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วัันกาชาดโลกและวัันพยาบาลสากล ร่่วมสดุุดีีผู้้�ทำำ�งานหนัักเพื่่� อประชาชน
ขอต้้อนรัับคุุณผู้้�อ่่านนิิตยสารสาระวิิทย์์ทุุกท่่านเข้้าสู่่�ฉบัับเดืือนพฤษภาคม ซึ่่�งเป็็นเดืือนที่่�มีีวัันสำำ�คััญระดัับสากล
อยู่่� 2 วัันด้้วยกััน วัันแรกคืือวัันที่่� 8 พฤษภาคม ถืือเป็็น “วัันกาชาดโลก” ได้้กำำ�หนดขึ้้น� เพื่่�อระลึึกถึึงกลุ่่�มองค์์กรกาชาด
ที่่�ได้้ทำำ�งานอย่่างหนัักเพื่่�อประชาชนทุุกคน โดยวัันนี้้�ยังั เป็็นวัันเกิิดของ “ฌ็็อง อ็็องรีี ดููว์น็์ อ็ ง” (Jean Henri Dunant)
ผู้้�ที่่�นำำ�เสนอแผนดำำ�เนิินงานให้้ความช่่วยเหลืือทหารบาดเจ็็บและผู้้�ได้้รัับผลกระทบจากสงครามด้้วยมนุุษยธรรม
ไม่่แบ่่งฝัักฝ่่าย และนำำ�มาซึ่่�งการก่่อตั้้�ง “คณะกรรมการกาชาดระหว่่างประเทศ (The International Committee of
the Red Cross)” ขึ้้�นในปีี พ.ศ. 2406
ส่่วนวัันสำำ�คัญ
ั วัันที่่�สองของเดืือนนี้้�ก็คื็ อื “วัันพยาบาลสากล” ซึ่่�งตรงกัับวัันที่่� 12 พฤษภาคม เพื่่�อเฉลิิมฉลองวัันเกิิด
ของ “ฟลอเรนซ์์ ไนติิงเกล” (Florence Nightingale) ผู้้�ที่่�อุุทิศิ ตนเพื่่�อดููแลคนยากจน คนอนาถา และผู้้�ได้้รับั บาดเจ็็บ
ในช่่วงสงครามไครเมีีย เมื่่�อปีี พ.ศ. 2397 และถืือว่่าเป็็นผู้้�บุุกเบิิกด้้านพยาบาลศาสตร์์ยุุคใหม่่ ยกระดัับวิิชาชีีพ
พยาบาล นอกจากนี้้�ยัังมีีบทบาทผลัักดัันการพััฒนาด้้านสถิิติิศาสตร์์อีีกด้้วย
Cover Story ของนิิตยสารสาระวิิทย์์ฉบัับนี้้� จึึงขอนำำ�ผู้้�อ่่านทุุกท่่าน ร่่วมสััมผััสถึึงเรื่่�องราวความเป็็นมาในอดีีตของ
“ฌ็็อง อ็็องรีี ดููว์์น็็อง” และคอลััมน์์ Sci Delight จะนำำ�พาไปรู้้�จัักกัับผลงานนวััตกรรมช่่วยกาชาด ซึ่่�งนอกจากนี้้�
ในเดืือนพฤษภาคมยัังมีีวัันสำำ�คััญที่่�น่่าสนใจอีีกหนึ่่�งวััน คืือวัันที่่� 23 พฤษภาคม “วัันเต่่าโลก” โดยมีีคอลััมน์์
Sci Variety เขีียนถึึง เสวีียนอู่่� เต่่าในตำำ�นาน ซึ่่�งจะมีีข้อ้ มููลน่่าสนใจอย่่างไร ขอเชิิญพลิิกเข้้าไปอ่่านกัันได้้เลยครัับ

☺

ปริิทััศน์์ เทีียนทอง
บรรณาธิิการ

Cover Story
รักฉัตร เวทีวุฒาจารย์

ฌ็็อง อ็็องรีี ดููว์์น็็อง

จากสมรภููมิินองเลืือด
สู่่�ตราสีีเลืือดแห่่งความเท่่าเทีียม
� งหมายกาชาดมีีประวััติย
กาชาดและเครื่่อ
ิ าวนานมากว่่าร้้อยปีี แม้้จะเริ่่ม
� ต้้น
จากความต้้ อ งการช่่ ว ยเหลืือทหารบาดเจ็็ บ ในสงคราม แต่่ ปัั จ จุุ บัั น
� กทุุกข์์
บทบาทของกาชาดครอบคลุุมไปถึึงการช่่วยเหลืือเพื่่� อนมนุุษย์์ที่่ต
ได้้ยากทั้้�งจากยามสงคราม ยามสงบ และจากวิิกฤตการณ์์ต่า่ ง ๆ อย่่าง
มีีมนุุษยธรรม ไม่่เลืือกปฏิิบััติิ มีีความเป็็นกลาง ไม่่หวัังสิ่่�งตอบแทน
และมีี เ ครืือข่่ า ยความร่่ ว มมืืออยู่่�ทั่่� ว โลก ผู้้�ที่่� มีี บ ทบาทสำำ�คัั ญ ที่่� ว าง
รากฐานจนก่่อเกิิดเป็็นสภากาชาด องค์์กรความช่่วยเหลืือที่่�คนทั่่�วโลก
รู้้�จัักกัันดีี คืือผู้้�ชายซึ่่�งมีีหััวคิิดทัันสมััยและมีีหััวใจที่่�เปี่่�ยมไปด้้วยความ
เอื้้�ออาทรคนนี้้� ฌ็็อง อ็็องรีี ดููว์์น็็อง
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Cover Story

ในเรือ่ งของหน้าทีก่ ารงาน ดูวน์ อ็ งเริม่ ต้น
ฝึกงานธนาคารในเจนีวา ก่อนจะผันตัวไปทำ�
ธุรกิจของตัวเอง ด้วยหน้าทีก่ ารงาน เขาต้อง
เดินทางไปหลายประเทศ ทั้งในยุโรปและ
แอฟริกาใต้ จุดเปลีย่ นของชีวติ ดูวน์ อ็ งเริม่ ต้น
ขึ้นเมื่อเขาเดินทางไปทำ�ธุรกิจที่แอลจีเรีย
แล้วแผนธุรกิจที่วางไว้ไม่ราบรื่นนัก มีปัญหา
ติดขัดกับเจ้าหน้าที่ในท้องถิน่ เขาจึงต้องวาง
กลยุทธ์ ใหม่ด้วยการไปเข้าเฝ้าจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 เพือ่ นำ�เสนอแผนธุรกิจ (แอลจีเรีย
เป็นเมืองขึน้ ของฝรัง่ เศส) ซึง่ ขณะนัน้ พระองค์
อยู่ท่ีสมรภูมิซอลเฟริโน (Solferino) ทาง
ตอนเหนือของอิตาลี
ฌ็็อง อ็็องรีี ดููว์์น็็อง

ที่่�มาภาพ : https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Henry_Dunant._Photograph._Wellcome_
M0017054.jpg

ฌ็อง อ็องรี ดูวน์ อ็ ง (Jean Henri Dunant)
หรือที่คนไทยคุ้นเคยกันดีในชื่อ อังรี ดูนังต์
เกิดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2371 ใน
ครอบครัวชาวสวิสทีม่ ฐี านะดีและเป็นสายบุญ
ทุกคนในครอบครัวดูว์น็องทำ�งานการกุศล
ช่วยคนทุกข์ยากอยู่เสมอ ตัวเขาเองจึงได้
ซึมซับรับเอาจิตสาธารณะนี้ ไว้เต็ม ๆ
นอกจากมีจิตสาธารณะแล้ว ดูว์น็องยัง
มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในศาสนาอย่าง
แรงกล้า เขาเป็นผูร้ ว่ มก่อตัง้ YMCA (Young
Men's Christian Association) ทีเ่ จนีวา ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี พ.ศ. 2395 รวมทั้ง
เป็นผูผ้ ลักดันให้เกิดเครือข่าย YMCA ทัว่ โลก
และเป็นตัวตัง้ ตัวตีให้มกี ารจัดประชุม YMCA
นานาชาติเป็นครั้งแรกในอีกสามปีถัดมา
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เมื่อดูว์น็องเดินทางไปถึง แทนที่จะได้
ไปนำ�เสนอแผนธุรกิจตามที่วางไว้ ชีวิตเขา
กลั บ ต้ อ งพลิ ก ผั น เมื่ อ ไปพบเจอกั บ ภาพ
โศกนาฏกรรมชวนปวดใจ มีทหารบาดเจ็บ
หลายพันนาย ในขณะที่มีแพทย์สนามเพียง
แค่หกคนเท่านั้น ด้วยจิตวิญญาณสายบุญ

MONICA เกมฝึึกสมอง

Cover Story

ที่ มี อ ยู่ ใ นตั ว ดู ว์ น็ อ งตั ด สิ น ใจเข้ า ไปเป็ น
อาสาสมัครช่วยทีมแพทย์ดแู ลทหารบาดเจ็บ
ไม่ว่าจะช่วยจัดหาน้ำ� อาหาร เสื้อผ้า ช่วย
ทำ�แผล ทำ�ความสะอาด ทำ�สารพัดงานที่พอ
จะช่วยได้
หลังจากจบสงครามซอลเฟริโน ในปี
ค.ศ. 1859 ดูวน์ อ็ งยังอินกับเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้
เขากลับมาเขียนหนังสือเรื่อง Un souvenir
de Solférino (A memory of Solferino)
ที่ ไ ม่ เ พี ย งบอกเล่ า ประสบการณ์ ที่ พ บเจอ
แต่ ยั ง นำ � เสนอไอเดี ย ใหม่ ๆ พร้ อ มแผน
ดำ�เนินงานให้ความช่วยเหลือทหารบาดเจ็บ
และผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากสงครามด้ ว ย
มนุ ษ ยธรรม เขามองว่ า ทุ ก คนต้ อ งได้ รั บ
การรักษาทีเ่ หมือนกัน ไม่แบ่งฝักฝ่าย ผู้ให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ ก็ ต้ อ งปลอดภั ย ด้ ว ยการมี ต รา
สัญลักษณ์อะไรสักอย่างที่ใช้เหมือนกันทั่ว
โลก ไอเดียนี้เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคน
ใจความสำ�คัญในหนังสือ A memory of
Solferino ที่ดูว์น็องเขียนขึ้นมานั้น มีความ
ทันสมัย เข้าใจถึงแก่นของปัญหา ซึ่งโดนใจ
ผูค้ นเป็นอย่างมาก เขาเสนอว่า (1) ควรสร้าง
เครือข่ายอาสาสมัครบรรเทาทุกข์ ในประเทศ
ต่ า ง ๆ ให้ ม ากที่ สุ ด เตรี ย มพร้ อ มไว้ เ ผื่ อ
สงครามที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ (2) ควร
กำ�หนดสัญลักษณ์สากลที่ช่วยจำ�แนกและ
เพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการ
แพทย์และอาสาสมัครบรรเทาทุกข์ ในพื้นที่
สงครามหรือในที่เกิดเหตุ (3) ต้องการให้
ข้อเสนอนี้เป็นหลักสากลที่อยู่ในความตกลง
ระหว่างประเทศ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2407
อนุสัญญาเจนีวา (Geneva Convention)
ฉบั บ แรกได้ ร ะบุ ข้ อ ตกลงดั ง กล่ า วไว้ ด้ ว ย
โดยบอกว่าในยามสงครามทุกฝ่ายจะต้องให้

ตราสััญลัักษณ์์ กาชาดสีีแดงบนพื้้�นขาว (red
cross) เสี้้�ยววงเดืือนแดง (red cresent)
และคริิสตััลแดง (red crystal)

ความช่วยเหลือทหารบาดเจ็บอย่างเท่าเทียม
ไม่แบ่งแยกเขาแยกเรา รวมทั้งกำ�หนดให้
หน่วยแพทย์และอาสาสมัครบรรเทาทุกข์
ของทุกประเทศทีท่ �ำ งานในพืน้ ทีใ่ ช้สญ
ั ลักษณ์
สากลคือ กาชาดสีแดงบนพืน้ ขาว (red cross)
หรือเสีย้ ววงเดือนแดง (red cresent) สำ�หรับ
ประเทศมุสลิม (ปี พ.ศ. 2548 มีการเพิ่ม
สัญลักษณ์คริสตัลแดง (red crystal) เข้ามา
สำ�หรับประเทศที่ ไม่ต้องการใช้สัญลักษณ์
ทั้งสองที่กล่าวมา)
สิง่ ทีด่ วู น์ อ็ งเขียนลงในหนังสือว่าแยบคาย
แล้ว แผนการเผยแพร่หนังสือดูว์น็องก็ยัง
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แยบยลอีกด้วย เขาตีพมิ พ์เวอร์ชนั แรกพร้อม
ข้ อ ความ “ห้ า มจำ � หน่ า ย” ส่ ง ไปให้ เ พื่ อ น
บางส่วน แล้วเลือกส่งไปให้กลุ่มเป้าหมาย
หลัก คือ ผู้นำ�ประเทศ นักการเมือง และคน
รูจ้ กั ทีม่ อี �ำ นาจพอจะผลักดันสิง่ ทีเ่ ขาวาดหวัง
ให้เกิดขึ้นจริงได้ หลายคนส่งจดหมายชื่นชม
และพร้อมสนับสนุนดูว์น็อง เมื่อมีกระแส
ตอบรั บ ที่ ดี เขาตี พิ ม พ์ เ วอร์ ชั น สองเพื่ อ
จำ�หน่ายตามมา ตีพิมพ์เวอร์ชันสามแบบลด
สเปกให้มรี าคาทีถ่ กู ลง และตีพมิ พ์เป็นภาษา
อืน่ ๆ อีกหลายภาษา แผนการเผยแพร่แบบนี้
เข้ า ถึ ง ทั้ ง คนที่ เ ป็ น กลุ่ ม เป้ า หมายและคน
กลุ่มใหญ่ได้ ในเวลารวดเร็ว ซึ่งในที่สุดสิ่งที่
ดูว์น็องวาดหวังไว้ก็เป็นจริง เมื่อมีการก่อตั้ง
“คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (The
International Committee of the Red
Cross)” ขึ้นในปี พ.ศ. 2406 ซึ่งเขาเข้าร่วม
Ve-Chick ผลิิตภััณฑ์์เนื้้�อไก่่จากพืืช
เป็นสมาชิกและทำ�หน้าที่เลขานุการ

Cover Story

ด้วยความที่เขาทุ่มเทเวลาไปกับกิจกรรมของกาชาดมากเกินไป
ธุรกิจจึงเริ่มสะดุดและล้มละลาย เขาต้องลาออกจากคณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศ แม้แต่เมมเบอร์ก็ไม่ได้เป็น กลายเป็นคน
เร่รอ่ น ตะลอนไปอาศัยพึง่ พาเพือ่ นฝูงบ้าง องค์กรการกุศลต่าง ๆ บ้าง
ยังมีคนพบเจอดูวน์ อ็ งในช่วงแรก ๆ แต่เมือ่ เวลาผ่านไป เขาก็หายหน้า
หายตาไปจากสังคม
ดูวน์ อ็ งล้มป่วยและไปใช้ชวี ติ อยูใ่ นสถานดูแลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย
ที่ ไฮเด็น (Heiden) เมืองเล็ก ๆ ในสวิตเซอร์แลนด์ จนปี พ.ศ. 2438
มีนกั ข่าวไปเจอและเขียนข่าวเกีย่ วกับเขา เมือ่ ข่าวนัน้ เผยแพร่ออกไป
ปรากฏว่าผู้คนทั่วโลกยังไม่ลืมอ็องรี ดูว์น็อง หลายคนส่งข้อความ
ให้กำ�ลังใจ ขอบคุณ และชื่นชมในสิง่ ทีเ่ ขาเคยทำ�ไว้ ดูวน์ อ็ งกลับมามี
ตัวตนอีกครัง้ และได้รบั รางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ร่วมกับ Frédéric
Passy (เฟรเดริก ปาสซี) นักสันตินิยมชาวฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 2444
อ็องรี ดูวน์ อ็ ง ยังเป็นผู้ ให้จนถึงช่วงสุดท้ายของชีวติ เขาไม่ได้ ใช้
เงินรางวัลที่ ได้รับมาสักฟรังก์ แต่บริจาคให้สถานดูแลผู้ป่วยและทำ�
การกุศลอืน่ ๆ จนหมด ดูวน์ อ็ งเสียชีวติ เมือ่ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2453
ในวัย 82 ปี
ในปี พ.ศ. 2491 the International Red Cross และ Red Crescent
Movement ได้ก�ำ หนดให้วนั ที่ 8 พฤษภาคม ซึง่ ตรงกับวันคล้ายวันเกิด
ของดูว์น็อง เป็นวันกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงโลก (World Red
Cross and Red Crescent Day) เพื่อเป็นเกียรติและเพื่อระลึกถึง
“อ็องรี ดูว์น็อง” ชายผู้ก่อร่างสร้างเครือข่ายบรรเทาทุกข์ที่ทั่วถึง
และเท่าเทียมให้แก่คนทั่วโลก

คณะกรรมกาชาดระหว่างประเทศดำ�เนินกิจกรรมช่วยเหลือเพือ่ น
มนุษย์อย่างเข้มแข็งทัง้ ในภาวะสงครามและยามสงบ ทุกอย่างดูเหมือน
จะราบรื่นดี แต่ชีวิตของอ็องรี ดูว์น็อง กลับตาลปัตร จากชาติกำ�เนิด
ที่มั่งมี ธุรกิจที่ประสบความสำ�เร็จสวยหรู โครงการที่วาดฝันไว้ก็กำ�ลัง
ดำ�เนินไปด้วยดี ชีวติ ทีเ่ คยเจริญรุง่ เรืองขัน้ สุด จู่ ๆ กลับรุง่ ริง่ ดำ�ดิง่ สุด ๆ
ไปเสียอย่างนั้น

ผู้สนใจประวัติของเขาและเรื่องราวของกาชาด สามารถเข้าชม
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก าชาดและเสี้ ย ววงเดื อ นสากลได้ ที่ เ มื อ งเจนี ว า
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ https://www.redcrossmuseum.ch/en/

ประกาศนีียบััตรรางวััลโนเบล สาขาสัันติิภาพ ที่่�มอบแก่่อ็็องรีี ดููว์์น็็อง
ที่่�มาภาพ : ICRC / Vincent Varin / www.icrc.org via Flickr

