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Editor’s
Note
รณรงค์์คนไทย ฉีีดวััคซีีน หยุุดเชื้้�อ เพื่่� อชาติิ
เมื่่�อไม่่กี่่�วัันมานี้้�ท่่านคณบดีีจาก 3 โรงเรีียนแพทย์์ของไทย ได้้แก่่ คณะแพทยศาสตร์์ศิริิ ิราชพยาบาล มหาวิิทยาลััย
มหิิดล คณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี มหาวิิทยาลััยมหิิดล และคณะแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย ได้้ออกมารณรงค์์ให้้ความรู้้�เรื่่�องของวััคซีีนโควิิด 19 เพื่่�อให้้สัังคมไทยได้้รัับข้้อมููลที่่�ถููกต้้องและเป็็น
ข้้อมููลล่่าสุุด
สำำ�หรัับวััคซีีนป้้องกัันโควิิด 19 ทั่่�วโลกฉีีดไปแล้้วประมาณ 1,200 ล้้านโดส ดัังนั้้�นต้้องให้้คนไทยเข้้าใจและรู้้�จริิงเพื่่�อ
ใช้้ในการพิิจารณาตััดสิินใจร่่วมกัันฉีีดวััคซีีน หยุุดเชื้้�อ เพื่่�อชาติิ โดยสถานการณ์์ของประเทศไทยขณะนี้้�มีีผู้้�ป่่วยที่่�
ต้้องใส่่ท่่อช่่วยหายใจประมาณ 400 รายทั่่�วประเทศ และมีีผู้้�ป่่วยที่่�อาการรุุนแรงประมาณร้้อยละ 25
มีีผู้้�ป่่วยโรคโควิิด 19 เพิ่่�มมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ ถ้้าเราไม่่ช่่วยกััน ผู้้�ป่่วยล้้นจนบุุคคลากรและเครื่่�องมืือทางการแพทย์์
ไม่่เพีียงพอ อััตราการเสีียชีีวิิตก็็จะกระโดดพุ่่�งมากขึ้้�น
ปััญหาสำำ�คััญอีีกเรื่่�องก็็คืือ เฟกนิิวส์์ (fake news) ในโลกออนไลน์์เกี่่�ยวกัับเรื่่�องวััคซีีนโควิิด 19 ซึ่่�งมีีเต็็มไปหมด
จึึงควรฟัังข้้อมููลที่่�เป็็นข้้อเท็็จจริิงจากผู้้�เชี่่�ยวชาญซึ่่�งมีีประสบการณ์์เรื่่อ� งของวััคซีีน เพื่่อ� สร้้างเข้้าใจและเป็็นแนวทาง
ก่่อนตััดสิินใจเข้้ารัับการฉีีดวััคซีีน ซึ่่�งนอกจากจะป้้องกัันตััวเองแล้้ว ยัังเป็็นการป้้องกัันคนที่่�เรารััก และช่่วยเหลืือ
สัังคมจากการติิดโรคโควิิด 19 ด้้วย
ขอคุุณผู้้�อ่่านสาระวิิทย์์ทุุกท่่านมีีสุุขภาพที่่�แข็็งแรง ปลอดภััยจากโรคโควิิด 19 ครัับ

☺

ติดต่อกองบรรณาธิการ

โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1177
อีเมล sarawit@nstda.or.th
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วัชราภรณ์ สนทนา

“แบตเตอรี่สังกะสีไอออน”

นวัตกรรมแบตเตอรี่ปลอดภัย
นับวันแบตเตอรี่จะมีบทบาทสำ�คัญมากขึ้น เพราะนอกจากจะนำ�ไปใช้งานเป็นระบบกักเก็บ
พลังงานในอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทห
่ี ลากหลาย เช่น สมาร์ตโฟน กล้องดิจท
ิ ล
ั คอมพิวเตอร์
พกพา ยั ง เป็ น หั ว ใจสำ �คัญ ของการพั ฒ นาหุ่ น ยนต์ แ ละยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ในอนาคต ทว่ า
แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบน
ั แม้จะมีน�้ำ หนักเบาและความจุไฟฟ้าสูง ก็ยง
ั
มีข้อเสียเรื่องความปลอดภัย เพราะแบตเตอรี่ชนิดนี้สามารถติดไฟและระเบิดได้ตามที่
ปรากฏเป็นข่าวอยูบ
่ อ
่ ยครัง
้ อีกทัง
้ ยังมีสว
่ นผสมของโลหะหนักทีเ่ ป็นมลพิษต่อสิง
่ แวดล้อม
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ศูนย์

เทคโนโลยี เ พื่ อ ความ
มั่ น คงของประเทศ
และการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD)
สำ � นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และกรม
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ลาโหม
พั ฒ นา “แบตเตอรี่ สั ง กะสี ไ อออน”
แบตเตอรี่ทางเลือกใหม่ ปลอดภัย และ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“แบตเตอรี่่�ชนิิดลิิเทีียม”
ระเบิิดได้้ เสี่่�ยงขาดแคลน

ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผูอ้ �ำ นวยการ
ศู น ย์ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ ความมั่ น คงของ
ประเทศและการประยุ ก ต์ เ ชิ ง พาณิ ช ย์
(NSD) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เล่าถึงที่มา
งานวิจัยว่า ทุกวันนี้แบตเตอรี่ที่นิยมใช้
เชิงพาณิชย์คอื แบตเตอรีแ่ บบลิเทียมไอออน
เพราะเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพใน

แบตเตอรี่่�ชนิิดลิิเทีียม

การกักเก็บพลังงานสูงที่สุดเมื่อเทียบต่อ
น้ำ�หนักของแบตเตอรี่ เหมาะต่อการใช้
งานกับอุปกรณ์ที่ต้องเคลื่อนย้ายพกพา
ได้สะดวก แต่ยังมีข้อจำ�กัดคือ ปัญหา
ด้านความปลอดภัย เนื่องจากการผลิต
แบตเตอรี่ชนิดนี้ใช้อิเล็กโทรไลต์อินทรีย์
ซึ่งเป็นพิษและไวไฟ สามารถระเบิดได้
นอกจากนี้แบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออน
ยังมีสว่ นผสมของโลหะหนัก หากมีการใช้
จำ�นวนมากและกำ�จัดไม่ถูกต้อง ย่อมมี
โอกาสเกิดการรั่วไหลของสารพิษออกสู่
สิ่งแวดล้อมได้
“ไม่เพียงปัญหาด้านความปลอดภัย
การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ บตเตอรี่ แ บบ
ลิ เ ที ย มในประเทศไทยยั ง ต้ อ งอาศั ย
การพึ่งพาต่างประเทศเป็นหลัก เพราะ
ประเทศไทยไม่ มี แ หล่ ง ผลิ ต แร่ ลิ เ ที ย ม
ต้องนำ�เข้าจากต่างประเทศทั้งหมด ขณะ
เดียวกันทรัพยากรแร่ลิเทียมยังเป็นแร่
หายาก หากมีความต้องการใช้ ในปริมาณ
มากเพื่ อ สร้ า งระบบกั ก เก็ บ ไฟฟ้ า จาก
แหล่งพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน รวมถึง
การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า อาจจะทำ�ให้เกิด
ภาวะขาดแคลน และเกิดการขัดแย้งแย่ง
ชิงทรัพยากรในอนาคต”

“แบตเตอรี่่�สัังกะสีี
ไอออน” ปลอดภััย เป็็น
มิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

ดร.ศิิวรัักษ์์ ศิิวโมกษธรรม ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์เทคโนโลยีีเพื่่�อความมั่่�นคงของประเทศและการประยุุกต์์
เชิิงพาณิิชย์์ (NSD) สวทช.
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ดร.อดิ ส ร เตื อ นตรานนท์ นั ก วิ จั ย
ศู น ย์ NSD สวทช. เล่ า ถึ ง แบตเตอรี่
สังกะสีไอออนที่ทีมวิจัยร่วมกันพัฒนาว่า
ได้นำ�เทคโนโลยีกราฟีนเข้ามาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเก็บประจุของแบตเตอรี่
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ซึ่งแบตเตอรี่สังกะสีไอออนมีค่าการเก็บ
ประจุสูงถึง 200-220 มิลลิแอมป์ชั่วโมง
ต่อกรัม (mAh/g) และมีคา่ ความหนาแน่น
พลังงานอยู่ในช่วง 200-250 วัตต์-ชั่วโมง
ต่อกิโลกรัม (Wh/kg) ให้ค่าแรงดันได้
1.2–1.4 โวลต์ สามารถใช้งานได้ยาวนาน
กว่ า 2,000 รอบ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ า น
ความหนาแน่นพลังงานสูงกว่าแบตเตอรี่
ตะกั่วกรด และสามารถเทียบเคียงกับ
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนบางชนิดได้
“แบตเตอรีส่ งั กะสีไอออนยังมีจดุ เด่น
ในหลายด้าน เช่น ด้านราคา ด้านความ
ปลอดภั ย และด้ า นความเป็ น มิ ต รกั บ
สิ่ ง แวดล้ อ ม เนื่ อ งจากวั ต ถุ ดิ บ สั ง กะสี
มีราคาถูกและมีปริมาณมากในธรรมชาติ
แบตเตอรีส่ งั กะสีไอออนมีความปลอดภัยสูง

แบตเตอรี่่�สัังกะสีีไอออน
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ไม่ติดไฟ ไม่ระเบิดแม้ถูกเจาะ ที่สำ�คัญ
ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถ
นำ�มารีไซเคิลได้ ทั้งยังให้สมรรถนะที่ดี
สำ � หรั บ แนวทางการนำ � ไปใช้ ง าน เช่ น
ระบบกั ก เก็ บ พลั ง งานแบบอยู่ กั บ ที่
แบตเตอรี่สำ�รองไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย
สถานี วิ ท ยุ สื่ อ สารทหาร รถไฟฟ้ า และ
รถบรรทุกไฟฟ้า หรือสถานที่ที่ต้องการ
ความปลอดภัยสูง อาทิ แท่นขุดเจาะน้�ำ มัน”

“แบตเตอรี่่�สัังกะสีี”
อุุตสาหกรรมใหม่่ สร้้าง
ความมั่่�นคงด้้านพลัังงาน
ให้้ประเทศ

ด้วยศักยภาพของแบตเตอรี่สังกะสี
ไอออนทั้งประสิทธิภาพ ราคา และความ
ปลอดภั ย ทำ � ให้ มี ก ารตั้ ง เป้ า พั ฒ นาสู่
“แบตเตอรี่สมรรถนะสูง” นับเป็นโอกาส
และความท้าทายในการสร้าง “อุตสาหกรรม
ใหม่” ให้แก่ประเทศ

ดร.ศิวรักษ์ กล่าวเพิม่ เติมว่า แบตเตอรี่
สังกะสีไอออนที่ศูนย์ NSD วิจัยพัฒนา
ขึ้ น มา มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ไ ม่ ไ ด้ ด้ อ ยกว่ า
แบตเตอรี่แบบลิเทียมที่ใช้กันอยู่ปัจจุบัน
อีกทั้งยังมีราคาถูกกว่าและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ที่สำ�คัญประเทศไทยมีแหล่ง
สำ�รองแร่สังกะสี จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจ
ที่จะสร้างอุตสาหกรรมใหม่ทางด้านการ
ผลิตแบตเตอรี่สังกะสีแบบปลอดภัยได้
เองในประเทศ ซึ่ ง ประโยชน์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
นอกจากจะช่วยเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน
ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
แล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นคง
ทางพลั ง งานและความยั่ ง ยื น ทาง
สิ่งแวดล้อมของประเทศด้วย
“ขณะนี้ สวทช. ได้รว่ มกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และกรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกลาโหม จัดตัง้ และดำ�เนินการ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมแบตเตอรี่
ล้�ำ สมัย ทีผ่ ลิตจากวัตถุดบิ ภายในประเทศ

เพื่ อ ความมั่ น คง เพื่ อ เป็ น หน่ ว ยงาน
หลักในการวิจัย และเป็นศูนย์กลางใน
เครื อ ข่ า ยงานวิ จั ย นวั ต กรรมแบตเตอรี่
ที่ ผ ลิ ต จากวั ต ถุ ดิ บ ภายในประเทศ อี ก
ทั้ ง ยั ง มี ก ารจั ด ทำ � “โครงการศึ ก ษา
ความเป็นไปได้การลงทุนจัดตั้งโรงงาน
ต้ น แบบแบตเตอรี่ สั ง กะสี ไ อออนใน
ประเทศไทย” โดยได้รับการสนับสนุนทุน
การวิจัยจากแหล่งทุน กฟผ.-สวทช. เพื่อ
ศึ ก ษาแนวทางในการพั ฒ นาและผลั ก
ดั น เทคโนโลยี แ บตเตอรี่ สั ง กะสี ใ ห้ เ กิ ด
ขึ้นในประเทศไทย โดยมีแผนจัดสร้าง
โรงงานต้นแบบแบตเตอรี่สังกะสีไอออน
ที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวั น ออก หรื อ EECi (Eastern
Economic Corridor of Innovation)
ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นวังจันทร์วลั เลย์ จังหวัดระยอง
ในอนาคตอันใกล้นี้”
ความสำ � เร็ จ ในการวิ จั ย พั ฒ นา
“แบตเตอรี่สังกะสีไอออน” ของนักวิจัย
ไทย ไม่เพียงสร้างแบตเตอรีท่ างเลือกใหม่
ที่ ใช้ ได้อย่างปลอดภัย แต่ยังเป็นความ
หวั ง ในการสร้ า งอุ ต สาหกรรมใหม่ ที่ จ ะ
สร้างทั้งรายได้ ความมั่นคงทางพลังงาน
รวมถึงการรักษาสิง่ แวดล้อมทีย่ งั่ ยืนให้แก่
ประเทศ

ภาพ: ศู น ย์ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ ความมั่ น คงของ
ประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD)

ดร.อดิิสร เตืือนตรานนท์์ นัักวิิจััยศููนย์์ NSD สวทช. (ซ้้าย)
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อรพินท์ วิภาสุรมณฑล (เมนช) เรียบเรียง

มารี กูรี
หนึ่งหญิงผู้เปลี่ยนโฉมหน้าโลกวิทยาศาสตร์

บทที่ 2

มารีในปารีส
(ฝรั่งเศส การศึกษา ครอบครัว ผลงาน และเกียรติยศ (พ.ศ. 2434-2454)

https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/

ตอนที่่� 4
โศกนาฏกรรม
ครั้้�งยิ่่�งใหญ่่
ในชีีวิิต
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ต้น

ฤดู ใ บไม้ ผ ลิ กลางเดื อ น
เมษายน ปี พ.ศ. 2449
ครอบครั ว กู รี ไ ปพั ก ผ่ อ นสุ ด สั ป ดาห์ ที่
St.Remy ได้อาบแดดสูดอากาศสดชื่น
แถบชนบท เดินเล่นในทุง่ หญ้า เก็บดอกไม้
ไล่ ผี เ สื้ อ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง วั น จั น ทร์ ห ลั ง
อาหารค่�ำ ปิแอร์มธี รุ ะต้องกลับปารีสก่อน
วันพุธฝนตก อากาศเย็น มารีพาครอบครัว
(และพี่ เ ลี้ ย งเด็ ก ) กลับปารีส คืนนั้น
ทั้ ง คู่ มี นั ด ทานอาหารค่ำ � ร่ ว มกั บ กลุ่ ม
สมาชิกสถาบัน ปิแอร์คุยกับปวงกาเร
ถึ ง เรื่ อ งควรเพิ่ ม วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ใ น
หลักสูตรการศึกษา ช่วงนั้นปิแอร์เริ่ม
สนใจในศาสตร์ทาง telekinesis และ
คุยถึงเรื่องนี้ด้วย วันรุ่งขึ้น พฤหัสบดี
ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2449 ปิแอร์มีนัด
ประชุ ม กลุ่ ม สมาชิ ก สมาคมอาจารย์
วิทยาศาสตร์ (Association of Professors
of Science Faculties) ซึ่งเพิ่งก่อตั้ง
ปิแอร์ซึ่งปกติต่อต้าน ‘สถาบัน’ ทุกชนิด
สนใจเข้าประชุมเพราะคิดว่าเขาจะได้
มี เ สี ย งในการพิ จ ารณาว่ า ใครจะได้
เลื่อนขั้นหรือไม่ มิฉะนั้นอำ�นาจนี้จะอยู่
ในกำ�มือของผู้มีอิทธิพลเพียงหนึ่งหรือ
สองคนเท่านั้น หัวข้อประชุมในวันนั้น
อีกข้อหนึง่ คือความปลอดภัยในห้องแล็บ
เสนอกฎระเบียบเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในแล็บ
เมือ่ ปิแอร์ออกจากทีป่ ระชุม ฝนตกหนัก
เขากางร่มเดินออกมาที่ถนน มุ่งหน้าไป
ทางสถาบันวิทยาศาสตร์ เพื่อแวะไปใช้
ห้องสมุดของสถาบันทีอ่ ยูเ่ ลียบแม่น�้ำ เซน
ระหว่ า งทางเขาแวะไปปรู๊ ฟ ต้ น ฉบั บ ที่

Gauthier-Villars สำ � นั ก พิ ม พ์ ว ารสาร
Comptes rendus ทีอ่ ยูต่ รงท่าเรือ Grands
Augustine ก่อน ปรากฏว่าสำ�นักพิมพ์ปิด
เนื่องจากคนงานสไตรก์ เขาจึงมุ่งหน้าไป
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ตามถนน rue Dauphine เลียบท่าเรือ
อีกบล็อกหนึง่ ก็จะถึงสถาบันวิทยาศาสตร์
ตรงทางแยกระหว่าง rue Dauphine กับ
สะพาน Neuf นัน้ เต็มไปด้วยผูค้ นเดินเท้า
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Accident-pierre-curie.jpg

คนข้ามถนน การจราจรขวักไขว่ วุ่นวาย
ไปด้ ว ยพาหนะต่ า งๆ รถราง รถยนต์
ตลอดจนม้าและรถบรรทุกเทียมม้า ขณะ
ข้ า มถนน ปิ แ อร์ ป ระสบอุ บั ติ เ หตุ ถู ก
รถบรรทุกเทียมม้าขนาดใหญ่ (ยาว 30 ฟุต)
บรรทุ ก เต็ ม โหลดแล่ น ทั บ หั ว กะโหลก
เสี ย ชี วิ ต ทั น ที ผลการสอบสวนสรุ ป ว่ า
คนขั บ รถบรรทุ ก เที ย มม้ า ไม่ มี ค วามผิ ด
เป็ น อุ บั ติ เ หตุ จ ากสภาพอากาศ ทำ � ให้
ทัศนวิสัยไม่ดี และจากความใจลอยของ
ปิแอร์
ข่ า วอุ บั ติเ หตุ นี้ แพร่ไปทั่วโลก โลก
สู ญ เสี ย นั ก วิ ท ยาศาสตร์ อั จ ฉริ ย ะก่ อ น
เวลาที่ควรไปหนึ่งคน สำ�หรับมารี เธอ
สู ญ เสี ย สามี ผู้ เ ป็ น ที่ รั ก เพื่ อ นร่ ว มงาน
วิจัยที่รู้ ใจ ปิแอร์ตายเมื่ออายุ 47 ปี (เป็น
วั น เดี ย วกั บ ที่ เ กิ ด แผ่ น ดิ น ไหวครั้ ง ใหญ่

https://www.pinterest.com/pin/335166397241821883/
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https://www.espci.psl.eu/?page=article-print&id_article=9863

ในซานฟรานซิสโก) ขณะนั้นมารีมีอายุ
เพียง 39 ปี
ซอร์บอนน์ขอให้เธอรับช่วงตำ�แหน่ง
และงานของปิแอร์ทั้งหมด เธอจึงเป็น
ผู้หญิงคนแรกที่ ได้สอนที่ซอร์บอนน์และ
รั้งตำ�แหน่งหัวหน้าแผนกวิชาฟิสิกส์และ
ผู้อำ�นวยการห้องทดลองด้วย
ต่อหน้าสื่อมวลชนและสาธารณชน
ทัว่ ไป มารีเงียบขรึม สำ�รวม ไม่ตโี พยตีพาย
ดำ�เนินชีวติ เป็นปกติ มารีมงุ่ มัน่ ทำ�งานบ้าน
งานสอน งานวิจยั และสานต่องานทีป่ แิ อร์
เริม่ ไว้ตอ่ ไป แต่ยามอยูค่ นเดียวทีบ่ า้ นหรือ
ในห้องแล็บ ตลอดเวลาหนึ่งปีหลังจาก
นั้น เธอเขียนบันทึกรำ�ลึกถึงเหตุการณ์
ความทรงจำ�ต่างๆ เมื่อปิแอร์ยังมีชีวิตอยู่
อย่างละเอียด เหมือนพูดกับปิแอร์โดยตรง
มีบางครั้งเอ่ยถึงเขาในฐานะบุคคลที่สาม
บ่งถึงความรูส้ กึ สิน้ หวังและท้อแท้ (บันทึก
นีเ้ ผยแพร่ตอ่ สาธารณชนในปี พ.ศ. 2533)
เรือ่ งการเล่าเรียนของลูกๆ มารีใช้วธิ กี าร
แบบใหม่ เธอรวบรวมกลุ่มเพื่อนอาจารย์
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาศาสตร์

