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Editor’s
Note
โรคระบาดและภัยธรรมชาติ เป็นสิง่ ทีม่ นุษย์เราหลีกเลีย่ งได้ยากครับ แต่ดว้ ยความรูแ้ ละความเจริญก้าวหน้า

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำ�ให้เราสามารถป้องกันและรับมือกับมันได้ดียิ่งขึ้น ช่วยลดความ
สูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ทุกคนบนโลก
การระบาดของ COVID-19 ทีย่ งั ไม่มที ที า่ ว่าจะยุตลิ ง ซึง่ ก็คงต้องรอวัคซีนทีห่ ลายประเทศทัว่ โลกได้ทมุ่ เท
ในการพัฒนา โดยล่าสุดมีขา่ วดีวา่ รัสเซียรับรองวัคซีน COVID-19 ตัวแรกของโลก เมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม
ที่ผ่านมา
ในส่วนของประเทศญีป่ นุ่ นอกจากจะต้องรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 แล้ว ล่าสุดต้องเผชิญกับ
พายุไต้ฝนุ่ ไห่เฉินทีเ่ คลือ่ นตัวผ่านภาคตะวันตกเฉียงใต้ของญีป่ นุ่ แต่ทางรัฐบาลญีป่ นุ่ ก็สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได้ดว้ ยเทคโนโลยีดา้ นอุตนุ ยิ มวิทยาและเทคโนโลยีดาวเทียม ทำ�ให้มกี ารประกาศอพยพประชาชน
เกือบสองล้านคน เคลื่อนย้ายไปสู่พื้นที่ปลอดภัย
เห็นได้วา่ มนุษย์เราสามารถปรับตัวเพือ่ ความอยูร่ อดได้ หากรูจ้ กั การใช้องค์ความรูต้ า่ งๆ มาผสมผสานกัน
อย่างเหมาะสม เพื่อการดำ�รงอยู่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์สืบต่อไป

☺

ปริทัศน์ เทียนทอง
บรรณาธิการ

Cover
Story

ศริญญา จิตคล่องทรัพย์
สมาคมยุวชนอวกาศไทย

Fashion x Space
ความเชื่อมโยงระหว่าง
ศิลปะกับวิทยาศาสตร์

ในตอนบ่ายวันเสาร์ที่ 8
สิ ง หาคม พ.ศ. 2563
ฉันเดินเข้าไปภายในห้อง
ประชุ ม ขนาดเล็ ก ซึ่ ง ตั้ ง
ชื่อได้เข้ากับธีมของงาน
ในวันนี้มาก

“Juno”

คุุณ Juliah S. Champion
(Art Director ของ Manrva)

คื อ ชื่ อ ยานสำ � รวจของนาซาที่ ส่ ง ไปสำ � รวจ
ดาวพฤหัส และเป็นชื่อของห้องประชุมใน
การจัดงาน ข้างในห้องมีผู้คนนั่งเว้นระยะห่างกันแบบ Social Distancing
อยู่ประมาณ 10 คน โดยที่ด้านหน้าห้องมีฉากรับโปรเจกเตอร์แสดงถึงหัวข้อ
การมารวมตัวกันในวันนี้ “Fashion x Space Workshop” ซึ่งจัดโดย Manrva
ร่วมกับ Spaceth.co และ Space Zab Company
เมื่อฉันนั่งลงที่โต๊ะก็พบเอกสารประกอบการทำ�เวิร์กชอปวางอยู่ตรงหน้าพร้อม
ดินสอและยางลบ มีเอกสารสรุปเนือ้ หา และทีส่ �ำ คัญคือกระดาษทีม่ แี บบร่างร่างกาย
ผูช้ ายและผูห้ ญิงอย่างละแผ่น ซึง่ คาดเดาได้ไม่ยากจากหัวข้อว่าให้มาเพือ่ ใช้ท�ำ อะไร
พิธีกรได้แนะนำ�แขกรับเชิญผู้มาเป็นวิทยากรของพวกเรา คือคุณ Juliah S.
Champion ดีไซเนอร์สาวจากแบรนด์ Manrva (มาเนอร์วา) เธอเริ่มต้นด้วยคำ�ถาม
ว่า “มีใครทำ�การบ้านมาบ้างคะ”
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ก่อนวันเวิร์กชอปได้มีอีเมลส่งมาหาฉัน อีเมลนั้นประกอบ
ไปด้วยรายการสิ่งของที่ต้องนำ�มา และแบบร่างร่างกายชาย
และหญิงเปล่าๆ อย่างละแผ่น เหมือนกับที่วางอยู่ตรงหน้า
ฉันตอนนี้นั่นเอง การบ้านของพวกเราคือให้ลองออกแบบชุด
ที่คิดว่ามนุษย์จะใส่บนดาวดวงอื่นในอนาคต ซึ่งแน่นอนว่าฉัน
ก็ได้ทำ�และนำ�มาด้วย
ในส่วนของเนื้อหานั้น คุณจูเลียเริ่มต้นด้วยการพูดถึงชุด
นักบินอวกาศในปัจจุบัน ที่มีหลายแบบตั้งแต่ชุดขนาดใหญ่
สำ�หรับปฏิบัติภารกิจในอวกาศของนาซา ไปจนถึงชุดเรียบง่าย
สำ�หรับการบินอยู่ในชั้นบรรยากาศโลกของ Virgin Galactic
ต่อจากนั้นก็มาถึงนิยามของคำ�ว่า “แฟชั่น” ทั้งในชีวิตจริง
และในสื่อต่างๆ อย่างภาพยนตร์และหนังสือการ์ตูน คุณจูเลีย
ได้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างแฟชัน่ และ costume design
คือแฟชัน่ นัน้ ออกแบบมาเพือ่ ผูค้ นทัว่ ไป ในขณะที่ costume คือ
เครือ่ งแต่งกายเฉพาะของตัวละครในเรือ่ งราวต่างๆ ถึงกระนัน้
ทั้งสองอย่างนี้ก็อาจเชื่อมถึงกันได้ แฟชั่นหลายอย่างก็ได้แรง
บันดาลใจมาจากภาพยนต์หรือโทรทัศน์ นัน่ จึงนำ�มาสูห่ วั ข้อทีส่ อง
ภาพจาก https://www.manrva.com/post/nasa-jacket
คือการทำ� research
ในการออกแบบเสื้อผ้านั้นจำ�เป็นจะต้องมีที่มาที่ ไป โดย
องค์ประกอบทีต่ อ้ งคำ�นึงถึงมีหลายอย่าง เช่น ไทม์ไลน์ (ออกแบบ
เสื้อผ้าสำ�หรับยุคสมัยใด) วัฒนธรรม เทคโนโลยี โครงสร้างทางสังคม งานวิจัย
และแรงบันดาลใจส่วนตัว สำ�หรับหัวข้อนี้ คุณจูเลียได้ยกตัวอย่างภาพยนตร์ sci-fi
เช่น Star Trek และ The Expanse ที่ต่างก็มีการออกแบบเสื้อผ้าในอวกาศที่แตก
ต่างกัน เนือ่ งด้วยปัจจัยทีห่ ลากหลายของแต่ละเรือ่ ง และเกม Horizon ที่ได้น�ำ ดีไซน์
ของหุน่ ยนต์และเครือ่ งจักรมาผสมผสานกับรูปแบบของสิง่ มีชวี ติ ขณะทีฟ่ งั อยู่ ฉัน
ก็เริ่มรู้สึกสนุกไปด้วยและมีแรงบันดาลใจในการลองออกแบบบ้าง
สุดท้ายคือการนำ�หัวข้อข้างต้นทั้งสองมารวมกันเพื่อสร้างคอนเซปต์และ
ร่างแบบเสือ้ ผ้าออกมา คุณจูเลียได้น�ำ ดีไซน์ของเธอมาให้พวกเราดู สำ�หรับฉันแล้ว
มันเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะกับวิทยาศาสตร์ทสี่ ร้างสรรค์มาก เสือ้ ผ้าทีเ่ ธอ
ได้ออกแบบนัน้ เป็นชุดหน้าตาล้�ำ ยุคทีร่ ปู ร่างหน้าตาคล้ายชุดเกราะ มีเสือ้ คลุมทีช่ วน
ให้นึกถึงชุดจาก Star Wars และที่น่าประทับใจที่สุดคือมีโฮโลแกรมที่สามารถ
ฉายภาพดีไซน์ที่เราต้องการลงไปบนตัวชุดได้ ฉันคิดว่ามันเป็นการคิดนอกกรอบที่
ดีมากและรู้สึกประทับใจกับผลงานนี้
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หลังจากนั้นคุณจูเลียก็บอกให้พวกเราเริ่มด้วยการทำ� research และหาแรง
บันดาลใจมาสร้างสเก็ตช์ของเรา ทุกคนเริ่มขมักเขม้นกับการหาข้อมูลและรูปภาพ
อ้างอิง ทางทีมงานได้เปิดเพลงสร้างบรรยากาศและนำ�หนังสือการ์ตูนมาวางไว้เพื่อ
เป็นแหล่งอ้างอิงเพิ่มเติม
นอกจากนั้นยังมีการเข้ามาให้คำ�แนะนำ�และตอบคำ�ถามทุกๆ คนอีกด้วย ทว่า
ฉันก็ยังนึกไม่ออกเสียทีว่าต้องการจะออกแบบเสื้อผ้าแบบไหน ฉันเริ่มด้วยการร่าง
ไทม์ไลน์และพื้นหลังของคอนเซปต์ก่อน โดยเลือกสถานที่คือดวงจันทร์ ช่วงเวลา
ในอนาคตอันใกล้ ประมาณ 100 ปีข้างหน้า ฉันเขียนถึงปัญหาต่างๆ ที่มนุษย์จะต้อง
พบเจอเมื่อพยายามตั้งที่อยู่อาศัยบนดวงจันทร์ ไม่ว่าจะเป็นรังสีอันตราย อุณหภูมิ
แปรปรวน หรือฝุ่นดวงจันทร์ที่ติดตามตัวอย่างแน่นหนาและมีความแหลมคม
`ฉันพบว่าตัวเองไม่มีปัญหาเกี่ยวกับมุมมองของด้าน “วิทย์” แต่ด้าน “ศิลป์”
ซึ่งก็คือการออกแบบเสื้อผ้านั้น ฉันกลับไม่รู้จะเริ่มที่ ไหนด้วยซ้ำ� ขณะที่ฉันกำ�ลัง
นั่งคิดไม่ตกอยู่ก็มีการนำ�อาหารว่างและน้ำ�ผลไม้เข้ามาให้แก่ทุกๆ คน ฉันนั่ง
ทานขนมไปพลางๆ และตอนนั้นก็ได้ยินคำ�คำ�หนึ่งแว่วมาจากที่ ไหนสักแห่งในห้อง
ว่า “steampunk”
ฉันหันไปเห็นผูเ้ ข้าร่วมเวิรก์ ชอปคนหนึง่ กำ�ลังคุยกับคุณจูเลียเรือ่ งไอเดียของเขา
อย่างออกรส สิ่งที่เขาพูดนั้นทำ�ให้ฉันคิดอะไรออกได้ steampunk นั้นเป็นสไตล์
การออกแบบอย่างหนึง่ ทีถ่ อื กำ�เนิดมาจากจินตนาการของชาววิกตอเรียน (ศตวรรษที่ 19)
ที่เป็นการนำ�ดีไซน์ของยุคสมัยนั้นมาประยุกต์กับเทคโนโลยีเครื่องจักรไอน้ำ� และ

5

กันยายน 2563

Cover
Story
เป็นหนึ่งในสไตล์ที่ฉันเองก็ชื่นชอบอยู่เป็นการส่วนตัว ฉันเริ่มพอมีไอเดียบ้างว่า
ต้องการจะออกแบบยังไง แต่ก็ยังค่อนข้างเลือนลางอยู่ โชคดีท่ีมีทั้งทีมงานและ
คุณจูเลียคอยให้คำ�แนะนำ�อยู่ หลังจากได้คุยกับพวกเขาแล้ว ฉันก็สามารถเริ่ม
ลงมือออกแบบได้
เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมาก ตอนที่คุณจูเลียขอให้อาสาสมัครคนแรกขึ้นมา
นำ�เสนอผลงานนั้น ฉันรู้สึกว่าเพิ่งผ่านไปเพียงอึดใจ ยังทำ�งานไม่ทันเสร็จเลย
อาสาสมัครคนแรกนั้นคือเด็กผู้หญิงรุ่นราวคราวเดียวกันกับฉันที่นั่งอยู่ข้างๆ เธอ
ได้นำ�การบ้านมาแสดงก่อน คือดีไซน์ที่วาดและลงสีไว้สวยงาม ดูคล้ายชุดแข่งรถ
สำ�หรับแบบร่างที่เธอทำ�ในเวิร์กชอปนั้น เธอได้นำ�ความเป็นตะวันตกและ
ตะวันออกมาผสมผสานกันเพือ่ แสดงถึงการหลอมรวมกันของวัฒนธรรมเมือ่ มนุษย์
ไปอยู่ดาวดวงอื่น แน่นอนว่าทุกคนประทับใจกันมาก ผลงานทุกชิ้นที่ฉันได้เห็น
ในวันนัน้ น่าสนใจและมีความเป็นเอกลักษณ์ และแรงบันดาลใจก็หลากหลาย ไม่วา่
จะเป็นชุดสไตล์กรีกที่ใส่ได้ทงั้ ชายและหญิง ชุดอเนกประสงค์ที่ได้รบั แรงบันดาลใจ
จากโดราเอม่อน ชุดแบบ high fashion ที่เอาไว้ ใส่ออกงานแฟชั่นในอวกาศ และ
ชุดที่ผสมผสานระหว่างสไตล์ steampunk กับเครื่องแต่งกายญี่ปุ่นยุคเอโดะ
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Cover
Story
ในที่สุดคุณจูเลียก็ประกาศว่ามีเวลาเหลือพอสำ�หรับการนำ�เสนออีกเพียงคน
เดียวเท่านัน้ ฉันรวบรวมความกล้ายกมือ และเดินไปแสดงผลงานของฉันหน้าห้อง
อย่างประหม่าๆ
เวิรก์ ชอปของฉันเริม่ ต้นมาจากการนำ�เครือ่ งจักรมาผสมผสานกับดีไซน์ส�ำ หรับ
มนุษย์ เมือ่ คิดอย่างนี้ ได้แล้ว ฉันจึงนึกถึงอวัยวะเทียมและคำ�นึงถึงความเป็นไปได้ที่
ในอนาคตอาจจะมีผู้พิการทางร่างกายขึ้นไปอยู่ในอวกาศ ดังนั้นฉันจึงออกแบบชุด
สำ�หรับผูท้ ี่ใช้ขาหรือแขนเทียม โดยเป้าหมายคือต้องตอบโจทย์ปญ
ั หาของการไปอยู่
บนดวงจันทร์ ให้ได้เช่นกัน เริ่มจากหมวกครอบหัวที่เป็น VR สามารถแสดงสถานะ
ของผู้ ใช้ รวมถึง display อื่นๆ เช่น แผนที่
นอกจากนี้ยังมีไฟติดอยู่รอบหัวและที่ไหล่ เนื่องจาก
หนึง่ ในวิธแี ก้ปญ
ั หาทีม่ ากมายของการอยูบ่ นดวงจันทร์เช่น
รังสีอันตรายและอุณหภูมิแปรปรวนคือการไปอยู่ใต้ดิน
ชุดจึงควรมีไฟเพือ่ มองเห็นได้ ในความมืด นอกจากนี้ ฉันได้
ออกแบบให้ตัวชุดมีช่องเก็บอุปกรณ์ สายเพื่อผูกติดกับ
สิ่งต่างๆ และแผ่นกันกระแทกสำ�หรับข้อศอกและหัวเข่า
ทั้งหมดนี้คือด้านวิทย์ของดีไซน์ของฉัน สำ�หรับด้าน
ศิลป์นั้น ฉันตัดสินใจอ้างอิงจากยุควิคตอเรียน โดยชุด
ของผูช้ ายและผูห้ ญิงจะแตกต่างกันทีท่ อ่ นบน คือชุดของ
ผู้ชายจะออกแบบให้คล้ายกับเสื้อโค้ตของผู้ดี ส่วนของ
ผู้หญิงจะหน้าตาคล้ายคอร์เซต หรือเสื้อรัดเอวชั้นในที่
โด่งดังของยุคนั้นนั่นเอง
เมื่ออธิบายผลงานของฉันเสร็จแล้ว ทุกคนก็ปรบมือให้ ฉันรู้สึกภูมิใจในตัวเอง
ที่ ได้ลองทำ�ในสิ่งใหม่ และใช้ความรู้ที่มีมาประยุกต์กับความคิดสร้างสรรค์เพื่อได้
ผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันออกมา
หลังเสร็จจากเวิร์กชอปแล้ว ฉันก็ได้สังเกตว่า ตัวเองมีมุมมองต่อวิทยาศาสตร์
และศิลปะที่เปลี่ยนไป เมื่อก่อนฉันเคยคิดว่าอวกาศเป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์
และวิศวกรเท่านั้น แต่ตอนนี้ฉันเห็นได้ว่าทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะเชื่อมโยงต่อ
กันได้ โดยเฉพาะในส่วนของอวกาศแล้วเราควรต้องคำ�นึงว่าทัง้ ในปัจจุบนั ในอนาคต
อวกาศไม่ใช่เรื่องวิชาการเพียงอย่างเดียว ตราบใดทีย่ งั มีวทิ ยาศาสตร์อยูก่ จ็ ะมีศลิ ปะ
เคียงคูก่ นั ไป
( สามารถรับชมวิดโี อประกอบการบรรยายได้ที่ https://youtu.be/I3A1ORqLbpg )
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สวทช. นำ�องค์ความรูแ
้ ละเทคโนโลยีรว
่ มพัฒนาการเลีย
้ งกุง
้ ขาว
ในโครงการฟาร์มทดสอบและสาธิตมีนเกษตร “สองน้�ำ ” มูลนิธช
ิ ย
ั พัฒนา
3 สิงหาคม พ.ศ. 2563