ที่มา

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0361.pdf
https://www.icrc.org/en/document/founding-and-early-years-icrc-1863-1914
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/misc/57jnvq.htm
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1901/dunant/biographical/
https://books.google.co.th/books?id=-AaZDwAAQBAJ&pg=PA51&lpg=PA51&dq=charitable+Calvinist+family+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&s
ource=bl&ots=S5U2Vz63iR&sig=ACfU3U2pCtQmyxtIONBTS-F4rttceQf8Gw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwignZGuoq73AhX063MBHUlnCp8Q6AF6BAgDEAM
#v=onepage&q=charitable%20Calvinist%20family%20
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กองบรรณาธิการ

4 นวััตกรรมช่่วยกาชาด
บรรเทาทุุกข์์ สร้้างสุุขให้้ประชาชน
วัันที่่� 8 พฤษภาคม ของทุุกปีี เป็็นวัันกาชาดโลก วัันสำำ�คัญ
ั ขององค์์กร
สาธารณกุุศลที่่�มีป
ี ระวััติย
ิ าวนานกว่่าร้้อยปีีและมีีเครืือข่่ายทั่่�วโลก ฉบัับนี้้�
เรามีีนวััตกรรมของ สวทช. ที่่�ช่ว
่ ยสนัับสนุุนภารกิิจของสภากาชาดไทย
ทั้้�งการบริิการทางการแพทย์์และสุุขภาพอนามััย บรรเทาทุุกข์์ผู้ป
้� ระสบภััย
บริิ ก ารโลหิิ ต และส่่ ง เสริิ ม คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ประชาชนที่่� อ าศัั ย อยู่่� ใ น
ประเทศไทยมาแนะนำำ�ให้้รู้้�จััก มีีนวััตกรรมหลายชิ้้�นที่่�นำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้
ในงานอื่่�น ๆ ได้้ และพร้้อมถ่่ายทอดเทคโนโลยีีให้้แก่่ผู้้�สนใจด้้วย
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“SOS Water” แก้้ปััญหาน้ำำ��ดื่่�มยามประสบภััยพิิ บััติิ

จากอุทกภัยครัง้ ใหญ่เมือ่ ปี พ.ศ. 2554
มีประชาชนจำ�นวนมากได้รบั ความเดือดร้อน
ต้ อ งอพยพไปอาศั ย ตามศู น ย์ ช่ว ยเหลื อ
ต่าง ๆ นอกจากขาดแคลนอาหารแล้ว
ยังไม่มีน้ำ�สะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)
สวทช. จึงนำ�ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเคลือบผิวในระดับนาโนและเทคนิค
การกำ�จัดเชือ้ แบคทีเรียมาพัฒนา “เครือ่ ง
ผลิ ต น้ำ � ดื่ ม พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ด้ ว ย
เทคโนโลยีไส้กรองนาโน” หรือ “SOS
Water” (Solar-Operating System
Water) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
“SOS Water” เป็นนวัตกรรมการ
กรองน้ำ�ด้วยนาโนเทคโนโลยีที่ประยุกต์
ใช้ ไ ส้ ก รองเซรามิ ก เคลื อ บอนุ ภ าคเงิ น
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการกำ�จัด การ

ปนเปื้ อ นของเชื้ อ แบคที เ รี ย โดยใช้
กรรมวิธีการตรึงอนุภาคเงินระดับนาโน
ลงบนพื้ น ผิ ว และรู พ รุ น ของไส้ ก รอง
เซรามิก ทำ�ให้มปี ระสิทธิภาพในการกำ�จัด
เชื้อแบคทีเรียและป้องกันการสะสมของ
เชื้อที่ไส้กรอง สามารถผลิตน้ำ�ดื่มสะอาด
จากแหล่งน้ำ�จืดธรรมชาติทั่วไปได้ โดยไม่
ต้องใช้สารเคมีหรือระบบการตกตะกอน
ตั ว เครื่ อ งมี น้ำ � หนั ก 160 กิ โ ลกรั ม
กำ�ลังการผลิต 200 ลิตรต่อชั่วโมง เพียง
พอต่อชุมชนขนาดประมาณ 1,000 คน
เลือกใช้งานได้ทั้งแบบกระแสไฟฟ้าตรง
จากโซลาร์เซลล์จำ�นวน 4 แผง หรือใช้
ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ได้ จึงเหมาะกับการ
ใช้งานในพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร
การใช้งานไม่ยงุ่ ยาก ติดตัง้ และเริม่ ใช้งาน
ได้อย่างรวดเร็ว แผงโซลาร์เซลล์ถอดพับ

เก็บได้ สะดวกในการเคลื่อนย้าย ใช้งาน
ได้ทั้งบนรถหรือบนเรือ
นาโนเทค สวทช. ร่วมมือกับสำ�นักงาน
บรรเทาทุ ก ข์ แ ละประชานามั ย พิ ทั ก ษ์
สภากาชาดไทย นำ�เครื่อง SOS Water
ไปทดสอบประสิทธิภาพการทำ�งานจริง
ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ผลจากการทดสอบ
ในภาคสนามพบว่าใช้งานได้ดี โดยระบบ
การทำ�งานของเครื่อง SOS Water และ
คุ ณ ภาพของน้ำ � ดื่ ม ที่ ผ ลิ ต ได้ ต ามตาม
มาตรฐานน้�ำ ดืม่ ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข เหมาะสำ�หรับการใช้งานทั้ง
ในยามเกิดภัยพิบัติหรือในพื้นที่ทุรกันดาร
ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ โทรศัพท์ 0 2564 7100 อีเมล pr@nanotec.or.th
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ระบบติิดตามอุุณหภููมิิกัับการบริิหารจััดการคุุณภาพโลหิิต

ศู น ย์ บ ริ ก ารโลหิ ต แห่ ง ชาติ สภากาชาดไทย เป็นองค์กรหลักทีม่ ใี นการจัดหา
โลหิตให้เพียงพอและมีความปลอดภัย
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารผู้ ป่ ว ยและโรงพยาบาล
ทั่วประเทศมีความต้องการโลหิต ซึ่งการ
จัดเก็บโลหิตอย่างมีคุณภาพต้องปฏิบัติ
ตามข้อกำ�หนดของ ห่วงโซ่ความเย็น หรือ
blood cold chain ซึ่งเป็นหลักการที่
ทั่ ว โลกใช้ ใ นการจั ด เก็ บ โลหิ ต ให้ อ ยู่ ใ น
อุณหภูมทิ เี่ หมาะสม รักษาโลหิตมีคณ
ุ ภาพ
ดีพร้อมใช้งาน
ในอดีตศูนย์บริการโลหิต สภากาชาด
ใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิที่ติดมากับตัว
ตูแ้ ช่ ห้องเย็น และห้องแช่แข็ง ซึง่ ไม่มรี ะบบ
สัญญาณเตือนเมื่ออุณหภูมิไม่อยู่ในช่วง

ที่กำ�หนด และต้องอาศัยเจ้าหน้าที่คอย
เดินตรวจและจดบันทึกวันละ 2 ครัง้ ครัง้ ละ
ร้ อ ยกว่ า ตู้ สภากาชาดไทยจึ ง มองหา
นวัตกรรมมาช่วยแก้ ไขปัญหาดังกล่าวนี้
จึงร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชาติ (เนคเทค)
สวทช. นำ�งานวิจัยเซนเซอร์อุณหภูมิมา
พัฒนาต่อยอดเป็น ระบบติดตามอุณหภูมิ
พร้อมสัญญาณเตือน (Temperature
Monitoring System: TMS) เพื่ อ
เฝ้ า ติ ด ตามอุ ณ หภู มิ ข องการเก็ บ รั ก ษา
คุณภาพโลหิตและแจ้งเตือนเมือ่ อุณหภูมิ
ภายในตู้แช่ ห้องแช่แข็ง หรือห้องเย็น
ออกนอกช่วงทีก่ �ำ หนด โดยอุปกรณ์รบั ส่ง
สัญญาณแบบไร้สาย (transmitter) จะรับ

สัญญาณจากเซนเซอร์อุณหภูมิ แล้วส่ง
ข้อมูลเข้าอุปกรณ์เก็บข้อมูลและประมวล
ผลก่อนจะนำ�เสนอผ่านโปรแกรมประยุกต์
เพื่อแสดงผลข้อมูลอุณหภูมิ พร้อมแจ้ง
เตือนเหตุการณ์และความผิดปกติต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ดูแลระบบแบบเรียลไทม์
ด้วยความรวดเร็วฉับไว พร้อมรายงานผล
เข้าโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่ ให้เข้า
แก้ ไขปัญหาได้ทันที ช่วยรักษาคุณภาพ
โลหิตและส่วนประกอบโลหิตให้คงสภาพ
ดี ช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียโลหิต
และส่วนประกอบโลหิตจากการเก็บรักษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิม่ เติมติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โทรศัพท์ 0 2564 6900 อีเมล info@nectec.or.th
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ระบบบริิการยืืนยัันตััวตนด้้วยใบหน้้า Face Verification

ช่วงที่มีการระบาดของโรคร้ายแรง
รั ฐ จำ � เป็ น ต้ อ งใช้ ข้ อ มู ล ยื น ยั น ตั ว ตนทั้ ง
คนไทย กลุม่ ชนชาติพนั ธุ์ ผูล้ ภี้ ยั และชาว
ต่างชาติที่อาศัยพักพิงอยู่ในประเทศไทย
เพือ่ ให้ทกุ คนได้เข้ารับบริการด้านสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง ได้รับความช่วยเหลืออย่าง
เท่าเทียม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การรับวัคซีน
โควิด 19 ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงของ
การเจ็บป่วยและการเสียชีวิตลงได้ แต่
บางคนไม่มีเอกสารราชการจึงไม่สามารถ
ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนได้
เนคเทค สวทช. จึ ง ได้ ร่ ว มมื อ กั บ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย
พิทกั ษ์ สภากาชาดไทย และกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข นำ� เทคโนโลยีระบบ
รู้จำ�ใบหน้า “Face Verification” มาใช้
เพื่ออำ�นวยความสะดวกการยืนยันตัวตน

ในเรือ่ งการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข
ของไทยให้ แ ก่ แ รงงานต่ า งด้ า วที่ ไ ม่ มี
เอกสารราชการ โดยเชื่ อ มกั บ ระบบ
MOPH-IC ของกระทรวงสาธารณสุ ข
สร้ า งเลข 13 หลั ก แทนเลขประจำ � ตั ว
ประชาชน เพื่ อ จั ด ทำ � ฐานข้ อ มู ล ด้ า น
สาธารณสุขเข้าสู่ระบบหมอพร้อม ด้วย
ความรวดเร็ว ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาทีตอ่ คน
ปั จ จุ บั น ได้ นำ � ไปใช้ ล งทะเบี ย น
ยื น ยั น ตั ว ตนและบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การรั บ
วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในพื้นที่ศูนย์
อพยพหลายแห่ง เช่น ศูนย์อพยพถ้ำ�หิน
จังหวัดราชบุร,ี ศูนย์พกั พิงผูล้ ภ้ี ยั บ้านแม่หละ
จังหวัดตาก พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัย
การสูร้ บบ้านใหม่ในสอย จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
นอกจากนี้ ยั ง นำ � ไปใช้ กั บ กลุ่ ม แรงงาน
ต่างด้าวทีท่ �ำ งานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรสาคร

โดยเฉพาะที่ ต ลาดกลางกุ้ ง และตลาด
ทะเลไทย เพื่ อ ลดการระบาดในกลุ่ ม
แรงงาน สร้ า งความมั่ น ใจให้ แ ก่ ทั้ ง ผู้
ประกอบการและผูบ้ ริโภค ช่วยขับเคลือ่ น
เศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ ใ ห้ ดำ � เนิ น ต่ อ ไปได้
เหมือนปกติ

รายละเอียดเพิม่ เติมติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โทรศัพท์ 0 2564 6900 อีเมล info@nectec.or.th
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AMED Telehealth แพลตฟอร์์มหลัังบ้้าน Home Isolation

หลังจากกรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข ออกมาตรการเรื่องแนวทาง
การดูแลตนเองทีบ่ า้ น (Home Isolation: HI)
ของผู้ป่วยโควิด 19 ระหว่างรอเตียง เพื่อ
บรรเทาปัญหาเตียงเต็ม โรงพยาบาลและ
หน่วยงานทีใ่ ห้บริการทางการแพทย์จงึ ต้อง
จัดระบบดูแลผูป้ ว่ ยกลุม่ สีเขียวทีแ่ ยกกักตัว
ที่บ้านขึ้น เพื่อติดตามอาการ รักษา ดูแล
ผูป้ ว่ ยอย่างใกล้ชดิ ซึง่ สิง่ ทีเ่ ป็นกุญแจสำ�คัญ
ทีจ่ ะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการดูแลรักษา
ผูป้ ว่ ยคือ ระบบหลังบ้านทีใ่ ช้ ในการสือ่ สาร
ระหว่างแพทย์ พยาบาล กับคนไข้
นักวิจยั ศูนย์วจิ ยั เทคโนโลยีสงิ่ อำ�นวย
ความสะดวกและเครือ่ งมือแพทย์ (A-MED)
สวทช. ได้น�ำ เทคโนโลยีระบบตรวจสุขภาพ
ทางไกลที่ชื่อว่า AMED Telehealth มา
ใช้ เป็นระบบหลังบ้านของระบบ HI ที่
โรงพยาบาลจัดทำ�ขึน้ เพือ่ เก็บข้อมูลทีจ่ �ำ เป็น
ของผูป้ ว่ ยโควิด 19 ให้บคุ ลากรทางการแพทย์

นำ�ไปใช้ ในการติดตามอาการและรักษา
ผู้ป่วยได้อย่างสะดวก ผ่านสมาร์ตโฟน
แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์พซี ี ครอบคลุม
ทัง้ ระบบปฏิบตั กิ ารวินโดว์ แอนดรอยด์ และ
ไอโอเอส โดยยังมีจดุ เด่นซึง่ ยังไม่มรี ะบบใด
ทำ�มาก่อน คือ แดชบอร์ด (dashboard)
ใบสั่ ง แพทย์ แ บบรายวั น และต่ อ เนื่ อ ง
พร้อมแสดงสถานะของใบสัง่ นัน้ ๆ ทำ�ให้
แพทย์ กับพยาบาลทำ�งานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ
หลังจากผู้ป่วย HI ติดต่อสายด่วน
สปสช. 1330 และโรงพยาบาลใกล้บ้าน
รับเรื่องแล้ว เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
จะเพิ่มเพื่อนผู้ป่วยในแอปพลิเคชันไลน์
ของโรงพยาบาลเพื่อเข้าสู่ระบบ HI โดย
มีแพลตฟอร์ม AMED Telehealth เป็น
ระบบหลั ง บ้ า น ผู้ ป่ ว ยมี ห น้ า ที่ ร ายงาน
สั ญ ญาณชี พ จากเครื่ อ งวั ด ออกซิ เ จน
ปลายนิว้ อุณหภูมริ า่ งกาย ความดัน รวมทัง้

อาการผิดปกติ ผ่านไลน์แอปพลิเคชันได้
ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะวิดีโอคอล แชต หรือ
ภาพถ่ า ย ส่ ง ให้ แ พทย์ แ ละพยาบาลได้
ทุกวัน แพลตฟอร์มจะเก็บข้อมูลดังกล่าว
นีเ้ พือ่ ให้แพทย์และพยาบาลเข้ามาติดตาม
อาการ พร้อมสั่งการ ดูแลรักษา และให้
คำ�แนะนำ�ผูป้ ว่ ยได้อย่างใกล้ชดิ นอกจากนี้
แพทย์และพยาบาลยังเข้าระบบหลังบ้าน
เพือ่ ดูจ�ำ นวนเตียง จำ�นวนผูป้ ว่ ย และยังเปิด
การคัดกรองเคสคนไข้เพื่อบริหารจัดการ
ข้อมูลเตียงผู้ป่วยได้ด้วย
ปัจจุบนั มีโรงพยาบาลและหน่วยบริการ
สาธารณสุข ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึง
สถานีกาชาด ของสภากาชาดไทย รวม
1,288 แห่ ง ใช้ แ พลตฟอร์ ม AMED
Telehealth ในการดูแลผูป้ ว่ ยโควิด 19 แบบ
แยกกักตัวที่บ้านและแยกกักตัวในชุมชน
(Community Isolation) มากกว่า 1 ล้านคน

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลใดต้องการทำ�ระบบ Home Isolation ทีมวิจัย A-MED สวทช.
พร้อมสนับสนุนระบบอย่างเต็มความสามารถ โดยติดต่อทีมวิจัยเพื่อใช้แพลตฟอร์มได้ที่ อีเมล a-med@nstda.or.th
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รักษ์ศักดิ์ สิทธิวิไล

ประติิมากรรมเต่่าดำในศาสตร์์ฮวงจุ้้�ย
ที่่�มาภาพ : https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Wudanghshan-Xuanwuin-Beijing-Capital-Museum-3796.jpg

เสวีียนอู่่�

เต่่าผสมงูู แค่่ในตำำ�นาน
หรืือว่่ามีีอยู่่�จริิง ?
เต่า่ เป็็นสััตว์เ์ ลืือดเย็็นในชั้น
้� สััตว์เ์ ลื้้�อยคลานที่วิ
่� วั
ิ ฒ
ั นาการ
มานานกว่่า 200 ล้้านปีี เรีียกได้้ว่่าเกิิดมาก่่อนเชื้้�อสาย
มนุุ ษ ย์์ ตอ นแยกออกจากบรรพบุุ รุุ ษ ร่่วมสุุ ด ท้้ า ยกัั บ
ชิิมแพนซีี เมื่่�อราว 5 ล้้านปีีที่�แ
่ ล้้วหลายช่่วงตััวเลย แต่่ใน
แง่่ความสััมพัั นธ์์ระหว่่างมนุุษย์์กัับเต่่านั้้�น นอกจากจะ
สััมพัั นธ์์กัน
ั ตามธรรมชาติิแล้้วเรายัังผููกพัั นกัันในแง่่ของ
คติิความเชื่่�อมากมายลึึกซึ้้�ง
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กลุ่่�มดาวเต่่าดำกิินพื้้�นที่่� 1 ใน 4 ส่่วนของท้้องฟ้้าทั้้�งหมด โดยมีีส่่วนคอ
ของเก็็นบุุอยู่่�ในกลุ่่�มราศีีธนูู กระดองอยู่่�ในกลุ่่�มดาวราศีีมัังกร ราศีีกุุมภ์์
และเพกาซััส ส่่วนหางงููตั้้�งอยู่่�ในกลุ่่�มดาวเพกาซััสและแอนโดรเมดา
ที่่�มาภาพ : https://www.raritanval.edu/sites/default/files/aa_PDF%20
Files/6.x%20Community%20Resources/6.4.5_SD.11.ChineseSeasons.pdf

