ�กพื้นฐ�นท�งวัฒนธรรม หรือคว�ม

เชื่อที่เกี่ยวกับธรรมช�ติของแมงมุมม�กกว่�

 อย่�งไรก็ดีแม้ โรคกลัวแมงมุมจะไม่ใช่โรคอันตร�ยร้�ยแรง 

แต่ก็สร้�งข้อจำ�กัดและเป็นอุปสรรคต่อก�รใช้ชีวิตอยู่ไม่น้อย  

เพร�ะในร�ยที่มีอ�ก�รรุนแรง บ�งคนอ�จถึงขั้นไม่ยอมนั่ง ไม่ยอม 

ว�งกระเป๋�บนพื้น ห�กไม่แน่ใจว่�แถวนั้นมีหรือไม่มีแมงมุมอยู่  

รวมทั้งยังไม่กล้�เดินท�งไปเที่ยว ไปสวนสัตว์ ไปแคมป์ปิงในสวน  

ในป่� หรือสถ�นท่ีใดๆ ก็ต�มท่ีพวกเข�ไม่ม่ันใจว่�จะไม่พบเจอแมงมุม  

 ทั้งนี้จิตแพทย์และนักวิทย�ศ�สตร์ได้พย�ย�มศึกษ�ห�

หนท�งบำ�บัดรักษ�โรคกลัวแมงมุมหล�กหล�ยวิธีด้วยกัน เช่น วิธี

ก�รบำ�บัดด้วยก�รรับรู้และพฤติกรรม หรือ Cognitive-behavioral 

therapy (CBT) คือ อ�ศัยก�รบำ�บัดผ่�นก�รพูดคุยกับจิตแพทย์ 

เพื่อเปลี่ยนคว�มคิด ปรับพฤติกรรม และเรียนรู้ที่จะแก้ปัญห� 

คว�มกลัว บ�งร�ยอ�จต้องใช้ย�ในก�รรักษ�ร่วมด้วย นอกจ�ก

นี้ก็ยังมีก�รรักษ�ด้วยวิธีให้ผู้ป่วยเผชิญหน้�กับสิ่งที่กลัว โดยเริ่ม

มีก�รใช้โปรแกรมภ�พ 3 มิติเข้�ม�จำ�ลองสถ�นก�รณ์ที่ต้องเจอ

แมงมุม เพื่อให้ผู้ป่วยฝึกเอ�ชนะคว�มกลัวให้ได้

 นอกเหนือจ�กก�รบำ�บัดรักษ�ด้วยวิธีที่กล่�วม�แล้วนั้น วิธีที่ดี

ที่สุด คือ ก�รเรียนรู้ ทำ�คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับแมงมุมและพฤติกรรม

ของมันให้ม�กที่สุด เพร�ะอย่�งน้อยก็ช่วยให้เร�รู้วิธีที่จะหลีกเลี่ยง 

ก�รเผชิญหน้�กับแมงมุมได้

วสุ ทัพพะรังสี
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พฤติกรรมรักกับฮอร์โมนที่พุ่งพล่าน
  ห้วงคว�มรักของคนเร�แบ่งเป็น 3 ช่วง โดยจะมีฮอร์โมนที่แตก

ต�่งกันม�ร่วมแสดงบทบ�ท ในช่วงแรกของโลกแหง่รัก เปน็ช่วงทีเ่ร�

อย�กได้ อย�กมี เกิดอ�ก�รชอบ ถูกใจ นั่นเป็นผลจ�กฮอร์โมนเพศ 2 

ตัว คือ เทสโทสเทอโรนและเอสโตรเจน

  เมื่อมีบุคคลเป้�หม�ยแล้ว จะเข้�สู่ช่วงคลั่งรัก ที่ทำ�ให้ชีวิตเร�

ผิดเพี้ยนไป หมกมุ่น ไม่สนใจโลก เอ�แต่เพ้อ ละเมอถึงคนรัก อ�ก�ร

เหล่�นี้ เกิดจ�กส�รสื่อประส�ทในกลุ่ม โดพามีน ที่ส่งผลให้สมองตื่น

ตวั นอร์อะดรีนาลนีทีท่ำ�ใหเ้หงื่อแตกและหวัใจเตน้รัว และเซโรโทนิน 

ที่ทำ�ให้เกิดอ�ก�ร...ซึม..เศร้�..เหง�..เพร�ะรัก

  ในช่วงสดุท�้ย เมื่อบคุคลเป�้หม�ยยอมตกลงปลงใจ ไมว่่�จะเปน็

แฟน หรือร่วมหอลงโรง ฮอร์โมนสองตัวสำ�คัญที่ถูกขับออกม�และมี

ส่วนช่วยรักษ�คว�มรักคว�มผูกพันคือ ออกซีโทซิน ซึ่งจะถูกขับออก

ม�เมื่อช�ยหญิงมีคว�มสัมพันธ์กันลึกซึ้ง และวาโซเพรสซิน ที่เป็นตัว

ขับเคลื่อนชีวิตครอบครัวแบบผัวเดียวเมียเดียว

ความรักทำาให้คนตาบอด
  ในช่วงแรกของรัก นักวิจัยพบว่� คว�มรักทำ�ให้เร�หูบอดเสีย

ม�กกว่� เพร�ะเมื่อเร�ปิ๊งใครสักคนที่ไม่รู้จักหัวนอนปล�ยเท้� และ

ถ้�มีโอก�สได้พูดคุยกันส้ันๆ แค่น�ทีกว่�ๆ ระบบภ�ยในร่�งก�ยก็จะ

ประมวลผลได้แล้วว่� จะรุกต่อ หรือ จะชิ่งดี เพียงแต่คว�มประทับใจ 

ทีเ่กิดจ�กพูดคยุกับบคุคลเป�้หม�ยนัน้ ไม่ใช่จ�กส�ระทีเ่ธอหรือเข�พูด

ออกม� แตก่ลบัเปน็ ‘ภ�ษ�ก�ย’ ต�่งห�กทีส่ร้�งคว�มประทบัใจไดด้กีว่�  

ซึ่งหม�ยคว�มว่� ห�กคุณมีลีล�ที่ดี (และมีส�ระบ้�ง) ก็มีโอก�สมัด

ใจเข�หรือเธอได้ไม่ย�ก

กลไกแห่งความรัก
ในบริบททางวิทยาศาสตร์
เมือ่วาระเดือนกุมภาพันธ์เวียนมาถึง คนจำานวนไมน้่อยคงจะนึกถึง “วันวาเลนไทน์” หรือ 

วันแห่งความรัก ในแง่ของความรักแบบหนุ่มสาว แท้จริงแล้วเกิดข้ึนได้อย่างไรในเชิงกลไก

ของวิทยาศาสตร์.... นักวิทยาศาสตร์มีเหตุผลมาอธิบายให้เราเข้าใจรักมากขึ้น ซึ่งแม้ว่าจะ

ฟังแล้วไม่ได้อารมณ์ ไม่โรแมนติก แต่จะพบว่ามันเป็นข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในตัวเราโดยมี

เราเป็นผู้กระทำาทั้งสิ้น

พฤติกรรมรักของหนู
แห่งทุ่งหญ้าแพรรี
 หนแูหง่ทุง่หญ�้แพรรี (Prairie vole) ข้ึนชื่อว่� เปน็ตน้แบบ

ของ คู่รักในฝัน เมื่อมันมีครอบครัว พ่อหนูจะฟีลกู๊ดจนหลั่งส�ร 

“ว�โซเพรสซิน” ซ่ึงเปน็ส�เหตสุำ�คญัทีท่ำ�ใหพ่้อหนแูพรรีเปน็ส�มี

ทีส่มบรูณแ์บบ ทัง้อบอุน่ ซื่อสัตย ์และรับผดิชอบ แตจ่ะดว้ยคว�ม 

หมั่นไสห้รอือะไรกต็�มแต่ นกัวทิย�ศ�สตร์ได้ทดลองลดปรมิ�ณ

ว�โซเพรสซินในพ่อหนู แล้วพบว่� พ่อหนูที่ดีม�ตลอด เร่ิมมี

อ�ก�รเย็นช� ห่�งเหินคู่รัก ไม่สนใจครอบครัวอย่�งเห็นได้ชัด

ดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจ
  ในประเดน็ของคว�มรักทีเ่กิดจ�กก�รมองต�นัน้ นกัวิทย�ศ�สตร์

บอกว่�เมื่อเร�รู้สึกสนใจอะไร รูม่�นต�ของเร�จะขย�ย นัยน์ต�จะดู

กลมโตและเปน็ประก�ย ซ่ึงอ�จจะเปน็ก�รสง่สญัญ�ณเลก็ๆ จ�กหัวใจ

ไปสะกิดเตือนให้เข�และเธอรู้ตัวก็เป็นได้ ห�กส�วอิต�เลียนในสมัย

กล�งได้รู้เรื่องนี้คงเซ็ง เพร�ะโดยธรรมช�ติที่เธอแค่เจอคนที่ถูกใจ 

นัยน์ต�ของพวกเธอก็จะกลมโตสวยง�มได้ โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว ไม่

ต้องม�นั่งคั้นลูกเบลล�ดอนน่� (Belladonna) เพื่อเอ�น้ำ�ม�หยอดทำ�

ต�แบว๊ใหเ้มื่อยดังที่ส�วยุคนั้นนยิมทำ�กนั แถมยงัเสีย่งต�บอดอีกต่�ง

ห�ก

ผู้หญิงหรือผู้ชายช่างเลือกกว่ากัน?
  สำ�หรับผู้ช�ย พบว่�ส่วนม�กจะมองผู้หญิงท่ีรูปลักษณ์ภ�ยนอก

ก่อน โดยรูปร่�งของผูห้ญงิทีเ่ตะต�ผูช้�ยทีสุ่ดนัน้ ตอ้งมลีกัษณะคล�้ย

น�ฬิก�ทร�ยที่มีเอวคอดกิ่ว ห�กเอ�ขน�ด “รอบเอว” ห�รด้วย “รอบ

สะโพก” แล้ว ควรได้ค่�ประม�ณ 0.7 นอกจ�กนี้ยังพบว่� ผู้หญิงที่มี

สัดส่วนใกล้เคียง 0.7 นั้น ส่วนใหญ่แข็งแรง เหม�ะจะม�เป็นแม่ของ

ลูกอย่�งม�ก

 ในขณะทีผู่ช้�ยเส�ะห�หญงิในฝนัจ�กเปลอืกนอก ผูห้ญงิเองกลบั

มอง ทีค่ว�มส�ม�รถ และภ�วะผู้นำ�ท่ีมีอยู่ในตัวของผู้ช�ยม�กกว่� ผู้หญิง

บ�งคนก็ลึกซ้ึงเกินค�ดเด� เธอเลือกสนใจผู้ช�ยที่มีกลิ่นก�ยคล้�ยพ่อ

ของตัวเอง เพร�ะเชื่อว่� เข�น่�จะมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีเหมือนที่มีอยู่

ในตวัเธอ และถ้�โชคด ีเข�เหล�่นัน้อ�จจะมยีนีดอีื่นๆ อยู่ในตวัอกีดว้ย

คนเป็นเนื้อคู่กันจะหน้าเหมือนกัน
  คนเร�มักจะสนใจคนที่ดูคล้�ยตัวเอง ไม่ว่�จะเป็นรูปร่�ง หน้�ต�  

หรือบคุลกิภ�พ มกี�รทดสอบเรื่องนีโ้ดยก�รนำ�ภ�พใบหน�้ของผูเ้ข้�ร่วม 

ทดสอบม�แปลงให้เป็นเพศตรงข้�ม แล้วเอ�ไปปนกับรูปคนอื่น เมื่อ

ให้ผู้ทดสอบเลือกคนที่ถูกใจ ปร�กฏว่�ส่วนใหญ่เลือกรูปของตัวเอง 

นักจิตวิทย�บอกว่� ส่ิงที่เกิดข้ึนนี้ เป็นเพร�ะคว�มฝังใจในวัยเด็กซ่ึง

เห็นหน้� “พ่อและแม่” ที่คล้�ยกับตัวเองซ้ำ�ไปซ้ำ�ม�ทุกวัน พอได้เห็น

คนที่มีหน้�ต�ในแบบที่คุ้นเคย ก็ไม่แปลกที่จะถูกชะต� รู้สึกอบอุ่นใน

หัวใจ และคิดว่�น่�จะเป็นคนที่ใช่

ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์
  คว�มรักเป็นปฏิกิริย�ท�งเคมีที่เกิดข้ึนภ�ยในร่�งก�ย และยัง

เกี่ยวพันกับปัจจัยท�งสังคม วัฒนธรรม รวมทั้งก�รเรียนรู้ด้วย คว�ม

รักเตบิโตข้ึนพร้อมๆ กับเร� โดยประสบก�รณเ์ปน็ส่ิงสำ�คญัทีท่ำ�ให้เร�

รู้จกัเลอืกทีจ่ะรัก รู้จกัหยดุ เพื่อทีจ่ะเร่ิมใหม ่และรู้จกัสร้�งเงื่อนไขเพื่อ

ให้ไดม้�ซ่ึงก�รดำ�รงพันธุท์ีเ่หม�ะสม ห�กเร�เข้�ใจ ก็จะพบว่� ณ ที่ใด

ที่มีรัก ที่นั่นไม่จำ�เป็นต้องมีทุกข์เสมอไป

ลูกเบลลาดอนน่า

wikipedia.org

แหล่งที่มา :

http://www.bbc.co.uk/science/hottopics/love/senses.shtml 

http://www.economist.com, http://www.scienceofrelationships.com

รักฉัตร เวทีวุฒาจารย์
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“ช็อกโกแลตไดเอต” 
สูตรเด็ดพิชิตความอ้วน

“ช็อกโกแลต” กับการลดนํ้าหนัก ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันไม่ได้เลย 
เพราะช็อกโกแลตอุดมไปด้วยนํ้าตาล ไขมัน และแคลอรี่ 
ซึ่งถือเป็นสิ่งต้องห้ามสําหรับผู้ที่กําลังลดความอ้วน 

แต่ปัจจุบันมีทางเลือกใหม่แล้วกับ “ช็อกโกแลตไดเอต” (Chocolate Diet) 
ซึ่งกําลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น

Marlo Mittler ผู้เช่ียวช�ญด้�นโภชน�ก�รเด็กและวัยรุ่น 

จ�ก Cohen Children’s Medical Center of New York ใน

สหรัฐอเมริก� ได้เขียนบทคว�มเผยแพร่ในเว็บไซต์ LiveScience 

ซ่ึงเป็นเว็บไซต์ข่�ววิทย�ศ�สตร์และสุขภ�พ เมื่อช่วงต้นเดือน 

มนี�คม ค.ศ. 2014 โดยไดร้ะบวุ่� ในช่วงไมก่ี่ปทีีผ่�่นม�นีม้งี�นวิจยั

หล�ยชิ้นได้เผยถึงคว�มลับที่ซ่อนอยู่ในช็อกโกแลต ซึ่งล้วนแต่เป็น

สิ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภ�พแทบทั้งสิ้น 

 มีร�ยง�นผลก�รวิจัยหล�ยช้ินบอกว่� ก�รบริโภคช็อกโกแลต

เป็นประจำ�จะช่วยลดคว�มดนัโลหติ ลดคว�มเส่ียงตอ่โรคหวัใจและ

หลอดเลือด เพิ่มปริม�ณคอเลสเตอรอลที่มีประโยชน์ และควบคุม

ปริม�ณอินซูลินในร่�งก�ยได้ อีกทั้งส�รต้�นอนุมูลอิสระและองค์

ประกอบท�งเคมีที่มีอยู่ในช็อกโกแลตยังมีส่วนช่วยเพ่ิมก�รเผ�

ผล�ญพลังง�นในร่�งก�ยอีกด้วย แต่ก�รรับประท�นช็อกโกแลต

ให้ไดป้ระโยชนต์อ่สุขภ�พต�มทีก่ล�่วม�นัน้ จะตอ้งเปน็ “ด�ร์กช็อก

โกแลต” เท�่นัน้ และข้ึนอยูกั่บคว�มถ่ีในก�รบริโภค ไม่ใช่ปริม�ณที่

บริโภคเข้�ไป

 Marlo Mittler เขียนไว้ ในบทคว�มว่� ปัจจุบันนี้มีสูตรก�รลด 

นำ้�หนักแบบ Chocolate Diet  หล�ยสูตร และผู้ลดนำ้�หนักแทบ

ทุกคนก็ต้องก�รนำ�สูตรนี้ไปใช้เนื่องจ�กมันดึงดูดคว�มสนใจจ�กผู้

ทีรั่กช็อกโกแลตทีม่อียูท่กุหนทกุแหง่ไดเ้ปน็อย�่งด ีแตอ่ย�่งไรก็ต�ม 

วีณา ยศวังใจ

43



ยอยโลกขอมูลขาวสารวิทยาศาสตรเพ�อคุณ

44

ก็ควรเลือกช็อกโกแลตที่มีโกโก้เป็นส่วนประกอบในเปอร์เซ็นต์ที่สูง

ที่สุด แต่มีไขมัน นำ้�ต�ล และแคลอรี่ตำ่� โดยเธอได้แนะนำ�ว่�ควร

บริโภคช็อกโกแลตวันละไมเ่กิน 1 ออนซ์ (ประม�ณ 28.35 กรัม) ซ่ึง

จะทำ�ให้ร่�งก�ยเร�ได้รับพลังง�นประม�ณ 110-150 แคลอรี่ ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับประเภทของช็อกโกแลตด้วย 

 พร้อมกันนี ้Katherine Tallmadge ยงัไดแ้นะนำ�สูตรช็อกโกแลต

ร้อนเพื่อสุขภ�พที่ทำ�ได้ง่�ย โดยมีส่วนผสม ได้แก่ 

 • ผงโกโก้บริสุทธิ์ 1 ช้อนช�

 • นำ้�ผึ้ง 1 ช้อนช� 

 • นมไขมันตำ่� หรือ นมถั่วเหลือง 1 ถ้วย

 ผสมส่วนผสมทั้งหมดทั้งหมดเข้�ด้วยกัน นำ�ไปอุ่นในไมโครเวฟ

ประม�ณ 2-3 น�ที คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้�กัน จะได้เครื่อง

ดื่มช็อกโกแลตร้อนที่มีส�รฟล�โวนอยด์ประม�ณ 25 มิลลิกรัม ให้

พลังง�นประม�ณ 115 แคลอรี่ และไขมันอิ่มตัว 0%

สูตร Chocolate Diet ทุกสูตร

จะกำ�หนดให้รับประท�นแต่

เฉพ�ะอ�ห�รที่มีก�รควบคุม

ปริม�ณแคลอร่ีร่วมกับก�รออก

กำ�ลังก�ย และรับประท�น

ช็อกโกแลตในช่วงเวล�หรือใน

ปริม�ณที่กำ�หนดไว้โดยเฉพ�ะ 

ซ่ึงด�ร์กช็อกโกแลตในปริม�ณ

เพียงเลก็นอ้ยนีจ้ะส�ม�รถตอบ

สนองตอ่ตุม่รับรสได ้ทำ�ใหรู้้สึก

กระปร้ีกระเปร่� ช่วยในก�ร

เผ�ผล�ญพลังง�น และช่วย

ควบคุมคว�มอย�กอ�ห�รได้

 นอกจ�กนี้ Katherine Tallmadge นักกำ�หนดอ�ห�รวิช�ชีพ 

(registered dietitian) หรือผู้เชี่ยวช�ญด้�นอ�ห�รบำ�บัดโรค ช�ว

อเมริกัน ผู้เขียนหนังสือ “Diet Simple: 195 Mental Tricks, 

Substitutions, Habits & Inspirations” ไดเ้ขียนบทคว�มเผยแพร่

ในเว็บไซต์ LiveScience เช่นเดียวกันว่� ง�นวิจัยทั้งหมดที่เผยให้

เห็นถึงประโยชน์ของช็อกโกแลตต่อสุขภ�พ ล้วนแล้วแต่เป็นง�น

ที่ศึกษ�วิจัยในโกโก้บริสุทธิ์ที่ไม่ได้เพิ่มคว�มหว�น (unsweetened 

cocoa) หรือในช็อกโกแลตสูตรที่มีส�รฟล�โวนอยด์ (flavonoid) 

สูง ซึ่งฟล�โวนอยด์นี้เองที่เป็นส�รสำ�คัญในเมล็ดโกโก้ที่มีฤทธิ์ช่วย

ต้�นอนุมูลอิสระได้ และแทบจะไม่มีเหลืออยู่ในช็อกโกแลตส่วน

ใหญ่ที่มีจำ�หน่�ยทั่วไปในศตวรรษที่ 21 เนื่องจ�กผู้ผลิตมักจะสกัด 

ฟล�โวนอยด์ที่ให้รสขมออกไปเพื่อลดคว�มขมในช็อกโกแลต และ

ใส่ส�รเติมแต่งต่�งๆ เพ่ิมเข้�ไปเพื่อให้ได้ช็อกโกแลตที่มีรสหว�น

มันอย่�งที่ผู้บริโภคทั่วไปชื่นชอบ ทว่�นับตั้งแต่ที่มีก�รค้นพบส�ร 

ฟล�โวนอยดแ์ละประโยชนข์องมนั ก็ทำ�ให้บริษัทผูผ้ลติช็อกโกแลต

เร่ิมหันม�ใหค้ว�มสำ�คญักับก�รพัฒน�ผลติภณัฑช็์อกโกแลตทีม่สี�ร 

ฟล�โวนอยด์สูงและยังคงรสช�ติที่ดีเอ�ไว้ได้ 

 Katherine Tallmadge ยังได้แนะนำ�เคล็ดลับในก�รรับประท�น

ช็อกโกแลตให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภ�พว่� อันดับแรกควรเลือก

ผลิตภัณฑ์ที่จะทำ�ให้ร่�งก�ยของเร�ได้รับส�รฟล�โวนอยด์ม�กกว่� 

นัน่หม�ยคว�มว่�จะตอ้งเปน็ผลติภณัฑท์ีผ่�่นกระบวนก�รแปรรูปม�

แลว้ไมม่�ก ทำ�ให้ไมส่ญูเสียฟล�โวนอยด์ไปในระหว่�งกระบวนก�ร

ผลิตม�กนัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โกโก้ ห�กเป็นผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต 

แหล่งข้อมูล:

http://www.livescience.com/44097-the-chocolate-diet.html

http://www.livescience.com/43222-is-chocolate-healthy.html

แหล่งภาพ

http://www.mulher.com.br/12941/vigilantes-do-peso-ensina-comer-chocolate-sem-engordar

http://katherinetallmadge.com/wp-content/uploads/2013/05/Segal-2-katherinet-320-best-portrait-edited.jpg

http://3.bp.blogspot.com/-qdYBUftN0Gk/UoLWefmOZ8I/AAAAAAAAAxU/v56MIGtTUYA/s1600/Dark-Hot-Chocolate-Vertical-Lifestyle.jpg
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6 พฤติกรรม
ทำาลายสุขภาพเทียบเท่ากับ

การสูบบุหรี่

งานวิจัยหลายชิ้นในสหรัฐอเมริกายืนยันว่า มีกิจวัตรประจำาวัน 6 ประเภทที่ทำาร้าย
ร่างกายคนเราเทียบเท่ากับการสูบบุหร่ี หรือได้รับสารพิษชนิดเดียวกับที่มีอยู่ใน 

ควันบุหรี่ จนอาจทำาให้เสี่ยงเป็นมะเร็งชนิดต่างๆ ได้

วีณา ยศวังใจ
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แม้ว่�เร�จะออกกำ�ลงัก�ยเป็นประจำ� แต่ห�กยงัมพีฤตกิรรมทีช่อบ

นั่งอยู่กับที่ต่อเนื่องกันเป็นเวล�น�นๆ ไม่ว่�จะเป็นก�รนั่งทำ�ง�นใน

ออฟฟิศ หรือนั่งดูโทรทัศน์อยู่ที่บ้�น ก็อ�จส่งผลเสียต่อสุขภ�พได้

เช่นกัน โดยมีข้อมูลจ�ก Alberta Health Services-Cancer Care 

ประเทศแคน�ด� บ่งช้ีว่�ก�รไม่ค่อยขยับร่�งก�ยหรือเคล่ือนไหว

ร่�งก�ยน้อย มคีว�มเช่ือมโยงกับผูป่้วยทีเ่ข้�รับก�รรักษ�โรคมะเร็ง

ประม�ณ 160,000 ร�ย ทั้งมะเร็งเต้�นม มะเร็งลำ�ไส้ มะเร็งต่อม

ลกูหม�ก และมะเร็งปอด ซ่ึงเป็นจำ�นวนม�กถึง 2 ใน 3 ของจำ�นวน

ผู้ป่วยมะเร็งเนื่องจ�กก�รสูบบุหรี่

โปรตีนจ�กเนื้อสัตว์จะอุดมด้วยส�รไอจีเอฟ-1 (IGF-1) ซึ่งเป็น

ส�รคล้�ยอินซูลิน และเป็นโกรทฮอร์โมนชนิดหนึ่งท่ีมีคว�มสำ�คัญ

ต่อก�รเจริญเติบโตของร่�งก�ย โดยเฉพ�ะในเด็กที่จำ�เป็นต้องได้

รับอย่�งเพียงพอ แต่ในวัยผู้ ใหญ่ห�กได้รับฮอร์โมนชนิดนี้ม�กเกิน

ไปก็อ�จกล�ยเป็นผลเสียม�กกว่�ผลดี เพร�ะไอจีเอฟ-1 ส�ม�รถ

ไปกระตุ้นก�รเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ โดยผลก�รวิจัยจ�ก

ทมีนกัวิจยัของมห�วิทย�ลยัเซ�เทร์ินแคลฟิอร์เนยี สหรัฐอเมริก� ที่

ตีพิมพ์ในว�รส�ร Cell Metabolism ร�ยง�นว่� บุคคลในช่วงวัย

กล�งคนทีบ่ริโภคโปรตนีจ�กเนือ้สัตว์ในปริม�ณม�ก มแีนวโน้มเสีย่ง

ต่อก�รเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งม�กกว่�ผู้ที่บริโภคเนื้อสัตว์น้อยกว่�

ถึง 4 เท่�

นั่งอยู่กับที่ตลอดทั้งวัน

ข้อควรปฏิบัติ:
 ห�กใครทีต่อ้งนัง่ทำ�ง�นอยูท่ีโ่ตะ๊ทำ�ง�นเปน็ส่วน

ใหญ่ ก็ควรห�เวล�ลุกจ�กโต๊ะออกไปเดินเล่นยืดเส้น 

ยืดส�ย ให้ร่�งก�ยได้ขยับเขยื้อนบ้�ง หรือลองเปลี่ยน

อิริย�บถจ�กนั่งเป็นยืนทำ�ง�นบ้�งก็เป็นวิธีที่ไม่เลว ส่วนเวล�

ที่อยู่บ้�นก็ไม่ควรน่ังแช่เป็นผักอยู่หน้�จอโทรทัศน์ตลอดท้ังวัน  

ควรลุกข้ึนเดินบ้�ง เพื่อบริห�รกล้�มเน้ือและผ่อนคล�ยกล้�มเน้ือ 

จ�กก�รนั่งในท่�เดิมเป็นเวล�น�นๆ ห�กมีวันว่�งเหลือเฟือ

ก็อ�จแบ่งเวล�สำ�หรับออกกำ�ลังก�ยหรือเล่นกีฬ�ที่ 

ช่ืนชอบ แต่ห�กไม่ค่อยมีเวล�ว่�ง ก�รทำ�กิจกรรม 

ง�นบ้�นเล็กๆ น้อยๆ ก็ช่วยได้

รับประทานเนื้อสัตว์และชีสมากเกินไป

ข้อควรปฏิบัติ:
 โดยปกติแล้วบุคคลทั่วไปในวัยทำ�ง�น มี

คว�มต้องก�รโปรตีนในแต่ละวันประม�ณ 0.8 

กรัมต่อน้ำ�หนักตัว 1 กิโลกรัม ซ่ึงแทนที่เร�จะให้

ร่�งก�ยได้รับแต่โปรตีนจ�กเนื้อสัตว์แต่เพียงอย่�ง

เดยีว ลองเปลีย่นม�รับประท�นโปรตนีจ�กพชืแทนบ�้ง 

เช่น เมลด็ธญัพชื ผกัใบเขียว และถ่ัวต�่งๆ ซ่ึงบ�งชนดิ

อ�จมโีปรตนีสูงเทยีบเท�่เนือ้สัตว์ และยงัช่วยให้เร�

ห่�งไกลจ�กโรคมะเร็งม�กขึ้นด้วย
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อุปกรณ์ในครัวเรือนอย่�งเต�แก๊สก็มีส่วนทำ�ให้สุขภ�พแย่ลงได้

เหมอืนกัน เนือ่งจ�กในขณะทีเ่ร�ใช้แก๊สหุงต้มในก�รประกอบอ�ห�ร 

ร่�งก�ยของเร�ก็จะค่อยๆ สะสมส�รพิษบ�งอย่�งทีเ่กิดจ�กก�รเผ�ไหม้ 

ของแก๊สหุงต้ม ได้แก่ ค�ร์บอนมอนอกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ 

และฟอร์ม�ลดไีฮด์ ซ่ึงส�รพิษทัง้ 3 ชนดินีเ้ป็นชนดิเดยีวกับทีพ่บใน

ควันบหุร่ี และเมือ่เดอืนธนัว�คม ค.ศ. 2013 ว�รส�ร Environmental 

Health Perspectives ได้เผยแพร่ร�ยง�นวิจยัทีพ่บว่� ปริม�ณส�ร

พิษทั้ง 3 ชนิดนี้ มีอยู่ในบ้�นเรือนที่มีก�รใช้แก๊สหุงต้มเกินกว่�

ปริม�ณทีน่โยบ�ยส�ธ�รณสุขกำ�หนดไว้ ซ่ึงในปัจจบุนันีป้ระช�ชนใน

สหรัฐฯ ร้อยละ 34 ใช้แก๊สหุงต้มในก�รประกอบอ�ห�ร

ใช้แก๊สหุงต้มในการประกอบอาหาร

ข้อควรปฏิบัติ:
 ก�รใ ช้อุปกรณ์ดูดค วันห รือพัดลม

ดูดอ�ก�ศในระหว่�งที่มีก�รใช้แก๊สหุงต้ม 

ส�ม�รถช่วยลดปริม�ณมลพิษในอ�ก�ศใน

บริเวณนั้นได้ม�ถึงร้อยละ 60-90 และก�รใช้ 

back burner จะช่วยใหเ้ครื่องดดูควันดดูส�รพิษ

จ�กก�รเผ�ไหม้ได้ทั้งหมด

ใช้น้ำามันประกอบอาหารผิดประเภท

ถึงแม้ว่�เร�จะใช้เต�ไฟฟ้�ในก�รประกอบอ�ห�รแทนเต�แก๊ส 

ทำ�ให้เร�ส�ม�รถหลีกเลี่ยงส�รพิษจ�กก�รเผ�ไหม้ของแก๊สหุงต้ม

แล้วก็ต�ม แต่ก็ไม่ได้หม�ยคว�มว่�เร�จะปลอดภยัจ�กมลพิษในครัว

แน่นอนแล้ว เพร�ะมีผลก�รศึกษ�วิจัยในสหรัฐฯ ว่� ครัวใน

ภัตต�ค�ร ร้�นอ�ห�ร และในที่พักอ�ศัยที่มีก�รปรุงอ�ห�รด้วย

คว�มร้อนสูงร่วมกับก�รใช้เนยข�ว (shortening) หรือใช้นำ้�มันพืช

จำ�พวกนำ�้มนัถ่ัวเหลอืง ก่อให้เกิดไอระเหยของส�รประกอบจำ�พวก

แอลดไีฮด์ (aldehydes) และพอลไิซคลกิอะโรม�ตกิไฮโดรค�ร์บอน 

(polycyclic aromatic hydrocarbons) ซ่ึงส�รเหล่�นีเ้ป็นอนัตร�ย

อย่�งยิ่งต่อระบบท�งเดินห�ยใจ อีกทั้งยังเป็นส�รก่อมะเร็งด้วย 

และเป็นส�รพิษชนิดเดียวกับที่พบอยู่ในควันบุหรี่ด้วยเช่นกัน

ข้อควรปฏิบัติ:
 ควรเลอืกใช้น้ำ�มนัใหเ้หม�ะกับชนดิและประเภทของก�ร

ปรุงอ�ห�ร และคำ�นึงถึงคว�มร้อนที่ใช้ ในก�รปรุงอ�ห�รด้วย 

เพื่อสุขภ�พที่ดีของทั้งผู้ปรุงและผู้รับประท�น เช่น น้ำ�มันมะกอก 

เหม�ะสำ�หรับอ�ห�รทีป่รุงดว้ยอณุหภมูต่ิำ� หรือใช้ปรุงน้ำ�สลดั แตไ่มค่วร 

ใช้กับอ�ห�รประเภททอดหรือทีต่อ้งใช้คว�มร้อนสงู ขณะทีน่้ำ�มนัอะโวค�

โดนั้นเหม�ะสำ�หรับใช้ ในก�รทอดหรืออ�ห�รที่ต้องปรุงด้วยคว�มร้อนสูง

ม�กกว่� เช่นเดยีวกับน้ำ�มนัรำ�ข้�ว น้ำ�มนัถ่ัวลสิง น้ำ�มนัเมลด็ช� เนื่องจ�ก

เป็นน้ำ�มันที่มีจุดเกิดควัน (smoking point) สูง คือ ไม่เกิน 180 องศ�

เซลเซียส แต่ห�กเป็นน้ำ�มันที่มีจุดเกิดควันต่ำ� เช่น น้ำ�มันถั่วเหลือง 

จะเหม�ะกับอ�ห�รผัดหรืออ�ห�รทอดที่ใช้เวล�ไม่เกิน 5 น�ที 

แต่ไม่เหม�ะกับอ�ห�รทอดที่ต้องใช้ไฟแรงเป็นเวล�น�น 

เพร�ะจะทำ�ให้เกิดควันและส�รก่อมะเร็งได้
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ข้อนี้อ�จไม่ค่อยเป็นปัญห�สำ�หรับคนไทยโดยเฉพ�ะส�วไทยที่

นิยมผิวข�วม�กกว่� แต่อ�จเป็นเรื่องใหญ่ของช�วตะวันตกที่นิยม

ผวิบม่แดดหรือผวิสแีทนทีด่มูสุีขภ�พด ีดมูเีสนห์่ม�กกว่�ผวิข�วซีด 

ก�รทำ�ให้ผิวเป็นสีแทนไม่ว่�จะโดยก�รนอนอ�บแดดธรรมช�ติริม

ช�ยห�ด หรืออ�บแสงจ�กหลอดไฟ หรือ อินดอร์แทนนิง (indoor 

tanning) บนเตียงที่ออกแบบม�เป็นพิเศษเพื่อให้ได้ผิวสีแทนแบบ

รวดเร็วทันใจ ล้วนแล้วแต่ได้รับอันตร�ยจ�กรังสียูวีไม่ต่�งกัน ซ่ึง

ร�ยง�นก�รศึกษ�วิจัยในว�รส�ร the Journal of the American 

Medical Association เมื่อเร็วๆ นี้เผยข้อมูลว่� ในสหรัฐฯ มีผู้ป่วย

เป็นมะเร็งผวิหนงัจ�กก�รทำ�ผวิสีแทนแบบอนิดอร์แทนนงิประม�ณ 

420,000 ร�ยต่อปี ซึ่งเป็นอัตร�ที่สูงม�กเมื่อเทียบกับผู้ที่ป่วยเป็น

มะเร็งปอดเนื่องจ�กก�รสูบบุหรี่ที่มีประม�ณ 226,000 ร�ยต่อปี

การทำาผิวสีแทน

ข้อควรปฏิบัติ:
 ส่ิงแรกที่ควรทำ�เพื่อคว�มปลอดภัยจ�กก�รทำ�ให้ผิว

เป็นสีแทนก็คือ สร้�งคว�มพึงพอใจในสีผิวต�มธรรมช�ติ

ของตนเอง แต่ถ้�ห�กใครยังอย�กมีสีผิวที่ดูเปล่งแดดข้ึน

อีกสักนิด นักวิทย�ศ�สตร์ก็แนะนำ�ให้รับประท�นแครอทและ 

มะเขือเทศเพ่ิมม�กข้ึน เพร�ะในหัวสีส้มของแครอทและ 

ผลสีแดงๆ ของมะเขือเทศ มีองค์ประกอบของแคโร- 

ทีนอยด์ ในปริม�ณสูง ซ่ึงแคโรทีนอยด์เป็นรงควัตถุที่

ทำ�ให้เกิดสีในพืชและยังมีส่วนช่วยให้สีผิวของเร�เข้ม

ข้ึนได้เม่ือรับประท�นในปริม�ณท่ีม�กพอ โดยมี 

ร�ยง�นผลวิจัย เ ร่ืองนี้ ตี พิมพ์ ในว�รส�ร  

Evolution and Human Behavior
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 การนอนหลับไม่เพียงพอหรืออดนอนเป็นประจำ�จะส่งผลต่อ

สุขภ�พจิตใจและร่�งก�ยโดยตรง ซ่ึงก�รอดหลับอดนอนจะทำ�ให้

ระบบต่�งๆ ของร่�งก�ยทำ�ง�นได้ไม่เต็มประสิทธิภ�พ และกระตุ้น

ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่�งๆ ได้ง่�ย ไม่ว่�จะเป็นคว�มดันโลหิตสูง  

โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน และปัญห�สุขภ�พอื่นๆ 

ต�มม�อีกม�กม�ย โดยมีง�นวิจัยเรื่องหนึ่งพบว่� คนที่นอนหลับ

น้อยกว่� 6-7 ชั่วโมงต่อวันเป็นประจำ� จะมีอัตร�ก�รเสียชีวิตเทียบ

เท่�กับผู้สูบบุหร่ี หรือแม้แต่ก�รนอนไม่เต็มอิ่ม นอนหลับไม่สนิท

หรือหลับๆ ตื่นๆ หรือสะดุ้งตื่นกล�งดึกบ่อยๆ ก็เป็นตัวเร่งให้มะเร็ง

เติบโตได้เช่นกัน

แหล่งข้อมูลและภาพ

http://www.rodalewellness.com/health/unhealthy-habits

http://www.rcot.org/data_detail.php?op=knowledge&id=1

http://tribune.com.pk/story/969442/6-everyday-habits-that-are-as-unhealthy-as-smoking/

http://g3ict.org/design/js/tinymce/filemanager/userfiles/Image/UNIC%20Moscow%20Dec%2016%202010/man%20watching%20TV.jpg

http://www.goodtoknow.co.uk/wellbeing/galleries/35252/tested-best-and-worst-sun-creams

นอนหลับไม่เพียงพอ

ข้อควรปฏิบัติ:
 อย่าคิดว่าอาการเหนื่อยและอ่อนเพลียของเรา

เป็นเรื่องปกติ แต่เมื่อไหร่ท่ีรู้สึกว่าเรานอนหลับไม่พอ

เปน็ประจำา ควรไปปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจดูว่าอาการเหนื่อย

ของคุณมีสาเหตุมาจากความผิดปกติใดๆ ในระหว่างท่ีนอน

หลับหรือเปล่า เช่น ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (sleep apnea) 

ซึง่อาการน้ีเกดิจากการตีบแคบของทางเดินหายใจส่วนบน ส่งผล

ใหม้กีารหายใจขาดจงัหวะ และระดับความอ่ิมตัวของออกซเิจนใน

เลือดน้อยลง ทำาให้ออกซิเจนไปเล้ียงสมองได้น้อยลงด้วย เมื่อ

สมองขาดออกซิเจน ก็จะปลุกให้ร่างกายตื่นเพื่อเริ่มหายใจ

ใหม ่จนเมื่อสมองได้รับออกซิเจนเพียงพอแลว้ก็จะหลบั

ได้อีกคร้ัง แต่หากมอีาการดังกลา่วเกิดข้ึนวนเวียน

ตลอดคืน ก็จะส่งผลให้เรานอนหลับได้ไม่

เต็มที่นั่นเอง
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ประจำาเดือนเรื่องน่ารู้
และน่าตื่นเต้น

ทำาไมผู้หญิงถึงมีประจำาเดือน?... ประจำาเดือนมีประโยชน์หรือโทษอย่างไร?...  
นักวิทยาศาสตร์และนักมานุษยวิทยาพยายามเสนอทฤษฎีเพื่ออธิบาย 

ปรากฏการณ์นี้

 เคยสงสัยกันบ�้งหรือไมว่่� ทำ�ไมผูห้ญิงถึงต้องมปีระจำ�เดือน ? แลว้มนัมปีระโยชน์หรือโทษ

อย่�งไรต่อร่�งก�ยคนเร� ?...

 โดยส่วนตัวของผู้เขียนแล้ว เห็นว่�น่ีเป็นคำ�ถ�มท่ีน่�สนใจท่ีสุดในเรื่องท่ีเก่ียวกับสรีรวิทย�ของมนุษย์ 

ประจำ�เดือนทำ�ให้ผู้หญิงเสียเลือดปริม�ณม�กทุกเดือน ร่�งก�ยอ่อนแอลง และเพิ่มคว�มเสี่ยงต่อ

ก�รเป็นโรคโลหิตจ�ง ห�กมองในเชิงวิวัฒน�ก�ร ประจำ�เดือนควรถือเป็นจุดอ่อนของส่ิงมีชีวิตและ

ควรถูกคัดออกไปต�มทฤษฎีก�รคัดเลือกต�มธรรมช�ติ แต่ในคว�มเป็นจริงก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้น

ปัญญาวุฒิ โทญานนท์

50
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 ผู้หญิงยังคงมีประจำ�เดือนอยู่ทุกๆ เดือน น่�สนใจอย่�งยิ่งที่มี

เพียงมนษุย ์ลงิ ว�นร (apes -ลงิไมม่หี�ง ไดแ้ก่ ชิมแปนซี อรัุงอตุงั 

กอริลล่� ชะนี) ค้�งค�ว และหนูชรูงวงช้�ง (elephant shrews-

หนูชนิดหนึ่งที่มีจมูกย�วคล้�ยงวงช้�ง) เท่�นั้นที่มีประจำ�เดือน  

นักวิทย�ศ�สตร์บ�งกลุ่มรวมถึงนักม�นุษยวิทย�จึงพย�ย�มเสนอ

ทฤษฎีเพื่ออธิบ�ยปร�กฏก�รณ์นี้...

 ประจำ�เดือนหรือเมนส์ที่กล่�วถึงในที่นี้เป็นกระบวนก�รท�ง

ชีววิทย�ของมนุษย์ที่เกิดข้ึนทุกเดือนต�มที่ชื่อบอก โดยกลไกคือ 

เมื่อร่�งก�ยเกิดก�รตกไข่ สิ่งแรกสุดที่เกิดขึ้นคือ เอนโดมีเทรียม  

(endometriam) หรือเย่ือบุมดลูกชั้นในจะมีคว�มหน�ม�กข้ึน

แปรผนัต�มปริม�ณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนซ่ึงทำ�หน�้ทีเ่ตรียมคว�ม

พร้อมสำ�หรับมดลูกเพื่อให้เหม�ะสมกับก�รตั้งครรภ์

 เมื่อเอนโดมีเทรียมมีคว�มหน�ม�กข้ึน ก็จะสร้�งโครงสร้�ง

เส้นเลอืดทีซั่บซ้อนอยูภ่�ยใน เมื่อเวล�ผ�่นไป ห�กไมเ่กิดก�รก�รฝงั

ตวัของเอมบริโอหรือตวัออ่น (หลงัจ�กเกิดก�รปฏสินธริะหว่�งสเปร์ิม 

กับเซลล์ไข่) ที่เอนโดมีเทรียม ปริม�ณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน 

จะตกลง เอนโดมีเทรียมและโครงสร้�งเส้นเลือดจะหลุดออกผ่�น

ช่องคลอด ซ่ึงเลือดนี้ก็คือประจำ�เดือนนั่นเอง โดยทั่วไปก�รมี

ประจำ�เดอืนแตล่ะคร้ังของคนเร� ร่�งก�ยจะเสียของเหลวประม�ณ 

30–90 มิลลิลิตร และมีระยะเวล� 3-7 วัน

หนูชรูงวงช้าง (elephant shrews)

วงจรการมีประจำาเดือน

เอนโดมีเทรียม

หากไม่เกิดการการฝังตัว
ของตัวอ่อน เอนโดมีเทรียม
จะหลุดออกมาผ่านช่องคลอด
ที่เรียกว่าประจําเดือนนั่นเอง

 คว�มเชื่อแรกเร่ิมในคริสตศ์ตวรรษที ่20 เกิดจ�กมมุมองตอ่เพศ

สภ�พที่แตกต่�งจ�กปัจจุบัน ในสมัยก่อน เร�เชื่อกันว่�ประจำ�เดือน

เปน็ก�รขับส�รพิษออกม�ท�งช่องคลอด แตก่�รทดลองดงักล�่วไม่

ส�ม�รถเชื่อถือได้ ในท�งวิทย�ศ�สตร์ เนื่องจ�กคว�มลำ�เอียงของ

ผู้ทำ�ก�รทดลองและก�รออกแบบก�รทดลองที่ไม่ดี รวมทั้งเร�ไม่

ส�ม�รถห�หลักฐ�นท�งวิทย�ศ�สตร์ท่ีแน่ชัดถึงส�รพิษในประจำ�

เดือนได้
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เอนโดมีเทรียม ขณะที่มีความหนามากที่สุด

(เครดิตภาพ : Steve Gschmeissner/SPL)

เบเวอร์ลี สตราสมันน์

 ทฤษฎีต่อม�เสนอว่�ประจำ�เดือนเป็นกระบวนก�รทำ�คว�ม

สะอ�ดช่องคลอด แตจ่�กก�รทดลอง กลบัพบหลกัฐ�นทีขั่ดแยง้กัน 

เพร�ะแทจ้ริงแลว้ ประจำ�เดอืนไดเ้พ่ิมคว�มเสีย่งในก�รตดิเช้ือดว้ย

ซ้ำ� เนื่องจ�กเลอืดมทีัง้ส�รอ�ห�รธ�ตเุหลก็ โปรตนี และน้ำ�ต�ล ซ่ึง

เปน็สภ�วะเหม�ะสมตอ่ก�รเตบิโตของแบคทเีรีย โดยสถิตทิ�งก�ร

แพทย์ระบุว่� ในช่วงที่มีประจำ�เดือน ผู้หญิงจะมีโอก�สติดเชื้อม�ก

ข้ึน ซ่ึงเพิ่มคว�มเส่ียงในก�รเสียชีวิต จึงสมควรถูกคัดออกต�ม

ทฤษฎีก�รคัดเลือกต�มธรรมช�ติ

 เพื่อจะตอบคำ�ถ�มนี้ นักม�นุษยวิทย�ก�ยภ�พที่ศึกษ�ระบบ

สืบพันธุ์ของมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มองเรื่องนี้ด้วยทฤษฎี

ที่น่�สนใจดังนี้

 ทฤษฎแีรกเสนอโดยนกัม�นษุยวิทย�ชื่อ เบเวอรล์ ีสตราสมนัน์  

(Beverly Strassmann) ใน ค.ศ. 1996 เข�เสนอว่� ประจำ�เดอืนเกิด

จ�กก�รดูดซับเอนโดมีเทรียมเข้�สู่ร่�งก�ยที่ไม่สมบูรณ์ของมนุษย์  

เมื่อวิเคร�ะหจ์�กองคป์ระกอบต�่งๆ ที่ใช้ระหว่�งก�รมปีระจำ�เดอืน  

สตร�สมันน์เสนอว่� มันเป็นเรื่องที่ดีท่ีสัตว์มีก�รสร้�งและทำ�ล�ย 

เอนโดมเีทรียมทกุเดอืน ดกีว่�ทีจ่ะรักษ�เอนโดมเีทรียมใหพ้ร้อมตอ่

ก�รฝังตัวของเอมบรโิอตลอดเวล� เพร�ะก�รรกัษ�เอนโดมีเทรยีม

ใหค้งอยูไ่ว้นัน้ ร่�งก�ยจะตอ้งใช้ฮอร์โมนและเลอืดปริม�ณม�กเพื่อ

ใหเ้ลอืดไหลเวียนอยู่ในอวัยวะท่ีไมไ่ด้ ใช้ ดงันัน้ส่ิงมชีีวิตส่วนใหญจ่งึ

เลือกที่จะสร้�งและทำ�ล�ยเอนโดมีเทรียมทุกๆ เดือน ต่อม�สตร�- 

สมันน์เสนอว่� สัตว์เกือบทั้งหมดส�ม�รถดูดซึมเอนโดมีเทรียม 

กลบัสู่ร่�งก�ยไดห้�กจำ�เปน็ ในกรณขีองมนษุย ์เนือ้เยื่อของเอนโด- 

มเีทรียมทีม่�กเกินกว่�ร่�งก�ยจะดดูซับไหวจงึไหลออกม�กล�ยเปน็

ประจำ�เดือน (เลือดประจำ�เดือนจะไม่เหมือนกับเลือดที่ออกม�จ�ก

บ�ดแผลทั่วไป เช่นจ�กก�รถูกมีดบ�ด แต่เลือดประจำ�เดือนจะมี

เนื้อเยื่อปนออกม�ด้วย)
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  ทฤษฎตีอ่ม�ของ คอลนิ ฟินน ์(Colin Finn) ใน ค.ศ. 1998 มอง

เรื่องนี้ในมมุกลบั ฟนินเ์สนอว่� ก�รอธบิ�ยส�เหตขุองประจำ�เดอืนจะ

ตอ้งมองยอ้นกลบัไปทีส่รีรวิทย�ก�รสืบพันธุข์องมนษุย ์เข�เสนอว่�

วิวัฒน�ก�รของเอมบริโอและเอนโดมเีทรียม ไมไ่ดเ้ปน็วิวัฒน�ก�ร

แบบร่วมมือกัน (cooperative evolution) แต่เป็นววิัฒน�ก�รแบบ

แข่งขันกัน (competitive evolution) คอื เมื่อเอมบริโอฝงัตวัอยูบ่น 

เอนโดมีเทรียมแล้ว รกของเอมบริโอได้วิวัฒน�ก�รตัวเองโดย

ส�ม�รถเจ�ะทะลุผ่�นเอนโดมีเทรียมของแม่เข้�สู่ระบบเลือดของ

แม่ได้ โดยตรง และหล่ังฮอร์โมนออกม�เพื่อควบคุมส�รอ�ห�รใน

ระบบเลอืดม�หลอ่เลีย้งเอมบริโอ เพื่อใหต้วัเองอยูร่อด โดยไมห่วัง

พ่ึงส�รอ�ห�รผ�่นเอนโดมเีทรียมของแมเ่ท�่นัน้ แตส่ิ่งทีน่�่เปน็หว่ง

ก็คือ ถ้�เอมบริโอพัฒน�ไม่สมบูรณ์หรือต�ย ก็จะเป็นอันตร�ยต่อ

แม่ได้เช่นกัน ดังนั้น ร่�งก�ยจึงต้องมีระบบกำ�จัดเอมบริโอที่ต�ย

ในส่วนนี้อีกชั้นหนึ่ง

 ทฤษฎีของฟินน์ ต้องใช้เวล�ม�กกว่�หนึ่งทศวรรษ จึงมีผู้เห็น

สอดคล้องด้วย และห�หลักฐ�นม�ยืนยันนั่นคือ ง�นวิจัยของ  

ดีนา เอเมรา (Deena Emera) ใน ค.ศ. 2012 กล่�วว่�ก�รควบคุม

พฤติกรรมและก�รย่อยสล�ยของเอนโดมีเทรียมเป็นวัฏจักรในรูป

ของประจำ�เดอืน จะเกิดข้ึนเฉพ�ะกับสัตว์ผูเ้ปน็แมท่ีร่กของเอมบริโอ 

ส�ม�รถเจ�ะทะลุเอนโดมีเทรียมได้เท่�นั้น กระบวนก�รทำ�ล�ย 

เอมบริโอที่ไม่สมบูรณ์น้ีเรียกว่� spontaneous decidualization 

ซ่ึงแตกต่�งกับรกของเอมบริโอของสัตว์กลุ่มอื่นที่จะเจ�ะอยู่บน 

เอนโดมีเทรียมเท่�นั้น วิวัฒน�ก�รแบบแข่งขันกันส�ม�รถอธิบ�ย 

ได้ว่� คว�มพย�ย�มที่สัมฤทธิ์ผลของเอมบริโอทำ�ให้เอมบริโอ 

ส�ม�รถปล่อยฮอร์โมนของตัวเองเข้�สู่ระบบเลือดของแม่ เพ่ิมคว�ม 

ดันโลหติและคว�มเข้มข้นกลโูคส เพ่ิมอ�ห�รเลีย้งเอมบริโอให้ม�ก 

ทีส่ดุ แตก่ระบวนก�รดงักล�่วนี ้ห�กเอมบริโอฝงัตวัทีเ่อนโดมเีทรียม 

ไม่สมบูรณ์ จะทำ�ให้แม่เกิดอันตร�ยได้ และเพื่อป้องกันคว�มเป็นไปได้ 

น้ี ร่�งก�ยของแม่จึงพัฒน�กลไกเพื่อทำ�ล�ยเอมบริโอและเอนโด- 

มีเทรียมที่ไม่สมบูรณ์ออกไปพร้อมกันในรูปของประจำ�เดือน ดังนั้น 

เร�จงึกล�่วไดว่้� ประจำ�เดอืนเปน็กระบวนก�รเพื่อปอ้งกันเอมบริโอ

ทีต่�ยหรือไมส่มบรูณ์ไม่ใหเ้กิดผลกระทบตอ่แมโ่ดยก�รเอ�เนือ้เยื่อ

ทั้งหมดออกไปนั่นเอง

 ทฤษฎีต่อม�ท่ีอธิบ�ยกระบวนก�ร spontaneous decidualization  

อยู่บนพ้ืนฐ�นที่ว่�ก�รปฏิสนธิของมนุษย์มีโอก�สสูงที่จะเกิดคว�ม

ผิดปกติท�งพันธุกรรม เนื่องจ�กก�รปฏิสนธิของมนุษย์ส�ม�รถ

เกิดได้กับไข่ที่มีอ�ยุตั้งแต่หน่ึงวันไปจนถึงเจ็ดวัน คือตั้งแต่ช่วง

ไข่ตกไปจนถึงช่วงมีประจำ�เดือน ห�กสเปิร์มปฏิสนธิกับไข่ที่มีอ�ยุ

ดีนา เอเมรา

แหล่งข้อมูลและภาพ

http://www.bbc.com/earth/story/20150420-why-do-women-have-periods

http://image.slidesharecdn.com/1e1-menstrualcycle1e1-140913083525-phpapp02/95/biology-form-5-chapter-4-41d-menstrual-cycle-22-638.jpg?cb=1410599326

http://rcgd.isr.umich.edu/people/strassmann.html

ม�กจะมีคว�มเส่ียงต่อคว�มผิดปกติท�งพันธุกรรม ง�นวิจัยใน

ปี ค.ศ. 2010 ของ กิส เทเคลนเบิร์ก (Gijs Teklenberg) ได้

ทดลองและเสนอว่�ก�รควบคุม spontaneous decidualization 

เกิดจ�กคว�มผิดปกติในจีโนมและพัฒน�ก�รของเอมบริโอโดย

ไม่เก่ียวข้องกับอ�ยุเอมบริโอในระยะแรกของก�รตั้งครรภ์ ดังนั้น 

spontaneous decidualization จึงเป็นกระบวนก�รหนึ่งในท�ง

วิวัฒน�ก�รเพื่อป้องกันก�รลงทุนในทรัพย�กรของแม่ต่อเอมบริโอ

ที่ไม่สมบูรณ์ ทฤษฎีนี้ส�ม�รถอธิบ�ยถึงคว�มเป็นไปได้สูงของก�ร

แท้งต�มธรรมช�ติ โดยในเชิงสถิติ ห�กใช้นิย�มต�มกระบวนก�ร

ท�งคลินิกและพรีคลินิกแล้ว ก�รแท้งต�มธรรมช�ตินั้น จะมีม�ก

ถึง 15% และ 60% ต�มลำ�ดับเลยทีเดียว

 จะเห็นได้ว่�ในก�รอธิบ�ยเรื่องบ�งอย่�งที่หล�ยคนอ�จจะมอง

ข้�มไปอย่�งเรื่องประจำ�เดือนนี้ แต่จริงๆ แล้วเป็นเรื่องที่น่�สนใจ

ม�กกว่�ที่คิด เรื่องนี้ทำ�ให้เร�มีคว�มเข้�ใจในเรื่องเพศและคว�ม

แตกต�่งระหว่�งเพศม�กยิง่ข้ึน ก�รเข้�ใจถึงส�เหตขุองก�รมปีระจำ�

เดือนเป็นตัวอย่�งในก�รใช้กระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ม�อธิบ�ย