กระ

ทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิ จั ย และนวั ต กรรม (อว.)
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุ์วิศวกรรม
และเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) นำ�องค์ความรู้
และเทคโนโลยีตา่ งๆ จากการวิจยั และพัฒนา
มาทดลองใช้งานในโครงการฟาร์มทดสอบ
และสาธิ ต มี น เกษตร “สองน้ำ � ” มู ล นิ ธิ
ชัยพัฒนา จังหวัดฉะเชิงเทรา
	โดยความร่วมมือนี้จะเป็นต้นแบบระบบ
การเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้�ที่สามารถขยายผลให้
เกษตรกร และสร้างเป็นเครือข่ายการเรียนรู้
ร่วมกันอย่างเข้มแข็ง และให้เกษตรกรนำ�ไป
ประยุกต์ใช้เพือ่ สนับสนุนอุตสาหกรรมการเลีย้ ง

สัตว์น้ำ�ของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน
	ด้วยการนำ�เทคโนโลยีภาคสนามภูมปิ ญ
ั ญา
พื้นบ้าน และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ต่างๆ
มาประยุกต์เข้าด้วยกัน เกิดเป็นฟาร์มตัวอย่าง
ให้แก่เกษตรกรที่สนใจทั่วๆ ไป และสามารถ
นำ � ไปปรั บ ใช้ ในที่ ดิ น ของตนเองที่ ร กร้ า ง
ว่างเปล่า ให้เกิดเป็นอาชีพ และอยูด่ กี นิ ดีขนึ้
ซึ่งเกษตรกรจะได้เรียนรู้วิธีการเลี้ยงกุ้งแบบ
ระบบปิดทีล่ ดความเสีย่ งการเป็นโรค สามารถ
เลีย้ งกุง้ ได้ตลอดทัง้ ปีโดยไม่มกี ารใช้สารเคมี
ใดๆ ในระบบการเลีย้ งกุง้ และไม่มสี ารตกค้าง
ในผลผลิตและปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค ส่งเสริม
ให้เกิดความร่วมมือการแลกเปลีย่ นภูมปิ ญ
ั ญา
ซึ่งกันและกัน
	ในอนาคตองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาวิ จั ย ในโครงการทั้ ง ใน

รายละเอียดเพิ่มเติม >>
https://www.nstda.or.th/th/news/13429-20200803-bio
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ด้านเทคนิคการเลี้ยง และการจัดการฟาร์ม
เพื่อให้ ได้ผลผลิตสูงขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อมจะได้รับการถ่ายทอดและเผยแพร่
ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศ
โครงการฟาร์มทดสอบและสาธิตมีนเกษตร
“สองน้ำ�” มูลนิธิชัยพัฒนา ถือเป็นอีกหนึ่ง
กลไกทีช่ ว่ ยยกระดับอุตสาหกรรมการเลีย้ งกุง้
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการเลี้ยงและการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุม้ ค่า ทำ�ให้ผลผลิต
มีคุณภาพ ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ และ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่เกษตรกร ที่สำ�คัญ
ผู้บริโภคยังได้บริโภคอาหารคุณภาพสูงและ
ปลอดภัยอย่างแท้จริง
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เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์แบบฟิลม
์ บาง
6 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เทค

โนโลยี โซลาร์เซลล์ ในอนาคต “เพอรอฟสไกต์แบบฟิล์มบาง” สามารถ
ตอบโจทย์ทุกๆ ความต้องการใช้งาน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้า ด้วยกระบวนการผลิตที่ ไม่ซบั ซ้อน ประหยัดต้นทุน ทนความชืน้ และคงทนในระยะยาว
	หนึ่งในเทคโนโลยีที่ ได้รับการจับตามองมากที่สุดคือ เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์
(Perovskite solar cell) ซึ่งกำ�ลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เซลล์แสงอาทิตย์ชนิด
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
bangkokbiznews.com/news/detail/892527
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เพอรอฟสไกต์ ทั่ ว ไปจะประกอบด้ ว ยวั ส ดุ
ฐานรองนำ�ไฟฟ้า ชั้นส่งผ่านอิเล็กตรอน(
นิยมใช้ ไทเทเนียมไดออกไซด์, TiO2) ชั้น
เพอรอฟสไกต์เป็นตัวดูดซับแสงที่ดี ชั้นส่ง
ผ่านโฮล และชั้นขั้วแคโทด (นิยมใช้ โลหะ
ทองหรือเงิน) ซึ่งเป็นโครงสร้างที่นิยมมาก
ที่ สุ ด เนื่ อ งจากให้ ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ถึ ง
23.7% ประกอบกั บ การมี ข้ อ ดี ใ นแง่ ก าร
สั ง เคราะห์ ท่ี ไ ม่ ยุ่ง ยากและกระบวนการมี
ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับเซลล์แสงอาทิตย์
ชนิดซิลิกอน
	มีการวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ของเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยวัสดุนาโน ได้แก่
กราฟีนและท่อคาร์บอนนาโน ร่วมกับการพัฒนา
เทคโนโลยีการพิมพ์ (printing Technology)
เช่น การพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท (inkjet printing)
แบบสลอตดาย (slot die printing) แบบ (Roll
to roll printing) และแบบพิมพ์สกรีน (screen
printing) ที่เหมาะสมเพื่อใช้ ในการเตรียม
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ขนาดใหญ่
(large-scale production) ที่สามารถเตรียม
ได้ ใ นสภาวะบรรยากาศปกติ ที่ มี ค วามชื้ น
สูงได้
สารประกอบออกไซด์ แ ละคาร์ บ อน
มี ค วามคงทนต่ อ ความชื้ น และออกซิ เ จน
มากกว่ า สารเคมี แ ละขั้ ว โลหะ จึ ง ทำ � ให้
เซลล์แสงอาทิตย์มีความคงทนในระยะยาว
มากกว่า และสามารถทำ�ภายใต้บรรยากาศ
ปกติที่มีความชื้นสูงได้อีกด้วย จึงเหมาะสม
ต่ อ การนำ � มาใช้ ผ ลิ ต เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ใ น
ระดับอุตสาหกรรม บ้านเรามีแสงอาทิตย์
ปริ ม าณมากทั้ งปี และยั งมี ความต้องการ
พลังงานไฟฟ้าในระดับสูง จึงสมควรลงทุน
ส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
ชนิดใหม่นี้ให้เร็วที่สุด
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กระทรวง อว. ขับเคลือ
่ นเมืองนวัตกรรม EECi
24 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ศ.

พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) และ ผศ. ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกลุ ชัยรุง่ เรือง เลขานุการ รมว.อว.
พร้อมด้วยผู้บริหาร อว. ลงพื้นที่ดูงานก่อสร้างอาคารสำ�นักงานใหญ่เขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง และเยี่ยมชมสถาบัน
วิทยสิริเมธี (VISTEC) และ โรงเรียนกำ�เนิดวิทย์ (KVIS) รวมถึงเยี่ยมชมสวนทุเรียนใน
อำ�เภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมด้วยการนำ�เทคโนโลยี
IoT มาพัฒนาเป็น “ระบบติดตามสภาวะแวดล้อมและให้น้ำ�ทุเรียน” โดยมี ดร.เจนกฤษณ์
คณาธารณา รอง ผอ.สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ให้การต้อนรับและนำ�เยี่ยมชม
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
https://www.dailynews.co.th/education/791626
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	ศ.พิเศษ ดร.เอนก ให้สมั ภาษณ์ถงึ ความ
คืบหน้าก่อสร้างอาคารสำ�นักงานใหญ่ EECi
ว่าการเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นงานแรกหลังจาก
ดำ�รงตำ�แหน่ง รมว.อว. และกิจกรรมนี้ถือ
เป็นส่วนหนึง่ ของ ครม. สัญจร จังหวัดระยอง
ซึ่งจากการที่ลงพื้นที่พบว่า EECi มีความคืบ
หน้าในการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานที่
วางไว้แล้วกว่าร้อยละ 40 โดยคาดว่าเมือง
นวัตกรรม EECi จะพร้อมเปิดดำ�เนินการได้
ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2564 รวมถึงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์สำ�คัญ
ที่สามารถรองรับการทำ�วิจัยขยายผลที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตของ EECi
	“กระทรวง อว. พร้อมให้การสนับสนุน
การดำ�เนินกิจกรรมของ EECi อย่างเต็ม
กำ�ลัง เนื่องจาก EECi เป็นโครงสร้างพื้น
ฐานด้าน วทน. ที่สำ�คัญของคนไทย ที่จะ
ช่วยพลิกโฉมการทำ�นวัตกรรมของประเทศ
สู่เชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง ช่วยให้ประเทศ
หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ยกระดับ
และพัฒนาอุตสาหกรรมเดิม รวมถึงสร้างให้
เกิดอุตสาหกรรมใหม่ ทั้งในพื้นที่ EEC และ
ในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ อันจะนำ�ไปสู่การ
เป็นประเทศแห่งนวัตกรรม ควบคู่กับการยก
ระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนในพืน้ ทีด่ ว้ ย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนนำ�ไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต”

ระเบี
ย
ง
ข่าววิทย์เทคโนฯ ไทย

มหาวิทยาลัยมหิดลปรับโฉมศูนย์เครือ
่ งมือกลาง
MU-FRF รองรับงานวิจย
ั ระดับโลก
28 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ศ

าสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั และวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหิดล เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นความสำ�คัญของยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย
ให้เป็นยุทธศาสตร์แรก เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลมี Frontier Research ซึ่งเป็นงานวิจัย
ทีม่ จี ดุ แข็งด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คอยผลักดันให้มหาวิทยาลัย
มหิดลอยู่ ในระดับแนวหน้าของประเทศ ซึ่งการที่จะผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพจำ�เป็นต้องมี
การจัดหาเครื่องมือ-อุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัย และเชื่อถือได้ จึงได้มีการปรับโฉมศูนย์เครื่อง
มือกลางที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และยกระดับเป็น Mahidol University Frontier
Research Facility (MU-FRF)
	 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ
และผู้อำ�นวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเสริมว่า MU-FRF
เกิดขึ้นจากแนวคิดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มุ่งผลวิจัยที่เป็นเลิศตามเป้าหมายการพัฒนา
ที่ย่ังยืน (SDGs) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายที่ 3 Health
& Wellness เพื่อการมีชีวิตที่มีสุขภาพและสวัสดิภาพที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยมหิดลที่จะผลักดันงานวิจัยสู่ระดับโลก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว
	หน้าที่ของ MU-FRF ก็คือ การส่งมอบเครื่องมือวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยที่เป็นพื้นฐาน
ของ SDGs โดยในอนาคตอันใกล้จะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้วยซอฟต์แวร์ที่มีการ
ออกแบบเพื่อนำ�มาใช้ ในการบริหารจัดการในเชิงรุก โดยทันทีที่นักวิจัยได้รับอนุมัติทุนวิจัย จะ
ข่าวโดย: ฐิติรัตน์ เดชพรหม
นักประชาสัมพันธ์ (ชำ�นาญการ) มหาวิทยาลัยมหิดล
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สามารถเลื อ กจองใช้ เ ครื่ อ งมื อ ผ่ า นระบบ
ได้เลย ไม่ว่าจะอยู่ที่ ไหนก็สามารถทำ�วิจัยได้
ด้วยมาตรฐานเดียวกัน ได้ผลทีม่ คี วามน่าเชือ่
ถือและเป็นที่ยอมรับ
	“เครื่ อ งมื อ ขั้ น สู ง ของมหาวิ ท ยาลั ย มี
ความแม่ น ยำ � และมี ค วามละเอี ย ดสู ง มาก
ต่างจากเครื่องมือทั่วไป ซึ่งเครื่องมือยิ่งมี
เทคโนโลยีสงู ก็ยงิ่ มีราคาสูงตามไปด้วย หาก
ใช้วจิ ยั ได้เฉพาะโครงการเดียวจะไม่คมุ้ ค่าต่อ
การลงทุน ซึ่งนอกจากแนวคิดด้านการใช้
ทรัพยากรร่วมกันแล้ว ต่อไป MU-FRF จะ
มุ่งมั่นเป็นศูนย์ ให้บริการเครื่องมือขั้นสูงใน
ระดับโลก เพือ่ การวิจยั ทีเ่ ป็นเลิศของประเทศ
ในอนาคต” ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์
นรัตถพล เจริญพันธุ์ กล่าวทิ้งท้าย

กันยายน 2563

ระเบี
ย
ง
ข่าววิทย์เทคโนฯ ไทย

ปริญญาเอก ม.มหิดล วิจัยแบบจำ�ลองทางคณิตศาสตร์ทำ�นายโรค
จากโครงสร้างทางประชากร เตรียมขยายผลควบคุม
COVID-19 ระบาดระลอกใหม่
31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เมื่อ

เร็วๆ นี้ ดร.วิริยะ มหิกุล ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัล
ผลงานวิทยานิพนธ์ดี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ ประจำ�ปี
งบประมาณ 2563 จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จากผลงานวิจัยเรื่อง
“แบบจำ�ลองทางคณิตศาสตร์การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากรและผลกระทบทางระบาด
วิทยาของโรคติดเชื้อ: กรณีศึกษาของ Melioidosis และ RSV” โดยมี รองศาสตราจารย์
ดร.วิริชดา ปานงาม ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
	ซึง่ แบบจำ�ลองทางคณิตศาสตร์เพือ่ การทำ�นายโรค คือ การนำ�เอาหลักการทางคณิตศาสตร์
มาใช้ ในการจำ�ลองสถานการณ์ของโรคจากการลงพื้นที่จริงหรือจากรายงาน แล้วนำ�ข้อมูลมา
ตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำ�ลองโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก่อนนำ�ไปสู่แนวทางใน
การประเมินสถานการณ์ ประกอบการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบาย เพื่อลดความเสี่ยง
ข่าวโดย: ฐิติรัตน์ เดชพรหม
นักประชาสัมพันธ์ (ชำ�นาญการ) มหาวิทยาลัยมหิดล
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ที่อาจเกิดขึ้นในทางระบาดวิทยาได้ต่อไป
ผลงานวิ จั ย ด้ ว ยแบบจำ � ลองทาง
คณิตศาสตร์เพื่อทำ�นายโรคของ ดร.วิริยะ
มหิ กุ ล สร้ า งขึ้ น ตามโจทย์ โ ครงสร้ า งทาง
ประชากรที่เปลี่ยนแปลง เพื่อดูผลกระทบ
การเกิดโรค จากกรณีศึกษาโรคติดเชื้อที่พบ
มากในเด็กและในผู้สูงอายุ โดยในเด็กได้
ศึกษาจากอุบตั กิ ารณ์ของโรค RSV (Respiratory Syncytial Virus) ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่ก่อ
ให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจที่สามารถ
ทำ�ให้เกิดภาวะปอดอักเสบได้ โดยพบอัตรา
การติดเชื้อสูงขึ้นในประเทศไทยในเด็กและ
ผู้สูงอายุในครอบครัวขยาย และโรค Melioidosis หรือโรคไข้ดนิ ซึง่ เป็นโรคติดเชือ้ จาก
แบคทีเรียชนิดหนึ่งที่ปนเปื้อนได้ ในน้ำ�และ
ดิน เชื้อสามารถเข้าทางผิวหนังหรือปอด ซึ่ง
จะพบอาการไข้ขนึ้ และอาการทางเดินหายใจ
ไอ มีเสมหะ โดยมีอัตราการติดเชื้อและเสีย
ชีวิตสูงมากในวัยผู้สูงอายุ

หน้ข่าาววิต่ทย์า- ง
เทคโนฯ โลก

เผยความลับกองทัพตั๊กแตนนับล้าน
บุกทำ�ลายพืชไร่ทั่วโลก
20 สิงหาคม พ.ศ. 2563
“ตั๊กแตน” เป็นหนึ่งในแมลงศัตรูพืชตัวร้ายที่บุกทำ�ลายพืชไร่และนาข้าวของเกษตรกร สร้าง
ความเสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตรในหลายประเทศทั่วโลก ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ค้นพบ
สาเหตุที่ทำ�ให้ตั๊กแตนบินมารวมฝูงกันเป็นกองทัพ ซึ่งอาจนำ�ไปสู่หนทางช่วยเกษตรกรรับมือ
กับแมลงชนิดนี้ได้อย่างปลอดภัย

ทีม

นักวิทยาศาสตร์ตพี มิ พ์รายงานในวารสาร Nature
เกีย่ วกับการพบสารเคมีชนิดหนึง่ ทีต่ กั๊ แตนปล่อย
ออกมาและส่งผลดึงดูดให้เกิดการรวมตัวของตั๊กแตนฝูงใหญ่
ที่ทำ�ลายพืชผลทางการเกษตร โดยนักกีฏวิทยาที่ศึกษาตั๊กแตน
ได้พบสารเคมีชื่อ 4VA ซึ่งส่งผลดึงดูดให้ตั๊กแตนมารวมตัวกัน
เป็นกลุ่มใหญ่ สารเคมีที่ว่านี้ถูกปล่อยจากขาหลังของตั๊กแตน
และตั๊กแตนตัวอื่นสามารถรับกลิ่นได้ทางหนวด โดยสารเคมีที่
ทรงพลังดังกล่าวมีอิทธิพลสร้างแรงดึงดูดต่อตั๊กแตนทั้งสองเพศ
และทุกกลุ่มอายุด้วย
โดยปกติแล้วมนุษย์เราก็ปล่อยสารเคมีที่เรียกว่าฟีโรโมนใน
ลักษณะที่จมูกสามารถรับรู้ได้และส่งผลต่อพฤติกรรมต่างๆ เช่น
กัน ไม่ว่าจะเป็นความตื่นตัวทางเพศ ความอยากอาหาร หรือการ
เตือนภัย แต่ส�ำ หรับในตัก๊ แตนปัญหาก็คอื เมือ่ ตัก๊ แตนมารวมตัวกัน
เป็นกลุม่ ใหญ่จากผลของสารเคมีนนี้ บั เป็นพันล้านตัวในพืน้ ทีห่ ลาย
ร้อยตารางกิโลเมตร สิง่ ทีม่ กั จะตามมาคือความเสียหายของพืชผล