ผู้ มี ลู ก ในวั ย เรี ย น มาผลั ด กั น สอนวิ ช า
เหล่านั้นตามบ้านอาจารย์แต่ละคน พอล
แลงจ์แวง สอนคณิตศาสตร์ ฌ็อง แปแร็ง
สอนฟิสิกส์ มารีสอนเคมี เด็กๆ ได้ ใช้
ห้ อ งทดลองที่ โ รงเรี ย นเคมี แ ละฟิ สิ ก ส์
และที่ซอร์บอนน์ประกอบการเรียน ได้ไป
เยี่ยมพิพิธภัณฑ์ ในการเรียนศิลปะด้วย
โปรแกรมนี้ดำ�เนินอยู่สองปี เวลานอก
ห้ อ งเรี ย น มารี ส นั บ สนุ น ให้ ลู ก ๆ เล่ น
ออกกำ � ลั ง กายกลางแจ้ ง ขี่ จั ก รยาน
เล่นสกี ไม่ให้อยู่นิ่งๆ ตามแนวการศึกษา
ที่ เ ธอกั บ ปิ แ อร์ เ ห็ น ว่ า ดี ก ว่ า ที่ ส อนตาม
โรงเรียนทั่วไป คือเน้นทางวิทยาศาสตร์
และธรรมชาติวทิ ยามากกว่าทางคลาสสิก
ในปี พ.ศ. 2450 มารีดว้ ยความร่วมมือ
จากอ็องเดร เดอบีแยน (Andre Debierne)
สกัดได้เรเดียมบริสทุ ธิ์ และวัดมวลอะตอม
อย่างละเอียดขึ้น ได้ผลลัพธ์ 226.45 ใน
ตารางธาตุปัจจุบัน ค่าน้ำ�หนักเชิงอะตอม
ของเรเดียมมีค่า 226
มารีรับเป็นผู้เตรียมหลอดแก้วบรรจุ
สารประกอบเรเดียมคลอไรด์บริสุทธิ์ที่ใช้
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https://www.biblioctopus.com/pages/
books/447/marie-curie/

เป็นหน่วยวัดปริมาณเรเดียมมาตรฐาน
นานาชาติที่เก็บไว้ที่ Office of Weights
and Measures ที่เซฟเรส ใกล้ๆ ปารีส
เมือ่ มีการประยุกต์ ใช้กมั มันตภาพรังสี
จากเรเดียมในการรักษาโรค มีความจำ�เป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีวิธีการวัดเรเดียมปริมาณ
น้อยๆ อย่างแม่นยำ� มารีพบว่าปริมาณ
เรเดียมมีปฏิภาคสัมพันธ์ โดยตรงกับรังสี
ทีแ่ ผ่ออกมา ทางการแพทย์ ใช้วธิ นี วี้ ดั รังสี
ที่ใช้แทนการวัดปริมาณเรเดียมโดยตรง
หน่วยวัดปริมาณรังสี “คูร”ี ที่ใช้ ในปัจจุบนั
มีที่มาจากการค้นพบนี้
ในปี พ.ศ. 2453 มารีรวบรวมเอกสาร
งานสอนทางกัมมันตภาพรังสีทซี่ อร์บอนน์
พิ ม พ์ เ ป็ น ตำ � ราชื่ อ ว่ า Treatise on
Radioactivity
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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ระเบียง

ข่าววิทย์-เทคโนฯ ไทย
“ปุ๋๋�ยคีีเลต” เพิ่่� มผลผลิิต ลดสารเคมีี ให้้ทุุเรีียนพืืชเศรษฐกิิจไทย

ทุ

เรียนไทยมีความหอมหวานและอร่อย
จึ ง ได้ รั บ ความนิ ย มเป็ น อย่ า งมาก
และทำ�ให้ประเทศไทยเป็นประเทศผูส้ ง่ ออก
ทุเรียนมากเป็นอันดับต้นของโลก อย่างไร
ก็ตามในการเพาะปลูกบ่อยครั้งที่ชาวสวน
ทุเรียนไทยยังต้องพบเจอปัญหาเรือ่ งสภาพ
ดิ น และน้ำ � ที่ ทำ � ให้ พื ช ไม่ ส ามารถดู ด ซึ ม
ธาตุอาหารจำ�เป็นได้เพียงพอ ส่งผลให้พืช
อ่อนแอ ไม่ทนต่อสภาพภูมิอากาศ โรคพืช
และแมลง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
(นาโนเทค) สวทช. จึงได้พัฒนาธาตุอาหาร
รองเสริมที่พืชสามารถดูดซึมได้ดีและช่วย
เสริมความแข็งแรงให้แก่พืช
ดร.คมสันต์ สุทธิสินทอง ทีมวิจัยนาโน
เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและเวชสำ�อาง
1

กลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโน นาโนเทค
สวทช. อธิ บ ายว่ า ที ม วิ จั ย ได้ พั ฒ นาธาตุ
อาหารรองเสริมโดยใช้สารคีเลตห่อหุ้มธาตุ
อาหารไว้ ด้ ว ยเทคโนโลยี คี เ ลชั น เพื่ อ ลด
ความเสี่ยงต่างๆ ที่จะทำ�ให้พืชไม่สามารถนำ�
ธาตุอาหารไปใช้ได้ ซึง่ แตกต่างจากธาตุอาหาร
ที่ มี จำ � หน่ า ยทั่ ว ไปในท้ อ งตลาดที่ ไ ม่ มี ส าร
คีเลตห่อหุม้ ทำ�ให้เมือ่ ธาตุอาหารเหล่านัน้ ไป
เจอกับค่า pH ที่ไม่เหมาะสม หรือสารทีท่ �ำ ให้
เกิดการตกตะกอนในน้ำ�และในดินโดยตรง
พืชจะดูดซึมไปใช้ไม่ได้หรือได้ไม่เต็มที่
“ทีส่ �ำ คัญปุย๋ คีเลตทีท่ มี วิจยั พัฒนาขึน้ ยังมี
จุดเด่นคือ การใช้กรดอะมิโน1 เป็นสารห่อหุม้
ที่ น อกจากจะช่ ว ยให้ พื ช ดู ด ซึ ม ธาตุ อ าหาร
ไปใช้ได้ดีขึ้นแล้ว กรดอะมิโนยังช่วยให้พืชมี

ดร.คมสันต์ สุทธิสินทอง นักวิจัยนาโนเทค
สวทช.

ความแข็งแรง เร่งการเจริญเติบโต และทน
ต่อการรุกรานของแมลงอีกด้วย นอกจากนัน้
การให้ ปุ๋ ย ชนิ ด นี้ แ ก่ พื ช ยั ง ใช้ ก ารฉี ด พ่ น
ทางใบ (สามารถฉีดพ่นให้แก่พืชที่ต้องการ
ธาตุรองเสริมทุกชนิด) จึงช่วยลดการตกค้าง
ของธาตุอาหารรองเสริมในดินซึง่ จะทำ�ให้ดนิ
เกิดการเสื่อมสภาพ” ดร.คมสันต์เสริม

กรดอะมิโน (amino acid) เป็นหน่วยย่อยขององค์ประกอบประเภทโปรตีนของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ซึ่งกรดอะมิโนเป็นสารอาหารสำ�คัญในการเจริญเติบโตของพืช
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ระเบียง

ข่าววิทย์-เทคโนฯ ไทย

ปุ๋ยคีเลต “นาโนส”

นายวัชรินทร์ อินทร
กรรมการผู้จัดการ บริษัทเทค ซายน์ จำ�กัด

นายวัชรินทร์ อินทร กรรมการผู้จัดการ
บริษทั เทค ซายน์ จำ�กัด เอกชนทีร่ บั ถ่ายทอด
เทคโนโลยีภายใต้แบรนด์ “นาโนส (Nanose)”
กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ปยุ๋ คีเลตทีน่ าโนเทคพัฒนา
ขึ้นเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยให้การทำ�เกษตร
มีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยลดต้นทุนใน
การผลิตให้แก่เกษตรกร เพราะนอกจากจะให้
ทำ�ให้พชื ดูดซึมธาตุอาหารได้เต็มที่ ลดปริมาณ
การใช้ปยุ๋ และลดการใช้สารเคมีแล้ว ยังช่วย
ให้เกษตรกรประหยัดค่าแรงงานในการฉีดพ่น
ซึ่งตอนนี้มีราคาสูงและหายากอีกด้วย
“ปัจจุบันบริษัทมีกลุ่มเป้าหมายสำ�คัญ
เป็นเกษตรกรไทยและเกษตรกรในประเทศ
กลุ่ม CLMV ที่ต้องการนำ�เทคโนโลยีใหม่ๆ
มาใช้ ในการยกระดั บ การทำ � การเกษตร
ของตน ซึ่งทางบริษัทจะทำ�การตลาดควบคู่
ไปกับการให้ความรูแ้ ก่เกษตรกรเจ้าของสวน

สวนทุเรียนแพสุขชื่น

ผลประกอบการในตอนนี้ แ ม้ จ ะอยู่ ใ นช่ ว ง
โควิด 19 แต่ยอดขายก็ยังสามารถเติบโต
อย่างต่อเนื่อง”
นายสมศักดิ์ แพสุขชื่น เจ้าของสวน
ทุเรียนแพสุขชืน่ เกษตรกรผู้ ใช้นวัตกรรมปุย๋
คีเลต กล่าวว่า ตอนนี้มีสวนทุเรียนกระจาย
อยู่ใน 3 พื้นที่ หนึ่งในนั้นมีปัญหาน้ำ�กร่อย
ทำ�ให้ต้นทุเรียนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร แม้
จะลองใช้ปุ๋ย ธาตุอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริม
หลากชนิดก็ยงั แก้ปญ
ั หาไม่ได้ จนกระทัง่ เจอ
ผลิตภัณฑ์ปยุ๋ คีเลตตัวนีจ้ งึ ตัดสินใจทดลองใช้
ซึง่ สามารถเห็นความแตกต่างได้ภายในระยะ
เวลา 2 เดือน ต้นทุเรียนมีการเติบโตดีขึ้น
ใบเขียวสดเป็นพุ่มสวย เมื่อนำ�ไปใช้กับอีก
2 สวน ที่กำ�ลังจะเริ่มติดลูก ก็พบว่าทุเรียน
ให้ผลผลิตมากขึ้น ผลมีขนาดใหญ่ สามารถ
ทำ � ตลาดระดั บ สู ง หรื อ ตลาดส่ ง ออกได้
ที่ สำ � คั ญ ช่ ว ยลดค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นปุ๋ ย และ

นายสมศักดิ์ แพสุขชื่น
เจ้าของสวนทุเรียนแพสุขชื่น

อาหารเสริมได้ราวร้อยละ 30 สุขภาพของ
ตัวเองและลูกน้องก็ดีขึ้น เพราะลดการใช้
สารเคมีลงไปได้มาก
“ปุย๋ คีเลต” เป็นหนึง่ ในผลงานนวัตกรรม
ตอบโจทย์ โ มเดลเศรษฐกิ จ บี ซี จี (BioCircular-Green Economy Model) ของ
ประเทศสู่ ค วามยั่ ง ยื น ในด้ า นเกษตรและ
อาหาร โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
สวทช.

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม >>

1) งานการประชุมวิชาการประจำ�ปี สวทช. ครั้งที่ 16 (https://bit.ly/2Pwl5Gg)
2) สวทช. (https://bit.ly/3aH6cbA)
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ระเบียง

ข่าววิทย์-เทคโนฯ ไทย
น้ำำ��ยาบ้้วนปากจากสารสกััดข้้าวไทย

ผู้

ป่วยสูงอายุมักมีคราบจุลินทรีย์เกาะ
ที่ง่ามรากฟัน ทำ�ให้ทำ�ความสะอาด
ได้ยากกว่าผู้ป่วยปกติ นอกจากการแปรง
ฟัน เหงือก และลิ้น ควรใช้น้ำ�ยาบ้วนปาก
ที่เหมาะสมร่วมด้วย เพราะหากทำ�ความ
สะอาดได้ ไม่ดีจะทำ�ให้เกิดพยาธิสภาพใน
ช่องปาก เช่น การเกิดโรคปริทันต์อักเสบ
เรื้อรัง มีกลิ่นปาก เกิดเชื้อราในช่องปาก
ปากแห้ง เหงือกและเยื่อบุช่องปากบาง
ง่ายต่อการระคายเคือง และเกิดแผลใน
ช่องปากได้งา่ ย ดังนัน้ การใช้น�้ำ ยาบ้วนปาก
ทีม่ สี ว่ นผสมของสารสกัดธรรมชาติทมี่ ฤี ทธิ์
ฆ่าเชื้อโรคในช่องปากและต้านการอักเสบ
ร่วมกับการขูดหินน้ำ�ลายและเกลารากฟัน
จึ ง เป็ น ความหวั ง ใหม่ ใ นการป้ อ งกั น และ
บรรเทาโรคดังกล่าว
จากการทำ�วิจัย รศ. ดร. ทพญ.ศรัญญา
ตันเจริญ หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า

ข้าวไทยพันธุต์ า่ งๆ ทีม่ สี หี รือรงควัตถุสามารถ
นำ�มาใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อสกัดสารต้านอนุมูล
อิสระ ฆ่าเชื้อโรค และป้องกันเยื่อบุอ่อน

ภายในช่องปากอักเสบได้ มีความปลอดภัย
และมีสรรพคุณที่เหมาะกับผู้สูงอายุ
จ า ก ก า ร บู ร ณ า ก า ร อ ง ค์ ค ว า ม รู้
ทางด้านเกษตรศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และ
ทั น ตแพทยศาสตร์ จึ ง ทำ � ให้ ไ ด้ เ ป็ น น้ำ � ยา
บ้วนปากทีส่ ามารถบรรเทาโรคปริทนั ต์อกั เสบ
สำ�หรับผูป้ ว่ ยสูงอายุ มีฤทธิใ์ นการฆ่าเชือ้ โรค
รักษาอาการอักเสบในช่องปาก และยังมี
ส่วนทำ�ให้เกิดความชุม่ ชืน้ ในช่องปากอีกด้วย
ถือเป็นนวัตกรรมที่ยังไม่มีใครผลิตมาก่อน

รศ. ดร. ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ
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ผู้ ใช้สามารถมัน่ ใจในเรือ่ งความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์นี้ ได้ เพราะข้าวทีน่ �ำ มาใช้สกัด
สารสำ�คัญเป็นข้าวไทยที่ปลูกแบบอินทรีย์
(organic) ผ่านมาตรฐานสมาพันธ์เกษตร
อินทรียน์ านาชาติ (International Federation
of Organic Agriculture Movements:
IFOAM) ซึ่งใช้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์
ทั่วโลก
จากการทดสอบในผู้ ป่ ว ยสู ง อายุ เ ป็ น
เวลา 3 เดือน พบว่า ผู้ป่วยไม่มีอาการแสบ
ปาก รู้สึกชุ่มชื้นในช่องปากและลำ�คอ รวม
ถึงมีความพอใจในกลิน่ สมุนไพร เมือ่ ทดสอบ
ด้วยเครื่องวัดกลิ่นปากพบว่าผู้ป่วยมีกลิ่น
ปากลดลง ปัจจุบันทีมวิจัยจึงกำ�ลังต่อยอด
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในช่องปาก เพือ่ ช่วยลดการ
เกิดเยือ่ บุออ่ นภายในช่องปากอักเสบ รวมถึง
อาการปากแห้ง ซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากการ
รักษาโรคมะเร็งศีรษะและลำ�คอต่อไป
ที่ ผ่ า นมาผลงานได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการชั้นนำ�ระดับนานาชาติแล้ว
รวม 3 ฉบับ และได้ยนื่ จดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
จำ�นวน 4 เรือ่ ง ผ่านการดำ�เนินการโดยสถาบัน
บริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)
มหาวิทยาลัยมหิดล และกำ�ลังอยู่ในระหว่าง
การขอเครื่ อ งหมายรั บ รองจากสำ � นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อนวาง
ตลาดในเดือนตุลาคมปีนี้
ผลงานนวัตกรรมนี้สามารถช่วยเพิ่ม
มูลค่าข้าวไทยได้มากขึน้ ถึง 40 เท่า เป็นการ
ช่วยเหลือเกษตรกรให้มสี ขุ ภาวะทีด่ จี ากการ
ทำ�เกษตรอินทรียป์ ลอดสารเคมี พร้อมทัง้ มี
สถานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นด้วย

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม >>
บ้านเมือง (https://bit.ly/3nrvGyF)

“หลอดไฟปรัับทััศนวิิสััย”
เพิ่่� มคุุณภาพการมองเห็็น
ลดอุุบััติิเหตุุวััยชราและผู้้�มีีสายตาเลืือนราง

รศ. ดร.พิชญดา เกตุเมฆ นักวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้

สูงวัยและผูม้ ปี ญ
ั หาสายตาเลือน
ราง (low vision) จะมีปัญหาการ
แยกแยะความสว่าง (contrast) ของ
พืน้ ผิววัตถุหรือระดับความสูงต่�ำ ของทาง
เดิน ซึ่งการมองเห็นไม่ชัดเจนส่งผลต่อ
การเคลื่อนไหว ทำ�ให้เกิดการสะดุดล้ม
และเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
รศ. ดร.พิชญดา เกตุเมฆ นักวิจัย
จากภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการ
พิ ม พ์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได้ ทำ � งานวิ จั ย เรื่ อ ง
“การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยเหลือการ
ดำ�รงชีวิตด้านการมองเห็นสำ�หรับผู้สูง
อายุ แ ละผู้ ที่ มี ส ายตาเลื อ นราง” โดย
ร่ ว มดำ � เนิ น งานกั บ อี ก หลายภาควิ ช า
ทั้ ง เทคโนโลยี ท างภาพและการพิ ม พ์

14

คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และภาควิชาเคหะการ
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ พร้ อ มภาคี
เครื อ ข่ า ยจากคณะแพทย์ โรงพยาบาล
เมตตาประชารักษ์ และบริษัทไลท์ติ้ง แอนด์
อี ค วิ ป เมนท์ จำ � กั ด (มหาชน) โดยได้ รั บ
การสนั บ สนุ น จากสำ � นั ก งานการวิ จั ย
แห่งชาติ (วช.)
ซึ่งจากการวิจัยพบว่า ‘คลื่นแสงสีขาว’
จากการผสมความยาวคลื่ น แสงของสี
ทั้งสาม ได้แก่ สีแดง เขียว และน้ำ�เงิน ช่วย
ขยายความต่างระดับสีของพื้นผิวได้ ทำ�ให้
ผู้สูงอายุและผู้มีสายตาเลือนรางมองเห็น
ได้ชัดและเคลื่อนไหวได้รวดเร็วขึ้น อีกทั้ง
การเพิ่มแสงสีขาวยังเพิ่มความแตกต่างของ
สีบางคู่สีให้เด่นชัดยิ่งขึ้น

พฤษภาคม 2564

รศ. ดร.พิชญดาอธิบายว่า การค้นพบ
ดังกล่าวนำ�ไปสู่การพัฒนาหลอดไฟ LED
แห่งอนาคต ที่ช่วยลดข้อจำ�กัดการมองเห็น
ของกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว และพร้อมขยายผล
สู่สาธารณะ ซึ่งตอนนี้สามารถผลิตหลอดไฟ
LED ชนิดยาวได้สำ�เร็จแล้ว และกำ�ลังขยาย
การผลิตไปสู่หลอดไฟชนิดอื่นที่เหมาะสม
ต่อการนำ�ไปใช้งานมากขึ้น โดยมีกำ�หนด