พัฒน�ก�รของส่ิงมีชีวิต เพื่อคว�มเข้�ใจทีถู่กตอ้ง และสุดท้�ย ทำ�ให้

เร�เห็นได้ว่� เรื่องประจำ�เดือนเป็นเรื่องที่ซับซ้อน มีประโยชน์ต่อ

ชีวิตผู้หญิง และน่�สนใจกว่�ที่เร�เคยค�ดคิดไว้
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ดวงตา
คือหน้าต่างสุขภาพ

อาการผิดปกติของดวงตา สามารถบ่งบอกถึงโรคต่างๆ 
ภายในร่างกายได้ มิใช่เฉพาะโรคของนัยน์ตาโดยตรงเท่านั้น

 “ดวงต�คือหน้�ต่�งของหัวใจ” เป็นสำ�นวนคุ้นหูที่เร�ได้ยินกัน

ม�น�น แต่ด้วยวิทย�ก�รท�งก�รแพทย์ในสมัยนี้ ดวงต�ยังเป็น

หน้�ต่�งสุขภ�พของเร�ด้วย เพร�ะส่ิงต่�งๆ ที่ปร�กฏในดวงต�

ส�ม�รถบง่บอกไดถึ้งโรคภยัทีแ่ฝงอยู่ในร่�งก�ยของเร� ซ่ึงไม่ใช่แค่

โรคทีเ่ก่ียวกับดวงต�เท�่นัน้ แตย่งัรวมถึงโรคภยัไข้เจบ็ทีเ่กิดข้ึนกับ

อวัยวะอื่นๆ ในร่�งก�ยของเร�ด้วย ซึ่งบ�งครั้ง สัญญ�ณของโรค

เหล่�นี้อ�จปร�กฏข้ึนในดวงต�ล่วงหน้�เป็นเวล�น�นก่อนที่อ�ก�ร

ของโรคจะเริ่มแสดงออกม�เสียอีก

วีณา ยศวังใจ
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Andrew Iwach รองศ�สตร�จ�รย์คลินิกท�งด้�นจักษุวิทย�จ�ก 

University of California San Francisco สหรัฐอเมริก� กล่�วว่� 

ดวงตาเปน็เพียงพ้ืนทีแ่หง่เดยีวในร่างกายของเราทีส่ามารถมองเหน็

เส้นประสาท เส้นโลหิตแดง และเส้นโลหิตดำาได้ โดยที่เราไม่ต้อง

ทำาการผา่หรือตดัเน้ือเยื่อช้ินส่วนใดๆ ออกเลย และกระบวนการเกิด

โรคใดๆ ทีเ่ราสามารถสังเกตเหน็ได้ ในดวงตาน้ันก็อาจจะเกิดข้ึนกับ

ส่วนอื่นๆ ในร่างกายของเราได้ด้วยเช่นกัน

 ตัวอย่�งของโรคที่มีก�รสำ�แดงอ�ก�รให้เห็นในดวงต� เช่น 

โรคเบ�หว�น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดโป่งพอง (aneurysm) โรค

ภูมิคุ้มกันบกพร่องจ�กเช้ือเอชไอวีหรือโรคเอดส์ โรคมะเร็ง และ

โรคท�งพันธุกรรมบ�งชนิดที่พบไม่บ่อยนัก แพทย์ผู้เชี่ยวช�ญด้�น

ดวงต�จึงแนะนำ�ให้ทุกคนควรตรวจดวงต�เพื่อตรวจห�สัญญ�ณ

ของโรคต่�งๆ ด้วย 

 Ruth D. Williams จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวช�ญโรคต้อหินจ�กเมือง 

Wheaton รัฐอิลลินอยส์ แนะนำ�ว่� เร�ควรตรวจสุขภ�พดวงต�

อย่�งละเอียดและครอบคลุมเมื่ออ�ยุ 40 ปีข้ึนไป โดยเฉพ�ะคน

ที่มีประวัติครอบครัวป่วยเป็นโรคต�หรือมีคว�มผิดปกติเก่ียวกับ

ดวงต�ม�ก่อนควรไปพบแพทย์แต่เนิ่นๆ ส่วนคนที่มีอ�ก�รเจ็บหรือ

ดวงต�เร่ิมมปีญัห� ใหรี้บไปพบแพทยท์นัท ีเนื่องจ�กหล�ยๆ ปญัห�

ทีเ่กิดข้ึนกับดวงต�คอืสญัญ�ณทีบ่ง่บอกถึงคว�มผดิปกตทิีเ่กิดข้ึนใน

ร่�งก�ยของเร�  

อ�ก�รของโรคบ�งชนดิทีม่กี�รแสดงออกท�งดวงต� อ�จตอ้งอ�ศยั

จักษุแพทย์ผู้เช่ียวช�ญตรวจดวงต�ดูอย่�งละเอียด แต่ก็มีหล�ย

ลกัษณะอ�ก�รท�งดวงต�ทีค่นทัว่ไปส�ม�รถเหน็และทำ�คว�มเข้�ใจ

ได้ไม่ย�ก        

 ตัวอย่�งสัญญ�ณหรืออ�ก�รของโรคบ�งชนิดที่แสดงออกใน

ดวงต�และแพทย์ส�ม�รถวินิจฉัยได้ มีดังนี้ 

1. โรคหลอดเลอืดแข็งตัว (atherosclerosis) เกิดจ�กก�รสะสม

ของคอเลสเตอรอลจำ�นวนม�กท่ีด้�นในของผนังหลอดเลือด

แดงจนเกิดเป็นลักษณะคล้�ยคร�บหน�ๆ (plaque) ซ่ึงคร�บ

คอเลสเตอรอลเหล่�นี้อ�จหลุดเป็นช้ินเล็กช้ินน้อยและปะปน

อยูก่ระแสเลอืดไหลไปยงัสู่ดวงต� และไปเก�ะอยูใ่นหลอดเลอืด 

เล็กๆ ที่อยู่ในจอต� ซึ่งในก�รวินิจฉัยอ�จต้องใช้วิธีก�รอัลตร�-

ซ�วน์หลอดเลือดแดงร่วมด้วย

2. เส้นประสาทตาผิดปกติ (optic nerve abnormalities) เส้น

ประส�ทต�จะอยู่บริเวณด้�นหลังของลูกต� ปกติจะเป็นสีชมพู 

แต่ห�กมีสีซีดลง นั่นอ�จหม�ยถึงเป็นอ�ก�รเร่ิมต้นของโรค

ปลอกประส�ทอักเสบ เนื้องอกในสมอง และหลอดเลือดสมอง

โป่งพอง

3. จอประสาทตาเสียหาย (retinal defects) มีหล�ยโรคที่อ�จ

เปน็ส�เหตใุหจ้อประส�ทต�เสยีห�ยได ้โดยเฉพ�ะโรคเบ�หว�น

และโรคคว�มดันโลหิตสูง ที่ทำ�ให้หลอดเลือดและเส้นประส�ท
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2. ตาโปนผิดปกติ (bulging eyes) ก�รที่ดวงต�

โปนอ�จเป็นลักษณะปกติที่ถ่�ยทอดท�งพันธุกรรม หรืออ�จเป็น

อ�ก�รที่บ่งบอกว่�ผู้ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับไทรอยด์ เนื่องจ�กระดับ

ฮอร์โมนไทรอยด์ที่ผิดปกติจะทำ�ให้เนื้อเยื่อรอบดวงต�ปูดโปนหรือ

บวมผิดปกติ

3. ดวงตามีสีแตกต่างกัน (different colored eyes) 
คือภ�วะที่ม่�นต� 2 ข้�งมีสีต่�งกัน หรือ heterochromia iridis 

ซึ่งโดยปกติแล้วเป็นลักษณะที่ถ่�ยทอดท�งพันธุกรรม แต่ก็อ�จมี

ส�เหตุม�จ�กก�รที่มีเลือดออกหรือมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงต� 

โรคต้อหิน ดวงต�อักเสบ กลุ่มอ�ก�รว�ร์เดนเบิร์ก (waarden-

burg syndrome) ที่มีคว�มผิดปกติของเม็ดสีม�แต่กำ�เนิด และ

โรคท้�วแสนปม (neurofibromatosis) ที่มีอ�ก�รเนื้องอกเกิดขึ้น

บนผิวหนังทั่วร่�งก�ย 

4. หนังตาตก หรือ เปลือกตาหย่อนคล้อย (droopy  
eyelid หรือ ptosis) ซึ่งโดยทั่วไปเป็นสัญญ�ณของอ�ยุ

ที่ม�กขึ้น แต่ในบ�งกรณีก�รหย่อนของเปลือกต�นี้เป็นอ�ก�รที ่

แสดงถึงเนื้องอกในสมอง โรคกล้�มเนื้อร่วมประส�ท (neuro-

muscular disease) หรือที่รู้จักกันในชื่อ โรคกล้�มเนื้ออ่อนแรง

มัยแอสทีเนีย กร�วิส (myasthenia gravis) 

ในจอต�ถูกทำ�ล�ย และอ�จทำ�ให้ต�บอดได้ในทีส่ดุ ซ่ึงภ�วะทีจ่อ

ประส�ทต�เสียห�ยนัน้อ�จแสดงอ�ก�รออกม�ไดห้ล�ยรูปแบบ 

เช่น มเีลอืดออกเลก็นอ้ย มนีำ�้เหลอืงๆ ซึมออกม� เกิดจดุสีข�ว

เป็นปุย เรียกว่� cotton wool spot ซึ่งจุดสีข�วปุยนี้อ�จเป็น

อ�ก�รของโรคติดเชื้อ cytomegalovirus ซึ่งเป็นสัญญ�ณของ

โรคเอดส์ด้วย

 ตัวอย่�งคว�มผิดปกติของดวงต�ที่พบได้บ่อยและอ�จเป็น

สัญญ�ณบ่งบอกถึงโรคร้�ยที่คนทั่วไปก็ส�ม�รถสังเกตเห็นได้ด้วย

ตัวเอง ได้แก่ 

1. เส้นเลือดฝอยในตาแตก (bloody eye) ที่บริเวณ 

เยื่อบุต�ของเร�จะมีเส้นเลือดฝอยหล่อเล้ียงอยู่เป็นจำ�นวนม�ก 

ห�กเส้นเลือดฝอยเหล่�นี้แตก เร�จะเห็นต�ข�วเป็นสีแดงกำ่� ซึ่ง

อ�ก�รเลือดออกใต้เยื่อบุต� (subconjunctival hemorrhage) อ�จ

เกิดจ�กก�รที่มีลมแรงพัดเข้�ต�ได้ แต่กรณีที่พบในผู้ป่วย ส่วนใหญ่  

ยงัไม่ทร�บส�เหตุท่ีแน่ชัด แต่มีบ�งกรณีท่ีอ�ก�รเลือดออกใต้เยื่อบุต�น้ี  

เป็นสัญญ�ณของโรคคว�มดันสูงชนิดรุนแรง และโรคเกล็ดเลือด

ผิดปกติ (platelet disorder)



เทคโนโลยีงานวิจัยและพัฒนา
บทความ
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พหุสัมพันธ์คนกับไก่ : 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริใน

เจ้าชายอากิฌิโนโนมิยะ ฟูมิฮิโตะ  
ภายใต้พระราชูปถัมภ์ใน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

“โครงการศึกษาวิจัยพหุสัมพันธ์คนกับไก่” เกิดขึ้น

สืบเนื่องจากเจ้าชายอากิฌิโนฯ เคยทรงศึกษาวิจัยไก่ป่าสี

แดง (Gallus gallus) ที่มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน และทรงตีพิมพ์ผลการศึกษาวิจัยเป็นหนังสือ

เรื่อง “Tori to Hito” หรือ “ไก่กับคนจากมุมมองชีวชาติ

พันธ์ุวิทยา” ในปี พ.ศ. 2543

ปริญ์ญากรณ์ เต็งประเสริฐ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

59
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ฐานะหัวหน้าคณะนักวิจัยฝ่ายญี่ปุ่น รวมทั้ง ผศ. ดร. มรว.กัลยา 

ติงศภัทิย์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Prof. Dr.Yoshihiro 

Hayashi จาก University of Tokyo และ ดร.ธนิต ชังถาวร 

จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

 การศึกษาวิจัยของโครงการฯ ในช่วงแรกประกอบด้วย 

การศึกษา 3 ด้านสำาคัญ ได้แก่ด้านชีววิทยาและนิเวศวิทยา ด้าน

มนุษยศาสตร์ และด้านเศรษฐศาสตร์ ต่อมาภายหลังเพิ่มสาขา

วิชาขึ้น โดยแบ่งการศึกษาวิจัยออกเป็น 4 มิติ ได้แก่ มติิทาง

ชีววิทยา มิติทางมนุษยศาสตร์ มิติทางนิเวศวิทยา และมิติทาง

ภูมิศาสตร์ 

 การศึกษาในมิติทางชีววิทยานั้น นักวิจัยด้านชีววิทยาได้

เสนอประเด็น การค้นหาความสัมพันธ์ของไก่ป่าสีแดง (red 

junglefowl) ที่มีถิ่นอาศัยในแถบภาคเหนือของประเทศไทย 

ซึ่งเป็นไก่ป่าสีแดงตุ้มหูขาว กับไก่บ้าน (ไก่พ้ืนเมือง) ในพ้ืนที่

อาศัยใกล้เคียง เพื่อสนับสนุนสมมติฐานที่ว่า ไก่ป่าในแถบตอน

เหนือของไทยเป็นที่มาของไก่บ้าน จึงได้รวบรวมข้อมูลสัณฐาน 

วิทยาของไก่ และศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและสรีรวิทยา 

 จากการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของไก่ป่า 

ด้วยวิธีไมโครแซเทลไลต์ พบว่าไก่พื้นเมืองมีความใกล้ชิดทาง 

พันธุกรรมและจัดอยู่ในกลุ่มท่ีพัฒนามาจากไก่ป่าสีแดงตุ้มหูแดง  

และยังพบว่าไก่ป่าสีแดงตุ้มหูขาวมีลำาดับทางวิวัฒนาการมา

 เมื่อครั้งที่เจ้าชายอากิฌิโนฯ เสด็จฯ เยือนประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 7-12 สิงหาคม พ.ศ. 2546 พระองค์ได้กราบ 

บังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ขอพระบรมราชานุญาตดำาเนินโครงการวิจัย  

ชื่อ “พหุสัมพันธ์คนกับไก่” หรือ “Human-Chicken Multi-

Relationships Research Project” (HCMR Project) เพื่อ

ดำาเนินการศึกษาและวิจัยเรื่องความสัมพันธ์หรือความเก่ียวโยง

ระหว่างความเชื่อของมนุษย์กับหลักการวิทยาศาสตร์ ในเรื่อง 

วิวัฒนาการของไก่ป่ามาเป็นไก่บ้าน และค้นหาข้อเท็จจริงถึงสาเหตุ 

ที่มีการนำาไก่ป่ามาเลี้ยงจนกลายเป็นไก่บ้านและแพร่หลายไป 

ท่ัวโลก โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

ทรงพระกรุณาฯ รับโครงการน้ีไว้ในพระอุปถัมภ์ และโปรดเกล้าฯ  

ให้นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ จากหลายสถาบันใน

ประเทศไทย ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แห่งชาติ (ไบโอเทค) สังกัด สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(องค์การมหาชน) กรมปศุสัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธ์ุพืช สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทย และ

กลุ่มบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ เข้าร่วมในการศึกษาวิจัย 

 โครงการศึกษาวิจัย “พหุสัมพันธ์คนกับไก่” เร่ิมต้นการประชุม 

วางแผนครั้งแรก ณ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 

พ.ศ. 2546 โดยมุ่งศึกษาวิจัยไก่ในฐานะที่เป็น “สิ่งมีชีวิตเชิง 

วัฒนธรรม” ซ่ึงถูกสร้างข้ึนมาในการดำาเนินชีวิตของมนุษย์ ดังน้ัน  

จึงกำาหนดแนวทางการดำาเนินการวิจัยในลักษณะสหวิชา โดย

การทำางานร่วมกับนักวิจัยจากหลายสาขาวิชาท้ังชาวไทยและชาว

ญ่ีปุ่น ภายใต้การดูแลและการบริหารจัดการร่วมกันของผู้บริหาร

โครงการฯ ทั้งฝ่ายไทยและญี่ปุ่น ซึ่งประกอบด้วย ศ. ดร.ไพรัช  

ธัชยพงษ์ จากสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

ในฐานะหัวหน้าคณะนักวิจัยฝ่ายไทย Emeritus Prof. Dr. 

Osamu Akagi จาก Osaka University of Foreign Study ใน
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ก่อนไก่สายพันธ์ุอื่นๆ ดังนั้น จึงสันนิษฐานว่าไก่ป่าสีแดงตุ้มหู

ขาวน่าจะเป็นบรรพบุรุษของไก่พื้นเมืองและไก่อื่นๆ ในปัจจุบัน 

 และจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างไก่ป่าสีแดง ไก่ต่อ  

และไก่พ้ืนเมืองไทย ด้วยวิธีการใช้ตำาแหน่งยีนส์แฝงภายในของ 

รีโทรไวรัส (endogenous retroviruses) พบว่า ไก่ป่าสีแดง

เป็นบรรพบุรุษของไก่ต่อและไก่พื้นเมือง และยังได้พบว่า ไก่ป่า

สีแดง ไก่ต่อ และไก่พื้นเมือง มีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม 

ซึ่งกันและกัน โดยไก่ป่าสีแดงมีความเหมือนหรือใกล้ชิดกับไก่ต่อ 

มากกว่าไก่พ้ืนเมือง ไก่ต่อจึงน่าจะเป็นตัวกลางของการวิวัฒนาการ 

จากไก่ป่าสีแดงมาเป็นไก่พื้นเมือง  

 สำาหรับพหุสัมพันธ์คนกับไก่ในมิติทางมนุษยศาสตร์ คณะ

นักวิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์คนกับไก่ในมิติทางวัฒนธรรม โดย

ศึกษาตำานานความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี และสัญลักษณ์ของ

กลุ่มชาติพันธ์ุ 5 กลุ่มในพื้นที่ศึกษาจังหวัดเชียงราย ได้แก่ ไทลื้อ  

ไทยใหญ่ อาข่า ลาหู่ และ ลัวะ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำาความ

เข้าใจความสัมพันธ์ในเชิงวัฒนธรรมระหว่าง คน (กลุ่มชาติพันธุ์) 

กับ ไก่ (ไก่ป่า ไก่บ้าน) ในภาพรวม จากการวิจัยพบว่า เรื่องเล่า

เกี่ยวกับไก่ตัวแรกมีอยู่ในบางกลุ่มชาติพันธ์ุที่มีความเชื่อและ

พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับไก่ ไก่ตัวแรกของทุกกลุ่มมีลักษณะ

ร่วมกันคือ เป็นไก่ตัวผู้สีแดงที่ทรงพลัง มีลักษณะตรงกับไก่ป่า

สีแดงตามทฤษฎีวิวัฒนาการท่ีว่า ไก่ป่าสีแดงเป็นท่ีมาของไก่บ้าน 

 ในด้านความเชื่อ พิธีกรรม และสัญลักษณ์ ที่กลุ่มชาติพันธ์ุ

ต่างๆ มีต่อไก่ป่าและไก่บ้าน พบว่าทุกกลุ่มชาติพันธ์ุมีความเชื่อ

ร่วมกันว่าไก่ป่าเป็นไก่ของผีหรือเจ้าป่า มิใช่ไก่ของมนุษย์จึงใช้

บริโภคเท่านั้นไม่สามารถนำามาใช้ ในพิธีกรรมใดๆ และไม่ควร

อยู่ในสังคมเดียวกับมนุษย์เพราะจะนำาความเดือดร้อนมาให้ 

ทุกกลุ่มชาติพันธ์ุให้ความสำาคัญกับไก่บ้านในฐานะที่เป็นสัตว์
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เลี้ยงเพื่อบริโภคและใช้ ในพิธีกรรม แต่จะมีบทบาทมากหรือ

น้อยขึ้นอยู่กับสภาพสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติ

พันธ์ุ

 พหุสัมพันธ์คนกับไก่ในด้านมิติทางนิเวศวิทยานั้น คณะ

นักวิจัยศึกษาพฤติกรรมไก่กับการดำารงชีวิตในธรรมชาติ พบว่า 

ไก่ป่าเพศผู้มีขนาดใหญ่กว่า มน้ีำาหนักมากกว่า และมีสีสันสดใส

กว่าไก่ป่าเพศเมีย ในธรรมชาติ ไก่ป่ากินแมลงเป็นหลกั รองลง

มาได้แก่ พืชและสัตว์ขนาดเล็ก นอกจากนี้ ยังพบก้อนกรวด 

และถุงพลาสติกในมูลของไก่ป่า แสดงว่าไก่ป่าคุ้นเคยกับคน 

หรือหากินใกล้ที่อยู่อาศัยของคน ประโยชน์ที่เกื้อกูลกันระหว่าง

คนและไก่ในอดีต การปรับตัวให้คุ้นเคยกับสังคมมนุษย์อาจเป็น 

เครื่องชักนำาให้เกิดการนำาไก่ป่ามาเลี้ยงจนเป็นไก่บ้านที่แพร่

กระจายไปทั่วทุกมุมโลก 

 สำาหรับพหุสัมพันธ์คนกับไก่ในมิติทางภูมิศาสตร์ คณะ 

นกัวิจัยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information  

System: GIS) โดยการใช้แผนที่อธิบายความสัมพันธ์ทางด้าน 

พ้ืนท่ี การต้ังถ่ินฐาน และการอยู่อาศัยของคนว่ามีความสัมพันธ์ 

กับชีวิตของพืชและสัตว์ รวมทั้งปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

ระหว่างคนกับส่ิงแวดล้อมในแต่ละพ้ืนท่ี จากฐานข้อมูลสารสนเทศ 

ภูมิศาสตร์ ทำาให้สามารถจำาแนกปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการ 

จากไก่ป่าเป็นไก่บ้าน สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัย 

ในมุมมองของภูมิศาสตร์ และพบว่ากิจกรรมของคนมีความสัมพันธ์ 

กับถิ่นที่อยู่อาศัยของไก่ป่า ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในกระบวนการ 

จากไก่ป่าเป็นไก่บ้าน

 ด้วยพระวิริยะอุตสาหะของเจ้าชายอากิฌิโนฯ ที่มีต่อ 

โครงการฯ ในการพระราชทานแนวพระดำาริและเสด็จฯ ลงพ้ืนท่ี 

ศึกษา เพื่อสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลด้วยพระองค์เอง ประกอบกับ 

พระอุปถัมภ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

ส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และความร่วมมือภายใต้ 

โครงการฯ ท่ีเป็นประโยชน์เป็นท่ีประจักษ์แก่สาธารณชนมากมาย  

ทั้งในลักษณะการรวบรวมผลงานวิจัยภายใต้โครงการฯ เป็น

หนังสือ ชื่อ “Chickens and Humans in Thailand : Their 

Multiple Relationships and Domestication” เมื่อปี พ.ศ. 

2553 หรือการจัดให้มีการประชุมวิชาการ (HCMR Congress)  

หลายคร้ังทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นเพื่อเผยแพร่องค์

ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัย ซึ่งในการประชุมดังกล่าวสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเจ้าชายอากิฌิโนฯ  

ได้เสด็จพระราชดำาเนินมาเป็นองค์ประธานและเข้าร่วมการ 

ประชุมด้วย นอกจากนี้ โครงการ HCMR ยังได้พัฒนานักวิจัย 

รุ่นใหม่ โดยสามารถผลิตนักศึกษาปริญญาเอกท้ังจากประเทศไทย 

และญี่ปุ่น

 ความสำาเร็จที่ปรากฏชัดในการดำาเนินงานโครงการ 

พหุสัมพันธ์คนกับไก่ ที่ผ่านมา ทำาให้โครงการฯ มีแนวคิดที่จะ

ดำาเนินโครงการฯ ต่อไป จึงได้ประชุมหารือร่วมกันระหว่าง 

นักวิจัยท้ังชาวไทยและญ่ีปุ่น และกำาหนดแนวทางท่ีจะดำาเนินการ 

ศึกษาวิจัยในสาขาเดิมให้ลึกยิ่งขึ้น และเพิ่มสาขาการศึกษา

วิจัยให้ครอบคลุมในหลายด้านมากยิ่งขึ้น ได้แก่ 1) สาขา

โบราณคดี เพื่อศึกษาซากกระดูกโบราณ และ 2) สาขา 

ชีวโมเลกุลเพื่อศึกษาวิจัยเชิงอนุรักษ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ

การอนุรักษ์สายพันธ์ุไก่พื้นเมืองและพันธุกรรมไก่ มีระยะเวลา 

3 ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2558 โดยมุ่งหวังให้การ

ศึกษาวิจัยภายใต้ โครงการฯ ก่อให้เกิดองค์ความรู้ ใหม่ๆ อันจะ

เป็นประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศ 

 โครงการวิจัยพหุสัมพันธ์คนกับไก่ หรือ “Human-Chicken  

Multi-Relationships Research Project” (HCMR Project)  

จึงนับได้ว่าเป็นผลมาจากพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเจ้า

ชายอากิฌิโนฯ แห่งประเทศญี่ปุ่น ที่ได้ทรงทำานุบำารุงงานด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

ประเทศทั้งสองตลอดมา
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The Xvolution : เกมกระดาน
ความรู้วิทยาศาสตร์สายพันธุ์ไทย
จากแนวคิดโครงการบนแผ่นกระดาษ มาสู่เกมกระดาน 
ทำามอืด้านวทิยาศาสตรส์ายพนัธุไ์ทย ผา่นการพฒันาจาก
บริษัทของเล่นมืออาชีพชั้นนำาของไทย จนได้มาเป็นเกม 
The Xvolution... เกมเพื่อการเรียนรู้ด้านวิวัฒนาการ
สัตว์ดึกดำาบรรพ์ของไทย

กองบรรณาธิการ

 เกมกระดาน (board game) ในโลกนีม้มีากมาย เชื่อว่าผูอ้า่นทกุทา่น 

ที่ได้ผ่านวัยเด็กมาแล้ว อย่างน้อยก็น่าจะได้เคยเล่นเกมกระดาน

เหล่านี้มาแล้วไม่ต่ำากว่าหนึ่งประเภท ตัวอย่างเกมกระดานที่เป็นที่

รู้จักกันดีและเป็นที่นิยมเล่นกันโดยไม่จำากัดเพศ วัย และกาลเวลา 

ก็เช่นเกมกระดานหมากฮอส หมากรุก หมากล้อม งูตกบันได เกม

เศรษฐ ีเปน็ตน้ เกมเหลา่นีม้วิีธกีารเลน่ที่ไมซั่บซ้อน (แตก่ารวางแผน

การเดินอาจซับซ้อน) จะมีที่ยากขึ้นมาหน่อยก็คือหมากรุก และเกม

เศรษฐ ีเพราะหมากหรือเบีย้ตวัเดนิมวิีธกีารเฉพาะตวัทีห่ลากหลาย 

และกตกิาทีซั่บซ้อนนดิหนอ่ย แตก็่สนกุทีม่กีารตอ่สู้กันเปน็ลำาดบัช้ัน
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เกมกระดานหมากล้อม

https://g.lnwfile.com/_/g/_resize/300/300/dr/w1/jq.jpg

วิทยาศาสตร์คือการเรียนรู้ และการสร้างกิจกรรมร่วมในครอบครัว

หรือในห้องเรียน ของเล่นที่ได้ประโยชน์ทั้งความรู้ และเปิดโอกาส 

ให้เด็กๆ ได้วางแผน พูดคุย และทำาความเข้าใจผู้คนรอบข้าง คือ

เสน่ห์ที่เกมคอมพิวเตอร์ทำาไม่ได้ 

 ช่วงเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมานี้ คนจำานวนไม่น้อยลดการเล่น

เกมออนไลน์ลง และหันมาสนใจการ “เล่น” กับเพื่อน และคนใน

ครอบครัวทีม่ชีีวิตจริงๆ มากข้ึน คาเฟ่แนวใหมท่ีก่ำาลงัเพ่ิมความนยิม

มากข้ึนเรื่อยๆ ในเขตกรุงเทพและเขตปริมณฑล คือร้าน “บอร์ด

เกมคาเฟ่” หรือร้านกาแฟที่เปิดบริการให้ผู้คนซ่ึงส่วนใหญ่เป็น 

คนวัยทำางาน นักศึกษา ผู้ปกครอง และกลุ่ม “โฮมสกูล” มานั่งเล่น

เกมกระดานกัน

กำาเนิดเกม The Xvolution
 ย้อนไปเมื่อปี พ.ศ. 2552 เป็นวาระครบรอบ 150 ปี แห่งการ

คดิคน้ทฤษฎวิีวัฒนาการของ “ชาลส์ ดาร์วิน” กิจกรรมวิทยาศาสตร์

ในปีนั้นเป็น“ธีม” นี้เกือบทั้งหมด

  ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ซ่ึงดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการ

 สาระวิทย์ฉบับนี้ จึงภูมิใจที่จะแนะนำาผู้อ่านให้รู้จักกับเกม

กระดานสายพันธุ์ไทย ที่ให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงคิดค้นและ

พัฒนาโดยคนไทย คือ นายปีย์ชนิตว์ เกษสุวรรณ เยาวชนใน 

โครงการพัฒนาอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีำาหรับ 

เด็กและเยาวชน (JSTP) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แห่งชาติ (สวทช.) ปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) คุณปีย์ชนิตว์ ศึกษาระดับ

ปริญญาเอกดา้นชีววิทยาอยูท่ีค่ณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

เกมกระดานที่ว่านี้ก็คือ The Xvolution

 The Xvolution - ดเิอก็ซ์โวลชัูน เปน็เกมกระดาน ทีส่อดแทรก 

ความรู้เก่ียวกับวิวัฒนาการของส่ิงมชีีวิต และข้อมลูบรรพชีวิน (หรือ

ซากดึกดำาบรรพ์) ที่ค้นพบในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน

ไทยไดเ้ข้าใจถึงทฤษฎวิีวัฒนาการและซากดกึดำาบรรพ์ทีม่กีารคน้พบ

ในประเทศไทย เหมาะสำาหรับผูเ้ลน่ทีม่อีายตุัง้แต ่8 ปข้ึีนไป สามารถ

เล่นได้ครั้งละ 2-6 คน

 รูปแบบการเล่นคล้ายกับการเล่นเกมเศรษฐีที่เราคุ้นเคยกัน 

อยู่แล้ว เน้ือหาของเกมสอดแทรกการเรียนรู้วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  

ทีต่อ้งอาศยัปจัจยัตา่งๆ เช่น อาหาร ทีอ่ยูอ่าศัย การตอ่สู้ การปอ้งกัน

ตัว การกลายพันธุ์ ฯลฯ เพื่อให้อยู่รอดและมีวิวัฒนาการที่สูงขึ้นไป  

ผู้ชนะในเกม คือ ผู้ที่แข็งแกร่งหรือมีระดับข้ันวิวัฒนาการสูงสุด 

ความรู้ด้านบรรพชีวินที่สอดแทรกอยู่ในเกมผ่านตัวเดินทั้ง 6 ตัว 

เป็นสตัว์ดกึดำาบรรพท์ีค่น้พบในประเทศไทย ไดแ้ก่ สยามโมไทรันนัส  

อิสานเอนซิส, ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน, สยามโมซอรัส สุธีธรนี, 

ชิตตะโกซอรัส สัตยารักษ์กี, เอปโคราช และกอมโฟทีเรียม

การแทรกตัวของเกมกระดานท่ ามกลางเกม
คอมพิวเตอร์
  ยคุทีค่นสนใจแตค่อมพิวเตอร์ ก้มหนา้คยุกันผา่นแอปพลเิคชัน 

ในโทรศัพท์มือถือทั้งที่นั่งไหล่ชนกัน เกมกระดานไม่น่าจะเป็น

โจทย์ที่ควรคิดพัฒนา แต่เมื่อจุดประสงค์ของการทำาสื่อของเล่น

เกมกระดานหมากฮอส

http://site.mansionschools.com/lib/0289/captionimages/F3-504-INSET1.jpg
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ปีย์ชนิตว์ เกษสุวรรณ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสมัยนั้นได้เร่ิมโครงการ 

“ปลกูฝงัปญัญาเยาว์ บำารุงเฝา้ปญัญายนื” เพื่อสร้างสื่อและของเลน่

วิทยาศาสตร์สำาหรับเด็กออกมาเป็นชุดๆ น่ีจึงเป็นโอกาสที่นักวิจัย

และนกัเรียนทนุของ สวทช. ไดช่้วยกันพัฒนาของเลน่วิทยาศาสตร์ 

ซ่ึงตอนนั้นก็มีออกมาหลายช้ิน หลายสาขา ทั้งชีววิทยา เคมี 

คณิตศาสตร์ ฯลฯ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อการทำากิจกรรมสำาหรับ

เด็กที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. และจำาหน่ายราคาถูกให้กับ

สถานศึกษาและผู้สนใจแบบไม่มุ่งผลกำาไร

 นายปีย์ชนิตว์ เกษสุวรรณ เป็นหนึ่งในเยาวชนที่ สวทช. 

สนบัสนนุซ่ึงมคีวามสนใจในเรื่องเกมของเลน่วิทยาศาสตร์ จงึใดค้ดิ

ต้นแบบเกม The Xvolution และนำาโครงการมาเสนอ สวทช. โดย

มี ดร.นำาชัย ชีววิวรรธน์ และคุณศศิธร เทศน์อรรถภาคย์ ร่วมคิด

พัฒนาจนเป็นผลสำาเร็จ โดยต้นแบบคร้ังแรกนั้นกล่องเกมมีขนาด

ใหญ่มาก สูงเกือบครึ่งเมตร จำาลองเป็นสนามของนักขุดไดโนเสาร์ 

พอกางกล่องออกมาเป็นแผนที่ขนาดใหญ่ ตัวเดินและอุปกรณ์ข้าง

ในเปน็ไดโนเสาร์ขนาดเตม็ไมเ้ตม็มอืทำาดว้ยเรซินทีห่ลอ่เองดว้ยมอื
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ตัวเดินรุ่นแรก (ภาพซ้าย) )และรุ่นที่สอง (ภาพขวา) ทำาจากเรซินที่หล่อเองจากมือ โดยทำาแม่แบบเอง

กล่องเกมจากรุ่นแรก (ซ้ายสุด) 

ถึงรุ่นปัจจุบัน (ขวาสุด)

เร่ขายฝัน สร้างสรรค์สู่เกมกระดานเชิงพาณิชย์
 เมื่อได้เกมต้นแบบมาแล้ว จึงมีการนำาไปขอความคิดเห็นจาก

ผู้เช่ียวชาญ นักวิชาการทางด้านบรรพชีวินวิทยาอย่าง ดร.วราวุธ 

สุธธีร ผูเ้ช่ียวชาญดา้นไดโนเสาร์ของไทย (ปจัจบุนัเปน็ผูอ้ำานวยการ

ศนูยวิ์จยัและการศกึษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม) 

หรือผู้บริหารด้านพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ดร.พิชัย สนแจ้ง อดีต 

ผูอ้ำานวยการ องคก์ารพิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตร์แหง่ชาต ิเปน็ตน้ เพื่อ

นำาข้อคิดเห็นมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

 และที่ขาดไม่ได้เช่นกัน นั่นก็คือการทดสอบกับเด็กและกลุ่ม

คนต่างๆ ซึ่งถือเป็นตัวแทนกลุ่มตัวอย่างของลูกค้าโดยตรง อีกทั้ง

มีการนำาไปประยุกต์ทดสอบการเล่นคล้ายหมากรุกคน โดยเล่นบน

พ้ืนขนาดใหญ่ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แหง่ชาต ิจากนัน้รวบรวม

ข้อคิดเห็นและปัญหาต่างๆ นำาไปสู่การปรับกติกาการเล่นให้สนุก

มากยิ่งข้ึน จนล่าสุดพัฒนามาเป็นรุ่นที่สามในปัจจุบันซ่ึงได้บริษัท

แปลนทอยส์ ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบและผลิตของเล่นเด็ก

ช้ันนำาของประเทศไทย มาร่วมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และร่วม

ลงทนุ ทำาใหรู้ปลกัษณข์องชุดเกมลงตวัมากข้ึน ราคาถูกลง และลด

รูปจากตวัเดนิหลอ่ดว้ยเรซินมาเปน็ตวัเดนิทำาดว้ยไมแ้ทน แตย่งัคง

ความรู้และความสนกุสนานเช่นเดมิ และไดเ้ปดิตวัเกมกระดาน The 

Xvolution เชิงพาณิชย์ล็อตแรกออกสู่ท้องตลาดอย่างเป็นทางการ

แล้วเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาในราคา 1,590 บาท

 อีกทั้งยังได้บริษัทจีซอฟต์บิส มาช่วยพัฒนาแอปพลิเคชัน 

(โหลดโปรแกรมได้ฟรีทั้งระบบแอนดรอยด์และไอโอเอส) เพ่ิมลูก

เลน่ใหกั้บเกม The Xvolution นา่ตื่นเตน้มากข้ึน โดยเมื่อนำาสมาร์ต

โฟนมาสอ่งทีรู่ปไดโนเสาร์ทีแ่ผน่เกม สักครู่ก็จะตอ้งท่ึงกับไดโนเสาร์

ตวันัน้ในรูปแบบภาพสามมติทิีส่ามารถเคลื่อนไหวได ้ส่งเสียงร้องได ้

มาปรากฏบนหนา้จอโทรศพัท ์ซ่ึงคณุสามารถเซลฟ่ีกับไดโนเสาร์นัน้

และแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียได้เลย  

 นับตั้งแต่เร่ิมโครงการจากแผ่นกระดาษจนกลายมาเป็นเกม

กระดาน The Xvolution รวมระยะเวลาในการพัฒนาท้ังหมด 6 ปี !!

ต่อยอดเกมกระดาน The Xvolution
  ภาพฝนัของทมีงานผลติเพื่อขยายผลตอ่ยอดเกมกระดาน The 

Xvolution ไปสู่กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การประกวดเพื่อเฟ้นหา

นักออกแบบที่สามารถปรับรูป

แบบการเลน่เกมลงแตค่งสาระ

และความสนุกแบบส่ังพิมพ์ 

ไดเ้อง หรือ “printable version”  

ที่สามารถให้ผู้สนใจดาวน์- 

โหลด เพื่อพรินตเ์ลน่เองทีบ่า้น 

หรือโรงเรียนไดส้ะดวก ราคาถูก  

เข้าถึงง่าย ตอบโจทย์หลักของ 

การสร้างสื่อวิทยาศาสตร์ใน 

วงกว้าง  อาจมีการประกวด 

การสร้างแอปพลิ- 

เคชันเพื่อการศึกษา 
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รายละเอียดเกมกระดาน The Xvolution
1. รูปแบบการใช้งาน : สำาหรับใช้เล่นเพื่อความบันเทิงอย่างมีสาระ ในสถานศึกษา 

ครอบครัว หรือในกลุ่มเพื่อน

2. ผู้เล่น : 2-6 คน อายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป

3. ระดับการเล่น

• ระดับเริ่มต้น เปลี่ยนระดับตามมหายุคทางธรณีกาล 4 มหายุค (ใช้เวลาประมาณ  

30-60 นาที)

• ระดับเช่ียวชาญ เปลี่ยนระดับตามยุคทางธรณีกาล 12 ยุค (ใช้เวลาประมาณ  

90-180 นาที)

• ผู้ชนะ คือ ผู้ที่สามารถเปลี่ยนระดับผ่านยุคต่างๆ ตามลำาดับวิวัฒนาการได้ ในระดับ

สูงสุดตามยุคหรือมหายุคที่ตกลงกันไว้ หรือเมื่อจบเกมแล้วมีผู้แข่งขันที่อยู่ในระดับ

เดียวกัน ให้นับคะแนนรวมในการ์ด Item เพื่อตัดสินเพื่อหาผู้ชนะ

4. ชิ้นส่วนและอุปกรณ์การเล่น

• ตัวเดิน 6 ตัว • ไข่ 36 ฟอง

• ลูกเต๋า 2 ลูก • ตาเดินหกเหลี่ยม 36 ชิ้น

• การ์ด Item สีละ 54 ใบ x 4 สี  • การ์ด battle 24 ใบ

• การ์ด mutation 22 ใบ • การ์ด Level Up 8 ใบ  

• ฐาน 6 ชิ้น พร้อมลูกศรบอกระดับ  • ชิปจับจองรัง 18 ชิ้น

5. วิธีการเล่น

  ในเกมจะมีตาเดินทั้งหมด 36 แผ่น แต่ละแผ่นมีลักษณะเป็นรูป 6 

เหลี่ยม ซ่ึงผู้เล่นสามารถนำามาต่อกันเพื่อออกแบบทางเดินเกมได้เอง 

ว่าอยากให้เป็นแบบไหน นอกจากนี้ยังเพ่ิมความสนุกด้วยการวาง 

ตาเดินให้มีจุดแบทเทิล (battle) หรือ ต้องต่อสู้กัน ซ่ึงแต่ละจุด 

แบทเทิลจะมีเหตุการณ์สมมุติต่างๆ เช่น น้ำาท่วม แผ่นดินไหว ร้อน

และแล้ง สัตว์ที่อยู่ ในนั้นจะต้องต่อสู้กัน สมมุติ ว่าสถานการณ์ 

เป็นร้อนและแล้ง พวกที่มีหนังบาง ก็จะชนะกลุ่มที่มีขนปุยหนังหนา กลุ่มที่มีขนปุยก็จะชนะกลุ่มที่มีหนังหนา เป็นต้น ซ่ึงผู้เล่นจะได้เรียนรู้ว่าเมื่อโลก 

ประสบกับสถานการณด์งักลา่ว สัตว์ทีส่ามารถอยูร่อดไดน้ัน้ จะมลัีกษณะและการปรับตวัเช่นไร และเมื่อผูเ้ล่นเดนิครบรอบก็จะมกีาร์ดเลเวลอพั (level up)  

หรือการเลื่อนข้ัน เพื่อเพ่ิมพลังให้แก่ไดโนเสาร์แต่ละสายพันธุ์ เหมือนมีวิวัฒนาการมากข้ึนเมื่อเข้าสู่ยุคธรณีกาลถัดไป ซ่ึงทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่าง 

บางส่วนของเกมเทา่นัน้ (รายละเอยีดวิธกีารเลน่ อา่นไดจ้ากหลังกล่องเกม) เชื่อว่าผูเ้ลน่จะไดรั้บความรู้เก่ียวกับทฤษฎวิีวัฒนาการและรู้จกัสัตว์ดกึดำาบรรพ์ 

ของไทยและของโลกมากขึ้น

จากเกม The Xvolution เพื่อพัฒนาสื่อ พัฒนาโปรแกรมเจง๋ๆ ข้ึนมา 

และอาจมีการประกวดการสร้างแผนประชาสัมพันธ์ หรือแผนการ

ตลาดเพื่อสังคม

 แนวคดิทัง้หมดนีอ้าจช่วยพลกิวิธคีดิเก่ียวกับสื่อของเลน่วิทยา- 

ศาสตร์ไทย เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ 

เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามสาขา นำาไปสู่การสร้างสรรค์ใหม่ๆ 

เมื่อเป็นดังนี้ได้ อนาคตเกี่ยวกับเกมด้านการศึกษาของไทย ก็อาจ

นำาไปสู่เชิงอุตสาหกรรมที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กไทยใน 

วงกว้าง และเป็นสินค้าส่งออกนำารายได้เข้าประเทศได้อีกทางหนึ่ง

ที่ไม่ควรมองข้าม
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  ซากดกึดำาบรรพ์หรือฟอสซิล (fossil) คอืซากหรือร่องรอยของพืชหรือ

สัตว์ที่ถูกเก็บรักษาไว้โดยธรรมชาติในช้ันหินในเปลือกโลก ช้ินส่วนของ 

ซากดึกดำาบรรพ์มีหลายประเภท เช่น ฟัน กระดูก แต่ในบางสภาวะเช่น 

แหล่งที่มีหิมะน้ำาแข็ง มีการพบซากสัตว์ดำาบรรพ์ทั้งตัวที่ถูกเก็บรักษาไว้ 

เช่น ช้างแมมมอท ที่ไซบเีรีย บางกรณอีาจเป็นร่องรอยทีเ่กิดจากส่ิงมชีีวิต 

อาทิ รอยคืบคลาน รอยเท้าที่อยู่ในชั้นตะกอนจนกลายเป็นหิน

 ประเทศไทยมีการค้นพบซากดึกดำาบรรพ์ทั้งสัตว์และพืชหลายชนิด 

ในชั้นหินตามภูมิภาคต่างๆ มากมาย เช่น การพบซากไดโนเสาร์ที่อำาเภอ 

ภเูวียง จงัหวัดขอนแก่น เปน็ไดโนเสาร์ประเภทเดนิส่ีเทา้ กินพืชเปน็อาหาร 

คอและหางยาว ได้รับการตั้งชื่อว่า ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน ต่อมาพบ 

ไดโนเสาร์อีกหลายชนิดที่ภูกุ้มข้าว อำาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รวม

ทั้งที่จังหวัดชัยภูมิ สกลนคร อุดรธานี อุบลราชธานีและนครราชสีมา  

แหล่งซากไดโนเสาร์ของประเทศไทยส่วนมากอยู่ในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ ในช้ันหินทราย หินทรายแป้งซ่ึงเป็นหินยุคไทรแอสสิกตอนปลาย

ถึงยุคครีเตเชียสตอนกลาง หรือช่วงอายุตั้งแต่ 200-100 ล้านปีก่อน

 ส่วนซากดึกดำาบรรพ์ที่เป็นพืชที่เคยพบในประเทศไทย ได้แก่ ใบไม้ 

ละอองเรณ ูสปอร์ ตลอดจนร่องรอยบางอยา่งของสิง่มชีีวิตทีพิ่มพ์รอยอยูใ่น 

ตะกอนทีแ่ข็งตวัเปน็หิน เช่น รอยเทา้ของสัตว์ รอยเปลอืกหอย เมื่อสัตว์ทิง้ 

รอยซึ่งเปรียบเสมือนแม่พิมพ์ไว้ เมื่อเวลาผ่านไปแร่ธาตุต่างๆ จะอุดรอย 

นี้ ไว้เหมือนการหล่อแบบจนกลายเป็นซากดึกดำาบรรพ์ อาทิ รอยเท้า 

ไดโนเสาร์ที่ภูหลวง จังหวัดเลย และที่ภูแฝก จังหวัดกาฬสินธุ์

  เกม The Xvolution มีตัวเล่นที่เป็นซากดึกดำาบรรพ์ไดโนเสาร์และ 

สัตว์ชนิดอื่นที่ค้นพบในประเทศไทย 6 ชนิดด้วยกัน ซ่ึงนำามาทำาเป็น 

ตัวเดิน 6 ตัว ประกอบด้วย

1. สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส (Siamotyrannus isanensis)

 เป็นไดโนเสาร์เทอโรพอด 

(กินเนื้อสัตว์เป็นอาหาร)  

การศกึษาวิจยัพบว่ามนัเปน็ 

ไดโนเสาร์ในวงศ์ไทรันโน 

ซอริเดที่เก่าแก่ที่สุดในโลก 

คื อ เป็ นบรรพบุ รุษของ 

ไทรันโนซอรัส เรกซ์ หรือ 

ที. เรกซ์ นั่นเอง นักโบราณชีววิทยาจึงสันนิษฐานว่า ไดโนเสาร์นัก

ล่ากลุ่มนี้ เร่ิมวิวัฒนาการข้ึนคร้ังแรกในแถบเอเชีย แล้วค่อยแพร่

กระจายออกไปทางเอเชียเหนือ จนไปอยูในทวีปอเมริกาเหนือในยุค 

ครีเตเชียสในไทยขุดพบกระดกูสันหลงั กระดกูสะโพก และกระดกูหาง  

ที่จังหวัดอุดรธานี สกลนคร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น และนครราชสีมา

2. ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน (Phuwiangosarus sirindhornae) 

 เป็นไดโนเสาร์ซอโรพอด  

(กินพืชเป็นอาหาร) มีคอยาว 

จนได้ฉายา ว่า  “ซอโร

พอดแห่งเอเชีย” ส่วน

ช่ือทางวิทยาศาสตร์ของ

มันมีความหมายว่า “สัตว์ 

เล้ือนคลานยักษ์แห่งภูเวียง”  

ถือเป็นไดโนเสาร์ซอโรพอดชนิดแรกที่ทำาการศึกษาในหลุมขุดที่วัด

สักกะวัน ภูกุ้มข้าว อำาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (ปัจจุบันเป็น

ที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สิรินธร ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ 

ภกุู้มข้าว) พบโครงกระดกูอยา่งนอ้ย 6 ตวั แสดงถึงการอยูร่วมกันเปน็ฝงู

3. สยามโมซอรัส สุธีธรนี (Siamosaurus suteethorni) 

 เป็นไดโนเสาร์เทอโรพอด  

ฟอสซิลไดโนเสาร์ชนิดนี้

เป็นฟอสซิลไดโนเสาร์ที่

พบชนิดแรกของไทย จึง

มีการตั้งช่ือให้เป็นเกียรติ

แก่ผู้ค้นพบคือ นายวราวุธ  

สุ ธี ธ ร  ฟอส ซิลที่ พบมี

ลกัษณะเปน็ฟันรูปทรงกรวย มแีนวร่อง และสันสลบัตลอด ฟันคล้าย

ของจระเข้ มีความยาวประมาณ 7 เมตร จึงสันนิษฐานว่าไดโนเสาร์

ชนิดนี้น่าจะอาศัยใกล้แหล่งนำ้าและกินปลาเป็นอาหาร พบในหลาย

จังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น กาฬสินธุ์ 

ชัยภูมิ อุบลราชธานี สกลนคร และอุดรธานี

4. ชิตตะโกซอรัส สัตยารักษ์กี (Psittagosaurus sattayaraki) 

 เป็นไดโนเสาร์ปากนกแก้ว 

พวกเซอราทอปเชียน กิน

พืชเป็นอาหาร มีขนาดเล็ก 

ความยาว 1-15 เมตร แพร่

หลายในแถบเอเชียกลาง 

บริเวณซานตุง มองโกเลีย 

และไซบีเรีย เท่านั้น ใน

ประเทศไทยพบชิ้นส่วนของกรามที่จังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2532 เมื่อ

วิจัยเปรียบเทียบแล้วพบว่า เป็นไดโนเสาร์ปากนกแก้วชนิดใหม่ ตั้ง

ชื่อว่า ชิตตะโกซอรัส สัตยารักษ์กี เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายนเรศ  

สัตยารักษ์ ผู้ค้นพบ

5. ช้างงาจอบ กอมโฟทีเรียม (Gomphotherium) 

 เป็นช้างดึกดำาบรรพ์ที่เคย

พบซากดกึดำาบรรพ์ในยโุรป 

เอเชีย (จีน พม่า อินเดีย 

ไทย) อเมริกาเหนือและใต้ 

มีงวงสั้นกว่าช้างบัจจุบัน มี

งาตรงสองคู่ งาคู่หนึ่งออก

จากขากรรไกรบน งาอีกคู่

ออกจากขากรรไกรล่าง มีกะโหลกและคอยาว ช้างในสกุลนี้มีหลาย

สิบชนิด มีความสูงถึงไหล่ตั้งแต่ 1-3 เมตร เป็นช้างที่มีวิวัฒนาการ

มาจากช้างรุ่นแรกๆ ของอียิปต์ที่มีขนาดเท่าหมูใหญ่ที่ชื่อเมอริธิเรียม

6. เอปโคราช หรือ โคราช

พิเธคัส พิริยะอิ (khorat-

pithecus piriyai) 

 มอีายปุระมาณ 7-9 ลา้นปก่ีอน  

พบฟอสซิลที่บ่อทรายท่าช้าง 

อำ า เภอ เฉลิ มพระ เ กียรติ  

จังหวัดนครราชสีมา ชิ้นส่วน

ที่พบเป็นช้ินส่วนของกราม

ล่างและฟันที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่พบในประเทศไทย ขนาดกรามยาว

ประมาณ 10 เซนติเมตร พร้อมฟันจำานวน 11 ซ่ี นอกจากนี้ยังเป็น 

สายพันธุ์เดียวกับเอปเชียงม่วน จากจังหวัดพะเยา และเป็นญาติที่ 

ใกล้ชิดที่สุดของอุรังอุตังในปัจจุบัน

เรียนรู้วิวัฒนาการซากดึกดำาบรรพ์ไทยผ่านเกม The Xvolution



69
ยอยโลกขอมูลขาวสารวิทยาศาสตรเพ�อคุณ

ทารกจากพ่อแม่ 3 คน (Three-parent 
babies) ผลผลิตของเทคโนโลยีสมัยใหม่

อังกฤษจะได้ชื่อว่าเป็นประเทศแรกของโลกที่ยอมให้ใช้เทคโนโลยีการปฏิสนธิ
ภายนอกร่างกาย เพื่อให้กำาเนิดทารกที่มีดีเอ็นเอมาจากคนสามคน

 คงเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่ทารกคนหนึ่งจะเกิดมาจากพ่อแม่ถึง 3 

คน ซ่ึงโดยธรรมชาติแล้วไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอน แต่ในทาง

วิทยาศาสตร์สามารถทำาได ้ดว้ยเทคโนโลย ี“3-parent IVF” ซ่ึงเปน็

เทคโนโลยีใหม่ของการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย ที่นักวิทยาศาสตร์

พยายามพัฒนาข้ึนเพื่อแก้ปัญหาทารกแรกคลอดที่เกิดมาพร้อม

กับโรคร้ายอันเป็นผลมาจากความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ได้รับ

ถ่ายทอดจากมารดา

  เทคโนโลยี 3-parent IVF เป็นการปฏิสนธินอกร่างกายแบบ

หนึง่ทีพั่ฒนาข้ึนโดยทมีนกัวิจยัของ Dr. Shoukhrat Mitalipov จาก 

Oregon Health & Science University สหรัฐอเมริกา ซ่ึงในป ีค.ศ. 

