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สาระวิิทย์์ขอสวััสดีีปีีเสืือและต้้อนรัับวัันเด็็ก
ช่่วงเวลาแห่่งการฉลองปีีใหม่่ที่่�ผ่า่ นมายัังคงต้้องมีีมาตรการควบคุุมอย่่างเข้้มงวด ด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของสายพัันธุ์์�โอมิิครอนที่่�สููงขึ้้�นทั่่�วโลกรวมถึึงประเทศไทยด้้วย แม้้ว่่านัักวิิทยาศาสตร์์หลายท่่านออกมาให้้ข้้อมููลว่่า
อาการอาจจะไม่่หนัักเท่่าสายพัันธุ์์�เดลตา แต่่ว่่าสายพัันธุ์์�โอมิิครอนอาจจะสามารถกระจายเชื้้�อจากการไอหรืือจาม
ได้้มากกว่่าสายพัันธุ์์�กลายตััวอื่่�นๆ ซึ่่�งก็็ยัังคงเป็็นอัันตรายสำำ�หรัับผู้้�ที่่�ยัังไม่่ได้้รัับวััคซีีนหรืือกลุ่่�มเปราะบาง
ในเดืือนมกราคมของทุุกปีี นอกจากจะมีีวัันปีีใหม่่แล้้ว ทุุกวัันเสาร์์ที่่� 2 ของเดืือนเป็็น “วัันเด็็กแห่่งชาติิ” อีีกหนึ่่�งวััน
สำำ�คัญ
ั ที่่�ต้้องการมุ่่�งเน้้นให้้เห็็นถึึงความสำำ�คัญ
ั ของเด็็ก ซึ่่�งจะเติิบโตมาเป็็นกำำ�ลังั สำำ�คัญ
ั ในการพััฒนาประเทศ สำำ�หรัับ
คำำ�ขวััญวัันเด็็ก ปีี พ.ศ. 2565 พล.อ. ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา นายกรััฐมนตรีีและรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงกลาโหม
ได้้มอบคำำ�ขวััญเนื่่�องในวัันเด็็กแห่่งชาติิ ซึ่่�งตรงกัับวัันที่่� 8 มกราคม พ.ศ. 2565 ให้้แก่่เด็็กๆ เยาวชนไทย เพื่่�อเป็็น
ข้้อคิิดคติิเตืือนใจกัับอนาคตของชาติิ นั่่�นก็็คืือ "รู้้�คิิด รอบคอบ รัับผิิดชอบต่่อสัังคม"
นิิตยสารสาระวิิทย์์ฉบัับนี้้�ได้้เตรีียมบทความและเนื้้อ� หาสาระที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเด็็กและเยาวชน รวมถึึงเรื่่อ� งราวของเสืือ
มาให้้อ่่านกัันอย่่างจุุใจ ไม่่ว่่าจะเป็็นเคล็็ดลัับความสำำ�เร็็จในการทำำ�โครงงานของเด็็กไทย ใน Cover Story, งานวิิจััย
และนวััตกรรมเพื่่�อเด็็กไทย ใน Sci Delight คอลััมน์์ใหม่่ที่่�นำำ�เสนองานวิิจััยและนวััตกรรมไทยใช้้ได้้จริิงจาก สวทช.,
วิิถีชีี วิี ติ ของเด็็กๆ ที่่�อยู่่�ใกล้้ชิดิ ปลา ในคอลััมน์์ปั้น้� น้ำำ��เป็็นปลา, เรื่่อ� งของเสืือโคร่่ง ในห้้องภาพสััตว์์ป่า่ ไทย, ภาพสวยๆ
ของแมลงปอตััวเต็็มวััยกำำ�ลัังออกจากคราบ ใน Sci Gallery ฯลฯ นอกจากนี้้�เรายัังมีี Sci Variety คอลััมน์์ใหม่่
ที่่�นำำ�เสนอบทความวิิทยาศาสตร์์ทุุกสาขาจากนัักเขีียนทั่่�วไป ผู้้�อ่่านท่่านใดที่่�รัักงานเขีียน อยากสื่่�อสาร อยาก
เผยแพร่่ความรู้้�ด้้านวิิทยาศาสตร์์ลงในสาระวิิทย์์ ส่่งผลงานมาให้้พิิจารณาได้้นะครัับ เรามีีของที่่�ระลึึกมอบให้้ด้้วย
ขอให้้เด็็ก เยาวชนไทย รวมทั้้�งผู้้�ใหญ่่ (ผมเชื่่�อว่่าทุุกคนมีีความเป็็นเด็็กอยู่่�ในหััวใจ) มีีความสุุขสนุุกสนานกัับ
วัันเด็็กแห่่งชาติิในยุุคนิิวนอร์์มััล และสวััสดีีปีีเสืือครัับ

☺

ปริิทััศน์์ เทีียนทอง
บรรณาธิิการ

Cover Story
กองบรรณาธิการ

ไขเคล็็ดลัับทำำ�โครงงานวิิทย์์ฯ
พิิ ชิิตใจกรรมการ กัับเยาวชน
‘ทีีมกรุุงเทพคริิสเตีียนฯ’

แชมป์์ประเทศไทย AHiS 2021
โครงงานปลููกโหระพาบนโลก เทีียบผลกัับบนอวกาศ
ไม่่บ่่อยครั้้�งที่่�เด็็กและเยาวชนไทยจะได้้ทำำ�การทดลองบนโลกคู่่�ขนานกัับการทดลองบนอวกาศ แต่่
ในที่่�สุุดโอกาสดีีๆ ก็็มาถึึง เมื่่�อสำำ�นัักงานพัั ฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช.) ร่่วมกัับ
องค์์การสำำ�รวจอวกาศญี่่�ปุ่่�น (Japan Aerospace Agency: JAXA) และหน่่วยงานพัั นธมิิตร
จััดโครงการ Asian Herb in Space หรืือ AHiS ขึ้้�นเมื่่�อต้้นปีี พ.ศ. 2564 เพื่่� อเปิิดโอกาสให้้เด็็ก
และเยาวชนไทยได้้เข้้าถึึงองค์์ความรู้้�และเทคโนโลยีีด้้านอวกาศและชีีววิิทยาผ่่านการทำำ�โครงงาน
� ลต่่อการเจริิญเติิบโตของพืืชในสภาวะแรงโน้้มถ่ว
วิิทยาศาสตร์์ ศึึกษาปััจจััยที่่มีีผ
่ งต่ำำ�� (microgravity)
ซึ่่�งความรู้้�ที่่�ได้้จะเป็็นประโยชน์์ต่่อการพัั ฒนากระบวนการผลิิตอาหารในอนาคต
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Cover Story

ห

ลั ง จากประกาศรั บ สมั ค ร มี เ ด็ ก
และเยาวชนกว่า 300 ทีมจากทั่ว
ประเทศสมัครเข้าร่วมการทดลองปลูก
โหระพาเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบผล
กับที่นักบินอวกาศปลูกบนสถานีอวกาศ
นานาชาติ (ISS) โดยโจทย์แรกที่ทุกทีม
ต้องทำ�เหมือนกันคือการทดลองปลูกต้น
โหระพาภายใต้ ปั จ จั ย ควบคุ ม ที่ เ หมื อ น
กับบนสถานีอวกาศแทบทุกประการ ทั้ง
เมล็ด ภาชนะเพาะปลูก วัสดุเพาะปลูก
ปุย๋ อุณหภูมิ และความชืน้ เป็นระยะเวลา
30 วัน แล้วนำ�ผลที่ ได้มาวิเคราะห์ว่าการ
ปลูกโหระพาบนโลกกับบนสถานีอวกาศ
ที่มีแรงโน้มถ่วงไม่เท่ากันจะส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตอย่างไรบ้าง
ส่วนโจทย์ที่สองเป็นโครงงานอิสระ
ให้เลือกทำ�หรือจะไม่ทำ�ก็ได้ ทีมที่เลือก

ทำ�จะต้องตั้งตัวแปรควบคุมที่คาดว่ามีผล
ต่ออัตราการเจริญเติบโตของต้นโหระพา
เพิม่ เติม แล้วนำ�ผลที่ได้มาวิเคราะห์รว่ มกับ
โครงงานในโจทย์แรก แล้วสรุปการทดลอง
ส่งมายังโครงการฯ เพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะที่มีกระบวนการ
การทดลองเป็นระบบ มีความถูกต้อง
ตามหลักทางวิทยาศาสตร์ และมีการ
รายงานผลการทดลองที่สมบูรณ์ที่สุด
โดยเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
ก็ได้ผู้ชนะคือ ทีม AHiS034 นักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 จากโรงเรี ย น
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ซึ่งเราจะไป
ทำ�ความรู้จักกับสมาชิกในทีม พร้อมไข
เคล็ดลับเส้นทางสู่ความสำ�เร็จของน้องๆ
เยาวชนทีมนี้กันว่า พวกเขาทำ�โครงงาน
กันอย่างไรถึงคว้าใจคณะกรรมการไว้ได้
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AHiS034 ใช้้ “ทรััพยากร
ที่่�มีี” เป็็นตััวแปรควบคุุม
เยาวชนทีม AHiS034 ประกอบด้วย
เด็กชายปัณณทัต อรุณพัลลภ (เหว่ยซัน)
เด็กชายปฐวี จารุกิจขจร (ต้าเหว่ย) และ
เด็กชายธชย จารุวิศิษฏ์ (คิริน) พวกเขา
เริ่มต้นลงชื่อเข้าโครงการ AHiS ตั้งแต่
ต้นปี พ.ศ. 2564 ตอนที่เพิ่งเรียนจบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบหมาดๆ ก่อนจะ
ใช้ความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดที่มี
วางแผนการทดลองอย่างรอบคอบ เพื่อ
พิสูจน์ข้อสันนิษฐานที่ตั้งไว้
ปัณณทัตเล่าถึงเหตุผลที่สมัครเข้า
ร่วมโครงการนี้ว่า ตนเองและเพื่อนอีก
2 คน ต่างมีความสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในมุมที่ต่างกัน แต่ความ
สนใจเหล่ า นั้ น บั ง เอิ ญ มาตรงกั บ โจทย์

Cover Story

การทดลองของโครงการนี้พอดี ทั้งเรื่อง
พฤกษศาสตร์ ชีววิทยา และอวกาศ จึงเป็น
เหตุผลให้ ได้มารวมตัวกันสมัครเข้าการ
แข่งขันนี้ และได้ขอให้ครูที่โรงเรียนช่วย
เป็นที่ปรึกษาประจำ�ทีมให้
“ในการแข่งขันโครงการนี้ มีโจทย์
การทดลองเป็น 2 โครงงาน คือ การปลูก
โหระพาในปัจจัยควบคุมทีค่ ล้ายกับบนสถานี
อวกาศแทบทุกประการแตกต่างกันทีร่ ะดับ
แรงโน้มถ่วง และอีกโครงงานเป็นโครงงาน
อิสระ ให้แต่ละทีมออกแบบตัวแปรควบคุม
ในการปลูกต้นโหระพาเพิม่ เติมด้วยตนเอง
เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อ
อัตราการเจริญเติบโต ซึง่ จากการตัดสินใจ
ร่วมกันในทีมได้ขอ้ สรุปว่า ‘จะทำ�การทดลอง
ทั้ง 2 โครงงาน เพื่อให้ ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่องนี้เพิ่มมากขึ้น’
“จากการศึกษาคู่มือหลายครั้งและ
ศึกษาเกี่ยวกับต้นโหระพาอย่างละเอียด
ตามคำ�แนะนำ�ของครูที่ปรึกษา จึงทำ�ให้
เห็นถึงข้อมูลสำ�คัญว่า ‘ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผล
ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของต้ น โหระพา’
กับ ‘สภาพแวดล้อมบนสถานีอวกาศ’
มี จุ ด ที่ เ ชื่ อ มโยงกั น คื อ ‘ปริ ม าณก๊ า ซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ (CO 2 )’ เพราะ
โหระพาเป็ น พื ช ในกลุ่ ม C 31 ที่ ต้ อ งได้
รับปริมาณ CO2 มากพอจึงจะสามารถ
สังเคราะห์อาหารได้มปี ระสิทธิภาพ ขณะที่
บนสถานีอวกาศมีปริมาณ CO2 มากกว่า
สภาพแวดล้อมปกติบนโลกถึง 10 เท่า

(อ้ า งอิ ง จากคู่ มื อ ประกอบการทดลอง
ของทาง JAXA) ทีมจึงตัดสินใจใช้ CO2
เป็นตัวแปรควบคุมในการทำ�โครงงานที่
สอง เพื่อศึกษาว่าหากต้นโหระพาที่ปลูก
บนโลกได้รับ CO2 ในปริมาณที่มากกว่า
ปกติ จะส่งผลให้มอี ตั ราการเจริญเติบโต
ที่มากขึ้นหรือไม่”

ลุ ย ไปต่ อ เลย แต่ ท้ า ยที่ สุ ด เมื่ อ ช่ ว ยกั น
หาทางแก้ ปั ญ หาก็ ส ามารถหาสถานที่
ทำ � การทดลองใหม่ ไ ด้ เป็ น ที่ โ รงเรี ย น
กวดวิชาของครอบครัวปัณณทัต ซึง่ ตอนนัน้
ต้องปิดให้บริการเนื่องด้วยสถานการณ์
โรคระบาดเช่นกันพอดี สถานที่แห่งนั้น

ไม่่ราบรื่่�นอย่่างที่่�คิิด
ตั้้�งสติิรัับมืือกัับปััญหา
หลั ง จากวางแผนการทดลองทั้ ง
2 โครงงานเสร็จ ทีม AHiS034 ได้ตดั สินใจ
ใช้ ห้ อ งทดลองรวมถึ ง อุ ป กรณ์ ข อง
โรงเรียนในการทำ�งาน แต่ดว้ ยสถานการณ์
โรคโควิด 19 ระบาดทัว่ ประเทศ โรงเรียน
ต้องปิดเพื่อควบคุมการระบาดของโรค
ที ม จึ ง ต้ อ งวางแผนการทดลองกั น ใหม่
อีกครั้งหนึ่ง
ปฐวี เ ล่ า ว่ า ตอนแรกที่ เ จอปั ญ หาก็
หลงทางกันไปบ้าง ไม่รู้จะรับมืออย่างไรดี
จะหยุดรอให้สถานการณ์คลี่คลายหรือ

“โหระพา” เป็นพืชกลุม่ C3 หรือ C3 carbon fixation ทีต่ อ้ งอาศัยการตรึง CO2 เพือ่ ใช้ ในกระบวนการสร้างอาหาร (Calvin Cycle) ทำ�ให้เมือ่ เกิดสถานการณ์
ที่พืชไม่สามารถตรึงคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ได้มากพอ จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการสร้างอาหารของพืชกลุ่มนี้ลดลง
1
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มีความเหมาะสมในการควบคุมสภาพ
แวดล้อมทั้งด้านอุณหภูมิ ความชื้น และ
แสง ส่วนทางด้านอุปกรณ์การทดลอง
ทีมได้ช่วยกันดัดแปลงอุปกรณ์ที่หาได้
ง่ายไม่ต้องลงทุนสูง มาใช้ทดแทน
“ภายหลังจากการเร่งติดตั้งอุปกรณ์
การทดลองในพืน้ ที่ เพือ่ ให้สามารถทดลอง
ได้เสร็จก่อนฤดูร้อนจะมาถึง ซึ่งจะส่งผล
ให้การควบคุมตัวแปรในการทดลองทำ�
ได้ยากลำ�บากยิ่งขึ้น ปัณณทัตในฐานะ
เจ้าของสถานที่ ได้ทำ�หน้าที่เป็นผู้ดูแลพืช
และส่งข้อมูลความเปลี่ยนแปลงของการ
ทดลองตลอด 30 วันให้ทีมทางออนไลน์
เพื่อช่วยกันวิเคราะห์ผล ก่อนจะนำ�ผล
ทั้งหมดมาสรุปการทดลองร่วมกันอีกครั้ง
หนึง่ หลังจบการทดลอง โดยมีครูทปี่ รึกษา
เป็นผู้ช่วยตั้งคำ�ถามให้ทีมได้คิดทบทวน
และศึกษาเพิ่มเติม
“เมื่อนำ�ผลการทดลอง 2 โครงงาน
มาเปรียบเทียบกัน ข้อสรุปของการทดลอง
เป็ น ไปตามข้ อ สั น นิ ษ ฐานที่ ตั้ ง ไว้ คื อ
ต้นโหระพาที่ ได้รับ CO2 มากกว่า จะมี
อัตราการเจริญเติบโตที่สูงกว่า และนั่น
ทำ � ให้ สั น นิ ษ ฐานต่ อ ได้ ว่ า ต้ น โหระพา
ที่ปลูกบนสถานีอวกาศซึ่งมีปริมาณ CO2
สูงกว่าบนโลกถึง 10 เท่าน่าจะมีอัตรา
การเจริญเติบโตที่สูงกว่าเช่นกัน อย่างไร
ก็ตามบนสถานีอวกาศยังมีปัจจัยอื่นที่ส่ง
ผลต่ อ รู ป แบบการเจริ ญ เติ บ โตของพื ช
เช่น สภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ� ทั้งนี้หลังจาก
ที่นักวิจัยทำ�การวิเคราะห์ผลการปลูกบน
สถานี อ วกาศเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยในเดื อ น
ธันวาคมปีนี้ ก็จะทำ�ให้ได้ผลสรุปที่ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น”

ดูสรุปการทดลองของทีม AHiS034 ได้ที่ :
https://www.nstda.or.th/spaceeducation/ahis-best-report/
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“อุุปสรรค” นำำ�มาซึ่่ง
การเรีียนรู้้�และการเติิบโต
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19
ทำ � ให้ แ ผนการทดลองต้ อ งปรั บ เปลี่ยน
แต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ทำ�ให้พวกเขา
สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้สำ�เร็จ
นำ�มาสูก่ ารเติบโตขึน้ ระหว่างการทำ�กิจกรรม
ธชยเล่ า ว่ า สิ่ ง ที่ ที ม ได้ เ รี ย นรู้ จ าก
การทำ�การทดลองครั้งนี้และภูมิใจมาก
ทีส่ ดุ ทีท่ �ำ ได้ส�ำ เร็จคือ “การรับมือกับปัญหา”
เมือ่ ต้องหาสถานทีแ่ ละอุปกรณ์การทดลอง
ใหม่ แทนที่จะยอมแพ้หรือเปลี่ยนโจทย์
การทดลองไปเลย ทุกคนเลือกที่จะแก้
ปัญหาโดยการช่วยกันคิดว่าจะสามารถ
ใช้อะไรทดแทนได้บา้ งโดยไม่ตอ้ งลงทุนสูง
อยู่ ในขอบเขตที่สามารถลงมือทำ�ได้ ใน
สถานการณ์ตอนนั้น บทเรียนในการแก้
ปัญหาครัง้ นีจ้ ะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ
การรับมือปัญหาที่อาจต้องเจอในอนาคต

“อีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนในทีมได้เรียนรู้
มากจากการทำ�กิจกรรมครัง้ นีค้ อื การเขียน
รายงานสรุปการทดลองแบบละเอียดซึ่ง
เป็นเรือ่ งใหม่ทยี่ งั ไม่เคยทำ�มาก่อน ก่อนที่
จะเรียบเรียงออกมาเป็นสรุปงานได้ จะต้อง
ประมวลผลการทดลองทัง้ หมด คัดกรอง
ว่าควรนำ�เสนอข้อมูลอะไร และวิเคราะห์
ว่านำ�เสนออย่างไรจึงจะเหมาะสม ซึ่ง
ทีมได้ทำ�การปรับแก้สรุปงานกันมากกว่า
สิบครั้ง กว่าจะได้เป็นสรุปงานฉบับที่ส่ง
ให้คณะกรรมการพิจารณา คิดว่าประสบการณ์เหล่านีจ้ ะเป็นประโยชน์อย่างมากใน
การเรียนในอนาคตเช่นกัน”
ปัณณทัตในฐานะหัวหน้าทีมทิง้ ท้ายว่า
แม้การทำ�โครงงานนีจ้ ะเหนือ่ ยแต่ทกุ คน
ก็สนุกที่ ได้เรียนรู้ ไปด้วยกัน รู้สึกคุ้มค่า
ที่ได้ลงมือทำ� ยิ่งตอนรู้ว่าได้ที่ 1 ดีใจมาก
หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง จากการคุยกัน
หลังจบงานก็พบว่าทุกคนในทีมชอบการ
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เรียนรูผ้ า่ นการทำ�โครงงาน เพราะทำ�ให้ได้
เรียนรู้ ในสิ่งที่ตัวเองสนใจ และเกิดความ
เข้าใจมากกว่าการอ่านหรือท่องจำ�เนื้อหา
จากตำ�ราเรียน ขอขอบคุณผูจ้ ดั งานทุกท่าน
อาจารย์ทปี่ รึกษา และผูป้ กครอง ทีท่ �ำ ให้มี
โอกาสได้รับประสบการณ์นี้
� ก
ครููที่่ปรึ
ึ ษากัับบทบาท “โคช”
ชี้้�แนะ ดููแล แก้้ปััญหา
พัั ฒนาทัักษะไปด้้วยกััน
ในทีม AHiS034 นอกเยาวชนทัง้ 3 คน
ข้างต้นแล้ว ยังมีครูทป่ี รึกษาทีท่ �ำ หน้าทีเ่ ป็น
“โคช (coach)” อีก 3 คน คือ ครูอดิเรก
พิทักษ์ (ครูเรก) เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์
ครูชนันท์ เกียรติสริ สิ าสน์ (ครูตวั้ ) เชีย่ วชาญด้านชีววิทยา และครูวนิดา ภู่เอี่ยม
(ครูกุ้ง) เชี่ยวชาญด้านการจัดการข้อมูล
และการนำ�เสนอ