กระดููกเสี่่�ยงทายในสมััยราชวงศ์์ชางของจีีน
ที่่�มาภาพ : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shang_
dynasty_inscribed_scapula.jpg

เต่่ากัับสััญลัักษณ์์ของสััตว์์ที่่�มีีอายุุยืืนยาว

คนไทยมีความเชื่อว่าการปล่อยเต่าจะเป็นการต่อชีวิตให้
ยืนยาว ปล่อยเคราะห์ปล่อยโศกแต่ขณะเดียวกันก็เชื่อว่าหาก
เลีย้ งเต่าทีถ่ กู ปล่อยมาจะนำ�พาเคราะห์รา้ ยของคนอืน่ เข้ามาอยูใ่ น
บ้านตน ฟังดูงมงาย แต่กน็ า่ จะมีสว่ นจริง เพราะเต่าไทยทุกชนิดมี
กฎหมายคุม้ ครอง หากมีไว้ครอบครองย่อมเสีย่ งผิดกฎหมายควร
นำ�ไปปล่อยในสภาพแวดล้อมทีส่ ง่ เสริมคุณภาพชีวติ ตามชนิดของ
เต่าตัวนั้นน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด
ในสมัยราชวงศ์เซีย่ และราชวงศ์ชางของจีนก็มกี ารนำ�กระดอง
เต่ามาจารึกตัวอักษรเพื่อใช้เสี่ยงทายทำ�นายโชคชะตา เรียกว่า
“กระดูกเสี่ยงทาย” อักษรที่ใช้จารึกนี้พัฒนามาจนเป็นอักษรจีนที่
ใช้ ในปัจจุบัน
คติความเชื่อร่วมกันที่เด่นชัดที่สุดของชาวจีน ญี่ปุ่น และ
เกาหลี ซึ่งครอบคลุมไปถึงชนชาติอื่น ๆ ในแถบเอเชียตะวันออก
ด้วยนั้นคือ ยกให้เต่าเป็นสัตว์มงคล เป็นถึงหนึ่งในสี่สัตว์เทพ
ในความเชื่อเรื่องเทวะจตุรทิศ สัตว์เทพทั้งสี่นำ�มาใช้ ในศาสตร์
วิทยาการหลากหลายสาขา ไม่วา่ ทางดาราศาสตร์ ภูมศิ าสตร์ และ
การศึก

เทวะจตุุรทิิศ ประกอบด้้วยมัังกรเขีียว เสืือขาว หงส์์แดง และเต่่าดำ
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พญาเต่าดำ� (เสวียนอู่ ในภาษาจีน, เกมบุ ในภาษาญี่ปุ่น,
ฮยอนมู ในภาษาเกาหลี) เป็นเทพประจำ�ทิศเหนือเป็นตัวแทนของ
ฤดูหนาวหรือธาตุน�้ำ โดยตามตำ�นานมีลกั ษณะเป็นเต่าขนาดใหญ่ที่
มีงพู นั อยูร่ อบตัว เนือ่ งจากเต่าเป็นสัตว์ทมี่ อี ายุยนื ในขณะทีง่ เู ป็น
สัญลักษณ์ของการสืบพันธุแ์ ละเพิม่ จำ�นวน เต่าดำ�จึงเป็นตัวแทน
ของการมีชีวิตอันยืนยาวและการปกปักรักษา
หากดูเผิน ๆ เต่าดำ�น่าจะคล้ายสัตว์ลูกผสมในตำ�นานคล้าย
คิเมร่าที่ ไม่น่ามีอยู่จริงได้ แต่สำ�หรับเกลอที่ใกล้ชิดกับเต่าจะรู้
ดีว่าลักษณะร่วมของเต่ากับงูแบบนี้พบได้บ่อยในเต่าตัวตัวผู้ช่วง
ฤดูผสมพันธุ์ ใช่แล้วเกลอเอยส่วนที่เห็นเป็นงูนั้นแท้จริงแล้ว
มันคือ กระปู๋ (penis) ของเต่านั่นเอง

ภาพพญาเต่่าดำ

ชมคลิปอวัยวะเพศของเต่าทะเลตัวผู้ได้ที่

https://www.shutterstock.com/video/clip-1016478619-hawksbill-sea-turtle-eretmochelys-imbricata-shows-penis
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ชมคลิปอวัยวะเพศของเต่าบกตัวผู้เพิ่มเติมได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=ksMZ00690xE

อวัยวะเพศของเต่าเพศเมีย รอเวลาที่จะกลายเป็นเต่าตัวน้อย ๆ
ออกมาสู้ชีวิตบนโลกนี้ต่อไป
แม้เต่าจะเป็นสัญลักษณ์ของอายุที่ยืนยาว ความเป็นอมตะ
มาแต่ครั้งโบราณ แต่เราและเกลอทุกคนทราบกันดีว่าในทุกวันนี้
จำ�นวนและชนิดของเต่ามีแนวโน้มลดลงทุกที ทางองค์กรอนุรกั ษ์
และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเล สหรัฐอเมริกา จึงได้เสนอให้
ทุกวันที่ 23 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันเต่าโลก (World Turtle Day)
เพื่อกระตุ้นเตือนให้มนุษย์ โลกตระหนักรู้และร่วมกันอนุรักษ์เต่า
ประเทศไทยเองได้ เ ข้ า ร่ ว มกั บ การอนุ รั ก ษ์ ด้ ว ยการออก
กฎหมายให้เต่าไทยทุกชนิด เช่น เต่าหกเหลือง เต่ากระ เป็นสัตว์ปา่
คุม้ ครอง ยกเว้นเต่ามะเฟืองที่ได้รบั การยกระดับให้เป็นสัตว์ปา่ สงวน
และเต่ า หายากจากต่ า งประเทศตามอนุ สั ญ ญาไซเตส เช่ น
เต่าดาวอินเดีย เป็นสัตว์ป่าควบคุม ห้ามล่า ห้ามครอบครอง
ห้ามค้า หรือห้ามนำ�เข้า–ส่งออกโดยไม่ได้รับอนุญาต
ถึ ง เวลาแล้ ว ที่ พ วกเราควรมาร่ ว มด้ ว ยช่ ว ยอนุ รั ก ษ์ เ ต่ า ไป
ด้วยกัน ก่อนที่พวกมันจะลดน้อยค่อย ๆ หายไปจนเหลือเพียงแค่
ชื่อในหมู่ดาวหรือเป็นแค่เพียงสัตว์ ในตำ�นานเท่านั้น

กระปู๋ของเต่าทั้งเต่าบกและเต่าน้ำ�มีลักษณะเป็นก้อนเนี้อ
ขนาดใหญ่ยนื่ ออกมาและมีสว่ นปลายบานออกคล้ายหัวงู ซึง่ ตาม
ปกติแล้วกระปูอ๋ นั มโหฬารของเต่านีจ้ ะหดอยูภ่ ายในตัวเงียบ ๆ จะ
ยืดยาวออกมาเฉพาะตอนใช้ผสมพันธุ์หรือตอนก้าวร้าวเท่านั้น
โอกาสพบเห็นจึงไม่ได้มีบ่อย ๆ ทำ�ให้กลายเป็นเรื่องชวนตกใจ
และชวนเข้าใจผิดต่อผูพ้ บเห็นที่ไม่คนุ้ เคย จนคิดไปว่าเป็นเต่าทีม่ ี
ส่วนผสมของงูแบบที่ปรากฏในตำ�นาน
กระปู๋ที่ยืดยาวออกมาแบบนี้ช่วยให้การผสมพันธุ์ของเต่า
ประสบความสำ � เร็ จ มากขึ้ น เนื่ อ งจากการผสมพั น ธุ์ ข องเต่ า
เป็นการผสมพันธุ์แบบภายใน (internal fertilization) ส่วนที่ยื่น
ออกมาจะเป็นส่วนกระปูเ๋ ท่านัน้ ส่วนอัณฑะจะยังอยูใ่ นตัวเต่าเพือ่
รักษาอุณหภูมิให้เหมาะสมต่อการสร้างและการเคลื่อนที่ของตัว
อสุจิของเต่า เต่าเพศผู้จะขึ้นคร่อมอยู่บนหลังเต่าเพศเมีย ทั้งคู่
จะยืน่ อวัยวะเพศมาพบกัน จากนัน้ เต่าเพศผูก้ จ็ ะถ่ายน้�ำ เชือ้ เข้าสู่
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อว. เดิินหน้้าใช้้ BCG เพิ่่� มมููลค่่า
‘ผ้้าทอทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้’

สวทช. ร่่วม กฟผ. และเอกชนไทย-จีีน
เดิินหน้้านำำ�ร่่องวิินมอเตอร์์ไซค์์ไฟฟ้้า

อว. โดย สวทช. นำ�องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เข้าต่อยอดฐานทุนจุดแข็งของทุง่ กุลาร้องไห้ดา้ นผ้าทอ ด้วย
การถ่ายทอดความรู้การใช้เทคโนโลยี ‘เอนไซม์เอนอีซ (ENZease)’
สารชีวภาพที่ผลิตจากเชื้อจุลินทรีย์ ในการทำ�ความสะอาดเส้นใย
ผ้าฝ้าย เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการติดสีธรรมชาติ และลดเวลาการย้อมสี
ทดแทนการใช้สารเคมีในการซักล้าง เทคโนโลยีนี้ทั้งเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและยังช่วยลดต้นทุนในการฟอกย้อมอีกด้วย
นอกจากเทคโนโลยีข้างต้นแล้ว สวทช. ยังได้นำ�นาโนเทคโนโลยี
เพิม่ สมบัตพิ เิ ศษให้ ‘ผ้าทอเบญจศรีของดีจงั หวัดศรีสะเกษมีกลิน่ หอม
ดอกลำ�ดวน’ ดอกไม้ประจำ�จังหวัดเพือ่ เพิม่ อัตลักษณ์ ให้แก่ผา้ ทอ เพิม่
โอกาสในการสร้างรายได้ ให้แก่คนในพืน้ ที่ ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG
ที่เป็นวาระแห่งชาติ

เ

อ็นเทค สวทช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งเสริมการใช้
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะและโครงการความร่วมมือด้านงาน
วิจัยในโครงการ “Mainstreaming Electric 2 and 3 Wheelers in
Thailand: Phase II” ซึ่งในเฟสแรกที่ผ่านมาได้ โฟกัสที่การพัฒนา
นโยบายเพือ่ สนับสนุนการเปลีย่ นผ่านสูร่ ะบบขนส่งด้วยยานยนต์ไฟฟ้า
และในเฟสสองนี้จะโฟกัสที่การนำ�ร่องการใช้รถจักรยานยนต์
ไฟฟ้าสาธารณะภายในพืน้ ที่ กฟผ. เพือ่ เก็บข้อมูลการใช้งานจริง โดย
จะมีการติดตามเก็บข้อมูลด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์ และสิง่ แวดล้อม
เป็นเวลา 1 ปี เพือ่ สร้างโมเดลทีเ่ หมาะสมในการขยายผลวินมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เพื่อร่วมนำ�พาประเทศไปสู่เป้าหมายคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี
พ.ศ. 2593

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

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม : ผู้จัดการออนไลน์
(https://bit.ly/3kIwC0Y)

‘คาร์์บอนกััมมัันต์์จากไม้้ไก่่ย่า่ ง’
ของดีีชุม
ุ ชนทุ่่�งกุุลา

นาโนเทค สวทช. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 'คาร์บอนกัมมันต์'
หรือ 'activated carbon' ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตดิ ดู ซับกลิน่ และสิง่ ปนเปือ้ นได้
ดีจากวัสดุเหลือทิง้ ทางการเกษตรหรืออาหาร โดยร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษในการแลกเปลีย่ นและถ่ายทอดองค์ความรู้ จนได้เป็น
เทคโนโลยีการผลิตถ่านคาร์บอนกัมมันต์จากไม้ไก่ย่าง วัสดุเหลือทิ้ง
ที่มีมากของชุมชนทุ่งกุลา ที่ทั้งช่วยลดขยะ และสร้างมูลค่าเพิ่มตาม
โมเดลเศรษฐกิจ BCG
ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม : ผู้จัดการออนไลน์
(https://bit.ly/3kIwC0Y)
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'จิ้้ง
� จกหิินวงจัันทร์์' จิ้้ง
� จกชนิิดใหม่่ของโลก

ไข้มาลาเรียโนวไซ (Plasmodium knowlesi) คือ โรคไข้มาลาเรีย
ที่ติดต่อจากลิงสู่คนโดยมียุงก้นปล่องเป็นพาหะ ปัจจุบันยังไม่มีการ
ศึกษาที่ชัดเจนว่ายุงสามารถเป็นพาหะนำ�เชื้อชนิดนี้จากคนสู่คนได้
หรือไม่ ทั้งนี้ลิงชนิดที่เป็นสัตว์รังโรคที่พบในไทย ได้แก่ ลิงกัง ลิงวอก
ลิงเสน ลิงแสม และลิงอ้ายเงียะ
สำ�หรับในประเทศไทยมีรายงานพบโรคนีค้ รัง้ แรกเมือ่ ปี พ.ศ. 2547
จากนั้นมีการพบเพิ่มปีละประมาณ 10 ราย แต่ในครึ่งแรกของปี
งบประมาณนี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พบ
ผู้ป่วยแล้วสูงถึง 70 ราย โดยจังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก
คือ จังหวัดระนอง สงขลา และตราด ดังนั้นผู้ที่มีประวัติสัมผัสลิงป่า
ในพืน้ ทีด่ งั กล่าวแล้วมีอาการไข้สงู ปวดศีรษะ หนาวสัน่ เหงือ่ ออกมาก
ควรรีบพบแพทย์เพื่อแจ้งประวัติการเข้าป่าและเจาะเลือดตรวจหา
เชื้อมาลาเรียโดยด่วน เพราะหากช้าอาจมีอาการแทรกซ้อนร้ายแรง
ถึงขั้นเสียชีวิตได้
ประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ สีย่ ง ผูท้ �ำ งานในป่า หรือนักท่องเทีย่ ว
ควรป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด โดยสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด ทายากันยุง
และนอนในมุ้ง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน
กรมควบคุมโรค เบอร์ โทรศัพท์ 1422

อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช นักวิชาการประมงชำ�นาญการ กรมประมง และ
ทีมสำ�รวจ พบ 'จิง้ จกหินวงจันทร์' จิง้ จกชนิดใหม่ของโลก ณ ถ้�ำ เขาจันทร์
จังหวัดลพบุรี เป็นจิ้งจกหินไม่มีเล็บบนนิ้วที่ 1 ลำ�ตัวมีสีน้ำ�ตาลอ่อน
มีลายโค้งสีเข้มคล้ายรูปพระจันทร์เสี้ยว ทีมค้นพบได้ตั้งชื่อให้ว่า
‘Gehyra wongchan Pauwels, Meesook, Kunya, Donbundit &
Sumontha, 2022’ และให้ชื่อไทยว่า 'วงจันทร์'
ทั้งนี้จากการสำ�รวจพื้นที่เขาหินปูนพบว่า สิ่งมีชีวิตหลายชนิด
บริเวณนี้มีความจำ�เพาะกับถิ่นอาศัย ไม่สามารถปรับตัวไปอยู่ในระบบ
นิเวศอื่นได้ ดังนั้นหากถิ่นอาศัยถูกทำ�ลายอาจนำ�ไปสู่การสูญพันธุ์

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม : ไทยรัฐ
(https://bit.ly/3KMnyTi)

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม : ฐานเศรษฐกิจ
(https://bit.ly/38THshT)

ไข้้มาลาเรีีย 'โนวไซ' ติิดต่่อจากลิิงสู่่�คน
'City Nature Challenge 2022'
กิิจกรรมตะลุุยสำำ�รวจธรรมชาติิ
ในเมืืองใหญ่่ทั่่�วโลก
เมือ่ วันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม ทีผ่ า่ นมา California Academy
of Sciences, National Geographic Society และหน่วยงานพันธมิตร
ร่วมจัดงาน 'City Nature Challenge 2022 (CNC 2022)' กิจกรรม
ตะลุยสำ�รวจธรรมชาติในเมืองใหญ่ 400 เมือง 40 ประเทศ 6 ทวีป
ทัว่ โลก โดยมีแอปพลิเคชัน iNaturalist แอปพลิเคชันบันทึกการค้นพบ
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ความหลากหลายทางชีวภาพทีผ่ จู้ ดั งานหลักเป็นผูพ้ ฒ
ั นาขึน้ เป็นเครือ่ งมือ
กลางให้คนทัว่ โลกได้ ใช้ท�ำ กิจกรรมร่วมกันโดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย
ทัง้ นีป้ ระเทศไทยได้เข้าร่วมจัดงาน CNC 2022 ทีก่ รุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เมืองระยอง เมืองขอนแก่น เมืองเชียงใหม่ และ
เมืองหาดใหญ่ ติดตามผลการสำ�รวจในประเทศไทยได้ท่ี https://bit.
ly/3vLBMjd

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ�แบบสูบกลับลัดดิงตัน (Ludington) ตั้งอยู่ที่
ยอดผาเหนือทะเลสาบมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้ใช้
เทคโนโลยีสบู น้�ำ จากทะเลสาบด้านล่างขึน้ ไปทีอ่ า่ งเก็บน้�ำ ด้านบน แล้ว
ปล่อยให้น้ำ�ไหลผ่านสู่กังหันขนาดใหญ่ด้านล่าง ทำ�ให้ โรงไฟฟ้าแห่งนี้
มีกำ�ลังผลิตไฟฟ้าเพื่อแจกจ่ายได้มากถึง 1.6 ล้านครัวเรือน ถือเป็น
‘แหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก'
ปัจจุบันสหรัฐฯ มีโรงไฟฟ้าพลังน้ำ�แบบสูบกลับทั้งหมด 43 แห่ง
และมีกำ�ลังผลิตไฟฟ้ารวม 22 กิกะวัตต์ ซึ่งเป็นปริมาณเดียวกับที่
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลายแห่งในประเทศผลิตได้
ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม : VOA Thai
(https://bit.ly/3w3GVlv)