2012 พวกเขาทดลองใช้เทคโนโลยนีีส้ร้างตวัออ่นทีม่พัีนธกุรรมของ

พ่อและแม่รวม 3 คน (พ่อหนึ่ง แม่สอง) ได้สำาเร็จในห้องแล็บโดย

มิได้มีการฝากตัวอ่อนกลับเข้าไปในครรภ์แต่อย่างใด และผลงานวิจัย

ดังกล่าวก็ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Nature เดือนตุลาคม ค.ศ. 2012

  ต่อมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2014 รัฐบาลอังกฤษถือ

เป็นประเทศแรกในโลก ได้ประกาศร่างกฎหมายอนุญาตให้นัก

วิทยาศาสตร์สามารถทำาวิจัย 3-parent IVF ในระดับคลินิกได้ ใน

ประเทศอังกฤษ และคาดว่าจะสามารถให้กำาเนิดทารกรายแรกที่มี

ดีเอ็นเอจากพ่อแม่สามคนได้ ในปี ค.ศ. 2015  เทคนิคของการทำา 

3-parent IVF หรือเรียกอีกอย่างว่า oocyte modification คล้าย

กับการทำาเดก็หลอดแก้วทัว่ไป แตแ่ตกตา่งกันตรงทีเ่ทคนิคนีน้กัวิจยั 

จะทำาการเปลี่ยน “ไมโทคอนเดรีย” ให้กับทารกที่จะเกิดมา ซ่ึง 

ไมโทคอนเดรียถือเปน็ส่วนประกอบของเซลลท์ีส่ำาคญัมาก เพราะเปน็ 

แหล่งผลิตพลังงานให้แก่เซลล์ และยังมีดีเอ็นเอเฉพาะของตัวเอง

  นักวิจัยจะทำาการย้ายนิวเคลียสจากเซลล์ไข่ของผู้เป็นแม่ที่มี

ความบกพร่องของดีเอ็นเอในไมโทคอนเดรีย โดยจะนำานิวเคลียส

วีณา ยศวังใจ
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  อยา่งไรก็ตาม ขณะนีย้งัไมม่ปีระเทศใดอนญุาตใหท้ำาการวิจยัน้ี

ในระดับคลินิก และยังไม่มีทารกที่เกิดจากเทคนิคดังกล่าว ยกเว้น

ประเทศอังกฤษที่กำาลังจะออกกฎระเบียบสำาหรับการอนุญาตให้มี

การทำาวิจัยในระดับคลินิกได้เป็นประเทศแรกในโลก เพื่อป้องกัน

ไม่ให้ทารกเกิดมาพร้อมกับความผิดปกติของยีนในไมโทคอนเดรียท่ี

ได้รับถ่ายทอดมาจากแม่โดยตรง ซ่ึงแมย้นีไมโทคอนเดรียจะมเีพียง 

1 เปอร์เซ็นต ์ของยนีทัง้หมดในเซลล ์แตค่วามผดิปกตทิีเ่กิดข้ึนกับ

ยีนส่วนนี้ ก็สามารถทำาให้เกิดโรคต่างๆ ได้มากกว่า 200 โรค โดย

เฉพาะกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาท กล้ามเนื้อ และหัวใจ ซึ่ง

เป็นส่วนที่ต้องอาศัยพลังงานจากไมโทคอนเดรียมากกว่าส่วนอื่นๆ 

ของร่างกาย

 มรีายงานว่าทารกเกิดใหมใ่นประเทศองักฤษประมาณ 6,000 คน  

จะม ี1 คน ทีเ่กิดมาพร้อมยนีไมโทคอนเดรียทีผ่ดิปกต ิและมอีาการ

ของโรคต่างๆ เช่น กล้ามเนื้อลีบ เซลล์ประสาทเสียหาย ตาบอด 

โรคตับ และโรคหัวใจ แม้ว่าความผิดปกตินี้จะไม่ได้พบบ่อยนัก 

แต่ก็เป็นความผิดปกติของพันธุกรรมท่ีสามารถถ่ายทอดจากแม่ 

สู่ลูกได้ โดยตรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และส่งผลกระทบอย่างมาก

ต่อครอบครัวของทารกที่เกิดมาพร้อมกับความบกพร่องดังกล่าว 

ซ่ึงนักวิทยาศาสตร์และแพทย์ในสหราชอาณาจักรจำานวนมากเห็น

ตรงกันว่า เทคนิคการแก้ไขเซลล์ไข่ของผู้เป็นแม่ก่อนได้รับการ

ปฏิสนธิเป็นแนวทางการรักษาอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ทารกเกิดมา

มีสุขภาพแข็งแรง โดยไม่ต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคร้ายที่ได้มา

พร้อมความผิดปกติทางพันธุกรรม และเห็นว่าควรอนุญาตให้งาน

วิจัยนี้ดำาเนินต่อไปได้

  แม้ว่ารัฐบาลอังกฤษจะเห็นชอบให้มีการทดลองในมนุษย์เกิด

ขึ้น แต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย โดยให้เหตุผลว่า 

การเปลี่ยนไมโทคอนเดรียให้เซลล์ไข่ก่อนการปฏิสนธิ ก็เหมือนกับ

การดัดแปลงพันธุกรรมของทารก ซึ่งขัดต่อจริยธรรม และอาจนำา

ไปสู่การออกแบบทารกในอนาคตได้ รวมถึงผลกระทบด้านลบทั้ง

ในเชิงวิทยาศาสตร์และสังคมทีย่งัไมอ่าจคาดการณ์ได้ ในตอนนี ้ใน

ขณะที่องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ FDA ก็มีการ

พิจารณาถึงเรื่องนีว่้าควรจะอนญุาตให้นกัวิจยัในสหรัฐฯ ทำาการวิจยั

ตอ่ไปในระดบัคลนิกิไดห้รือไมเ่ช่นกัน แตก็่ยงัไมไ่ดข้้อสรุปในตอนนี้

 คงต้องติดตามกันต่อไป ว่าเทคโนโลยี 3-parent IVF นี้จะเข้า

มามีบทบาทต่อสังคมมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคตอย่างไร

แหล่งข้อมูล:

http://edition.cnn.com/2014/02/26/health/ivf-mitochondria/

http://www.scientificamerican.com/article/making-babies-with-3-genetic-parents-gets-fda-hearing/

 

แหล่งภาพ

http://i1.ytimg.com/vi/jQxsW_H5qr4/maxresdefault.jpg

http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/02565/EGG_2565177k.jpg

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2009/08/27/article-1209209-0631863F000005DC-860_468x317.jpg

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/02/25/article-2567145-1BCD9F0100000578-470_634x643.jpg

ขั้นตอนการทำาตัวอ่อนจากพ่อแม่สามคน
ย้ายดีเอ็นเอของ
นิวเคลียสที่สมบูรณ ์
ออกจากเซลล์ไข่คนไข้ 
ที่มีดีเอ็นเอของ
ไมโทคอนเดรีย
ผิดปกติ

นำาดีเอ็นเอของ
นิวเคลียสจากเซลล์
ไข่คนไข้มาไว้ในเซลล์
ไข่ที่สมบูรณ์ของ
ผู้บริจาค ซึ่งมีดีเอ็นเอ
ของไมโทคอนเดรีย
สมบูรณ์

ปฏิสนธิเซลล์ไข่ที่แก้ไขนี้กับ
สเปิร์มในจานทดลอง (เด็ก
หลอดแก้ว) แลัวนำา
กลับไปฝังในครรภ์คนไข้
ผลที่ได้คือตัวอ่อน
ที่มีดีเอ็นเอจากพ่อแม่
รวมสามคน

ไข่ที่แก้ไขใหม่

เซลล์ไข่
คนไข้

ดีเอ็นเอของไมโทคอนเดรีย
ที่ผิดปกติ

ดีเอ็นเอของ
นิวเคลียส

เซลล์ไข่ของผู้บริจาค
ที่ถูกนำานิวเคลียสออกไป

ใส่เข้าไปในเซลล์ไข่ที่ได้

รับบริจาคจากหญิงสาวที่

มีไมโตคอนเดรียสมบูรณ์ 

และโดยนำาเอานิวเคลียส

เดิมออกไปแล้ว

     วิธีการน้ีเปรียบได้กับ 

การแก้ไขเซลล์ไข่ท่ีบกพร่อง 

ให้กลายเป็นเซลล์ไข่ท่ี

สมบูรณ์พร้อมสำาหรับการ

ปฏิสนธิต่อไปนั่นเอง โดยแพทย์จะทำาการปฏิสนธิเซลล์ไข่ของแม่

ที่ผ่านการแก้ไขแล้วกับเซลล์อสุจิของผู้เป็นพ่อ หลังจากนั้นจึงย้าย

ตวัออ่นกลบัเข้าไปในครรภม์ารดาตอ่ไป ซ่ึงทารกจะเกิดมามสุีขภาพ

ที่แข็งแรง โดยมีดีเอ็นเอในนิวเคลียสของเซลล์ที่ได้จากพ่อและแม่

ทีแ่ทจ้ริง และดเีอน็เอในไมโตคอนเดรียที่ไดจ้ากหญงิทีบ่ริจาคเซลล์

ไข่ให้ เท่ากับว่าเด็กทารกนี้จะมีดีเอ็นเอที่มาจากพ่อแม่รวมสามคน 

คือจากฝ่ายชายที่เป็นพ่อหนึ่งคนและฝ่ายหญิงที่เป็นแม่สองคน
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นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ขนาดจ๋ิวชนิดใหม่ใช้สวมหู ควบคุมโดย 
การกะพริบตา กระดิกใบหูหรือขยับปาก เชื่อมโยงสัญญาณอินเทอร์เน็ตและบลูทูธได้  

พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์อินฟราเรดเซ็นเซอร์ GPS เข็มทิศ และอุปกรณ์วัดความดัน
บรรยากาศครบครัน

Earclip คอมพิวเตอร์พีซี

สวมหูอัจฉริยะ
วีณา ยศวังใจ
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Earclip

 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือ PC รุ่นแรกๆ ที่ถูกพัฒนาข้ึน

เป็นคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ต่อมามีการพัฒนารูปแบบให้มี

ขนาดเล็กลงเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หรือ laptop เพื่อความ

สะดวกในการพกพาไปทำางานในสถานที่ต่างๆ และในปัจจุบันนัก

พัฒนาได้ย่อส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เล็กลงอีกจนมีหน้าตา

เป็น tablet หรือแบบ smart phone ที่รวมฟังก์ชันการทำางานของ

คอมพิวเตอร์เข้าไปอยู่ในเครื่องเดียวกับโทรศัพท์มือถือ ซึ่งอำานวย

ความสะดวกให้ผู้ ใช้งานได้มากยิ่งข้ึน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ในอนาคตยังมีรูปร่างหน้าตาเล็กลงได้อีกอย่าง “Google glass” 

แว่นตาคอมพิวเตอร์สุดล้ำาที่เคยสร้างความฮือฮามาแล้วเมื่อไม่ก่ีปี

ที่ผ่านมา และล่าสุดนักพัฒนาได้สร้าง “Earclip” คอมพิวเตอร์

ขนาดจิ๋วแบบสวมหู เทคโนโลยีตัวใหม่ที่จะมาเขย่าตลาด IT ในอีก 

ไม่นานนี้

คอมพิวเตอร์พีซี แล็ปท็อป แท็บเล็ต

Google glass 

  “Earclip” คอื อปุกรณ ์PC ขนาดจิว๋ทีผู่้ ใช้งานสามารถส่ังการได ้

โดยการเคลื่อนไหวใบหนา้ในลกัษณะตา่งๆ เช่นกะพริบตา กระดกิใบห ู 

หรือขยับปาก พัฒนาข้ึนโดย Kazihiro Taniguchi และทีมวิจัย 

จากมหาวิทยาลยัฮโิรชิมาซิต ีประเทศญีปุ่น่ โดยขณะนีน้กัวิจยักำาลงั

อยูร่ะหว่างการทดสอบประสิทธิภาพการทำางานของอปุกรณต์น้แบบ

ชนดินี้ในเมอืงฮโิรชิมา ทีค่าดว่าจะเปน็เมอืงแรกทีม่กีารวางจำาหนา่ย 

Earclip ในเร็วๆ นี้

  Earclip มีน้ำาหนักเพียง 17 กรัม มีรูปร่างหน้าตาที่ถูกออกแบบ

มาให้มีลักษณะโค้งงอคล้ายกับ “Ikebana” ซ่ึงเป็นศิลปะการจัด

ดอกไม้แบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น และเพื่อให้ผู้ ใช้งานสามารถสวมใส่

ไว้ที่ใบหูได้ง่ายราวกับสวมต่างหูแบบทั่วไป

  ภายใน Earclip ประกอบไปดว้ย อนิฟราเรดเซ็นเซอร์ ไจโรเซ็นเซอร์  

(gyro-sensor) GPS เข็มทิศ แบตเตอร่ี อุปกรณ์วัดความดัน

บรรยากาศ (barometer) ลำาโพง และไมโครโฟน โดยใช้เทคโนโลยี

การรับส่งสัญญาณแบบบลูทูธ พร้อมด้วยไมโครชิปและหน่วยเก็บ

ข้อมูล

  อินฟราเรดเซ็นเซอร์ที่อยู่ภายใน Earclip จะทำาหน้าที่คอยตรวจ

จบัสญัญาณการเคลื่อนไหวเพียงเลก็นอ้ยทีเ่กิดข้ึนในหขูองผู้ ใช้งาน 

ซ่ึงสัญญาณจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปโดยข้ึนอยู่กับลักษณะการ

ขยบัหรือการเคลื่อนไหวของดวงตาหรือปาก หรือการแสดงออกของ

ใบหน้าในรูปแบบต่างๆ เช่น การยักคิ้ว แลบลิ้น กระดิกจมูก และ

รวมไปถึงการกระทบฟัน

  การควบคุมหรือส่ังการ Earclip ทำางานด้วยการขยับอวัยวะ

บนใบหน้า เปรียบได้กับผู้ ใช้งานมี “มือที่สาม” เพิ่มเข้ามา โดยที่

ไม่จำาเป็นต้องใช้มือทั้งสองข้างเพื่อกดปุ่มหรือสัมผัสส่วนใดๆ ของ

อุปกรณ์ อุปกรณ์นี้จึงเหมาะสำาหรับผู้ ใช้งานที่มือไม่ค่อยว่าง หรือที่

ตอ้งใช้มอืทำางานอยา่งอื่นอยูต่ลอดเวลา เช่น ผูด้แูลคนปว่ยหรือคน

ชรา นักปีนหน้าผา ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ นักบินอวกาศ และรวม

ถึงผู้พิการ ซึ่งผู้ ใช้งานสามารถสามารถสั่งให้ Earclip บอกข้อมูล

การจราจร บอกเส้นทาง หรือเชื่อมตอ่กับไอแพดเพื่อใช้เปน็อปุกรณ์

นำาทางก็ได ้Earclip ยงับอกไดแ้มก้ระทัง่ว่าดวงดาวทีค่ณุกำาลงัมอง

ดูอยู่บนยอดเขานั้นคือดาวอะไร จากการคำานวณตำาแหน่งที่อยู่ของ

ผู้ ใช้งานว่าอยูท่ีค่วามสูงเหนอืระดบัน้ำาทะเลเทา่ไหร่ คำานวณทศิทาง

และองศาที่สายตากำาลังมองไป

  Kazihiro Taniguchi อธิบายว่า “สมมติว่าผมยืนอยู่บนยอดเขา

และกำาลังมองดาวดวงหนึ่งอยู่ มันก็จะบอกผมได้ว่า ดวงดาวที่ผม

กำาลังจ้องมองอยู่นั่นคือดาวซิริอุสนะ และหากคุณใช้พีซีจิ๋วตัวนี้

ร่วมกับสมาร์ตโฟนและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มันจะเชื่อมโยงคุณ

ถึงใครคนอื่นที่อยู่อีกแห่งหนึ่งและกำาลังทำากิจกรรมอย่างเดียวกับ 

คุณอยู่ในเวลานั้น เช่น หากว่าพวกคุณกำาลังมองดูดวงดาวดวง

เดียวกันอยู่ในเวลาเดียวกัน แต่ต่างสถานที่กัน Earclip ก็จะเชื่อม

พวกคุณให้ถึงกันได้ และพวกคุณก็สามารถบอกเล่าแลกเปลี่ยน

ความประทับใจต่อสิ่งที่พวก คุณเห็นพร้อมกันได้ ในทันที”
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  นอกจากนัน้ นกัวิจยัตัง้ใจพัฒนา Earclip รุ่นที ่2 ทีจ่ะเพ่ิมฟังก์ชัน

การทำางานในการช่วยดแูลผูส้งูวัยในครอบครัวดว้ย โดยทำาให ้Earclip 

ทำาหน้าที่เป็นเครื่องช่วยฟัง ช่วยดูแลสุขภาพของผู้ ใช้งาน เช่น วัด

อตัราการเตน้ของหวัใจ อณุหภมูขิองร่างกาย คอยบนัทกึว่าผู้ ใช้งาน

มีการรับประทานบ่อยแค่ไหน จามบ่อยแค่ไหน ซึ่งจะช่วยเตือนได้ 

ตั้งแต่เนิ่นๆ เมื่อเริ่มจะมีอาการป่วย ในขณะที่อุปกรณ์วัดความเร่ง

หรือวัดการส่ันสะเทอืนของวัตถุทีฝ่งัอยู่ในพีซี จะมกีารแจง้เตอืนเมื่อ

ผู้ ใช้งานเดินโซเซหรือล้มลง และจะสั่งให้สมาร์ตโฟนส่งข้อมูลนี้ไป

แจ้งให้ญาติทราบ หรือทำาการเรียกรถพยาบาลมารับตัวไปคนไข้ไป

รักษาที่โรงพยาบาลได้ทันที

  นกัวิจยัคาดว่าจะสามารถพัฒนาอปุกรณต์วันี้ใหเ้สร็จสมบรูณ์ให้

ทันช่วงคริสต์มาสในปี ค.ศ. 2015 และอาจจะสามารถวางตลาดได้

ในเดือนเมษายนปี ค.ศ. 2016 เป็นต้นไป

แหล่งข้อมูล

http://www.tracktec.in/2014/03/japan-researchers-testing-tiny-ear-computer.html

http://www.techtimes.com/articles/3952/20140303/hello-earclip-japanese-scientists-develop-google-glass-type-contraption-for-the-ear.htm

แหล่งภาพ

http://b-i.forbesimg.com/kellyclay/files/2013/12/glass.jpg

http://www.qsarticle.com/wp-content/uploads/tiny-ear-computer-620x339.jpg

http://jto.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/03/p1-ear-device-a-20140303.jpg

http://www.tracktec.in/2014/03/japan-researchers-testing-tiny-ear-computer.html

http://www.hindustantimes.com/Images/popup/2014/3/ear1.jpg
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 ผลผลติทางการเกษตรเปน็สินคา้ทีส่ำาคญัของประเทศไทยทัง้การบริโภคภายในประเทศ

และการส่งออก หนึง่ในนัน้คอื “ผกัและผลไมส้ด” ทีม่คีวามหลากหลาย ผลติไดจ้ำานวนมาก

และเป็นที่ต้องการสูงในตลาดต่างประเทศ ทว่าสภาพอากาศร้อนในประเทศไทยและการ

ขนส่งระยะทางไกลเป็นปัจจัยที่เร่งให้ผลผลิตสดเสื่อมสภาพเร็ว ส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ผลิต 

ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค

 การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม จึง

มีความสำาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยลดการสูญเสียผลผลิตหลังการเก็บเก่ียวและในระหว่าง

การขนส่ง ที่ต้องสูญเสียไปเป็นมูลค่าไม่ต่ำากว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี รวมถึงผักและผลไม้

ทีเ่นา่เสยีจากการจำาหนา่ยในซูเปอร์มาร์เก็ตในแตล่ะวันอกีเปน็จำานวนมาก ซ่ึงเปน็ตน้ทนุคา่

ใช้จ่ายที่สูญเสียไป และก่อให้เกิดการผลิตก๊าซเรือนกระจกจากของเสียที่เกิดขึ้น

 ทีมนักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิจัยและพัฒนา ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ยืดอายุและรักษาความสดของผักผลไม้ ในชื่อ ถุงหายใจ

ได้ ActivePAK
TM

 ดร.วชิชุดา เดาด์ นักวิจยัและผูจ้ดัการกลุม่ผลติภณัฑ ์ActivePAK
TM

 เอ็มเทค สวทช. 

อธิบายว่า ผักและผลไม้ที่เก็บเก่ียวจากต้นมาแล้วนั้นยังมีการหายใจอยู่หรือยังมีชีวิตอยู่

เหมือนกับที่ยังติดอยู่กับต้น ซึ่งการหายใจของผักและผลไม้ก็เหมือนกับการหายใจของคน

เรา คือหายใจเอาก๊าซออกซิเจนเข้าไป และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และคายน้ำาออก

มา ทำาให้เกิดการเสื่อมสภาพและเน่าเสีย

“ถุงหายใจได้ ActivePAKTM”
นวัตกรรมรักษาความสดของผักและผลไม้

นักวิจัย สวทช. วิจัยและพัฒนา “ถุงหายใจได้” ช่วยเก็บรักษา
ผัก ผลไม้ ให้มีอายุยืนยาวขึ้นกว่าเดิม 2-5 เท่า ช่วยรักษาคุณค่า 
สารอาหาร และลดอัตราการเน่าเสียในขณะวางจำาหน่ายที่ร้าน 
ปัจจุบันมีการนำาไปใช้จริงแล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำาของไทย

วีณา ยศวังใจ
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 “เมื่อผักและผลไม้ถูกตัดออกจากต้นแล้ว แต่ยัง

มีชีวิตอยู่ มีการหายใจอยู่ กระบวนการทางชีวเคมี

ยังดำาเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องอาศัยอาหารและ

พลังงานที่สะสมอยู่ในเนื้อเยื่อไปเรื่อยๆ โดยไม่ได้รับ

สารอาหารและน้ำาชดเชยเหมอืนเมื่อคร้ังยงัอยูกั่บตน้ 

ผักผลไม้จึงค่อยๆ เหี่ยว เสื่อมสภาพ และเน่าเสียไป

ในที่สุด การเก็บรักษาผักและผลไม้ภายหลังการเก็บ

เก่ียวในสภาวะบรรยากาศดัดแปลงที่เหมาะสม จะ

สามารถชะลอการเสื่อมสภาพและรักษาความสดให้

ยาวนานขึ้นได้”

 ทมีนกัวิจยัไดศ้กึษาและพัฒนาฟลิม์บรรจภุณัฑย์ดื

อายุและรักษาความสดของผักผลไม้ ActivePAK
TM 

มาอยา่งตอ่เนื่องหลายป ีโดยการปรับสตูรของส่วนผสมในการข้ึนรูปฟิลม์บรรจภุณัฑ ์

ActivePAK
TM  

ให้มีคุณสมบัติยอมให้ก๊าซที่ใช้ ในกระบวนการหายใจผ่านเข้าออกได้

ดแีละสอดคลอ้งกับอตัราการใช้และการสร้างก๊าซในกระบวนการหายใจของผักและ

ผลไม้สดที่บรรจุอยู่ภายใน ทำาให้เกิดบรรยากาศดัดแปลงแบบสมดุล (Equilibrium 

Modified Atmosphere; EMA) ภายในบรรจภุณัฑ ์จงึสามารถชะลอการเปลีย่นแปลง

ทางชีวภาพและยดือายกุารเก็บรักษาผกัและผลไมส้ดไดน้านข้ึนกว่าเดมิ 2-5 เทา่ ข้ึน

อยูกั่บชนดิของผกัและผลไม ้โดยทีย่งัคงรักษาคณุภาพและรสชาตทิีด่เีอาไว้ไดเ้สมอืน

เพิ่งเก็บจากต้น

 ดร.วรรณี ฉินศิริกุล นักวิจัยและหัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาฟิล์มบรรจุ

ภัณฑ์ ActivePAK
TM 

เอ็มเทค สวทช. กล่าวว่า การทำางานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี

ฟิลม์บรรจภุณัฑส์ำาหรับยดือายแุละรักษาคณุภาพผกัผลไมส้ดนัน้ ไดท้ำางานวิจยัอยา่ง

ต่อเนื่องกว่า 15 ปี โดยมีการรับโจทย์จริงจากภาคอุตสาหกรรมผักผลไม้สด มีการ

พัฒนาและร่วมทดสอบกับเอกชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งผู้ ใช้งานบรรจุภัณฑ์ผักผลไม้สด

สำาหรับตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศ และผู้ส่งออกผักผลไม้สดไปต่างประเทศ ที่

ผา่นมาไดม้กีารถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผูผ้ลติฟิลม์บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิ เพื่อใหเ้กิด

การขยายผลการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

 “สำาหรับนวัตกรรมฟิล์มบรรจุภัณฑ์รุ่นล่าสุดในชื่อ ถุงหายใจได้ ActivePAK
TM

 

เอ็มเทคได้ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำากัด ทดสอบใช้งานจริงผ่าน

กระบวนการต่างๆ ของทางบริษัทเป็นเวลากว่า 3 ปี โดยมีการพัฒนาให้ตอบสนอง

ต่อความต้องการในด้านการใช้งานที่ง่ายและสะดวก ด้านการผลิตที่ผลิตได้ ใน

อุตสาหกรรม และด้านการวางจำาหน่ายบนชั้นวาง ที่ผักต้องคงความสด และถุงยัง

คงความใสสามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ข้างในได้อย่างชัดเจน”

 ปัจจุบันผู้ประกอบการได้นำานวัตกรรม ถุงหายใจได้ ActivePAK
TM

 ไปใช้บรรจุ

ผกัสดเพื่อวางจำานา่ยในซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแหง่ทัว่ประเทศแลว้ ซ่ึงนอกจากจะช่วย

รักษาคุณภาพและความสดของผักและผลไม้ ช่วยผู้ประกอบการไทยลดการนำาเข้า

เทคโนโลยีจากต่างประเทศได้แล้ว ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของถุงหายใจได้นี้ คือผู้บริโภค

สามารถนำากลับมาใช้ซ้ำาได้อีกหลายคร้ัง จึงช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกได้อีกทาง

หนึ่งด้วย

 ทว่าที่สุดของข้อดีที่บรรจุอยู่ภายในนวัตกรรมถุงหายใจได้ ActivePAK
TM

 คือ 

ช่วยลดปริมาณการสูญเสียของผักและผลไม้ และชะลอเวลาที่โลกจะหมุนเข้าสู่ยุค

วิกฤตทางด้านอาหารในอนาคต
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หมัดทรงพลัง
ของกั้งตั๊กแตน 7 สี : 

ต้นแบบวัสดุที่รอคอย
ความฝันของมนษุย์ทีจ่ะมยีานพาหนะประหยัดพลงังาน  
เสื้อเกราะทรงประสิทธิภาพ หรืออุปกรณ์ป้องกัน 
การบาดเจ็บของนักกีฬาที่ได้ผลชะงัดคงไม่ไกลเกิน 
เอือ้มอกีแลว้ เมือ่ทมีวจัิยนำาโดย เดวดิ ไคเซลสั (David 
Kisailus) วศิวกรเคม ีแหง่มหาวทิยาลยัแคลฟิอร์เนยี 
ริเวอร์ไซด์ ร่วมกับมหาวทิยาลยัเซาเทร์ินแคลฟิอร์เนยี  
และมหาวทิยาลยัเพอรดู์ สามารถพัฒนาวสัดุชนดิใหม่
ที่มีน้ำาหนักเบา แต่มีความแข็งแรงสูงได้สำาเร็จโดยการ 
เลียนแบบธรรมชาติ

เม่ือเอ่ยถึง “peacock mantis shrimp” หลายคนคงสงสัยว่า  

มันคือสัตว์ชนิดไหนกันแน่ระหว่างนกยูง ตั๊กแตน หรือ กุ้ง? แท้จริง

แล้ว peacock mantis shrimp มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Odonto-

dactylus scyllarus (O. scyllarus) เป็นสัตว์ขาปล้องจำาพวกกั้ง 

จัดอยู่ในไฟลัมอาร์โทรโพดา (Arthropoda) ชั้นครัสตาเซีย (Crus-

tacea) และอันดับสโตมาโตโพดา (Stomatopoda) สารานุกรม 

เสรีวิกิพีเดียเรียกชื่อกั้งชนิดนี้เป็นภาษาไทยว่า “กั้งตั๊กแตน 7 สี”

 ก้ังตั๊กแตน 7 สี มักอาศัยในรูรูปตัวยูท่ีมันสร้างข้ึนตามแนว

ปะการังในทะเลเขตร้อน ก้ังชนิดน้ีมีลำาตัวยาวประมาณ 4-6 น้ิว มี

สีสันสดใส และมีระบบการมองเห็นท่ียอดเย่ียม น่าสนใจว่านักสะสม

สัตว์น้ำาบางคนเห็นว่าก้ังชนิดน้ีเป็นสตัว์สวยงาม แตบ่างคนก็มองว่า

มันเป็นนักล่าที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่ง!

อรวรรณ สัมฤทธิ์เดชขจร

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.
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แหล่งข้อมูลและแหล่งภาพประกอบ

• http://phys.org/news/2014-04-mantis-shrimp-stronger-airplanes.html

• http://phys.org/news/2012-06-unique-fist-like-club-mantis-shrimp.html

• http://news.sciencemag.org/earth/2012/06/mantis-shrimp-smash

• http://articles.latimes.com/2012/jun/08/science/la-sci-0609-strong-shrimp-claws-20120609

• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/OdontodactylusScyllarus.jpg

• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Odontodactylus_scyllarus1.jpg

เครดิตภาพ: UC Riverside

การจัดเรียงตัวแบบวนเป็นเกลียวของเส้นใยไคตินภายในกำาปั้น

ของกั้งตั๊กแตน 7 สี

 ทั้งนี้เพราะกั้งตั๊กแตน 7 สีมีนิสัยก้าวร้าว ในขณะล่าเหยื่อมัน

จะใช้รยางค์ที่มีลักษณะเหมือนกำาปั้นชกไปที่เปลือกแข็งของเหยื่อ

จนกว่าจะแตก จากนัน้จงึกินเนือ้นิม่ๆ ภายใน ว่ากันว่าหอยทีม่เีปลอืก

เปน็เกราะปอ้งกันทีแ่ข็งแรงหรือแมก้ระทัง่กระจกที่ใช้ทำาตูเ้ลีย้งปลา

ก็ยังไม่อาจต้านทานหมัดอันทรงพลังของมันได้ เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว มือ

ใหม่ที่คิดจะเลี้ยงกั้งตั๊กแตน 7 สีไว้ดูเล่น เริ่มเปลี่ยนใจหรือยัง?

 นักวิทยาศาสตร์พบว่า ก้ังตั๊กแตน 7 สีมีหมัดที่หนักกว่าน้ำา

หนักของตัวเองมากกว่า 1,000 เท่า มีความเร็วในการปล่อยหมัด

กั้งตั๊กแตน 7 สี

เครดิตภาพ: Silke Baron

ราว 80 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง (ซ่ึงเร็วกว่ากระสุนขนาด .22 เสีย

อีก) และที่สำาคัญ มันสามารถชกเหยื่อได้มากถึง 50,000 คร้ัง

โดยที่กำาปั้นของมันไม่ได้รับความเสียหายใดๆ อีกด้วย นอกจากนี้  

การชกเป็นชุดอย่างรวดเร็วจะทำาให้น้ำาในบริเวณรอบๆ หมัดร้อน

เหมอืนน้ำาตม้ เกิดฟองอากาศจำานวนมากไประเบดิบนตวัเหยื่อ เหยื่อ

จงึเหมอืนโดนชกซ้ำาอกีรอบ นีเ่ปน็ความนา่ทึง่ของธรรมชาตทิีช่วนให้

ค้นหาคำาตอบเบื้องหลังอย่างยิ่ง

 ดว้ยเหตนุีเ้องทีท่ำาให้ทมีวิจยัของไคเซลสัสนใจ และพยายามไข

ความลบัทีซุ่กซ่อนอยู่ในกำาปัน้ของก้ังตัก๊แตน 7 ส ีพวกเขาผา่กำาปัน้

ของมันเพื่อศึกษาโครงสร้างภายใน และพบว่ามีลักษณะเป็นช้ันๆ 

ที่ซับซ้อน บริเวณที่รับแรงกระแทกโดยตรงประกอบด้วยไฮดรอก-

ซีอะปาไทตแ์บบผลกึทีพ่บมากในกระดกูและฟนัของมนษุย ์จงึทำาให้

ผิวชั้นนี้มีสมบัติทนทานต่อแรงกดอัดได้ดี ชั้นที่อยู่ด้านในมีลักษณะ 

ซ้ำาๆ ของช้ันเส้นใยไคตนิทีม่สีมบตัดิา้นความแข็งตงึ (ความสามารถ 

ในการรักษารูปร่าง) ต่ำา และพบมากในโครงสร้างภายนอกของสัตว์ 

จำาพวกกุ้ง ก้ัง และป ูมกีารจดัเรียงตวัในลกัษณะวนเปน็เกลียวและ 

เตมิเตม็ดว้ยสารอนนิทรียช์นดิอสณัฐานทีโ่ครงสร้างของสสารไมเ่ปน็ 

ผลกึอยูร่ะหว่างกลาง ทำาหนา้ทีเ่ปน็ตวัดดูซับแรงกระแทกทีเ่กิดจาก 

การจู่โจม ส่วนชั้นที่มีลักษณะเป็นลายริ้วๆ (striated region) เป็น 

เส้นใยไคตินมีหน้าท่ีห่อหุ้มกำาป้ันท้ังหมดเพื่ออัดองค์ประกอบอนินทรีย์ 

ต่างๆ ให้อยู่ภายในรยางค์ อีกทั้งยังช่วยป้องกันไม่ให้กำาปั้นได้รับ

ความเสียหายอีกด้วย

 การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างองค์ประกอบในกำาปั้นและ

โครงสร้างการจัดเรียงในแต่ละชั้นทำาให้กำาปั้นของกั้งตั๊กแตน 7 สี 

มีสมบัติเหนียว ต้านทานแรงกระแทกได้ดี และมีน้ำาหนักเบา ถือว่า

เข้าตากรรมการเลยทีเดียว

 การค้นพบดังกล่าวทำาให้ทีมวิจัยของไคเซลัสพัฒนาวัสดุ 

คอมโพสิตให้มีโครงสร้างภายในคล้ายกำาปั้นของก้ังตั๊กแตน 7 สี 

พวกเขาคาดหวังว่าจะนำาวัสดุที่พัฒนาข้ึนนี้ไปทำาเกราะกันกระสุน

ที่มีน้ำาหนักและความหนาลดลงเหลือเพียง 1 ใน 3 จากของ

เดิม ซ่ึงผลการยิงทดสอบเบื้องต้นพบว่า วัสดุที่พัฒนาข้ึนนี้ได้รับ 

ความเสียหายบ้างแต่ยังไม่ทะลุ ส่วนหัวกระสุนปืนมีลักษณะแบน

หลังเกิดการกระแทก ผลการทดสอบนี้ทำาให้ทีมวิจัยเชื่อว่าวัสดุน้ีมี

แนวโน้มที่จะกันกระสุนได้หากได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมต่อไป

 วิวัฒนาการของธรรมชาติได้สร้างสรรค์ส่ิงมหัศจรรย์มากมาย

ทำาให้มนุษย์มีแหล่งเรียนรู้ที่ไม่มีวันหมดส้ิน เพียงแต่เราจะเห็น

คณุคา่และนำามาใช้ประโยชนห์รือไมเ่ท่านัน้ การรู้จกัสังเกตและการ

ศกึษาอยา่งเปน็ระบบจะช่วยพัฒนาให้เกิดนวัตกรรม และเทคโนโลยี

ใหม่ๆ ที่มนุษย์เรารอคอยมานานก็เป็นได้
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แอบดูชีวิตครอบครัว

ชะนีเขาใหญ่
นักวิทยาศาสตร์ เ ฝ้ าติดตามดู
พฤติกรรมและชีวิตของชะนีมือ
ขาวที่เขาใหญ่นานนับสิบปีจนทำาให้
ทราบความหมายของเสียงร้อง
ในรูปแบบต่างๆ ของชะนี การ
ใช้ชีวิต และความสำาคัญของ
ชะนีต่อระบบนิเวศ

แหล่งธรรมชาติที่ใกล้กรุงเทพฯ มากที่สุดแห่งหนึ่งที่ผู้คนมากมายต่างให้

ความสนใจ ไมว่่าจะเปน็การสัมผสัอากาศอนัหนาวเยน็เมื่อเข้าสูฤ่ดหูนาว หรือ

ถ้าอยากได้เห็นสัตว์ป่าตามธรรมชาติ ก็ต้องมาที่นี่... อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

  ช่วงเช้ามืดของแต่ละวัน เสียงสัตว์ป่านานาชนิดต่างส่งเสียงร้อง มัน

เป็นเสมือนนาฬิกาปลุกที่ส่งสัญญาณของเช้าวันใหม่ เหล่าบรรดาเสียงร้องที่

สอดประสานกันนี ้มสัีตว์ชนดิหนึง่ทีส่ง่เสยีงร้องดงัก้องกังวานไพรทีค่นเราหา

ว่ามันร้องเรียก “ผัว ผัว” แต่มีใครรู้บ้างว่า มันคือเสียงของชะนีตัวผู้หนุ่มโสด

ที่เริ่มต้นการร้องโซโล่ หมายถึงการร้องเดี่ยวตัวเดียว ซึ่งเป็นการประกาศตัว

ว่า “ผมพร้อมแล้วที่จะแต่งงานและมีครอบครัว” และจะมีใครสักกี่คนท่ีรู้จัก

และเข้าใจว่า ชะนีนั้นมีความใกล้ชิดกับคนอย่างมาก

(ภาพโดย กุลพัฒน์ ศรลัมพ์)

ชะนีมือดำา

อนุตตรา ณ ถลาง, จันทร์เพ็ญ ศรลัมพ์, อุดมลักษณ์ สุวรรณเวโช และ 

Warren Y. Brockelman
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ภาพ : http://www.newscientist.com/data/images/archive/2920/29203901.jpg

ชะนีมือขาว (ภาพโดย กุลพัฒน์ ศรลัมพ์)ชะนีดำาใหญ่หรือไซแมง

สายวิวัฒนาการที่ใกล้ชิดระหว่างชะนีกับมนุษย์ 
  หากกล่าวถึงในด้านวิวัฒนาการ ชะนีและมนุษย์จัดอยู่ใน

อันดับเดียวกันคืออันดับไพรเมต (Primate) และมีสายวิวัฒนาการ

ที่ใกลเ้คยีงกันมาก แตบ่รรพบรุุษของคนเรานัน้ถูกแยกจากชะนเีมื่อ

ประมาณ 15 ล้านปีที่ผ่านมา

 ชะนเีปน็วานร (Ape) ชนดิทีเ่ลก็ทีสุ่ด ตา่งจากกอริลลา อรัุงอตุงั  

และชิมแปนซี ลกัษณะของวานรคอื ไมม่หีาง อกกว้าง มแีขนทีย่าวมาก 

เมื่อเทียบกับขา มีใบหน้าแบน มีฟัน 32 ซ่ี ชะนีถูกจัดอยู่ในวงศ์ 

Hylobatidae สกุล Hylobates ในปจัจบุนัพบว่าชะนีในโลกมทีัง้หมด 

19 ชนดิพันธ์ุ กระจายอยูใ่นภมูภิาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ไปจนถึง
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ชะนีมงกุฏ

จีนตอนใต้ เกาะไหหลำา และไปทางเอเชียใต้ บังคลาเทศ และบาง

ส่วนของอินเดียในแคว้นอัสสัม ในเมืองไทยมีชะนี 2 สกุล จำาแนก

เป็น 4 ชนิดคือ ชะนีมือขาว (Hylobates lar/ white-handed  

gibbon), ชะนีมงกุฏ (Hylobates pileatus/ pileated gibbon), 

ชะนีมือดำา (Hylobates agilis/ agile gibbon), และชะนีดำาใหญ่

หรือไซแมง (Symphalangus syndactylus/ siamang)

ครอบครัวชะนี
  ชะนีมีอายุขัยโดยเฉลี่ย 30-40 ปี (ข้อมูลจากการศึกษาใน

สวนสัตว์ แต่ชะนีในป่าธรรมชาติที่แปลงวิจัยมอสิงโต อุทยานแห่ง

ชาตเิขาใหญ ่ชะนตีวัเมยีกลุม่เอ มอีายมุากกว่า 50 ปแีลว้)  สมาชิก

ในครอบครัวชะนีอาจมีจำานวนได้ตั้งแต่ 2 ตัว คือตัวพ่อกับแม่ ไป

จนถึง 6 ตัว แบ่งได้ตามช่วงอายุดังนี้

1.  ชะนีเต็มวัย หรือวัยผู้ ใหญ่ (adult) โดยปกติในหนึ่งกลุ่ม

มีชะนีเต็มวัยหนึ่งคู่ เป็นคู่ผัวเมีย

2.  ชะนีกึ่งเต็มวัย (subadult)  คือชะนีที่ร่างกายเข้าสู่ภาวะ

เต็มวัยแล้ว (8 ปี) แต่ยังไม่แยกตัวออกไปจากครอบครัว

เดิม ปกติชะนีจะแยกครอบครัวออกไปเมื่ออายุประมาณ 

10 ปี แต่มีบางตัวที่อยู่นานกว่านั้นมาก การจะแยก

ตัวออกไปจากครอบครัวเดิมนั้นข้ึนอยู่กับโอกาสในการ

สร้างครอบครัวใหม่ เช่น มีพื้นที่ว่างที่เหมาะสมให้สร้าง

อาณาเขตหรือไม่ หรือมีชะนีเพศตรงข้ามในอาณาเขต

อื่นที่คู่ตายหรืออ่อนแอหรือไม่

3.  ชะนวัียเดก็ตอนปลาย (juvenile 2/ adolescent) คอืชะนี

ที่มีอายุระหว่าง 5-8 ปี

4.  ชะนีวัยเด็กตอนต้น (juvenile 1) คือชะนีที่มีอายุระหว่าง 

2-5 ปี

5. ชะนวัียทารก (infant) คอืชะนแีรกเกิดจนอาย ุ2 ป ีในช่วง

วัยนี้ ลูกชะนีจะเกาะอยู่ติดกับอกแม่ จนกระทั่งหย่านม

 การสร้างความสมัพนัธ์ในครอบครัวของชะน ีมคีวามคลา้ยกับ

มนษุย์ในหลายๆ ดา้น ไมว่่าลกัษณะการจบัคูอ่ยูร่่วมกันแบบผวัเดยีว

เมียเดียว (monogamy) การที่พ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูลูก ในบางกลุ่ม

ปูห่รือตายงัอาจอยูร่วมในกลุม่ดว้ย ปูห่รือตาก็ช่วยดแูลบรรดาเดก็ๆ 

ในกลุ่ม การช่วยกันทำาความสะอาดขนหรือสางขน (grooming) 

ระหว่างพ่อกับแม่ แม่กับลูก พ่อกับลูก หรือระหว่างลูกกับลูกด้วย

กัน การเลน่หยอกกัดกันระหว่างพ่ีนอ้ง โหนว่ิงไลกั่นไปมา พฤตกิรรม

ทางสังคมทีส่ำาคญัมากอกีประเภทหนึง่คอื การประกาศและปอ้งกัน

อาณาเขตครอบครัวตัวเอง ในการป้องกันอาณาเขตนั้นเป็นหน้าที่

ของตัวผู้ ซึ่งบางครั้ง ลูกรุ่น subadult ที่เป็นตัวผู้ก็อาจเข้ามาช่วย

ด้วย เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อชะนีสองครอบครัวได้เผชิญหน้ากัน 

(intergroup encounter) โดยเฉพาะบริเวณตำาแหนง่ตน้ไมท้ีเ่ปน็ตน้

อาหาร มีผลไม้สุก

ท่วงท่าปีนป่ายของชะนี
 ด้วยลักษณะร่างกายของชะนีท่ีมีแขนขายาว จึงทำาให้ชะนีมี

วิธีการเคลื่อนที่ (locomotion) ในลักษณะต่างๆ (Fleagle, J. G. 

1976. Locomotion and Posture of the Malayan Siamang 

and Implications for Hominoid Evolution. Folia Primatol. 26: 

245-269) คือ

1. การห้อยโหนด้วย 2 มือ  

(brachiation) เปน็ลกัษณะ 

การเคลื่อนท่ีท่ีชะนีส่วนใหญ่

ใช้

2. การกระโดดโดยต้องปล่อย 

มือ (leaping) มักเป็นการ 

เคลื่อนที่ของชะนีตัวผู้เต็ม

วัย และเป็นการเคลื่อนที่

อย่างรวดเร็ว กระโดดข้าม

จากยอดไม้ต้นหนึ่งไปยังอีก

ต้นหนึ่ง
ชะนีมือขาวเต็มวัย (ภาพโดย กุลพัฒน์ ศรลัมพ์)
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3. ก า ร ก้ า ว ข้ าม โดยที่ ยั ง มี

มือหรือเท้ายึดเหนี่ยวอยู่  

(bridging) ชะนตีวัเมยี และ

ชะนวัียเดก็เคลื่อนทีจ่ากยอด

ไม้หนึ่งไปยังอีกยอดหนึ่ง ไม่

เช่นนัน้ก็จะนยิมปนีปา่ยข้ึนที่

สูงในลักษณะของข้อ 4

4. การปีนป่ายโดยต้องใช้ 3-4 

รยางค์ (climbing)

5. การเดินด้วย 2 เท้า (bipedal 

walking) จะเกิดข้ึนต่อเมื่อ

กิ่งไม้นั้นมีขนาดใหญ่เพียงพอ 

ซ่ึงมักจะเป็นต้นไม้ที่มีขนาด 

ใหญ่และสูงมาก

รูปแบบกู่ร้องก้องไพรของชะนีมือขาว
  ชะนเีปน็สัตว์ที่ใช้การส่งเสยีง (vocalization) เพื่อการสื่อสาร 

เช่น การประกาศอาณาเขตพื้นที่ของตน การใช้เสียงร้องเพื่อหาคู่ 

การใช้เสียงร้องเพื่อเตือนภัย หรือเป็นการแสดงอารมณ์พึงพอใจ

กับอาหารที่กำาลังกิน

 เสยีงชะนพ้ืีนฐานแยกออกเปน็เสยีงเดีย่ว (single note) และ

เสียงผสม (combination notes) หากนำาเสียงเดีย่วไปร้องประกอบ

กัน ด้วยโน้ตแบบเดียวหรือหลายแบบมากกว่า 1 ตัวโน้ตก็จะกลาย

เป็นเสียงผสมที่แตกต่างกันออกไป และทำาหน้าที่หลากหลาย โดย

อาจจะร้องโดยตัวผู้และ/หรือตัวเมีย ทั้งชะนีเด็กถึงชะนีตัวเต็มวัย

 ในการประกาศอาณาเขตนั้น ตัวเมียและตัวผู้จะร้องเพลงคู่

กัน หรือที่เรียกว่า vocal duet โดยที่จะมีการร้องอุ่นเครื่องกันก่อน 

จากนัน้ตวัเมยีจะเร่ิมร้องโนต้ต่ำาๆ แลว้คอ่ยไตร่ะดบัข้ึนไปจนถึงโนต้

ที่สูงที่สุด แล้วลดระดับลง เหมือนเป็นทำานองเพลง ซึ่งเราเรียกว่า 

การร้อง great call ต่อจากนั้นตัวผู้ก็จะรีบร้องตอบรับ โดยเว้นช่วง

ห่างกันไม่กี่วินาที

ชะนี...สัตว์ที่ช่วยปลูกป่า 
 ชะนีเป็นสัตว์กินผลไม้เป็นหลัก ท้ังจากไม้ต้นเถาวัลย์และผลไทร  

นอกจากนี้ยังกินยอดอ่อนใบไม้ ดอกไม้ และแมลงต่างๆ ด้วย  

เสียงภาษาอังกฤษ เสียงภาษาไทย คำาอธิบาย

A wa ว่ะ เป็นเสียงส้ันท่ีออกเสียงง่ายสุด ไม่ผันเสียง เป็นเสียงท่ีมีความแปรผันของความถ่ีเสียงค่อนข้างดัง ร้องท้ังสองเพศ

A hoo ฮุ เป็นเสียงสั้นและเบามากเหมือนพ่นลมหายใจออกมา ความถี่ต่ำา อาจได้ยินจากทั้งสองเพศ ไม่ผันเสียงมาก อาจ
ได้ยินร้องเบาๆ เมื่อชะนีเจออาหารที่ถูกใจ หรือใช้เริ่มต้นก่อนการร้องคู่กัน

Leaning was วา/ หว่า/ ว่า /ว้า /หวา เป็นเสียง wa ท่ีผันเสียงขึ้นลงได้ และออกเสียงยาวกว่า ความถี่สูง สามารถได้ยินจากทั้งสองเพศ ส่วนใหญ่ 
มักร้องพร้อมๆ กันก่อนการร้องคู่

A wa-oo ว่ะ-อู/วู เป็นเสียงที่ผันเสียงข้ึนลงได้ มีความถ่ีสูง เสียงค่อนข้างแหลม สามารถได้ยินจากทั้งสองเพศ ส่วนใหญ่มักร้อง
พร้อมๆ กันก่อนการร้องคู่ หรือร้องเรียกหากัน หรือเมื่อรู้สึกถูกรบกวน

A sharp wow วาว/ว่าว/ว้าว เป็นเสียงสูงและมีความดังมาก มีการผันเสียง ร้องโดยตัวผู้วัยหนุ่ม และตัวผู้เต็มวัย โดยตัวผู้เต็มวัยอาจร้องเพื่อ 
วอร์มเสียงก่อนร้องคู่กับตัวเมีย หรือเป็นเสียงที่ร้องเมื่อได้รับการรบกวน

An oo อู เสียงต่ำาและค่อยๆ ไล่สูงขึ้น  ส่วนใหญ่มักได้ยินตัวเมียร้องเป็นหลักเวลาที่ตัวเมียจะร้องคู่กับตัวผู้  อาจพบในตัวผู้
ที่ใช้ร้องตั้งต้นก่อนจะร้องเดี่ยว อาจได้ยินระหว่างเวลาตัวผู้มีการเผชิญหน้ากัน

An ooaa อูเอ๋/อูอ๋า เป็นเสียง wa ซึ่งมีการผันเสียงมาก เหมือนตัว เจ (J) ร้องโดยตัวผู้เดี่ยว หรือบางครั้งก็ร้องพร้อมกันทั้งตัวผู้ตัวเมีย  
พ่อแม่และลูกๆ  ส่วนใหญ่ได้ยินเมื่อจะส่งเสียงเตือนภัย

รูปแบบการออกเสียงประเภทเสียงเดี่ยว (single notes) ของชะนีมือขาว

กราฟแสดงเสียงร้องสอดประสานระหว่างชะนีตัวเมียและตัวผู้

(ดัดแปลงจากต้นฉบับ Geissmann, T. 2009. Door Slamming: Tool-use by a captive 

white-handed gibbon (Hylobates lar). Gibbon Journal Nr. 5: 53-60.)
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ชะนีมือขาว กำาลังกินเงาะป่า (ภาพโดย กุลพัฒน์ ศรลัมพ์)

ผลไทร (ภาพโดย อนุตตรา ณ ถลาง)

จากการที่ชะนีกินผลไม้สุกมากกว่า 65% ของอาหารทั้งหมด อีกทั้ง

เวลากินผล ชะนจีะกลนืทัง้เมลด็ลงไปดว้ย ดงันัน้เมื่อมนัเคลื่อนที่ไป

ยงัทีต่า่งๆ ในปา่ มนัก็จะพาเมลด็เหลา่นัน้ไปดว้ย เวลาขับถ่าย เมลด็

ผลไมท้ีพ่วกมนักินก็จะออกมาพร้อมมลู การทีเ่มลด็ไดก้ระจายไปไกล

จากต้นแม่ และไม่กระจุกรวมกนั จะชว่ยให้โอกาสการงอกและการ

รอดตายของต้นอ่อนมีสูง ในปีที่มีผลไม้ที่ชะนีชื่นชอบ เช่น เงาะป่า 

เหลา่ชะนจีะกินมากเปน็พิเศษ บางวันจะแวะมากินทีต่น้เดมิ 2-3 คร้ัง 

เมื่อนบัเมลด็ในมลูชะน ีบางวันอาจไดเ้มลด็เงาะถึง 300 เมลด็ตอ่ตวั

ตอ่วัน แตเ่งาะปา่ไมไ่ดอ้อกผลทกุป ีในปทีี่ไมม่เีงาะ ชะนก็ียงัมผีลไม ้

อื่นเปน็ทางเลอืก เช่น ยางโอน (Polyalthia simiarum), ช้างสารซับ

มนั (Erycibe elliptilimba), เมื่อยดกู (Gnetum macrostachyum), 

มะหลอด (Elaeagnus conferta) ลองคิดกันดูว่า ในแต่ละวันชะนี

ช่วยปลูกป่ากันขนาดไหน และช่วยให้ป่าคงความหลากหลายได้

อย่างไม่น่าเชื่อ

ภัยคุกคามชะนี
  ภยัคกุคามตอ่ชีวิตและจำานวนประชากรชะนีในธรรมชาตทิีน่า่

กลวัทีสุ่ดก็คอื “มนษุย”์ เรานีเ่อง จากการลา่ชะน ีซ่ึงพบเปน็ข่าวตาม

หน้าหนังสือพิมพ์อยู่เนืองๆ ทั้งที่เอาเนื้อชะนีมากินเป็นอาหาร หรือ

การล่าเพื่อเอาลูกชะนีมาขาย นอกจากนี้กิจกรรมต่างๆ ที่มนุษย์ใช้

ชีวิตดำาเนนิไป ก็ก่อใหเ้กิดผลกระทบกับชีวิตสัตว์ปา่ การบกุรุกพ้ืนที่

ป่าเพื่อทำาการเกษตร ทำาให้พ้ืนที่ป่าอันเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่ง