ทางการเกษตรนั่นเอง
นักวิทยาศาสตร์เปิดเผยว่าสารเคมี 4VA นี้พบได้ ในตั๊กแตน
พันธุ์ที่เคลื่อนย้ายถิ่นฐานทั้งในทวีปเอเชีย ทวีปแอฟริกา และใน
ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ ซึ่งเรามักจะเห็นข่าวเป็นประจำ�เมื่อมี
การรวมตัวของตั๊กแตนฝูงใหญ่ที่ทำ�ลายผลผลิตทางการเกษตรใน
พื้นที่นั้นๆ ในขณะที่มนุษย์พยายามกำ�จัดฝูงตั๊กแตนขนาดมหึมา
ด้วยสารเคมีชนิดต่างๆ แต่สารเคมีที่ใช้นี้ก็อาจส่งผลต่อสุขภาพ
และความปลอดภัยของมนุษย์ ได้เช่นกัน ดังนั้นการพบสารเคมี
4VA ในตั๊กแตนจึงอาจช่วยแก้ปัญหานี้ ได้ โดยนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่า
เราอาจพัฒนาสารเคมีเพือ่ ต่อต้านผลของสารเคมี 4VA ทีด่ งึ ดูดฝูง
ตั๊กแตนนับล้านๆ ตัวหรืออาจใช้เพื่อล่อตั๊กแตนเข้าสู่กับดักและ
ฆ่าทิ้ง นอกจากนั้นนักวิทยาศาสตร์อาจใช้ความรู้เรื่องสารนี้เพื่อ
หาวิธีปิดกั้นการได้กลิ่นสารเคมี 4VA ของตั๊กแตนหรือใช้เทคนิค
พันธุวิศวกรรมเพื่อเพาะพันธ์ุตั๊กแตนที่ ไม่สร้างสารดังกล่าวแล้ว
ปล่อยออกไปให้แพร่พันธุ์ตามธรรมชาติ เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.voathai.com/a/locusts-pheromone-ct/5550284.html
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หน้ข่าาววิต่ทย์า- ง
เทคโนฯ โลก

โปรตีนใน 'ฟันปลาหมึก' อาจใช้ผลิตหน้ากาก
และชุดพีพีอีแบบซ่อมแซมตัวเองได้
13 สิงหาคม พ.ศ. 2563

การเกิดโรคระบาดใหญ่อย่างโควิด 19 ทำ�ให้หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ปอ
้ งกันส่วนบุคคล
ประเภทต่างๆ เป็นที่ต้องการมากขึ้นเพื่อใช้ในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของ
เชื้อโรคร้าย ล่าสุดนักวิจัยค้นพบความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาวัสดุพอลิเมอร์ชีวสังเคราะห์
ที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้จากการสังเคราะห์โปรตีนที่พบในฟันของปลาหมึก

เมื่อ

ไม่นานนีว้ ารสารวิทยาศาสตร์ Nature Materials
ได้ ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ของที ม นั ก
วิทยาศาสตร์นานาชาติจากเยอรมนี ตุรกี และสหรัฐอเมริกา ที่
สามารถเปลี่ยนโปรตีนที่มีลักษณะเฉพาะที่พบในฟันปลาหมึก
ให้เป็นวัสดุทอี่ อ่ นนุม่ และสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ซึง่
อาจนำ�มาใช้ ในการพัฒนา “soft robots" หรือหุน่ ยนต์ทมี่ คี วาม
อ่อนนุม่ และอุปกรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคลทีท่ นต่อการฉีกขาดได้
วัสดุที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่
นักวิจัยบอกว่าวัสดุที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจต้องใช้เวลานานถึง
24 ชั่วโมงในการซ่อมแซมตัวเอง และวัสดุเหล่านั้นมักจะไม่
แข็งแรงเหมือนของเดิม
Abdon Pena-Francesch หัวหน้าทีมวิจยั ล่าสุดนี้ กล่าวว่า

การซ่อมแซมตัวเองโดยธรรมชาตินนั้ ใช้เวลานาน แต่เทคโนโลยี
ทีพ่ วกเขาค้นพบนีเ้ หนือกว่าธรรมชาติ โดยวัสดุสงั เคราะห์ที่ได้
จากโปรตีนในฟันปลาหมึกนี้จะทำ�ให้สามารถย่นระยะเวลา
การซ่อมแซมตัวเองจาก 24 ชั่วโมงเหลือเพียง 1 วินาทีเท่านั้น
และยังกลับมามีความแข็งแรงเหมือนเดิมได้ 100%
นอกเหนือจากอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแล้ว นักวิจัย
กล่าวว่าวัสดุแบบใหม่จากฟันปลาหมึกยังสามารถนำ�ไปใช้งาน
กับผลิตภัณฑ์ ใดๆ ที่อาจมีรอยฉีกขาดและรอยแตกเล็กๆ ซึ่ง
อาจนำ�ไปสู่ความเสียหายถาวรจากการเคลื่อนไหวซ้ำ�ไปซ้ำ�มา
อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงแขนหุ่นยนต์ที่ใช้ ในภาคอุตสาหกรรม
หรือขาเทียมด้วย

รายละเอียดเพิม่ เติม>> https://www.voathai.com/a/self-repairing-masks/5524320.html
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ภาพถ่าย "มูลเพนกวิน" จากอวกาศ
เผยพิกัดที่อยู่เพนกวินแห่งใหม่
7 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ทีมนักวิทยาศาสตร์อังกฤษเผยข่าวดีว่าค้นพบถิ่นที่อยู่ของเพนกวินจักรพรรดิ
อีกหลายแห่งในทวีปแอนตาร์กติกาหรือบริเวณขั้วโลกใต้ โดยอ้างอิงจากหลัก
ฐานสำ�คัญคือพิกัดของ "มูลเพนกวิน" ที่บันทึกได้จากอวกาศ แต่ยังน่าห่วงว่า
ถิ่นอาศัยของเพนกวินส่วนใหญ่อาจถูกทำ�ลายจากภาวะโลกร้อนในสิ้นศตวรรษนี้

ทีม

เป็นสัดส่วนประชากรเพนกวินที่เพิ่มขึ้นมาราว 5-10% ของ
จำ�นวนเพนกวินในพื้นที่ และจากหลักฐานใหม่ที่เกิดขึ้นทำ�ให้
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ เ ชื่ อ ว่ า ตอนนี้ มี เ พนกวิ น จั ก รพรรดิ อ ยู่ ร าว
265,500–278,500 คู่ หรือราวครึ่งล้านตัวบริเวณขั้วโลกใต้
เพนกวินจักรพรรดิจะหาคู่ ผสมพันธุ์ และฟักไข่ ในพื้นที่
ห่างไกลบริเวณขัว้ โลกใต้ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ -50 องศาเซลเซียส ทำ�ให้
นักวิจัยต้องพึ่งพาภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียมเพื่อระบุ
พิกัดของเพนกวิน และปัจจุบันเพนกวินจักรพรรดิเป็นหนึ่งใน
สัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เนื่องจากภาวะโลกร้อน ซึ่งทีมวิจัย
บางกลุ่มประเมินว่าถิ่นที่อยู่อาศัยของเพนกวินจักรพรรดิอาจ
หดหายไปมากกว่า 30% ภายในช่วงปลายศตวรรษนี้ ได้

นักวิทยาศาสตร์แห่ง British Antarctic Survey
สำ�รวจพบทีอ่ ยูอ่ าศัยของเพนกวินจักรพรรดิ 61
แห่งบริเวณขั้วโลกใต้ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยสำ�รวจเอาไว้
ถึง 11 แห่ง หรือราว 20% โดยอ้างอิงจากภาพถ่ายดาวเทียม
Sentinel-2 ของยุโรป ที่ระบุพิกัดของมูลเพนกวิน หรือกัวโน
(guano) ปริมาณมากในพื้นที่เหล่านั้น ซึ่งได้เผยแพร่รายงาน
การวิจัยในวารสาร Remote Sensing in Ecology and Conservation ไปเมื่อเร็วๆ นี้
ปีเตอร์ เฟรทเวลล์ นักภูมิศาสตร์และหัวหน้าทีมวิจัย
ของ British Antarctic Survey บอกว่านี่คือข่าวดี เพียงแต่
ถิ่นที่อยู่ใหม่ที่ค้นพบนั้นเป็นเพียงพื้นที่เล็กๆ เท่านั้น และคิด

รายละเอียดเพิม่ เติม >> https://www.voathai.com/a/penguin-hidden-colonies-found-by-space-photos-08062020/5533601.html
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แนะนำ�แอปดี มีความรู้

FoodChoice

แอปฯ แสดงข้อมูลบนฉลากโภชนาการ

“แอปพลิเคชัน FoodChoice" เป็นเครือ
่ งมือในการให้ความรูท
้ างด้านโภชนาการ
เมือ
่ สแกนบาร์โค้ดจากผลิตภัณฑ์ ข้อมูลบนฉลากโภชนาการจะถูกแสดงในรูปแบบที่
สามารถเข้าใจได้งา่ ยเพือ
่ ใช้เป็นส่วนหนึง
่ ในการประกอบการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ท่ี
เหมาะสมกับสุขภาพของผูใ้ ช้งาน ได้อย่างรวดเร็ว ถ้าสแกนไม่พบข้อมูล ผูใ้ ช้สามารถ
ร่วมแชร์รป
ู ภาพผลิตภัณฑ์เพือ
่ เพิม
่ เติมข้อมูลในแอปพลิเคชันให้ทน
ั สมัยและครบถ้วน
อยูต
่ ลอดเวลา

FoodChoice ทําอะไรได้บ้าง
-

แสดงผลข้อมูลฉลากในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ
ช่วยผู้บริโภคในการตัดสินใจ เปรียบเทียบและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน
สามารถเลือกบริโภคได้เหมาะสมกับภาวะโภชนาการของตนเองได้
กําหนดปริมาณการรับประทานให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย

ดาวน์โหลดฟรี
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ร้อยพัน
วิทยา

รวิศ ทัศคร

รวิศ ทัศคร
เคยเป็นกรรมการบริหารและสมาชิกทีมบรรณาธิการ วารสารทางช้างเผือก สมาคมดาราศาสตร์ไทย เคยทำ�งานเป็นนักเขียน
ประจำ�นิตยสาร UpDATE นิตยสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น (มหาชน) จำ�กัด ปัจจุบันรับราชการ
เป็นอาจารย์ประจำ�สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แมงกะพรุน
อาหารแห่งอนาคต

แมงกะพรุน (jellyfish) ที่เราท่านคนไทยทุกคนคงคุ้นเคยกันดีนั้นถือเป็นแพลงค์
ตอนสัตว์ขนาดใหญ่บางชนิดก็มีพิษรุนแรง แต่ชนิดที่บริโภคได้นั้นมีจำ�นวนมากถึง
17 สายพันธุ์ ซึ่งแมงกะพรุนที่ใช้เป็นอาหารได้ส่วนใหญ่เป็นแมงกะพรุนที่อยู่ใน Class
Scyphozoa
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ร้อยพัน
วิทยา

แมง

โปรตีนคอลลาเจนและน้ำ�เสียเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมี
แร่ธาตุอีกหลายชนิด เช่น ฟอสฟอรัส เหล็ก แคลเซียม
ไอโอดีน และวิตามิน
ปกติ แ ล้ ว มี ก ารบริ โ ภคแมงกะพรุ น กั น หลากหลาย
ในแถบเอเชียโดยเฉพาะคนจีนซึ่งบริโภคกันมานับพันปี แต่
แมงกะพรุนสดนั้นเน่าเสียได้ง่ายในอุณหภูมิห้องจึงต้องนำ�ไป
แปรรูป ซึ่งมีการปรุงหลายวิธี แต่วิธีทั่วไปที่แปรรูปกันคือการ
ดองเค็มแบบกึ่งแห้ง หรือการนำ�ไปดองในน้ำ�เกลือประมาณ
20 วันขึ้นไป แล้วตากแห้ง
ชาวญีป่ นุ่ มีวธิ ถี นอมแมงกะพรุนตามแบบของตน โดยหมัก
ในเกลือสลับกับชัน้ เนือ้ แมงกะพรุนซึง่ ให้ความเข้มข้นน้�ำ เกลือ
ในช่วงร้อยละ 7.5-25 และเติมสารส้มลงไปผสมที่สัดส่วน
ร้อยละ 1–2.5 หมักเป็นเวลา 2–5 สัปดาห์ แล้วจากนั้นกด
ทับเพื่อทำ�ให้แห้งราว 4–6 วัน ต่อมาทำ�การลดความเค็มโดย
การแช่ในน้ำ� 1–2 วัน แล้วเตรียมปรุงเป็นอาหารโดยเติม
น้ำ�ส้มสายชู เสิร์ฟเป็นชามเล็กๆ เป็นอาหารเรียกน้ำ�ย่อย [2]
ซึ่งต่อมาได้มีงานวิจัยของ Huang [3] เมื่อปี ค.ศ. 1988
(พ.ศ. 2531) ซึ่งทดลองพัฒนากรรมวิธีใช้น้ำ�เกลือและสารส้ม
ให้ดีและเร็วขึ้น โดยสรุปว่าวิธีดองสามระยะได้ผลิตภัณฑ์
ออกมาน่ารับประทานที่สุดสำ�หรับแมงกะพรุนหัวกะหล่ำ�ปลี
(cannonball jellyfish; Stomolophus meleagris) คือระยะแรก
ใช้เกลือ 7.5% และสารส้ม 2.5% แช่ที่อัตราส่วน 1:2/3 (w/v)
สำ�หรับแมงกะพรุนสด 20 กิโลกรัม เป็นเวลา 2 วัน จากนัน้ ถ่ายมา
ใส่น�้ำ ดองระยะทีส่ อง ซึง่ มีเกลือ 15% และสารส้ม 1% เป็นเวลา
2 วัน จากนั้นทับด้วยน้ำ�หนัก 30 กิโลกรัมเป็นเวลาอีกสองวัน
จากนั้นในระยะที่สาม จะเทน้ำ�ดองออก แล้วคลุกเกลือแห้ง
เอาน้ำ�หนัก 10 กิโลกรัมทับแมงกะพรุนที่หนา 20 เซนติเมตร
เป็นเวลาอีก 2 วัน ด้วยวิธีนี้สามารถลดเวลาเหลือเพียง 8 วัน
โดยมีสมบัติคงเดิม และเก็บได้นานถึง 6 เดือน ในสภาพ
แช่เย็นที่ 10 องศาเซลเซียส
แมงกะพรุนหัวกะหล่ำ�ปลีนี้ชุกชุมมากตั้งแต่ภาคใต้ของ
นิวอิงก์แลนด์ สหรัฐอเมริกา อ่าวฟลอริดา ไปจนถึงเวเนซูเอลา
และอ่าวเม็กซิโก ซึ่งเดิมทีชาวตะวันตกรังเกียจไม่รับประทาน

กะพรุน (jellyfish) ที่เราท่านคนไทยทุกคน
คงคุ้นเคยกันดีนั้น ถือเป็นแพลงก์ตอนสัตว์
ขนาดใหญ่ บางชนิดก็มีพิษรุนแรง แต่ชนิดที่บริโภคได้นั้นมี
จำ�นวนมากถึง 17 สายพันธุ์ ซึ่งแมงกะพรุนที่ใช้เป็นอาหารได้
ส่วนใหญ่เป็นแมงกะพรุนที่อยู่ใน Class Scyphozoa
ในประเทศไทยนั้น พบแมงกะพรุนที่บริโภคได้ 3 สายพันธุ์
คือ แมงกะพรุนหอม (Mastigiad sp.) แมงกะพรุนหนัง (Rhopilema
hispidum) และแมงกะพรุนลอดช่อง (Lobonema smithii)
ซึง่ ในบ้านเราจะบริโภคแมงกะพรุนหนังกับแมงกะพรุนลอดช่อง
กันเสียมาก โดยนิยมนำ�มาดองกับน้�ำ ฝาดซึง่ เป็นอาหารพืน้ เมือง
ในภาคตะวันออก หรือนำ�มาตากแห้งใส่ในอาหารต่างๆ เช่น ใช้
ใส่ในเย็นตาโฟ หรือดองเค็มแบบกึง่ แห้งส่งขายต่างประเทศใน
แถบเอเชียที่มีความนิยมบริโภคแมงกะพรุนเช่นกัน เช่น จีน
ญี่ปุ่น เกาหลี
อั น ที่ จ ริ ง การดองฝาดนั้ น มี ป ระโยชน์ ที่ ไ ม่ ค าดคิ ด อยู่
ประการหนึง่ นัน่ คือการดองฝาดทำ�ให้มพี ฤกษเคมีทมี่ ฤี ทธิต์ า้ น
เชื้อแบคทีเรียจากพืชที่นำ�มาดองอยู่ในผลิตภัณฑ์แมงกะพรุน
ดองฝาดด้วย เพราะสารจากเปลือกไม้ของต้นอินทรีที่นำ�มา
ดองกับแมงกะพรุนหนังจะให้สารในกลุม่ แทนนิน ฟลาโวนอยด์
และฟีนอลิก ซึ่งมีผู้วิจัย [1] พบว่าส่งผลให้แมงกะพรุนหนัง
ดองฝาดมีความสามารถในการยับยัง้ เชือ้ ก่อโรคบางชนิด ได้แก่
Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus ATCC25923 และ
Psuedomonas aeruginosa ATCC27853 ในขณะทีค่ ณ
ุ สมบัติ
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนี้ จะไม่พบในแมงกะพรุนสด
นอกจากใช้ประโยชน์เพื่อการบริโภคในรูปแบบที่ทำ�กันมา
ข้างต้นแล้ว ปัจจุบันยังมีการแปรรูปเป็นแมงกะพรุนอบแห้ง
หรือทอดกรอบและปรุงรสอีกด้วย
ในปั จ จุ บั น อาหารเสริ ม หรื อ อาหารฟั ง ก์ ชั น กำ � ลั ง เป็ น ที่
ต้องการของตลาด ดังนั้นจึงมีผู้นำ�สารสกัดแมงกะพรุนไปทำ�
โปรตีนสกัดเข้มข้นและผงโปรตีนเข้มข้นเพือ่ ใช้ ในสูตรส่วนผสม
อาหารแปรรูปชนิดต่างๆ อีกด้วย นอกจากนี้ยังผลิตในรูป
เครื่องดื่มสกัดเข้มข้น หรือสกัดเอาคอลลาเจนเพื่อนำ�ไปใช้
งานด้านต่างๆ ด้วย เนื่องจากองค์ประกอบของมันซึ่งเป็น
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สารประกอบที่พบในรังไข่ของแมงกะพรุนชนิดนี้มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ
แบคทีเรียได้ [7] และภายใต้กลุ่มวิจัย GoJelly ศาสตราจารย์
Piraino ก็ ได้วิจัยเพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาสารอาหาร
ในแมงกะพรุนในการปรุงให้สุก โดยทดลองดูว่าถ้าไม่ดอง
เกลือแบบเอเชีย แต่ปรุงสุกโดยต้มน้ำ�ร้อน จะส่งผลต่อการ
เปลีย่ นแปลงโมเลกุลในเนือ้ มันอย่างไร โดยพบว่า แมงกะพรุน
ชนิด Rhizostoma pulmo (sea lung) ถึงแม้จะถูกต้มในน้ำ�
เดือดเป็นเวลา 10 นาที แต่ก็สามารถรักษากักเก็บสารต้าน
อนุมูลอิสระได้ดีท่ีสุด ในจำ�นวนแมงกะพรุนสามพันธุ์ท่ีพบ
ทั่วไปในทะเลเมอร์ดิเตอร์เรเนียน ได้แก่ Aurelia coerulea,
Cotylorhiza tuberculata และ Rhizostoma pulmo [7,8]