นัักวิิจััยญี่่�ปุ่่�นพัั ฒนา
‘ตะเกีียบไฟฟ้้าเพิ่่� มรสเค็็ม’
นักวิจัยมหาวิทยาลัยเมจิ (Meiji) ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับบริษัท
ผูผ้ ลิตเครือ่ งดืม่ คิรนิ โฮลดิงส์ (Kirin Holdings Co.) พัฒนา 'ตะเกียบ
เพิม่ รสชาติ' ด้วยเทคโนโลยีกระตุน้ ไฟฟ้าทีส่ ายรัดข้อมือ ทำ�ให้ชว่ ยเพิม่
รสเค็มในอาหารได้ถึง 1.5 เท่า
ตะเกียบชนิดเป็นประโยชน์อย่างมากต่อชาวญีป่ นุ่ เพราะคนญีป่ นุ่
วัยทำ�งานบริโภคเกลือเฉลีย่ วันละ 10 กรัม มากกว่าทีอ่ งค์การอนามัยโลก
แนะนำ�ถึงสองเท่า การบริโภคโซเดียมในปริมาณทีม่ ากเกินไปเป็นสาเหตุ
ของอาการเจ็บป่วย อาทิ ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง รวมถึง
โรคภัยไข้เจ็บอืน่ ๆ ปัจจุบนั ทีมวิจยั กำ�ลังปรับแต่งต้นแบบตะเกียบไฟฟ้า
โดยคาดว่าจะนำ�ออกสู่ตลาดได้เร็วสุดในต้นปีหน้า

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม : BBC ไทย
(https://bbc.in/3r0bPtp)

โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��แบบสููบกลัับ 'แบตเตอรี่่�
พลัังงานสะอาดขนาดใหญ่่ที่่�สุุดในโลก'

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม :
1) VOA Thai (https://bit.ly/3Fifrg9)
2) Reuters (https://reut.rs/3vUU81r)
3) Vice (https://bit.ly/3vNb2yA)
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รวิศ ทัศคร

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

ข้้าวโพดคั่่�ว

ของธรรมดา ที่่�ไม่่ธรรมดา
ข้้าวโพดเป็็นพืืชสำำ�คััญที่่�มนุุษย์์นำำ�มาเพาะปลููกและบริิโภคมา
ยาวนาน โดยพัั นธุ์์�ที่่�ใช้้ในปััจจุุบัันนี้้�มีีการปรัับปรุุงพัั นธุ์์�จาก
ธรรมชาติิและอยู่่�คู่่�กัับอารยธรรมของมนุุษย์์มาเป็็นเวลากว่่า
4,500 ปีี จึึงทำำ�ให้้แตกต่่างไปจากข้้าวโพดป่่าในตอนแรกมาก
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จ

ากหลั ก ฐานของพั น ธุ ก รรมข้ า วโพดและหลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ เราบ่งชี้ ได้อย่างค่อนข้างมั่นใจว่าถิ่นกำ�เนิด
ของมันอยู่ในพื้นที่แถบอเมริกากลาง ซึ่งชาวอินเดียนทั้งกลุ่มที่มี
อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่อย่างพวกมายา (Maya), แอซเท็ก (Aztec),
อินคา (Inca), อิโรควัวส์/อิระควอย (Iroquois) และชนพื้นเมือง
อืน่ ๆ ของอเมริกา รูจ้ กั นำ�มาปลูกและใช้บริโภคมาช้านานมากกว่า
ห้าพันปีก่อนคริสตกาล พวกเขาใช้ข้าวโพดทำ�แป้งเพื่อทำ�อาหาร
ต่าง ๆ หรือใช้ทำ�ขนมปัง โดยชาวมายาจะบดและเติมน้ำ�ลงไป
แล้วหมกใต้ขี้เถ้าของกองไฟที่ยังคุกรุ่น ซึ่งบางครั้งอาจมีการเติม
เลือดปศุสัตว์ลงไปในสูตรในงานเทศกาล ส่วนเผ่าอิโรควัวส์จะ
ใช้วิธีตำ�ข้าวโพดให้เป็นแป้ง แล้วผสมน้ำ�ลงไป ซึ่งบางครั้งจะใส่
ถั่วต้ม ผลเบอร์รี หรือลูกนัตต่าง ๆ ลงไปด้วย จากนั้นปั้นก้อน
แล้วเอาลงไปต้มในน้ำ�เดือด เสิร์ฟทานทั้งร้อนและเย็น ทอดด้วย
น้ำ�มันดอกทานตะวัน รวมถึงอาจเอาไปวางบนถาดดินเหนียวใน
กองไฟอีกด้วย ชาวอินเดียนยังนิยมเอาขาวโพดไปหมักทำ�เหล้า
ข้าวโพด (Chica) และหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมของชนพื้น
เมืองทวีปอเมริกาก็คือ “ข้าวโพดคั่ว” ของว่างกินเพลินของใคร
หลายคนนั่นเอง
ไม่ใช่วา่ ข้าวโพดทุกชนิดจะนำ�มาทำ�เป็นข้าวโพดคัว่ ได้ ข้าวโพด
ทีน่ �ำ มาคัว่ ได้ดจี ะต้องคัดพันธุ์ โดยเฉพาะ ลักษณะเฉพาะที่ใช้แยก
ข้าวโพดคั่วออกจากข้าวโพดชนิดอื่น ๆ ก็คือเมล็ดของมัน ซึ่งส่วน
ของผนังผล (pericarp) หรือทีเ่ ราเรียกว่า เปลือกเมล็ดข้าวโพด ของ
ข้าวโพดสายพันธุ์ที่เอามาทำ�ข้าวโพดคั่วนั้นจะมีความหนาและมี
ความแข็งแรงเชิงกลมากกว่าข้าวโพดทัว่ ไปราว 1.4 เท่า นอกจากนี้
สัมประสิทธิก์ ารถ่ายเทความร้อนในเมล็ดยังมากกว่าข้าวโพดทัว่ ไป
ราว 1.9 เท่า ทำ�ให้ความร้อนถ่ายเทเข้าไปภายในเมล็ดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เคยมีผเู้ สนอแนวคิดไว้วา่ โครงร่างสามมิตขิ องผนังเซลล์
ข้าวโพดที่ใช้คั่วมีระเบียบมากกว่าข้าวโพดธรรมดาอีกด้วย
ล่าสุด ดามัสเซโน จูเนียร์ (Damasceno Junior) และทีมวิจยั
ศึกษาพบว่านอกจากความหนาของผนังผลชัน้ ใน (endocarp) ของ
เมล็ดข้าวโพดแล้ว องค์ประกอบของผนังเซลล์ ในส่วนผนังผล
โดยเฉพาะปริมาณของสารลิกนิน ยังมีผลต่อการขยายตัวขณะ
แตกฟูอีกด้วย โดยในสายพันธุ์ที่มีลิกนินปริมาณมากจะแตกฟูได้
ดีขึ้น[3] และการจะทำ�ให้ข้าวโพดคั่วแตกดีนั้น ปริมาณความชื้น

จะส่งผลต่อปริมาตรตอนที่ข้าวโพดแตกอย่างมีนัยสำ�คัญ โดยทั้ง
ขนาดชิน้ และปริมาตรจะเพิม่ ขึน้ เมือ่ ความชืน้ เพิม่ จนถึงร้อยละ 14
จากนั้นถ้าความชื้นยังเพิ่มขึ้นอีก จะมีปริมาตรลดลง
การทำ�ให้ข้าวโพดแตกมีหลายวิธี การใช้กระทะคั่วกับน้ำ�มัน
และเกลือจะให้ผลออกมาไม่ดที ง้ั ปริมาตรการขยายตัวและขนาดเม็ด
แต่หากคั่วโดยใช้ ไมโครเวฟจะมีเม็ดที่แตกมากที่สุด แต่ก็จะมี
ร้อยละของเม็ดทีย่ งั ไม่แตกมากทีส่ ดุ ด้วยเช่นกัน พันธุข์ องข้าวโพด
ก็มผี ล โดยพันธุล์ กู ผสม (F1) ทีม่ กี ารควบคุมจะมีมากกว่าพันธุผ์ สม
เปิดหรือพันธุ์ปล่อย (OP) เป็นต้น[5]
ในการแตกตัวของป๊อปคอร์น ส่วนของผนังผลซึง่ ประกอบด้วย
ชัน้ ย่อย ๆ หลายชัน้ อัดกันแน่นจะทำ�หน้าทีเ่ หมือนเป็นภาชนะกักเก็บ
ความดันและเป็นชั้นกั้นความชื้น และด้วยความแข็งของมันจะ
ทำ�ให้ขา้ วโพดแตกตัวขยายออกก็ตอ่ เมือ่ ได้รบั ความร้อนทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
เกิน 180 องศาเซลเซียสขึ้นไป ถัดจากชั้นผนังผลจะเป็นชั้นของ
เซลล์เยือ่ อลูโรน (aleurone layer) ซึง่ ชัน้ นีถ้ า้ เป็นเมล็ดข้าวจะเป็น
ชัน้ รำ�ละเอียด ถัดจากนัน้ จึงจะเป็นส่วนของคัพภาหารหรือเอนโด
สเปิร์ม (endosperm)
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ในระยะเวลาสั้น ๆ ในระหว่างกระบวนการขยายตัวนั้นส่วน
คัพภาหาร จะเกิดกระบวนการเจลาติไนเซชันและพองตัวเป็น
โครงสร้างเหมือนฟองน้ำ� เนื่องจากความดันไอน้ำ�ร้อนยวดยิ่ง
ภายในซึ่งอาจขึ้นไปถึง 930.8 kPa (135 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
หรือราว 9.2 เท่าของความดันบรรยากาศ จากนั้นเมื่อเปลือก
เมล็ดข้าวโพดแตก คัพภาหารทีอ่ ยูใ่ นสภาวะเจลาติไนซ์จะขยายตัว
ออกมาทันทีและแข็งตัวเป็นเนื้อข้าวโพดคั่วสีขาวที่เราเห็นกัน
ด้วยกลไกที่คล้ายกับที่พบในโดแป้งที่กำ�ลังออกมาจากเครื่อง
เอกซ์ทรูเดอร์หรือเครื่องอัดสุกแบบเกลียวที่ใช้ ในอุตสาหกรรม
ขนมขบเคี้ยว

โครงร่างแหของโปรตีน ซึง่ ทัง้ หมดอยูใ่ นโครงสร้างของผนังเซลล์
ทีม่ ลี กั ษณะเป็นรูปทรงเหลีย่ มหลายหน้าด้วยเช่นกัน และส่วนทีม่ ี
ลักษณะทึบแสง (opaque endosperm: OE) (อาจเรียกว่า floury
หรือ soft endosperm) ซึง่ จะอยูร่ อบ ๆ ส่วนทีเ่ ป็นต้นอ่อน (germ: G)
ที่ตรงฐานและตรงกลางเมล็ดประกอบด้วยเม็ดแป้งทรงกลมที่มี
ขนาดเท่า ๆ กัน มีฟลิ ม์ ของโปรตีนคลุมอยู่ และมีชอ่ งรูของอากาศ
แทรกจำ�นวนมาก[6],[8]

ภาพถ่่ายผ่่านกล้้องจุุลทรรศน์์อิิเล็็กตรอนของโครงสร้้างเมล็็ดข้้าวโพด
หลัังคั่่�วจนแตกฟูู
ที่่�มาภาพ : [8]
ภาพถ่่ายผ่่านกล้้องจุุลทรรศน์์อิิเล็็กตรอนของโครงสร้้างเมล็็ดข้้าวโพด
a) เม็็ดข้้าวโพดก่่อนพองผ่่าตามยาว b) translucent endosperm
c) opaque endosperm d) ส่่วนนอกของเมล็็ด แสดงส่่วนเยื่่�ออลููโรน
(A) และผนัังผล
ที่่�มาภาพ : [8]

เนือ้ ข้าวโพดคัว่ หลังเมล็ดแตกบานออกมาแล้วเป็นอะไรทีค่ อ่ น
ข้างพิเศษ จากภาพถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนในรูป a
จะเห็นว่าส่วนเปลือกเมล็ดข้าวโพด (pericarp) จะระเบิดออก
และไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนอกจากแตกออก รูป b
เซลล์ของเยื่ออลูโรนไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก เช่นเดียวกับ
รอบนอกของคัพภาหาร แต่ในรูป c เนื้อด้านในของคัพภาหาร
จะขยายตัวออกอย่างมาก ซึ่งหากเลือกนำ�เมล็ดที่แตกออกไม่
มากมาสังเกตดูในรูป d จะเห็นพัฒนาการของเม็ดแป้ง จากที่ยัง
คงรูปอยู่ ไปจนถึงรูปที่มีการยืดขยายตัวออก

ส่วนคัพภาหารนัน้ มีทงั้ ส่วนทีม่ ลี กั ษณะโปร่งแสง (translucent
endosperm: TE) (อาจเรียกว่า vitreous, horny หรือ hard
endosperm) ทีอ่ ยูต่ รงยอดหรือขอบนอกของเมล็ดซึง่ ประกอบด้วย
เม็ ด แป้ ง ลั ก ษณะเป็ น รู ป ทรงเหลี่ ย มหลายหน้ า (polygonal
shaped) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8–17 ไมครอน แทรกตัวอยู่ใน
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ซ้้ายบน คืือคััพภาหารส่่วนโปร่่งแสง (vitreous endosperm) ของ
ข้้าวโพดดิิบ ลููกศรชี้้�ที่่�ขอบนอกของเซลล์์ในเนื้้�อคััพภาหาร ถ่่ายด้้วย
SEM เส้้นดำขนาด 100 ไมครอน ; ขวาบน คืือภาพถ่่ายด้้วยวิิธีี FM
ดููการเกิิด autofluorescence ของกรด ferulic เส้้นขาวขนาด
30 ไมครอน ; ซ้้ายล่่าง คืือภาพถ่่าย SEM ที่่�ซููมใกล้้ขึ้้�นอีีกให้้เห็็นเม็็ด
แป้้งแต่่ละเม็็ด ซึ่่�งมีีลัักษณะเป็็นรููปทรงเหลี่่�ยมเช่่นกััน เส้้นดำขนาด
10 ไมครอน ; ขวาล่่าง ภาพถ่่าย SEM ของเนื้้�อข้้าวโพดหลัังคั่่�วจนแตก
พอง เส้้นประแสดงถึึงเซลล์์ในคััพภาหารซึ่่�งยัังคงรููปอยู่่�และมีีโครงสร้้าง
โฟมแป้้งในนั้้�น โพรงอากาศ (air bubble, AB) แต่่ละโพรงเกิิดจาก
เม็็ดแป้้งแต่่ละเม็็ดที่่�ขยายตััวออก เส้้นดำขนาด 100 ไมครอน
ที่่�มาภาพ : [9]

รููปร่่างแบบต่่าง ๆ ของข้้าวโพดคั่่�วที่่�บานแล้้ว (popcorn flake)
ซ้้ายบน รููปร่่างเหมืือนเห็็ด (mushroom shape) ขวาบน รููปร่่างที่่�เกิิด
การขยายตััวข้้างเดีียว (unilaterally expanded) ขวาล่่าง รููปร่่างที่่�
เกิิดการขยายตััวสองด้้าน (bilaterally expanded) และซ้้ายล่่าง
รููปร่่างที่่เ� กิิดการขยายตััวออกหลาย ๆ ด้้าน (multilaterally expanded)
ที่่�มาภาพ : [6]

ซึ่งแม้จะมาจากข้าวโพดพันธุ์เดียวกันเช่นพันธุ์ yellow butterfly
(YP) เมล็ดที่มีองค์ประกอบต่างกันก็จะให้รูปร่างในการแตก
บานออกมาไม่ เ หมื อ นกั น โดยการคั่ ว แต่ ล ะครั้ ง จะมี เ มล็ ด ที่
ขยายตัวด้านเดียวร้อยละ 9 ขยายตัวสองด้านร้อยละ 71.2 และ
ขยายตัวหลายด้านร้อยละ 12.3 ส่วนอีกร้อยละ 7.6 คือเม็ดที่
ไม่แตก ซึ่งเม็ดที่ขยายตัวด้านเดียวจะมีไขมัน ไขมันอิ่มตัว และ
โซเดียมมากที่สุด ส่วนเม็ดที่ขยายตัวหลายด้านจะมีระดับโปรตีน
คาร์ โบไฮเดรต และสารให้กลิ่นในกลุ่มไพราซีน (pyrazines) ที่มี
กลิ่นของข้าวโพดคั่วสูงที่สุด โดยจากการนำ�ไปวิเคราะห์ด้วยวิธี
SPME-GC-MS พบว่ามีสารประกอบระเหยง่ายอยู่ถึง 48 ชนิด
ทัง้ ในกลุม่ ของอัลดีไฮด์ แอลกอฮอล์ ไพราซีน แล็กโตน และกลีเซอไรด์
โดยเม็ดที่ขยายตัวหลายด้านจะมีสาร 2.5-dimetyl-pyrazine,
2-ethyl-5-methyl-pyrazine, 3-ethyl-2.5-dimethyl-pyrazine,
และ 2-methyl-pyrazine มากกว่าเม็ดที่ขยายตัวด้านเดียวหรือ
สองด้าน[6],[7] ซึ่งแปลว่าหอมที่สุดนั่นเอง แต่หวังว่าจะไม่มีใคร
เสียเวลาลงทุนเขี่ยเม็ดข้าวโพดคั่วแบบที่หอมกว่าเพื่อนแยก
ออกมาทานต่างหากหรอกนะครับ