อาหารของชะนีลดลง หรือการเพิ่มพ้ืนที่เมือง การทำาอุตสาหกรรม 

บ้านพักตากอากาศ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่อยู่รายล้อมเขตอุทยาน
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แห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า กิจกรรมเหล่านี้เป็นการเพ่ิม

อณุหภมูคิวามร้อนในบรรยากาศ ซ่ึงส่งผลกระทบตอ่พชืพรรณปา่ไม้

เป็นลูกโซ่ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำาให้พืชออกดอกออกผลไม่

ตรงตามฤดูกาล หรือทิ้งช่วงไปเป็นระยะเวลานาน พืชบางชนิดอาจ

ลดจำานวนลง หรือไม่มีกล้าไม้เติบโตทดแทนต้นที่ตายไป สิ่งเหล่านี้

ส่งผลโดยตรงต่อสัตว์กินพืช เมื่อไม่มีอาหาร สัตว์ป่าก็ไม่สามารถ

ดำารงชีวิตอยู่ได้

 

สมดุลสิ่งมีชีวิต
  ชะนีเป็นสมาชิกหน่วยหนึ่งของป่า ของธรรมชาติ... สิ่งมีชีวิต

ไม่ว่าทั้งคน สัตว์ พืช จุลินทรีย์ ล้วนดำารงอยู่ร่วมกัน อาศัยพึ่งพา

กันและกันเป็นห่วงโซ่ของระบบนิเวศ กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์

อาจส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ 

และย้อนกลับมาสู่มนุษย์เราได้ ดังนั้น มนุษย์จึงควรตระหนักถึง 

ผลกระทบดังกล่าว ถึงเวลาที่เราควรดูแลรักษาป่า สัตว์ป่า และ 

ส่ิงแวดล้อมในธรรมชาติ ให้ดำารงอยู่อย่างสมดุลเพื่อให้ส่ิงมีชีวิต 

บนโลกนี้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขและยั่งยืนสืบไป

ยางโอน (ภาพโดย Dr.Warren Brockelman)

เมื่อยดูก (ภาพโดย Dr.Warren Brockelman)

แหล่งภาพอ้างอิง

ชะนีมงกุฎ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/In_the_branches.jpg

ชะนีมือดำา http://asrolzaa.blogspot.com/2016/10/blog-post_26.html

ชะนีดำาใหญ่หรือไซแมง http://board.postjung.com/734484.html
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สัตว์โลก
ยอดนักประดิษฐ์

ในชว่งนีท้ีก่ระแส maker culture กำาลงัมาแรง เราลองไปดูเหลา่สตัว์
โลกยอดนกัประดิษฐ์กันทีรู่จั้กหยบิจับสิง่ของใกลต้วัมาใชป้ระโยชนไ์ด้

อย่างสร้างสรรค์และน่ารักน่าชัง

รักฉัตร  เวทีวุฒาจารย์

85
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 โลมา
ป ากขวดกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่บริเวณ Shark bay ในน่านนำ้าประเทศ

ออสเตรเลีย มีอาหารสุดโปรดคือ ปลา barred sandperch ที่มักจะซ่อน

ตวัอยูต่ามพ้ืนทะเล ปกตแิล้ว พวกมนัจะใช้คลืน่โซนาร์ในการตรวจจบั แต่ในกรณทีีเ่หยือ่ซ่อน

อยู่ตามพื้นทะเล โซนาร์ใช้การไม่ได้ โลมาจึงต้องใช้วิธีบ้านๆ แทน ด้วยการใช้จะงอยปากขุด

คุ้ยไปตามพื้นทะเล ก่อกวนให้ปลา barred sandperch ตกใจ และหนีออกมาจากที่ซ่อน แต่

การใช้ปากเปล่าขุดคุย้พืน้ทะเลทีเ่ตม็ไปด้วยทราย เศษซากปะการัง หรือเปลอืกหอยนัน้ ทำาให้

เลอืดตกยางออกได้ โลมาปากขวดจงึได้ใช้ฟองนำา้ทะเลมาเป็นหน้ากากครอบปากเพือ่ป้องกัน

การบาดเจ็บ และจากการเฝ้าสังเกต นักวิจัยพบว่า แม่โลมากลุ่มที่มีพฤติกรรมการใช้ฟองนำ้า

ทะเลเป็นหน้ากากป้องกันนี้ได้ถ่ายทอดไปสู่ลูกๆ ของพวกมันด้วย โดยลูกโลมาตัวเมียทุกตัว

จะใช้ฟองนำ้าตามแม่ แต่กับลูกชาย มีแค่บางตัวเท่านั้นที่ใช้หน้ากากฟองนำ้าทะเล

โลมา
ปากขวด
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 “ช้าง” 
เป็นหนึง่ในสัตว์ทีส่ามารถทำาอะไรได้หลายอย่างเกินคาด ยามคนัหลงั 

ช้างเอเชียจะหักกิ่งไม้มาทำาเป็นไม้เกาหลัง และใช้แซะเห็บด้วย ช้าง

เอเชียทีอ่าศัยอยูต่ามชายป่าใกล้ชิดชุมชนมนษุย์ แสบและแสนรู้ไม่เบา พวกมนัชอบบกุไปกิน

พืชสวนพืชไร่ในชุมชน จนชาวบ้านต้องทำาร้ัวไฟฟ้าก้ันไว้ แต่นัน่ก็ไม่ใช่ปัญหา ช้างแสนรู้เหล่า

นั้นพังร้ัวและตัดวงจรไฟฟ้าได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่ใช้งวงค่อยๆ บรรจงหยิบยกก้อนหิน

หรือท่อนไม้ขนาดใหญ่ขึ้นมา แล้วปล่อยทิ้งบนรั้วไฟฟ้า ตูมเดียวก็เข้าไปอิ่มอร่อยได้สบายๆ

  สำาหรับช้างแอฟริกา นอกจากจะฉลาด รอบคอบแล้ว ยังงกอีกด้วย ในฤดูแล้งที่น้ำาน้อย 

พวกมันรู้ว่าใต้ดินลึกๆ นั้นมีน้ำาอยู่ เลยต้องลงแรงขุดหลุมให้ลึกไปจนเจอน้ำา พอกินน้ำาจน

หนำาใจแล้ว พวกมันจะฉีกเปลือกต้นไม้แถวๆ นั้นมาเคี้ยวๆ ปั้นให้เป็นก้อน เอาไปอุดปิดปาก

หลุม แล้วกลบทับด้วยทรายอีกที เพื่อป้องกันน้ำาระเหย และที่สำาคัญคือ เพื่ออำาพรางไม่ให้

สัตว์อื่นรู้แล้วมากินน้ำาในบ่อลับของมัน

 เครดิต : Laurel Braitman

ช้าง
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ภาพประกอบโดย กุลพงษ์ อ้นมณี

 ใน
กลุม่สัตว์เลีย้งลกูด้วยนมทีห่ากินในทะเล นากทะเลทีอ่าศยัอยูต่ามชายฝ่ังทะเลแปซิฟิกตอนเหนอืนัน้ ทัง้น่ารักและฉลาด

ไม่แพ้ ใคร พวกมันใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในนำ้า ไม่ว่าจะกิน นอน ผสมพันธุ์ หรือออกลูก ปกตินากทะเลจะอยู่รวมกันเป็น 

กลุ่มแบบแบ่งแยกเพศชายหญิง อาหารโปรดของพวกมันคือ หอยเป๋าฮื้อ หอยทาก เม่นทะเล ดาวทะเล ปู ปลา เมื่อนากทะเล 

ดำานำ้าลงไปหาอาหาร ถ้าเจอหอยที่เกาะยึดติดอยู่ตามหิน มันจะใช้ก้อนหินมาสกัดหอยให้หลุดจากหิน จากนั้นจะเอาขึ้นมากินบน

ผิวนำ้า ด้วยการนอนลอยตัวหงายท้อง วางก้อนหินไว้บนหน้าอก แล้วเอาหอยทุบกับก้อนหินให้เปลือกแตก ก่อนลงมือกินอย่าง

เอร็ดอร่อย เมื่อกินอิ่มแล้ว ในช่วงเวลาพักผ่อน นากทะเลจะพันตวัด้วยสาหร่ายสีนำา้ตาล (kelp) เพ่ือยดึตวัไว้ ไม่ให้ไหลลอยไปกับ

กระแสนำา้ บางตวัก็นอนจบัมอืกันไว้ด้วย

นากทะเล

เครดิต : Wikipedia.org

หมึก
มะพร้าว

เครดิต : Wikipedia.orgเครดิต : Roger Steene

 ใน
กลุม่สตัว์ที่ไมม่กีระดกูสนัหลงันัน้ มงีานวิจยัหลายตอ่หลายช้ินทีแ่สดงให้เหน็ว่าหมกึในหลายสปชีีส์มคีวามฉลาดเปน็เลศิ 

และแน่นอนว่ามันก็เป็นหนึ่งในสัตว์สุดครีเอทีฟที่ได้รับการบันทึกไว้เช่นกัน นักวิจัยจาก Victoria Museum ในประเทศ

ออสเตรเลียพบว่า หมึกมะพร้าว (veined octopus หรือ coconut octopus) แห่งมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกนั้น มีพฤติกรรมออก

แนวขี้กลัว เลยขอชัวร์ดีกว่า ปกติแล้วพวกมันมักจะฝังตัวเนียนอยู่ในพื้นทรายก้นทะเล แต่เวลาจะไปไหนมาไหนนั้น มันจะต้องพก

เปลอืกหอยไปดว้ย ถามว่าเอาไปทำาไม สำาหรับหมกึข้ีกลวัแลว้ เปลอืกหอยเปน็เสมอืนโลท่ีช่่วยปอ้งกันการจูโ่จม รวมทัง้ใช้เปน็ทีซ่่อน

ตัวจากศัตรู และในยามท่ีไม่สามารถหาเปลือกหอยเหมาะๆ ได้ พวกมันก็จะเอาซากกะลามะพร้าวท่ีจมอยู่ใต้ทะเลมาใช้แทนเปลือกหอย
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 ลิง
แสมขจัดเศษอาหารที่ติดตามซอกฟันด้วยการนำาเส้นใยกาบมะพร้าว ก้านใบไม้ 

หรือกิ่งไม้เล็กๆ มาใช้แทนไหมขัดฟัน แต่ลิงแสมแห่งลพบุรี มีไหมขัดฟันที่เก๋ไก๋

กว่า นักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นพบว่า ที่ลิงแสมบางตัวชอบดึงผมนักท่องเที่ยวนั้น พวกมันไม่

ได้ดึงเพื่อความสนุกหรือคึกคะนองแต่เพียงอย่างเดียว แต่มันเอาเส้นผมนั้นไปใช้แทนไหม

ขัดฟัน และแม่ลิงยังสอนลูกๆ ของพวกมันให้รู้จักวิธีการใช้ไหมขัดฟันเพื่อดูแลสุขภาพช่อง

ปากอีกด้วย

 ยังมีสัตว์โลกยอดนักประดิษฐ์อีกหลายชนิดที่รู้จักหยิบจับส่ิงของรอบตัวมาใช้ได้อย่าง

สร้างสรรค์และชาญฉลาดไม่ต่างจากคน และเหตุผลที่ทำาให้ท้ังคนและสัตว์มีชีวิตอยู่อย่าง

สร้างสรรค์นั้น มาจากเหตุผลเดียวกัน คือ “เพื่อความอยู่รอด” นั่นเอง

ลิงแสม

เครดิต :  Nobuo Masataka
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ในนทิานอสีปเรื่อง The crow and the pitcher หรือ กากับเหยอืก

น้ำา นัน้ กลา่วถึง กาตวัหนึง่ทีก่ำาลงับนิดว้ยความออ่นลา้และกระหาย

น้ำาอยา่งแรง มนัเหลอืบไปเห็นเหยอืกน้ำาใบหนึง่ตัง้อยู ่จงึรีบตรงดิง่

ไปที่เหยือกด้วยความดีใจ แต่เคราะห์ซ้ำากรรมซัด เหยือกปากแคบ

และลึก แถมน้ำาในเหยือกก็เหลืออยู่ไม่มาก กาพยายามแหย่จงอย

ปากของมนัลงไป แตก็่ไมถึ่งน้ำาเสียท ีมนัไมย่อมแพ้ ยงัคงมุง่มัน่หา

สารพัดวิธีที่จะกินน้ำาให้ได้ ในที่สุดไอเดียเด็ดก็ผุดข้ึนในหัว กาบิน

ไปคาบหินมาใส่ลงไปในเหยือกทีละก้อนๆ ราวกับปาฏิหาริย์ 

ระดับน้ำาค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้นจนใกล้ถึงขอบเหยือก กา

ยิ้มมุมปาก พร้อมก้มลงกินน้ำาดับกระหาย

ด้วยความอิ่มเอม...

กา.. 
ยอดนกอัจฉริยะ

นกตัวสีดำาท่ีหลายคนอาจจะรังเกียจ แต่

ความอัจฉริยะในการหาอาหารของ “กา” 

อาจทำาให้คนเราต้องทึ่ง !!

credit : ประทีป ด้วงแค

 นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้ด้วยการใช้สติ

ปัญญา

 หลังฟังนิทานจบ หลายคนแอบคิดในใจว่า ก็นี่มันนิทาน แต่ง

ข้ึนมาเพื่อความบนัเทงิ สอนใจ และหลอกเดก็ กาบา้นแกสิจะรู้มาก

ขนาดนั้น

 “ใชแ่ลว้ กาท้ังบา้นฉนั บา้นแก หรือกาในธรรมชาติ ในความ

เป็นจริงน่ีแหละ ท่ีสามารถและฉลาดไม่เป็นรองใครในปฐพี”  

นักชีววิทยาหลายเสียงตะโกนขึ้นพร้อมกัน

 “กา” และรวมถึงนกอื่นที่อยู่ในวงศ์ Corvidae ได้รับการพิสูจน์

จากหลายสถาบนัแลว้ว่า พวกมนัข้ึนชื่อมากเรื่องความเฉลยีวฉลาด 

การที่กาคาบก้อนหินหย่อนลงในเหยือก เพื่อให้ระดับน้ำาที่อยู่ก้น

เหยอืกสูงข้ึนจนมนักินไดต้ามทีน่ทิานว่านัน้ นกัวิจยัจากมหาวิทยาลยั

แคมบริดจ์พบว่า พวกมันสามารถทำาอะไรแบบนั้นได้จริงๆ

credit : Chris Bird

รักฉัตร  เวทีวุฒาจารย์
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  ในการทดสอบเพื่อยืนยันความเฉลียวฉลาดของนกวงศก์า พวก

เขาได้จำาลองเหตุการณ์ที่คล้ายกับในนิทาน โดยได้จัดแก้วทรงสูง

ปากแคบซ่ึงมีน้ำาอยู่แค่ก้นแก้วไว้ ให้กา แต่เพื่อสร้างแรงจูงใจ จึง

ได้ ใส่หนอนลงไปในแก้วด้วย แน่นอนว่า แม้จะอยากกิน แต่กาก็ไม่

สามารถแหยป่ากลงไปจกิหนอนข้ึนมาได ้นกัวิจยัจงึไดแ้อบประทาน

ก้อนหินใหก้องหนึง่แลว้เฝา้ด ูปรากฏว่า กาคอ่ยๆ คาบก้อนหนิหยอ่น

ใส่แก้วไปทลีะก้อน จนระดบัน้ำาเพ่ิมสูงข้ึน พอถึงระดบัทีป่ากมนัแหย่

ลงไปถึง จึงค่อยจิกหนอนขึ้นมากินอย่างง่ายดาย

 ในการทดสอบแบบช้ีชัดข้ึนไปอกี คราวนีน้กัวิจยัประทานก้อนหิน

ที่มีขนาดใหญ่และเล็กปนเปกัน ปรากฏว่า กาก็ยังฉลาดไม่เลิก มัน

เลือกใช้แต่หินก้อนใหญ่ เพื่อให้ระดับน้ำาเพิ่มสูงเร็วข้ึน แต่เหนื่อย

นอ้ยกว่า นกัวิจยัเองก็ยงัไมห่ยดุแคน่ัน้ ในการทดสอบคร้ังทีส่ามเพื่อ

ฟันธงว่ากาไอคิวสูงจริงๆ นักวิจัยได้เพ่ิมแก้วบรรจุหนอนในข้ีเลื่อย

เข้ามาสร้างความสับสน แต่กาไม่หลงกล มันยังคงเลือกหย่อนหิน

ลงในแก้วที่มีน้ำาเท่านั้น

 นอกจากการเรียนรู้ที่เร็ว และรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้ว  

กายังสามารถสร้างเครื่องมือเฉพาะกิจเพื่อใช้ ในการหากินอย่าง

น่าทึ่ง นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดพบว่า กานิวคาลีโดเนีย  

credit : sciencedirect.com

(New Caledonian crow) เป็นนักประดิษฐ์ที่มีพรสวรรค์สูง  

พวกมันรู้จักนำาวัสดุธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้ ก้านใบ ไหลเฟิร์น 

หรือแมก้ระทัง่ขนของมนัเอง มาทำาเปน็ไมจ้ิม้ สำาหรับแหยเ่ข้าไปตก

เหยื่อที่อยู่ตามซอกหลืบ หรือช่องแคบที่ไม่สามารถแหย่ปากเข้าไป

ได ้แต่ในบางคร้ัง เมื่อใช้ไมจ้ิม้รุ่นเบสิกแลว้จิม้ไมต่ดิ กาจะพัฒนาไม้

จิ้มรุ่นใหม่ที่พิเศษกว่า คือ มีปลายงอเหมือนเข็มถักโครเชต์ ทำาให้

เกี่ยวติดเหยื่อได้ง่ายขึ้น

 กาบางตวัครีเอทฟีข้ึนไปอกี มนัเลอืกใช้ของทีธ่รรมชาตเิสกสรรค์

ปัน้แตง่มาแลว้ เช่น ขอบใบของไมส้กุลเตยซ่ึงมลีกัษณะเปน็ซ่ีเลื่อย

มาทำาเปน็ไมจ้ิม้ ไมจ้ิม้รุ่นขอบใบเลื่อยนี ้ทำาข้ึนดว้ยความประณตีและ

แฝงไว้ด้วยหลักการ ตรงส่วนปลายไม้จิ้มจะเรียวแหลม ในขณะที่

ตรงโคนจะกว้างกว่าเพื่อให้คาบได้ถนัด ที่สำาคัญ ซี่เลื่อยทางแหลม

จะหันเข้าหาตัวกาเสมอ เพื่อให้แทงเหยื่อได้ง่าย และให้ซี่เลื่อยทำา

หน้าที่เหมือนตะขอที่จะจิกเกี่ยวเนื้อของเหยื่อไว้

 วีรกรรมกาทำาได้ยังมีอีกมาก หลายส่ิงที่เราทำาได้ กาก็(อาจ)

ทำาได้ และในบางครั้ง เราเองก็ตกเป็นเครื่องมือของกาโดยไม่รู้ตัว 

ดงัตวัอยา่งทีป่ระเทศญีปุ่น่ กาผูหิ้วโหยคาบลกูนตัไปวางทิง้ไว้กลาง

ถนน ก่อนจะหลบไปเฝา้ดลูกูนตัอยูห่่างๆ อยา่งไมว่างตา ทนัใดนัน้มี

รถคนัหนึง่ผา่นมาทบัเปลอืกลกูนตัจนแตก กายิม้มมุปาก แลว้คอ่ยๆ 

บินมาคาบเอาเนื้อลูกนัตไปกินอย่างสบายอารมณ์

  งานวิจัย (เหล่า) นี้สอนให้รู้ว่า ปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้ด้วย

การใช้สติปัญญา

credit : sciencedirect.com

credit : Gavin Hunt, University of Auckland
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ตามกระแสเหตุการณ์
บทความ
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ไวรัสมหาภัย 
อีโบลา

ข้อเท็จจริงหลัก
 • โรคไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease, EVD) เดิมรู้จัก

กันในชื่อ โรคไข้เลือดออกอีโบลา (Ebola haemorrhagic 

fever) เป็นโรคร้ายแรงที่มักทำาให้เสียชีวิต

 • การระบาดของ EVD มีอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยสูงถึง 

90%

 • การระบาดของ EVD โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในหมู่บ้านห่าง

ไกลแถบแอฟริกากลางและตะวันตก ใกล้กับพื้นที่ป่าเขต

ร้อน

 • ไวรัสส่งผ่านจากสัตว์ป่าไปยังคนและแพร่กระจายในกลุ่ม

ประชากรผ่านการถ่ายทอดให้กันโดยคน

 • ค้างคาวกินผลไม้ ในวงศ์ Pteropodidae เป็นสัตว์ฟักตัว

หลักของไวรัสอีโบลา

 • ผู้ป่วยหนักต้องการการดูแลรักษาอย่างเข้มงวด ยังไม่มี

วัคซีนหรือวิธีการรักษาแบบจำาเพาะที่ได้รับการรับรองให้

ใช้ ในคนหรือสัตว์

  อีโบลาระบาดครั้งแรกในปี ค.ศ. 1976 พร้อมๆ กันสองแห่งคือ  

เมือง Nzara ประเทศซูดาน และเมือง Yambuku ประเทศคองโก 

ในกรณีหลังเกิดข้ึนที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำาอีโบลา 

(Ebola River) ซึ่งกลายมาเป็นชื่อของโรคนี้ในที่สุด

 

หมายเหตุกองบรรณาธิการ
 เนื่องจากช่วงนี้มีข่าวการแพร่ระบาดของโรคไวรัสอีโบลาในประเทศแถบแอฟริกาหลายประเทศ ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนจำานวนมาก จนก่อให้เกิด

ความกังวลว่าอาจจะแพร่ระบาดไปยังภูมิภาคอื่นๆ ด้วย แม้กระทั่งประเทศไทยเราเอง ก็มีมาตรการรับมือกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงนี้เช่นกัน 

และเพื่อให้ผู้อ่านสาระวิทย์ได้เข้าใจถึงโรคนี้มากขึ้น เราจึงได้นำาเสนอบทความ “ไวรัสมหาภัย อีโบลา” ซึ่งแปลและเรียบเรียงข้อมูลจากเอกสารความ

รู้เกี่ยวกับโรคไวรัสอีโบลา ขององค์การอนามัยโลก โดยบทความที่นำามาลงนี้ ได้ตัดตอนสาระสำาคัญมาจากเนื้อหาฉบับเต็ม เพื่อให้เหมาะสมกับการนำา

เสนอในสาระวิทย์ ผู้อ่านสามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่ http://www.slideshare.net/NamchaiChewawiwat/ebola-virus-disease

การแพร่กระจายของโรค
  อีโบลาติดต่อได้จากการสัมผัสกับเลือด สารคัดหล่ัง หรือของเหลว

แบบอื่นๆ จากสัตว์ที่ติดเชื้อ

 ในแอฟริกามีหลักฐานว่า การติดเชื้อเกิดจากการเกี่ยวข้อง 

สัมผัสกับชิมแปนซี กอริลลา ค้างคาวกินผลไม้ ลิง แอนทีโลปป่า 

(forest antelope) และเม่น ซึ่งป่วยหรือตาย หรืออยู่ในป่าฝน

  อีโบลาแพร่กระจายเข้าชุมชนผ่านการติดต่อจากคนสู่คน โดย

การติดเชื้อเกิดจากการสัมผัสโดยตรง (ผ่านผิวหนังที่ถลอก หรือ 

ผ่านเยื่อบุ) กับเลือด สารคัดหลั่ง อวัยวะ หรือของเหลวอื่นๆ จาก

ร่างกายของผู้ติดเชื้อ และผ่านการสัมผัสทางอ้อมจากสิ่งแวดล้อม

ที่ปนเปื้อนของเหลวเหล่านั้น

 

สัญญาณหรืออาการป่วย
  เช้ือไวรัสอโีบลาก่อโรคแบบเฉยีบพลนัและรุนแรง ซ่ึงบอ่ยคร้ัง 

พิจารณาได้จากการมีไข้อย่างปุบปับ การรู้สึกไม่สบายหรือร่างกาย

อ่อนแออย่างมาก เจ็บปวดกล้ามเนื้อ ปวดหัว และเจ็บคอ ตาม

มาด้วยการอาเจียน ท้องเสีย เกิดผื่น ไตและตับล้มเหลว และ

ในบางกรณีอาจพบการตกเลือดทั้งภายในและภายนอกร่างกาย  

การศึกษาในห้องปฏิบัติการพบว่า เซลล์เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด 

ลดต่ำาลง และมีเอนไซม์ตับเพิ่มมากขึ้น

  ช่วงระยะฟักตัว (ช่วงเวลาหลังจากติดเช้ือไวรัสจนเร่ิมมีอาการ)  

อยู่ที่ 2-21 วัน  

 

โดย ดร.นำาชัย ชีววิวรรธน์ 

แปลจากเรื ่อง Ebola virus disease
แผ่นเอกสารข้อเท็จจริง Nฐ103, อัพเดทล่าสุดโดย WHO, เม.ย. 2014
ที่มา : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/en/
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วัคซีนและการรักษา
  ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนสำาหรับโรคไวรัสอีโบลา ส่วนท่ีได้รับอนุมัติ 

ให้ ใช้ มีวัคซีนหลายชนิดที่อยู่ระหว่างการทดสอบ แต่ยังไม่มีชนิดใด

เลยที่พร้อมสำาหรับให้ ใช้ทางคลินิกได้ ยาชนิดใหม่ๆ ยังอยู่ระหว่าง 

การประเมินผล

 สำาหรับผู้ที่ป่วยหนักจะต้องได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิด โดย 

ผู้ป่วยมักมีอาการขาดน้ำา และต้องการน้ำา รวมทั้งสารละลายที่มี

สารเกลือแร่ ซึ่งอาจให้ผ่านทางปาก หรืออาจให้น้ำาเกลือใต้ผิวหนัง

 

สัตว์เจ้าเรือนของไวรัสอีโบลา
  ในแอฟริกา ค้างคาวกินผลไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสกุล  

Hypsignathus monstrosus, Epomops franqueti และ  

Myonycteris torquata อาจเป็นสัตว์เจ้าเรือนตามธรรมชาติ

สำาหรับไวรัสอีโบลา เนื่องจากพบว่ามีการซ้อนเหลื่อมกันในทาง 

ภูมิศาสตร์จากการกระจายตัวของค้างคาวกินผลไม้กับไวรัสอีโบลา

 

การลดความเสี่ยงของการติดเชื้ออีโบลาในคน
  การที่ไม่มีวัคซีนและวิธีรักษาที่มีประสิทธิภาพในมนุษย์ ทำาให้

เกิดความห่วงใยว่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำาหรับการติดเช้ืออีโบลา  

ดังนั้น มาตรการป้องกันตนเองสำาหรับบุคคลถือเป็นวิธีการเดียวที่

ช่วยลดการติดเชื้อและการเสียชีวิตในมนุษย์ได้

ภาพจาก

http://www.teinteresasaber.com/2014/08/el-virus-del-ebola-antecedentes-y.html

http://news.bbcimg.co.uk/media/images/73804000/jpg/_73804190_fruitbat3.jpg

  ในทวีปแอฟริการะหว่างการระบาดของโรคไวรัสอีโบลา  

การให้ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขต่างๆ จะช่วยลดความเสี่ยง 

ได้ โดยต้องเน้นไปยังปัจจัยบางประการดังนี้

 • การลดความเส่ียงการแพร่เช้ือจากสัตว์ป่าสู่คนที่เกิดจาก

การสัมผัสกับค้างคาวกินผลไม้ หรือลิง/เอปที่ติดเชื้อ และ

จากการทานเนื้อสดของสัตว์เหล่านี้ การหยิบจับสัตว์เหล่า

นี้ควรใช้ถุงมือและชุดอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ ที่เหมาะสม  

ควรปรุงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (เลือดหรือเนื้อ) ให้สุกอย่าง

ทั่วถึงก่อนการรับประทาน

 • การลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อจากคนสู่คนในชุมชน ที่เกิด 

จากการสัมผัสทางตรงหรืออย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ติดเช้ือ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากของเหลวแบบต่างๆ จากร่างกาย  

ควรงดเว้นการสัมผัสทางกายภาพอย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วย

โรคอีโบลา และหากต้องดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ควรสวมถุงมือ

และอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่เหมาะสม และควรล้างมือ

บ่อยๆ หลังจากไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล เช่นเดียวกับ

หลังจากที่ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

 • ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอีโบลาควรให้ข้อมูลของโรค

และข้อมูลมาตรการการรับมือและจำากัดการระบาด ซึ่ง 

รวมทั้งการฝังกลบซากเป็นต้น
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 ระยะสองทศวรรษทีผ่า่นมานี ้โรคชื่อแปลกๆ ที่ไมเ่คยพบเคยเห็น 

กันมาก่อน ปรากฏตัวข้ึนมาเป็นระลอกๆ ไม่ว่าจะเป็นโรควัวบ้า  

ไข้หวัดนก โรคซาร์ส และไข้หวัดใหญ่ 2009

  เปดิเดอืนมถุินายน ค.ศ. 2015 มา ก็มข่ีาวผูเ้สียชีวิตสองรายใน

ประเทศเกาหลีใต ้จากโรคอบุตัใิหมท่ีย่งัไมคุ่น้เคยกันนกัในชื่อ เมอร์ส 

(MERS) โดยเมื่อสบืสวนโรคกลบัไปก็พบว่าตน้ตอโรคคราวนีม้าจาก

ชายคนหนึ่งที่เดินทางไปแถบตะวันออกกลางก่อนหน้านี้  

  แต่ที่ต่างออกไปจากคร้ังที่ผ่านมาก็คือมีการติดโรคอย่างกว้าง

ขวาง ในสถานพยาบาลที่ผู้เสียชีวิตทั้งสองคนพักรักษาตัวนั่นเอง 

ทำาให้รัฐบาลเกาหลีใตต้ดัสินใจปดิโรงเรียนหลายร้อยแหง่ และกักกัน

โรคกับคนเกือบ 700 คน ทัง้คนใกลชิ้ดและบคุลากรทีด่แูลผูป้ว่ยสอง

รายดังกล่าว เพื่อดูอาการและเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อต่อ

ไป

  เมอร์ส (MERS) เปน็ชื่อยอ่ของโรค มาจากชื่อเตม็ว่า กลุม่อาการ 

โรคทางเดนิหายใจจากตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory 

Syndrome) เนื่องจากพบคร้ังแรกในประเทศซาอุดีอาระเบียในปี 

ค.ศ. 2012  ในเอกสารของสำานกัระบาดวิทยา กรมควบคมุโรค เรียก

โรคนี้ว่าเป็น “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012”

  องค์การอนามัยโลกรายงานว่า มีผู้ติดเช้ือนับจากน้ันมาถึงเดือน

พฤษภาคมปีนี้ รวมแล้ว 1,150 คน ในจำานวนนี้เสียชีวิตไป 427 

ราย หรือมีอัตราการตายราว 1 ใน 3 ของผู้ติดเชื้อ ค่านี้ใกล้เคียง

กับอัตราการเสียชีวิตจากกาฬโรคในอดีต และ “ค่าเฉลี่ย” การเสีย

ชีวิตจากโรคอโีบลา แมว่้าโรคอโีบลาบางสายพันธุอ์าจทำาให้เสียชีวิต

สูงถึง 90%    

 คำาว่า “เมอร์ส” เป็นชื่อโรค ส่วนชื่อไวรัสที่ก่อโรคนี้จะเรียก

เมอร์ส (MERS) 
โรคใหม่จากอูฐ ?

ย่อว่า MERS-CoV (อ่านว่า เมอร์สโควี หรือบางคนอาจอ่านเป็น  

เมอร์สคอฟ ก็มี) โดย CoV ย่อมาจาก Coronavirus ซึ่งเป็นชื่อ

วงศ์ไวรัสขนาดใหญ่ที่ก่อโรคหลากหลาย ตั้งแต่โรคหวัดธรรมดา 

โรคปอดบวมจากเช้ือไวรัส ไปจนถึงโรคซาร์ส (SARS, Severe 

Acute Respiratory Syndrome)

  ถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่า โรคอุบัติใหม่จำานวนมากมีสาเหตุมา

จากไวรัส ซ่ึงก็เปน็เพราะไวรัสมสีารพันธกุรรมทีส้ั่นกว่า (หรือมรีหสั

พันธกุรรมนอ้ยกว่า) ส่ิงมชีีวิตอื่นๆ และยงัมกีลไกการเพ่ิมจำานวนที่

เอือ้ใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงเลก็ๆ นอ้ยๆ จนทำาให้ไดส้ายพนัธุ์ใหม่ๆ  

เร็วนั่นเอง

โรคเมอร์ส แพร่กระจายอย่างไร ?
  ระยะแรกๆ ตรวจพบไวรัสชนดิ MERS-CoV ในผูป้ว่ยกระจาย

ทั่วคาบสมุทรอาหรับ แต่ในระยะหลังมีรายงานผู้ป่วยนอกแถบ

ตะวันออกกลางด้วย โดยมักเป็นนักท่องเท่ียวหรือนักธุรกิจ  ใน 

ค.ศ. 2013 พบผู้ติดเชื้อในประเทศฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาด้วย

  จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 2015 องค์การอนามัยโลก

ยืนยันว่า พบผู้ติดเช้ือแล้วอย่างเป็นทางการใน 17 ประเทศ

ครอบคลุม 4 ทวีปทั่วโลก (ยุโรป แอฟริกา เอเชีย และอเมริกา) 

สำาหรับในทวีปเอเชียเคยพบผู้ป่วยโรคนี้ในประเทศมาเลเซียและ

ฟิลิปปินส์ แต่ยังไม่พบรายงานผู้ป่วยในประเทศไทย

 เชื้อนี้เริ ่มต้นถือกำาเนิดขึ้นมาได้อย่างไร ?
  คาดหมายว่าโรคนี้เร่ิมกลายพันธุ์เป็นไวรัสชนิดใหม่ในสัตว์ 

ก่อนจะแพร่มายงัคน แตก็่ยงัไมม่ข้ีอมลูทีชั่ดเจนนกัว่าโรคนีเ้กิดใน

สัตว์ใดก่อน การตรวจภมูติา้นทานในแพะ วัว แกะ ควาย หม ูและ

แบบจำาลอง 3 มิติของ MERS-CoV 

สร้างจากคอมพิวเตอร์ (ภาพจาก Wikipedia)

ดร.นำาชัย ชีววิวรรธน์
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นกปา่ ไมพ่บภมูติา้นทานในสัตว์เหล่าน้ีเลย แต่ตรวจพบสายพันธ์ุเช้ือ

ไวรัสน้ีในอูฐท่ีอียิปต์ กาตาร์ และซาอุดีอาระเบีย โดยพวกมันมีลำาดับ

สารพันธุกรรมคล้ายคลึงกับไวรัสที่พบในคน  

  นอกจากนี้ยังพบภูมิต้านทานเช้ือนี้ในอูฐแถบตะวันออกกลาง

และแอฟริกา จึงเชื่อกันว่าอูฐน่าจะเป็นสัตว์นำาโรคนี้ แม้ว่าตัวอูฐ

เองอาจไม่ปรากฏอาการป่วยให้เห็น แต่ก็มีโอกาสเช่นกันว่าอาจมี

สัตว์นำาโรคชนิดอื่นๆ อีก เพราะพบไวรัสที่คล้ายกันในค้างคาวด้วย

  การตรวจสอบย้อนหลังในห้องปฏิบัติการ จากตัวอย่างเลือด

อูฐที่เก็บในช่วงปี ค.ศ. 1983-1984 จากอูฐในซูดานและโซมาเลีย 

และป ีค.ศ. 1997 จากอฐูในอยีปิต ์พบว่าอฐูเหลา่นีม้ภีมูติา้นทานตอ่

ไวรัสเมอร์ส จงึเปน็ไปไดว่้าเช้ือ MERS-CoV อาจกระจายก่อนหนา้

นี้มานานนับทศวรรษแล้วในอูฐ เพียงแต่ยังไม่ปรากฏโรคให้เห็น  

  การตรวจสอบในหอ้งปฏบิตักิารพบว่า อฐูทีต่ดิเช้ือแม้ไมแ่สดง

อาการใดๆ แต่น้ำามูก น้ำาตา น้ำานม เนื้อและอวัยวะต่างๆ รวมไปถึง

ฉี่และอึของมันยังมีเชื้อที่พร้อมจะแพร่กระจายได้  

  วิธีการตดิเช้ือ MERS-CoV จากคนสู่คนยงัไมท่ราบวิธกีารแนชั่ด  

ภาพไวรัส MERS-CoV ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 

(ภาพโดย US CDC)  

แตล่กัษณะรูปแบบการตดิเช้ือทำาให้เชื่อกันว่าโรคนี้ไมต่ดิตอ่ทางลม

หายใจ แต่อาจติดต่อกันผ่านการสัมผัสกับสารคัดหลั่ง เช่น น้ำามูก

หรือน้ำาลายของผู้ป่วย จากหลักฐานที่มีอยู่ โรคนี้ติดต่อสู่กันได้

ค่อนข้างจำากัดเฉพาะผู้ที่อยู่หรือสัมผัสกันอย่างใกล้ชิด เช่น คนใน

ครอบครัวหรือจากผู้ป่วยสู่ผู้ ให้บริการสาธารณสุข กรณีการติดต่อ

กันเป็นวงกว้างในชุมชนใด การพบผู้ติดเชื้อจำานวนมากพร้อมๆ กัน

ในประเทศเกาหลี จึงทำาให้ต้องมีมาตรการที่เข้มข้นกว่าปกติ

อาการของโรคและการรักษา
  ผู้ป่วยที่เป็นโรคเมอร์ส จะมีอาการไอ เป็นไข้ หายใจติดขัด 

อาจมีอาการปอดบวม หรือท้องเสียร่วมด้วย บางรายอาจมีอาการ

ล้มเหลวของระบบหายใจ และต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และบาง

รายอาจจะพบอาการมีไตล้มเหลว หรือมีอาการเลือดเป็นพิษ

  ผูป้ว่ยทีร่่างกายมรีะบบภมูคิุม้กันออ่นแอเปน็พิเศษ เช่น ผูส้งูอายุ  

หรือผู้ที่มีโรคเร้ือรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคปอด หรือโรคมะเร็ง 

อาจมีอาการรุนแรงมากกว่า แต่ก็พบผู้ติดเช้ือบางรายที่ไม่แสดง

อาการใดๆ เช่นกัน

  โรคเมอร์สน้ียังเป็นโรคใหม่ท่ีไม่มีวัคซีนหรือยาจำาเพาะรัษา  

ดังน้ัน คำาแนะนำาจากองค์การอนามัยโลกจึงเน้นไปที่การระมัดระวัง

ไม่ให้สัมผัสหรือได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย   

  เนื่องจากหลักฐานชี้ไปที่ว่าอูฐอาจเป็นสัตว์นำาโรค ผู้ที่ไปฟาร์ม

อูฐหรือสถานที่อื่นๆ ที่มีสัตว์พวกนี้อยู่ จึงควรล้างมือบ่อยๆ ทั้ง

ก่อนและหลังสัมผัสกับสัตว์ และควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่วย 

สำาหรับอาหารทีท่ำาจากเนือ้อฐู ควรหลกีเลีย่งพวกเนือ้ดบิ หรือเนือ้ที่

ปรุงไม่สุกเต็มที่ รวมไปถึงน้ำานมสด

  หากตอ้งการทานอาหารเหลา่นี ้ควรปรุงให้สุกอยา่งทัว่ถึง หรือ

นำาไปผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนเสียก่อน สำาหรับสัตว์ที่

ป่วยตายก็ไม่ควรนำามาบริโภคหรือขาย  

  การรักษาผู้ป่วยจากโรคนี้ยังดูจากอาการของผู้ป่วยเป็นหลัก 

ณ วันที่เขียนต้นฉบับนี้ (4 มิถุนายน ค.ศ. 2015) องค์การอนามัย

โรคยังไม่มีคำาแนะนำาเรื่องการตรวจร่างกายเป็นพิเศษ สำาหรับนัก

ท่องเที่ยวเมื่อผ่านแดน สามารถติดตามความคืบหน้าต่างๆ รวมถึง

รายละเอียดคำาแนะนำาอื่นๆ สำาหรับบุคคลทั่วไปได้จากเว็บไซต์ของ

องคก์ารอนามยัโลก (WHO)  โดยใช้คำาสำาคญั WHO ร่วมกับ MERS 

ในการค้นหา

ที่มา

Middle East Respiratory Syndrome (MERS): Frequently Asked Questions and Answers by US CDC (Centers for Disease Control and Prevention)

http://www.cdc.gov/coronavirus/mers/faq.html

Frequently Asked Questions on Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus

(MERS-CoV) by WHO (World Health Organization)  

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/en/

 

เครดิตภาพ

http://en.wikipedia.org/wiki/Middle_East_respiratory_syndrome_coronavirus

http://theora.com/images/camel2.jpg
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แม้ปัจจุบันโลกเราจะมีเทคโนโลยีและการแพทย์สมัยใหม่ที่เจริญก้าวหน้าไป
มากก็ตาม แต่ไวรัสมหาภัยอันเป็นต้นตอของโรคระบาดที่อุบัติขึ้นใหม่ ก็ยัง

สามารถคร่าชีวิตผู้คนได้เป็นจำานวนมาก ทั้งโรคซาร์ส โรคไข้หวัดนก 
โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 โรคอีโบลา และล่าสุดโรคเมอร์ส

รีวิวโรคอุบัติใหม่ใน
รอบทศวรรษ

พ.ศ. 
2545

พ.ศ. 
2546

พ.ศ. 
2552

พ.ศ. 
2557

พ.ศ. 
2558

จุมพล  เหมะคีรินทร์
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ในช่วงราวหนึง่ทศวรรษทีผ่า่นมานี ้โลกของเราตอ้งเผชิญกับโรคระบาดรุนแรงจำานวนไมน่อ้ย จนก่อใหเ้กิดความกังวลอยา่งยิง่ จากเดมิทีว่่า

แหล่งที่เกิดโรคนั้นอยู่ห่างไกลกัน ถึงคนละทวีปหรือซีกโลก แต่ด้วยการคมนาคมที่สะดวก ดังเช่นการเดินทางด้วยเครื่องบิน ทำาให้มนุษย์เรา

ไมป่ลอดภยัเสียแลว้ เพราะโอกาสทีค่นทีเ่ปน็พาหะของโรคจะแพร่ไปยงัคนในประเทศอื่นจงึมคีวามเปน็ไปได้ไมย่าก ถึงขนาดองคก์ารอนามยั

โลกต้องประกาศเตือนให้ทุกประเทศต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

 บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุทีต่อ้งทำางานอยา่งใกลชิ้ดเพื่อช่วยเหลอืผูป้ว่ย จนบางคร้ังตวัเองก็ไดรั้บเช้ือมาเสียเอง และถึงข้ัน

เสียชีวิตไปก็ไม่น้อย จึงนับว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่ควรได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่งในความเสียสละในการทำาหน้าที่ช่วยเหลือคนไข้

 เราลองมาทบทวนดูกันว่าในรอบราวสิบปีเศษที่ผ่านมานี้ มนุษย์เราต้องเผชิญกับเจ้าไวรัสมรณะอันเป็นต้นเหตุหลักของโรคระบาดเหล่านี้ 

ซึ่งถือเป็นโรคอุบัติใหม่โดยหมายรวมถึงโรคอุบัติซ้ำาด้วยนั้น มีโรคอะไรกันบ้าง ซึ่งแม้ปัจจุบันอาจจะไม่มีปรากฏเป็นข่าว แต่ก็ไม่แน่ว่าสักวัน

หนึ่งข้างหน้ามันก็อาจจะกลับมาระบาดซ้ำาจนเป็นข่าวใหญ่อีกก็เป็นได้

โรคซาร์ส หรือ 
“โรคทางเดินหายใจ

เฉียบพลัน
รุนแรง”

มีการพบผู้ป่วยโรคซาร์สรายแรกที่มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เมื่อปี พ.ศ. 2545 แล้ว

มาระบาดใหญ่จนเป็นข่าวดังในปี พ.ศ. 2546 โดยต่อมามีการแพร่ระบาดไปยังอีกหลาย

ประเทศทั่วโลก สาเหตุของ โรคมาจากไวรัสซาร์ส-โควี (SARS-CoV) ซึ่งเป็นเชื้อไวรัส

อยู่ในวงศ์โคโรนาไวรัส

 อาการของโรค : มีไข้สูง ปวดศีรษะ หนาวส่ัน ปวดตามตัว อาการเร่ิมแรก 

อาจไมแ่ตกตา่งจาก ไข้หวัดทัว่ไป แตห่ลงัจากมอีาการ 2-7 วัน ผูป้ว่ยจะมอีาการไอแหง้ๆ 

เจบ็หนา้อก หายใจตืน้หรือหายใจหอบ ซ่ึงเปน็อาการทีบ่ง่บอกว่าโรคเร่ิมรุนแรง มผู้ีปว่ย

ประมาณ10-20% ทีอ่าการเปน็มากตอ้งใสเ่ครื่องช่วยหายใจ อตัราการเสีย

ชีวิตของผู้เป็นโรคนี้อยู่ที่ 9.6%

 การติดต่อ : ส่วนใหญเ่ช้ือแพร่กระจายโดยผา่นทางน้ำาลายและเสมหะของ

ผู้ป่วยเมื่อเวลาจามหรือไอโดยมักจะติดจากคนใกล้ชิด เช่น ญาติพี่น้อง

 การรักษา : ส่วนใหญจ่ะเปน็การรักษาตามอาการ และใช้อปุกรณช่์วยการ

หายใจ (ในรายที่มีภาวะหายใจล้มเหลว) ในปัจจุบันยังไม่มียาหรือวิธีการ

รักษาจำาเพาะ มีการทดลองใช้เซรุ่มจากผู้ที่หายจากโรค ซึ่งพบว่าได้ผลถ้า

ให้ระยะสัปดาห์แรกของโรค ในขณะนี้มีความพยายามทดลองหายาต้าน

ไวรัสซาร์สโดยจำาเพาะ ซึ่งคาดว่าอาจนำามาใช้ ในอนาคต

โรค
อุบัติใหม่
คืออะไร

องคก์ารอนามยัโลกได้ ให้ความหมายของโรคตดิตอ่อบุตัใิหมว่่า 

หมายถึง โรคติดต่อท่ีมีอุบัติการณ์ในมนุษย์เพิ่มสูงข้ึนมากในช่วง

ที่เพ่ิงผ่านมา หรือมีแนวโน้มความเส่ียงที่จะเพ่ิมข้ึนในอนาคตอัน

ใกล้ นอกจากนั้นยังมีความหมายรวมถึง โรคติดต่อที่เกิดจากเช้ือ

ใหม่ โรคติดต่อที่พบในพ้ืนที่ใหม่ และโรคติดต่ออุบัติซ้ำา คือ โรค

ติดต่อที่เคยแพร่ระบาดในอดีตและสงบไปนานหลายปีแล้ว แต่

กลับมาระบาดขึ้นอีก

 ในประเทศไทย ได้แบ่งโรคติดต่ออุบัติใหม่ เป็น 3 กลุ่ม คือ

 1. โรคที่พบในประเทศ ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ 2009 ไข้หวัดนก และ

โรคมือ เท้า ปาก เชื้อเอนเทอโรไวรัส ฯลฯ

 2. โรคที่อาจแพร่มาจากต่างประเทศ เช่น ไข้สมองอักเสบนิปาห์ 

ฯลฯ และโรคติดเช้ือจากการใช้อาวุธชีวภาพ เช่น โรคแอนแทรกซ์

 3. โรคตดิตอ่อบุตัซ้ิำาทีพ่บในประเทศ เช่น โรคไข้กาฬหลงัแอน่จาก

เช้ือสายพันธ์ุใหม่ และสายพันธ์ุอื่นๆ ท่ีมากับแรงงานต่างด้าว ฯลฯ
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โรคไข้หวัดนก 
H5N1

เป็นโรคในกลุ่มอาการของโรคทางเดินหายใจ 

พบการระบาดคร้ังแรก พ.ศ. 2540 และเป็น

ข่าวใหญ่ในช่วงป ีพ.ศ. 2546-2548 ทีม่กีารแพร่

ระบาดในหลายประเทศแถบเอเชีย เร่ิมจากจีน 

ฮอ่งกง แลว้แพร่ไปยงัเกาหล ีญีปุ่น่ ไทย กัมพูชา 

อินโดนีเซีย เป็นต้น โดยมีรายงานว่าคนติดเชื้อ

จากไก่ และแพร่ระบาดจากคนสู่คน สาเหตุของ

โรคมาจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ H5N1

 การติดต่อ : ผู้ป่วยส่วนใหญ่ติดโรคจากการ

สัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตายด้วยโรคไข้หวัดนก 

โดยเช้ือไวรัสในน้ำามูก น้ำาลาย และมูลของสัตว์ป่วยอาจติดมากับมือและเข้าสู่ร่างกายคนทางเยื่อบุจมูก

และตา ผู้ป่วยบางรายติดเชื้อที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อม

 อาการของโรค : หลงัจากไดรั้บเช้ือประมาณ 3-7 วัน ผูป้ว่ยจะมอีาการคลา้ยไข้หวัดใหญ ่คอื มไีข้สงู ปวด

ศีรษะ ปวดเมื่อยเนื้อตัวอ่อนเพลีย เจ็บคอ ไอ อาจมีน้ำามูก น้ำาตาไหล เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำาตัว 

มักมีอาการรุนแรง ทำาให้เกิดปอดอักเสบซึ่งสังเกตได้จากอาการหอบหรือหายใจลำาบากและอาจเกิดภาวะ

หายใจล้มเหลว ซึ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงถึง 60 %

 การรกัษา : ตอ้งรีบพาไปพบแพทยท์ีโ่รงพยาบาลทนัทเีพราะตอ้งไดรั้บยาตา้นไวรัสโดยเร็วทีส่ดุ หรือภายใน 

2 วัน หลังเริ่มมีอาการ และอาจต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ผลการรักษาจึงจะดี

โรค
ไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์ใหม่ 
2009

เปน็ข่าวใหญ่ในป ีค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) เร่ิมจากพบผูต้ดิเช้ือและเสียชีวิตในประเทศเมก็ซิโก 

จากนั้นก็มีการแพร่ระบาดไปอีกหลายประเทศ  

  โรคไข้หวัดใหญส่ายพันธุ์ใหม ่2009 ตามคำาอธิบายของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ระบุไว้ว่า...เป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในคน แพร่ติดต่อระหว่างคนสู่คน  ไม่พบว่ามีการ

ติดต่อมาจากสุกร เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ/เอช1 เอ็น1 (A/H1N1) ซึ่งเป็นเชื้อตัว

ใหม่ที่ไม่เคยพบทั้งในสุกรและในคน เป็นเช้ือที่เกิดจากการผสมสารพันธุกรรมของเช้ือไข้หวัด

ใหญ่ของสุกรเป็นส่วนใหญ่ และมีสารพันธุกรรมของเช้ือไข้หวัดใหญ่ของคน และเช้ือไข้หวัดที่

พบในนกด้วย...  

 การติดต่อ : เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จะมีอยู่ในน้ำามูก น้ำาลาย หรือเสมหะของผู้ติด

เชื้อ ซึ่งเช้ือนี้จะแพร่จากผู้ป่วยไปสู่คนอื่นด้วยการไอ จาม หรือคนไปสัมผัสเชื้อโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม เช่น เชื้ออาจติดอยู่ตามโต๊ะ ลูกบิดประตู แก้วน้ำา โทรศัพท์ ภาชนะ 

ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เมื่อมือไปสัมผัสถูกแล้วมาขยี้ตา แคะจมูก หรือสัมผัส

ทางปาก ก็อาจจะทำาให้ได้รับเชื้อได้เช่นกัน

 อาการของโรค : อาการโดยทั่วไปคล้ายกับคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่ธรรมดา คือ มี

ไข้สูง มีอาการไอหรือจาม เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดหัว อ่อนเพลีย 

บางครั้งมีอาการท้องเสีย อาเจียน ร่วมด้วยอัตราผู้ติดเชื้อเสียชีวิตจากโรคนี้อยู่

ที่ประมาณ 2%

 การรักษา : ปัจจุบันยาที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นยาที่ใช้รักษาโรคไข้หวัดใหญ่ในคนและ

ใช้ได้ผลกับไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ 2009 นี้ด้วย คือ โอเซลทามิเวียร์ 

(oseltamivir) หรือในชื่อการคา้คอื ทามฟิล ู(tamiflu) เปน็ยาชนดิเมด็ และซานา

มิเวียร์ (zanamivir) หรือในชื่อการค้าคือ รีเลนซา (relenza) ซึ่งเป็นยาชนิดพ่น
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เป็น ข่าวใหญ่ล่าสุดตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558  

เมื่อพบว่ามีผู้เสียชีวิตสองรายจากโรคเมอร์สในประเทศเกาหลีใต้

โรค
อีโบลา

เป็นโรคไข้เลือดออกชนิดใหม่ พบการระบาดครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 

2519 พร้อมๆ กันสองแห่งคือ ในเมือง Nzara ประเทศซูดาน และ

ในเมือง Yambuku สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ในกรณีหลัง

เกิดข้ึนทีห่มูบ่า้นแหง่หนึง่ทีต่ัง้อยูใ่กลกั้บแมน่้ำาอโีบลา (Ebola River) 

ซ่ึงกลายมาเปน็ชื่อของโรคนี้ในทีสุ่ด จากนัน้เปน็ข่าวโดง่ดงัเมื่อกลบั

มาระบาดใหญ่อีกครั้งเมื่อปีที่แล้วคือ พ.ศ. 2557

  โรคอีโบลาเป็นโรคติดต่อชนิดเฉียบพลันรุนแรง เกิดจากเช้ือ

ไวรัสอโีบลา (Ebola virus) ซ่ึงประกอบดว้ย 5 สายพันธุ ์ไดแ้ก่ สาย

พันธุ์ไอวอรีโคสต์ สายพันธุ์ซูดาน สายพันธุ์ซาร์อี สายพันธุ์เรสตัน  

(Reston) และสายพนัธุ ์Bundibugyo โดยสายพันธ์ุซูดาน สายพันธุ์

ซาร์อ ีและสายพันธุ ์Bundibugyo ทำาให้เกิดการระบาดของโรคตดิเช้ือ

ไวรัสอโีบลาในแอฟริกาและทำาให้มอีตัราการเสยีชีวิตถึง 60-90% ใน

ขณะทีส่ายพันธ์ไอวอรีโคสต ์และสายพนัธุเ์รสตนั (Reston) มกัไมท่ำา 

ให้เกิดอาการรุนแรงและยังไม่มีรายงานการเสียชีวิตจากสายพันธุ์

เรสตัน

 การติดต่อ : จากคนสู่คน มักเกิดจากการสัมผัสตรงกับเลือดที่ติด

เช้ือ สารคดัหลัง่ เช่น น้ำามกู น้ำาลาย ปสัสาวะ อจุจาระ อวัยวะ หรือ

น้ำาอสุจิ นอกจากนี้ การติดเชื้อในโรงพยาบาล กพ็บได้บ่อยผ่านทาง

เข็มและหลอดฉดียาทีป่นเปือ้นเช้ือ และยงัพบการแพร่กระจายเช้ือ

อีโบลาในพิธีศพได้บ่อย เนื่องจากผู้มาร่วมพิธีศพอาจมีการสัมผัส

โดยตรงกับร่างกายของผู้เสียชีวิต

 อาการของโรค : มไีข้เฉยีบพลนั ออ่นเพลยีมาก ปวดกลา้มเนือ้ ปวด

ศีรษะและเจ็บคอ ตามด้วยอาการ อาเจียน ท้องเสีย ผื่นผิวหนัง ไต

และตับทำางานบกพร่อง และบางรายจะพบการตกเลือดท้ังภายใน

และภายนอก และเสียชีวิต ระยะฟักตัวของโรค 2-21 วัน

 การรักษา : ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคอีโบลา และยารักษา

จำาเพาะ ขณะนี้กำาลังอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัย สิ่งที่ทำาได้ตอนนี้คือ

การรักษาตามอาการไปก่อน

  เมอร์ส เป็นโรคของระบบทางเดินหายใจ โดยเชื้อที่เป็นสาเหตุ

คอืเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ ์2012 หรือกลุม่อาการทางเดนิหายใจ

ตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome: MERS 

หรือโรคเมอร์ส) เปน็เช้ือสายพันธุห์นึง่ในกลุม่ไวรัสโคโรนา (MERS 

Corona Virus: MERS CoV) คน้พบคร้ังแรกในป ีค.ศ.  2012 (พ.ศ. 

