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Note

จุฬารัตน์ นิ่มนวล

รับมือวิกฤติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศิลปกรรม

เริ่มต้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 ประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลกต้องยกเลิกกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ที่มีการ
รวมตัวกันของผูค้ นจำ�นวนมาก เพราะเรายังคงอยูท่ า่ มกลางความพยายามในการป้องกันการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
ในวิกฤติของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในครั้งนี้ ทำ�ให้เราตื่นตัวและเห็นความสำ�คัญของการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทมี่ สี ว่ นสำ�คัญในการป้องกันและบรรเทาปัญหา ทัง้ ใน
เรื่องของเทคโนโลยีด้านการแพทย์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
ประเทศไทยของเราถือว่ามีจุดแข็งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็น
ความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด้านการวิจัย มีผลงานการพัฒนาและวิจัยของคน
ไทยหลายเรือ่ งทีต่ อบโจทย์ ในวิกฤติครัง้ นี้ ขอยกตัวอย่างผลงานวิจยั ของ สวทช. ซึง่ เป็นหน่วยงานสำ�คัญ
ด้านการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เช่น “COXY-AMP” ชุดตรวจโรค
โควิด 19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว ได้ผลการตรวจที่แม่นยำ�/“PETE เปลปกป้อง”
อุปกรณ์ส�ำ หรับเคลือ่ นย้ายผูป้ ว่ ยติดเชือ้ ทางเดินหายใจ/อุปกรณ์ฆา่ เชือ้ โรคด้วยแสง UVC (Girm Zaber)
ทางกองบรรณาธิการนิตยสารสาระวิทย์ ขอร่วมให้ก�ำ ลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
รวมถึงคนไทยทุกคน ขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วครับ
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วัชราภรณ์ สนทนา

‘หอมนาคา’

ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่
หอมนุ่ม ผลผลิตสูง

เมือ
่ เอ่ยถึง ‘ข้าวเหนียว’ หลายคนต่างยกนิว
้ ให้ ‘ข้าวเหนียวพันธุ์ กข6’ พันธุข
์ า้ วเหนียว
ทีน
่ ย
ิ มปลูกกันแพร่หลายในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะโดดเด่น
เรื่องความอ่อนนุ่มและมีกลิ่นหอม หากแต่ว่ายังมีปัญหาต้นล้มง่ายและอ่อนแอ
ต่อโรค ทว่าน่ายินดีที่ตอนนี้ นักวิจัยไทยสามารถพัฒนาข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่
‘หอมนาคา’ ที่ ดี ต่ อ ใจทั้ ง ผู้ บ ริ โ ภคและเกษตรกร เพราะนอกจากจะรสชาติ ดี
มีกลิ่นหอมและนุ่มเหนียวเมื่อหุงสุกไม่แพ้กันแล้ว ยังต้านทานต่อโรคข้าวและ
ภัยธรรมชาติ ล่าสุดขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่อำ�เภอห้างฉัตร จังหวัดลำ�ปาง
เพื่อทดลองปลูกและพร้อมเก็บเกี่ยวแล้ว
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‘หอมนาคา’ ข้าวเหนียวสะเทินน้ำ�
สะเทินบก

ปัญหาหลักของการปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ดั้งเดิมที่ผ่านมา
คือ ‘ข้าวล้ม’ เพราะข้าวเหนียวพันธุ์ไทยเป็นข้าวต้นสูง เวลา
ลมฝนแรงข้าวจะล้มนอนแม้ยังออกไม่เต็มรวง ปีไหน ‘แล้ง’
ขาดน้�ำ ผลผลิตจะออกน้อย หนำ�ซ้�ำ ยังต้องเผชิญกับ ‘โรคไหม้
และโรคขอบใบแห้ง’ ทำ�ให้การเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์
ดร.ธีรยุทธ ตูจ้ นิ ดา รักษาการรองผูอ้ �ำ นวยการผูอ้ �ำ นวยการ
ศู น ย์ พั น ธุ วิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี ชี ว ภาพแห่ ง ชาติ
(ไบโอเทค) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่ ง ชาติ (สวทช.) กล่า วว่า ไบโอเทค สวทช. ร่ว มกับ
คุณศรีสวัสดิ์ ขันทอง และคณะผู้วิจัย พัฒนาข้าวเหนียว
สายพันธุ์หอมนาคา ข้าวสะเทินน้ำ�สะเทินบกได้สำ�เร็จเป็น
ครั้งแรกของไทย โดยข้าวเหนียวพันธุ์หอมนาคาเกิดจาก
การผสมระหว่างข้าวเจ้ากับข้าวเหนียว และใช้เทคโนโลยี
เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ จนได้
ข้าวเหนียวทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ด่น คือ กอตัง้ ลำ�ต้นมีความแข็งแรง
ขนาดต้นสูงปานกลาง ไม่หักล้มง่าย สามารถใช้เครื่องจักรใน
การเก็บเกี่ยวได้สะดวกรวดเร็ว ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วย

สมญานามสะเทินน้ำ�สะเทินบกของหอมนาคามาจากจุดเด่นของข้าวเหนียวพันธุ์นี้ที่ทนทานต่อ
สภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนทั้งภัยแล้งและน้ำ�ท่วมฉับพลัน โดยข้าวเหนียวหอมนาคาสามารถจมอยู่ในน้ำ�
ได้นาน 1–2 สัปดาห์ และทนต่อความแห้งแล้งเมื่อฝนไปตามลักษณะของพื้นที่ริมน้ำ�โขง
ซึ่งเมื่อผ่านทั้งสองสถานการณ์นี้แล้วข้าวยังคงออกรวงได้ดีดังเดิม อีกทั้งยังต้านทานต่อโรคไหม้และขอบใบแห้ง
ที่สำ�คัญหอมนาคายังเป็นข้าวไม่ไวแสง ปลูกได้ตลอดปี (ปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรัง) มีระยะเวลาในการปลูก
ประมาณ 130–140 วัน และให้ผลผลิตสูง โดยผลจากการทดลองปลูกพบว่า
ในพื้นที่ภาคเหนือมีผลผลิต 800–900 กิโลกรัมต่อไร่ และภาคอีสานมีผลผลิตสูงถึง 700–800 กิโลกรัมต่อไร่
สำ�หรับข้าวเหนียวพันธุ์หอมนาคา ทางไบโอเทค สวทช. ได้ยื่นขอหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และได้รับการขึ้นทะเบียนพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยแล้ว
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‘หอมนาคา’ จากห้องแล็บสูแ
่ ปลงนา

ปัจจุบันไบโอเทค สวทช. ได้ทำ�งานร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำ�ข้าวเหนียวพันธุ์หอมนาคาที่
พัฒนาขึ้นไปปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกรพื้นที่จังหวัดลำ�ปาง
จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย ซึง่ ข้าวทีป่ ลูกล้วนออกรวงงาม
ให้ผลผลิตสูง
ดร.กั ญ ญณั ช ศิ ริ ธั ญ ญา มู ล นิ ธิ ร วมใจพั ฒ นา กล่ า วว่ า
ในปี พ.ศ. 2562 มีการนำ�ข้าวเหนียวพันธุ์หอมนาคาไปแจกจ่าย
ให้เกษตรกรทดลองปลูกในพื้นที่ จังหวัดลำ�ปาง จังหวัดพะเยา
และจังหวัดเชียงราย รวมพื้นที่ประมาณ 95 ไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ย
ประมาณ 807 กิโลกรัมต่อไร่ และล่าสุดในปี พ.ศ. 2563 ได้มีการ
ขยายผลการปลูกทดสอบร่วมกับสหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำ�กัด
โดยจั ด ส่ ง เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วเหนี ย วหอมนาคาให้ ท างสหกรณ์ ฯ
จำ�นวน 400 กิโลกรัม สามารถปลูกได้จำ�นวน 58 ไร่ มีเกษตรกร
เข้ า ร่ ว มปลู ก จำ � นวน 6 คน โดยบางแปลงได้ ผ ลผลิ ต สู ง ถึ ง
1 ตันต่อไร่

ในการปลูกทดสอบยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้
‘วิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ ได้มาตรฐานและตรงตามพันธุ์’
โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวใช้เอง
เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว ลดต้นทุนการผลิต และกระตุ้นให้เกิด
การรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจเมล็ดพันธุ์เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวหอมนาคาในอนาคต

เตรียมขาย ‘ข้าวสาร-เมล็ดพันธุ์’

สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำ�กัด คือหนึง่ ในผูร้ บั ถ่ายทอด
นำ�เมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวหอมนาคาไปปลูกในพื้นที่ 8 ไร่ และมี
กลุ่มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ร่วมนำ�ไปปลูกด้วย รวม
พื้นที่ 50 ไร่ โดยผลผลิตที่เก็บเกี่ยวในฤดูกาลแรกคาดว่าจะได้
เป็นเมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพดี 10-15 ตัน เพื่อปลูกในฤดูถัดไป
และข้าวเปลือก 20-25 ตัน ซึง่ ถือว่าเป็นปริมาณทีส่ งู เมือ่ เทียบ
กับข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 ซึง่ เป็นพันธุด์ งั้ เดิมทีเ่ กษตรกรในพืน้ ที่
ปลูกกันอยู่นานแล้ว
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นายธีรภัทร์ คำ�สม ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร
จำ�กัด กล่าวว่า ข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 มีขอ้ เสียคือ มีความไวต่อแสง
ลำ�ต้นสูงหักล้มง่าย และปลูกได้เพียงครัง้ เดียวต่อปีเท่านัน้ ขณะที่
ข้าวเหนียวหอมนาคามีลกั ษณะเด่น คือ ลำ�ต้นเตีย้ แข็งแรง ไม่หกั
ล้มง่าย ทำ�ให้เก็บเกี่ยวได้ง่ายขึ้น ลดค่าแรงคนในการเก็บเกี่ยว
และปลูกได้ 2 ครัง้ ต่อปี ทนต่อโรคได้ดี ทีส่ �ำ คัญจากการทดลองนำ�
ข้าวเหนียวพันธุห์ อมนาคาทีเ่ ก็บเกีย่ วได้จากแปลงทดลองมาลอง
หุงกิน ยืนยันได้ถึงคุณภาพของข้าว เพราะหุงสุกแล้วมีความนุ่ม
หอมไม่ต่างจากพันธุ์ กข6 ที่มีจุดเด่นเรื่องความหอมและนุ่มนาน
ขณะนี้มีเกษตรกรในพื้นที่ให้ความสนใจสอบถามถึงพันธุ์ข้าว
หอมนาคาจำ�นวนมาก สหกรณ์ฯ เตรียมวางแผนขยายผล
โดยจะถ่ายทอดให้ความรู้เกษตรกรในพื้นที่ตั้งแต่การผลิต
เมล็ดพันธุ์ที่ได้รับถ่ายทอดการผลิตจากทีมวิจัย สวทช. และ
เครือข่าย เพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ ให้แก่เกษตรกรที่สนใจ
นำ�พันธุ์ข้าวเหนียวหอมนาคาไปปลูก เมื่อได้ผลผลิตแล้ว
มีแผนวางจำ�หน่ายข้าวสารบรรจุถุง โดยเกษตรกรที่เป็นสมาชิก
จำ�นวนหนึ่งสามารถนำ�ข้าวมาสีที่โรงสีของสหกรณ์ฯ
เพื่อจำ�หน่ายได้เลย โดยในเบื้องต้นวางจำ�หน่ายข้าวเปลือก
ราคา 30 บาทต่อกิโลกรัม และข้าวสาร 35 บาทต่อกิโลกรัม
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Story
เดินหน้า ‘ปรับปรุงพันธุ์ข้าว’
อย่างต่อเนื่อง

ที่ผ่านมา ไบโอเทค สวทช. มุ่งมั่นใช้ความเป็นเลิศทางด้าน
นวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยเฉพาะการปรับปรุงพันธุ์แนวอณูวิธี (molecular breeding)
กับพืชเศรษฐกิจทีส่ �ำ คัญ โดยเฉพาะ ‘ข้าว’ ซึง่ เป็นอาหารหลักของ
คนไทยมาอย่างต่อเนื่อง
ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำ�นวยการไบโอเทค สวทช.
กล่าวว่า ไบโอเทควิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวมาตลอด 37 ปี
ปัจจุบันสามารถใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลดระยะเวลา
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหลือ 3-5 ปี จากเดิมที่ต้องใช้เวลานานถึง
10 ปี ดังเช่น ข้าวเหนียวพันธุ์ ‘หอมนาคา’ ข้าวเหนียวพันธุ์ ใหม่ที่
ใช้ระยะเวลาการพัฒนาพันธุ์เพียง 5 ปี เท่านั้น
ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ปรับปรุงพันธุ์ข้าว
ประสบความสำ�เร็จมาแล้วมากมาย อาทิ ข้าวเหนียว
พันธุ์ธัญสิริน ข้าวเหนียว กข6 ต้นเตี้ยต้านทานโรคไหม้และ
โรคขอบใบแห้ง ข้าวน่าน59 และ กข18 ต้านทานโรคไหม้ โดย
ได้กระจายเมล็ดพันธุ์ ให้แก่เกษตรกรทั้งภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลูกเพื่อความมั่นคงในการบริโภค
ข้าวเหนียวของพื้นที่ และลดปัญหามลพิษจากการใช้สารเคมี
ปราบโรคและแมลงศัตรูพืช เช่น พันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ทน
น้ำ�ท่วมฉับพลัน ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวเจ้าพื้นนุ่ม ไม่ไวต่อช่วงแสง
ให้ผลผลิตสูง ซึ่งได้กระจายเมล็ดพันธุ์ ให้เกษตรกรในภาคใต้
โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความมั่นคง
ด้านอาหาร นอกจากนั้นยังได้เผยแพร่เมล็ดพันธุ์ ให้แก่เกษตรกร
ทั้งภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางในพื้นที่
เสี่ยงน้ำ�ท่วม ซึ่งช่วยให้เกษตรกรมีความเสี่ยงน้อยลง
และเพิ่มรายได้

โดยมุง่ เน้นพัฒนาพันธุข์ า้ วทีต่ อบโจทย์ความต้องการของผูผ้ ลิต
ผูบ้ ริโภค ความต้องการของตลาดทัง้ ในและต่างประเทศ รวมถึง
การพัฒนาต่อยอดการแปรรูปข้าวสูส่ ารมูลค่าสูง เช่น เครือ่ งสำ�อาง
อาหารเสริม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารแก่พื้นที่
และเพื่อเพิ่มรายได้ ให้แก่เกษตรกรในอนาคต

อย่างไรก็ดี ไบโอเทค สวทช. ยังคงมุ่งมั่นใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนาพันธุข์ า้ วของประเทศไทย

สำ�หรับผู้สนใจ ‘ข้าวเหนียวพันธุ์หอมนาคา’
สามารถติดต่อได้ที่ สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำ�กัด
โทรศัพท์ 0 5426 9062-3
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อรพินท์ วิภาสุรมณฑล (เมนช) เรียบเรียง

มารี กูรี

หนึ่งหญิง ผู้เปลี่ยนโฉมหน้า
โลกวิทยาศาสตร์

8

บทนำ�
นักเรียน นักศึกษา นักอ่านทั่วโลกต่าง
ได้ยินชื่อมารี กูรี มาก่อน เพราะเธอ
เป็นผู้หญิงคนแรกในหลายๆ ด้าน เช่น
เป็นผูค้ น้ พบธาตุพอโลเนียมและเรเดียม
ค้นพบปรากฏการณ์กมั มันตภาพรังสี
ได้รับรางวัลโนเบลสองครั้ง 		
ครั้งแรกทางฟิสิกส์และต่อมา
อีกครั้งทางเคมี
เป็นศาสตราจารย์หญิงคนแรก		
ของมหาวิทยาลัยแห่งปารีส
จุดประสงค์ ในการเขียนเรี ย บเรี ย ง
เรื่องราวชีวิตของมารี กูรี ฉบับนี้นั้น เพื่อ
ให้เด็กไทย โดยเฉพาะนักเรียนหญิง ได้
ซึมซาบถึงประวัติรายละเอียด พื้นฐาน
ครอบครัว อุปนิสัย ความมานะบุกบั่น
ตลอดจนอุ ป สรรค ความล้ ม เหลว
ความผิดหวังด้านต่างๆ ที่เธอต้องฟันฝ่า
กว่าจะประสบความสำ�เร็จ
ดิ ฉั น หวั ง ว่ า การเสนอเรื่ อ งราว
พร้อมบริบทสนับสนุนต่างๆ จะเป็นแรง
บันดาลใจให้นักเรียนหญิงของเราตั้งเข็ม
เลื อ กเรี ย นสาขาวิ ท ยาศาสตร์ ใ นระดั บ
ปริญญาตรี โท และเอก เพิม่ จำ�นวนมากขึน้
ความหวังส่วนตัวลึกๆ คืออยากให้
โลกมีนักวิทยาศาสตร์หญิงอย่างมารี กูรี
เพิ่มขึ้นหลายๆ คนในอนาคต และหวังว่า
มีหญิงไทยในจำ�นวนนั้นด้วย
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บทที่ 1

มาเรียในมาตุภูมิโปแลนด์ (ค.ศ. 1867-1891)
มาเรีย สคลอดอฟสกา (Maria Sklodowska) (หรือ Marie
Sklodowska ในภาษาฝรัง
่ เศส) เกิด 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1867
ที่กรุงวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์ แผ่นดินโปแลนด์ช่วงนั้น
ถูกแบ่งแยกเป็นสามส่วน ปกครองโดยประเทศมหาอำ�นาจ
เพือ
่ นบ้าน ได้แก่ เยอรมนี รัสเซีย และออสเตรีย ดังทีแ
่ สดง
ในรูปที่ 1 กรุงวอร์ซอว์อยู่ในเขตปกครองของรัสเซีย

รููปที่่� 1 มารีีเกิิดและเติิบโตในช่่วงที่่�วอร์์ซอว์์อยู่่�ในเขตปกครองของรััสเซีีย

พ่อชื่อ วลาดิสลอว์ สคลอดอฟสกา
(Wladyslow Sklodowska) แม่ ชื่ อ
บรอนิ ส ลาวา โบกั ส กา (Bronislawa
Boguska) เธอเป็ น ลู ก คนสุ ด ท้ อ งใน
จำ�นวนพี่น้อง 5 คน ชายหนึ่ง หญิงสี่
เรียงตามลำ�ดับดังนี้ โซฟี (Sophi) โจเซฟ
(Joseph) บรอเนีย (Bronia) เฮเลน (Helen)

มาเรีย (Maria)
เด็กหญิงมาเรียเติบโตในกรุงวอร์ซอว์
เขตวิสทูลา (Vistula) ประเทศโปแลนด์
ในสมั ย ที่ ยั ง อยู่ ใ นความปกครองของ
รัสเซีย ภายใต้ซาร์อเล็กซานเดอร์ที่สอง
รัสเซียปกครองโปแลนด์แบบบังคับกดขี่
หวังจะกลบกลืนภาษาและวัฒนธรรมของ
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ชนชาติโปแลนด์ โดยบังคับให้ โรงเรียน
ในโปแลนด์สอนเป็นภาษารัสเซีย ตาม
หลั ก สู ต รเขี ย นโดยคนรั ส เซี ย ซึ่ ง เน้ น
ประวัติศาสตร์และวรรณคดีรัสเซีย ห้าม
อ่ า นเขี ย นภาษาโปล จะมี ผู้ ต รวจการ
ชาวรั ส เซี ย โผล่ ม าสั ง เกตการณ์ ต าม
โรงเรียนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ถ้าพบว่า
ฝ่ า ฝื น โรงเรี ย นและครู ช าวโปลที่ อ อก
นอกกรอบจะถูกลงโทษ
ในระหว่าง 150 ปี (ค.ศ. 1770-1920)
ภายใต้การปกครองของรัสเซียนั้น มีการ
ลุกฮือต่อต้านรัสเซีย 2 ครั้ง ครั้งแรก
ในปี ค.ศ. 1831 ภายใต้ซาร์นิโคลัส แต่
ไม่สำ�เร็จ กลุ่มก่อการปฏิวัติถูกจับขังคุก
เนรเทศ ถูกยึดทรัพย์สมบัติ ครั้งที่สอง
ในปี ค.ศ. 1863 ภายใต้ซาร์อเล็กซานเดอร์
ก็ ล้ ม เหลวอี ก เพราะอาวุ ธ ที่ ใ ช้ มี แ ค่
กระบอง เคียว พลัว่ เท่านัน้ ผูก้ อ่ การถูกจับ
ขั ง คุ ก หรื อ ถู ก เนรเทศส่ ง ไปอยู่ ไ ซบี เรี ย
เหตุการณ์เหล่านี้เป็นผลให้ชาวโปแลนด์
กลุ่มที่มีการศึกษาดี หรือพวก ‘มันสมอง’
ได้แก่ กลุ่มนักบวช ครู อาจารย์ ศิลปิน
มีแนวโน้มเป็นชาตินิยมเพิ่มขึ้น หันมา
ทำ�การต่อต้านแบบใต้ดิน โดยมีการเรียน
การสอนภาษาและวัฒนธรรมโปแลนด์
ตามบ้านหรือสถานที่ต่างๆ อย่างลับๆ
พ่ อ และแม่ ข องมาเรี ย สื บ ตระกู ล
มาจากตระกูลขุนนางเก่าแก่มีมรดกที่ดิน
ตกทอด แต่ถกู ริบไปเกือบหมดเมือ่ รัสเซีย
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รููปที่่� 2 พี่่�น้้อง 5 คน ในครอบครััวของมารีี เรีียงจากซ้้ายไปขวา โซฟีี เฮเลน มาเรีีย โจเซฟ บรอเนีีย

เข้ายึดครองโปแลนด์ จึงกลายเป็นชนชั้น
กลาง มีสายสาแหรกคือญาติๆ ทั้งฝ่าย
พ่อและแม่กระจายอยู่ทั่วไปในโปแลนด์
ญาติๆ เกือบทุกคนมีการศึกษาดีและมี
อาชีพทีส่ งั คมนับถือ เช่น เป็นทนายความ
ศิลปิน ครู อาจารย์ พ่อของมารีเองเป็น
อาจารย์ ส อนคณิ ต ศาสตร์ แ ละฟิ สิ ก ส์
ในโรงเรียนมัธยมรัฐบาล แม่เรียนจบมัธยม
จากโรงเรี ย นราษฎร์ ห ญิ ง แห่ ง แรกของ
วอร์ ซ อว์ และต่ อ มาได้ เ ป็ น ครู ใ หญ่
โรงเรียนหญิงแห่งเดียวกันนี้ เมือ่ แต่งงาน
กั บ พ่ อ ทางโรงเรี ย นจั ด ให้ ค รอบครั ว
อยู่ในอพาร์ตเมนต์ ในทาวน์เฮาส์ติดกับ
อาคารเรียน ลูกๆ ทั้งห้าคนเกิดที่บ้านนี้
เงิ น เดื อ นรวมของพ่ อ กั บ แม่ ใ นช่ ว งนี้
เพียงพอสำ�หรับใช้จา่ ยครอบครัว มีความ
เป็นอยู่สุขสบายไม่ขัดสน จนกระทั่งพ่อ
ได้งานใหม่ ต้องย้ายไปเป็นอาจารย์สอน
คณิตศาสตร์และฟิสิกส์ที่โรงเรียนในย่าน
ไกลออกไป แม่จงึ เกษียณย้ายตามมาเป็น