โพรงแต่ละโพรงทีเ่ ห็นในรูปเกิดจากเม็ดแป้งแต่ละเม็ดทีข่ ยาย
ตัวออก ซึ่งเม็ดแป้งพวกนี้เดิมอยู่ในขอบเขตของเซลล์ที่อยู่ใน
คัพภาหาร ซึง่ มีผศู้ กึ ษาโดยใช้เทคนิค fluorescence microscopy
(FM) โดยใช้กล้องส่องการเกิด autofluorescence ของเนือ้ ข้าวโพดคัว่ [9]
แล้วพบว่าเมือ่ พองออกมาแล้ว เศษโครงสร้างทีเ่ หลืออยูข่ องผนัง
เซลล์เหล่านัน้ ก็ยงั คงรูปอยูใ่ นโครงสร้างของโฟมแป้งทีเ่ กิดขึน้ โดย
ยังคงมีรูปทรงเหลี่ยมหลายหน้าเช่นเดิม ดังในรูปด้านบน
ถ้าคุณผูอ้ า่ นเป็นคนช่างสังเกต ระหว่างซือ้ ป๊อปคอร์นกินเล่น
ก่อนเข้าโรงภาพยนตร์จะเห็นว่าเม็ดข้าวโพดคัว่ ทีบ่ านออกมาแล้ว
นั้นมีรูปร่างในแบบต่าง ๆ กันอยู่ ซึ่งความจริงแล้วจากการศึกษา
พบว่าเม็ดทีบ่ านออกมาแล้วซึง่ เรียกว่า flakes นัน้ มีอยูส่ แี่ บบ โดย
รูปร่างของมันจะขึ้นกับพันธุ์ของข้าวโพดที่ใช้คั่ว แบ่งได้เป็นพันธุ์
yellow mushroom, white butterfly และ yellow butterfly ซึง่ รูปร่าง
ของพันธุ์ mushroom จะแตกออกมาเป็นเม็ดกลมเหมือนเห็ด
แต่พันธุ์ butterfly จะมีการแตกออกมาในอีกสามรูปร่างที่เหลือ
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จริง ๆ แล้วที่คนเขาชอบพูดกันว่าขายป๊อบคอร์นแล้วกำ�ไรดี
ก็เพราะว่าป๊อปคอร์นที่ขายนั้นดูแล้วปริมาณเยอะ แต่ที่จริงมัน
เบามาก ป๊อบคอร์นจัดเป็นหนึง่ ในอาหารกลุม่ aerated food หรือ
อาหารทีม่ อี ากาศแทรกอยูภ่ ายใน และยังเป็นอาหารทีม่ อี ากาศใน
ตัวมากที่สุด ซึ่งสามารถขยายตัวจากเดิมได้มากที่สุดถึง 25 เท่า
และมีสัดส่วนของก๊าซคิดเป็นมากกว่าร้อยละ 95 โดยปริมาตร
ข้าวโพดคั่วมีปริมาตรจำ�เพาะมากกว่า 14 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ต่อกรัม และมีความหนาแน่นน้อยกว่า 0.07 กรัมต่อลูกบาศก์
เซนติเมตร[4] ซึง่ จัดว่าพองทีส่ ดุ ในอาหารกลุม่ นี้ ตามมาด้วยเค้กข้าว
(rice cake) ซึง่ เป็นข้าวพองอัดเป็นชิน้ กลมแบน หน้าตาคล้ายข้าว
แต๋นบ้านเรา มีสัดส่วนของก๊าซร้อยละ 90–92 จัดเป็นอาหารที่มี
อากาศแทรกอยู่เยอะที่สุดอันดับที่สองรองจากข้าวโพดคั่ว
ด้วยเหตุที่ว่าข้าวโพดคั่วที่บานแล้วแต่ละชิ้นจัดเป็นอนุภาคที่
มีรูปร่างไม่แน่นอน ซึ่งรูปแบบการจัดเรียงตัวมีความสำ�คัญมาก
ด้านผูบ้ ริโภคใคร ๆ ก็มกั จะชอบข้าวโพดคัว่ ทีฟ่ ู ๆ พอง ๆ ทีแ่ ปลว่า
ต้องมีค่าความหนาแน่นรวม (bulk density) ต่ำ� ๆ ซึ่งหากค่าต่ำ�
เท่าไร ก็ยิ่งจะไปเพิ่มกำ�ไรแก่โรงภาพยนตร์เท่านั้น เพราะเขา
ซื้อข้าวโพดเป็นน้ำ�หนักและขายเป็นปริมาตรต่อกล่องหรือถ้วย

ด้วยความน่าสนใจทั้งในเชิงวิศวกรรมอาหารและในเชิงการค้า
จึงมีคนศึกษาจนได้ โดยแปลงข้อมูลเม็ดข้าวโพดจำ�นวนมากที่ได้
จากการสแกนด้วยเทคนิค x-ray computed tomography แล้ว
บรรจุมนั ลงในถ้วยกระบะใหญ่ (แบบชามอ่างทีข่ ายให้คนทีช่ อบรับ
ประทานข้าวโพดคั่วแบบจุใจในโรงภาพยนตร์) ซึ่งเจ้าถ้วยนี้ก็ถูก
สแกนเข้าคอมพิวเตอร์เหมือนกัน และจำ�ลองผลในคอมพิวเตอร์
ด้วยโปรแกรม Digipac พบว่า หากบรรจุด้วยเม็ดที่มีรูปร่างแบบ
bilateral shape ปริมาณร้อยละ 36.9 และ multilateral shape
ปริมาณร้อยละ 63.1 จะใช้เม็ดข้าวโพดปริมาณน้อยที่สุดในการ
บรรจุลงในถ้วย ซึ่งมีการคำ�นวณค่า packing fraction
ด้วย
ค่านีค้ อื อัตราส่วนของปริมาตรของเม็ดของแข็งทัง้ หมดในภาชนะ
บรรจุต่อปริมาตรโดยรวมของภาชนะบรรจุ ซึ่งในการจำ�ลองผล
มีค่าตั้งแต่ = 0.14 ในกรณีของการใช้ส่วนผสมเป็นเม็ดทรง
แบบ unilateral ร้อยละ 10 + แบบ bilateral ร้อยละ 75 + แบบ
multilateral ร้อยละ 15 ไปจนถึง = 0.28 เมื่อใช้เม็ดรูปทรง
แบบ unilateral ล้วน ๆ มาบรรจุลงถ้วย ซึ่งทำ�ให้เข้าใจว่ารูปทรง
มีผลต่อความแน่นของการบรรจุอย่างไร

รููปสามมิิติิของเม็็ดข้้าวโพดคั่่�วทั้้�งสามแบบที่่�ทำให้้เป็็นข้้อมููลดิิจิิทััลโดยอาศััยการสแกนด้้วยเทคนิิค x-ray tomography โดยรููปซ้้ายคืือรููปทรงของเม็็ดที่่�
ขยายตััวด้้านเดีียว (unilateral polymorphism) รููปต่่อมาขยายตััวสองด้้าน (bilateral polymorphism) และขยายตััวออกหลายด้้าน (multilateral
polymorphism) ส่่วนขวาสุุดแสดงการจำลองผลการบรรจุุลงในบรรจุุภััณฑ์์แบบถัังใหญ่่แบบที่่�จำหน่่ายในโรงภาพยนตร์์
ที่่�มาภาพ : [10]
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ความน่่าสนใจของข้้าวโพดคั่่�วในการเป็็น
วััสดุุแห่่งอนาคต
ไม่น่าเชื่อว่าสิ่งทื่เราเคี้ยวกินกันเป็นธรรมดาจะมีประโยชน์
อย่างอืน่ เหนือความคาดหมาย ไม่นานมานีข้ า้ วโพดคัว่ ได้รบั ความ
สนใจจากนักวิจัยในเมืองจีนจำ�นวนมาก เหตุเพราะมันเป็นวัสดุ
ที่มีราคาถูก และจากโครงสร้างเชิงจุลภาคของมันที่มีลักษณะฟู
เป็นรูพรุนคล้ายรังผึ้ง จึงมีการนำ�มาเตรียมเป็นถ่านกัมมันต์
(activated carbon) และปรับสภาพทางเคมีเพือ่ งานหลากหลายชนิด
โดยถ่านกัมมันต์ทที่ �ำ จากข้าวโพดคัว่ มีชอื่ ย่อว่า PCs หรือ PDACs
(popcorn derived activated carbon)
ตัวอย่างหนึ่งของการเอา PDACs ไปใช้งานก็คือ การเอา
ไปพัฒนาเป็นวัสดุทำ�ขั้วอิเล็กโทรดสำ�หรับตัวเก็บประจุยิ่งยวด
(supercapacitor) โดยการกระจายอนุ ภ าคขนาดนาโนของ
NiCo2S4 ซึ่งเป็นหนึ่งในสารประกอบซัลไฟด์ของโลหะทรานสิชัน
ที่ดีที่สุดในการนำ�เอามาทำ�เป็นวัสดุอิเล็กโทรด ไปตามพื้นผิวของ
PDACs ที่มีโครงสร้างที่มีรูพรุนสูงมาก เนื่องจากจะทำ�ให้ได้พื้นที่
ผิวต่อปริมาตรสูงกว่าวิธีอนื่ ๆ ทีเ่ คยใช้ขึ้นรูป NiCo2S4 กันมาก่อน
หน้านี[12]
้ ตัวเก็บประจุยงิ่ ยวดนีค้ าดว่าจะนำ�มาใช้แทนแบตเตอรี่ใน
อนาคต เนื่องจากชาร์จได้ไวมาก มีวงรอบการชาร์จประจุเข้าได้
หลายครัง้ มาก ใช้ได้กบั ทัง้ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าประจำ�วันอย่างโทรศัพท์
มือถือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น
การจะทำ�ให้กองของเม็ดข้าวโพดคั่วในภาชนะที่บรรจุขายดู
“นุ่มฟู” ในความรู้สึกของผู้บริโภคนั้น นอกเหนือจากรูปร่างการ
แตกตัวของเม็ดที่กำ�หนดโดยพันธุ์ ซึ่งส่งผลต่อองค์ประกอบทาง
เคมีในเม็ดข้าวโพด และลักษณะการจัดเรียงตัวของเม็ดในถ้วย
แล้ว ความใหญ่ของเม็ดก็มคี วามสำ�คัญ จึงมีการทดลองคัว่ ข้าวโพด
ภายใต้ความดันสุญญากาศที่ความดัน 1/30 เท่าของความดัน
บรรยากาศปกติ โดยใช้อณ
ุ หภูมิ 150 องศาเซลเซียส โดยอุน่ หม้อ
ความดันให้รอ้ นก่อนใส่ขา้ วโพดลงไป พบว่าค่า expansion volume,
(cm3/g) มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ[11] มีการเสนอแบบ
จำ�ลองซึ่งเป็นสมการแสดงถึงอัตราการขยายตัวเชิงปริมาตรของ
เม็ดข้าวโพดเอาไว้ ในงานวิจัยด้วย ผู้สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติม
ได้ ในรายการอ้างอิงท้ายบทความ

การนำเอาข้้าวโพดคั่่�วไปเตรีียมเป็็นวััสดุุคอมโพสิิตเพื่่�อใช้้ในตััวเก็็บประจุุ
ยวดยิ่่�ง
ที่่�มาภาพ : [12]

พฤษภาคม 2565

27

ร้อยพัน
วิทยา
นอกจากนี้ยังมีการนำ� PDACs มาใช้เป็นตัวดูดซับสารต่าง ๆ
เช่น มีผู้วิจัยสำ�หรับใช้ดูดซับสีย้อมในน้ำ�เสียจากโรงงานผลิต
สียอ้ ม ซึง่ PDACs ทีเ่ ตรียมได้มคี า่ ความจุในการดูดซับ (adsorption
capacity) ถึง 7765 มิลลิกรัมต่อกรัม[13] หรือเอามาแปลงให้อยู่
ในสภาพแอโรเจลชนิด 3D macroscopic superhydrophobic

magnetic porous carbon aerogel (3DSMPC) ซึ่งแบบที่
เตรียมได้จากวัตถุดิบที่เป็นข้าวโพดคั่วนั้นมีความหนาแน่นเพียง
0.095 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และมีสมบัตไิ ม่ชอบน้�ำ สูงมาก
โดยมีมุมสัมผัสสูงถึง 151.6 สามารถเลือกดูดซับน้ำ�มันเชื้อเพลิง
ตัวทำ�ละลายอินทรีย์ และน้�ำ มันทีใ่ ช้ ในการบริโภค ออกจากน้�ำ ได้[14]
ซึ่งเป็นประโยชน์มาก ๆ ในงานด้านอุตสาหกรรมหรือการบำ�บัด
สิ่งแวดล้อม
อันที่จริงนอกจากข้าวโพดแล้วก็ยังมีเมล็ดพืชอื่นที่มีการนำ�
มาคั่วในแห่งอื่น ๆ ของโลกเช่นกัน อาทิ ข้าวฟ่าง (sorghum)
ควินัว เมล็ดผักโขม ข้าว (คนไทยใช้ข้าวเปลือกมาคั่วจนแตกเป็น
ข้าวตอก) และเมล็ดพืชอืน่ ๆ ซึง่ หากมีเรือ่ งราวทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับ
พืชเหล่านี้อาจได้นำ�มาเล่าให้ฟังกันในฉบับต่อ ๆ ไปครับ

อ้างอิง
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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

มหากาพย์์สงคราม
ฆ่่าล้้างเผ่่าพัั นธุ์์�ยุุง
ภาค 1

วืืดดดดดด... เสีียงมืือของเขาเหวี่่�ยงผ่่านอากาศด้้วยความเร็็วสููง...
ผััวะ ...ใบหน้้าของเธอร้้อนผ่่าวไปครึ่่�งหน้้า เลืือดสีีแดงฉานเปื้้� อนเปรอะกระจายที่่�ข้้างแก้้มของเธอ...
เขาไม่่ได้้หึึงที่่�มัันแอบลอบเข้้ามาจููบลงเบา ๆ ที่่�แก้้มของเธอ
แต่่เขาทนไม่่ได้้ที่่�จะเห็็นมัันทำำ�ร้้ายเธอ โดยไม่่ทำำ�อะไรเลย
นี่่�คืือมรณกรรมของวายร้้ายสีีดำำ�เมี่่�ยม ที่่�นอกจากจะคอยกััด คอยบิินหึ่่�ง ๆ
สร้้างความรำำ�คาญแล้้ว ยัังเป็็นพาหะนำำ�โรคร้้ายที่่�อาจก่่อโรครุุนแรงจนถึึงชีีวิิตได้้อีีกด้้วย
การสัังหารจบลงด้้วยดีี แฮปปีีเอนดิิง
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คำ�

ว่ายุงร้ายยิ่งกว่าเสือนั้นไม่ผิด
เพราะถ้าเทียบสถิตกิ ารเสียชีวติ
ของมนุษย์ ในยุคนี้ โรคติดต่อที่มียุงเป็น
พาหะนั้นคร่าชีวิตผู้คนไปมากมายจริง ๆ
เรียกว่าเสือก็เสือเถอะ แถมสิงโต ช้าง
ฮิปโป และเหล่าสัตว์ร้าย ๆ เข้าไปด้วย
รวม ๆ กันแล้ว ยังคร่าชีวติ คนไปต่อปีไม่ถงึ
ครึ่งของจำ�นวนคนที่เสียชีวิตจากยุงเลย
อย่างโรคมาลาเรียในประเทศไทยอาจ
จะพบน้อยมาก ๆ จนหลาย ๆ คนมองว่า
ไม่ใช่ประเด็นปัญหา อย่างมากก็อาจจะมี
รายงานเจอแถว ๆ เขตชายแดน นาน ๆ ที
แต่ในความเป็นจริง มาลาเรียนั้นคือหนึ่ง
ในโรคติดเชื้อปรสิตตัวท็อปของโลก

จากประมาณการล่าสุด เชือ้ มาลาเรีย
หรือเชื้อพลาสโมเดียม ฟัลซิพารัม (Plasmodium falciparum) สามารถกระจายติดเชือ้
ไปได้มากถึงราว ๆ สามร้อยล้านคนต่อปีทว่ั โลก
และแม้ ว่ า อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต จากโรคนี้
จะไม่สงู นัก แค่ราว 1 เปอร์เซ็นต์ แต่ถา้ มอง
เป็นตัวเลขนั่นคือสามล้านคนต่อปี และ
นั่นคือการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่
นักวิจยั มากมายจึงพยายามทีจ่ ะหาวิธี
ในการกำ�จัดยุงพาหะตัวแสบนำ�โรคร้าย
พวกนี้ให้หมดสิ้นไปจากโลก แต่ยุงก็ใช่จะ
ร้ายทั้งหมด ยุงบางชนิดไม่กัดมนุษย์
แต่ช่วยในการควบคุมปริมาณแมลง
หรือแม้แต่ช่วยผสมเกสรพืชบางชนิด ดัง
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นัน้ การกำ�จัดสิง่ มีชวี ติ บางชนิดให้สญ
ู พันธุ์
ออกไปจากสารบบเลยนั้นอาจจะมีแรงตี
กลับที่ร้ายแรงจนคาดไม่ถึงได้เหมือนกัน
แต่ ใ นยุ ค ที่ มี ภ าวะโลกร้ อ น แถม
ภูมิอากาศก็ยังแปรปรวนไปทั่ว ที่ที่เคย
เย็นยะเยือกจนเป็นน้ำ�แข็ง ก็เริ่มละลาย
อุ ณ หภู มิ สู ง ขึ้ น ในเขตหนาวบางแห่ ง
ทีเ่ คยไม่มยี งุ อยูเ่ ลย (เพราะหนาวเกิน) นัน้
ตอนนี้ก็เริ่มประสบปัญหายุงร้ายรังควาน
เช่นกัน
ในขณะที่ พ วกวายร้ า ยตั ว จิ๋ ว เริ่ ม
กระจายตัวขยายอาณาเขตหนักขึน้ บางที
ทางเลื อ กที่ จ ะหยุ ด ยั้ ง พวกมั น อาจจะมี
ไม่มากนัก