2555) ทีป่ระเทศซาอดุอีาระเบยี ไวรัสโคโรนาจดัอยู่ในตระกูลเดยีว

กับเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดตั้งแต่โรคที่มีอาการไม่รุนแรง เช่น ไข้หวัด 

จนถึงอาการรุนแรง เช่น ซาร์ส

การติดต่อ : เป็นการติดเชื้อระหว่างสัตว์สู่คน โดยมีอูฐเป็นรังโรค

สำาคัญ สำาหรับการแพร่เช้ือระหว่างคนสู่คนสามารถแพร่ผ่านทาง

เสมหะของผูป้ว่ยจากการไอ เปน็ตน้ และมกัเกิดจากการสัมผสัอยา่ง

ใกลชิ้ดกับผูป้ว่ยโดยมไิดม้กีารปอ้งกันตนเอง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน

โรงพยาบาล ระยะฟักตัวของเชื้อ 2-14 วัน

 อาการของโรค : ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ MERS CoV บางรายไม่มีอาการ 

ในรายที่มีอาการบางรายมีอาการทางระบบทางเดินหายใจเล็กน้อย 

เช่น มีไข้ ไอ นอกจากนี้ ในผู้ป่วยบางราย จะมีอาการในระบบทาง

เดินอาหาร ได้แก่ ท้องร่วง ร่วมด้วย และบางรายอาจมีอาการทาง

ระบบทางเดินหายใจรุนแรง หายใจหอบ หายใจลำาบาก ปอดบวม 

จนถึงขั้นเสียชีวิต อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยอยู่ที่ 36%

 การรักษา : เป็นการรักษาตามอาการแบบประคับประคอง ยังไม่มี

วัคซีน และยารักษาที่จำาเพาะ

โรคเมอร์ส 
(MERS) หรือโรค
ทางเดินหายใจ
ตะวันออกกลาง
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การรับมอืกับโรคเหลา่นี ้วิธทีีด่แีละดจูะเปน็วิธทีีง่า่ยทีสุ่ดทีท่กุคนสามารถทำาไดเ้อง ก็คอืการทำาตามข้อปฏบิตัิ

ที่ทางการแนะนำานั่นก็คือ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ” ซึ่งจะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้มาก ประกอบ

กับการกินอาหารทีม่ปีระโยชน ์ออกกำาลงักายสม่ำาเสมอ และพักผอ่นใหเ้พียงพอ ก็จะเปน็ภมูติา้นทานช้ันเลศิ

เพื่อสู้กับบรรดาโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงได้เป็นอย่างดี

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

http://beid.ddc.moph.go.th/media/index.php

http://siamhealth.net/public_html/Disease/infectious/sars/index.htm#.VY0Ri0a1e1F

http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/infectious/avian/avian.htm#.VZDVTEa1e1H

http://www.doctor.or.th/article/detail/1644

http://beid.ddc.moph.go.th/beid_2014/node/271

แหล่งภาพอ้างอิง

http://www.bustle.com/articles/37816-ebola-vs-sars-which-outbreak-was-worse

http://topnews.in/healthcare/sites/default/files/WHO.jpg

http://www.kiss1031.ca/2013/07/30/sarsfest-10th-anniversary/

http://www.diseasecontrolgroup.com/news/topic-51998.html

http://www.nutrichoice4u.com/wp-content/uploads/2015/03/swine-h1n1.jpg

http://newshour-tc.pbs.org/newshour/wp-content/uploads/2014/07/EBOLA.jpg

http://www.maritimefirstnewspaper.com/en/maritime/mers-skorea-reports-two-deaths-three-new-cases/

การรับมือ
กับโรค
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 https://www.facebook.com/Radiation.Medical/photos/a.857183787686202.1073741830.691262950944954/948756891862224/?type=3&theater

รู้ทันโรค
ไข้เลือดออกเด็งกี่

โรคไข้เลือดออกเด็งก่ีเป็นโรคติดเชื้อ ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในหลายประเทศ 
ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในเขตร้อน และ 
จากการวบรวมข้อมูลขององค์การอนามัย
โลกพบว่าในแต่ละปีมีรายงานผู้ป่วยทั่วโลก
ประมาณ 50-100 ล้านคน เป็นผู้ป่วย 
ไข้เลือดออกประมาณ 500,000 คน และมี 
ผูป้ว่ยทีเ่สยีชวีติประมาณ 22,000 คน ทัง้นี้
ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กอายุตำ่ากว่า 15 ปี

ภาพประกอบโดย กุลพงษ์ อ้นมณี

พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกจากการสำารวจ

ในปี ค.ศ. 2013 โดยองค์การอนามัยโลก

www.iflscience.com/health-and-medicine/modifying-mosquitoes-stop-transmission-dengue-fever

 สำาหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ข้อมูลจากสำานัก 

โรคติดต่อโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า

สถานการณ์ไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 มีผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น 

154,444 ราย เสียชีวิต 136 ราย คิดเป็น 0.09% ส่วนสถานการณ์ในปี 

พ.ศ. 2557 มีผู้ป่วยทั้งสิ้น 40,278 ราย เสียชีวิต 41 ราย คิดเป็น 0.10% 

(http://www.thaivbd.org/n/dengues/view/392) จะเห็นได้ว่าแม้จำานวน

ผู้ป่วยท้ังหมดของทั้ง 2 ปีที่ผ่านมา จะต่างกันเกือบ 4 เท่า แต่อัตราการ 

เสียชีวิตของผู้ป่วยแทบไม่แตกต่างกันเลย

สาเหตุ : เกิดจากการตดิเช้ือไวรัสเดง็ก่ี (dengue viruses) ซ่ึงประกอบด้วย  

4 ชนิด (serotype) ได้แก่ชนิดที่ 1, 2, 3 และ 4 โดยภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการ

ติดเช้ือไวรัสเด็งก่ีชนิดใดชนิดหนึ่งจะคุ ้มกันต่อไวรัสเด็งก่ีชนิดนั้นๆ  

ตลอดไป แต่จะไม่คุ้มกันต่อไวรัสเด็งกี่ชนิดอื่น ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะติดเชื้อ

ไวรัสเด็งก่ีได้ถึง 4 คร้ัง โรคไข้เลือดออกเด็งก่ีติดต่อโดยมียุงลายบ้าน  

(Aedes aegypti) เป็นพาหะนำาโรคที่สำาคัญ อย่างไรก็ตามยุงลายสวน  

(Aedes albopictus) ที่มักจะอยู่ในพ้ืนที่ชนบทก็เป็นพาหะนำาโรคร่วมด้วย 

การตดิต่อเกิดจากยงุลายตวัเมยีทีม่เีช้ือไวรัสเดง็ก่ีมากัดทำาให้เกิดการเจบ็ป่วย 

และเมือ่มยีงุลายตวัเมยีกัดและดดูเลอืดผูป่้วยทีอ่ยูใ่นระยะไข้ซ่ึงเป็นระยะทีม่ี

ไวรัสอยู่ในกระแสเลือดมาก เชื้อไวรัสจะเข้าสู่กระเพาะยุง และเพิ่มจำานวน

มากข้ึน แล้วเดินทางเข้าสู่ต่อมนำ้าลาย พร้อมที่จะเข้าสู่คนที่ถูกกัดต่อไป  

เมือ่ยงุทีม่เีช้ือไวรัสเดง็ก่ีไปกัดคนอืน่ก็จะปล่อยเช้ือไปยงัคนทีถู่กกัดทำาให้เกิด

วงจรของการแพร่ระบาดของโรค ระยะฟักตัวของเช้ือไวรัสเด็งก่ีในคน 

ประมาณ 3-14 วัน โดยทั่วไปประมาณ 5-8 วัน

กองบรรณาธิการ

https://i2.wp.com/xn--lamaanaonline-lkb.com.ar/fotos/1490667428.jpg)

หมายเหตุกองบรรณาธิการ จากกรณีท่ีดาราชื่อดังคุณปอ ทฤษฎี เป็นโรคไข้เลือดออก และมีอาการป่วยหนักจนเป็นข่าวโด่งดัง ทำาให้ประชาชนท่ัวประเทศหันมาสนใจโรคไข้เลือดออกน้ีกันมากข้ึน สาระวิทย์ฉบับ

น้ีจึงขอนำาข้อมูลเก่ียวกับโรคไข้เลือดออกเดงก่ีจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มาเผยแพร่เพื่อให้ผู้อ่านสาระวิทย์ได้ทราบข้อมูลเก่ียวกับโรคน้ีมากย่ิงข้ึน
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ระยะติดต่อ : ระยะที่ผู้ป่วยมีไข้สูงประมาณวันที่ 2-4 จะมีไวรัสอยู่

ในกระแสเลอืดมาก ระยะนีจ้งึเป็นระยะตดิต่อจากคนสูย่งุ และระยะ

เพ่ิมจำานวนของเช้ือไวรัสในยงุประมาณ 8-10 วัน จงึเป็นระยะตดิต่อ

จากยุงสู่คน

อาการ : อาการป่วยจะเร่ิมหลงัจากได้รับเช้ือประมาณ 5-8 วัน โดย

มีรูปแบบค่อนข้างเฉพาะเรียงตามลำาดับการเกิดก่อนหลังดังนี้ มีไข้

สูงลอย 2-7 วัน มีอาการเลือดออก ส่วนใหญ่จะพบที่ผิวหนัง มีตับ

โต กดเจ็บ และมีภาวะไหลเวียนโลหิตล้มเหลว/ภาวะช็อก ผู้ป่วยที่

ติดเชื้ออาจจะไม่แสดงอาการ (asymptomatic) หรือแสดงอาการ

ป่วยที่แยกจากโรคอื่นไม่ได้ (undifferentiated fever) หรือแสดง

อาการโดยจะมีความรุนแรงแตกต่างกันได้ตั้งแต่มีอาการคล้ายไข้

เด็งกี่ (dengue fever: DF) ไปจนถึงมีอาการเลือดออก (dengue 

hemorrhagic fever: DHF) และรุนแรงมากจนถึงช็อกและเสยีชีวิต 

(dengue shock syndrome: DSS)

ระบาดวทิยาโรคไข้เลอืดออกเด็งก่ีในประเทศไทย : โรคไข้เลอืดออก

เดง็ก่ีมรีายงานการระบาดคร้ังแรกในประเทศเมือ่ปี พ.ศ. 2501 และ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501-2545 สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือด

ออกมีแนวโน้มที่สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง และจากนั้นจำานวนผู้ป่วยมี

ปริมาณคงตัว โดยการระบาดมหีลายลกัษณะ เช่น ระบาดปีเว้นปี ปี

เว้น 2 ปี หรือระบาดตดิต่อกัน 2 ปีแล้วเว้น 1 ปี แต่ในระยะหลงัพบ

ว่าการระบาดมแีนวโน้มระบาด 2 ปีเว้น 2 ปี อัตราป่วยสูงสุดอยู่ใน

กลุ่มอายุ 10-14 ปี อัตราส่วนผู้ป่วยเพศหญิงต่อเพศชายใกล้เคยีง

กัน พบผูป่้วยได้ตลอดทัง้ปีแต่จะพบมากในช่วงฤดฝูน ระหว่างเดือน

พฤษภาคม-สิงหาคม

การรักษา : ในปัจจบุนัยงัไม่มยีาฆ่าเช้ือไวรัสเดง็ก่ี การรักษาจงึเป็น

แบบประคบัประคองตามอาการ แพทย์ผูรั้กษาจะต้องเข้าใจธรรมชาติ

ของโรค และให้การดแูลผูป่้วยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในระยะวิกฤต

การป้องกัน : วิธป้ีองกันทีด่ทีีสุ่ดคอื ป้องกันตวัเองไม่ให้ถูกยงุกัด และ

กำาจดัแหล่งเพาะพันธุย์งุเพือ่ลดการแพร่พันธุข์องพาหะนำาโรค โดย

การควำ่าภาชนะทกุชนดิทีม่นีำา้ขัง เพ่ือไม่ให้ยงุใช้เป็นทีว่างไข่ และการ

ใช้ทรายอะเบตกำาจัดลูกนำ้ายุงลาย
www.sankalpindia.net/drupal/sites/default/files/Dengue_1.jpg

http://www.insiam.co.th/wp-content/uploads/2015/11/mosquitoes.jpg

ยุงลายสวน ยุงลายบ้าน

กองบรรณาธิการ
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ชีวภัณฑ์กำาจัดลูกน้ำายุงลำาย
 ชีวภัณฑ์กำาจัดลูกน้ำายุงลายผลิตจากเช้ือแบคทีเรีย Bacillus  

thuringiensis subsp. Israelensis ซึ่งถือเป็นศัตรูตามธรรมชาติของ

ลูกน้ำายุงลาย เมื่อลูกน้ำายุงลายกินแบคทีเรียชนิดนี้เข้าไป แบคทีเรีย 

จะสร้างผลึกโปรตีนที่เป็นพิษเข้าทำาลายกระเพาะลูกน้ำายุง ทำาให้

กระเพาะร่ัวและตายในที่สุด ผลิตภัณฑ์สามารถคงประสิทธิภาพใน 

การควบคุมลูกน้ำายุงลายได้นานหลายสัปดาห์ ไม่เป็นอันตรายต่อคน 

สัตว์ และส่ิงแวดลอ้ม ผลงานวิจยัพัฒนาโดยนกัวิจยัมหาวิทยาลยัมหดิล 

ร่วมกับศนูยพ์นัธวิุศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาต ิสำานกังาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และถ่ายทอด

เทคโนโลยีให้แก่ บริษัททีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำากัด โดยมีผลิตภัณฑ์ 

งานวิจัย

ต้านภัยไข้เลือดออก

นักวจัิยจากหลายหนว่ยงานในประเทศไทยพยายามศกึษาและวจัิยเพือ่ทำาความเข้าใจเก่ียวกับกลไกการเกิดโรคไข้เลอืดออก และกลไกของไวรัสเด็งก่ีที่เป็นสาเหตุของโรค โดยองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้นั้นจะช่วยให้นักวิจัยสามารถหาแนวทาง 
ป้องกันโรค พัฒนาการตรวจวินิจฉัย และวิธีการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงมีงานวิจัยหลายชิ้นที ่
ประสบความสาเร็จและมีการนำาไปใช้งานจริงแล้ว หรืออยู่ระหว่างการพัฒนาและคาดว่าจะประสบความสำาเร็จในอนาคตอันใกล้

ภาพประกอบโดย กุลพงษ์ อ้นมณี

กองบรรณาธิการ
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ชื่อ “มอสคิล (Moskil)” ผลิตจำาหน่ายเชิงพาณิชย์ และได้รับการข้ึนทะเบียน 

จาก อย. เลขที่ 1149/2555

ชุดตรวจโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่ที่แยกซีโรไทป์

ได้ทันที
 ชุดตรวจโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งก่ีท่ีแยกซีโรไทป์ได้ทันที ช่วยแพทย์ในการ

วินิจฉัยโรคและทราบซีโรไทป์ของไวรัสเด็งก่ีที่ติดเช้ือในผู้ป่วยได้ ในเวลาอัน

รวดเร็ว จึงวางแผนการรักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด

อาการรุนแรงของโรคจนถึงข้ันช็อกและเสียชีวิต นอกจากน้ี การทราบซีโรไทป์

ของไวรัสเด็งก่ีในผู้ป่วยในขณะท่ีเกิดการระบาดของโรคในระยะเวลาตา่งๆ จะ

มีส่วนช่วยให้ภาครัฐวางแผนรับมือกับโอกาสที่จะเกิดการระบาดของโรคไข้

เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเทคโนโลยีนี้เปิดรับผู้ประกอบการที่

สนใจขออนุญาตใช้สิทธิหรือร่วมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยสามารถติดต่อ

ขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ สำานักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช. (โทรศัพท์ 

0-2564-7000)

วัคซีนไข้เลือดออก
 คณะนกัวิจยัไทยจากมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่มหาวิทยาลยัมหิดล และหนว่ย 

ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจาก 

สวทช. ใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมตัดต่อยีนเช้ือไวรัสเด็งก่ี 4 ชนิด และ

สร้างไวรัสพันธุ์ผสมที่อ่อนฤทธิ์ลง เพื่อพัฒนาเป็นชุดวัคซีนทดสอบชนิดเชื้อ

เป็นอ่อนฤทธิ์ลูกผสมครบทั้ง 4 ชนิด (ซีโรไทป์) และได้ ให้สิทธิแก่บริษัท  

ไบโอเนท-เอเชีย จำากัด ในการพัฒนาต่อไปเป็นวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

ที่มีประสิทธิภาพและคาดว่าจะสามารถผลิตออกมาใช้ได้ ในอนาคตอันใกล้

ระบบสำารวจลูกน้ำายุงลายด้วยแท็บเล็ต
 ระบบสารวจลูกน้ำายุงลายด้วยแท็บเล็ต หรือ DMLS (Dengue Mosquito  

Larvae Survey) เป็นระบบสำารวจลูกน้ำายุงลายที่ทำางานบนแท็บเล็ต 

แอนดรอยด์ที่ พัฒนาโดยนักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. เพื่อช่วยอำานวยความสะดวกแก่ 

เจ้าหน้าที่ในการสำารวจและบันทึกข้อมูลทางกีฏวิทยาของลูกน้ำายุงลายใน 

พ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือประมวลผลและรายงานสถานการณ์หรือเตือนภัยและ

เฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยในปี พ.ศ. 2557 ได้ร่วมกับ

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นำาระบบนี้ไปใช้เป็นจังหวัดแรกก่อนที่

จะขยายผลสู่จังหวัดอื่นต่อไป

แหล่งข้อมูลอ้ำางอิง

http://www.biotec.or.th/biogallery/index.php/bioresource-and-environment-thai/2014-05-22-01-59-14

http://www.biotec.or.th/biogallery/index.php/health-thai/serotyping-ns1-elisa-for-detection-of-dengue-ns1-protein-and-serotyping-of-dengue-virus-simultaneously-thai

http://www.biotec.or.th/biogallery/index.php/health-thai/2013-09-09-18-35-10

(เครดิตภาพ: dmls.android.informer.com/)
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5คำาถามสำาคัญ
     เกี่ยวกับคลื่นความโน้มถ่วง

นับเป็นคร้ังแรกทีเ่คร่ืองมอืทีน่กัวทิยาศาสตร์สร้างข้ึน สามารถตรวจวดัคลืน่ความโนม้ถ่วงได้ ซ่ึงพิสจูนไ์ด้วา่มนัมอียู่
จริง ถือเปน็การยนืยนัความถูกตอ้งตามทฤษฎสีมัพทัธภาพทัว่ไปของไอนส์ไตน ์ทีเ่ปน็เวลากวา่ร้อยปแีลว้ก็ยงั

ไมม่ใีครสามารถตรวจวดัคลืน่ความโนม้ถ่วงนีไ้ด้อยา่งเปน็รูปธรรม ทำาใหน้กัวทิยาศาสตรเ์ข้าใจเรือ่งของหลมุดำาและเอกภพมากยิง่ข้ึน

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ทีมนักวิจัยจาก “สถานี

สังเกตการณ์คลื่นความโน้มถ่วงด้วยเคร่ืองอินเตอร์ฟีรอมิเตอร์

แบบเลเซอร์” หรือ ไลโก้ (LIGO) ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศ

การค้นพบหลักฐาน “ทางตรง” ว่ามี “คลื่นความโน้มถ่วง 

(gravitational wave)” อยู่จริง ได้กลายเป็นเร่ืองที่น่าสนใจและ

น่าตื่นเต้นไปทั่วโลก โดยเฉพาะคนที่อยู่ในวงการวิทยาศาสตร์... 

 ในประเทศไทย มีสถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อย 5 แห่งที่มีภาค

วิชาฟิสิกส์ ได้จัดเวทีเสวนาเก่ียวกับเร่ืองนี้ภายหลังจากข่าวการ

ค้นพบคลื่นความโน้มถ่วง เผยแพร่ออกไปเพียงไม่ก่ีวัน ถือได้ว่า

เป็นปรากฏการณ์คร้ังสำาคัญคร้ังหนึ่งของวงการวิทยาศาสตร์ไทย

เลยทีเดียว  

 เห็นความตื่นตัวกันขนาดน้ี ผมก็เลยขอสรุปทำาคำาถาม-คำาตอบ

ส้ันๆ เก่ียวกับเร่ืองนี้มาฝากกันครับ  

1. คลื่นความโน้มถ่วง คืออะไร?  

 คลื่นความโน้มถ่วง คือ ร่องรอยที่เกิดจากการกระเพ่ือมของ 

กาลอวกาศ (space-time) .... งงล่ะสิครับ ? คือตัวกาลอวกาศ

เองอาจ มองได้เสมือนว่าเป็น “เส้นใย” ที่ถักทอกันข้ึนเป็นเอกภพ

ที่เราอยู่ อ่านถึงตรงนี้อาจมีคนเร่ิมกุมขมับ !

 ขออธิบายใหม่อีกที ! คราวนี้จะขอขยายความแบบแปลไทย

แบบจำาลองแสดงความโน้มถ่วงของโลกตามแนวคิดทฤษฎีสัมพัทธภาพ

ทั่วไปของไอน์สไตน์ (ภาพ: NASA)

เป็นไทย เร่ิมจาก “ความโน้มถ่วง” กันก่อนว่า สิ่งต่างๆ ในเอกภพ

มันไม่ได้ลอยตุ๊บป่องๆ ไปมาในอวกาศโดยไร้ส่ิงยึดโยงกันแต่อย่าง

ใด แต่ว่าวัตถุแต่ละอย่างได้ส่งแรงกระทำาต่อกันในรูปแบบใดรูป

แบบหนึ่งเป็นอย่างน้อย และความโน้มถ่วงนี่แหละตัวสำาคัญเลย 

ไอน์สไตน์ใช้ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของเขาอธิบายว่า ทุกส่ิงทุก

อย่างในเอกภพยึดโยงถึงกันผ่านอวกาศและเวลาด้วย “เส้นใย 

(fabric)” ของความโน้มถ่วง ซ่ึงมักจะอธิบายให้จินตนาการตาม

ได้ง่ายๆ ด้วยลูกแก้วหรือลูกโบว์ลิ่งกับแผ่นยางว่า...  

ดร.นำาชัย ชีววิวรรธน์
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     เกี่ยวกับคลื่นความโน้มถ่วง

 ความโน้มถ่วงน้ันอันท่ีจริงแล้วก็คือ ปรากฏการณ์ท่ีมวลไป 

“บิด” อวกาศแบบเดียวกับเมื่อเราเอาลูกโบว์ลิงวางลงไปบน

แผ่นยาง (เอาแบบแผ่นยางยังไม่ขาดนะครับ)  โดยมันก็จะไปถ่วง

ให้แผ่นยางบิดเบี้ยวไปมากน้อยตามแต่มวลของมัน (แผ่นยางใน

ที่นี้ก็ใช้เป็นตัวแทนกาลอวกาศ) และหากมีวัตถุเช่น ลูกปิงปอง 

(ซ่ึงอาจใช้แทนดาวฤกษ์หรือดาวเคราะห์ หรือ ฯลฯ) เคลื่อนเข้าไป

ใกล้ เจ้าพวกหลังนี่ก็จะเคลื่อนเข้าหาลูกโบว์ลิงที่มีมวลมากกว่า

โดยอัตโนมัติ เพราะกาลอวกาศโค้งบิดเบี้ยวนำาทางไป อันเป็นผล

โดยตรงจากของมวลของลูกโบว์ลิงนั่นเอง  

 ลูกปิงปองเองก็ทำาให้ยางบิดเบี้ยวได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่

มันเกิดข้ึนน้อยกว่าและสังเกตได้ยากกว่าเท่าน้ันเอง 

 การที่เรียกว่า กาลอวกาศ หรือ space-time เพราะตามทฤษฎี

ของไอน์สไตน์นั้น ที่ว่างหรืออวกาศกับเวลานั้นไม่อาจแยกจากกัน

ได้ จึงเรียก “เวลา” ว่าเป็น มิติท่ี 4 (fourth dimension)  เอกภพ

จึงประกอบไปด้วยอย่างน้อย 4 มิติ คือ กว้าง X ยาว X สูง X 

เวลา  (เขาว่าจากสมการคณิตศาสตร์ที่ใช้อธิบาย อาจมีได้มากถึง 

11 มิติ...ซ่ึงยอมรับตามตรงว่า ผมยังจินตนาการไม่ออก) 

 ที่น่าสนใจเพราะมันขัดกับความรู้สึกทั่วไปของเรามากนั่นก็คือ 

ระยะทางและเวลาต่างก็ยืดยาวออกได้หรือหดส้ันลงได้ หากอยู่

ภายใต้สภาวะบางอย่าง (ฟังดูทะแม่งๆ ใช่มั้ยครับ แต่พิสูจน์ได้ว่า

มันเป็นอย่างนี้จริงๆ... แป่ว !)  แถมยังข้ึนกับผู้สังเกตการณ์อีก

ด้วย เช่น ตัวเราเมื่อเคลื่อนที่ใกล้ความเร็วแสง หรือใกล้กับส่ิงที่

มีมวลมากๆ เวลาบนยานของเราก็จะยืดยาวกว่าเวลาบนโลก ตัว

ยาน (และตัวเรา!) ก็จะยืดยาวออก หากคนบนโลกหาเคร่ืองมือ

อะไรสักอย่างไปสังเกตและตรวจวัดได้ (เอาน่า ตามทฤษฎีเท่านั้น

แหละ) ก็จะพบเห็นความจริงข้อนี้ ทั้งๆ เราซ่ึงอยู ่บนยานไม่

สามารถรับรู้ความแตกต่างเร่ืองเวลาและความยาวของยานที่ยาว

ยืดออกไปแบบนี้ได้เลย คนที่เคยดูภาพยนตร์เร่ือง Interstellar 

น่าจะพอนึกออก เพราะพระเอกที่อยู่บนยานที่เคลื่อนที่ไปใกล้กับ

หลุมดำาที่มีมวลมาก เมื่อกลับถึงโลกก็กลับมีอายุน้อยกว่าลูกสาว

ตัวเองไปเสียแล้ว !   

 สิ่งซึ่งคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยไม่ว่าจะวัดอย่างไรหรือสังเกต

อย่างไร ตามแนวคิดของไอน์สไตน์ก็มแีค่เพียง “ความเรว็แสง” 

เท่านั้น    

 ไม่รู้ว่าจะมึนมากไปหรือเปล่า กลับมาที่ “คลื่นความโน้มถ่วง” 

กันอีกที... หากมีส่ิงที่มีมวลมากมหาศาล เช่น หลุมดำาหรือดาว

นิวตรอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากชนกันหรือรวมตัวกัน ก็มีโอกาส

ที่บรรดามวลเหล่านี้จะไปทำาให้กาลอวกาศบิดเบี้ยวและทำาให้เกิด 

“การกระเพ่ือม” ของกาลอวกาศได้ ซ่ึงอาการกระเพื่อมที่ว่านี้อาจ

ตรวจวัดได้บนโลก หากมีเคร่ืองมือตรวจวัดที่เหมาะสม แต่การวัด

แบบนี้มันยากมากๆๆๆ (เติมไม้ยมกได้อีกหลายตัว) ดังจะเห็นได้

จากการที่ไอน์สไตน์เอง ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ถึงกับถอดใจและบอก

ว่า ไม่น่าจะสร้างเคร่ืองมือวัดที่ไวขนาดนั้นได้  

 แต่ในท่ีสุดก็มีคนทำาได้ !

2. ทำาไมนักวิทยาศาสตร์จึงได้ตื่นเต้นนักที่ค้นพบคลื่น
ความโน้มถ่วง?
 จะไม่ให้ตื่นเต้นได้ยังไงล่ะครับ ทฤษฎีสัมพัทธภาพท่ัวไป  

(general relativity theory) ของไอน์สไตน์น่ะ ปฏิวัติความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับแรงโน้มถ่วง และเป็นหนึ่งในเสาหลักของ

ฟิสิกส์ยุคใหม่เลยทีเดียว แต่ยังมีจุดติดขัดอยู่ที่ทฤษฎีนี้ยังมีบาง

เร่ืองที่ขัดแย้งกับทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัม (quantum me-

chanics theory) นักฟิสิกส์จึงคาดหวังว่าการค้นพบหลักฐาน

เร่ืองการมีอยู่ของคลื่นความโน้มถ่วงซ่ึงตรงตามคำาทำานายจาก

ทฤษฎีนี้ ก็อาจจะช่วยเปิดทางให้แก้ปัญหาดังกล่าวได้  

 ส่วนจะทำาได้จริงๆ หรือเปล่า ก็ต้องรอชมกันต่อไปครับ...

ท่านผู ้ชม 

 นอกจากนี้แล้ว การมีอุปกรณ์ท่ีตรวจวัดแบบนี้ยังเปิดโอกาสให้

เราได้ “เครื่องมือใหม่” ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพราะกล้องดาราศาสตร์

ในปัจจุบัน ล้วนแล้วแต่สำารวจในช่วง “ความยาวคลื่นแม่เหล็ก

ไฟฟ้า (electromagnetic wavelength)” ทั้งส้ิน ไม่ว่าจะเป็น

กล้องโทรทรรศน์แบบแสง แบบอินฟราเรด (ความร้อน) หรือกล้อง

เอกซเรย์ ฯลฯ  แต่การมีเคร่ืองมือที่ดักจับคลื่นความโน้มถ่วงได้ 

ก็เปรียบเหมือนเราได้หูคู่ใหม่ไว้สำารวจเอกภพส่วนที่เรายังไม่คุ้น

เคย เช่น หลุมดำาหรือดาวนิวตรอน 

 เวลาพูดถึง “หลุมดำา” เราก็หมายถึงอวกาศส่วนที่มีมวลขนาด

มหาศาลอัดแน่นอยู ่ ซ่ึงมีแรงดึงดูดมหาศาล หากถามว่าที่ว่า 

“มหาศาล” นี่ขนาดไหนเหรอครับ? ก็ขนาดที่ว่า...แม้แต่แสงก็ยัง

หนีรอดออกมาไม่ได้ มีนักฟิสิกส์ลองคำานวณดูว่า หากต้องบีบอัด

โลกให้มีความหนาแน่นเท่ากับหลุมดำาสักหลุมหนึ่ง จะเหลือ

ปริมาตรท้ายที่สุดเป็นเท่าใด  

 คำาตอบคือเท่ากับ “ยุงตัวโตๆ” สักตัวหน่ึงเท่าน้ันเอง !!!

3. การตรวจวัดคลื่นความโน้มถ่วง ต้องใช้เครื่อง
มืออะไร? 
 เขาใช้เคร่ืองมอืทีเ่รียกว่า อนิเตอร์ฟีรอมเิตอร์ (interferometer)  

วัดครับ เจ้าเคร่ืองมือที่ว่านี้มีหลักการทำางานคือ มันสามารถจะ

รวมเอาแสงที่มาจากแหล่งกำาเนิดแสงตั้งต้น 2 แหล่งหรือมากกว่า

แผนภาพอย่างง่ายแสดงอินเตอร์ฟีรอมิเตอร์ที่ LIGO (ภาพ: LIGO)
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นั้นเข้าด้วยกัน ทำาให้เกิดการแทรกสอด (interference) ซ่ึง

สามารถจะวัดการแทรกสอดที่ว่า แล้วนำามาวิเคราะห์ต่อไป ทำาให้

ใช้ศึกษาวัตถุหรือปรากฏการณ์ที่สนใจได้  

 คราวนี้ลองดูในแผนภาพอย่างง่าย จะเห็นต้นกำาเนิดแสงใน

ที่นี้คือ “เลเซอร์” ลำาแสงเลเซอร์ที่สร้างข้ึนจะเคลื่อนผ่านตัว

แยกหรือ สปลิตเตอร์ (splitter) ที่เป็นกระจกพิเศษ ทำาหน้าที่

แยกลำาแสงเลเซอร์ออกเป็นสองส่วนได้ เลเซอร์ลำาหนึ่งจะผ่าน

ตรงไป ขณะที่อีกลำาหนึ่งจะสะท้อนทำามุม 90 องศา  ลำาแสง

แต่ละลำาก็จะเคลื่อนที่ ไปตามแขนของเคร่ืองมือนี้ (แขนของ

เคร่ืองมือที่ LIGO ค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงนี้ มีความยาวถึง 4 

กิโลเมตร !) และไปยังกระจก (mirror) แต่ละแผ่น ก่อนที่จะ

สะท้อนกลับมาที่สปลิตเตอร์อีกคร้ัง แล้วรวมตัวกลับเป็นลำาแสง

เดี่ยวๆ อีกคร้ังหนึ่ง ก่อนเดินทางไปยังตัวรับแสงหรือตัวจับ

สัญญาณแสง (detector) ที่ตั้งฉากอยู ่กับแหล่งกำาเนิดแสง

เลเซอร์ แต่วางตวัไปอกีทางหนึง่ซ่ึงอยูต่รงข้ามกับกระจกในชุดแรก  

กระจกที่ไลโก้ ใช้ ซึ่งทำาจากซิลิกาบริสุทธิ์ แต่ละชิ้นหนัก 

40 กิโลกรัม (ภาพ: Caltech/ MIT/ Ligo Lab)

ผลึกรูปเรือที่ใช้สร้างลำาแสงเลเซอร์ความเข้มข้น 2 วัตต์ของ LIGO 

แต่หลังจากขยายสัญญาณแล้ว สุดท้ายจะได้ลำาแสงเลเซอร์ที่มีพลังงาน

มากถึง 200 วัตต์ (ภาพ: Peter King/ LIGO)

 ตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดสำาคัญ ถ้าลำาแสงมันสะท้อนกลับมา

แล้ว รวมตัวกันด้วยความถ่ีพอดิบพอดีกัน ก็ได้คลื่นที่ซ้อนทับกัน

พอดี และมีความเข้มแสงเท่าเดิม ก็แสดงว่ามันเดินทางด้วย

ระยะทางที่เท่ากัน แต่หากมัน “แทรกสอด” กัน มียอดคลื่นท้อง

คลื่นของแสง 2 ลำาแตกต่างกันออกไป ก็แสดงว่าระยะทางท่ี

แสงท้ัง 2 ลำาเคลื่อนท่ีกลับมา “ไม่เท่ากัน” ท้ังๆ ท่ีสร้างแขน

ท้ังสองข้ึนมาให้ยาวเท่ากันแท้ๆ ! 

 ตัวรับสัญญาณแสงสามารถวัดความเปลี่ยนแปลงของความ

เข้มแสงได้ละเอียดมากๆ  จึงบอกได้ว่าแสงเลเซอร์ทั้ง 2 ลำาเดิน

ทางมาถึงมันพร้อมกันหรือไม่ 

 มหัศจรรย์จริงๆ ใช่ไหมครับ ! 

 เขาสร้างเคร่ืองมือที่ออกแบบอย่างพิเศษสุดๆ ข้างต้นไว้ ให้

ทำางานเป็นคู ่โดยอปุกรณ์แต่ละชุดตัง้อยูห่่างกันถึง 3,000 กิโลเมตร 

แห่งหนึ่งอยู่ที่เมืองแฮนฟอร์ด รัฐวอชิงตัน ส่วนอีกชุดหนึ่งตั้งอยู่ที่

เมืองลิฟวิงสตัน รัฐลุยเซียนา เรียกสถานที่ทดลองนี้ว่า ไลโก้ 

(LIGO) ที่ย่อมาจาก The Laser Interferometer Gravita-

tional-Wave Observatory หรือ “สถานีสังเกตการณ์คล่ืน

ความโน้มถ่วงด้วยเครื่องอินเตอร์ฟีรอมิเตอร์แบบเลเซอร์”  ที่

ต้องทำาเป็นฝาแฝดเอาไว้ เพ่ือให้แน่ใจว่าผลการทดลองที่วัดได้ ใน

เคร่ืองใดเคร่ืองหนึ่ง จะได้ผลยืนยันตรงกันกับผลจากอีกเคร่ือง

หนึ่ง ซ่ึงแสดงว่ามันไม่ได้เป็น “ผลบวกเทียม” ที่มาจากปัจจัยอื่นๆ 

ที่ไม่เก่ียวข้องกันครับ  

4. คลื่นความโน้มถ่วงที่วัดได้คราวนี้เกิดจากอะไร? 
 นักวิทยาศาสตร์ที่ไลโก้ ใช้เคร่ืองมือท่ีซับซ้อนดังอธิบายไว้ข้าง

ต้นในการวัดความเปลี่ยนแปลงของความยาวแขนอุปกรณ์เพียง

เล็กน้อยเสียเหลือเกิน (ส้ันกว่าขนาดอะตอมเสียอีก !) ที่เกิดจาก

ปรากฏการณ์ “คลื่นความโน้มถ่วง” แผ่กระเพื่อมมาถึง โดยต้น

กำาเนิดคลื่นความโน้มถ่วงที่วัดได้นี้มาจากหลุมดำา 2 หลุมที่หมุน

วนรอบกันและกัน ก่อนรวมตัวกันเป็นหลุมดำาหลุมเดียวในที่สุด 

แต่ละหลุมมีขนาดมวลราวๆ 30 เท่าของดวงอาทิตย์เรา (ตัวเลข

เป๊ะๆ ก็คือ 29 กับ 36 เท่า และเมื่อรวมแล้วจะเหลือมวล 62 เท่า 

โดยมวลส่วนที่หายไปกลายมาเป็นคลื่นความโน้มถ่วงนี่เอง)

ภาพถ่ายทางอากาศแสดงอินเตอร์ฟีรอมิเตอร์ของไลโก้ที่แฮนฟอร์ดและ

ลิฟวิงสตัน (ภาพ: LIGO)
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 เขามชีือ่เรียกของเหตุการณ์น้ีด้วยนะครับ เรยีกว่า GW150914 

 ที่น่าทึ่งอีกเร่ืองหนึ่งก็คือ เหตุการณ์การชนกันและรวมตัวกัน

ของหลุมดำาดังกล่าว ทำาให้เกิดคลื่นความโน้มถ่วงที่แผ่คลื่นออก

มาเป็นระยะทางกว่า 1.3 พันล้านปีแสง (1 ปีแสง = 9.46 x 

10
25
 เมตร) จนมาถึงโลกของเรา โดยเคร่ืองมือของไลโก้บันทึก

ไว้ได้ เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558  อีกทั้งสัญญาณส่วน

ท่ีแรงพอให้ตรวจจับได้ก็เกิดข้ึนส้ันมากๆ คือเพียง 0.2 วินาที

เท่าน้ัน !! เป็นในช่วงจังหวะท่ีหลุมดำากำาลังรวมตัวเข้าด้วย

กัน โดยเคร่ืองวัดที่สองสถานีของไลโก้วัดได้มีระยะเวลาห่างกัน

เพียง 7 มิลลิวินาทีเท่านั้น (7 ในพันส่วนของวินาที) 

 น่ีจึงถือเป็นครั้งแรกท่ีมีการวัดระบบหลุมดำาคู่ได้อีกด้วย !!  

 ข้อมูลที่ได้แสดงให้เห็นว่า คลื่นความโน้มถ่วงเดินทางด้วย

ความเร็วเท่ากับความเร็วแสง และตัวความโน้มถ่วงเองไม่มีมวล 

ตรงตามที่ทำานายไว้ ในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ 

(อย่าถามผมว่ามันเกิดจากมวลหลุมดำาส่วนหนึ่ง แล้วทำาไมตัวมัน

ไม่มีมวล - งง เหมือนกันครับ !)  

5. คลื่นความโน้มถ่วงต่างจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
อย่างไร ? 
 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากการเร่ง “อนุภาค (particle)” ให้

เคลื่อนที่จนทำาให้เกิดการแผ่รังสีที่เป็น “คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า” 

แบบใดแบบหนึ่งออกมา แต่สำาหรับคลื่นความโน้มถ่วงนั้น เกิด

จากการเร่ง “มวล (mass)” ให้เคลื่อนที่ ซ่ึงจะทำาให้เกิดการสูญ

เสียพลังงานส่วนหนึ่งออกจากระบบในรูปของคลื่นความโน้มถ่วง 

 คลื่นความโน้มถ่วงแตกต่างจากคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าคือ มัน 

“กระเพ่ือม” ผ่านตัวกาลอวกาศเอง โดยแผ่ออกในทุกทิศทางด้วย

ความเร็วแสง ระหว่างที่เคลื่อนที่ไปก็มีการบีบอัดและขยายตัว

ของกาลอวกาศเมื่อยามที่คลื่นแผ่ผ่านไป 

 งงใช่ไหมครับ ฟิสิกส์ก็งี้แหละครับ ! 

เรียบเรียงจาก

http://asd.gsfc.nasa.gov/blueshift/index.php/2015/11/25/100-years-of-general-relativity/

http://physicsworld.com/cws/article/news/2016/feb/11/ligo-detects-first-ever-gravitational-waves-from-two-merging-black-holes

https://www.ligo.caltech.edu/page/gravitational-waves

แบบจำาลองแสดงคลื่นความโน้มถ่วงที่เกิดจากหลุมดำาสองหลุมที่วนรอบกัน (ภาพ: Henze/NASA)

 ในทางทฤษฎี มวลท่ีมีความเร่งจะแผ่คลื่นความโน้มถ่วงออก

มาตราบเท่าที่มันไม่เคลื่อนที่เป็นวงกลม หรือเป็นทรงกระบอก

สมมาตร หมายความว่าหากบังเอิญมีดาวฤกษ์สักดวงที่หมุนเป็น

วงกลมสมบูรณ์แบบ มันก็จะไม่สร้างคลื่นความโน้มถ่วงกระเพ่ือม

ออกมาจากตัว  

 นบัจากวันที่ไอน์สไตน์ตพิีมพ์ผลงานเก่ียวกับทฤษฎสีมัพัทธภาพ

ทั่วไปเมื่อ 100 ปีก่อน  นักวิทยาศาสตร์ก็ใช้มันทำานายว่าหลุมดำา

คู่น่าจะเป็นแหล่งกำาเนิดคลื่นความโน้มถ่วงช้ันดีได้ แต่ก็ยังไม่เคย

ตรวจจับได้เลยจนกระทั่งไลโก้ตรวจจับได้ ในคราวนี้ 

 ที่น่าสนใจก็คือ นักจักรวาลวิทยา (cosmologist) ได้สร้างแบบ

จำาลองคลื่นความโน้มถ่วงที่เกิดข้ึนให้กลายเป็นเสียงที่เราสามารถ

ได้ยินได้ โดยเทียบกับความถ่ีของคลื่นที่วัดได้ โดยเคร่ืองตรวจจับ

ที่ LIGO ใครสนใจก็ลองเปิดฟังได้ที่  https://caltech.app.box.

com/s / t a7y0m97 lqemz99 l j 1o z t v f 3mr8758 j e / 1 / 

3517143543/29359315721/1 

 น่ีก็คือเสียงจากอวกาศท่ีโด่งดังท่ีสุดในประวัติศาสตร์ !!

กราฟคลื่นความโน้มถ่วงที่วัดได้จากสถานี LIGO ทั้ง 2 แห่ง (ภาพ: 

LIGO/Phys. Rev. Lett. 116 061102)
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เยาวชนไทย
บทความ
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 สาระวิทย์ ฉบับที่ 3 ได้เคยนำาเสนอเรื่องราวของเยาวชนไทย 

ที่ได้ข้ึนไปทำาการทดลองทางวิทยาศาสตร์กับเที่ยวบินสภาวะไร้ 

น้ำาหนักมาแล้วครั้งหนึ่ง 

เป้่า

ต่อ ดา
เอ็ม

 มาครั้งนี้ โครงการ “The  

Student Zero-gravity Flight  

Experiment Contest” หรือ 

โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

บนเครื่องบินเท่ียวพิเศษในสภาวะ 

ไร้น้ำาหนัก ภายใต้ความร่วมมือ 

ระหว่างสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  

และ องคก์ารสำารวจอวกาศญีปุ่น่  

(Japan Aerospace Exploration  

Agency : JAXA) หรือแจ๊กซา

ก็ได้คัดเลือกเยาวชนไทยสี่คน

ให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้

อีกครั้ง โดยโครงการนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 8 ติดต่อกันแล้ว

 สำาหรับโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทน

ของประเทศไทยให้ขึ้นไปทดลองบนเที่ยวบินสภาวะไร้น้ำาหนัก

ในครั้งนี้ คือโครงงาน “การศึกษาไซโคลซิสของสาหร่ายหาง

กระรอกในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง” ซ่ึงเป็นผลงานของกลุ่มนักศึกษา 

4 คน คือ นางสาวศรีสุดา (ดา) โรจน์เสถียร จากมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ นายสุทธิเกียรติ (ต่อ) ช่างเรือนงาม นายปฐมพงษ์  

(เป้า) เป้ามีพันธุ์ และนายธนทรัพย์ (เอ็ม) ก้อนมณี จาก

มหาวิทยาลัยมหิดล        
(ชมคลิป cyclosis-ในสาหร่ายหางกระรอก ได้ที่

https://www.youtube.com/watch?v=ozWeuyQFBxs&feature=youtu.be

4 เยาวชนไทย
วิจัย “สาหร่ายหางกระรอก”
บนเที่ยวบินสภาวะไร้น้ำาหนัก

 ไซโคลซิส (cyclosis) คือการเคลื่อนท่ีของไซโทพลาซึม ท่ีช่วย 

ในการลำาเลียงสารอาหาร สารเมแทโบไลต์ สารพันธุกรรม และอื่นๆ  

ไปยังส่วนต่างๆ ภายในเซลล์ การศึกษาไซโคลซิสในเซลล์พืช นิยม

ใช้สาหร่ายหางกระรอก เพราะมีใบบางขนาดเล็ก สามารถมอง 

เซลล์ใบที่ยังมีชีวิต และเห็นคลอโรพลาสต์เคลื่อนที่ผ่านกล้อง 

จุลทรรศน์ได้ง่าย 

 “การทดลองนี้จะศึกษาไซโคลซิสโดยวัดอัตราเร็วและสังเกต

รูปแบบการเคลื่อนที่ของคลอโรพลาสต์ภายในเซลล์สาหร่ายหาง

กระรอกในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง เพื่อเปรียบเทียบกับไซโคลซิสใน

สภาวะที่มีแรงโน้มถ่วงปกติ  โดยคาดว่าผลจากการทดลองนี้จะเป็น 

ข้อมูลที่สำาคัญสำาหรับการปลูกพืชในอวกาศเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ

การสำารวจอวกาศต่อไป” 

 เยาวชนไทยท้ังส่ี ได้เข้าร่วมโครงการเท่ียวบินในสภาวะไร้น้ำาหนัก 

เมื่อวันท่ี 22-31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ เมืองนาโกยา ประเทศญ่ีปุ่น  

นับ เป็นโอกาสดีอีกค ร้ังหนึ่ งของ
เยาวชนไทยที่ ไ ด้ เ ข้ า ร่วมโครงการ 
ปฏิบัติการท้าฝัน ทำาวิจัยในสภาวะไร้ 
น้ำาหนักกับองค์การสำารวจอวกาศญ่ีปุ่น

ปริทัศน์ เทียนทอง

111
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https://www.facebook.com/JaxaThailand

https://www.facebook.com/JaxaThailand

http://nstdachannel.tv/category/children-and-youth/jaxa/

วินาที และต้องรัดเข็มขัดอยู่ท่ีพนักเก้าอ้ี แต่ก็รับรู้ได้ถึงสภาวะไร้น้ำาหนัก  

ของทุกอย่างในเครื่องบินจะลอยเคว้งไปหมด นอกจากน้ียังต้องพบกับ

สภาวะ Hyper G หรือแรงโน้มถ่วงเพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่า เมื่อเครื่องบิน 

เร่งความเร็วเชิดหัวขึ้นสูงเพื่อเตรียมเข้าสู่สภาวะไร้น้ำาหนัก และ

เมื่อเข้าสู่สภาวะไร้น้ำาหนักรอบหลังๆ เริ่มรู้สึกเวียนหัวและคลื่นไส้  

เพราะภายในร่างกายจะรู้สึกป่ันป่วนจากสภาวะท่ีเปลี่ยนแปลงไป

หลายๆ ครั้ง

 เมื่อภารกิจการทดลองสำาเร็จลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะ 

เยาวชนไทยก็ได้เดินทางไปเยี่ยมชมและศึกษาหาความรู้เก่ียวกับ

เทคโนโลยีการพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กซ่ึงประเทศญี่ปุ่นมีความ

ก้าวหน้าในเรื่องการสร้างดาวเทียมเป็นอย่างมาก โดยในครั้งนี้

ได้มีโอกาสเข้าไปชมโครงการ UNIFORM Project ท่ีมหาวิทยาลัย 

วาเซดะ ในกรุงโตเกียว (โครงการ UNIFORM Project นี้ ได้มี 

การลงนาม MOU กับทาง สวทช. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับ

การพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กมาสู่ประเทศไทยด้วย)

 ปิดท้ายการเดินทางด้วยการพาคณะเยาวชนไทยทัศนศึกษา

ชมภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเป็นที่ประทับใจในความยิ่งใหญ่และสวยงามที ่

ธรรมชาติได้สร้างไว้ ให้กับโลกใบนี้

 ผู้ท่ีสนใจการคิดค้นงานวิจัยด้านอวกาศ อยากรู้ว่าประสบการณ์

บนเท่ียวบินไร้น้ำาหนักของเยาวชนไทยทั้ง 4 คน น่าตื่นเต้นและสนุก 

ขนาดไหน การเคลื่อนที่ของคลอโรพลาสต์ภายในเซลล์สาหร่าย 

หางกระรอกในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงจะเป็นอย่างไร โปรดติดตามชม 

วิดีโอสารคดีชุดพิเศษ “JAXA ภารกิจวิจัยสุดขอบฟ้า” นี้ได้ ทาง

ทีวีอินเทอร์เน็ต NSTDA Channel 

 ในเดือนเมษายนนี้ 

 และสำาหรับน้องๆ เยาวชนท่ีสนใจต้องการเข้าร่วมโครงการวิจัย 

ทางวิทยาศาสตร์บนเคร่ืองบินเที่ยวพิเศษในสภาวะไร้น้ำาหนักนี้ 

สามารถติดตามข้อมูลโครงการได้ท่ี  

 หรืออีเมลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาที่  

paritat@nstda.or.th

นอกจากนี้ ยังได้รับโอกาสให้เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาดาวเทียม 

ขนาดเล็ก UNIFORM Project ของมหาวิทยาลัยวาเซดะ และ

รวมทั้งทัศนศึกษาที่ภูเขาไฟฟูจิอีกด้วย

ภารกิจวิจัยสุดขอบฟ้า
 วันแรกท่ีมาถึงท่ีเมืองนาโกยา ทีมเยาวชนไทยก็ต้องพบกับอากาศ 

ที่หนาวเย็น อุณหภูมิประมาณ 6 องศาเซลเซียส เรียกว่าต้อง 

หนาวสั่นไปตามๆ กัน 

 วันต่อมาก็เร่ิมลงมือประกอบชุดทดลองเพื่อเตรียมนำาข้ึนไป

ทดลองบนเครื่องบินที่ทำาการบินแบบพาลาโบลา คือ โค้งขึ้นและ

ลงเป็นรูปคลื่น ทำาให้เกิดสภาวะไร้น้ำาหนักประมาณ 20 วินาที ใน

แต่ละรอบ จำานวน 10 รอบ โดยกำาหนดการจะต้องทำาการทดลอง

สองวัน คือวันที่ 25 และ 26 ธ.ค. และใช้กล้องวิดีโอบันทึกผลการ

ทดลองท่ีเกิดข้ึน เพื่อนำามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลการทดลองที ่

เกิดข้ึนบนผิวโลก ซ่ึงผลการทดลองท้ังสองวันก็ประสบความสำาเร็จ

ด้วยดี โดยตัวแทนเยาวชนไทย 2 คน มีโอกาสได้ขึ้นบินคือ นางสาว

ศรีสุดา โรจน์เสถียร และนายธนทรัพย์ ก้อนมณี

 หลังจากท่ีเยาวชนไทยท้ังสองคนลงมาจากเครื่องบินแล้ว ได้เล่า 

ประสบการณ์ท่ีได้รับว่า รู้สึกตื่นเต้นและสนุกมากท่ีมีโอกาสได้ลอยตัว 

อยู่ในสภาวะไร้น้ำาหนักบนเครื่องบิน ถึงแม้เป็นช่วงเวลาสั้นๆ ไม่กี่ 
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ไอเดียเด็กไทยเจ๋ง! นักบินอวกาศญี่ปุ่นเลือกไปทดลอง
บนสถานีอวกาศนานาชาติ

แนวคดิการทดลองวทิยาศาสตรข์องเดก็ไทยเรือ่ง “การสรา้งลมในอวกาศ” 
และ “การวาดภาพสีน้ำาในอวกาศ” ได้รับคัดเลือกให้ไปทดลองในสภาวะ
ไร้แรงโน้มถ่วงบนสถานีอวกาศนานาชาติ

สำา
นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) ร่วมกับ องคก์ารสำารวจอวกาศญีปุ่น่ หรือ แจก๊ซา 

(JAXA-Japan Aerospace Exploration Agency) จดัทำาโครงการ 

Try Zero-G Asia 2015 เปิดรับไอเดียจากเยาวชนไทยในระดับ

มัธยมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อส่งให้มนุษย์อวกาศญี่ปุ่น นายคิมิยะ 

ยอู ิทดลองในสภาวะไร้แรงโนม้ถ่วงบนสถานอีวกาศนานาชาต ิ(ISS) 

โดยทางแจก๊ซา ไดเ้ลอืกสุดยอดไอเดยีการทดลองวิทยาศาสตร์ของ

เยาวชนไทย 2 เรื่อง คือ “การวาดภาพสีน้ำาด้วยพู่กันในสภาวะไร้

น้ำาหนัก (Zero-G Painting)” และ “เราสามารถสร้างลมในอวกาศ

ได้หรือไม่? (Can we make wind in the space?)” ส่งให้กับ

มนุษย์อวกาศญี่ปุ่นทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ และส่งกลับ

คลิปวิดีโอการทดลองมาสู่โลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  ดร.กฤษฎ์ชัย สมสมาน ผู้อำานวยการฝ่ายส่ือวิทยาศาสตร์ 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

กล่าวว่า สวทช. ร่วมกับ องค์การสำารวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ Japan 

Aerospace Exploration Agency (แจ๊กซา) จัดทำาโครงการ Try 

Zero-G 2015 เปดิรบัแนวคิดการทดลองวทิยาศาสตรจ์ากเยาวชน

ไทย เพื่อส่งให้มนุษย์อวกาศญี่ปุ่น นายคิมิยะ ยูอิ เลือกนำาไปใช้

ทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง บนสถานีอวกาศนานาชาติ 

 “ในโครงการมีเยาวชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจาก ไทย 

ออสเตรเลยี มาเลเซีย ฟิลปิปนิส ์เวียดนาม บงักลาเทศ ใหค้วามสนใจ 

ส่งไอเดียการทดลองวิทยาศาสตร์เข้าร่วมจำานวน 81 เรื่อง ซึ่งทาง

แจก๊ซาไดค้ดัเลอืกไอเดยีของเดก็ๆ ข้ึนไปทดลองจำานวน 6 เรื่อง ซ่ึง

ในจำานวนนี้เป็นไอเดียของเด็กไทยจำานวน 2 เรื่อง โดยทดลองบน

สถานีอวกาศนานาชาติเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา

  สำาหรับการทดลองวิทยาศาสตร์ทัง้ 2 เรื่องของเดก็ไทย ประกอบ

ด้วย การทดลองเรื่อง “Zero-G Painting” ผลงานของ ด.ญ.วริศา 

ใจดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และ 

น.ส.ศวัสมน ใจด ีโรงเรียนศรีบณุยานนท ์และ การทดลอง “Can we 

make wind in the space?” ผลงานของ น.ส.สุภัสสร หวังพาณิช

กุล  น.ส.พชรา ภัทรบดี และน.ส.พิชญา กรีพร จากโรงเรียนมัธยม

ปัญญารัตน์ ซ่ึงขณะน้ีมนุษย์อวกาศได้ส่งคลิปวิดีโอการทดลอง

มาสู่โลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งน้ีการที่เด็กๆ เข้าร่วมโครงการน้ี

จะเป็นประโยชน์ต่อการคิดและค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์  

ที่ได้จากการทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น

มาก เพราะการทดลองนี้ไม่สามารถทำาได้บนพื้นโลก”

กองบรรณาธิการ
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https://www.facebook.com/JaxaThailand

(ชมคลิปวิดีโอการทดลองได้ที่ 

https://www.youtube.com/watch?v=K6OxoFL1ByM)  

(ชมคลิปวิดีโอการทดลองได้ที่ 

https://www.youtube.com/watch?v=JVzpARDI_NI)

ลงมา เพราะฉะนั้น สีจะติดกระดาษใน

รูปแบบที่พู่กันวาดลงไปค่ะ พวกเราขอ

ขอบคุณโครงการแจ๊กซาและ สวทช. ที่

เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการนำา

เสนอความคิดของตนเอง มันช่วยไขข้อ

สงสัยมากมายเก่ียวกับอวกาศให้พวกเรา

เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นค่ะ”

 ด้าน น.ส.พิชญา กรีพร นักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 จากโรงเรียนโรงเรียน 

มธัยมปัญญารัตน์ เจ้าของไอเดียการทดลอง  

Can we make wind in the space? 