แต่กม็ กี ารประมงเพือ่ ขายให้แก่ญปี่ นุ่ ในราคากิโลกรัมละ 15.56
ดอลลาร์ [2] ซึ่งทัศนคติของชาวตะวันตกก็ยังคงเป็นเช่นนี้มา
จนถึงทศวรรษที่ 80–90 และแม้จะมีการศึกษาวิจยั ก็จะเป็นในเชิง
การนำ�ไปใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น ผสมอาหารสัตว์เสียมากกว่า
อย่างไรก็ตามก็ได้มีความพยายามในการทดลองเฟ้นหา
วิธีการดองเค็มแบบกึ่งแห้งให้เหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่นมาก
ที่สุด ตัวอย่างเช่น งานของกลุ่มวิจัยจากประเทศมาเลเซีย ที่
ทดลองกับแมงกะพรุนหนังสายพันธุ์มาเลเซีย (Rhopilema
esculentum) หรือที่สากลเรียก แมงกะพรุนเปลวไฟ (flame
jellyfish) จากอ่าวดาร์เวล รัฐซาบาห์ ที่เกาะบอร์เนียวเหนือ
ซึ่งมีลักษณะเหมือนแมงกะพรุนหนังของไทย ซึ่งพบว่าการใช้
เกลือ 30% และสารส้ม 2% ร่วมกับการเติมโซเดียมคาร์บอเนต
1 กรัม ร่วมกับการดองสี่ระยะ ซึ่งใช้เวลากว่า 17 วัน จะให้
ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด [9]
แต่เมือ่ เร็วๆ นีเ้ อง หลังจากชาวเอเชียรับประทานและรูจ้ กั
ใช้ประโยชน์จากแมงกะพรุนมานานนับพันปี ชาวตะวันตกก็
เริม่ มีทศั นคติเปลีย่ นไปในการบริโภคแมงกะพรุนบ้าง โดยในปี
พ.ศ. 2556 องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(FAO) ได้พิจารณาที่จะแนะนำ�เอาแมงกะพรุนเข้ามาในฐานะ
อาหารทะเล “ชนิดใหม่” สำ�หรับใช้ ในการบริโภคของมนุษย์
และใช้เป็นอาหารสำ�หรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�ในการเป็น
ยุทธศาสตร์หนึ่งที่จะช่วยให้วงการประมงโลกเลี้ยงตนเองได้
[4] และทางสหภาพยุโรปก็ได้มีการปรับแก้กฎหมายเกี่ยวกับ
อาหารชนิดใหม่ (novel food) ในปี พ.ศ. 2558 [5] รวมถึง
งานวิ จั ย ใหม่ ๆ ที่ มี ก ารศึ ก ษาโดยกลุ่ ม วิ จั ย ที่ นำ � โดย
ศาสตราจารย์ Piraino ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 ก็ได้รายงาน
ว่าแมงกะพรุนบางสปีชีส์ที่มีการแพร่พันธุ์ชุกชุมในแถบทะเล
เมอดิเตอร์เรเนียนนั้น มีสมบัติทางชีวเคมีและเนื้อสัมผัสเช่น
เดียวกับพันธุ์ที่บริโภคกันในเอเชียอีกด้วย ซึ่งเป็นการบุกเบิก
แนวทางการบริโภคมันในประเทศตะวันตกต่อไป [6]
ศาสตราจารย์ Piraino กับทีมวิจัยของเขายังได้ศึกษาสาร
ชนิดอื่นๆ ในแมงกะพรุนจากทะเล Mediterranean อีกหนึ่ง
ชนิด (Rhizostoma pulmo) ในโครงการ Pulmo และพบว่า

ฟิสก
ิ ส์ของแมงกะพรุนกรอบ
หรือแมงกะพรุนจะเข้ามาเป็นขนม
ขบเคีย
้ วแห่งอนาคต ?

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าทางตะวันตกเริ่มให้ความ
สนใจกับการบริโภคแมงกะพรุนมากขึ้นตามลำ�ดับ ในฐานะ
แหล่งอาหารทดแทนในอนาคตที่หาได้ ในท้องทะเล เช่นเดียว
กับกระแสความสนใจโปรตีนจากแมลง แล้วจะเกิดอะไรขึ้น
หากในอนาคตจะมีขนมรูปแบบใหม่เป็นแมงกะพรุนอบกรอบ
ทานแบบเดียวกับมันฝรั่งทอดขึ้นมาบ้าง
คงแปลกถ้าหากมีใครบอกว่าลองทานแมงกะพรุนแผ่นบาง
กรอบเป็นของขบเคี้ยวกันไหม แต่นักฟิสิกส์อาหารกลุ่มหนึ่ง
ได้หาวิธที จี่ ะแปลงสภาพแมงกระพรุนจากวุน้ ให้เป็นแผ่นกรอบ
ได้ส�ำ เร็จ ซึง่ พวกเขาหวังจะให้มนั กลายเป็นอาหารทีร่ บั ประทาน
กันทั่วไปมากขึ้นในฝั่งตะวันตก
นักวิชาการตะวันตกมองว่า กระบวนการแปรรูปแบบดอง
เค็มกึ่งแห้งทำ�ให้แมงกะพรุนแบบของเอเชียเรามีเนื้อสัมผัส
“เหมื อ นแตงกวาดอง” แต่ ก ลุ่ ม วิ จั ย ที่ นำ � โดยนั ก วิ จั ย จาก
มหาวิทยาลัยเดนมาร์กใต้ ชื่อ Mie Thorborg Pedersen ได้
พบวิธีใหม่สำ�หรับการแปรรูปแมงกะพรุนในปี พ.ศ. 2560 [10]
ซึ่งไม่เพียงแต่จะทำ�ให้แปรรูปได้รวดเร็ว แต่ยังได้เนื้อสัมผัส
ทีก่ รอบ แปลกใหม่ ซึง่ อาจจะดึงดูดผูบ้ ริโภคเพิม่ เติมได้อกี ด้วย
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รู ป ที่ 3 ภาพถ่ า ย Micrograph ของเนื้ อ เยื่ อ ชั้ น "มี โ ซเกลี ย "
(Mesoglea) ในส่วนหมวกของแมงกะพรุน จะเห็นเส้นใยบางๆ แนวตั้ง
ซึ่งคือสายใยคอลลาเจน ภาพวาดขยายเส้นใยเหล่านี้ออกมาให้เห็นชัด
ว่ า โครงสร้ า งทั่ ว ไปของคอลลาเจนประกอบด้ ว ยสายโซ่ โ พลี เ ปปไทด์
สามเส้นก่อตัวเป็นโครงสร้างแบบ triple-helix คล้ายเกลียวเชือกซึ่ง
ประกอบกันเป็นโครงสร้างของเส้นใยโดยจะมีอิออนโลหะทำ�หน้าที่สร้าง
พันธะข้าม (cross-linking) ระหว่างสายโพลีเปปไทด์

รูปที่ 1 สแกน QR code เพื่อดูคลิปบทสัมภาษณ์ของ Pedersen
ที่ https://www.youtube.com/watch?time_continue=
137&v=TiszLEbecK8 และอ่านเพิ่มได้ที่ https://www.theverge.
com/tldr/2017/8/2/16082462/jellyfish-crisps-ediblealcohol-denmark

ล่าสุด Pedersen และ Thomas Vilgis ซึ่งเป็นนักวิจัย
จากสถาบันแมกซ์แพลงก์ สาขาการวิจัยโพลิเมอร์ ใน Mainz
ประเทศเยอรมนี ได้นำ�แนวคิดทางฟิสิกส์มาอธิบายเพิ่มว่า
เพราะเหตุใดวิธีการเตรียมแมงกระพรุนวิธีต่างๆ รวมถึงวิธีที่
ใช้ ในงานวิจัยที่ทำ�ในปี พ.ศ. 2560 [10] จึงได้ผลลัพธ์ที่แตก
ต่างกันเช่นนั้น [11]

พวกเขาศึกษาแล้วพบว่าแม้วธิ กี ารที่ใช้กนั อยูใ่ นปัจจุบนั ใน
เอเชียจะดูเหมือนการนำ�เอาแมงกะพรุนไปดอง แต่จริงๆ แล้ว
กลไกของมันเหมือนการฟอกหนังเสียมากกว่า เนือ้ แมงกะพรุน
นัน้ มีองค์ประกอบเหมือนผิวหนัง ซึง่ ทัง้ สองอย่างนีม้ คี อลลาเจน
และอีลาสติน ซึง่ เป็นสารทีเ่ หมือนคอลลาเจน แต่ยดื ได้มากกว่า
พวกเขาสังเกตว่ากระบวนการเตรียมแมงกะพรุนนั้น
จะใช้การไม่ได้ หากเปลีย่ นเอาน้�ำ ส้มสายชูไปแทนสารส้ม
ดังที่กระทำ�กันในการดองผักผลไม้ และพบว่ากลไกใน
รูปที่ 2 ภาพแสดงความแตกต่างของพฤติกรรมของเจลในตัว
ทำ�ละลายที่ดี และไม่ดีตามลำ�ดับ ภาพ A แสดงเจลคาราจีแนน
ในน้ำ � ซึ่ ง เป็ น ตั ว ทำ � ละลายที่ ดี เจลจะพองออกและโครงข่ า ย
ของโพลิเมอร์กับตัวทำ�ละลายจะผสมกัน ส่วนภาพ B แสดง
สภาพเจลคาราจี แ นนในเอทอนอลซึ่ ง เป็ น ตั ว ทำ � ละลายที่ ไ ม่ ดี
ซึ่ ง อั น ตรกิ ริ ย าระหว่ า งโพลิ เ มอร์ กั บ ตั ว ทำ � ละลายกิ น พลั ง งาน
มากไป และระบบจะแยกออกเป็ น สองส่ ว นคื อ ตั ว ทำ � ละลายและ
เจลที่ยุบตัวลง
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รู ป ที่ 4 กลไกการยื ด หยุ่ น ของอี ล าสติ น A) โครงสร้ า งระดั บ ใหญ่ โ ดย
รวมของอี ล าสติ น เป็ น โครงข่ า ยที่ ไ ม่ เ ป็ น ระเบี ย บ ภาพซู ม แสดงการที่ ห มู่
hydrophobic group ที่ ไ ม่ ช อบน้ำ � ขั บ น้ำ � ออกไป B) เมื่ อ อี ล าสติ น ยื ด
ออกและโครงสร้ า งระดั บ ใหญ่ มี ค วามเป็ น ระเบี ย บขึ้ น ภาพซู ม จะแสดง
การที่หมู่ hydrophobic group จะต้องมีปฏิกิริยาต่อน้ำ�

การดองเค็มกึ่งแห้งนั้นจะขึ้นกับปริมาณของอิออนโลหะใน
สารละลายเช่นเดียวกับกระบวนการฟอกหนัง
บรรดานักวิจัยได้อธิบายว่าเนื้อสัมผัสที่กัดแล้วกรุบ ที่ ได้
จากวิธกี ารแปรรูปที่ใช้กนั มาในเอเชียนัน้ เกิดขึน้ เนือ่ งจากเนือ้
ของแมงกะพรุนยังคงสภาพเป็นเจลอยู่ ฟันคนเรากัดเข้าไปใน
เส้นใยคอลลาเจน-อีลาสติน ซึง่ จะเปลีย่ นรูป แล้วขาดในทีส่ ดุ
จากนั้นจึงฉีกออกจากกันดังรูปที่ 5

ส่วนวิธีการแบบใหม่ของพวกเขาจะให้เนื้อสัมผัสที่กรอบ
เหมือนกับแผ่นมันฝรัง่ ทอด ซึง่ การเปลีย่ นรูปร่างจะเกิดขึน้ ได้
น้อย และแม้แต่การได้รับแรงเพียงเล็กน้อยก็พอในการสร้าง
รอยแตก ซึ่งจะแตกขยายเพิ่มต่อไปในเนื้อแผ่นแมงกระพรุน
กรอบที่ทำ�ขึ้น
นั ก วิ จั ย ได้ ใ ห้ เ หตุ ผ ลว่ า นี่ คื อ ผลลั พ ธ์ จ ากการที่ เ จลได้
เปลี่ยนสภาพกลายเป็น “สภาวะแก้ว” ในที่นี้สภาวะแก้วหรือ
สภาพแก้วในอาหาร ไม่ได้หมายความว่าอาหารกลายเป็นแก้ว
หรือกระจกที่เราเห็นกัน แต่คือการที่มีสภาพเป็นสารละลาย
ที่ ไม่เป็นผลึกแต่อยู่ในสภาพของแข็งคล้ายกับแก้ว ลักษณะ
เหมือนกับการที่เราจุ่มลูกบอลยางลงไปในไนโตรเจนเหลว
ซึ่งจะทำ�ให้มันแตกโดยง่าย ดังนั้นการจุ่มแมงกะพรุนลงใน
สารละลายที่ถูกต้องจะสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
เนื้อมันได้
พวกเขาเริ่มโดยการจุ่มแมงกะพรุนลงไปในเอทานอล ทิ้ง
ไว้ ให้สายโมเลกุลอ่อนตัวลง ซึ่งกลไกการเปลี่ยนแปลงของ
อีลาสตินจะเป็นดังรูปที่ 6 จึงสูญเสียความสามารถในการ

รูปที่ 5 ภาพแสดงความรู้สึกกรุบเมื่อเคี้ยว (crunchy mouthfeel)
เมื่อกัดโครงสร้างเส้นใยที่ผ่านการฟอกของแมงกะพรุนด้วยวิธีหมัก
เกลือกึ่งแห้งที่ทำ�กันทั่วไป

รูปที่ 6 ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของอีลาสติน ภาพบน แสดงถึง
โครงสร้างของสายอีลาสตินที่ยุบตัวลงเป็นก้อนวุ้น (blob) จิ๋วๆ ซึ่งมี
ลักษณะโครงสร้างร้อยเรียงกันคล้ายสร้อยไข่มุก โดยบริเวณก้อนวุ้นที่
เกิดจากสายอีลาสตินที่พันกันแต่ละก้อน (แสดงด้วยสีน้ำ�เงิน) เปรียบได้
กับไข่มุกแต่ละก้อนบนสร้อยเส้นเดียวกัน ซึ่งสายโซ่โมเลกุลจะพันกันแน่นใน
กรณีนี้เพราะใช้น้ำ�เป็นตัวทำ�ละลายที่ ไม่ดี ภาพล่าง แสดงถึงโครงสร้างของ
สายอีลาสตินที่ยุบลงเป็นก้อนวุ้นจิ๋วเช่นกัน (แสดงด้วยสีแดง) แต่ ในกรณี
หลังนี้ ใช้เอทานอลที่มีขั้วน้อยกว่าน้ำ� เป็นตัวทำ�ละลายที่ดีสำ�หรับอีลาสติน
ทำ � ให้ โ ครงสร้ า งเส้ น สายอี ล าสติ น ภายในก้ อ นวุ้ น ยื ด ออกมากกว่ า ทำ � ให้
สูญเสียคุณสมบัติความสามารถในการยืดหยุ่นของมันไป
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ร้อยพัน
วิทยา
รู ป ที่ 7 รู ป ซ้ า ยมิ ว โคโปรตี น จะละลายในน้ำ � และจั บ กั บ น้ำ � ที่ เ ป็ น ตั ว ทำ � ละลายที่ ดี
แต่เมื่อละลายในแอลกอฮอล์เอทานอลที่เป็นตัวทำ�ละลายที่ ไม่ดี มิวโคโปรตีนจะ
ยุบตัวลงเป็นก้อนเล็กๆ ดังภาพบนขวา แล้วเมื่อมีความเข้มข้นมากขึ้นในตัวทำ�
ละลายที่ ไม่ดี จะก่อตัวเป็นโครงข่ายที่มีพันธะข้ามแบบ soft crosslink ยึดกันอยู่

ยืดหยุ่นของมันไปเพราะเอทานอลเป็นตัวทำ�ละลายที่ดีของ
อี ล าสติ น แต่ ใ นโมเลกุ ล บางชนิ ด เช่ น มิ ว โคโปรตี น และ
มิวโคโพลีแซกคาไรด์ เอทานอลจะเป็นตัวทำ�ละลายที่ ไม่ดี
โครงสร้างจะเกิดพันกันจนกลายเป็นของแข็งที่มีลักษณะ
เหมือนยาง ซึ่งมีกลไกดังรูปที่ 7
การนำ�เอาเอทานอลออกจะทำ�ให้เหลือน้ำ�อยู่น้อยกว่า
วิ ธี เ ดิ ม ๆ และก่ อ รู ป โครงสร้ า งให้ เ ปลี่ ย นเป็ น สภาวะแก้ ว
โครงสร้างจะเหลือในรูปของโครงข่ายทีม่ พี นั ธะเชือ่ มต่อกัน ซึง่
โมเลกุลต่างๆ ไม่สามารถเคลือ่ นทีผ่ า่ นกันและกันไปได้งา่ ยนัก
โดยมีค่าโมดูลัสของเนื้อแมงกะพรุนที่เปลี่ยนไปดังรูปที่ 8 แต่