ทดสอบใช้ งานจริ งในเดื อ นพฤษภาคมปี นี้
และจะมีกระบวนการด้านจริยธรรมการวิจัย
เพือ่ รองรับงานวิจยั ว่าสามารถใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย
“นอกจากผลงานหลอดไฟอั จ ฉริ ย ะ
ยังมีโครงการต่อยอดซึง่ อยูร่ ะหว่างการพัฒนา
อาทิ แอปพลิเคชันจำ�ลองการมองเห็นของ
ผู้มีสายตาเลือนราง (มองเห็นชัดเพียงระยะ

20 ฟุต ในขณะที่ผู้มีสายตาปกติจะเห็น
ได้ชัดถึงระยะ 70 ฟุต) ทำ�ให้นักออกแบบ
สามารถเห็นมุมมอง จุดอับ และเลือกสี
ที่ เ หมาะสม ทำ � ให้ วั ต ถุ มี มิ ติ แ ละความ
แตกต่ า งที่ สั ง เกตได้ อ ย่ า งชั ด เจน โดย
แอปพลิ เ คชั น นี้ ส ามารถทำ � งานร่ ว มกั บ
กล้ อ งมื อ ถื อ เพื่ อ ถ่ า ยรู ป มุ ม มองพื้ น ที่
ที่ ต้ อ งการออกแบบเพื่ อ สร้ า งสรรค์
เครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านที่ช่วย
เพิ่มความปลอดภัยให้ทุกคนในบ้าน
“นอกจากนี้ ยังมีการต่อยอดงานวิจยั
เพื่ อ สร้ า งสรรค์ น วั ตกรรม เช่ น guide
light หลอดไฟนำ�ทางเวลากลางคืนที่มี
การผสมสีและปรับระบบการส่องสว่าง
ใหม่ และ color palette เทียบคู่สีที่ทำ�ให้
เห็น contrast ชัดเจน โดยมีการบอก
ค่าสีและบอกเกณฑ์การเลือกคู่สีที่เหมาะ
สำ�หรับนักออกแบบเครื่องใช้ภายในบ้าน
สำ � หรั บ ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างเลื อ กให้ แ ก่
ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีสายตา
เลือนราง” รศ. ดร.พิชญดาอธิบายเสริม

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม >> จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (https://bit.ly/3e1PWDP)
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“ประดู่่�-กััลปพฤกษ์์-จามจุุรีี-สััก” ไม้้ยืืนต้้น ดัักฝุ่่�น PM2.5

นัก

วิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
ศึกษาเรือ่ งการใช้พชื ยืนต้นบำ�บัดฝุน่ ละออง
เพื่ อ หาแนวทางประยุ ก ต์ ใช้ พื ช ดั ก ฝุ่ น
ลดปริ ม าณฝุ่ น ก่ อ นค้ น พบว่ า 'ประดู
กัลปพฤกษ์ จามจุรี ต้นสัก' เป็นพืชดักฝุ่นดี
ชนะเลิ ศ โดยการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้ รั บ ทุ น
สนับสนุนจากสำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ผศ. ดร.ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร จาก
ห้องปฏิบตั กิ าร Remediation สถาบันพัฒนา
และฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจธ. เผยว่า

ต้นสัก

ต้นจามจุรี
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มจธ. ได้สะสมองค์ความรู้จากงานวิจัยเรื่อง
ต้นไม้ฟอกอากาศได้มาเป็นเวลา 10 ปี แต่
การใช้ตน้ ไม้บ�ำ บัดฝุน่ PM2.5 ยังเป็นเรือ่ งใหม่
จึงได้รว่ มมือกับ ผศ. ดร.กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์
จากสาขาสิ่ ง แวดล้ อ ม คณะวั ฒ นธรรม
สิ่ ง แวดล้ อ มและการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ
ศึกษาการใช้ต้นไม้บำ�บัดฝุ่นละออง
“โดยงานวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
1) การคั ด เลื อ กต้ น ไม้ ที่ เ หมาะสมสำ � หรั บ
สภาพอากาศในภาคกลาง 2) การศึ ก ษา
ภายวิภาคของต้นไม้ เช่น ลักษณะใบ และ
ขนาดใบ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
โปรตี น เนื่ อ งจากความเครี ย ดของต้ น ไม้ ที่
ได้รับฝุ่น PM2.5 (ใช้วิธีขังต้นไม้ไว้ ในตู้กระจก
ที่มีการอัดควันบุหรี่ ผลจากการศึกษาพบว่า
ต้นไม้มคี วามเครียดสูงขึน้ และสังเคราะห์แสง
ได้น้อยลง) และส่วนสุดท้ายคือการศึกษา
ผ่ า นแบบจำ � ลองทางคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ ดู
ความสามารถของต้นไม้ ในการลดฝุ่น”
ด้ า น ผศ. ดร.กั ญ จน์ ศิ ล ป์ ป ระสิ ท ธิ์
เสริ ม ว่ า ลั ก ษณะของต้ น ไม้ ที่ ช่ ว ยจั บ ฝุ่ น
ละอองได้ ดี คื อ ต้ น ไม้ ที่ มี ใ บเล็ ก หรื อ มี
ลักษณะใบที่เป็นขน เพราะจะมีพื้นที่ในการ
จับฝุ่นเยอะและช่วยดักจับฝุ่นได้ดี ยิ่งมีลม
มากก็จะยิ่งสามารถดักจับฝุ่นได้มาก โดย
ตัวอย่างของต้นไม้ ใหญ่ที่ช่วยดักจับฝุ่นได้ดี
คือ ต้นประดู่ ต้นกัลปพฤกษ์ ต้นจามจุรี และ
ต้นสัก
ปั จ จุ บั น ที ม วิ จั ย วางแผนร่ ว มมื อ กั บ
ภาคเอกชนในการเผยแพร่องค์ความรู้จาก
งานวิจัย เพื่อประยุกต์ ใช้ ในการช่วยลดฝุ่น
ละออง รวมถึงจะมีการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่
แก่ประชาชนต่อไป

ต้นประดู่

ต้นกัลปพฤกษ์

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม >> ผู้จัดการออนไลน์ (https://bit.ly/32X1VMC)
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แล็็บจำำ�ลองเสมืือนจริิง (Simulation Lab)
ลดการใช้้สััตว์์ทดลอง

วัน

ที่ 24 เมษายน ของทุกปี ตรงกับ
“วันสัตว์ทดลองโลก (World
Day for Laboratory Animals)” ซึ่งก่อตั้ง
โดย National Anti-vivisection Society
แห่ ง สหราชอาณาจั ก ร ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รที่
รณรงค์ตอ่ ต้านการใช้สตั ว์ทดลองระดับโลก
ในปีนี้มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้เปิดเผยถึง
การจัดกระบวนการสอนภายในมหาวิทยาลัย
ที่บางส่วนได้มีการปรับมาใช้ “แล็บจำ�ลอง

เสมือนจริง (Simulation Lab) เพื่อลด
การใช้สัตว์ทดลอง”
ดร. นพ.กิตติพงศ์ ไพบูลย์สขุ วงศ์ ผูช้ ว่ ย
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและบริการ
วิช าการ สถาบั น ชี ววิ ท ยาศาสตร์ โมเลกุ ล
(MB) มหาวิทยาลัยมหิดล อธิบายว่า ในการ
ทำ�วิจัยทางคลินิกที่ ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะ
ที่ เ กี่ ย วกั บ ยารั ก ษาโรค จำ � เป็ น ต้ อ งมี ผ ล
การทดสอบจากห้องปฏิบัติการและในสัตว์

Sim Lab

18

ทดลองก่อนนำ�ไปใช้กบั มนุษย์ ซึง่ การใช้สตั ว์
ทดลองนั้นจะต้องเป็นไปตามหลัก 3Rs คือ
“Replacement” พยายามใช้วิธีการอื่นแทน
การใช้สตั ว์ทดลอง “Refinement” ใช้สตั ว์ทดลอง
อย่างมีเมตตาธรรม และ “Reduction” ใช้
สัตว์ทดลองเท่าทีจ่ �ำ เป็น ซึง่ หากมีการทำ�ตาม
หลักปฏิบัตินี้ นอกจากจะได้ผลการวิจัยที่ถูก
ต้องแล้ว ยังทำ�ให้ผู้ ใช้ผลงานเกิดความเชื่อ
มั่นและมีความปลอดภัยในการใช้งานด้วย
ดร. นพ.กิตติพงศ์ เล่าว่า ทีค่ ณะเภสัชศาสตร์
รศ.บุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล อาจารย์ประจำ�
ภาควิชาสรีรวิทยา ได้บุกเบิกด้านการพัฒนา
ระบบสารสนเทศของคณะฯ คิดค้นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพือ่ ช่วยในการเรียนการสอนแบบ
Sim Lab สำ�หรับสอนนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 ของ
คณะฯ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2561 เพือ่ ศึกษาการหดตัว
ของกล้ามเนือ้ น่องกบและการเคลือ่ นไหวของ
กระต่าย ซึ่งสามารถแทนที่การศึกษาด้วย
สัตว์ทดลองจริงได้ และยังช่วยลดอุปสรรค
จากข้อจำ�กัดทางจริยธรรม อีกทัง้ ยังสามารถ
ต่อยอดเป็นต้นแบบ Sim Lab สำ�หรับห้อง
ปฏิบัติการอื่นๆ โดยจากการใช้งานที่ผ่านมา
พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ และ
มีผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 86
ทั้ ง นี้ เ คล็ ด ลั บ การเรี ย นการสอนแบบ
Sim Lab อยู่ที่การมีวินัยของผู้เรียน ที่ต้อง
ศึกษา ทบทวน และฝึกฝนปฏิบัติอยู่เสมอ
และเป็ น ความท้ า ทายสำ � หรั บ ผู้ ส อนที่ จ ะ
ต้องปรับการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษา
ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ทีส่ �ำ คัญยังเป็นการลด
จำ�นวนการใช้สัตว์ทดลอง สำ�หรับผู้ที่สนใจ
สามารถศึกษา Sim Lab เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและจัด
กระบวนการสอนได้ที่ https://pharmacy.
mahidol.ac.th/labphysio
ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม >>

มหาวิทยาลัยมหิดล (https://bit.ly/3ezupl6)
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อังกฤษอนุมัติ “รถยนต์ไร้คนขับ” วิ่งบนมอเตอร์เวย์
ไฟเขียวเทคโนโลยีนี้เป็นประเทศแรกของโลก
คำำ� ประกาศของรัั ฐ บาลอัั ง กฤษออกมาเมื่่� อ วัั น ที่่� 28 เมษายน (ตามเวลาท้้ อ งถิ่่� น )
อนุุมััติิให้้รถยนต์์ไร้้คนขัับวิ่่�งขึ้้�นมอเตอร์์เวย์์ด้ว
้ ยความเร็็วต่ำ��ำ ได้้แล้้ว โดยคาดว่่าจะมีีผล
ให้้รถประเภทดัังกล่่าวออกมาวิ่่ง
� บนถนนสาธารณะได้้จริิงภายในสิ้้�นปีีนี้้�

ก

ระทรวงคมนาคมของอังกฤษเปิดเผยว่า คณะทำ�งาน
ที่เกี่ยวข้องกำ�ลังดูรายละเอียดเพื่อปรับปรุงตัวบท
กฎหมายควบคุ ม ทางหลวงของประเทศ เพื่ อ ให้ ก ารใช้
รถยนต์ไร้คนขับมีความปลอดภัย โดยเริม่ ต้นทีม่ ขี อ้ กำ�หนดให้
“ติ ด ตั้ ง ระบบ Automated Lane Keeping Systems
(ALKS)” หรือ “ระบบการบังคับให้รถวิ่งภายในเลนของตน
โดยอัตโนมัติ” ซึ่งใช้ตัวเซนเซอร์และโปรแกรมซอฟต์แวร์
มากำ�กับการวิง่ ของรถยนต์ไร้คนขับ เพือ่ ให้ยานพาหนะประเภทนี้
สามารถเร่งความเร็วและแตะเบรกเพือ่ หยุดได้ โดยไม่ตอ้ งพึง่
คนขับ ทั้งนี้รัฐบาลอังกฤษระบุว่า การใช้ระบบ ALKS นี้จะ
จำ�กัดอยูแ่ ค่บนถนนมอเตอร์เวย์เท่านัน้ และควบคุมความเร็ว
ไว้ ไม่ ให้เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (37 ไมล์ต่อชั่วโมง)
การดำ � เนิ น ตามแผนนี้ มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ให้ อั ง กฤษเป็ น

ประเทศผู้นำ�การใช้เทคโนโลยีไร้คนขับของโลก และกระทรวง
คมนาคมคาดการณ์ว่าราวร้อยละ 40 ของรถยนต์ ในอังกฤษจะ
เป็นรถที่มีเทคโนโลยีนี้ภายในปี พ.ศ. 2578 ซึ่งหมายถึงโอกาส
การสร้างงานในตำ�แหน่งที่ใช้ทักษะมากถึง 38,000 ตำ�แหน่ง
นอกจากนี้สมาคมผู้ประกอบการการผลิตและจำ�หน่าย
ยานยนต์ของอังกฤษ (Society of Motor Manufacturers and
Traders) ยังคาดการณ์ว่าการใช้ระบบยานยนต์ไร้คนขับจะช่วย
ลดอุบตั เิ หตุรา้ ยแรงซึง่ มีสาเหตุมาจากการผิดพลาดของมนุษย์
(Human error) ได้ถึง 47,000 ครั้ง และลดการเสียชีวิตได้ถึง
3,900 ชีวิต ในเวลา 10 ปี
ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม >>

1) VOA Thai (https://bit.ly/3aRe3mO)
2) BBC News (https://bbc.in/3aSjX77)
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นาซาเผยความสำ�เร็จ
“สร้างออกซิเจนบนดาวอังคารด้วย MOXIE”
องค์การอวกาศสหรัฐฯ หรือ นาซา (NASA) เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการสำ�รวจ
ดาวอังคาร โดยระบุวา่ ยานสำ�รวจเพอร์เซอเวอแรนซ์ (Perseverance) สามารถเปลีย
่ นก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์บนดาวอังคารให้กลายเป็นก๊าซออกซิเจนได้สำ�เร็จ (ดาวอังคารมีก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนประกอบราวร้อยละ 96) โดยแยกอะตอมด้วยความร้อน 800
องศาเซลเซียส ความสำ�เร็จนี้ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำ�คัญสำ�หรับการส่งมนุษย์ไปยัง
ดาวอังคารในอนาคต

อุ

ปกรณ์ ที่ ใ ช้ ก ารผลิ ต ก๊ า ซออกซิ เ จนมี ช่ื อ ว่ า “Mars
Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment
(MOXIE)” มีขนาดประมาณเตาอบขนมปัง สามารถผลิต
ออกซิเจนได้ 5.4 กรัมต่อชั่วโมง เพียงพอให้นักบินอวกาศ
ดำ�รงชีวิตบนดาวอังคารได้ราว 10 นาที
อย่างไรก็ตาม MOXIE ยังต้องผ่านการทดสอบอีกหลาย
ขั้ น ตอน และการจะผลิ ต ออกซิ เ จนให้ ไ ด้ เ พี ย งพอสำ � หรั บ
นักบินอวกาศใช้ชีวิตอยู่บนด้าวอังคารได้ราว 1 ปี จะต้องใช้
อุปกรณ์สร้างก๊าซน้ำ�หนักราว 1 ตัน เพื่อสร้างออกซิเจน 1 ตัน
นอกจากนั้นยังต้องสามารถผลิตออกซิเจนให้ ได้อีก 25 ต้น
สำ�หรับใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อกลับสู่โลก

"When we send humans to Mars, we will want them
to return safely, and to do that they need a rocket to lift
off the planet. Liquid oxygen propellant is something we
could make there and not have to bring with us. One
idea would be to bring an empty oxygen tank and fill it
up on Mars." - Michael Hecht, Principal Investigator
ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม >>

1) VOA Thai (https://bit.ly/3sRwZbl)
2) NASA (https://go.nasa.gov/3sL5ZKB)
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ข่าววิทย์-เทคโนฯ โลก

หมีพิซลี (Pizzly – ภาพจาก Getty Image

หมีขั้วโลก (polar bear)

หมีกริซลี (Grizzly)

“หมีพิซลี (Pizzly)” ลูกผสมหมีขั้วโลก-หมีกริซลี
ยึดครองเขตอาร์กติกในภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้ อ นทำ � ให้ ผื น น้ำ � แข็ ง ที่ เ คยกั้ น ขวางหมี ส องชนิ ด ในเขตอาร์ ก ติ ก ละลายเป็ น
บริเวณกว้าง ผลทีเ่ กิดขึน
้ คือการพบรักต่างสายพันธุแ
์ ละการเกิดขึน
้ ของประชากรหมีลก
ู
ครึ่งจำ�นวนมากในพื้นที่เขตหนาวเย็นโดยรอบขั้วโลกเหนือ

นัก

วิทยาศาสตร์รายงานว่า “หมีพิซลี (pizzly)”
ลูกผสมของหมีขวั้ โลกหรือ “โพลาร์แบร์ (polar
bear)” กับหมีสนี �้ำ ตาลหรือ “หมีกริซลี (grizzly)” กำ�ลังเพิม่
จำ�นวนประชากรขึน้ อย่างรวดเร็ว และรุกเข้าหากินในดินแดน
ทางตอนเหนือมากขึน้ เรือ่ ยๆ ขณะทีห่ มีขวั้ โลกซึง่ เป็นเจ้าถิน่
เดิมกำ�ลังมีประชากรลดน้อยลงและอยู่ในภาวะเสีย่ งสูญพันธุ์
รศ. ดร.เดอแซนทิสอธิบายว่า โดยทั่วไปลูกผสมมักมี
ลั ก ษณะไม่ เ หมาะสมกั บ การดำ � รงชี วิ ต ในสภาพแวดล้ อ ม
ของบ้านเกิดเมื่อเทียบกับรุ่นพ่อแม่ แต่หมีพิซลีมีร่างกายที่
ได้เปรียบต่อการหาอาหารในเขตอาร์กติก ทำ�ให้พวกมันมี
โอกาสอยู่รอดและขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตมากกว่า
หมีขั้วโลกและหมีกริซลี
“หมีขั้วโลกมีหัวกะโหลกทรงยาว ซึ่งเหมาะสำ�หรับการจับ
แมวน้ำ�ผ่านรูในผืนน้ำ�แข็ง แต่ข้อเสียของมันคือมีฟันกราม
ที่ เ ล็ ก และบดเคี้ ย วของแข็ ง ได้ ไ ม่ ดี นั ก ทำ � ให้ มั น กิ น แต่ ชั้ น
ไขมันของแมวน้�ำ เป็นอาหารเพียงอย่างเดียว แต่หมีพซิ ลีทเี่ ป็น
ลูกผสมมีฟันกรามที่ใหญ่และแข็งแกร่งกว่า จึงสามารถเลือก

กินอาหารได้หลากหลายชนิดเหมือนกับหมีกริซลี จึงมีโอกาส
อยู่รอดในภาวะที่ผืนน้ำ�แข็งเขตอาร์กติกกำ�ลังละลายหายไป”
ผลการสำ�รวจและวิจัยซึ่งตีพิมพ์ ในวารสาร Arctic และ
Biology Letters เมื่อปี 2560 ชี้ว่า การเพิ่มขึ้นของหมีพิซลี
กำ�ลังสวนทางกับจำ�นวนประชากรของหมีขั้วโลก ซึ่งคาดว่า
ประชากรหมี ขั้ ว โลกจะลดลงถึ ง กว่ า ร้ อ ยละ 30 ในช่ ว ง
3 ทศวรรษข้างหน้า เนือ่ งจากผืนน้�ำ แข็งทีเ่ ป็นแหล่งหากินกำ�ลัง
แตกตัวเล็กลงและละลายหายไปคิดเป็นพื้นที่ราว 870,000
ตารางกิโลเมตร หรือ 2 เท่าของพื้นที่รัฐแคลิฟอร์เนีย
นอกจากนั้นด้วยความที่หมีขั้วโลกและหมีกริซลีเพิ่งแยก
สายวิวัฒนาการออกจากกันเพียงประมาณ 500,000 ปี ทำ�ให้
พวกมั น ยั ง มี พั น ธุ ก รรมที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น มากพอที่ จ ะกลั บ มา
ผสมพันธุ์กันได้ โดยลูกที่เกิดขึ้นจะไม่เป็นหมันและสามารถ
สืบพันธุ์ได้ตั้งแต่อายุยังน้อย
ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม >>