Cover Story

ครูอดิเรกเป็นตัวแทนเล่าถึงการรับ
บทบาทโคชให้กบั นักเรียนในโครงงานนีว้ า่
หลังจากได้รับคำ�ขอจากนักเรียนให้ช่วย
เป็ น ที่ ป รึ ก ษาในการแข่ง ขัน จึง ได้แบ่ง
หน้าที่กับครูอีก 2 ท่านในการศึกษาราย
ละเอียดของโครงการและศึกษาความรู้ที่
เกี่ยวข้องเพื่อทำ�หน้าที่โคชนักเรียนตาม
ความเชี่ยวชาญของตัวเอง
“ด้ ว ยกิ จ กรรมนี้ มี ลั ก ษณะเป็ น การ
ให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเองผ่านการ
ลงมื อ ทำ � โครงงาน (Project-Based
Learning: PBL2) ครูจงึ ต้องรับบทบาทเป็น
‘โคช’ ผู้ตั้งคำ�ถามเพื่อให้พวกเขาได้คิด
อย่างรอบคอบ คิดต่อยอด รวมถึงช่วย
ชี้แนะว่าอะไรที่ทำ�ได้ดีแล้ว และอะไรที่
ควรเสริมหรือควรศึกษาเพิ่มเติม เพราะ
เป้ า หมายของการทำ � PBL คื อ การที่
นักเรียนได้ลงมือเรียนรู้ด้วยตัวเองและ
ได้ความรู้เพิ่มเติมตามเป้าหมายที่วางไว้
ซึ่งประสบการณ์ที่ครูได้รับจากการโคช
เด็กแต่ละครั้ง จะช่วยให้ครูได้พัฒนา
ทักษะของตัวเองด้วยเช่นกัน
“แม้งานที่ทำ�จะเหนื่อย แต่พอได้เห็น
นักเรียนตั้งใจเรียนรู้ เกิดการพัฒนา หรือ
ประสบความสำ�เร็จ ก็ทำ�ให้ความเหนื่อย
หายไปหมด ภู มิ ใ จในตั ว นั ก เรี ย นมาก
สิ่งเหล่านี้เป็นความสุขของคนเป็นครู
ขอบคุณผู้จัดงานที่นำ�โอกาสในการเรียน
รู้มาสู่เด็กๆ”
โครงการ Asian Herb in Space
หรือ AHiS ประจำ�ปี พ.ศ. 2564 โดย

ความร่วมมือของ สวทช. องค์การสำ�รวจอวกาศญี่ ปุ่ น (JAXA) และหน่ ว ยงาน
พันธมิตร ดำ�เนินงานมาจนสำ�เร็จลุล่วง
และบรรลุ เ ป้ า หมายที่ สำ � คั ญ ที่ สุ ด คื อ
การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ แ ละเสริ ม สร้ า ง
ทั ก ษะด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ข องเด็ ก และ
เยาวชนไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะ
ของครู/บุคลากรทางการศึกษาของไทย
ซึง่ สวทช. ยังมีกจิ กรรมส่งเสริมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำ�หรับเด็ก
และเยาวชนอีกหลายโครงการ
ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้จาก
• กิจกรรมด้านอวกาศ :
		 NSTDA SPACE Education
• การประกวดโครงงานของ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC) :
		 YSC Thailand Fanpage
• บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร :
		 http://www.nstda.or.th/ssh

รายชื่่�อทีีมที่่�ได้้รัับรางวััลโครงการ Asian Herb in Space (AHiS)
รางวััลชนะเลิิศ

• ทีม AHiS034

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 1

• ทีม AHiS219

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 2

• ทีม AHiS045

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

รางวััลนำำ�เสนอดีีเด่่น (2 รางวััล)

• ทีม AHiS150
• ทีม AHiS167

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

•
•
•
•
•
•

โรงเรียนกำ�เนิดวิทย์ / กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย / มหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนราชินีบน
โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
โรงเรียนอุตรดิตถ์

รางวััลพิิ เศษจาก บริิษััทกรีีน อิินโนเวทีีฟ ไบโอเทคโนโลยีี จำำ�กััด (6 รางวััล)

ทีม AHiS004
ทีม AHiS006
ทีม AHiS013
ทีม AHiS038
ทีม AHiS057
ทีม AHiS100

รางวััลพิิ เศษจากสาขาวิิชาชีีวนวััตกรรมและผลิิตภััณฑ์์ฐานชีีวภาพอััจฉริิยะ คณะ
วิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล

• ทีม AHiS261

โรงเรียนนครขอนแก่น

Project-Based Learning (PBL) คือ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผเู้ รียนได้ลงมือทำ�หรือเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ทัง้ การออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้ การค้นคว้า การทดลอง การคิดวิเคราะห์ และการสรุปผลการเรียนรู้ผ่านการทำ�โครงงาน ทั้งนี้โจทย์ ในการทำ�โครงงานขึ้นอยู่กับความ
สนใจของผู้เรียน หรือการออกแบบเป้าหมายในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของอาจารย์ที่ปรึกษา
2
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ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สวทช.

Para Plearn

ของเล่่นแสนเพลิินจากยางพาราไทย

ข

องเล่นกับเด็กเป็นของคู่กัน แต่ของเล่นที่เหมาะสมกับเด็กนั้น
นอกจากต้องเล่นสนุก เสริมสร้างการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย
แล้ว ยังต้องมีราคาทีจ่ บั ต้องได้ดว้ ย นักวิจยั จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ได้พฒ
ั นา “Para Plearn” นวัตกรรมของเล่นปลอดภัย
ที่ ใช้ยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำ�คัญของประเทศมาเป็นวัสดุหลัก
ในการผลิต เป็นแนวทางการเพิ่มมูลค่ายางพาราแบบใหม่ที่ช่วยยก
ระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย และยังช่วยให้เด็กไทยมีของเล่น
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ไร้สารเคมี

9
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ของเล่นแป้งปั้นหรือโด (dough) ผลิตขึ้นจากยางพาราชนิด
ยางแท่งและยางแผ่น ซึง่ นำ�มาผ่านกระบวนการปรับลักษณะทาง
กายภาพให้มสี มบัตคิ วามหนืดทีเ่ หมาะสม ก่อนนำ�มาผสานรวมเข้า
กับสารจากธรรมชาติอื่นๆ อาทิ แป้งประกอบอาหาร น้ำ�มันพืช สี
“Para Dough มี คุ ณ สมบั ติ เ ด่ น ในเรื่ อ งความปลอดภั ย
เนื่องจากผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่มี
สารทีก่ อ่ ให้เกิดอาการแพ้อย่างกลูเตนจากแป้งสาลีและสารเคมีที่
เป็นอันตราย ไม่มีโลหะหนักเป็นส่วนประกอบ ไม่มีส่วนผสมของ
สารกันบูด อีกทั้งยังฉีดพ่นแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสและ
แบคทีเรียก่อนและหลังเล่นได้ โดยที่โดไม่เสียสภาพ นอกจากนีย้ งั
ไม่มีกลิ่น ไม่แห้งแข็ง และไม่ละลายเยิ้มเมื่อวางไว้ภายนอกบรรจุ
ภัณฑ์อกี ด้วย เก็บในบรรจุภณ
ั ฑ์ได้อย่างน้อย 2 ปี มีอายุการใช้งาน
หลังแกะบรรจุภณ
ั ฑ์อย่างน้อย 1 ปี หากไม่สมั ผัสน้�ำ หรือความชืน้
และภายหลังหมดอายุการใช้งานสามารถทิ้งลงในถังขยะเปียก
เพราะย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ไม่สร้างมลพิษแก่สงิ่ แวดล้อม”

ดร.สุุรพิิชญ ลอยกุุลนัันท์์

ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ นักวิจัยอาวุโส กลุ่มวิจัยนวัตกรรม
การแปรรูปยาง เอ็มเทค สวทช. เปิดเผยว่า “ความเชีย่ วชาญด้านหนึง่
ของเอ็มเทคคือการคิดค้นสูตรยางพารา คล้ายกับการพัฒนาสูตร
อาหาร นำ�วัตถุดิบต่างๆ มาผสมกันเพื่อให้ ได้ผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ
เช่นเดียวกับยางพารา เรามีการทดลองปรับสภาพยางให้แข็งทีส่ ดุ
หรืออ่อนที่สุด เพื่อดูความเป็นไปได้ ในการนำ�มาใช้งาน พร้อมทั้ง
คิดค้นสูตรส่วนผสมต่างๆ จนเกิดเป็นนวัตกรรมที่หลากหลาย”
Para Plearn ประกอบด้วยของเล่นเด็กจากยางพาราทั้งหมด
3 ผลิตภัณฑ์ คือ Para Dough ดินปั้นจากยางพารา Para Note
ยางพาราสำ�หรับขีดเขียนคล้ายชอล์ก และ Para Sand ยางพารา
ผงคล้ายสไลม์แบบผง
คุณกรรณิกา หัตถะปะนิตย์ นักวิจัยกลุ่มวิจัยนวัตกรรมการ
แปรรูปยาง (IRM) เอ็มเทค อธิบายว่า Para Dough เป็นผลิตภัณฑ์

คุุณกรรณิิกา หััตถะปะนิิตย์์
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ดร.ปณิธิ วิรณ
ุ ห์พอจิต นักวิจยั กลุม่ วิจยั IRM เอ็มเทค เสริมว่า
ผลิตภัณฑ์ Para Dough เหมาะจะใช้เป็นของเล่นเสริมพัฒนาการ
เด็กทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 3 ปีขนึ้ ไป ช่วยกระตุน้ ให้เกิดการฝึกใช้กล้ามเนือ้
มัดเล็ก พัฒนาทักษะการทำ�งานประสานกันระหว่างตากับมือ
เสริมสร้างพัฒนาการสมองและทักษะความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้
ยังเหมาะจะใช้เป็นอุปกรณ์ในการทำ�กิจกรรมศิลปะบำ�บัดเพือ่ กระตุน้
การทำ�งานของระบบประสาทและสมอง รวมถึงช่วยบำ�บัดให้เกิด
ความผ่อนคลาย เรียกว่าเป็นแป้งปั้นที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย

ดร.ปณิิธิิ วิิรุุณห์์พอจิิต

มกราคม 2565
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“Para Dough มีโอกาสเข้าถึงตลาดส่งออกหลักของไทย ที่
ต้องการผลิตภัณฑ์ของเล่นเสริมพัฒนาการ ทีม่ คี วามปลอดภัยสูง
และได้มาตรฐานสากล ตามการรายงานของกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ของเล่นสูง คาดว่าในปี พ.ศ. 2564 จะมีตัวเลขมูลค่า
การส่งออกของเล่นสูงถึง 220 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และยังมี
อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 เนื่องจากการขยายตัวของ
ตลาดออนไลน์1

“การพัฒนา Para Dough มีส่วนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้
แก่ยางพาราไทยได้สูง 5-6 เท่า ถือเป็นอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับ
การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น และเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วย
เสริมการใช้ประโยชน์จากยางพาราไทย ส่งเสริมการยกระดับ
สินค้าการเกษตรไทยตามโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี (BCG Economy
Model) ซึง่ เป็นวาระแห่งชาติ ทีม่ งุ่ ใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยกระดับเศรษฐกิจฐานชีวภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม”
ปัจจุบัน สวทช. ได้นำ�ร่องผลิต Para Dough ต้นแบบและจัด
จำ�หน่ายทีศ่ นู ย์หนังสือ สวทช. แล้ว สำ�หรับผูป้ ระกอบการทีส่ นใจ
เทคโนโลยี ทีมวิจัยเอ็มเทคพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
Para Dough ในระดับอุตสาหกรรม โดยเทคโนโลยีที่ใช้ ในการ
ผลิตมีราคาไม่สงู เนือ่ งจากใช้เครือ่ งจักรทัว่ ไปในอุตสาหกรรมการ
ผลิตอาหาร รวมถึงใช้วตั ถุดบิ ทีผ่ ลิตและจำ�หน่ายทัว่ ไปในประเทศ
นอกจากนี้ทีมวิจัยยังพร้อมร่วมทำ�วิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้
ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย เช่น การปรับระดับความ
แข็งและความคงรูปของผลิตภัณฑ์สำ�หรับการใช้ ในงานประเภท
อื่นๆ อาทิ การทำ�เป็นดินปั้นสำ�หรับผลิตภัณฑ์เครื่องประดับหรือ
ของตกแต่งบ้าน

ตลาดที่ประเทศไทยส่งออกสินค้าประเภทของเล่นเป็นหลัก คือ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น รวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.30 ส่วน
ตลาดที่มีอัตราการขยายตัวสูง คือ เกาหลีใต้ร้อยละ 964.90 ฟิลิปปินส์ร้อยละ 105.89 และรัสเซียร้อยละ 73.22 โดยสินค้าที่มีการขยายตัวเพิ่ม
อย่างน่าสนใจ คือ ของเล่นที่มีล้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.58 และของเล่นประเภทอื่นๆ ร้อยละ 20.16 ซึ่งจุดแข็งที่ทำ�ให้ของเล่นไทยเป็นที่ยอมรับใน
ตลาดสากลคือเป็นผลิตภัณฑ์ของเล่นที่มีความปลอดภัยสูง เป็นของเล่นเสริมพัฒนาการ ได้มาตรฐานสากล และมีคุณภาพของสินค้าที่ดีกว่า
ประเทศเพื่อนบ้าน
1
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สำ�หรับ Para Plearn อีก 2 ผลิตภัณฑ์ คือ Para Note กับ
Para Sand แม้จะยังไม่ได้มกี ารนำ�ร่องทำ�ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบขึน้ มา
วางจำ�หน่าย แต่ตวั ผลิตภัณฑ์มจี ดุ เด่นและทีมวิจยั พร้อมถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจแล้วเช่นกัน
“Para Note คือการนำ�ยางพารามาทำ�ให้แข็ง แล้วนำ�มาอัด
เป็นแท่ง สามารถใช้เขียนกระดานหรือพื้นผิวที่มีความขรุขระได้
คล้ายกับชอล์ก โดยทัว่ ไปชอล์กตามท้องตลาดมักทำ�จากแร่ยปิ ซัม
หรือเกลือจืด ซึง่ เป็นแคลเซียมซัลเฟต เวลาเขียนจะเลอะมือ เกิด
ฝุ่นได้ง่ายและเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ขณะที่ Para
Note ที่ทีมวิจัยพัฒนาขึ้นนั้น เขียนได้ไม่เลอะมือ ไม่ก่อให้เกิด
ฝุ่นฟุ้งกระจาย และไม่เป็นอันตราย อีกทั้งยังแตกหักได้ยากกว่า
ชอล์กที่วางจำ�หน่ายทั่วไป ที่สำ�คัญคือสามารถลบได้สะอาดด้วย
ยางพาราที่มีความอ่อนตัวน้อยกว่า และขึ้นรูปเป็นลักษณะต่างๆ
ได้ตามรูปแบบแม่พิมพ์
“Para Sand เป็นผลิตภัณฑ์ยางพาราที่มีลักษณะเป็นผง
เหมือนทรายแต่มีความหนืดไม่แตกตัว ลักษณะคล้ายสไลม์แบบ
ผง มีรูปแบบการพัฒนาเช่นเดียวกับ Para Dough แต่มีการ
ผสมวัตถุดิในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน สามารถนำ�ผงยางพารามา

ปั้นหรืออัดขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่างๆ และเปลี่ยนรูปให้กลับมาเป็น
ผงเช่นเดิมได้ โดยนำ�กลับมาปั้นขึ้นรูปใหม่ได้มากกว่า 10 ครั้ง
รวมทั้งเติมสีและกลิ่นต่างๆ ได้เช่นเดียวกัน”
ดร.สุรพิชญทิง้ ท้ายว่า ทัง้ หมดนีค้ อื ของเล่นสำ�หรับเสริมสร้าง
ทักษะและพัฒนาการเรียนรู้ ให้กับเด็กที่ ไม่เป็นอันตรายเพราะ
ปราศจากสารเคมีเจือปน Para Plearn ถือเป็นการริเริม่ การแปรรูป
ยางสู่ผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ ที่จะช่วยให้เด็กไทยมีของเล่นเสริมการ
เรียนรู้ ได้อย่างปลอดภัย ยิ่งในช่วงสถานการณ์การระบาดของ
โควิด 19 ของเล่นเสริมพัฒนาการที่บ้านจะมีบทบาทที่สำ�คัญขึ้น
ขณะเดียวกันยังช่วยเพิม่ มูลค่าให้กบั ยางพารา อันจะส่งผลทีด่ ตี อ่
เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราต่อไปในอนาคต
ผูป้ ระกอบการทีส่ นใจรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี Para Plearn
ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีได้
ที่งานประสานธุรกิจและอุตสาหกรรม เอ็มเทค สวทช.
0 2564 6500 ต่อ 4782-4789
BDD-IBL@mtec.or.th

วางจำำ�หน่่ายแล้้วที่่�ศููนย์์หนัังสืือ สวทช.

https://www.facebook.com/NSTDAbookstore

สั่่�งซื้้�อทางออนไลน์์ได้้ที่�่

http://nstdabookstore.lnwshop.com/p/214
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รักษ์ศักดิ์ สิทธิวิไล

เรื่่�องมึึนงง
ของสััตว์์มึึนเมา
ข้้าพเจ้้ามิิได้้
นิิยมชมชอบ
ในรสชาติิของสุุรา
แต่่ข้้าพเจ้้าชอบ
บรรยากาศ
ของการร่ำำ��สุุรา

เ

ป็ น คำ � กล่ า วของโกวเล้ ง นั ก เขี ย น
นวนิยายกำ�ลังภายในอมตะชาวจีนที่
มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของโลกเกี่ยวกับ
การร่ำ�ดื่มสุรา ไม่ว่าจะถูกเรียกในชื่ออะไร
เบียร์ บรั่นดี เหล้ารัม สาเก หรือวิสกี จะ
เกิดด้วยความบังเอิญหรือตั้งใจ น้ำ�เมา
ชนิ ด นี้ ก็ อ ยู่ คู่ กั บ สั ง คมมนุ ษ ย์ ม าอย่ า ง
ยาวนานจนบางครั้งเราก็คาดไม่ถึง
แอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เอง
ตามธรรมชาติ สิง่ มีชวี ติ เซลล์เดียวทีเ่ รียกว่า
“ยีสต์” นี้ ความสามารถพิเศษของมันก็คอื
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เปลี่ยนน้ำ�ตาลให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และเอทานอล โดยกระบวนการ
ที่ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก กั น ทั่ ว ไปว่ า “การหมั ก ”
(alcoholic fermentation) ซึ่งเอทานอล
เป็นแอลกอฮอล์ชนิดเดียวทีด่ มื่ ในปริมาณ
เหมาะสมได้อย่างปลอดภัยเพราะเป็นผลผลิตจากการคัดสรรทางธรรมชาติโดยแท้
มนุษย์รู้จักการหมักแอลกอฮอล์จาก
ธัญพืชไว้ดื่มกินมานานหลายพันปี ก่อนที่
จะเริม่ รูจ้ กั การเพาะปลูกเสียอีก โดยเลือกเก็บ
เมล็ดธัญพืชป่าในท้องถิ่น เช่น ข้าวสาลี
ข้าวบาร์เลย์ มาเพาะให้งอกเป็นมอลต์ (malt)
เพื่อนำ�ไปหมักเบียร์ จึงเกิดข้อสันนิษฐาน
ที่ว่า เพราะความต้องการดื่มแอลกอฮอล์
นี่เอง ทำ�ให้บรรพบุรุษของมนุษย์เลิกใช้
ชีวิตเร่ร่อนและตั้งถิ่นฐานทำ�เกษตรกรรม
เพื่ อ ผลิ ต วั ต ถุ ดิ บ และสร้ า งอารยธรรม
ของตน ขนาดในยุคกลาง ยังมีคำ�กล่าว
ยกย่ อ งเรี ย กมั น ว่ า เป็ น “น้ำ� แห่ ง ชี วิต ”
เพราะนอกจากจะใช้ดม่ื เพือ่ ให้ความอบอุน่
และผ่อนคลายแล้ว นักบวชยังนำ�สุรามา
ใช้ ในพิธีกรรมและการรักษาโรคอีกด้วย
ไม่ เ พี ย งอารยะและศิ ล ปะในการ
ดื่มแอลกอฮอล์จะหยั่งรากลึกผูกพันกับ
วิถีชีวิตของผู้คน สรรพสัตว์ ในธรรมชาติ
ต่างก็ชื่นชอบและหลงใหลในการผ่อนคลายจากการเมาเช่นเดียวกัน ด้วยเสน่ห์
ดึงดูดของกลิน่ การหมักทีก่ ระชากใจอย่าง
รุนแรง สามารถส่งสัญญาณเรียกหาได้
ในระยะไกล มันยังเป็นแหล่งพลังงานที่
ร่างกายสัตว์เอาไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว ทั้ง
เป็นผลดีต่อระบบขับถ่ายและการย่อย
อาหาร และใช่...นั่นยังไม่นับรวมความสุข
จากการเมา