รูปที่ 9 เนื้อแมงกะพรุนแห้งในสภาพแก้ว การบิดเบี้ยวของรูปร่าง
เพียงน้อยนิดก็ทำ�ให้เกิดรอยแตกได้ ในรูปกลางเนื่องจากโมเลกุลไม่
สามารถเคลื่ อ นที่ ไ ด้ และในภาพขวารอยแตกจะมากขึ้ น ต่ อ ไปในเนื้ อ
ของของแข็งในสภาพแก้ว เพียงใส่แรงลงไปเล็กน้อยเท่านั้น

จะแตกหักภายใต้แรงทีเ่ กิดจากการเคีย้ วดังรูปที่ 9 ส่งผลให้ได้
เป็นแผ่นแมงกะพรุนกรอบน่ารับประทาน
รามา แบนซิล (Rama Bansil) ศาสตราจารย์กิตติคุณที่
มหาวิทยาลัยบอสตัน ซึ่งสอนวิชาเกี่ยวกับฟิสิกส์ของอาหาร
เชื่อว่างานวิจัยนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งในหลายความเป็นไปได้ ใน
การนำ�เอาวิชาฟิสิกส์มาใช้กับวิทยาศาสตร์การอาหาร
วิลจิสแนะนำ�ว่า หลักการในการนำ�เอาวิชาฟิสกิ ส์มาใช้กบั
อาหารแบบเดียวกันนี้ น่าจะเป็นประโยชน์ ในเป้าหมายทีก่ �ำ ลัง
จะมาถึง เช่น ลดปริมาณของเกลือในขนมปังหรือไส้กรอก เขา
เชือ่ ว่าความรูค้ วามเข้าใจวิทยาศาสตร์ทอี่ ยูเ่ บือ้ งหลังโครงสร้าง
ของอาหารจะให้วธิ กี ารแก้ปญ
ั หาทีต่ รงเป้ามากกว่าการลองผิด
ลองถูกเพือ่ หาวิธใี นการเปลีย่ นสูตรส่วนผสม และยังได้ปจั จัย
ด้านคุณภาพที่เป็นที่ต้องการ เช่นเนื้อสัมผัส เป็นต้น [12]
ในอนาคตเราจะเห็นการนำ�เอาความรูท้ างฟิสกิ ส์ วิศวกรรม
วัสดุศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาขาอื่นๆ มาบูรณาการใช้กับ
อุตสาหกรรมอาหารมากกว่าเดิม วัตถุดบิ อาหารจะมีหลากหลาย
มากขึ้น ผลิตด้วยต้นทุนน้อยกว่าเดิม และส่งผลให้มีอาหาร
แปลกๆ ใหม่ๆ มาให้ลิ้มลองกันอย่างแน่นอน

รูปที่ 8 ผลการแปรรูปด้วยการทำ�ให้แห้งของส่วน mesoglea จาก
การใช้ ตั ว ทำ � ละลายสองแบบในการแช่ แ มงกะพรุ น เปรี ย บเที ย บกั น
โดยกราฟแสดงค่ า โมดู ลั ส ที่ เ ป็ น ฟั ง ก์ ชั น กั บ ปริ ม าณตั ว ทำ � ละลาย
(1 = 100%) ซึ่งหลังอบค่าโมดูลัสจะเพิ่มและสมบัติด้านเนื้อสัมผัส
จะเปลี่ยนไปมากเนื่องจากการก่อตัวของโครงสร้างแบบร่างแหและการ
กลายสภาพเป็นแก้วทำ�ให้เกิดความกรอบ ของ “เนื้อสัมผัส” ที่วัด
ด้ ว ยค่ า elastic moduli ดั ง แสดงในภาพด้ ว ยกราฟสี แ ดงเส้ น บน
ที่ช่วงค่า solvent content น้อย ๆ ภายหลังการทำ�ให้แห้ง
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ผศ. ดร.ป๋วย อุ่นใจ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร.ป๋วยอุ่นใจ | http://www.ounjailab.com
นักวิจัยชีวฟิสิกส์และอาจารย์ประจำ�ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นักสื่อสารวิทยาศาสตร์
นักเขียน ศิลปินภาพสามมิติ และผู้ประดิษฐ์ฟอนต์ไทย มีความสนใจทั้งในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี งานศิลปะและบทกวี
แอดมินและผู้ร่วมก่อตั้งเพจ FB: ToxicAnt เพราะทุกสิ่งล้วนเป็นพิษ

ฟีโรโมนกับมหาวิบัติ
ตั๊กแตนถล่มโลก
หมอกควั น จากพิ ษ เศรษฐกิ จ ผลพวงจากวิ ก ฤติ โ ควิ ด 19 ยั ง ไม่ ทั น
จะจางหาย ทว่าการคุกคามครัง
้ ใหม่กไ็ ด้กอ
่ ตัว แพร่กระจายสร้างปัญหาใหม่
ขึ้นแล้วในหลายประเทศทั่วโลก

แต่

มรสุมแห่งการทำ�ลายล้างคราวใหม่นี้ ไม่ใช่โรคร้ายที่มี
เป้าหมายเป็นมนุษย์ แต่กลับเป็นกองทัพตัก๊ แตนนับล้าน
ที่รวมกลุ่มกันเป็นกองทัพขนาดมหึมาบินว่อนไปทั่วมืดฟ้ามัวดินราว
วันสิ้นโลก ทำ�ลายพืชผลทางการเกษตรที่เป็นอาหารของมนุษย์ ใน
หลายพื้นที่ทั้งในแอฟริกาและตะวันออกกลางจนแทบไม่เหลือหรอ
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การคุกคามของกองทัพแมลงนี้อาจ
จะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นประวัติศาสตร์
ที่ซ้ำ�รอยเดิมเวียนไปเวียนมา ซ้ำ�ๆ ซากๆ
ภาพการรุ ก รานของกองทั พ ตั๊ ก แตนมี
จารึกไว้ ในสุสานอียิปต์ โบราณตั้งแต่ราวๆ
สองพั น ปี ก่ อ นคริ ส ตกาล หรื อ แม้ ใน
มหากาพย์ ในตำ�นานอย่างอีเลียด (Iliad)
ก็ยังมีกล่าวถึง จะว่าไปก็คงเป็นเหมือน
ฉากแห่งโศกนาฏกรรมเดิมๆ ที่ส่งผลให้
เกษตรกรในหลายๆ ประเทศอาจถึงขั้น
ล้มละลาย เฝ้ามองดูพชื พรรณธัญญาหาร
ทีเ่ ฝ้าเพาะเลีย้ งมาแรมปีอนั ตรธานหายไป
ในไม่ กี่ วั น กั บ ฝู ง ตั๊ ก แตนขนาดใหญ่ ที่
บินว่อนกันยั้วเยี้ย โดยไม่รู้จะทำ�อย่างไร
โดยปกติ ตัก๊ แตนจะไม่คอ่ ยจะถือเป็น
ปัญหาใหญ่ทางการเกษตร เพราะมักจะ

อยู่ แ ยกกั น แบบเดี่ ย วๆ แต่ ใ นสภาวะ
แวดล้อมที่เหมาะสม อาจจะเป็นระยะ
ฝนชุก อากาศชื้น หรืออาจจะเกี่ยวมรสุม
เขตร้อน พวกตั๊กแตนจะเปลี่ยนแปลงไป
อย่างเห็นได้ชัด ทั้งสี ทั้งขนาดตัว ทั้ง
พฤติกรรม ในระยะนี้ พวกมันจะเข้ารวมฝูง
และขยายพันธุ์เพิ่มจำ�นวนอย่างรวดเร็ว
ทบเท่าทวีคูณ (อาจจะมากถึงยี่สิบเท่า
ในระยะเวลาเพียงแค่สามเดือน) กองทัพ
แมลงขนาดมโหฬารจะแพร่กระจายไปทัว่
ราวกับกองกำ�ลังเคลือ่ นทีเ่ ร็วไล่กดั กินพืช
ผลทางการเกษตรจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง
และเมือ่ นัน้ พวกมันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่
ระดับโลก
นักวิทยาศาสตร์จะเรียกระยะการอยู่
แบบโดดเดีย่ วของตัก๊ แตนว่าระยะโดดเดีย่ ว

ภาพวาดตั๊กแตนที่รวมฝูงถล่มประเทศอังกฤษในป 1748 โดย De la Cour
(เครดิตภาพ: National Libray of Wales)
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(Solitary phase) และเรียกระยะการรวม
กลุม่ ของตัก๊ แตนว่า “ระยะเข้าสังคม” หรือ
ระยะ “กริแกเรียส (gregarious phase)”
“ฝูงตัก๊ แตนในระยะกริแกเรียสอาจจะมี
สมาชิกในฝูงได้มากมายหลายพันล้านตัว”
คี ท เครสแมน (Keith Cressman)
ผู้ เ ชี่ ย วชาญจากองค์ ก ารอาหารและ
การเกษตรแห่ ง สหประชาชาติ (UN
Food and Agriculture Organization,
FAO) ให้สัมภาษณ์ “หนึ่งกองคาราวาน
ตั๊กแตนอาจจะอพยพต่อกันได้ ย าวไกล
หลายสิ บ กิ โ ลเมตรแต่ ที่ น่ า สะพรึ ง ที่ สุ ด
ก็คือ อานุภาพการทำ�ลายล้ า งพื ชพั น ธุ์
ธัญญาหารต่อวันของฝูงตั๊กแตนอพยพ
โดยทัว่ ไป ทีม่ ขี นาดราวๆ 4 ถึง 8 พันล้านตัว
จะเทียบเท่ากับปริมาณอาหารที่สามารถ
เอามาใช้ เ ลี้ ย งปากท้ อ งผู้ ค นได้ ม ากถึ ง
ราวๆ สามล้านห้าแสนคนเลยทีเดียว”
ผู้เชี่ยวชาญจาก UN ยังเสริมอีกว่า
“ปีนี้ ในเคนยา ปัญหาตั๊กแตนดูจะสาหัส
เป็นพิเศษ เรียกว่าหนักที่สุดในรอบ 70 ปี
ทีจ่ ริง ในอินเดียและปากีสถาน สถานการณ์
ก็หนักหนาไม่แพ้กัน” ซึ่งในตอนนี้รัฐบาล
ในหลายประเทศที่ ต้ อ งประสบปั ญ หา
ตั๊กแตนระบาดก็เริ่มที่จะตื่นตัวและเริ่ม
คิดค้นหาวิธีควบคุมกองทัพตั๊กแตนกัน
บ้างแล้ว ส่วนใหญ่ก็อจะใช้การโปรยสาร
ฆ่าแมลงหรือสปอร์ราฆ่าแมลงลงมาจาก
เครื่องบิน เพื่อจัดการฝูงแมลง แต่ทว่า
การจัดการกับกองทัพตั๊กแตนนับพันล้าน
ตัวที่เคลื่อนที่ ไปอย่างรวดเร็วก็ยังคงเป็น
เรื่องที่ท้าทายมากๆ
แต่ปัญหาก็คือมหกรรมตั๊กแตนถล่ม
เมืองไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ ในทุกๆ ปี แต่
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นานๆ ทีถึงจะมีสักครั้ง การระบาดครั้ง
สุดท้ายที่หนักหนาจนถึงขนาดทำ�ให้เกิด
ทุพภิกขภัยแบบหนักๆ ได้ ก็เนิน่ นานตัง้ แต่
ช่วงกลางทศวรรษที่แล้ว
งานวิจัย “พื้นฐาน” ที่จะช่วยให้เรา
เข้าใจชีววิทยาของตัก๊ แตนได้อย่างถ่องแท้
จนสามารถทำ�นายการเปลีย่ นพฤติกรรมจาก
ระยะโดดเดี่ยวเพื่อเข้าสู่ระยะกริแกเรียส
ก็เลยถูกมองเป็นว่าเป็นงานวิจัยชั้นสอง
แนวๆ งานวิจัยลูกเมียน้อย ที่ผู้ ให้ทุนดูจะ
ไม่ค่อยเห็นความสำ�คัญเท่าไร เพราะไม่
ได้จะช่วยตอบโจทย์เศรษฐกิจได้ ในระยะ
เวลาอันสั้น
ปัจจุบันเราจึงยังไม่มีระบบอะไรที่จะ
ช่วยทำ�นายได้ว่าการระบาดครั้งใหม่จะ
เกิดขึ้นอีกเมื่อไร ที่ ไหน และจะจัดการกับ
มันอย่างไรดี

งานวิ จั ย ล่ า สุ ด ที่ พึ่ ง ตี พิ ม พ์ อ อกมา
ในวารสาร Scientific Reports โดยทีม
วิจัยจากเคนยา และ FAO ได้นำ�เสนอ
ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ข้อมูลต่างๆ ทั้ง
ปริมาณน้ำ�ฝน อุณหภูมิ ความชื้นในดิน
รวมถึงการเกิดการคุกคามของฝูงตัก๊ แตน
นับหลายพันแหล่งที่ ได้มาจากฐานข้อมูล
ทีบ่ นั ทึกไว้เกือบหมืน่ รายการ มาช่วยทำ�นาย
แหล่ ง ผสมพั น ธุ์ แ ละระดมผลของพวก
ตั๊ ก แตน ที่ จ ะทำ � ให้ เ ราสามารถเข้ า ไป
จัดการวางกับดัก สังหาร และควบคุม
จำ�นวนประชากรพวกมันได้ตั้งแต่ก่อนที่
จะทวีคูณขยายเผ่าพันธุ์ไปจนคุมไม่อยู่ได้
กระนั้ น ผลการทำ � นายของระบบ
ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ก ารั น ตี ว่ า จะถู ก
เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่จริงแล้วผลของมัน
ยังคงต้องรอการประเมินความถูกต้อง
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แม่ น ยำ � ก่ อ นว่ า ตรงแค่ ไ หน แต่ นั ก
วิ ท ยาศาสตร์ ส่ ว นใหญ่ ก็ ยั ง เชื่ อ ว่ า ไม่ ว่ า
ระบบปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ นี้ จ ะทำ � งานได้ ดี
เพียงไร ก็ยังอาจจะต้องมีการปรับแต่ง
และฟี ด ข้ อ มู ล ใหม่ ๆ เติ ม เข้ า ไปเรื่ อ ยๆ
เพือ่ ช่วยเพิม่ ความสามารถในการคาดการณ์
การระบาดให้ได้แม่นยำ�มากยิง่ ๆ ขึน้ ไป ซึง่
จะน่าเชื่อถือจนสามารถเอามาประยุกต์
ใช้งานได้จริงๆ เมือ่ ไร ก็คงต้องลุน้ กันอีกที
แต่อีกงานวิจัยหนึ่งที่พึ่งจะเผยแพร่
ในวารสาร Nature โดยทีมนักวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยเหอเป่ย (Hebei University)
และสถาบั น บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาศาสตร์ จี น
(Chinese Academy of Science) ได้เผย
องค์ความรู้ใหม่ทส่ี �ำ คัญทีจ่ ะช่วยไขความลับ
ให้ เ ราเข้ า ใจได้ ว่ า อะไรที่ ทำ � ให้ ตั๊ ก แตน
ที่เคยอยู่เดี่ยวๆ เปลี่ยนใจแล้วหันมารวม

กันยายน 2563

สภากาแฟ

วารสาร Nature

กลุ่มกันเป็นฝูงตั๊กแตนขนาดยักษ์ได้
พวกเขาสกัดสารเคมีที่ตั๊กแตนหลั่ง
ออกมาได้ทั้งหมด 35 ชนิดและทดสอบ
คุณสมบัตขิ องสารแต่ละตัวอย่างละเอียด
พบว่ามีสารฟีโรโมนอยูช่ นิดหนึง่ ทีเ่ รียกว่า
4-vinylanisole หรือ 4VA ที่โดดเด่นใน
การดึงดูดตั๊กแตนตัวอื่นๆ ให้เข้ามาสนใจ
รวมฝูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ สารตัวนี้
มีอทิ ธิพลกับตัก๊ แตนได้แทบทุกเพศทุกวัย
ตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงตัวเต็มวัย ทั้งตัวผู้
และตัวเมีย ทั้งพวกที่อยู่ระยะโดดเดี่ยว
และในระยะกริแกเรียส
คำ�ถามคือแล้วตั๊กแตนจะเริ่มสร้าง
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4VA เพือ่ ดึงดูดให้ตกั๊ แตนตัวอืน่ เข้ามารวม
ฝูงเมือ่ ไร ? พวกเขาพบว่าเมือ่ พวกมันเริม่
อยู่ด้วยกันหลายตัว พวกมันจะเริ่มหลั่ง
4VA ออกมาเพื่อเรียกตั๊กแตนตัวอื่นให้มา
สมทบ
ที่ เ ด็ ด กว่ า นั้ น คื อ พวกเขาพบว่ า ฝู ง
ตั๊ ก แตนเริ่ ม ต้ น โดยมี ตั๊ ก แตนเพี ย งแค่
สี่ห้าตัวก็เพียงพอแล้วที่จะกระตุ้นให้พวก
มันเริม่ ผลิต 4VA เรียกพวกพ้องมาก่อร่าง
สร้างฝูงจนกลายเป็นกองทัพได้
นอกจากนี้นักวิจัยยังค้นพบยีน Or35
ซึ่งเป็นยีนที่ใช้ ในการสร้างโปรตีนตัวรับ
ของ 4VA ในเซลล์ประสาทรับกลิ่นใน
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หนวดของตั๊ ก แตนและพิ สู จ น์ ต่ อ ไปอี ก
ว่าโปรตีนตัวนี้มีความสำ�คัญมากสำ�หรับ
พฤติกรรมรวมกลุ่มของตั๊กแตน พวกเขา
พบว่าเมื่อลบยีน Or35 ออกไปจากจีโนม
ของตัก๊ แตนโดยใช้เทคนิค CRISPR-Cas9
ตั๊กแตนกลายพันธุ์ที่ถูกลบยีน Or35
ออกไปแล้วจะไม่รบั รูฟ้ โี รโมน 4VA และไม่
ตอบสนองต่อสัญญานเรียกเข้าสังคมแต่
อย่างใด ต้องขอบคุณเทคโนโลยี CRISPR-Cas9 ที่ช่วยให้นักวิจัยสามารถบ่งชี้
และพิสูจน์บทบาทของโปรตีนตัวรับของ
4VA ได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว เพราะ
ในอดีต การค้นหาโปรตีนตัวรับ (receptor)