BBC News ไทย (https://bbc.in/2R6x7GM)
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ทําไมต้องฉีด
วัคซีนโควิด-19

ลดการติดเชื้อ
ลดป่วยรุนแรง
ลดเสียชีวิต
ฉีดวัคซีน

เสี่ยงป่วยน้อยลง
อาการป่วยน้อยกว่า
ลดระยะเวลาแพร่เชื้อ

ไม่ฉีดวัคซีน

่ งป่วยมากกว่า
เสีย
มีอาการหนักกว่า
แพร่เชื้อได้ดีกว่า

COVID-19

วัคซีนมีประสิทธิภาพดี
ต้องฉีดครบ 2 เข็ม

ฉีดวัคซีนยังติดโควิดได้
ต้องใส่ใจ 3 มาตรการ
สวมหน้ากากอนามัย
ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่
หรือเจลแอลกอฮอล์

วัคซีน AstraZeneca หรือ Sinovac
ต้องฉีดจํานวน 2 เข็ม ระยะห่าง 21-28 วัน
ถึงมีประสิทธิภาพในการสร้างภูมิต้านทาน
ป้องกันโรคสูงสุดในร่างกาย

2M

เว้นระยะห่างจากผู้อ่น
ื

ที่มาข้อมูล : The University of Alabama at Birmingham
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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สาระ
App

โดย กระทรวงสาธารณสุข

หมอพร้อม

"วััคซีีนโควิิด-19"
คืือเรื่อ
่� งจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่ง
� สำำ�หรัับคนไทยในช่่วงการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 เพราะจะช่่วยสร้้าง
ภููมิิคุ้้�มกัันไว้้รัับมืือไวรััสตััวร้้ายที่่�ทำำ�ลายร่่างกายมนุุษย์์จนทำำ�ให้้ ป่่วยหนัักและเสีียชีีวิิตจำำ�นวนมาก
หมอพร้้อม คืือ ชื่่�อบััญชีี LINE Official Account และแอปพลิิเคชััน ที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่� อให้้ประชาชน
เข้้าถึึงข้้อมููลสถานการณ์์การระบาดของโรคโควิิด 19 อย่่างถููกต้้อง
ในส่่วนของแอปพลิิเคชัันหมอพร้้อมใช้้สำำ�หรัับตรวจสอบการฉีีดวััคซีีนของผู้้�รัับบริิการ โดยมีี
ฟัังก์์ชัันการทำำ�งานดัังนี้้�
- จองวััคซีีน
- นััดรัับวััคซีีน
- แสดงประวััติิการรัับวััคซีีน
- แสดงใบรัับรองการฉีีดวััคซีีน
- ตรวจสอบใบรัับรองของการฉีีดวััคซีีน

สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง Google Play และ iOS App Store
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ร้อยพัน
วิทยา

รวิศ ทัศคร

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

วิิทยาศาสตร์์
ของแป้้ง

มนุุษย์์เรามีีความต้้องการอาหารประเภทแป้้งและคาร์์โบไฮเดรตเพื่่� อให้้พลัังงาน
แก่่ร่่างกาย ในสมััยก่่อนสัังคมเกษตรกรรม มัันก็็คืือแป้้ง หััวเผืือกหััวมัันคืือ
แหล่่งคาร์์โบไฮเดรตสำำ�คััญของเรา  แต่่หลัังจากที่่�มนุุษย์์เริ่่�มรู้้�จัักเพาะปลููกแล้้ว
ข้้าว ข้้าวโพด และธััญพืืชอื่่�นๆ ก็็เป็็นแหล่่งแป้้งและคาร์์โบไฮเดรตสำำ�คััญของ
เราด้้วยเช่่นกััน
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ร้อยพัน
วิทยา

สำ�

หรับข้าวนั้นเป็นเวลากว่าหนึ่ง
หมื่นสองพันปีจวบจนปัจจุบัน
ที่มนุษย์ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียและ
แอฟริกาทีร่ บั ประทานข้าวเป็นอาหารหลัก
ได้เก็บเกี่ยว ปรับปรุงพันธุ์ข้าว กระจาย
พันธุ์ข้าวไปตามที่ต่างๆ รวมถึงทำ�ให้ข้าว
มีความหลากหลายทางพันธุกรรม ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าของมนุษย์
ในการจัดการกับยีนของต้นข้าว เพื่อเก็บ
เกี่ยวผลผลิตให้ได้มากที่สุด
ข้าวโพดเองก็มีประวัติความเป็นมา
ของการเพาะปลูกที่ยาวนานกว่า 4500 ปี
เช่นกัน สันนิษฐานว่ามีถิ่นกำ�เนิดในทวีป
อเมริกา โดยในพื้นที่แถบอเมริกากลาง
พบว่ามีข้าวโพดพันธุ์พื้นเมืองที่มีลักษณะ
ต่างๆ ทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันมาก
และบางพันธุ์ยังมีลักษณะคล้ายข้าวโพด
ป่าอีกด้วย ภายหลังในศตวรรษที่ 16–17
เป็ น ต้ น มา มี ก ารกระจายพั น ธุ์ ไ ปเพาะ
ปลูกอย่างแพร่หลายในยุโรปและเอเชีย
สำ�หรับในประเทศไทยปลูกข้าวโพดกัน
มานานโดยไม่ มี ห ลั ก ฐานปรากฏชั ด ว่ า
เข้ า มาในประเทศเมื่ อ ใด เพี ย งมี ห ลั ก
ฐานในจดหมายเหตุของซีมง เดอ ลา ลู
แบร์ (Simon de la Loubère) ราชทูต
ชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาในเมืองไทยในสมัย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชในช่วงปี พ.ศ.
2230–2231 เท่านั้น ว่าคนไทยมีการปลูก
ในสวนเพื่อรับประทานกันทั่วไป
ไม่ว่าข้าว ข้าวโพด มันสำ�ปะหลัง มัน
ฝรัง่ หรือธัญชาติ (เมล็ดของธัญพืช) ชนิด
อื่นๆ ที่คนรับประทาน สิ่งหนึ่งที่มีเหมือน
กันคือแป้ง ซึ่งมีอยู่ทั้งในส่วนใบพืชและ
เนื้อเยื่อส่วนที่พืชใช้ ในการสะสมอาหาร

ซึง่ จุดทีเ่ กิดการสังเคราะห์และสะสมแป้ง
ในธัญพืชคือเอนโดสเปิร์ม
แป้งทีเ่ ราเห็นเป็นผงแป้งชนิดต่างๆ ที่
วางขายกันในท้องตลาดทัว่ ไปและคนไทย
เราเรียกรวมๆ ว่าแป้งนั้น อันที่จริงแล้ว
มีคำ�เรียกที่แตกต่างกันในภาษาอังกฤษ
ซึ่งบ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ของแป้ง โดย
แป้งบริสุทธิ์ท่ีถูกสกัดเอาสิ่งเจือปนอื่นทั้ง
โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ออก เราจะเรียก
ว่า แป้งสตาร์ช (starch) ส่วนแป้งที่ยัง
มีโปรตีนสูง รวมถึงไขมันหรือองค์ประกอ
บอื่นๆ จะเรียกว่า แป้งฟลาวร์ (flour)
เช่น แป้งข้าวสาลี แป้งข้าวโพด รวมถึง
แป้งข้าวเจ้าที่ยังไม่ได้แยกส่วนประกอบที่
เป็นโปรตีนออกไป
ผงแป้ ง พวกนี้ ห ากนำ � มาส่ อ งดู ภ าย
ใต้กล้องจุลทรรศน์ เราจะเห็นว่าผงแป้ง
นั้นประกอบด้วยเม็ดแป้งเล็กจิ๋วอีกที ซึ่ง
เม็ดแป้งของธัญพืชจะอยู่ภายในอะไมโล
พลาสต์ (amyloplast) ปริมาณแป้งในพืช
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หัวอาจมีอยูใ่ นปริมาณร้อยละ 65–90 ของ
ของแข็งแห้งทั้งหมด เม็ดแป้ง (starch
granule) ในเนื้อเยื่อที่พืชใช้สะสมอาหาร
นั้นมีความหลากหลาย ทั้งขนาด รูปร่าง
และองค์ประกอบ เม็ดแป้งอาจมีรูปร่าง
ทั้งแบบทรงกลม (spherical) ทรงรีรูปไข่
(oval) ทรงเหลี่ยม (polygonal) ทรงกลม
แบนคล้ า ยจานหรื อ เลนส์ (lenticular)
เป็นทรงยาว (elongated) หรือเป็นรูปไต
(kidney shaped) ขนาดของเม็ดแป้งจะมี
ขนาดเล็กตั้งแต่ 2–3 ไมครอน เช่น แป้ง
ข้าวสาลี ไปจนถึง 100 ไมครอน ในกรณี
ของแป้งสาคูที่มาจากต้นพุทธรักษากิน
หัว (Canna edulis) ขนาดของเม็ดแป้ง
จะเปลีย่ นแปลงในระหว่างการพัฒนาของ
เนือ้ เยือ่ ทีพ่ ชื ใช้เก็บรักษา ในเม็ดแป้งยังมี
โครงสร้างทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะกับพืชแต่ละ
สายพันธุ์ เช่น growth rings ซึ่งแต่ละชั้น
จะห่างกันประมาณ 4–7 ไมครอน และ
ลักษณะการจัดเรียงตัวโครงสร้างคล้าย
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วิทยา
เส้นสายในแป้งมันฝรั่ง ซึ่งทำ�ให้ระบุพืชที่มาของแป้งนั้นได้
หากนำ�ไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์
เมื่อเราปรุงอาหารในสภาพที่มีน้ำ�และความร้อน เม็ด
แป้งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยดูดน้ำ�เข้าไปในตัว เกิดเป็น
แป้งเปียก หรือที่เรียกในทางวิชาการว่า กระบวนการเจลาติไนเซชัน (gelatinization) ซึง่ อุณหภูมทิ เี่ ม็ดแป้งบวมพองเต็มที่
หรือที่เราเรียกกันว่าน้ำ�แป้งสุกเต็มที่นั้นคือ อุณหภูมิ pasting
temperature โดยแป้งทีม่ าจากพืชแต่ละชนิดจะมีอณ
ุ หภูมสิ กุ
ที่แตกต่างกัน
อย่ า งที่ ท ราบกั น ทั่ ว ไปว่ า แป้ ง นั้ น เป็ น สารอิ น ทรี ย์ ที่
มี ลั ก ษณะเป็ น ผงสี ข าวนุ่ ม ไม่ มี ร ส ไม่ ล ะลายในน้ำ � เย็ น
รูปที่ 2 กราฟแสดงการเกิดเจลาติไนเซชันของแป้ง

(ที่มา http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1009/gelatinization-temperatureอุณหภูมิการเกิดเจลาติไนซ์ )

รููปที่่� 1 เม็็ดแป้้งจากพืืชต่่างๆ เมื่่�อถ่่ายภายใต้้กล้้องจุุลทรรศน์์
อิิเล็็กตรอน ภาพ a) เม็็ดแป้้งจากมัันฝรั่่�ง ภาพ b) เม็็ดแป้้งมััน
สำำ�ปะหลััง ภาพ g) เม็็ดแป้้งข้้าว เม็็ดแป้้งเหล่่านี้้� หากถ่่ายภายใต้้
แสงโพลาไรซ์์จะแสดงลัักษณะที่่�เห็็นรููปแบบกากบาทดำำ� ที่่�เรีียกว่่า
มอลตีีสครอส ภาพล่่างสุุดแสดงสภาพของเม็็ดแป้้งมัันสำำ�ปะหลัังที่่�
อยู่่�ภายในแหล่่งกำำ�เนิิดของมััน คืือภายในเซลล์์เนื้้�อเยื่่�อพาเรงคิิมา
(parenchyma) ของมัันฝรั่่�ง (ที่่�มา : [2])

แอลกอฮอล์ หรือตัวทำ�ละลายอื่นๆ สูตรเคมีพื้นฐานของโมเลกุลแป้ง
คือ (C6H10O5)n แป้งเป็นสารโพลีแซกคาไรด์ทปี่ ระกอบด้วยโมโนเมอร์
ของกลูโคสทีม่ าเชือ่ มกันด้วยพันธะ 1,4 alpha glycosidic bond ซึง่ รูป
แบบทีง่ า่ ยทีส่ ดุ ของโมเลกุลแป้งคืออะไมโลส (amylose) ทีม่ โี ครงสร้าง
เป็นเส้นตรง ส่วนอีกรูปแบบจะเป็นอะไมโลเพกติน (amylopectin) ที่
มีรูปร่างแตกเป็นกิ่ง ซึ่งสมบัติของแป้งแต่ละชนิดจะขึ้นกับสัดส่วน
ของอะไมโลส และอะไมโลเพกตินที่มีอยู่ในแป้งด้วย เนื่องจากโดย
คุณสมบัติของมันแล้วเมื่อสุกและเกิดเป็นเจล อะไมโลสจะเป็นเจล
ที่มีความแข็งแรง เกิดรีโทเกรเดชัน (retrogradation) ได้ง่าย ส่วน
อะไมโลเพกตินจะมีเจลที่อ่อน เหนียว และเกิดรีโทเกรเดชันได้ยาก
การสะสมของแป้งจากการสังเคราะห์ขึ้นมาในพืชจะทำ�ให้เกิด
เม็ดแป้งขึ้น โดยเม็ดแป้งจะเริ่มสะสมตัวจากตำ�แหน่งใจกลางของ
เม็ดแป้ง ซึ่งเรียกว่า ใจแป้งหรือไฮลัม (hilum) และจะมีขนาดใหญ่ขึ้น
เมือ่ เวลาผ่านไป ซึง่ ตามแบบจำ�ลองเดิมของ Lineback ทีเ่ สนอไว้ ในปี
พ.ศ. 2527 [1] จะมีการจัดเรียงโครงสร้างแบบกึ่งผลึก(semi-crystalline) โดยมีอะไมโลสอยู่ในโครงสร้างส่วนที่เป็นอสัณฐาน (ไม่อยู่ในรูป
ผลึก) หรือเรียกว่า amorphous region ร่วมกับส่วนสายโซ่ดา้ นในของ
อะไมโลเพกติน (หรือส่วนของสายโซ่ยาว) และโครงสร้างส่วนหนึง่ ของ
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วิทยา
อะไมโลสจะเป็นโครงสร้างแบบเกลียวคู่
ที่จับตัวแบบเชิงซ้อนกับสารจำ�พวกไขมัน
ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยธรรมชาติ ใ นแป้ ง ธั ญ ชาติ
ส่วนนี้จะไร้ระเบียบกว่าบริเวณที่จัดเรียง
ตัวเป็นผลึก และในช่วงทีแ่ ป้งเกิดเจลาติไนเซชัน ส่วนนี้จะพองออกมาก่อน
ส่ ว นหนึ่ ง ของสายโซ่ โ มเลกุ ล ด้ า น
นอกของอะไมโลเพกติน (หรือส่วนของ
สายโซ่ สั้ น ) จะปรากฏการจั ด เรี ย งตั ว
เป็นโครงสร้างแบบเกลียวคู่ด้วยพันธะ
ไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลและแรงวันเดอร์วาลส์ ซึง่ มีการเรียงตัวอย่างมีระเบียบ
ในรูปของผลึกในบริเวณของเม็ดแป้งส่วน
ที่จับตัวเป็นผลึก (crystalline region)
นักวิทยาศาสตร์ ใช้สองวิธใี นการตรวจ
สอบวิเคราะห์ โครงสร้างผลึกของเม็ดแป้ง
โดยวิธีแรกใช้เทคนิคการหักเหรังสีเอกซ์
(X-ray diffraction) ซึ่งแป้งดิบจะแสดง
ให้เห็นยอดกราฟแหลมๆ (หรือทีท่ างวิชาการ
เรี ย กว่ า “พี ก ”) บนดิ ฟ แฟรกโทแกรม
(กราฟข้อมูลที่ ได้จากการใช้วิธีดังกล่าว)
ส่วนแป้งสุกโครงสร้างทีเ่ ป็นผลึกจะหายไป
เนื่ อ งจากการอมน้ำ � ยอดกราฟแหลม
เหล่านี้ก็จะหายไป
วิ ธี ที่ ส อ ง อ า จ ใ ช้ ก า ร ส่ อ ง ด้ ว ย
กล้องจุลทรรศน์ภายใต้แสงโพลาไรซ์ เพราะ
ส่วนทีเ่ ป็นผลึกของเม็ดแป้งมีความสามารถ
ในการบิ ด ระนาบของแสงโพลาไรซ์
หรื อ เรี ย กว่ า คุ ณ สมบั ติ ไ บริ ฟ ริ น เจนซ์
(birefringence) ทำ�ให้เห็นภาพลักษณะ
เหมือนเครื่องหมายกากบาทสีดำ�ที่เรียก
ว่า ไม้กางเขนมอลตา (Maltese cross) ที่
เห็นในรูปที่ 1 ข้างต้น ซึ่งเมื่อแป้งสุกเป็น
แป้ ง เปี ย กหรื อ ผ่ า นกระบวนการเกิ ด

รูปที่ 3 (ภาพบน)ภาพภาคตัดขวางแสดงโครงสร้างอย่างละเอียดของเม็ดแป้งตามข้อมูลที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (ที่มา
ของภาพ [2]) (ภาพกลาง) โครงสร้างของเม็ดแป้งจากระดับใหญ่ ไประดับย่อยดังนี้ (a) เม็ดแป้งจากถั่วในสภาพ
ตามธรรมชาติ ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกวาด (SEM) (b) growth rings ที่สังเกตได้ผ่าน
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM) (c) โครงสร้าง blocklet structures ที่ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์แรง
อะตอม (AFM) (d–h) ภาพแสดงโครงสร้างในส่วนของ super helix, lamellar, double helical structures
โมเลกุลอะไมโลเพกติน (AP) และโมเลกุลอะไมโลส (AM) ตามลำ�ดับ (ภาพล่าง) แบบจำ�ลองของโครงสร้างเม็ด
แป้งที่แสดงถึงการกระจายตัวของโมเลกุลอะไมโลสและอะไมโลเพกติน (ที่มาของภาพ [3] https://onlinelibrary.
wiley.com/doi/pdf/10.1111/1541-4337.12143)
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เจลาติไนเซชันเกิดเป็นเจลก็จะสูญเสีย
คุณสมบัตินี้ ทำ�ให้กากบาทในเม็ดแป้ง
หายไป
ในปั จ จุ บั น ผลการค้ น พบต่ า งๆ ได้
ปรับปรุงแบบจำ�ลองของ Linebeck มา
เรือ่ ยๆ โดยล่าสุดได้มกี ารเพิม่ รายละเอียด
เข้าไปในแบบจำ�ลองดังกล่าว ได้แก่ ก)
อะไมโลสนัน้ จะอยูช่ ดิ กันกับอะไมโลเพกติน
แ ล ะ ก็ อ า จ จั บ ตั ว เ ป็ น ผ ลึ ก ร่ ว ม กั บ
อะไมโลเพกติน ข) มีอะไมโลสจะมีอยู่ใน
ปริมาณเข้มข้นขึ้นที่บริเวณรอบนอกของ
เม็ดแป้ง ค) อะไมโลเพกตินในโครงสร้าง
บริ เวณด้ า นในเม็ ด แป้ ง นั้ น มี ส ายโซกิ่ ง
ที่ยาวกว่า [2]
รีโทรเกรเดชัน
(retrogradation) คืออะไร

รีโทรเกรเดชันหรือการคืนตัวของแป้ง
คือ การตกผลึกซ้�ำ (recrystallization) ของ
แป้งหลังจากการเกิดเจลาติไนเซชัน โดย
เมื่อเริ่มเกิดเจลาติไนเซชัน ส่วนที่เป็น
บริเวณอสัณฐานจะพองตัวทำ�ให้น�้ำ เข้าไป
แทรกซึ่งทำ�ให้เกิดความเค้นในบริเวณที่มี
รูปเป็นผลึก นำ�ไปสู่การแตกตัวออกของ
ส่วนที่มีสมบัติเป็นผลึก จนเกิดการพอง
ออกเต็มที่ในที่สุด ราวกับลูกโป่งที่น้ำ�ไว้
จนเต่งเต็มที่แต่ยังไม่แตก
หลังจากนั้นหากน้ำ�แป้งหรืออาหาร
เหลวที่ มี แ ป้ ง เป็ น องค์ ป ระกอบเย็ น ตั ว
ลง โมเลกุลที่อยู่ใกล้กันจะพยายามกลับ
มาจัดเรียงตัวกันใหม่ ทั้งอะไมโลสและ
อะไมโลเพกติน โดยทีอ่ ะไมโลสจะจัดเรียง
ตัวใหม่ได้ไวกว่าอะไมโลเพกติน ทำ�ให้เกิด
โครงสร้างใหม่ด้วยกระบวนการตกผลึก