สภากาแฟ
มุง้ ไล่แมลง ยาจุดไล่ยงุ ยาฉีดยุง โคม
ดักยุง ปลากินยุง ชีวภัณฑ์ฆ่ายุงไปจนถึง
อีกสารพัดเทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม
ได้คิดค้นขึ้นมาเพื่อต่อกรกับแดรกคิวลา
ตัวจิ๋วอย่างไม่ปราณีปราศรัย
และหนึ่งในเทคนิคที่โดดเด่นและดู
จะเป็นความหวังที่น่าสนใจที่สุดในบรรดา
สารพัดเทคโนโลยีฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุยุงก็คือ
เทคโนโลยีทำ�หมันแมลง หรือที่เรียกว่า
Sterile Insect Technique (SIT) ทีค่ ดิ ค้น
ขึ้นมาตั้งแต่ช่วงยุคทศวรรษ 1930s และ
ป๊อบปูลาร์สุด ๆ ในยุค 1950s ในการลด
จำ�นวนประชากรของพวกแมลงเจ้าปัญหา
ทัง้ พวกศัตรูพชื และพาหะนำ�โรคในมนุษย์
ให้เหลือน้อยที่สุด และแน่นอน “ยุง” คือ
หนึ่งในเป้าหมาย
การทำ � SIT มี ตั้ ง แต่ ก ารฉายรั ง สี
การเอาสารเคมีมาใส่ให้กลายเป็นหมัน
ไปจนถึ ง การใส่ แ บคที เ รี ย โวลบาเคี ย
(Wolbachia) เข้าไปในยุง ซึ่งจะทำ�ให้
ยุ ง ตั ว ผู้ ที่ มี โ วลบาเคี ย นั้ น ไม่ ส ามารถ
ผสมพันธ์ุได้สำ�เร็จในธรรมชาติ ผสมได้
แหละ แต่ไข่จะออกมาฝ่อ
พวกมั น จะผสมพั นธุ์ ได้เพียงกับยุง
ตัวเมียที่มีโวลบาเคียเหมือนกันเท่านั้น
นัน่ หมายความว่าถ้าปล่อยยุงตัวผูท้ มี่ ี
โวลบาเคียอยูอ่ อกไปเยอะ ๆ จากห้องแล็บ
พวกยุงหนุม่ โวลบาเคียพวกนีก้ ส็ ามารถไป
แย่งยุงตัวผู้ ในธรรมชาติเกี้ยวพาราสีจีบ
ยุงสาว แต่ไข่ฝ่อ ก็จะช่วยลดปริมาณยุง
พาหะนำ�โรคได้อย่างชะงัด
เทคนิคนี้เคยมีการทดลองนำ�ร่องใน
หลายประเทศ ในไทยเคยทำ�ทีแ่ ปดริว้ เมือ่
ปี พ.ศ. 2559

ภาพปลาม้้าลายชุุบเงิินสามมิิติิ (Credit: Spencer R. Katz and Daniel J. Vanselow/Penn
State College of Medicine)

แต่อีกไอเดียหนึ่งที่น่าสนใจและเพิ่ง
จะเป็นข่าวใหญ่ในวงการวิทยาศาสตร์กค็ อื
การใช้ยุงปรับแต่งพันธุกรรมลงไปกำ�จัด
ยุงในภาคสนาม
เทคนิ ค แนวนี้ มี ส องที ม ที่ ดั ง มาก ๆ
ทีมแรก คือ Target Malaria ทีน่ �ำ โดยนักทฤษฎี
วิวัฒนาการ ออสติน เบิร์ต (Austin Burt)
จากมหาวิทยาลัยอิมพีเรียล (Imperial
College London)
ออสติ น สนใจพวกสารพั น ธุ ก รรมที่
ก๊อปปี้กระจายตัวเองได้มากจนเหมือน
ปรสิต แม้จะไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยกับ
สิง่ มีชวี ติ หลายคนเรียกพวกมันว่า selfish
genetic elements หรือยีนเห็นแก่ตวั ยีน
พวกนี้กระจายได้ไวมากในกลุ่มประชากร
บางตัวสามารถตัดสารพันธุกรรมบางจุด
ให้ขาดแล้วหลอกให้เซลล์ ใช้ตัวมันเป็น
ต้นแบบตอนทีซ่ อ่ มดีเอ็นเอ ทำ�ให้เซลล์กอ๊ ปปี้
พวกมันไปแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว
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ออสตินมองว่ายีนพวกนี้น่าจะเอามา
ใช้ ในการออกแบบวิธกี ารกำ�จัดล้างตระกูล
สิง่ มีชวี ติ ไม่พงึ ประสงค์อย่างยุงให้หมดสิน้
ไปจากโลกได้
“หนทางหนึง่ ก็คอื มันจะมียนี เห็นแก่ตวั
บางชนิดที่ ไม่มีพิษภัยอะไรถ้ามีแค่ก๊อปปี้
เดี ย วในสิ่ ง มี ชี วิ ต แต่ เ มื่ อ ไรก็ ต ามที่
สิ่งมีชีวิตมียีนนี้สองชุด สิ่งมีชีวิตนั้นจะ
เป็นหมัน”
เช่ น เดี ย วกั น กั บ คน ยุ ง ก็ มี ส าร
พันธุกรรมสองชุด ชุดหนึ่งจากพ่อและ
ชุดหนึ่งจากแม่
ถ้าเริม่ จากการสร้างเป็นยุงตัวผูต้ วั หนึง่
ให้เป็น “ยุงทรยศ” คือมียีนนี้หนึ่งก๊อปปี้
ด้ ว ยธรรมชาติ ข องยี น ความเห็ น แก่ ตั ว
ยีนนีจ้ ะก๊อปปีต้ วั เองเข้าไปในสเปิรม์ ทุกตัว
ของเจ้ายุงทรยศ
และถ้ า ปล่ อ ยยุ ง ทรยศเข้ า ไปใน
ธรรมชาติ ลูกยุงทุกตัวที่เกิดจากยุงทรยศ
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ก็จะรับเอายีนเห็นแก่ตวั ไปตัวละ 1 ก๊อปปี้
จากยุงพ่อ แล้วกลายเป็นยุงทรยศไปด้วย
พวกมันจะไม่ตาย เพราะยุงแม่จากธรรมชาติ
ไม่มียีนเห็นแก่ตัว เพราะงั้นยังไงก็มีแค่
ชุดเดียว
และทุกครั้งที่ยุงลูกมีคู่ มันก็จะส่งต่อ
ยีนเห็นแก่ตัวให้ลูกรุ่นต่อไปเรื่อย ๆ เพิ่ม
จำ � นวนกลุ่ ม ประชากรยุ ง ทรยศให้ ม าก
ยิ่งขึ้น และแน่นอนว่าถ้ายุงทรยศสองตัว
มาจับคู่กัน ลูกของพวกมันจะเป็นหมัน
ออสตินเริ่มมองกลยุทธ์ ในการล้าง
บางแบบนีเ้ ป็นสมการคณิตศาสตร์ และได้
สร้างแบบจำ�ลองขึ้นมาเพื่ออธิบายทฤษฎี
ของเขาอย่างอลังการ
“ผมเคยพยายามที่ จ ะจดสิ ท ธิ บั ต ร
ไอเดี ย นี้ น ะ แต่ มั น ถู ก ปฏิ เ สธ เพราะ
ผลงานวิจยั ทีส่ นับสนุนว่ามันเป็นไปได้จริง
ดูจะน้อยเกินไป”
ท้ า ยที่ สุ ด ออสติ น ก็ เ ผยแพร่ แ บบ
จำ�ลองของเขาออกมาในปี พ.ศ. 2546
ผลงานชิ้นนี้กลายเป็นผลงานชิ้นโบแดง
ของออสตินและกลายเป็นเปเปอร์ที่เป็น
กระตุ้นความสนใจของนักวิจัยและพวก
เศรษฐีใจบุญให้มาลงทุนเพือ่ สร้างเทคโนโลยี
การขับเคลื่อนด้วยยีน (gene drive) ที่จะ
ผลักดันให้พวกตัวจิ๋วไม่พึงประสงค์ ไม่มี
ที่ยืน (หรือบิน) อีกต่อไปบนโลกใบนี้
“ผมก็ยงั เชือ่ นะว่าผมได้ประดิษฐ์อะไร
สักอย่างขึน้ มา” ออสตินกล่าวในเวลาต่อมา
งานวิจยั ของออสตินไปโดนใจแอนเดรีย
คริแซนติ (Andrea Crisanti) นักวิจยั หนุม่
ดาวรุง่ อีกคนจากอิมพีเรียล ผูม้ าร่วมสานต่อ
โครงการให้ อ อสติ น ในปี พ.ศ. 2554
ออสตินและแอนเดรียได้สร้างโพรโทไทป์

ระบบ gene drive ในยุงก้นปล่อง โดยใช้
สารพันธุกรรมส่วนทีค่ วบคุมการแสดงออก
ของยีนในยุง และยีน homing endonuclease
เพื่ อ พิ สู จ น์ แ นวคิ ด ของออสติ น ว่ า แม้
จะยาก แต่ก็น่าจะมีทางทำ�สำ�เร็จได้จริง ๆ
จนกระทั่งในช่วงกลางปี พ.ศ. 2557
เควิน เอสเวลต์ (Kevin Esvelt) และทีมวิจยั
จากกลุม่ จอร์จ เชิรช์ (George Church) ที่
มหาวิทยาลัยฮาร์เวิรด์ (Harvard University)
ได้เขียนบทความยาวเหยียดในวารสาร
Elife พร้อมทั้งจุดประกายไอเดียการทำ�
gene drive โดยใช้ระบบ CRISPR/Cas
และในช่วงต้นปี พ.ศ. 2558 เควินกับ
จอร์จก็รายงานผลงานวิจัยในฐานข้อมูล
พรีพรินต์ BioRxiv ว่าพวกเขาทำ� gene
drive ได้สำ�เร็จแล้วในยีสต์ เปเปอร์ของ
พวกเขาได้รับการตีพิมพ์เผยเเพร่ในเวลา
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ต่อมาในวารสาร Nature Biotechnology
ในช่วงปลายปีเดียวกันนั้นเอง
ราวกั บ จะรู้ ว่ า มี อี ก ที ม ทำ � งานแบบ
เดียวกันอยู่แบบเงียบ ๆ การลงจองพื้นที่
ใน BioRxiv ของเควินและจอร์จนั้นน่า
สนใจ
เพราะที่ จ ริ ง แล้ ว ในช่ ว งปลายปี
พ.ศ. 2557 ไม่ถงึ เดือนก่อนทีเ่ ควินและจอร์จ
จะเอางานลง BioRxiv วาเลนติโน แกนซ์
(Valentino Gantz) และอีทาน เบียร์
(Ethan Bier) นักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก (University of
California San Diego) ได้พัฒนาเอา
ระบบ CRISPR/Cas มาใช้กับงาน gene
drive ในแมลงได้สำ�เร็จแล้ว และได้ส่ง
รายงานการวิจยั ของพวกเขาไปยังวารสาร
Science

สภากาแฟ
ชั ด เจนว่ า งานของวาเลนติ โ นและ
อีทานนั้นไปล้ำ�หน้ากว่าของจอร์จ เชิร์ช
ผู้ โด่ ง ดั ง ไปสเต็ ป นึ ง ในขณะที่ ที ม
ฮาร์เวิร์ดยังทำ�ทดลองอยู่ในยีสต์ สอง
นักวิจัยจากซานดิเอโกได้ผลการทดลอง
ในแมลงสำ�เร็จเรียบร้อยไปแล้ว
เพือ่ ทีจ่ ะโชว์ให้เห็นว่าไอเดีย gene drive
นั้นทำ�ได้จริง วาเลนติโนและอีทานมุ่งเป้า
ไปที่ยีนสีเหลือง (yellow gene) ที่เป็นยีน
ควบคุมสีตัวแมลงบนโครโมโซม X ของ
แมลงวันผลไม้ โดยการออกแบบลำ�ดับ
พันธุกรรมบนดีเอ็นเอที่จะใช้สร้าง guide
RNA ให้สอดคล้องกับยีนสีเหลือง
เนือ่ งจาก guide RNA เป็นตัวกำ�หนด
จุดตัดดีเอ็นเอของเอนไซม์ Cas9 เมื่อ

ทั้งสองใส่ยีนสร้าง Cas9 ที่เชื่อมอยู่กับ
สายดีเอ็นเอสำ�หรับสร้าง guide RNA
ในตัวแมลง เอนไซม์ Cas9 ที่แมลงผลิต
ขึ้นมาก็จะตรงเข้าไปตัดยีนสีเหลืองทิ้ง
และแทรกยี น ของตั ว เองเข้ า ไปในยี น
สีเหลือง ทำ�ให้ยีนสีเหลืองผิดเพี้ยนไป
และไม่สามารถทำ�งานได้ปกติ
ในตัวผู้ที่มีโครโมโซม X อยู่ชุดเดียว
ถ้ า ยี น สี เ หลื อ งเสี ย ไป ก็ จ ะเปลี่ ย นจาก
ลายพาดกลายเป็นสีเหลือง ส่วนตัวเมีย
ที่มีโครโมโซม X 2 ชุด ถ้ายีนเสียไปแค่
ชุดเดียวจะยังมีลายพาดอยู่ แต่ถ้าเสียทั้ง
สองชุดก็จะเปลีย่ นเป็นสีเหลืองเหมือนกัน

อ้างอิง

พวกเขาเรียกเทคนิคนีว้ า่ ปฏิกริ ยิ าลูกโซ่
กลายพันธุ์ (mutagenic chain reaction)
สัน้ ๆ เป็น MCR เลียนแบบพีซอี าร์ (ชือ่ เต็ม
ของเทคนิค PCR คือ ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (polymerase chain reaction)
และทีน่ า่ ตืน่ เต้นทีส่ ดุ ก็คอื หลังจากผ่านไป
เพียงไม่กี่รุ่น ในกลุ่มประชากรแมลงวัน
ผลไม้ที่พวกเขาเอามาทดลองก็เปลี่ยนสี
ไปเป็นสีเหลืองกันแทบทุกตัว
และนั่นหมายความว่าทีมซานดิเอโก
นั้นได้พิสูจน์ ให้เห็นชัดแล้วว่าไอเดียของ
ออสตินนัน้ ถูกต้อง และการทำ� gene drive
เพือ่ กำ�จัดสิง่ มีชวี ติ ให้สญ
ู พันธุน์ น้ั เป็นไปได้ !
คราวหน้าห้ามพลาดนะครับกับเทคโนโลยี
gene drive ภาค 2 ออสตินและแอนเดรีย
กลั บ มาใหม่ คราวนี้ ม าพร้ อ มนั ก ลงทุ น
รายใหญ่ จะเป็นใครต้องติดตามกันครับ :)

Burt 2003 Site-specific selfish genes as tools for the control and genetic engineering of natural populations Proceeding of the Royal Society
B, 270, 921-8 DOI: 10.1098/rspb.2002.2319
Windbichler et al 2011 A synthetic homing endonuclease-based gene drive system in the human malaria mosquito, Nature, 473, 212–215
DOI: 10.1038/nature09937
Esvelt et al 2014 Emerging Technology: Concerning RNA-guided gene drives for the alteration of wild populations, eLife 2014;3:e03401 DOI:
10.7554/eLife.03401
DiCarlo et al 2015 Safeguarding CRISPR-Cas9 gene drives in yeast, Nature Biotechnology, 33, 1250-1255 DOI: 10.1038/nbt.3412
Gantz & Bier, 2015 The mutagenic chain reaction: A method for converting heterozygous to homozygous mutations, Science, 348;6233, 442444. DOI: 10.1126/science.aaa5945
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ห้องภาพ
สัตว์ปา่ ไทย

ประทีป ด้วงแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตะพาบธรรมดา
Amyda cartilaginea

ตะพาบธรรมดาเป็็นตะพาบน้ำำ��ที่่�พบได้้บ่่อยที่่�สุุด
ตามแหล่่งน้ำำ��จืืดทั่่�วประเทศไทย ถููกคุุกคามอย่่างหนััก
ทั้้�งจากการดัักจัับไปขายและถิ่่�นอาศััยถููกเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
จนไม่่เหมาะจะดำำ�รงชีีวิิตอยู่่�ได้้
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สาระวิทย์
ในศิลป์

เรื่องและภาพโดย วริศา ใจดี

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

บัันทึึกของเด็็ก

อวกาศ
ช่่วงนี้้�อากาศที่่� Wellesley
เ ริ่่� ม อ บ อุ่่� น ขึ้้� น ม า บ้้ า ง แ ล้้ ว
ท้้องฟ้้าก็็ใสไม่่มีีเมฆ เปิิดทาง
ให้้ เ ด็็ ก อวกาศอย่่ า งฉัั น และ
เพื่่� อน ๆ ชมรมดาราศาสตร์์
เริ่่ม
ุ น
� ออกตะลุุยตามหาวััตถุบ
ท้้องฟ้้าในยามค่ำำ��คืืนกััน ฉััน
เลยถืือโอกาสขอเล่่ า เรื่่� อ ง
เบา ๆ เกี่่�ยวกัับหอดููดาวของ
Wellesley College ให้้
เพื่่� อน ๆ ผู้้�อ่่านสาระวิิทย์์ฟัง
ั กััน
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ใน

โรงเรียนเรามีกล้องโทรทรรศน์
ทัง้ สิน้ 3 ตัวด้วยกัน ตัง้ อยูใ่ นโดม
สามโดมทีห่ ลังโรงเรียน รวมเรียกว่าหอดูดาว
Whitin Observatory ทีม่ อี ายุมากถึง 122 ปี
นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2443
ตั ว เอกของเราในวั น นี้ ก็ คื อ กล้ อ ง
โทรทรรศน์หกั เหแสง 12 นิว้ ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นโดม
ทีเ่ ตีย้ สุด นับเป็นกล้องตัวแรกทีม่ อื สมัครเล่น
อย่างฉันใช้ฝกึ กล้องนีส้ ร้างขึน้ มาตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2395 แน่นอนว่าของเก่าแก่แบบนีต้ อ้ ง
ใช้ดว้ ยความระมัดระวัง และไม่ใช่วา่ ทุกคน
จะเข้ามาใช้งานได้ ฉันได้ผา่ นการอบรมวิธใี ช้
จนได้รบั อนุญาตให้เป็นนักสำ�รวจประจำ�ของ
หอดูดาวนี้แล้ว เย้ !
ที่น่าสนใจมาก ๆ เลยก็คือ ระบบส่วน
ใหญ่ของหอดูดาวนี้ก็เป็นแบบอัตโนมือ
หรือ manual ทัง้ นัน้ นับเป็นประสบการณ์
ที่แปลกใหม่ดีไม่น้อย

