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Editor’s
Note
World Space Week สััปดาห์์แห่่งการจััดกิิจกรรมอวกาศ
ในเดืือนตุุลาคม
สมััชชาใหญ่่แห่่งสหประชาชาติิ ได้้ประกาศให้้วัันที่่� 4-10 ตุุลาคม ของทุุกปีี เป็็นช่่วงสััปดาห์์อวกาศโลก หรืือ World
Space Week ซึ่่�งเป็็นช่่วงเวลาที่่�หน่่วยงานต่่างๆ และผู้้�คนมากมายจะร่่วมจััดกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอวกาศ โดย
ประเทศไทยก็็เป็็นหนึ่่�งในร้้อยกว่่าประเทศทั่่�วโลกที่่�เข้้าร่่วมเฉลิิมฉลอง World Space Week ที่่�มีีการจััดกิิจกรรม
อวกาศอย่่างต่่อเนื่่�องมาหลายปีี
นิิตยสารสาระวิิทย์์ ฉบัับเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2564 นี้้�จึึงได้้จััดเตรีียมเรื่่�องราวเกี่่�ยวกัับอวกาศมาให้้อ่่านกัันครัับ โดย
Cover Story ฉบัับนี้้� คุุณวิิวััฒน์์ จ่่างตระกููล ผู้้�ประสานงานประเทศไทย สััปดาห์์อวกาศโลกปีี พ.ศ. 2564 ให้้เกีียรติิ
มาถ่่ายทอดเรื่่�องราวของ World Space Week แบบลงลึึกในรายละเอีียดความเป็็นมา สามารถติิดตามอ่่านกััน
ในเล่่มได้้เลยครัับ
นอกจากข่่าวคราววงการอวกาศทั่่�วโลกที่่�มีีอย่่างต่่อเนื่่�อง กลัับมาที่่�ประเทศไทยของเรา ตอนนี้้�ข่า่ วที่่�ได้้รับั ความสนใจ
จากประชาชนคนไทยมากที่่�สุุด คงหนีีไม่่พ้้นคำำ�ประกาศของนายกรััฐมนตรีีที่่�ได้้กำำ�หนดเป้้าหมายเปิิดประเทศไทย
รัับนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิให้้ได้้ในวัันที่่� 1 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2564 แต่่ก็็มีีข้้อสงสััยและกัังวลใจของหลายๆ ฝ่่าย
ในเรื่่�องของตััวเลขการฉีีดวััคซีีนที่่�ยัังไม่่ครอบคลุุม 70 เปอร์์เซ็็นต์์ของประชากร เราคงต้้องรอฟัังความชััดเจน
จากภาครััฐในเรื่่�องนี้้�กัันต่่อไปครัับ

☺

ปริิทััศน์์ เทีียนทอง
บรรณาธิิการ

Cover Story
วิวัฒน์ จ่างตระกูล
ผู้ประสานงานประเทศไทย สัปดาห์อวกาศโลกปี 2021

โปสเตอร์์สััปดาห์์อวกาศโลกปีี 2021
ที่่�มา https://www.worldspaceweek.org/media/poster/
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� เพราะเห็็นข่่าวอวกาศบ่่อยครั้้�ง ไม่่ว่า่ จะเป็็นการท่่อง
ปีีนี้ค
้� นไทยอาจตื่่�นตััวเรื่่�องอวกาศมากขึ้้น
เที่่�ยวอวกาศโดยบริิษััทเอกชนสามรายคืือ Virgin Galactic, Blue Origin และ SpaceX
ซึ่่�งได้้ร่่วมสร้้างสถิิติิส่่งมนุุษย์์อายุุน้้อยสุุ ด อายุุมากสุุ ด รวยสุุ ด ขึ้้�น-ลงที่่�เดีียวกััน หรืือ
ลููกเรืือที่่�เป็็นพลเรืือนล้้วนทั้้�งยานไปอวกาศ และยัังมีียานอวกาศไปไกลถึึงดาวอัังคารไล่่ๆ
กัันถึึงสามชาติิทั้้�งสหรััฐอเมริิกา จีีน และยููเออีี รวมทั้้�งจีีนที่่�เริ่่�มสร้้างสถานีีอวกาศแห่่งใหม่่
และที่่� น่่ า ตื่่� น เต้้ น สำำ�หรัั บ ชาวไทยคืื อ การเปิิ ด ตัั ว โครงการดาวเทีียมและยานอวกาศของ
พัั นธมิิตร Thai Space Consortium (TSC) โดยหน่่วยงานของรััฐสามแห่่งที่่�จัับมืือกััน
พัั ฒนาโครงการมาหลายปีี อีีกทั้้�งข่่าวการร่่าง พรบ.กิิจการอวกาศไทย ที่่�ทำำ�ให้้หลายคนสงสััย
ว่่าไทยเราจะมีีองค์์การอวกาศ จะส่่งคนและยานอวกาศเมื่่�อไหร่่อย่่างไร (และทำำ�ไมด้้วย)

ดาวเทีียมสปุุตนิิก-1 วััตถุุแรกที่่�มนุุษย์์สามารถส่่งขึ้้น� โคจรรอบโลกสำำ�เร็็จเมื่่�อวัันที่่� 4 ตุุลาคม พ.ศ. 2497
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ก็ เ ป็ น เรื่ อ งดี ที่ ตื่ น ตั ว เรื่ อ งอวกาศ
มากขึ้ น จะได้ รู้ ว่ า โลกเราอยู่ ใ นสภาวะ
การแข่งขันทางอวกาศ (space race)
รอบสองและไม่ ไ ด้ เ ป็ น การแข่ ง ขั น ทาง
การเมือง และการทหารเหมือนเมือ่ รอบแรก
เมื่อกว่าครึ่งศตวรรษก่อนระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต (หรือรัสเซียใน
อดีตที่เป็นระบบอบคอมมิวนิสต์ผนวกกับ
อี ก หลายรั ฐ ) ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด สงครามเย็ น
(อาจเป็นศัพท์ทเ่ี ยาวชนยุคนี้ ไม่คนุ้ อธิบาย
ง่ายๆ ว่าเขาแข่งกันสร้างกำ�ลังอาวุธแต่

ไม่ได้รบกันจริงๆ) แล้วสงครามเย็นก็ปะทุ
ขึ้นตอนโซเวียตสามารถส่งยานอวกาศ
ขึ้ น โคจรรอบโลกได้ ก่ อ นใครเมื่ อ วั น ที่
4 ตุลาคม พ.ศ. 2497 และทำ�ให้ชาว
อเมริกันหวาดกลัวว่าถ้าโซเวียตสามารถ
ส่ ง วั ต ถุ ขึ้ น อวกาศได้ หากวั ต ถุ นั้ น เป็ น
ระเบิ ด นิ ว เคลี ย ร์ แ ทนจะเป็ น อย่ า งไร
สหรั ฐ อเมริ ก าจึ ง เร่ ง พั ฒ นาเทคโนโลยี
อวกาศเพื่อให้ทันกัน และเป็นจุดเริ่มต้น
ของการแข่งขันทางด้านอวกาศที่ทำ�ให้
โลกได้เห็นมนุษ ย์ขึ้นโคจรรอบโลกเป็น

การลงนามสนธิิสััญญาอวกาศเมื่่�อต้้นปีี พ.ศ. 2507
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ครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2504 ผูน้ นั้ คือ ยูริ กาการิน
(Yuri Gagarin) จากโซเวียต ซึง่ ผลักดันให้
สหรัฐอเมริกาตั้งเป้าหมายให้ไกลขึ้นเป็น
ดวงจันทร์ ซึ่งก็สำ�เร็จได้ ในปี พ.ศ. 2512
แต่การแข่งขันทางด้านอวกาศยุคแรก
นั้นไม่ใช่เรื่องสนุกสำ�หรับชาวโลก เพราะ
ประเด็นด้านการทหาร หรือคิดง่ายๆ ว่า
ถ้าส่งยานอวกาศน้ำ�หนักเท่าไรไปอวกาศ
ได้ก็สามารถส่งระเบิดนิวเคลียร์น้ำ�หนัก
เท่ากันได้ นานาชาติจงึ พยายามดับไฟด้วย
วิธที างการทูต โดยองค์การสหประชาชาติ
(United Nations) ได้ ตั้ ง คณะทำ � งาน
ขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อการนี้ และชวนให้
ประเทศสมาชิกร่วมกันแสดงเจตนาใน
การรักษาสันติภาพด้วยการออกสนธิสญ
ั ญา
ว่ า ด้ ว ยหลั ก กำ � กั บ ดู แ ลกิ จ กรรมของรั ฐ
ต่างๆ ในการสำ�รวจและใช้ประโยชน์จาก
อวกาศห้ ว งลึ ก รวมทั้ ง ดวงจั น ทร์ แ ละ
เทหวัตถุอนื่ ๆ อย่างสันติ หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า
สนธิสญ
ั ญาอวกาศ (Outer Space Treaty)
มี ก ารลงนามเมื่ อ ต้ น ปี พ.ศ. 2507
โดยประเทศต่างๆ ถึง 63 ชาติรวมทั้ง
ประเทศไทย และมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 10 ตุลาคม
ปีเดียวกันนั้น
ปัจจุบนั สนธิสญ
ั ญานีม้ ภี าคี 111 ประเทศ
ส่วนการแข่งด้านอวกาศของสองประเทศ
มหาอำ�นาจสมัยนั้นยุติลงด้วยกิจกรรมใน
อวกาศที่หลายคนอาจลืมไปแล้ว นั่นคือ
ภารกิจอะพอลโล-โซยูซ (Apollo-Soyuz ทาง
โซเวียตเรียกว่าภารกิจโซยูซ-อะพอลโล)
ที่ ม นุ ษ ย์ อ วกาศจากสหรั ฐ อเมริ ก าและ
โซเวียตจับมือกันกลางอวกาศเมือ่ วันที่ 17
กรกฎาคม พ.ศ. 2518
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ถึงแม้การแข่งขันด้านอวกาศได้ยตุ ไิ ป
แต่ผลจากการแข่งขันพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศตลอดเวลาหลายสิบปีนนั้ ก็ได้สร้าง
ความเจริญทางวิทยาการอย่างมหาศาล
ที่ให้ประโยชน์ตอ่ ประชากรทัง้ โลก จวบจน
ปี พ.ศ. 2542 องค์การสหประชาชาติได้
ประกาศให้ฉลองความมุ่งมั่นของมนุษย์
ในการพั ฒ นาวิ ท ยาการเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ความเป็ น อยู่ ใ ห้ ดี ขึ้ น อย่ า งยั่ ง ยื น ด้ ว ย
“สัปดาห์อวกาศโลก” (World Space
Week) โดยอิ ง กั บ สองวั น สำ � คั ญ ด้ า น
อวกาศคือ 4 กับ 10 ตุลาคม
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมาก็มี
การฉลองสัปดาห์อวกาศโลก ประกอบด้วย
งานกิจกรรมเผยแพร่และการศึกษาด้าน
อวกาศ ซึ่งจัดโดยองค์การอวกาศ เอกชน
อุตสาหกรรมอวกาศ โรงเรียน สถาบันการศึ ก ษา ท้ อ งฟ้ า จำ � ลอง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
และชมรมดาราศาสตร์ ทั่ ว โลก โดย
จัดกิจกรรมกันในช่วงเวลาเดียวกัน การ
ประสานให้ มี ก ารจั ด งานกิ จ กรรมด้ า น
อวกาศพร้ อ มๆ กั น มี พ ลั ง ในการดึ ง ดู ด
ความสนใจของประชาชนและสื่อมวลชน
ได้ ดี ก ว่ า ตั ว อย่ า งเช่ น ใน พ.ศ. 2560
สัปดาห์อวกาศโลกได้ทำ�สถิติจำ�นวนงาน
กิจกรรมถึงกว่า 4,000 งาน ใน 82 ประเทศ
ทั่วโลก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนับตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมากว่า 2 ล้านคน
และมีผู้ชมทางสื่อสารมวลชนต่างๆ กว่า
500 ล้านคน
สั ป ดาห์ อ วกาศโลกมี ก ารประสาน
งานโดยองค์ ก ารสหประชาชาติ ด้ ว ย
การสนับสนุนจากสมาคมสัปดาห์อวกาศ
โลก (World Space Week Association:

WSWA) โดย WSWA เป็นแกนนำ�ใน
การทำ�งานร่วมกับผู้ประสานงานระดับ
ประเทศ (National Coordinators) ซึง่ เป็น
ผู้ โพรโมตและประสานงานกิจกรรมฉลอง
สัปดาห์อวกาศโลกในแต่ประเทศ
เป้าหมายของงานสัปดาห์อวกาศโลก
คือ
- ช่วยต่อยอดกิจกรรมการศึกษาและ
เผยแพร่ด้านอวกาศ
- ส่งเสริมความรูว้ า่ การสำ�รวจอวกาศให้
ประโยชน์กับเราได้อย่างไร
- ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากอวกาศ
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
- แสดงการสนับสนุนของประชาชนต่อ
โครงการอวกาศต่างๆ
- เพือ่ จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้
เยาวชนสนใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์
- ส่งเสริมความร่วมมือในกิจกรรมการ
ศึกษาและเผยแพร่ด้านอวกาศระดับ
นานาชาติ

สำ�หรับปีนี้ ได้มีการกำ�หนดธีมพิเศษ
คือ “สตรีในอวกาศ” (Women in Space)
ซึ่ ง มิ ไ ด้ ห มายถึ ง ผู้ ห ญิ ง ที่ ไ ด้ ไ ปอวกาศ
อย่างเดียวแต่รวมถึงผู้หญิงในทุกด้านที่มี
ส่วนขับเคลือ่ นวิทยาศาสตร์และวิทยาการ
ไปถึงอวกาศได้ และก็เป็นธีมที่เหมาะกับ
ยุคสมัยนี้ที่ประเด็นด้านความเท่าเทียม
ทางเพศเป็นเรื่องสำ�คัญ ไม่ใช่แค่สำ�หรับ
สตรีเอง แต่ตอ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนสำ�หรับ
ทั้งโลกของเรา ก่อนจะไปถึงประเด็นขอ
หยิบยกตัวอย่าง Women in Space เด่นๆ
ให้รู้จักกันดีกว่า
ปีนี้มีภารกิจไปสำ�รวจดาวอังคารถึง
สามรายการ แล้วสองภารกิจมีผหู้ ญิงเป็น
ตัวเอกด้วย ภารกิจของนาซา (NASA) ที่
ชื่อว่า Mars 2020 (เพราะออกเดินทาง
ปี ค.ศ. 2020) มีการนำ�เฮลิคอปเตอร์ไป
ทดลองบินที่นั่นด้วยคือยานอินเจนิวอิตี
(Ingenuity) แล้วก็ท�ำ การบินได้ส�ำ เร็จและ
บินได้มากกว่าเป้าหมายด้วย โดยหัวหน้า
ทีมวิศวกร Ingenuity เป็นสตรีชอื่ มีมี ออง

มีีมีี ออง หััวหน้้าทีีมวิิศวกรเฮลิิคอปเตอร์์ดาวอัังคารของนาซา
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(Mimi Aung) เป็ น ชาวพม่ า ที่ อ พยพ
ไปอยู่สหรัฐอเมริกาแต่เด็ก ส่วนภารกิจ
ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือยูเออี ที่
ชื่อ Emirates Mars Mission นั้นเป็น
ผลงานของสตรีอย่างเต็มเปี่ยม เริ่มจาก
หัวหน้าองค์การอวกาศยูเออี ซึ่งเป็นรอง
หัวหน้าภารกิจ และเป็นรัฐมนตรีกระทรวง
วิทยาศาสตร์ขั้นสูง เป็นผู้หญิงชื่อ ซารา
อัล อะมีรี (Sarah Al Amiri) ด้วยวัยเพียง
34 ปี คุ ณ ซาราเองเคยอยู่ ใ นที ม สร้ า ง
ดาวเทียมดวงแรกๆ ที่สร้างในยูเออี และ
ทีมวิศวกรยานอวกาศโฮป (Hope) ที่ ไป
สำ�รวจบรรยากาศดาวอังคารส่วนมากก็
เป็นผู้หญิงชาวยูเออีและอายุเฉลี่ยเพียง
28 ปีเท่านั้น

นอกจากนี้ในอีกไม่กปี่ ขี า้ งหน้าภารกิจ
อาร์ทมี สิ (Artemis) ไปดวงจันทร์ทนี่ �ำ โดย
นาซา (ต้องบอกว่านำ�โดยนาซา เพราะ
นาซาต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ จากอี ก
หลายประเทศ) แค่ชื่อภารกิจก็เป็นหญิง
แล้วคือตามตำ�นานกรีก Artemis เป็น
ฝาแฝดกับอะพอลโล (Apollo) ชื่อของ
โครงการไปดวงจันทร์เมื่อค่อนศตวรรษ
ก่ อ นหน้ า อี ก ทั้ ง เมื่ อ สองปี ก่ อ นในการ
เปิ ด ตั ว ชุ ด มนุ ษ ย์ อ วกาศรุ่ น ใหม่ ก็ ไ ด้ ใ ห้
วิศวกรหญิงมาใส่สาธิต กอปรกับปัจจุบัน
สหรัฐอเมริกาก็มีตัวเลือกนักอวกาศ
หญิ ง มากกว่ า ใคร เริ่ ม จาก
สองคนที่มีประสบการณ์
ทำ � งานบนสถานี อ วกาศ
มาแล้ ว เมื่ อ มานานมานี้
และอายุยังไม่มาก บวก
กั บ อี ก หลายคนที่ อ ยู่ ใ น
กลุม่ ฝึกหัดอยูต่ อนนี้ จึงมี
ความเป็นไปได้สงู ทีม่ นุษย์
คนแรกในรอบกว่า 50 ปี
(หลังภารกิจอะพอลโล 17
เมื่อปลายปี พ.ศ. 2525

ซารา อััล อะมีีรีี หััวหน้้าองค์์การอวกาศยููเออีีผู้้�ส่่ง
ยานอวกาศไปดาวอัังคาร

ก็ไม่มีใครได้ไปดวงจันทร์อีกเลย) จะเป็น
ผู้หญิงอเมริกัน
หากย้อนไปในอดีต นักบินอวกาศหญิง
คนแรกก็มาจากชาติแรกที่ส่งยูริ กาการิน
มนุษย์คนแรกไปโคจรรอบโลกสำ�เร็จ นัน่ คือ
สหภาพโซเวียต แถมยังมีพื้นเพคล้ายกัน
กับยูริ ตรงที่เป็นชาวบ้านชนชั้นแรงงาน
มาก่อน โดยคุณวาเลนตินา เทเรชโควา
(Valentina Tereshkova) ก่อนสมัครเป็น
นักบินอวกาศเธอเป็นเพียงสาวโรงงานทอผ้า