เมากัันได้้เละเทะ
มีรายงานมากมายว่าพบสัตว์ปา่ อย่าง
กวางมูส (moose) ในสวีเดนมีอาการเมา
ปลิ้นจากการกินแอปเปิลที่หล่นเน่าอยู่
ใต้ตน้ หรือพบกระแตนอนเมาแอ๋ไม่แยแส
ใครในป่ามาเลเซียหลังกินน้ำ�หวานหมัก
จากดอกสาคูปา่ หรือฝูงนกขีเ้ มาป่วนเมือง
ทีส่ ร้างความเดือดร้อนรำ�คาญแก่ชาวเมือง
Gilbert ในสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมาก
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ทุกปี หลังปรากฏการณ์น้ำ�ค้างแข็ง ทำ�ให้
ผลเบอร์รีค้างอยู่บนต้นแทนที่จะตกลง
พื้นตามปกติ เมื่อน้ำ�แข็งเริ่มละลายผล
เบอร์รีจึงเริ่มกระบวนการหมัก และเมื่อ
ฝูงนกกินเข้าไปก็เก็บทรงไม่อยู่ บินสะเปะ
สะปะไปมา บางตัวบินไปชนรถยนต์และ
กระจกหน้าต่างจนเกิดอุบัติเหตุมากมาย
ชาวเมื อ งได้ แ ต่ ต้ อ งรอให้ พ วกมั น สร่ า ง
เมาไปเอง

Sci Variety

มาทาทา มารููลา สััตว์์เริิงร่่า ไม้้ป่่าพาเมา
บนพื้นที่ป่าของแอฟริกาใต้และแอฟริกาตะวันตก
มารูลา (marula: Sclerocarya birrea) ได้ชื่อว่าเป็น
ราชาแห่งผลไม้ เป็นผลไม้ที่มีดี(กรี)ในตัว ต้นมารูลา
เป็นไม้ยืนต้น ทนแล้ง ผลมีเมล็ดเดียว ขนาดเท่า
ลูกพลัม เมือ่ สุกจะมีสเี หลือง มีกลิน่ หอมทีล่ ะเอียดอ่อน
อุดมไปด้วยกรดอะมิโนมากมาย มีวติ ามินซีสงู สามารถ
รับประทานได้ แต่มสี ารออกฤทธิก์ ดประสาท ชาวพืน้ เมือง
จะคั้นน้ำ�มารูลามาหมักทำ�เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรือเหล้าพื้นเมือง ด้วยคุณสมบัติพร้อมเมาของมารู
ลานี้ จึงเป็นทีต่ อ้ งการของสัตว์ทงั้ หลายด้วยเช่นเดียวกัน
สั ต ว์ ทั้ ง ป่ า แทบจะมารวมกั น เมื่ อ ผลมารู ล าสุ ก
ในช่ ว งเดื อ นมี น าคมถึ ง เมษายนโดยมิ ไ ด้ นั ด หมาย มารู ล า
จะทวีคูณเป็นที่ต้องการมากขึ้นหลังจากเริ่มเน่าและผ่านการหมัก
ภายใต้แสงแดดอันร้อนระอุจนได้ทแี่ ล้ว เริม่ ต้นด้วยพีช่ า้ ง ยีราฟ และ
น้องลิงเป็นหัวเรือใหญ่เขย่ากิ่งจนผลร่วงหล่นลงมา เปิดโอกาสให้สัตว์
ที่อยู่ด้านล่าง ไม่ว่าจะเป็นหมูป่า แรด ละมั่งป่า นกกระจอกเทศ สัตว์น้อย
สัตว์ ใหญ่ มะรุมมะตุม้ เข้ามาแบ่งกันกินผลไม้อนั อุดมโภชนาและรสชาติโอชะ
นี้อย่างเอร็ดอร่อย เมื่อฉลองอย่างเริงร่ากันจนได้ที่ก็จะเดินโซซัดโซเซ
แยกย้ายกลับที่พัก...พรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันใหม่
ยิ่่�งกิินยิ่่�งติิดใจ
นักศึกษาจาก Dartmouth College สหรัฐอเมริกา
ได้ท�ำ การศึกษาพฤติกรรมของตัวอายอาย (aye-aye)
และลิงลม (slow loris) พบว่า สัตว์ทั้งสองชนิด
นี้มีความพึงพอใจกับการเลือกกินเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์มากกว่าเครื่องดื่มทั่วไป
เป็นอย่างมาก
พิเรนทร์กว่านั้น ในมาดากัสการ์
ลีเมอร์ (lemur) ไพรเมต (primate)
ตาโตไล่จับกิ้งกือมาสนองความต้องการ
เมาของมั น ด้ ว ยการกั ด เบาๆ ไม่ ใ ช่ เ พื่ อ
การกิน แต่เพื่อให้กิ้งกือตกใจหลั่งสารพิษฤทธิ์
เป็นกรด ที่มีส่วนผสมของแอลคาลอยด์ (alkaloid) ออกมา
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อายอาย

ลิิงลม

ลีีเมอร์์ (black lemur)

ป้องกันตัว กิ้งกือใช้สารพิษนี้ขับไล่ศัตรูที่
ตัวเท่าๆ กันได้ แต่ไม่ได้ผลแบบนั้นกับลี
เมอร์ของที่นี่ ลีเมอร์จะเลียกินสารพิษรส
ขมตามลำ�ตัวของกิ้งกือเพื่อให้เกิดอาการ
เมา เคลิบเคลิ้มเป็นสุข (euphoria) แบบ
เดียวกับการเสพฝิ่นและโคเคนอีกด้วย
(ชมความเมาของลีเมอร์ ได้จาก Spy in
the Wild - BBC https://youtu.be/
yYXoCHLqr4o)
เมา...ถููกปรัับถููกจัับฆ่่า
ในสังคมของผึ้งที่มีการแบ่งวรรณะ
และแยกหน้าที่กันอย่างเข้มข้น การเมา
ระหว่างการทำ�งานนั้นอาจหมายถึงชีวิต
ผึ้งงานที่มีหน้าที่ออกไปหาน้ำ�หวานจาก
ดอกไม้ แ ละน้ำ � เลี้ ย งต้ น ไม้ เก็ บ มาใน
กระเพาะเก็บน้ำ�หวาน พอมาถึงรังก็จะ
สำ�รอกออกมาส่งให้ผึ้งประจำ�บ้านนำ�ไป
เก็บไว้ ในหลอดรวงต่อไป แต่หากบังเอิญ
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ไปเจอน้ำ�หวานที่ผ่านการหมักมาแล้ว มัน
ก็ ไ ม่ ต่ า งอะไรจากการดื่ ม สุ ร าหมั ก ตาม
ธรรมชาติ และเช่นเดียวกับมนุษย์และ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ แอลกอฮอล์มี
ฤทธิก์ ดประสาทต่อผึง้ เดาไม่ยากว่าจะเกิด
อะไรขึน้ ผึง้ จะเมา บินเซไปมา ชนโน่นทีนที่ ี
จนเกิดการบาดเจ็บตามร่างกาย พอกลับมา
ถึงที่รัง ก็ไม่วายถูกผึ้งทหารขับไล่ ซวยซ้ำ�
ไปอีก เพราะผึง้ ทีเ่ มาแบบนี้ไม่เป็นทีต่ อ้ งการ
ของฝูง มันอาจถูกรุมทำ�ร้ายจนถึงตายได้เลย
ปกติแล้วผึง้ งานทุกตัวต้องทำ�งานเพือ่ แลก
กลิน่ (ฟีโรโมน) จากผึง้ นางพญาเป็นรางวัล
หากทำ�งานไม่ได้จะถูกลากไปทิ้งนอกรัง
(ชมความเมาน้�ำ หวานของผึง้ ได้ที่ https://
www.youtube.com/watch?v=rSqknjdK
J3c)
เรีียนผููกก็็ต้้องเรีียนแก้้เอง
จากการศึ ก ษาของฟรานซิ ส โก
ซานเชซ (Francisco Sanchez) นักชีววิทยาจาก Ben-Gurion University of the
Negev ประเทศอิสราเอล พบว่า ค้างคาว
ตะวันออกกลางชนิดหนี่งก็ชื่นชอบการ
ลิ้มรสน้ำ�หวานและเกสรดอกไม้ของลูก
มะเดื่ อ และอิ น ทผลั ม ที่ มี แ อลกอฮอล์
เจือปนเป็นพิเศษ หลังอาหารมื้ออร่อย
มั น จะบิ น ตุ ปั ด ตุ เ ป๋ ช นสิ่ ง กี ด ขวางต่ า งๆ
การหาตำ � แหน่ ง โดยเสี ย งสะท้ อ นของ
ค้างคาว (echolocation) ใช้ได้ไม่ดเี หมือน
เคย แต่เจ้านกมีหูหนูมีปีกนี้ก็ฉลาดพอ
ที่รู้จักแก้ไขเพื่อฟื้นตัวเองให้เร็วที่สุด โดย
จะพยายามหาผลไม้ที่มีน้ำ�ตาลฟรักโทส
มากินให้มากขึ้น เพราะน้ำ�ตาลฟรักโทส
เป็นน้ำ�ตาลในผลไม้ที่ช่วยให้ร่างกายย่อย

เอทานอลได้เร็ว หรือแก้อาการเมาค้าง
ได้ดีนั้นเอง
อย่ า งไรก็ ต ามดี ก รี ค วามแรงของ
แอลกอฮอล์ในผลไม้ สุ ก งอมจั ด ตาม
ธรรมชาติมีเพียงแค่ 1-4 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง
เทียบได้กับเบียร์ดีกรีอ่อนๆ เท่านั้นเอง
แต่ มั น ก็ ทำ � ให้ ไ ม่ ว่ า มนุ ษ ย์ ห รื อ สั ต ว์ ร่ ว ม
อภิรมย์ไปกับอารมณ์ผอ่ นคลายจากมันได้
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เหมื อ นๆ กั น ถึ ง แม้ ทุ ก ตั ว คนจะรู้ ว่ า
ความสุ ข ที่ ไ ด้ จ ากเครื่ อ งดื่ ม เหล่ า นี้ จ ะ
มิใช่ความสุขที่จีรังยั่งยืน แต่ในช่วงชีวิต
ของพวกเรามีกี่สิ่งกันที่จะจีรังจริงๆ ...ใช่
ไหมล่ะ

ในอนาคตจะมีการผลักดันให้เทคโนโลยีน้ี ได้รบั การรับรองผลด้วย
กฎหมายสิง่ แวดล้อมไทยต่อไป เพือ่ ให้มกี ารนำ�ไปใช้พฒ
ั นาเป็นนโยบาย
ยกระดับการทำ�โรงงานสีเขียว นอกจากนีเ้ ทคโนโลยีนย้ี งั นำ�ไปประยุกต์
ใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ต้องตรวจวัดกลิ่น เช่น อุตสาหกรรมเคมี
อุตสาหกรรมอาหาร ฯลฯ

‘กรวยจราจร’ สููตรผสมยางธรรมชาติิ
ยืืดหยุ่่�นสููง ยึึดเกาะถนนดีี ยืืดอายุุ
การใช้้งาน

เ

อ็มเทค สวทช. พัฒนา “กรรมวิธีการผลิตยางธรรมชาติ
เทอร์ โมพลาสติกหรือ TPNR” ด้วยเครือ่ งอัดรีดสกรูคู่ โดยมี
ยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบมากถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้
กรวยจราจรทีผ่ ลิตจากยางธรรมชาติเทอร์ โมพลาสติกนี้ มีความ
ยืดหยุ่น ต้านทานแรงกระแทก และยึดเกาะถนนได้ดี จึงมีอายุ
การใช้งานที่ยืนยาวกว่ากรวยจราจรทั่วไป
เทคโนโลยี ก ารผลิ ต กรวยจราจรยางชนิ ด นี้ เ ป็ น มิ ต รต่ อ ผู้
ประกอบการ เพราะฉีดขึ้นรูปได้ด้วยสภาวะเดิม ไม่ต้องลงทุน
ปรับเปลี่ยนสภาวะใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพราะผลิตจากยางธรรมชาติ ช่วยลดของเสียในกระบวนการผลิต
ได้มากถึง 33 เปอร์เซ็นต์ และนำ�ของเสียกลับมาใช้ ใหม่ได้อกี ด้วย
ปัจจุบันมีการจัดจำ�หน่ายแล้วโดยบริษัทธนัทธร จำ�กัด

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม :
กรุงเทพธุรกิจ (https://bit.ly/3zqmPDy)

‘เนื้้�อเยื่่�อเทีียม’ โดยนัักวิิจััยไทย
มุ่่�งลดความเหลื่่�อมล้ำำ�� ในการเข้้าถึึงการรัักษา
รองศาสตราจารย์ นาวาโท นายแพทย์ ส รยุ ท ธ ชำ � นาญเวช
รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติด้วย
ผลงาน “เนือ้ เยือ่ เทียมจากวัสดุสงั เคราะห์" เพือ่ ทดแทนการใช้เนือ้ เยือ่
ของผู้ป่วยหรือวัสดุสังเคราะห์ที่นำ�เข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีมูลค่า
ในการนำ�เข้าสูงถึง 15 ล้านบาทต่อปี
โดยผู้วิจัยได้นำ�วัสดุทางการแพทย์ประเภทเซลลูโลส (cellulose)
ผสานเข้ากับวัสดุชีวภาพพอลิคาโพรแล็กโทน (polycaprolactone:
PCL) ซึ่งพัฒนาร่วมกับ สวทช. ทำ�ให้ได้วัสดุเนื้อเยื่อเทียมที่เหมาะแก่
การใช้กับแผลไฟไหม้และการผ่าตัดต่างๆ ทั้งการผ่าตัดสมอง หน้าอก
และช่องท้อง นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นนี้จะช่วยให้เกิดการลดความ
เหลื่อมล้ำ�ในการเข้าถึงการรักษาให้แก่คนไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม :
1) สวทช. (https://bit.ly/3eUOQJD)
2) ข่าวสด (https://bit.ly/3EOPH9n)

‘เซนเซอร์์วััดกลิ่่น
� ’ เพื่่� อการทำำ�โรงงาน
สีีเขีียว
ศาสตราจารย์ธรี เกียรติ์ เกิดเจริญ ภาควิชาฟิสกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลการวิจยั แห่งชาติจากผลงาน "แพลตฟอร์ม
เซนเซอร์ตรวจวัดกลิน่ แบบ IoT สำ�หรับโรงงานสีเขียว และสิง่ แวดล้อม
อั จ ฉริ ย ะ" เซนเซอร์ ท่ีพัฒ นาขึ้น นี้ส ามารถวั ด และแสดงผลระดั บ
ความเสีย่ งเป็นตัวเลข รวมถึงสามารถระบุทม่ี าของกลิน่ ได้แบบเรียลไทม์

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม :
กรุงเทพธุรกิจ (https://bit.ly/3JFrpCA)
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ผลัักดััน ‘ผ้้าผัักตบชวา’ สู่่�อุุตสาหกรรม
แฟชั่่�น

ปั จ จุ บั น นั ก วิ จั ย ได้ พั ฒ นาเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ห ลากหลายทั้ ง สบู่
โทนเนอร์ ซีรัม และโลชัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มช่องทาง
การขาย สั่งซื้อสินค้าที่ ได้ที่ Facebook: สหกรณ์การเกษตรสบปราบ
จำ�กัด

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยการ
สนับสนุนของ วช. พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าผักตบชวา โดยผสานเส้นใย
ผักตบชวาเข้ากับเส้นใยฝ้าย ทำ�ให้เมือ่ นำ�มาถักทอจะได้ผา้ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ระบายความร้อนดี มีน้ำ�หนักเบา แข็งแรง และดูแลรักษาง่าย
ปัจจุบันได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการผลิตให้แก่ชุมชนที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและพืน้ ที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ในพืน้ ที่ โดยนักวิจยั ยังได้สนับสนุน
เรื่องการพัฒนาการออกแบบทางแฟชั่น เพื่อรองรับการผลิตงาน
ที่หลากหลาย เช่น เครื่องแต่งกาย กระเป๋า เฟอร์นิเจอร์ อีกด้วย

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม :
สยามรัฐ (https://bit.ly/3t1xhAd)

จีีนพบฟอสซิิล ‘ตััวอ่่อนไดโนเสาร์์’
อายุุ 66 ล้้านปีี สภาพสมบููรณ์์

จีน

เผยถึ ง ฟอสซิ ล ไข่ ไ ดโนเสาร์ ที่ มี ก ารค้ น พบตั้ ง แต่ ปี
พ.ศ. 2543 ว่ า ภายในไข่ ซึ่ ง คาดว่ า มี อ ายุ ม ากกว่ า
66 ล้านปีฟองนี้ มีตัวอ่อนไดโนเสาร์ซึ่งเตรียมฟักออกจากไข่อยู่
ตัวอ่อนของไดโนเสาร์นี้มีสภาพสมบูรณ์ มีความยาวหัวจรดหาง
27 เซนติเมตร
นักวิจัยคาดว่าไข่ฟองนี้เป็นของไดโนเสาร์พันธุ์เทโรพอดไร้ฟัน
หรือ "โอวิแรปโทโรซอร์ (Oviraptorosaur)" และได้ตั้งชื่อให้ตัวอ่อน
ไดโนเสาร์ตวั นีว้ า่ "เบบีห้ ยิงเหลียง" โดยตัวอ่อนทีอ่ ยูใ่ นท่าขดตัวเตรียม
พร้อมออกจากไข่ท�ำ ให้นกั วิจยั เห็นถึงความเชือ่ มโยงกับสัตว์ปกี ยุคใหม่
ที่มีบรรพบุรุษเป็นไดโนเสาร์

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม :
ผู้จัดการ (https://bit.ly/3EU1KT1)

เครื่่�องสำำ�อางจากสารสกััดมะนาวและสัับปะรด
สร้้างมููลค่่าเพิ่่� มผลผลิิตล้น
้ ตลาด

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยการ
สนับสนุนของ สวทช. พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อางจากสารสกัด
มะนาวและสับปะรด ซึ่งเป็นสินค้าการเกษตรที่มีราคาตกต่ำ�และ
ล้นตลาด เพราะสารสกัดจากวัตถุดบิ ทัง้ สอง มีจดุ เด่นมากทัง้ การมีฤทธิ์
ต้านออกซิเดชัน การยับยั้งการสังเคราะห์เม็ดสี และการกระตุ้นการ
สร้างเส้นใยคอลลาเจนในเซลล์ผิวหนัง

โอวิแรปโทโรซอร์ (Oviraptorosaur)

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม :
1) BBC News ไทย (https://bbc.in/3t1hCRd)
2) Scott Hartman, Lamanna MC, Sues H-D, Schachner ER,
Lyson TR, CC0, Anzu MRF 319, via Wikimedia Commons
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นาซาใช้้ AI ช่่วยยืืนยัันการค้้นพบ
ดาวเคราะห์์ดวงใหม่่

ออสเตรเลีียแก้้ปััญหาขาดแคลน
แรงงานหนัักด้้วย ‘หุ่่�นยนต์์บริิกร’

นักวิทยาศาสตร์นาซาเผยถึงการใช้ Machine Learning ชื่อ
“ExoMiner” เพื่อรวบรวมข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์อวกาศและค้นหา
ดาวเคราะห์นอกระบบดวงใหม่ โดย ExoMiner ได้ยืนยันการค้นพบ
ดาวเคราะห์นอกระบบดวงใหม่แล้วจำ�นวนรวม 301 ดวง จากข้อมูล
ที่ ได้จากกล้อง Kepler ที่นาซาปล่อยขึ้นสู่อวกาศเพื่อปฏิบัติภารกิจใน
ปี พ.ศ. 2552-2561
หลังจากนีน้ าซายังมีแผนทีจ่ ะต่อยอดความสำ�เร็จในการค้นหาดาว
เคราะห์ดวงใหม่ต่อไปจากข้อมูลของกล้องโทรทัศน์อวกาศ Transiting
Exoplanet Survey Satellite (TESS) ที่นาซาปล่อยขึ้นสู่อวกาศในปี
พ.ศ. 2561 รวมถึงข้อมูลจากกล้องโทรทรรศน์อื่นๆ ในอนาคต

ออสเตรเลียต้องเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก
เนื่องจากการปิดพรมแดนเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19
จนกระทั่ ง หุ่ น ยนต์ บ ริ ก ร BellaBot ที่ ส ร้ า งขึ้ น โดย PuduTech
ประเทศจีนเข้ามาช่วยบรรเทาปัญหา
โดย BellaBot เป็นหุ่นยนต์บริกรที่ถืออาหารได้มากถึง 8 จาน
ในคราวเดียวกัน ก่อนจะเดินไปจัดส่งอาหารยังโต๊ะต่างๆ ได้อย่าง
แม่นยำ� และยังสื่อสารได้หลายภาษาอีกด้วย ถือว่าปฏิบัติหน้าที่เป็น
บริกรหรือผูช้ ว่ ยบริกรได้เป็นอย่างดี ปัจจุบนั ร้านอาหารในประเทศไทย
หลายร้านก็เริ่มนำ� BellaBot มาให้บริการแล้ว ในอนาคตอันใกล้เรา
คงได้เห็นหุ่นยนต์ ให้บริการในบทบาทที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม :
1) VOA Thai (https://bit.ly/3FVSEGE)
2) JPL NASA (https://go.nasa.gov/3zreob5)