ซ้ำ� ได้เป็นแป้งที่มีความหนืดสูงขึ้น คงตัว
มากขึน้ เนือ้ เจลขุน่ ทึบแสง สามารถอุม้ น้�ำ
และไม่มกี ารดูดน้�ำ เข้ามาอีก ปรากฏการณ์
นี้คือการคืนตัวหรือรีโทรเกรเดชันนั่นเอง
ซึ่งจะเกิดได้ดีหากปริมาณเม็ดแป้งที่แตก
มี น้ อ ย มั ก จะเกิ ด ในกรณี ข องแป้ ง จาก
ธัญชาติ
แต่หากสัดส่วนของเม็ดแป้งที่แตกมี
มาก ซึง่ มักจะเกิดในกรณีของแป้งจากพืช
หัวหรือราก โมเลกุลของแป้งจะกระจาย
ตัวไปทัว่ ในสารละลายแป้ง ทำ�ให้อะไมโลส
กลับมาจัดเรียงตัวกันใหม่ได้ยาก จึงคืนตัว
ช้ากว่ากรณีแรก
ในระหว่ า งการเกิ ด ปรากฏการณ์
คืนตัวของแป้งหรือรีโทรเกรเดชันนัน้ หาก
เราลดอุณหภูมิให้ต่ำ�ลงอีก จะยิ่งเร่งให้
โครงสร้างจัดเรียงตัวกันแน่นขึ้น ซึ่งทำ�ให้
โมเลกุลของน้ำ�อิสระในโครงร่างของเจล
ถูกบีบออกมา เรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่า การ
แยกตัวของน้ำ� (syneresis)
การเกิดรีโทรเกรเดชันจะเร็วหรือช้า
ปั จ จั ย ที่ สำ � คั ญ คื อ ความเร็ ว ในการแพร่
หรือการเคลื่อนที่ของโมเลกุล ซึ่งต้องอยู่
ในระดับที่พอดี หากโมเลกุลอะไมโลสใน
แป้งชนิดใดมีขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่ ได้
ช้า รวมถึงในกรณีของอะไมโลเพกตินที่มี
สายโซ่โมเลกุลทำ�ให้ขนาดใหญ่เคลื่อนที่
ได้ช้าด้วย จึงวิ่งมาจับกันใหม่ได้ยาก แต่
หากโมเลกุลเล็กและวิ่งเร็วเกินไปก็จะมี
โอกาสจับกันใหม่ได้ยากเช่นกัน
การเกิดรีโทรเกรเดชันนั้นส่งผลต่อ
คุ ณ ลั ก ษณะทางกายภาพและลั ก ษณะ
ทางประสาทสัมผัสของอาหาร บางกรณี
ส่งผลลบ เช่น อาจทำ�ให้ความหนืดของน้�ำ
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แป้งเปลี่ยนไป เหลวขึ้น บางกรณีมีผลดี
คือทำ�ให้เนื้อขนมขบเคี้ยวกรอบขึ้น หรือ
ช่วยปรับความชื้นให้พอดีก่อนย่างสำ�หรับ
แป้งขนมเซมเบ้หรือข้าวพองญี่ปุ่น ซึ่ง
ระดับความชื้นที่เหลืออยู่พอดีจะเกิดการ
ระเหยเป็นไออย่างรวดเร็วเมื่อย่าง ทำ�ให้
เกิดแรงดันภายในโดแป้ง ก่อตัวพองออก
เป็นโครงสร้างของโฟมในเนื้อข้าวพองเซ
มเบ้ระหว่างการย่าง
นอกจากนี้ในปัจจุบัน ในยุคที่กระแส
ด้านสุขภาพมาแรง การเกิดรีโทรเกรเดชัน
ยังทำ�ให้แป้งจัดเรียงตัวด้วยโครงสร้างทีม่ ี
ระเบียบมากขึน้ จนมีความทนทานต่อการ
ย่อยของเอนไซม์มากขึน้ เช่นเดียวกับแป้ง
ในสภาพธรรมชาติดงั้ เดิมก่อนเกิดเจล ซึง่
เอนไซม์ยอ่ ยได้ชา้ เหมือนกัน แป้งทีย่ อ่ ยช้า
(Slowly Digestible Starch: SDS ) รวมถึง
แป้ ง ที่ ท นต่ อ การย่ อ ยด้ ว ยเอนไซม์
(Enzyme-Resistant Starch: RS ) นัน้ พบ
ว่า การเก็บรักษาแป้งคืนตัว (retrograded
starch) เอาไว้ ในระดับอุณหภูมิที่มีการ
แกว่งขึน้ ลงระหว่าง 4–30 องศาเซลเซียส
ในช่วงระยะเวลาการเก็บรักษา 16 วัน
จะสามารถเพิ่มปริมาณ SDS และ RS
ขึ้นมาได้ [3]
แป้้งต้้านทานการย่่อย (RS)
คืืออะไร ทำำ�ไมจึึงน่่าสนใจ

แป้ ง ต้ า นทานการย่ อ ยหรื อ แป้ ง ทน
ย่อย คือ แป้งที่สามารถต้านทานการถูก
ย่อยด้วยเอนไซม์ ในระบบทางเดินอาหาร
ตอนต้ น ซึ่ ง จะไม่ ถู ก ดู ด ซึ ม ที่ ลำ � ไส้ เ ล็ ก
เมื่ อ ไม่ ถู ก ดู ด ซึ ม จึ ง ทำ � ให้ ก ารควบคุ ม
ระดับน้ำ�ตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน
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และผู้มีปัญหาด้านสุขภาพกระทำ�ได้ดีขึ้น
นอกจากนี้เมื่อแป้งทนย่อยเดินทางไปถึง
ลำ�ไส้ ใหญ่ ยังเป็นแหล่งอาหารสำ�หรับ
จุลินทรีย์กลุ่มที่ดีต่อสุขภาพของคนเราได้
อีกด้วย
แป้ ง ต้ า นทานการย่ อ ย (resistant
starch) มีอยู่สี่ชนิดคือ
• ชนิดแรก RS1 (physically trapped
starch) ซึ่งเป็นลักษณะของการที่
เม็ดแป้งถูกห่อหุม้ ไว้ภายในผนังเซลล์
เอนไซม์จึงเข้าไปย่อยไม่ได้ ยกเว้น
โครงสร้างนั้นถูกทำ�ลายไปด้วยแรง
ทางกายภาพ เช่น การบด โม่ หรือ
เคี้ ย ว เอนไซม์ จึ ง จะเข้ า ไปย่ อ ยได้
ตัวอย่างแป้งชนิดนี้ เช่น แป้งจาก
ธัญพืช
• ชนิดทีส่ อง RS2 (native starch) คือ
แป้งที่ยังอยู่ในสภาพธรรมชาติของ
มัน หรือแป้งดิบ ซึ่งมีโครงสร้างผลึก
เป็นระเบียบ กรดหรือเอนไซม์จงึ ย่อย
ได้ยากหรือช้า
• ชนิ ด ที่ ส าม RS3 (retrograded
starch) ได้ แ ก่ แป้ ง คื น ตั ว ที่
โครงสร้างของแป้งเกิดการตกผลึก
ใหม่ ทำ�ให้ โครงสร้างมีความแข็งแรง
เพิ่มขึ้นเมื่อผ่านกระบวนการรีโทรเกรเดชันดังที่กล่าวไปแล้ว
• ชนิดทีส่ ี่ RS4 (chemically modified
starch) คือแป้งดัดแปรทางเคมี แป้ง
ทนย่อยชนิดนี้ผลิตขึ้นโดยอาศัยการ
ปรับสภาพแป้งด้วยปฏิกริ ยิ าเคมี โดย
ใช้สารเคมีเพือ่ แปลงสภาพโครงสร้าง
ของโมเลกุลแป้งให้ทนต่อการถูกย่อย
ด้วยเอนไซม์ โดยอาจใช้ปฏิกริ ยิ าเอส

เทอริฟิเคชันทำ�ให้เกิดแป้งในรูปของ
สตาร์ชอะซิเตต (starch acetate)
เป็นต้น [4]
แป้งทนย่อยด้วยเอนไซม์นั้นถือเป็น
แป้งสตาร์ชที่ให้พลังงานต่ำ� จึงมีสมบัติ
เทียบได้กับกากใยอาหาร (food fiber) ไม่
ถูกดูดซึมในลำ�ไส้เล็ก ทำ�ให้ควบคุมระดับ
น้ำ�ตาลในเลือดได้ดีขึ้น สามารถใส่ผสม
ลงในแป้งที่รับประทานตามปกติได้เลย
ทำ�ให้ไม่ต้องควบคุมอาหารอย่างเข้มงวด
ไม่ต้องเปลี่ยนวิถีของการรับประทานเพื่อ
ควบคุมระดับน้ำ�ตาลและไขมันในเลือด
มากนัก โดยเฉพาะไขมันเลว ช่วยลดการ
อักเสบที่สัมพันธ์กับโรคอ้วน และเมื่อถูก
ย่อยโดยจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์กับ
ร่างกายในลำ�ไส้ ใหญ่ ก็ยังให้ผลผลิตออก
มาเป็นกรดไขมันสายสั้น เช่น อะซิเตต
(C2) โพรพิโอเนต (C3) และบิวไทเรต (C4)
ซึ่งดีต่อสุขภาพอีกด้วย กรดไขมันพวกนี้
ยังทำ�ให้ลำ�ไส้ ใหญ่มีสภาพเป็นกรด จึงไป

ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรค เช่น
Salmonella และ E. coli แต่กลับเสริม
สร้างการเจริญของจุลนิ ทรียท์ ดี่ ตี อ่ สุขภาพ
เช่น Lactobacillus หรือ Bifidobacterium [4]
เรียกว่ากระแสแป้งทนย่อยในปัจจุบนั
นี้ ม าแรง และมั น อาจจะกลายมาเป็ น
อัศวินขีม่ า้ ขาวทีม่ าช่วยให้คนเรามีสขุ ภาพ
ที่ดีขึ้นในอนาคตเลยก็ว่าได้
มี ก ารใช้ ง านแป้ ง มากมายทั้ ง ใน
อุตสาหกรรมอาหาร ยา กระดาษ และสิง่ ทอ
รวมถึงอุตสาหกรรมเคมี ดังจะเห็นได้ ใน
แผนภูมิด้านล่าง ดังนั้นการศึกษากลไก
การเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ ของแป้ ง ทั้ ง
ทางเคมี แ ละกายภาพ รวมถึ ง ผลของ
กระบวนการแปรรูปแป้งต่างๆ จึงสำ�คัญ
มาก ซึง่ หากเล่าทัง้ หมดคงจะได้มหากาพย์
ทีย่ าวกว่า The Lord of the Rings เป็นแน่
แต่หากผูอ้ า่ นท่านใดสนใจให้เจาะประเด็น
เกี่ยวกับเรื่องใด สามารถติดต่อบอกผู้
เขียนผ่านช่องทางต่างๆ มาได้นะครับ

รูปที่ 4 ตัวอย่างการนำ�แป้งไปใช้ประโยชน์
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ผ่านเนื้อหาในช่วงเข้มข้นมาแล้ว เรา
มาคุยกันต่อในเรื่องสนุกๆ ของแป้งบ้าง
ดีกว่า เพราะนอกจากการศึกษาทางด้าน
เคมีของอาหารแล้ว การศึกษากลไกการ
เปลี่ยนแปลงของแป้งในระหว่างการสุก
ยังทำ�ให้เราสามารถทำ�นายสิ่งต่างๆ ที่จะ
เกิดขึน้ ในระหว่างการแปรรูปอาหารอีกด้วย
คุ ณ ผู้ อ่ า นเชื่ อ หรื อ ไม่ ว่ า อาหาร
ธรรมดาๆ ทีพ่ บกันทัว่ ไปอย่างเครปนัน้ ก็มี
เรื่องราวของมันเหมือนกัน โดยเมื่อไม่กี่ปี
มานี้ ในปี พ.ศ. 2562 มีนักฟิสิกส์คู่หนึ่ง
ที่มาจากสถาบัน École Polytechnique
และ University of Canterbury ลงมือ
ศึ ก ษาพั ฒ นาแบบจำ � ลองคณิ ต ศาสตร์
ด้วยสมการทางด้านพลศาสตร์ของไหล
เพื่อหาวิธีทำ�ให้เนื้อแพนเค้ก เครป และ
ผลิตภัณฑ์ทปี่ รุงสุกด้วยกระทะ (hot plate
products) สุกทั่วถึงกันมากที่สุด [5]
เพราะตามปกติ ข องการทอดหรื อ
การทำ�ให้อาหารสุกบนพื้นผิวที่ร้อน (hot
plate) นั้น พื้นผิวของอาหารจะมีความ
ไม่สม่ำ�เสมออยู่เล็กน้อย ทำ�ให้อัตราการ
ถ่ า ยเทความร้ อ นในแต่ ล ะจุ ด ไม่ เ ท่ า กั น
อัตราการสุกจึงไม่เท่ากันด้วย นักวิจยั จึงใช้
เทคนิคการเพิม่ ประสิทธิภาพ (optimization)
ด้วยวิธีแบบ adjoint optimization ใน
การจำ�ลองผลในคอมพิวเตอร์เพื่อหาวิธี
ที่ดีที่สุดในการทอดเครปให้สุกสม่ำ�เสมอ
โดยหาพารามิเตอร์ทดี่ ที สี่ ดุ โดยวิธี Monte
Carlo method
ผลจากการจำ�ลองการไหลของน้�ำ แป้ง
เหลว (batter) ที่ใช้ทำ�แพนเค้ก พวกเขา
พบว่า จะต้องค่อยๆ เอียงกระทะ ทำ�มุมชัน
ให้แป้งไหลไปกองด้านหนึ่งของกระทะ

จากนั้นเอียงกลับไปอีกด้าน และทำ�แบบ
นี้ต่อในทุกๆ ด้านเพื่อให้มีการเคลือบของ
เนื้ อ แป้ ง บนผิ ว กระทะอย่ า งสม่ำ � เสมอ
ที่สุด จากนั้นจึงค่อยๆ ทำ�มุมเอียงที่ชัน
น้อยลงเรื่อยๆ ในทุกๆ รอบที่เอียงกระทะ
จนกระทั่งโพรงอากาศที่เกิดขึ้นตอนแป้ง
เหลวกำ�ลังเดือดถูกปล่อยออกจากเนื้อ
แป้งจนหมด และแป้งสุกสม่ำ�เสมอกันทั่ว
ถึงในที่สุด ผู้วิจัยกล่าวว่า ผลการศึกษานี้
อาจนำ�ไปใช้ ในกระบวนการแปรรูปอาหาร
แบบอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นของเหลวความ
หนืดสูงได้ เช่น การผลิตช็อกโกแลต
แถมในบทความยังมีมมุ น่ารักบอกอีกว่า
บรรดาลูกสาวของนักฟิสกิ ส์ทที่ �ำ งานวิจยั นี้
ชอบผลการทดลองของพ่อเธอมากจริงๆ
การศึกษาสมบัตทิ างกายภาพของแป้ง
นอกจากจะช่วยเรือ่ งการทำ�นายพฤติกรรม
การสุกของมันแล้ว การศึกษาสมบัติด้าน
ความแข็งแรงของแป้งดิบ ยังอาจช่วย
ลดการแตกหั ก เสี ย หายของผลิ ต ภั ณ ฑ์
จำ � พวกเส้ น ที่ ยั ง ไม่ ล วกได้ อี ก ด้ ว ย โดย
เรื่องนี้มีที่มาที่น่าสนใจทีเดียวครับ เรื่อง
มีอยู่ว่า เมื่อครั้งที่ศาสตราจารย์ริชาร์ด
ไฟยน์แมน (Richard Feynman) นักฟิสกิ ส์
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ที่ โ ด่ ง ดั ง ที่ สุ ด คนหนึ่ ง ของโลก ยั ง คงมี
ชีวิตอยู่ เย็นวันหนึ่งแกนึกยังไงไม่ทราบ
หั ก เส้ น สปาเกตตี ดิ บ ที่ ยั ง ไม่ ล วกเล่ น
แล้วเกิดสงสัยขึ้นมาว่าทำ�ไมเวลาที่เรา
หักเส้นโดยงอมันจากปลายทั้งสองจนถึง
จุดหนึง่ ทีเ่ ส้นมันทนแรงไม่ไหว มันถึงหักเป็น
สามสี่ท่อน แทนที่จะหักครึ่งอย่างที่ควร
จะเป็น ว่ากันว่าแกนั่งหักเส้นอยู่นานจน
ใช้เวลาตอนเย็นหมดไปหนึง่ วันเลยทีเดียว
ปัญหานีค้ าใจศาสตราจารย์ไฟยน์แมน
อยู่นาน แต่ก็ยังหาคำ�ตอบไม่ได้ จวบจนปี
พ.ศ. 2548 ก็มีทีมนักฟิสิกส์จากฝรั่งเศส
มาคิดหาวิธอี ธิบายสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ เนือ้ แป้ง
ของเส้นสปาเกตตีหกั เป็นสามสีท่ อ่ น แทนที่
จะหั ก เป็ น สองท่ อ น พวกเขาค้ น พบว่ า
เมือ่ เส้นงอ จะมีการหักในตอนแรกใกล้กบั
ตรงกลางทีม่ คี วามโค้งมากทีส่ ดุ ก่อน และ
การหักในตอนต้นจะก่อให้เกิดการหักกลับ
ด้วยคลืน่ ทีเ่ กิดขึน้ ในเส้นและการสัน่ ทีจ่ ะ
ไปหักท่อนต่อไปซ้�ำ อีก จนทำ�ให้พวกเขาได้
รับรางวัลอิกโนเบล (Ig Nobel Prize) ซึ่ง
เป็นรางวัลสำ�หรับผลงานที่จัดว่าสติเฟื่อง
ทั้งหลาย ในปี พ.ศ. 2549
แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนั้นก็
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ยังไม่ตอบคำ�ถามได้อยู่ดีว่ามีวิธีไหนบ้างที่
สามารถช่วยหักเส้นสปาเกตตีดบิ ออกเป็น
สองท่อนได้
จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2561 นีเ้ อง มีการศึกษา
ครัง้ ใหม่จาก MIT ตีพมิ พ์ ใน Proceedings
of the National Academy of Sciences
ทีก่ ล่าวว่าพบวิธหี กั เส้นสปาเกตตีเป็นสอง
ท่อนได้แล้ว
.. แต่ต้องบิดเส้นก่อน ..
ทีมวิจยั ทีมหลังนีพ้ บว่า หากบิดเส้นให้
มากกว่าองศาวิกฤตค่าหนึ่ง เมื่อหักเส้น
มันจะหักเป็นสองท่อนจนได้ ซึ่งความรู้

รูปที่ 5 ผลการทดลองจริง(บน) และการจำ�ลองผล(ล่าง) ในการบิดเส้นสปาเก็ตตี้ดิบก่อนหัก ผู้อ่าน
สามารถสแกน QR code ได้ เพื่ออ่านบทความที่มาของภาพ