วาเลนติินา เทเรชโควา นัักอวกาศหญิิงคนแรกของโลก
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แต่ด้วยจิตใจของนักผจญภัย เธอชอบ
แอบออกจากบ้ า นไปฝึ ก โดดร่ ม จนได้ ดี
กลายเป็นนักแข่งขันดิ่งพสุธาสมัครเล่น
ตั้งแต่วัย 22 โดยที่บ้านไม่รู้เรื่อง เธอใช้
คุณสมบัติอย่างหลังนี้สมัคร จากผู้ผ่าน
เกณฑ์ 400 คนเธอผ่ า นการทดสอบ
หลายด่าน และอบรมจนขึ้นถึงกลุ่มว่าที่
นักอวกาศหญิงกลุม่ แรกของประเทศ 5 คน
และแล้ววาเลนตินาก็ได้รบั เลือกให้ขนึ้ บิน
อวกาศเดีย่ วกับยานวอสตอก-6 (Vostok-6)
เมือ่ วันที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2506 ได้ โคจร
รอบโลก 48 รอบเป็นเวลาเกือบ 3 วันเต็ม
ขากลั บ สู่ โ ลกเธอต้ อ งเปิ ด ประตู ข อง
แคปซูลยานอวกาศแล้วโดดร่มออกมาที่
ความสูงถึง 6 กิโลเมตร
เนื่ อ งตอนนั้ น ยานอวกาศยั ง ไม่ มี
ระบบการลงจอดอย่ า งปลอดภั ย เธอ
ได้ รั บ บาดเจ็ บ เล็ ก น้ อ ยเมื่ อ ถึ ง พื้ น โลก
กลางทะเลทราย มีชาวบ้านวิ่งเข้ามาให้
ความช่วยเหลือ ให้น้ำ�กับอาหารเธอกิน
จนกระทั่ง เจ้ าหน้ าที่ มารับตัว นอกจาก
วาเลนตินาจะได้เป็นสตรีคนแรกที่ขึ้นไป
โคจรรอบโลกสำ�เร็จ เธอยังเป็นสตรีอายุ
น้อยที่สุดด้วยวัยเพียง 26 ปี และเป็น
คนเดี ย วที่ บิ น อวกาศเดี่ ย วรอบโลกได้
จวบจนทุกวันนี้ หลังได้รับการยกย่องเป็น
ฮีโรหญิงและออกทัวร์ประชาสัมพันธ์ทั่ว
โลกถึง 42 ประเทศ วาเลนตินายังได้
ทำ�หน้าที่เป็นทูตสันติภาพแก่ทั้งโซเวียต
และรัสเซียจวบจนทุกวันนี้ เธอเรียนต่อ
จนจบปริญญาเอกด้านวิศวกรรมการบิน
อวกาศและสอบผ่านหลักสูตรนักบินอวกาศ
อีกครั้ง แต่ไม่มีใครยอมให้เธอเสี่ยงขึ้น
บินอวกาศอีก วาเลนตินาได้ขยับไปเล่น

การเมื อ งซึ่ ง เธอยั ง คงมี บ ทบาทในสภา
จนถึงทุกวันนี้ด้วยวัย 84 ปี
ทั้ ง นี้ ค วามก้ า วหน้ า ด้ า นการสำ � รวจ
อวกาศก็ มี ผู้ ห ญิ ง เป็ น แกนนำ � หลายคน
ถึงแม้ว่าในสมัยโครงการ Apollo ช่วง
คริสต์ทศวรรษที่ 1960 นาซาจะมีพนักงานหญิ ง ในสั ด ส่ ว นที่ น้ อ ยเพี ย งไม่ เ กิ น
16 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ที่ เ ป็ น ผลจากความไม่
เสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา และ

การงานสำ�หรับผู้หญิงในสมัยนั้นก็ยังมี
ตั ว อย่ า งที่ โ ดดเด่ น อย่ า งคุ ณ แคเทอรีน
จอห์นสัน (Katherine Johnson) หนึ่งใน
ทีมคณิตกร (computer – สมัยก่อนนั้น
ใช้เรียกคนจริงๆ ที่เป็นผู้ทำ�การคำ�นวณ)
ทีส่ ามารถคำ�นวณวิถใี นการส่งยานอวกาศ
ทีม่ มี นุษย์ขนึ้ โคจรรอบโลกได้ส�ำ เร็จ รวมทัง้
การคำ�นวณหาช่วงเวลาการยิงจรวดและ
วิถีการกลับสู่โลกได้สำ�เร็จ อีกทั้งยังเป็น

แคเทอรีีน จอห์์นสััน ผู้้�คำำ�นวณวิิถีีส่่งยานอวกาศไปและกลัับได้้สำ�ำ เร็็จ
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ผู้ ริ เริ่ ม โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การ
คำ � นวณต่ า งๆ ของภารกิ จ อวกาศให้
รวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ด้วยความเป็นทั้งผู้หญิง
และผิวดำ�ในสมัยนั้น เธอและคณิตกร
หญิงอีกจำ�นวนมากที่ NASA กลับไม่ได้
รับการยกย่อง
จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2558 ประธานาธิบดี
บารัก โอบามา (Barack Obama) ได้
มอบเหรียญเชิดชูเกียรติขั้นสูงสุดให้แก่
คุณแคเทอรีน ร่วมกับสตรีผิวดำ�ท่านอื่นๆ
จากทีมเดียวกัน เรื่องราวของเธอและ
ทีมคณิตกรหญิงผิวดำ�ได้รับการถ่ายทอด

เป็นนวนิยายและภาพยนตร์เรือ่ ง Hidden
Figures เมื่อปี พ.ศ. 2559 และส่งผลให้
นาซาตัง้ ชือ่ อาคารศูนย์วจิ ยั คอมพิวเตอร์ท่ี
สร้างใหม่ตามชือ่ เธอในปีเดียวกัน และยัง
เปลี่ยนชื่อถนนหลักกลางศูนย์นาซาเป็น
Hidden Figures Way ในอีกสองปีต่อมา
แต่กว่ามนุษยชาติเราจะส่งคนขึน้ อวกาศ
ได้ก็อาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
หลายแขนงที่มีสตรีหลายท่านร่วมสร้าง
เอาไว้ ในอดีต เช่น เฮนรีเอตตา เลวิตต์
(Henrietta Leavitt, 4 กรกฎาคม พ.ศ.
2411–12 ธันวาคม พ.ศ. 2464) เธอได้

เฮนรีีเอตตา เลวิิตต์์ ผู้้�ค้น้ พบความสััมพัันธ์์ระหว่่างคาบกัับความสว่่างที่่�ผัันแปรของดาวฤกษ์์ชนิิด Cepheid
variable
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เริ่ ม เป็ น อาสาสมั ค รที่ ห อดู ด าวของ
มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดเมื่อปี พ.ศ. 2438
อาศัยความละเอียดละออ ความช่างสังเกต
และคิดวิเคราะห์ จนริเริม่ พัฒนามาตรฐาน
การหาความสว่างของดวงดาว และใน
พ.ศ. 2455 เธอได้ค้นพบความสัมพันธ์
ระหว่างคาบกับความสว่างที่ผันแปรของ
ดาวฤกษ์ชนิด Cepheid variable จนนำ�
ไปสู่การคำ�นวณระยะห่างของดาวฤกษ์
ระหว่างกาแล็กซีได้
โดยเฉลี่ยครึ่งหนึ่งของประชากรโลก
เราเป็นชายและอีกหนึง่ เป็นหญิง แต่ผหู้ ญิง
กลับมีสัดส่วนในงานการโดยเฉพาะด้าน
อวกาศน้อย อย่างทีน่ าซาถึงจะเพิม่ อัตราส่วน
พนักงานหญิงจาก 16 เปอร์เซ็นต์ ในคริสต์ทศวรรษที่ 1960 ขึ้นเท่าตัวในปัจจุบัน
ก็ ยั ง ไม่ ส อดคล้ อ งต่ อ อั ต ราส่ ว นผู้ ห ญิ ง
ในประเทศ ในหลายประเทศอัตราส่วน
น้อยกว่านี้มาก หากจะมองด้วยความเป็น
กลางแล้ว สังคมใดทีอ่ ตั ราส่วนหญิง-ชาย
ในวงการงานไหนๆ สอดคล้ อ งกั น กั บ
สัดส่วนประชากรถึงจะถือว่าได้ประโยชน์
ทรัพยากรบุคคลอย่างเต็มทีแ่ ละยัง่ ยืน ซึง่
จะเป็นไปได้หากสังคมนั้นมีการส่งเสริม
ความเท่าเทียมในการเข้าถึงทั้งการศึกษา
และงานการอย่างเป็นระบบ
สำ�หรับกิจกรรมต่างๆ ของคนไทยที่
เข้าร่วมสัปดาห์ โลกปีนี้ ติดตามได้ทาง
เฟชบุ๊ก World Space Week Thailand
แล้วคุณจะได้ทราบว่าเยาวชนไทย โดย
เฉพาะผูห้ ญิงไทยก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว

บทความพิเศษ
อรพินท์ วิภาสุรมณฑล เมนช

รัังสีีคลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้า

จากอุุปกรณ์์ไฟฟ้้าเป็็นอัันตราย
ต่่อร่่างกายและสมองเราจริิงหรืือ ?

ก

ารทำ � กิ จ วั ต รประจำ � วั น ในชี วิ ต
ของเราไม่ ว่ า จะที่ บ้ า นหรื อ ที่
ทำ�งานเริม่ มีความทันสมัยสะดวกสบาย
ตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ยี่สิบเมื่อ
เรามีไฟฟ้าใช้ รอบๆ ตัวเราไม่ว่าที่บ้าน
หรือที่ทำ�งานแวดล้อมไปด้วยอุปกรณ์
ไฟฟ้ามาช่วยอำ�นวยความสะดวก ตัง้ แต่

สายไฟฟ้ า หลอดไฟฟ้ า โคมไฟฟ้ า
หม้อแปลงไฟ พัดลม ตู้เย็น ทีวี วิทยุ
โทรศัพท์ โดยเฉพาะโทรศัพท์ มีพฒ
ั นาการ
อย่างรวดเร็ว ปัจจุบนั ประชากรโลกส่วนใหญ่
ทั้ง เด็กและผู้ ใหญ่ต่างก็ใช้ โทรศัพท์มือ
ถื อ แบบไร้ ส าย ทั้ ง แบบเซลล์ โ ฟนหรื อ
สมาร์ตโฟน
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อุ ป กรณ์ ทุ ก ชนิ ด ที่ ทำ � งานโดยใช้
กระแสไฟฟ้าสลับพวกนี้ ทุกครั้งที่เรา
กดสวิตช์เปิดใช้งานจะแผ่คลืน่ แม่เหล็ก
ไฟฟ้ า ในช่ ว งความถี่ ต่ำ � ออกมารอบๆ
รังสีทเี่ ราได้รบั เป็นประเภทไม่กอ่ ไอออน
(non-ionizing radiation) คือมีพลังงาน
อยู่ในย่านไม่สูงถึงขั้นทำ�ให้อะตอมหรือ

บทความพิเศษ

โมเลกุลแตกตัวเป็นไอออน และไม่มผี ล
ต่อเนื้อเยื่อในเชิงความร้อน นักวิจัยทั่ว
โลกเริ่มตั้งคำ�ถามว่าพลังงานแม่เหล็ก
ไฟฟ้าที่เราได้รับอยู่ทุกวัน วันแล้ววัน
เล่านั้นมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย
และมีอันตรายต่อสมองหรือไม่ มีการ
ศึกษาวิจัยเพื่อตอบคำ�ถามนี้อย่างกว้าง
ขวางมาโดยตลอด
ในปี พ.ศ. 2535 รัฐสภาอเมริกาได้
ออกกฎหมายจัดตั้งโปรแกรมเฉพาะกิจ
นำ � โดยสถาบั น วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ร่วมมือกับสถาบัน
กระทรวง และอุตสาหกรรมต่างๆ ที่
เกีย่ วข้อง มีเป้าหมายให้ตงั้ คณะทำ�งาน
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินผลงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อสรุปเรื่องนี้
มาเผยแพร่ต่อสาธารณชน
โปรแกรมนี้ ได้พิมพ์สรุปผลกระทบ
จากการรับรังสีจากอุปกรณ์และเครื่อง
ใช้ ไ ฟฟ้ า ตามบ้ า นและที่ ทำ � งานโดย
ใช้ กำ � ลั ง ไฟฟ้ า จากปลั๊ ก ไฟฟ้ า ความถี่
50-60 เฮิรตซ์ ในรูปคำ�ถามคำ�ตอบ เผย
แพร่ในปี พ.ศ. 2545 [1]
สำ � หรั บ ประเทศไทย สำ � นั ก งาน
คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ได้จัดทำ�มาตรฐาน
ความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จาก
การใช้เครือ่ งวิทยุคมนาคม และประกาศ
บังคับใช้มาตั้งแต่ วันที่ 5 พฤษภาคม
พ.ศ. 2550
คณะผู้เชี่ยวชาญไทยได้วิเคราะห์
ข้ อ มู ล การศึ ก ษาวิ จั ย ที่ ป รากฏใน
บทความที่ลงพิมพ์ ในวารสารวิชาการ

น่ า เชื่ อ ถื อ เป็ น จำ � นวนมาก และในปี
พ.ศ. 2558 กสทช. ได้จัดพิมพ์เอกสาร
เพื่ อ ตอบคำ � ถามประชาชนเกี่ ย วกั บ
ผลกระทบของสนามแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ใน
ประเด็นต่างๆ อย่างกว้างขวาง [2]
จากเอกสารทั้ ง ของรั ฐ บาลสหรั ฐ อเมริกาและไทยสรุปได้อย่างกว้างๆ ว่า
จากผลงานศึกษาวิจัยเท่าที่ผ่านมาจนถึง
ปี พ.ศ. 2557 นัน้ ยังไม่มหี ลักฐานน่าเชือ่ ถือ
ที่ส่อว่าการรับรังสีจากการใช้งานอุปกรณ์
ไฟฟ้าดังกล่าวข้างต้น (ในสถานการณ์
และระยะเวลาที่ พิ จ ารณา) มี อั น ตราย
ต่อสุขภาพกายและสมองของมนุษย์ ใน
ผู้ ใหญ่ตลอดจนถึงเด็กเล็ก
อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2557 กลุ่ม
นั ก วิ จั ย นานาชาติ (สวิ ต เซอร์ แ ลนด์
เบลเยี ย ม สหรั ฐ อเมริ ก า) เริ่ ม ศึ ก ษา

สเปกตรััมคลื่่�นแม่่เหล็็กไพฟ้้าในช่่วงความถี่่�ต่่างๆ

ผลกระทบจากการรั บ รั ง สี จ ากการใช้
เครื่องสื่อสารไร้สาย (โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ไร้สาย แล็ปท็อป และแท็บเล็ต)
ต่ อ การทำ � งานของสมองส่ ว นความ
จำ�ภาพ (figured memory) และส่วน
ความจำ�คำ� (verbal memory) ในกลุ่ม
เด็กวัยรุ่น (adolescents)
วิธีการศึกษาวิจัยนี้น่าเชื่อถือกว่า
ที่ ผ่ า นๆ มา กลุ่ ม เด็ ก อาสาสมั ค รใน
งานวิจยั นีค้ อื นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย (อายุ 12-17 ปี)
ของโรงเรียนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
กลุ่มแรกเริ่มเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555
จำ�นวน 24 โรงเรียน จำ�นวนนักเรียน
425 คน กลุ่มที่สองเริ่มเดือนเมษายน
พ.ศ. 2557 จำ � นวน 22 โรงเรี ย น
จำ�นวนนักเรียน 418 คน มีการติดตาม

(เครดิิตภาพ https://infocenter.nbtc.go.th/storage/files/_contentSource_20200227_040319_1582794199019.pdf )
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บทความพิเศษ

ผลต่อเนื่องทุกปีจนถึงเดือนเมษายน
พ.ศ. 2559
กลุ่ ม วิ จั ย นี้ ใ ช้ เ ครื่ อ ง portable
exposimeter วั ด ปริ ม าณรั ง สี ส ะสม
(doze ที่ผู้ ใช้ได้รับ) จากการใช้อุปกรณ์
สือ่ สารไร้สาย (โทรศัพท์มอื ถือ โทรศัพท์
ไร้สาย แล็ปท็อป และแท็บเล็ต) ในกิจกรรม
ต่างๆ คือ ใช้เป็นโทรศัพท์ ใช้เล่นเกม
ใช้ส่งข้อความ (texting) จากเครือข่าย
บริการโทรคมนาคมสองเครือข่าย ได้แก่
GSM (global system for mobile
communications) และ UTMS (universal
mobile telecommunication system)
(พบว่าระบบ GSM ปล่อยรังสีออกมา
มากกว่าระบบ UTMS 100-500 เท่า)
ข้ อ มู ล เวลาที่ ใ ช้ อุ ป กรณ์ สื่ อ สาร
ไร้สายส่วนหนึ่งได้จากการให้นักเรียน
จำ�นวน 322 คน ตอบแบบสอบถาม
อีกส่วนหนึ่งจากผู้บันทึกการใช้เครื่อง
(operator data) ซึ่งข้อมูลจากนักเรียน
มักสูงกว่าเสมอ ต้องมีการปรับแก้ ให้
สมเหตุสมผลกัน
ข้อมูลความจำ�วัดโดยใช้แบบทดสอบ
ความจำ � มาตรฐาน (standardized

computerized testing
system) ผลลัพธ์คือความ
แตกต่ า งของคะแนน
ก่ อ นกั บ หลั ง เข้ า ร่ ว ม
โปรแกรมทดลองในเวลา
หนึ่ ง ปี ถ้ า มี ค่ า เป็ น ลบ
แสดงว่าความจำ�เสื่อม
ลง ถ้าเป็นบวกแสดงว่า
ความจำ�ดีขึ้น
เ นื่ อ ง จ า ก ส ม อ ง
ด้ า นซ้ า ยทำ � งานเกี่ ย วกั บ คำ � พู ด สมอง
ด้ า นขวาเกี่ ย วกั บ รู ป ภาพ ในการใช้
เครื่องโทรศัพท์มือถือนั้น ข้อมูลจึงแยก
ย่ อ ยเป็ น กรณี ถื อ เครื่ อ งมื อ ขวา-ฟั ง
หู ข วา และกรณี ถื อ เครื่ อ งมื อ ซ้ า ย-ฟั ง
หูซ้าย
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าโดยเฉลี่ย
ต่อวันต่อจำ�นวนนักเรียนทัง้ หมด สมอง
ได้ รั บ รั ง สี เ ป็ น ปริ ม าณรั ง สี ส ะสม
ร้อยละ 82.3 มาจากการใช้ โทรศัพท์
(ร้อยละ 66 หากคิดจากระยะเวลา
ที่ได้จากผู้บันทึกการใช้เครื่อง)
- ผลเปรียบเทียบความจำ�ส่วนเกี่ยวกับ
รูปมีคา่ เป็นลบ (มีผลกระทบในด้านลบ)
แต่ตัวเลขผลต่างไม่มีนัยยะสำ�คัญทาง
สถิ ติ ถ้ า คิ ด จากกลุ่ ม ทดลองทั้ ง หมด
แต่มีนัยยะสำ�คัญถ้าใช้ข้อมูลจากเวลา
บันทึกการใช้เครื่อง
- ผลของรั ง สี จ ากโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ไร้
สายต่อความจำ�ส่วนรูปภาพมีค่าเป็น
ลบ เริ่มมีนัยยะสำ�คัญในกรณีที่มักใช้
โทรศัพท์ด้านขวาของสมอง (ผลจาก
ผู้ ใช้ด้านซ้ายข้อมูลมีจำ�นวนน้อย สรุป
ผลไม่ได้)
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- ผลเปรียบเทียบความจำ�ส่วนเกีย่ วกับ
คำ�พูดมีค่าเป็นบวก แต่ไม่น่าเชื่อถือ
- รังสีจากเครือ่ งสือ่ สารไร้สายในกิจกรรม
อื่นๆ ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพแต่
อย่างใด
สรุ ป การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานนี้ ส่ อ ว่ า
รังสีช่วงคลื่นวิทยุจากการใช้ โทรศัพท์
มือถือและโทรศัพท์ไร้สายมีผลต่อความจำ�
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพ (ถือด้านขวา
ที่อยู่ใกล้สมองด้านขวาซึ่งจะได้รับรังสี
กว่าบริเวณอืน่ ๆ) แต่ไม่อธิบายถึงสาเหตุ
ไม่ได้อธิบายว่าเกีย่ วข้องกับกระบวนการ
อะไรในสมอง ผู้วิจัยลงความเห็นว่าควร
มีการศึกษาทดลองกับกลุม่ ผู้ ใช้อนื่ ๆ เพือ่
ให้ได้ผลแน่ชัดยิ่งขึ้น พร้อมแนะนำ�ด้วย
ว่าความเสี่ยงต่อผลกระทบในระยะยาว
จะลดลงได้ หากผู้ ใช้ โทรศัพท์ ไร้สาย
หลีกเลีย่ งการได้รบั รังสีปริมาณมากเกิน
ไปโดยไม่ถือหูฟังใกล้หูเกินไป [3]