สภากาแฟ
ของฟีโรโมนของแมลงถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย อย่างใน
กรณีของ “แบมบิคอล (Bambykol)” ฟีโรโมนแมลง
ตัวแรกที่พบในหนอนไหม (Bombyx mori) นักวิจัย
จำ�ต้องใช้เวลากว่า 50 ปีเพื่อฟันธงลงไปว่าโปรตีน
ตัวใดที่ทำ�หน้าที่เป็นโปรตีนตัวรับของแบมบิคอล
แม้ว่าการค้นพบฟีโรโมน 4VA จะถือเป็นการเปิด
ศักราชใหม่แห่งความเข้าใจในกลไกการรวมกลุ่มของ
แมลงจำ�พวกตัก๊ แตนทีอ่ าจจะเป็นประโยชน์ในการเอาไป
ประยุกต์ ใช้ ในการสร้างนวัตกรรมที่จะใช้ ในการดัก
จับกองทัพตั๊กแตนก่อนที่จะอพยพสร้างปัญหาไปทั่ว
ก็เป็นได้ แต่การค้นพบโปรตีนตัวรับของ 4VA ที่ชื่อว่า
Or35 ถือได้ว่าเป็นพัฒนาการอีกก้าวที่สำ�คัญยิ่งกว่า
เพราะมันอาจจะนำ�ไปสู่ในการออกแบบสารเคมีเพื่อ
ยับยั้งการทำ�งานของโปรตีนตัวรับตัวนี้และหยุดการ
รวมฝูงไปเลยตั้งแต่แรก เรียกว่าปิดจบปัญหาไปเลย
ตั้งแต่ปัญหานั้นยังไม่เกิด
แม้งานวิจัยนี้จะช่วยอธิบายกลไกการรวมฝูงของ
แมลงได้เป็นอย่างดี และทำ�ให้เราเข้าใจชีววิทยาของ
แมลงในกลุ่มนี้แบบเห็นภาพมาขึ้น แต่ทว่าก็ยังคงมี
คำ�ถามอีกมากมายที่ต้องรอคำ�ตอบต่อไป เช่น มีสาร
อืน่ ๆ อีกมัย้ ทีจ่ ะช่วยกระตุน้ การรวมฝูงของแมลงพวกนี้
แล้ว 4VA นัน้ นอกจากจะสามารถกระตุน้ การรวมฝูงได้
แล้วนัน้ ยังช่วยกระตุน้ การเปลีย่ นสีของแมลงด้วยหรือ
เปล่า หรือว่าแค่ท�ำ หน้าทีเ่ รียกรวมฝูงเฉยๆ ในตอนแรก
แล้วจึงมีสารฟีโรโมนอื่นๆ มารับช่วงต่อไปในภายหลัง
เห็นได้ชัดว่าปัญหาแห่งพายุตั๊กแตนนี้ยังต้องการ
งานวิจยั เพือ่ ช่วยสร้างองค์ความรูอ้ กี มากมายกว่าทีเ่ รา
จะสามารถควบคุมและจัดการยุติปัญหานี้ ไปได้แบบ
ตัดไฟตั้งแต่ต้นลม !
แต่จะว่าไปตั๊กแตนทอดก็อร่อยดีนะครับ...
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ห้องภาพ
สัตว์ปา่
ไทย

ประทีป ด้วงแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปรอดโอ่งเมืองเหนือ
Alophoixus pallidus

ปรอดโอ่งเมืองเหนือเป็นนกทีม
่ ข
ี นาดเล็ก ขนบริเวณคอหอยเป็นพุม
่ ลักษณะคล้ายเครา
ซึง
่ เป็นลักษณะเด่นอย่างหนึง
่ ของนกในกลุม
่ นี้ มักพบเป็นฝูงตามป่าดิบ
อาศัยหากินตามพุม
่ ของต้นไม้และไม้พม
ุ่
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วริศา ใจดี (ไอซี)
เด็กสาย(พันธุ์)วิทย์สานศิลป์ ชอบเรียนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ สนใจเรื่องเกี่ยวกับอวกาศ
และสัตว์เลี้ยงตัวจิ๋ว เวลาว่างชอบทำ�งานศิลปะ กำ�ลังค้นหาสูตรผสมที่ลงตัวระหว่างวิทย์กับศิลป์
Instagram : iizeewj

“STARGAZING EXPEDITION”
Day 5

ภารกิจในช่วงเช้าของวันนี้ คือการเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของเมืองคาร์ดิฟฟ์
“National Museum Cardiff” ตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยคาร์ดิฟฟ์
ซึ่งสามารถเดินถึงกันได้อย่างสบายๆ
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ที่

นี่เป็นแหล่งความรู้แบบครบเบ็ดเสร็จ
สมบูรณ์จริงๆ ซึง่ ฉันสามารถเดินเทีย่ ว
ได้ทงั้ วันโดยไม่เบือ่ เลยล่ะ (แม่เคยแซวฉันว่า
ฉันอยากมีบา้ นอยูท่ พี่ พิ ธิ ภัณฑ์ เพราะแม่ตอ้ ง
ไปนั่งรอฉันเดินวนไปเวียนมาในพิพิธภัณฑ์
ตั้งแต่เช้าจรดเย็น แถมต้องพากลับไปใหม่
ในวันรุ่งขึ้นอยู่บ่อยๆ)
ฉันเคยชมภาพยนตร์เรื่อง Night at the
Museum ที่สิ่งจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์กลับมี
ชีวติ ขึน้ มาในยามค่�ำ คืน ในวันนัน้ ฉันเองก็รสู้ กึ
เหมือนกับทุกอย่างในนี้มีชีวิตขึ้นมาเหมือน
กัน เพราะทุกอย่างถูกรวมเอาไว้ ในสถานที่นี้
อย่างน่ามหัศจรรย์ เสมือนเป็นแหล่งความรู้
ที่สามารถจับต้องได้
เริ่ ม ต้ น ชั้ น ล่ า งด้ ว ยหุ่ น สั ต ว์ ส ตั ฟ ฟ์
มากมาย บางตัวก็ดูเหมือนจริงจนน่ากลัว
บางตัวแอบมีกลไกไว้ที่จะขยับและส่งเสียง
คำ�รามให้ผชู้ มทีเ่ ดินผ่านตกใจเล่น มีทง้ั สัตว์บก
สั ต ว์ น้ำ � ไปจนถึ ง โครงกระดู ก ฟอสซิ ล ของ
ไดโนเสาร์ ในขณะที่ชั้นสองของพิพิธภัณฑ์
จะเน้นจัดแสดงงานศิลปะทั้งยุคอดีตและ
ปัจจุบัน ลักษณะสถาปัตยกรรมของตึกเอง
ก็ถูกออกแบบให้ดูแตกต่างทำ�ให้ราวกับว่า
ฉันได้เดินผ่านจุดต่างๆ ในประวัติศาสตร์ที่
น่าติดตามค้นหา นับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มาที
เดียวได้ครบทั้งวิทย์ทั้งศิลป์จริงๆ
ในห้ อ งโถงส่ ว นกลางมี ก ารจั ด แสดง
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เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ให้เราได้ชมกัน
โดยส่วนหนึ่งจะเน้นไปที่ประวัติศาสตร์ของ
ประเทศเวลส์ อีกส่วนเป็นเรื่องราวในอดีตที่
น่าจดจำ�ของมนุษยชาติ แน่นอนว่าที่พลาด
ไม่ได้เลยก็คอื ก้าวแรกของมนุษย์บนดวงจันทร์
ของภารกิ จ อพอลโลที่ โ ด่ ง ดั ง มาจนถึ ง
ทุกวันนี้
ใช่แล้ว ! ที่นี่เป็นที่จัดแสดงหินที่ถูกขุด
จากดวงจันทร์และถูกนำ�กลับมาพร้อมกับ
ยานอพอลโล 12 ในเดือนพฤศจิกายน ปี
พ.ศ. 2512 โดยทางนาซาได้อนุญาตให้ทาง
พิพิธภัณฑ์ยืมมาจัดแสดงเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ของนิทรรศการ The Evolution of Wales
ถือเป็นชิ้นงานแสดงที่มีมูลค่าแพงที่สุดใน
พิพิธภัณฑ์นี้เลยทีเดียว เพราะต้องลงทุน
ลงแรงในการใช้ ย านอวกาศขึ้ น ไปพร้ อ ม
นักบินอวกาศเพื่อไปเก็บหามาจากดวงจันทร์
จึงไม่ใช่เรื่องที่จะทำ�กันได้ง่ายๆ เลย
จนถึงปัจจุบันนี้สหรัฐอเมริกาส่งนักบิน
อวกาศไปเยือนดวงจันทร์ ได้สำ�เร็จจำ�นวน
6 ครัง้ นัน่ ก็คอื ภารกิจอพอลโล 11, 12, 14, 15,

16 และ 17 ทำ�ให้มีธงชาติอเมริการวม 6 ผืน
ที่ ปั ก บนดวงจั น ทร์ และมี นั ก บิ น อวกาศ
ชาวโลกเพียง 12 คนเท่านั้นที่เคยเหยียบบน
ผิวดวงจันทร์ ซึ่งได้แก่
นีล อาร์มสตรอง และบัซ อัลดริน
ภารกิจอพอลโล 11 ในปี พ.ศ. 2512
ชาร์ล คอนราด และแอลัน บีน
ภารกิจอพอลโล 12 ในปี พ.ศ. 2512
แอลัน เชปเพิร์ด และเอ็ดการ์ มิตเชล
ภารกิจอะพอลโล 14 ในปี พ.ศ. 2514
เดวิด สก็อตต์ และเจมส์ เออร์วิน
ภารกิจอพอลโล 15 ในปี พ.ศ. 2514
จอห์น ยัง และชาร์ล ดุก
ภารกิจอพอลโล 16 ในปี พ.ศ. 2515
ยูจีน เชอร์แนน และแฮร์ริสัน สมิตต์
ภารกิจอะพอลโล 17 ในปี พ.ศ. 2515
และแอลัน บีน คือนักบินอวกาศผู้ที่นำ�
หินก้อนนี้กลับมายังโลก ทางนาซาได้เก็บ
รักษาหินก้อนนี้ ไว้ ในกล่องนิรภัยที่บรรจุด้วย
ก๊าซไนโตรเจน และมีเพียงนาซาเท่านั้นที่มี
กุญแจเปิดกล่องใบนี้

ไม่อยากจะเชื่อว่าชิ้นส่วนจากอวกาศที่
ถูกนำ�ลงมาเก็บอยู่ใกล้กับโรงเรียนฉันแค่นี้
เอง ! แถมแอลัน บีน ยังเป็นนักบินอวกาศ
สายศิลปะเสียด้วย นัน่ คือสาเหตุทฉี่ นั ตืน่ เต้น
มากที่ ได้มีโอกาสมาชม

ภาพหินจากดวงจันทร์ที่แอลัน บีนนำ�กลับมา
พร้อมกับยานอะพอลโล 12

ขอบคุณภาพจาก https://www.iflscience.com/space/apollo-12-astronaut-alan-bean-the-fourth-person-to-walk-on-the-moon-has-died-at-86/
ภาพซ้าย: ภาพแอลัน บีนกำ�ลังเก็บชิ้นวัตถุตัวอย่างบนดวงจันทร์ โดยมีชาร์ล คอนราดเป็นผู้ถ่ายภาพให้
ภาพขวา: ภาพแอลัน บีนในวัยเกษียณอายุ หลังยุติภารกิจในฐานะนักบินอวกาศของนาซา แอลัน บีนผันตัวเองไปเป็นศิลปินนักวาดภาพจนถึงวาระสุดท้ายของ
ชีวิตเขาในวัย 86 ปี
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ภาพฉันกับหินจากดวงจันทร์ และภาพชิ้นส่วนอุกกาบาตซึ่งจัดแสดงอยู่ ใกล้ๆ กัน

ขอบคุณภาพจาก https://www.alanbean.com/
ภาพที่ 1: ตัวอย่างผลงานสื่อผสมของแอลัน บีน ชื่อผลงาน “Fun is Wherever You Can Find IT”
ภาพที่ 2-3: ตัวอย่างผลงานสื่อผสมของแอลัน บีน ชื่อผลงาน “First Men - Neil Armstrong”(ภาพเต็ม และภาพขยายเพื่อแสดงพื้นผิวของภาพ)
ภาพที่ 4: ภาพตัวอย่างเครื่องมือที่แอลัน บีนใช้ ในการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งเขาเรียกมันว่า “My Lunar Tools” แม่พิมพ์โลหะหล่อแบบจากรอยหยักของ
พื้นรองเท้าที่เขาใส่เหยียบบนดวงจันทร์ ค้อน และ แกนของท่อที่เขาเคยใช้ขุดเจาะลงไปบนพื้นผิวของดวงจันทร์
ภาพที่ 5: ภาพตัวอย่างวัสดุพิเศษที่แอลัน บีนประทับไว้ ในผลงานของเขา มีทั้งชิ้นส่วนของตราประจำ�ตำ�แหน่งนักบินและธงชาติอเมริกาที่นาซาปักไว้ที่		
ชุดอวกาศของเขาซึ่งยังคงร่องรอยเปื้อนฝุ่นจากดวงจันทร์, แผ่นฟอยล์สีทองจากประตูในยานบังคับการ (Command Module) และแผ่น
กันความร้อนของยานอวกาศ

ผลงานศิ ล ปะของแอลั น บี น สื่ อ ถึ ง
นักบินอวกาศกับภารกิจบนดวงจันทร์ โดย
นักบินอวกาศตัวจริงที่เป็นผู้ได้สัมผัสพื้นผิว
บนดวงจันทร์เป็นผู้ถ่ายทอดภาพนั้นออกมา
ด้วยตนเอง ซึ่งเขาเรียกผลงานของเขาว่า

เป็นภาพวาดแรกของโลกอีกใบหนึ่ง: “The
First Paintings of Another Word”
ในขณะที่เรียกตัวเขาเองว่าเป็นศิลปิน
บนโลกอีกใบหนึ่ง “First Artist on Another
World” ผลงานของแอลัน บีนมีความพิเศษ
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แตกต่างไปจากภาพวาดบนโลกใบนี้ ก็เพราะ
ว่าเขาได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยการใช้สื่อ
ผสมระหว่างเทคนิคการวาด โดยใช้เครื่อง
มือวาดภาพผสมผสานกับเทคนิคการทำ�ให้
เกิดลวดลายบนพืน้ ผิวของภาพ โดยใช้เครือ่ ง
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มือและอุปกรณ์ประจำ�ตัวที่เขาเคยใช้ ในการ
สำ�รวจดวงจันทร์
ส่ ว นวั ส ดุ ท่ี ใ ช้ ทำ � ให้ เ กิ ด สี สั น บนภาพ
นอกเหนือจากสีระบายปกติแล้วยังรวมไปถึง
วัสดุพิเศษที่ ได้มาจากชิ้นส่วนของชุดนักบิน
อวกาศที่ เ ขาเคยสวมใส่ ซึ่ ง มี เ ศษฝุ่ น บน
ดวงจันทร์ติดอยู่ด้วย และชิ้นส่วนจากยาน
บังคับการของยานอวกาศที่เขาเคยโดยสาร
ซึ่งนาซาได้มอบให้กับเขาด้วย
และถ้าเราอยากรูว้ า่ หินก้อนทีค่ ณ
ุ แอลัน
บีน นำ�กลับมานั้นถูกขุดมาจากจุดไหนบน
ดวงจันทร์ ก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่
บทความในเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ https://
museum.wales/articles/2009-09-01/
Moon-Rock-from-the-Apollo-moonlanding/ ซึ่งจะมีลิงก์ ให้ดาวน์ โหลดเพื่อ
นำ�ไปเปิดให้ Google Earth แสดงผลการ
ปักหมุดตำ�แหน่งบนดวงจันทร์ที่ตัวอย่างหิน
ก้อนนี้ถูกเก็บมา ไกลออกไปจากจุดนี้จะเห็น
ตำ�แหน่งของ Apollo12 landing site หรือจุด
ลงจอดของยานอพอลโล12 เพื่อทำ�ภารกิจ
สำ�รวจดวงจันทร์และเก็บตัวอย่างหินกลับมา
ศึกษาต่อนั่นเอง
นอกจากนี้ ใ น Google Earth ยั ง มี
ทั้ ง ข้ อ มู ล ของภารกิ จ อื่ น ๆ อย่ า งโครงการ
Surveyor ของนาซา ที่ ทำ � การส่ ง ยาน
อวกาศแบบหุ่นยนต์ขับเคลื่อนจำ�นวน 7 ลำ�
ด้วยกัน ขึ้นไปลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์
เพือ่ ทดลองหาวิธลี งจอดทีส่ ะดวกและปลอดภัย
ที่สุด และถ้าลองเล่นใน Google Earth ดู
เรายั ง สามารถไปเที่ ย วดาวได้ อี ก ด้ ว ย ซึ่ ง
ทั้งหมดนี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจต่างๆ ที่
มนุษย์เราเคยไปสำ�รวจมาแล้ว มีภาพถ่าย
พื้นผิวดาว และข้อมูลสำ�คัญที่พบเจอจาก
การสำ�รวจอีกด้วย ถือเป็นแหล่งข้อมูลทีค่ รบ
ครันและรวบรวมมาในรูปแบบใช้งานง่ายอีก
ด้วย ว่างๆ อย่าลืมไปท่องอวกาศเล่นกันดู
ได้นะ ! https://www.google.com/earth/
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versions/#download-pro
ในการเก็บตัวอย่างหินครั้งนี้มีผลอย่าง
มากต่อการศึกษาธรณีวิทยาบนดวงจันทร์
หรือศศิวทิ ยา (selenology) ซึง่ เป็นแขนงหนึง่