ที่ได้สามารถนำ�ไปใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม
อาหาร เนื่องจากอาจช่วยลดการแตกหัก
เสียหายในระหว่างการผลิตและแปรรูป
รวมถึงการขนส่งผลิตภัณฑ์เส้นได้ และ
ยังใช้ ในงานด้านอื่นๆ ได้อีก เช่นทำ�นาย
การเกิดขึ้นของรอยแตกและการควบคุม
รอยแตกในวัสดุที่มีรูปร่างเป็นแท่ง ใน
โครงสร้ า งแบบที่ ป ระกอบขึ้ น จากวั ส ดุ
รูปแท่งหลายเส้น (multifiber structure)
หรือท่อนาโนทิวบ์ที่สร้างขึ้น หรือแม้แต่
microtubules ในเซลล์ก็ตาม [6], [7]
แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1. Lineback, D.R. (1984) The Starch Granule: Organisation and Properties. Bakers Digest, 58, 16-21.
2. BeMiller, J. and Whistler, R. 2009. 3rd ed. Starch: Chemistry and Technology. Academic Press.
3. Wang, S., Li, C., Copeland, L., Niu, Q., & Wang, S. (2015). Starch Retrogradation: A Comprehensive Review. Comprehensive Reviews in Food Science
and Food Safety, 14(5), 568–585. doi:10.1111/1541-4337.12143
4. ธนาพร รติธรรมธร. 2559. "ผลของการให้ความร้อนและการทำ�ให้เย็นที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการย่อยของแป้ง." วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 21
ฉบับที่ 2. หน้า 246 - 259.
5. E. Boujo et al. Pancake making and surface coating: Optimal control of a gravity-driven liquid film, Physical Review Fluids (2019). https://doi.org/10.1103/
PhysRevFluids.4.064802
6. Ronald H. Heisser el al., "Controlling fracture cascades through twisting and quenching," PNAS (2018). www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1802831115
7. https://phys.org/news/2018-08-mathematicians-age-old-spaghetti-mystery.html?fbclid=IwAR3aPfxT6MfYHqAOqus5SQ7znCS0bp3GI14NeCUsF7gdc3
RzCcRd7omW9yg
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ผศ. ดร.ป๋วย อุ่นใจ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

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

ภูมิคุ้มกันหมู่
เอาอยู่จริงหรือ ?
เป็็นที่่�ช็็อกวงการวััคซีีนและสาธารณสุุขทั่่�วโลกเมื่่�ออิินเดีีย ประเทศผู้้�ผลิิตวััคซีีน
เบอร์์หนึ่่�งของโลกต้้องประสบวิิกฤติิที่่�กลายมาเป็็นโศกนาฏกรรมสยองขวััญ

การ

ระบาดระลอกใหม่ของ
อินเดียนัน้ สาหัสสากรรจ์
ขนาดที่จำ�นวนผู้ติดเชื้อรายวันพุ่งทะลุ
สถิติไปแตะที่ระดับ 400000 เคสต่อวัน
เล่นเอาระบบสาธารณสุขทีม่ อี ยูล่ ม่ สลาย
ไม่เป็นท่า
มิตา่ งไปจากบราซิลทีเ่ จอการระบาด
แบบสาหั ส สากรรจ์ ม าก่ อ นเมื่ อ ต้ น ปี
ที่ ต อนนี้ ก็ ยั ง กดกราฟไม่ ล ง เรี ย กว่ า

มาตรการ flatten the curve ล้มเหลวเละเทะ
ด้ ว ยการติ ด เชื้ อ แบบมหากาพย์ ที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยาวนาน จน
เป็นที่กล่าวขวัญถึงไปทั่วโลก ประมาณ
การกันว่าในบราซิล น่าจะมีคนติดเชื้อไป
แล้วมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของประชากร
ในประเทศ ซึ่งถ้าว่ากันตามทฤษฎีแล้ว
น่าจะเกิดภูมคิ มุ้ กันหมูเ่ ป็นทีเ่ รียบร้อยไปแล้ว
และนั่ น ทำ � ให้ ป ระธานาธิ บ ดี ฌ าอี ร์
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โบลโซนารู (Jair Bolsonaro) ของ
บราซิลเชื่อมั่นว่าโรคระบาดนั้นน่าจะ
คุมได้และความวุ่นวายกำ�ลังจะจบ
เขาไม่ เ ข้ า ใจว่ า ทำ � ไมต้ อ งรี บ ซื้ อ
วัคซีน ในเมื่อสถานการณ์น่าจะใกล้ยุติ
เพราะถ้ามีภมู คิ มุ้ กันหมูเ่ กิดขึน้ จาก
การติดเชือ้ อย่างมหาศาลแล้ว ก็ไม่ควร
จะเห็ น การติ ด เชื้ อ แบบเอาไม่ อ ยู่ นั้ น
พุ่งพรวดขึ้นมาอีก
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แต่ทว่าสถานการณ์ ในบราซิลยังคง
ย่ำ � แย่ แ ละไม่ มี ที ท่ า จะดี ขึ้ น แต่ ท ว่ า เมื่ อ
ต้นปี พ.ศ. 2564 บราซิลก็ประสบวิกฤต
อีกครั้ง การระบาดระลอกนี้ยากนักที่จะ
ควบคุม
แต่บราซิลก็ยังคงมีวัคซีนอย่างจำ�กัด
การติ ดเชื้ อ อย่ างหนักทำ�ให้บ ราซิล
มี เ ชื้ อ สายพั น ธุ์ ใ หม่ ข องตั ว เองอุ บั ติ ขึ้ น
มาแล้วหลายตัว และก่อปัญหาเป็นวงจร
ไม่สิ้นสุด ที่เด่นๆ และมีอิทธิฤทธิ์ ไม่ด้อย
กว่าสายพันธุก์ ลายแสบๆ จากอังกฤษหรือ
แอฟริกาใต้ ก็คือ P.1 และ P.2
"ความพยายามในการควบคุมโรคระบาด
ในประเทศกับการติดเชื้อที่พุ่งสูงขึ้นใน
ปัจจุบันนั้น ไม่ได้รับอานิสงส์ ใดๆ เลย
จากการกระจายวัคซีนทีเ่ ชือ่ งช้าในประเทศ"
ริคาร์ โด แกซซิเนลลิ (Ricardo Gazzinelli)
นายกสมาคมภูมิคุ้มกันวิทยาของบราซิล
กล่าว
ในตอนนี้ มีประชากรเพียงแค่หนึ่ง
ในสิบเท่านัน้ ที่ได้รบั วัคซีน ถ้าการกระจาย
ฉีดไม่ขยายขึ้นให้ไวกว่านี้ ตัวเลขจำ�นวน
ผู้เสียชีวิตน่าจะถึงห้าแสนคนในอีกไม่ถึง
สองเดือน ถ้าว่าตามโมเดลทำ�นายจากทีม
วิจยั จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน ซีแอตเทิล
สหรัฐอเมริกา
"น่าเศร้ายิ่งนักในศตวรรษที่ 21 เรา
กำ�ลังล้มเหลวในระดับชาติแค่ในการเอา
เครื่องมือเครื่องไม้เก่าๆ ที่มีประสิทธิภาพ
ที่ น่ า จะช่ ว ยรั ก ษาชี วิ ต ผู้ ค นได้ นั บ หมื่ น
มาใช้ก็ยังทำ�ไม่ได้" เจเซม โอเรลลานา
(Jasem Orellana) นักระบาดวิทยาจาก
ศูนย์วจิ ยั ออสวัลโดครูซ กล่าว
ในขณะที่ ทุ น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ ใ น

ประเทศโดนตัดไปอย่างมหาศาล และ
กระบวนการขอทุนต่างๆ ก็ล้าหลังและไม่
เอื้อต่อการทำ�งาน
การสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ ถื อ เป็ น
เครือ่ งมือทีส่ �ำ คัญทีจ่ ะผลักดันให้มาตรการ
ป้องกันและควบคุมโรคนั้นประสบผล
แต่ ก ารสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ เพี ย ง
อย่างเดียวนัน้ ยังไม่เพียงพอ ภาคประชาชน
ต้องยินดีจะให้ความร่วมมือด้วย
"มันยากมากที่จะบังคับใช้มาตรการ
ป้องกันอะไรเมือ่ ข้อมูลเท็จนัน้ ออกมาจาก
รัฐบาลโดยตรง" นาตาเลีย พาสเทเเนก
(Natália Pasternak) นักจุลชีววิทยา
จากเซาเปาโลกล่าว ความเห็นแบบนีอ้ าจจะ
เป็นปัญหาที่ใหญ่ยิ่ง
ความเชือ่ มัน่ ของประชาชนนัน้ จึงเป็น
ตัวแปรที่สำ�คัญ แต่ทว่าเปราะบางยิ่งนัก
ความลังเลในการฉีดวัคซีนก่อปัญหา
ในหลายประเทศ แม้ แ ต่ ใ นประเทศที่
พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐฯ และในยุโรป เพราะ
แอนติเเวกเซอร์แค่ไม่กี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็
อาจจะเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ได้
แต่คำ�ถามที่แท้จริงก็คือจะทำ�ยังไง
ให้ทุกคนเชื่อมั่นและยอมทำ�ตามนโยบาย
ควบคุ ม โรค หรื อ อย่ า งน้ อ ยก็ ย อมไป
ฉีดวัคซีนโดยไม่ต่อต้าน
แต่ถึงจะสามารถรณรงค์ดึงดูดให้คน
ไปฉีดวัคซีนได้ถึงเป้า 70 เปอร์เซ็นต์ที่
คิดว่าจะพอทีจ่ ะสร้างภูมคิ มุ้ กันหมูไ่ ด้ ทว่า
ตัวเลขนี้ ไม่ได้จะคงที่ดั่งสลักไว้ ในหิน มัน
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามอัตราใน
การแพร่เชื้อของไวรัส ที่เรียกว่าค่า R0
(อาร์นอจท์)
ถ้าไวรัสติดต่อได้เยอะ ค่า R0 ก็จะ
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ยิ่งสูง เช่น ถ้าคนติดเชื้อหนึ่งคน ติดเชื้อ
ไปยั ง คนได้ อี ก สองคน นั่ น คื อ R0 จะ
เท่ากับ 2 (ซึง่ คาดการณ์วา่ 70 เปอร์เซ็นต์
น่าจะพอสำ�หรับสร้างภูมคิ มุ้ กันหมูส่ �ำ หรับ
สถานการณ์การระบาดทีม่ คี า่ R0 ราวๆ 3)
ดั ง นั้ น ถ้ า มี ไ ว รั ส ส า ย พั น ธุ์ ใ ห ม่
วิวัฒนาการขึ้นมาจนมีความสามารถใน
การแพร่กระจายได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดิม
ค่า R0 ก็จะเพิ่มขึ้น และนั่นเป็นหนึ่งใน
สาเหตุทที่ �ำ ให้นายแพทย์ โรคติดเชือ้ ชือ่ ดัง
อย่างแอนโทนี เฟาซี ต้องออกมาเปลี่ยน
ตั ว เลขเป้ า หมายของผู้ ฉี ด วั ค ซี น จาก
70 เปอร์เซ็นต์ เป็น 80 เปอร์เซ็นต์ เป็น
90 เปอร์เซ็นต์ จนตอนนีบ้ อกว่าไม่สนตัวเลข
แล้ว ฉีดให้ได้มากที่สุด 100 เปอร์เซ็นต์
ได้เป็นดี
เพราะวิวัฒนาการคือศัต รู ตั วฉกาจ
ไวรั ส สายพั น ธุ์ ใ หม่ นั้ น เกิ ด ขึ้ น ได้ ต ลอด
เวลา ตราบใดที่ยังมีการระบาดของโรค
อยู่ และตั ว อย่ า งก็ คื อ ไวรั ส สายพั น ธุ์ ที่
ระบาดได้ดีกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมก็มีโผล่
มาให้เห็นแล้วหลายตัว เช่น สายพันธุ์
สหราชอาณาจักร (B.1.1.7) และสายพันธุ์
แคลิฟอร์เนีย (B.1.427 และ B.1.429)
และทีส่ �ำ คัญ ค่าเป้าหมายในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันหมู่นั้นจะเป็นจริงตามที่คำ�นวณ
ได้ นั้ น แค่ ใ นกรณี ที่ วั ค ซี น มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
เต็มเปี่ยม 100 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น
ถ้าประสิทธิผลของวัคซีนที่เอามาใช้
ไม่ถงึ ร้อย จำ�นวนเปอร์เซ็นต์ของผูฉ้ ดี วัคซีน
ในกลุ่ ม ประชากรที่ จำ � เป็ น ในการสร้ า ง
ภูมิคุ้มกันหมู่นั้นก็จะเพิ่มขึ้นตามลำ�ดับ
โชคไม่ดีที่ ไวรัสสายพันธุ์กลายหลาย
สายพั น ธุ์ อาทิ สายพั น ธุ์ แ อฟริ ก าใต้
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E484Q
L452R

ภาพโปรตีนหนามของไวรั ส SARS-CoV-2 สายพั น ธุ์ อิ น เดี ย B.1.617
แสดงตำ�แหน่งการกลายพันธุ์ที่สำ�คัญทั้ง 2 ตำ�แหน่ง L452R และ E484Q
ที่ทำ�ให้ ไวรัสชนิดนี้ถูกเรียกว่าดับเบิลมิวเทชัน

(B.1.351) และสายพันธุ์บราซิล (P.1) นั้นมีการกลายพันธุ์ที่
สามารถหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ ประสิทธิผลของวัคซีนจึงด้อยลง
อย่างเห็นได้ชัด
การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่ง
บางคนเริ่มกังวลกับไวรัสสายพันธุ์ ใหม่จากรัฐมหาราษฏระ
ประเทศอินเดีย (B.1.617) เชื่อว่ามันคือตัวการสำ�คัญที่ทำ�ให้เกิด
การะบาดระลอกใหม่ที่หนักหนาสาหัสจนถึงขั้นวิกฤตในประเทศ
อินเดีย
เพราะไวรัสกลายสายพันธุ์นี้ ได้รวมเอาการกลายพันธุ์ที่ทำ�ให้
ติดได้ง่ายขึ้น (L452R) ดังที่พบในสายพันธุ์แคลิฟอร์เนีย เข้ากับ
การกลายพันธ์ุที่ทำ�ให้เชื้อไวรัสดื้อต่อภูมิคุ้มกันที่เกิดจากวัคซีนได้
(E484Q) ดังที่พบในสายพันธุ์แอฟริกาใต้และบราซิล (สายพันธุ์
แอฟริกาใต้และบราซิลมีการกลายพันธุ์เป็น E484K)
สายพันธุน์ จี้ งึ น่าทีจ่ ะทัง้ ระบาดได้ไวขึน้ แถมยังลดประสิทธิผล
ของวัคซีนอีก การควบคุมจึงน่าจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก
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หลายคนคิดว่าไวรัสสายพันธุก์ ลายอินเดียนัน้ น่าจะพึง่ เกิดมา
ในช่วงระยะเวลาของการระบาดระลอกใหม่นี้ และกระจาย
สร้างปัญหาอย่างรวดเร็ว แต่ที่จริงแล้วไวรัสสายพันธุ์นี้อุบัติขึ้น
มาเนิ่นนานตั้งแต่เดือนตุลาคมของปี พ.ศ. 2563
การระบาดของมันเพิ่งจะมาเริ่มพีกเอาช่วงใกล้เทศกาล
กุมภเมลา หรือพิธีการอาบน้ำ�มงคลในแม่น้ำ�คงคาอันศักดิ์สิทธิ์
ทีม่ ผี ศู้ รัทธาเข้าร่วมนับล้านคน กลายเป็นคลัสเตอร์ขนาดมโหฬาร
ที่กระจายเชื้อไปอย่างรวดเร็ว
แม้วา่ รัฐบาลอินเดียจะรีบออกมาพยายามขอความร่วมมือให้
ระวังในเรื่องของการระบาด แต่ก็สายเกินไป การระบาดระลอก
ใหม่ได้เกิดขึน้ แล้วคราวนี้ ทัง้ รวดเร็วและรุนแรงกว่าทีเ่ คยเป็นมา
และในเวลานี้ ไม่วา่ จะทำ�อย่างไร ตัวเลขก็ยงั ไม่ยอมลดลงมาง่ายๆ
"เรามีเครื่องมือแล้วก็มีความสามารถที่จะช่วยประเทศได้
แต่ เราถู ก มองข้ า มและขาดการสนั บ สนุ น จากผู้ นำ � ประเทศ"
มอริซิโอ โนกุเอรา (Maurício L. Nogueira) นักไวรัสวิทยา
จากเซา โฮเซ ดู ริโอ เพรโต ประเทศบราซิล กล่าว "การเมือง
ทำ�ให้นักวิทยาศาสตร์รู้สึกไร้ค่า"
วิทยาศาสตร์อาจจะมีคำ�ตอบและคำ�อธิบายลึกๆ กับหลายๆ
ปัญหา แต่ทว่าเสียงของนักวิทยาศาสตร์กลับมักถูกมองข้าม
นีค่ อื ประเด็นปัญหาทีพ่ บไม่ตา่ งกันในหลายๆ ประเทศ จนวารสาร
งานวิจยั ชัน้ นำ�ของโลกอย่างเนเจอร์ตอ้ งเขียนถึงจนแทบเป็นซีรสี ์
ย่อมๆ ทั้งกรณีบราซิล กรณีอินเดีย
และนั่ น คื อ บทเรี ย นที่ เ ห็ น ได้ ชั ด เจนในหลายประเทศ
ไม่ แ น่ น ะ บางที อ าจจะถึ ง เวลาแล้ ว ที่ เราอาจจะต้ อ งเปลี่ ย น
มุมมองมาลองฟังเสียงจากนักวิจัยตัวจริงดูบ้าง...
เพราะว่าบางปัญหาอาจจะเป็นเพียงแค่เส้นผมทีบ่ งั ภูเขา !

โครงสร้างโครงลวด 3 มิติโปรตีนหนามของไวรัส SARS-CoV-2 สายพันธุ์ B.1.617
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ห้องภาพ
สัตว์ปา่ ไทย

ประทีป ด้วงแค คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตีทอง

Megalaima haemacephala
ตีทองเป็นนกขนาดเล็ก จัดเป็นนก
โพระดกที่มีขนาดเล็กที่สุด บริเวณ
คอหอยมีสีเหลือง หน้าผากและลาย
พาดบริเวณอกมีสีแดง มักจะได้ยิน
เสียงร้องตลอดทัง
้ วัน ร้องเป็นเสียง
“ปุ๊ก ปุ๊ก ปุ๊ก” โดยเสียงร้องแต่ละ
พยางค์หา่ งกันเล็กน้อย สำ�เนียงการ
ร้องกังวานคล้ายกับการตีโลหะ โดย
เฉพาะการตีทองคำ� จึงเรียกนกชนิด
นี้วา่ “นกตีทอง”
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วริศา ใจดี

สาระวิทย์
ในศิลป์ 19
วริศา ใจดี (ไอซี)
เด็กสาย(พันธุ์)วิทย์สานศิลป์ ชอบเรียนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ สนใจเรื่องเกี่ยวกับอวกาศ
และสัตว์เลี้ยงตัวจิ๋ว เวลาว่างชอบทำ�งานศิลปะ กำ�ลังค้นหาสูตรผสมที่ลงตัวระหว่างวิทย์กับศิลป์
Facebook : I-see Warisa Jaidee

จิ๊๊ก
� ซอว์์พิิศวงกัับพื้้� นที่่�ที่่�หายไป
Optical Illusion: Missing Square Puzzle
Our perceptions are fallible. We sometimes see what isn't there.
We are prey to optical illusions. Occasionally
we hallucinate. We are error-prone."
-- Carl Sagan, The Demon-Haunted World
คาร์์ล เซแกน นัักดาราศาสตร์์ชาวอเมริิกััน ได้้กล่่าวไว้้ในหนัังสืือ
“The Demon-Haunted World” ว่่า
“การรัับรู้้�ของมนุุษย์์เรามีีความคลาดเคลื่่�อน บางครั้้�งเราก็็มองเห็็นสิ่่�งที่่�ไม่่ได้้มีีอยู่่�จริิง
พวกเราคืือเหยื่่�อของภาพลวงตา เราเห็็นภาพหลอนอยู่่�เรื่่�อยไป
พวกเราเป็็นสิ่่�งมีีชีีวิิตที่่�มีีโอกาสสร้้างข้้อผิิดพลาด
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ฉัน

เชื่อว่าหลายๆ คนคงเคยเห็น
ภาพลวงตากันมาบ้าง และ
บางครัง้ เราอาจถูกหลอกจากภาพจนทำ�ให้
เกิดการรับรู้ที่ผิดพลาด และต่างไปจาก
ความเป็นจริง บางภาพทำ�ให้เราตาลาย
เมื่อจ้องมองนานๆ บางภาพก็สวยงาม
จนถู ก นำ � มาทำ � เป็ น งานศิ ล ปะ แต่ สิ่ ง ที่
สวยงามยิง่ กว่าก็คอื การทีเ่ ราได้เรียนรูถ้ งึ
สาเหตุ หลักการ และที่มาของภาพนั้นๆ