เอกสารอ้้างอิิง

1. https://www.niehs.nih.gov/health/materials/electric_and_magnetic_fields_
associated_with_the_use_of_electric_power_questions_and_answers_
english_508.pdf)
2. https://infocenter.nbtc.go.th/storage/
files/_contentSource_20200227_
040319_1582794199019.pdf
3. Environmental Health Perspectives,
126(7) July 2018)

ระเบียงข่าววิทย์-เทคโนฯ ไทย

ผิวกายจากสาหร่ายมุกหยก (Nostoc commune)” ประกอบด้วย
สบู่ แอลกอฮอล์ เ จล และครี ม บำ � รุ ง ผิ ว โดยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทั้ ง 3 มี
คุณสมบัติในการกักเก็บความชุ่มชื้นและบำ�รุงผิวได้ดีด้วยคุณสมบัติ
พอลิแซ็กคาไรด์จากสาหร่าย

ติิดตามความคืืบหน้้า 2 วััคซีีนป้้องกััน
โรคโควิิด 19 ของไทย เริ่่�มทดสอบใน
มนุุษย์์เฟส 2 แล้้ว

อ

วัคซีนชนิดแรกคือ ChulaCov19 วัคซีนชนิด mRNA พัฒนา
โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการทดสอบในมนุษย์ระยะแรก
ออกมาดี ส่วนใหญ่มีผลข้างเคียงเพียงเล็กน้อย สามารถหายได้
ใน 1-2 วัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการทดสอบในมนุษย์ระยะที่ 2
วัคซีนชนิดที่สอง คือ HXP-GPOVac วัคซีนเชื้อตายโดยองค์การ
เภสัชกรรมและคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการ
ทดสอบในมนุษย์ระยะแรกพบว่าสามารถกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันได้ดี และ
กำ�ลังอยู่ในช่วงทดสอบระยะที่ 2 เช่นกัน นอกจาก 2 วัคซีนข้างต้น
ยังมีอกี วัคซีนไทยทีเ่ ริม่ เดินหน้าทดสอบในมนุษย์ระยะแรกแรกแล้ว
คือ วัคซีนใบยา วัคซีนจากใบยาสูบ พัฒนาโดยบริษทั ใบยาไฟโตฟาร์ม
จำ�กัด สตาร์ตอัปด้านการแพทย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วัคซีน
ชนิดนี้เริ่มทดสอบระยะแรกเดือนกันยายนแล้ว ปัจจุบันยังไม่มี
การรายงานผลการทดสอบ

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม
เส้นทางเศรษฐี (https://bit.ly/3oK0TzZ)

แป้้งดััดแปรคาร์์โบไฮเดรตและดััชนีี
น้ำำ��ตาลต่ำำ�� เพื่่� อผู้้�สููงอายุุและผู้้�ป่่วยเบาหวาน
1 ใน 11 ของคนไทยทีอ่ ายุ 15 ปีขนึ้ ไป กำ�ลังป่วยด้วยโรคเบาหวาน
และมีคนจำ�นวนมากทีก่ �ำ ลังเผชิญภาวะเบาหวานแฝงและโรคอ้วนจาก
การบริโภคน้ำ�ตาลมากเกินไป นักวิจัยจากบริษัทเทสเต็ด เบ็ตเตอร์
(ไทยเเลนด์ ) จำ � กั ด โดยการสนั บ สนุ น ของอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์
ประเทศไทย ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งดัดแปรคาร์ โบไฮเดรตและดัชนี
น้ำ�ตาลต่ำ� มีใยอาหารมากกว่าแป้งสาลีทั่วไปถึง 3,000 เท่า มีโปรตีน
สูงกว่า 900 เท่า และมีค่าดัชนีน้ำ�ตาลน้อยกว่าร้อยละ 97 แต่ยังคง
ลักษณะและรสชาติที่พึงประสงค์ของแป้งสาลีทุกประการ สามารถ
นำ�มาใช้ประกอบอาหารหรือทำ�ขนมได้ตามปกติ เหมาะแก่การผลิต
อาหารทางเลื อ ก
เพื่อสุขภาพให้แก่
ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน
ผูท้ ม่ี ภี าวะเบาหวาน
แฝง ผูท้ ท่ี านอาหาร
แบบคีโตเจนิก รวม
ถึงผูท้ ดี่ แู ลสุขภาพ

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม
1. มติชน (https://bit.ly/3FiIBvd)
2. Nation TV (https://bit.ly/3mmi6MR)
3. สาระวิทย์ (https://bit.ly/3D4knTu)
4. Image used under license from Shutterstock.com

ผลิิตภััณฑ์์เพื่่� อสุุขภาพผิิว
จากสาหร่่ายพัั นธุ์์�ไทย
วว.เผยผลงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่ายนำ�สาหร่ายพันธุ์ไทย
มาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผิว อาทิ “ครีมกันแดด
ผสมสารกลุ่มแซนโทฟิลล์จากสาหร่าย (Coelastrum morus)”
มี SPF50 PA++++ ช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอย และชะลอการเสื่อม
สภาพของผิวก่อนวัยอันควร “ชุดผลิตภัณฑ์ท�ำ ความสะอาดและบำ�รุง

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม
1. สวทช. (https://bit.ly/2YfnVE1)
2. Image used under license from Shutterstock.com
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ทำำ�เกษตรแม่่นยำำ�ด้้วยเทคโนโลยีี
“HandySense”

งานจริงพบว่า นอกจากผลผลิตมีคณ
ุ ภาพดีขน้ึ แล้ว ปริมาณผลผลิตยัง
เพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 20 รวมถึงใช้แรงงานลดลงเฉลีย่ ร้อยละ 52

เนคเทค สวทช. เผยผลงานระบบเกษตรแม่นยำ� HandySense
เตรียมเปิดพิมพ์เขียวให้ประชาชนนำ�ไปใช้งานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ภายใต้แนวคิด “Smart Opening Innovation” เพือ่ เพิม่ โอกาสให้
เกษตรกรไทยยุ ค ใหม่ ไ ด้ มี เ ครื่ อ งมื อ ที่ ทั น สมั ย ใช้ ง านในราคาที่
จับต้องได้ หากสนใจจองสิทธิก์ ารใช้งานได้ทเ่ี ฟซบุก๊ HandySense
HandySense เป็นนวัตกรรมการทำ�เกษตรทีน่ �ำ เซนเซอร์ผนวกเข้ากับ
เทคโนโลยีไอโอที เพือ่ ให้ผู้ ใช้งานตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดล้อม
การเพาะปลูกได้จากทางไกล ไม่ว่าจะเป็นการให้นำ�้ ปุ๋ย การควบคุม
อุณหภูมิ ความชืน้ และปริมาณแสง ผู้ใช้งานดูขอ้ มูลสภาพแวดล้อมและ
สัง่ การทำ�งานได้งา่ ยผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนหรือคอมพิวเตอร์
และนำ�ข้อมูลการทำ�งานทัง้ หมดไปใช้ ในการวิเคราะห์เพือ่ วางแผนการ
เพาะปลูกรอบต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากการทดสอบใช้

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม
1. สวทช. (https://bit.ly/2SS35rz)
2. กรุงเทพธุรกิจ (https://bit.ly/3B462Ga)
3. Image used under license from Shutterstock.com

หน้าต่างข่าววิทย์-เทคโนฯ โลก

ตััดแต่่งพัั นธุุกรรมยุุงลาย ป้้องกัันการ
ล่่าเหยื่่�อแบบระบุุเป้้าหมาย

"Molnupiravir" ยารัักษาโควิิด 19 ชนิิด
ใหม่่ ความหวัังในการเดิินหน้้าต่่อของโลก

นักวิจัยชาวอเมริกัน University of California วิทยาเขต Santa
Barbara ตัดแต่งสารพันธุกรรมของยุงลายด้วยเทคนิค CRSPR/
Cas-9 เพือ่ จำ�กัดจำ�นวนตัวรับแสงในดวงตาของยุง ทำ�ให้ยงุ ลายตัวเมีย
ไม่สามารถระบุเป้าหมายทีม่ สี เี ข้มหรือมีคาร์บอนไดออกไซด์บริเวณนัน้
ได้ ดี ดั ง เดิ ม (ไม่ ทำ� ให้ ยุ ง ตาบอด) ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ยุ ง ที่ ถู ก ตั ด แต่ ง
พั น ธุ ก รรมคื อ ยุ ง จะไม่ พ ยายามค้ น หาเป้ า หมายแม้ จ ะได้ ก ลิ่ น
คาร์บอนไดออกไซด์ นักวิจัยคาดว่าการศึกษานี้อาจนำ�ไปสู่การต่อสู้
กับโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ เช่น ไข้เลือดออก ไข้เหลือง และไข้ซิกา
ซึ่งโรคเหล่านี้ ได้คร่าชีวิตผู้คนไปปีละหลายแสนคน

เ

มื่อต้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 บริษัท Merck ได้รายงาน
ความคืบหน้าเกี่ยวกับยา Molnupiravir (โมลนูพิราเวียร์) ยาฆ่า
เชื้อไวรัสก่อโรคโควิด 19 ว่า ยาได้ผ่านการทดลองในเฟสสองแล้ว
ได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ จากการทดสอบในกลุ่มอาสาสมัคร 775 คน
พบว่า กลุม่ ที่ ได้รบั ยาต้องเข้าโรงพยาบาลเพียงร้อยละ 7.3 และไม่มี
ผู้เสียชีวิต ขณะที่กลุ่มที่ ไม่ได้รับยาต้องเข้าโรงพยาบาลมากกว่าถึง
2 เท่า หรือร้อยละ 14.1 และมีผเู้ สียชีวติ 8 ราย ปัจจุบนั มีการประเมิน
ราคาขายเบื้ อ งต้ น อยู่ ที่ เ ม็ ด ละ 580 บาท หรื อ คิ ด เป็ น ราคา
23,100 บาท/คน (ราคาสูงกว่าฟาวิพริ าเวียร์ที่ ใช้รกั ษาอยู่ในปัจจุบนั
10-14 เท่า)

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม
1. ฐานเศรษฐกิจ (https://bit.ly/3iuWxsy)
2. MERCK (https://bit.ly/3DeSVml)
3. Image used under license from Shutterstock.com

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม
1. VOA Thai (https://bit.ly/3uBD2mS)
2. Image used under license from Shutterstock.com

ตุลาคม 2564

14

ระบบสั่่�งการสมาร์์ตโฟนเพื่่� อผู้้�พิิ การ

นัักสำำ�รวจรุ่่�นเยาว์์ค้น
้ พบฟอสซิิลเพนกวิิน
ยัักษ์์อายุุกว่่า 30 ล้้านปีี

จากการประเมิ น ว่ า ในในสหรั ฐ อเมริ ก ามี ค นวั ย ผู้ ใ หญ่ ม ากถึ ง
61 ล้านคน มีภาวะบกพร่องทางการเคลื่อนไหวและการพูด (รายงาน
โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐฯ : CDC) เป็นแรงบันดาลใจ
ให้ Google พัฒนาเครื่องมือใหม่เพื่อให้ผู้พิการสามารถสั่งการทำ�งาน
ของสมาร์ตโฟนได้สะดวกมากขึ้น เช่น Camera Switches การใช้การ
แสดงออกของสีหน้าแทนการใช้นิ้วกดหรือเลื่อนบนหน้าจอเพื่อเลือก
โหมดต่างๆ ของสมาร์ตโฟน, Activate ใช้การแสดงท่าทางเพื่อออก
คำ�สั่งสมาร์ตโฟน เช่น การส่งข้อความ หรือการโทรออก นอกจาก
2 ฟีเจอร์ ใหม่ขา้ งต้นทีน่ า่ จะได้ ใช้กนั ในระยะอันใกล้ ทีผ่ า่ นมา Google
ยังได้พัฒนาระบบต่างๆ เพื่ออำ�นวยความสำ�ดวกให้แก่ผู้พิการ เช่น
ระบบสั่งการด้วยเสียง โปรแกรมอ่านออกเสียงข้อความบนหน้าจอ
และระบบคำ�บรรยายอัตโนมัติบนคลิปวิดีโอ
โดยในเรื่องเทคโนโลยีเพื่อผู้พิการทางฝั่งคู่แข่งอย่าง Apple
ก็ ไ ด้ มี ก ารพั ฒ นาฟี เ จอร์ ต่ า งๆ มาโดยตลอดเช่ น กั น อาทิ ระบบ
AssistiveTouch ใน iPhone และ Apple Watch เพือ่ ให้สามารถควบคุม
อุปกรณ์ด้วยการใช้นิ้วเดียวแตะบนหน้าจอ และระบบ VoiceOver
เพื่อให้สามารถใช้ Apple Watch ขณะกำ�ลังเดินด้วยไม้เท้าหรือใช้
สุนัขนำ�ทางอยู่

เมือ่ ปี พ.ศ. 2549 นักสำ�รวจรุน่ เยาว์ ในนิวซีแลนด์ได้คน้ พบฟอสซิล
ของนกเพนกวินที่อ่าวคาเฟีย (Kawhia Harbor) ล่าสุดหลังจาก
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย แมสซี แ ละพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ บ รู ซ ใน
สหรัฐอเมริกาใช้เครื่องสแกนสามมิติเปรียบเทียบฟอสซิลดังกล่าว
กับกระดูกอื่นๆ ที่พบทั่วโลก แล้วพบว่าฟอสซิลนี้เป็นฟอสซิลของ
นกเพนกวินขายาวในยุคดึกดำ�บรรพ์ที่ ไม่เคยค้นพบมาก่อน ฟอสซิล
ชิ้นนี้มีอายุระหว่าง 27.3 ถึง 34.6 ล้านปี มีลักษณะคล้ายกับเพนกวิน
ยักษ์ ไครูคู (Kairuku giant penguin) ที่ค้นพบครั้งแรกในภูมิภาค
โอทาโก บนเกาะทางตอนใต้ ข องนิ ว ซี แ ลนด์ แ ต่ มี ข ายาวกว่ า มาก
ทีมนักวิจัยจึงเรียกฟอสซิลที่ค้นพบใหม่นี้ว่า waewaeroa เป็นภาษา
ชนพืน้ เมืองเมารีแปลว่า "ขายาว" (waewae แปลว่าขา และ roa แปล
ว่ายาว) โดยนักวิจยั คาดว่าเพนกวินชนิดนีอ้ าจมีความสูงราว 1.4 เมตร
ซึ่งส่งผลต่อความเร็วในการว่ายน้ำ�และระดับความลึกในการดำ�น้ำ�
ของมัน

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม
1. BBC News ไทย (https://bbc.in/2YhkdZP)
2. Live Science (https://bit.ly/2Yorasv)

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม
1. VOA Thai (https://bit.ly/3uFiidG)
2. XDA (https://bit.ly/2Ycdfp7)
3. The New York Times (https://nyti.ms/2YcDhIQ)
4. Image used under license from Shutterstock.com
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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