ของวิชาดาราศาสตร์ การศึกษาองค์ประกอบ
ทางธรณีวิทยาของวัตถุในระบบสุริยะช่วย
ให้เราสามารถคาดการณ์ถึงกำ�เนิดโลกและ
ดาวเคราะห์ ใ นจั ก รวาล อี ก ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยไข

ภาพจาก Google Earth แสดงผลการปักหมุดตำ�แหน่งบนดวงจันทร์ที่ตัวอย่างหินก้อนนี้ถูกเก็บมา
(หมุดสีเหลือง) และตำ�แหน่งจุดลงจอดของยานอพอลโล12 (สีเหลี่ยมเล็กๆ สีส้มมีเลข 12
อยู่ข้างใน)
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ปั ญ หาต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ดาวเคราะห์
จักรวาล และวิวัฒนาการของโลก ทำ�ให้เรา
เข้าใจถึงการเกิดธรณีพิบัติภัย อย่างภูเขาไฟ
ระเบิด รอยเลือ่ น สึนามึ ซากดึกดำ�บรรพ์หรือ
บรรพชีวิน (fossil)
หลังนำ�ตัวอย่างหินจากภารกิจอพอลโล
มาทำ�การตรวจสอบเชิงธรณีวิทยา พบว่า
องค์ประกอบทางเคมีของหินจากดวงจันทร์
นั้นคล้ายคลึงกับของโลกมากๆ สนับสนุน
แนวคิดทีว่ า่ โลกและดวงจันทร์มแี หล่งกำ�เนิด
เดี ย วกั น สื บ เนื่ อ งจากการค้ น พบนี้ และ
ประกอบกับปัจจัยอื่นๆ ที่ ได้จากการศึกษา
ดวงจันทร์ อย่างเช่น ค่าความหนาแน่นเฉลีย่
ของดวงจันทร์ทนี่ อ้ ยกว่าโลกมาก ลักษณะการ
หมุนรอบตัวเองและการโคจรทีส่ อดคล้องกัน
ในเรือ่ งของระนาบและทิศทาง และยังมีการ
ชนกันของวัตถุบนอวกาศอื่นๆ ที่มาประกอบ
เป็นหลักฐานว่าเหตุการณ์เช่นนี้สามารถเกิด
ขึน้ ได้จริง ทำ�ให้สามารถจำ�ลองสถานการณ์ที่
มีความเป็นไปได้ขนึ้ มา และนำ�ไปสูส่ มมติฐาน
การกำ�เนิดดวงจันทร์ที่ได้รบั การยอมรับทีส่ ดุ
คือสมมติฐานการชนครัง้ ใหญ่ (giant-impact
hypothesis) ทีก่ ล่าวไว้วา่ เมือ่ ราว 4,000 ล้าน
ปีที่แล้ว โลกของเราที่เกิดมาได้ 100 ล้านปี
ยังไม่มีดวงจัทร์เป็นดาวบริวารแบบทุกวันนี้
ได้ถูก เทีย (Theia) วัตถุขนาดใหญ่พอๆ กับ
ดาวอังคารพุ่งเข้าชนด้วยพลังงานมหาศาล

ที่พาเศษซากบางส่วนของโลกหลุดกระจาย
ออกไปโคจรอยู่รอบโลกภายใต้แรงโน้มถ่วง
จนรวมตัวกันเป็นดวงจันทร์ ในที่สุด
ด้วยทฤษฎีนที้ �ำ ให้มกี ารประเมินอายุของ
ดวงจันทร์กับโลกไว้ว่า ควรจะใกล้เคียงหรือ
แม้แต่เท่ากันด้วยซ้�ำ เพราะทัง้ คูเ่ คยเป็นหนึง่
เดียวกันมาก่อน หินจากดวงจันทร์ยงั บอกเรา
อีกด้วยว่าดวงจันทร์มีอายุเก่าแก่กว่าที่คิด
ไว้หลายล้านปี ! แถมหินที่ถูกนำ�กลับมานั้น
เก่าแก่กว่าหินโบราณทีส่ ดุ ทีเ่ คยเจอบนโลกเรา
เสียอีก
นั่นสามารถอธิบายได้ด้วยเหตุที่ว่า ผิว
ดวงจันทร์ไม่ได้ถูกรบกวนจากปรากฏการณ์
ทางธรณี วิ ท ยาแบบโลกของเราที่ เ กิ ด การ
เคลือ่ นของแผ่นเปลือกโลกในอดีต การปะทุ
ของภูเขาไฟ และการเกิดหินใหม่ๆ ทำ�ให้หิน
ที่ผิวโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
โดยเฉพาะเปลือกโลกมหาสมุทรจึงมีอายุ
น้อยมากๆ นั่นเอง
จะเห็นได้ว่าธรณีวิทยาเป็นอีกศาสตร์
หนึง่ ทีส่ �ำ คัญทีเดียวในการสำ�รวจอวกาศ โดย
เฉพาะการสานต่อความคิดที่ว่าจะขึ้นไปอยู่
บนดาวเคราะห์ซกั ดวงในอวกาศนัน้ นอกจาก
การศึกษาดาราศาสตร์และความเป็นมาของ
จักรวาลอันไกลโพ้น ยังจำ�เป็นต้องใช้ศาสตร์
หลายแขนงมาร่วมด้วยช่วยกัน องค์ประกอบ
ทางเคมีของแร่ในชิ้นส่วนเป็นกุญแจสำ�คัญ

ในการสืบหาจุดกำ�เนิดของทุกสิ่ง ภูมิศาสตร์
ถูกใช้ ในการระบุต�ำ แหน่งและภูมลิ กั ษณ์ของ
ดาวดวงใหม่ที่เราค้นพบ ชีววิทยาจะจำ�เป็น
อย่างมากเมื่อเรานึกถึงการขึ้นไปอยู่บนดาว
ดวงอื่น และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อาจมีอยู่ที่ไหน
ซักแห่งในอวกาศที่กว้างใหญ่และขยายอยู่
ตลอดเวลาไม่มีที่สิ้นสุด ฟิสิกส์คือปรัชญา
ธรรมชาติ เป็นความรูพ้ นื้ ฐานที่ใช้อธิบายทีม่ า
ของทุกสรรพสิง่ ในจักรวาล นำ�จินตนาการไป
สู่เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ�อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
มวลมนุษยชาติ และศิลปะจะช่วยเติมเต็ม
และสานต่อจินตนาการนั้นให้เป็นจริง
ก็ จ บไปแล้ ว กั บ สั ป ดาห์ Stargazing
Expedition ของฉันและเพื่อนๆ พวกเรา
ได้ลงมือปฏิบัติตั้งกล้องนั่งส่องดาวพร้อม
ฟังตำ�นานเทพเจ้ากรีกโรมันเพลินๆ ไปด้วย
(ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ฉั น เป็ น คนเล่ า นิ ท านเองนั่ น
แหละ) ฉันหยิบยกบางส่วนของภารกิจสนุกๆ
มาเขียนบอกเล่าให้ฟังเพื่อความเพลิดเพลิน
ก็หวังว่าผู้อ่านจะได้ผ่อนคลายไปกับศิลปะ
ที่ ได้รับอิทธิพลจากยุคอวกาศแบบปัจจุบัน
สนุกกับสมมติฐานของการกำ�เนิดดวงจันทร์
และได้เรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ของเวลาใน
อวกาศทีน่ า่ พิศวงและยังคงเป็นปริศนาจนถึง
ทุกวันนี้ To infinity and beyond!!!

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก
http://old.narit.or.th/files/astronomy_media/BookLet_Mission_to_the_Moon.pdf
https://www.space.com/31763-moon-creating-impact-mixed-lunar-earth-rocks.html

37

กันยายน 2563

เปิดโลก
นิทานดาว
พงศธร กิจ เวช (อัฐ )
Facebook: คนดูด าว stargazer

กลุ่มดาวหญิงสาว
กาล

ที่มาของเดือนกันยายน

ครัง้ หนึง่ นานมาแล้ว ขณะที่
เทพธิ ด า เพอร์ เ ซโฟนี
(Persephone) กำ�ลังเก็บดอกไม้อยู่ในทุ่ง
อยูน่ นั้ เฮดีส (Hades) เทพเจ้าแห่งโลกบาดาล
ใต้ดนิ ได้ขน้ึ มาฉุดเพอร์เซโฟนีลงไปโลกบาดาล
แม่ของเพอร์เซโฟนีคอื ดิมเี ตอร์ (Demeter)
เทพีแห่งการเกษตร โกรธมาก จึงสาปให้แผ่นดิน
แห้งแล้ง ทำ�ให้มนุษย์อดอยากลำ�บากกันไปทัว่
บรรดาเทพเจ้าต่างๆ ต่างพากันมาขอร้อง
เทพีดิมีเตอร์ ให้ถอนคำ�สาป เทพีดิมีเตอร์จึง
บอกว่าจะถอนคำ�สาปก็ตอ่ เมือ่ เธอได้พบหน้า

กันยายน 2563

เพอร์เซโฟนีลูกสาวเธอเท่านั้น
เทพเจ้าซูส (Zeus) ผูเ้ ป็นราชาแห่งเทพเจ้า
ทัง้ หลายและยังเป็นพ่อของเพอร์เซโฟนี จึงส่ง
เฮอร์มีส (Hermes) เทพเจ้าแห่งการสื่อสาร
เดินทางไปหาเฮดีสที่โลกบาดาล และขอร้อง
ให้เฮดีสปล่อยตัวเพอร์เซโฟนีกลับไปหาแม่
เฮดีสตกลงยอมให้เพอร์เซโฟนีกลับไป
หาแม่ได้ แต่ก่อนจะไป เฮดีสยื่นเมล็ดทับทิม
และขอร้องให้เพอร์เซโฟนีกนิ เพอร์เซโฟนีจงึ
จำ�ใจหยิบเมล็ดทับทิมมากิน
เฮดีสเห็นเพอร์เซโฟนีกินเมล็ดทับทิม
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แล้วก็พาเพอร์เซโฟนีขึ้นมาส่ง เมื่อแม่ลูก
ได้เห็นหน้ากันต่างก็วิ่งเข้ามาสวมกอดด้วย
ความดีใจ
เทพีดิมีเตอร์ถามเพอร์เซโฟนีว่า
“ตอนอยู่โลกบาดาลนัน้ ลูกได้กนิ อะไรเข้าไป
บ้างหรือเปล่า?”
“ได้กนิ เมล็ดทับทิมจ้ะแม่” เพอร์เซโฟนีตอบ
เทพีดิมีเตอร์ทำ�หน้าตกใจ แล้วรีบถามว่า
“กินเข้าไปกี่เมล็ดลูก?”
“4 เมล็ดจ้ะแม่”
เทพีดิเตอร์ทำ�หน้าโล่งอกขึ้นมานิดนึง แล้ว

เปิดโลก
นิทานดาว
บอกเพอร์เซโฟนีว่า
“เมล็ดทับทิม 1 เมล็ดคือระยะเวลา 1 เดือนที่
เจ้าต้องกลับลงไปอยู่ในโลกบาดาลกับเฮดีส
ในแต่ละปี เจ้ากินไป 4 เมล็ด ก็เท่ากับ 4 เดือน
หมายความว่า ต่อไปนี้ทุกๆ ปี เจ้าจะอยู่โลก
บาดาล 4 เดือน และได้มาอยู่กับแม่บนนี้
8 เดือน”
นับจากนั้นเป็นต้นมา ช่วงเวลา 4 เดือน
ทีเ่ พอร์เซโฟนีตอ้ งกลับลงไปอยูใ่ นโลกบาดาล
บนโลกจะกลายเป็นฤดูหนาว เนือ่ งจากความ
เศร้าของแม่ที่คิดถึงลูก
นิทานเรือ่ งนีเ้ ป็นนิทานกรีกโบราณ ต่อมา
ชาวโรมันได้รบั ความเชือ่ เรือ่ งเทพเจ้าของกรีก

ภาพงานประติมากรรมแกะสลักหินอ่อน
The Rape of Proserpina (Persephone)
ปี 1621-1622 หรือประมาณ 400 ปีก่อน
โดย Gian Lorenzo Bernini ศิลปินชาว
อิตาลี คำ�ว่า “rape” ในที่นี้ ไม่ ได้แปลว่าข่มขืน
แต่หมายถึงฉุดคร่า ปัจจุบันงานประติมากรรม
นี้อยู่ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ Galleria Borghese
กรุงโรม ประเทศอิตาลี
ที่มาภาพ Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Persephone

แต่อาจเปลี่ยนชื่อเรียก ยกตัวอย่างเช่น
คนกรีกเรียกว่าเทพเจ้าเฮดีส ส่วนคน
โรมันเรียกเทพเจ้าองค์เดียวกันนี้ว่าเทพเจ้า
พลูโต (Pluto) ต่อมากลายเป็นชื่อดาวพลูโต
ในภาษาอังกฤษ
คนกรีกเรียกว่าเทพเจ้าซูส ส่วนคนโรมัน
เรียกว่าเทพเจ้าจูปิเตอร์ (Jupiter) ต่อมา
กลายเป็นชื่อดาวพฤหัสบดีในภาษาอังกฤษ
คนกรีกเรียกว่าเทพเจ้าเฮอร์มสี ส่วนคน
โรมันเรียกว่าเทพเจ้าเมอร์คิวรี (Mercury)
ต่อมากลายเป็นชื่อดาวพุธในภาษาอังกฤษ
เนือ่ งจากแต่ละวันดาวพุธเปลีย่ นตำ�แหน่งเร็ว
เหมือนเมอร์คิวรี เทพเจ้าแห่งการสื่อสารที่
เดินทางได้อย่างรวดเร็วว่องไว
นอกจากนี้ mercury ในภาษาอังกฤษยัง
แปลว่า “ปรอท” และเนือ่ งจากปรอทเป็นธาตุ
ที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจึง
นำ�มาใช้เป็นเครือ่ งวัดอุณหภูมิ (thermometer)
ในภาษาไทยก็มีสำ�นวนว่า “ไวเป็นปรอท”
ตารางเปรียบเทียบชื่อเทพเจ้ากรีกกับ
โรมัน เรียงลำ�ดับตามที่ปรากฏในคอลัมน์นี้
ออกเสียงตามภาษาอังกฤษแบบอเมริกนั ตาม
Merriam-Webster Dictionary และทับศัพท์
เป็นภาษาไทย ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษา
อังกฤษฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2535
กรีก
เพอร์เซโฟนี
(Persephone)
เฮดีส (Hades)
ดิมีเตอร์ (Demeter)
ซูส (Zeus)
เฮอร์มีส (Hermes)

โรมัน
เพอร์เซโฟนี
(Persephone)
พลูโต (Pluto)
เซียรีส (Ceres)
จูปิเตอร์ (Jupiter)
เมอร์คิวรี (Mercury)

บนท้องฟ้ามีกลุ่มดาวหญิงสาว (Virgo)
ทีอ่ าจเป็นเทพีดมิ เี ตอร์ถอื รวงข้าว ตรงรวงข้าว
มีดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวหญิงสาวคือ
ดาวรวงข้าว หรือดาวสไปกา (Spica) สามารถ
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The Return of Persephone ปี ค.ศ. 1891
วาดโดย Frederic Leighton ศิลปิน
ชาวอังกฤษ ปัจจุบันภาพนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์
ศิลปะ Leeds Art Gallery ประเทศอังกฤษ
ที่มาภาพ Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Frederic_Leighton

เห็นได้ด้วยตาเปล่า แม้ ในเมืองใหญ่อย่าง
กรุงเทพฯ (ความสว่างระดับ 1)
คำ�ว่า Virgo เป็นภาษาละติน แปลเป็น
ภาษาอังกฤษคือ virgin สาวบริสุทธิ์
กลุ่มดาวหญิงสาวเป็นหนึ่งใน 12 กลุ่ม
ดาวจักรราศี (zodiac) ที่ดวงอาทิตย์เดินทาง
ผ่านใน 1 ปี
ตอนที่มนุษย์กำ�หนดกลุ่มดาวจักรราศี
เมือ่ ประมาณ 3,000 ปีกอ่ นโดยชาวบาบิลอน
(Babylon) พอถึงเดือนกันยายนดวงอาทิตย์
จะอยู่ในกลุ่มดาวหญิงสาว หรือราศีกันย์
ปั จ จุ บั น คนไทยจึ ง เรี ย กเดื อ นนี้ ว่ า
“กันยายน” มาจากคำ�ว่า “กันยา” แปลว่า
หญิงสาว หรือสาวน้อย และคำ�ว่า “อายน”
แปลว่ า มา รวมกั น เป็ น มาเจอสาวน้อย
หรือมาถึงราศีกันย์
เดื อ นกั น ยายนในภาษาอั ง กฤษคื อ
September มาจากภาษาละตินว่า septem
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เปิดโลก
นิทานดาว

แผนที่กลุ่มดาวหญิงสาว (Virgo) โดย สหพันธ์ดาราศาสตร์สากล
(International Astronomical Union หรือย่อว่า IAU)
ที่มาภาพ https://www.iau.org/public/themes/constellations/
แกเล็กซี M61 (Messier 61) ในกลุ่มดาวหญิงสาว
ที่มาภาพ หอดูดาว European Southern Observatory (ESO)
https://www.eso.org/public/images/potw1901a/

ภาพจำ�ลองท้องฟ้าโดยแอป SkyPortal ซ้ายมือเป็นวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 1
หรือเมื่อ 2562 ปีก่อน เวลา 18:00 น. ดวงอาทิตย์อยู่ ในกลุ่มดาว
หญิงสาว เปรียบเทียบกับขวามือวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ปีนี้
เวลาเดียวกัน จะเห็นว่าดวงอาทิตย์อยู่ในกลุ่มดาวสิงโต ยังไม่เข้ากลุ่มดาว
หญิงสาว ถ้ามองตอนหัวค่ำ�ทางทิศตะวันตกจะเห็นกลุ่มดาวหญิงสาว
อยู่บนท้องฟ้า
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แปลว่า 7 ในปฏิทินของชาวโรมันนั้นเดือนกันยายนเป็นเดือนที่ 7 ของปี
(เดื อ นแรกหรื อ ปี ใ หม่ คื อ เดื อ นมี น าคม) ปั จ จุ บั น แม้ เ ดื อ นกั น ยายน
จะเปลี่ยนเป็นเดือนที่ 9 ของปี (เดือนแรกหรือปีใหม่คือเดือนมกราคม)
แต่ก็ยังเรียกเดือนกันยายนว่า September เดือน 7 นับว่าแปลกดีครับ
เปรียบเทียบกับเมื่อ 3,000 ปีก่อน ดวงอาทิตย์เขยิบตำ�แหน่งไป
ทางกลุ่มดาวสิงโต ทำ�ให้ปัจจุบันวันที่ 1 กันยายน ดวงอาทิตย์อยู่ในกลุ่ม
ดาวสิงโต ยังไม่เข้าไปในกลุ่มดาวหญิงสาว ต้องรอถึงวันที่ 17 กันยายน
ถึงจะเข้ากลุ่มดาวหญิงสาว ตามการแบ่งพื้นที่กลุ่มดาวของสหพันธ์
ดาราศาสตร์สากล (International Astronomical Union หรือย่อว่า IAU)
ที่ใช้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1930
สิ่ ง ที่ น่ า สนใจคื อ ในกลุ่ ม ดาวหญิ ง สาวมี ด าราจั ก รหรื อ แกเล็ ก ซี
(galaxy) จำ � นวนมากประมาณ 1,300-2,000 แกเล็ ก ซี เรี ย กว่ า
กลุ่มหญิงสาว (Virgo Cluster)
อ้างอิง Wikipedia https://en.wikipedia.org
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อ๋อ
มันเป็น
อย่างนีน้ เ่ี อง
by อาจารย์ เ จษฎ์
https://www.facebook.com/OhISeebyAjarnJess/

สรุปความรูเ้ รื่องขวด

PET

บรรจุน้ำ�ดื่ม

ไม่ได้อันตราย ตากแดดได้
1.