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม :
1) VOA Thai (https://bit.ly/3pPvJXU)
2) PUDU (https://bit.ly/3zt4tS7)
ติิดตามสาระความรู้้วิ
� ท
ิ ยาศาสตร์์ สดใหม่่
ทั้้�งข่่าว บทความ Podcast และ
Facebook Live ได้้ทาง
https://www.facebook.com/SarawitNSTDA
https://www.facebook.com/SarawitNSTDA
https://www.facebook.com/SarawitNSTDA
https://www.facebook.com/SarawitNSTDA
https://www.facebook.com/SarawitNSTDA

นิิตยสารสาระวิิทย์์
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Sci Infographic
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Sci Infographic
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Sci Infographic
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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

ชิดเอย ชิดชม .. ลูกชิดต้นต๋าว
ต้นไม้มหัศจรรย์
ผลชิิดแช่่อิ่่�มอบ
รสไหนไม่่เปรีียบปาน
ตาลเฉาะเหมาะใจจริิง
คิิดความยามพิิสมััย
ผลจากเจ้้าลอยแก้้ว
จากช้้ำน้้ำตากระเด็็น

หอมตรลบล้้ำเหลืือหวาน
หวานเหลืือแล้้วแก้้วกลอยใจ
รสเย็็นยิ่่�งยิ่่�งเย็็นใจ
หมายเหมืือนจริิงยิ่่�งอยากเห็็น
บอกความแล้้วจากจำเป็็น
เป็็นทุุกข์์ท่่าหน้้านวลแตง

ตอนหนึ่่�งจากกาพย์์เห่่ชมเครื่่�องคาวหวาน
บทพระราชนิิพนธ์์ในพระบาทสมเด็็จพระพุุทธเลิิศหล้้านภาลััย รััชกาลที่่� 2
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ร้อยพัน
วิทยา

ค

นไทยกับผลไม้ตระกูลปาล์มผูกพัน
กันมาเนิน่ นานแล้ว โดยจะเห็นได้จาก
การที่คนไทยรู้จักนำ�เอาพืชตระกูลนี้มา
ใช้สอยทำ�ประโยชน์มากมาย เช่น ต้นจาก
นอกจากรับประทานแล้ว ยังนำ�ใบมาเย็บ
เป็นตับเพื่อใช้มุงหลังคา รวมทั้งยังใช้
ห่อขนมจาก ของหวานที่ ใช้แป้ง น้ำ�ตาล
และมะพร้าวเป็นวัตถุดิบในการทำ�
น้�ำ ตาลจากต้นตาลและต้นจากมีวธิ ที �ำ
เหมือนกัน นัน่ คือการตัดปลายช่อ เพือ่ เอา
น้ำ � ตาลไปทำ � สุ ร าหรื อ น้ำ � เมา ลู ก ตาลก็
นำ�มารับประทานทั้งลอยแก้วและนำ�มา
เชือ่ ม ทำ�อาหารหวานหลากหลายรูปแบบ
แม้จะในยุคร่วมสมัย เช่น พายลูกตาล
สำ�หรับลูกชิดเอง ในชีวิตประจำ�วัน
เรามักจะเห็นนำ�ลูกชิดมาแช่อิ่มและใส่ใน
ขนมหวานต่างๆ เช่น ใส่กับเฉาก๊วย ใส่
น้ำ�แข็งใส เป็นท็อปปิงไอศกรีมกะทิ และ
ใส่กับขนมไทยรวมมิตรราดกะทิ ใบของ
ลูกชิดยังสามารถนำ�มาเหลาแล้วรวบเป็น
หอบเพื่อทำ�เป็นไม้กวาดได้อีกด้วย แม้ว่า
ปัจจุบนั ไม้กวาดส่วนใหญ่จะทำ�จากก้านใบ
ย่อยของมะพร้าวเพราะหาง่ายกว่าก็ตาม

ลูกชิดเป็นชื่อที่คนภาคกลางเรียกผล
ของต้นชิด แต่ต้นของมันยังเรียกชื่อว่า
ต้นตาว หรือต้นต๋าว (ภาคเหนือ) หรือต้นชก
(ภาคใต้) และชือ่ อืน่ ๆ อีกมากมายแล้วแต่
ท้องถิน่ เช่น รังไก่ รังกับ ลังค่าย เนา โยก
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ต่าว ต๋งล้าง วู้ ต่ะดึ๊ เต่าเกียด อันทีจ่ ริงทีม่ า
ของชื่อว่าลูกชิดนี้เป็นเพราะแต่ละผลจะ
มีเมล็ดใสๆ เรียงกันอยู่ติดชิดกัน 3 เมล็ด
คนภาคกลางจึงเรียกลูกต๋าวว่า “ลูกชิด”
นัน่ เอง ส่วนภาษาอังกฤษก็มคี �ำ เรียกสามัญ

ร้อยพัน
วิทยา

ได้อีกหลายชื่อ เช่น sugar palm, aren,
arenga palm, areng palm, black-fiber
palm, gomuti palm, kaong, irok
ต้นต๋าวจัดอยูใ่ นวงศ์ปาล์ม หรือเรียกว่า
วงศ์ Arecaceae ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ นี้ พ บขึ้ น กระจายอยู่
ทั่ ว ไป ทั้ ง ในมาเลเซี ย พม่ า กั ม พู ช า
ลาว และฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ก็ยังพบ
ในอินเดียด้วยเช่นกัน อันที่จริงแล้วพืช
ปาล์มสกุลต๋าว (Arenga) ของประเทศไทย
ยังแบ่งแยกย่อยออกไปได้อกี เป็นสองพันธุ์
ย่อย คือ ต้นชก (Arenga pinnata (Wurmb)
Merr.) ซึ่งพันธุ์นี้จะใช้ทำ�น้ำ�ตาลชก พบ
กระจายอยู่ในภาคใต้เท่านั้น ส่วนต้นต๋าว
หรือต้นชิด (Arenga westerhoutii) ซึ่ง
กระจายอยู่ทั่วประเทศ ในเชียงใหม่ น่าน
อุตรดิตถ์ กาญจนบุรี และทีอ่ นื่ ๆ เป็นต้นต๋าว
ทีใ่ ห้ผลผลิตคือลูกชิดทีบ่ ริโภคกันทัว่ ประเทศ
นั่นเอง[1]
ต๋าวมีความแปลกอยู่อย่างหนึ่ง นั่น
คือมันจะขึ้นในป่า การเพาะปลูกมักจะ
ทำ�ได้ยาก ทำ�ให้ชาวบ้านทีห่ าลูกชิดมาขาย
ให้ โ รงงานแปรรู ป ต้ อ งออกไปช่ ว ยกั น
เก็ บ เกี่ ย วในป่ า แล้ ว จึ ง ขนออกมาขาย

เนือ่ งจากการจะติดผลนัน้ ต้นต๋าวต้องการ
ระบบนิ เวศที่ มี พื ช พรรณหลายชนิ ด ขึ้ น
ปนกันอยู่ แต่ปัจจุบัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557
เป็นต้นมา ได้มีการริเริ่มการเพาะเมล็ด
และทดลองให้ชาวบ้านตำ�บลนางพญา
อำ�เภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ นำ�ไปปลูก
โดยเพาะในโรงเพาะโครงการพัฒนาป่า
ลำ�น้ำ�น่านฝั่งขวา ในการดำ�เนินงานตาม
โครงการ “ปลูกต๋าวคืนถิ่นนางพญา”[2]
ซึง่ เป็นโครงการทีป่ ลูกต้นต๋าวกว่าสามหมืน่
ต้ น ในพื้ น ที่ ก ว่ า 300 ไร่ สนองพระ
ราชเสาวนี ย์ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2544 เพื่อให้
อนุรักษ์ป่าและนำ�ผลผลิตมาสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชน
ต้ น ต๋ า วหายากในปั จ จุ บั น เพราะ
นอกจากจะขึ้ น ตามป่ า แล้ ว ตามข้ อ มู ล
จากเอกสารการขยายพันธุแ์ ละใช้ประโยชน์
จากต้นต๋าวที่จัดทำ�โดยสำ�นักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) นั้น การจะมีลูก
ที่รับประทานได้ ต้นต๋าว A. westerhoutii
ต้องมีอายุ 8 ปีขึ้นไปจึงจะออกดอก และ
หลังจากนั้นอีก 2 ปี จึงจะได้ผลที่เหมาะ
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รับประทานได้ เรียกว่าต้องรอกันถึง 10 ปี
ทีเดียว ส่วนลูกชกจาก A. pinnata ซึง่ เป็น
พั น ธุ์ ที่ เ ป็ น ญาติ กั น นั้ น ยิ่ ง แล้ ว นั่ น คื อ
เมื่อปลูกแล้วต้องรอนานกว่า 25 ปี และ
ออกผลครั้งเดียว หลังจากนั้นต้นแม่จะ
ตายภายใน 4–5 ปี ดังนั้นการที่เรารับ
ประทานลูกชิด ถ้าเราได้รับประทานแบบ
ที่เป็นพันธุ์ของลูกชก ที่หน้าตาเหมือน
กันแล้วละก็ ถือว่าได้ทานของดีเมืองใต้
ทีเดียว เพราะหายากระดับประเทศ พบยาก
แม้แต่ในจังหวัดพังงาหรือกระบี่ก็ตาม

สแกน QR code เพื่ออ่านเอกสารการ
ขยายพันธุ์และใช้ประโยชน์จากต้นต๋าวที่
จัดทำ�โดยสำ�นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11
(พิษณุโลก)
ในการเก็บเกี่ยวลูกต๋าวเพื่อทำ�ลูกชิด
นัน้ จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เนือ่ งจาก
เปลือกผลของมันมีสารแคลเซียมออกซาเลตที่ทำ�ให้คันได้ ชาวบ้านอาศัยผลดิบ
ตำ�ให้ละเอียดเป็นยาเบือ่ ปลา จึงต้องระวัง
เปลือกผล และยางของมัน ต้องใส่ชุดที่
รัดกุมในการเก็บเกี่ยว และต้องบีบเอา
ตาสีเหลืองในเมล็ดต๋าวออกก่อนนำ�ไป
รับประทานทุกครั้ง
แม้ ว่ า คนไทยเราจะรู้ จั ก ลู ก ชิ ด และ
ต้นต๋าวมานาน แต่อันที่จริงแล้วมันยังมี

ร้อยพัน
วิทยา
ประโยชน์อื่นๆ อีกด้วย ในต่างประเทศ
อย่างมาเลเซียที่มีต้นต๋าวพันธุ์ต้นชกอยู่
มากมายก็นำ�มาใช้งานเชิงอุตสาหกรรม
โดยมี ก ารศึ ก ษาเพื่ อ สกั ด เอาแป้ ง ของ
ต้ น ชก (sugar palm starch: SPS)
ออกมาใช้งาน ซึ่งอาจเอาไปใช้ต่อในทาง
อุ ต สาหกรรม หรื อ เอามาใช้ เ พื่ อ ผลิ ต
เป็ น เทอร์ โ มพลาสติ ก โดยมี ง านวิ จั ย
ของ Sahari และคณะ[3] ที่ทดลองศึกษา
พอลิเมอร์ชวี ภาพ โดยการผสม SPS และ
กลีเซอรอลที่ใช้เป็นสารพลาสติไซเซอร์
เข้ า ด้ ว ยกั น โดยผสมเข้ า ไปในปริ ม าณ
ร้อยละ 10–40 ก่อนจะนำ�ไปผ่านกระบวนการ
บีบอัดด้วยความร้อนทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 130 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ซึ่งเมื่อเพิ่ม
กลีเซอรอลก็จะทำ�ให้พื้นผิวมีความเรียบ
และมีโครงสร้างที่อ่อนนุ่มขึ้น
แต่สตู รพลาสติกทีท่ �ำ มาจากแป้งของ
ต้นชกยังคงมีสมบัติเชิงกลไม่ดีนัก ยังมี
ข้อจำ�กัดการใช้งานในอุตสาหกรรมพลาสติก
จึงมีผู้ทดลองเพื่อดัดแปลงสูตรส่วนผสม
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง สมบั ติข องวัส ดุ โดยผสม

ของอย่างอื่นเข้าไป[4] เช่น ผงวุ้น (agar)
ผสมตัง้ แต่ปริมาณร้อยละ 0–40 โดยน้�ำ หนัก
แล้วทำ�ให้หลอมตัวที่ 140 องศาเซลเซียส
ก่อนผสมแบบหลอม (melt mixing) เพื่อ
ให้วัสดุกระจายตัวเข้ากันได้ดี

สแกน QR code ดูตวั อย่างเครือ่ ง Brabender
ระดับใช้ ในห้องปฏิบัติการในการทำ� melt
mixing

ผู้ทดลองพบว่าพอลิเมอร์ที่ผสมขึ้น
มีโครงสร้างที่เรียบเนียนมากกว่าโดยไม่มี
การจับเป็นก้อน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ
เข้ากันได้ดรี ะหว่าง SPS และผงวุน้ โดยสี
ของพอลิเมอร์ผสมนีจ้ ะเป็นสีน�้ำ ตาลอ่อน
จนถึงน้ำ�ตาลเข้มตามสัดส่วนของผงวุ้น
ที่ใส่เข้าไป
การผสมผงวุ้นลงไปนี้ทำ�ให้ตัวอย่าง
พลาสติกที่ ได้มีความไวต่อความชื้นเพิ่ม

สาหร่่าย Eucheuma cottonii
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ขึน้ ด้วย ทดสอบได้จากการนำ�เอาตัวอย่าง
ไปใส่ ใ นพื้ น ที่ ปิ ด ที่ มี ค วามชื้ น สั ม พั ท ธ์
ร้อยละ 80 โดยหากยิ่งมีปริมาณผงวุ้น
ใส่เข้าไปมากขึ้นเท่าใด ก็จะยิ่งมีความจุ
ในการดูดซับความชื้นมากยิ่งขึ้นเท่านั้น
เนื่องจากผงวุ้นเป็นสารพวก sulfated
polysaccharide มีสมบัติที่ชอบน้ำ� การมี
หมู่ ที่ มี ป ระจุ ส่ ง ผลให้ มี ส ายโซ่ ที่ มี ค วาม
ชอบน้ำ�มากกว่าพอลิแซ็กคาไรด์ชนิดอื่น
อย่างเช่น แป้ง ซึ่งการเพิ่มขึ้นนี้เพิ่มเพียง
ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 8 ไม่มีนัยสำ�คัญ
มากนักต่อการนำ�ไปใช้งาน อย่างไรก็ตาม
เทอร์ โมพลาสติก SPS ที่ได้จากการศึกษา
นีม้ คี า่ ความแข็งแรงแรงดึง (tensile strength)
ถึง 10 MPa ซึ่งสูงสุดในบรรดาเทอร์ โมพลาสติกสตาร์ชด้วยกัน ผู้วิจัย[4] สรุปว่า
เกิดจากการที่ SPS มีปริมาณอะไมโลสสูง
และการใช้พลาสติไซเซอร์นอ้ ย (ใช้กลีเซอรอล
ต่อแป้งในอัตราส่วน 30:100) เรียกพลาสติก
ที่ได้วา่ thermoplastic SPS/agar (TPSA)
คณะผู้ท ดลองยังได้ทำ�การทดลอง
ต่อไปอีก โดยการใช้กากสาหร่าย Eucheuma
cottonii ทีเ่ ป็นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมการ
ผลิตคาราจีแนน โดยหลังจากสกัดคาราจีแนนออกไปแล้ว นำ�กากสาหร่ายที่ ได้มา
ผสมใน TPSA ที่ทำ�มาจากแป้งสตาร์ช:
ผงวุ้น:กลีเซอรอล ในสัดส่วน 70:30:30
โดยใช้กากสาหร่ายในปริมาณร้อยละ 30
และร้อยละ 40 พบว่าที่ปริมาณสาหร่าย
ร้อยละ 30 จะทำ�ให้คา่ ความแข็งแรงแรงดึง
และค่าโมดูลัสแรงดึง (tensile modulus)
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 56.5 และ 78.6 ตามลำ�ดับ
ในขณะทีท่ ปี่ ริมาณกากสาหร่ายร้อยละ 40
จะมีค่าดังกล่าวลดลง

ร้อยพัน
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แต่ที่พิเศษคือเมื่อเติมกากสาหร่าย
ลงไปแล้วจะทำ�ให้พลาสติกที่ ได้มีความ
ต้านทานแรงดัดหรือเรียกว่า ความแข็งแกร่ง
ต่อการโค้งงอ (flexural strength) เพิม่ ขึน้
ถึงร้อยละ 50.6 เมือ่ เติมกากสาหร่ายลงไป
ร้อยละ 30 ในขณะทีเ่ มือ่ เติมกากสาหร่าย
ลงไปร้อยละ 40 ค่านีจ้ ะลดลง เป็นเพิม่ ขึน้
เพียงร้อยละ 45.9 พลาสติกที่ได้จากการ
เติมกากสาหร่ายลงไปนี้ยังย่อยสลายใน
ดินหลังจากฝังลงไปได้อีกด้วย ซึ่งการ
ชัง่ น้�ำ หนักใช้เป็นตัวบ่งชีถ้ งึ การย่อยสลาย
ได้ โดยพบว่าน้ำ�หนักของชิ้นงานลดลงไป
ร้อยละ 89 ในเวลาเพียงสี่สัปดาห์เท่านั้น
หลายคนใช้คำ�ว่า พลาสติกชีวภาพ
(bioplastic) โดยเข้าใจปะปนไปกับคำ�ว่า
พลาสติกทีย่ อ่ ยสลายได้ดว้ ยกระบวนการ
ทางชีวภาพ (biodegradable plastic) ซึ่ง
ไม่ถูกต้อง เนื่องจากพลาสติกชีวภาพทำ�
มาจากวัสดุหมุนเวียน ในขณะที่พลาสติก
ที่ย่อยสลายได้อาจทำ�มาจากพอลิเมอร์
จากเชื้อเพลิงฟอสซิล หรือจากการผสม
วัสดุทั้งสองชนิดนี้เข้าด้วยกันก็ได้

พลาสติกชีวภาพอาจแบ่งประเภทได้
ตามเส้นทางการผลิตของมันดังในภาพ
(ด้านล่าง) เช่น อาจเป็นพวกที่ทำ�จาก
1) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 2) พลาสติกจาก
กรดแล็กติก (polylactic acid) หรือ PLA
3) กลุม่ polyhydroxyalkanoates (PHAs)
ที่ ได้จากการให้จุลินทรีย์หมักไขมันหรือ
น้ำ � ตาล 4) พลาสติ ก จากแป้ ง สตาร์ ช
(starch plastics) 5) พวกที่ได้จากเซลลูโลส
6) กลุ่ ม พวกพลาสติ ก โปรตี น ที่ ไ ด้ จ าก
โคพอลิเมอร์ของกรดอะมิโนต่างๆ รวมถึง
7) พลาสติ ก ชี ว ภาพที่ ไ ด้ จ ากการผสม
แหล่งต่างๆ เข้าด้วยกัน ทั้งโมโนเมอร์ที่
มาจากผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมและโมโนเมอร์
ที่มาจากวัสดุชีวภาพ
นาโนเซลลููโลสคืืออะไร

นาโนเซลลูโลสเป็นสารทีไ่ ด้จากการสกัด
เซลลูโลสด้วยวิธีต่างๆ ทั้งทางเคมีและ
ทางกายภาพ โดยมีโครงสร้างเล็กในระดับ
นาโนเมตร แบ่งออกได้เป็นสองประเภท
อย่างแรกคือ นาโนเซลลูโลสในรูปผลึก

การแบ่่งประเภทพลาสติิกชีีวภาพจากเส้้นทางการผลิิต [5]
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(cellulose nanocrystals: CNCs หรือเรียก
nanocrystalline cellulose: NCC ก็ได้)
อย่างที่สองคือ เส้นใยเซลลูโลสระดับ
นาโน (cellulose nanofibril: CNFs) นาโน
เซลลู โ ลสมี ส มบั ติ ต่ า งๆ ที่ พิ เ ศษหลาย
ประการ เช่น น้ำ�หนักเบากว่าวัสดุจำ�พวก
โลหะ โดยมีน้ำ�หนักเพียงหนึ่งในห้า หาก
แต่มีความแข็งแรงกว่าถึง 5 เท่า มีพื้นที่
ผิวมาก มีความแข็งแรงเชิงกลและความ
โปร่งแสงสูง มีความเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อ
ร่างกายมนุษย์ และมีความเป็นพิษต่�ำ รวม
ถึงสามารถย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการ
ทางชีวภาพอีกด้วย
ปัจจุบันในอุตสาหกรรมอาหารนำ�เอา
นาโนเซลลูโลสจากผักมาใช้เป็นสารเติม
แต่งอาหาร เช่น สารเพิ่มความคงตัวใน
ซอสและซุป รวมถึงอาหารทีต่ อ้ งผ่านหม้อ
นึ่งไอน้ำ�เพื่อฆ่าเชื้อ เช่น อาหารกระป๋อง
ใช้ผสมฟิล์มบรรจุภัณฑ์ห่ออาหาร ใช้เป็น
สารทดแทนไขมันในสูตรส่วนผสมอาหาร
ต่างๆ และยังใช้เป็นอิมลั ซิไฟเออร์ ใน เค้ก
ซอส วิปครีม ได้ เนื่องจากโมเลกุลนาโน
เซลลูโลสจะดูดซับที่พื้นผิวระหว่างน้ำ�กับ
น้ำ�มัน (oil-water interface) ทำ�ให้เกิดชั้น
กั้นเชิงกล (mechanical barrier) ก่อให้
เกิดอิมลั ชันชนิด pickering emulsion ขึน้
แถมโมเลกุลของนาโนเซลลูโลสที่เหลือ
จากการดูดซับที่ชั้นพื้นผิวระหว่างน้ำ�กับ
น้ำ�มันยังกระจายในวัฏภาคต่อเนื่องของ
อิมลั ชัน ทำ�ให้เกิดร่างแหสามมิตซิ งึ่ ไปเพิม่
ความหนืดให้วัฏภาคต่อเนื่องได้อีก จึงไป
ตรึงและลดการเคลื่อนที่ของหยดไขมัน
ระบบอิมัลชันจึงมีความคงตัวต่อการแยก
ชั้นมากยิ่งขึ้น[6]