ดาวอังคาร
บ้านใหม่ของมนุษยชาติ
ตอนที่ 1

“Mars is there, waiting to be reached.”
... ดาวอัังคารอยู่่�ที่นั่
่� � น
่ รอให้้พวกเราไปให้้ถึึง ...
คำ�กล่าวนี้ของ บัซซ์ อัลดริน (Buzz Aldrin) นักบินอวกาศ โครงการ
อะพอลโล 11 ผู้ที่ต่อมาเป็นแรงบันดาลใจของคาแรกเตอร์ “บัซ ไลต์เยียร์”
ในภาพยนตร์ Toy Story ที่ โด่งดัง คงไม่เกินความจริงนักในอนาคตอันใกล้นี้
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ร้อยพัน
วิทยา
มนุษย์สังเกตเห็นดาวอังคารมานาน
แล้ ว ในสมั ย โบราณ คนโบราณจึ ง ผู ก
ดาวอังคารไว้กบั เทพปกรณัมและเรือ่ งเล่า
มากมาย อย่างในคติไทยเรานั้นพระศิวะ
ให้ กำ � เนิ ด พระอั ง คารขึ้ น มาด้ ว ยการนำ �
ควายแปดตัวมาบดเป็นผง ห่อผ้าสีชมพูเข้ม
พรมด้วยน้ำ�อมฤต เสกด้วยฤทธิ์บันดาล
เกิดเป็นพระอังคาร เทพบุรษุ ผูม้ พี ระวรกาย
สีชมพู มี 4 กร ทรงหอก ตรีศูล กระบอง
และศร ทรงเครื่องประดับทองแดงและ
แก้วโกเมน ในไตรภูมิพระร่วง พระอังคาร
มี วิ ม านอยู่ ด้ า นทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
ของเขาพระสุเมรุ เป็นเทพแห่งสงคราม
ผูป้ ระสาทพรแก่กษัตริยแ์ ละนักรบ คนไทย
เราถื อ ว่ า พระอั ง คารเป็ น เทพประเภท
บาปเคราะห์ คื อ จะมี ผ ลในอารมณ์ ที่
ร้ อ นแรง คนที่ เ กิ ด วั น อั ง คารหรื อ มี
พระอั ง คารอยู่ ใ นลั ค นามั ก จะมี อ ารมณ์
โกรธง่าย ชอบใช้กำ�ลัง ไม่ยอมคน ใจร้อน
แต่ผลในทางดีก็มี คือด้วยจิตใจเช่นนี้จะ
ทำ�ให้ขยัน อดทน กล้าหาญ มีพลังงาน
และมั่นใจในตนเอง
เรื่องราวของพระอังคารของไทยใน
แง่ของการเป็นเทพแห่งสงคราม ซึง่ น่าจะ
รับคติมาจากทางอินเดีย ก็มีส่วนพ้องกับ
ความเชือ่ ชองชาวโรมันโบราณในประเด็น
ที่ชาวโรมันเองก็ถือว่า เทพมาร์ส (Mars)
เป็นเทพแห่งสงคราม ที่เป็นบุตรแห่งเทพ
จูปิเตอร์และเทพีจูโน ชาวโรมถือว่าเทพ
องค์นี้เป็นบิดาของรอมิวลุส กษัตริย์องค์
แรกแห่งโรม เทพมาร์สจึงมีความสำ�คัญ
รองลงมาจากเทพจูปิเตอร์เลยทีเดียว ซึ่ง
เทพองค์นี้เดิมทีเป็นเทพแห่งความอุดม
สมบูรณ์ พืชผล เกษตรกรรม และการ

พิทักษ์ปศุสัตว์ ต่อมาจึงได้รับบทบาทให้
เป็นเทพผู้ปกป้องทหารและเป็นเทพแห่ง
การสงครามด้วย ซึ่งเทพที่ปรากฏในเทพ
ปกรณัมกรีกที่เทียบเท่ากับมาร์ส คือเทพ
แอรีสนั่นเอง
ชาวบาบิ โ ลเนี ย เรี ย กเทพมาร์ ส ว่ า
เนอร์กัล (Nergal) ซึ่งเป็นเทพตัวแทน
แห่งไฟ การทำ�ลาย และสงคราม ในระบบ
ความเชื่อของพวกเขา ครั้งหนึ่งเนอร์กัล
เคยเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์ ซึ่งภายหลัง
ภาคที่ เ ป็ น ตั ว แทนของดาวอั ง คารได้
เอาชนะ จึงกลายเป็นเทพแห่งความตาย
โรคระบาด กาฬโรค และเจ้าแห่งปรโลก
ในอารยธรรมแถบเมโสโปเตเมียตอนใต้
อย่ า งไรก็ ต ามความเป็ น เทพสงครามก็

ทำ�ให้เนอร์กลั เป็นเทพทีป่ กป้องดินแดนด้วย
ซึ่งจำ�เป็นต่อความสงบสุข และด้วยความ
น่ายำ�เกรงของเขา จึงเป็นเทพผู้ปกป้อง
บ้านเรือนให้ปลอดจากความชั่วร้ายที่จะ
มากล้ำ�กรายอีกด้วย เทพองค์นี้มีลักษณะ
เป็นครึ่งคนครึ่งสิงห์ดังรูป
ในอารยธรรมจี น และเกาหลี มอง
ดาวอังคารเป็นลางบอกเหตุแห่งหายนะ
ความเศร้าโศก สงคราม และการฆาตกรรม
ชาวจีนเรียกดาวอังคารว่า หัว่ ซิง (Huŏxīng)
(火星) หรือดาวแห่งเพลิง ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในธาตุทั้งห้า (ไม้ ดิน ทอง น้ำ� และไฟ)
ซึ่ ง มี ค วามเกี่ ย วพั น ทางธาตุ กั บ จู้ ห รง
(Zhùróng) (祝融) ซึ่งเป็นเทพแห่งไฟที่
น่ายำ�เกรง ผูท้ รงพาหนะเป็นมังกรสองตัว

นอร์กัล เทพแห่งไฟ ความตาย การทำ�ลาย สงคราม และการปกป้องดินแดนของอารยธรรมแถบ
เมโสโปเตเมีย
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เป็ น เทพผู้ นำ � ไฟจากสวรรค์ ล งมาสู่ โ ลก
มนุษย์และซัดมันเป็นอาวุธใส่ศัตรูในยาม
สงคราม และเป็นเทพแห่งการป้องกัน
อีกด้วย
จะเห็ น ว่ าดาวอั ง คารมีค วามผูกพัน
กับมนุษย์เรามาตลอดตั้งแต่โบราณกาล
ในหลายอารยธรรม แม้ ในปัจจุบันมนุษย์
มี เ ทคโนโลยี ม ากขึ้ น แล้ ว แต่ ส ายตาที่
มนุษย์มองไปยังดาวเคราะห์สีแดงดวงนี้
ก็ยงั คงเต็มไปด้วยความสนใจต่อมันไม่เคย
เปลี่ยนแปลง แต่ในยุคของวิทยาศาสตร์
และการสำ�รวจอวกาศ ท่ามกลางความ
เสื่อมโทรมลงของสภาพแวดล้อมบนโลก
จึงเริ่มมีคนตั้งคำ�ถามว่า มีความเป็นไปได้
เพี ย งใดที่ ด าวอั ง คารจะเป็ น บ้ า นแห่ ง
ที่สองของมนุษย์เรา
ท่ า มกลางสงครามเย็ น และการ
แข่งขันสำ�รวจอวกาศของสหรัฐอเมริกา
และโซเวียตในระยะเวลากว่า 46 ปี ใน
ช่วงปี พ.ศ. 2488-2534 ทำ�ให้เกิดแรง
ผลักดันในการแข่งขันกันระหว่างสองชาติ
มหาอำ�นาจ มนุษย์ส่งยาน Viking 1 และ
Viking 2 ไปยังดาวอังคารในช่วงปี พ.ศ.
2518 และ 2519 ตามลำ�ดับ โลกได้ข้อมูล
ทีม่ ปี ระโยชน์มากมาย แต่การสำ�รวจก็เว้น
ช่วงไปนานจนถึงปี พ.ศ. 2535 ที่มีการส่ง
ยาน Mars Observer ไปสำ�รวจดาวอังคาร
อีกครั้ง แต่สัญญาณติดต่อก็ได้ขาดหาย
ไปก่อนจะเข้าวงโคจรรอบดาวอังคาร
โลกเข้าสู่ความตื่นตัวของการสำ�รวจ
ดาวเคราะห์แดงดวงนี้อีกครั้งหนึ่งเมื่อมี
การค้นพบว่าในตัวอย่างอุกกาบาตจาก
ดาวอังคาร ชือ่ ALH84001 ทีเ่ คยมีการขุด
พบในทวีปแอนตาร์กติกา ใกล้เนินเขา

อัลแลน (Allan Hill) ซึง่ เป็นกลุม่ เนินเขาที่
อยูป่ ลายสุดของเทือกเขา Transantarctic
Mountains System ในภูมิภาค Oates
Land และ Victoria Land ของทวี ป
แอนตาร์ ก ติ ก า เมื่ อ ปี พ.ศ. 2527 มี
ร่องรอยของสิ่งมีชีวิตปรากฏอยู่
อุ ก กาบาตลู ก นี้ เ ป็ น จุ ด เปลี่ ย นหน้ า
ประวัติศาสตร์ของการสำ�รวจดาวอังคาร
ไปตลอดกาล เมื่อลักษณะผิวที่พบภายใต้
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแสดงให้เห็น
ถึงแร่คาร์บอเนตรูปทรงประหลาดขนาด
เล็กราว 1 ไมครอน ทีส่ นั นิษฐานว่าน่าจะเป็น
ฟอสซิ ล ของจุ ล ชี พ จากยุ ค โบราณของ
ดาวแดงดวงนี้
สิ่งที่พบจากอุกกาบาต ALH84001
ยังเป็นคำ�ถามที่รอคำ�ตอบมานาน เพราะ
ยังไม่ชัดเจนว่าสิ่งที่ปรากฏบนกล้องและ
ร่ อ งรอยของสารประกอบอิ น ทรี ย์ ที่ มี
โครงสร้ า งซั บ ซ้ อ นในกลุ่ ม polycyclic
aromatic hydrocarbon (PAH) ที่พบ
เป็นสิ่งที่หลงเหลืออยู่จากการสลายตัว
ของจุลินทรีย์หรือไม่ ซึ่งเป็นเหตุให้ โลก

มีความสนใจในเรื่องนี้ และยานสำ�รวจ
ที่ส่งออกไปหลังจากนั้นมีเป้าหมาย และ
เครื่องมือบนยาน ที่พยายามหาหลักฐาน
การมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารใน
ปัจจุบนั หรือร่องรอยการมีอยูข่ องสิง่ มีชวี ติ
ในอดีตให้ได้
อั น ที่ จ ริ ง ดาวอั ง คารเคยมี ช่ ว งที่
อุณหภูมิอบอุ่น มีความชื้น บรรยากาศมี
ความหนาแน่นและความดันมากกว่าปัจจุบนั
มีแม่น้ำ�ไหลหลายสาย มีมหาสมุทรอยู่
บนพื้นผิว มีการปะทุของภูเขาไฟ และมี
สนามแม่เหล็กเหมือนโลก แต่ในปัจจุบัน
หายไปจนหมด เหลือเพียงดาวที่แห้งผาก
เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ในการตอบ
คำ�ถามนี้ ขอให้คณ
ุ ผูอ้ า่ นลองมาดูแผนภูมิ
แสดงสมมติ ฐ านของการสู ญ เสี ย ชั้ น บรรยากาศของดาวอังคารกัน
สาเหตุแรกที่มีคนสันนิษฐานว่าทำ�ไม
บรรยากาศของดาวอั ง คารจึ ง หายไป
อาจเป็นเพราะการตกกระทบของอุกกาบาต
ในช่วงพันล้านปีแรกของระบบสุริยะ ซึ่ง
ทั้ ง โลกและดาวอั ง คารเคยมี ช่ ว งที่ ถู ก

(ซ้าย) เม็ดแร่คาร์บอเนตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100–200 ไมครอน ที่พบในอุกกาบาต ALH84001
ที่มีปริมาณเพียงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 0.5 ของเนื้ออุกกาบาต (ขวา) ภาพถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอน (SEM) แสดงให้เห็นถึง “ฟอสซิล” ขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน ที่อยู่บนพื้นผิวของเม็ด
คาร์บอเนตที่นำ�มาตรวจสอบ (ที่มา: [1])
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แผนภูมแิ สดงกระบวนการสามแบบที่น�ำ ไปสูก่ ารสูญเสียชั้นบรรยากาศของดาวอังคาร 1) ชั้นบรรยากาศหลุดออกไปสูอ่ วกาศ 2) การตกกระทบของอุกกาบาต
3) ปฏิกิริยาทางเคมีกายภาพ (ที่มา: [1])

อุกกาบาตตกกระทบอย่างถี่ยิบในช่วงต้น
ที่ระบบสุริยะเกิดขึ้นมาไม่นาน เนื่องจาก
อวกาศโดยรอบยั ง คงมี เ ศษชิ้ น ส่ ว นที่
เหลือจากการก่อตัวของดาวเคราะห์ตา่ งๆ
ล่องลอยอยู่มาก ทำ�ให้เกิดการสูญเสีย
บรรยากาศไปจากการชน แต่หลังจากนั้น
โลกของเรายังคงเหนี่ยวรั้งชั้นบรรยากาศ
ไว้ ได้เพราะมีแรงโน้มถ่วงสูงกว่า ขณะ
ที่ ด าวอั ง คารสู ญ เสี ย ชั้ น บรรยากาศไป
เนื่ อ งจากมี แ รงโน้ ม ถ่ ว งต่ำ � กว่ า แต่ แ ม้
กระนั้ น ก็ ตาม จากการคำ�นวณที่อิง กับ
ข้อมูลที่ทราบเกี่ยวกับการกัดกร่อนของ
ชัน้ บรรยากาศ ทำ�ให้พบว่าแม้ ในช่วงปลาย
ของยุคที่มีอุกกาบาตตกใส่ถี่ๆ ดาวอังคาร
ก็ยังมีชั้นบรรยากาศหนากว่าปัจจุบันอยู่
มากโข
สาเหตุต่อมาคือการทำ�ปฏิกิริยากับ
ผิวดาว ซึ่งในกรณีที่มีน้ำ�ที่เป็นของเหลว
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ใ นชั้ น บรรยากาศ
จะทำ�ปฏิกิริยากับหินที่พื้นผิวเพื่อก่อตัว

เป็ น คาร์ บ อเนตทำ � ให้ ป ริ ม าตรของชั้ น
บรรยากาศลดลง ซึง่ บนโลกกระบวนการนี้
อยูใ่ นสมดุล เนือ่ งจากมีการหมุนเวียนของ
ชั้นหินจากกระบวนการเคลื่อนที่ของแผ่น
เปลือกโลก ซึง่ สารจำ�พวกคาร์บอเนตทีถ่ กู
ดึงลงไปในเนื้อโลกพร้อมกับเปลือกโลก
จะคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา และ
ในเวลาต่อมาจะกลับคืนสู่ชั้นบรรยากาศ
พร้อมกับการระเบิดของภูเขาไฟ ส่วนบน
ดาวอั ง คาร กิ จ กรรมของเปลื อ กโลก/
เปลือกดาวหยุดชะงักไป ชั้นบรรยากาศ
เกือบทั้งหมดอาจเปลี่ยนเป็นคาร์บอเนต
ซึ่ ง ในปี พ.ศ. 2551 ยั ง ไม่ มี ห ลั ก ฐาน
การค้ น พบคาร์ บ อเนตที่ ม ากเพี ย งพอ
ทีจ่ ะบ่งชีว้ า่ บรรยากาศส่วนใหญ่เปลีย่ นเป็น
คาร์บอเนต เท่าที่เจอในปี พ.ศ. 2546
ส่ ว นใหญ่ จ ะพบคาร์ บ อนในรู ป ของแร่
แมกนีไซต์ (MgCO3) ในฝุ่นดาวอังคาร
และพบในสัดส่วนเชิงมวลแค่ร้อยละ 5
ปะปนมาในฝุ่นเท่านั้น ทำ�ให้ ในช่วงนั้นมี
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แนวคิดว่าบางทีสภาพแวดล้อมโบราณของ
ดาวอังคารอาจเหมาะต่อการตกตะกอน
ของสารซัลเฟต น้ำ�บนพื้นผิวอาจมีสภาพ
ทีค่ อ่ นข้างจะเป็นกรด และสารคาร์บอเนต
เกือบทุกชนิดไม่น่าจะสามารถก่อตัวได้
แต่กม็ อี กี แนวคิดว่าบางทีชน้ั บรรยากาศ
โบราณของดาวอังคารอาจถูกกักอยู่ที่ใต้
ผิวดาวในรูปของคาร์บอเนตจริงๆ แต่ที่
ไม่พบบนพื้นผิวก็เพราะแม่น้ำ�โบราณบน
ดาวอังคารบางสายได้ละลายหินใต้พนื้ ผิว
จนกลายเป็นโพรงคาสต์ (Karstic cavities)
ซึ่งคาสต์ (Karst) บนโลกก็คือลักษณะ
ของหิ น ปู น ที่ ถู ก น้ำ � กั ด เซาะละลายหิ น
ออกไป ทำ�ให้เกิดเป็นทางน้�ำ และถ้�ำ ใต้ดนิ
น้ำ � ที่ ไ หลข้ า งบนมั ก จะซึ ม หายลงไปใน
เนื้ อ หิ น ลงไปใต้ ดิ น บนโลกมั ก เกิ ด กั บ
พื้ น ที่ แ ห้ ง แล้ ง ที่ มี ธ ารน้ำ � ไหลลงที่ ต่ำ � ใน
หน้าฝน พื้นที่แบบนี้มีหินปูนมากและมี
คาร์บอเนตอุดมสมบูรณ์ หากเกิดสิ่งนี้
ขึ้ น ตรงที่ เ คยเป็ น แม่ น้ำ � บนดาวอั ง คาร
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ก็เป็นไปได้ที่ชั้นบรรยากาศจะกลายเป็น
คาร์ บ อเนตและถู ก ฝั ง อยู่ ใ ต้ ผื น ทราย
ของดาวอังคารซึ่งตรวจไม่พบในขณะนั้น
ที่ยาน Phoenix พบในสภาพแร่แคลไซต์
ในปริมาณร้อยละ 3–5 โดยน้ำ�หนักใน
ตัวอย่างดินด้วยอุปกรณ์ thermal and
evolved gas analyzer (TEGA) ก็ถ่ อื ว่ายัง
พบในปริมาณน้อย [1], [2]
อย่ า งไรก็ ต ามในเวลาต่ อ มา ในปี
พ.ศ. 2553 ยานโรเวอร์สำ�รวจพื้นดาว
Spirit ที่ลงจอดบริเวณหลุมอุกกาบาต
กูเซฟ (Gusev crater) ซึ่งเป็นปากปล่อง
ภูเขาไฟโบราณบนดาวอังคาร ได้ยืนยัน
การค้นพบพื้นที่ ในเนินเขาโคลัมเบียใน
หลุมอุกกาบาตดังกล่าวที่อุดมไปด้วยแร่
แมกนีเซียม-เหล็กคาร์บอเนต ในปริมาณ
ร้อยละ 16-34 โดยน้�ำ หนัก ซึง่ น่าจะเกิดจาก
การตกตะกอนจากสารละลายทีม่ คี าร์บอเนต
ภายใต้สภาพแวดล้อมของภูเขาไฟในยุค
ธรณีของดาวอังคารชือ่ ยุค Noachian era
ในช่วง 3700–4100 ล้านปีมาแล้ว [2]