แม่บ้านอย่างเดียว
พ่อแม่เป็นคาทอลิก แม่เคร่งศาสนา
พ่อไม่เคร่งศาสนา เคร่งขรึม รูห้ ลายภาษา
เป็นนักอ่าน นักเขียน นักกลอน หมั่น
อ่านบทความทางเคมีและฟิสิกส์เพื่อให้
ทันสมัย จึงมีความรูร้ อบตัวกว้างขวางและ
ลึกซึ้ง อีกทั้งเป็นคนมีระเบียบ กิจกรรม
ที่ จ ะทำ � ทุ ก อย่ า งจะมี ก ารตั้ ง เป้ า หมาย
วางแผนอย่างรอบคอบ
กิ จ วั ต รในบ้ า นสคลอดอฟสกานั้ น
พ่อแม่กวดขันลูกๆ เรือ่ งเรียน ลูกๆ ต้องทำ�
แบบฝึกหัดฟิสิกส์ก่อนนอนทุกคืน ทุกวัน
เสาร์ตอนเย็นตั้งแต่หนึ่งถึงสามทุ่ม ลูกๆ
นั่งล้อมวงดื่มชา ฟังพ่ออ่านจากหนังสือ
‘ต้องห้าม’ เช่น อ่านวรรณคดีหรือบทกวี
ในภาษาอืน่ ๆ บางครัง้ พ่อจะแปลเป็นภาษา
โปลให้ฟังสดๆ ตรงนั้นเลย พ่อมักแทรก
สอนให้ความรู้แม้ยามอยู่นอกบ้าน ยาม
เดินทางไปพักผ่อนในชนบท เช่น สอน
ธรรมชาติวิทยา ชีววิทยา ภูมิศาสตร์ เมื่อ
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โอกาสอำ � นวย ลู ก ๆ ทุ ก คนจึ ง เรี ย นได้
คะแนนดี
มาเรี ย มี ส มาธิ แ ละความจำ � ดี เ ยี่ ย ม
เรียนเก่ง มักได้ที่หนึ่ง คว้าเหรียญรางวัล
เสมอ เธอปราดเปรื่ อ งในภาษาละติ น
เยอรมัน รัสเซีย และฝรั่งเศส ทั้งยังเป็น
เด็ ก ช่ า งสั ง เกต ช่ า งคิ ด ชอบเรี ย นรู้
เธอมั ก แวะไปที่ ห้ อ งทำ � งานของพ่ อ ที่ มี
บารอมิเตอร์แขวนอยูบ่ นผนัง สำ�รวจตูเ้ ก็บ
เครือ่ งมือ อุปกรณ์ทดลองทางฟิสกิ ส์ตา่ งๆ
เช่น เครือ่ งชัง่ น้�ำ หนัก หลอดแก้ว ตัวอย่าง
แร่ต่างๆ รวมทั้งเครื่องตรวจประจุไฟฟ้า
(อิเล็กโทรสโกป)
พี่น้องทุกคนสนิทกลมเกลียว เรียน
ด้วยกัน เล่นด้วยกัน ช่วยเหลือกันและกัน
ช่วงปิดเทอมฤดูร้อน ทั้งครอบครัว จะ
ไปพักอยู่แถวชนบทนอกเมืองกับญาติๆ
แทนที่ จ ะไปพั ก ตากอากาศแถวรี ส อร์ ต
อย่ า งที่ ผู้ มี อั น จะกิ น นิ ย มปฏิ บั ติ กั น ใน
สมัยนั้น
เมื่ อ อายุ สิ บ ขวบ เธอต้ อ งสู ญ เสี ย
บุคคลที่รักยิ่งถึงสองคน คือ พี่สาวคนโต
โซฟี ป่วยเป็นโรคไข้รากสากใหญ่เสียชีวติ
และไม่นานต่อมา แม่จากไปด้วยวัณโรค
(สันนิษฐานว่าแม่เริม่ เป็นตัง้ แต่มาเรียแรก
เกิด) ความสูญเสียครัง้ นีอ้ าจเป็นสาเหตุที่
เธอมีความคิดต่อต้านความไม่เป็นธรรม
ความเหลื่อมล้ำ�ในสังคม และทำ�ให้ความ
ศรัทธาในศาสนาคาทอลิกเริม่ คลอนแคลน
ความขัดสนทางการเงินของครอบครัว
เริ่มจากพ่อเอาเงินสะสมก้อนใหญ่ไปร่วม
ลงทุนธุรกิจกับน้องเขย เพื่อสร้างโรงสี
ในชนบท ซึง่ ล้มเหลว ทัง้ ยังถูกลดตำ�แหน่ง
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ตั ด เงิ น เดื อ นเมื่ อ ทางการรั ส เซี ย สงสั ย
ว่ า สอนนอกขอบเขตบั ง คั บ ตลอดจน
ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ง แม่ ไ ปรั ก ษาตั ว ตามสถาน
พั ก ฟื้ น ต่ า งๆ เป็ น ผลให้ ค รอบครั ว ต้ อ ง
ใช้ จ่ า ยอย่ า งประหยั ด ไม่ มี เ งิ น พอที่ จ ะ
ส่งเสียลูกๆ ผู้หญิง ไปเรียนมหาวิทยาลัย
ที่เมืองนอก เนื่องจากมหาวิทยาลัยใน
โปแลนด์ ในสมัยนั้น (โดยนโยบายของ
รัสเซีย) ไม่รับนักศึกษาหญิง
ครอบครั ว มาเรี ย เห็ น ด้ ว ยกั บ หลั ก
การของกลุ่ม positivist ที่เชื่อว่าโปแลนด์
มีหนทางปลดแอกเป็นอิสระจากรัสเซีย
ได้ โดยการศึกษาและเศรษฐกิจมากกว่า
การใช้กำ�ลังต่อต้าน ชาวโปลโดยเฉพาะ
ผู้ ห ญิ ง ควรได้ รั บ การศึ ก ษาดี ถึ ง ขั้ น
สูงสุดในวิทยาการทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น
ทางวิ ท ยาศาสตร์ สั ง คมศาสตร์ และ
ศิลปศาสตร์ ผู้ได้เรียนรู้ก่อนมีหน้าที่ต้อง
สอนผู้ไม่รู้รุ่นต่อไป
เนื่องจากมหาวิทยาลัยในโปแลนด์
ไม่ รั บ นั ก ศึ ก ษาหญิ ง ทางเลื อ กสำ � หรั บ
เด็กหญิงชาวโปลที่เรียนจบมัธยมศึกษา
มีจำ�กัด คือเลือกไปเรียนต่อเมืองนอก
ที่ รั ส เซี ย เยอรมนี หรื อ ฝรั่ ง เศส ถ้ า
ครอบครัวมีฐานะดี หรือแต่งงานเป็นแม่
บ้านแม่เรือน หรือทำ�งานเป็นช่างฝีมอื ตาม
โรงงาน เป็นครูในโรงเรียนมัธยม เป็นครู
สอนพิเศษ เป็นครูพี่เลี้ยง (governess)
ไปอยู่ กั บ ครอบครั ว ที่ มี อั น จะกิ น สอน
หนังสือให้ลกู ๆ ของนายจ้างโดยได้รบั เงิน
ตอบแทนต่อปี
ในปี ค.ศ. 1882 สตรี ช าวโปลชื่ อ
จาดวิกา ซัคซาสกา-เดวิโดวา (Jadwiga

Szczasinska-Davidowa) ได้เริ่มจัดตั้ง
สถาบั น ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาใต้ ดิ น สำ � หรั บ
สตรีขึ้น สอนโดยนักวิชาการชาวโปลที่มี
ชื่ อ เสี ย งในด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ปรั ช ญา
ประวัติศาสตร์ วรรณคดีและวัฒนธรรม
โดยเปลีย่ นสถานทีส่ อนไปตามอพาร์ตเมนต์
ของผู้ ให้ความสนับสนุน แต่ในปี ค.ศ.
1883 ที่มาเรียจบมัธยมศึกษานั้น อาจารย์
ส่วนใหญ่ถูกย้ายออกจากกรุงวอร์ซอว์
เดวิโดวาจัดตัง้ สถาบันเป็นทางการใน
ปี ค.ศ. 1886 รูจ้ กั กันในชือ่ ว่า ‘มหาวิทยาลัย
เคลื่อนที่’ (floating/flying university) มี
หลักสูตรแน่นอน เปิดสอนหลายสาขาวิชา
สอนอาทิตย์ละสองชั่วโมง ตามสถาบัน
ลับๆ หลายแห่งทั่วกรุงวอร์ซอว์ เรียนจบ
หลั ก สู ต รได้ ป ริ ญ ญาใน 6 ปี มาเรี ย
บรอเนีย และเพื่อนหลายคนสมัครเรียน
ที่ ส ถาบั น นี้ ด้ ว ยหวั ง ว่ า การเรี ย นนี้ จ ะ
ช่วยให้มีอาชีพการงานที่ดีและเป็นการปู
พื้นฐานไปเรียนต่อเมืองนอกด้วย
บรอเนี ย เรี ย นจบมั ธ ยมศึ ก ษาด้ ว ย
คะแนนดีเยีย่ ม เธอฝันอยากไปเรียนแพทย์
ทีป่ ารีส แต่ตอ้ งทำ�หน้าทีด่ แู ลครอบครัวใน
ฐานะลูกคนโต โจเซฟเรียนจบมัธยมศึกษา
ด้ ว ยคะแนนดี เ ยี่ ย มเช่ น กั น และได้ รั บ
เข้าเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งกรุง
วอร์ซอว์
มาเรี ย เรี ย นจบมั ธ ยมศึ ก ษาด้ ว ย
คะแนนดีเยี่ยม ได้รับรางวัลเหรียญทอง
เมื่ อ อายุ เ พี ย ง 16 ปี ซึ่ ง น้ อ ยเกิ น ไป
ที่ จ ะเป็ น ครู ส อนในโรงเรี ย น หรื อ ครู
สอนพิเศษตามบ้านโดยการแนะนำ�ของ
พ่อ เธอใช้ชีวิตหนึ่งปีหลังจากจบมัธยม
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พักผ่อนอย่างเต็มที่ ในฤดูร้อนเธอไปอยู่
กับญาติฝ่ายแม่ในเมืองเซลลา (Zella)
ซึ่ ง อยู่ ท างใต้ ข องวอร์ ซ อว์ ในฤดู ห นาว
เธอไปอยู่กับญาติฝ่ายพ่อ (ลุง) ในเมือง
สคาลบเมิรซ (Skalbmierz) อยูท่ างใต้ ใกล้
เชิงเขาคาร์พาเทียน (Carpathian) เธอได้
สัมผัสกับชีวติ ในชนบท แวดล้อมด้วยสวน
ไร่นา สัตว์เลี้ยง มีอิสระร่าเริง เช่นเดียว
กั บ วั ย รุ่ น ทั่ ว ไป ได้ เ ป็ น ตั ว ของตั ว เอง
นอนตืน่ สาย อ่านนวนิยาย จัดงานสังสรรค์
กับญาติๆ และเพือ่ นๆ รุน่ เดียวกัน ไปงาน
ปาร์ตี้ เต้นรำ� ดูคอนเสิร์ต เก็บเบอร์รีป่า
ชนิดต่างๆ หัดขี่ม้า เป็นปีที่เธอมีความ
สุขที่สุด
ในฤดูใบไม้ผลิ ก่อนกลับวอร์ซอว์ เธอ
กับเฮเลนได้รับเชิญไปพักกับครอบครัว
ศิ ษ ย์ เ ก่ า ของแม่ ที่ ค ฤหาสน์ ห รู อยู่ ท าง
ตะวันออกเฉียงเหนือของวอร์ซอว์ ทีน่ เี่ ธอ
ใช้ชวี ติ แวดล้อมไปด้วยสิง่ ของสวยงาม ได้
พบปะเพือ่ นต่างเพศ สังสรรค์ในงานปาร์ตี้
เป็นประสบการณ์ชวี ติ ทีต่ า่ งไปอีกแบบหนึง่
จากจดหมายที่มาเรียเขียนถึงเพื่อนสนิท
เล่ า ถึ ง ประสบการณ์ ใ นปี นี้ ทำ � ให้ เ ห็ น
ภาพมาเรียจากอีกมุมมองหนึ่ง เป็นภาพ
เด็กหญิงวัยรุ่นที่มีชีวิตชีวา มีอารมณ์ขัน
ขี้เล่น เหมือนสาวรุ่นอื่นๆ ไม่ใช่เป็นเด็ก
หัวรุนแรง เจ้าทุกข์ เอาแต่เรียนอย่างเดียว
(โดยนิ สั ย มาเรี ย เป็ น คนชอบธรรมชาติ
ชอบปลู ก ต้ น ไม้ ทำ � สวน ชอบอยู่ ใ นที่
แวดล้อมด้วยต้นไม้ ดอกไม้ ในจดหมาย
และบันทึกไดอารี่เมื่อไปพักต่างถิ่นเธอ
มักบรรยายถึงต้นไม้หรือดอกไม้ ในบริเวณ
ที่ พั ก เสมอ เธอชอบออกกำ � ลั ง โดยทำ �
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กิจกรรมกลางแจ้ง เช่น เดิน ขี่จักรยาน
ขี่ม้า ปีนเขา ว่ายน้ำ�)
มาเรี ย กั บ บรอเนี ย ร่ ว มกั น วางแผน
เพื่อให้ความฝันเรื่องเรียนต่อที่ปารีสเป็น
จริงให้ได้ โดยตกลงกันว่า เธอจะทำ�งาน
หาเงินส่งให้บรอเนียไปเรียนแพทย์ก่อน
ส่ ว นเธอจะไปเรี ย นหลั ง จากที่ บ รอเนี ย
เรี ย นจบเป็ น หมอมี ร ายได้ แ ล้ ว (เป็ น
ตัวอย่างหนึ่งแสดงถึงความเสียสละเพื่อ
พี่ น้ อ ง และการรู้ จั ก แก้ ปั ญ หาอย่ า ง
แยบยล)
เธอได้งานเป็นครูพเี่ ลีย้ ง (governess)
ไปอยู่ ดู แ ล และสอนหนั ง สื อ ให้ ลู ก ๆ
ของครอบครัวโซราวสกา (Zorawska) ที่
จังหวัดหัวเมืองชื่อ ซูก์ซูกี (Szczuki) ซึ่ง
อยู่ ห่ า งจากกรุ ง วอร์ ซ อว์ ไ ปทางเหนื อ
ประมาณ 50 ไมล์ ได้รับเงินตอบแทน
500 รู เ บิ ล ต่ อ ปี มี สั ญ ญาสอนสามปี
หลังจากทีห่ กั จำ�นวนหนึง่ ส่งไปให้บรอเนีย
แล้ ว มาเรี ย แทบไม่ มี เ งิ น เหลื อ สำ � หรั บ
ใช้ จ่ า ยซื้ อ ของส่ ว นตั ว เลย เธอใช้เวลา
ตอนค่ำ�ศึกษาวิชาสังคมวิทยาและฟิสิกส์
ด้วยตัวเอง เธอเรียนคณิตศาสตร์ โดย
ทำ � แบบฝึ ก หั ด คณิ ต ศาสตร์ แ ล้ ว ส่ ง ทาง
ไปรษณีย์ ไปให้พ่อตรวจ เมื่อตัดสินใจว่า
จะเลือกเรียนต่อทางวิทยาศาสตร์ เธอขอ
เรียนเคมีกับนักเคมีของโรงงาน
ครอบครัวโซราวสกาทำ�ฟาร์มต้นบีต
(beet) และดู แ ลกิ จ การโรงงานผลิ ต
น้ำ � ตาลจากต้ น บี ต มาเรี ย มี ห น้ า ที่ ส อน
หนังสือลูกสาวคนโต บรอนกา ( Bronka)
ซึ่งอายุไล่เลี่ยกับเธอ กับลูกสาวคนเล็ก
อายุ สิ บ ขวบ นอกจากนั้ น ยั ง ต้ อ งสอน

ลูกชายที่อยู่โรงเรียนประจำ� ช่วงที่กลับ
มาอยู่บ้านอีกด้วย เธอเข้ากับบรอนกา
ได้ ดี โดยความเห็ น ชอบของนายจ้ า ง
นอกเวลาทำ�งานของมาเรีย ทั้งคู่ได้เปิด
ชัน้ เรียนสอนหนังสือแก่เด็กๆ ลูกชาวบ้าน
วั น ละสองชั่ ว โมง เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ในชุ ม ชน
นี้อ่านออกเขียนภาษาโปลได้ แทนที่จะ
เติ บ โตแบบไม่ รู้ ห นั ง สื อ หรื อ ถู ก บั ง คั บ
ให้เรียนเป็นภาษารัสเซียในโรงเรียน ใน
วันพุธกับวันเสาร์ เธอใช้เวลาอยูก่ บั เด็กถึง
ห้าชั่วโมง ทั้งๆ ที่กิจกรรมที่เธอทำ�นี้เสี่ยง
มาก หากถูกจับได้อาจมีโทษถึงขัน้ เนรเทศ
แต่ เ ธอทำ � เพราะเชื่ อ ในหลั ก การของ
ปฏิฐานนิยม (positivism)
ลูกชายคนโตของนายจ้างชือ่ คาสิเมอร์ซ
(Kazmierz) เรียนอยู่มหาวิทยาลัย ได้
สานสัมพันธ์กับมาเรียถึงขั้นเป็นคู่รักกัน
อยู่ระยะหนึ่ง แต่ความสัมพันธ์อันลึกซึ้ง
นี้ ไปไม่ถึงขั้นได้แต่งงานกัน ต้องยุติลง
ในที่สุด เนื่องจากพ่อแม่ฝ่ายชายคัดค้าน
เต็มที่ถึงความไม่เหมาะสมด้านฐานะ ว่า
มาเรียฐานะยากจนเป็นแค่ครูรบั จ้าง (ทัง้ ๆ
ที่มาเรียมาจากครอบครัวที่มีพื้นเพดี เป็น
ที่นับถือในสังคม) ตัวคาสิเมอร์ซเองก็ไม่
กล้าหาญถึงขั้นขัดขืนพ่อแม่ มาเรียรู้สึก
เจ็ บ ใจที่ ถู ก เหยี ย ดหยาม เธอต้ อ งการ
พิสจู น์วา่ เงินไม่ใช่สงิ่ สำ�คัญในชีวติ โดยหัน
มาทุม่ เทกับการเรียนด้วยตัวเองอย่างหนัก
เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อที่ปารีส
ในฤดูใบไม้ผลิปี ค.ศ. 1888 หลัง
เกษียณ พ่อรับทำ�งานพิเศษเป็นผู้อำ�นวย
การโรงเรียนดัดสันดาน (reform school)
ไม่ไกลจากวอร์ซอว์ ได้รับเงินเดือนเพียง
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พอที่จะส่งให้บรอเนียเรียนจนจบแพทย์
มาเรียจึงมีเงินเก็บสะสมสำ�หรับตัวเองไป
เรียนต่อบ้าง
เมือ่ บรอเนียเรียนจบแพทย์ อีกหนึง่ ปี
ต่อมา มาเรียตัดสินใจไม่ไปปารีสทันที เธอ
ให้เหตุผลว่าต้องการกลับไปอยู่วอร์ซอว์
เพื่ อ ดู แ ลพ่ อ เหตุ ผ ลที่ แ ท้ จ ริ ง นั้ น เธอ
อยากรอให้ โจเซฟกับเฮเลนตั้งหลักฐาน
ที่วอร์ซอว์ได้เสียก่อน
เธอกลับมาวอร์ซอว์สมัครเรียนต่อ
ในมหาวิทยาลัยเคลื่อนที่ คราวนี้เธอมี
โอกาสทำ�การทดลอง โดยใช้ห้องแล็บใน
อาคารเล็กๆ ที่หน้าฉากจัดเป็นพิพิธภัณฑ์
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เธอเริม่ ต้น
ทำ�แล็บฟิสกิ ส์กบั เคมีตามทีอ่ า่ นพบในตำ�รา
เพือ่ ดูวา่ จะได้ผลลัพธ์ตรงตามในตำ�ราหรือไม่
ผลคื อ ทำ � ผิ ด บ้ า ง ถู ก บ้ า ง ได้ ค วามรู้
แน่ น ขึ้ น และฝึ ก ให้ เ ธอมี ทั ก ษะวิ ธีการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ ประสบการณ์
นี้ ป ลุ ก ความสนใจในวิ ท ยาศาสตร์ ใ น
วัยเด็กให้ตื่นขึ้นอีกครั้ง
มาเรียตัดสินใจเดินทางไปปารีสเมื่อ
อายุ 24 ปี หลังจากรวบรวมเงินเก็บได้
จำ�นวนหนึ่ง เธอคำ�นวณค่า ใช้ จ่ า ยการ
เดินทางอย่างประหยัดที่สุด ส่งของใช้ที่
จำ�เป็นไปล่วงหน้าทางเรือ เดินทางโดย
รถไฟขนส่งสินค้าชั้นสี่ (ชั้นยืน ไม่มีที่นั่ง)
จากเยอรมนี เตรียมน้�ำ และอาหารสำ�หรับ
การเดินทางสามวัน เธอตั้งเป้าหมายว่า
จะเรียนให้จบแล้วกลับไปสอนหนังสือที่
วอร์ซอว์เพือ่ จะได้อยูเ่ ป็นเพือ่ นพ่อด้วย
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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ข่าววิทย์-เทคโนฯ ไทย
สำ�รวจความคืบหน้าวัคซีนโควิด 19 ทีมไทยแลนด์
เวลา 6 เดื อ น ซึ่ ง ภายหลั ง จากเสร็ จ สิ้ น
กระบวนการทดสอบในสัตว์ทดลองทั้งหมด
แล้วจึงจะทดสอบในมนุษย์ต่อไป หากวัคซีน
นี้ ส ามารถพั ฒ นาได้ ป ระสบความสำ � เร็ จ
ประเทศไทยจะมีความมั่นคงมากขึ้น เพราะ
สามารถผลิตวัคซีนภายในประเทศได้มากถึง
1 ล้านโดสต่อเดือน (คาดว่าสามารถยืน่ ขอใบ
อนุญาตในกรณีฉุกเฉินได้ ในเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564)
วัคซีน สวทช. วัคซีนไม่ใช้
เชื้อก่อโรคโควิด 19

ผ่

านไปเกือบ 1 ปี หลังพบการแพร่
ระบาดของเชื้อก่อโรคโควิด 19 ที่
สร้ า งความสู ญ เสี ย และชี วิ ต ต่ อ ผู้ ค นทั่ ว
โลก การพัฒนาวัคซีนสำ�หรับรับมือจึงเป็น
วาระสำ�คัญที่ทั้งโลกจับตามอง เพราะเป็น
กุญแจทีจ่ ะทำ�ให้ผคู้ นกลับมาใช้ชวี ติ ได้อย่าง
เป็นปกติ สำ�หรับประเทศไทยที่เป็นหนึ่งใน
ประเทศทีม่ กี ารระดมกำ�ลังในการวิจยั วัคซีน
มาตั้งแต่เริ่ม มีข้อมูลความคืบหน้าจาก 3
ทีมวิจัยดังนี้

วัคซีน Chula-Cov19 จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัคซีน Chula-Cov19 เป็นวัคซีนชนิด
mRNA ที่ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย ทำ�วิจัยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียในสหรัฐอเมริกา
ซึง่ ก่อนหน้านีม้ ผี ลการทดสอบในสัตว์ทดลอง
หนู แ ละลิ ง เป็ น ที่ น่ า พึ ง พอใจ และจะเริ่ ม
ทดสอบในมนุษย์ 3 ระยะ ภายในสิ้นปี พ.ศ.
2563 โดยหากการทดสอบในมนุษย์ระยะที่

1-2 ได้ ผ ลน่ า พอใจก็ จ ะมี ก ารถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีต่อไปยังบริษัทไบโอเนท-เอเชีย
จำ�กัด เพือ่ ให้ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีน
Chula-Cov19 สำ�หรับใช้ ในประเทศและ
อาเซียน
วัคซีนจากบริษัทใบยา วัคซีน
มุ่งเน้นผลิตได้ในไทยตั้งแต่
ต้นน้ำ�ถึงปลายน้ำ�

บริษทั ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำ�กัด สตาร์ตอัป
สัญชาติไทยทีร่ บั การบ่มเพาะจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กำ�ลังพัฒนาวัคซีนจาก “ใบพ ชื
ตระกูลยาสูบสปีชสี ์ N.benthamiana” โดยใช้
การแกล้งใบพืชให้ผลิตโปรตีนตามที่กำ�หนด
แล้วสกัดเอาโปรตีนออกมาใช้งานในการผลิต
วัคซีน การทดสอบในสัตว์ทดลองที่เริ่มต้น
ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาได้รับผลลัพธ์
ที่ดี ปัจจุบันกำ�ลังอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบ
ภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลองหลังได้รับเชื้อเป็น