ร้อยพัน
วิทยา

ต้ น ต๋ า วหรื อ ต้ น ชกเองก็ เ ป็ น แหล่ ง
ที่ ย อดเยี่ ย มในการสกั ด เอาผลึ ก นาโนเซลลูโลสออกมาใช้งาน มีงานวิจัยของ
ประเทศเพือ่ นบ้านของเราคือมาเลเซีย โดย
ทีมวิจยั ของมหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย[7]
ศึกษากระบวนการสกัดผลึกนาโนเซลลูโลส
ผ่านกรรมวิธสี กัดลิกนินออก (delignification)
การชุบมัน (mercerization) และการย่อย
ด้วยกรด (acid hydrolysis) ซึ่งจะทำ�ให้
ได้ผลึกนาโนเซลลูโลสจากต้นชก (sugar palm
NCCs: SPNCCs) ออกมาใช้งาน สามารถ
นำ � ไปใช้ ผ สมเพื่ อ เสริ ม คุ ณ สมบั ติ ข อง

พอลิเมอร์ชีวภาพจากแป้งต้นชก (SPS
biopolymers) ได้ ซึ่ ง มี ทั้ ง นำ � ไปทำ � ถุ ง
พลาสติกหูหิ้วสำ�หรับซื้อของ ระบบนำ�
จ่ายยา ฟิล์มบรรจุภัณฑ์สำ�หรับผักผลไม้
เป็นต้น สำ�หรับการนำ�ผลึกนาโนเซลลูโลส
จากต้ น ชกไปผสมกั บ ฟิ ล์ ม พลาสติ ก
ชีวภาพ ปรากฏว่าสามารถช่วยลดการ
ดู ด ซั บ น้ำ � ลงไปได้ ม าก นอกจากนี้ ยั ง มี
การศึกษาการใช้เส้นใยเซลลูโลสระดับ
นาโนร่วมกับซิลเวอร์นาโน หรือที่เรียก
ว่ า อนุ ภ าคเงิ น ระดั บ นาโน เพื่ อ พั ฒ นา
บรรจุภัณฑ์อาหารประเภท active food

แหล่งข้อมูล

packaging เพือ่ ต่อต้านการเจริญของเชือ้
จุลินทรีย์อีกด้วย
ต้ น ต๋ า วหรื อ ต้ น ชกนอกจากจะเป็ น
แหล่ ง อาหารที่ ค นไทยคุ้ น เคยกั น ดี ใ น
การนำ�ไปผลิตเป็นลูกชิด ยังมีศักยภาพ
มหาศาลในการนำ � ไปใช้ ผ ลิ ต วั ส ดุ แ ห่ ง
อนาคต ซึง่ ต่างชาติเริม่ เล็งเห็นคุณค่าและ
นำ�ไปพัฒนา คนไทยเราจึงควรอนุรักษ์
และให้ความสำ�คัญแก่ต้นต๋าว ทรัพยากร
อั น มี ค่ า ที่ เ รามี อ ยู่ ใ ห้ ม ากขึ้ น กว่ า ใน
ปัจจุบัน

1. http://www.qsbg.or.th/journal/showarticle.aspx?type=article&id=18
2. https://www.bangkokbiznews.com/social/610830
3. Sahari, J., Sapuan, S.M., Zainudin, E.S., and Maleque, M.A. (2013). Thermo-mechanical behaviors of thermoplastic starch derived from
sugar palm tree (Arenga pinnata). Carbohydrate Polymers, 92, 1711 – 1716.
4. Jamaidin, R., Sapuan, S.M., Jawaid, M., Ishak, M.R., and Sahari, J. (2016). Characteristics of thermoplastic sugar palm starch/agar blend:
thermal, tensile, and physical properties. International Journal of Biological Macromolecules, 89, 575 – 581.
5. Reddy, M. M., Vivekanandhan, S., Misra, M., Bhatia, S. K., & Mohanty, A. K. (2013). Biobased plastics and bionanocomposites: Current
status and future opportunities. Progress in Polymer Science, 38(10-11), 1653–1689.
6. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/244135
7. Sapuan, S.M., Sahari, J., Ishak, M.R., & Sanyang, M.L. (Eds.). (2018). Sugar Palm Biofibers, Biopolymers, and Biocomposites (1st ed.).
CRC Press. https://doi.org/10.1201/9780429443923
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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

วิิวััฒนาการกัับอนาคต
ของ วิิ ก ฤตโควิิ ด

“อรุุณรุ่่�งแห่่งศัักราชใหม่่ถืือเป็็นโอกาสอัันดีีให้้เราได้้
เริ่่� ม ต้้ น กัั น ใหม่่ร่่วมด้้ ว ยช่่วยกัั น ต่่อต้้ า นภัั ย ที่่� กำำ� ลัั ง
คุุ ก คามพวกเราทุุ ก ๆ คน” เทดรอส เกเบรเยซุุ ส
(Tedros Ghebreyesus) ผู้้�อำำ� นวยการองค์์ ก าร
อนามััยโลก (World Health Organization: WHO)
กล่่าวในการแถลงครั้้�งแรกของเขาในปีี พ.ศ. 2565
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เ

ทดรอสเรียกร้องเหมือนๆ กับทุกครั้ง
ให้นานาชาติช่วยกันลดความเหลื่อม
ล้ำ�ในการเข้าถึงวัคซีนของประชาชนทุก
คนในโลก
“ความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึง
วัคซีนคือฆาตกรฆ่าคนและฆ่างาน” เขากล่าว
การมีภูมิคุ้มกันแบบจำ�กัดจำ�เขี่ยในสังคม
คือสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมอย่างยิ่ง
สำ�หรับการบ่มเพาะไวรัสสายพันธุ์กลาย
ตัวใหม่ๆ ที่อาจจะอุบัติขึ้นมาได้ทุกเมื่อ
เพราะเมื่อภูมิคุ้มกันคุมการระบาดไม่ได้
เชื้อก่อโรคที่ค่อยๆ กลายพันธุ์ ไปจนดื้อ
ต่ อ ภู มิ คุ้ ม กั น ที่ มี อ ยู่ ไ ด้ ก็ จ ะอยู่ ร อดและ
สามารถขยายเผ่าพันธ์แุ พร่กระจาย กลาย
เป็นการระบาดระลอกใหม่ที่อาจติดเชื้อ
ทะลุภูมิได้อย่างแสบๆ
และทุ ก ครั้ ง ที่ ไ วรั ส ก๊ อ บปี้ จำ � ลอง
ตั ว เองสร้ า งลู ก หลานก็ จ ะมี โ อกาสที่ จ ะ
ก๊อบปี้ผิด ซึ่งจะทำ�ให้เกิดการกลายพันธุ์
นั่นหมายความว่ายิ่งไวรัสระบาดได้มาก

ไวรัสก็มโี อกาสทีจ่ ะก๊อบปีล้ กู หลานออกมา
ได้มาก โอกาสที่จะกลายพันธุ์ก็มากขึ้น
เท่านั้น
และหากแจ็กพอต มีตัวกลายพันธุ์
แสบๆ อุ บั ติ ขึ้ น มาแค่ เ พี ย งตั ว เดี ย ว ที่
เอาชนะแรงกดดันจากการควบคุมของยา
วัคซีน และมาตรการควบคุมการระบาดที่
ตามทฤษฎีววิ ฒ
ั นาการของดาร์วนิ เรียกว่า
แรงคัดเลือก (selective pressure) ได้
ปัญหาสายพันธุ์กลายติดเชื้อทะลุภูมิก็จะ
ผุดขึ้นมา
โอมิครอนจะเป็นสายพันธุ์กลายที่น่า
กังวลหรือทีเ่ รียกว่า variants of concern
(VOC) ตัวสุดท้ายหรือเปล่า ?
“คงไม่ใช่ น่าจะมีสายพันธุ์กลายอื่นๆ
ทีม่ คี วามสามารถในการหลบหลีกภูมคิ มุ้ กัน
และกระจายได้อย่างอลังการเช่นเดียวกับ
โอมิครอนอุบตั ขิ น้ึ มาอีก และทีส่ �ำ คัญอาจจะ
ร้ายกว่าโอมิครอน” เอริส คัตซูราคิส (Aris
Katzourakis) นักวิจยั ด้านวิวฒ
ั นาการของ
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ไวรัสจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด (University of Oxford) ตอบ
เพราะตราบใดที่ยังมีการระบาดของ
เชื้ออยู่ การอุบัติขึ้นของสายพันธุ์กลาย
แปลกๆ ก็จะเป็นปัญหาที่วนย้อนกลับมา
ได้เรื่อยๆ ไม่มีส้ินสุด และนั่นคือสาเหตุ
ที่องค์กรระดับโลกอย่างองค์การอนามัย
โลกและองค์ ก รพั น ธมิ ต รต่ า งๆ ได้ ทุ่ ม
สรรพกำ�ลังลงไปในโครงการโคแวกซ์และ
ออกมาเรียกร้องอยู่เสมอมาเรื่องความ
เท่าเทียมกันในการเข้าถึงวัคซีน
เทดรอสเปิดเผยว่าในเวลานี้ ราวๆ
ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของวัคซีนทั้งหมดที่มีนั้น
เอาไปใช้เป็นเข็มบูสเตอร์ ในประเทศที่มี
กำ�ลังซื้อ ในขณะที่ผู้คนอีกมากมายใน
ประเทศที่อาจจะมีกำ�ลังซื้อน้อยกว่านั้น
ยังคงรอวัคซีนเข็มแรกกันอยู่
“โครงการบูสเตอร์แบบล้อมกรอบนี้
น่าจะยื้อให้วิกฤตมันยาวนานขึ้น มากกว่า
จะทำ�ให้มันสิ้นสุด” เทดรอสกล่าว

สภากาแฟ
ถ้าอยากจะผ่านวิกฤตนี้ ไปให้ได้ เรา
ทุกคน (ในโลกนี)้ จะต้องผ่านมันไปด้วยกัน
เพราะการฉี ด วั ค ซี น แบบไม่ เ ท่ า เที ย ม
คือการสร้างแรงคัดเลือกทางธรรมชาติมา
บ่มเพาะไวรัสสายพันธุ์กลายใหม่ๆ !
แต่คงยากที่จะให้ทุกประเทศทำ�ตาม
แบบที่เทดรอสต้องการ เพราะในเวลานี้
ไวรัสมันติดไม่เลือกหน้า ก็ตอ้ งมือใครยาว
สาวได้สาวเอาละครับ แต่ละประเทศก็ตอ้ ง
ดูแลตัวเองและประชาชนของตัวเองกัน
ไปก่อน จะให้ปล่อยวัคซีนออกมาจนประเทศ
ตัวเองตกอยู่ในความเสี่ยง ยอมตกอยู่ใน
สภาพเตีย้ อุม้ ค่อมก็คงไม่ไหว ดังนัน้ ตอนนี้
ก็ตอ้ งบอกเลยว่าแผนการตรวจเชือ้ แผนการ
บูสเตอร์ของใครวางได้ดกี ว่า ทีน่ นั่ ก็อาจจะ
เจ็บตัวน้อยหน่อย ถ้าเทียบกับที่อื่น
บิกบอสขององค์การอนามัยโลกยัง
เตือนอีกว่าห้ามประมาท เพราะว่าสายพันธุ์

กลายตัวต่อไปอาจจะระบาดเวียนวนไปทัว่
แล้วก็ได้ ในเวลานี้ WHO เองก็ติดตาม
สายพันธุ์ ใหม่ที่ต้องจับตามอง (variants
of interest) อยู่สองตัว ยังมีอีกสามที่ยัง
อยูใ่ นเรดาร์ แถมด้วยวงวารว่านเครือพวก
ลูกหลานตระกูลเดลตาอีกกว่า 30 ตัวทีย่ งั
คงต้องเฝ้าระวัง
จากการศึกษาชีววิทยาและการติดเชือ้
ของโอมิครอนทั้งในหนูแฮมสเตอร์และ
ในออร์แกนอยด์ พบว่าเชื้อก่อโรคโควิด
สายพันธุ์นี้ใช้กลไกการติดเชื้อที่แตกต่าง
ไปจากเชื้อก่อโรคโควิดสายพันธุ์อื่นๆ ซึ่ง
ถ้าดูการติดเชื้อในสายพันธุ์อื่นๆ รวมทั้ง
ตั ว ออริ จิ นั ล จากอู่ ฮั่ น ด้ ว ย หลั ง จากที่
โปรตีนหนามไวรัสจับกับโปรตีน ACE-2
ของคนแล้ว จะมีโปรตีนอีกชนิดนึงของ
คนที่เรียกว่า TMPRSS2 เข้ามาช่วยตัด
โปรตีนหนามและกระตุน้ ให้ไวรัสเข้าติดเชือ้
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ในเซลล์ แต่ไวรัสก่อโรคโควิดสายพันธุ์
โอมิครอนนั้นต่างไป การติดเชื้อของพวก
มันจะไม่ใช้ TMPRSS2 และนัน่ คือสาเหตุ
ทีท่ �ำ ให้ไวรัสสายพันธุ์ โอมิครอนนีม้ โี อกาส
ติดเชื้อลงปอดได้น้อยกว่าสายพันธุ์กลาย
ตัวอื่น
นัน่ หมายความว่าโอมิครอนจะติดเชือ้
ในทางเดินหายใจส่วนล่างได้นอ้ ยกว่า เชือ้
ในปอดก็จะน้อยกว่า และทำ�ลายปอดน้อย
กว่าไวรัสสายพันธุ์อื่นๆ อีกด้วย งานวิจัย
ในหนูแฮมสเตอร์ นำ�โดยไมเคิล ไดมอนด์
(Michael Diamond) นักวิจัยไวรัสวิทยา
จากมหาวิ ท ยาลั ย วอชิ ง ตั น เซนหลุ ย ส์
(Washington University in St. Louis)
พบว่าเชื้อโอมิครอนจะเพิม่ จำ�นวนในปอด
แฮมสเตอร์ได้นอ้ ยมาก จำ�นวนไวรัสทีพ่ บ
ในปอดอาจจะน้อยกว่าถึง 10 เท่าเมื่อ
เทียบกับสายพันธุ์อื่นๆ

สภากาแฟ
นอกจากนี้การทดลองจำ�ลองการติด
เชื้อไวรัสโอมิครอนในออร์แกนอยด์ปอด
จากทีมวิจัยของเวนดี บาร์กเลย์ (Wendy
Barclay) นักไวรัสวิทยาจากมหาวิทยาลัย
อิมพีเรียล (Imperial College London) ก็
ยืนยันอีกเช่นกันว่าโอมิครอนนั้นติดเชื้อ
ในเซลล์ปอดได้น้อยกว่าจริงๆ ซึ่งอาจจะ
เป็นสาเหตุทที่ �ำ ให้คนทีต่ ดิ โอมิครอนแสดง
อาการออกมาน้อยกว่าคนที่ติดสายพันธุ์
กลายร้ายๆ ตัวอื่นๆ อย่างเช่นเดลตาหรือ
แอลฟาอยู่พอสมควร
แต่กใ็ ช่วา่ จะชะล่าใจได้ เพราะชัดเจน
แล้วว่าอัตราการระบาดของโอมิครอนนั้น
หนักหน่วงยิ่งกว่าโควิดสายพันธุ์กลายตัว
อื่นๆ ที่เคยมีมาอย่างมหาศาล ผู้ติดเชื้อ
หนึ่งคนอาจจะติดเชื้อแพร่กระจายไปได้
ถึง 8-15 คน นั่นหมายความว่าถ้าไม่ระวัง
อาจจะเจอสิง่ ทีเ่ ทดรอสเรียกว่า สึนามิของ
การระบาด ที่จะถล่มวงการสาธารณสุข
ทั่วโลกกันแบบตั้งตัวไม่ทัน
แม้จะดูเหมือนอาการป่วยน้อยกว่า
เดลตา แต่กใ็ ช่วา่ จะไม่จ�ำ เป็นต้องหาเตียง
คนทีต่ ดิ โอมิครอนแล้วป่วยถึงขัน้ ล้มหมอน
หนอนเสือ่ ก็มอี ยูไ่ ม่ใช่นอ้ ย แม้สว่ นใหญ่จะ
ไม่สาหัสถึงขนาดต้องใช้เครือ่ งช่วยหายใจ
ก็เถอะ แต่ถ้าติดเยอะ ติดไว ติดกระจาย
แบบวันนึงจำ�นวนพุง่ ไปถึงเลขหกหลัก แม้
อาการจะไม่ได้หนัก แต่ถา้ มาเยอะมากนัก
หมอทั้งหลายก็กระอักได้เหมือนกัน
และถ้าผูป้ ว่ ยล้นระบบ คงไม่ใช่ภาพที่
เราอยากจะจินตนาการถึงเท่าไรนัก นี่ยัง
ไม่นับผลกระทบเรื้อรังจาก long COVID
อีก ปัญหาพวกนี้จะเป็นประเด็นใหญ่ใน
พวกกลุ่มเสี่ยงกับพวกเด็กและเยาวชนที่

ยังรับวัคซีนกันไม่ครบ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในเด็กเล็ก หลายองค์กรจึงเริ่มที่จะออก
มาเคลื่อนไหว เพื่อเตือนว่าโอมิครอนอาจ
จะไม่ได้ “อ่อน (mild)” อย่างที่คิด แม้ว่า
ในตอนนีเ้ คสเด็กจะยังไม่ได้พงุ่ ทะลุฟา้ แต่
กันไว้ก็ดีกว่าจะรอแก้
“โปรตีนหนามโอมิครอนจับ ACE-2
ได้แน่นกว่าสายพันธุ์กลาย VOC อื่นๆ
ทัง้ หมด” โทมัส พีคอ็ ก (Thomas Peacock)
หนึ่งในนักวิจัยจากทีมอิมพีเรียลออกมา
เผยต่อ
และนั่นทำ�ให้มันมีศักยภาพที่จะโดด
ข้ามโฮสต์ดึ๋งดั๋งๆ เด้งไปเด้งมาหาแหล่ง
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รังโรคใหม่ๆ ในกลุ่มสัตว์ที่สามารถสร้าง
โปรตีน ACE-2 ได้เหมือนกัน อย่างเช่น
นก หนู ค้างคาว
และหากมหกรรมการระบาดของ
โควิดเข้าไปติดสัตว์รังโรคนั้นได้เกิดขึ้น
เมือ่ ไร ความฝันในการกำ�จัดวิกฤตโควิดไป
อย่างสิ้นเชิงก็จะหายวับไปเมื่อนั้น เพราะ
ต่อให้ออกมาตรการเข้มข้นมาคุมจนการ
ระบาดในคนนั้นจบสิ้นได้สำ�เร็จ ท้ายที่สุด
พวกไวรัสสายพันธุก์ ลายที่ไปซ่อนหมกตัว
อยู่ในสัตว์รังโรคก็จะโดดข้ามสปีชีส์กลับ
มาติดคนอีกรอบได้อยู่ดี บอกได้เลยว่า
งานนี้น่าจะต้องลุ้นกันอีกยาว

สภากาแฟ

จากการสำ�รวจล่าสุดในแถบมิดเวสต์
ของสหรั ฐ อเมริ ก าไล่ ไ ปจนถึ ง ขอบเขต
ประเทศแคนาดา ก็มรี ายงานมาแล้วว่าพบ
ฝูงกวางป่าติดโควิดกันระเนระนาด ไวรัสที่
ติดมีความละม้ายคล้ายคลึงกับทีพ่ บในคน
มาก นักวิจยั คาดเดาว่าน่าจะเป็นคนเอาเชือ้
ไปติดกวาง และต่อมาพวกมันก็แพร่เชื้อ
กันได้เองในฝูงกวาง ซึง่ เป็นเรือ่ งทีน่ า่ กังวล
เป็นอย่างยิง่ ไม่ใช่เพราะกลัวว่ากวางจะตาย
แต่ เ พราะกวางอาจจะเป็ น ตั ว บ่ ม เชื้ อ
ก่อโรคโควิดสายพันธุ์กลายใหม่ๆ แสบๆ
ขึ้นมาได้อีกไม่รู้เท่าไร
ล่ า สุ ด ในสื่ อ เริ่ ม มี ว าทกรรมออกมา
ให้ข้อมูลแบบผิดๆ ว่าเชื้อไวรัสจะวิวัฒน์
ให้เบาลง ไวรัสที่ (เหมือนจะ) ไม่ลงปอด
อย่างโอมิครอนน่าจะเป็นนางฟ้าที่มาช่วย
มวลมนุษยชาติจบวิกฤต ลุกลามไปใหญ่
จนถึ งขนาดที่ มีบุ คลากรทางการแพทย์
ออกมาบอกว่าโอมิครอนเป็นวัคซีนอ่อนฤทธิ์