แต่ เ มื่ อ สองปี ที่ แ ล้ ว มานี้ เ อง ในปี
พ.ศ. 2562 มีหลักฐานใหม่ที่แสดงอย่าง
ชัดเจนว่าดาวอังคารเคยมีน้ำ�บนพื้นผิวที่
เป็นของเหลวซึง่ มีไอออนของคาร์บอเนต/
ไบคาร์บอเนตทีม่ าจากคาร์บอนไดออกไซด์
ในชั้ น บรรยากาศ จั บ ตั ว อยู่ ป ะปนกั บ
เกลือแร่ที่มีน้ำ�ปะปนในโครงสร้างอยู่ทั่ว
พื้นผิวดาวอังคาร [3],[4] โดยมีความหนา
ตั้งแต่ไม่กี่เซนติเมตรจนถึงเป็นร้อยเมตร
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากการสำ � รวจ
ระยะไกล (remote sensing) นี้ ทำ�ได้จากกล้อง
high resolution stereo camera (HRSC)
ทีต่ ดิ ตัง้ อยูบ่ นยาน Mars Express ที่โคจร
เก็บข้อมูลรอบดาวอังคารมานานหลายปี
ซึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2563 หรือปีที่แล้วนี้เอง
ยาน Mars Express ก็ยังค้นพบข้อมูล
ทรัพยากรอันมีค่าต่อการตั้งถิ่นฐานของ
มนุ ษ ย์ เ พิ่ ม อี ก จากอุ ป กรณ์ MARSIS
บนยาน ซึ่งเป็นอุปกรณ์กำ�เนิดคลื่นพัลส์
เรดาร์ความถีต่ �่ำ ค้นพบว่ามีทะเลสาบยักษ์
ซ่อนอยู่ใต้ธารน้ำ�แข็งบริเวณขั้วโลกของ

ลัักษณะของโพรงคาสต์์ ที่่�น้ำำ��เซาะหิินจนเป็็นโพรงใต้้ผิิวดาว (ที่่�มา: [1])
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ดาวอังคาร โดยแห่งใหญ่สุดมีความกว้าง
ถึง 30 กิโลเมตร
ถ้ า ตั ด ประเด็ น เรื่ อ งบรรยากาศที่
เบาบางและอุ ณ หภู มิ ที่ อ าจหนาวเย็ น
ถึง –61 องศาเซลเซียสออกไป เหตุผล
ที่ ม นุ ษ ย์ เ รามองดาวอั ง คารว่ า เหมาะ
จะไปตั้ ง อาณานิ ค มมากกว่ า ดาวดวง
อื่ น ที่ มี ม วลและแรงดึ ง ดู ด ใกล้ เ คี ย ง
กับโลก เช่น ดาวศุกร์ ก็เพราะดาวอังคาร
เป็ น ดาวเคราะห์ ที่ มี พื้ น ผิ ว แข็ ง เหมื อ น
โลกเรา สามารถนำ � ยานลงจอดและ
สร้ า งสิ่ ง ก่ อ สร้ า งต่ า งๆ ได้ เ หมื อ นโลก
อี ก ทั้ ง ยั ง ไม่ มี บ รรยากาศที่ ห นาแน่ น
และมีความดันสูงเหมือนดาวศุกร์ ซึ่งแม้
จะมีแนวคิดในการตั้งถิ่นฐานที่ดาวศุกร์
แต่การสร้างฐานที่พักบนผิวดาวคงยังทำ�
ไม่ได้ ในเร็วๆ นี้ นอกจากยานในรูปของ
บอลลู น ในระดั บ ชั้ น เมฆของดาวศุ ก ร์
เท่ า นั้ น แต่ ที่ ด าวอั ง คาร แม้ ค วามดั น
บรรยากาศจะน้อยมากและมีแรงโน้มถ่วง
เพี ย งร้ อ ยละ 38 ของโลกเท่ า นั้ น แต่
การสร้างโครงสร้างกักอากาศบนผิวดาว
ก็ ไ ม่ ใ ช่ ปั ญ หาในช่ ว งต้ น ของการตั้ ง
ถิ่ น ฐาน อี ก ทั้ ง ดาวอั ง คารยั ง มี บ ริ เ วณ
ต่ า งๆ ที่ เ ป็ น หลุ ม ยุ บ บริ เวณปากปล่ อ ง
ของภู เ ขาไฟที่ ดั บ แล้ ว ซึ่ ง มี เ ครื อ ข่ า ย
ของอุโมงค์ ใต้ดินที่เคยเป็นทางไหลของ
ลาวาเมือ่ นานมาแล้วเป็นถ้�ำ โดยธรรมชาติ
มีผมู้ องว่ามนุษย์เราอาจจะได้ ใช้ประโยชน์
จากโครงสร้างที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาตินี้
ในการสร้างเมืองภายใต้นั้นก็เป็นได้

ร้อยพัน
วิทยา
หลุมภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดบนดาวอังคาร ใกล้ Pavonis
Mons ใกล้บริเวณเส้นศูนย์สูตรของดาวอังคาร
ถ่ายโดยยาน Mars Reconnaissance Orbiter

การสร้างฐานที่พัก ซึ่งต่อไปในอนาคต
อาจกลายเป็นเมือง มีความน่าสนใจเนื่องจาก
สามารถปกป้ อ งมนุ ษ ย์ จ ากรั ง สี ค อสมิ ก บน
พื้นผิวดาวอังคารได้ รวมถึงก้อนอุกกาบาต
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ผศ. ดร.ป๋วย อุ่นใจ

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

เรื่่� อ งราวของเปีี ย ซโซและทริิ ป
ในที่่�สุด
ุ ก็็มาถึึงเดืือนสิิบ
เดืือนแห่่งการประกาศผลรางวััลโนเบล
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ปี

นี้ ร างวั ล น่ า สนใจเกื อ บทุ ก สาขา
ตั้ ง แต่ โ ปรตี น รั บ สั ม ผั ส ไปจนถึ ง
นั ก จำ � ลองแบบภู มิ อ ากาศ ในคอลั ม น์
สภากาแฟคราวนี้ ผมจะมาเล่าให้ฟังถึง
ปูมหลังของสองนักวิทยาศาสตร์ผู้พิชิต
รางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์
แห่งปี พ.ศ. 2564 กันครับ

รางวัลแด่ชายผูค
้ น
้ พบ
กลไกแห่งกายสัมผัส

เข็มสัน้ นาฬิกาเพิง่ จะเคลือ่ นผ่านเลข
สองไปไม่นาน นี่เป็นช่วงเวลาหลายคนที่
เรียกว่า wee hours
อาร์ เ ดม พาทาปู เ ตี ย น (Ardem
Patapoutian) นักวิจัยชีวฟิสิกส์หนุ่มจาก
สถาบันวิจัยสคริปส์ (Scripps Research)
กำ�ลังพักผ่อนอย่างสบายในบ้านของเขาที่
แคลิฟอร์เนีย
เสียงโทรศัพท์ทด่ี งั อยูอ่ ย่างไม่ขาดสาย
ปลุ ก เขาจนตื่ น มั น เป็ น เบอร์ ที่ คุ้ น เคย
พาทาปูเตียนสะลึมสะลือรับสายบิดาวัย
94 ปี มันต้องมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแน่นอน
“ฉั น คิ ด ว่ า แกได้ ร างวั ล โนเบลนะ”
เสียงชายชราเอ่ยเจื้อยแจ้วมาตามสาย
พาทาปูเตียนเล่าว่า “ความรู้สึกมัน
เอ่อท้นจนเกินจะรับไหว แต่ผมก็มคี วามสุข”
เป็นข่าวใหญ่กระจายไปทัว่ พาทาปูเตียน
นักวิจยั อเมริกนั เชือ้ สายอาร์เมเนียทีอ่ พยพ
ย้ายประเทศมาจากเลบานอนคือนักวิทยาศาสตร์ผพู้ ชิ ติ รางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยา
หรือการแพทย์ ในปี พ.ศ. 2564
“บางทีในวงการวิทยาศาสตร์ สิง่ ทีเ่ รา
ไม่เคยให้ความสำ�คัญ กลับกลายเป็นสิง่ ที่
ผู้คนให้ความสนใจ”

สิง่ ทีพ่ าทาปูเตียนสนใจคือกายสัมผัส
เขาอยากรูว้ า่ โมเลกุลอะไรทีท่ �ำ ให้รา่ งกาย
ของคนเรารับรู้สัมผัสได้
เขาและเบิรต์ แรนด์ คอสเต (Bertrand
Coste) ตั้งสมมติฐานว่าโปรตีนรับสัมผัส
น่าจะเป็นพวก ion channel ทีท่ �ำ หน้าทีเ่ ป็น
ท่อขนส่งเกลือไอออนผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
การไหลของเกลือผ่านเยือ่ หุม้ จะทำ�ให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงศักย์ไฟฟ้าทีจ่ ะกระตุน้ ให้
เกิดการส่งกระแสประสาทได้
พาทาปู เ ตี ย นและคอสเตเลยลอง
ค่อยๆ น็อกเอายีนสร้าง ion channel
ออกไปจากเซลล์หนูทีละยีน ก่อนที่จะ
เอาปลายปิเปตต์เล็กๆ จิ้มไปที่เซลล์ แล้ว
ลองวัดศักย์ไฟฟ้าดู เพื่อหาดูว่าเซลล์หนู
กลายพันธุ์ขาด ion channel ตัวไหนไป
ถึงจะไม่สามารถตอบสนองการรับสัมผัส
(หรือการจิ้ม)
ทั้งสองเผยว่าตอนแรกคิดว่าน่าจะใช้
เวลาไม่นาน อย่างมากก็คงไม่กี่เดือน แต่
ในความเป็นจริงกว่าจะได้มาก็เล่นเอาหืด
ขึน้ คอ แต่ความพยายามอยูท่ ไ่ี หน ความสำ�เร็จ
ย่อมอยูท่ นี่ นั่ ในปี พ.ศ. 2552 ทีมของเขา

โปรตีีนเปีียซโซ 1 (PIEZO1) ที่่�ค้้นพบโดยพาทาปููเตีียน
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ก็ ค้ น พบโปรตี น ที่ อ ยู่ เ บื้ อ งหลั ง การรั บ
สั ม ผั ส ของสั ต ว์ พวกเขาตั้ ง ชื่ อ มั น ว่ า
เปียซโซ 1 (PIEZO1)
เเละต่ อ มาไม่ น าน พวกเขาก็ เ จอ
โปรตีนในตระกูลเดียวกันอีกตัวเรียกว่า
เปียซโซ 2 (PIEZO2)
การค้ น พบโปรตี น เปี ย ซโซของ
พาทาปูเตียนถือเป็นจุดพลิกผันที่ทำ�ให้
เราเข้าใจว่าร่างกายรับรู้กายสัมผัสและ
อากัปกิริยาที่กำ�ลังกระทำ�อยู่ได้อย่างไร
แต่การจะเข้าใจการทำ�งานของโปรตีนให้
รู้ซึ้งถึงกึ๋นต้องเห็นโครงสร้างสามมิติใน
ระดับอะตอมเท่านั้น
ปั ญ หาก็ คื อ โปรตี น เปี ย ซโซมี ข นาด
ใหญ่โตมโหฬาร ยากจะหาโปรตีนในเยือ่ หุม้
ตัวไหนใหญ่เท่า คือมีกรดอะมิโนมากถึง
2,500 โมเลกุล และมวลโมเลกุ ล รวม
ราวๆ 300 กิโลดาลตัน หรือถ้าเทียบก็
คือต้องเท่ามวลของธาตุไฮโดรเจนราวๆ
300,000 อะตอม
ซึ่งโครงสร้างใหญ่โตขนาดนี้ การหา
โครงสร้างโปรตีนโดยผลึกศาสตร์เอกซเรย์
ปกติแล้วทำ�ได้ยากมาก ยิ่งเป็นโปรตีนใน

สภากาแฟ
เยื่อหุ้มเซลล์ด้วยจะยิ่งยาก แต่โชคดีที่ใน
ตอนปี พ.ศ. 2556 ไป๋หลง เซียว (Bailong
Xiao) อดีตนักวิจัยหลังปริญญาเอกของ
พาทาปูเตียนกำ�ลังอยูใ่ นระหว่างการจัดตัง้
ห้ อ งแล็ บ ใหม่ ข องที่ ม หาวิทยาลัยชิง หัว
ประเทศจีน ประจวบเหมาะกับที่ตอนนั้น
มีอีกเทคนิคนึงที่ ใช้ ในการหาโครงสร้าง
โปรตีนทีเ่ รียกว่าเทคนิค cryoEM กำ�ลังเริม่
สุกงอมพอดี
เซี ย วเลยได้ โ อกาสใช้ เ ทคนิ ค ใหม่
cryoEM หาโครงสร้างสามมิติของโปรตีน
เปียซโซ ทีมวิจัยของเขาพบว่าโครงสร้าง
ของเปียซโซนั้นมีหน้าตาแปลกพิลึกคือ
เป็นรูปใบพัดสามแฉก ซึง่ แตกต่างมากถ้า
เทียบกับโปรตีนทีพ่ บทัว่ ไปในเยือ่ หุม้ เซลล์
โครงสร้างของโปรตีนเปียซโซจะช่วย
ไกด์แนวทางให้เราเข้าใจว่าใบพัดน่าจะขยับ
อย่างไรเพือ่ กระตุน้ กลไกการรับสัมผัสทาง
กายของมนุษย์และสัตว์ น่าจะมีประโยชน์
อย่างยิ่งในการประยุกต์ ใช้ทางการแพทย์
“การค้ น พบเปี ย ซโซคื อ ก้ า วสำ � คั ญ
สำ�หรับทัง้ วงการ แต่ชดั เจนว่าคงไม่ได้มแี ค่
เปียซโซ” เคต พูล (Kate Poole) นักชีววิทยา
จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์กล่าว
และถ้าถามความเห็นของบุคคลสำ�คัญ
ผู้อยู่เบื้องหลังการค้นพบเปียซโซ ว่าใน
เรื่ อ งความเข้ า ใจในเชิ ง อณู ข องการรั บ
สัมผัส พวกเราก้าวหน้าไปถึงขั้นไหนแล้ว
“เพิ่งจะแค่สะกิดผิวๆ เท่านั้นเอง !”
พาทาปูเตียนตอบ
การค้นพบของนักวิทยาศาสตร์รางวัล
โนเบลไม่ใช่จุดสิ้นสุด แต่เป็นจุดเริ่มของ
การค้นพบสิ่งใหม่ๆ ที่จะทำ�ให้เราเข้าใจ
โลกใบนี้มากยิ่งขึ้น

รางวัลเผ็ชๆ สำ�หรับ
ชายผูค
้ น
้ พบโปรตีนแห่ง
ความเจ็บปวด

ข้อความเด้งแต่เช้า มือถือข้างเตียง
สั่ น ระริ ก เป็ น จั ง หวะ ‘rrrrrrrrrr’ เดวิ ด
จูเลียส (David Julius) นักสรีรวิทยาและ
ชีวฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
ซานฟรานซิสโก (UCSF) งัวเงียลุกขึ้นมา
มันเกิดอะไรขึ้น ! ข้อความนี้มาจาก
น้องสะใภ้ของเขาในซานตาครูซ
“ผมนึกว่ามันเป็นการแกล้งกัน” จูเลียส
เปรย
ข้อความเขียนประมาณว่า “มีใครสัก
คนกำ�ลังพยายามติดต่อพี่อยู่ ชื่อโทมัส
เพิร์ลแมน (Thomas Perlman) และฉัน
ก็ไม่อยากจะให้เบอร์พี่กับเขา และนี่คือ
เบอร์ของเขา”
“ผมหันไปถามภรรยาว่าคิดยังไงกับ
เรื่องนี้ เธอก็เลยลองโทรไปเบอร์นั้นดู”
และเสียงปลายสายก็ตอบมา “ผมพยายาม
ติดต่อเดวิดมาหลายครั้งแล้ว”
แต่กว่าทีท่ งั้ สองจะได้คยุ กัน เพิรล์ แมน
ก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่สามนาทีก่อนที่
เขาจะต้องไปประกาศรางวัล
และกว่าจะได้คุยกันเป็นกิจลักษณะ
ก็อีกราวๆ ยี่สิบนาทีต่อมา ตอนที่จูเลียส
โทรกลั บ ไปหาเพิ ร์ ล แมนอี ก รอบหลั ง
การประกาศผลรางวัลไปแล้ว แต่จูเลียส
ไม่ใช่คนที่ตื่นเต้นที่สุด
เพราะทันทีทรี่ วู้ า่ สามีของเธอคือหนึง่
ในสองผูพ้ ชิ ติ รางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยา
หรือการแพทย์แห่งปีนี้ ภรรยาของเขาก็
หลัง่ ไหลถัง่ ท้นออกมา “ฉันไม่อยากจะเชือ่
เลย” เธอกล่าว “แต่เขาทำ�งานหนักมาก
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จริงๆ ก็เหมาะสมที่สุดแล้วกับรางวัล”
ทีจ่ ริงแล้วไม่นา่ แปลกใจทีร่ างวัลโนเบล
ในปี นี้ จ ะตกเป็ น ของเขา ชื่ อ ของเดวิ ด
จูเลียส โด่งดังมานาน เรียกได้วา่ เป็นหนึง่
ในบิก๊ ช็อตทีท่ กุ คนทีท่ �ำ งานในสายชีวฟิสกิ ส์
น่าจะไม่มีใครไม่เคยได้ยินชื่อเสียง
เขาคือดาวรุ่งพุ่งแรงตั้งแต่สมัยเรียน
แถมยั ง ได้ ฝึ ก กั บ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ร ะดั บ
โนเบลมาหลายคน
จูเลียสเป็นลูกศิษย์ปริญญาเอก ของ
เจเรมี ทอร์นเนอร์ (Jeremy Thorner) และ
อดีตนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล แรนดี
เชร็กแมน (Randy Schrekman) ซึง่ ถือเป็น
หนึง่ ในนักวิทยาศาสตร์ทที่ รงอิทธิพลทีส่ ดุ
ในวงการวิจัยเซลล์และอณูชีววิทยาของ
สหรัฐอเมริกา
และหลั ง จากได้ ดี ก รี จ ากเบิ ร์ ก ลี ย์
(University of California Berkeley) จูเลียส
ข้ า มประเทศกลั บ ไปทำ � โพสต์ ด อกต่ อ
ที่นิวยอร์กกับอดีตนักวิทยาศาสตร์รางวัล
โนเบลอีกคน ริชาร์ด แอกเซล (Richard
Axel) ผู้ ไ ขปริ ศ นาแห่ ง การรั บ กลิ่ น ที่
มหาวิ ท ยาลั ย โคลั ม เบี ย (Columbia
University)
จู เ ลี ย สสนใจการรั บ ความเจ็ บ ปวด
ตอนที่เขาเริ่มตั้งคำ�ถามว่าจะทำ�อย่างไร
ให้เซลล์เจ็บปวด เพื่อที่เขาจะได้ศึกษา
ได้ว่าเซลล์รับรู้ความเจ็บปวดได้อย่างไร
จู เ ลี ย สเริ่ ม หาสารสร้ า งความเจ็ บ
ปวดทรมานที่จะเอามาใช้กับการทดลอง
ของเขา และก็ไปสุดที่พริก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับสารแคปไซซินในพริกที่ทำ�ให้
คนที่กินเผ็ดไม่ได้เจ็บปวดทุรนทุราย
และในอีกไม่กปี่ ตี อ่ มา จูเลียสก็คน้ หา