วัคซีนชนิดนี้เป็นวัคซีนในรูปแบบไวรัส
เวกเตอร์ ซึ่งใช้ไวรัสที่ ไม่มีอันตรายในการนำ�
ส่งโปรตีนของไวรัสก่อโรคโควิด 19 เข้าไป
ในร่างกาย เพื่อให้ร่างกายทำ�ความรู้จักกับ
โปรตีนชนิดนี้และกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ต่อโปรตีนดังกล่าว ซึ่งหลักการนี้ ไม่เพียง
สามารถใช้ได้กับการผลิตวัคซีนป้องกันไวรัส
โคโรนา 2019 ต้นเหตุของโรคโควิด 19 ได้
เท่านัน้ ยังสามารถนำ�ไปใช้กบั การผลิตวัคซีน
ชนิดอื่นๆ ได้อีกด้วย ปัจจุบันวัคซีนชนิดนี้อยู่
ในขั้นตอนของการทดสอบในสัตว์ทดลอง
นอกจากการวิ จั ย โดยที ม วิ จั ย ทั้ ง 3
ข้ า งต้ น แล้ ว ยั ง มี ก ารพั ฒ นาวั ค ซี น โดย
หน่วยงานอื่นๆ อีก เช่น คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์
ศิ ริ ร าชพยาบาล มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล,
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัย
มหิดล, คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, องค์การเภสัชกรรม หรือภาค
เอกชนอย่างบริษัทไบโอเนท-เอเชีย จำ�กัด
โดยรวมแล้วประเทศไทยมีวัคซีนกว่า 20
ชนิดที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

เรียบเรียงจาก :

https://thestandard.co/covid-19-vaccine-from-team-thailand-producing-by-ourselves/ (The Standard)
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ข่าววิทย์-เทคโนฯ ไทย
WHO ไฟเขียวไทย
วิจย
ั ยับยัง
้ ซิกาจากแม่
สูล
่ ก
ู ด้วยมดลูกจำ�ลอง

ไ

วรัสซิกา (Zika virus) คือ ไวรัสก่อโรค
ทีม่ ยี งุ ลายเป็นพาหะ หญิงตัง้ ครรภ์ทต่ี ดิ เชือ้
สามารถถ่ายทอดเชือ้ สูท่ ารกในครรภ์ ส่งผล
ให้ ท ารกอาจมี อ าการสมองเล็ ก สมอง
ไม่พัฒนา หรือเสียชีวิตทันทีหลังกำ�เนิด
ปัจจุบันไวรัสซิกามีการแพร่ระบาดในพื้นที่
แถบทะเลแคริ บ เบี ย นตอนกลางและใต้
ของอเมริกา แอฟริกา เอเชียใต้ เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงไทย ที่สำ�คัญยัง
ไม่มีการวิจัยใดที่สามารถอธิบายการส่งต่อ
เชื้อจากแม่สู่ลูกได้ จึงยังไม่มีวัคซีนและยา
รักษาโรคนี้
ด้วยความสำ�คัญของการยับยัง้ โรคติดต่อ
จากแม่สู่ลูก องค์การอนามัยโลก (WHO)
จึงคัดเลือกข้อเสนอโครงการ “การสร้าง
มดลูกจำ�ลองจากเนือ้ เยือ่ คนไข้ผตู้ ดิ เชือ้ ซิกา
เพือ่ ศึกษาการติดเชือ้ และการส่งต่อเชือ้ ไปสู่
ทารกในครรภ์ รวมถึงการทดสอบแอนติบอดี
ยับยั้งการเพิ่มจำ�นวนของซิกา” ซึ่งเป็นข้อ
เสนอของนักวิจยั ไทย ให้เป็น 1 ใน 5 โครงการ
(จาก 121 โครงการ 37 ประเทศ) ทีช่ นะ TDR
Global Crowdfunding Challenge Contest
หรือการแข่งขันนำ�เสนอข้อเสนอโครงการวิจยั
เกีย่ วกับโรคติดต่อในเขตร้อน เพือ่ ผลักดันให้
คนทัว่ โลกได้รว่ มสมทบทุนการทำ�วิจยั โดยข้อเสนอ
นี้ เ ป็ น ของ ดร.ธี ร วั ฒ น์ วิ วั ฒ น์ พ าณิ ช ย์

นักวิจยั ทีมวิจยั การออกแบบและวิศวกรรม
ชีวโมเลกุลชั้นแนวหน้า ไบโอเทค สวทช.
หลังจากการระดมทุนในช่วงปลายปี พ.ศ.
2563 เป็นเวลา 45 วัน ผ่านทาง www.
experiment.com ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลัก
เรือ่ งกลไกการระดมทุนเพือ่ งานวิทยาศาสตร์
ผลออกมาเป็นที่น่ายินดียิ่ง คือได้รับเงินทุน
สนับสนุนเกินเป้าหมาย อยู่ท่ี 8,180 USD
(ร้อยละ 102 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้)
ดร.ธีรวัฒน์เปิดเผยว่า การทำ�วิจัยที่จะ
เกิดขึ้นต่อภายหลังจากสามารถผลิตอวัยวะ
จำ�ลอง (organoid) มดลูกเทียมทีม่ กี ารจัดเรียง
เซลล์เหมือนจริงและสามารถตอบสนองต่อ
ฮอร์โมนต่างๆ ร่วมกับคณะวิจยั ทีอ่ เมริกาสำ�เร็จ
เป็นรายแรกของโลก คือการพัฒนารกจำ�ลอง
ที่ ไบโอเทค และสร้างแพลตฟอร์มเชื่อมต่อ
การทำ�งานระหว่างมดลูกจำ�ลองกับรกจำ�ลอง
ซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญในการทำ�วิจัยเรื่องนี้ต่อ
“หลังจากนี้จะมีการนำ�ตัวอย่างเนื้อเยื่อ
มดลูกจากคนไข้อาสาสมัคร มาพัฒนาเป็น
มดลูกจำ�ลองที่มีความสมบูรณ์เหมาะสมกับ
การศึกษาโรคนี้โดยเฉพาะมากยิง่ ขึน้ ทดแทน
การใช้เซลล์สายพันธุ์ (cell line) โดยจะนำ�
อวั ย วะจำ � ลองที่ ไ ด้ ม าทดสอบการติ ด เชื้ อ
ไวรัสซิกาสายพันธุ์ต่างๆ ทดสอบความแตก
ต่างของการติ ดเชื้ อ เมื่ อ มดลู ก ถู ก เลี้ ย งใน
ฮอร์ โมนระดับที่แตกต่างกัน และศึกษาการ
ส่งต่อเชื้อไวรัสซิกาจากแม่สู่ทารกในครรภ์
ผ่านทางรก แล้วจึงนำ�ความรู้เรื่องกลไกการ
ส่งต่อเชื้อมาใช้ทดสอบแอนติบอดีจากคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล ซึ่งทำ�การวิจัยเพื่อพัฒนายาและสาร
ยับยั้งเชื้อไวรัสร่วมกับ Oxford University
โดยการทดสอบนี้จะเป็นครั้งแรกที่ใช้อวัยวะ
จำ�ลองที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งต่อเชื้อ
ในการทดสอบ คาดว่ากระบวนการศึกษา
ทั้งหมดจะแล้วเสร็จในอีก 2 ปีข้างหน้า หรือ
ประมาณปี พ.ศ. 2565”
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ดร.ธีีรวััฒน์์ วิิวััฒน์์พาณิิชย์์

ดร.ธี ร วั ฒ น์ อ ธิ บ ายถึ ง ผลกระทบที่ จ ะ
เกิดขึน้ หลังการทำ�วิจยั ประสบความสำ�เร็จว่า
ความรู้ความเข้าใจเรื่องกลไกการส่งต่อเชื้อ
ไวรัสซิกาจากแม่สู่ทารกในครรภ์ จะเป็นองค์
ความรูส้ �ำ คัญทีช่ ว่ ยให้สามารถพัฒนายาและ
วัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
หากสามารถพัฒนาได้จะเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อมนุษยชาติ
“นอกจากการศึกษาเรื่องโรคซิกาแล้ว
อวั ย วะจำ � ลองทั้ ง มดลู ก และรก รวมถึ ง
แพลตฟอร์มเชื่อมต่ออวัยวะ จะเป็นเครื่อง
มื อ สำ � คั ญ ในการศึ ก ษาการส่ ง ต่ อ โรคอื่ น ๆ
จากแม่สู่ลูก อาทิ โรคทอกโซพลาสโมซิส
(Toxoplasmosis) โรคที่เกิดจากแม่ได้รับเชื้อ
ปรสิตจากมูลแมวหรือบริโภคเนื้อสัตว์กึ่งสุก
กึ่งดิบขณะตั้งครรภ์ ซึ่งอาจส่งผลให้ทารก
เสียชีวิตในครรภ์ หรือหากทารกรอดชีวิตก็มี
แนวโน้มที่จะมีปัญหาสุขภาพรุนแรงตามมา
เช่น ชัก ตับโต ม้ามโต ดีซ่าน หรือติดเชื้อที่
ดวงตาอย่างรุนแรง
ความสำ�คัญอีกประการของเครื่องมือนี้
คือ การใช้ทดสอบยาและวัคซีนทีผ่ ลิตขึน้ ใหม่
ว่าหากแม่ทกี่ �ำ ลังตัง้ ครรภ์ได้รบั สารเคมีเหล่า
นั้นจะมีผลเสียแก่ทารกในครรภ์หรือไม่ เพื่อ
ช่วยยับยั้งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแก่ทารก
โดยไม่ตอ้ งรอตรวจสอบผลข้างเคียงหลังจาก
ทารกเกิดแล้ว”
นวัตกรรมทางการแพทย์ โดยนักวิจัย
ไทยกำ�ลังได้รบั การจับตาและการสนับสนุน
จากคนทั่วโลก ในอนาคตอันใกล้ประชากร
กลุ่มเสี่ยงทั่วโลกอาจได้รับโอกาสในการ
หยุดยัง้ การส่งต่อโรคซิกาสูท่ ารกในครรภ์
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นวัตกรรม “ตรวจเหล็กเกินในหัวใจ” ไม่พึ่ง MRI ไม่แพง ไม่ซับซ้อน

การวััดค่่าความแปรปรวนของอััตราการเต้้นของหััวใจ

หัว

ใจที่มีปริมาณเหล็กเกิน ไม่ได้
แข็งแรงขึ้นเหมือนอาคารเสริม
เหล็ก เพราะภาวะเหล็กเกินจะทำ�ให้หัวใจ
ทำ�งานผิดปกติและอาจร้ายแรงถึงขั้นหัวใจ
ล้มเหลว ดังนัน้ แล้วหากแพทย์สามารถทราบ
ถึงการมีภาวะเหล็กเกินได้ตงั้ แต่เนิน่ ๆ โอกาส
รอดชีวิตของคนไข้ก็จะสูงขึ้น แต่การมีภาวะ
เหล็กเกินไม่มากมักไม่มีอาการบ่งชี้ และค่า
ใช้จา่ ยในการตรวจก็สงู จนคนไข้เข้าถึงได้ยาก
ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.
นายแพทย์นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้า
ของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชี ย งใหม่ ได้ ห าทางก้ า วข้ า มอุ ป สรรคดั ง
กล่าวด้วยการพัฒนาวิธตี รวจภาวะเหล็กเกิน
ในหัวใจ โดยมุ่งเป้าการรักษาไปที่ผู้ป่วยโรค
ธาลัสซีเมีย เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องได้รับ
เลือดแบบ blood transfusion ซึ่งทำ�ให้มี
เหล็กสะสมในร่างกายมาก ทัง้ นี้ ได้น�ำ ความรู้
จากการวิจยั เรือ่ ง “ความสัมพันธ์ระหว่างค่า
ความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจกับ
ภาวะเหล็กเกินในโรคธาลัสซีเมีย” ซึ่งได้รับ
รางวัลการวิจยั แห่งชาติ 2563 จาก สำ�นักงาน
การวิจัยแห่งชาต (วช.) มาต่อยอดในการ

ค้นหาวิธีการตรวจวัดภาวะเหล็กเกินตั้งแต่
เนิ่นๆ และมีราคาค่าใช้จ่ายถูกกว่าอุปกรณ์
ที่ใช้กันอยู่เดิม
ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.
นายแพทย์นพิ นธ์ ให้ขอ้ มูลว่า ภาวะเหล็กเกิน
ในหั ว ใจคื อ ภาวะที่ มี ก ารสะสมของเหล็ ก
ในหั ว ใจมากเกิ น ทำ � ให้ ก ารเต้ น ของหั ว ใจ
เกิดความผิดปกติ และอาจทำ�ให้เกิดภาวะหัวใจ
ล้มเหลวได้ ในทีส่ ดุ ซึง่ ภาวะนีเ้ กิดได้จากหลาย
สาเหตุ เช่น ความผิดปกติทางพันธุกรรม
ที่ ทำ � ให้ ก ลไกควบคุ ม สมดุ ล ของเหล็ ก เสี ย
สมดุล การมีภาวะเม็ดเลือดแดงแตกแบบ
เรื้อรัง ภาวะโลหิตจางแบบพันธุกรรม (เช่น
โรคธาลัสซีเมีย) รวมถึงผู้สูงอายุที่เป็นโรค
โลหิตจางแบบไม่ใช่โรคพันธุกรรม โดยอาการ
ความรุนแรงจะขึ้นอยู่กับปริมาณของเหล็กที่
สะสมในหัวใจ
“ปัจจุบันการวินิจฉัยภาวะเหล็กเกินใน
หัวใจที่ดีที่สุดคือการใช้เครื่องมือ Cardiac
MRI T2 แต่ทางทีมวิจัยกำ�ลังพยายามหา
เครือ่ งมืออืน่ มาใช้ ในการตรวจวัดแทน เพราะ
เครือ่ งมือดังกล่าวมีราคาแพง และมีทเี่ ฉพาะ

โรงพยาบาลขนาดใหญ่เท่านั้น อีกทั้งวิธีการ
ตรวจยังมีความซับซ้อน และต้องใช้แพทย์
ผู้เชี่ยวชาญในการอ่านและแปลผล ผู้ป่วย
จึงเข้าถึงการตรวจได้ยาก
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการตรวจที่ ที ม วิ จั ย
พัฒนาขึน้ ใหม่ จะใช้การวัดค่าความแปรปรวน
ของอัตราการเต้นของหัวใจ หรือค่าทีบ่ อกถึง
การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็วในการเต้นของ
หั วใจแต่ ละครั้ ง ซึ่ งค่ า ความแปรปรวนใน
การเต้นของหัวใจที่ลดลงไม่ว่าจากสาเหตุใด
ก็ตาม อาจบอกได้ถึงการเกิดพยาธิสภาพ
ในหัวใจ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ‘ค่าความ
แปรปรวนของอั ต ราการเต้ น ของหั ว ใจ
มีความสัมพันธ์กับภาวะเหล็กเกินในหัวใจ
ดังนั้นการตรวจด้วยวิธีการนี้จะสามารถพบ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ตั้งแต่ระยะ
ที่ยังมีการสะสมของเหล็กในหัวใจไม่มาก
นัก’ อย่างไรก็ตามข้อมูลการศึกษาส่วนใหญ่
ยังมาจากการวิจัยในระดับเซลล์หรือในสัตว์
ทดลอง จึงจำ�เป็นต้องทำ�การศึกษาวิจยั ต่อไป
ในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะเหล็กเกินในหัวใจ ก่อนนำ�ไป
ประยุกต์ ใช้กับผู้ป่วยจริงในอนาคต”

เรียบเรียงจาก :
https://mgronline.com/qol/detail/9630000121662 (MGR Online)
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“ขนมลา” จากงานบุญสู่เชลฟ์ขนมด้วยงานวิจัย

“ขนมลา”

เป็นขนมที่ ใช้ประกอบพิธีบุญสารทเดือน
สิบของคนใต้ แต่ปัจจุบันอาชีพการทำ�ขนม
ลาเริ่มสูญหายไปจากแดนด้ามขวานแห่งนี้
เนื่องจากขาดผู้สืบทอด กลุ่มอาชีพผู้ผลิต
ขนมลาจึงมุ่งผันตัวจากการผลิตวิถีดั้งเดิม
สู่การใช้นวัตกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อ
สร้างความยั่งยืน
การยกระดั บ ครั้ ง นี้ เ ป็ น การทำ � วิ จั ย ใน
โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตขนม
ลากรอบด้วยเทคโนโลยีการอบแห้งจากคลืน่
ไมโครเวฟ โดย ผศ.วรารี แสงกระจ่าง อาจารย์
ประจำ � สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ อ าหารและ
โภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งได้
รับการสนับสนุนจากสำ�นักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(สกสว.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน

พัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ผศ.วรารีอธิบายว่า การทำ�วิจยั นีเ้ ป็นการ
พัฒนากระบวนการผลิตโดยนำ�ความรู้ทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มาบูรณาการเข้ากับความรู้จากภูมิปัญญา
โดยมีชุมชนเป็นผู้ร่วมผลักดัน ทั้งนี้แหล่ง
ผลิตขนมลาที่ ใหญ่ที่สุดอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมชาช อำ�เภอปากพนัง รองลงมาเป็น
อำ�เภอเมือง หัวไทร และเชียรใหญ่ จากการ
สำ�รวจพบว่าการทำ�ขนมลาชนิดลากรอบจะ
มีการทำ�ใน 2 รูปแบบ คือ ใช้พลังงานความ
ร้อนจากแสงอาทิตย์ และใช้ตู้อบขนมขนาด
เล็ก ซึ่งทั้ง 2 วิธีการนี้ยังไม่สามารถผลิต
ขนมลากรอบได้อร่อยและมีมาตรฐานตรง
ตามความต้องการของผู้บริโภค นักวิจัยจึง
ได้เสนอทางเลือกใหม่เป็นการผลิตขนมด้วย
เทคโนโลยีการอบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟ
ซึ่งเป็นโทคโนโลยีสะอาดที่กำ�ลังได้รับความ
นิยมในปัจจุบัน

“การใช้คลื่นไมโครเวฟเป็นการให้ความ
ร้อนจากใจกลางอาหารสู่ผิวด้านนอก ทำ�ให้
ลดความชื้นในอาหารได้มากกว่าร้อยละ 80
โดยไม่ทำ�ให้เกิดรอยไหม้ (case hardening)
ไม่ทำ�ลายเนื้อสัมผัส มีกลิ่นที่ดี ลดการหืน
และยังสามารถรักษาคุณค่าทางโภชนาการ
ได้ดีอีกด้วย การนำ�คลื่นไมโครเวฟมาใช้ ใน
การผลิตขนมลากรอบ ช่วยลดระยะเวลาใน
การผลิตให้เหลือเพียง 3 ชั่วโมง จากเดิมที่
ใช้วิธีการตากแดดต้องใช้เวลานานถึง 1 วัน
ด้วยวิธกี ารนีผ้ ปู้ ระกอบการจึงมีก�ำ ลังผลิตต่อ
วันสูงขึ้น”
ผศ.วรารีเสริมว่า ลำ�ดับถัดไปของการทำ�
วิจัยคือการพัฒนาแบรนด์ภายใต้เรื่องราว
ที่เชื้อเชิญให้ผู้บริโภคสนใจขนมชนิดนี้มาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงจะมีการทำ�วิจัยต่อในเรื่องการ
แก้ปัญหาน้ำ�เสียจากขั้นตอนการผลิต โดยมี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ร่วมทำ�วิจัย

เรียบเรียงจาก : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/906375 (กรุงเทพธุรกิจ)
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“บัวหิน” ไม้ชนิดใหม่ของโลก

เ

มือ่ เดือนตุลาคมทีผ่ า่ นมา ได้มกี ารตีพมิ พ์
เรื่ อ งพื ช สกุ ล สบู่ เ ลื อ ด (Stephania)
หรือที่เหล่านักสะสมต้นไม้รู้จักกันในกลุ่ม
ของบัวบกโขดและบอระเพ็ดพุงช้าง ลงใน
วารสาร Phytotaxa 463 (3) โดยพืชชนิด
นีม้ ชี อื่ เรียกว่า “บัวหิน (Stephania nova)”
ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในท้องตลาดของนักสะสม
ไม้ โขดมากว่า 10 ปี โดยไม่มีการระบุชื่อ
วิทยาศาสตร์ และเป็นที่สงสัยกันว่าน่าจะ
เป็นพืชชนิดใหม่
ผศ. ดร.ทยา เจนจิ ต ติ คุ ณ และ
ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล อาจารย์ประจำ�
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ทำ�การตรวจสอบ
โดยละเอียด เทียบกับข้อมูลของพืชสกุลนี้
ทั้งในไทยและต่างประเทศ ทำ�ให้สามารถ
ยืนยันได้วา่ “Stephania kaweesakii Jenjitt.
& Ruchis.” เป็นพืชชนิดใหม่จริง โดยชื่อ
kaweesakii เป็นการตั้งให้เกียรติแก่กวีศักดิ์
กีรเกียรติ ผู้เก็บพรรณไม้ต้นแบบ
พืชสกุล Stephania ทั่วโลกมีอยู่ 69
ชนิด ในประเทศไทยเคยมีรายงาน 15 ชนิด
Stephania kaweesakii Jenjitt. & Ruchis.
จึงเป็นชนิดที่ 16 ของไทย โดยมีชื่อเรียก
ต่างๆ คือ บัวหิน บัวผา บัวเงิน แล้วแต่
ความนิ ย ม ซึ่ ง พื ช ชนิ ด นี้ มี ค วามคล้ า ยกั บ

บััวหิิน (Stephania kaweesakii Jenjitt. & Ruchis.) รููปภาพจาก The Standard

ไม้ ส ะสมที่ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก กั น ดี อ ย่ า งบั ว บกโขด
และบอระเพ็ดพุงช้าง ตรงหัวมีเปลือกแตก
เป็นแผ่นหนา ไม่ใช่เปลือกเรียบหรือเปลือก
แตกร่อง มีรูปทรงของหัวที่หลากหลาย และ
มีองค์ประกอบของดอกทีแ่ ตกต่างกัน ใบของ
บัวหินมีความหลากหลายทั้งสีและขนาด ขึ้น
อยู่กับพันธุกรรมที่ ได้มาและการปลูกเลี้ยง
โดยในธรรมชาติพชื ชนิดนีจ้ ะฝังตัวอยูใ่ นซอก
หินพื้นที่เขาหินปูน
การค้นพบครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความ
สมบูรณ์ของป่าภาคตะวันตกของไทยและ
พื้นที่เขาหินปูนทั่วประเทศซึ่งมีความสำ�คัญ
อย่างมากต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
ดังนั้นการอนุรักษ์ป่าโดยเฉพาะเขาหินปูน

จึงสำ�คัญมากทั้งในไทยและทั่วโลก การมีชื่อ
วิ ท ยาศาสตร์ อ ย่ า งเป็ น ทางการ จะทำ � ให้
สามารถจั ด ทำ � ข้ อ มู ล พื้ น ฐานด้ า นอื่ น เพื่ อ
วางแผนการจั ด การพื ช ชนิ ด นี้ ทั้ ง ในการ
อนุรกั ษ์พนื้ ทีแ่ ละการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
ปั จ จุ บั น พื ช ชนิ ด นี้ มี ก ารเก็ บ จากธรรมชาติ
มาขายเป็นจำ�นวนมาก อย่างไรก็ตามหาก
มีการเก็บในปริมาณที่เหมาะสมและเหลือ
ต้นพันธุ์ไว้ ในธรรมชาติอย่างเพียงพอจะทำ�ให้
ต้นสามารถสืบพันธุ์ต่อไปได้ และมนุษย์ก็
จะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้
หากมี ก ารศึ ก ษาเรื่ อ งวิ ธี ก ารขยายพั น ธุ์ จ ะ
เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การใช้ ง านพื ช ชนิ ด นี้ ใ น
ระยะยาว

เรียบเรียงจาก :
https://thestandard.co/thai-researchers-found-stephania-nova/ (The Standard)
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ภาพเนื้้�อไก่่จากห้้องทดลองของ Eat Just (รููปภาพจาก รอยเตอร์์ส)