สาระวิ ท ย์ ใ นศิ ล ป์ ฉ บั บ นี้ จ ะชวนมา
ทำ�การทดลองง่ายๆ เพื่อพิสูจน์ความจริง
กับภาพลวงตาภาพหนึ่งให้เห็นกันชัดๆ
ไปเลย ถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็หยิบกระดาษ
กราฟ ไม้บรรทัด และกรรไกร แล้วเราก็มา
เริ่มกันเลย !
วาดชิ้ น ส่ ว นทั้ ง สี่ ชิ้ น ดั ง ตั ว อย่ า งใน
ภาพที่ 1 ลงบนกระดาษกราฟ แล้วตัดมัน
ออกมา จากนัน้ เราลองมาจัดเรียงชิน้ ส่วน
เหล่านี้กัน

ภาพที่ 1 แสดงชิ้นส่วนทั้งสี่ชิ้น คือ สามเหลี่ยมมุมฉากขนาด ฐาน 5 หน่วย สูง 2 หน่วย
สามเหลี่ยมมุมฉากขนาด ฐาน 8 หน่วย สูง 3 หน่วย และรูปเหลี่ยมอีกสองรูปที่มีพื้นที่ 7
และ 8 ตารางหน่วย

จากภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่า เมื่อเรา
จัดเรียงชิน้ ส่วนทัง้ สีด่ งั รูปทางซ้าย จะพบว่า
สามารถประกอบเป็นรูปสามเหลีย่ มมุมฉาก
ขนาดฐาน 13 หน่วย สูง 5 หน่วยพอดี
แต่เมื่อเราลองจัดเรียงใหม่อีกแบบหนึ่ง
ตามรูปทางขวา เรากลับพบว่า รูปสามเหลีย่ ม
ที่ ได้นั้น มีความยาวฐานและความสูงเท่า
เดิมทุกประการ หากแต่วา่ มีพนื้ ทีท่ หี่ ายไป
เป็นจำ�นวนถึง 1 ตารางหน่วย ! มันเป็นไป
ได้อย่างไร ?!
ฉันเองก็ไม่อยากจะเชือ่ สายตาตนเอง
เหมือนกันกับผลลัพธ์ที่ ได้ เพราะความ
แตกต่ า งมั น เห็ น ได้ ชั ด เจนมาก ว่ า รู ป
สามเหลี่ ย มนั้ น ปรากฏมี ช่ อ งว่ า งขึ้ น มา
ทั้งๆ ที่เนื้อกระดาษที่ใช้เป็นตัวต่อแต่ละ
ชิ้นส่วนนั้นมีพื้นที่คงเดิม ฉันจึงได้ทำ�การ
ทดลองซ้ำ� แต่เป็นการวาดภาพกราฟิก
ในคอมพิวเตอร์ขึ้นดังภาพที่ 3 เพื่อศึกษา
ดู อ ย่ า งละเอี ย ด เมื่ อ จั ด การเลื่ อ นย้ า ย
ชิ้นส่วนเสียใหม่ ฉันก็ได้นำ�รูปสามเหลี่ยม
ทั้ ง สองมาวางทาบกั น และพบว่ า ด้ า น
ตรงข้ามมุมฉากของรูปที่สองนั้น ขยาย
ออกไปจะตำ�แหน่งเดิม ถ้ามองจากรูป

ภาพที่ 2 แสดงการจัดเรียงชิ้นส่วนกระดาษทั้ง 4 ชิ้นใน 2 รูปแบบ
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ฉันก็สนั นิษฐานขึน้ มาได้วา่ บริเวณทีเ่ พิม่ ออกมานัน่ แหละ คือพืน้ ทีส่ เี่ หลีย่ ม 1 ตารางหน่วย
ทีป่ รากฏต่อตาเราว่าหายไป ซึง่ นัน่ ก็คอื คำ�ตอบของปริศนานี้ เพราะพืน้ ที่ไม่ได้หายไปไหน
เลย เพียงแค่เปลี่ยนตำ�แหน่งและรูปร่าง เฉลี่ยกันออกไป จนปรากฏภาพรวมเป็นความ
เปลี่ยนแปลงที่เล็กเกินกว่าสายตาเราจะสังเกตเห็นและจับผิดได้ จึงทำ�ให้เราคิดไปว่า
รูปสามเหลีย่ มยังคงขนาดเดิมในกรอบสีแดงกรอบเดิม แต่พน้ื ทีก่ ลับหายไปอย่างน่าพิศวง
ใช่แล้ว ! เรากำ�ลังถูกตาตัวเองหลอกเข้าให้เสียแล้ว ?! เพราะรูปสามเหลี่ยมที่เราต่อ
ขึ้นใหม่นั้น เป็นคนละรูปกันกับรูปเดิม !

ภาพที่ 4 แสดงการคำ � นวณพื้ นที่ ของแต่ละ
ชิ้นส่วน

ภาพที่ 3 แสดงวาดภาพกราฟิกที่ฉันทดลองวาดในคอมพิวเตอร์
ภาพบน: แสดงการแบ่งชิ้นส่วนภายในรูปสามเหลี่ยมออกเป็น 4 ชิ้นส่วน
ภาพล่าง: แสดงความแตกต่างระหว่างเส้นตรงข้ามมุมฉากของรูปสี่เหลี่ยม ก่อนเปลี่ยนวิธีการจัดวาง
(เส้นกรอบสีแดง) กับหลังเปลี่ยนวิธีการจัดวางที่ทำ�ให้มีพื้นที่หายไป1 ตารางหน่วย (เส้นกรอบสีดำ�)

ภาพลวงตานี้มีอิทธิพลต่อเรามากทีเดียว แถมยังมีผลต่อทุกคนไม่ต่างกัน ฉันได้นำ�
ตัวต่อพิศวงนี้ ไปเล่นให้เพื่อนๆ ดู ทุกคนต่างก็งุนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้น และมานั่งรวมหัว
กันคิดหาถึงคำ�อธิบายกันเป็นพัลวัน เพื่อนคนหนึ่งได้เสนอให้ทดลองคำ�นวณพื้นที่ของ
ชิ้นส่วนทั้งหมดเทียบกับพื้นที่ของภาพรวมออกมา
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เราจึงพบกับความจริงว่า...
ชิ้ น ส่ ว นทั้ ง สี่ มี พื้ น ที่ ร วมทั้ ง หมด
5+7+8+12 = 32 ตารางหน่วย แต่เมื่อ
นำ�มาประกอบกันได้สามเหลี่ยมมุมฉาก
ขนาดฐานยาว 13 หน่วย สูง 5 หน่วย
กลั บ มี พื้ น ที่ เ ท่ า กั บ ½x13x5 = 32.5
ตารางหน่วย นั่นคือมีพื้นที่เกินมา 0.5
ตารางหน่วย ! แสดงว่าตัง้ แต่ตน้ แล้วทีเ่ รา
ถูกภาพลวงตาหลอกเอา เพราะชิ้นส่วน
ทั้ ง สี่ ไ ม่ ส ามารถสร้ า งรู ป สามเหลี่ ย มที่
สมบูรณ์แบบจริงๆ ได้ตั้งแต่แรก แต่กลับ
เป็นรูปสามเหลี่ยมที่บิดเบี้ยวไปนิดหน่อย
นั่นเอง การเลื่อนเปลี่ยนตำ�แหน่งของ
ชิ้นส่วนที่ต่างไปจากเดิม จึงทำ�ให้พื้นที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างที่เราเห็นกัน
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ต้องขอขอบคุณคุณครูสอนคณิตศาสตร์ของฉันที่เดินเข้ามาเห็นพวกเราพอดี และได้อธิบายถึงความจริงให้ฟัง… พร้อมทั้งเสนอ
อีกหลายวิธีในการพิสูจน์ด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่า ทำ�ไมสามเหลี่ยมมุมฉากที่ประกอบขึ้นมานี้ ความเป็นจริงแล้ว
มันไม่ใช่สามเหลี่ยมมุมฉากอย่างที่ตาเราเห็น

ภาพที่ 5 พิสูจน์ความไม่คล้ายของสามเหลี่ยมที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ตามหลักการทางเรขาคณิต ถ้าเส้น
AC เป็นเส้นตรงที่มีความชันสม่ำ�เสมอ
ตลอดเส้น เราสามารถบอกได้วา่ สามเหลีย่ ม
ABC และ ADE เป็นสามเหลี่ยมคล้ายกัน
เนื่องจากมุมร่วม มุมสมนัย และมุมฉาก
ทำ � ให้ ทั้ ง สองมี มุ ม ภายในที่ เ ท่ า กั น ทั้ ง
สามมุม นิยามของสามเหลี่ยมคล้ายนั้น
หมายถึง อัตราส่วนของความยาวด้านคู่
ที่สมนัยกันย่อมเท่ากันด้วย นั่นคือ

ปรากฏว่าอัตราส่วนที่ได้ไม่เป็นไปตาม
บทนิ ย าม แสดงว่ า สามเหลี่ ย มทั้ ง สอง

ไม่คล้ายกัน แต่ด้วยอัตราส่วนที่ใกล้เคียง
มาก ทำ�ให้ตาเราไม่สามารถจับผิดได้ และ
มองว่ารูปสามเหลี่ยมนี้ปกติดี
เมื่อได้ฟังข้อพิสูจน์กันแล้ว เพื่อนๆ
ต่ า งก็ ร้ อ งอ๋ อ ไปตามๆ กั น นั บ เป็ น กล
คณิตศาสตร์ที่น่าเอาไปเล่นหลอกเพื่อน
ต่ อ มากๆ ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในตั ว อย่ า งของ
“ปฏิทรรศน์ของเคอร์รี (Curry’s Paradox)”***
ถ้าใครยังไม่เชือ่ ก็ทดลองคำ�นวณแบบ
ละเอียดเพือ่ หาพืน้ ทีส่ ว่ นที่โค้งเกินออกมา
แล้วก็จะพบว่ามีค่าเท่ากับ 1 ตารางหน่วย
พอดีเลย ! พอนำ�ออกมาพลอตกราฟเทียบ
กันดูถงึ จะเห็นความแตกต่างทีน่ อ้ ยนิด ซึง่
ไม่นา่ เชือ่ ว่าจะส่งผลกระทบต่อพืน้ ทีท่ หี่ าย
ไปได้ถึง 1 ตารางหน่วย
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ฉันอยากจะปิดท้ายฉบับนีด้ ว้ ยอีกหนึง่
ตัวต่อปริศนาที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามที่สุดใน
บรรดาปฏิทรรศน์ของเคอร์รีอื่นๆ หรือ
Curry squares ทีม่ าพร้อมรูปแบบทีห่ ลาก
หลายอย่างไม่มที สี่ นิ้ สุด รวมถึงขนาดพืน้ ที่
ที่หายไปก็แตกต่างกันออกไปในแต่ละรูป
แบบการแบ่งชิ้นส่วนอีกด้วย ! ฉันขอฝาก
ให้เพื่อนๆ ผู้อ่านลองตัดชิ้นส่วนมาเล่น
กันดูว่าสามารถเรียงต่อเป็นแบบไหนกัน
ได้บ้าง ถึงแม้จะมีพื้นที่หายไป แต่รูปร่าง
ภายนอกยังคงเป็นสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ความยาว
ด้านคงเดิม ฉันจะมาเฉลยลงสาระวิทย์ในศิลป์
ฉบับหน้า รอติดตามอ่านกันได้เลย !

พฤษภาคม 2564

สาระวิทย์
ในศิลป์

ภาพที่ 6 รูปแบบต่างๆของ Curry squares จากหนังสือ Mathematics Magic and Mystery ให้เพื่อนๆ ลองทำ�เล่นกันดูที่บ้านยามว่าง
(สามารถพรินต์ออกมาตัดหรือคัดลอกขนาดไปวาดลงกระดาษตารางก็ ได้)

หมายเหตุ: ***อ้างอิงจากหนังสือ Mathematics Magic and Mystery โดย Martin Gardner ในที่นี้ปฏิทรรศน์ของเคอร์รี (Curry’s
Paradox) คิดค้นขึ้นโดย Paul Curry นักมายากลมือสมัครเล่น ที่เริ่มจากการลองสลับสับเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวต่อในการแสดงกลของเขา
จนนำ�ไปสู่การค้นหาถึงเหตุผลเบื้องหลังการหายไปของพื้นที่โดยนำ�เอาหลักการคณิตศาสตร์เข้ามาช่วย
ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลเพิ่มเติม:
- คลิปพิสูจน์ Curry’s paradox ด้วยโมเดลบล็อกไม้ https://youtu.be/GCIKCQ6WCS8
- หนังสือ Mathematics Magic and Mystery โดย Martin Gardner
http://magicpedia.ru/Portals/12/Books/Gardner_Martin/Martin%20Gardner%20-%20Mathematics%20Magic%20and%20Mystery.pdf
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นิทานดาว
พงศธร กิจ เวช (อัฐ )
Facebook: คนดูด าว stargazer

กลุ่มดาววัว

ที่มาของเดือนพฤษภาคม

กาล

ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ขณะที่เจ้าหญิงยุโรปา (Europa)
แห่ ง เมื อ งไทเออร์ (Tyre อยู่ ใ นประเทศเลบานอน)
ทรงกำ�ลังเก็บดอกไม้อยู่ในท้องทุ่ง มีวัวสีขาวสวยงามท่าทางเชื่อง เดินมา
คลอเคลีย เจ้าหญิงยุโรปาเลยวางพระทัย แล้วทรงลองขึ้นขี่บนหลังวัว
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เปิดโลก
นิทานดาว
ทันใดนัน้ วัวก็วงิ่ ลงไปในทะเล และ
ว่ายน้�ำ พาเจ้าหญิงยุโรปาไปถึงเกาะครีต
(Crete) ประเทศกรีซ
เมือ่ ถึงเกาะครีตวัวตัวนัน้ ได้แปลงร่าง
กลับเป็นร่างเดิมคือ เทพเจ้าซูส (Zeus)
ราชาแห่งเทพเจ้าทัง้ หลาย หลังจากนัน้
ทั้งคู่ทรงมีโอรสด้วยกัน 3 พระองค์

ชื่อเจ้าหญิงยุโรปาต่อมาได้กลายเป็น
ชื่อทวีปยุโรป (Europe)
ยุโรปายังเป็นชื่อดวงจันทร์ของดาว
พฤหัสบดี 1 ใน 4 ดวง ทีก่ าลิเลโอ (Galileo
Galilei) ค้นพบเมื่อปี ค.ศ. 1610 อีกด้วย
แล้วเทพเจ้าซูสทรงเสกให้มกี ลุม่ ดาววัว
(Taurus) บนท้องฟ้า

กลุ่มดาววัวเป็นที่มาของชื่อเดือน
พฤษภาคม คำ�ว่า “พฤษภาคม” มาจาก
คำ�ว่า “พฤษภ” แปลว่า วัว และคำ�ว่า
“อาคม” แปลว่า การมาถึง พฤษภาคม
จึงมีความหมายว่า ดวงอาทิตย์มาถึง
กลุ่มดาววัว หรือราศีพฤษภ

ภาพการลักพาตัวยุโรปา (The Abduction of Europa) โดย แร็มบรันต์ (Rembrandt) จิตรกรชื่อดังของโลก ชาวดัตช์ วาดเมื่อปี ค.ศ. 1632
ที่มา Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/The_Abduction_of_Europa_(Rembrandt)
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ภาพเจ้าหญิงยุโรปากับวัว บนแจกัน
ศิลปะกรีกโบราณ ประมาณ 480 ปีก่อน
คริสตกาล หรือ 2,501 ปีก่อน
ที่มา Wikipedia https://en.wikipedia.
org/wiki/Europa_(consort_of_Zeus)

ดวงจันทร์ยุโรปา บริวารของดาวพฤหัสบดี
ที่มา NASA https://photojournal.jpl.
nasa.gov/catalog/PIA00502

กลุ่มดาววัวเป็นหนึ่งในกลุ่มดาว
จักรราศี (zodiac) 12 กลุ่มดาว ที่ดวง
อาทิตย์ผา่ นใน 1 ปี ในทางดาราศาสตร์
ปี นี้ ด วงอาทิ ต ย์ จ ะเข้ า ไปอยู่ ใ นกลุ่ ม
ดาววัววันที่ 14 พฤษภาคม ถึงวันที่ 21
มิถนุ ายน พ.ศ. 2564 แล้วจะเข้าสูก่ ลุม่
ดาวคนคู่ต่อไป

ภาพวาดฝาผนังรูปกลุ่มดาววัวและกระจุกดาวลูกไก่ ในถ้ำ�ลาสโก (Lascaux) ประเทศฝรั่งเศส
อายุประมาณ 17,000 ปี เป็นภาพวาดกลุ่มดาวที่เก่าที่สุดในโลก
ที่มา สหพันธ์ดาราศาสตร์สากล (International Astronomical Union ย่อว่า IAU)
https://www.iau.org/public/themes/constellations/

เราสามารถมองเห็นกลุม่ ดาววัวได้ดว้ ย
ตาเปล่า แม้ ในเมืองที่มีมลพิษแสงมาก
อย่างกรุงเทพฯ
ดาวที่ ส ว่ า งที่ สุ ด ในกลุ่ ม ดาววั ว คื อ
ดาวอัลเดบารัน (Aldebaran) หรือดาวโรหิณี
(Rohini แปลว่าสีแดง) อยู่ตรงตาวัว มี
ความสว่างประมาณ +0.95 เป็นดาวยักษ์
สีแดงใหญ่กว่าดวงอาทิตย์เราประมาณ
44 เท่า ห่างจากโลกประมาณ 65 ปีแสง
หรือประมาณ 615 ล้านล้านกิโลเมตร
ชื่ อ ดาวอั ล เดบารั น มาจากภาษา
อาหรับ แปลว่า ผูต้ ดิ ตาม หมายถึงติดตาม
ดาวลูกไก่
ชือ่ ดาวโรหิณมี าจากภาษาสันสกฤต มี
ที่มาจากศาสนาฮินดูว่า พระจันทร์ทรงได้
พระธิดาทัง้ 27 องค์ (นักษัตร) ของพระทักษะ
(Daksha) เป็นพระชายา แต่พระจันทร์
ทรงลำ � เอี ย งโปรดแต่ โ รหิ ณี อ งค์ เ ดี ย ว
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พระชายาอีก 26 องค์ ไม่พอพระทัย
จึงทรงไปฟ้องพระบิดา พระทักษะกริ้ว
มากจึงทรงสาปให้พระจันทร์เว้าแหว่ง
ภายหลังพระศิวะได้ทรงช่วยพระจันทร์
ทำ�ให้เกิดเป็นข้างขึ้นข้างแรมทุกเดือน
ดาวโรหิณีหรือดาวอัลเดบารันยัง
เป็นส่วนหนึ่งของกระจุกดาวไฮอาดีส
(Hyades) รูปร่างเหมือนตัวอักษร V
ในภาษาอังกฤษ โดยดาวอัลเดบารันอยู่
ปลายด้านหนึ่งของตัว V คนไทยเรียก
กระจุกดาวไฮอาดีสว่า ดาวธง เพราะ
มองเห็นเป็นธง 3 เหลี่ยม
วั ต ถุ ท้ อ งฟ้ า ที่ น่ า สนใจในกลุ่ ม
ดาววั ว คื อ ดาวลู ก ไก่ หรื อ กระจุ ก
ดาวลู ก ไก่ หรื อ กฤติ ก า (Krittika)
ภาษาอังกฤษคือ Pleiades (พลีอาดีส)
หรือ Seven Sisters หรือภาษาญี่ปุ่น
คือ スバル (Subaru ซูบารุ และ
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เปิดโลก
นิทานดาว

ภาพตราสัญลักษณ์ (logo) รถยนต์ซูบารุ
เป็นรูปกระจุกดาวลูกไก่ (ญี่ปุ่นเห็น 6 ดวง)
ที่มา https://www.subaru.co.jp/en/outline/
vision.html