สภากาแฟ

TRPV1 ที่่�ค้้นพบโดยจููเลีียส

และโคลนยี น ที่ ส ามารถเปลี่ ย นเซลล์
ที่ ป กติ เ พิ ก เฉยต่ อ รสชาติ เ ผ็ ด ร้ อ นของ
เเคปไซซิ น ให้ ต อบสนองต่ อ สารสร้ า ง
ความเจ็บปวดทรมานของพริกได้
ยี น ที่ พ บเป็ น ยี น ที่ ใ ช้ สำ � หรั บ สร้ า ง
โปรตีนในกลุ่ม ion channel หรือท่อส่ง
ไอออนในเยื่ อ หุ้ ม เซลล์ (เช่ น เดี ย วกั บ
เปียซโซ) ในกลุ่ม transient receptor
potential ที่ชื่อว่า TRPV1 เมื่อจับกับ
แคปไซซิน โปรตีน TRPV1 จะเปิดออก
ทำ�ให้แคลเซียมไอออนไหลผ่านเยื่อหุ้ม
เข้าสู่เซลล์กระตุ้นให้เกิดกระแสประสาท
ส่งไปทีส่ มองให้รา่ งกายสามารถรับรูค้ วาม
รู้ สึ ก ปวดแสบปวดร้ อ นได้ การค้ น พบ
TRPV1 ถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ของ
การศึกษาการรับสัมผัสความเจ็บปวด
ผลงานของจูเลียสทำ�ให้ โปรตีน TRP
channel กลายเป็ น หนึ่ ง ในโปรตี น ที่
เผ็ดร้อนที่สุดในวงการชีวฟิสิกส์ มีการ
ค้นพบโปรตีน TRP channel อีกหลายตัว
และโคลนออกมาอย่างรวดเร็ว เด่นๆ ก็คอื
TRPM8 หรือที่รู้จักกันในนามรีเซปเตอร์

แห่งความเย็นและเมนทอล (cold and
menthol receptor) ที่ ทั้ ง จู เ ลี ย สและ
พาทาปูเตียนแข่งขันกันค้นหา และท้ายทีส่ ดุ
ก็เสมอ คือเจอพร้อมๆ กัน
ส่วน TRP channel อีกตัวที่เปิดตัว
อย่างอลังการก็คือโปรตีนรีเซปเตอร์แห่ง
วาซาบิ TRPA1 ทีน่ อกจากจะตอบสนองกับ
รสแสบฉุนของวาซาบิแล้ว ยังเป็นโปรตีน
ที่เป็นเป้าหมายหลักของแก๊สน้ำ�ตาด้วย
และเนื่องจากเซลล์ที่มี TRPA1 นั้นไม่ได้
พบแค่ทตี่ า แต่พบได้ทวั่ ไป รวมทัง้ ในเซลล์
ผิวหนังด้วย ควันของแก๊สน้�ำ ตาก็เลยไม่ได้
ทำ�ให้รสู้ กึ แสบร้อนแค่ทตี่ า แต่จะกระจาย
ไปทั่วทุกส่วนของร่างกายที่สัมผัสโดน
ทางที ม วิ จั ย ของจู เ ลี ย สเดิ น หน้ า
เต็มกำ�ลังเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่จะนำ�ไป
สู่ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับกลไก
แห่งการรับความเจ็บปวด จูเลียสร่วมงาน
กับนักชีววิทยาเชิงโครงสร้าง อีฟาน เชง
(Yifan Cheng) ทีม่ หาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
ซานฟรานซิสโก ผูเ้ ชีย่ วชาญ cryoEM เพือ่
หาโครงสร้างสามมิติของ TRP channel
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และโครงสร้ า งของ TRPV1 และ
TRPA1 ที่สามารถบอกเป็นนัยได้ว่าความ
เจ็บปวดจากสารเผ็ดร้อนจากพริ ก และ
แก๊สน้�ำ ตานัน้ เกิดขึน้ ได้อย่างไร ก็เป็นฝีมอื
ของทีมวิจัยของจูเลียสและเชงนั่นเอง
จู เ ลี ย สเชื่ อ มั่ น ว่ า ความเข้ า ใจอย่ า ง
ถ่ อ งแท้ เ กี่ ย วกั บ การทำ � งานของ TRP
channel โปรตีนแห่งความเผ็ดร้อนและ
เหน็บหนาวที่เขาค้นพบนั้น จะช่วยปูทาง
สู่การออกแบบยาต้านความเจ็บปวดแห่ง
อนาคตได้
ซึ่ ง นั่ น น่ า จะยั ง คงต้ อ งใช้ เ วลาอี ก
สักพัก (ใหญ่ๆ) แต่คงไม่ไกลเกินฝัน
นีค่ อื เรือ่ งราวหนทางสูโ่ นเบลของสอง
นักวิจัยมือฉมังที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่น
และความสนุกกับการทำ�งานค้นคว้าวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ที่เขาสนใจ จนในที่สุด
ก็ ส ามารถคว้ า เอารางวั ล ที่ ท รงเกี ย รติ
ที่สุดในโลก โนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือ
การแพทย์มาได้ส�ำ เร็จในปี พ.ศ. 2564

ห้องภาพ
สัตว์ปา่ ไทย

ประทีป ด้วงแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เสือดาว
เสือดำ�

เสืือดาว เสืือดำำ�
Panthera pardus

เสืือดาวหรืือเสืือดำำ�เป็็นเสืือขนาดใหญ่่ สีีสัน
ั และ
ลวดลายของขนบนลำำ�ตััวมีี 2 แบบ แบบที่�่ 1
พื้้� นลำำ� ตัั ว มีี สีี น้ำ��ต
ำ าลอมเหลืื อ งหรืื อ สีี เ หลืื อ ง
มีี ล ายจุุ ด สีี ดำำ�จำำ� นวนมากเรีี ย งตัั ว กัั น เป็็ น
กลุ่่�มดอก เรีียกว่่า “เสืือดาว” แบบที่�่ 2 ขนบน
ลำำ� ตัั ว เป็็ น สีี เ ข้้ ม หรืื อ สีี ดำำ�ทั้้� ง ตัั ว เรีี ย กกัั น ว่่ า
“เสืือดำำ�” ทั้้�งที่�่ในความเป็็นจริิงแล้้วเป็็นเสืือ
ชนิิ ดเดีี ยวกัั น ลูู กเสืื อ ที่่� เ กิิ ด มาในครอกหนึ่่� ง
อาจมีีได้้ทั้้�งเสืือดาวและเสืือดำำ�
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สาระวิทย์
ในศิลป์

วริศา ใจดี

สาระวิทย์
24
ในศิลป์ 24
วริศา ใจดี (ไอซี)
เด็กสาย(พันธุ์)วิทย์สานศิลป์ ชอบเรียนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ สนใจเรื่องเกี่ยวกับอวกาศ
และสัตว์เลี้ยงตัวจิ๋ว เวลาว่างชอบทำ�งานศิลปะ กำ�ลังค้นหาสูตรผสมที่ลงตัวระหว่างวิทย์กับศิลป์
Facebook : I-see Warisa Jaidee
ภาพโดย : วริศ า ใจดี

Happy Month
of Flexagon
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สาระวิทย์
ในศิลป์

ใ

นวันแรกของชีวิตการเป็นนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ฉั น เองไม่ ไ ด้ เ ตรี ย ม
ใจไว้เลยว่า คาบแรกของการเรียนวิชา
คณิ ต ศาสตร์ จะได้ นั่ ง เล่ น เกมและดู
มายากลแสนสนุก ?! จนฉันอดสงสัยไม่
ได้ว่าคงไม่ได้เข้าผิดห้องใช่ไหมนี่ ?!
เมื่ อ พู ด ถึ ง มายากลและของเล่ น
แปลกๆ ที่ ก้ำ � กึ่ ง ระหว่ า งวิ ช าการกั บ
งานประดิ ษ ฐ์ อย่ า งจิ๊ ก ซอว์ พิ ศ วงที่
ฉั น เคยพู ด ถึ ง เมื่ อ สาระวิ ท ย์ ฉ บั บ ที่ 98
เดื อ นพฤษภาคม พ.ศ. 2564 และ
อื่นๆ อีกมากมายที่ล้วนดึงดูดให้ทั้งคน
ชอบวิทย์และศิลป์ร้องว้าวไปตามๆ กัน
ทำ � ให้ ฉั น นึ ก ถึ ง คุ ณ มาร์ ติ น การ์ ด เนอร์
(Martin Gardner) ขึ้นมาทันที และใน
วันที่ 21 ตุลาคมทีจ่ ะถึงนี้ ก็เป็นวันครบรอบ
วันเกิดของคุณมาร์ตินซะด้วย เนื่องใน
โอกาสนี้ สาระวิ ท ย์ ใ นศิ ล ป์ ฉ บั บ นี้ จึ ง
ขอนำ�ทุกคนเข้าสู่มิติใหม่แห่งการเรียน
คณิตศาสตร์ผ่านของเล่น
คุณมาร์ตินเป็นนักคณิตศาสตร์และ
นั ก เขี ย นเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ช าวอเมริ กั น
ชื่ อ ดั ง เขาเป็ น คนแรกที่ ไ ด้ ร วบรวม
เรื่ อ งราวการอธิ บ ายคณิ ต ศาสตร์ เ ชิ ง
สร้ า งสรรค์ ผ่ า นเกมกลสนุ ก ๆ ตี พิ ม พ์

ภาพประกอบที่่� 1 แสดงการบิิดเจ้้าเฮกซะเฟล็็กซากอน

ลงนิตยสาร Scientific American ให้
เราได้ อ่ า นกั น ถื อ เป็ น ผู้ บุ ก เบิ ก วงการ
คณิตศาสตร์สานศิลป์คนสำ�คัญ ซึ่งหนึ่ง
ในกลเกมแสนสนุกนัน้ เป็นของเล่นสุดเจ๋ง
ที่ชวนให้ขบคิด นั่นก็คือ เจ้าเฟล็กซากอน
(Flexagon) ของเล่นที่มีความลับซ่อนอยู่
มากมาย เจ้าของเล่นรูปหกเหลีย่ มแบนๆ นี้
สามารถเปิดไปมาได้ไม่มีที่สิ้นสุด เล่นได้
ไม่มีเบื่อ ที่สำ�คัญมันทำ�เองได้ง่ายๆ จาก
กระดาษ ไม่ต้องหาซื้ออุปกรณ์ ให้เสียเงิน
และไม่ตอ้ งใส่แบตเตอรีด่ ว้ ยละ ! น่าสนใจ
ใช่ ไ หม อ่ า นจบฉบั บ นี้ รั บ รองว่ า ทุ ก คน
สามารถทำ�ของเล่นเจ๋งๆ ด้วยตัวเอง เอาไป
อวดเพื่อนๆ กันได้อย่างแน่นอน
เจ้าเฟล็กซากอนมีทมี่ าทีน่ า่ มหัศจรรย์
ยิ่ ง กว่ า กลไกที่ ลึ ก ลั บ โดยย้ อ นไปในปี
พ.ศ. 2482 การค้นพบของเล่นสุดน่าทึ่งนี้
มี ต้ น เหตุ ม าจากการที่ ข นาดของแผ่ น
กระดาษที่ ผ ลิ ต ใช้ กั น ในสหรั ฐ อเมริ ก า
มี ข นาดแตกต่ า งไปจากขนาดของแฟ้ ม
เก็บกระดาษที่ผลิตจากประเทศอังกฤษ
ดั ง นั้ น เมื่ อ พยายามจะใส่ ก ระดาษ
เหล่ า นี้ ล งไปในแฟ้ ม ก็ จ ะทำ � ให้ มี แ ถบ
กระดาษส่วนหนึง่ โผล่ยนื่ เลยแฟ้มออกมา
และเจ้าของแฟ้มทีป่ ระสบกับปัญหาความ

ไม่พอดีนั้น คือคุณอาร์เทอร์ เอช. สโตน
(Arthur H. Stone) นักคณิตศาสตร์ชาว
อังกฤษ ขณะที่เขายังเป็นนักศึกษาอยู่ที่
มหาลัยพรินซ์ตัน ด้วยความเนี้ยบ คุณ
สโตนก็ เ ลยตั ด สิ น ใจตั ด แถบกระดาษ
ส่วนเกินออกมา และในระหว่างทีน่ งั่ เบือ่ ๆ
เขาก็เริ่มพับแถบกระดาษเหล่านั้นเล่น
เป็นรูปแบบต่างๆ กัน พับไปพับมาดัน
ออกมาได้ รู ป หกเหลี่ ย มด้ า นเท่ า ที่ พ อ
จับจีบให้ถูกมุม มันก็จะเปิดออกมาเป็น
หน้ า ใหม่ ไ ด้ ทุ ก ครั้ ง มั น บิ ด ได้ ห ลาย
รูปแบบ แถมมีลกั ษณะเป็นทรงหกเหลีย่ ม
เขาเลยตั้งชื่อมันว่า เฮกซะเฟล็กซากอน
(hexaflexagon) ซะเลย ซึง่ คำ�ว่า hexa แปล
ว่าหก ขยายคำ�ว่า flexagon ทีเ่ กิดจากการ
ผสมคำ�ว่า flex หรือบิด กับคำ�ว่า polygon
ตามรูปลักษณ์ของมันทีเ่ ป็นรูปหลายเหลีย่ ม
ที่พับขึ้นจากแถบกระดาษ ที่สำ�คัญก็คือ
มั น สามารถเปลี่ ย นหน้ า ได้ เ มื่ อ พั บ ให้
โค้งงอขึ้น แล้วเปิดออกตามทิศทางต่างๆ
ดังภาพประกอบที่ 1
คุณสโตนตื่นเต้นกับการค้นพบครั้งนี้
มาก รี บ นำ � ไปอวดเพื่ อ นๆ และคุ ณ ครู
ของเขา หนึ่งในนั้นคือเป็นคนที่ถ้าเอ่ย
ชื่ อ ถึ ง ทุ ก คนคงจะคุ้ น หู กั น ดี เขาคื อ

คุุณมาร์์ก อัับราฮััมส์์ กำำ�ลัังชููโล่่รางวััลอิิกโนเบล สำำ�หรัับผู้้�ชนะ โล่่เหล่่านี้้�นอกจากจะหน้้าตาประหลาดแล้้วยััง
แหวกแนวไม่่ซ้ำ�กั
ำ� ันเลยในแต่่ละปีี และยัังมีีเรื่่�องราวเบื้้�องหลัังซ่่อนอยู่่�ในการออกแบบของแต่่ละโล่่อีีกด้้วย
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คุ ณ ริ ช าร์ ด พี . ไฟยน์ แ มน (Richard
P. Feynman) นั ก ฟิ สิ ก ส์ ท ฤษฎี ชื่ อ ดั ง
ผู้นำ�เสนอวิธีการเข้าใจควอนตัมฟิสิกส์ ใน
แบบใหม่ ซึ่ง ในตอนนั้น คุ ณ ไฟยน์ แ มน
เป็นเพียงนักศึกษาสาขาฟิสิกส์ ที่สนใจ
การเล่นพับกระดาษเท่านั้นเอง แต่แล้ว
ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ของเพื่ อ นๆ สมาคม
เฟล็กซากอน (Flexagon Committee)
จึ ง ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น พวกเขาได้ ทำ � การศึ ก ษา
ลงลึกไปถึงกลไกของ Flexagon ทัง้ ลำ�ดับ
การเปลี่ยนหน้า เงื่อนไขต่างๆ จนได้เป็น
ทฤษฎีและแผนผังที่โยงเรื่องราวการเล่น
อันแสนสนุกนี้ ไปสูเ่ นือ้ หาวิชาการได้อย่าง
ไม่นา่ เชือ่ อ่านมาถึงตรงนี้ ทุกคนคงอยาก
จะเล่นเจ้าของเล่นอันแสนมหัศจรรย์ชนิ้ นี้
แล้วใช่ไหม เอาละ ! ฉันขอชวนเพื่อนๆ
มาลงมื อ ทำ � ของเล่ น ชิ้ น นี้ กั น ก่ อ นที่ จ ะ
เข้าสู่เนื้อหาทางวิชาการ
เฮกซะเฟล็ ก ซากอนประกอบขึ้ น
มาจากกระดาษแถบยาวที่ แ บ่ ง เป็ น
สามเหลี่ยมด้านเท่า เรียงกลับด้านสลับ
กันไปมา ก่อนอืน่ เราจึงต้องหาแถบกระดาษ
ที่มีความยาวสักหน่อย ซึ่งขนาดชิ้นของ
เจ้ า ของเล่ น หกเหลี่ ย มที่ ไ ด้ นั้ น จะขึ้ น
อยูก่ บั ความกว้างของแถบกระดาษ ดังนัน้
เราจึ ง ปรั บ ได้ ต ามใจชอบ ถ้ า ต้ อ งการ
สามเหลี่ยมความยาวด้านละ x หน่วย
ตามทฤษฎีบทพีทาโกรัส ความกว้างของ
แถบกระดาษ (ความสูงของสามเหลี่ยม)
__ x หน่วย ดังภาพประกอบ
ก็ควรจะเป็น √3
2
ที่ 2
จะต้ อ งใช้ ส ามเหลี่ ย มกี่ รู ป นั้ น ก็ ขึ้ น
อยู่กับว่าเราอยากให้เฟล็กซากอนเปิดได้
กี่หน้า ทีเ่ ราจะมาทำ�กันในวันนี้ มีสองแบบ

ภาพประกอบที่่� 2 แสดงขนาดของสามเหลี่่�ยมด้้านเท่่าที่่�สััมพัันธ์์กัับความกว้้างและความยาวของแถบ
กระดาษในการทำำ�เฮกซะเฟล็็กซากอน

ด้วยกัน คือ ไตรเฮกซะเฟล็กซากอน (trihexaflexagon) และเฮกซะเฮกซะเฟล็กซากอน
(hexahexaflexagon) แค่อ่านชื่อก็ลิ้นพันกันแล้ว ไปดูกันดีกว่าว่ามันต่างกันอย่างไร
แบบแรก ไตรเฮกซะเฟล็กซากอน เปิดได้ 3 หน้า ภาพคลีข่ องมันเป็นแถบสามเหลีย่ ม
ด้านเท่าจำ�นวน 10 รูป หลังได้แถบกระดาษคุณสมบัติตามข้างต้นแล้ว ดูขั้นตอนการทำ�
ไตรเฮกซะเฟล็กซากอนทีละขั้นตามภาพประกอบที่ 3 กันได้เลย

ภาพประกอบที่่� 3 ขั้้�นตอนการทำำ�ไตรเฮกซะเฟล็็กซากอน
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แบบทีส่ อง เฮกซะเฮกซะเฟล็กซากอน เปิดได้ 6 หน้า
ครั้ ง นี้ เราต้ อ งการแถบสามเหลี่ยมด้านเท่าทั้งหมด 19 รูป
ด้วยกัน ซึ่งจะซับซ้อนมากกว่า
แบบแรกที่เปิดได้เพียง 3 หน้า
มาลองทำ�ตามทีละขั้นดังภาพ
ประกอบที่ 4 กันเลย
ในแบบแรกดูจะไม่มปี ญ
ั หา
อะไร หน้าทั้งสามปรากฏขึ้น
มาให้เห็นตามลำ�ดับตามที่เรา
คาดไว้ แถมยังเรียงเหมือนเดิม
ไม่ ส ลั บ ไปมา ไม่ เ ชื่ อ ก็ ล อง
วาดรูปลงไปดูเลย รับรองเปิด
กี่ทีก็ยังได้รูปสวยเหมือนเดิม
ถึงสามรูปที่แตกต่างกัน
แต่ปัญหาอยู่ที่แบบที่สอง
ถ้าได้ลองเล่นแบบทีส่ องดูแล้ว
เราจะพบว่า บางทีเราก็เปิดเจอ
ไม่ครบหน้า หรือบางหน้าเปิด
ได้สองทางบ้าง ทางเดียวบ้าง
แล้วมันมีรูปแบบตายตัวหรือ
เปล่านะ ?