รีบๆ ติด วิกฤตจะได้รีบๆ จบ
ผิดนะครับ ไวรัสไม่ใช่วัคซีน ติดแล้ว
เดาไม่ได้วา่ อาการจะเบาหรือหนัก อาจจะ
แถมมาด้วยอาการเรื้อรังที่เรียกว่า long
COVID ทัง้ ลิม่ เลือด ทัง้ การรับกลิน่ แถมยัง
มี ร อยแผลเป็ น ในไตที่ อ าจจะต้ อ งตาม
รักษากันอีกยาวนาน
แม้จะไม่คุ้มเสี่ยง แต่ก็ต้องยอมรับ
ข้ อ นึ ง ว่ า ทุ ก ครั้ ง ที่ ติ ด เชื้ อ ร่ า งกายของ
ผู้ป่วยจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต้านเชื้อที่
ติดเข้าไป ซึ่งหมายความว่าการระบาด
แบบกระจุยกระจายของโอมิครอนน่าจะ
มีส่วนช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ผู้ป่วยอยู่บ้าง
ถ้าไม่นับอาการป่วยและความเสี่ยงอื่นๆ
ที่ต้องแลกมา
“การติดเชือ้ ของโอมิครอนทีม่ โี ปรตีน
หนามแปลกไปนั้นอาจจะทำ�ให้ภูมิคุ้มกัน
ของคนที่ติดเชื้อทะลุภูมิมีความสามารถ
ในการต้านไวรัสได้กว้างมากขึน้ ซึง่ อาจจะ
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ทำ � ให้ ก ารติ ด เชื้ อ สายพั น ธุ์ ก ลายใหม่ ๆ
นั้นอันตรายน้อยลง” บิล ฮาร์เนจ (Bill
Harnage) นักระบาดวิทยาจากโรงเรียน
สาธารณสุข T.H. Chan มหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด (Harvard University) กล่าว
“แต่ถ้าให้วางเดิมพัน ผมคงไม่เอาด้วย”
แต่กย็ งั มีกรู อู กี หลายคนทีอ่ อกมาบอก
แบบมองโลกในแง่ดีว่าเมื่อเวลาผ่านไป
ไวรัสหรือเชื้อก่อโรคจะค่อยๆ วิวัฒน์และ
ปรับตัวให้อาการเบาลงจนสามารถอยู่กับ
โฮสต์หรือคนที่ติดเชื้อได้ แบบก่ออาการ
ให้ป่วยหนักจนถึงตาย และท้ายที่สุดจะ
กลายเป็นการติดเชือ้ ตามฤดูกาลไป ไอเดีย
นี้ น่ า สนใจ แต่ มั น ผิ ด หลั ก การของการ
วิวัฒนาการไปแบบคนละขั้ว
เพราะในความเป็นจริง วิวัฒนาการ
เป็นกระบวนการแบบสุม่ สายพันธุ์ไหนจะ
มาแรงนัน้ ขึน้ กับแรงคัดเลือก ใครดีใครได้
และในช่วงเวลานี้ ที่การระบาดของไวรัส
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นัน้ เกิดขึน้ อย่างประสบความสำ�เร็จท่วมท้น
การติดเชื้อก็ยังกระจายติดกันอีนุงตุงนัง
ไปทัว่ จนกลายเป็นแพนเดมิก (pandemic)
ระดับโลก แม้จะมีคนป่วยหนักกันระนาว
เสียชีวิตกันราวใบไม้ร่วง ความหนักเบา
ของอาการป่ ว ยจึ ง น่ า ที่ จ ะยั ง ไม่ ใ ช่ แ รง
คั ด เลื อ กที่ กำ � หนดสายพั น ธุ์ ก ลายที่ จ ะ
ขึ้นมาเป็นผู้นำ�ในระลอกต่อไป
ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มองว่าตัวแปร
สำ�คัญในสภาพแวดล้อมที่ส่งผลให้การ
ระบาดเปลี่ยนไปในช่วงเวลานี้ที่ผู้คนเริ่ม
ได้รบั วัคซีนต้านไวรัสกันมาบ้างแล้ว น่าจะ
เป็นภูมิคุ้มกันต่อไวรัสที่มาจากการได้รับ
วัคซีน (หรือการติดเชื้อทางธรรมชาติ)
มากกว่า ซึง่ ก็คอื แรงคัดเลือกทีส่ ร้างกติกา
ใหม่ในการแข่งขัน (เพือ่ ความอยูร่ อดและ
ความสำ�เร็จในการกระจายเผ่าพันธ์)ุ สำ�หรับ
สายพันธุ์กลายตัวใหม่ๆ
และถ้าพิจารณากันดีๆ ว่าอะไรที่จะ
ทำ � ให้ ไ วรั ส สายพั น ธุ์ ก ลายนั้ น เอาชนะ
คะคานกันได้ ในเกมการแข่งขันที่มีเดิม
พันเป็นความอยูร่ อดของเผ่าพันธุ์ ในครัง้ นี้

จะเห็นได้ชัดว่าสิ่งสำ�คัญที่ช่วยเพิ่มความ
ได้เปรียบในการอยูร่ อดและขยายเผ่าพันธุ์
ของไวรัสน่าจะเป็นความสามารถในการ
ติดเชื้อทะลุภูมิและความไวในการระบาด
แพร่พันธุ์ ไม่ได้เกี่ยวกับความรุนแรงของ
อาการแต่อย่างใด
และการที่จำ�นวนตำ�แหน่งกลายพันธุ์
ของโอมิครอนมีมากกว่าสายพันธุ์กลาย
อื่นๆ อย่างแอลฟาและเดลตา ก็ ไม่ได้
บ่งชีว้ า่ มันมีววิ ฒ
ั นาการมากไปกว่าสายพันธุ์
กลายอื่นๆ
“ถ้าดูพงศาวลีแห่งการวิวฒ
ั นาการของ
ไวรัสก่อโรคโควิด โอมิครอนแตกแขนง
แยกออกมาจากพี่น้อง ตั้งแต่ก่อนเดลตา
และแอลฟาจะมาเสียอีก” คัตซูราคิสเปรย
“และถ้ า ถามต่ อ ว่ า มั น ก่ อ โรคเบากว่ า
บรรพบุรุษสายตรงของมั น ไหม ผมไม่
คิดว่าจะมีใครตอบได้ ในเวลานี”้
วิกฤตแห่งโควิดคือสิง่ ใหม่ทที่ �ำ ให้เกิด
การเปลี่ ย นแปลงของวิ ถี ชี วิ ต ในสั ง คม
มนุ ษ ย์ ไ ปอย่ า งแทบกู่ ไ ม่ ก ลั บ ข้ อ มู ล
วิ ท ยาศาสตร์ เ ฉพาะทางที่ เ ดิ ม ดู จ ะยาก
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และซั บ ซ้ อ นเอามาตี แ ผ่ ใ นสื่ อ กั น อย่ า ง
ไม่ มี ปิ ด กั้ น (ในหลายประเทศ) ข้ อ มู ล
บางอย่างก็ยังอยู่ในระหว่างการศึกษา ซึ่ง
อาจจะคลาดเคลื่อนไปและแก้ ไขได้หาก
มีการศึกษาเพิ่มเติมที่ชัดเจนยิ่งกว่าและ
มาหักล้างของเดิม
ในตอนนี้สิ่งที่สำ�คัญที่สุดในการที่จะ
ต่อสูก้ บั ไวรัสร้ายนีก้ ค็ อื สติและสามัญสำ�นึก
รับผิดชอบต่อสังคม ถ้าเราทุกคนตั้งใจ
และระวั ง ตั ว เองให้ ดี ช่ ว ยกั น คนละไม้
ละมือในการลดโอกาสในการติดเชือ้ (และ
แพร่เชื้อ) โอกาสที่สังคมจะเริ่มเดินต่อไป
ข้างหน้าก็จะเกิดขึ้นได้ไวยิ่งขึ้น
และเมื่อนั้น ด้วยสารพัดเทคโนโลยี
ที่พัฒนาไปแบบก้าวกระโดดในยุคโควิด
ฟ้าหลังฝนที่เราจะได้เจอก็น่าที่จะงดงาม
กว่าที่เคยเห็นและเป็นมา…
หากทุ ก คนร่ ว มใจ ไม่ มี อ ะไรเกิ น
ความสามารถครั บ และเราจะรอดไป
ด้วยกัน !

ห้องภาพ
สัตว์ปา่ ไทย

เสืือโคร่่ง

เ

ประทีป ด้วงแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Panthera tigris

สื อ โคร่ ง เป็ น สั ต ว์ ผู้ ล่ า ที่ มี ข นาดใหญ่
ทีส่ ดุ ของประเทศไทย ด้วยขนาดลำ�ตัว
เสือเพศผู้มีความยาวถึง 2 เมตร โดยที่มี
หางยาวอีก 1 เมตร และมีน�้ำ หนักประมาณ
250-300 กิ โ ลกรั ม ในทางนิเวศวิทยา
จัดให้อยู่ในระดับผู้บริโภคขั้นสูงสุด (top
consumer) ในป่าของประเทศไทย จึงได้
มี ก ารประเมิ น เพื่อใช้ประกอบวางแผน
อนุรักษ์อย่างคร่าวๆ ว่ า เสื อ โคร่ ง ในป่ า
หนึ่ ง ตั ว จะต้ อ งใช้ เ นื้ อ ในการดำ � รงชี พ
5-6 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน โดยใช้ประโยชน์
จากร่างการของเหยื่อได้เพียงร้อยละ 70
ภายในรอบเวลา 1 ปี ต้องการมวลน้�ำ หนัก
เหยื่อ 2,607-3,128 กิโลกรัมต่อตัว หรือ
ถ้าคิดขนาดเหยื่อเป็นกวางป่า (น้ำ�หนัก
180-250 กิโลกรัม) จะต้องมีกวางป่าให้
เสือโคร่งกินอย่างน้อย 50 ตัวต่อปี การ
ที่จะมีประชากรกวางป่าเพิ่มขึ้นได้เองใน
ธรรมชาติ 50 ตัวต่อปี ต้องมีประชากร

กวางป่าอยูใ่ นธรรมชาติอย่างน้อย 500 ตัว
โดยพืน้ ทีอ่ าณาเขตหากินของเสือโคร่งเพศผู้
หนึ่งตัวอยู่ 250-300 ตารางกิโลเมตร
(150,000-190,000 ไร่)
จากงานวิจัยของ Thailand Tiger
Project พบว่าเหยือ่ ทีเ่ สือโคร่งล่าได้สว่ นใหญ่
เป็นตัวเต็มวัย (อนุมานเอาว่าเป็นตัวแก่
อายุมาก อ่อนแอ เคลือ่ นทีช่ า้ หรือเจ็บป่วย)
ดังนั้นเสือโคร่งจึงทำ�หน้าที่เป็นสิ่งมีชีวิต
คียส์ โตน (keystone species) ทีท่ �ำ ให้ระบบ
นิเวศดำ�รงคงอยู่ได้อย่างสมดุล ควบคุม
ประชากรของเหยื่ อ ไม่ ใ ห้ มี ป ริ ม าณล้ น
พื้นที่ และคอยกำ�จัดตัวที่อ่อนแอซึ่งเป็น
แหล่งแพร่เชื้อโรคออกไปจากฝูงอีกด้วย
นอกจากนี้เสือโคร่งยังเป็นดัชนีชี้วัด
(indicator species) ความสำ�เร็จหรือ
ความล้มเหลวในด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า
ได้เป็นอย่างดี เช่น การทีพ่ บว่ามีเสือโคร่ง
เพิ่มหนึ่งตัวในพื้นที่ อนุมานได้ว่ามีกวาง
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เพิ่มขึ้นอีก 500 ตัว พื้นที่ป่าได้รับการ
ดูแลเป็นอย่างดีเพิ่มอีกเกือบสองแสนไร่
เช่นเดียวกันในพื้นที่ใดที่เคยมีเสือโคร่ง
ชุกชุมแล้วสูญหายหมดไปย่อมสะท้อน
ให้เห็นถึงความหย่อนยานในมาตรการ
ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ในพื้ น ที่ นั้ น ด้ ว ย ใน
ประเทศไทยเองมีสาเหตุหลักสองประการ
ทีท่ �ำ ให้เสือโคร่งหมดไปในพืน้ ที่ คือ การล่า
เสือโคร่งโดยตรงและไม่มเี หยือ่ ให้เสือโคร่ง
ล่ากิน
ประเทศไทยในอดีตมีเสือโคร่งชุกชุม
อยูต่ ามพืน้ ทีร่ าบลุม่ แทบจะทุกพืน้ ที่ ไม่เว้น
แม้แต่พื้นที่กรุงเทพมหานครสมัยสร้าง
กรุงยังมีบันทึกรายงานพบเสือโคร่งเป็น
จำ�นวนมาก ผ่านไปกว่าสองร้อยปี เมือ่ คน
เริม่ ล่าเสือโคร่งเพือ่ เป็นสินค้า พร้อมๆ กับ
เปลี่ยนป่าเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและทำ�การ
เกษตรสมัยใหม่ ส่งผลให้เสือโคร่งถูกผลัก
ดันเข้าไปอยู่ในป่าและพื้นที่ภูเขาสูง ซึ่ง
มนุษย์ก็ยังตามขึ้นเขาไปลักลอบล่าเพื่อ
นำ � ซากไปขายจนหมดไปจากพื้ น ที่ ป่ า
ธรรมชาติของประเทศไทย
จากรายงานของกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชล่าสุด ปี พ.ศ. 2564
สรุปว่ามีเสือโคร่งเหลืออยู่ในป่าธรรมชาติ
ของประเทศไทยประมาณ 180-200 ตัว
และมี เ พี ย งผื น ป่ า สองกลุ่ ม เท่ า นั้ น ที่ มี
ประชากรเหลือเพียงพอที่จะฟื้นฟูตัวเอง
ได้ คือ ผืนป่าตะวันตก มีประมาณ 150 ตัว
และผื น ป่ า ดงพญาเย็ น -เขาใหญ่ มี
ประมาณ 30 ตัว

สาระวิทย์
ในศิลป์

วริศา ใจดี

สาระวิทย์
26
ในศิลป์ 26
วริศา ใจดี (ไอซี)
เด็กสาย(พันธุ์)วิทย์สานศิลป์ ชอบเรียนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ สนใจเรื่องเกี่ยวกับอวกาศ
และสัตว์เลี้ยงตัวจิ๋ว เวลาว่างชอบทำ�งานศิลปะ กำ�ลังค้นหาสูตรผสมที่ลงตัวระหว่างวิทย์กับศิลป์
Facebook : I-see Warisa Jaidee
ภาพโดย : วริศ า ใจดี

I WISH YOU
A MERRY GRAVMAS
AND A HAPPY NEW YEAR

จากเดืือนธัันวาคมสู่่�มกราคม พวกเราได้้ก้้าวผ่่านคริิสต์์มาสสู่่�ปีีใหม่่พร้้อมกัันอีีกครั้้�ง สาระวิิทย์์ใน
ศิิลป์์ฉบัับนี้้�ฉัันอยากจะแบ่่งปัันเรื่่�องราวการฉลองวัันคริิสต์์มาสและปีีใหม่่ปีีแรกในอเมริิกาของฉััน
ที่่�แน่่นอนว่่าแตกต่่างไปจากการประดัับประดาต้้นสนและการแขวนถุุงเท้้ารอรัับของขวััญจาก
ซานตาคลอสอย่่างนิิทานที่่�ทุุกคนคุ้้�นหููกััน หากแต่่เป็็นการร่่วมฉลองตามแบบฉบัับเด็็กสายวิิทย์์
สานศิิลป์์ร่่วมกัับเพื่่� อนๆ และศาสตราจารย์์ที่่� Wellesley College ในวััน GravMas!
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สาระวิทย์
ในศิลป์

วัน

GravMas เป็นการฉลองวัน
คล้ายวันเกิดของ เซอร์ไอแซก
นิวตัน (Sir Isaac Newton) นักฟิสิกส์
และคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษผู้ค้นพบกฎ
แห่งแรงโน้มถ่วง ทีม่ าตรงกับวันคริสต์มาส
วันที่ 25 ธันวาคม พอดิบพอดี และนั่น
ก็คือที่มาของชื่อวันที่ ไม่เพียงแค่ล้อคำ�ว่า
Christmas แต่ยังเกิดจากการรวมคำ�ของ
gravitational constant (ค่าคงที่โน้มถ่วง
สากล) และ mass (มวล) ซึ่งเป็นสอง

Wellesley College มหาวิิทยาลััยที่่�ฉัันได้้มา
ศึึกษาต่่อในระดัับปริิญญาตรีี

ตัวแปรสำ�คัญของกฎความโน้มถ่วงสากล
ของนิวตัน (Newton's law of universal
gravitation) หลักฟิสิกส์พื้นฐานที่ทฤษฎี
ต่างๆ มักนำ�มาใช้อ้างอิงอยู่เสมอๆ
โดยในกฎนี้ นิวตันได้กล่าวไว้ว่า ทุก
วั ต ถุ ที่ มี ม วลในเอกภพนั้ น จะออกแรง
ดึงดูดอีกมวลหนึ่งที่กระทำ�ในทิศทางตาม
เส้นระหว่างจุดศูนย์กลางของมวลทัง้ สอง
โดยขนาดจะแปรผันตามกับผลคูณของ
มวลทั้งสอง และแปรผกผันกับกำ�ลังสอง

ของระยะห่างระหว่างมวล สามารถเขียน
ออกมาเป็นสูตรได้ดังภาพ
โดย F คือ แรงที่วัตถุทั้งสองกระทำ�
ต่อกัน
m คือมวลของวัตถุทั้งสอง
r คือระยะห่างระหว่างศูนย์กลาง
ของวัตถุทั้งสอง
และค่า G ก็คือ gravitational constant
(ค่าคงที่โน้มถ่วงสากล) ที่เป็น
ตัวเอกของวัน GravMas นัน่ เอง

ภาพแสดงคำอธิิบายกฎความโน้้มถ่่วงสากลของนิิวตััน
(Newton's law of universal gravitation)
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สาระวิทย์
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เมือ่ เดือนธันวาคม ชมรมฟิสกิ ส์และดาราศาสตร์
ที่ Wellesley College ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อฉลอง
วัน GravMas! บรรดานักศึกษาและอาจารย์ ใน
ภาควิชาฟิสิกส์ ได้มารวมตัวกันหน้าหอดูดาวของ
Wellesley College ทีม่ ชี อื่ ว่า “Whitin Observatory”
ในช่วงที่พระอาทิตย์เริ่มตกดิน เพื่อระลึกถึงการ
ค้ น พบครั้ ง ยิ่ ง ใหญ่ ข องนิ ว ตั น อั น มี ที่ ม าจากการ
นั่งหลับใต้ต้นแอปเปิล ?! พวกเราจึงได้ร่วมชนแก้ว
ดื่มน้ำ�แอปเปิลไซเดอร์กัน แต่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น
เล็กน้อย เพราะเจ้ากระรอกดันมาพุง่ ชนโถแอปเปิล
ไซเดอร์ซะพินาศไปหมด สุดท้ายโกโก้ร้อนก็ถือว่า
ทดแทนกันได้สำ�หรับอากาศหนาวๆ แบบนี้
หลั ง การดื่ ม เฉลิ ม ฉลอง พวกเราได้ ร่ ว มกั น
ร้องเพลง Christmas Carol หลากหลายบทเพลง
ที่ดัดแปลงเนื้อร้องให้เข้ากับบทเรียนฟิสิกส์ที่ทั้ง
น่าขำ�ขันและมีสาระไปพร้อมกัน ฉันขอยกตัวอย่าง
เพลง Newton’s Law ที่แต่งโดยศาสตราจารย์
Kim K McLeod อาจารย์ผู้สอนวิชาดาราศาสตร์

ภาพบรรยากาศรอบ “Whitin Observatory” ในช่่วงพลบค่่ำ

เนื้้�อเพลง Newton’s Law
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ของฉัน ในเนื้อร้องได้แทรกความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้นพบของ
ไอน์สไตน์ที่มาโต้แย้งว่าทฤษฎีของนิวตันไม่ได้สากลซะทีเดียว
เพราะยังมีข้อยกเว้นมากมายซ่อนอยู่ แล้วแต่สถานการณ์ว่าเรา
ควรจะมองโลกของฟิสิกส์แบบนิวตัน (Newtonian physics) หรือ
แบบไอน์สไตน์ (quantum physics) ด้วยทำ�นองเพลงต้นฉบับคือ
Deck the Hall ที่เข้าจังหวะกันได้อย่างน่าทึ่ง เพื่อนๆ จะลองจำ�
กันไปร้องในห้องสอบก็ได้นะ
จากนั้ น ฉั น ก็ ไ ด้ เ ข้ า ใช้ ห อดู ด าวที่ วั น นี้ เ ปิ ด ให้ ทุ ก คนทดลอง
ฝึกส่องดูวัตถุบนท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์หักเหแสงขนาด
12 นิ้ว ฉันได้เห็นดาวพฤหัสและดวงจันทร์กาลิเลียนทั้งสี่ด้วยละ
ปิดท้ายด้วยการเข้าไปนั่งล้อมวงในหอดูดาว จิบชาอุ่นๆ พลาง
เล่นบอร์ดเกม Terraforming Mars หรือปฏิบัติการตั้งถิ่นฐานบน
ดาวอังคารกัน
นับเป็นประสบการณ์ที่สนุกสนานและแปลกใหม่สำ�หรับฉัน
ปีต่อไปฉันจะไม่ลืมเข้าร่วมงานวัน GravMas! อีกแน่นอน และขอ
Merry GravMas และ Happy New Year เพื่อนๆ ผู้อ่านไป
พร้อมกันเล้ยยย… ขอให้ทุกๆ คนปลอดภัยห่างไกลจาก Omicron
ด้ ว ยความปรารถนาดี จ าก
แดนไกล