กลายเป็นยี่ห้อรถยนต์) และมีชื่อในบัญชี
วัตถุเมซีเย (Messier object) ว่า M45
นิทานพืน้ บ้านไทยเล่าว่า มีตายายคูห่ นึง่
อาศัยอยู่ในป่า วันหนึ่งมีพระธุดงค์ผ่านมา
ตายายอยากทำ � บุ ญ แต่ เ นื่ อ งจากเป็ น
คนยากจน มีเพียงแม่ไก่ทเี่ ลีย้ งไว้ จึงตัดสินใจ
จะฆ่าแม่ไก่ทำ�เป็นอาหารไปถวายพระ
แม่ไก่ได้ยนิ ตากับยายคุยกัน จึงมาสัง่ เสีย
ร่ำ�ลาลูกไก่ทั้ง 7 ตัว หลังจากนั้นตายาย
ก็จับแม่ไก่ไปฆ่า ลูกไก่ทั้ง 7 ตัว เห็นดังนั้น
จึงกระโดดลงกองไฟตายตามแม่ไก่ไป เทวดา
เห็ น เข้ า จึ ง ให้ ลู ก ไก่ ก ลายเป็ น ดาวอยู่ บ น
ท้องฟ้า
นิทานกรีกโบราณไม่เห็นเป็นลูกไก่ แต่
เห็นเป็นหญิงสาว 7 คน ลูกสาวของยักษ์
แอตลาส (Atlas) กำ�ลังวิ่งหนีนายพราน
โอไรออน (Orion คนไทยเรียก ดาวเต่า ดาวไถ)
กระจุ ก ดาวลู ก ไก่ มี ค วามสว่ า ง +1.6
สามารถเห็นในกรุงเทพฯ ได้ (ในกรุงเทพฯ
เห็ น ดาวที่ มี ค วามสว่ า งไม่ เ กิ น ประมาณ
+3.0)

ดวงอาทิตย์เข้าไปอยู่ ในกลุ่มดาววัววันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ที่มา แอป Celestron SkyPortal
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ในเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่
ตอนที่ 18 ระหว่างออกล่องเรือตามหา
พระอภัยมณี คืนหนึ่งนางสุวรรณมาลี
ชวนสิ น สมุ ท รกั บ อรุ ณ รั ศ มี อ อกมา
ดูดาว
“ดูโน่นแน่แม่อรุณรัศมี
ตรงมือชี้ดาวเต่านั่นดาวไถ
โน่นดาวธงตรงหน้าอาชาไนย
ดาวลูกไก่เคียงอยู่เป็นหมู่กัน”

กระจุกดาวลูกไก่ ถ่ายโดยกล้องโทรทรรศน์
อวกาศฮับเบิล (Hubble Space
Telescope)
ที่มา https://hubblesite.org/contents/
media/images/2004/20/1562Image.html

วัตถุทอ้ งฟ้าทีน่ า่ สนใจอีกอย่างหนึง่
ในกลุ่มดาววัวคือ เนบิวลาปู (Crab
Nebula) หรือ M1 เป็นซากดาวระเบิด
(supernova remnant) ความสว่าง 8.4
ไม่ ส ามารถเห็ น ได้ ด้ ว ยตาเปล่ า แต่
สามารถเห็นได้ดว้ ยกล้องโทรทรรศน์

เนบิวลาปู ถ่ายโดยกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล
ที่มา https://hubblesite.org/contents/news-releases/2005/news-2005-37.html
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มันเป็น
อย่างนีน้ เ่ี อง
by อาจารย์เจษฎ์
https://www.facebook.com/OhISeebyAjarnJess/

คำำ�อธิิบายกรณีีแพทย์์
อาวุุโสเสีียชีีวิิตด้้วยโรค
COVID-19 ที่่�ประเทศ
อิินเดีีย ทั้้�งที่่�ฉีีดไฟเซอร์์
มาแล้้ว 2 เข็็ม

มี

การแชร์ภาพนี้กันเป็นจำ�นวนมาก เกี่ยวกับข่าวที่มีแพทย์อาวุโสชื่อ
ดังท่านหนึ่งของสหรัฐอเมริกา กลับไปเยี่ยมญาติที่ประเทศอินเดีย
แล้วติดโรคโควิด 19 เสียชีวิต ทั้งที่ ได้รับการฉีดวัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์ ไป
แล้ว 2 เข็ม จนทำ�ให้หลายคนกลัวกันว่าวัคซีน (โดยเฉพาะยี่ห้อไฟเซอร์)
มีประสิทธิภาพดีจริง !?
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อ๋อ
มันเป็น
อย่างนีน้ เ่ี อง
แม้ว่ารายงานข่าวนี้ (ดูรายละเอียด
ได้ ใน https://covid-19.kapook.com/
view240902.html) จะเป็นเรื่องจริง แต่ก็
มีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องคิดด้วย นั่นคือ
1. ไม่มีข้อมูลว่าแพทย์ท่านนั้นฉีดวัคซีน
2 เข็มครบเมื่อไหร่ ซึ่งความจริงต้อง
รอให้ภูมิคุ้มกันของตัวเอง เพิ่มขึ้น
เรียบร้อยแล้วประมาณ 1 เดือน ถึงจะ
มั่นใจได้ว่าลดความเสี่ยงในการเป็น
โรคโควิด 19 รุนแรงได้
2. แพทย์ท่านมีอายุมากแล้ว (81 ปี)
และมีโรคประจำ�ตัว (โรคเบาหวาน
โรคหัวใจ) ด้วย ดังนั้นโอกาสเสี่ยง
เสี ย ชี วิ ต ก็ ยั ง มี อ ยู่ สู ง เมื่ อ เข้ า ไป
ในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารระบาดของโรครุนแรง
อย่างเช่น อินเดีย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ Rajendra
Kapila แห่งสถาบัน Rutgers New Jersey
Medical School ในสหรัฐอเมริกา ได้
เสียชีวิตในประเทศอินเดียเมื่อวันที่ 28
เมษายน ทีผ่ า่ นมา ในวัย 81 ปี ซึง่ เป็นเวลา
หลังจากที่ ได้รับการตรวจพบว่าติดเชื้อ
ไวรัสก่อโรคโควิด 19 ประมาณ 3 สัปดาห์
จากข้ อ มู ล ของภรรยาเก่าของท่าน
ระบุวา่ แพทย์ทา่ นนีป้ ว่ ยด้วยโรคเบาหวาน
และโรคหัวใจอยู่แล้ว
ส่วน Dr. Deepti Saxena-Kapila
ภรรยาปัจจุบนั ระบุวา่ ท่านพึง่ ได้รบั การฉีด
วัคซีนไฟเซอร์ครบสองโดสในอเมริกา ก่อนที่
จะบินไปเยี่ยมญาติที่ประเทศอินเดีย ซึ่ง
กะว่าไปเพียงแค่ระยะสั้นๆ
ตามปกติ แ ล้ ว แทบทุ ก คนที่ ไ ด้ รั บ
วัคซีนครบโดสแล้ว จะมีความเสีย่ งในการ
ติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด 19 ลดลงอย่าง
มีนยั สำ�คัญ และยิง่ ลดลงมากในกรณีทจี่ ะ
เจ็บป่วยรุนแรงจากโรค
อย่างไรก็ตาม กรณีที่เสียชีวิตจาก
ไวรัสนี้แม้จะฉีดวัคซีนครบแล้วก็ตาม ก็มี
รายงานเกิดขึ้นจริง แต่จะหาได้ยากมาก

ในสหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ ง มี ค นฉี ด วั ค ซี น
ครบโดสแล้วถึง 105 ล้านคน พบผู้ที่ติดเชื้อ
ไวรัสและเสียชีวิตเพียงแค่ 70 คน (คิดเป็น
0.0000066 %) เท่านั้น ! โดยส่วนมากจะ
เป็นผู้สูงอายุและร่างกายอ่อนแอ รวมทั้ง
มีโรคประจำ�ตัว
อุทาหรณ์จากเรื่องนี้คือ ถึงเราจะฉีด
วัคซีนครบสองโดสแล้ว จะยี่ห้ออะไรก็ตาม
ก็ยงั คงต้องระวังเรือ่ งการติดเชือ้ ไว้ ให้ดี โดย
เฉพาะในผูส้ งู วัยและผูม้ โี รคประจำ�ตัวนะครับ
ข้อมูลจาก https://abcnews.go.com/
Health/doctor-giant-field-infectious-diseases-dies-covid-19/story?id=77503942
มีข้อมูลเพิ่มเติมว่า Dr. Kapila นั้น มี
ประวัตเิ ป็นโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือด
หัวใจตีบตัน เขาได้รับวัคซีนครบสองโดส
ประมาณหนึง่ เดือนก่อนจะเดินทางไปประเทศ
อินเดีย
หลั ง จากที่ พ บว่ า ติ ด เชื้ อ ไวรั ส ก่ อ โรค
โควิ ด 19 ก็ ไ ด้ เ ข้ า โรงพยาบาลไป 4 วั น
และขอออกจากโรงพยาบาล (ทั้ งที่ ได้ รั บ
คำ � แนะนำ � ว่ า ไม่ ค วร) จากนั้ น ไปเข้ า อี ก

โรงพยาบาลหนึ่งเพื่อพักฟื้นจากอาการ
ปอดบวม โดยไม่ ต้อ งพึ่ งพาเครื่องช่วย
หายใจอะไร แต่กลับเสียชีวิตในวันที่เจ็ด
ด้วยอาการหัวใจวาย ในตอนเช้าตรู่
เป็นที่ทราบกันดีว่า การติดเชื้อไวรัส
ก่อโรคโควิด 19 และการเป็นโรคหัวใจนั้น
มีความสัมพันธ์กัน คนไข้ที่ติดเชื้อไวรัส
SARS-CoV-2 และเคยมีโรคประจำ�ตัว
อย่างโรคหัวใจ โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง นั้นมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะเจ็บ
ป่วยอย่างรุนแรงและเสียชีวิตได้
นอกจากนั้นยังมีคนไข้จำ�นวนหนึ่งที่
แม้จะหายจากโรคโควิด 19 แล้ว หัวใจก็
มีความเสียหายเกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสที่ก่อ
ให้เกิดอาการอักเสบด้วย แม้ ในรายทีป่ ว่ ย
น้อยก็ตาม
ดั ง นั้ น จากการที่ มี อ ายุ ม ากและมี
ประวั ติ โ รคหั ว ใจ แล้ ว มาติ ด เชื้ อ ไวรั ส
ก่อโรคโควิด 19 ด้วยนั้น น่าจะเป็นสาเหตุ
ทีท่ �ำ ให้เขาต้องเสียชีวติ ไปอย่างกระทันหัน
และนี่ ก็ ไม่ ไ ด้ เ ป็ น เหตุ ใ ห้ จ ะต้ อ งไป
กล่าวโทษว่าเป็นผลจากวัคซีน

ข้อมูลจาก
https://www.techarp.com/internet/dr-rajendra-kapila-covid-19/
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ปัน้ น้�ำ
เป็นปลา

ดร.ชวลิ ต วิ ท ยานนท์

ฉลามทราย

ปลาฉลาม
ปลา

ฉ ล า ม มี วิ วั ฒ น า ก า ร
มาตั้ ง แต่ ยุ ค ดี โ วเนี ย น
(420 กว่าล้านปีก่อน) ทั้งโลกมีมากกว่า
500 ชนิ ด และพบในน่ า นน้ำ � ไทย
อย่างน้อย 86 ชนิด มีขนาดตัวตั้งแต่
ตัวยาวคืบกว่าๆ (ฉลามน้ำ�ลึกบางชนิด)
จนเป็ น ปลาที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของโลกอย่ า ง
เจ้าฉลามวาฬ ปัจจุบันฉลามหลายชนิด
เป็ น ปลาที่ ใ กล้ สู ญ พั น ธุ์ ข องโลก จาก
การจับอย่างเกินควรและความเชื่อผิดๆ
ว่าหูฉลามเป็นอาหารบำ�รุง หรือบางส่วน
ของมันเป็นยา รวมถึงความกลัวว่ามัน
เป็นจอมหม่ำ�คน ทั้งที่จริงสถิติการตาย
จากฉลามต่อปีมนี อ้ ยกว่าการตายจากเมา
แล้วขับ 10,000 เท่าตัว

ฉลามขี้เซา
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ปัน้ น้�ำ
เป็นปลา
ฉลามนางฟ้า

ถึงฉลามเป็นปลากินเนื้อก็จริง แต่มัน
ไม่ได้ดุร้ายเสียทุกชนิด ส่วนมากก็กินปลา
หรือสัตว์น้ำ�ต่างๆ ที่เล็กกว่ามัน อย่างเช่น
ฉลามกบกินตั้งแต่กุ้ง ปู หอย ในขณะ
ที่ ฉ ลามเสื อ อาจชอบกิ น เต่ า ทะเล หรื อ
ฉลามขาว (พบใกล้ สุ ด ที่ เ วี ย ดนาม)
กินสัตว์ ใหญ่ เช่น แมวน้�ำ ในการกัดคนนัน้
ส่วนมากเกิดจากความเข้าใจผิดของฉลาม
ทีเ่ ห็นคนผ่านการมองย้อนแสงคล้ายเหยือ่
ทีม่ นั ชอบหม่�ำ หรืออาจถูกล้�ำ ทีอ่ าศัยก็เลย
หวงถิ่นแบบหมาดุบางตัว รวมถึงการกิน
ปลาที่คนผูกไว้ข้างตัวแล้วกัดพลาด ขณะ
ที่ฉลามวาฬตัวยักษ์กลับหม่ำ�ของที่เล็กสุด
ในทะเล คือแพลงก์ตอนสัตว์ รวมถึงไข่
ของปะการังด้วย

เครดิตภาพ: Bernadet Mabel Manjaji-Matsumoto

ฉลามกบปากหนวด
เครดิตภาพ: กรอร วงษ์กำ�แหง

ฉลามหัวค้อน
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ปัน้ น้�ำ
เป็นปลา

ฉลามวาฬ
เครดิตภาพ: แน่งน้อย ยศสุนทร

ฉลามแคระน้ำ�ลึก
เครดิตภาพ: Devid Ebert
ฉลามกบ

ในภาษาจีนแต้จวิ๋ เรียกฉลามว่า ซัวฮือ้
แปลตรงๆ ก็ “ปลาทราย” คงมาจากผิวที่
สากเหมือนกระดาษทรายเบอร์ละเอียด
ของมัน แต่ถ้าเป็นฉลามหัวค้อนจะเรียก
จอหงวน ก็มาจากก้านตาที่ยื่นออกแบบ
หมวกจอหงวนทีเ่ ราเห็นในหนังจีนนัน่ เอง
ปลาฉลามบางชนิดมีเนือ้ รสดี นิยมเอามา

ทำ � เป็ น ข้ า วต้ ม ปลาและปรุ ง แบบอื่ น ๆ
บางชนิดก็เหม็นคาว แต่กอ่ นก็น�ำ เนือ้ มาปนกับ
ลูกชิน้ ปลา หมูหย็อง และทำ�ปลาริวกิว(ปลอม)
ส่ ว นครี บ มั น เอามาทำ � หู ฉ ลาม หรื อ ฮื่ อ ฉี่
ที่เคยนิยมเสิร์ฟในงานมงคล แต่ในปัจจุบัน
กลายเป็ น เรื่ อ งอั ป ยศไปแล้ ว เพราะมี
ส่ ว นทำ � ให้ เ พิ่ ม การจั บ ฉลามปี ล ะมากกว่ า
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สามสิ บ ล้ า นตั ว จนกระทบต่ อ นิ เ วศ
ทางทะเล ในประเทศจี น และไต้หวันมี
คำ � สั่ ง ห้ า มจากรั ฐ บาลในการจั ด เลี้ ย ง
ด้ วยฮื่ อ ฉี่ และนานาชาติ ต่า งก็รณรงค์
ให้งดในเรื่องนี้

พฤษภาคม 2564

Sci
Quiz

บ้านนักคิด

� ล้้วเป็็นเกมครอสเวิิร์์ด
สวััสดีีฮะ ฉบัับที่่แ
� วกัับ CERN และฟิิสิิกส์์อนุุภาค
คำำ�ศััพท์์ที่เ่� กี่่ย
เราไปดููเฉลยกัันเลย
แถวตั้้�ง
1.	นัักฟิิสิิกส์์ชาวเยอรมััน ผู้ใ้� ห้้กำำ�เนิิดทฤษฎีีควอนตััม
2.	ประเทศที่่�เซิิร์์นตั้้�งอยู่่�
3.	สสารทุุกชนิิดประกอบด้้วยสิ่่ง
� นี้้�
4. อนุุภาคมููลฐานที่่�เซิิร์์นเพิ่่� งค้้นพบในปีี พ.ศ. 2555
ได้้รัับฉายาว่่า “อนุุภาคพระเจ้้า”
แถวนอน
�
5. นวััตกรรมที่่� Tim Berners-Lee พัั ฒนาขึ้้น
	ตอนที่่เ� ขาทำำ�งานอยู่่�ที่่เ� ซิิร์์น
6.	สาขาหนึ่่�งของฟิิสิิกส์์ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในงานวิิจััยหลััก
ของเซิิร์์น
7. เครื่่�องเร่่งอนุุภาคที่่�ทรงพลัังและใหญ่่ที่่�สุุดในโลก
ของเซิิร์์น
8. อนุุภาคมููลฐานที่่�มีีมวลน้้อยมากๆ ไม่่มีีประจุุ
	ตรวจจัับยาก เรีียกกัันว่่า “อนุุภาคผีี”

ผู้้�ได้้รัับรางวััลประจำำ�ฉบัับที่่� 96
รางวััลที่่� 1 30th anniversary NSTDA tumbler ได้้แก่่ คุุณธวีีพร ผลบุุญ
รางวััลที่่� 2	กิิฟต์์เซต I love science (กระเป๋๋า+สมุุดโน้้ต) ได้้แก่่
		
ด.ญ.ชุุติิกาญจน์์ จัันทร์์เจริิญฤทธิ์์� คุุณสรรพวีีร์์ ประสิิทธิิรััตน์์

กลัับมายัังคำำ�ถามฉบัับนี้้� เหมีียวอยากรู้้�ว่่า

รางวัลประจำ�ฉบับที่ 98

“ทองเค” ที่่�คนเขาเรีียกกััน เป็็น
“ทองแท้้” รึึเปล่่าฮะ แล้้วคำำ�ว่่า “เค”
นี่่�มัันมาจากคำำ�ว่่าอะไร

รางวัลที่ 1 30th anniversary
NSTDA tumbler
จำ�นวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 ชุดปลูกมะเขือเทศ
จำ�นวน 3 รางวัล

ส่งคำ�ตอบมาร่วมสนุกได้ที่
กองบรรณาธิการสาระวิทย์ ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
หรือส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2564 7016 หรือทาง e-mail ที่ sarawit@nstda.or.th
อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ มาด้วยนะฮะ
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หมดเขตส่งคำ�ตอบ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ในสาระวิทย์ ฉบับที่ 99
สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

พฤษภาคม 2564

คำ�คม
นักวิทย์

ดร.นำ�ชัย ชีววิวรรธน์

The first principle is that you must not fool yourself and
you are the easiest person to fool.
- Richard Feynman -

หลักข้อที่ 1 ก็คอื ต้องไม่หลอกตัวเอง
เพราะเป็นคนทีโ่ ดนหลอกง่ายทีส่ ดุ แล้ว
- ริชาร์ด ไฟยน์แมน ภาพจาก Wikipedia.org

ริชาร์ด ไฟยน์แมน

(11 พฤษภาคม พ.ศ. 2461 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531)
นักฟิสิกส์ชาวอเมริกัน ผู้ทรงคุณค่าและมีอิทธิพลมากที่สุดคนหนี่งของคริสต์ศตวรรษที่ 20 ผลงานของไฟน์แมนมีมากมาย เช่น การขยายทฤษฎี
พลศาสตร์ ไฟฟ้าควอนตัมให้กว้างใหญ่ขึ้นมาก ซึ่งนำ�ไปสู่รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ เมื่อปี พ.ศ. 2508
ไฟน์แมนได้เขียนคำ�บรรยายฟิสิกส์ของไฟน์แมน (Feynman Lectures on Physics) อันโด่งดัง ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้สอนวิชาฟิสิกส์เป็น
จำ�นวนมาก ทั้งในแง่เนื้อหาและการนำ�เสนอ เป็นการพลิกการเรียนการสอนฟิสิกส์แบบเก่าๆ ให้เข้าใจง่าย
นอกจากนัน้ เขายังเป็นหนึง่ ในผูพ้ ฒ
ั นาระเบิดนิวเคลียร์ลกู แรกของโลกในโครงการแมนฮัตตัน เป็นหนึง่ ในผูต้ รวจสอบการระเบิดของกระสวยอวกาศ
แชลเลนเจอร์ และเป็นผู้ริเริ่มเสนอแนวคิดของนาโนเทคโนโลยี

สิทธิพิเศษสำ�หรับสมาชิก

ใบสมัครสมาชิก

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

สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ลิงก์  

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

https://forms.gle/jnj86w6J58Y9Nqqb8

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
สาระวิทย์เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายเดือน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/sci2pub/ หรือ บอกรับเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
จัดทำ�โดย ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วย