สเต๊๊กเนื้้�อจากเซลล์์แก้้มมนุุษย์์ “Ouroboros” (รููปภาพจาก de zeen)

“เนื้อไก่จากห้องทดลอง” หรือ “สเต๊กจากเนื้อของคุณ”
เร็ววันนี้ มนุษย์จะพึ่งพิงอาหารจากสัตว์น้อยลง โดยล่าสุดสิงคโปร์อนุมัติให้มี

เ

การผลิตเนื้อไก่เพื่อการบริโภคจากห้องทดลองวิทยาศาสตร์แล้ว

ร็ววันนี้ มนุษย์จะพึ่งพิงอาหารจากสัตว์น้อยลง โดยล่าสุด
สิงคโปร์อนุมัติให้มีการผลิตเนื้อไก่เพื่อการบริโภคจากห้อง
ทดลองวิทยาศาสตร์แล้ว
สำ � นั ก ข่ า วรอยเตอร์ ส รายงานว่ า เนื้ อ ไก่ ที่ ผ ลิ ต จาก
ห้องทดลองของ “Eat Just” บริษทั สตาร์ตอัปจากซานฟรานซิสโก
จะเริ่มวางจำ�หน่ายในเร็ววัน โดยบริษัท Eat Just ถือเป็นรายแรก
ที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากหน่ว ยงานในกำ�กับของสิงคโปร์ ให้ผลิต
เนื้อสัตว์ ในลักษณะนี้ ทางด้านสำ�นักข่าว NBC News ระบุว่า
เนือ้ ไก่ทผี่ ลิตจากห้องทดลองของ Eat Just มาจากการเพาะเซลล์
กล้ามเนือ้ และไขมันสัตว์ ในจานเพาะจนโต ก่อนนำ�ไปเพิม่ ปริมาณ
ด้วยอุปกรณ์ปฏิกรชีวภาพซึ่งสามารถเพิ่มจุลินทรีย์ได้จำ�นวนมาก
ในเวลาอันสั้น โดยเนื้อสัตว์ที่ผลิตขึ้นจะมีสารอาหารจำ�เป็นบรรจุ
อยู่ภายใน
โดยเนื้อข่าวได้อธิบายถึงแนวโน้มความสนใจเนื้อสัตว์จาก
ห้องทดลองของสิงคโปร์ว่า มาจากการที่สิงคโปร์สามารถผลิต
อาหารได้เพียงร้อยละ 10 ของความต้องการในประเทศ ดังนั้น
ความสำ�เร็จในการผลิตเนือ้ ไก่ในห้องทดลองนี้ น่าจะเป็นการลงทุน
ที่คุ้มค่าเป็นอย่างมากในระยะยาว
ทั้งนี้รอยเตอร์สรายงานว่า ปัจจุบันมีบริษัทมากกว่า 20 แห่ง
ทั่วโลกกำ�ลังเร่งพัฒนาการผลิตเนื้อในห้องทดลอง และธนาคาร
Barclays ประเมินว่า อุตสาหกรรมนี้น่าจะมีมูลค่าสูงถึง 140 ล้าน
ดอลลาร์ ภายในปี พ.ศ. 2572

อี ก แล็ บ หนึ่ ง จากทางอเมริ ก าก็ ไ ด้ เ ปิ ด เผยถึ ง ไอเดี ย สุ ด
แหวกแนว สเต๊กเนื้อมนุษย์ “Ouroboros” ผลิตจากเซลล์
แก้มมนุษย์ผสมกับเลือดบริจาคที่หมดอายุแล้ว ซึ่งเนื้อชนิดนี้
สามารถผลิตได้เองที่บ้าน ใช้เวลาเพียง 3 เดือนก็กินได้แล้ว
ไอเดียนี้เกิดขึ้นเพื่อตั้งคำ�ถามแก่อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ว่า
“เรากินเนื้อคนกันได้หรือไม่ ? และหากเรากินเข้าไปจะถูกเรียกว่า
มนุษย์กินคนหรือเปล่า ?” โดยไอเดียสุดกรีนนี้แตกต่างจากเนื้อ
ที่ผลิตจากห้องแล็บทั่วไปคือ ไม่มีการใช้ featal bouvine serum
(FBS) หรือ ซีรัม จากวัวที่มีร าคาสูง ถึง ลิตรละสองหมื่นบาทใน
การผลิต โดยเนือ้ Ouroboros ใช้เพียงเลือดบริจาคทีห่ มดอายุแล้ว
อย่างไรก็ตามไอเดียนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อให้คนหันมาบริโภค
เนื้ อ คนกั น เอง แต่ เ ป็ น การชวนผู้ ค นมองหาทางเลื อ กใหม่ ใ น
การบริโภคโปรตีน เพราะมนุษย์บริโภคเนื้อวัวมากกว่า 50,000
ล้านตันต่อปี แต่การจะได้มาซึ่งเนื้อวัว 25 กิโลกรัม ต้องใช้น้ำ�
ในการเลี้ยงดูถึง 20,000 ลิตร แถมในอัตราเนื้อเพียงเท่านั้นยัง
ทำ�ให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุหลักของ
ภาวะโลกร้อนมากถึง 22 กิโลกรัม ดังนั้นการคิดค้นทางเลือกใหม่
ในการบริโภค อาจเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องกระทำ�เพื่อลดผลกระทบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม
เรียบเรียงจาก :
1) https://www.voathai.com/a/singapore-lab-grown-chicken-food/5686369.html (VOA Thai)
2) https://www.facebook.com/environman.th/photos/a.1757249537736819/3217339111727847/ (Environman)
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ญี่ปุ่น เดนมาร์ก โกกรีน ประกาศนโยบายกอบกู้
ธรรมชาติ มุ่งสำ�เร็จในปี พ.ศ. 2593
ปั ญ หาโลกร้ อ นไม่ ใ ช่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของประเทศใดประเทศหนึ่ ง แต่ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ค น
ทั้งโลกต้องร่วมกันผนึกกำ�ลังลดการทำ�ลายสิ่งแวดล้อม ล่าสุดญี่ปุ่นและเดนมาร์ก
ได้ประกาศนโยบายสำ�คัญเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเป้าที่จะเปลี่ยนแปลงให้สำ�เร็จ
ในปี พ.ศ. 2593

ท

างด้ า นญี่ ปุ่ น หลั ง จากนายก Yoshihide Suga
ได้ ป ระกาศตั้ ง เป้ า ลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
ให้เหลือศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2593 ในช่วงก่อนหน้า ก็ ได้มี
การเร่งวางแผนลดมลพิษและเชือ้ เพลิงฟอสซิลในระยะสัน้
โดยกำ�ลังพิจารณาห้ามขายรถยนต์ที่ขับเคลื่อนโดยน้ำ�มัน
ภายในปี พ.ศ. 2573 เพื่อให้มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลน้อย
กว่าร้อยละ 50 ของการใช้พลังงานทั้งหมด และจะมีการ
สนับสนุนให้มีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างแสง
อาทิตย์และลมเพิ่มขึ้น

ทางด้ า นเดนมาร์ ก ก็ มี ก ารตั้ ง เป้ า หมายเปลี่ ย นแปลง
สิง่ แวดล้อมให้ดขี นึ้ ในปี พ.ศ. 2593 เช่นเดียวกัน แต่มเี ป้าหมาย
ที่แตกต่างกันคือ เดนมาร์กตั้งเป้าลดการปลดปล่อยก๊าซที่ก่อ
ให้เกิดภาวะโลกร้อนร้อยละ 70 ภายในปี พ.ศ. 2573 และยุติ
อุตสาหกรรมน้ำ�มันภายในปี พ.ศ. 2593 จึงเป็นที่น่าจับตาว่า
หากผู้ผลิตน้ำ�มันรายใหญ่สุดในยุโรปอย่างเดนมาร์กสามารถ
ยุติอุตสาหกรรมสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในโซนนั้นอย่างไรบ้าง

เรียบเรียงจาก :

1) https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3256649797796778&id=1523107561151019&sfnsn=mo (ญี่ปุ่นโกกรีน – Environman)
2) https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3264197280375363&id=1523107561151019&sfnsn=mo (เดนมาร์กโกกรีน – Environman)
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หุุบเขาชองโก หััวใจของภููมิิภาค

นักวิทย์พบสิ่งมีชีวิตใหม่เหนือความคาดหมายใน
“เทือกเขาแอนดีส”

สถานีโทรทัศน์ CNN รายงานว่า ทีมนักวิทยาศาสตร์ของ Conservation International
องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่แสวงหาผลกำ�ไร ได้ประกาศการค้นพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์
ใหม่ 20 ชนิด ในเขตเทือกเขาแอนดีสของประเทศโบลิเวีย รวมถึงมีการพบเห็นลักษณะ
ของพืชและสัตว์หลายชนิดที่เชื่อว่าสูญพันธุ์ไปแล้ว

จุด

ที่มีการค้นพบคือ “หุบเขาชองโก” ซึ่งตั้งอยู่
ใกล้กับกรุงลาปาซ เมืองหลวงของโบลิเวีย
เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ “หัวใจของภูมิภาค” โดยหุบเขาสูงชัน
แห่งนี้ ได้รับการอนุรักษ์ ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต
ตามธรรมชาติ ทำ�ให้ยังคงความอุดมสมบูรณ์และความหลาก
หลายทางชีวภาพ
การค้นพบครั้งนี้เป็นผลจากการลงพื้นที่สำ�รวจธรรมชาติ

ในหุบเขาชองโกเป็นเวลา 14 วันในปี พ.ศ. 2561 โดยการนำ�
ของ ทรอนด์ ลาร์เชน นักวิทยาศาสตร์ของ Conservation
International และได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในวันที่ 14 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
ลาร์เชนกล่าวว่า สรรพเสียงที่ ได้ยินในหุบเขาล้วนมาจาก
การรังสรรค์ โดยธรรมชาติ เสียงจากแมลง กบ นก และเสียง
สาดกระทบของชั้นน้ำ�ตก ป่าแห่งนี้ ได้รับการปกคลุมอย่าง
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กบลิิลลิิพุุต (Lilliputian frog)

งููพิิษเขาหััวหอก (mountain fer-de-lance viper)

งููธงโบลิิเวีีย (Bolivian flag snake)

หนาแน่นด้วยมอส กล้วยไม้ และเฟิร์น หลายสิ่งที่ค้นพบเป็น
เรื่องเหนือความคาดหมาย ทั้งสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ ใหม่ และ
สิ่งมีชีวิตที่เคยเชื่อกันว่าสูญพันธุ์ไปแล้ว
ตัวอย่างสิง่ ชีวติ ทีน่ กั วิทยาศาสตร์คน้ พบ คือ “งูพษิ เขาหัวหอก
(mountain fer-de-lance viper)” งู พิ ษ ร้ า ยแรง มี ตั ว
ตรวจจับความร้อนบริเวณหัวสำ�หรับใช้ล่าเหยื่อ “งูธงโบลิเวีย
(Bolivian flag snake)” ซึ่งได้ชื่อมากจากสีแดง เหลือง
และเขียว ตามสีธงชาติประเทศโบลิเวีย โดยค้นพบงูชนิดนี้ที่
พงหญ้าหนาแน่นในจุดสูงสุดของหุบเขาชองโก
สิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจอีกชนิดคือ “กบลิลลิพุต (Lilliputian
frog)” สัตว์สะเทินน้�ำ สะเทินบกขนาดเล็กทีส่ ดุ ในโลก มีความยาว
น้อยกว่า 1 เซนติเมตร ร่างกายสีน�้ำ ตาลง่ายต่อการอำ�พรางตัว
ชอบหลบซ่อนอยู่ในชั้นมอสและชั้นดินหนา โดยชื่อลิลลิพุต
ของกบชนิดนี้ มาจากชือ่ อาณาจักรในวรรณกรรมเด็กคลาสสิก
เรือ่ งการเดินทางของกัลลิเวอร์ ซึง่ เป็นเรือ่ งราวของอาณาจักร
มนุษย์ตัวจิ๋ว

กล้้วยไม้้ป่่า Adder

ทางด้านพืชก็มีการพบกล้วยไม้ป่าหลายสายพันธุ์ที่มีรูป
ร่างและเฉดสีที่น่าตื่นตาตื่นใจ เช่น กล้วยไม้ป่าสายพันธุ์ ใหม่
อย่าง “Adder” ที่ใจกลางของดอกมีการเลียนแบบรูปร่างของ
แมลงได้อย่างแนบเนียน ช่วยอำ�นวยความสะดวกให้เกสรได้รบั
การผสมพันธุ์
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หน้าต่าง

ข่าววิทย์-เทคโนฯ โลก

การสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำ�ในพื้นที่ที่กบเหล่านี้อาศัยอยู่
ทำ�ให้กบชนิดนี้ต้องย้ายถิ่นฐาน หลังจากนั้นก็ไม่มีการพบเห็น
กบชนิดอีกเลย อีกตัวอย่างการค้นพบคือ “ผีเสื้อเทพารักษ์
(satyr butterfly)” ซึ่ ง มี ก ารพบครั้ ง สุ ด ท้ า ยเมื่ อ 98 ปี
ที่ แ ล้ ว โดยผี เ สื้ อ ชนิ ด นี้ บั ง เอิ ญ ติ ด อยู่ ใ นกั บ ดั ก ผลไม้ ที่ ใ ส่
ผลไม้สุกงอมไว้
Conservation International ทิ้งท้ายว่า การสำ�รวจและ
ค้นพบครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในกรณีสำ�คัญที่ช่วยสนับสนุนเรื่อง
การปกป้องอนุรักษ์ผืนป่า และการเผยแพร่ข้อมูลจะช่วย
ให้เกิดการวางแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผืนป่าไม่ได้เป็น
เพียงที่อยู่อาศัยสำ�หรับพืชและสัตว์ แต่ยังเป็นหัวใจของคน
พื้นเมืองในการดำ�รงชีวิตอีกด้วย

กบตาปีีศาจ (devil-eyed frog)

อีกการค้นพบหนึ่งที่สร้างความประหลาดใจไม่น้อยคือ
การค้นพบสิ่งมีชีวิตที่เชื่อกันว่าสูญพันธุ์ไปแล้วอย่าง “กบตา
ปีศาจ (devil-eyed frog)” ซึ่งมีร่างกายสีดำ� ดวงตาสีแดง
เข้ม ทีม่ บี นั ทึกการพบเห็นครัง้ สุดท้ายเมือ่ 20 ปีกอ่ น ก่อนจะมี

ผีีเสื้้�อเทพารัักษ์์ (satyr butterfly)

เรียบเรียงจาก : https://thestandard.co/new-species-bolivian-andes-spc/ (The Standard)
รูปภาพจาก : https://edition.cnn.com/ (CNN)
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BOT MAGAZINE

แนะนำ� 4 แอปพลิเคชัน
เพื่อพร้อมรับมือโควิด 19
1. COVID-19 Tracker

เ

ว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท 5Lab เป็นแพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูล
ผู้ ติ ด เชื้ อ ก่ อ โรคโควิ ด 19 แบบเรี ย ลไทม์ พร้ อ มระบุ พิ กั ด และรายละเอี ย ดของ
ผู้ติดเชื้อในประเทศไทย แสดงข้อมูลให้คุณรู้ว่าพื้นที่ไหนมีความเสี่ยง จะได้หลีกเลี่ยง
การเดินทางไปในพื้นที่นั้นๆ รวมถึงการอัปเดตจุดเสี่ยงที่ผ่านการทำ�ความสะอาดแล้ว
และพิกัดสถานพยาบาลที่รองรับการตรวจโควิด 19
นอกจากนั้น COVID-19 Tracker ยังมีแพลตฟอร์มเสริมอย่าง 5Lab Market โดย
ในระยะแรก ร้านอาหารสามารถเข้ามาปักหมุดฝากร้านบนแผนที่ได้ฟรี ส่วนใครที่อยาก
ค้นหาของกินเจ้าอร่อยใกล้บ้าน ก็สามารถค้นหาและกดดูรายละเอียดจากแผนที่ได้
สะดวกสบายทันใจ
เข้าสู่ระบบได้ที่ » https://covidtracker.5lab.co
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2. Away COVID-19

มิ

นิแอปพลิเคชันของไลน์ทจ
ี่ ะช่วยให้คณ
ุ เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ซึง
่ จำ�เป็นต่อการรับมือ
กับโควิด 19 เพียงกดเพิ่มเพื่อน (add friend) ที่บัญชี Away Covid-19 ก็จะมี
เมนูการใช้งานให้เลือกใช้ ครอบคลุมตัง
้ แต่การอัปเดตสถิตผ
ิ ต
ู้ ด
ิ เชือ
้ ในไทย ฟังก์ชน
ั การ
ค้นหาเส้นทางไปสถานบริการตรวจเชื้อก่อโรคโควิด 19 แผนที่ข้อมูลร้านค้าที่จำ�หน่าย
เจลล้างมือและหน้ากากอนามัย รวมถึงเมนูการบริจาคและขอรับสิ่งของอย่างเจลล้าง
มือหรือหน้ากากอนามัยไปให้ทางโรงพยาบาลและผู้ที่ขาดแคลน
อีกทั้งยังมีการแจ้งเตือนก่อนเข้าใกล้พื้นที่ต่างๆ ว่าตำ�แหน่งที่คุณอยู่มีเคสผู้ป่วยหรือ
ผู้ติดเชื้ออยู่จำ�นวนเท่าไร พร้อมแสดงสถานะของผู้ติดเชื้อ เช่น ผู้ที่กำ�ลังรักษา รักษา
หายแล้ว หรืออยู่ระหว่างกักตัว 14 วัน
เพิ่มเพื่อนในไลน์ เพื่อเข้าสู่ระบบได้ที่ » https://lin.ee/aiQ8lsq
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3. ใกล้มือหมอ

แ

อปพลิเคชันที่ให้คุณตรวจสอบอาการเพื่อตรวจคัดกรองเบื้องต้นว่ามีแนวโน้ม
ติดเชือ
้ ก่อโรคโควิด 19 หรือไม่ ช่วยลดความเสีย
่ งในการเดินทางมาทีโ่ รงพยาบาล
รวมถึงบันทึกประวัติอาการเพื่อติดตามผลย้อนหลังได้ โดยในแอปพลิเคชันยังได้
อธิบายรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับโรคโควิด 19 พร้อมคลิปวิดีโอแนะแนวทางการดูแล
ตัวเองจากแพทย์ผเู้ ชีย
่ วชาญ มีทม
ี แพทย์จต
ิ อาสาเฉพาะทางร่วมตอบคำ�ถาม และรายชือ
่
โรงพยาบาลที่สามารถทำ�การตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด 19 แบบ PCR ได้ทันที สบายใจ
เหมือนมีคุณหมออยู่ใกล้ๆ
ดาวน์โหลด » iOS https://apple.co/34wptqW และ Android https://bit.ly/3dnE1hd
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4. Ooca

แ

อปพลิเคชันบริการให้คำ�ปรึกษาทางสุขภาพจิตผ่านวิดีโอคอล โดยคุณสามารถ
เลื อ กจิ ต แพทย์ ห รื อ นั ก จิ ต วิ ท ยาที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญตรงกั บ ปั ญ หาที่ กำ � ลั ง
เผชิญอยู่ พร้อมเลือกนัดหมายเวลาที่สะดวกหรือพูดคุยปรึกษาได้ทันที นอกจากนั้น
Ooca (อูก้า) ยังเปิดบริการพิเศษอย่าง Ooca x Covid-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ที่อาจมีภาวะเครียดหรือตื่นตระหนก ซึ่งตอบโจทย์ผู้ใช้บริการโดยเฉพาะผู้ที่ถูกกักตัว
ทาง Ooca สามารถให้บริการคำ�ปรึกษาเกี่ยวกับสภาวะจิตใจ โดยไม่ต้องเดินทางออก
จากบริเวณกักตัวได้อีกด้วย
ดาวน์โหลด » iOS https://ooca.co/ios และ Android https://ooca.co/android
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รวิศ ทัศคร

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

อาหารรมควัน

คุณชอบอาหารรมควันไหมครับ ?
คนเรารู้ จั ก การรมควั น อาหารมานาน และมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารต่ า งๆ
มากมายที่อาศัยการบ่มเกลือและรมควันเพื่อถนอมอาหาร หรือทำ�ให้
มีกลิ่นรสที่น่ารับประทานมากยิ่งขึ้น แม้การรับประทานมากเกินไปอาจ
ก่อโทษต่อสุขภาพได้ แต่อาหารรมควันหอมๆ ก็เป็นที่ชื่นชอบของ
หลายคนเสมอ และจะอยู่คู่เมนูอาหารกับเราไปตราบนานเท่านาน
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ใน

การทำ�เนื้อสัตว์รมควันนั้น การ
รมควันมักจะอยูค่ กู่ บั การหมักบ่ม
ด้วยเกลือ โดยมีหลักฐานว่า ชาวสุเมเรียน
เป็นคนพวกแรกที่ทำ�เนื้อหมักเกลือเมื่อ
ราว 5,000 ปีกอ่ น และชาวฮีบรูโบราณก็ใช้
เกลือจากทะเลเดดซีเพื่อถนอมรักษาเนื้อ
เมื่อราว 4,000 ปีก่อนเช่นกัน การรมควัน
ก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเชื่อกันว่าใน
สมัยที่คนยังอยู่ในถ้ำ�นั้น ถ้ำ�หรือกระท่อม
ในยุคแรกน่าจะยังไม่มีปล่องไฟ คนถ้ำ�จึง
แขวนเนื้อไว้ ให้แห้งในบ้านของพวกเขา
และค้นพบว่าควันช่วยให้เนื้อมีกลิ่นรสที่
ดีขึ้นและช่วยรักษาเนื้อได้ดีขึ้น ส่วนการ
แพร่หลายของการรมควันในแถบอเมริกา
นัน้ น่าจะมีการค้นพบโดยบังเอิญจากการ
ทีช่ นเผ่าอินเดียนในอเมริกาแขวนชิน้ เนือ้
บนยอดกระโจมของพวกเขาบนราวที่อยู่
เหนือกองไฟ จากนัน้ ในปี ค.ศ. 1608 (พ.ศ.
2151) ชาวอินเดียนจึงสอนชาวอาณานิคม
ในเจมส์ทาวน์ รัฐเวอร์จเิ นีย เกีย่ วกับกรรมวิธี
ในการหมักเกลือ รมควัน และบ่ม (aging)
เนื้อกวาง
การรมควั น อาหารนั้ น มี วิ ธี ก ารที่
แตกต่างกันออกไปสี่แบบ [1] ได้แก่
1. การรมควันเย็น เป็นการอบบ่มรมควัน
ช้าๆ ในโรงบ่มรมควันที่มีการควบคุม
อุณหภูมเิ อาไว้ที่ 68–86oF (20–30oC)
ซึ่ ง อุ ณ หภู มิ ช่ ว งนี้ จ ะช่ ว ยให้ เ นื้ อ ยั ง
คงรักษาความชื้นเอาไว้ส่วนหนึ่ง ใน
ขณะที่ ไ ด้ รั บ กลิ่ น รสของควั น เต็ ม ที่
ซึ่งเนื้อจะต้องหมักบ่ม (cured) มา
เต็มที่ เนื่องจากการรมควันเย็นไม่
ทำ�ให้เนื้อสุก
2. การรมควั น อุ่ น ซึ่ ง ใช้ ช่ ว งอุ ณ หภู มิ

25–40oF (77–104oC) ซึ่งเป็นช่วง
อุ ณ หภู มิ ถั ด มาจากการรมควั น เย็ น
และมีความคล้ายคลึงกันที่ ไม่ทำ�ให้
เนื้อสุก แต่จะทำ�ให้แห้งได้ดีขึ้น
3. การรมควันร้อน การรมควันร้อนจะให้
เนื้อสัมผัสกับทั้งความร้อนและควัน
ปกติ จ ะใช้ อุ ณ หภู มิ ท่ี 126–176 oF
(52–80oC) ซึ่งอาหารจะสุกให้กลิ่น
รสของควัน มีความชื้นสูง มีรสชาติ
ที่ดี ใช้เวลาประมาณ 3–4 ชั่วโมง
การรมควันร้อนนี้ บางแหล่งใช้ช่วง
อุณหภูมิ 60–120oC แต่ก็มีการพบ
ว่าหากอุณหภูมิเกิน 85oC เนื้อจะหด
ตั ว มาก และทำ � ให้ ไ ด้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ น
ปริมาณน้อยลงเช่นกัน
4. การย่างรมควัน (smoke roasting)