กล่าวว่า พยายามตั้งคำาถามที่ไม่ค่อยมี

คนถามเก่ียวกับอวกาศ เพื่อเป็นความรู้

ใหม่ๆ จึงได้ไอเดียเรื่อง ลม เพราะพวกตน

พยายามคน้คว้าในอินเทอร์เน็ตว่ามีคำาอธิบายใดๆ บ้างเก่ียวกับลมใน

อวกาศซึ่งก็ยังไม่ค่อยพบข้อมูลมากนัก ซึ่งสงสัยว่า หากปล่อยวัตถุ

ให้ลอยอยู่ในอวกาศและใช้กระดาษพัด วัตถุที่ลอยอยู่นั้นจะถูกพัด

ออกไปเหมอืนตอนอยูบ่นโลกหรือไม ่หรือว่าการพดัจะไมส่่งผลอะไร

กับวัตถุเลย เลยส่งโครงการทดลองนี้เข้าร่วมประกวด

  น.ส.ศวัสมน ใจด ีนกัเรียนช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่4 จากโรงเรียนศรี

บุณยานนท์ เจ้าของไอเดียการทดลอง Zero-G Painting กล่าวว่า 

จุดเริ่มต้นของการทดลองนี้มาจากตนเองกับน้องชอบวาดภาพมาก 

หลายคร้ังทีพ่วกตนนอนวาดบนทีน่อน ดนิสอช่วยใหน้อนหงายทอ้ง

วาดรูปได้ แต่ปากกาลูกลื่น และปากกาสีเมจิกไม่สามารถทำาได้ แม่

เคยเลา่ใหฟั้งเรื่องปากกาทีถู่กออกแบบมาสำาหรับใหน้กับนิอวกาศใช้ 

ไม่ว่าจะกลับหัวตีลังกาอย่างไรก็สามารถเขียนติด จากน้ันพวกตน 

ก็ทดลองเอาพู่กันและสีน้ำามาวาดรูป โดยยกกระดาษข้ึนข้างบน 

เหมือนกับที่เคยนอนวาดรูป แต่สีหยดเลอะเทอะ พวกตนเรียนรู้ 

มาว่าทกุสิง่จะร่วงสูพ้ื่นเพราะแรงโนม้ถ่วง จงึตัง้ข้อสงสยัว่า ถ้าเช่น

นัน้ในอวกาศที่ไมม่แีรงโนม้ถ่วง การนอนหงายทอ้งวาดรูปดว้ยพู่กัน

และสน้ีำาจะไดภ้าพทีส่วยงามเหมอืนกับตอนทีน่ัง่วาดรูป และปลอ่ย

ให้สีหยดลงกระดาษด้วยแรงโน้มถ่วงหรือไม่

  “ผลจากการวาดภาพดว้ยสีและพู่กันในสภาพที่ไร้แรงโนม้ถ่วงบน

สถานีอวกาศนานาชาติ พบว่า ไม่ว่าเราจะวาดรูปโดยวางกระดาษ

ในแนวไหนก็ตาม ทั้งแนวตั้ง แนวนอน ด้านล่าง หรือด้านบน สีน้ำา 

ก็จะไม่หยด หรือหลุดจากพู่กัน เนื่องจากสภาวะไร้เเรงโน้มถ่วง 

ตัวแปรที่สามารถมีผลกระทบต่อการทดลองได้คือ การดูดซับน้ำา

ของกระดาษ ผลคือ น้ำาจะมีผิวกลมเพราะเเรงตึงผิวแต่จะไม่หยด

น.ส.ศวัสมน ใจดี (ซ้าย) และ

ด.ญ.วริศา ใจดี (ขวา)

  “เมื่อได้ทราบว่าไอเดียของพวกเราได้รับคัดเลือกไปทดลองบน

อวกาศ พวกเรารู้สึกดีใจและภูมิใจมาก และจากที่ได้ชมผลการ

ทดลองทำาให้เราทราบว่า ในสภาวะไร้น้ำาหนักบนอวกาศ การสร้าง

แรงลมสามารถทำาใหวั้ตถุเคลื่อนที่ไดซ่ึ้งเปน็ตามกฎของนวิตนั วัตถุ

ทีม่มีวลนอ้ยจะเคลื่อนที่ไดเ้ร็วกว่าวัตถุทีม่มีวลมากกว่าเมื่อมแีรงเทา่

กันมากระทำาค่ะ”

  ทัง้น้ีผูอ้า่นทีส่นใจ สามารถตดิตามชมผลการทดลองของเยาวชน

ไทยทั้ง 2 เรื่อง บนสถานีอวกาศนานาชาติ และติดตามข้อมูล

โครงการ Try Zero-G 2016 ได้ที่ 
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ตามความฝันไปกับ “น้องมอส” 
วรวุฒิ จันทร์หอม

เจ้าของไอเดียการทดลองวิทย์
ของเด็กไทยสู่อวกาศ

ปริศนาการทดลองวิทยาศาสตร์ในสภาวะไร้น้ำาหนักของ 
“นอ้งมอส” วรวฒุ ิจันทร์หอม ได้รบัการคดัเลอืกใหเ้ปน็
หนึ่งในห้าการทดลอง จากองค์การสำารวจอวกาศญ่ีปุ่น  
ให้ขึ้นไปทดลองที่สถานีอวกาศนานาชาติ

ปริทัศน์ เทียนทอง
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 การสร้างแรงกระตุน้เพื่อการเรียนรู้สำาหรับเดก็และเยาวชน โดยเฉพาะ

ทักษะและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเรื่องที่ท้าทาย

สำาหรับสังคมไทยเป็นอย่างมาก เพราะต้องอาศัยรูปแบบการทดลองเพื่อ

เสริมสร้างความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ได้อย่างแท้จริง ซ่ึงหากเป็นเรื่องที่

เด็กๆ จะได้เรียนรู้เก่ียวกับแรงโน้มถ่วงซ่ึงทำาโดยมนุษย์อวกาศนอกโลก

ปฏิบัติการอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติ ยิ่งเป็นเรื่องน่าตื้นเต้นสำาหรับ

เยาวชนไทยจะได้เฝ้าติดตามผลการทดลองที่อยากรู้

โครงการ “Asian Try Zero-G 2016”
 โครงการ “Asian Try Zero-G 2016” เป็นโครงการที่ริเร่ิมข้ึนโดย

องคก์ารสำารวจอวกาศญีปุ่น่ หรือ Japan Aerospace Exploration Agency 

(แจ๊กซา) ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนในกลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิก เสนอ 

แนวความคิดการทดลองวิทยาศาสตร์ว่า ถ้าไปทดลองในสภาวะไร้น้ำาหนัก 

แล้วจะเกิดผลอย่างไร จะแตกต่างหรือเหมือนกับบนโลกอย่างไร และเรา

อาจนำาผลการทดลองนั้นไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

 สำาหรับในประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ

สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  

(สทอภ.) ซ่ึงมคีวามร่วมมอืกับแจก๊ซาอยูแ่ลว้ เปน็ผูด้ำาเนนิโครงการโดยเปดิ

รับแนวคดิการทดลองวิทยาศาสตร์จากเยาวชนไทย เพื่อส่งใหม้นษุยอ์วกาศ

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ “Asian Try Zero-G 2016”

สถานีอวกาศนานาชาติ แสดงให้เห็นในส่วนคิโบโมดูลของญี่ปุ่น
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ญีปุ่น่ นายทะคยุะ โอะนชิิ เลอืกนำาไปใช้ทดลองในสภาวะไร้แรงโนม้

ถ่วงบนสถานีอวกาศนานาชาติ

 โครงการได้เร่ิมเปิดรับสมัครในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือน

กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยแบ่งการรับสมัครเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) 

เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี และ 2) ประชาชนทั่วไปอายุไม่เกิน 27 ปี 

ซ่ึงโครงการทีเ่สนอมานัน้จะตอ้งเปน็การทดลองที่ไมเ่คยไดรั้บเลอืก

ให้ทดลองมาก่อน และใช้เวลาในการทดลองไม่เกิน 10 นาที

 สำาหรับอุปกรณ์การทดลองที่มนุษย์อวกาศจะนำาข้ึนไปบนสถานี

อวกาศ เช่น ลูกดิ่ง สายวัดความยาว 2 เมตร กระดาษเปล่าขนาด  

50 ซม. X 50 ซม. กระดาษโอริงาม ิ(origami) เครื่องช่ังน้ำาหนกั ขด

ลวดสปริง (slinky) วัสดอุะลมูเินยีม เหลก็ ไม ้พลาสตกิ แผนทีด่าว  

แปรงระบายสี หลอดดดูน้ำา อปุกรณเ์ครื่องเขียน และเครื่องมอืช่าง

 เมื่อประกาศออกไป ปรากฏว่า มีผู้สนใจส่งใบสมัครจากท่ัวประเทศ

เข้ามารวมทั้งสิ้น จำานวน 22 เรื่อง แยกเป็นประเภทเยาวชนอายุ

ไม่เกิน 18 ปี จำานวน 18 เรื่อง และประชาชนทั่วไปอายุไม่เกิน 

27 ปี จำานวน 4 เรื่อง จากนั้นทางคณะกรรมการจาก สวทช. และ  

สทอภ. ไดร่้วมกันพิจารณาคดัเลอืกใบสมคัรให้เหลอื จำานวน 3 เรื่อง 

เพื่อส่งให้แจ๊กซาพิจารณาในรอบสุดท้าย

 ขั้นสุดท้ายแจ๊กซา ได้พิจารณาคัดเลือกใบสมัครจากประเทศใน

ภมูภิาคเอเชีย-แปซิฟกิ จำานวน 8 ประเทศ ไดแ้ก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย 

เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน นิวซีแลนด์ และไทย 

จากใบสมัครจำานวน 28 เรื่อง เลือกให้เหลือเพียง จำานวน 5 เรื่อง 

เพื่อทำาการทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ ในวันที่ 14 กันยายน 

พ.ศ. 2559

คณะกรรมการคัดเลือกแนวคิดการทดลองวิทยาศาสตร์ฯของเยาวชนไทย 

จาก สวทช. และ สทอภ.

ภาพเขียนด้วยลายมือ ข้อเสนอแนวความคิดการทดลองวิทยาศาสตร์อย่างย่อของน้องมอส ในภาพจะเห็นว่ามีน้ำากาแฟ (coffee) ด้วย 

แต่ได้เปลี่ยนเป็นน้ำามันในภายหลังเมื่อมีการนำาไปทดลองจริงบนสถานีอวกาศนานาชาติ

 ผลเปน็ทีน่า่ยนิดว่ีาแจก๊ซาไดพิ้จารณาเลอืกข้อเสนอของเยาวชน

ไทยเป็น 1 ใน 5 การทดลอง ซึ่งประกอบไปด้วย

• “Blocks in jar” จากประเทศอินโดนีเซีย

• “Trajectory effect of turning ball and non-turning ball 

in a non gravity condition” จากประเทศมาเลเซีย

• “The rolling plane” จากประเทศสิงคโปร์

• “Capillary in zero gravity” จากประเทศไทย

• “Magnus effect and the effect caused by two  

temperature different air streams” จากประเทศเวียดนาม
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แนวความคิดการทดลองของเด็กไทย
 “การโคง้ของผวิของเหลวในอวกาศ (Capillary in zero gravity)”  

คือแนวความคิดการทดลองวิทยาศาสตร์ในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง

ของเยาวชนไทยที่ได้รับคัดเลือกจากแจ๊กซา โดยเจ้าของแนวคิดนี้

คือ “น้องมอส” นายวรวุฒิ จันทร์หอม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาค

วิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 น้องมอสเล่าให้ฟังถึงจุดเร่ิมต้นของการทดลองน้ีว่า มาจากการ

ทำาแล็บในห้องเรียน ซ่ึงเขาสังเกตว่าของเหลวที่อยู่ในภาชนะท่ีมี

ลักษณะเป็นหลอด ผิวของของเหลวชนิดต่างๆ (ซ่ึงเลือกทดลอง

กับน้ำาเปล่า น้ำาส้ม และน้ำามัน) จะมีลักษณะแตกต่างกันไป บ้างก็มี

ลักษณะเว้าขึ้น บ้างก็มีลักษณะเว้าลง ทำาให้เกิดความคลาดเคลื่อน

ในการอ่านข้อมูล จึงเริ่มหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อนำามา 

สนบัสนนุการทดลองในคร้ังนี ้และพบว่าความเว้านนูของของเหลว

ข้ึนอยู่กับแรง adhesive หรือเเรงยึดเหนี่ยวในโมเลกุลของสาร 

“ต่างชนิดกัน” และแรง cohesive หรือแรงยึดเหนี่ยวในโมเลกุล

ของสาร “ชนิดเดียวกัน” ซึ่งในการคำานวณ จะมีค่าแรงอันเนื่องมา

จากแรงโน้มถ่วงอยู่ในสมการด้วย จึงเกิดความสงสัยว่าถ้าทดลอง

ในสภาวะไร้น้ำาหนัก ลักษณะของผิวของเหลวจะเป็นอย่างไร โดย

การทดลองจะนำาของเหลวตา่งชนดิกันมาบรรจใุนเข็มฉดียา (plastic 

syringe) จากนัน้สังเกตผวิของของเหลวแลว้นำามาเปรียบเทยีบกับ

การทดลองบนโลก

ติดตามการทดลองจริงที่ศูนย์อวกาศสึคุบะ
 ดว้ยความร่วมมอืในระดบันานาชาตทิีป่ระสบผลสำาเร็จเปน็อยา่ง

ด ีแจก๊ซาจงึไดเ้ปดิโอกาสใหเ้ยาวชนทีผ่า่นการคดัเลอืกจากโครงการ

ทัง้ห้าผลงาน เข้ารับชมการถ่ายทอดสดการทดลองทางวิทยาศาสตร์

ของมนุษย์อวกาศชาวญี่ปุ่น นายทะคุยะ โอะนิชิ จากสถานีอวกาศ

นานาชาติ ผ่านห้องบังคับการที่ศูนย์อวกาศสึคุบะ (Tsukuba 

Space Center) จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงค่ำาวันพุธที่ 

14 กันยายน พ.ศ. 2559

 นอ้งมอสไดอ้อกเดนิทางจากประเทศไทยเมื่อวันที ่13 กันยายน 

กิจกรรมไดเ้ร่ิมข้ึนในช่วงเช้าของวันที ่14 กันยายน ภายในศนูยอ์วกาศ

สึคบุะ เร่ิมจากการเข้าชมพิพิธภณัฑอ์วกาศของแจก๊ซา ทีม่ไีฮไลตค์อื 

ชมแบบจำาลองของสถานีอวกาศนานาชาติในส่วนของห้องทดลอง

ญี่ปุ่นที่ชื่อ “คิโบะโมดูล” (Kibo module)

การทดลองที่แสดงให้เห็นผิวของน้ำามันเว้าลงอย่างมากในสภาวะไร้น้ำาหนักบนสถานี

อวกาศนานาชาติ

น้องมอสกับบรรยากาศในห้องจำาลอง “คิโบะโมดูล”น้องมอสถ่ายรูปด้านหน้าศูนย์อวกาศสึคุบะ

นักบินอวกาศญี่ปุ่นบนสถานีอวกาศนานาชาติแสดงการทดลองตามแนวคิดของน้องมอส
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 จากนัน้ในช่วงเวลา 17:30-19:30 น. (ตามเวลาในญีปุ่น่) คอืช่วงเวลา 

สำาคญัทีน่อ้งมอสและเยาวชนจากประเทศในภมูภิาคเอเชีย-แปซิฟกิ  

ไดร่้วมชมการถ่ายทอดสดการทดลองวิทยาศาสตร์ของมนษุยอ์วกาศ

ญี่ปุ่น นายทะคุยะ โอะนิชิ จากสถานีอวกาศนานาชาติ และมี

โอกาสได้สนทนาโต้ตอบกันถึงการทดลองของแต่ละประเทศ นับ

เป็นประสบการณ์อันล้ำาค่าที่คร้ังหนึ่งในชีวิตของเยาวชนที่เข้าร่วม

โครงการได้รับโอกาสนี้

 สำาหรับผลการทดลองตามข้อเสนอของน้องมอสในสภาวะไร้ 

น้ำาหนักบนสถานีอวกาศนานาชาติ ปรากฏว่า ลักษณะของผิวน้ำาเปล่า 

และน้ำาผลไม้มีลักษณะโค้งข้ึนเล็กน้อย แต่ผิวของน้ำามันมีลักษณะ

เว้าลงอย่างเห็นได้ชัด ซ่ึงแตกต่างจากบนโลก ที่ผิวน้ำาเปล่าและ

น้ำาผลไม้มีลักษณะตรงราบเรียบ ส่วนผิวของน้ำามันเว้าลงเล็กน้อย

 หลังจากได้เข้ารับชมการถ่ายทอดสดแล้ว น้องมอสยังได้รับ

น้องมอสร่วมหลักสูตรฝึกมนุษย์อวกาศ โดยสวมชุดมนุษย์อวกาศเต็มรูปแบบบรรยากาศภายในห้องบังคับการที่ศูนย์อวกาศสึคุบะ ซึ่งทุกคนกำาลังชมการถ่ายทอดสด

การทดลองวิทยาศาสตร์จากสถานีอวกาศนานาชาติ

โอกาสพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรการฝึกมนุษย์อวกาศระยะ

ส้ันอีกด้วย โดยได้รับมอบหมายหน้าที่ EVA Crew ได้สวมใส่ชุด

มนษุยอ์วกาศเตม็รูปแบบ ปฏบิตัภิารกิจร่วมกับเพื่อนๆ จากประเทศ

สิงคโปร์และอินโดนีเซีย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

 การทีแ่จก๊ซาเปดิโอกาสดงักลา่ว และการทีเ่ยาวชนไทยมโีอกาส

ไดเ้ข้าร่วมโครงการน้ีเป็นคร้ังแรก นับเป็นการเปิดประสบการณ์ เปิดโลก

การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนไทย โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่กับการทดลองในสภาวะไร้แรงโนม้ถ่วงซ่ึงไมส่ามารถทำาไดบ้นพ้ืน

โลก ถือว่าเป็นไฮไลต์ที่น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทยทุกคนที่

มีความชอบและสนใจในวิทยาศาสตร์ มีความกล้าคิด กล้าทำา มุ่ง

มั่นกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่า นั่นคือรากฐาน

อันดี ในการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมให้กับประเทศไทยในอนาคต

ตัวแทนเยาวชนจากประเทศอินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย ที่ได้รับเลือกจากโครงการ รวมทั้งผู้ติดตาม ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับเจ้าหน้าที่ของแจ๊กซา

ผู้อ่านสามารถติดตามข้อมูลโครงการ Asian Try Zero-G 2016 และกิจกรรมด้านอวกาศสำาหรับคนไทย ได้ที่ 

https://www.facebook.com/JaxaThailand
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นานาสาระวิทย์
บทความ
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หนอนกออ้อย

ไข่ไส้เดือนฝอยที่ถูก

เชื้อราเข้าทำาลาย

เชื้อรา

Rhizoctonia solani

ต้นข้าวแสดงอาการ

โรคกาบใบแห้ง

ผลิตภัณฑ์แบคทีเรีย

ปฏิปักษ์ต่อเชื้อรา

โรคกาบใบแห้งของข้าว

จิ๋วแต่แจ๋ว กับ จุลินทรีย์
สารพัดประโยชน์

จุลินทรีย์...สิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋ว มนุษย์เรานำามาใช้ประโยชน์มากมาย 
ทั้งเรื่องการถนอมอาหาร ด้านการเกษตร การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม

ในอดีตคนส่วนใหญ่มักรู้จักจุลินทรีย์ในนามของเชื้อโรคที่ฟังดูน่ากลัวและเป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของมนุษย์  แต่ในอีกแง่หนึ่ง 

เราสามารถใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ได้ โดยนำามาใช้ ในกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ เนื่องจากจุลินทรีย์มีขนาดเล็ก ต้องการพื้นที่ในการ

เลี้ยงไม่มาก แถมยังเจริญเติบโตและแบ่งตัวได้อย่างรวดเร็ว จึงสามารถนำาจุลินทรีย์มาทำาเป็นโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่มนุษย์ต้องการได้

จำานวนมากภายในระยะเวลาอันรวดเร็วและก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร อาหาร การแพทย์ และ

สิ่งแวดล้อม 

จุลินทรีย์ช่วยกำาจัดศัตรูพืช
 ศัตรูพืชมีท้ังแมลงและจุลินทรีย์ท่ีทำาให้เกิดโรค ตัวอย่าง 

แมลงศัตรูพืช เช่น หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนใยผัก และ

หนอนกออ้อย จุลินทรีย์ที่ทำาให้เกิดโรคพืชมีทั้งที่เป็นเชื้อรา 

และแบคทีเรีย เช่น เชื้อราที่ทำาให้เกิดโรคไหม้ ในข้าว และ

โรคเหี่ยวในมะเขือเทศ 

กิตติมา ไกรพีรพรรณ

121
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 สารเคมีที่ใช้ ในการกำาจัดศัตรูพืชจึงมีทั้งสารเคมีฆ่าแมลง และ 

สารเคมียับยั้งเชื้อรา โดยทั่วไปในระบบนิเวศที่สมดุล ศัตรูพืชมัก

ถูกควบคุมหรือมีศัตรูตามธรรมชาติอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น หนอนกอ

อ้อยจะถูกควบคุมด้วยแตนเบียน หรือราแมลงซึ่งเป็นเชื้อราที ่

ทำาให้เกิดโรคในแมลงและทำาให้แมลงตาย การนำาสิ่งมีชีวิตหรือ

ผลิตภัณฑ์จากส่ิงมีชีวิตที่มีอยู่ในธรรมชาติเหล่านี้มาเพาะเลี้ยง 

และนำากลับไปใช้ ในการควบคุมศัตรูพืช เรียกว่าการใช้ ชีวินทรีย์ 

ซึง่มีจุดประสงค์เพื่อลดหรือควบคุมประชากรศัตรูพืชให้อยู่ในระดับ 

ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับพืช 

 ตวัอย่างจุลินทรีย์ท่ีนำามาใช้ในการกำาจัดศัตรูพืช เช่น บาซิลลัส  

ทูรินเจนสีต (บีที) ซึ่งสามารถสร้างสารพิษหรือผลึกโปรตีนที่มีฤทธิ ์

ในการทำาลายแมลง เมื่อแมลงกินเข้าไปจะทำาให้แมลงเกิดอาการชา  

ไม่สามารถขยับเขยื้อนไปหาอาหารได้และตายในที่สุด หรือการใช้ 

เชื้อราเพซิลโลมัยซีส ไลลาซินัส ในการกำาจัดไส้เดือนฝอย ซึ่งเป็น

ศัตรูของพืชเศรษฐกิจที่สำาคัญหลายชนิด เช่น มันฝรั่ง มะเขือเทศ  

ปทุมมา และกล้วยไม้ เชื้อรานี้สามารถเข้าทำาลายไข่ไส้เดือนฝอย

รากปมได้ดี นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus mega-

terium ซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราโรคกาบใบแห้งของข้าวด้วยการ

สร้างสารปฏิชีวนะที่มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือราโรคกาบ

ใบแห้ง 

จุลินทรีย์ผู้ช่วยเลี้ยงสัตว์
 ประโยชน์ของจุลินทรีย์ทางด้านการเลี้ยงสัตว์นั้น จุลินทรีย ์

ช่วยในการผลิตอาหารสัตว์ให้มีคุณภาพสม่ำาเสมอและสามารถ

เก็บไว้ ใช้ ในยามที่ขาดแคลนได้ เช่น การทำาหญ้าหมัก ซึ่งเป็นพืช

อาหารสัตว์ที่ถูกเก็บเก่ียวในขณะที่ยังสดและมีความช้ืนพอเหมาะ

เพื่อนำาไปหมักโดยแบคทีเรียในสภาพที่ไม่มีอากาศ และเก็บถนอม

ไว้ ในสภาพหมักดอง ช่วยแก้ปัญหาด้านอาหารสัตว์ขาดแคลน  

โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 

 นอกจากนี้ยังมีการนำาจุลินทรีย์มาใช้ ในการพัฒนาสารเสริม 

ชีวนะ หรือ โปรไบโอติก ซึ่งเป็นสารช่วยเร่งการเจริญเติบโตและ

สร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ได้ดี ตัวอย่างเช่น การผลิตอาหารเสริม 

ชีวภาพแบบหมักซ่ึงมักจะใช้อาหารแข็ง คือธัญพืช อาทิ กากถ่ัวเหลือง  

รำาข้าว ปลายข้าว และข้าวโพดโม่ มาหมักกับจุลินทรีย์ บาซิลลัส  

ซับทิลิส เมื่อนำาธัญพืชหมักไปใช้เล้ียงสุกรพบว่า สุกรมีสุขภาพแข็งแรง  

ผลผลิตเนื้อสุกรดีข้ึนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเมื่อเทียบกับสุกร 

ที่กินธัญพืชสด เนื่องจากสารอาหารในธัญพืชหมักอยู่ในรูปท่ีถูกย่อย 

แล้วบางส่วนทำาให้สุกรนำาไปใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น  

จุลินทรีย์กับการแพทย์
 อเล็กซานเดอร์ เฟลมมิง เป็นผู้ค้นพบว่าจุลินทรีย์พวกรา- 

เพนิซิลเลียมสามารถสร้างสารปฏิชีวนะยับยั้งการเจริญเติบโตของ

แบคทีเรียได้ สารปฏิชีวนะที่ค้นพบคือ เพนิซิลลิน โดยในปี ค.ศ. 

1945 (พ.ศ. 2488) เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือ 

การแพทย์ ร่วมกับ แอร์นส์ บอริส ไชน และโฮเวิร์ด วอลเตอร์ 

ฟลอรีย์ ในการค้นพบเพนิซิลลินนี่เอง และในปัจจุบันมีการค้นพบ

ยาปฏิชีวนะมากมายหลายชนิดจากจุลินทรีย์ ซึ่งนอกจากจุลินทรีย์

จะถูกนำามาใช้เป็นตัวกลางหรือโรงงานในการผลิตสารที่จำาเป็น

บางอย่างที่เก่ียวข้องกับทางการแพทย์และการรักษาโรคแล้ว  

นักวิทยาศาสตร์ยังมีความพยายามในการทำาวิจัยเพื่อให้เข้าใจการ

ดำารงชีวิตของจุลินทรีย์ที่ก่อโรคหลายชนิด

 ตัวอย่างเช่นโรคมาลาเรียหรือโรคไข้จับส่ันท่ีเกิดจากเช้ือปรสิต 

เซลล์เดียวชื่อ พลาสโมเดียม ซึ่ง ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ จาก

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)  

ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัย 

มหิดล และมหาวิทยาลัยเอดินเบอระ ประเทศอังกฤษ ได้ศึกษา 

เอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดัคเตส หรือเรียกย่อๆ ว่า ดีเอชเอฟอาร์  

ซึ่งมีความสำาคัญต่อการดำารงชีวิตของเชื้อมาลาเรีย รวมทั้งศึกษา

กลไกและวิวัฒนาการการดื้อยาของเชื้อพลาสโมเดียม และพบว่า 

การดื้อยาของเช้ือพลาสโมเดียมเกิดข้ึนเนื่องจากการกลายพันธุ์ 

ของยีนสำาหรับสร้างเอนไซม์ดีเอชเอฟอาร์  ส่งผลกระทบต่อการจับ 

ระหว่างเอนไซม์กับโมเลกุลของยา ทำาให้ประสิทธิภาพของยา 

ไพริเมทามีนในการฆ่าเชื้อมาลาเรียลดลง  ซึ่งการศึกษาโครงสร้าง

ผลึกของเอนไซม์ดีเอชเอฟอาร์ และการพบการเปลี่ยนแปลงตรง

บริเวณที่จับกับยาของเชื้อดื้อยานี้มีความสำาคัญอย่างยิ่ง เพราะ 

สามารถนำาความแตกต่างที่พบนี้ไปใช้ ในการออกแบบยา หรือสาร

ยับยั้งเอนไซม์ เพื่อพัฒนาเป็นยาต้านมาลาเรียชนิดดื้อยาในที่สุด 

จุลินทรีย์กับอาหาร
 มนุษย์ใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการทำาอาหารมาเป็นเวลา

นานกว่า 7,000 ปีแล้ว เช่น การใช้ยีสต์ทำาไวน์ เบียร์ของชาว 

บาลิโลเนียนและสุมาเลีย การนำายีสต์มาทำาขนมปังของชาติอียิปต์

ในสมัยโบราณ และการใช้แบคทีเรียแลคติกถนอมอาหารจำาพวก

นม ผัก ผลไม้ 

 จุลินทรีย์มีบทบาทสำาคัญในการเร่งกระบวนการผลิต เพ่ิมคุณค่า 

ของอาหาร รวมทั้งการควบคุมคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐาน นัก

วิทยาศาสตร์จึงพัฒนาวิธีการผลิตต้นเช้ือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์

ให้ได้ปริมาณมากโดยใช้อาหารเลี้ยงราคาถูก และใช้เทคโนโลย ี

การผลิตที่ทำาให้ได้ต้นเชื้อจุลินทรีย์ที่สะดวกต่อการใช้งาน สามารถ

เก็บไว้ได้นาน

 ตัวอย่างเช่นการทำาแหนมซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหมักพ้ืนบ้าน  

การผลิตแหนมโดยทั่วไปอาศัยจุลินทรีย์ที่ติดมากับวัตถุดิบ จึงใช้ 

เวลาผลิตค่อนข้างนาน คุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่สม่ำาเสมอ และ 

มีความเส่ียงจากจุลินทรีย์ก่อโรคชนิดต่างๆ นักวิทยาศาสตร์จึงพัฒนา 

สูตรต้นเช้ือจุลินทรีย์เพื่อใช้ ในกระบวนการหมักแหนมให้มีคุณภาพ

ด้านสี กลิ่น รสที่ดี และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  ช่วยให้ผลิต

ผลิตภัณฑ์แหนมได้อย่างสม่ำาเสมอและปลอดภัย ใช้เวลาผลิตส้ันลง 
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ยีสต์

แลกโตบาซิลลัส
เพดิโอคอคคัส

 อีกตัวอย่างของการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ ในการผลิต

อาหารคือ อูมามิ (Umami) ซึ่งเป็นสารให้รสชาติจากธรรมชาติ ใช้

เป็นสารปรุงแต่งในอาหาร ช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสทำาให้รู้สึกว่า

อาหารอร่อย จัดอยู่ในกลุ่มสารประกอบไรโบนิวคลีโอไทด์ พบใน

ธรรมชาติเช่น เนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้ อูมามิมีรสชาติเป็นที่ยอมรับ

ในวงการอาหารระดับสากลว่ามีเอกลักษณ์พิเศษจากรสอื่นๆ นอก

เหนือจากรสเปรี้ยว หวาน เค็ม และขม ซึ่งทำาให้อาหารมีรสชาติ

อร่อยยิ่งขึ้น นักวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แห่งชาติ (ไบโอเทค) ร่วมกับภาคเอกชน ได้พัฒนากระบวนการ

ผลิตสารปรุงรสอูมามิจากการหมักถ่ัวเหลืองด้วยภูมิปัญญาไทย 

แบคทีเรีย Bacillus subtilis

อูมามิจากถั่วเหลือง

การผลิตอูมามิแบบกึ่งแห้งในถังหมักแบบหมุน

โดยพัฒนาการผลิตสารปรุงรสอูมามิจากการหมักถ่ัวเหลืองแบบ

กึ่งแห้ง (solid state fermentation) โดยใช้จุลินทรีย์สายพันธุ์

ภายในประเทศและการอบแห้ง โดยพัฒนากระบวนการผลิตใน

ระดับโรงงานต้นแบบ ผลิตภัณฑ์อูมามิที่ได้มีกลิ่นดี มีปริมาณ 

กลูตาเมตสูง และต้นทุนการผลิตต่ำากว่าการผลิตแบบอาหารเหลว 

ในขณะที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เหมาะ

สำาหรับใช้เป็นเครื่องปรุงรสในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปอื่นๆ ต่อไป

 นอกจากประโยชน์ของจุลินทรีย์ที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าจะเป็น

ประโยชน์ในเรื่องการกำาจัดศัตรูพืช การเลี้ยงสัตว์ การแพทย์ และ

การทำาอาหาร จุลินทรีย์ยังมีบทบาทสำาคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

เช่น จุลินทรีย์กำาจัดคราบน้ำามัน จุลินทรีย์กำาจัดขยะ จุลินทรีย์

ผลิตปุ๋ยหมัก จุลินทรีย์ผลิตพลาสติกชีวภาพ หรือแม้แต่การผลิต

พลังงานชีวภาพ ซึ่งเราจะเห็นว่าจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตเล็กๆ เหล่านี้มี

ประโยชน์ต่อมนุษย์มากมายมหาศาล สมกับคำาว่าจุลินทรีย์ จิ๋วแต่

แจ๋วจริงๆ
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รศ. ดร.สุชนา ชวนิชย์

จุมพล เหมะคีรินทร์

รศ. ดร.สุชนา ชวนิชย์...
นักวิทย์หญิงไทยคนแรกกับภารกิจวิจัย

สุดขั้วโลก ตอนที่ 1

รศ. ดร.สุชนา ถ่ายทอดประสบการณ์การทำางาน
วิจัยที่ขั้วโลกใต้ (ทวีปแอนตาร์กติก) ที่มีโอกาส
ไปทำางานถึงสองครั้ง และเบื้องหลังการใช้ชีวิต
ประจำาวันกับภารกิจเฉียดตายให้กับเยาวชนและผู้
สนใจ ในงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน ที่ผ่านมา
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แรงบันดาลใจในวัยเด็ก
  “เมื่อสมัยเด็กๆ คุณพ่อคุณแม่พาไปทะเลที่จังหวัดตรัง 

ประมาณ 30 ปี มาแล้ว ตอนนั้นทะเลตรังสวยมาก พอลง

ทะเลก็เห็นปะการังสีสวยงาม ปลาตัวใหญ่มาก ทำาให้อยาก

เรียนวิทยาศาสตร์ทางทะเล น่ันคือการจุดประกายเลย ต่อมา

ได้มีโอกาสไปดูนกเพนกวินที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง เห็น

ผิวหนังมันเป็นสีแดง เนื่องจากเป็นผด ก็สงสาร อยากเห็นนก

เพนกวินที่ไม่เป็นผดในธรรมชาติ”

  จากแรงบันดาลใจในวัยเด็ก ทำาให้ ดร.สุชนา เดินตามรอย 

ความฝันของตัวเองอย่างแน่วแน่ จนได้เข้ามาเรียนท่ีสาขาวิทยาศาสตร์ 

ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเมื่อ

ไปต่อปริญญาเอกที่สหรัฐอเมริกา อาจารย์ที่ปรึกษาได้เล่าให้ฟังถึง

ประสบการณ์ที่ไปแอนตาร์กติกให้ฟัง ทำาให้ ดร.สุชนา สนใจเป็น

อย่างมาก และตั้งความหวังลึกๆ ในใจว่า ถ้ามีโอกาสก็อยากจะไป

ที่นั่นให้ได้จริงๆ สักครั้งหนึ่งในชีวิต

ฝันเป็นจริง
  ปี พ.ศ. 2552 ประเทศญี่ปุ่นได้ต่อเรือสำารวจขั้วโลกใต้ลำาใหม่  

และมีที่ว่าง 20 ที่ จึงได้เชิญมายังประเทศไทยให้ส่งนักวิจัยร่วม

สำารวจด้วย ดร.สุชนา ได้เขียนโครงการเสนอไปและก็ได้รับคัดเลือก 

ให้เข้าร่วมโครงการ ดร.สุชนา จึงถือเป็นนักวิทยาศาสตร์หญิงคน

แรกของไทยที่ได้มีโอกาสมาร่วมทำางานวิจัยขั้วโลกใต้กับทางญี่ปุ่น

 “ก่อนมาต้องเตรียมตัวให้พร้อม เพราะเราจะต้องมาทำางานวิจัย

อยู่ถึง 4 เดือน จึงต้องมีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ”

ลำาพังการเดินทางไปท่องเท่ียวข้ัวโลกใต้หรือทวีปแอนตาร์กติกน้ัน  

ก็เป็นเรื่องท่ียากลำาบากแล้ว และต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงเป็นหลักล้านบาท 

แต่การต้องไปทำางานวิจัย ณ ดินแดนแห่งนกเพนกวิน แมวน้ำา 

และแผ่นน้ำาแข็งที่ปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี และต้องอยู่เป็นแรม

เดือน จึงถือเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่า อีกทั้งค่าใช้จ่ายก็สูงมาก ดังนั้น  

จึงแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่ประเทศไทยจะส่งนักวิจัยมาร่วมสำารวจ- 

วิจัยสภาพแวดล้อมที่นี่ และยังอาจดูว่าเป็นเรื่องไกลตัวไปด้วยซ้ำา  

โอกาสที่จะหาแหล่งทุนวิจัยจึงยากยิ่งนัก

 ดังนั้น จึงเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้รับ 

โอกาสครั้งแรกน้ีจากสถาบันวิจัยข้ัวโลกแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ ่น 

ได้เชิญให้ประเทศไทย ส่งนักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงงานวิจัยท่ี

ขั้วโลกใต้ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ไทยคนแรกที่ได้เข้าร่วมโครงการ 

ก็คือ รศ. ดร.วรณพ วิยกาญจน์ จากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2547 จากน้ันต่อมาช่วงปลายปี พ.ศ. 2552 

นักวิทยาศาสตร์หญิงคนแรกของไทยก็ได้รับเชิญไปร่วมวิจัยสุด 

ข้ัวโลกใต้กับทางญี่ปุ ่นเช่นกัน นั่นก็คือ รศ. ดร.สุชนา ชวนิชย ์ 

จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำาหรับคนไทย

คนแรกหรือพระองค์แรกที่มีโอกาสมาที่สถานีวิจัยท่ีแอนตาร์กติกน้ีก็

คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จฯ                

ไปยังสถานีวิจัยของประเทศนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกา)

 ประเทศไทยโชคดีต่อเนื่องอีกครั้ง เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนเมื่อวันที่ 6-11 เมษายน พ.ศ. 2556 และได้เสด็จฯ ไป

ยังสำานักงานบริหารกิจการทางทะเล (State Oceanic Adminis-

tration) กรุงปักกิ่ง และสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งชาติจีน (Polar  

Research Institute of China) ที่นครเซี่ยงไฮ้ ต่อมาจึงเกิด

โครงการความร่วมมือระหว่างไทยและจีน โดยจีนได้เชิญให้ไทยส่ง

นักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมวิจัยขั้วโลกใต้ปีละ 2 คน จึงเป็นที่มาของ 

“โครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” และนักวิจัยไทยที่ได้รับการคัดเลือก

ไปกับจีนครั้งนี้ก็คือ รศ. ดร.สุชนา ชวนิชย์ และ ผศ. ดร.อรฤทัย 

ภิญญาคง จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย

การเดินทางในคร้ังล่าสุดนี้  ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเครื่องดื่ม

ในกลุ่มกระทิงแดงและลอรีอัล (ประเทศไทย)

  ภารกิจวิจัยสุดขั้วโลก และการใช้ชีวิตประจำาวันในแผ่นดินขั้ว

โลกใต้ เป็นอย่างไรบ้าง สาระวิทย์ฉบับนี้ขอถ่ายทอดประสบการณ์

จากคำาบอกเล่าของ รศ. ดร.สุชนา ชวนิชย์ ที่มาร่วมพูดคุยในงาน

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 9 

ซึ่งจัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการ

และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ ฯ มาให้ผู้อ่านได้รับทราบ

กันครับ
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 ดร.สุชนา เดินทางไปร่วมวิจัยขั้วโลกใต้กับญี่ปุ่น ช่วงเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 - มีนาคม พ.ศ. 2553 ที่สถานีวิจัยโชวะ  

(Syowa Station) โดยใช้เวลาเดินทางไป-กลับสองเดือน อยู่ที่

สถานีวิจัยอีกสองเดือน ส่วนครั้งที่สอง วิจัยร่วมกับจีนที่สถานีวิจัย 

เกรทวอลล์ (Great Wall Station) ช่วงวันที่ 1 มกราคม - 10 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยการเดินทางใช้เครื่องบิน บินจากชิลี

ไปยังสถานีวิจัยเกรทวอลล์ ใช้เวลาราวสามชั่วโมงครึ่ง

 ความสำาคัญของงานวิจัยขั้วโลกใต้
 ทวีปแอนตาร์กติกเปรียบเสมือนเป็นห้องปฏิบัติการทาง

ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก การศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่นี่ยัง

สามารถทำาให้เราทราบว่าในอดีตโลกเราเป็นอย่างไร ขณะเดียวกัน

จากข้อมูลที่ได้ก็ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ทราบถึงปัญหาในปัจจุบัน

และหาทางแก้ไขเพื่ออนาคตต่อไป

 พ้ืนที่ของทวีปแอนตาร์กติกปกคลุมด้วยแผ่นน้ำาแข็งถึง 

98% มีความหนาเฉลี่ย 2.4 กิโลเมตร ถ้าน้ำาแข็งละลายหมดคิด

เป็นปริมาณน้ำาจืดราว 70% ที่มีบนโลก จึงสามารถทำาให้ระดับน้ำา

ทะเลสูงขึ้นถึงประมาณ 60 เมตรทีเดียว แน่นอนว่าย่อมส่งผลกระ

ทบถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกนี้แน่

 งานวิจัยโดยรวมที่แอนตาร์กติกนี้ จึงเป็นการศึกษาสภาพ 

สิ่งแวดล้อมที่แอนตาร์กติกเป็นหลัก โดยแบ่งได้ดังนี้  

• กลุ่มงานวิจัยด้านอวกาศและช้ันบรรยากาศระดับสูง 

ได้แก่ การศึกษาเรื่องสนามแม่เหล็ก แสงออโรร่า

• กลุ่มงานวิจัยด้านปรากฏการณ์ในช้ันบรรยากาศและ

แผ่นน้ำาแข็ง ได้แก่ การศึกษาเรื่องการตรวจวัดก๊าซใน

ชั้นบรรยากาศ การขุดเจาะแผ่นน้ำาแข็ง

• กลุ่มงานวิจัยด้านธรณีวิทยา ได้แก่ การศึกษาเรื่องการ

เกิดทวีปแอนตาร์กติก  การเคลื่อนที่ของแผ่นน้ำาแข็ง 

เรื่องของอุกกาบาต

• กลุ่มงานวิจัยด้านชีววิทยา ได้แก่ การศึกษาเรื่อง 

การปรับตัวและการอยู่รอดของส่ิงมีชีวิตภายใต้

สภาพแวดล้อมที่หนาวจัด พฤติกรรมของแมวน้ำาและ

เพนกวิน การสำารวจสมุทรศาสตร์ทางทะเล  
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งานวิจัยของ ดร.สุชนา
 สำาหรับงานวิจัยของ ดร.สุชนา นั้น ครั้งแรกที่ไปร่วมกับนัก

วิจัยญี่ปุ่น มีทั้งงานวิจัยของตัวเองและงานที่ไปช่วยนักวิจัยญี่ปุ่น 

ในส่วนงานวิจัยของ ดร.สุชนา คือ ศึกษาพฤติกรรมการกินอาหาร

ของปลา เพื่อดูว่าเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป จะส่งผลกระทบ

ต่อพฤติกรรมการกินอาหารของปลาหรือไม่อย่างไร ซึ่งผลการ 

ศึกษาพบว่าในกระเพาะของปลามีพยาธิจำานวนมาก ซึ่งมากกว่าที่ 

ดร.วรณพ ศึกษาไว้เมื่อห้าปีก่อนอย่างชัดเจน ในส่วนนี้คงต้องไปดู

ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ด้วยว่าเป็นเพราะเหตุใด

 งานอีกส่วนหนึ่งที่ทำาร่วมกับอาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยาก็คือ 

การศึกษาแบคทีเรียว่ามีแบคทีเรียชนิดไหนบ้างท่ีสามารถทนความ

หนาวเย็นอยู่ท่ีแอนตาร์กติกได้ และเราจะสามารถนำาศักยภาพนั้น

มาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างหรือไม่

  ส่วนงานที่ไปช่วยนักวิจัยญี่ปุ่นคือ การศึกษาประชากรนก

เพนกวิน การเก็บตัวอย่างน้ำาและน้ำาแข็งเพื่อศึกษาว่ามีการสะสมตัว

ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกชนิดอื่นๆ มาก

น้อยแค่ไหน

ประเทศไทยได้อะไรจากการเข้าร่วมงานวิจัยข้ัวโลกใต้ 
 ดร.สุชนา กล่าวว่า แอนตาร์กติกเปรียบเสมือนภาชนะที่

รองรับของเสียที่เกิดจากกิจกรรมมนุษย์ อย่างกรณีการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก ซึ่งประเทศไทยก็มีส่วนด้วย ก๊าซเหล่านี้จำานวนมาก

ก็ไปสะสมอยู่ที่บริเวณขั้วโลกทั้งเหนือและใต้ และผลจากภาวะ 

โลกร้อนได้ส่งผลกระทบต่อการละลายของแผ่นน้ำาแข็งทำาให้น้ำา

ทะเลสูงขึ้น ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ก็ย่อมได้รับผลกระทบ

นี้เช่นกัน การที่นักวิจัยไทยเรามีส่วนร่วมในงานวิจัยขั้วโลกใต้นี้ ก็

เป็นการแสดงออกทางหนึ่งในระดับนานาชาติว่าประเทศไทยเรา

ก็ใส่ใจในเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นกัน อีกทั้งนักวิจัยไทยก็ได ้

รับประสบการณ์การวิจัยท่ีข้ัวโลก อันจะเป็นประโยชน์ต่อโครงการ

ความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ ท่ีมีโครงการวิจัยท่ีแอนตาร์กติกต่อไป

ในอนาคตด้วย

บอกเล่าประสบการณ์ ผ่านตัวหนังสือและรูปภาพ
 ผู้อ่านท่ีสนใจอยากทราบเร่ืองราวเพ่ิมเติมเก่ียวกับการไป 

ทำางานวิจัยที่แอนตาร์กติกของ รศ. ดร.สุชนา ชวนิชย์ สามารถ

หาซื้อหนังสืออ่านได้ มีสองเล่มด้วยกัน ได้แก่

1. แอนตาร์กติก ดินแดนแห่งน้ำาแข็ง เป็นหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ก  

ที่เขียนบอกเล่าเรื่องราวเมื่อคราวไปวิจัยคร้ังแรกร่วมกับ

ญี่ปุ่นจัดพิมพ์โดยศูนย์หนังสือจุฬาฯ

2. POLAR HARMONY เป็นหนังสือภาพประกอบคำาบรรยาย 

และเรื่องราว อำานวยการจัดพิมพ์โดย องค์การพิพิธภัณฑ์ 

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำาหรับหนังสือภาพนี้ ถ้า 

หน่วยงานการศึกษา หรือโรงเรียนใดสนใจที่จะมีหนังสือ

ภาพน้ีเข้าห้องสมุด   

ส า ม า ร ถ ติ ด ต่ อ 

ข อ รั บ ฟ รี ไ ด้ ท่ี   

02 684-3192 หรือ  

beauty@th.loreal.

com

(ในตอนจบฉบับหน้า พบกับการใช้ชีวิตประจำาวันในสถานีวิจัย

แอนตาร์กติก และการดำาน้ำาศึกษาโลกใต้ทะเลน้ำาแข็ง 

กับภารกิจเฉียดตายของ รศ. ดร.สุชนา ชวนิชย์)



ยอยโลกขอมูลขาวสารวิทยาศาสตรเพ�อคุณ

128

รศ. ดร.สุชนา ชวนิชย์

รศ. ดร.สุชนา ชวนิชย์...
นักวิทย์หญิงไทยคนแรกกับภารกิจวิจัย

สุดขั้วโลก ตอนที่ 2 (จบ)

รศ. ดร.สุชนา ถ่ายทอดประสบการณ์การทำางาน
วิจัยที่ขั้วโลกใต้ (ทวีปแอนตาร์กติก) ที่มีโอกาส
ไปทำางานถึงสองครั้ง และเบื้องหลังการใช้ชีวิต
ประจำาวันกับภารกิจเฉียดตายให้กับเยาวชนและผู้
สนใจ ในงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน ที่ผ่านมา

จุมพล เหมะคีรินทร์
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 ในตอนท่ีแล้วสาระวิทย์ได้กล่าวถึงท่ีมาของโครงการวิจัยท่ี 

ขั้วโลกใต้ พร้อมกับงานวิจัยของ ดร.สุชนา ไปแล้ว ในตอนนี้จะ

ตามไปดูถึงประสบการณ์การดำาน้ำาใต้ทะเลน้ำาแข็ง การใช้ชีวิต

ประจำาวันที่สถานีวิจัย และประเด็นคำาถามที่น่าสนใจจากเวทีผู้

เข้าฟังการบรรยายครับ

ครั้งแรกในชีวิตกับการดำาน้ำาใต้ทะเลน้ำาแข็ง
 ในการไปแอนตาร์กติกครั้งที่สองของ ดร.สุชนา ที่ไปร่วมกับ 

โครงการวิจัยของประเทศจีน ประสบการณ์แปลกใหม่ในคราวน้ีก็คือ  

การดำาน้ำาใต้ทะเลน้ำาแข็งเพื่อสำารวจส่ิงมีชีวิตใต้ทะเลเป็นคร้ังแรก 

ซึ่งทางจีนเองก็ไม่เคยมีการสำารวจโดยการดำาน้ำามาก่อนเช่นกัน

  “การไปดำาน้ำาใต้ทะเลน้ำาแข็งที่หนาวเย็น อุณหภูมิประมาณ 

ลบหน่ึงองศาเซลเซียส จะต้องมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีก่อนไป 

ต้องไปฝึกที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลาสองสัปดาห์ และที่แสมสาร

อีกหนึ่งสัปดาห์โดยใช้ชุดดำาน้ำาแบบ dry suit ซึ่งกันน้ำาเข้าได้ดี  

แต่ไม่ได้กันหนาว ดังนั้น ชุดข้างในเราต้องสวมแจ๊กเก็ตกันหนาว 

อีกชั้นหนึ่ง และต้องถ่วงน้ำาหนักเพ่ิมมากกว่าการดำาน้ำาปกติ คือ

สำาหรับชุด dry suit ถ่วงเพิ่มขึ้น 12 กก. (ดำาน้ำาปกติใช้ถ่วง

ประมาณ 4 กก.) และการดำาน้ำาที่แอนตาร์กติก ต้องถ่วงเพิ่ม

พิเศษเป็น 16 กก. นี่ยังไม่นับอุปกรณ์ในการดำาน้ำา ซึ่งรวมแล้ว

ต้องแบกน้ำาหนักทั้งหมดกว่า 30 กก.”