ภาพภายในโดมของกล้้อง 12 นิ้้�ว และ
ฉัันที่่�กำลัังสำรวจดาวอยู่่�

พฤษภาคม 2565

36

สาระวิทย์
ในศิลป์
ก่อนอื่นฉันขออธิบายเรื่องของแสง ลงมา น้ำ�หนักตัวของฉันจะถ่วงให้เชือก
สีแดงในโดมซักหน่อย เพราะภาพในฉบับนี้ เหนีย่ วนำ�วงล้อให้หมุนเปิดฝาโดมขึน้ มาได้
ส่วนมากจะถ่ายภายใต้แสงสีแดง ไม่ใช่ ทำ�ไปทำ�มาให้ความรู้สึกเหมือนฉันเป็น
เพราะจะให้ดูเท่เหมือนหนังไซไฟนะ แต่ โจรสลัดเลยแหละ ถือว่าเป็นการเรียกเหงือ่
เนื่ อ งจากการสำ � รวจท้ อ งฟ้ า ยามค่ำ � คื น วอร์มอัปก่อนส่องหาดาวกัน
สายตาเราต้องใช้เวลาปรับเข้ากับความ
ขั้นตอนที่สามก็ได้เวลาหมุนโดมแล้ว
มืดถึงจะมองเห็นวัตถุต่าง ๆ ได้ชัดแจ๋ว โชคดีที่ระบบหมุนโดมเป็นแบบอัตโนมัติ
และแสงสีแดงนี่ละที่จะไม่รบกวนสายตา ไม่เช่นนั้นฉันคงเหนื่อยจนสลบไปก่อนที่
และการมองเห็นในที่แสงสลัว (scotopic จะได้ดูดาว ฉันจึงทำ�เพียงแค่เดินไปหยิบ
vision) ของเราได้ดีที่สุด
รีโมตควบคุมมากดหมุนไปตามทิศทางที่
เอาละ เรามาเข้าสูข่ นั้ ตอนการส่องหา ต้องการ ระหว่างหมุนอาจจะมีเสียงดัง
วัตถุบนท้องฟ้ากัน ขัน้ ตอนแรกคือการเปิด เอี๊ยดอ๊าดบ้างตามอายุการใช้งาน และ
ฝาครอบเลนส์ของกล้องโทรทรรศน์ มีถึง บางทีที่อากาศหนาวก็อาจมีเศษน้ำ�แข็ง
สองอันด้วยกัน ได้แก่ เลนส์วตั ถุเส้นผ่าน- ขัดกับกลไก ถ้าติดขัดไปบ้างก็ห้ามใจร้อน
ศูนย์กลาง 12 นิ้วตามชื่อ และเลนส์เล็ง มิเช่นนั้นโดมอาจพังได้ ต้องค่อย ๆ ขยับ
ที่อันเล็กลงมาหน่อย ด้วยความที่กล้อง ทีละนิดอย่างระมัดระวัง จนกระทั่งช่อง
มีขนาดใหญ่มาก ๆ การเปิดแต่ละครั้ง เปิดของฝาโดมนั้นตรงกับตำ�แหน่งที่เรา
เราเลยต้องใช้เชือกที่ผูกกับปลายกล้อง สามารถมองเห็นดวงดาวที่เราต้องการ
ดึ ง ตั วกล้ อ งลงมาให้ ถึ ง ระยะที่เอื้อมถึง ส่องดู ก็เป็นอันเสร็จสรรพในส่วนของโดม
พร้อมกับระวังไม่ให้ชนขอบโดมด้วย นับว่า เมื่อพูดถึงดวงดาว เราก็ไปที่ขั้นต่อไปกัน
ท้าทายมากสำ�หรับคนสูงน้อยอย่างฉัน
ขั้ น ตอนที่ เรี ย กว่ า German flip หรื อ
ขั้ น ตอนต่ อ มาก็ ตื่ น เต้ น สนุ ก สนาน Meridian flip ตำ�แหน่งของดาวหรือวัตถุ
ไม่แพ้กัน ! หลังจากที่เราจัดการเกี่ยวกับ บนท้องฟ้าอื่น ๆ ที่เราจะหานั้นก็ถือว่า
ตัวกล้องเรียบร้อยแล้ว
ก็ต้องเปิดโดม ช่องเปิด
ของโดม (slit) จะมีระบบ
รอกต่ อ กั บ เชื อ กลงมา
ด้วยความที่โดมค่อนข้าง
หนัก เราจะค่อย ๆ ดึง
แบบตอนเชิญธงขึ้นเสา
ก็ ไ ม่ ไ ด้ ในทางกลั บ กั น
ฉั น ต้ อ งใช้ วิ ธี ก ระโดด
ขึ้นไปบนขั้นบันได แล้ว
จั บ เชื อ กพร้ อ มถี บ ตั ว ภาพแสดงตำแหน่่งการพลิิกกล้้องวิิธีีที่่�ผิิด เทีียบกัับวิิธีีที่่�ถููกต้้อง
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ภาพกลไกหมุุนเปิิดโดม

สำ�คัญมากในการตั้งกล้อง โดมแบ่งออก
เป็ น สองฝั่ ง ด้ ว ยกั น ตามครึ่ ง ทรงกลม
ท้ อ งฟ้ า เราต้ อ งตั้ ง กล้ อ งให้ อ ยู่ ใ นซี ก
ฟ้ า ตรงกั น ข้ า มกั บ ตำ � แหน่ ง ดาวที่ จ ะหา
เพราะเวลาขยับกล้องให้เลนส์วตั ถุตรงกับ
ตำ�แหน่งดาว เลนส์ ใกล้ตาที่เราใช้ส่องดู
จะขยับไปในทิศตรงข้าม เราเลยต้องการ
พื้ น ที่ ไ ม่ ใ ห้ ช นกั บ แท่ น ตรงกลางนั่ น เอง
เช่น ถ้าดาวที่จะหาอยู่ทางซ้ายมือ เรา
ต้องพลิกตัวกล้องไปทางขวามือ ซึ่งก่อน
จะพลิกกล้อง ต้องตั้งตัวกล้องให้ตรงกับ
แกนหมุนเสียก่อน

สาระวิทย์
ในศิลป์
เมือ่ แกนตรงแล้ว ก็ได้เวลาวิง่ ถูกแล้ว
วิ่ง ! เพราะน้ำ�หนักที่ถ่วงอยู่ต้องมากพอ
สมควรในการดุลตัวกล้องขนาดใหญ่ยกั ษ์
เราเลยต้องใช้แรงหน่วงจากการวิง่ เพือ่ ให้
สามารถดึงตัวน้�ำ หนักถ่วงไปได้ โดยถือเชือก

ก่่อนพลิิก ตััวถ่่วงน้้ำหนัักอยู่่�ด้้านหน้้าและตััว
กล้้องอยู่่�ด้้านหลััง ขยัับตััวกล้้องให้้ตรงแกน

ที่ผูกกับก้อนน้ำ�หนักไว้แล้ววิ่งในทิศครึ่ง
วงกลมไปทางฝั่งตรงข้าม วิธีการพลิกนี้
แหละถึงได้เรียกว่าการ flip
หลั ง พลิ ก เสร็ จ แล้ ว ก็ ตั้ ง ให้ ต รง ให้
ตัง้ ฉากกับพืน้ โดยทีเ่ ลนส์วตั ถุชข้ี น้ึ เหนือหัว
เพื่อความง่ายต่อการเริ่มต้นหาวัตถุต่อไป
อุปกรณ์ส�ำ คัญอีกอย่างในหอดูดาวคือ
อัฒจันทร์เลือ่ นได้ เป็นบันไดไม้ที่ใช้ปนี ขึน้
ไปสูง ๆ ถือว่าจำ�เป็นมากทีเดียว ยิ่งเวลา
ดาวทีเ่ ราอยากส่องอยูต่ �ำ่ ลงไป พอกดกล้อง
มุมต่ำ�ลง เลนส์ ใกล้ตาก็จะสูงขึ้นเหมือน
กระดานหก และตรงมุมห้องก็มชี นั้ หนังสือ
รวบรวมแผนที่จักรวาลที่ช่วยบอกเราว่า
วัตถุต่าง ๆ อยู่ตรงไหนกันบ้าง นอกจาก
จะต้ อ งอ่ า นตำ � ราดวงดาวแล้ ว ยั ง ต้ อ ง
ออกกำ�ลังกายเยอะ ๆ ด้วย จะได้ปีนป่าย
คล่อง ๆ และชวนเพื่อนมาช่วยกันจับไม่
ให้ เ ลื่ อ นจะดี ที่ สุ ด เพื่ อ ความปลอดภั ย
แต่ถา้ ชำ�นาญและคุน้ เคยเป็นอย่างดีแล้ว
เหมือนอย่างศาสตราจารย์ของฉัน ที่รุ่นพี่

หลัังพลิิก คราวนี้้�ตััวกล้้องมาอยู่่�ข้้างหน้้าแล้้วก็็จัับให้้ชี้้�ขึ้้�นเหนืือหััวดัังรููป
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ลือกันว่าอาจารย์ ใช้การกระโดดทุม่ น้�ำ หนัก
ซ้ายขวาจากบนชัน้ สูงสุด เพือ่ เลือ่ นบันได
ไปมาโดยไม่ตอ้ งปีนขึน้ ลงบ่อย ๆ แต่ส�ำ หรับ
ฉันแล้วยังไม่กล้าเสีย่ ง ขอเลือกวิธปี นื ป่าย
ขึ้น ๆ ลง ๆ ไปก่อน

อััฒจัันทร์์เลื่่�อนได้้ที่่�ใช้้ในโดม

อีกอย่างที่สำ�คัญและอาจจำ�เป็นต้อง
ใช้ ในระหว่างส่องหาวัตถุบนท้องฟ้ายาม
ค่ำ�คืนก็คือแว่นกันแดดนั่นเอง เพราะถ้า
วันไหนทีด่ วงจันทร์เต็มดวง และสว่างมาก ๆ
หากเผลอไปมองตรง ๆ จะแสบตาเอาได้
แว่นกันแดดสุดคูลนีก้ เ็ อาไว้ปกป้องดวงตา
เรา ไม่ใช่พร็อปถ่ายรูปแต่อย่างใด

สาระวิทย์
ในศิลป์
มาถึงขั้นตอนที่สนุกแต่ปวดเมื่อยคอ
เป็นที่สุด ก็คือขั้นตอนการหาดาวนั่นเอง
กล้องโทรทรรศน์นี้ประกอบด้วยลำ�กล้อง
หลักอันใหญ่เบ้อเริ่มและลำ�กล้องอันจิ๋ว
ที่อยู่เยื้องมาทางด้านบนหน่อย ลำ�กล้อง
เล็กนี้มีกำ�ลังขยายต่ำ�กว่า มีไว้เพื่อเล็งให้
รู้ตำ�แหน่งดาวคร่าว ๆ เสียก่อน จึงส่อง
ดูแบบขยายใกล้เข้าไปด้วยกล้องใหญ่ เป็น
การทำ�งานแบบมีระบบ จากสเกลใหญ่

ลงไปเล็ก ช่วยให้ประหยัดเวลา เนื่องจาก
การหาตำ�แหน่งวัตถุบนท้องฟ้าส่วนใหญ่
ต้องสังเกตอิงเทียบเป็นตำ�แหน่งสัมพันธ์
กับดวงดาวที่เรารู้จักและมองเห็น ซึ่งเป็น
วิธีที่ดีและรวดเร็วที่สุดแบบไม่พึ่งระบบ
อัตโนมัติ เพราะต้องอย่าลืมว่าวัตถุบน
ท้องฟ้ามีการเคลือ่ นที่ไปเรือ่ ย ๆ แม้ขณะที่
เรากำ�ลัง ส่องดูอยู่ ขืนมัว ชักช้า ดาวที่
อยากดูอาจตกลับขอบฟ้าไปเสียก่อนได้
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เอาละ...กล้องและโดมก็พร้อมแล้ว
วั ต ถุ บ นท้ อ งฟ้ า ที่ สำ � รวจออกมาจะมี
หน้ า ตาเป็ น อย่ า งไรบ้ า ง ติ ด ตามได้ ใ น
สาระวิทย์ ในศิลป์ฉบับหน้า ฉบับนี้ขอตัว
ไปนอนก่อนละ

เปิดโลก
นิทานดาว

พงศธร กิจเวช

พงศธร กิจ เวช (อัฐ )
Facebook: คนดูด าว stargazer

ทางช้างเผือก

กาล

ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว เทพเจ้าซูส (Zeus) ราชาแห่ง
เทพกรีก ได้แอบมเหสีเฮรา (Hera) ไปหาหญิงสาว
ที่เป็นมนุษย์ชื่อ แอล์กมีนี (Alcmene) จนมีลูกชายเป็นเด็กทารกชื่อ
เฮราคลีส (Heracles)
ซูสอยากให้เฮราคลีสเป็นอมตะด้วยการดื่มนมของมเหสีเฮรา
แต่เฮราขี้หึงมาก ถ้าเฮรารู้ว่าเฮราคลีสเป็นลูกของกิ๊กซูส เฮราก็คง
ไม่ปล่อยเฮราคลีสไว้แน่ ดังนั้นซูสจึงวางแผน
คืนหนึ่งขณะที่เฮรากำ�ลังหลับ ซูสแอบอุ้มเฮราคลีสย่องเข้ามา
แล้วให้เฮราคลีสดื่มนมเฮรา
พอเฮรารูส้ กึ ตัวตืน่ ขึน้ ก็ตกใจทีจ่ ู่ ๆ มีเด็กทารกที่ไหนก็ไม่รมู้ าดืม่ นม
ของตน จึงผลักเฮราคลีสกระเด็นออกไป เฮราคลีสได้ดมื่ นมของเฮรา
แล้วมีพลังเช่นเทพเจ้าจึงไม่เป็นอะไร แต่ระหว่างที่ผลักนั้นเฮราคลีส
กำ�ลังดูดนมอยู่จึงทำ�ให้นมของเฮราหกราดไปบนท้องฟ้า เกิดเป็น
ทางน้ำ�นม (Milky Way) หรือคนไทยเรียกว่า “ทางช้ า งเผื อ ก”
เนือ่ งจากคนไทยเห็นเป็นทางบนสวรรค์ทชี่ า้ งเผือกเดินอยู่ (ช้างเผือก
เป็นสัตว์มงคล)

วิิญญาณฉัันรอที่่�ทางช้้างเผืือก
เพลงประกอบละครโทรทััศน์์เรื่่�อง คู่่�กรรม ปีี 2533
คำร้้องและทำนองโดย สุุทธิิพงษ์์ วััฒนจััง (ชมพูู ฟรุุตตี้้�)
ภาพถ่่ายทางช้้างเผืือก ที่่�ดอยอิินทนนท์์ จัังหวััดเชีียงใหม่่ โดยคุุณมติิพล
ตั้้�งมติิธรรม ด้้านบนของภาพยัังมีีจรวด Ariane 5 ที่่�กำลัังปล่่อยสู่่�อวกาศ
(เห็็นเป็็นจุุดสีีน้้ำเงิิน) และข้้างขวาของจรวดคืือดาวตก ดาวสว่่างด้้านล่่าง
ของภาพคืือดาวศุุกร์์
ที่่�มาภาพ : NASA
https://apod.nasa.gov/apod/ap140212.html
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ส่วนคนจีนเห็นทางช้างเผือกเป็นแม่น้ำ�บนสวรรค์ มีนิทานเรื่อง
“หญิงทอผ้ากับชายเลี้ยงวัว” เล่าว่า ชายเลี้ยงวัวได้พบรักกับหญิง
ทอผ้ า ที่ เ ป็ น นางฟ้ า จากสวรรค์ ที่ แ อบหนี ม าเที่ ย วเล่ น ที่ โ ลกมนุ ษ ย์
ทั้งสองได้แต่งงานและมีลูกด้วยกัน 2 คน
หญิงทอผ้าเคยมีหน้าทีท่ อผ้าแล้วนำ�ไปประดับติดบนท้องฟ้าเวลา
ดวงอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าและดวงอาทิตย์ตกตอนเย็น เมื่อเธอไม่อยู่
บนสวรรค์ท้องฟ้าจึงขาดสีสัน
เทพสวรรค์ออกตามหาหญิงทอผ้าจนพบแล้วพาเธอเหาะกลับสวรรค์
ชายเลี้ยงวัวได้นำ�หนังวัววิเศษมาห่มทำ�ให้เหาะได้ พาลูกทั้งสองใส่
ตะกร้าหาบ แล้วเหาะตามมา เทพสวรรค์ได้เสกให้เกิดแม่น�้ำ กว้างใหญ่
บนท้องฟ้า ทำ�ให้ชายเลี้ยงวัวไม่สามารถเหาะข้ามไปได้
ต่อมาเทพสวรรค์เห็นแก่หญิงทอผ้าและชายเลี้ยงวัวที่มีความรัก
มั่นคงต่อกัน จึงใจอ่อน ยอมให้ทั้งสองได้พบกันปีละครั้ง ทุกวันที่ 7
เดือน 7 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน ในวันนัน้ เหล่านกจะมาต่อตัวเป็น
สะพานให้คู่รักคู่นี้ ได้เดินข้ามแม่น้ำ�มาพบกัน
แม่น้ำ�บนท้องฟ้านั้นคือ ทางช้างเผือก หญิงทอผ้าคือ ดาวเวกา
(Vega) ในกลุม่ ดาวพิณ (Lyra) และชายเลีย้ งวัวคือ ดาวอัลแทร์ (Altair)
ในกลุ่มดาวนกอินทรี (Aquila) ดาวทั้งสองจะอยู่ข้างทางช้างเผือก
ปั จ จุ บั น ยั ง มี เ ทศกาลฉลองวั น ที่ คู่ รั ก ทั้ ง สองมาพบกั น เรี ย กว่ า
เทศกาลชิซี (Qixi 七夕) เมือ่ ญีป่ นุ่ รับวัฒนธรรมจีนเรือ่ งนีก้ จ็ ดั เทศกาล
เช่นกันเรียกว่า เทศกาลทานาบาตะ (Tanabata たなばた)

ภาพ The Origin of the Milky Way โดย Tintoretto
ประมาณปีี พ.ศ. 2118-2123
ที่่�มาภาพ : Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Milky_Way

ภาพชายเลี้้�ยงวััวเหาะตามหญิิงทอผ้้า แต่่มีีแม่่น้้ำกว้้างใหญ่่บนท้้องฟ้้า
ขวางกั้้�นไว้้
ที่่�มาภาพ : หนัังสืือ สตรีีจีีนในนิิทาน แปลโดย วัันทิิพย์์
สำนัักพิิมพ์์สายใจ หน้้า 31

ภาพลำแสงเลเซอร์์ส่่องไปที่่�ใจกลางทางช้้างเผืือก ถ่่ายจากหอดููดาว
Very Large Telescope (VLT) ประเทศชิิลีี โดย Yuri Beletsky
ที่่�มาภาพ : NASA
https://apod.nasa.gov/apod/ap190106.html
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ภาพถ่่ายกาแล็็กซีี NGC 1300 ในกลุ่่�มดาวแม่่น้้ำ (Eridanus)
เป็็นกาแล็็กซีีแบบก้้นหอยมีีคานลัักษณะเดีียวกัับกาแล็็กซีีทางช้้างเผืือก
ถ่่ายโดยกล้้องโทรทรรศน์์อวกาศฮัับเบิิล (Hubble Space Telescope)
ที่่�มาภาพ : https://hubblesite.org/contents/media/
images/2005/01/1636-Image.html
ภาพวาดทางช้้างเผืือก มองจากด้้านบน ดวงอาทิิตย์์จะอยู่่�ค่่อนมาทาง
ด้้านล่่าง
ที่่�มาภาพ : NASA
https://solarsystem.nasa.gov/resources/285/the-milky-waygalaxy/?category=solar-system_beyond