วิธีนี้ การรมควันจะใช้ร่วมกับการย่าง
หรือการอบ วิธีนี้มีชื่อเรียกอีกหลาย
ชื่อ เช่น pit roasting, pit baking
หรือ barbecuing ซึง่ ใช้เครือ่ งมือเป็น
smoke roaster หรือเตาย่างบาร์บิคิว
(barbecue pit)
นอกจากสีแ่ บบหลักนี้ ยังมีการใช้ควัน
เหลว (liquid smoke) ซึ่งเป็นสารเติม
แต่งอาหารที่ ให้กลิ่นรสของการรมควัน
ทำ�ให้สามารถประหยัดเวลาที่ใช้ ในการรม
ควันลงได้ โดยอาจจะแปรรูปอาหารด้วย
วิธีอื่นๆ มาก่อน แล้วใช้ควันเหลวเพื่อให้
ลั ก ษณะจำ � เพาะของผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร
รมควัน ควันเหลวเป็นควันที่ทำ�จากการ
จั บ เอาควั น ธรรมชาติ โ ดยผ่ า นลงไปใน
สารละลายกรด จึงถือเป็นควันธรรมชาติ

ตู้อบรมควันสำ�หรับรมควันร้อน
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ภาพเตาย่างบาร์บิคิว (barbecue pit) ทั้งแบบโลหะและแบบก่อด้วยอิฐ (ที่มา https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bigmitchellspitbbq.com%2F&psig=AOvVaw0pwW1UQuYVI_VPzH_Chh9a&ust=1610429148767000&source=images&cd=vfe&ved=0CA
IQjRxqFwoTCJj7tqmSk-4CFQAAAAAdAAAAABAy และ https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/13/36/5b/52/photo0jpg.jpg )

เช่นกัน วิธีใช้คือฉีดพ่นฝอยลงบนอาหาร
ใช้แปรงจุม่ ทาบนชิน้ อาหาร หรือแช่อาหาร
ลงในสารละลายควันเหลวก็ได้
ควันไฟ (smoke) นั้น ประกอบด้วย
สารเคมีต่างๆ มากกว่า 200 ชนิด ที่มี
องค์ประกอบทางเคมีทซี่ บั ซ้อนซึง่ มีความ
สำ�คัญต่อการเกิดกลิน่ รส และการถนอม
รักษาผลิตภัณฑ์ดังนี้
สารที่พบ
ฟอร์มัลดีไฮด์
กรดฟอร์มิก
กรดอะซิติก
ฟีนอล
คีโตน
เรซินและแวกซ์

ความเข้มข้น (ppm)
25–40
90–125
460–500
20–30
190–200
>1000

โดยสารคาร์บอนิลจะทำ�ให้เกิดสี ส่วน
สารกลุ่มฟีนอลช่วยเรื่องกลิ่น รส และ
ผลในการต้านการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์
กลุ่มของกรดอินทรีย์จะช่วยให้เกิดส่วน
เปลือกของผลิตภัณฑ์ แต่จะมีสารกลุ่ม
หนึ่งที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ ซึ่งเป็นสาร
ทีส่ ง่ ผลเสียต่อสุขภาพและอาจเป็นสารก่อ
มะเร็ง นัน่ คือสารประกอบในกลุม่ polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH)
กลิ่ น ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ นื้ อ รมควั น จะ
หอมอย่างไรนั้นขึ้นกับไม้หรือวัสดุที่นำ�มา
เผาให้ควัน โดยไม้ที่ใช้รมควันในยุโรปปกติ
จะใช้ ไม้แอลเดอร์ (alder) ไม้ โอ๊ก หรือ
ไม้จากต้นบีช ส่วนในอเมริกาเหนือจะใช้
ไม้ฮิกคอรี (hickory) ไม้เมเปิล ไม้เมสเก้
(mesquite) ไม้ โอ๊ค แอปเปิล เชอร์รี หรือ
พลัม เป็นต้น ส่วนในไทยมักพบใช้ชาน
อ้อย ไม้ลำ�ไย ซังข้าวโพด กาบมะพร้าว
และแกลบ เป็นต้น
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หน้าที่ของไนเตรตและ
ไนไตรต์ในผลิตภัณฑ์
เนื้อหมักเกลือและรมควัน

ในการทำ�อาหารรมควันด้วยการคลุก
ผงเกลือหมักเนื้อโดยไม่ได้ ใช้วิธีการฉีด
เข้าไปในชิ้นเนื้อ เราจะเห็นปรากฏการณ์
ที่เรียกว่า smoke ring ซึ่งจะเห็นเป็นเส้น
สีชมพูบางๆ ใกล้กับผิวนอกของชิ้นเนื้อ
ตรงส่วนเปลือก (crust) หรือผิวนอกของ
ชิ้นเนื้อรมควันที่มีสีคล้ำ� โดยชั้น smoke
ring จะหนาหรือบางเท่าไรขึ้นกับว่าใช้
สภาวะในการรมควันแบบใด
กล่าวกันว่าถ้ารมควันเย็นที่อุณหภูมิ
ต่ำ�เป็นเวลานาน จะได้ชั้น smoke ring ที่
มีความหนา 0.25 นิ้วนับจากผิวนอกของ
ชิ้นเนื้อ ซึ่งถือเป็นลักษณะที่ดีที่สุด
การที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ทำ � จากเนื้ อ สั ต ว์
ที่เป็นเนื้อบ่มเกลือ (cured meat) เช่น
ไส้กรอก เบคอน ไส้กรอกแห้ง ซาลามิ

มกราคม 2564

ร้อยพัน
วิทยา
พาสตรามี หรือผลิตภัณฑ์รมควัน เกิด
สี ช มพู ขึ้ น ในเนื้ อ ได้ นั้ น เกิ ด จากการที่
รงควัตถุในกล้ามเนือ้ สัตว์ชอื่ ไมโอโกลบิน
(myoglobin) มีการเปลี่ยนแปลงรูป และ
ถูกตรึงสีเอาไว้เมื่อผ่านความร้อน โดย
ไมโอโกลบินที่มีสีแดงอมม่วงเมื่อสัมผัส
กับออกซิเจนในอากาศขณะเตรียมเนื้อ
ตัดแต่ง เก็บ หรือเคลื่อนย้าย จะจับกับ
ออกซิเจนเปลีย่ นรูปเป็นออกซีไมโอโกลบิน
(oxymyoglobin) สีแดงสดน่ารับประทาน
ซึ่ ง ผู้ บ ริ โ ภคที่ ซื้ อ เนื้ อ สดตั ด แต่ ง ใน
ห้างสรรพสินค้าจะเลือกเนื้อที่มีสีแดงนี้
เนื่องจากมีความรู้สึกว่าเนื้อนั้นสด
แต่ อ อกซี ไ มโอโกลบิ น ไม่ เ สถี ย รใน
รูปนั้นตลอดไป มันจะเปลี่ยนแปลงต่อ
ได้ เป็นต้นว่าเกิดการออกซิเดชันกลาย
เป็นเมตไมโอโกลบิน (metmyoglobin)
สีน�้ำ ตาล ซึง่ หากมีการปรุงอาหารก็จะเกิด
การเสียสภาพธรรมชาติเนื่องจากความ
ร้อนไม่เปลี่ยนสีอีก
สีชมพูนา่ รับประทานของ smoke ring
ในหมูปิ้งบาร์บิคิวรมควัน หรือสีชมพูใน
แฮม เบคอน หรือผลิตภัณฑ์เนื้อบ่มเกลือ
นัน้ เกิดจากไนตริกออกไซด์ทเี่ กิดจากสาร
ไนเตรต ไนไตรต์ ที่ใส่เข้าไปเป็นส่วนผสม
ของผงหมักเนื้อ หรือน้ำ�เกลือที่ฉีดเข้าไป
ในเนื้อ หรือไนตริกออกไซด์อาจมีที่มาได้
อีกแหล่งจากไนโตรเจนไดออกไซด์จาก
ปฏิกริ ยิ าการเผาไหม้ของขีเ้ ลือ่ ย ชานอ้อย
ไม้ หรือถ่าน ที่ใช้ปิ้งหรือรมควัน ซึ่งจะถูก
ดูดซึมเข้าไปในพื้นผิวเนื้อระหว่างปิ้งหรือ
รมควัน และกลายเป็นไนตริกออกไซด์ ใน
สภาพแวดล้อมที่มีน้ำ�ในเนื้อสัตว์
ไมโอโกลบินจะจับกับไนตริกออกไซด์

ได้สารที่มีชื่อว่า ไนโตรซิล ฮีโมโครมาเจน
(nitrosyl hemochromagen) ซึ่งรวมกับ
ออกซิเจนไม่ได้ และมีสชี มพูคงอยูเ่ ช่นนัน้
หลังผ่านความร้อน ซึง่ เป็นรูปทีเ่ สถียร ใน
กระบวนการผลิตเรียกว่าการ fix สี
ในการรมควั น หากต้ อ งการให้ มี
smoke ring สีสวยเด่นชัด เนื่องจาก
การเกิ ด ไนโตรซิ ล ฮี โ มโครมาเจนจะขึ้ น
กับอัตราการถ่ายเทมวลของไนโตรเจน
ไดออกไซด์มาที่พื้นผิวของชิ้นเนื้อ และ
การจับกับน้ำ�ในชิ้นเนื้อ ดังนั้นการที่ชิ้น
เนื้ อ คงมี ค วามชื้ น อยู่ ใ นระหว่ า งการรม
ควัน จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำ�คัญดังนั้นตู้
รมควันจึงควรมีการควบคุมความชืน้ สัมพัทธ์
และอุณหภูมิให้เหมาะสมเพื่อมิให้ผิวเนื้อ
แห้งเร็วเกินไป และการรมควันทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
ต่ำ�จะทำ�ให้ ไนตริกออกไซด์มีเวลาในการ

ถ่ า ยเทมวลซึ ม เข้ า ไปถึ ง ความลึ ก ในชิ้ น
เนื้อในระดับที่ต้องการได้ดีขึ้น เนื่องจาก
ให้ระยะเวลานานในการแปรรูป นอกจาก
นีห้ ากพืน้ ผิวของเนือ้ ทีเ่ ป็นส่วนของกล้าม
เนื้อสัมผัสกับควันโดยตรง โดยไม่มีชั้น
ผิวหนังหรือไขมันสัตว์มาบัง ก็จะทำ�ให้
เกิดสีเร็วขึ้น ในผลิตภัณฑ์บางชนิดจึงมี
การแล่หนังและชั้นไขมันออกก่อนจะรม
ควันเนื่องจากต้องการให้เกิดพัฒนาการ
ของ smoke ring ดีขึ้นนั่นเอง
ไนเตรตและไนไตรต์จะใช้ ในรูปของ
เกลื อ โพแทสเซี ย มและเกลื อ โซเดี ย ม
โดยหน่วยงาน FSIS (Food Safety and
Inspection Service) ซึ่งสังกัดกระทรวง
เกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา ดูแลด้านความ
ปลอดภัยอาหารอนุญาตให้มีการใช้งาน
ไนเตรต (NaNO3 หรือ KNO3) เพียงแค่

ภาพปฏิกิริยาที่เกิดกับไมโอโกลบินระหว่างการหมักบ่มด้วยเกลือไนเตรต และเกลือไนไตรท์

32

มกราคม 2564

ร้อยพัน
วิทยา
ในกรณีของเนื้อบ่มแห้งหรือไส้กรอกแห้ง
เท่านั้น และยินยอมให้มีการใช้ ไนไตรต์
(NaNO2 หรือ KNO2) ในผลิตภัณฑ์เบคอน
โดยระดับปริมาณไนไตรต์ที่ผสมเข้าไปใน
อาหารจะต้องไม่เกิน 120 ppm
โดยจะต้องเติมพร้อมกับเติมโซเดียม
แอสคอร์เบต (sodium ascorbate) หรือ
โซเดียมอีรทิ อร์เบต (sodium erythorbate)
เป็นปริมาณ 550 ppm โดยไนไตรต์ทหี่ ลง
เหลือในอาหารหลังเกิดปฏิกริ ยิ าจะต้องไม่
เกิน 40 ppm
สารในกลุม่ อีรทิ อร์เบตหรือแอสคอร์เบต
จะช่วยให้มกี ารเปลีย่ นไนเตรต เป็นไนตริก
ออกไซด์ ได้ดีขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลง
จะเกิดขึ้นตามลำ�ดับนั่นคือ จากโซเดียม
ไนเตรต (NaNO3) เปลี่ยนเป็นโซเดียม
ไนไตรต์ (NaNO2) เกิดเป็น nitrous acid
(HONO) และไนตริกออกไซด์ (NO) ใน
ที่สุด

สำ � หรั บ ในประเทศไทยนั้ น ตาม
ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่
389 (พ.ศ. 2561) จะกำ�หนดปริมาณการ
เติมเกลือไนไตรต์ ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
ได้ไม่เกิน 80 มิลลิกรัม/1 กิโลกรัมของ
น้ำ�หนักผลิตภัณฑ์
การทีต่ อ้ งควบคุมปริมาณสารไนเตรต
และไนไตรต์ ในผลิตภัณฑ์อาหารบ่มเกลือ
และรมควันให้ ไม่เกินปริมาณที่กำ�หนด
เพราะเหตุที่ว่าไนไตรต์และไนเตรต อาจ
เป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogenic) ได้ แต่
ปริมาณทีบ่ ริโภคจะต้องสูงและบริโภคเป็น
ประจำ�จริงๆ จึงจะมีความเสี่ยงมาก โดย
จากการศึกษาโดยสถาบัน MIT พบว่าการ
บริโภคเบคอนถึง 40 ปอนด์ต่อวัน เป็น
เวลา 40 ปี จึงจะมีความเสี่ยงในการก่อ
มะเร็งในมนุษย์ ดังนัน้ ปริมาณที่ใช้หากใช้
ในปริมาณทีอ่ นุญาตให้ ใช้ ก็จะอยูใ่ นระดับ
ที่ปลอดภัยต่อการบริโภค

กระบวนการรมควันแบบใหม่
ในระบบอุตสาหกรรม

ทีก่ ล่าวมาเป็นการรมควันแบบดัง้ เดิม
แต่ในอุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบัน ที่มี
พัมนาการทางเทคโนโลยี คนเราก็คิดค้น
วิธีการใหม่ๆ ในการแปรรูปขึ้นมาใช้งาน
โดยกระบวนการรมควันแบบใหม่จะใช้
หลั ก ของไฟฟ้ า สถิ ต ย์ ช่ ว ยในการทำ � ให้
ควั น ไปจั บ กั บ อาหารได้ เร็ ว ขึ้ น โดยวิ ธี
นี้ชื่อว่า electrostatic smoking ทำ�ได้
โดยรมควันอาหารในสนามไฟฟ้าที่มีการ
ปลดปล่อยประจุแบบโคโรนา (corona
discharge) ทำ � ให้ เ กิ ด การแตกตั ว
(ionization) ของอากาศ ซึ่งสนามไฟฟ้า
จะไปทำ�ให้อนุภาคควันมีประจุ ทำ�ให้ ไป
จับกับพื้นผิวอาหารที่ต้องการรมควันได้
รวดเร็วมากขึน้ นอกจากนีย้ งั ลดแรงงานที่
ใช้ และค่าใช้จา่ ยในการผลิตเนือ่ งจากเป็น
ระบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ วิธนี สี้ ามารถลด

ภาพแสดงหลักการทำ�งานของเครื่องรมควันด้วยวิธี electrostatic smoking (ที่มา [2])
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การสูญเสีย (loss) ของการผลิตผลิตภัณฑ์
รมควันในอุตสาหกรรมได้ร้อยละ 6–12
อีกด้วย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ่ ม เกลื อ และรมควั น
มี ห ลากหลายชนิ ด รวมทั้ ง ไก่ อ บฟาง
เป็ดย่าง และอืน่ ๆ ของไทยเราก็มมี ากมาย
แต่ ผู้ เ ขี ย นจะขอยกตั ว อย่ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์
จากต่ า งประเทศมาสั ก สองสามอย่ า ง
ที่น่าสนใจ ดังนี้ครับ
แฮมคอปปา (coppa ham)

แฮมคอปปา (coppa ham) หรือเรียก
capocollo หรือเรียก capicola นั้นเป็น
อาหารที่ทำ�จากเนื้อหมูคอร์ซิกันตัดแต่ง
ที่เรียกว่าซาลูมี่ Corsican pork cold cut
(salume) ทำ�มาจากกล้ามเนื้อส่วนคอลง
ไปจนถึงซี่โครงชิ้นที่สี่หรือห้า ทำ�การบ่ม
แห้ง แล้วปกติแล้วจะหั่นบางมากๆ
ในการผลิ ต แฮมคอปปาจะแต่ ง
เครื่องเทศบางๆ บางทีอาจมีการหมักไวน์

ขาวหรือไวน์แดง ผสมกระเทียม และ
เครื่ อ งเทศกั บ สมุ น ไพรหลายๆ ชนิ ด ที่
แตกต่างกันไปตามภูมิภาค
จากนั้นจะบ่มเกลือแล้วนวด แล้วยัด
เข้าไปในไส้ธรรมชาติ และแขวนเอาไว้
หกเดือนให้ cured ซึ่งแฮมคอปปาก็คือ
การทำ�แบบเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า
bresaola ซึ่งเป็นเนื้อวัวที่ผ่านการ cured
และแขวนให้แห้งในอากาศเช่นกัน
แฮมคอปปาได้รับความนิยมและถือ
เป็นอาหารชั้นแพง (กูรเมต์) จากรสชาติ
ที่อ่อนละมุน ความหอม เนื้อสัมผัสที่นิ่ม
นวลด้วยสัดส่วนของไขมันที่คัดมาอย่าง
เหมาะสม และตามปกติ จ ะแพงกว่ า
ผลิตภัณฑ์ซาลูมี่อื่นๆ ทั้งหมด ปกติแล้ว
จะสไลด์ บ างๆ ทานกั บ แซนด์ วิ ช เช่ น
muffulettas, ขนมปังห่อเนือ้ แบบอิตาเลียน
และพานินี (panini) รวมทั้งใส่ในพิซซา
สูตรดั้งเดิมของอิตาลีด้วย

ภาพ แฮมคอปป้า (ที่มา https://www.marions-kochbuch.com/ingredient/coppa-ham-1796.htm)
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แฮมแบล็กฟอเรสต์ (Black
Forest ham)

(ในภาษาเยอรมั น เรี ย ก Schwarz
wälder Schinken) เป็นแฮมที่บ่มแห้ง
และผ่านการรมควันประเภทหนึง่ ซึง่ มีการ
ผลิตขึน้ เป็นครัง้ แรกในเขต Black Forest
ซึ่งเป็นภูมิภาคหนึ่งในประเทศเยอรมนี
มานาน และได้รับความนิยมในท้องถิ่น
จวบจนปี ค.ศ. 1959 (พ.ศ. 2502)
Hans Adler จาก Bonndorf ได้บกุ เบิกการ
จำ�หน่ายแฮมแบล็กฟอเรสต์สูตรดั้งเดิม
โดยผ่านการขายปลีกและส่งทางไปรษณีย์
จนกระทั่งได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ
ในปี ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) คำ�เรียกชื่อ
"Black Forest ham" จึงได้รบั การคุม้ ครอง
เกี่ยวที่มาของแฮมโดยสหภาพยุโรป ซึ่ง
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ ใดๆ ที่ขายในสหภาพ
ยุโรปทีใ่ ช้ชอื่ นีจ้ ะต้องผลิตและมาจากแถบ
Black Forest ในเยอรมนีเท่านัน้ อย่างไรก็ดี
ข้อบังคับนี้ ไม่ได้รบั การยอมรับในประเทศ
ที่ไม่ใช่แถบยุโรป โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา
และแคนาดา ซึ่ ง แฮมที่ ผ ลิ ต ขายเชิ ง
พาณิชย์ ในสูตรที่ใกล้เคียงกันก็จะเรียกว่า
แฮมแบล็กฟอเรสต์เช่นเดียวกัน
แฮมแบล็กฟอเรสต์อาจใช้เวลาผลิต
นานถึงสามเดือนในขั้นตอนการเตรียม
แฮมดิบจะได้รับการคลุกเกลือ และปรุง
ด้ ว ยเครื่ อ งเทศต่ า งๆ กระเที ย ม ผั ก ชี
พริกไทย ผลจูนิเพอร์ หมักบ่ม (cured)
นานถึงสองสัปดาห์ จากนัน้ จึงรมควันเย็น
โดยใช้ขี้เลื่อย ใบของต้นเฟอร์ หรือพุ่ม
ของต้ น จู นิ เ พอร์ เ พื่ อ ให้ มี ก ลิ่ น หอม ที่
อุณหภูมไิ ม่เกิน 25oC (77oF) หลายสัปดาห์
จนสีข้างนอกเกือบเป็นสีดำ� แล้วทำ�การ
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ภาพ แฮมแบล็คฟอเรสต์ (ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Forest_ham#/media/
File:Jambon_fum%C3%A9_de_For%C3%AAt_Noire.jpg)

บ่ ม แห้ ง ในอากาศในโรงเก็ บ ที่ ส ะอาด
เป็นเวลาอย่างน้อยสองสัปดาห์ก่อนนำ�
มาขาย
แฮมแบล็ ก ฟอเรสต์ ถื อ เป็ น อาหาร
ชัน้ เลิศของเยอรมนี ปกติใช้รบั ประทานสด
(เนือ่ งจากทำ�อย่างสะอาด) และรับประทาน
กั บ ข น ม ปั ง ข้ า ว ไ ร น์ สู ต ร เ ย อ ร มั น
(holzofenbrot) หรือกับผลไม้ หรือใช้เป็น
ส่ ว นประกอบสำ � หรั บ อาหารอย่ า งอื่ น ที่
นำ � ไปผั ด ทอด ต้ ม หรื อ อื่ น ๆ แฮมนี้
สามารถเก็บได้หลายเดือนในอุณหภูมิที่
เหมาะสม และเสิร์ฟที่อุณหภูมิห้อง

ลูกวัว) และไขมันวัวบด ผสมผงหมักเนื้อ
น้ำ � ตาล พริ ก ไทย กระเที ย ม ไวน์ แ ดง
น้ำ � ส้ ม สายชู ผงหั ว หอมแห้ ง เมล็ ด
มัสตาร์ด และเครื่องเทศอื่นๆ ตามสูตร
ซาลามิ เ ป็ น อาหารที่ มี ม านานตั้ ง แต่ ยุ ค
สมัยโรมันโบราณ ใช้วิธีการแปรรูปหลาย
วิธีในการถนอมอาหาร เช่น หมักทำ�ให้
เกิดกรดแลกติกเพื่อควบคุมเชื้อจุลินทรีย์
จากนั้ น ทำ � ให้ แ ห้ ง โดยหากเป็ น แถบ
เมดิเตอร์เรเนียนและยุโรปตอนใต้อาจ
ตากแดด หรือหากเป็นยุโรปตอนเหนือ
จะผ่านกระบวนการทำ�แห้งในโรงอบ ซึ่ง
จะมีการรมควันด้วย ในส่วนผสมจะมีการ
เติมสารไนไตรต์และไนเตรต ซึ่งนอกจาก
ทำ � ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มี สี ที่ ต้ อ งการแล้ ว ยั ง
ช่วยควบคุมการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์
อีกด้วย ซาลามิแห้งสามารถรับประทาน
ได้เลยเพราะบ่มและรมควันมาแล้ว ส่วน
ซาลามิสดนัน้ จะต้องปรุงสุกก่อนรับประทาน

ซาลามิ (salami)

ซาลามิเป็นไส้กรอกหมักชนิดแห้ง ทำ�
จากเนื้อหมูหรือเนื้อวัว (บางครั้งเป็นเนื้อ

ภาพ ซาลามิ (ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Salami#/media/File:Salami_aka.jpg)
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พาสตรามี (pastrami)