ภาพประกอบที่่� 4 ขั้้�นตอนการทำำ�เฮกซะเฮกซะเฟล็็กซากอน เมื่่�อทำำ�เสร็็จแล้้วลองเล่่นดูู เพื่่�อนๆ สัังเกตเห็็นอะไรแปลกๆ รึึเปล่่านะ ?
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ฉันได้ทดลองพลิกเล่นและจดลำ�ดับแบบรูปการเปลีย่ นหน้าออกมา ซึง่ กรณีแรก เริม่ ที่
หน้าเลข 2 โดยยึดขอบที่ไฮไลต์สีฟ้าดังรูป เมื่อเปิดออกมาก็จะพบกับเลข 5 ซึ่งสามารถ
เปิดได้ทางเดียวออกมาเป็นเลข 1 ซึ่งเปิดได้ทางเดียวเช่นกันวนกลับไปเป็นเลข 2 ถ้าเรา
เปิดแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ก็จะวนอยู่แค่ 3 หน้านี้ ได้แก่ 2>5>1 (ภาพประกอบที่ 5) ซะงั้น ?!
แล้วตัวเลขหน้าอื่นๆ ที่เราเขียนไว้ล่ะ ?

ภาพประกอบที่่� 5 ลำำ�ดัับการเปลี่่�ยนหน้้าของเฮกซะเฮกซะเฟล็็กซากอนแบบ 2>5>1

ลองเปิ ด สองแบบก็ แ ล้ ว เจอชุ ด
ตั ว เลขใหม่ ก็ แ ล้ ว แต่ เ หตุ ไ ฉนไม่ มี
เลข 6… เลข 6 ของเราไปซ่อนตัวอยูท่ ี่ไหน
กั น นะ ? ฉั น อยากให้ ทุ ก คนได้ ล องทำ �
เฟล็กซากอนทั้งสองแบบมาลองเปิดเล่น
กั น ดู ก่ อ นที่ ฉั น จะอธิ บ ายว่ า เลข 6 นั้ น
ซ่อนตัวอยูท่ ี่ไหนให้ทกุ คนได้รู้ ในฉบับหน้า
แต่หากใครหาเลข 6 เจอ ถ่ายรูปส่งมาทีเ่ พจ
นิตยสารสาระวิทย์ได้นะคะ มาเล่าให้ฟัง
กันด้วยว่าหาเจอได้ยงั ไง ?! เพจสาระวิทย์
มีรางวัลมอบให้ดว้ ยนะ ฉบับนีข้ อลาไปก่อน
สุขสันต์เดือนแห่งเฟล็กซากอน ขอให้เล่น
ให้สนุกนะ !

อย่าเพิ่งตกใจไป นี่ ไม่ใช่ของเล่นลวงโลกแต่อย่างใด ลองเปิดกลับไปที่หน้าเลข 2
อีกครั้ง เราจะพบว่ามันสามารถเปิดได้ถึง 2 ทางด้วยกัน ถ้าเราลองเปิดไปทางที่ต่าง
จากรอบแรกก็จะเจอตัวเลขที่ซ่อนอยู่ นั่นก็คือ…เลข 3 จากนั้นฉันก็เปิดต่อไปแบบ
เพลินๆ ตามครั้งแรก เลข 4 ก็ปรากฏตัวออกมา แต่ทว่าดูเหมือนเราจะเจอทางตันเข้าให้
เพราะหน้าเลข 4 นัน้ มีทางเดียวให้เปิดออก และก็เป็นไปตามทีค่ าดคิดไว้ เราวนกลับมาที่
เลข 2 อีกแล้ว ทำ�ให้ ในรอบนี้เราได้ลำ�ดับออกมาคือ 2>3>4 (ภาพประกอบที่ 6)

ภาพประกอบที่่� 6 ลำำ�ดัับการเปลี่่�ยนหน้้าของเฮกซะเฮกซะเฟล็็กซากอนแบบ 2>3>4

ขอบคุณข้อมูลจาก:
- หนังสือ Hexaflexagons and Other Mathematical Diversions: The First 'Scientific American' Book of Puzzles and Games โดยคุณ Martin Gardner
- Vihart - ช่องยูทูบของคุณ Vi Hart นักคณิตศาสตร์ชาวอเมริกัน
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ดาวอังคาร

ที่มาของวันอังคาร

กาล

ครัง้ หนึง่ นานมาแล้ว ตามตำ�นานกรีกโบราณ แอรีส (Ares)
เทพเจ้าแห่งสงคราม ได้แอบลักลอบเป็นชูก้ บั แอโฟไดตี
(Aphrodite) เทพเจ้าแห่งความงาม
ภาพวาดแอรีีสและแอโฟไดตีีถููกฮิิเฟสตััสสามีีของแอโฟไดตีีจัับได้้ว่่าเป็็นชู้้�กััน
ชื่่�อภาพ Mars and Venus Surprised by Vulcan โดย Alexandre Charles Guillemot ศิิลปิินฝรั่่�งเศส ปีี พ.ศ. 2370 ที่่�มาภาพ Wikipedia
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แอรีสได้สงั่ อเล็กทรีออน (Alectryon)
นายทหารหนุม่ ให้ดตู น้ ทาง ถ้าเห็นดวงอาทิตย์
กำ�ลังจะขึ้นให้รีบปลุกแอรีส
อเล็กทรีออนเผลอหลับไป เมื่อถึง
ตอนเช้าฮีเลียส (Helios) เทพเจ้าแห่ง
ดวงอาทิตย์ได้เห็นแอรีสเป็นชูก้ บั แอโฟไดตี
ฮีเลียสจึงไปบอกฮิเฟสตัส (Hephaestus)
เทพเจ้าแห่งไฟ สามีของแอโฟไดตี
ฮิเฟสตัสเมือ่ มาเห็นภาพบาดตาจึงจับ

แอรีสและแอโฟไดตีมาประจานต่อหน้าเหล่าเทพเจ้าทั้งหลาย
แอรีสโกรธทีอ่ เล็กทรีออนหลับยาม จึงสาปให้อเล็กทรีออนกลายเป็นไก่ เพือ่ จะได้ขนั
เตือนทุกเช้าก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น
ชาวโรมันรับตำ�นานกรีกมาแต่เปลี่ยนชื่อเทพเจ้าใหม่ดังนี้คือ
กรีก		
โรมัน
ความหมาย
แอรีส (Ares)
มาร์ส (Mars) เทพเจ้าแห่งสงคราม, ดาวอังคาร
แอโฟไดตี (Aphrodite) วีนัส (Venus) เทพเจ้าแห่งความรักและความงาม, ดาวศุกร์
ฮีเลียส (Helios)
โซล (Sol)
เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์
ฮิเฟสตัส (Hephaestus) วัลเคน (Vulcan) เทพเจ้าแห่งไฟ
ชื่อโรมันของแอรีสเป็นชื่อดาวอังคารในภาษาอังกฤษด้วย
และเป็นที่มาของชื่อวันอังคารในภาษาไทย
วันอังคารในภาษาอังกฤษคือ Tuesday มาจากชือ่ เทพเจ้า Tiw
หรือ Týr (เทีย) เทพเจ้าแห่งสงครามของชาวไวกิง (Viking) หรือ
ชาวนอร์ส (Norse) แถวสแกนดิเนเวียในยุโรป

ภาพถ่่ายดาวอัังคารจากยานอวกาศ Rosetta ปีี พ.ศ. 2550
ที่่�มา European Space Agency (ESA) https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2007/02/True-colour_image_of_Mars_seen_by_OSIRIS

ภาพวาดจิิตรกรรมฝาผนัังแอรีีสกัับแอโฟไดตีี เมืืองปอมเปอีี (Pompeii)
ประเทศอิิตาลีี อายุุประมาณ 2,100 ปีี
ที่่�มาภาพ Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Ares
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ภาพสััญลัักษณ์์ของดาวอัังคารซึ่่�งเป็็นสััญลัักษณ์์
ของเพศชายด้้วย
ที่่�มาภาพ Wikipedia https://en.wikipedia.
org/wiki/Mars

ภาพถ่่ายภููเขาไฟโอลิิมปััสบนดาวอัังคาร โดยยาน Viking 1 ปีี พ.ศ. 2521
ที่่�มาภาพ NASA https://nssdc.gsfc.nasa.gov/photo_gallery/photogallery-mars.html

ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ดวงที่ 4
นับจากดวงอาทิตย์ มีลักษณะคล้ายโลก
เป็นดาวเคราะห์หิน มีน้ำ�แข็ง มีภูเขาไฟ
มีทะเลทราย
แต่ ด าวอั ง คารเล็ ก กว่ า โลกเกื อ บ
ครึง่ หนึง่ เย็นกว่า แห้งกว่า มีอากาศเบาบาง
กว่า (ต้องใส่ชดุ อวกาศ) มีดวงจันทร์บริวาร
2 ดวง มากกว่าโลกที่มีดวงจันทร์บริวาร
เพียงดวงเดียว
มีผู้เรียกดาวอังคารว่า “ดาวเคราะห์
แดง” (Red Planet) เนื่องจากเห็นดาว
อังคารเป็นสีแดง (หรือออกส้มแดง) ที่

เป็นเช่นนี้เนื่องจากดาวอังคารปกคลุมไป
ด้วยฝุ่นสนิมเหล็กหรือไอร์ออนออกไซด์
(iron oxide)
1 วันบนดาวอังคารใกล้เคียงกับโลก
คือนาน 24.6 ชั่วโมง แต่ 1 ปีบนดาว
อังคารนานถึง 687 วันบนโลก เนื่องจาก
ดาวอังคารอยูไ่ กลดวงอาทิตย์มากกว่าโลก
จึงใช้เวลาโคจรครบรอบดวงอาทิตย์นาน
กว่าโลก
ภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดบนดาวอังคารคือ
ภูเขาไฟโอลิมปัส (Olympus Mons) มี
ความสูง 21.9 กิโลเมตร เป็นภูเขาไฟของ
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ดาวเคราะห์ทสี่ งู ทีส่ ดุ ในระบบสุรยิ ะ สูงกว่า
ภู เ ขาที่ สุ ด ในโลกคื อ ภู เ ขาเอเวอเรสต์
(Mount Everest) ถึง 2.5 เท่า (ภูเขา
เอเวอเรสต์สูง 8.9 กิโลเมตร) ภูเขาที่สูง
ที่ สุ ด ของไทยคื อ ดอยอิ น ทนนท์ สู ง 2.6
กิโลเมตร ภูเขาไฟโอลิมปัสบนดาวอังคาร
จึงสูงกว่าดอยอินทนนท์ 8.4 เท่า
ชื่อโอลิมปัสได้มาจากชื่อภูเขาในกรีก
ที่เชื่อว่าเป็นที่อยู่ของเหล่าเทพเจ้า
สั ญ ลั ก ษณ์ ข องดาวอั ง คารเป็ น รู ป
วงกลมและลูกศรชี้เฉียงขึ้นไปทางขวา
วงกลมหมายถึงโล่ ลูกศรหมายถึงหอก
รวมกันหมายถึงนักรบ หรือสงคราม และ
ใช้เป็นสัญลักษณ์ของเพศชายด้วย
มียานอวกาศจำ�นวนมากที่ ไปสำ�รวจ
ดาวอังคาร ยานที่สามารถลงจอดอย่าง
นุม่ นวลบนดาวอังคารเริม่ จากยาน Mars 3
ของสหภาพโซเวี ย ตในปี พ.ศ. 2514
และยาน Viking 1 ของสหรัฐอเมริกา
ปี พ.ศ. 2519 หลังจากนั้นก็มียานสำ�รวจ
อื่นๆ ตามมาอีก

เปิดโลก
นิทานดาว

ภาพใบปิิดภาพยนตร์์เรื่่�อง The Martian
ที่่�มาภาพ Internet Movie Poster Awards
http://www.impawards.com/2015/
martian_ver2.html

ภาพถ่่ายพื้้�นผิิวดาวอัังคาร โดยยาน Perseverance ปีี พ.ศ. 2564
ที่่�มาภาพ NASA https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA24430

ล่าสุดปีนี้ พ.ศ. 2564 ยาน Perseverance ของสหรัฐอเมริกา และยาน
Zhurong ของจีน ได้ลงจอดแล้วปล่อย
รถสำ�รวจบนพื้นผิวดาวอังคาร
และมี โ ครงการที่ จ ะส่ ง มนุ ษ ย์ ไ ป
สำ�รวจดาวอังคารเป็นครั้งแรก อาจเป็น
ปี พ.ศ. 2576
มีนิยายวิทยาศาสตร์และภาพยนตร์
หลายเรื่องที่เกี่ยวกับดาวอังคาร ตัวอย่าง
ที่น่าสนใจเช่น The War of the Worlds
เขียนโดย H. G. Wells พิมพ์เป็นหนังสือ
เมื่ อ ปี พ.ศ. 2441 เป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ
มนุษย์ดาวอังคารบุกโลก มีการดัดแปลง
เป็นละครวิทยุในปี พ.ศ. 2481 และทำ�ให้
คนจำ � นวนมากตื่ น ตระหนกหวาดกลั ว

เนื่ อ งจากคิ ด ว่ า เป็ น เรื่ อ งจริ ง ต่ อ มาได้
สร้างเป็นภาพยนตร์ ในปี พ.ศ. 2496 และ
พ.ศ. 2548
Mission to Mars ปี พ.ศ. 2543 เป็น
ภาพยนตร์เกีย่ วกับนักบินอวกาศไปสำ�รวจ
ดาวอังคารแล้วค้นพบหลักฐานว่ามนุษย์
บนโลกความจริงสืบเชือ้ สายมาจากมนุษย์
ดาวอังคาร
The Martian ปี พ.ศ. 2558 เป็น
ภาพยนตร์เกีย่ วกับนักบินอวกาศไปสำ�รวจ
ดาวอั ง คารแล้ ว เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ พระเอก
ถูกทิ้งไว้ ให้อยู่บนดาวอังคารเพียงลำ�พัง
เนื่ อ งจากเพื่ อ นนั ก บิ น อวกาศคนอื่ น ๆ
เข้ า ใจผิ ด คิ ด ว่ า พระเอกเสี ย ชี วิ ต แล้ ว
พระเอกต้ อ งหาทางมี ชี วิ ต รอด เพราะ
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อาหารและอากาศที่ เ ตรี ย มไปไม่ พ อ
สำ�หรับการอยู่บนดาวอังคารยาวนาน
เราสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ดว้ ย
ตาเปล่า สำ�หรับช่วงปลายปี พ.ศ. 2564
ดาวอังคารจะขึ้นทางทิศตะวันออกช่วง
เช้ า มื ด เห็ น ได้ ตั้ ง แต่ ป ลายเดื อ น
พฤศจิกายนเป็นต้นไป โดยปลายเดือน
พฤศจิ ก ายนดาวอั ง คารจะอยู่ ใ นกลุ่ ม
ดาวคันชั่ง (Libra) แล้วย้ายไปกลุ่มดาว
แมงป่อง (Scorpius) หลังกลางเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564

อ๋อ
มันเป็น
อย่างนีน้ เ่ี อง
by อาจารย์เจษฎ์
https://www.facebook.com/OhISeebyAjarnJess/

มี

รายงานการพบเห็ น แสงประหลาดบนท้ อ งฟ้ า บริ เวณ
ริมทะเลอำ�เภอกระบุรี จังหวัดระนอง จากหลายพื้นที่ครับ
และมีการถ่ายรูปไว้ด้วยเป็นจำ�นวนมาก (แปลว่าไม่ใช่ภาพตัดต่อ
หลอกชาวบ้านแน่นอน)
แสงทีเ่ ห็นไม่ใช่ฝนดาวตก ประตู Asgard หรือมนุษย์ตา่ งดาว
บุกโลกอะไร แต่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สามารถพบเห็นได้
เรื่อยๆ แม้จะไม่ค่อยบ่อยก็ตาม ที่เรียกว่า pillars of light (หรือ
light pillars) แปลว่า เสาแห่งแสง
ภาพเสาแห่งแสงนี้เพิ่งชนะการประกวดของสถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) โดยถ่ายจากบริเวณเขาแหลมหญ้า
ในประเทศไทยของเราเอง

แสงประหลาดที่่�ระนอง
เรีียกว่่า

"เสาแห่่งแสง"
(Pillars of Light)

ตุลาคม 2564

38

อ๋อ
มันเป็น
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ที่ต่างประเทศอย่างประเทศฟิลิปปินส์ก็มีการพบเห็น pillars of light แบบนี้มาก่อน
และเคยเป็นทีแ่ ตกตืน่ มาด้วยเช่นกัน โดยเรียกกันว่า Lansuk-Lansuk ทีแ่ ปลว่า เทียนไข
ซึ่งทางหน่วยงาน PAGASA (Philippine Atmospheric, Geophysical and
Astronomical Services Administration) ประเทศฟิลิปปินส์ ได้อธิบายปรากฏการณ์
แสงประหลาดนี้ ไว้วา่ เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทางอุตนุ ยิ มวิทยาทีเ่ กิดจากผลึกน้�ำ แข็ง
ในอากาศสะท้อนแสงของดวงจันทร์