  สำาหรับการดำาน้ำาสำารวจส่ิงมีชีวิตใต้ทะเลน้ัน พบว่า ท่ีแอนตาร์กติก 

มีความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตไม่มาก แต่สัตว์จะมีขนาดใหญ่ เช่น  

แมลงสาบทะเล

ภารกิจเฉียดตาย
 มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการดำาน้ำา ซึ่ง ดร.สุชนา เองก็เพิ่งมาทราบ

ภายหลัง ทำาเอาเสียววาบไปเหมือนกันกับการเกือบโดนเจ้าแมวน้ำาเขมือบ

 “ตอนดำาน้ำา มีคร้ังหน่ึงเจอนกเพนกวิน ก็ยังดีใจนึกว่าเพนกวิน 

มาว่ายน้ำาเป็นเพื่อน แต่หลังจากมาดูภาพถ่ายภายหลัง เมื่อข้ึนจาก 

การดำาน้ำาแล้ว จึงพบว่ามีแมวน้ำาลายเสือดาวว่ายอยู่ข้างหลัง แมวน้ำา 

ท่ีน่ีจะมีอยู่สองประเภทคือ แมวน้ำาใจดี กับแมวน้ำาท่ีดุร้าย แมวน้ำา 

ท่ีดุร้ายคือ แมวน้ำาลายเสือดาว ซ่ึงตามรายงานเคยมีกรณีท่ีแมวน้ำา 

ชนิดน้ีกินนักดำาน้ำาเป็นอาหารมาแล้ว!! ลองสังเกตในภาพ จะเห็น

ว่าแมวน้ำาชนิดนี้มีปากยาวกว้างเป็นพิเศษ มันจึงสามารถงาบ

คนได้ ปกติถา้มันอ่ิมมันจะนอนอาบแดดบนแผ่นน้ำาแข็ง แต่ถ้ามัน

ลงน้ำาเมื่อไหร่แสดงว่ามันกำาลังหิวและออกหาอาหาร บางทีแมวน้ำา

ท่ีพบในภาพตอนน้ัน มันอาจกำาลังออกล่าเหยื่อคือนกเพนกวิน

ก็ได้...โชคดีที่ไม่เจอมันขณะอยู่ใต้น้ำา”
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วีรกรรมช่วยนักวิจัยจีน
 การมาวิจัยกับคณะนักวิจัยจีนครั้งนี้ ปรากฏว่านักวิจัยจีนได้ทำา

อุปกรณ์การสำารวจชิ้นหนึ่งตกทะเลไป อุปกรณ์นี้มีราคาแพงมาก 

นับสิบล้านบาททีเดียว อีกทั้งข้อมูลที่สำารวจก็มีความสำาคัญ นักวิจัย 

จีนนึกถึง ดร.สุชนา ทันที เพราะในทีมสำารวจของจีนไม่มีใครที่ดำาน้ำา 

ได้นอกจาก ดร.สุชนา คนเดียว งานนี้จึงถูกขอร้องให้ช่วยเหลือ 

แต่ภารกิจไม่ง่ายสิครับ เนื่องจากจุดที่อุปกรณ์ตกนักวิจัยจีนบอก 

ในรัศมี 500 เมตร งานนี้จึงเสมือนงมเข็มในมหาสมุทรจริงๆ และ

เนื่องจากการดำาน้ำาคนเดียวไม่ปลอดภัย  ดร.สุชนา จึงชวนเพื่อน

นักดำาน้ำาชาวชิลีอีกสองคนที่สำารวจอยู่กับทีมวิจัยที่สถานีวิจัยชิลี 

มาช่วยด้วย

  “ข้อจำากัดอย่างหนึ่ง ก็คือเราจะดำาได้แค่ครึ่งชั่วโมงต่อครั้ง

แลัวต้องขึ้น ไม่เช่นนั้นตัวจะชา อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้  

แล้วความลึกของใต้ทะเลจุดค้นหานั้น มีความลึกถึง 30 เมตร 

ซึ่งลึกมาก ตัวเองเคยดำาลึกสุดแค่ 24 เมตร แต่จะลองดู การ

ค้นหาวันแรกไม่เจอ แต่โชคดีที่มาพบในวันที่สอง”

ชีวิตประจำาวันที่สถานีวิจัย
 เร่ืองการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดินแดนข้ัวโลกใต้นี้ เป็น

ประเด็นหนึ่งที่คนทั่วไปสนใจ ดร.สุชนา กล่าวว่า “การมาทำางาน

วิจัยที่นี่ เราต้องช่วยเหลือตัวเองทุกอย่าง ต้องทำางานหนักได้ 

เหมือนผู้ชาย ไม่ว่าจะเป็นการยกของ การเดินทางไกล เวลานอน  

ญ่ีปุ่นเขาจะไม่ให้นอนในเต็นท์ เพราะหากมีลมพายุพัดมาแรงๆ  

จะเป็นอันตรายได้ ในเต็นท์จะใช้เป็นเพียงท่ีเก็บของหรือห้องแล็บ 

เท่านั้น”

 “ส่วนเรื่องการทำาธุระส่วนตัว หากเป็นเมื่อห้าสิบปีก่อน เวลา 

ทำาธุระ ก็ในธรรมชาติเลย ไปหามุมกันเอาเอง แต่ปัจจุบันทำา

ไม่ได้แล้ว เพราะจะก่อให้เกิดปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม เด๋ียวน้ี 

ถ้าต้องออกไปภาคสนามนอกตัวสถานีวิจัย จึงต้องพกโถส้วม 

แบบพกพาไปด้วย ซึ่งตัวถังที่เก็บปฏิกูลมีลักษณะคล้ายกับ

ถังสีที่เราเห็นทั่วไป แล้วใส่ถุงพลาสติกสวมลงไป มีที่รองนั่ง

ข้างบน เวลาทำาธุระทั้งหนักทั้งเบาก็อยู่ในนี้ พอเสร็จธุระแล้ว 

ก็ใช้กระดาษขนาดเป็นวงกลมปิดทับลงไป พอคนต่อมาทำาธุระ 

เสร็จก็ปิดทับลงไปอีกเป็นช้ันๆ ไป เหมือนแพนเค้ก ใช้ได้ประมาณ  

30 ครั้ง คนสุดท้ายต้องเสียสละจัดการเก็บของเก่า แล้วใส่ถุง

ใหม่ลงไป”

ออกสำารวจภาคสนาม
 “การทำาวิจัยกับญี่ปุ่น จะต้องมีวินัยมาก บางครั้งต้องเดิน

ทางไกลถึงวันละ 8-9 ชั่วโมง ในการออกภาคสนาม ซึ่งการ

เดินจะต้องเดินตามกันเป็นแถว ตามรอยคนข้างหน้า ห้าม

แตกจากแถวเด็ดขาด เพราะอาจเป็นอันตราย เนื่องจาก

พื้นที่เหยียบอาจเป็นแผ่นน้ำาแข็งที่ยุบตัวได้ คนเดินนำาคน

แรกจะสำารวจก่อน เมื่อแน่ใจว่าปลอดภัย คนต่อๆ มาจึงเดิน

ตามมาเป็นแถว และการเดินก็จะต้องเว้นระยะห่างจากคนข้าง

หน้าอย่างน้อย 5 เมตร เพราะหากคนข้างหน้าเกิดอุบัติเหต ุ

ขึ้นมา คนตามหลังจะได้ปลอดภัย”  
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ขอขอบคุณ รศ. ดร.สุชนา ชวนิชย์ ที่เอื้อเฟื้อภาพและตรวจต้นฉบับ

คำาถามจากผู้ร่วมฟังการบรรยาย
  ในตอนท้ายการบรรยาย พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมฟังได้ถามปัญหา  

ซึ่งมีประเด็นอันหลากหลายที่น่าสนใจไม่น้อย โดย ดร.สุชนา ได้ไขข้อข้องใจ 

ต่างๆ ดังนี้

ถาม อยู่ที่แอนตาร์กติก การอาบน้ำาทำาอย่างไร?

ตอบ  จริงๆ แล้ว ตอนไปกับทีมญ่ีปุ่น ไม่ค่อยได้อาบน้ำา เนื่องจากท่ีน่ันอากาศหนาวมาก  

ถ้าอาบบ่อยๆ ตัวจะแห้ง อีกอย่างคือต้องออกภาคสนามบ่อย จึงไม่ค่อย 

มีเวลาอาบและไม่ค่อยได้เปลี่ยนชุดด้วย (หัวเราะ)

ถาม เรื่องอาหารการกินเป็นอย่างไร?

ตอบ  ทั้งญี่ปุ่นและจีน จะมีพ่อครัวไปด้วย แต่ของญี่ปุ่นพ่อครัวจะทำาอาหาร 

ให้เราทุกอย่าง โดยอาหารจะแพ็กมาสำาเร็จแล้วจากญี่ปุ่น อย่างอาหาร 

สเต็กแช่แข็ง เวลากินก็แค่เปิดฝาใส่น้ำาร้อน รอทิ้งไว้สามนาทีก็กินได้  

อาหารแช่แข็งพวกน้ีท่ีจริงก่อนจะออกขายในท้องตลาดท่ีเราเห็นในปัจจุบัน  

เขาจะมาทดสอบท่ีแอนตาร์กติกก่อน ถ้าใช้งานได้ดีเขาถึงจะทำาออกขาย 

ในท้องตลาดด้วย ส่วนอาหารสดก็มีบ้างซึ่งพ่อครัวจะทำาให้ อาหารของ

ญี่ปุ่นจะมีหลายอย่างให้เลือก อย่างบางวันที่ต้องเดินทางไกล เขาก ็

จะแพ็กอาหารให้เสร็จสรรพ ญ่ีปุ่นจะพิถีพิถันเรื่องอาหารมาก เขาถือว่า 

อาหารการกินมีความสำาคัญเท่ากับการทำางาน แต่ของจีนจะไม่ค่อยให้

ความสำาคัญในเรื่องนี้ จีนถือว่างานเป็นเรื่องหลัก อาหารเป็นเรื่องรอง  

ถาม เราจะนำาเอาสัตว์น้ำาที่แอนตาร์กติกมากินได้หรือไม่?

ตอบ  ในอดีตอาจจะทำาได้ แต่ปัจจุบันถ้าจะนำามากินต้อง 

ขออนุญาตก่อน เพราะกลัวกระทบต่อระบบนิเวศ  

อย่างเพนกวินนี่ ห้ามแตะต้องเลยต้องอยู่ห่าง

อย่างน้อย 5 เมตร เพราะเขากลัวว่าคนอาจจะ 

นำาเชื้อโรคไปติดพวกมันได้ เพราะในอดีตเคย 

มีเหตุการณ์ที่นกเพนกวินตายยกฝูงเลย ส่วน 

แมวน้ำา เราต้องอยู่ห่างอย่างน้อย 7 เมตร แต่ 

ทั้งสองกรณี ถ้ามันเดินมาหาเราเองไม่เป็นไร

ถาม ครีมกันแดดจำาเป็นหรือไม่?

ตอบ  จำาเป็นมาก หากอยู่ในบ้านเรา ตากแดด 3-4 ชั่วโมง ผิวอาจจะแค่ 

สีคล่้ำาขึ้น แต่ที่แอนตาร์กติก แค่ 2-3 ชั่วโมง ผิวจะไหม้เลย เพราะ 

รังสียูวีแรงมาก ดังที่ทราบกันดี แถบขั้วโลกขณะนี้เกิดปรากฏการณ ์

รูโหว่โอโซน ทำาให้รังสียูวีเข้ามามาก โชคดีที่หนึ่งในผู้สนับสนุนโครงการ 

นี้ของไทยคือลอรีอัล ได้ ให้ครีมกันแดดไปด้วยซึ่งช่วยได้มาก ขนาด 

กลับมาแล้วยังหน้าเด้งอยู่เลย (หัวเราะ)

ถาม พลังงานที่นั่นใช้จากไหน?

ตอบ  แสงแดดที่นั่นมีน้อย ช่วงฤดูร้อนในเดือน ธ.ค.-มี.ค. ยังดีมีแสงแดด 

ตลอด 24 ชั่วโมง เราจึงสามารถใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ได้ แต่ก็ไม่ 

เพียงพอ เราต้องนำาแหล่งพลังงานไปเองส่วนหนึ่ง ยิ่งช่วงฤดูหนาว 

ก็มืด 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 5-6 เดือน ดังนั้น ช่วงนี้ถึงมีโซลาร์เซลล์

ก็ไม่มีประโยชน์

ถาม งานวิจัยที่ทำาในปัจจุบันเกี่ยวกับอะไร?

ตอบ  ปัจจุบันทำางานวิจัยเรื่องการเพาะเลี้ยงปะการังแบบอาศัยเพศ มีโรง 

เพาะเลี้ยงอยู่ที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นโรงเพาะปะการังแบบอาศัย 

เพศแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย งานที่ทำาก็คือเก็บไข่และ 

สเปิร์มของปะการังนำามาผสมกันภายนอก ทำานองเดียวกับการทำาเด็ก 

หลอดแก้วนั่นเอง โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง ภาควิชา

วิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองทัพเรือ สนองพระ

ราชดำาริ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ

ราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

ถาม ถ้าอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งต้องทำาอย่างไร?

ตอบ  ทุกคนสามารถเป็นนักวิทยาศาสตร์ท่ีดีได้ สำาคัญคือต้องมีใจรัก เป็นคน 

ช่างสังเกต อยากรู้อยากเห็น ชอบตั้งคำาถาม และหาคำาตอบ  

โดยการทำาวิจัย เมื่อตั้งเป้าหมายไว้แล้วอย่าท้อถอย พยามไปให้ถึง 

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำาเร็จอยู่ที่นั่น

ถาม งานอดิเรกทำาอะไร?

ตอบ  ที่จริงตัวเองอยู่กับงานตลอด จันทร์ถึงศุกร์สอนหนังสือท่ีมหาวิทยาลัย  

เสาร์อาทิตย์มีงานที่สัตหีบ เจ็ดวันจึงแทบไม่ได้หยุด แต่ถ้างานที่

ทำาเป็นสิ่งที่เรารัก เราชอบ งานนั้นก็เปรียบเสมือนเป็นงานอดิเรก 

เช่นกัน อย่างการไปดำาน้ำาเก็บตัวอย่างในทะเล ก็ถือเป็นงานอดิเรก

ได้ คือทำางานให้สนุก

ถาม ความภาคภูมิใจสูงสุดคืออะไร?

ตอบ  ตอบยากเหมือนกัน แต่ก็คงเป็นการที่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้ 

แค่ทำางานวิจัยอย่างเดียว แต่ยังได้เป็นอาจารย์สอนหนังสือ ถ่ายทอด 

วิชาความรู้ ให้แก่นิสิต นักศึกษาด้วย นี่คงเป็นความภาคภูมิใจ ที่ถือว่า 

ประสบความสำาเร็จแล้วในชีวิต

 สาระวิทย์หวังว่า เรื่องราวประสบการณ์ และแง่คิดของ รศ. ดร.สุชนา  

ชวนชิย ์คงจะสร้างแรงบันดาลใจใหน้อ้งๆ เยาวชน และผูอ้า่นไดเ้ดนิรอยตาม 

ความฝันของตัวเองและทำาให้สำาเร็จ ดังที่ ดร.สุชนา ได้เดินตามความฝันของ 

ตัวเอง จนได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลสมความตั้งใจ และได้มีโอกาส

เดินทางไปวิจัยสุดขั้วโลก ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

  วันนี้ของ ดร.สุชนา มีโอกาสเดินสายไปพูดถ่ายทอดประสบการณ ์

ตามโรงเรียน มหาวิทยาลัย การประชุมสัมมนาทางวิชาการต่างๆ รวมทั้งการ 

ให้สัมภาษณ์ทางสื่อมวลชน ทั้งนี้ก็เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ และ 

สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้รับสารทุกท่านได้มีโอกาสสร้างสรรค์งานดีๆ เพื่อ

สังคมและประเทศชาติ

 สาระวิทย์จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดเรื่องราวและแรงบันดาล

ใจนี้สู่สมาชิกและผู้อ่านทุกท่านครับ
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แสงเหนือ แสงใต้ ... 
ปรากฏการณ์แสงเต้นรำาท่ีข้ัวโลก
แสงเรืองรองสีสันสวยงาม พัดโบกไปมาราวกับการเริงระบำา

ของแสงบนฟากฟ้าที่บริเวณขั้วโลก ช่างน่าอัศจรรย์ราวกับฝีมือ

แหง่เทพในนิยาย หากแต่ความจริงแลว้ มนัคือปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์

 หลายท่านคงเคยได้ยิน หรือบางท่านเคยมีโอกาสได้เห็น

ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เรียกว่า แสงข้ัวโลก (Aurora Polaris) 

ซ่ึงมีลักษณะเป็นแสงสวยงามเรืองรองสะท้อนอยู่บนท้องฟ้าของ

ประเทศแถบขั้วโลก เช่น ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน นิวซีแลนด์ 

ออสเตรเลีย มาบ้างแล้ว

 แสงข้ัวโลกได้ถูกขนานนามว่าเป็น “การเต้นรำาของแสงสี”  

(The Bright of Dancing Lights) หรือ “การเริงระบำาของ 

จิตวิญญาณ” (Dance of The Spirits) มีรากศัพท์ภาษาอังกฤษ 

มาจากคำาว่า Aurora ซ่ึงถูกตัง้ข้ึนตามเทพีแห่งรุ่งอรุณของชาวโรมนั 

(Roman Goddess of Dawn)

 แสงข้ัวโลกสามารถเกิดข้ึนได้ทั้งในแถบข้ัวโลกเหนือและข้ัว

โลกใต ้และสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชัดเจนในคนืทีม่ดืสนทิ แสงข้ัว

โลกทีเ่กิดในแถบข้ัวโลกเหนอื เรียกว่า แสงเหนอื (Northern Light 

หรือ Aurora Borealis) แสงขั้วโลกที่เกิดในแถบขั้วโลกใต้ เรียกว่า 

แสงใต ้(Southern Light หรือ Aurora Australis) มงีานวิจยับอกว่า  

แสงเหนือ และแสงใต้นั้น มักจะเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน มีรูปร่าง

และสีเหมือนกัน แต่จะปรากฏเป็นลักษณะของภาพสะท้อนเงา

กระจกต่อสายตาผู้พบเห็น

 ชาวยุโรปเหนือในยุคโบราณ (กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในประเทศ

นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก ฟินแลนด์ และไอซ์แลนด์) มีความเชื่อ

ว่าแสงขั้วโลกเกิดจากแสงสะท้อนของชุดเกราะนักรบโบราณ และ

ส่องสว่างข้ึนบนทอ้งฟ้า ในขณะทีช่าวโรมนัสมยัก่อนเชื่อว่า แสงข้ัว

โลกเกิดจากการปรากฏตัวของเทพีแห่งรุ่งอรุณ ซ่ึงจะโบยบินผ่าน

ท้องฟ้ายามเช้า เพื่อมาส่งสัญญาณว่า ดวงอาทิตย์กำาลังจะขึ้นแล้ว 

ส่วนชาวอะบอริจินมีความเชื่อว่า แสงขั้วโลกเป็นสัญลักษณ์ของไฟ 

ไมว่่าจะเปน็ไฟจากคบเพลงิ หรือการก่อกองไฟ ถ้าจะให้เปรียบเทยีบ

ตำานานเหลา่นี ้ก็คงจะคลา้ยปรากฏการณธ์รรมชาตใินบา้นเรา ไมว่่า

จะเป็นการที่ฟ้าผ่าเพราะยักษ์รามสูรขว้างขวานใส่ลูกแก้วของนาง

มณเีมขลา หรือการเกิดจนัทรุปราคาเพราะพระราหมูาอมดวงจนัทร์

เอาไว้

 แต่ในความเป็นจริงในทางวิทยาศาสตร์แล้ว แสงข้ัวโลกเกิด

จากอนุภาคพลังงานสูงซ่ึงถูกปลดปล่อยจากดวงอาทิตย์ขณะที่

ณมุรธา พอลสัน
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wikipedia.org

http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2009/09/solarwind.jpg

http://www.informationin.com/2013/06/how-auroras-work.html

กำาลังหมุน อนุภาคเหล่านี้เคลื่อนที่มากับลมสุริยะ มุ่งหน้าเข้าสู่ชั้น

บรรยากาศโลก แต่ด้วยอิทธิพลของสนามแม่เหล็กบนผิวโลก ใน

ขณะท่ีอนุภาคเคลื่อนท่ีผ่านช้ันบรรยากาศโลกท่ีระดับความสูง 80-640 

กิโลเมตรจากพ้ืนดินนั้น พวกมันจะชนกับโมเลกุลของก๊าซในช้ัน

บรรยากาศ และปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปของแสงท่ีตามนุษย์

มองเห็นได้

 แสงข้ัวโลกจะปรากฏเป็นสีและรูปร่างที่แตกต่างกัน โดยที่

รูปร่างของแสงขั้วโลกนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะของสนามแม่เหล็กบน

ผิวโลก รูปร่างที่พบเห็นบ่อย คือเป็นแสงเรืองรองกระจายอยู่บน

ท้องฟ้า หรือมีลักษณะเป็นลำาแสงชัดเจน หรือมีหน้าตาเหมือนม่าน

หมอกของละอองแสง

 ส่วนสีของแสงข้ัวโลกข้ึนอยู่กับความสูงที่เกิดการชนกันของ

อนุภาคจากดวงอาทิตย์กับโมเลกุลของก๊าซในช้ันบรรยากาศโลก 

รวมถึงชนดิของก๊าซดว้ย ซ่ึงหลกัๆ ไดแ้ก่ ออกซิเจน และไนโตรเจน 

สีของแสงข้ัวโลกทีป่รากฏบอ่ยทีสุ่ดคอื สีเขียวและสีชมพู รองลงมา

คือสีแดง สีเหลือง และสีม่วงตามลำาดับ

 นกัวิทยาศาสตร์พบว่า แสงข้ัวโลก ไมไ่ดม้เีฉพาะบนโลกเทา่นัน้ 

แตพ่บในช้ันบรรยากาศของดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ ทีม่สีนามแมเ่หลก็ 

อยา่งเช่น ดาวพฤหสับด ีดาวเสาร์ ดาวยเูรนสั และดาวเนปจนู ดว้ย

เช่นกัน

 อ่านมาถึงตรงนี้ หลายท่านอาจเร่ิมกังวลว่า การเกิดแสง 

ขั้วโลกนั้นจะส่งผลกระทบต่อโลกของเราหรือไม่ เรื่องนี้แม้จะยังไม่

ปรากฏว่ามีบันทึกถึงความเสียหายจากการเกิดแสงข้ัวโลกที่ชัดเจน 

แต่มีเรื่องเล่าเก่ียวกับเหตุการณ์ประหลาดขณะเกิดแสงข้ัวโลกอยู่

บ้าง คือ เมื่อวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1859 เจ้าหน้าที่ส่งโทรเลขใน

เมืองบอสตัน และพอร์ตแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถส่ง

โทรเลขสื่อสารกันได้นานกว่าสองชั่วโมง ขณะเกิดแสงขั้วโลก ทั้งๆ 

ที่เครื่องส่งโทรเลขของทั้งสองสถานีนี้ ได้ถูกถอดถ่านออกไปแล้ว

 นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าต่อกันมายาวนานว่า แสงข้ัวโลกนั้น

มีเสียงด้วย ซ่ึงเรื่องนี้ไม่มีการยืนยันชัดเจน จนกระทั่งในปี ค.ศ. 

2012 นักวิทยาศาสตร์ชาวฟินแลนด์ได้รายงานว่า สามารถบันทึก

เสียงลักษณะคล้ายเสียงปรบมือได้ขณะเกิดแสงข้ัวโลกที่ความสูง

ห่างจากพื้นดินประมาณ 70 เมตร

 ปริศนาเรื่องเหตกุารณป์ระหลาดทีเ่ก่ียวพันกับแสงข้ัวโลกนัน้ มี

อีกหลายเรื่องราว และยังคลุมเครือ แต่เชื่อว่า ความงามของแสง

ข้ัวโลกนั้นมหัศจรรย์เกินกว่าจะห้ามใจ หลายท่านคงปักธงไว้ ในใจ

แล้วว่า ชีวิตนี้จะต้องไป และจะต้องได้เห็นแสงขั้วโลกกับตาตัวเอง

สักครั้ง
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วิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์ซ่ึงสะสมโดยมนุษยชาติ ด้วยความเสียสละของคนรุ่นก่อน ผู้เล็งเห็น 

ความสำาคญัของความรู้จงึสู้อตุส่าหเ์สาะหามา... นกัดาราศาสตร์ยอมอดหลบัอดนอนเพื่อสอ่งกลอ้งแสวงหาดวงดาว 

บนทอ้งฟ้าอนักว้างใหญไ่พศาล นกัพฤกษศาสตร์ยอมเสีย่งชีวิตผจญภยัไปในดนิแดนที่ไมม่ผีู้ ใดเคยไปถึง เพื่อใหไ้ดม้า 

ซึ่งพรรณพฤกษชาติกลางป่าลึกที่รอการค้นพบ

  ในคร้ังกระโน้น ความรู้มิใช่ได้มาจากตำารา ทว่าต้องอาศัยความกล้าหาญ ทรหด อดทน แม้จะกลายเป็น 

คนชรานยันต์ามองไมเ่หน็ เพื่อศกึษาคน้คว้าจนสามารถเปน็ผูส้ร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ใหกั้บชนรุ่นหลงั สร้างตำานาน 

ประดับวงการพฤกษศาสตร์ระดับโลกได้

  จอร์จ เอเบอร์ฮาร์ด รัมฟิอุส (Georg Eberhard Rumphius) คือนักพฤกษศาสตร์ผู้เป็นแบบอย่างของคำา

ว่า เหนือกว่าอัจฉรยิะคือหวัใจท่ีไมย่อมแพ้ เขาคอืผูเ้รียบเรียงตำาราพฤกษศาสตร์ทีม่ชีื่อว่า Herbarium Amboi-

nense อันเป็นตำาราทางพฤกษศาสตร์ซึ่งมีภาพประกอบพร้อมรายละเอียดของพืชถึง 1,200 ชนิด โดยในจำานวน

นี้เป็นพืชที่มีชื่อในระดับสปีชีส์ 930 ชนิด มีชื่อในระดับจีนัส(สกุล) 140 ชนิด

รัมฟิอุส-ชายตาบอด
ยอดนักพฤกษศาสตร์

ชายตาพิ ก ารในช่ วงกล างของชี วิ ตที่ อ า จ เลื อนห ายไป ในหน้ า ปร ะวั ติ ศ าสตร์  เ ข าคื อผู้ ที ่  
ทุ่ ม เ ทชี วิ ต แล ะมี บทบ าท ไม่ น้ อยในก ารค้ นคว้ า แล ะ จั ดทำ า ตำ า ร าพฤกษศ าสตร์ ใ ห้ กั บวงก าร 
วิทยาศาสตร์โลกจนเป็นผลสำาเร็จ โดยที่เขาไม่มีโอกาสได้เห็นผลงานของตัวเองเลย

จอร์จ เอเบอร์ฮาร์ด รัมฟิอุส (Georg Eberhard Rumphius)
 เป็นชาวเยอรมัน เกิดวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1627 เสียชีวิตเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1702 เขาเป็น

นกัพฤกษศาสตร์ของบริษัท the Dutch East India Company ซ่ึงปฏบิตัภิารกิจอยู่ในประเทศอนิโดนเีซีย ข้อมลู

ซึ่งได้ ในช่วงเวลาที่ทำาการสำารวจพรรณไม้ ให้แก่บริษัทนี้ ต่อมา ภายหลังจากที่รัมฟิอุสสูญเสียดวงตา เขากับผู้

ช่วยได้นำามาเรียบเรียงเป็นหนังสือชื่อ Herbarium Amboinense

  ต่อมา ข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ของรัมฟิอุสมีส่วนสนับสนุนให้

บิดาแห่งวิชาอนุกรมวิธานคือ คาโรลัส ลินเนียส (Carolus Lin-

naeus) สร้างรากฐานการจัดจำาแนกชื่อวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต

ด้วยระบบทวินาม (binomial scientific classification) ที่ใช้กันมา

ตราบเท่าทุกวันนี้ นอกจากน้ีในหนังสือของรัมฟิอุสยังสอนพ้ืนฐาน

การศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ไว้ ให้นักพฤกษศาสตร์รุ่นหลังด้วย

  ผลงานของรัมฟิอุสถูกใช้เป็นเอกสารอ้างอิงจวบจนปัจจุบัน

ของคนรุ่นต่อมา แต่กว่าตำาราชุดนี้จะได้ตีพิมพ์ รัมฟิอุสก็จากโลกนี้

ไปแลว้เปน็เวลาถึง 39 ป ี! เขาจงึไมม่โีอกาสเห็นผลงานของตนเอง

ได้ตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชน

 ตลอดเวลาที่รัมฟิอุสมีลมหายใจบนโลกใบน้ี เขาต้องเผชิญ

อุปสรรคขวากหนามนานัปการ นับตั้งแต่ อายุ 19 ปี เขาลงเรือชื่อ 

The Black Raven เพื่อจะเดินทางไปยังประเทศบราซิล แม้ว่าใน

เวลานัน้ ประเทศดตัช์ (เนเธอร์แลนด)์ กับประเทศโปรตเุกสกำาลงัสู้

รบตดิพนักันในนา่นน้ำา จงึไมต่อ้งสงสยัเลยว่า บรรดานกัสำารวจและ

นกัวิทยาศาสตร์ผูล้ะทิง้ชีวิตอนัสขุสบายทีห่ายไปลงเรือเพื่อแสวงหา

ดนิแดนตา่งๆ นัน้ มคีวามกลา้หาญเพียงใด ในสมยัซ่ึงวิทยาการเดนิ

เรือยังล้าหลัง ชีวิตของคนทั้งลำาเรือฝากไว้กับดาวเหนือเพียงดวง

เดียว และมีเพียงคนโชคดีเท่านั้นที่จะรอดชีวิตกลับมาอย่างสง่า

งาม ส่วนผู้ที่โชคร้ายก็ไปตายเป็นผีเฝ้าทะเลไม่รู้กี่พันศพ

  ในครั้งกระนั้น นาวา The Black Raven พารัมฟิอุสไปไม่ถึง

ฝั่งของประเทศบราซิล จะด้วยเหตุเรือแตกหรือถูกดักจับกลางทาง

ไมม่ข้ีอมลูหรือหลกัฐานใหท้ราบ คนรุ่นหลงัจงึทราบเพยีงว่า เขาตอ้ง

ขึ้นฝั่งอยู่ยังประเทศโปรตุเกสป็นเวลานานถึง 3 ปี

  ตอ่มาเมื่ออาย ุ43 ป ีรัมฟิอสุตอ้งสูญเสียการมองเหน็ ภายหลงั

จากป่วยเป็นโรคต้อหิน (glaucoma) จึงต้องอาศัยความช่วยเหลือ

จากผู้อื่น รัมฟิอุสยังคงทำาต้นฉบับตำารา 6 เล่มจนจบ แต่เคราะห์

กรรมซ้ำากระหน่ำา ราวกับการทดสอบจิตใจของนักพฤกษศาสตร์ผู้

นี้ ด้วยการพรากบุตรภรรยาของเขาไปในเหตุการณ์แผ่นดินไหวจน

เกิดคลื่นสึนามิเมื่อรัมฟิอุส อายุ 47 ปี

  อีก 13 ปีต่อมา เมื่อรัมฟิอุสอายุ 60 ปี ขณะที่หนังสือ 

ของเขาใกลเ้สร็จสมบรูณ ์ภาพประกอบเกิดสูญหายไปในกองเพลงิ! 

แต่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ รัมฟิอุสกับผู้ช่วยของเขาสามารถ

ทำาหนังสือสำาเร็จจนได้ ในอีก 3 ปีต่อมา ทว่าโชคชะตายังไม่หยุด

โสมชยา ธนังกุล
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เล่นตลกกับรัมฟิอุส นาวาที่

พาต้นฉบับของรัมฟิอุสไปให้

บริษัท the East India Com-

pany ในประเทศเนเธอร์แลนด์ 

ถูกโจมตีโดยเรือจากประเทศ

ฝร่ังเศส จนกระทั่งจมลง รัม

ฟิอุสกับผู้ช่วยจึงต้องตั้งหน้า 

ตั้งตาทำาตำาราข้ึนมาใหม่โดยใช้

ต้นฉบับซึ่งทำาสำาเนาเก็บเอาไว้

 ในที่สุด ต้นฉบับหนังสือ  

Herbarium Amboinense 

ก็ เ ดิ น ท า ง ไ ป ถึ ง ป ร ะ เ ท ศ

เนเธอร์แลนด์เมื่อปี ค.ศ. 1696 

ขณะที่รัมฟิอุสอยู่ในวัย 69 ปี โดยไม่เคยมีโอกาสมองเห็นตำารา 

ที่ตนเองทำาขึ้นมากับมือเลย

 เจ้าหน้าที่ในบริษัท the East India Company พิจารณา 

ต้นฉบับหนังสือ Herbarium Amboinense ของรัมฟิอุสแล้วลง

ความเห็นว่า มีข้อความที่ไม่สมควรนำาไปตีพิมพ์ อาจเป็นไปได้ว่า 

รัมฟิอุสเคยช่วยชาวพ้ืนเมืองอินโดนีเซียต่อต้านลัทธิล่าอาณานิคม 

เพราะในอีกบทบาทหนึ่งเขาคือนักชาติพันธุ์วิทยาผู้เป็นที่รู้จัก

  สุดท้าย ต้นฉบับหนังสือ Herbarium Amboinense ของ 

รัมฟิอุสถูกวางกองทิ้งเอาไว้ โดยไม่มีคนสนใจ จนกระทั่งรัมฟิอุส 

จากโลกนี้ไปในวัย 75 ปี เมื่อปี ค.ศ. 1702 ชาวโลกต้องรอเป็น

เวลาถึง 39 ปภีายหลงัทีเ่ขาเสยีชีวิต ตำาราเลม่นีจ้งึไดรั้บการตพิีมพ์

เอกสารอ้างอิง

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Georg_Eberhard_Rumphius&oldid=608272911

Martyn Rix.Botanical Illustration in China and India.American Scientist.(July-August 2013): 301-307.

http://hans-rooseboom.blogspot.com/2012/01/georgius-everhardus-rumphius-herbarium.html

  ในสมัยโบราณ การทำาตำาราพฤกษศาสตร์สักเล่มหนึ่งนั้น เป็น

งานที่ต้องอุทิศชีวิตกันเลยทีเดียว เพราะนอกจากเนื้อหาจะต้อง

เที่ยงตรงแม่นยำาแล้ว ภาพประกอบก็มีความสำาคัญไม่ด้อยไปกว่า

เนื้อหาในสมัยที่ยังไม่มีกล้องถ่ายภาพ นักพฤกษศาสตร์บางคนมี

ความสามารถในการวาดภาพประกอบต้นไม้ซึ่งใช้ botanical art ที่

มนียิามว่า “เทีย่งตรงและคงความงาม- accurate and beautiful”  

มันเป็นภาพสะท้อนถึงทักษะอันเกิดจากการฝึกฝนของจิตรกร 

ผู้สร้างสรรค์พรรณพฤกษา (botanical artist) เขาเหล่านี้ บ้างก็

เป็นจิตรกรผู้มีชื่อเสียง บ้างเป็นเพียงจิตรกรพ้ืนเมืองผู้ไม่ประสงค์

จะลงนามไว้ ในภาพวาด ส่งผลให้พวกเขากลายเป็นจิตรกรนิรนาม

มาตราบเทา่ทกุวันนี ้อยา่งไรก็ด ีวิธกีารใช้พู่กันของพวกเขาบอกเลา่

อิทธิพลของความเป็นคนเอเชียเอาไว้ ในภาพซ่ึงเขาวาดให้กับนัก

สะสมต้นไม้ชาวยุโรป  การวาดภาพต้นไม้ ใบหญ้าเพื่อนำามาตีพิมพ์

ในตำาราพฤกษศาสตร์นัน้ จติรกรตอ้งแสดงส่วนตา่งๆ ทัง้ราก ลำาตน้ 

ใบ ดอก ผล ตลอดจนเมล็ด ทั้งด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลังอย่าง 

3 มิติ ของอวัยวะทุกส่วนของพืช แสดงกลีบดอกทุกกลีบ เกสรทั้ง 

2 เพศ รากแก้ว รากฝอย ผลสุก ผลดิบ การแตกแขนงของเส้นใบ 

ไปจนถึงเสี้ยนหนามตามกิ่ง จนกระทั่งถึงหัวหรือลำาต้นใต้ดิน

  การบันทึกรูปพรรณสัณฐานของพันธุ์ไม้ โดยใช้ภาพ มีข้อได้

เปรียบกว่าการเก็บตวัอยา่งแหง้ทีเ่รียกว่า specimen ซ่ึงเปน็อาหาร

อันโอชะของบรรดาแมลงแมงมอด ภาพวาดนั้นปลอดจากเช้ือรา

ที่มาจู่โจมได้โดยอาศัยความชื้น อีกทั้งภาพวาดยังขนส่งได้ง่าย ใน

สมยัทีม่เีพยีงสำาเภาเปน็พาหนะในการคมนาคมลำาเลยีงตน้ฉบบัไปตี

พิมพ์ข้ามทวีป ไมต่อ้งสงสัยเลยว่า บรรดาผูแ้ตง่ตำาราพฤกษศาสตร์

เหลา่นีม้คีา่ใช้จา่ยสูงเพยีงไร บางคนจา้งจติรกรถึง 5 คน เพื่อเขียน

ภาพประกอบหนังสือของตน โชคดีที่นักพฤกษศาสตร์เหล่านี้มักมี

อาชีพหลกั เช่น เปน็ศลัยแพทย ์นกัการเมอืง นกัอตุนุยิมวิทยา พวก

เขายอมอุทิศเงินทอง เวลา ตลอดจนมันสมอง เพื่อความก้าวหน้า

ทางวิชาการของวงการพฤกษศาสตร์โดยแท้  แต่มีเพียงคนเดียว

ที่เป็นคนตาบอด เขาคือยอดนักพฤกษศาสตร์ผู้มีนามว่า จอร์จ  

เอเบอร์ฮาร์ด รัมฟิอุส
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โครงการพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย 
(Flora of Thailand)
 โครงการพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย เป็นโครงการวิจัย

ด้านพฤกษ-อนุกรมวิธานหรืออนุกรมวิธานพืช (Plant Taxonomy) 

ระดับนานาชาติ เพ่ือศึกษาพรรณพืชที่มีท่อลำาเลียง (vascular 

plants) ในประเทศไทย เพื่อนำาข้อมูลไปตีพิมพ์ในหนังสือพรรณ

พฤกษชาติของประเทศไทย (Flora of Thailand) อันเป็นหนังสือ

สำารวจพรรณพฤกษชาติที่จัดทำาโดยเจ้าของประเทศเพียงเล่มเดียว

ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากประเทศไทยไม่

เคยเป็นเมืองข้ึนของประเทศตะวันตกมาก่อน ซ่ึงหนังสือสำารวจ

พรรณพฤกษชาตใินประเทศอืน่ๆ รอบบ้านเรา ล้วนจดัทำาโดยชนชาติ

ที่เข้ามาปกครองทั้งสิ้น อาทิ Flora of Java ของอินโดนีเซีย จัดทำา

โดยชาวเนเธอร์แลนด์  Flora of Burma ของพม่า จัดทำาโดยชาว

องักฤษ Flora of Indo-China ของลาว-เขมร-เวียดนาม จดัทำาโดย

ชาวฝรั่งเศส 

 ทั้งนี้ชาวตะวันตกมีจุดประสงค์หลักในการสำารวจพรรณไม้ ใน

ประเทศเมืองขึ้น เพื่อนำาทรัพยากรกลับไปใช้ ในประเทศของตน 

 ศ. ดร.เตม็ สมตินินัทน์ จงึมแีนวคดิจะจดัทำา Flora of Thailand 

โดยใช้ข้อมูลจากโครงการสำารวจและเก็บพันธุ์ไม้ ภายใต้ความร่วม

มอืระหว่างนกัพฤกษศาสตร์ไทยกับนกัพฤกษศาสตร์ต่างชาต ิได้แก่ 

เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น 

โครงการนี้ไปสำารวจพรรณไม้ในภาคต่างๆ ทัว่ประเทศไทย เช่นภาค

อสีานไปภกูระดงึ ภาคตะวันออกไปเขาสอยดาว ภาคใต้ไปเขาหลวง 

ภาคเหนือไปดอยอินทนนท์

 ผู้เขียนได้มีโอกาสพูดคุยกับ ดร.จำาลอง เพ็งคล้าย ผู้ซึ่งเป็นทั้ง

ลกูศษิย์และลกูน้องของ ศ. ดร.เตม็ สมตินินัทน์ (ทำางานด้วยกัน 15 

ปี) ได้ย้อนอดีตเล่าเรื่องการทำางานให้ฟังว่า... 

 ในสมัยนั้น (ราวปี พ.ศ. 2507) สำานักงานหอพรรณไม้มีรถจี๊ป

เพียงคันเดียว ทีมงานสำารวจพรรณไม้ไปกัน 4 คน ศ. ดร.เต็ม นั่ง

หน้าคู่กับคนขับ ดร.จำาลอง นั่งเบาะหลังกับ ศ. ดร.ธวัชชัย สันติสุข 

และอาจารย์ชุมศรี ชัยอนนัต์ ภายในรถเตม็ไปด้วยข้าวสารและเนือ้

เคม็สำาหรับการเดนิทางแรมเดอืน ถนนหนทางส่วนใหญ่เป็นดนิลกูรัง 

หลายคร้ังต้องไปขอพักแรมตามบ้านกำานนัเพราะไม่มทีีพ่กักลางทาง

 ทีมสำารวจต้องอดทนกับแสงแดดอันแผดจ้า อากาศหนาวจน

นำ้าค้างเป็นนำ้าแข็ง หากไปทางใต้ต้องโรยขี้เถ้าเอาไว้รอบเต็นท์ โรย

ยาเส้นไว้ ในขาพับกางเกงเพื่อป้องกันทากดูดเลือดซึ่งมีชุกชุม บาง

คร้ังต้องลงพืน้ทีเ่ดมิซำา้ ในกรณทีีพื่ชยงัไม่ออกดอก เพราะดอกเป็น

ส่วนซึ่งใช้บ่งบอกชนิดของพืชได้ดี 

 คณะสำารวจเก็บตวัอย่างพรรณไม้ (specimen) ไว้ในแผงอดัพันธุ์

ไม้ ก่อนทำาให้แห้งโดยการนำาไปย่างบนกองไฟ (ในสมัยนั้นยังไม่มี

การดองตัวอย่างพืชด้วยแอลกอฮอล์) การเก็บพรรณไม้แล้วอัดลง

ในแผงต้องทำาให้เสร็จในหนึง่วัน พอพลบคำา่ต้องอาศยัแสงสว่างจาก

ตะเกียงเจ้าพาย ุพอรุ่งเช้า ต้องรีบตืน่ตัง้แต่ต ี5 มาเปลีย่นกระดาษ

รองตัวอย่างในแผงอัดพันธุ์ไม้ ใหม่ ในวันหยุดราชการ ดร.จำาลอง 

ดร.จำาลอง เพ็งคล้าย 
กับตำานานการสำารวจ
ทางพฤกษศาสตร์

ประ
เทศไทยมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ในเขตร้อนช้ืนใกล้

เส้นศูนย์สตูรของโลกทำาให้มคีวามหลากหลายทางชีวภาพ

สูง ในด้านพรรณไม้ก็มอียูเ่ป็นจำานวนมาก การจดัทำาหนงัสืออนกุรม

วิธานพืช (Plant Taxonomy) เพ่ือเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงสำาหรับ

พรรณไม้ของชาติ จึงมีความสำาคัญอย่างยิ่ง และได้มีการริเร่ิมจัด

ทำากันเมือ่ราว 50 ปีทีผ่่านมา โดยบคุคลทีม่บีทบาทและได้ช่ือว่าเป็น

ผู ้บุกเบิกงานทางพฤกษศาสตร์ ในยุคปัจจุบันก็คือ ศ. ดร.เต็ม  

สมิตินันทน์ โดยมี ดร.จำาลอง เพ็งคล้าย ช่วยสานต่อ

“การเรียนรู้เร่ืองการจดัจำาแนกพรรณพืช 

(Taxonomy ) เป็นข้ันสุดของการเรยีน

วิชาพฤกษศาสตร์ เพราะจดุประสงค์

อันย่ิงใหญ่ของการเรยีนวชิาน้ี ก็เพ่ือท่ีจะ

รูจ้กัพรรณพืชต่างๆ โดยถูกต้องแน่นอน”

(ศ. ดร.เต็ม สมิตินันทน์ ผู้เชี่ยวชาญทางพฤกษศาสตร์ป่าไม้ 

ราชบัณฑิตประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 

โสมชยา ธนังกุล
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ประวัติ ดร.จำาลอง เพ็งคล้าย

วิจยัด้านพืช ทำาหน้าทีส่ำารวจรวมรวมพรรณพืชตามโครงการฯ เพ่ือเก็บไว้ ในหอพรรณไม้เขาหมาจอ ตำาบลแสมสาร อำาเภอสัตหบี จงัหวัดชลบรีุ และเก็บ

รวบรวมพันธุพื์ชทีม่ชีีวิตตามโครงการฯ เพือ่นำาไปปลกูไว้บนเกาะแสมสาร ภายในพืน้ทีซ่ึ่งกองทพัเรือดแูลรับผดิชอบ คณะสำารวจของ ดร.จำาลอง สำารวจ

พบผักกูดหางนกซึ่งเป็นเฟิร์นที่พบเป็นครั้งแรกในประเทศไทยบนเกาะแสมสาร สมดังปณิธานของ ดร.จำาลอง เพ็งคล้าย ซึ่งกล่าวว่า “ผมอยากให้คน

ไทยภูมิใจในทรัพยากรที่ไม่มีวันหมดไปจากประเทศไทย”

จะสเก็ตช์ภาพตวัอย่างพืชโดยมภีรรยาซ่ึงจบจากวิทยาลยัเพาะช่างเป็นผูค้อยให้คำาแนะนำา ข้ัน

ตอนที่ยากที่สุด คือการบ่งบอกชนิดของพืช (Identify) โดยตรวจสอบกับตัวอย่างพรรณไม้ ใน

ต่างประเทศ การส่งตวัอย่างพรรณไม้ไปทางรถมกัประสบปัญหาบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมอืง 

ต่อมาทีมงานจึงแก้ปัญหาโดยการส่งตัวอย่างพรรณไม้ไปทางเรือ

 การสำารวจพรรณไม้เพื่อจัดทำาหนังสือ Flora of Thailand จะต้องเก็บตัวอย่างพืชให้ได้ 

80% ของพรรณไม้ ในป่าที่มีมากกว่า 4 หมื่นชนิด พืชแต่ละวงศ์ (family) มีหลายสกุล  

(genus) บางสกุลมี 40 ชนิด (species) 

 หลายคร้ังต้องทำางานนอกเวลาราชการ คนไทยได้เบีย้เลีย้งวันละ 20-30 บาท ผูเ้ช่ียวชาญ

ชาวต่างชาติ ได้เบี้ยเลี้ยงวันละ 60 บาท ทั้งนี้ ลิขสิทธิ์หนังสือ Flora of Thailand เป็นของ

กรมป่าไม้ ได้งบพิมพ์หนังสือ 500 เล่มแรก มาจากหน่วยราชการ เพื่อพิมพ์แจกจ่ายไปตาม

มหาวิทยาลัยและประเทศต่างๆ ที่ได้ ให้ความร่วมมือ 

หนังสือ Flora of Thailand ฉบับปฐมฤกษ์ 
 โครงการพรรณพฤกษชาตขิองประเทศไทยเป็นโครงการวิจยัด้านพฤกษ-อนกุรมวิธานระดบั

นานาชาติ การประชุมคร้ังแรกจัดข้ึนในปี พ.ศ. 2507 ณ สวนพฤกษศาสตร์คิว (Royal  

Botanic Gardens, Kew) ประเทศอังกฤษ โดยกลุ่มนักพฤกษศาสตร์นานาชาติ สำาหรับ

ประเทศไทย กรมป่าไม้ ได้ส่งผูแ้ทนคอื ศ. ดร.เตม็ สมตินินัท์ และดร.จำาลอง เพ็งคล้าย เข้าร่วม

ประชุม ทัง้นีเ้พ่ือจดัทำาข้อมลูจากการสำารวจและวิจยัเผยแพร่ในหนงัสือ Flora of Thailand  

 หนังสือ Flora of Thailand เริ่มดำาเนินการในปี พ.ศ. 2510 โดยมี ดร.เต็ม สมิตินันทน์ ผู้

แทนของหอพรรณไม้ กรมป่าไม้ (BKF) เป็นบรรณาธิการฝ่ายไทย และ Professor Kai 

Larsen จากมหาวิทยาลยัออร์ฮสุ เดนมาร์ก (AAU) เป็นบรรณาธกิารฝ่ายต่างประเทศ หนงัสือ

พรรณพฤกษชาตขิองประเทศไทยเล่มแรก ได้รับการจดัพิมพ์ข้ึนในปี พ.ศ. 2513 และได้ดำาเนนิ

การเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน (2558 -Volume 13) โดยใช้ข้อมูลจากพรรณไม้ที่ไปสำารวจ โดย

ตัวอย่างพรรณไม้แห้งเหล่านี้ ถูกเก็บรักษาไว้ ในสำานักงาน หอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เกิดวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2477 เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรี บิดา-มารดาเป็นชาวนา สำาเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในปีพ.ศ.2503 รับราชการคร้ังแรกในตำาแหน่งหวัหน้า

หมวดทำาไม้กระยาเลย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 พ.ศ. 2535 ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 พ.ศ. 2545 ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากสำานักงานคณะ 

   กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ

 พ.ศ. 2538 เกษียณอายรุาชการในตำาแหน่งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านสำารวจและจำาแนกพันธ์ุไม้ ระดบั 10 

 หลังเกษียณอายุราชการ ดร.จำาลอง ยังคงเดินทางด้วยรถสาธารณะมาปฏิบัติงานเหมือนสมัยยังรับราชการ 

และเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ดร.จำาลอง เป็นหัวหน้างาน
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เกิดวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2463 

 พ.ศ. 2482 สำาเร็จวิชาการป่าไม้ จากโรงเรียนวนศาสตร์ จังหวัดแพร่  

 พ.ศ. 2512 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 พ.ศ. 2523 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

  และมหาวิทยาลัยศิลปากร

 ศาสตราจารย์เต็ม สมิตินันทน์ ได้ชื่อว่าเป็นผู้บุกเบิกงานทางพฤกษศาสตร์ในยุคปัจจุบัน ทั้งงานด้านสำารวจ และ

วิจัยพรรณไม้ ที่สำาคัญคืองานโครงการพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย (Flora of Thailand) ท่านได้ ใช้ความรู้ 

ความสามารถของท่านดำาเนนิการ และขอความร่วมมอืกับบรรดานกัพฤกษศาสตร์ต่างๆ ทัง้ในและนอกประเทศเป็น

คณะทำางาน ท่านมีผลการวิจัยปรากฏออกมามากมาย และได้รับเกียรติให้เป็นสมาชิกของ Linnean Society แห่ง

ผลงานด้านพฤกษศาสตร์

ดร.
จำาลอง เพ็งคล้าย มีผลงานการศึกษาวิจัยพรรณไม้ ในหนังสือ Flora of Thailand อยู่หลายวงศ์ อาทิ วงศ์ไม้มะเกลือ (Ebenaceae) 

วงศ์กัญชา (Cannabaceae) วงศ์ไม้มะกอกนำ้า (Elaeocarpaceae) วงศ์ไม้สน (Pinaceae) วงศ์ไม้นุ่น (Bombacaceae) วงศ์ไม้ก่อ 

(Fagaceae) ฯลฯ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศมากกว่า 60 เรื่อง 

 พ.ศ. 2526 ได้รางวัลผู้มีผลงานวิจัยทางพฤกษศาสตร์ดีเยี่ยม จากสำานักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2532 ได้รับโปรดเกล้าฯ

พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา-เข็มศิลปวิทยา และโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นราชบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ สำานักวิทยาศาสตร์ 

ราชบณัฑติยสถาน เป็นประธานคณะกรรมการจดัทำาหนงัสืออนกุรมวิธานพืช ฉบบัราชบณัฑติยสถาน ประธานคณะกรรมการจดัทำาพจนานกุรมศัพท์

พฤกษศาสตร์ 

  Cleistocalyx phengklai P. Chantaranothai & J. Parn. คือต้นไม้ที่ตั้งชื่อให้เป็นเกียรติแก่ ดร.จำาลอง เพ็งคล้าย

เอกสารอ้างอิง
ดร.จำาลอง เพ็งคล้าย ราชบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ สัมภาษณ์, ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 

ก่องกานดา ชยามฤต ประวัติการสำารวจค้นคว้าทางพฤกษศาสตร์ป่าไม้ ใน อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศ.ดร.เต็ม สมิตินันทน์ หน้า 133 กรุงเทพมหานคร : บริษัท รำาไทย 
เพรส จำากัด, 2538.

http://www.dnp.go.th/botany/Herbarium/Herbarium_people/herbariumThai_Kasin.html

http://www.dnp.go.th/botany/FloraOfThailand/flora_project.html

ขอขอบคุณ
คุณบำารุง คูหา นักวิชาการป่าไม้ชำานาญการพิเศษ อดีตผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมป่าไม้