พาสตรามี เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ นื้ อ สั ต ว์
แปรรูปที่คล้ายกับแฮม อาจใช้เนื้อสันคอ
หมู เนื้อแกะ ปลาแซลมอน หรือเนื้อวัว
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจุดกำ�เนิดมาจากสอง
แหล่งคือโรมาเนีย ซึ่งสูตรดั้งเดิมเรียก
pastrama ทำ�จากเนื้อหมูหรือเนื้อแกะ
หรืออีกแห่งมาจากตุรกี ซึ่งมีชื่อเรียกว่า
pastirma มักจะทำ�จากเนื้อวัว มีวิธีการทำ�
คือ หลังจากแช่ในน้�ำ เกลือผสมเครือ่ งเทศ
ซึ่งประกอบด้วยผงหมักเนื้อที่มีโซเดียม
ไนไตรต์เป็นส่วนประกอบ น้ำ�ตาล พริก
ไทยดำ� ผักชี กานพลู (clove) ผักชีลาว (dill)
ใบกระวาน (bay leaf) และผลจูนิเพอร์
(juniper berry) โดยใช้เวลาประมาณ
7–10 วัน แล้วหลังจากนัน้ ก็จะคลุกชิน้ เนือ้

หรือทาผิวด้วยส่วนผสมของพริกไทยดำ�
ผั ก ชี เมล็ ด มั ส ตาร์ ด เมล็ ด ผั ก ชี ล้ อ ม
(เฟนเนล fennel) ผงพริกหยวกป่น (paprika)
และบางสูตรจะเพิม่ กระเทียมสดด้วย เพือ่
เพิ่มกลิ่นรสซึมเข้าเนื้อให้มากขึ้น ทำ�ให้
ได้ผิวที่มีสีดำ� มักจะมีผู้นำ�พาสตรามีนี้ ไป
เทียบกับคอร์นบีฟ (corned beef) ที่มี
ถิ่นกำ�เนิดในไอร์แลนด์เสมอ เนื่องจาก
มี ค วามคล้ า ยกั น เพี ย งแต่ ไ ม่ ไ ด้ ค ลุ ก
เครื่ อ งเทศหลั ง แช่ น้ำ � เกลื อ และไม่ ไ ด้
ทาผิ ว ด้ ว ยเครื่ อ งเทศ ทำ � จากเนื้ อ วั ว
คนละส่วนกัน
หลังจากคลุกหรือทาผิวด้วยเครือ่ งเทศ
แล้ว เนื้อจะถูกนำ�ไปรมควัน โดยรมที่
66oC เพื่อให้ค่อยๆ สุกอย่างช้าๆ และ
ดูดซับกลิ่นควันเต็มที่ ก่อนจะรมร้อนที่

อุณหภูมิ 107–121oC จนกระทั่งอุณหภูมิ
ภายในชิน้ เนือ้ ขึน้ ถึง 66oC ซึง่ กระบวนการ
นี้จะทำ�ให้เนื้อได้รับกลิ่นควันเต็มที่ และ
ส่ ว นนอกของชิ้ น เนื้ อ กลายเป็ น เปลื อ ก
แข็งสีเข้ม (bark) ซึง่ จะทำ�ให้ทนต่อการนึง่
ไอน้ำ�ในขั้นตอนถัดไปได้
ขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการนำ�ไปนึ่ง
ไอน้ำ�ที่ 100oC จนกระทั่งเนื้อเยื่อเกี่ยว
พันในชิ้นเนื้อละลายกลายเป็นเจลาติน
พาสตรามีอาจเสิร์ฟได้หลากหลาย โดย
อาจทำ � เป็ น เซนด์ วิ ช รั บ ประทานกั บ
แตงกวาดอง ใช้เป็นหน้าของชีสเบอร์เกอร์
หน้าของพิซซา หรือเป็นแซนด์วิชแบบ
ห่อม้วนด้วยขนมปังอาหรับ (pita bread)
ก็ทำ�ได้
อ่านแล้วคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับ
จากทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดข้างต้น อาหารหมัก
เกลื อ และรมควั น เป็ น อาหารที่ มี ค วาม
น่าสนใจมาก และยังมีเรือ่ งน่ารูเ้ กีย่ วกับมัน
อีกมากมาย หากท่านผูอ้ า่ นท่านใดสนใจ ส่ง
อีเมลมาถาม หรือถามในเฟซบุ๊กได้ตลอด
เวลานะครับ พบกันใหม่ในคราวหน้าครับ

เอกสารอ้างอิง

ภาพ พาสตรามี (ที่ ม า https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.mylilikoikitchen.com%2F2019%2F01%2F30%2Fbest-homemade-pastrami%2F&psig=AOvVaw3f5_QNg_
VEpRBnahQBhFF2&ust=1610432966825000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDV2
Lmgk-4CFQAAAAAdAAAAABAS)
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ผศ. ดร.ป๋วย อุ่นใจ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร.ป๋วยอุ่นใจ | http://www.ounjailab.com
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นักเขียน ศิลปินภาพสามมิติ และผู้ประดิษฐ์ฟอนต์ไทย มีความสนใจทั้งในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี งานศิลปะและบทกวี
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วิกฤติการศึกษา
ในยุควิกฤติโควิด 19
เมื่อไรกายหยาบจะได้ไปโรงเรียน ?
ในมุมของอาจารย์มหาวิทยาลัย
สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ผ มชื่ น ชอบเวลา go
online คื อ การตามส่ อ งมี ม
(Meme) ที่นักเรียน นักศึกษา
ในแต่ละคณะทำ� เพราะมันมีความ
ทะเล้น แทะโลม และจิกกัด ทีผ
่ สม
ผสานกับความสร้างสรรค์เอาไว้
อย่างแนบเนียน

สิ่ง

ห นึ่ ง ที่ เ หมื อ นกั น ในแทบ
ทุกกลุม่ มีมที่ตามส่องอยู่ คือ
การแสดงถึงความผิดหวังแกมไม่พงึ พอใจ
กับการเรียนออนไลน์ และหลังจากทีห่ ลาย
สถาบันเริ่มออกประกาศเรียนออนไลน์ ใน
ช่วงการระบาดใหม่ของโควิด 19 ในประเทศ
ไวปานสายฟ้าแลบ แฮชแทก์ (Hash-

tag) และมี ม ใหม่ ๆ ค่ อ นขอดนโยบาย
“เรียนฟรอมโฮม” ก็ทยอยออกมามากมาย
จนขำ�ไม่ทนั (แต่ผบู้ ริหารและสือ่ สารองค์กร
ของหลายๆ สถาบันอาจจะขำ�ไม่ออก)
แน่นอน การเรียนที่มหาวิทยาลัยกับ
การเรียนออนไลน์มันมีความฟินต่างกัน
การได้เจอหน้าเจอตา ได้เม้าท์ ได้ทำ�งาน
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เป็นกลุม่ แน่นอนว่าต้องสนุกกว่าการเรียน
หน้าจอเป็นแน่แท้
การเรี ย นคื อ การลงทุ น หลายคน
ยอมจ่ายค่าเทอมแพงๆ เพื่อจะได้เรียน
ในมหาวิทยาลัยดีๆ สภาพแวดล้อมแบบ
world class และได้รบั ความรูแ้ บบเต็มเม็ด
เต็มหน่วย
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แต่ที่จ่ายไปจะคุ้มหรือไม่ในกรณีของ
หลักสูตรทีม่ คี า่ เล่าเรียนแพงอักโข เพราะ
ตอนนี้สภาพแวดล้อมดีๆ มีแค่ที่บ้าน เจอ
เพื่อนและอาจารย์กันได้ตามหน้าจอ
และนั่นทำ�ให้เกิดสำ�นวนชวน “ยี้”
ประจำ�ปีของนักเรียน นักศึกษา และนั่น
ก็คือ “เรียนออนไลน์”
ครูอาจารย์ก็กระอักและเกิดอาการ
เซ็งไม่ต่างไปจากนักศึกษา แต่ทำ�อย่างไร
ได้ สถานการณ์มนั บังคับ the show must
go on ก็ต้องลุยไปตามที่จะทำ�ได้
แนวคิดเรื่องการเรียนออนไลน์เกิด
ขึ้ น มานานแล้ ว หลายแพลตฟอร์ ม ถู ก
สร้างขึ้นมา ทั้ง EdX Coursera และอื่นๆ
อีกมากมาย ที่อัดแน่นไปด้วยคอร์สที่น่า
สนใจเต็มไปหมด ให้เราไปนั่งเรียนเพื่อ

เพิ่มพูนภูมิรู้แล้วยังได้ ใบประกาศนียบัตร
มาประดับติดฝาบ้านไว้เชยชมเล่น
และกลายเป็น trend ที่สถาบันการ
ศึ ก ษาหลายแห่ ง ในประเทศเริ่ ม หั น มา
สนใจ กันมากขึน้ ตัง้ แต่เริม่ ทศวรรษ 2560s
เห็นได้จากจำ�นวนมุก (MOOC – Massive
Open Online Course) และสป๊ อ ก
(SPOC – Small Private Online Course)
สัญชาติไทยที่เพิ่มขึ้นในโลกออนไลน์กัน
อย่างเห็นได้ชัด
แต่ ก ารผลั ก ดั น การเปลี่ ย นผ่ า น
(transformation) ไปสู่ยุคออนไลน์นั้น
ไม่ใช่เรื่องง่าย มุกและสป๊อค กลายเป็น
ถ้ อ ยคำ � ที่ ค รู อ าจารย์ ห ลายคนได้ ยิ น ก็
ท้ อ งอื ด ท้ อ งเฟ้ อ เพราะมั น คื อ การดี ด
ตัวเองออกมาจากคอมฟอร์ตโซนครัง้ ใหญ่
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โดยที่ไม่มีอะไรพร้อม
แต่โลกก้าวไปข้างหน้า ถ้าเรานิ่งอยู่
กั บ ที่ ทั้ ง โลกนี้ ค งเหลื อ แต่ เรานี่ แ หละ
ที่ถูกทิ้งอยู่ข้างหลัง
การเปลี่ยนผ่านจึงต้องมี (แม้จะช้าๆ
เตาะแตะ และค่อยๆ แก้ปญ
ั หาไประหว่าง
ทางก็ตาม)
และแล้วช่วงขึน้ ปีใหม่ 2563 โควิด 19
ก็อุบัติขึ้นมา กลายเป็นการระบาดใหญ่ที่
แพร่กระจายติดไปแล้วเฉียดเก้าสิบล้าน
และยังไปต่อแบบไม่รจู้ ะหยุดตรงไหน และ
ยังคร่าชีวิตคนไปแล้วอีกนับล้านทั่วโลก
เรื่องราวของโควิด ทำ�ให้ผมนึกถึง
คอนเซปต์สุดคลาสสิกจากทฤษฎี punctuated equilibria ของไนลส์ เอลเดรดจ์
(Niles Eldredge) และสตีเฟน เจย์ กูลด์
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Stephen Jay Gould สองนักบรรพชีวิน
วิทยาชือ่ ดัง ทีบ่ อกว่า “การเปลีย่ นแปลงที่
ฉับพลัน จะทำ�ให้เกิดการพลิกผันทีย่ ง่ิ ใหญ่”
แนวคิดนีน้ อกจากจะเอามาใช้อธิบาย
ทฤษฎีของการเกิดสปีชสี ์ใหม่ทห่ี ลากหลาย
ต่ อ ยอดแนวคิ ด เรื่ อ งการแบ่ ง แยกการ
สืบพันธุ์ (reproductive isolation) และ
คอนเซปต์สปีชสี ์ในเชิงชีวภาพ (biological
species concept) ของแอนสท์ แมยร์ (Ernst
Mayr) ได้เป็นอย่างดีแล้ว นักวิชาการสาย
สังคม แฟรงก์ บอมการ์ตเนอร์ (Frank
Baumgartner) และ ไบรอัน โจนส์ (Brian
Jones) ยังเอาไปพัฒนาต่อและนำ�เสนอ
เป็ น ทฤษฎี punctuated equilibrium
เพื่อใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงแบบพลิก
หน้ามือเป็นหลังมือแบบเฉียบพลันในเชิง
นโยบายได้อีกด้วย
เพราะการเปลี่ ย นแปลงที่ ฉั บ พลั น
ก็ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิง
นโยบายในสังคมที่สลับซับซ้อนได้ไม่ต่าง
จากระบบทางชีววิทยา
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ
ระบาดของโรคโควิด 19 นั้น เกิดขึ้นอย่าง
ทัง้ ฉับพลันและหนักหน่วงจนสังคมมนุษย์
รวนไปทัง้ ระบบ แทบทุกประเทศไปต่อไม่ถกู
ถ้าเป็นเซียนมวยคงเรียก “หมัดสั่ง”
เปรี้ยงเดียวแทบล้มทั้งยืน
หลังจากโดนไปเปรีย้ งใหญ่ เพือ่ ความ
อยู่รอด การลุกยืนขึ้นใหม่จึงต้องว่องไว
และต้องตอบโจทย์
การเปลี่ ย นผ่ านแบบเตาะแตะ จึง
ไม่ทันใช้ เพราะชีวิตวิถีใหม่ต้องเกิดขึ้น
ณ บัดนั้น
วิถชี วี ติ แบบนิวนอร์มลั (new normal)

จึงเกิดขึ้นมา การเรียนออนไลน์แบบเก๋ๆ
จึงต้องรีบมาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
แต่ ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ ไ วเกิ น ไป
มันทำ�ให้ทุกอย่างยิ่งรวน เพราะไม่ใช่ว่า
ทุกอย่างจะเอามาสอนออนไลน์ ได้ และ
ที่ชัดเจนที่สุด ไม่ใช่ทุกคนจะพร้อมเรียน
ออนไลน์
และนี่คือบทพิสูจน์ครั้งยิ่งใหญ่ของ
วงการการศึกษาว่าในการสร้างการเปลีย่ น
ผ่ า นจากยุ ค ห้ อ งเรี ย น กระดาษ และ
กระดานดำ � ไปเป็ น ยุ ค ดิ จิ ทั ล ที่ ชี วิ ต ติ ด
อยู่บนเมฆ (cloud) จะทำ�อย่างไรให้การ
เปลี่ยนผ่านครั้งนี้มีประสิทธิภาพ และที่
สำ�คัญ “เท่าเทียม-ไม่เหลื่อมล้ำ�”
หน้ า บทบรรณาธิ ก ารของวารสาร

nature บนเว็บ ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.
2563 พาดหัวไว้อย่างชัดเจน เทคโนโลยี
การเรียนออนไลน์ไม่ใช่จะสักแต่ว่าทำ�ให้
ผู้ที่สามารถจ่ายได้ !
เพราะการขาดแคลนอุ ป กรณ์ ที่
เหมาะสมคือสิ่งที่ทำ�ให้เกิดความเหลื่อม
ล้ำ�ได้อย่างคาดไม่ถึง
จินตนาการว่า เวลาเรียนออนไลน์
บ้านไหนมีออกจอใหญ่ๆ ได้ ก็ดกู นั สบายใจ
ไร้กังวล
มี แ ค่ แ ล็ ป ท็ อ ป ไอแพดก็ ยั ง พอได้
ดูไปแบบชิลล์ๆ เห็นและอ่านตัวหนังสือ
ได้แบบไม่ต้องเพ่งมาก
แต่สำ�หรับคนที่มีแต่โทรศัพท์มือถือก็
อาจจะต้องทำ�ใจเรียนแบบย้อนไปย้อนมา

ภาพประกอบ “บทบรรณาธิการจากเว็บไซต์วารสาร nature ที่กล่าวถึงการเรียนออนไลน์และความเหลื่อมล้ำ�)
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หลายครั้ ง หลายรอบสั ก หน่ อ ย เพราะ
นอกจากจะฟังไม่ค่อยทันแล้ว มือนึงคง
ต้องถือแว่นขยายไว้ส่องเวลาเจอสไลด์ที่
มีตัวอักษรตัวเล็กๆ อีก
บางบ้านก็มีมุมส่วนตัวดีๆ ให้นั่งเรียน
เน็ตดี ห้าจี (5G) เรียกป๊ะป๋า อันนั้นก็ดีไป
แต่ สำ � หรั บ บางบ้ า นที่ ห น้ า บ้ า นเปิ ด เป็ น
ร้านขายของ เรียนไป ขายของหน้าร้านไป
อันนั้นก็อาจจะเหนื่อยๆ งงๆ หน่อย
แต่อย่างน้อยก็ยังมีข้อดีคือ ดูไม่ทันก็
ย้อนได้ ถ้าอาจารย์อัดให้ หรือให้อัด
แต่ ที่ ชั ด เจนว่ า การเรี ย นออนไลน์
หรือที่นักศึกษาหลายๆ คนนิยามว่าเป็น
การเรียนแบบ “ทิพย์” อาจจะเป็นการเรียน

ที่ทรมานกายหยาบได้อย่างคาดไม่ถึง !
นอกจากนี้ การเรียนการสอนออนไลน์
ยั ง ไม่ เ หมาะกั บ การฝึ ก ทั ก ษะขั้ น สู ง ใน
หลายๆ ด้านให้นักศึกษาเช่นการทำ�วิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ การเข้าสังคม และการ
ทำ�งานเป็นทีม
แต่ ปั ญ หาของการเรี ย นในระดั บ
มหาวิทยาลัยนั้น กระจ้อยมาก เมื่อเทียบ
กับความเหลื่อมล้ำ�ที่ส่งผลกับการเรียนรู้
ของเด็กและเยาวชนในโรงเรียน
ในหลายประเทศโดยเฉพาะในกลุ่ม
ประเทศ low and middle-income
countries (LMICS) หรือกลุ่มประเทศ
ที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง (รวมทั้งไทย
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ด้ ว ย) ปั ญ หาความเหลื่ อ มล้ำ � นั้ น ได้ ส่ ง
ผลกระทบต่ อ การศึ ก ษาของเด็ ก และ
เยาวชนอย่างหนักหนาสาหัส
จากการประมาณการของยูเนสโก (UN
Science and Education Organization,
UNESCO) ที่ ร ายงานออกมาในเดื อ น
กันยายน พ.ศ. 2563 มีเด็กและเยาวชน
ที่ถูกปล่อยให้หลุดจากวงการการศึกษา
ไปเพราะการระบาดของโควิด 19 มากถึง
850 ล้านคนทัว่ โลก และตัวเลขนีก้ ย็ งั เพิม่
ขึ้นเรื่อยๆ ตราบใดที่ โควิดยังระบาดอยู่
และปัญหานี้ยังไม่ได้ถูกแก้ไขให้ตรงจุด
แต่การเกาให้ถกู ทีค่ นั ต้องรูก้ อ่ นว่าจะ
เกาตรงไหน
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แม้แต่ในสหรัฐอเมริกาเอง สถานการณ์
ก็ยงั น่าเป็นห่วง บริษทั ทีป่ รึกษาแมคคินซีย์
(McKinsey & Company) ได้ประเมินไว้
ว่าการปิดโรงเรียนเพื่อกันการระบาดของ
โควิด 19 ทำ�ให้นักเรียนในสหรัฐฯ ล้าหลัง
ในการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ไปแล้ว ราวๆ 4-12 เดือนเลยทีเดียว
เป็ น ที่ รู้ กั น ว่ า ถ้ า จำ � นวนผู้ ติ ด เชื้ อ ใน
สังคมลดต่�ำ ลง ความเสีย่ งของการติดเชือ้
ในโรงเรียนจะลดลงไปด้วย
หลายประเทศมีการจัดการในด้านการ
ศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน และตัวเลขในหลายๆ
ประเทศก็ดูน่าพึงพอใจ
อย่างในประเทศอังกฤษ หลังจากที่
ตัวเลขการติดเชื้อในชุมชนลดลงเป็นที่
น่าพึงพอใจ โรงเรียนก็เปิดอีกครั้ง แต่
เป็นเทอมสั้นๆ และจากการเปิดเรียนใน
ช่วงเดือนมิถุนายน 2563 มีนักเรียนเพียง
แค่ 70 คนจากหนึง่ ล้านหกแสนกว่าคนใน
ระบบการศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19 จาก
โรงเรียน
ขณะที่ ใ นอิ ต าลี จากโรงเรี ย นกว่ า
65,000 แห่งที่เปิดสอนในเดือนกันยายน
ซึง่ เป็นช่วงขาขึน้ ของการติดเชือ้ ในชุมชน
ก็ยงั มีเพียงแค่ราวๆ หนึง่ พันสองร้อยแห่ง
ที่พบการติดเชื้อในเดือนต่อมา และเกิน
90 เปอร์เซ็นต์เป็นการติดเชื้อแบบคน
เดียว มีพบคลัสเตอร์แค่ที่เดียวที่มีคนติด
ไปมากกว่า 10 คน
ชั ดเจนว่ าถ้ าเปิ ดโรงเรียนตอนช่วง
ยังมีการติดเชื้อเยอะๆ ในสังคม จำ�นวน
ผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน
ประเด็นคือทำ�ไมโรงเรียนถึงอาจจะ
ไม่ใช่จดุ ก่อคลัสเตอร์ทเ่ี ราเรียกว่า hotspot?