ผู้ เ ชี่ ย วชาญของ PAGASA ได้
ให้ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ว่ า แม้ ว่ า เมฆชนิ ด
ต่างๆ จะสามารถมีผลึกน้�ำ แข็งอยูใ่ นเมฆ
ได้ แต่ไม่ใช่ว่าเมฆทุกชนิดจะสามารถ
สะท้อนแสงให้เกิด "แสงในแนวตั้ง" ขึ้น
บนท้องฟ้าได้
เสาแห่ ง แสงนั้ น อาจจะปรากฏ
ขึ้นที่ไหนก็ได้ตราบเท่าที่สภาพแวดล้อม
ปัจจัยตรงนั้นเหมาะสม โดยแสงที่เห็นที่
ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ค รั้ ง นั้ น ปรากฏขึ้ น ประมาณ
20-30 นาที เนื่องจากผลึกน้ำ�แข็งใน
ก้อนเมฆนั้นก็ค่อยๆ สลายตัวไป ทำ�ให้
การสะท้อนแสงนั้นค่อยๆ หายไปด้วย
ห ลั ก การเดี ย วกั น นี้ ส ามารถใช้
อธิบายปรากฏการณ์ "จันทร์ทรงกลด"
หรือ "halo" ได้เช่นกัน
ข้อมูลจาก
https://www.gmanetwork.com/news/
scitech/science/700257/pillars-of-light-insulu-skies-pagasa-explains-aurora-likesight/story/
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ปัน้ น้�ำ
เป็นปู

ดร.ชวลิ ต วิ ท ยานนท์ และจารุ ป ภา วะสี

ปูก้ามขาว

ปููก้้ามขาว ชื่่� อ เรีี ย กตรงๆ ตามก้้ า มโตๆ สีี ข าว
ของมััน ชื่่�อละติินคืือ Galane bispinosa (กาเลนีี
ไบสไปโนซา) ชื่่� อ ชนิิ ด หมายถึึ ง มีี ห นามสั้้� น ๆ อยู่่�
ข้้างกระดองด้้านละสองอััน
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ปัน้ น้�ำ
เป็นปู
น้องปูอยูใ่ นวงศ์ปกู า้ มขาว Family Galanidae
(กาเลนิดี) ขนาดกระดองกว้างราว 8 เซนติเมตร
รวมก้ามราว 13 เซนติเมตร อยู่ตามพื้นโคลน
ปนทรายและหิ น กองต่ า งๆ ในแหล่ ง อาศั ย
เดียวกับปูม้า แต่ว่ายน้ำ�ไม่ได้เหมือนปูม้า ได้แต่
เดินจับหนอนทะเล ปู กุ้ง ที่ตัวเล็กกว่า หรือ
ซากสั ต ว์ ต่ า งๆ บนพื้ น ท้ อ งทะเลกิ น เหมื อ น
ปูทวั่ ไป ติดอวนรุน อวนลากหน้าดิน อวนลอยกุง้
อวนลอยปูม้า มาบ่อยๆ
เมื่อก่อนปูชนิดนี้ ไม่มีราคาอะไร คนจับมาได้
ก็โยนทิ้ง เพราะแทบไม่มีเนื้อและกระดองหนา
หรือไม่ก็ถูกส่งเข้าโรงปลาเป็ดพร้อมปลาเล็ก
ปลาน้อยอื่นๆ แต่ในรอบสิบปีมานี้อาหารทะเล
แพงขึน้ มาก โดยเฉพาะปูมา้ เป็นๆ และเนือ้ ปูแกะ
มีราคากิโลละหลายร้อยบาทจนถึงเกือบพัน ปูมา้
และปูชนิดเล็กที่ ไม่สดเริ่มถูกเอามาต้มแกะเนื้อ
ขาย เช่น ปูอื่นๆ ในตระกูลปูม้าขนาดเล็ก ปูหิน
ปูฤาษี และปูก้ามขาวตัวนี้ นอกจากนั้นคนไทย
เองก็น่าจะกินอาหารทะเลได้หลากหลายและ
แปลกมากขึ้ น เพราะเรี ย นรู้ จ ากเพื่ อ นบ้ า น
ของเราอย่างจีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม
จุดเด่นของปูก้ามขาวอยู่ที่ก้ามโตและอวบ
แม่ค้าหักแค่ก้ามมาต้มและโยนตัวทิ้งไป มีขาย
ทั้งแบบให้เอาไปทุบกินเองถุงละ 50 บาท หรือ
แกะเปลือกออกเหลือแต่ปลายก้ามกับเนือ้ เน้นๆ
ขายกล่องละ 200 บาท นับได้ราวๆ 30 ก้าม ถือว่า
ถูกกว่าก้ามปูม้า แม้ชิมแล้วเนื้อไม่แน่นเท่า แต่ก็
หวาน อร่อย และมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว
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บ้านนักคิด

ฉ

Sci
Quiz

� ๆ นอกเหนืือ
ฉบัับที่แ
่� ล้้วเหมีียวขอให้้คุณ
ุ ผู้้�อ่่านช่่วยบอกชื่่�อสััตว์อื่่
์ น
จากพวกหนููที่ถู
่� ก
ู นำำ�ไปใช้้เป็็นสััตว์ท
์ ดลองทางวิิทยาศาสตร์์
เราไปดูกน
ั เลยฮะว่ามีสต
ั ว์อะไรอีกบ้าง

นอกจากหนููเมาส์์ หนููแรตแล้้ว ก็็มีีสััตว์์อีีกหลายชนิิดที่่�ถููกนำำ�มาใช้้เป็็น
สััตว์์ทดลองทางวิิทยาศาสตร์์ ไม่่ว่่าจะเป็็นญาติิในตระกููลสััตว์์ฟัน
ั แทะอย่่าง
แฮมสเตอร์์ หนููตะเภา ฯลฯ, สััตว์์เลี้้�ยงลููกด้้วยนม เช่่น กระต่่าย เฟอร์์เรต
แมว สุุนััข ลิิง ฯลฯ, สััตว์์มีีกีีบพวกวััว ม้้า แพะ ฯลฯ, แล้้วก็็ยัังมีีพวกปลา, นก,
แมลง อาจจะมีีการใช้้สััตว์์ทดลองที่่�แตกต่่างออกไป ก็็ขึ้�น
้ อยู่่�กัับวััตถุุประสงค์์ของ
การทดลองฮะ แต่่ทั้้�งนี้้�ทั้้�งนั้้�นการใช้้สััตว์์ทดลองทางวิิทยาศาสตร์์นั้้�น ไม่่ใช่่ว่่าอยาก
ใช้้ตััวอะไร จะใช้้อย่่างไรก็็ได้้นะฮะ เพราะสััตว์์ก็็มีีหััวใจ การดำำ�เนิินงานต่่างๆ
จึึงต้้องเป็็นไปตามพระราชบััญญััติิสััตว์์เพื่่� องานทางวิิทยาศาสตร์์ พ.ศ. 2558

เพื่่� อร่่วมเฉลิิมฉลอง World Space Week ใน
เดืือนตุุลาคมนี้้� เรามาเล่่นเกมครอสเวิิร์์ดเกี่่�ยวกัับ
งานด้้านอวกาศกัันฮะ เหมีียวมีีคำำ�ใบ้้ไว้้ให้้พร้้อมแล้้ว
ลุุยกัันเลย

รางวััลที่่� 1 30th anniversary NSTDA
tumbler ได้้แก่่ คุุณดรุุณีี อััศวเสถีียร
รางวััลที่่� 2 สมุุดโน้้ต I love science
ได้้แก่่ คุุณสมรลัักษณ์์ แจ่่มแจ้้ง
คุุณสรรพวีีร์์ ประสิิทธิิรัตน์
ั ์
ด.ญ.พรพิิ ศุท
ุ ธิ์์� แอ่่งสาย

รางวัล
ประจำ�ฉบับที่ 103

แนวตั้้�ง
1. ยานอวกาศที่่� NASA ส่่งขึ้้�นไป
ปฏิิบััติิภารกิิจสำำ�รวจดาวอัังคาร
ครั้้�งล่่าสุุดในปีี พ.ศ. 2563
2. ภารกิิจที่่� NASA จะพามนุุษย์์
กลัับไปเหยีียบดวงจัันทร์์อีีกครั้้�ง
ในปีี พ.ศ. 2567 หลัังที่่�ไปลมา
ล่่าสุุดเมื่่�อปีี พ.ศ. 2512
3. นัักดาราศาสตร์์หญิิงผู้้�คิิดค้้นวิิธีี
การคำำ�นวณระยะระหว่่างดาวใน
กาแล็็กซีี
4. ดาวเทีียมสำำ�รวจดาวอัังคารของ
สหรััฐอาหรัับเอมิิเรตส์์  
5. โครงการความร่่วมมืือระหว่่าง
สหรััฐอเมริิกากัับโซเวีียต ที่่�มีีการ
เชื่่�อมต่่อยานอวกาศของทั้้�งสอง
ชาติิและนัักบิินอวกาศออกมา
จัับมืือกัันกลางอวกาศ
แนวนอน
6. ภารกิิจสำำ�รวจดาวอัังคารล่่าสุุด
ของ NASA เริ่่�มขึ้้�นในปีี พ.ศ. 2563
7. ยานอวกาศของโซเวีียตที่่�พา
นัักบิินอวกาศหญิิงคนแรกของ
โลกเดิินทางไปอวกาศ
8. นักบิินอวกาศหญิิงคนแรกของโลก
9. เฮลิิคอปเตอร์์ลำำ�แรกที่่� NASA
ส่่งขึ้้�นไปทดลองบิินบนดาวอัังคาร
และบิินได้้สำำ�เร็็จ
10. สถานีีอวกาศของจีีน

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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ผู้้�ได้้รัับรางวััลประจำำ�ฉบัับที่่� 102

รางวัลที่ 1
ผ้าพันคอผ้าฝ้ายทอมือ
จำ�นวน 1 รางวัล

รางวััลที่่� 2
กระบอกน้ำำ�� 30th NSTDA
จำำ�นวน 1 รางวััล

รางวััลที่่� 3
สมุุดโน้้ต I love science
จำำ�นวน 2 รางวััล

หมดเขตส่งคำ�ตอบ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564
คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ในสาระวิทย์ ฉบับที่ 103สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไป
ให้ทางไปรษณีย์

รวมรายการ Podcast
“Sci เข้าหู”

Podcast รายการ “Sci เข้าหู” โดยนิตยสารสาระวิทย์ รายการที่จะ
รวบรวมผู้คนในแวดวงวิทยาศาสตร์ มาร่วมพูดคุยและให้ความรู้ในประเด็น
ที่น่าสนใจ เกาะติดกระแสวิทยาศาสตร์ ไทยและวิทยาศาสตร์โลกไปพร้อมกัน
พบกันได้ทุกวันอังคารทางเพจ “นิตยสารสาระวิทย์”
หรือติดตามรายการย้อนหลังทุกตอนได้ทางเว็บไซต์
https://www.nstda.or.th/sci2pub/podcast-sci-in-ear/

หนังสือ “เกลียวชีวิต” เป็นเรื่องเล่า เกี่ยวกับการค้นพบ
โครงร่างของสารทางพันธุกรรม ที่เรียกว่า กรดดีออกซีไรโบนิวคลิอิก (deoxyribonucleic acid) หรือ ดีเอ็นเอ (DNA)
ผู้เขียนคือ ศาสตราจารย์เจมส์ ดี. วัตสัน นักวิทยาศาสตร์
ชาวอเมริกันซึ่งมีบทบาทสำ�คัญในการค้นพบเรื่องนี้ ได้บรรยาย
ถึงเหตุการณ์ สถานที่ และบุคคลรอบตัวขณะที่กำ�ลังศึกษาวิจัย
ในทวีปยุโรประหว่างปี ค.ศ.1951-1953
รายการ Sci เข้าหู โดยนิตยสารสาระวิทย์ ได้รับเกียรติ
เป็นอย่างสูงจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์
ผู้ก่อตั้งและผู้อำ�นวยการคนแรกของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้แปลหนังสือ “เกลียวชีวิต (The
Double Helix)” มาร่วมพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ของวงการวิทยาศาสตร์และเกร็ดความรู้ทางชีววิทยา

รายการ Sci เข้าหู โดย นิตยสารสาระวิทย์ ได้มีโอกาส
สัมภาษณ์นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. ผู้ทำ�งานวิจัยเพื่อช่วยแก้ปัญหา
เรื่องโรค ศัตรูพืช และแมลงกัดแทะ ที่ทำ�ลายผลทุเรียนพืชส่งออก
อันดับ 2 ของไทย (สถิติปี 2564) ด้วย “นวัตกรรมถุงห่อผลไม้
นอนวูฟเวน Magik Growth” ซึ่งมีสมบัติสำ�คัญคือ ป้องกัน
แมลงรบกวน น้ำ�และอากาศผ่านเข้าออกได้ง่าย และมีสมบัติการ
คัดเลือกช่วงแสงทีเ่ หมาะสม ตัวถุงผ่านการออกแบบให้มคี วามทนทาน
สามารถนำ�มาใช้งานซ้�ำ ได้ถงึ 3 ครัง้ ช่วยประหยัดต้นทุน และเป็น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ผลการทดสอบใช้ Magik Growth ห่อผลทุเรียนพบว่า
ทุเรียนที่ห่อมีน้ำ�หนักส่วนเนื้อเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน เนื้อมีความแน่น
และเหลืองมากขึ้น ในขณะที่เปลือกมีความหนาลดลง ผิวเปลือก
สวยงาม ไม่มีร่องรอยแมลงหรือโรคพืช ทำ�ให้ผลผลิตได้มาตรฐาน
และยังช่วยเสริมความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในเรื่องความปลอดภัย
จากสารเคมีปนเปื้อน นับเป็นผลงานนวัตกรรมที่หนุนเสริมให้การ
เกษตรไทยเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนตามหลัก BCG (BioCircular-Green) Economy Model

นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ค้ น พบว่ า การที่ นั ก บิ น อวกาศต้ อ งอยู่
อาศัยในสภาวะไร้น้ำ�หนักเป็นระยะเวลานานหลายเดือน อาจส่ง
ผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพสำ�หรับนักบินอวกาศ เช่น สูญเสีย
ความหนาแน่นของกระดูก นอกจากนี้สภาวะไร้น้ำ�หนักบนอวกาศ
ยั ง มี เ รื่ อ งราวที่ น่ า สนใจอี ก หลายอย่ า งในการนำ � มาประยุ ก ต์ ใ ช้
ด้านการแพทย์
รายการ Sci เข้าหู โดยนิตยสารสาระวิทย์ ได้เชิญ น้อง
โอปอล์ ปาลิตา สุฤทธิ์ นักศึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เจ้าของบทความ Human in Space ที่ได้เผยแพร่ลงในนิตยสาร
สาระวิทย์ มาร่วมพูดคุยให้ความเข้าใจในเรื่องผลกระทบของสภาวะ
ไร้น้ำ�หนักที่มีต่อมนุษย์ และความรู้ด้านอวกาศที่มีผลต่อการพัฒนา
ยารักษาโรค

ธุ ร กิ จ ความงามและเครื่ อ งสำ � อางเป็ น อุ ต สาหกรรมหนึ่ ง
ของโลกที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาหลายปี
โดยในปั จ จุ บั น มี ก ารนำ � นาโนเทคโนโลยี ม าใช้ ในการผลิ ต
เครื่องสำ�อางเพื่อให้มีคุณ ภาพดีขึ้น เช่น การลดขนาดของ
สารบำ�รุงผิวให้มีขนาดเล็กลงเพื่อการซึมสู่ผิวได้ดี
นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ได้ชวน ดร.ธวิน เอี่ยมปรีดี
หรือ ดร.นาว นักวิจัยจากทีมวิจัยความปลอดภัยระดับนาโนด้าน
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิจัยการวิเคราะห์ระดับนาโนขั้นสูง
และปลอดภัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ที่เพิ่ง
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากโครงการประกวดนวัตกรรม
เครื่องสำ�อาง (COSMENOVATION) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
กลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมาย มาร่วมพูดคุยให้ความรู้ ในเรื่อง
นวัตกรรมด้านเวชสำ�อางชะลอวัย

คำ�คม
นักวิทย์

ดร.นำ�ชัย ชีววิวรรธน์

Science is nothing but trained and organized common sense,
differing from the latter only as a veteran may differ from a raw recruit.
- Thomas Henry Huxley วิทยาศาสตร์ ไม่ได้เป็นอะไรอื่น นอกจากสามัญสำ�นึกที่ผ่านการฝึกฝนและจัดระเบียบ,
เป็นสามัญสำ�นึกที่แตกต่างกันในแบบเดียวกับที่ทหารผ่านศึกแตกต่างจากทหารเกณฑ์ ใหม่สดๆ ร้อนๆ
- โทมัส เฮนรี ฮักซ์ลีย์ ภาพจาก

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thomas_Henry_Huxley

โทมัส เฮนรี ฮักซ์ลีย์

(4 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2538)
โทมัส เฮนรี ฮักซ์ลีย์ เป็นนักชีววิทยาชาวอังกฤษและนักมานุษยวิทยาที่เชี่ยวชาญด้านกายวิภาคเชิงเปรียบเทียบ เขาเป็นที่รู้จักในนาม
"บูลด็อกของดาร์วิน" หรือหมาดุพิทักษ์ดาร์วิน เพราะเป็นผู้ที่คอยออกมาโต้แย้งคนที่ ไม่เชื่อในทฤษฎีวิวัฒนาการของชาลส์ ดาร์วิน
อย่างดุดัน
ฮักซ์ลีย์เจอกับดาร์วินตั้งแต่ พ.ศ. 2399 และดาร์วินเองก็เพิ่งจะเริ่มเขียน On the Origin of Species พ.ศ. 2402 ก่อนกลายมาเป็น
เพื่อนที่คอยส่งเสริมซึ่งกันและกัน

สิทธิพิเศษสำ�หรับสมาชิก

ใบสมัครสมาชิก

- ได้รับ “นิตยสารสาระวิทย์” e-magazine
รายเดือนอย่างต่อเนื่องทางอีเมล  
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

https://www.facebook.com/SarawitNSTDA
https://www.facebook.com/SarawitNSTDA
นิิตยสารสาระวิิทย์์
https://www.facebook.com/SarawitNSTDA
https://www.facebook.com/SarawitNSTDA

- ซื้อหนังสือของ สวทช. ได้รับส่วนลด 20%
ณ ศูนย์หนังสือ สวทช.
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
https://bookstore.nstda.or.th/

สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ลิงก์  

ติดต่อกองบรรณาธิการสาระวิทย์
ได้ทางอีเมล

https://forms.gle/jnj86w6J58Y9Nqqb8
หรือ

sarawit@nstda.or.th

Scan QR Code

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

ตุลาคม 2564

จัดทำ�โดย ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วย

ภาพถ่่ายดาวพุุ ธระยะใกล้้
จากดาวเทีียม BepiColombo
1 ตุุลาคม พ.ศ. 2564

เครดิิต: ESA/BepiColombo/MTM