ฉัันกำลัังใช้้กล้้องโทรทรรศน์์ภายในโดมในช่่วงเย็็น

บอร์์ดเกม Terraforming
Mars
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เปิดโลก
นิทานดาว

พงศธร กิจเวช

ภาพดาวศุุกร์์ ถ่่ายโดยยาน Mariner 10 เมื่่�อปีี พ.ศ. 2517
ที่่�มาภาพ : NASA
https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA23791

พงศธร กิจ เวช (อัฐ )
Facebook: คนดูด าว stargazer

ดาวศุกร์

ที่มาของวันศุกร์

กาล

ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในดินแดนกรีกโบราณ มีงานอภิเษกสมรส
(แต่ ง งาน) ของพระราชาพี เ ลี ย ส (Peleus) แห่ ง เมื อ งเที ย
(Phthia) กับทีติส (Thetis) เทพธิดาแห่งทะเล เหล่าทวยเทพได้รับเชิญมางานโดย
พร้อมหน้า ยกเว้นเอริส (Eris) เทพีแห่งความแตกแยก ที่ ไม่ได้รับเชิญมา
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ภาพการตััดสิินของปารีีส (Judgement of Paris) วาดโดย Sandro Botticelli จิิตรกรชาวอิิตาลีี
ประมาณปีี พ.ศ. 2028-2031
ที่่�มาภาพ : Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Judgement_of_Paris

ด้วยความโกรธและต้องการจะแก้แค้น
เอริ ส ได้ แ อบโยนลู ก แอปเปิ ล ทองคำ � ที่
สลักข้อความไว้ว่า “สำ�หรับผู้ที่สวยที่สุด”
เข้ า ไปในงาน ทำ � ให้ เ กิ ด การถกเถี ย ง
กั น วุ่ น วายว่ า ใครคื อ ผู้ท่ีส วยที่สุด ที่จ ะได้
แอปเปิ ล ทองคำ � ลู ก นั้ น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเทพีผู้เป็นใหญ่ทั้งสามคือ เฮรา
(Hera) มเหสีของซูส (Zeus) ราชาแห่ง
เทพเจ้าทั้งหลาย อทีนา (Athena) และ
แอโฟรไดที (Aphrodite) ราชธิดาของซูส
(ทั้งสองไม่ได้ประสูติจากเฮรา)
เฮรา, อทีนา และ แอโฟรไดที ได้
ขอให้ซูสทรงช่วยตัดสิน ซูสทรงเกรงว่า
ถ้ า ตั ด สิ น ให้ ใ ครคนใดคนหนึ่ ง ชนะ อี ก
สองคนจะไม่พอใจ ดังนั้นจึงบอกว่าตน
ไม่สามารถตัดสินได้ แล้วให้ทั้งสามไปหา
เจ้าชายปารีส (Paris) แห่งเมืองทรอย
(Troy) เพื่อตัดสิน

ภาพกำเนิิดวีีนัสั (The Birth of Venus) วาดโดย Sandro Botticelli จิิตรกรชาวอิิตาลีี
ประมาณปีี พ.ศ. 2028-2029
ที่่�มาภาพ : Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Venus_(mythology)
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เจ้าชายปารีสเมื่อทรงพบเทพีทั้งสาม
แล้วก็ยังทรงไม่สามารถตัดสินพระทัยได้
เนื่ อ งจากเทพี แ ต่ ล ะองค์ ก็ มี ค วามงาม
คนละแบบ เทพีทั้งสามจึงทรงพยายาม
ให้สินบน โดยถ้าเจ้าชายปารีสทรงตัดสิน
ให้ชนะ เฮราจะทรงมอบอำ�นาจให้เจ้าชาย
ปารีสได้ทรงครอบครองยุโรปและเอเชีย
อทีนาจะทรงมอบทักษะความสามารถให้
เจ้าชายปารีสได้กลายเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่
ส่วนแอโฟรไดทีจะทรงมอบผูห้ ญิงทีส่ วยทีส่ ดุ
ในโลก เมือ่ ทรงได้ฟงั ข้อเสนอเช่นนี้ เจ้าชาย
ปารีสทรงไม่ลังเลที่จะเลือกแอโฟรไดที
เป็นผู้ชนะได้แอปเปิลทองคำ�
ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกคือ เฮเลน
(Helen) ราชินีของพระราชาเมเนเลอัส
(Menelaus) แห่งเมืองสปาร์ตา (Sparta)
เจ้าชายปารีสได้ทรงแอบลักพาตัวเฮเลน
ไปยังเมืองทรอย
เมเนเลอัสกริว้ มาก ทรงชวนพระราชา
และเจ้าชายเมืองต่างๆ ไปทำ�สงครามกับ
เมืองทรอยเพือ่ ชิงเฮเลนกลับคืนมา เกิดเป็น
สงครามครัง้ ใหญ่ยาวนานถึง 10 ปี นัน่ คือ
สงครามกรุงทรอย (Trojan War)
ชาวโรมันเรียกเทพีแอโฟรไดทีของ
ชาวกรีกว่า วีนสั (Venus) ในภาษาอังกฤษ
คำ�นี้ยังแปลว่า ดาวศุกร์ ที่มาของวันศุกร์
คำ�ว่าวันศุกร์ในภาษาอังกฤษคือ Friday
มาจากภาษาอั ง กฤษเก่ า ว่ า fr īġed æġ
แปลว่า วันของฟริกก์ (Frigg) เทพีของ
ชาวนอร์ส (Norse) หรือชาวไวกิง (Viking)
ราชินีของเทพโอดิน (Odin)
ดาวศุกร์ได้ชอื่ ว่าเป็นน้องสาวฝาแฝด
ของโลกเนื่ อ งจากมี ข นาดเล็ ก กว่ า โลก
เล็กน้อย อย่างไรก็ตามมีความแตกต่าง

ภาพงานประติิมากรรมหิินอ่่อนแกะสลัักวีีนััส
แห่่งมีีโล (Venus de Milo) ประมาณ
150-125 ปีีก่่อนคริิสตกาล ปััจจุุบัันอยู่่�ที่่�
พิิพิิธภััณฑ์์ลููฟวร์์ (Louvre) ประเทศฝรั่่�งเศส
ที่่�มาภาพ : Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Venus_de_Milo

ภาพสััญลัักษณ์์ของดาวศุุกร์์และสััญลัักษณ์์
ของเพศหญิิง เป็็นรููปกระจกมีีด้้ามจัับ
ที่่�มาภาพ : Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Planet_symbols
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ระหว่างดาวศุกร์กบั โลกทีส่ �ำ คัญคืออุณหภูมิ
และการหมุน
ระบบสุรยิ ะ (solar system) มีดวงอาทิตย์
เป็นศูนย์กลาง ถัดมาเป็นดาวพุธ ดาวศุกร์
โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์
ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน
ดาวศุกร์แม้จะอยูห่ า่ งจากดวงอาทิตย์
มากกว่าดาวพุธ แต่ดาวศุกร์กลับร้อนกว่า
ดาวพุธ โดยเวลากลางวันบนดาวพุธด้าน
มีอุณหภูมิสูงมากถึง 430 องศาเซลเซียส
แต่ เวลากลางคื น กลั บ มี อุ ณ หภู มิ ต่ำ � ถึ ง
-180 องศาเซลเซียส ที่ดาวพุธอุณหภูมิ
ต่างกันมากเช่นนี้เนื่องจากดาวพุธมีชั้น
บรรยากาศบาง ทำ�ให้ ไม่สามารถรักษา
อุณหภูมิให้คงที่ไปทั่วดาวได้
ขณะที่ดาวศุกร์มีอุณหภูมิที่พื้นผิวสูง
มากถึง 475 องศาเซลเซียส (สามารถ
ละลายตะกั่ว) ดาวศุกร์จึงเป็นดาวที่ร้อน
ที่สุดในระบบสุริยะ
สาเหตุที่ดาวศุกร์มีอุณหภูมิสูงมาก
เนื่องจากเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก
(greenhouse effect) หรือปรากฏการณ์
ดาวศุกร์รอ้ น (เหมือนปรากฏการณ์โลกร้อน
แต่บนดาวศุกร์รนุ แรงกว่า) ชัน้ บรรยากาศ
ของดาวศุกร์ประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 96 เปอร์เซ็นต์ เป็นก๊าซเรือนกระจกทีเ่ ก็บความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์
ทำ�ให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกแบบ
กู่ไม่กลับ (runaway greenhouse effect)
ซึ่งเป็นอุทาหรณ์สำ�หรับโลกของเรา
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนดาวศุกร์
เกิดขึน้ ตามธรรมชาติจากภูเขาไฟ แต่กา๊ ซ
คาร์บอนไดออกไซด์บนโลกจำ�นวนมาก
เกิดจากการกระทำ�ของมนุษย์

เปิดโลก
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ภาพกราฟอุุณหภููมิิโลกตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2423-2564 น่่าเป็็นห่่วงว่่าอาจเกิิด
ปรากฏการณ์์เรืือนกระจกแบบกู่่�ไม่่กลัับเช่่นเดีียวกัับดาวศุุกร์์
ที่่�มาภาพ : NASA
https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v4/

ภาพดาวศุุกร์์ถ่่ายโดยใช้้เรดาร์์ของยาน Magellan
เมื่่�อปีี ค.ศ. 1989 แล้้วใช้้คอมพิิวเตอร์์รวมสร้้างภาพขึ้้�นมา

ภาพพื้้�นผิิวดาวศุุกร์์ ถ่่ายโดยยาน Venera 14 เมื่่�อปีี พ.ศ. 2525
ที่่�มาภาพ : NASA
https://apod.nasa.gov/apod/ap210317.html

เมื่ อ มองจากภายนอกเราจะมองไม่ เ ห็ น พื้ น ผิ ว ดาวศุ ก ร์ เ ลย
เนื่องจากมีเมฆพิษ หนาปกคลุมทั่ว ทั้งดาว เป็นเมฆกรดกำ �มะถั น
(sulfuric acid) กลิ่นเหมือนไข่เน่า ความหนาของเมฆ 25 กิโลเมตร
ดาวศุกร์ยังเป็นดาวที่หมุนรอบตัวเองในทิศทางตรงข้ามหรือ
กลับด้านเมื่อเทียบกับโลกและดาวเคราะห์ส่วนใหญ่ในระบบสุริยะ
บนดาวศุกร์เราจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก และตกทาง
ทิศตะวันออก
นอกจากนี้ดาวศุกร์ยังหมุนรอบตัวเองช้ามาก 1 วัน บนดาวศุกร์
(ดาวศุกร์หมุนรอบตัวเอง 1 รอบ) เท่ากับ 243 วันบนโลก แต่ 1 ปี
บนดาวศุกร์ (ดาวศุกร์หมุนรอบดวงอาทิตย์ครบ 1 รอบ) เท่ากับ
225 วันบนโลก ทำ�ให้บนดาวศุกร์ 1 วัน นานกว่า 1 ปี
ความกดอากาศบนดาวศุกร์มากกว่าโลกเราถึง 90 เท่า ดาวศุกร์
ไม่มีดวงจันทร์บริวาร และไม่มีวงแหวน
ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ โลกที่สุด และเป็นดาวเคราะห์
ดวงแรกที่มนุษย์ส่งยานอวกาศไปสำ�รวจ โดยยาน Mariner 2 ของ
สหรัฐอเมริกาเป็นลำ�แรกที่บินผ่านดาวศุกร์และส่งภาพกลับมาโลก
เมื่อปี พ.ศ. 2505 ยาน Venera 3 ของสหภาพโซเวียต เป็นยาน
ลำ�แรกที่ตกลงถึงพื้นผิวดาวศุกร์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ปี พ.ศ. 2509
และนับเป็นยานอวกาศของมนุษย์ลำ�แรกที่ ไปถึงพื้นผิวดาวเคราะห์
ดวงอื่น ยาน Venera 4 ของสหภาพโซเวียตเป็นยานลำ�แรกที่เข้าไป
สำ � รวจบรรยากาศของดาวศุ ก ร์ แ ละส่ ง ข้ อ มู ล กลั บ มาโลกได้ ใ นปี
พ.ศ. 2510 และยานที่สามารถลงจอดและถ่ายภาพพื้นผิวดาวศุกร์ได้
ลำ�แรกคือยาน Venera 9 ของสหภาพโซเวียต ในปี พ.ศ. 2518
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เมื่อมองจากบนโลก ดาวศุกร์เป็น
ดาวที่สว่างที่สุดอันดับ 3 บนท้องฟ้า
รองจากดวงอาทิ ต ย์ แ ละดวงจั น ทร์
สามารถเห็นในเวลากลางวันก่อนดวง
อาทิตย์ตกไม่นาน หรือหลังดวงอาทิตย์
ขึ้นได้สักพัก
มี บ างคนเข้ า ใจผิ ด ว่ า ดาวศุ ก ร์
คือดาวเหนือ (Polaris) เนื่องจากดาว
ศุกร์มีความสว่างมาก ความจริงคือ
ดาวเหนือสว่างไม่มาก อันดับความ
สว่าง (magnitude) +2 (เห็นได้ยาก
ในกรุ ง เทพฯ) ขณะที่ ด าวศุ ก ร์ ส ว่ า ง
มากที่สุดได้ถึงประมาณ -5 ต่างกัน
ประมาณ 250 เท่า
ดาวศุกร์ไม่เคยอยู่ทิศเหนือ ส่วน
ดาวเหนื อ จะอยู่ บ นท้ อ งฟ้า ทิศ เหนือ
ตลอดเวลา ไม่มีขึ้นหรือตก เหมือน
ปักหมุดอยูป่ ระจำ�ทีบ่ นท้องฟ้าทิศเหนือ
โดยดาวเหนื อ จะอยู่ สู ง จากขอบฟ้ า
(มุมเงย หรือ altitude) เท่ากับตำ�แหน่ง
ละติ จู ด (latitude) ที่ เราดู อ ยู่ เช่ น
กรุงเทพฯ ละติจดู 14 องศา ดาวเหนือ
ก็อยู่สูง 14 องศา, เชียงใหม่ ละติจูด
19 องศา ดาวเหนือก็อยู่สูง 19 องศา
ขณะทีด่ าวศุกร์มขี น้ึ และตก และเปลีย่ น
ตำ�แหน่งความสูง โดยสามารถขึ้นสูง
ได้ถึง 47 องศา
ปลายเดือนมกราคม พ.ศ. 2565
เราจะเห็ น ดาวศุ ก ร์ ต อนเช้ า มื ด ทาง
ทิศตะวันออก จนถึงประมาณปลาย
เดือนสิงหาคมดาวศุกร์จะอยูต่ �่ำ มากจน
มองเห็นได้ยาก หลังจากนั้นต้นเดือน
ธันวาคมจะเห็นดาวศุกร์ยา้ ยไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ตอนหัวค่ำ�

ภาพปรากฏการณ์์ที่่�หาชมยาก 2 เหตุุการณ์์ เกิิดพร้้อมกััน คืือ ดาวศุุกร์์ผ่่านหน้้าดวงอาทิิตย์์ (Transit
of Venus) ครั้้�งล่่าสุุดเมื่่�อวัันที่่� 6 มิิถุุนายน พ.ศ. 2555 (ครั้้�งต่่อไปคืือวัันที่่� 11 ธัันวาคม พ.ศ. 2660)
เห็็นดาวศุุกร์์เป็็นจุุดดำด้้านบนดวงอาทิิตย์์ ขณะที่่�แสงดวงอาทิิตย์์หัักเหผ่่านชั้้�นบรรยากาศที่่�ขอบฟ้้า
เห็็นดวงอาทิิตย์์เป็็นรููปร่่างเหมืือนแจกัันกรีีกโบราณที่่�เรีียกว่่า แจกัันอิิทรััสกััน (Etruscan vase) หรืือ
ตััวอัักษรโอเมกา (omega) Ω ในภาษากรีีก ภาพนี้้�ถ่่ายที่่�ทะเลดำ (Black Sea) โดย Emil Ivanov
ที่่�มาภาพ : NASA https://apod.nasa.gov/apod/ap120608.html
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ภาพการวััดองศาบนท้้องฟ้้า โดยเหยีียดแขนออกไปแล้้วยกนิ้้�วตามรููป ตััวอย่่างเช่่น ความกว้้างของนิ้้�วก้้อยประมาณ 1 องศา, ความกว้้างของกำปั้้�น
ประมาณ 10 องศา ฯลฯ
ที่่�มาภาพ : Time and Date https://www.timeanddate.com/astronomy/measuring-the-sky-by-hand.html
ภาพเสี้้�ยวดาวศุุกร์์เมื่่�อมองผ่่านกล้้องดููดาวบนโลก
ถ่่ายโดย Statis Kalyvas
ที่่�มาภาพ : Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Venus

ดาวศุกร์ทเ่ี ห็นตอนเช้ามืดมีชอ่ื เรียกว่า
ดาวประกายพรึก หรือ ดาวรุ่ง (morning
star) และดาวศุกร์ทเี่ ห็นตอนหัวค่�ำ เรียกว่า
ดาวประจำ�เมือง (evening star)
เมือ่ มองดาวศุกร์ผา่ นกล้องโทรทรรศน์
หรือกล้องดูดาวจะเห็นดาวศุกร์เป็นเสี้ยว
คล้ายดวงจันทร์ เนือ่ งจากมุมมองจากบนโลก
(แนะนำ�กล้องทีม่ หี น้ากล้องกว้างมากกว่า
60 มิลลิเมตร หรือ 2.4 นิ้ว กำ�ลังขยาย
มากกว่า 50 เท่าขึ้นไป)
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อ๋อ
มันเป็น
อย่างนีน้ เ่ี อง
by อาจารย์เจษฎ์
https://www.facebook.com/OhISeebyAjarnJess/

วััคซีีนป้้องกััน
โควิิด 19
สำำ�หรัับเด็็ก
อายุุต่ำ��ำ กว่่า 5 ปีี

สำ�

หรับท่านผู้ปกครองที่มีลูกเล็กอายุตั้งแต่ 5 ขวบ
ลงไป ซึ่ ง กั ง วลว่ า ยั ง ไม่ ไ ด้ ฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น
โควิด 19 ตอนนี้เขาพัฒนาและทดสอบระดับคลินิกใกล้
เสร็จแล้วนะครับ โดยจะเป็นการใช้วคั ซีน mRNA ของไฟเซอร์
ระดับโดสที่ลดลงมาเหลือ 1 ใน 10 จากของเด็กโต และฉีด
3 เข็ม (ถ้าเด็กเล็กจะเหลือ 1 ใน 3 และฉีด 2 เข็ม)
ซึ่งข่าวล่าสุดจากสหรัฐอเมริกาบอกว่า เด็กอเมริกันน่าจะ
ได้เริ่มฉีดกันได้ภายในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2565 นี้ และ
ถ้าหากประมาณการของประเทศไทย น่าจะอนุมัติประมาณ
กลางปีนี้เป็นอย่างเร็วครับ

โดยอ้างอิงจากรายงานข่าวของสำ�นักข่าวอิศรา รายงาน
สถานการณ์เกี่ยวกับการระบาดของไวรัสก่อโรคโควิด 19 ที่
สหรัฐอเมริกา นายแพทย์แอนโทนี ฟาวซี ผู้เชี่ยวชาญด้าน
โรคติดต่อของสหรัฐฯ ได้ออกมาคาดการณ์จากสถานการณ์
การระบาดในสหรัฐฯ ว่าจะต้องมีการอนุมัติวัคซีนให้แก่เด็ก
ที่มีอายุต่ำ�กว่า 5 ปี ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้
“มันเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งอนุมตั ภิ ายในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2565
ซึง่ ผมหวังว่าเร็วกว่านี้ในไตรมาสแรกๆ แทนทีจ่ ะเป็นในไตรมาส
หลังๆ” นายแพทย์ฟาวซีกล่าว
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อ๋อ
มันเป็น
อย่างนีน้ เ่ี อง
โดยขณะนีม้ รี ายงานว่าองค์การอาหารและยา
ของสหรั ฐ ฯ ได้ ข ยายขอบการใช้ ง านวั ค ซี น
บูสเตอร์ของบริษัทไฟเซอร์ไปยังกลุ่มเด็กโตแล้ว
หลั ง จากการพุ่ ง ขึ้ น ของเชื้ อ ก่ อ โรคโควิ ด 19
สายพันธุ์ โอไมครอน ซึ่งก่อนหน้านี้นั้นมีการแจก
วัคซีนให้แก่เด็กทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 5-11 ปีแล้ว ในช่วง
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา
ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพก็ได้กล่าวว่า
เด็กทีม่ สี ขุ ภาพดีนนั้ ควรได้รบั การปกป้องหลังจาก
ได้รับวัคซีนโดสที่สองไปแล้ว
“แน่นอนว่าจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมใน
เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือน ไปจนถึงเด็กที่มีอายุ
4-5 ปี” นายแพทย์ฟาวซีกล่าวในขณะทีม่ รี ายงาน
ว่ า บริ ษั ท ไฟเซอร์ นั้ น ก็ กำ � ลั ง ศึ ก ษาการใช้ ง าน
วัคซีน โดยเฉพาะวัคซีนในโดสทีม่ ปี ระมาณน้อยกว่า
เพื่อจะใช้ ในเด็กอายุต่ำ�กว่า 5 ปี
อนึ่งการคาดการณ์ของนายแพทย์ฟาวซีนั้น
เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่องค์การอาหารและยา
สหรั ฐ ฯ จะได้ อ นุ มั ติ วั ค ซี น ไฟเซอร์ เ พื่ อ ใช้ ใ น
การฉีดบูสเตอร์ ในกลุ่มเด็กที่มีอายุ 12 ปี
ขณะทีก่ อ่ นหน้านีม้ แี ค่เด็กทีม่ อี ายุ 16 ปีขนึ้ ไป
เท่ า นั้ น ที่ จ ะได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ไ ด้ รั บ วั ค ซี น โดส
เพิ่มเติม โดยการฉีดวัคซีนบูสเตอร์ ในกลุ่มเด็ก
ที่อายุ 16-17 ปี ได้รับการอนุมัติในช่วงต้นเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2464 ที่ผ่านมา ขณะที่การฉีด
วัคซีนโดสแรกเริม่ ในกลุม่ เด็กทีม่ อี ายุ 12-15 ปีนนั้
เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