ข วดพลาสติ ก ที่ ใ ช้ บ รรจุ น้ำ � ดื่ ม จำ � หน่ า ยใน

แต่ไม่ควรเอามาใช้ซ้ำ�บ่อยๆ

ประเทศไทยนั้น มักจะมี 2 แบบคือ ขวดสีขาวขุ่น
และขวดใสไม่ มีสี โดยพวกขวดขุ่น นั้น จะทำ�
จากพลาสติกชนิดโพลิเอทีลีน (polyethylene
หรื อ PE) ส่ ว นขวดใส จะทำ � จากพลาสติ ก
ชนิดโพลิเอทีลีนเทเรฟทาเลต (polyethylene
terephthalate หรือ PET) ซึ่งพบว่า ปัจจุบัน พวก
ขวด PET จะเป็นที่นิยมใช้มากกว่าขวด PE

2. ขวด PET ที่นิยมใช้เป็นขวดใสใส่น้ำ�ดื่มหรือ

เครื่องดื่มต่างๆ นั้น ถูกผลิตมาให้เป็นขวดที่ใช้
ครั้งเดียวทิ้ง แต่สามารถนำ�มากลับมารีไซเคิลได้
โดยเมื่อดูที่ก้นขวดมักจะเห็นเครื่องหมายลูกศร
วนเป็ น สามเหลี่ ย ม มี เ ลข 1 อยู่ ต รงกลาง
หมายถึงบรรจุภัณฑ์พลาสติกนั้นเป็นชนิด PET

3. ค วามที่มีหลายคนนิยมเก็บขวดน้ำ�ดื่มเอาไว้

ในรถ ซึ่งบางครั้งต้องไปจอดตากแดดทั้งวันจนมี
อากาศร้อนจัด ทำ�ให้เกิดข่าวลือว่า อุณหภูมิที่สูง
มากในรถจะทำ�ให้สารเคมีที่อยู่ในขวดพลาสติก
ออกมาปนเปื้อนในน้ำ� เช่น สาร BPA และเป็น
อันตรายต่อผูบ้ ริโภค ส่งผลต่อความผิดปรกติของ
พันธุกรรม เป็นโรคมะเร็งได้

ภาพจาก: https://sure.oryor.com/index.php/detail/media_specify/636
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4.

5.

6.

7.

8.

สาร BPA (หรือ bisphenal A) นั้น แม้ว่าจะเป็นสารที่มี

เวลายาวนาน คือ สารทาเลต (phthalate) และสารพลวง
(antimony) แต่จากงานวิจัยในอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 2012
พบว่า ถ้าจะให้ระดับของสารเหล่านีล้ ะลายออกมาอยูใ่ นน้�ำ
ดืม่ บรรจุขวด จนเกินมาตรฐานทีอ่ ยี กู �ำ หนดไว้นนั้ ขวดน้�ำ ดัง
กล่าวจะต้องตั้งไว้ ในที่อุณหภูมิสูงเกิน 60 องศาเซลเซียส
นานเป็นเวลาเกิน 11 เดือน

ลักษณะคล้ายฮอร์ โมนเพศ และมีความกังวลกันว่าอาจจะ
เกิดอันตรายต่อผูบ้ ริโภคได้ถา้ ได้รบั เข้าไปมาก แต่ความจริง
แล้ว มันไม่ได้เป็นองค์ประกอบของพลาสติกทีม่ าทำ�เป็นขวด
PET แต่อย่างไร เพราะสาร BPA นี้ ส่วนมากใช้ยารอยต่อ
ของโลหะของกระป๋องอาหาร และใช้ผลิตพลาสติกพวก
โพลิคาร์บอเนต (polycarbonate หรือ PC) และเคยนำ�
มาใช้ ในการผลิตเป็นขวดนมเด็กทารก แต่ปัจจุบันได้มีการ
รณรงค์ ให้ยกเลิกการใช้ผลิตภาชนะสำ�หรับเด็กทารกไปแล้ว

9.

นอกจากสาร BPA ก็ยังมีสารเคมีตัวอื่นที่แชร์กันว่าออก

มาจากขวด PET อีกเช่น สารไดออกซิน (dioxin) และ
สารพีซีบี (PCB) ดังนั้นโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ทำ�การทดลองนำ�น้ำ�ดื่มที่บรรจุ
ในขวดพลาสติกทีจ่ าํ หน่ายในตลาดสดและซซูเปอร์มาร์เก็ต
จํานวน 18 ยีห่ อ้ ไปวางในรถทีจ่ อดกลางแดดเป็นเวลา 1 วัน
และ 7 วัน

สาธารณสุขได้กำ�หนดไว้ ระบุว่าต้องทนต่อความร้อนจัด
ตั้งแต่ 60 ถึง 95 องศาเซลเซียสได้ โดยเคยมีการสุ่มตรวจ
ขวดน้ำ� PET กว่า 10 บริษัท และพบว่า ปริมาณของสาร
ต่างๆ ที่ละลายออกมานั้นไม่ได้สูงเกินมาตรฐาน

10. อย่างไรก็ตาม จากการที่ขวด PET ถูกออกแบบมาให้ ใช้

เพียงแค่ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ดังนั้นการที่บางคนนิยมนำ�มา
ใส่น้ำ�บริโภคซ้ำ�ๆ หลายครั้ง ทางกระทรวงสาธารณสุขไม่
แนะนำ�ให้ทำ�ตาม ซึ่งเหตุผลไม่ใช่การกลัวว่าจะมีสารเคมี
ละลายออกมาจากการใช้ขวดซ้ำ� แต่เป็นเพราะว่าอาจจะมี
เชือ้ โรคและสิง่ สกปรกต่างๆ ตกค้าง ถ้าล้างทำ�ความสะอาด
ไม่ดีพอก่อนที่จะใส่น้ำ�ลงไปใหม่

จากนั้นตรวจวิเคราะห์สารประกอบกลุ่ม dioxin จํานวน

17 ตัว และ PCB จํานวน 18 ตัว โดยใช้เทคนิคขั้นสูง
Isotope Dilution และวัดปริมาณด้วยเครื่องมือ High
Resolution Gas Chromatography/High Resolution
Mass Spectrometry ซึง่ ผลการวิเคราะห์สรุปว่า ตรวจไม่พบ
สารประกอบกลุ่ม dioxin และ PCB ในทุกตัวอย่างน้ำ�ดื่ม
บรรจุขวด

11. บางคนบอกว่าเก็บขวดน้�ำ ดืม่ ทีด่ มื่ แล้วบางส่วน ไว้ ในรถที่

จอดตากแดด เมือ่ กลับมาดืม่ ใหม่วนั หลัง พบว่ามีกลิน่ เหม็น
เกิดขึ้นในน้ำ� เป็นกลิ่นจากสารเคมีออกมาหรือเปล่า ?
คำ�ตอบคือไม่ใช่ แต่เป็นกลิ่นที่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ ในช่อง
ปากของเรา ปนลงไปอยู่ในน้ำ� และเจริญเติบโตพร้อมกับ
สร้างกลิ่นขึ้น

จ ริงๆ แล้ว สารเคมีที่เป็นองค์ประกอบของขวด PET

และอาจจะมีออกมาจากพลาสติกชนิดนี้ ได้นั้น ก็มีอยู่บ้าง
ตัวอย่างเช่น สารอะซิทอลดีไฮด์ (acetaldehyde) แต่มี
ปริมาณน้อยมาก และไม่น่าจะเป็นกังวล โดยสารอะซิทอล
ดีไฮด์นี้ แค่อาจจะทำ�ให้น้ำ�เปล่าในขวดมีกลิ่นที่ไม่น่าดื่ม

สรุป : น้ำ�ดื่มที่บรรจุขวด PET และเก็บในรถที่จอดตากแดดนั้น

ไม่ได้อันตราย ไม่ได้มีสารก่อมะเร็งปนเปื้อน ตัวของขวด PET เอง
ก็สามารถเก็บน้�ำ ดืม่ ไว้ได้นานถ้ายังไม่ได้เปิดขวด (แต่กค็ วรจัดเก็บในที่
ที่ ไม่ร้อน ไม่ใช่เอาไปตากแดดไว้เวลาหลายเดือน) และถ้าไม่จำ�เป็น
ก็ไม่ควรเอามาใช้ซ้ำ�ครับ

สารอีก 2 ตัว ที่มีคนกังวลเช่นกันว่าอาจจะปนเปื้อนมาใน

น้ำ�ดื่มได้ เมื่อขวดนั้นถูกตากแดดทิ้งไว้ โดนความร้อนเป็น
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เบือ้ งหลัง
35 ปลา

ชนิดใหม่ของโลก

ดร.ชวลิ ต วิ ท ยานนท์

ชนิดที่

3

ปลาซิวแคระสามจุด

Boraras micros Kottelat & Vidthayanon, ค.ศ. 1993

หนึ่งใน 10 สัตว์มีกระดูกสันหลังจิ๋วสุดของโลก

เจ้า

ปลาจิ๋วชนิดนี้เห็นตอนแรกๆ ก็คิดว่ามันคือลูกปลา
ซิวอะไรสักชนิด และเคยเห็นปนกับกองกุง้ ฝอยตาม
แผงตลาดเช้าในจังหวัดหนองคายมาหลายครั้ง ตัวอย่างตัวแรก
เก็บได้จากหนองริมถนนมิตรภาพตัดกับทางรถไฟไปหนองคายที่
ชานเมืองอุดรธานี (ตอนนี้หมดสภาพไปแล้ว) โดย Dr. Maurice
Kottelat ตั้งแต่ก่อนปี ค.ศ. 1990 แต่ก็ได้ไม่กี่ตัวและไม่ค่อยสวย
Dr. Maurice เลยถามถึงว่า “เคยเห็นตัวแบบนี้ปะ ?”
จากนั้นการไปสำ�รวจปลาในพื้นที่แถบนั้นก็เลยต้องจับตาเพิ่ม
ขึ้นมาอีกชนิดว่าจะมีปลาซิวจุดๆ นี้อีกไหม

ตัวแรกที่จับได้ก็ได้จากบึงโขงหลงขณะไปตามหาปลาบู่ใหม่ ซึ่งกว่า
จะได้ก็ใช้เวลา เพราะกว่าจะลุยน้ำ�กลับมาถึงที่มันก็ถูกกุ้งฝอยกินไปหมด
เลยต้องตามหาใหม่อกี ในวันต่อไป แต่บทจะได้ก็ได้แบบง่ายๆ ตรงน้�ำ ตืน้ ๆ
ที่กุดทิง ซึ่งห่างออกไปอีกราวๆ 80 กิโลเมตร จากการยืมสวิงชาวบ้านไป
ช้อนเอาทีช่ ายน้�ำ ทีม่ แี ต่เศษหญ้าแบบเล่นๆ แต่ได้มาทัง้ ปลาซิวเจ้าฟ้า ปลา
บู่แคระ (ชนิดใหม่) ปลาจิ้มฟันแคระ ฯลฯ
ปลาสกุลนีม้ กั อยูต่ ามแหล่งน้�ำ พรุทสี่ ภาพดีมากๆ เท่านัน้ แต่เดิมคิดว่า
จะพบซิวแคระสามจุดเฉพาะในประเทศไทยและลุม่ น้�ำ โขงเท่านัน้ แต่ตอ่ มา
ก็มรี ายงานพบปลาซิวแคระสามจุดในทุง่ ปากพลี ลุม่ น้�ำ บางปะกงด้วย
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Sci
Quiz

บ้านนักคิด

ฉบับที่แล้วเหมียวถามว่า

สัตว์วงศ์หมีทพ
ี่ บได้ตามธรรมชาติ
ในประเทศไทยเนี่ยมีหมีอะไรบ้าง
คำ�ตอบคือ

ผู้ได้รับรางวัลประจำ�ฉบับที่ 89
รางวัลที่ 1 เสื้อยืดลาย Bioeconomy
ได้แก่ คุณสิรัส สุลัญชุปกร
รางวัลที่ 2 สมุดโน้ต I love science
ได้แก่ คุณสรรพวีร์ ประสิทธิรัตน์
คุณสมรลักษณ์ แจ่มแจ้ง
คุณคมเดช เมธาวีกุล

หมีหมา หรือ หมีคน
Helarctos malayanus

คำ�ถามประจำ�ฉบับที่ 90 นี้เกี่ยวกับ
หมู่เลือดฮะ เหมียวสงสัยว่า ถ้าพ่อมี
หมู่เลือด A แม่มีหมู่เลือด B ลูกจะมี
หมู่เลือดใดได้บ้างฮะ

หมีควาย
Ursus thibetanus

รางวัลประจำ�ฉบับที่ 90
รางวัลที่ 1 ปิ่นโต NSTDA eco go green
จำ�นวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2
กิฟต์เซตสมุดโน้ตและดินสอ I love science

จำ�นวน 3 รางวัล

ส่งคำ�ตอบมาร่วมสนุกได้ที่
กองบรรณาธิการสาระวิทย์ ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
หรือส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2564 7016 หรือทาง e-mail ที่ sarawit@nstda.or.th
อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ มาด้วยนะฮะ
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หมดเขตส่งคำ�ตอบ วันที่ 25 กันยายน 2563
คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลใน สาระวิทย์ ฉบับที่ 91
สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

คำ�คม
นักวิทย์

Science is not only a disciple of reason
but, also, one of romance and passion.
- Stephen Hawking -

กองบรรณาธิการ
สาระวิทย์

วิทยาศาสตร์ ไม่ได้เป็นดัง่ เช่นแค่สาวกของเหตุผล
แต่ยงั เป็นศิษย์แห่งความเริงรมย์และลุม่ หลง
- สตีเฟน ฮอว์คงิ ภาพจาก https://www.dynamiccio.com/stephen-hawking/

สตีเฟน ฮอว์คิง (8 มกราคม พ.ศ. 2485 – 14 มีนาคม พ.ศ. 2561)
เป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีและนักจักรวาลวิทยาชาวอังกฤษ เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่นำ�เอาทฤษฎีสัมพัทธภาพ (theory
of relativity) และกลศาสตร์ควอนตัม (quantum mechanics) มาใช้สร้างทฤษฎีทางจักรวาลวิทยา
ใน พ.ศ. 2545 บีบีซีจัดให้เขาเป็น 1 ใน 100 ชาวอังกฤษที่ยิ่งใหญ่ที่สุด หนังสือวิทยาศาสตร์ที่เขาเขียนคือ ประวัติย่อ
ของกาลเวลา (A Brief History of Time) ทำ�สถิติติดอันดับหนังสือเบสต์เซลเลอร์ติดต่อกันนานถึง 237 สัปดาห์ เขามี
โรคประจำ�ตัวที่เป็นโรคพันธุกรรมคือ ALS (amyotrophic lateral sclerosis) ที่ทำ�ให้ค่อยๆ กลายเป็นอัมพาต และติดต่อ
สื่อสารโดยผ่านอุปกรณ์สังเคราะห์ข้อความและเสียงแทน

ใบสมัครสมาชิก

สิทธิพิเศษสำ�หรับสมาชิก
- ได้รับ “นิตยสารสาระวิทย์” e-magazine
รายเดือนอย่างต่อเนื่องทางอีเมล
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- ซื้อหนังสือของ สวทช. ได้รับส่วนลด 20%
ณ ศูนย์หนังสือ สวทช.

สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ลิงก์
https://forms.gle/jnj86w6J58Y9Nqqb8
หรือ Scan QR Code

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
https://bookstore.nstda.or.th/

ติดต่อกองบรรณาธิการสาระวิทย์
ได้ทางอีเมล
sarawit@nstda.or.th

ที่อยู่

ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ (MPC)
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
สาระวิทย์ เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายเดือน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/sci2pub/ หรือ บอกรับเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
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ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วย
จัดทำ�โดย ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