คุณวิสูตร อยู่คง นักวิชาการป่าไม้ชำานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สำานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 

คุณทนงศักดิ์ จงอนุรักษ์ นักวิชาการป่าไม้ชำานาญการ และคุณวลัยพร วิศวชัยวัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารงาน สำานักงานหอพรรณไม้ สำานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ประวัติศาสตราจารย์เต็ม สมิตินันทน์

กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เป็นราชบัณฑิตประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเป็นประธานสำานักวิทยาศาสตร์ราชบัณฑิตสถาน จากความ

เชี่ยวชาญทางด้านพฤกษศาสตร์และมีมนุษยสัมพันธ์อันดีเลิศ บรรดานักพฤกษศาสตร์จึงตั้งชื่อพรรณไม้ ให้เป็นเกียรติมากมายกว่า 20 ชนิด อาทิ 

Eulalia Smitinandiana Bor, Smitinandiana helferi Houltum 

 หลงัจากเกษียณอายรุาชการแล้ว ได้เดนิทางไปปฏบิตังิานทางพฤกษศาสตร์อกีหลายคร้ัง ณ หอพรรณไม้ต่างประเทศ ได้แก่ ฝร่ังเศส เดนมาร์ก 

ฯลฯ นอกจากนี้ยังร่วมประชุมความก้าวหน้าในการจัดทำาหนังสือพรรณพฤกษชาติของไทยทั้งในและต่างประเทศทุกคร้ัง ท่านจึงดำารงตำาแหน่ง

สำาคัญๆ ในการพัฒนางานพฤกษศาสตร์ เช่น ที่ปรึกษา วิทยากร กรรมการ ในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดมาจนถึงแก่อนิจกรรมในวันที่ 18 

มีนาคม พ.ศ. 2538

http://archives.psd.ku.ac.th/kuout/p253.html
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เป็นเวลายาวนานกว่า 9 ปี กับการเดินทางอันแสนไกลกว่า 3 พันล้านไมล์ เพื่อจะได้ยลโฉมดาวพลูโต อดีต 
ดาวเคราะห์ดวงที่ 9 ที่อยู่ไกลสุดขอบระบบสุริยะของเรา ในระยะใกล้ที่สุดเป็นครั้งแรก เมื่อยานสำารวจอวกาศไร้ 
คนขับ นิวฮอไรซอนส์ได้เดินทางมาถึง และเผยภาพถ่ายที่มนุษย์ไม่เคยเห็นมาก่อน

สิ้นสุดการรอคอย...ยานนิวฮอไรซอนส์ 
ไขความลับดาวพลูโต

เครดิตภาพ: NASA

เครดิตภาพ: JHUAPL/SwRI

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลาประมาณ 7:49 น. ตามเวลา

ฝั่งตะวันออก (EDT) ของสหรัฐอเมริกา หรือ 18:49 น. ของวันเดียวกันตาม

เวลาในประเทศไทย เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ

(นาซา) สหรัฐอเมริกา ในภารกิจนิวฮอไรซอนส์ ต่างลุ้นระทึกอยู่หน้าจอทีวีเพื่อชม 

วนิาทีประวตัิศาสตร ์ขณะที่ยานสำารวจอวกาศนิวฮอไรซอนส์ เคลื่อนที่ผ่านดาวพลูโต 

ในระยะใกล้ที่สุดเป็นคร้ังแรกที่ระยะห่าง ประมาณ 12,500 กิโลเมตร ด้วย 

ความเร็วราว 49,600 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และทุกคนก็ได้เฮเมื่อยานนิวฮอไรซอนส์

ทำาได้สำาเร็จ

  ภาพถ่ายบนพืน้ผวิดาวพลโูตไดเ้ผยแพร่ในวันถัดมา เนื่องจากคลื่นสัญญาณข้อมลู 

กว่าจะส่งมาถึงโลกต้องใช้เวลากว่า 4 ช่ัวโมง และนาซาต้องใช้เวลาใน 

การประมวลผลอีกระยะหนึ่ง ส่วนข้อมูลทั้งหมด กว่ายานจะโหลดและส่งกลับ 

มายังโลก ทีมนักดาราศาสตร์คาดการณ์ว่าจะต้องใช้เวลาอีกกว่า 16 เดือนหลังจากนี้ 

 ภารกิจของยานนิวฮอไรซอนส์ นอกเหนือจากการถ่ายภาพบนพ้ืนผิวดาวพลูโต 

แล้ว ก็ยังจะถ่ายภาพดวงจันทร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจำานวนห้าดวงของดาวพลูโต  

คือดวงจันทร์แครอน (charon) และบินต่อเข้าไปในแถบไคเปอร์ (kuiper belt) ซึ่ง

เป็นแนววงแหวนที่อยู่นอกวงโคจรของดาวเนปจูนออกไป เพื่อสำารวจวัตถุในแถบ 

ไคเปอร์นี้ด้วย นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าแถบไคเปอร์นี้ประกอบด้วยวัตถุที่เป็นก้อนน้ำา

แข็งมากมาย

จุมพล เหมะคีรินทร์
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แถบไคเปอร์ : แนววงแหวนที่อยู่นอกวงโคจร
ของดาวเนปจูนออกไป

พลูโต แต่เดิมจัดเป็นดาวเคราะห์ดวงหน่ึงในจำานวน  

9 ดวงที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ ดังที่เราร่ำาเรียนกัน 

ในตำารามาเนิ่นนาน ถือเป็นดาวเคราะห์ดวงที่ 9 ที่อยู่ไกล 

สุดขอบในระบบสุริยะของเรา ค้นพบโดย ไคลด์ ทอมบอห์  

(Clyde Tombaugh) นักดาราศาสตร์ชาวอเมริกัน เมื่อ 

พ.ศ. 2473 แต่ต่อมาภายหลังมีข้อมูลจากการศึกษา 

ดาวพลูโตมากขึ้น และพบว่าดาวพลูโตมีคุณลักษณะ 

ทีค่อ่นข้างต่างออกไปจากดาวเคราะห์ในระบบสรุยิะอกี 8 ดวงพอสมควร ทัง้ในแงข่นาดทีม่ขีนาดเลก็ (ซึง่ภายหลงัมกีารคน้พบวา่มวีตัถ ุ

ในระบบสรุยิะอกีเปน็จำานวนมากทีม่ขีนาดใกลเ้คยีงกบัดาวพลโูต ถ้าเชน่นัน้วตัถุเหลา่นีจ้ะตอ้งถือเป็นดาวเคราะหด์ว้ยทัง้หมดหรอืไม)่  

และมีวงโคจรที่ไม่ชัดเจน เน่ืองจากมีความเป็นวงรีมาก จนทำาให้วงโคจรบางช่วงมาซ้อนเหลื่อมกับวงโคจรของดาวเนปจูน  

(แต่ไม่ชนกันเนื่องจากอยู่กันคนละระนาบ) ส่งผลให้บางช่วงเวลาดาวพลูโตก็มาอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าดาวเนปจูนเสียอีก

  ดังนั้น ในที่ประชุมสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก นักดาราศาสตร์กว่า  

2,500 คน จาก 75 ประเทศทั่วโลก ได้มีมติปลดดาวพลูโตออกจากการเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ และลดสถานะเป็น “ดาว

เคราะห์แคระ” แทน เป็นอันสิ้นสุดสถานภาพการเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของดาวพลูโตที่ดำารงมายาวนานถึง 76 ปี

พลูโตถูกลดสถานะ
เป็น

ดาวเคราะห์แค
ระ
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ทำาไมจึงต้อง
สนใจดาวพลูโต

ภาพถ่ายดาวพลูโตที่ได้จากยานนิวฮอไรซอนส์ (เครดิตภาพ: NASA)

 เนื่องจากเรามีข้อมูลเก่ียวกับดาวพลูโตน้อยมากเมื่อเทียบดาว

เคราะห์ในระบบสุริยะดวงอื่นๆ และก็ไมเ่คยมยีานสำารวจอวกาศลำา

ใด ทีเ่ดนิทางมาถึงและเข้าใกลด้าวพลโูตเช่นนีม้าก่อน ดงันัน้ข้อมลู

ที่ไดจ้ากยานนวิฮอไรซอนส์คร้ังนี ้จงึเปน็การเปดิประตขุูมทรัพยค์ลงั

ความรู้ของดาวพลูโตรวมถึงวัตถุในแถบไคเปอร์ให้นักดาราศาสตร์

ไดรั้บรู้และเข้าใจมากยิง่ข้ึน ไมว่่าจะเปน็สภาพพ้ืนผวิของดาวพลโูต 

ร่องรอยของหลมุอกุกาบาต ข้อมลูทางธรณวิีทยา สภาพบรรยากาศ 

อุณหภูมิ ปริมาณฝุ่นในแถบไคเปอร์ ลมสุริยะที่ดาวพลูโต และมัน

อาจจะเปน็จิก๊ซอว์ทีน่ำาไปสูค่วามรู้ความเข้าใจเรื่องทฤษฎกีารกำาเนดิ

และวิวัฒนาการของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ การเปลี่ยนแปลง

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบสุริยะ การกำาเนิดโลก และสิ่งมีชีวิต มาก

ยิ่งขึ้นด้วย

นิวฮอไรซอนส์ 
ยานสำารวจอวกาศ
ผูไ้ขความลับดาวพลูโต
 19 มกราคม พ.ศ. 2549 ยานสำารวจอวกาศ “นิวฮอไรซอนส์” 

(New Horizons) ทะยานสู่ทอ้งฟ้าดว้ยจรวดแอตลาส 5 ก่อนทีย่าน

จะเดินทางต่อสู่ห้วงอวกาศ โดยมีเป้าหมายสุดท้ายที่ดาวพลูโต กับ

ภารกิจสำาคญัในการสำารวจดาวพลโูตและดาวเคราะหแ์คระดวงอื่นๆ 

ที่อยู่ในบริเวณแถบไคเปอร์

  ยานนิวฮอไรซอนส์ มีลักษณะคล้ายและใกล้เคียงกับเครื่องเล่น

เปียโนที่ติดตั้งจานดาวเทียมอยู่ข้างบน มีความสูง 0.7 เมตร ยาว 

2.1 เมตร และกว้าง 2.7 เมตร น้ำาหนกั 478 กิโลกรัม ตดิตัง้อปุกรณ์

สำาคัญ 7 ชุดอุปกรณ์ ได้แก่

• LORRI : กลอ้งโทรทรรศนแ์ละกลอ้งถ่ายภาพความละเอยีดสูง 

ใช้ถ่ายภาพเพื่อการสำารวจในระยะไกล

• Alice : กลอ้งถ่ายภาพในช่วงคลื่นอลัตราไวโอเลต ใช้วิเคราะห์

ชั้นบรรยากาศของดาวพลูโต

• Ralph : กลอ้งถ่ายภาพส ีในช่วงคลื่นแสงทีต่าเรามองเห็นและ

คลื่นอินฟราเรด และยังช่วยสร้างภาพแผนที่บนผิวดวงดาวที่

แสดงถึงอุณหภูมิความร้อนด้วย 

• SWAP : อุปกรณ์ตรวจสอบลมสุริยะที่เกิดขึ้นรอบๆ ดาวพลูโต

• PEPSSI : อุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณโมเลกุลและอะตอมที่หลุด

ลอดออกมาจากบรรยากาศของดาวพลูโต

• REX : จานส่งคลื่นวิทยุซ่ึงเปรียบเสมือนเสาอากาศที่ส่งคลื่น

สัญญาณจากดาวพลูโตไปยังโลก
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• SDC (Student Dust Counter) : อปุกรณช้ิ์นนีส้ร้างโดยนกัศกึษา 

มหาวิทยาลยัโคโลราโด ใช้ตรวจวัดผลกระทบของฝุน่ทีม่ตีอ่ยาน

นิวฮอไรซอนส์ตลอดภารกิจนี้

ยานนิวฮอไรซอนส์ เคลื่อนที่
โดยใชเ้ชื้อเพลิงหรือพลังงาน
จากแหล่งใด
  เนื่องจากดาวพลโูตเปน็ดาวทีอ่ยูห่า่งไกลจากโลกมาก ดงันัน้เพื่อ

เป็นการร่นระยะเวลาในการเดนิทางใหน้อ้ยลง จงึจำาเปน็ตอ้งใหย้าน

เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง (กระนั้นก็ตาม การเดินทางของยานครั้ง

นี้ก็ต้องใช้เวลาถึง 9 ปีเศษ) ซึ่งแหล่งเชื้อเพลิงหรือพลังงานจึงเป็น

สิ่งสำาคัญอย่างยิ่ง

  ยานนิวฮอไรซอนส์ ถูกส่งข้ึนไปจากโลกด้วยความเร็วต้นที่สูง

มากคือราว 16 กิโลเมตรต่อวินาที หรือในอัตราความเร็วประมาณ 

58,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยใช้พลังงานจากจรวดเชื้อเพลิงขับ

ดันจนพ้นแรงโน้มถ่วงของโลกสู่อวกาศ พลังงานที่เหลือจะใช้เพื่อ

การปรับทศิทางการโคจรเทา่นัน้ จนยานเคลื่อนเข้าสู่ดาวพฤหสับด ีก็

จะอาศัยแรงโนม้ถ่วงของดาวพฤหสับดช่ีวยเหว่ียงเพื่อเพ่ิมความเร็ว

ขึ้นไปอีกเป็น 20 กิโลเมตรต่อวินาที จนไปถึงดาวพลูโต

 อย่างไรก็ตามภายในยานเองก็ยังมีอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่

จำาเป็นต้องใช้ไฟฟ้าด้วย ซ่ึงปกติถ้าเป็นยานสำารวจดาวเคราะห์ช้ัน

ในที่ไมห่่างจากดวงอาทติย ์การใช้แผงโซลาร์เซลลก็์ยงัมคีวามสำาคญั

ในการแปลงพลงังานแสงอาทติยเ์ปน็กำาลงัไฟฟ้าได ้แตก่รณขีองดาว

พลโูตนี ้อยูห่า่งจากดวงอาทติยม์าก การใช้ประโยชนจ์ากแผงโซลาร์

เซลลจ์งึไมม่คีวามจำาเปน็ ดงันัน้ นกัวิทยาศาสตร์จงึไดค้ดิหาพลงังาน

จากแหล่งอื่นให้กับยานนิวฮอไรซอนส์แทน นั่นคือพลูโตเนียม ซ่ึง

เป็นธาตุกัมมันรังสี โดยมันจะสลายตัวและให้พลังงานความร้อน

ออกมา จากนั้นจึงใช้อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นกำาลัง

ไฟฟ้านำาไปใช้ประโยชน์

 ชมคลิปวิดีโอแสดงภาพแอนิเมชันการเดินทางของยานนิวฮอไรซอนส์ 
ตั้งแต่ปล่อยออกจากโลก ผ่านดาวพฤหัสบดี แล้วอาศัยแรงโน้มถ่วงของดาว
พฤหัสบดีช่วยเหวี่ยงเร่งความเร็วไปถึงดาวพลูโต ได้ที่เว็บ

http://www.nasa.gov/press/2015/january/nasa-s-new-horizons-spacecraft-begins-first-stages-of-pluto-encounter

ยานนิวฮอไรซอนส์ส่งภาพมายัง
โลกได้อย่างไร และใช้เวลาเท่าไร
 การรับส่งข้อมลูหรือการสื่อสารตา่งๆ ระหว่างยานนวิฮอไรซอนส ์

กับโลกนั้น จะรับส่งโดยใช้คลื่นวิทยุที่ย่านความถี่ 8-12 GHz โดย

ยานจะมีจานรับส่งสัญญาณขนาด 2.1 เมตร ขณะที่บนโลก สถานี

รับส่งสัญญาณคือ Deep Space Network ของนาซา ซึ่งมีจาน

ดาวเทียมขนาด 26-70 เมตร ทำาหน้าที่รับส่งสัญญาณ โดยมีเครือ

ข่ายอยู่สามแห่ง คือ สหรัฐอเมริกา สเปน และออสเตรเลีย และ

ในจำานวนนีจ้ะมสีถานอียา่งนอ้ยหนึง่แหง่ทีจ่านรับส่งสญัญาณจะหนั

หน้าไปยังตำาแหน่งของยานเสมอ

  สำาหรับระยะเวลาในการส่งข้อมลูถึงโลก ข้อมลูทีส่่งผา่นคลื่นวิทยุ

ซ่ึงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแม้จะมีอัตราเร็วเท่ากับการเดินทางของ

แสงคือราวสามแสนกิโลเมตรต่อวินาทีก็ตาม แต่ด้วยระยะทาง

ระหว่างโลกกับดาวพลโูตหรือยานนวิฮอไรซอนสข์ณะเคลื่อนตวัเข้า

ใกลด้าวพลโูตนัน้อยูห่่างไกลกันกว่า 3 พันลา้นไมล ์หรือเกือบ 5 พัน

ล้านกิโลเมตร ทำาให้ต้องใช้เวลากว่า 4 ชั่วโมง ทำานองเดียวกันหาก

นกัวิทยาศาสตร์บนพืน้โลกจะสัง่การใดๆ ไปทีย่าน ก็ตอ้งใช้เวลากว่า 

4 ชั่วโมงเช่นกัน
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นิวฮอไรซอนส์ ไขความลับ
ดาวพลูโต
 จากภาพถ่ายพ้ืนผิวดาวพลูโตทำาให้นักวิทยาศาสตร์ต้องทึ่งเป็น

อย่างยิ่ง โดยเฉพาะความคิดเดิมๆ ที่คาดว่าพื้นผิวดาวพลูโตที่ผ่าน

การดำารงอยูม่าอยา่งยาวนานนา่จะมร่ีองรอยของหลมุอกุกาบาตหรือ

หลุมบ่อต่างๆ จำานวนมาก จากการถูกวัตถุจากภายนอกมากระทำา  

และทิง้ร่องรอยเหลา่นี้ไว้ซ่ึงจะเปน็ข้อมลูใหเ้ราสามารถประเมนิอายุ

ของดาวพลูโตหรือสภาพบรรยากาศในอดีตได้ ไม่ต่างอะไรจากร้ิว

รอยเห่ียวยน่บนใบหนา้ของคนทีช่ราภาพไปตามวัย และความหยาบ

กร้านของผิวหนังที่ผ่านสายลมและแสงแดดมาเนิ่นนาน แต่จาก 

หลักฐานภาพถ่ายของยานนิวฮอไรซอนส์ท่ีส่งกลับมายังโลก ปรากฏว่า  

พื้นผิวของดาวพลูโตส่วนใหญ่กลับราบเรียบ ราวกับทุ่งราบน้ำาแข็ง

อันกว้างใหญ่ เสมือนมีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยามาไม่นาน 

ถ้าเช่นนัน้มนัมพีลงังานจากแหลง่ใดหรือไมท่ีก่่อใหเ้กิดสภาพการณ์

เช่นนี้ได้ เป็นปริศนาที่น่าสนใจและค้นหาคำาตอบ

 สภาพบรรยากาศของดาวพลโูต เนื่องจากดาวพลโูตมแีรงโนม้

ถ่วงที่น้อยมากคือประมาณ 0.65 เมตร/วินาที
2
 (โลกมีแรงโน้มถ่วง 

9.8 เมตร/วินาที
2
) ส่งผลใหก๊้าซทีอ่ยู่ในช้ันบรรยากาศของดาวพลโูต

ถูกดงึดดูดว้ยแรงทีน่อ้ยมาก จงึทำาให้ก๊าซมกีารกระจายตวัออกไปได้

มาก โดยพบว่าก๊าซในช้ันบรรยากาศดาวพลโูตมคีวามหนาถึง 1,600 

กิโลเมตร (แตเ่ดมิเราเข้าใจว่าดาวพลโูตมคีวามหนาของบรรยากาศ

ราว 270 กิโลเมตรเท่านั้น) และเต็มไปด้วยก๊าซไนโตรเจน (N
2
) 

ภาพดาวพลูโตภาพน้ีสร้างสรรค์มาจากภาพขาว-ดำา 4 ภาพ 

ท่ีถ่ายจากกล้อง LORRI และข้อมูลภาพสีจากกล้อง Ralph ซ่ึง

ถ่ายโดยยานนิวฮอไรซอนส์ท่ีระยะ 450,000 กิโลเมตร ภาพสี 

ภาพน้ีช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ใช้ตรวจสอบความแตกต่างของ 

องค์ประกอบและพ้ืนผิวดาวพลูโต ดังบริเวณท่ีสว่างท่ีคล้ายรูป 

หัวใจ น่ันคือบริเวณแหล่งท่ีเป็นน้ำาแข็งน่ันเอง

(เครดิตภาพ : NASA/JHUAPL/SwRI)

ภาพถ่ายพื้นผิวดาวพลูโตในระยะใกล้บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร เผยให้เห็นภูเขาอายุยังน้อย 

มีความสูงราว 3,500 เมตร เหนือพื้นผิวที่เป็นน้ำาแข็ง

(เครดิตภาพ : NASA/JHUAPL/SwRI)

 ชมภาพแอนิเมชันของดาวพลูโตช่วงเวลาต่างๆ ในหลาย 
ทศวรรษ นับตั้งแต่เริ่มพบครั้งแรกโดย ไคลด์ ทอมบอห์ (Clyde 
Tombaugh) เมื่อ พ.ศ. 2473 และช่วงเวลาต่อมาเป็นภาพ 
ที่ได้จากกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล จนล่าสุดเป็นภาพที่ได้
จากยานนิวฮอไรซอนส์ ซ่ึงภาพสุดท้ายเป็นภาพถ่ายระยะใกล้ 
ของพื้นผิวดาวพลูโต

ชมได้ที่เว็บ 
http://www.nasa.gov/image-feature/goddard/views-of-pluto-through-the-years

  ปรากฏการณ์ลมสุริยะท่ีดาวพลูโต แม้ว่าดาวพลูโตจะอยู่ห่าง

ไกลจากดวงอาทิตย์มาก แต่ปรากฏการณ์ลมสุริยะก็ยังส่งผลมา

ถึงที่นี่เช่นกัน และทำาให้เกิดอนุภาคของประจุไฟฟ้าแผ่กระจายเป็น

หางยาวออกจากดาวพลูโต
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 ภาพและข้อมลูจากดาวพลโูต จะเปน็กญุแจสำาคัญท่ีทยอยไขความลบัใหม้นุษย์เราได้รบัทราบเปน็ระยะอยา่งต่อเนื่อง ความรูค้วาม

เข้าใจท่ีได้น้ี คงจะนำาไปสู่การถกเถียงใหเ้พ่ิมพูนปญัญาในทางวิชาการ กระท่ังการเขียนตำาราหรอืหนังสือใหม่ๆ  เพื่อเปน็องค์ความรู้ให้

มนุษยชาติรุ่นหลังได้ศึกษากันต่อไป

ภาพแสดงรอยแตกบนพื้นผิวของดาวพลูโต ภาพนี้ถ่ายโดยกล้อง LORRI เมื่อ

วันที่  14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ที่ระยะเหนือพื้นผิวดาวพลูโต

ประมาณ 77,000 กิโลเมตร

(เครดิตภาพ : NASA/JHUAPL/SWRI)

ภาพดวงจันทร์แครอน (Charon) ของดาวพลูโต ถ่ายเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2558 ที่ระยะประมาณ 79,000 กิโลเมตร เหนือพื้นผิวดาวพลูโต ก่อนที่อีกหนึ่ง

ชั่วโมงครึ่งต่อมา ยานนิวฮอไรซอนส์จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ดาวพลูโตที่สุด 

ภาพนี้แสดงให้เห็นรายละเอียดพื้นผิวที่มีร่องรอยของหลุมอุกกาบาตรวมถึงภูเขา

ที่เกิดขึ้นในแอ่ง (Mountain in a Moat) ของดวงจันทร์แครอน

(เครดิตภาพ : NASA/JHUAPL/SWRI)

แหล่งข้อมูลและภาพอ้างอิง
http://thaiastro.nectec.or.th/library/pluto/pluto.html

http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-article/2114-new-horizons-pluto-surway
รายการ ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส : มหัศจรรย์ “พลูโต” ความลี้ลับ “ระบบสุริยะ” (20 ก.ค. 58) https://www.youtube.com/watch?v=_GVVThukn34

http://www.dek-d.com/education/37747/
http://solarsystem.nasa.gov/missions/profile.cfm?MCode=PKB&Display=ReadMore

http://www.ninfinger.org/karld/My%20Space%20Museum/newhorizons.htm
https://amazing-space.stsci.edu/news/archive/2007/01/ill-01.php

http://pluto.jhuapl.edu/Mission/The-Path-to-Pluto/Mission-Timeline.php
http://i.imgur.com/u5riBSG.jpg

http://www.sunflowercosmos.org/cosmology/cosmology_main/scale_universe%20_1.html
http://www.nasa.gov/press-release/nasa-pluto-new-horizons-july-13-media-briefing-time-change-media-center-open

http://www.nasa.gov/image-feature/pluto-dazzles-in-false-color
http://www.nasa.gov/image-feature/the-icy-mountains-of-pluto

http://www.nasa.gov/feature/frozen-plains-in-the-heart-of-pluto-s-heart
http://www.nasa.gov/image-feature/new-horizons-close-up-of-charon-s-mountain-in-a-moat

http://www.nasa.gov/image-feature/pluto-and-charon-in-natural-color

ภาพถ่ายดาวพลูโตคู่กับดวงจันทร์แครอนจากกล้อง LORRI ประกอบกับข้อมูล

ข้อมูลสีจากกล้อง Ralph ถ่ายโดยยานนิวฮอไรซอนส์ที่ระยะ 250,000 กิโลเมตร 

เหนือพื้นผิวดาวพลูโต ก่อนที่อีก 5 ชั่วโมงต่อมา 

ยานได้เคลื่อนตัวเข้าใกล้ดาวพลูโตที่สุด

(เครดิตภาพ : NASA/JHUAPL/SWRI)
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เยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์บีเอ็มดับเบิลยู” ตามรอยตำานานการผลิตยานยนต์ของค่าย BMW 
จากจุดเริ่มต้นผลิตเครื่องยนต์อากาศยานสู่ผู้นำาการผลิตรถยนต์ในปัจจุบัน

ท่องโลกยนตรกรรม 
ตามรอยใบพัดฟ้าขาวแห่งบาวาเรีย

ว่า
กันว่าที่นี่คือ “หอศิลป์แห่งโลกยนตรกรรม” สถานที่ที่ไม่มี 

นักท่องเที่ยวคนไหนอยากพลาด หากมีโอกาสได้มาเยือน

เมอืงมวินกิ เมอืงหลวงของรัฐบาวาเรียทีอ่ยูท่างตอนใตข้องประเทศ

เยอรมนี เพราะที่นี่คือ “โลกแห่งบีเอ็มดับเบิลยู” (BMW Welt) 

และ “พิพิธภัณฑ์บีเอ็มดับเบิลยู” (BMW Museum) อาณาจักร

ผลิตรถยนต์ที่หรู และไฮเทคระดับโลก ไม่เพียงแต่ความก้าวหน้า

ของเทคโนโลยเีพื่อการขับข่ีทีเ่ราจะไดเ้หน็เทา่นัน้ ทีพิ่พิธภณัฑแ์หง่

นี้ยังบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของผู้คนและวิวัฒนาการของยานยนต์ที่

เก่ียวพันกันมาตัง้แตย่คุเร่ิมตน้ของการพัฒนายนตรกรรมทีน่บัถอย

หลังไปได้ราวเกือบหนึ่งร้อยปีพอดี

  บริษัทบเีอม็ดบัเบลิย ู(BMW) ก่อตัง้ข้ึนอยา่งเปน็ทางการเมื่อวัน

ที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 1916 โดยมีสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองมิวนิก

และมีโรงงานกระจายอยู่หลายเมือง ชื่อ BMW นั้นย่อมาคำาว่าจาก 

“บาวาเรียน มอเตอร์ เวิร์กส” (Bavarian Motor Works) ซึ่งหมาย

ถึงโรงงานผลิตรถยนต์แห่งบาวาเรียนั่นเอง

วีณา ยศวังใจ

145
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“เครื่องยนต์อากาศยาน” ตำานานใบพัดฟ้าขาว
  ก่อนที่จะกลายมาเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ช้ันนำาของโลกเช่น

ทุกวันนี้ BMW มีจุดเร่ิมต้นมาจากการรวมตัวกันของ 2 บริษัทผู้

ผลิตเคร่ืองยนต์อากาศยานของนายคาร์ล 

แรพพ์ (Karl Rapp) และนายกุสตาฟ ออตโต 

(Gustav Otto) ภายใต้คำาสั่งของรัฐบาล เพื่อ

ให้ผลิตเครื่องบินสำาหรับใช้ ในทางการทหาร

ให้แก่กองทัพเยอรมัน โลโก้ BMW ที่มีรูป

เหมอืนใบพัดเครื่องบนินัน้ มกีารใช้สฟ้ีาขาวมา

ประกอบซึ่งสีทั้งสองนั้นเป็นสีประจำารัฐบาวาเรีย โดยแรกเริ่มนั้นใช้

ชื่อบริษัทว่า Bayerische Flugzeug Werke หรือ BFW และต่อมา

จงึเปลีย่นเปน็ Bayerische Motoren Werke หรือ BMW มาจนถึง

ทุกวันนี้

 ในปี ค.ศ. 1917 BMW เดินหน้าผลิตเครื่องยนต์อากาศยาน

รุ่นแรก คือ BMW IV และเร่ิมทดสอบประสิทธิภาพเครื่องยนต์

กับเครื่องบินชนิดปีกสองชั้น (biplane) ในปี ค.ศ. 1918 ปรากฏ

ว่าสามารถบินได้ระดับสูงถึง 5,000 เมตร ในเวลาเพียง 29 นาที 

นับเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมาก จากน้ันในปี ค.ศ. 1919 ก็ได้ทดสอบ

เครื่องยนต์นี้อีกครั้งกับเครื่องบินรุ่น DFW F 37/III และสามารถ

บินได้สูงถึง 9,760 เมตร ภายในเวลา 87 นาที ซึ่งสร้างสถิติใหม่

BMW IV เครื่องยนต์อากาศยานรุ่นแรกของ BMW R 32 รถมอเตอร์ไซค์คันแรกของ BMW

ให้แก่วงการการบินของโลกในสมัยนั้นทันที

  ทว่าหลงัจากนัน้ไมน่าน ไดม้กีารลงนามในสัญญาสงบศกึระหว่าง

ฝ่ายพันธมิตรและจักรวรรดิเยอรมัน โดยกองทัพเยอรมันถูกห้าม

ไม่ให้ผลิตเครื่องยนต์อากาศยานอีกต่อไป BMW จึงหันไปผลิต

เครื่องยนต์เรือและเครื่องยนต์รถบรรทุกทางการเกษตร แต่ต่อ

มารัฐบาลเยอรมันได้สนับสนุน BMW ให้กลับมาผลิตเครื่องยนต์

อากาศยานอีกครั้งในเวลาไม่กี่ปีก่อนที่จะเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 2

R 32 สองล้อคู่ใจชาวเยอรมันยุคหลังสงครามโลก
 ผลพวงจากสงครามโลกคร้ังที่ 1 ที่มีศูนย์กลางอยู่ในยุโรปนั้น

ทำาให้อุตสาหกรรมยานยนต์ที่กำาลังเติบโตต้องสะดุด ภายหลัง 

ทีส่งครามส้ินสุดลงความตอ้งการยานพาหนะเพื่อใช้ในการคมนาคม 

ของผู้คนยังมีอยู่ แต่ด้วยเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟ้ืนตัวและกำาลังซ้ือ 

ของผู้คนที่ยังมีไม่มากนัก วิศวกรยานยนต์ส่วนใหญ่จึงหันไปให้ 

ความสนใจต่อการพัฒนารถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ซ่ึงมตีน้ทนุ

การผลิตและราคาขายต่ำากว่ารถยนต์มาก

 กระทัง่ในป ีค.ศ. 1923 รถมอเตอร์ไซคค์นัแรกของ BMW ในชื่อ

รุ่น R 32 ก็ได้ฤกษ์อวดโฉมครั้งแรกในงาน Berlin Motor Show 

และไดรั้บการตอบรับเปน็อยา่งด ีดว้ยเทคโนโลยแีละการออกแบบที่

โดดเดน่ของวิศวกรทีเ่ลอืกใช้เครื่องยนต ์2 กระบอกสูบ แบบนอนยนั  
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(boxer flat twin) ที่ระบายความร้อนได้ดี ประกอบเข้ากับตัวถังที่

แข็งแกร่ง ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบเกียร์ 3 สปีด และไม่มีเสียงดัง

รบกวนขณะขับข่ี ทำาให้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ใช้งาน

  กระแสความนิยมและยอดขายที่พุ่งสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องของ  

R 32 จนแซงหน้ามอเตอร์ไซค์จากค่ายของประเทศเพื่อนบ้าน นับ

เป็นความสำาเร็จอย่างงดงามที่ทำาให้ BMW ก้าวข้ึนมาเป็นบริษัท

ยานยนต์ระดับแถวหน้าได้อย่างไม่ต้องสงสัย และส่งมอเตอร์ไซค์

รุ่นต่างๆ ออกสู่ตลาดตามมาอีกมากมาย

รถเก๋งคันแรกสู่ผู้นำาแห่งโลกยนตรกรรม
  BMW ก้าวเข้าสู่อตุสาหกรรมรถยนตอ์ยา่งเตม็ตวัใน ค.ศ. 1928 

หลังจากได้เข้าซื้อกิจการของบริษัทผลิตรถยนต์สัญชาติเยอรมันอีก

แห่งหนึ่ง (บริษัท Fahrzeugfabrik Eisenach) และเริ่มการผลิต

รถยนต์ข้ึนที่โรงงานแห่งน้ีที่อยู่ในรัฐเทือริงเงิน (Thüringen) ทาง

ตอนกลางของเยอรมนี ต่อมาในปี ค.ศ. 1929 ค่ายใบพัดฟ้าขาว

ก็ได้เปิดตัวรถยนต์คันแรกสู่ตลาด โดยให้ชื่อรุ่นว่า BMW 3/5 PS 

หรือ BMW Dixi ซ่ึงเปน็รถยนตแ์บบลมีซีูนขนาดเลก็สแีดงสดใส ใช้

เครื่องยนต์ 4 กระบอกสูบ ขนาดความจุ 743 ซีซี กำาลังขับเคลื่อน 

15 แรงม้า และสามารถว่ิงด้วยความเร็วสูงสุด 75 กิโลเมตรต่อ

ชั่วโมง

  แม้ว่า BMW 3/5 PS คันนี้จะผลิตขึ้นภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท 

ออสตินมอเตอร์ (Austin Motor Company) ประเทศอังกฤษ โดย

มีรถยนต์รุ่นออสติน 7 (Austin 7) เป็นต้นแบบ แต่วิศวกรของ 

BMW ก็ได้พัฒนาส่วนประกอบข้ึนใหม่อีกหลายส่วน เช่น ระบบ

เบรก 4 ลอ้ ตวัถังทีม่ขีนาดใหญข้ึ่นและทำาจากเหลก็ทัง้หมด รวมทัง้

อปุกรณต์กแตง่ภายในห้องโดยสารทีด่เูรียบโก้และมมีาตรฐานสูงข้ึน 

ซ่ึง BMW ไดผ้ลติรถยนตรุ่์นนีอ้อกมาตอ่เนื่องจนถึง ค.ศ. 1931 โดย

มีการพัฒนาและปรับเปล่ียนเรื่อยมาจนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง

 แต่ในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1939-1945) การผลิต

รถยนตข์อง BMW ตอ้งหยดุลง เนื่องจากรัฐบาลเยอรมนัมคีำาสัง่ให ้

BMW เปน็ส่วนหนึง่ของกองกำาลงัทางทหารและตอ้งอทุศิทรัพยากร

ทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อการผลิตเครื่องยนต์อากาศให้แก่กองทัพอากาศ

เยอรมัน และต้องใช้เวลาฟื้นตัวหลังสงครามอีกหลายปีกว่าที่จะ

สามารถกลับมาเป็นผู้นำาในตลาดรถยนต์ได้อีกครั้ง

 “ยานยนต์ไร้ไอเสีย” ท่ีสุดของยนตกรรมแห่งบาวาเรีย
  นบัตัง้แตเ่ปดิตวัรถยนตรุ่์นแรกจนถึงปจัจบุนันี ้BMW ไดพั้ฒนา

และผลิตรถยนต์ออกสู่ตลาดมาแล้วนับไม่ถ้วน รถแต่ละรุ่นน้ันก็

มีความโดดเด่นไม่ซ้ำาใคร ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีและดีไซน์ที่

ล้ำาสมัย และนอกจากนี้ยังได้ซ้ือกิจการรถหรูสัญชาติอังกฤษอย่าง  

โรลส์รอยซ์ (Rolls-Royce) และรถยนต์เล็กยอดนิยมอย่าง  

มินิ (Mini) เข้ามารวมอยู่ในอาณาจักร BMW ด้วย

  ทว่าเมื่อโลกเร่ิมหมนุเข้าสูย่คุวิกฤตดา้นพลงังาน จากทีเ่คยผลติ 

แต่ยานยนต์ที่ ใช้น้ำามันเช้ือเพลิง ก็เร่ิมพัฒนารถยนต์ไฮบริด

สมรรถนะสูงทีขั่บเคลื่อนดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนตสั์นดาป

ภายในควบคู่กันเพื่อลดการใช้น้ำามันเช้ือเพลิงและลดมลพิษในส่ิง

แวดล้อม

 ปี ค.ศ. 2013 BMW ล้ำาหน้าไปอีกขั้นด้วยการเปิดตัว BMW i3  

ยนตรกรรมขับเคลื่อนไฟฟ้ารุ่นแรกทีพ่ฒันาข้ึนจากเทคโนโลยลีา่สุด

ทางวิศวกรรมยานยนต์ในขณะนี้ ที่ให้ทั้งประสิทธิภาพในการขับ

เคลื่อน ความปลอดภัยของผู้ขับข่ี และปราศจากมลพิษสู่อากาศ 

ซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุดของค่ายรถหรูแห่งรัฐบาวาเรียในตอนนี้เลย

ก็ว่าได้

  แม้ BMW จะบรรลุเป้าหมายแล้ว แต่เชื่อแน่ว่าอุตสาหกรรม

ยานยนต์คงไม่หยุดการพัฒนาแต่เพียงเท่านี้ ตราบใดที่มนุษย์เรา

ยังไม่หยุดแสวงหา ค้นคว้า และพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ในอนาคต

ที่มา:

BMW Museum

http://www.bmw.com

http://www.bmwgroup.com/e/0_0_www_bmwgroup_com/unternehmen/historie/meilensteine/meilensteine.html

http://www.bmwdrives.com/bmw-history.php

 http://brandsoftheworld.com

BMW i3 รถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์
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 ไค เคลลิงฮูเซิน (Cay Kellyin-

ghusen)  โปรแกรมเมอร ์และ        

นักพัฒนาเกม หนึ่งในผู้ก่อตั้งศูนย์

วิทยาศาสตร์เกมให้ข้อมูลว่า ศูนย์

วิทยาศาสตร์เกมแห่งนี้เป ็นพิพิธ-

ภัณฑ์แบบสตาร์ตอัป (start up) หรือ

ธุรกิจเกิดใหม่ที่เขากับเพ่ือนๆ นัก

พัฒนาเกมร่วมกันก่อตั้งข้ึนด้วยการ

ระดมทุนจากสาธารณะ ท่ีเรียกว่า 

คราวด์ฟันด์ดิง (crowdfunding) 

โดยมีจุดประสงค์อยากให้ประชาชน

ทั่วไปได้รู้จักเกมที่พวกเขาพัฒนาข้ึน

รวมถึงเกมของนักพัฒนาอื่นๆ ที่น่า

สนใจ และได้มาทดลองเล่นด้วยตัว

เอง แล้วจะพบว่าในเกมเหล่านี้มี

อะไรมากกว่าแค่ความสนุกสนาน

สัมผัส “เกม” สุดล้ำาที่ 
“พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เกม” 
เยอรมนี 

“เกม” เป็นกิจกรรมสร้างความบันเทิงรูปแบบหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานก่อนคริสตกาล และมีการพัฒนาเร่ือยมาอย่างต่อเนื่อง จากยุคเร่ิม
แรกที่เป็นเกมการละเล่นและเกมกีฬากลางแจ้งประเภทต่างๆ จนมาสู่ยุคของเกมบนหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ และเกมบนโทรศัพท์มือถือที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกในศตวรรษที่ 21

ก
ารใช้นิ้วกดปุ่มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือแตะที่หน้าจอสัมผัสคือวิธีการเล่นเกมที่คอเกมในยุค

ปัจจบุนัคุน้เคยกันด ีแตท่ีศู่นยวิ์ทยาศาสตร์เกม (Game Science Center) ในเบอร์ลนิ ประเทศ

เยอรมน ีทำาให้เราไดพ้บกับการเลน่เกมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบใหมท่ี่ไมเ่พียงนัง่นิง่อยูห่นา้จอแลว้

ขยับแค่เพียงปลายนิ้ว แต่จะให้ประสบการณ์แปลกใหม่ที่สนุกและน่าตื่นเต้นยิ่งกว่า

วีณา ยศวังใจ

148



149
ยอยโลกขอมูลขาวสารวิทยาศาสตรเพ�อคุณ

“โต๊ะดนตรี” เพลงนี้พี่จัดให้
สำาหรับคนทีรั่กเสียงเพลง อยากเป็นดเีจหรือนกัแต่งเพลง ต้องลอง

เล่น “โต๊ะดนตรี” หรือ “รีแอคเทเบลิ” (reactable) ซ่ึงเป็นโปรเจกต์

ของนกัศกึษาจากมหาวิทยาลยัในบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ทีพั่ฒนา 

อปุกรณ์ลกัษณะคล้ายโต๊ะ ด้านล่างมกีล้องฉายภาพข้ึนมาบนจอโต๊ะ

ที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับนิ้วมือหรือสัญลักษณ์คล้ายคิวอาร์โค้ด (QR 

code) และมีโปรแกรมสร้างเสียงดนตรี เมื่อวางอุปกรณ์ลักษณะ

คล้ายลูกเต๋าที่มีสัญลักษณ์คิวอาร์โค้ดลงบนบนโต๊ะก็จะเกิดเสียง

ดนตรี ซ่ึงแต่ละด้านของลกูเต๋ามภีาพสัญลกัษณ์ต่างกัน และวางบน

โต๊ะที่ตำาแหน่งต่างกันก็จะทำาให้เกิดเสียงดนตรีที่ไม่เหมือนกัน เมื่อ

วางลกูเต๋าหลายลกูพร้อมกัน จะเกิดทำานองผสมผสานได้เสียงดนตรี

ที่แปลกใหม่ไม่ซำ้าใคร คล้ายกับอุปกรณ์เล่นเพลงของดีเจมืออาชีพ 

ซ่ึงมีการพัฒนาให้เป็นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์สมาร์ตโฟน 

ด้วย สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้ทั้งโทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์  

(Android) และไอโอเอส (iOS)

พิพิธภณัฑ์เกมแห่งนีเ้ร่ิมเปิดให้บริการเมือ่ปลายปี ค.ศ. 2014 เป็น

พิพิธภณัฑ์เกมแบบอินเทอร์แอคทีฟ (interactive) แห่งแรกใน

เยอรมนีและอาจเป็นแห่งเดียวในโลก มีพ้ืนที่ไม่กว้างมากเพียง 

300 ตารางเมตร มีเกมหรือกิจกรรมให้ทดลองเล่นประมาณ 20 

เกม ผู้เล่นโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ที่มีการเขียนโปรแกรมเฉพาะ

ร่วมกับเซ็นเซอร์จับการเคล่ือนไหว แต่ละเกมมีความโดดเด่นแตก

ต่างกันไป เราอาจใช้นิ้วมือ สายตา ท่าทาง หรือแม้แต่กระแส

ไฟฟ้าในร่างกายเพื่อควบคุมหรือเล่นเกมได้ 

ปิงปองประจัญบาน
ใครที่ชอบตีปิงปองหากได้ลองเล่นเกม “พองอินเวเดอร์ส” (Pong 

Invaders) หรือ “ปิงปองประจญับาน” จะต้องตดิใจ เพราะนอกจาก

จะได้ออกกำาลังกายแล้วยังได้สนุกกับการเล่นเกมไปพร้อมกันด้วย 

โดยเกมนีผู้เ้ล่นจะต้องตลีกูปิงปองเพ่ือกำาจดัตวัผูบ้กุรุก ซ่ึงเป็นภาพ

คอมพวิเตอร์กราฟิกฉายจากกล้องไปปรากฏบนผนงั และมเีซ็นเซอร์

วัดแรงส่ังสะเทือนขณะที่ลูกปิงปองกระทบผนัง เป็นเกมที่แสดง

ความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบเกมได้อย่างน่าทึ่ง

เต้น เต้น ให้เป็นเพลง
หากใครชอบเล่นเกมเต้น ที่นี่ก็มีให้เล่น แต่ไม่ใช่เกมเต้นตามเสียง

เพลงหรือเต้นตามท่าเต้นแบบทั่วไปแน่นอน เพราะเกมเต้นของที่นี่ 

หรือ “นากวัลแดนซ์” (Nagual Dance) ผูเ้ล่นเต้นได้ไม่จำากัดท่าทาง

และสร้างเสียงเพลงจากท่าเต้น ซ่ึงนักพัฒนาเกมได้ออกแบบ

โปรแกรมที่สามารถทำาให้เกิดเสียงเพลงจากการเคลื่อนไหวของ

ร่างกายส่วนต่างๆ เมือ่เรายกแขนยกขาโยกย้ายส่ายเอว กล้องและ

เซ็นเซอร์จะจบัท่าทางของเราไว้และฉายข้ึนบนจอ ตวัโปรแกรมก็จะ
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พิฆาตดาวเคราะห์น้อย
การเล่นเกมคอมพวิเตอร์ส่วนใหญ่เราต้องขยบัร่างกายด้วยอวัยวะ

ส่วนใดส่วนหนึง่หรือหลายส่วนเพ่ือให้เกมเล่นไปได้ แต่สำาหรับเกม 

“ป้องโลกให้พ้นภัย” (Eye Asteroids) ใช้เพียงแค่สายตาเท่านั้น 

แปลงท่าเต้นให้เป็นเสียงเพลงดังออกลำาโพง โดยร่างกายด้านขวา

จะทำาให้เกิดเสยีงบตีส์ ส่วนด้านซ้ายทำาให้เกิดเสยีงเมโลดี ้หรือหาก

เต้น 2 คนพร้อมกัน ท่าเต้นของคนขวาก็จะให้เสียงบีตส์ คนซ้ายให้

เสียงเมโลดี้ ยิ่งเต้นยิ่งสนุกและได้เหงื่อเป็นของแถมด้วย

สนุกด้วยกระแสไฟฟ้าในร่างกาย
ไม่เพียงแค่นิ้ว มือ แขน ขา หรือดวงตาของเราเท่านั้นที่สามารถ

เล่นกับเกมได้ แต่ “กระแสไฟฟ้าในร่างกาย” ก็นำามาใช้เป็นตัว

ควบคุมเกมได้เหมือนกัน ในเกมที่ช่ือว่า “เมกก้ีเมกก้ี” (Makey-

makey) ผู้เล่นแต่ละคนต้องสวมสายรัดข้อมือที่ติดเซ็นเซอร์วัด

กระแสไฟฟ้าจากร่างกาย และใช้นิ้วมือสัมผัสอุปกรณ์คล้ายแท่ง

โลหะที่เช่ือมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เพ่ือบังคับให้ตัวเดินเกมที่มี

ลักษณะคล้ายคลื่นกระแสไฟฟ้าเคล่ือนที่ ไปข ้างหน้าอย ่าง

รวดเร็วและเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่กำาหนด คล้าย

เกมยอดฮิตอย่าง “แพกแมน” (Pacman) 

ซ่ึงผู ้พัฒนาได้ออกแบบเกมดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลกและมี

เซ็นเซอร์จบัทศิทางการเคลือ่นไหวของดวงตา ผูเ้ล่นต้องพยามยาม

ทำาลายดาวเคราะห์น้อยทีเ่ข้ามาใกล้โลกเพ่ือปกป้องโลกไม่ให้ถูกชน

โดยเพ่งมองไปทีด่าวเคราะห์น้อยเหล่านัน้ทลีะดวง เมือ่เพ่งไปทีด่าว

ดวงใดดวงนั้นก็จะระเบิดเป็นจุณทันที ที่เรียกว่า “สายตาพิฆาต” 

เป็นอย่างไรก็ได้รู้กันคราวนี้ 

เรียนรู้ภูมิศาสตร์ในกล่องทราย
“เกมภูมิศาสตร์ในกล่องทราย” (Sandbox) เป็นอีกเกมหน่ึงที่น่า

สนใจ คล้ายกบัการเล่นก่อกองทราย แตท่ี่มากกว่าคือดา้นบนกลอ่ง

ทรายจะมีเซ็นเซอร์วัดระดับความสูงตำ่าของทราย และมีโปรเจก-

เตอร์ ฉายภาพแสงสีต่างๆ ลงบนทรายตามระดับความสูง เมื่อเรา

ยื่นมือเข้าไปบังเซ็นเซอร์ช่ัวขณะหนึ่ง ตรงพ้ืนทรายที่ถูกบังแสงจะ

ค่อยๆ เกิดเป็นภาพนำ้าสีฟ้าและค่อยๆ ไหลลงสู่ที่ตำ่าหรือบริเวณที่

เป็นแอ่ง เป็นกิจกรรมทีช่่วยให้เดก็ๆ เรียนรู้ลกัษณะภมูปิระเทศแบบ

ต่างๆ ได้อย่างเข้าใจง่าย

ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เกมยังมีกิจกรรมเกมที่น่าสนใจอีกหลาย 

กิจกรรม และกำาลังอยู่ระหว่างขยายพ้ืนที่เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับเกม

ใหม่ๆ ที่กำาลังพัฒนาออกมาในอนาคต ด้วยความสร้างสรรค์และ

ตั้งใจของผู้ก่อตั้ง พิพิธภัณฑ์เกมแห่งนึ้จึงเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ด้าน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเกมที่ไม่เพียงพัฒนาข้ึนเพื่อความ

บันเทิงเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

เพื่ออนาคตอีกด้วย
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5. รูม่านตาผิดปกติ (pupil abnormalities) โดย

ปกติแล้วรูม่�นต�ของเร�ทั้งสองข้�งจะมีขน�ดเท่�กัน มีปฏิกิริย�

ตอบสนองต่อแสงอย่�งพร้อมเพรียงกัน แต่ห�กรูม่�นต�ข้�งใด 

ข้�งหนึ่งใหญ่กว่�อีกข้�ง หรือหดตัวได้ไม่ดีเท่�อีกข้�งหนึ่ง อ�จเป็น 

สัญญ�ณของโรคหลอดเลือดสมองอักเสบ โรคเนื้องอกในสมอง 

หรือเนื้องอกทับเส้นประส�ทต� โรคหลอดเลือดในสมองโป่งพอง 

(brain aneurysm) โรคซิฟิลิส (syphilis) และโรคปลอกประส�ท

อักเสบ (multiple sclerosis)

6. ฝ้าวงแหวนที่กระจกตา (rings on the cornea) 
อ�จเกิดจ�กโรค Wilson’s disease หรือที่เรียกว่� ภ�วะทองแดง

คั่งในร่�งก�ย ซึ่งเป็นโรคท�งพันธุกรรมชนิดหนึ่งที่พบได้น้อยม�ก 

โดยผู้ป่วยจะมีคว�มผิดปกติในก�รกำ�จัดทองแดงออกจ�กร่�งก�ย 

ทำ�ให้มีทองแดงสะสมอยู่ต�มส่วนต่�งๆ ของร่�งก�ย รวมถึงใน

สมอง ตับ และในกระจกต� โดยจะเห็นเป็นลักษณะคล้�ยวงแหวน

สนิมรอบๆ รูม่�นต� (Kayser-Fleischer rings) ซึ่งไม่เป็นอันตร�ย

ต่อดวงต� แต่คว�มรุนแรงของโรคนี้เป็นอันตร�ยถึงแก่ชีวิต

แหล่งข้อมูลและภาพอ้างอิง

http://www.webmd.com/eye-health/features/what-your-eyes-say-about-your-health

http://www.horonumber.com/upload/blog/913733aa380533ef.jpg

http://img.pai.pt/mysite/media/39/70/6/28c2044a-9702-4108-a05e-16558d34e7ac.jpg

http://www.pitt.edu/~super1/lecture/lec45171/img027.JPG

http://www.bopss.co.uk/bopss-uploads/before.jpg

http://www.bzangygroink.co.uk/images/2005/eye.jpg

https://www.daysoftheyear.com/wp-content/images/different-colored-eyes-day1-e1437904870989.jpg

http://www.kellogg.umich.edu/blogs/kahana/wp-content/uploads/2015/10/BrowDermPtosis.jpg

https://s3.amazonaws.com/classconnection/848/flashcards/8903848/jpg/h34263_13_f0038-14FF6E8FC5A2BB27AD0.jpg

http://webeye.ophth.uiowa.edu/transillumination/meibomian.htm

https://www.healthgrades.com/symptoms/yellow-eyes--causes

7. เปลือกตาหนา (thickened eyelid) ก�รที่เปลือกต� 

หน�หรือสูญเสียรูปทรงไปจ�กเดิม อ�จเป็นสัญญ�ณของโรคท้�ว

แสนปม แต่กรณีนี้จะพบได้น้อยม�กๆ

8. ตาเหลือง (yellow eyes) ก�รที่เยื่อบุต�ข�วมีสีเหลือง 

อ�จเป็นอ�ก�รของโรคตับอักเสบและโรคตับแข็ง เนื่องจ�กมีก�ร

สะสมของส�รบิลิรูบิน (bilirubin) ในร่�งก�ยม�กเกินไป ทำ�ให้มี

ภ�วะตัวเหลือง ต�เหลือง หรือที่เรียกว่� ดีซ่�น

 จะเห็นได้ว่� อ�ก�รผิดปกติต่�งๆ ที่เกิดข้ึนกับดวงต�เร�นั้น 

ส�ม�รถบ่งบอกถึงอ�ก�รเจ็บป่วยของร่�งก�ยเร�ได้ ดังนั้น ห�ก

สังเกตเห็นคว�มผิดปกติเหล่�นี้ในดวงต� ควรรีบไปพบแพทย์ 

เพื่อรับก�รตรวจวินิจฉัยอย่�งละเอียดและรักษ�ได้อย่�งทันท่วงที 

ต่อไป