อ้างอิงข้อมูลข่าวจากสำ�นักข่าวอิสรา
https://www.isranews.org/article/isranews-news/105526-Faucci.html
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ปนั้ น้�ำ
เป็นปลา

ดร.ชวลิ ต วิ ท ยานนท์ และจารุ ป ภา วะสี

ปลาและน้ำำ��

กัับชีีวิิตจิิตใจของเด็็ก

ถ้า

เทียบน้�ำ ทัง้ หมดทีม่ ีในโลกเท่ากับอ่างอาบน้�ำ ใหญ่ๆ 1 อ่าง พืน้ ทีข่ อง
พื้นที่ชุ่มน้ำ� หรือ Wetlands ซึ่งหมายถึงแหล่งน้ำ�จืดทั้งหมดในโลก
และชายฝั่งทะเลที่ลึกไม่เกิน 6 เมตร จะมีพื้นที่รวมกันไม่เกิน 2 ช้อนโต๊ะเท่านั้น

พรานปลาตััวน้้อยกัับปลาบู่่�แม่่น้้ำโขง
Papuligobius mekongensis
ที่่�ไซยะบุุรีี

ชาวประมงพื้้�นบ้้านตััวจิ๋๋�วๆ
กำลัังจัับกุ้้�งฝอยที่่�บึึงโขงหลง
จัังหวััดบึึงกาฬ
นัักประมงตััวน้้อยดำน้้ำไปตกปลากระสููบ
Hampala macrolepidota พื้้�นที่่�ชุ่่�มน้้ำกุุดทิิง จัังหวััดบึึงกาฬ
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ปนั้ น้�ำ
เป็นปลา
พื้นที่ชีวิตปริมาณสองช้อนโต๊ะนี้เป็นแหล่งน้ำ�แหล่งอาหารสารพัน
ที่ชาวโลกเข้าถึงและพึ่งพาได้มาหลายชั่วอายุคน โดยมีความหลากหลาย
ของชีวิตมากถึง 1 ใน 3 ของจากน้ำ�ทั้งอ่าง (ทะเล) ทั้งยังเป็นแหล่งดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์อันดับต้นๆ ของโลกที่ทำ�งานตลอดเวลาและทุก
ฤดูกาล โดยมีพืชน้ำ� จอก แหน หญ้า สาหร่าย แพลงก์ตอนพืชและสัตว์
รวมถึงการดักจับคาร์บอนไปสร้างส่วนแข็งของปะการังและเปลือกหอย
เด็็กๆ ชาวหาดสวนกง จะนะ
ปู กุ้งต่างๆ จำ�นวนมหาศาล และถ้าพื้นที่ชุ่มน้ำ�มีปริมาณมากพอก็จะช่วย
จัังหวััดสงขลา กัับปลาอิินทรีี
บรรเทาความรุนแรงของน้ำ�ท่วมและ
น้�ำ แล้งได้อย่างดี
ประโยชน์ที่เรียบง่ายและตรงไป
ตรงมาของพืน้ ทีช่ มุ่ น้�ำ ก็คอื “ปลา” และ
ผองเพื่อนสัตว์น้ำ� ซึ่งเป็นแหล่งอาหาร
โปรตีนที่ดีที่สุดสำ�หรับเด็กและแม่ โดย
เฉพาะในวัยเริ่มต้น ที่เลือดเนื้อและ
พลังชีวิตมีอาหารที่ดีเป็นองค์ประกอบ
สำ�คัญ ดังที่ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เคย
เขียนถึงเป้าหมายคุณภาพชีวิตของคน
ไทยไว้ ในบทความ “คุณภาพแห่งชีวิต
ปฏิทนิ แห่งความหวัง : จากครรภ์มารดา
ถึงเชิงตะกอน” ตีพิมพ์เป็นภาษาไทย
ครัง้ แรกในสังคมศาสตร์ปริทศั น์ ปีที่ 11
ฉบับที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2516
เด็็กๆ ช่่วยพ่่อแม่่เตรีียมเบ็็ดป่่อมสำหรัับตกปลาตอง (ปลาสลาด)
“เมื่อผมอยู่ ในครรภ์ของแม่ ผม
ที่่�บึึงโขงหลง จัังหวััดบึึงกาฬ
อยากให้แม่ได้รบั ประทานอาหารทีเ่ ป็น
คุณประโยชน์ และได้รับการเอาใจใส่
และบริการอันดีในเรือ่ งสวัสดิการของ
แม่และเด็ก...
ในระหว่าง 2-3 ขวบแรกของผม
ซึ่งร่างกายและสมองผมกำ�ลังเติบโต
ในระยะที่สำ�คัญ ผมต้องการให้แม่ผม
กับตัวผมได้รับประทานอาหารที่เป็น
คุณประโยชน์”
เด็็กๆ ลุ่่�มน้้ำสงครามมาร่่วมวงทำปลา
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ปนั้ น้�ำ
เป็นปลา
แต่ สำ � หรั บ เด็ ก ๆ ความสั ม พั น ธ์
ของเด็กกับพืน้ ทีช่ มุ่ น้�ำ ทีเ่ ป็นบ้านนัน้ ไป
ไกลกว่าเรือ่ งความอิม่ ท้องมาก อย่างที่
ไครียะห์ ระหมันยะ ลูกสาวแห่งทะเล
จะนะ พูดไว้ ใน TEDX เจริญกรุง เมื่อ
ปลายปีที่ผ่านมา
“ตอนเด็กมากๆ พ่อกับแม่พาหนู
ไปฝากไว้ที่บ้านญาติใกล้บ้าน เวลา
เล่นกับเพือ่ นเรามักจะเอาพืชในป่ามา
ยิงกัน ปีนต้นเม็ดมะม่วงหิมพานต์ จน
ไปเจองู !!!

ใช้ชวี ติ เหมือนอยู่ในป่าลาเมาะ พวกเรา
ทำ�บ้าน เอากิง่ ไม้มาตัง้ เอาดินทรายมาเล่น
ขายของกัน
หลังเลิกเรียน พอถึงบ้าน หนูรีบ
วางกระเป๋า แล้วก็วงิ่ ไปกระโดดลงทะเล
เล่นทรายบนชายหาด ใช้ทั้งตัวคลุกกับ
หาดทรายเหมือนไก่ชุบแป้งทอดเลยค่ะ
วันเสาร์ เก้าถึงสิบโมง ก็วิ่งลงทะเล
จนโดนแม่ ห้ า มเล่ น เพราะซั ก เสื้ อ ไม่
ทัน !!!
พอโดนบ่ น บ่ อ ยๆ หนู ก็ มี ท ริ ก หนี
แม่ด้วยการขึ้นไปอยู่บนเนินทรายหลัง

พ่่อ ลููก (น้้องยะห์์) นัักจัับปลาจากจะนะ

เด็็กโค่่งกัับปลานวลจัันทร์์ตััวโตของเขา
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เล่นน้ำ�ทะเลเสร็จเพื่อตากเสื้อให้แห้ง
แล้วนอนแบบนั้นเลย เพราะเดี๋ยวแม่
สงสัย แต่ตอนนีแ้ ม่คงรูแ้ ล้วแหละค่ะ ฮ่าๆ
นี่คือชีวิต ตั้งแต่เด็กจนโตของหนู
หนูอยู่ที่จะนะค่ะ”
เด็กๆ กับธรรมชาติและสิงสาราสัตว์
เป็นของคูก่ นั ความช่างเล่นและช่างสงสัย
ใคร่รทู้ �ำ ให้เด็กเล็กๆ เฝ้ารอลุน้ เวลาพ่อแม่
กลับจากหาปลาว่าจะได้ปลาอะไรมาบ้าง
มีตัวอะไรแปลกๆ ไหม และใช้เครื่องมือ
จั บ ปลาของผู้ ใ หญ่ ไ ปช้ อ นปลามาเล่ น
พอโตขึน้ ก็มกั ขอตามลงเรือไปช่วยจับปลา
หรือช่วยหาหอยและปลาเล็กๆ ตามชายฝัง่
ทั้งสนุกเพลิดเพลิน ได้เอาใจพ่อแม่ และ
ได้เป็นส่วนหนึ่งในการหาอยู่หากินของ
ครอบครัว
ปลาและแหล่งอาศัยของปลาจึงไม่ได้
เป็นแค่ความมั่นคงทางอาหาร แต่เป็น
ความสุข จินตนาการ และสร้างความรัก
ความผูกพันกับธรรมชาติ ซึง่ เป็นความมัน่ คง
ต่อชีวติ จิตใจของเด็ก และเป็นความมัน่ คง
ของผู้ ใหญ่ทั้งหมดด้วย
บ้านของไครียะห์ทหี่ าดสวนกง อำ�เภอ
จะนะ จังหวัดสงขลา เป็นทะเลทีม่ สี ตั ว์น�้ำ
อุดมสมบูรณ์มาก การเก็บข้อมูลในชุมชน
พบว่า สัตว์น้ำ�กว่า 150 ชนิดจากทะเล
จะนะทำ � รายได้ ใ ห้ ชุ ม ชนโดยรอบปี ล ะ
300 ล้านบาท และทีจ่ ะนะมีเด็กๆแบบไครียะห์
อีกหลายคนทีร่ วมตัวกันเป็นกลุม่ “เด็กรัก
หาดสวนกง” กำ�ลังต่อสูเ้ พือ่ ปกป้องทะเล
ของตั ว เองอย่ า งเข้ ม แข็ ง เพื่ อ คั ด ค้ า น
การก่อตัง้ นิคมอุตสาหกรรมจะนะทีร่ ฐั บาล
พยายามจะสร้างโดยไม่ฟังคำ�ทัดทานจาก
เจ้าของบ้าน

ปนั้ น้�ำ
เป็นปลา

ชายฝั่่�งอัันสมบููรณ์์ที่่�จะนะ

ปัน้ น้�ำ เป็นปลาขอร่วมฉลองวันเด็ก
ด้วยภาพสวยๆ ของเด็กๆ จากพื้นที่
ชุ่ ม น้ำ � แหล่ ง ต่ า งๆ และพั น ธุ์ ป ลาใน
ทะเลจะนะ

กดขี้้�ลิิง
Hexanematichthys sagor

กระทุุงเหวบั้้�ง
Ablennes hians

กระโทงแทงดำ
Istiompax indicus

กระบอกท่่อนใต้้
Ellochelon vaigiensis

กะตัักสั้้�น
Stolephorus insularis

กะพงแดงสีีเลืือดหมูู
Lutjanus argentimaculatus
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กุ้้�งแชบ๊๊วย
Penaeus merguiensis

กุ้้�งตะกาด
Metapenaeus ensis

จวดค่่อม
Nibia soldado

โคบ
Anodontostoma thailandae

จาระเม็็ดขาว
Pampus argenteus
จ๊๊องม้้องหน้้าแหลม
Telatrygon biasa

ดาบลาว
Lepturacanthus savala

ทรายแดง
Nemipterus marginatus

แป้้นเมืือก
Leiognathus equulus

สากหางเหลืือง
Sphyraena jello

จาระเม็็ดดำ
Parastromateus niger

ทูู
Rastelliger brachysoma

สีีกุุนตาโต
Selar boops

อีีคุุดปากหมูู
Plectorhinchus gibbosus
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Sci
Quiz
ส

บ้านนักคิด

� ะไปยััง
วััสดีีปีีใหม่่ 2565 ฮะคุุณผู้้�อ่่าน ก่่อนที่่จ
� ล้้ว
คำำ�ถามฉบัับนี้้� เราไปดููเฉลยคำำ�ถามฉบัับที่่แ
กัันก่่อนดีีกว่่าฮะ ว่่าเราใช้้ซููเปอร์์คอมพิิ วเตอร์์ทำำ�
ประโยชน์์ด้้านใดและใช้้ทำำ�อะไรได้้บ้้าง
ผู้้�ได้้รัับรางวััลประจำำ�ฉบัับที่่� 105
รางวััลที่่� 1
กิิฟต์์เซต tumbler+จานรองแก้้ว ได้้แก่่
	คุุณมาลีีรัตน์
ั ์ ถิิรสถิิตวงษ์์
รางวััลที่่� 2 ผ้้าพัั นคอมััดย้อ
้ ม สวทช. ได้้แก่่
	คุุณรััตนากร แสนศัักดิ์์�
รางวััลพิิ เศษ หมอนผ้้าห่่ม อพวช. ได้้แก่่
	คุุณสุุทธิิพงษ์์ จงจำำ�รัส
ั พัั นธ์์

ต้้อนรัับปีีเสืือ คำำ�ถามก็็หนีีไม่่พ้้นเรื่่�องเสืือเสืือฮะ คืือว่่าเหมีียวมีีญาติิเยอะพอสมควร
ตอนนี้้�ก็็เริ่่�มจะสัับสนว่่าใครเป็็นใคร รููปร่่างหน้้าตาเป็็นยัังไง อาศััยอยู่่�ที่่�ไหน
ช่่วยเหมีียวรำำ�ลึึกญาติิด้ว
้ ยการจัับคู่่�คุุณสมบััติเิ หล่่านี้้�เข้้ากัับญาติิๆ ของเหมีียวทีฮ
ี ะ

อยู่่�แถบเอเชีีย
อยู่่�ทวีีปอเมริิกา
อยู่่�แอฟริิกา

รางวัลประจำ�ฉบับที่ 106
ปฏิิทิินครอบครััว
ระบบสุุริิยะ
จำำ�นวน 2 รางวััล

มีีลายจุุด
คำำ�รามเสีียงดัังมาก
คำำ�รามไม่่เป็็น

Para Dough แป้้งปั้้�น
จากยางพาราไทย
จำำ�นวน 3 รางวััล

วิ่่�งเร็็วที่่�สุุดในโลก
มีีกรามที่่�แข็็งแรงมาก
กิินอาหารบนต้้นไม้้

รางวััลพิิเศษ
กิิฟต์์เซตกระบอกน้ำำ��+
จานรองแก้้ว อพวช.
จำำ�นวน 1 รางวััล

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 มกราคม พ.ศ. 2565
คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ในสาระวิทย์ ฉบับที่ 107 สำ�หรับของรางวัล
เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

Sci
เข้
า
ห
ู โน้ตความรู้ฉบับย่อ
ปริท ัศ น์ เทีย นทอง
โน้ตความรู้ฉบับย่อจากการพูดคุยกับแขกรับเชิญใน Podcast รายการ Sci เข้าหู ของนิตยสารสาระวิทย์ ซึ่งเป็น
รายการที่รวบรวมผู้คนในแวดวงวิทยาศาสตร์มาร่วมพูดคุยและให้ความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจ เกาะติดกระแส
วิทยาศาสตร์ ไทยและวิทยาศาสตร์โลกไปพร้อมกัน ทุกวันอังคารที่ 2 และ 4 ของเดือน ทางเฟซบุ๊กเพจนิตยสาร
สาระวิทย์ หรือติดตามย้อนหลังที่ https://www.nstda.or.th/sci2pub/podcast-sci-in-ear/

Q: การเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์ผ่่านกิิจกรรมการเล่่น จำำ�เป็็นจริิงๆ หรืือ ?
ถ้ามันไม่สนุก ไม่น่าสนใจ ผู้เรียนก็ไม่ค่อยจะเรียนรู้อะไรได้เท่าไหร่ ดังนั้นหน้าที่ของคุณครูหรือผู้สอน ไม่ว่า
จะเรื่องอะไรก็ตาม ต้องทำ�ให้การเรียนรู้น่าสนใจก่อน เพราะเมื่อเด็กๆ หรือผู้เรียนสนใจแล้วก็จะเรียนรู้ได้ดีขึ้น
และอาจจะไปค้นคว้าหาข้อมูลเติมได้มากขึ้นอีก
เราควรเริ่มจากหากิจกรรมที่ดูแล้วเด็กๆ ให้ความสนใจ ดึงให้เข้ามาก่อน แล้วการเล่นต่างๆ มันจะสนุก
อย่างน้อยเมื่อเวลาผ่านไปเด็กเขาก็จะจำ�ประสบการณ์เหล่านี้ ได้
ถ้าถามเด็กที่โตแล้ว รวมถึงลูกผมด้วยก็ตามว่า ตอนเด็กๆ ประทับใจเรื่องอะไร เขาก็จะจำ�เรื่องราวการเล่น
ต่างๆ ที่ ได้มีการแทรกความรู้เรื่องปรากฏการณ์ทางธรรมชาติลงไป ทำ�ให้เขาคุ้นเคยและเข้าใจว่าธรรมชาติมันมี
กฎเกณฑ์นะ คนที่สนใจมากหน่อยก็จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อได้เอง หรือเวลาไปเรียนหนังสือก็จะนำ�ไปเชื่อมโยง
กับเนื้อหาที่เรียนได้ โดยจำ�ได้จากประสบการณ์ว่ามันเกี่ยวกับการเล่นแบบนี้
สำ�หรับเด็กโตหน่อยก็ ให้ฝึกอธิบายสิ่งของต่างๆ เรื่องต่างๆ รอบตัว มีการนำ�เอามายากลมาให้ดู แล้ว
พยายามให้เด็กเดาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ซึ่งการอธิบายมายากลก็เป็นขั้นตอนเดียวกับการอธิบายกฎเกณฑ์ธรรมชาติ
ได้ฝึกการเป็นนักวิทยาศาสตร์แบบหนึ่ง คือพยายามสร้างสมมติฐาน แล้วพยายามตรวจสอบดูว่าที่เราคาดเดา
มันถูกหรือผิดอย่างไร
เพราะฉะนั้นทุกอย่างไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการทำ�ของเล่น เดากล และการให้
พยายามอธิบายเรื่องรอบๆ ตัวช่วยให้เกิดเป็นทักษะที่ติดตัวเด็กไปและ
หวังว่าจะมีประโยชน์ ในอนาคต แต่สิ่งสำ�คัญคือต้องเล่นให้สนุกก่อน
แล้วค่อยคุยกัน ไม่อย่างนั้นจะไม่เกิดความสนใจตั้งแต่ต้น

ดร.พงศกร สายเพ็็ ชร์์ (ดร.โก้้)

อาจารย์์พิิเศษวิิชา Scientific Research and Presentations
วิิทยาลััยนานาชาติิ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
และผู้้�ก่่อตั้้�งเพจ “วิิทย์์พ่่อโก้้”
จาก Podcast "Sci เข้้าหูู" EP 8 วิิทย์์พ่่อโก้้ ทำำ�เรื่่�องวิิทย์์ให้้สนุุก
ฟัังบทสััมภาษณ์์เต็็มได้้ที่่� https://www.nstda.or.th/sci2pub/sci-in-ear-ep8/
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คำ�คม
นักวิทย์

ดร.นำ�ชัย ชีววิวรรธน์

I do not know what I may appear
to the world; but to myself I seem
to have been only like a boy playing
on the seashore, and diverting myself in
now and then finding a smoother pebble
or a prettier shell than ordinary, whilst
the great ocean of truth lay all
undiscovered before me.

ข้าพเจ้าไม่อาจทราบได้ว่า
สำ�หรับโลกแล้วจะเห็นข้าพเจ้าเป็นเช่นไร;
แต่สำ�หรับตัวข้าพเจ้าเองแล้ว ข้าพเจ้าก็เป็นแค่
เพียงเด็กน้อยที่เล่นเพลิดเพลินบนชายหาด
บางคราวก็มองหากรวดที่เรียบลื่นหรือ
เปลือกหอยที่งดงามกว่าอันอื่นทั่วไป ขณะที่
มหาสมุทรแห่งสัจธรรมอันยิ่งใหญ่
แผ่อยู่ต่อหน้ารอให้ค้นพบ

- Isaac Newton -

- ไอแซก นิวตัน -

ไอแซก นิวตัน (25 ธันวาคม ค.ศ. 1642 - 20 มีนาคม ค.ศ. 1727)

นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ผู้คิดค้นกฎแรงดึงดูดของโลก กฎการเคลื่อนที่ของวัตถุ ทฤษฎีแคลคูลัส ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ชนิด
หักเหแสง และค้นพบสมบัติของแสงที่ว่าแสงสีขาวประกอบขึ้นจากแสงสีรุ้ง
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
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ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วย

M O U LT I N G

ออกจากเกราะที่่�เกิิบกาย
เป็็นร่่างใหม่่ที่�เ่ ติิบโต

แมลงปอมีีการเปลี่่�ยนแปลงรููปร่่าง (metamorphosis) 3 ระยะ คืือ
จากไข่่ไปเป็็นตััวอ่่อนซึ่่�งอาศััยอยู่่�ในน้ำำ�� เมื่่�อถึึงเวลาตััวอ่่อนจะคลานขึ้้�นมา
จากน้ำำ��เพื่่� อลอกคราบกลายเป็็นตััวเต็็มวััย พร้้อมผจญภััยในโลกกว้้าง
ด้้วยร่่างใหม่่ต่่อไป

ภาพ : หนูนัน

Sci
Gallery