คำ � ตอบที่ แ ท้ จ ริ ง คื อ ไม่ มี ใ ครรู้ แต่
จากการวิ เ คราะห์ ร วบยอด (ที่ เรี ย กว่ า
การทำ� meta-analysis) และตัวเลขจาก
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค สหรัฐอเมริกา
(Centers for Disease Control and
Prevention, CDC) ทีเ่ ผยแพร่ออกมาแล้ว
ในเวลานี้ ชี้แนะความเป็นไปได้ว่าอาจจะ
เป็นเพราะเยาวชนมีโอกาสติดโควิด 19
ได้น้อยกว่าผู้ ใหญ่
แต่ อ ย่ า ลื ม ว่ า ในโรงเรี ย นแบบ
นิวนอร์มัล เด็กต้องทั้งสวมหน้ากาก ทั้ง
โซเชียลดิสแทนซิง และยังมีข้อกำ�หนด
อื่นๆ อีกมากมาย
“เราไม่สามารถเข้าใจธรรมชาติของ
การระบาดในเด็กและเยาวชนได้หรอก
เพราะในความเป็นจริง เราได้ท�ำ ทุกวิถที าง
ในการป้องกันการติดเชื้อในเด็ก” ฟิโอนา
รั ส เซล จากมหาวิ ท ยาลั ย เมลเบิ ร์ น
(University of Melbourne) ในประเทศ
ออสเตรเลียให้ความเห็น
สิง่ สำ�คัญทีต่ อ้ งคิดก็คอื มาตรการอะไร
ที่จะช่วยให้ โรงเรียนกลับมาเปิดใหม่ได้
โดยทีค่ วามเสีย่ งยังอยูใ่ นระดับทีพ่ อรับได้
ไม่ ใ ช่ บ อกว่ า เด็ ก ไม่ ค่ อ ยติ ด แล้ ว
โรงเรี ย นจะไม่ เ สี่ ย ง เพราะก็ มี รี พ อร์ ต
ให้ เ ห็ น อยู่ เ หมื อ นกั น ทั้ ง ในชิ ลี แ ละใน
อิสราเอล
ในอิ ส ราเอล ช่ ว งที่ ก ารติ ด เชื้ อ ใน
ประเทศแค่ราวๆ 120 ต้นๆ ต่อวัน (หรือ
ประมาณ 15 คนต่อประชากรล้านคน)
อากาศกำ � ลั ง ร้ อ นระอุ โรงเรี ย นมั ธ ยม
เปิดเรียนตามปกติ นักเรียนราวๆ 30 คน
นั่ ง เรี ย นร่ ว มกั น ในห้ อ งแอร์ เ ย็ น ฉ่ำ �
หน้ากากใส่ๆ ถอดๆ ตีว่าไม่ได้ ใส่
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ก็ติดไปตามระเบียบ โดนไป 153 คน
สำ�หรับนักเรียน และครูกับพนักงานอีก
25 คน บวกครอบครัว และเพื่อนของ
ครอบครัวอีก 87 คน เล่นเอามึนไปทั้ง
เยรูซาเล็มเลยทีเดียว
“โรงเรียนอาจจะเป็นที่ที่มีความเสี่ยง
สูง” ยัง จูน โช (Young June Choe) กุมาร
แพทย์และนักระบาดวิทยาจากมหาวิทยาลัย
แฮลลิม (Hallym University) ประเทศ
เกาหลี กล่าวว่า “แต่สิ่งที่อยากจะบอกก็
คือ ถ้ามีนโยบายที่ดีเราสามารถควบคุม
การระบาดได้ ในโรงเรียนโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งถ้าพบการติดเชื้อในชุมชนต่ำ�”
ในเกาหลี จำ�นวนเคสเด็กและเยาวชน
ในช่ ว งอายุ น้ อ ยกว่ า 19 ปี ที่ ติ ด เชื้ อ
ก่ อ โรคโควิ ด 19 ไม่ ไ ด้ เ พิ่ ม ขึ้ น ในช่ ว ง
สองเดือนทีเ่ ปิดเรียนตามปกติ (พฤษภาคมกรกฎาคม พ.ศ. 2563) และจากการ
สอบสวนโรคมีเพียงแค่ 1 คนจาก 111 คน
ที่ ติ ด เชื้ อ มาจากโรงเรี ย น ที่ เ หลื อ ติ ด
มาจากที่อื่น ส่วนใหญ่ติดมาจากที่บ้าน
ที่สำ�คัญก็คือต้องลดความเสี่ยงโดย
การกำ � จั ด ปั จ จั ย ที่ ทำ � ให้ เ กิ ด การระบาด
เช่น จำ�นวนนักเรียนต่อห้องที่มากเกินไป
การระบายและหมุ น เวี ย นอากาศของ
ห้องเรียน มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
และที่สำ�คัญ จำ�นวนผู้ติดเชื้อในสังคม
วันที่ 7 มกราคม 2564 ในวารสาร
nature เอมิลี ออสเตอร์ (Emily Oster)
ศาสตราจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัยบราวน์ (Brown University)
ได้ เ ขี ย นถึ ง สถานการณ์ ล่ า สุ ด เกี่ ย วกั บ
ระบบการศึกษาในสหรัฐอเมริกาไว้อย่าง
น่าสนใจว่า ในตอนนี้ ปัญหาหลักที่เป็น
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อุปสรรคในการกำ�หนดนโยบายและวาง
มาตรการที่เหมาะสมที่จะรองรับการเปิด
โรงเรียนใหม่อีกครั้ง ก็คือ การขาดแคลน
ข้อมูลการระบาดภายในโรงเรียน ปัจจัยที่
สำ�คัญทีส่ ง่ ผลต่อการติดเชือ้ และแนวทาง
การป้องกันการติดเชือ้ ทีเ่ ป็นระบบ ชัดเจน
โปร่งใส และครอบคลุมที่เพียงพอ
เพราะข้ อ มู ล เหล่ า นี้ เ ป็ น สิ่ ง สำ � คั ญ
มากในการประเมินและวางกลยุทธ์เพื่อ
ควบคุมความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม ทำ�ให้กราฟ
เตี้ยลง (flatten the curve) และทำ�ให้วิถี
ชีวิตดำ�เนินต่อไปได้อย่างราบรื่น
ผมไม่ได้บอกว่าเราต้องเปิดโรงเรียน

หรื อ มหาวิ ท ยาลั ย เหมื อ นปกติ ใ นยาม
โรคระบาด แต่เราควรต้องมีแผนยุทธศาสตร์
ทีช่ ดั เจนทีจ่ ะผลักดันการศึกษาในภาพรวม
ให้มีคุณภาพ ไม่เหลื่อมล้ำ� และที่สำ�คัญ
ปลอดภัย ไม่แพร่กระจายโรค แม้อาจจะ
ไม่ได้เปิดเหมือนเดิมเป๊ะๆ 100 เปอร์เซ็นต์
ในยุคนิวนอร์มัล แต่อย่างน้อยก็ให้เด็กๆ
ได้ มี โ อกาสได้ ล งมื อ ทำ � ปฏิ บั ติ ก ารจริ ง ๆ
จังๆ และได้เข้าห้องเรียนบ้าง !
จะวางใช้ยุทธศาสตร์ ในการกำ�ราบ
ควบคุมโรคทัง้ ที ก็ตอ้ งเอาให้มปี ระสิทธิภาพ
โปร่งใสและไม่ย้อนแย้ง
บทเรียนมีมากมายจากหลายประเทศ
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และในความเห็นของผม นี่คงเป็นโจทย์
ที่น่าสนใจในวงการการศึกษาไทย
เพื่ อ ที่ ว่ า นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาของเรา
อาจจะได้มาเรียนผ่านกายหยาบอย่างมี
ประสิทธิภาพและได้ซมึ ซาบประสบการณ์
การเรียนรู้แบบจริงๆ กันอีกครั้ง !
References.
Mallapaty, S. Nature, 584, p504 (2020)
Lewis, D. Nature, 587, p17 (2020)
Leeb, R.T. et al. Morbid Mortal. Wkly
Rep. 69, 1410-1415 (2020)
Oster, E. Nature, 589, p8 (2021)
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ห้องภาพ
สัตว์ปา่
ไทย

ประทีป ด้วงแค คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิ้งก่าหัวสีฟ้า
Calotes mystaceus

กิ้งก่าหัวสีฟ้าเป็นกิ้งก่าที่พบเห็นได้บ่อยมากที่สุด
อีกชนิดหนึง
่ ขณะทีเ่ กาะผึง
่ แดดอยู่ บริเวณหัวจะเป็น
สีน�ำ้ เงินสดใส พบได้ทง
้ั ในพืน
้ ทีเ่ มืองและชายป่า
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สาระวิทย์
ในศิลป์ 15
วริศา ใจดี (ไอซี)
เด็กสาย(พันธุ์)วิทย์สานศิลป์ ชอบเรียนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ สนใจเรื่องเกี่ยวกับอวกาศ
และสัตว์เลี้ยงตัวจิ๋ว เวลาว่างชอบทำ�งานศิลปะ กำ�ลังค้นหาสูตรผสมที่ลงตัวระหว่างวิทย์กับศิลป์
Facebook : I-see Warisa Jaidee

“สวัสดีปีวัว
สไตล์สาระวิทย์ในศิลป์”

รายละเอียดภาพดวงจันทร์ถ่ายโดยกล้องโทรทรรศน์ลิเวอร์พูล: Observation of Moon, taken for Izeewj, on 29 Sep
2020 at 23:31:00 GMT by the Liverpool Telescope using IO:O. The exposure was 3.00 seconds using
filter HA+NDIII.
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ปี พ.ศ. 2564 ได้เดินทางมาถึงแล้ว เริ่มต้นปีใหม่นี้
ฉันก็ขอเริ่มด้วยเพลงสนุกๆ เพื่อสวัสดีปีวัวสไตล์
สาระวิทย์ในศิลป์กันสักหน่อย
“Hey Diddle, Diddle!
The cat and the fiddle,
The cow jumped over the moon
The little dog laughed
To see such fun,
And the dish ran away with the spoon”

บท

เพลงสำ�หรับเด็กทีเ่ ป็นทีช่ นื่ ชอบ
เพลงนี้ ทำ � ให้ ฉั น รู้ สึ ก สงสั ย ว่ า
ทำ�ไมเจ้าวัวถึงต้องกระโดดข้ามดวงจันทร์ !
เมื่ อ ได้ ม าเรี ย นที่ เ วลส์ ฉั น ถึ ง ได้ เ ข้ า ใจว่ า
สำ�นวน “over the moon” แปลว่ามีความ
สุขแบบมากๆๆๆ นั่นเอง อย่างไรก็ตามใน
ประวั ติ ศ าสตร์ มนุ ษ ย์ เ ราได้ เ คยทดลอง
ส่งสิ่งมีชีวิตหลากหลายประเภทขึ้นไปบน
อวกาศ ตั้งแต่ แมลงวัน หนู แมว หมา ลิง
และพวกเราเอง ใช่แล้ว ! ยังไม่เคยมีใครส่ง
วัวขึ้นไปเลย สิ่งมีชีวิตจำ�นวนมากออกเดิน
ทางไปด้วยตั๋วขาเดียว และไม่ได้กลับมายัง
โลกอีก (ยกเว้นมนุษย์นะ) ความเป็นไปได้
ในการเดินทางระหว่างโลกกับดาวต่างๆ จึง
เป็นเรื่องที่มนุษย์เราต้องพิจารณาทั้งในด้าน
ความสะดวกสบายและความปลอดภัย ให้
เหมือนกับการขับรถข้ามจังหวัด เราจะได้เดิน

ทางไปกลับแบบไม่ตอ้ งกลัวว่าจะหลงติดอยูท่ ี่
ใดที่หนึ่งในจักรวาล
บทเพลงกล่ อ มเด็ ก นี้ น อกจากจะร้ อ ง
เพือ่ ความบันเทิงแล้ว ยังเป็นการจุดประกาย
เล็กๆ ที่ทำ�ให้คุณ Krafft Arnold Ehricke
วิศวกรเครือ่ งยนต์จรวดและผูส้ นับสนุนการตัง้
นิคมในอวกาศชาวเยอรมัน และคุณ George
Gamow นักฟิสิกส์ทฤษฎีและนักจักรวาล
วิทยาชาวอเมริกันเชื้อสายรัสเซีย ได้เสนอ
แบบจำ�ลองการเดินทางรอบดวงจันทร์ โดย
เครื่องมือพิเศษในรูปของพาหนะที่ถูกส่งขึ้น
ไปโคจรรอบดวงจันทร์ โดยไม่ลงจอด เพื่อ
สามารถตีวงวกกลับมายังโลกได้อีกครั้งหนึ่ง
พวกเขาได้เรียกชื่อเครื่องมือพิเศษชิ้นนี้ว่า
“COW” ตามเพลงกล่อมเด็กข้างต้นอีกด้วย
โดย COW จะทำ�หน้าที่ถ่ายทอดสดข้อมูลใน
ระหว่างการเดินทางรอบดวงจันทร์ และส่ง
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ข้อมูลนั้นๆ กลับมายังโลก โดยไม่ต้องส่งคน
ขับเคลือ่ น หรือนักบินอวกาศขึน้ ไปเสีย่ งด้วย
และเมือ่ ตอนขากลับ COW ก็ปลิดชีพตัวเอง
ด้วยการเผาไหม้ไปในชัน้ บรรยากาศของโลก
ในปี พ.ศ. 2500 ก่อนที่มนุษย์เราจะ
ประสบความสำ�เร็จในการนำ�ยานลงจอดบน
ดวงจันทร์ งานวิจัยฉบับนี้ถูกตีพิมพ์ภายใต้
ชื่อ “A Rocket around the Moon” คุณ
Ehricke และคุณ Gamow ได้นำ�เสนอความ
เป็นไปได้ ในหลายๆ กรณีดว้ ยกัน ด้วยการนำ�
เอาผลกระทบอันอาจเกิดจากแรงดึงดูดของ
โลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์มาวิเคราะห์
เข้าด้วยกัน และสรุปออกมาเป็นข้อมูลที่ใช้
ในการออกแบบรูปร่างของวงโคจรที่คาดว่า
น่าจะเป็นไปได้
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ภาพ A แสดงภาพวาดจำ�ลองสถานการณ์วงโคจรของ “COW” แบบวงรี หรือ elliptical orbit
จากภาพ A จะเห็นได้ว่าวงโคจรของ “COW” วนรอบดวงจันทร์แล้วกลับมายังโลกในเชิงทฤษฎี ใน
กรณีที่แรงโน้มถ่วงจากโลกเป็นเพียงอิทธิพลเดียวที่กระทำ�ต่อ COW ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็นวงโคจรวงรี
(elliptical orbit) ระดับต่างๆ กันขึ้นอยู่กับความเร็วที่ส่งให้พุ่งออกไป แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมี
อิทธิพลแรงดึงดูดจากดวงจันทร์เองด้วย ซึ่งจะส่งผลให้วงโคจรบิดเบี้ยว (distorted orbit) ดังภาพ B

ในตอนจบพวกเขาได้ ทิ้ ง ท้ า ยแบบ
ติดตลกว่า “จิตวิญญาณของมนุษย์จะได้รับ
การปลุกเร้าขึน้ ในวันทีเ่ ราประสบความสำ�เร็จ
ในการส่งวัวขึ้นไปกระโดดข้ามดวงจันทร์”
ใครจะรูว้ า่ บทเพลงกล่อมเด็กจะสามารถสร้าง
แรงบันดาลใจต่องานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
อวกาศจนเกิดเป็นผลงานอันสร้างสรรค์อย่าง
ต่อเนื่องขึ้นมาได้
ก่อนพบกันใหม่ในฉบับหน้า ฉันขอส่ง
คำ�อวยพรจากเวลส์ ขอให้เพื่อนๆ แข็งแรง
และปลอดภัยจากเจ้า “โค”วิด 19 (เจ้าวัวอีก
ตัวที่ ไม่น่ารักเท่าไร)
ขอให้ ทุ ก คนรั ก ษาสุ ข ภาพ และมี
ความสุขตลอดปีแบบ “over the moon”
กันไปเลย !!

ภาพ B แสดงภาพวาดจำ�ลองสถานการณ์วงโคจรของ “COW” แบบวงรีบิดเบี้ยว หรือ distorted orbit
และถ้าหากนำ�มาคิดคำ�นวณตามความเป็นจริงแล้ว ยังมีแรงกระทำ�อีกมากที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น
แรงดึ ง ดู ด มหาศาลจากดวงอาทิ ตย์ , แรงโน้ ม ถ่ ว งจากดาวเคราะห์ อื่ น ๆ หรือแม้ แ ต่พลั ง งานในอวกาศ
อื่นๆ ที่เรายังไม่ค้นพบ อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ ได้จุดประกายต่อยอดไปยังการทดลองอื่นๆ ตามมา
อย่างเช่นการทดลองส่ ง เจ้ า หมาไลก้าเข้ า วงโคจรรอบโลกได้ สำ � เร็ จ ไปจนถึ ง ก้าวแรกของมนุ ษ ย์ บ น
ดวงจันทร์ ในหลายปีต่อมา
ที่มาของภาพ: นำ�มาจากงานวิจัย A Rocket Around the Moon

ขอบคุณข้อมูลจาก :
A Rocket Around the Moon, K. Ehricke and G. Gamow, Scientific American, Volume 196, Number 6, June 1957, pp. 47-53.
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากงานวิจัยฉบับเต็มที่ https://www.jstor.org/stable/24940847
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เปิดโลก
นิทานดาว
พงศธร กิจ เวช (อัฐ )
Facebook: คนดูด าว stargazer

กลุ่มดาวแพะทะเล
ที่มาของเดือนมกราคม

กาล

ค รั้ ง ห นึ่ ง น า น ม า แ ล้ ว
เ กิ ด ก า ร ต่ อ สู้ แ ย่ ง ชิ ง
ความเป็นใหญ่ระหว่างเทพเจ้าซูส (Zeus)
กับยักษ์ ไทฟอน (Typhon) ของกรีก
ซู ส พลาดท่ า โดนยั กษ์ ไ ทฟอนจับไปไว้
ในถ้ำ� แพน (Pan) เทพเจ้าแห่งป่าและคน
เลี้ยงแกะได้แอบมาช่วยซูส เมื่อถูกไทฟอน
พบเห็นเข้า แพนจึงแปลงร่างกระโดดลงน้ำ�
หนียักษ์ไทฟอน

แพนมีลักษณะกึ่งคนกึ่งแพะ ตัวท่อน
บนเป็นคน มีเขา หู และขา เป็นแพะ เมื่อ
แปลงร่ า งแล้ ว กลายเป็ น แพะทะเลหรื อ
แคพริคอร์น (Capricorn) มีลำ�ตัวท่อนบน
เป็นแพะ ท่อนล่างมีหางเป็นปลา (เหมือน
นางเงือก)
กลุ่ ม ดาวแพะทะเล (Capricornus)
เป็นที่มาของเดือนมกราคม คำ�ว่า มกราคม
มาจากคำ�ว่า มกร (มังกร) + อาคม (มาถึง)

47

หมายถึง ดวงอาทิตย์มาถึงราศีมกร หรือ
กลุ่ ม ดาวแพะทะเล (สั น นิ ษ ฐานว่ า ที่ แ พะ
ทะเลกลายเป็นมังกรเพื่อให้คนไทยเข้าใจ
ง่าย เพราะคนไทยส่วนใหญ่อาจไม่รู้จักแพะ
ทะเล แต่รู้จักมังกร)
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ดวงอาทิตย์
ยังอยู่ในกลุ่มดาวคนยิงธนู (Sagittarius)
ยั ง ไม่ เ ข้ า ไปในกลุ่ ม ดาวแพะทะเล หั ว ค่ำ �
วันนั้นจะเห็นกลุ่มดาวแพะทะเลบนท้องฟ้า

มกราคม 2564

เปิดโลก
นิทานดาว

ภาพดวงอาทิตย์อยู่ในกลุ่มดาวคนยิงธนูวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เวลา 18:00 น. กรุงเทพฯ
ที่มาภาพ แอป SkyPortal 3.3.4.0, iPhone SE (2nd generation)

ภาพ ดวงอาทิตย์ตกวันที่ 21 ธันวาคม 2564 จะเห็นดวงอาทิตย์เข้าไปอยู่ในกลุ่มดาวแพะทะเล
ที่มาภาพ แอป SkyPortal 3.3.4.0
ภาพ เหรียญแพะทะเลสมัยโรมันอายุสองพันปี
ที่มาภาพ Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Sea_goat

ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ดวงอาทิตย์จะเข้าไปในกลุ่มดาวแพะทะเลวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.
2564 จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (ช่วงทีด่ วงอาทิตย์เข้าไปอยู่
ในกลุ่มดาวแพะทะเลเราจะมองไม่เห็นกลุ่มดาวแพะทะเลบนท้องฟ้า)
กลุ่มดาวแพะทะเลไม่มีดาวสว่างมาก อาจมองไม่เห็นในกรุงเทพฯ
หรือในเมืองใหญ่ที่มีมลพิษแสงรบกวน
ชือ่ เดือนมกราคมภาษาอังกฤษคือ January มาจาก เจนัส (Janus)
เทพเจ้าแห่งประตู การเริ่มต้นและการสิ้นสุด ของโรมัน มีลักษณะ
น่าสนใจคือเป็นคน 2 หน้า ตรงข้ามกัน หน้าหนึ่งหันมองไปอดีต
อีกหน้าหนึ่งหันมองไปอนาคต
ปัจจุบันสากลกำ�หนดให้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ เดิม
ชาวโรมัน ใช้วันที่ 1 มีนาคม เป็นวันขึ้นปีใหม่
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เปิดโลก
นิทานดาว

ส่วนหัวของเทพเจ้าเจนัส ที่พิพิธภัณฑ์วาติกัน กรุงโรม
ที่มาภาพ Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Janus

ไทยเราใช้วันสงกรานต์ 13 เมษายน
เป็นวันขึ้นปีใหม่แบบไทย ไม่ใช้วันขึ้น 1 ค่ำ�
เดือน 1 หรือเดือนอ้าย (ตามปฏิทินจันทรคติ
ไทย ที่ใช้ขนาดดวงจันทร์กำ�หนดเดือน) เป็น
วันขึ้นปีใหม่ (ล่าสุดวันขึ้น 1 ค่ำ� เดือน 1
ตรงกับวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)
แต่ วั น ที่ เ ปลี่ ย นปี นั ก ษั ต รจะใช้ วั น ขึ้ น

1 ค่ำ� เดือน 5 ตัวอย่างเช่น วันแรม 15 ค่ำ�
เดือน 4 (ปีนี้ตรงกับวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.
2564) ยั ง เป็ น ปี ช วด แต่ ถั ด มาอี ก วั น คื อ
วันขึน้ 1 ค่�ำ เดือน 5 (14 มีนาคม พ.ศ. 2564)
จะเปลี่ยนเป็นปีฉลู
ในสมัยรัชกาลที่ 5 กำ�หนดให้วันที่ 1
เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.
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2432 ต่ อ มาสมั ย รั ช กาลที่ 9 ได้ เ ปลี่ ย น
วันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่ 1 มกราคม เริ่มตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2483 และใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน
จีนใช้วันตรุษจีน คือ วันขึ้น 1 ค่ำ� เดือน
1 ตามปฏิทินจันทรคติจีน เป็นวันขึ้นปีใหม่
แบบจีน (ปีน้ีตรงกับวันที่ 12 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2564)

มกราคม 2564

อ๋อ
มันเป็น
อย่างนีน้ เ่ี อง
by อาจารย์ เ จษฎ์
https://www.facebook.com/OhISeebyAjarnJess/

"โรคโควิด 19
ระบาดรอบใหม่
บอกอาการได้แต่ละวัน
จริงหรือ ?"

มี

การเพยแพร่ข้อความระบุถึง "สัญญาณอาการของโรคโควิด 19 ใน
แต่ละวัน จากกระทรวงสาธารณสุข" กันนั้น เรื่องนี้เป็นเรื่องไม่จริง
และกระทรวงสาธารณสุขไม่เคยเผยแพร่ข้อความดังกล่าวนะครับ
ที่ มี ข้ อ ความพร้ อ มภาพอิ น โฟกราฟิ ก ทำ � นองว่ า คนที่ ติ ด เชื้ อ ไวรั ส
สายพันธุ์ใหม่จนเกิดโรคโควิด 19 นัน้ จะมีลกั ษณะอาการของโรค เรียงลำ�ดับวัน
ตั้งแต่วันที่ 1, 2, 3, 4, 5, ไปเรื่อยๆ อย่างไรบ้าง โดยละเอียด และทำ�ให้คนตื่น
เต้นแชร์กันไปเป็นหมื่นๆ แชร์เลย ... เรื่องนี้ ไม่จริงนะครับ !!
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อ๋อ
มันเป็น
อย่างนีน้ เ่ี อง
ลักษณะอาการของโรคนี้ ไม่ได้มีรูปแบบ
(pattern) ชัดเจนอย่างทีว่ า่ แต่เอาเข้าจริงๆ แล้ว
มันมีอาการของโรคทีค่ อ่ นข้างหลากหลายไป
ในแต่ละบุคคลด้วย ซึ่งเป็นสาเหตุว่า ทำ�ไม
มั น ถึ ง ได้ ต รวจสอบคั ด กรองแยกจากโรค
ปอดอักเสบชนิดอื่นค่อนข้างยาก
จากการตรวจสอบพบว่า ข้อความดังกล่าว
นัน้ น่าจะไปแปลมาจากรูปอินโฟกราฟิกในเพจ
หนึ่ ง ของประเทศเวี ย ดนาม ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ เ พจ
การแพทย์ที่เป็นทางการแต่อย่างใด มีการให้
ข้อมูลผิดๆ ในเพจนี้ อย่างเช่น การกลั้วคอ
เพื่อฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัส
ข้อมูลในอินโฟกราฟิกนั้นก็ไม่ได้อ้างอิง
จากงานวิจัยที่ไหน แต่เป็นการสรุปกันขึ้นมา
เองของเพจ ซึ่งมีหลายจุดที่ดูแล้วน่าจะผิด
แน่ๆ เช่น บอกว่า "จะมีอาการเป็นไข้อ่อนๆ
ที่ 37 องศาเซลเซียส" ซึง่ จริงๆ แล้ว อุณหภูมิ
37 องศาเซลเซียสนั้น ยังไม่นับว่าเป็นไข้
แต่อย่างใด
ลักษณะอาการต่างๆ นั้น ไม่ใช่ว่าคน
ทุกคนทีเ่ ป็นโรคนีจ้ ะมีอาการเหมือนกันทัง้ หมด
แต่จะแตกต่างกันไปในแต่ละคน เช่น ผู้ป่วย
หลายคนที่ติดเชื้อแล้ว แต่ก็ยังได้กลิ่นและ
รับรสตามปรกติ และคนที่ป่วยเป็นหวัด เป็น
โรคทางเดินหายใจจากเชื้ออื่นๆ ก็สามารถมี
ลักษณะบางอาการตามข้อที่ยกมาด้วย
และที่สำ�คัญคือ คนกว่า 50% ที่ติดเชื้อ
ไวรั ส ตั ว นี้ นั้ น จะไม่ แ สดงอาการป่ ว ยใดๆ
ของโรคเลย (asymptomatic) ทั้งที่มีเชื้อ
อยู่ในร่างกายเยอะพอที่จะแพร่เชื้อให้ผู้อื่น
ได้ จึงไม่ควรเอาแต่เฝ้ารอว่าจะมีอาการดังกล่าว
เกิดขึ้น โดยไม่ปกป้องตนเองและผู้อื่น
นอกจากนั้นแล้ว ในข้อความดังกล่าว
ยั ง มี บ อกด้ ว ยว่ า "ถ้ า คุ ณ ติ ด ไวรั ส โคโรนา
และถ้ามีอาการเมื่อไหร่ ให้กินน้ำ�อุ่นร่วมกับ
น้�ำ มะนาว" ซึง่ การดืม่ น้�ำ อุน่ หรือน้�ำ มะนาวนัน้
ก็ชัดเจนว่า ไม่ได้จะไปช่วยรักษาหรือป้องกัน

โรคโควิด 19 ได้ อย่างมากก็ช่วยบรรเทา
อาการข้างเคียงของโรค เช่น อาการเจ็บคอ
เท่านั้น
หรือที่มีการอ้างถึงเรื่อง "ค่า pH ของ
เลือด" ว่าถ้าติดเชื้อโคโรนาไวรัส ซึ่งมีค่า
พี เ อชอยู่ ร ะหว่ า ง 5.5-8.5 จึ ง ต้ อ งกิ น
อาหารที่ทำ�ให้เลือดมีค่าพีเอชสูงขึ้นกว่านั้น
จะได้เอาชนะไวรั สได้ เช่น กิ นน้ำ �มะนาว

(ที่ มี pH=9.9) อะโวคาโด (pH=15.6)
กระเทียม (pH=13.2) ฯลฯ !?!
อั น นี้ ก็ มั่ ว สนิ ท เลยนะครั บ หลั ก การ
แบบนี้ที่จะกินอาหารให้เลือดเป็นด่างมากๆ
จนชนะไวรัสได้น่ะ มโนกันไปเองแท้ๆ แถม
มะนาวมีฤทธิ์เป็นกรดไม่ได้เป็นด่างอย่างที่
แชร์กัน

"อาการจริงๆ ของโรคโควิด 19"
โรคโควิด 19 นัน
้ ผูท
้ ต
ี่ ด
ิ เชือ
้ ไวรัสก่อโรคนีเ้ ข้าไป อาจมี
อาการแตกต่างกันไปในแต่ละคน โดยที่ส่วนใหญ่จะมี
อาการเพียงเล็กน้อยถึงปานกลาง และหายจากโรค
ได้เอง โดยไม่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล
อาการทั่วไปมีดังนี้: มีไข้ ไอแห้ง อ่อนเพลีย
อาการที่พบไม่บ่อยนักมีดังนี้: ปวดเมื่อยเนื้อตัว เจ็บ
คอ ท้องเสีย ตาแดง ปวดศีรษะ สูญเสียความสามารถ
ในการดมกลิ่นและรับรส มีผื่นบนผิวหนัง หรือนิ้วมือ
นิ้วเท้าเปลี่ยนสี
อาการรุนแรงมีดังนี้: หายใจลำ�บากหรือหายใจถี่ เจ็บ
หน้าอกหรือแน่นหน้าอก สูญเสียความสามารถในการ
พูดและเคลื่อนไหว
โดยเฉลี่ยแล้วผู้ที่ติดเชื้อไวรัสจะแสดงอาการป่วย
ใน 5-6 วัน อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยอาจใช้เวลานานถึง
14 วันจึงจะแสดงอาการ
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เบือ้ งหลัง
การค้นพบ

สิง่ มีชวี ติ ชนิดใหม่
ของโลก

ดร.ชวลิ ต วิ ท ยานนท์ และจารุ ป ภา วะสี

ชนิดที่

19-23

การค้นพบสัตว์น้ำ�ชนิดใหม่ของโลก 5 ชนิด

จากธารใต้ดินในชุดถ้ำ�เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ระบบนิเวศเขาหินปูน (karst ecosystem) ในเมืองไทยนั้นมีพื้นที่อยู่ในจำ�นวนไม่มากนัก
ระบบนิเวศแบบนี้จะพบพรรณพืชและสัตว์เฉพาะถิ่น (endemic species) อยู่หลายชนิด
ตั้งแต่นก หนู แมลง หอยจิ๋ว สัตว์ตัวเล็กๆ น้อยๆ แพลงก์ตอน ซึ่งถ้าสำ�รวจพบอีกก็มัก
พบว่าเป็นชนิดใหม่ของโลกทุกครัง
้ โดยเฉพาะลำ�ธารและแหล่งน้�ำ ในถ้�ำ ของไทยยังมีสต
ั ว์น�้ำ
ต่างๆ ตั้งแต่แพลงก์ตอนจนถึงปลาที่พบเฉพาะถิ่น นักปลาทั้งไทยและเทศจากชุดถ้ำ�ของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดกาญจนบุรี ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก ค้นพบปลาชนิดใหม่ของโลกและตั้งชื่อไปแล้ว 9 ชนิด และยังมีปลาอีกราว 3
ชนิดจากถ้ำ�อื่นๆ ที่ยังไม่ได้เก็บตัวอย่างมาวิจัยเพื่อตั้งชื่อ ปัจจุบันเรามีความหลากหลาย
ของปลาถ้ำ�ในอันดับที่ 5 ของโลก รองจาก จีน เม็กซิโก บราซิล และอินเดียเท่านั้น แต่
เวียดนามก็กำ�ลังจะแซงเรา ทั่วทั้งโลกตอนนี้มีการพบปลาถ้ำ�แล้วร่วม 200 ชนิด จาก
30 ประเทศ
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เบือ้ งหลัง
การค้นพบ

ใน

สิง่ มีชวี ติ ชนิดใหม่
ของโลก

ฉบับนีเ้ ป็นเบือ้ งหลังการค้นพบสัตวน้�ำ ชนิดใหม่ของโลก
ในถ้ำ�หินปูน จากชุดถ้ำ�ในอำ�เภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก ซึ่งได้รับการจำ�แนกชนิดและตั้งชื่ออีก 5 ชนิด คือ
• ปลาพลวงถ้ำ�
(Neolissochilus subterraneus Vidthayanon & Kottelat, 2003)
• ปลาค้อถ้ำ�พระวังแดง
(Schistura speisi Vidthayanon & Kottelat, 2003)
• ปลาค้อถ้ำ�พระไทรงาม
(Schistura deansmarti Vidthayanon & Kottelat, 2003)
• ปูถ้ำ�พิทักษ์
(Thampramon tonvuthi Ng & Vidthayanon, 2013)
• กุ้งถ้ำ�พระวังแดง
(Macrobrachium spelaeus Cai & Vidthayanon, 2016)

การค้นพบเริม่ จากการสำ�รวจถ้�ำ ทัว่ ประเทศไทยโดยกรมป่าไม้
และทีมของผู้เชี่ยวชาญต่างชาติด้านถ้ำ� มิสเตอร์ดีน สมาร์ต
(Dean Smart) ราวปี พ.ศ. 2540-2545 ได้เข้าสำ�รวจชุดถ้ำ�
ที่เนินมะปรางทุกถ้ำ� เช่น ถ้ำ�พระวังแดง ถ้ำ�พระไทรงาม และ
อื่นๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ซึ่งเป็นถ้ำ�ที่ยาวที่สุด
ในประเทศไทย (ยาวกว่า 13 กิโลเมตร) มีระบบถ้ำ�หลายแบบ
และมีแ ม่น้ำ�สองสามสายของลุ่มน้ำ�ย่อยคลองชมพู อยู่ ในนั้ น
มิสเตอร์ดีนได้สำ�รวจถ้ำ�เชิงภูมิศาสตร์ เช่น ดูโครงสร้าง ขนาด
และชั้นดิน แล้วเจอสัตว์น้ำ�ในถ้ำ� 5 ชนิด คือ ปลาพลวงตัวใหญ่
สุดขนาดเกือบศอก รูปร่างเหมือนปลาพลวงในแม่นำ้�ทั่วไป แต่
สีขาวซีด และตาค่อนข้างเล็ก ครั้งแรกที่ ไปสำ�รวจถ้ำ� เขาได้
ปลามาสองชนิด หลังจากนั้นไปสำ�รวจอีกก็ ได้ปลาชนิดที่สาม
ปู และกุง้ เขาส่งมาให้ผมจำ�แนกชนิดทีก่ รมประมงอย่างละไม่กตี่ วั
ผมเห็นก็รู้ว่าเป็นชนิดใหม่แน่ๆ

ปลาพลวงถ้ำ� (Neolissochilus subterraneus Vidthayanon & Kottelat, 2003)
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ปลาค้อถ้ำ�พระวังแดง (Schistura speisi Vidthayanon & Kottelat, 2003)

ปลาถ้ำ�มีการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม
จนต่างจากปลาทั่วๆ ไป มันมักมีสีเหลือง
หรือสีชมพูซีดๆ ตาเล็ก หรือบางชนิดไม่มี
ตา และมีโครงสร้างของร่างกายที่ ไต่หรือ
เกาะหิ น ได้ แต่ ป ลาในถ้ำ � เนิ น มะปราง
ลักษณะยังไม่เหมือนปลาถ้ำ�แท้ๆ น่าจะ
ไม่ได้ถกู แยกออกจากสิง่ แวดล้อมข้างนอก
หรือไม่ได้ถูกกักอยู่ในถ้ำ�นานมากนัก จึงมี
สีสนั เหมือนปลานอกถ้�ำ เล็กน้อย มีตา แต่
ตาไม่สมบูรณ์ บางตัวมีตาเดียว บางตัวมี
ตาเล็กๆ สองตา บางตัวมีตาขนาดใหญ่
และสมบูรณ์ตอนเด็กๆ แต่พอโตขึ้นตา
ไม่ใหญ่ตามตัว เลยกลายเป็นตาเล็กก็มี
บางจุดของถ้ำ�เนินมะปรางมีปล่องทะลุ
มองเห็นท้องฟ้า ปลาบางชนิดตอนยังเล็ก
จะอยูใ่ กล้ๆ ช่วงทีม่ แี สง พอโตหน่อยก็วา่ ย
เข้าไปโตในถ้ำ�ลึก

ปลาค้อถ้ำ�พระไทรงาม (Schistura deansmarti Vidthayanon & Kottelat, 2003)
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ปูถ้ำ�พิทักษ์ (Thampramon tonvuthi Ng & Vidthayanon, 2013)

ปูถ้ำ�ที่พบก็ยังเป็นปูถ้ำ�ที่ ไม่สมบูรณ์
เท่าไหร่ ผูเ้ ชีย่ วชาญบอกว่ามันไม่ใช่ปถู �้ำ แท้
แต่เป็นปูถ้ำ�ที่ชอบหนีเที่ยวกลางคืน คือ
พอตกกลางคืนจะออกมานอกถ้�ำ กลางวัน
ก็วิ่งกลับถ้ำ� จึงเป็นปูที่ยังมีสีสันอยู่ แต่สี
จางๆ ออกม่วงดำ� และยังมีตา มีอวัยวะครบ
ส่วนกุ้งถ้ำ� แม้จะไม่ได้ออกไปเที่ยวจนสี
กลายเป็นสีขาวซีดและตาเริ่มเล็กลง แต่
ยังเล็กไม่มาก แสดงว่าสัตว์ถ้ำ�กลุ่มนี้ถูก
กักในถ้ำ�ไม่นานมาก
ผมตามไปเก็ บ ตั ว อย่ า งกุ้ ง ปู ป ลา
ในถ้ำ�อีกหลายครั้ง พอมีข่าวออกไปว่าเรา
เจอสัตว์ชนิดใหม่ อาจารย์ฝรั่งคนหนึ่ง
คือ ศาสตราจารย์ริชาร์ด บอรอสกิ (Prof.

Richard Borowski) จากมหาวิทยาลัย
นิวยอร์ก ติดต่อผ่านศาสตราจารย์วรเรณ
บรอคเคลแมน ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่ามีความสนใจวิจัยเรื่องพันธุกรรมของ
ปลาถ้�ำ และได้เข้าสำ�รวจถ้�ำ ด้วยกันกับทีม
กรมประมง พวกเราได้พาเขาเข้าถ้�ำ สำ�รวจ
ปลาทัว่ ประเทศ อาจารย์รชิ าร์ดไม่ได้สนใจ
ทำ�เรือ่ งสัตว์ชนิดใหม่ของโลกและอนุกรม
วิธาน แต่เขาสนใจเรื่องสัตว์ถ้ำ�และเก่ง
เรื่องการผจญภัยในถ้ำ� จึงแนะนำ�ทีมงาน
เรื่องการทำ�งานในถ้ำ�เป็นอย่างดี เพราะ
การเก็บตัวอย่างในถ้ำ�ค่อนข้างอันตราย
ต้องปีนป่าย ถ้าไม่ชำ�นาญหรือไม่ระวัง
อาจจะตกลงมาบาดเจ็ บ หรื อ ถึ ง ตายได้
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และเขายังช่วยผมแก้ ไขภาษาอังกฤษใน
บทความที่เขียนบรรยายชนิดปลาถ้ำ�ชุดนี้
ทั้งคำ�ศัพท์ ไวยากรณ์ และการเชื่อมโยง
ประเด็นในบทความ
ช่วงที่เราเข้าไปเก็บตัวอย่าง ถ้ำ�พระ
วังแดงยังไม่ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เป็ น แค่ ห น่ ว ยพิ ทั ก ษ์ อุ ท ยานเล็ ก ๆ ที่
ชาวบ้านเดินเข้าออกถ้ำ�กันเป็นปกติ จาก
คำ�บอกเล่าของตำ�รวจแถวนัน้ ว่า เมือ่ ก่อน
เขาจับปลาในถ้�ำ มาแกงกินเป็นเรือ่ งธรรมดา
มีปลาเยอะมาก เดินๆ อยู่ก็มีปลามาวน
ตอมขา ปลาพลวงนี่ ใ ช้ ผ้ า ขาวม้ า ช้ อ น
ส่วนปลาค้อใช้สวิงช้อนก็ได้แล้ว ส่วนกุง้ มี
ไม่ ค่ อ ยเยอะ แต่ พ อถึ ง ช่ ว งเราเข้ า ไป
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กุ้งถ้ำ�พระวังแดง (Macrobrachium spelaeus Cai & Vidthayanon, 2016)

สำ � รวจปลา ปลาก็ เ ริ่ ม เหลื อ น้ อ ยและ
ตื่นคน ไม่ได้จับง่ายๆ เหมือนแต่ก่อนแล้ว
และผมมารูท้ หี ลังว่ามีบางคนในทีมสำ�รวจ
แอบกลับไปเก็บตัวอย่างในถ้ำ�อีก เพราะ
หวังจะเอาไว้เขียนนิวสปีชีส์ของตัวเอง
เขาได้ตวั อย่างมาพอสมควร แต่กบ็ าดเจ็บ
กลั บ มาในสภาพขาใส่ เ ฝื อ ก ต้ อ งเย็ บ
หลายเข็ม และภายหลังก็เขียนบทความ
ไม่สำ�เร็จ
การทำ � งานเพื่ อ บรรยายชนิ ด ปลา
ทัง้ 3 ชนิด ผมทำ�ร่วมกับมอริซ คอตทีแลต
(Maurice Kottelat) นักมีนวิทยาชาวสวิส
ที่ ทำ � งานร่ ว มกั บ กรมประมงหลายครั้ ง
มอริ ซ ได้ ต้ั ง ชื่ อ และมี ข้ อ มู ล ปลาถ้ำ �
หลายชนิ ด ในโลก รวมทั้ ง ปลาถ้ำ � ที่
กาญจนบุรีและลาว ทำ�ให้เปรียบเทียบ
ข้อมูลได้ง่าย บทความจำ�แนกชนิดและ
ตั้ ง ชื่ อ ปลาทั้ ง 3 ชนิ ด ได้ รั บ การตี พิ ม พ์

เมื่ อ ปี พ.ศ. 2546 โดยปลาพลวงถ้ำ �
(Neolissochilus subterraneus) ผมตั้ง
ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ แ ปลว่ า ปลาที่ อ ยู่ ใ ต้ ดิ น
ปลาค้ อ ถ้ำ � พระไทรงาม (Schistura
deansmarti) ตั้ ง ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ น
เกี ย รติ แ ก่ ดี น สมาร์ ต และปลาค้ อ ถ้ำ �
พระวังแดง (Schistura speisi) ตั้งชื่อ
วิทยาศาสตร์เป็นเกียรติแก่จอห์น สปีส์
นักสำ�รวจทีบ่ กุ เบิกการสำ�รวจและอนุรกั ษ์
ถ้ำ�ในประเทศไทยอีกคนหนึ่ง
ส่วนปูและกุ้งนั้นหาตัวอย่างได้น้อย
กว่าปลา กว่าจะหาตัวอย่างสวยๆ และ
เขี ย นบรรยายชนิ ด เสร็ จ ก็ สิ บ กว่ า ปี ใ ห้
หลัง โดยผมทำ�งานร่วมกับนักวิชาการของ
พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยสิงคโปร์สองคน
เรื่ อ งปู ผมทำ � งานร่ ว มกั บ ปี เ ตอร์
อึง (Peter KL. Ng) ซึ่งเป็นพันธมิตรกัน
ผูเ้ คยทำ�งานร่วมกับเจ้าพ่อปูเมืองไทย คือ
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ศาสตราจารย์ไพบูลย์ นัยเนตร เราพบว่า
ปู ช นิ ด นี้ เ ป็ น ทั้ ง สกุ ล ใหม่ แ ละชนิ ด ใหม่
ของโลก จึ ง ได้ ชื่ อ ว่ า ปู ถ้ำ � คุ ณ พิ ทั ก ษ์
(Thamphramon tonevuthi) เป็นเกียรติ
แก่คุณ พิทักษ์ โตนวุฒิ นักเคลื่ อนไหว
ต่ อ ต้ า นสั ม ปทานโรงโม่ หิ น ที่ เ ขาหิ น ปู น
เนินมะปราง ที่ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อ พ.ศ.
2544
ส่วนกุ้ง ผมได้ทำ�งานร่วมกับ Yixiong
Cai เป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญกุ้ ง น้ำ � จื ด ชาวจี น
ที่ ไปเรียนและตั้งรกรากที่สิงคโปร์ เรา
ตั้งชื่อกุ้งชนิดใหม่ว่า กุ้งถ้ำ�พระวังแดง
(Macrobrachium spalaeus) ชื่ อ
วิทยาศาสตร์แปลว่า กุ้งที่อยู่ในถ้ำ�
เราเขียนบทความเรื่องปูและกุ้งกัน
ได้ เ ร็ ว มาก ในทริ ป ไปดู ง านที่ สิ ง คโปร์
ไม่กวี่ นั วันหนึง่ ไปหาปีเตอร์ อึง ทีห่ อ้ งแล็บ
ของเขา ช่วยกันเช็คตัวอย่าง ดูรูป และ
เขียนบทความเกือบเสร็จ หลังจากนั้น
ไม่ กี่ วั น บทความก็ ไ ด้ รั บ การตอบรั บ ตี
พิมพ์จาก Raffles Bulletin of Zoology
ของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ
ลี กง เจียน ของสิงคโปร์ และตีพิมพ์ ในปี
พ.ศ. 2556 ส่วนเรื่องปูก็ไปกินข้าวเย็น
คุยกับมิสเตอร์ฉ่ายในวันต่อมา แต่กว่า
บทความจะได้ตีพิมพ์ก็อีก 3 ปีถัดมา ใน
พ.ศ. 2559
ใครสนใจดู ตั ว อย่ า งสั ต ว์ น้ำ � จากถ้ำ �
หินปูนเนินมะปรางทั้ง 5 ชนิดนี้ทั้งแบบ
ดองแอลกอฮอล์ แ ละฟอร์ ม าลี น ติ ด ต่ อ
ได้ ที่ ง านความหลากหลายทางชี ว ภาพ
สัตว์น้ำ�จืด กรมประมงครับ
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บ้านนักคิด

สวัสดีปีใหม่ 2564 ฮะคุณผู้อ่าน ในฉบับที่แล้วเหมียวถามว่า การพัฒนาวัคซีนนั้นมีขั้นตอน
อะไรบ้าง เราไปดูเฉลยกัน

ปกติแล้วขั้นตอนทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลา 10-15 ปีฮะ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัย แต่สำ�หรับในสถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด 19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกนั้น จำ�เป็นต้องร่นระยะเวลา โดยใช้เวลาเพียงหนึ่งปีก็เริ่มมี
วัคซีนออกมาให้ใช้กันแล้วในบางประเทศ สำ�หรับคนไทยก็อดใจรอกันอีกนิด ระหว่างนี้ก็ดูแลตัวเอง ใส่หน้ากาก
เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือกันอย่างเคร่งครัดนะฮะ

ผู้ได้รับรางวัลประจำ�ฉบับที่ 93

รางวัลที่ 1 หมอนรองคอยางพาราจากนวัตกรรม ParaFIT ได้แก่ คุณปัณณิตา คงเสรี
รางวัลที่ 2 กิฟต์เซต “สมุดโน้ต I love science และดินสอ” ได้แก่ คุณธัญรัศม์ อโณทัยไพบูลย์
คุณสรรพวีร์ ประสิทธิรัตน์ ด.ช.วันสุข ทับศรีนวล

ปี ใ หม่ นี้ เราออกไปนอกโลกกั น บ้ า งดี ก ว่ า ฮะ ที่ ผ่ า นมามี ห ลายประเทศที่ ส่ ง ยานสำ � รวจอวกาศไปยั ง
ดวงจั น ทร์ และบางลำ � ก็ ล งจอดบนดวงจั น ทร์ ไ ด้ สำ � เร็ จ ด้ ว ย คุ ณ ผู้ อ่ า นช่ ว ยบอกเหมี ย วหน่ อ ยว่ า

มียานสำ�รวจอวกาศจากประเทศอะไรบ้างที่เคยลงจอดบนดวงจันทร์ได้สำ�เร็จ
รางวัลประจำ�ฉบับที่ 94

รางวัลที่ 1 กระบอกน้ำ� สวทช.

จำ�นวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 ถุงผ้าสปันบอนด์

จำ�นวน 2 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 มกราคม พ.ศ. 2564
คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ในสาระวิทย์ ฉบับที่ 95
สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

มกราคม 2564

คำ�คม
นักวิทย์

กองบรรณาธิการ
สาระวิทย์

I can calculate the motion of
heavenly bodies, but not the
madness of people.

ข้าพเจ้าคำ�นวณการโคจรของ
ดวงดาวต่างๆ ได้ แต่ค�ำ นวณ
ความบ้าคลัง่ ของมนุษย์ ไม่ได้

- Isaac Newton -

- ไอแซก นิวตัน -

ไอแซก นิวตัน

(25 ธันวาคม ค.ศ. 1642 - 20 มีนาคม ค.ศ. 1727)
นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ผู้คิดค้นกฎแรงดึงดูด
ของโลก กฎการเคลื่อนที่ของวัตถุ ทฤษฎีแคลคูลัส
ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ชนิดหักเหแสง และค้นพบ
สมบัตขิ องแสงทีว่ า่ แสงสีขาวประกอบขึน้ จากแสงสีรงุ้
นิวตันสร้างกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงที่สามารถ
ใช้งานจริงได้เป็นเครื่องแรก และพัฒนาทฤษฎีสีโดย
อ้างอิงจากผลสังเกตการณ์ว่า ปริซึมสามเหลี่ยม
สามารถแยกแสงสีขาวออกมาเป็นหลายๆ สีได้ ซึ่ง
เป็นที่มาของสเปกตรัมแสงที่มองเห็น เขายังคิดค้นกฎ
การเย็นตัวของนิวตัน และศึกษาความเร็วของเสียง

ใบสมัครสมาชิก

ภาพจาก https://www.insightobservatory.com

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

สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ลิงก์  
https://forms.gle/jnj86w6J58Y9Nqqb8

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

ติดต่อกองบรรณาธิการสาระวิทย์
ได้ทางอีเมล

หรือ Scan QR Code

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.)