ถ้าลากเส้นจากดาวเวกาไปดาวอัลแทร์ แล้วลากไปหาดาวเดเนบ
(Deneb) ในกลุ่มดาวหงส์ (Cygnus) เกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมเรียกว่า
สามเหลี่ยมฤดูร้อน (Summer Triangle) เป็นสามเหลี่ยมที่จะเห็นใน
ช่วงฤดูร้อนของฝรั่ง (ในซีกโลกเหนือเส้นศูนย์สูตร) ตอนต้นเดือน
กรกฎาคมตั้งแต่หัวค่ำ�ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ชาวอินเดียเรียกทางช้างเผือกว่าเป็นแม่น้ำ�คงคาสวรรค์ ปรากฏ
ในวรรณกรรมเรื่อง “กามนิต” ว่ากามนิตและวาสิฏฐีคู่รักเมื่อตายแล้ว
จะไปพบกันที่นั่น เช่นเดียวกับโกโบริและอังศุมาลินในเรื่อง “คู่กรรม”
ของทมยันตี
ในทางดาราศาสตร์ ทางช้างเผือกคือกาแล็กซี (galaxy) หรือ
ดาราจักร ทีโ่ ลกเราเป็นสมาชิกอยู่ คำ�ว่า galaxy มีรากศัพท์จากภาษากรีก
ว่า galaxias (γαλαξίας) แปลว่า นม มาจากนิทานเรื่องทางน้ำ�นมกับ
เฮราคลีส
กาแล็กซีคือระบบดาวที่อยู่รวมกันเป็นจำ�นวนมาก ประมาณว่า
กาแล็กซีทางช้างเผือกมีดาวฤกษ์ (คือดาวที่เหมือนดวงอาทิตย์) อยู่
ประมาณ 1-4 แสนล้านดวง มีลักษณะเป็นก้นหอยมีคาน (barred
spiral galaxy) เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-2 แสนปีแสง (1 ปีแสง
เท่ากับ 9.46 ล้านล้านกิโลเมตร) คาดว่าตรงกลางทางช้างเผือกเป็น
หลุมดำ�ขนาดใหญ่ โชคดีที่โลกของเราไกลห่างจากจุดศูนย์กลางทาง
ช้างเผือกประมาณ 28,000 ปีแสง โลกและดวงอาทิตย์ต้องใช้เวลา
ประมาณ 230 ล้านปีถึงจะโคจรรอบกาแล็กซีทางช้างเผือก

ภาพจำลองจากแอป Celestron SkyPortal (ดาวน์์โหลดฟรีี)
วัันที่่� 1 มิิถุุนายน 2565 เวลา 04:00 น. แสดงสามเหลี่่�ยมฤดููร้้อน จะเห็็น
ดาวเวกา (หญิิงทอผ้้า), ดาวอััลแทร์์ (ชายเลี้้�ยงวััว) ถููกกั้้�นขวางด้้วยแม่่น้้ำ
คืือทางช้้างเผืือก และดาวเดเนบ
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เปิดโลก
นิทานดาว

ภาพวาดแสดงตำแหน่่งใจกลางทางช้้างเผืือก
ที่่�มาภาพ : EarthSky
https://earthsky.org/favorite-star-patterns/teapot-of-sagittarius-points-to-galactic-center/

ภาพธงช้้างเผืือก ใช้้เป็็นธงชาติิสยามในสมััยรััชกาลที่่� 3
ที่่�มาภาพ : Wikipedia

ดาวทุ ก ดวงที่ เ รามองเห็ น บนท้ อ งฟ้ า นั้ น ล้ ว นอยู่ ใ นกาแล็ ก ซี
ทางช้ า งเผื อ ก แต่ ท างช้ า งเผื อ กที่ เราเห็ น เป็ น แถบคล้ า ยเมฆนั้ น
เกิดจากมุมมองจากโลกที่มองเห็นด้านข้างของทางช้างเผือก เปรียบ
ทางช้างเผือกเหมือนจานกินข้าว ถ้าเรามองด้านบนจะเห็นจานกลม
แต่ถ้ามองจานด้านข้างจะเห็นเป็นเส้น
ตรงบริเวณใจกลางทางช้างเผือก (Galactic Center) ในกลุ่มดาว
คนยิงธนู (Sagittarius) ใกล้กลุ่มดาวแมงป่อง (Scorpius) และกลุ่ม
ดาวคนแบกงู (Ophiuchus) เป็นบริเวณที่จะเห็นทางช้างเผือกมีดาว
หนาแน่นทีส่ ดุ หรือสวยงามทีส่ ดุ จึงนิยมถ่ายภาพทางช้างเผือกให้เห็น
บริเวณใจกลาง
ทางช้างเผือกอยูบ่ นท้องฟ้าตลอดเวลา แต่บริเวณใจกลางจะเห็น
เวลากลางคืนประมาณปลายเดือนมกราคมตอนเช้ามืดทางทิศตะวัน
ออกเฉียงใต้ ถึงกลางเดือนพฤศจิกายนตอนหัวค่ำ�ทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้
เปรียบเทียบชื่อเทพเจ้ากรีกและโรมัน
กรีก
โรมัน
ซูส (Zeus)
จูปิเตอร์ (Jupiter) ดาวพฤหัสบดี
เฮรา (Hera)
จูโน (Juno)
เฮราคลีส (Heracles)
เฮอร์คิวลีส (Hercules)

ภาพจากแอป Light Pollution Map (ดาวน์์โหลดฟรีี) แสดงมลพิิษแสง
ในประเทศไทย พื้้�นที่่�ที่่�ไม่่มีีสีีคืือพื้้�นที่่�ที่่�ไม่่มีีสีีจะเห็็นทางช้้างเผืือกด้้วยตา
เปล่่าชััดเจนดีีที่่�สุุด (เช่่นอุุทยานแห่่งชาติิเขาแหลมทางซ้้ายของภาพ)
รองลงมาคืือพื้้�นที่่�สีีน้้ำเงิินสามารถเห็็นทางช้้างเผืือกพอได้้ กรุุงเทพฯ
มีีสีีแดงแสดงว่่ามลพิิษแสงมากไม่่สามารถเห็็นทางช้้างเผืือก

คาดว่าในจักรวาลมีกาแล็กซีทั้งหมดประมาณ 2 แสนล้าน ถึง
มากกว่า 2 ล้านล้านกาแล็กซี ในจักรวาลหรือเอกภพ
เราสามารถมองเห็นทางช้างเผือกด้วยตาเปล่า ตอนผมเป็นเด็ก
เมื่อประมาณ 50 ปีก่อน สามารถมองเห็นทางช้างเผือกในกรุงเทพฯ
แต่ปัจจุบันไม่สามารถเห็นในกรุงเทพฯ แล้ว เนื่องจากกรุงเทพฯ มี
มลพิษแสง (light pollution) ที่เกิดจากแสงไฟฟ้าในเมืองมากขึ้น
จึงต้องออกเดินทางไปดูในพื้นที่ที่มืดสนิทไกลจากเมือง
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by อาจารย์เจษฎ์

https://www.facebook.com/OhISeebyAjarnJess/

อ๋อ
มันเป็น
อย่างนีน้ เ่ี อง
แต่ในทุเรียนมีสารบางตัวค่อนข้างมาก คือพวกสารประกอบ
ซัลเฟอร์ (ธาตุกำ�มะถัน) ที่สามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซม์
ALDH ดังนั้นการกินทุเรียนร่วมกับการดื่มเหล้าอาจจะทําให้การ
ทําลายแอลกอฮอล์ไม่สมบูรณ์ เกิดการคั่งของสารแอซีทัลดีไฮด์
(ที่เป็นสารตัวกลางของปฏิกิริยา) ทําให้มีอาการไม่พึงประสงค์
เช่น หน้าแดง เหงื่อออก คลื่นไส้อาเจียน เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ
หายใจเร็ว
อาการดังกล่าวจะคล้ายกับอาการของผู้ที่ ได้รับยาเลิกเหล้า
ชื่อ ไดซัลฟูแรม (Disulfuram หรือ tetraethylthiuram disulfide)
ส่วนใหญ่อาการดังกล่าวไม่คอ่ ยจะรุนแรง อย่างไรก็ตาม ในบางราย
ทีม่ ปี ฏิกริ ยิ ารุนแรงอาจจะทาํ ให้เกิดภาวะหายใจลาํ บาก หัวใจล้มเหลว
และอันตรายถึงแก่ชีวิต
ทีส่ �ำ คัญทุเรียนยังเป็นผลไม้ทใ่ี ห้พลังงานสูง โดยมีคาร์โบไฮเดรต
และไขมันสูง (เนือ้ ทุเรียน 100 กรัมให้พลังงาน 150-160 แคลอรี)
ขณะที่แอลกอฮอล์ก็ให้พลังงานสูงและดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว
(แอลกอฮอล์ 1 กรัม ให้พลังงาน 7 แคลอรีเทียบกับคาร์ โบไฮเดรต
และโปรตีนที่ให้พลังงาน 4 แคลอรีต่อกรัม และไขมันให้พลังงาน
9 แคลอรีตอ่ กรัม) การกินทุเรียนร่วมกับการดืม่ เหล้าจึงทำ�ให้รา่ งกาย
ได้รบั พลังงานสูงอย่างรวดเร็ว เมือ่ ร่างกายย่อยอาหารพวกนีท้ าํ ให้
เกิดความร้อนเพิ่มขึ้น น้ำ�ตาลในเลือดสูงขึ้น
นอกจากนีก้ ารดืม่ แอลกอฮอล์มฤี ทธิใ์ นการขับปัสสาวะส่งเสริม
ให้รา่ งกายมีภาวะขาดน้�ำ ได้ ยิง่ ถ้าเป็นคนทีม่ โี รคประจําตัวเบาหวาน
กินยาบางชนิด เช่น ยาขับปัสสาวะอาจจะกระตุน้ ให้เกิดภาวะขาดน้�ำ
น้ำ�ตาลในเลือดสูง และเกลือแร่ผิดปกติได้
สรุปว่าการกินทุเรียนร่วมกับเหล้าเบียร์อาจจะมีผลเสียต่อ
สุขภาพได้ โดยอาการจะมากน้อยขึน้ กับปัจจัยของแต่ละคน คือ ปริมาณ
ทีก่ นิ และความสามารถของร่างกายในการทาํ ลายแอลกอฮอล์

ห้้ามกิินทุุเรีียน
กัับเหล้้าเบีียร์์...

เป็็นเรื่่�องจริิงครัับ

เรื่่�อง

"ห้้ามกิินทุุเรีียนกัับเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์
ต่่าง ๆ" เป็็นเรื่่�องจริิงนะครัับ ! แล้้วก็็เตืือน
กัันมานานแล้้ว ผมเคยทำำ�เป็็นคลิิปวิิดีโี ออธิิบายไว้้แล้้วตามนี้้� (ดููคลิิป
รายการ SciFind ตอน ห้้ามกิินอาหารคู่่�กััน จริิงหรืือ ? https://
youtu.be/5kHa9A4iQS0 )
ส่วนการกินทุเรียนกับการดื่มเหล้าเบียร์แล้วอันตรายนั้น
คาดกันว่ามาจากเหตุผลดังนี้
ตามปกติเมื่อดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปแล้ว ร่างกายของเราจะมี
กลไกในการทาํ ลายเพือ่ ลดความเป็นพิษของแอลกอฮอล์ เริม่ จาก
การเปลีย่ นแอลกอฮอล์ ให้เป็นสารแอซีทลั ดีไฮด์ (acetaldehyde)
โดยใช้เอนไซม์ชอ่ื แอลกอฮอล์ดไี ฮโดรจีเนส (alcohol dehydrogenase:
ADH) จากนัน้ เปลีย่ นต่อเป็นสารแอซีเทต (acetate) ด้วยเอนไซม์
แอลดีไฮน์ดไี ฮโดรจีเนส (aldehyde dehydrogenase: ALDH) ต่อ
มาแอซีเทตจะถูกเปลีย่ นเป็นน้�ำ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แล้ว
ขับออกจากร่างกายในที่สุด

ที่มาข้อมูล

บทความเรื่อง "กินทุเรียนตอนเมาอาจเสียชีวิตจริงหรือไม่ ?" ในนิตยสารวาไรตี้
เพือ่ สุขภาพ Volume: ฉบับที่ 6 เดือนมกราคม 2556 โดย พญ.ดรุณวี ลั ย์ วโรดมวิจติ ร
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
https://www.rama.mahidol.ac.th/atrama/issue006/believe-it-or-not
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ปัน้ น้�ำ
เป็นปลา

ดร.ชวลิ ต วิ ท ยานนท์

ปลาแป้้น

ปลาแป้้นอยู่่�ในวงศ์์ (Family) Leiognathidae ชาวสงขลาเรีียกกัันว่่า ปลาขี้้�เก๊๊ะ คำำ�ว่า่ ขี้้�เก๊๊ะ มาจาก Ikan Kekek ซึ่่�งเป็็นคำำ�เปรีียบเปรยถึึงหญิิง

แสนงอนในสำำ�นวนมลายูู คงเพราะมัันตายง่่ายมากเมื่่�อถููกจัับ เป็็นปลาขนาดเล็็กอาศััยในทะเลใกล้้ชายฝั่่�งและปากแม่่น้ำำ�� มัักอยู่่�เป็็นฝููงใหญ่่
บางครั้้�งจัับได้้เป็็นร้้อยกิิโลกรััม มีีหลายขนาดตั้้�งแต่่ขนาดเล็็กราว 5 เซนติิเมตร จนถึึงตััวเกืือบครึ่่�งกิิโลกรััม ขนาดเกืือบ 25 เซนติิเมตร ชนิิดเล็็ก
มัักเอาไปทำำ�อาหารปลาเป็็ดหรืือปลาป่่นเป็็นอาหารสััตว์์ แต่่ในญี่่�ปุ่่�นเอามาอบซอสกรอบอร่่อยมาก ปลาแป้้นขนาดใหญ่่ทำำ�ของน่่าหม่ำำ��ได้้หลายอย่่าง
ทำำ�ลููกชิ้้�น ที่่�ชุุมชนบ้้านช่่องฟืืน จัังหวััดพััทลุุง เอามาแล่่ทำำ�ปลาแดดเดีียวทอดอร่่อยมาก เป็็นสิินค้้าโอทอปที่่�ขึ้้�นชื่่�อ
พบในประเทศไทยทั้งหมด 26 ชนิดจาก 9 สกุล เช่น ปลาแป้นบุตรี Nuchequula, ปลาแป้นเมือก แป้นขี้มูกมาก Leiognathus,
ปลาแป้นข้างทอง Eubleekeria, ปลาแป้นกระโดงดำ� Karalla, ปลาแป้นเขี้ยว Gazza, แป้นเบี้ย Deveximentum

แป้นลาย

แป้นข้างทอง

แป้นขลิบดำ�

แป้น

แป้นยาว

แป้นเมือก

แป้นหน้าสั้น

แป้นแต้ม

แป้นกระโดงสั้น, แป้นบุตรี

แป้นกระโดงยาว

แป้นกลม

แป้นเบี้ย

แป้นเบี้ย

แป้นเบี้ยเกล็ดใหญ่

แป้นเบี้ย

แป้นเบี้ย

แป้นเขี้ยว

แป้นเขี้ยวกลม

ปลาแป้นกระโดงดำ�

Aurigequula fasciatus

Equulites elongatus

Nuchequula gerroides

Deveximentum insidiator

Gazza minuta

Eubleekeria splendens

Eubleekeria jonesi

Leiognathus equulus

Leiognathus brevirostris

Nuchequula longicornis

Photopectoralis bindus

Deveximentum megalolepis

Deveximentum interruptum

Gazza achlamys

Karalla daura
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Equulites oblongus

Nuchequula mannusella

Deveximentum hanedai

Deveximentum ruconius

Sci
Quiz

บ้านนักคิด

พ่่ อเหมีียวเป็็นแมวสีีส้้ม ส่่วนแม่่เป็็นแมวสีีเปรอะฮะ
	สีีขนพื้้�นฐานของแมวคืือ “ส้้ม” กัับ “ดำำ�” โดยขนสีีส้้มของแมว
ถ่่ายทอดผ่่านโครโมโซมเอกซ์์เท่่านั้้�นฮะ พ่่ อเหมีียวเป็็นแมวส้้ม มีียีน
ี สีีส้ม
้
ส่่วนแม่่เป็็นแมวสีีเปรอะ มีีทั้้�งยีีนสีีส้้มกัับยีีนสีีดำำ� เหมีียวกัับน้้องที่่�เป็็น
ผู้้�ชายมีีโครโมโซม Y หนึ่่�งตััวจากพ่่ อ และ X หนึ่่�งตััวจากแม่่ที่่�เป็็น
แมวสีีเปรอะ เหมีียวเป็็นสีีส้้มเพราะได้้รัับ X สีีส้้มมา ส่่วนน้้องชายเป็็น
แมวดำำ�เพราะได้้ X สีีดำำ�มา น้้องอีีกสองตััวเป็็นผู้้�หญิิงต้้องมีีโครโมโซม
XX น้้องสาวที่่�เป็็นแมวส้้มได้้รัับ X สีีส้้มมาจากพ่่ อหนึ่่�งตััวและจากแม่่
หนึ่่�งตััว ส่่วนน้้องสาวแมวสีีเปรอะนั้้�นได้้รับ
ั X สีีส้ม
้ จากพ่่ อและ X สีีดำำ�
มาจากแม่่ฮะ
	ส่่วนลายที่่�เห็็นสีีส้ม
้ ๆ ดำำ� ๆ พร้้อยไปทั่่�วตััวแม่่กับ
ั น้้องสาวคนเล็็กนั้้�น
เกิิดจากการที่่�ภายในเซลล์์แต่่ละเซลล์์มีีโครโมโซม X แท่่งที่่�แอ็็กทิิฟ
ต่่างกััน ถ้้า X สีีไหนแอ็็กทิิฟก็็จะแสดงออกเป็็นขนสีีนั้้�น โดยจะเกิิดขึ้้�น
แบบสุ่่�ม ลายที่่�ปรากฏบนตััวแมวสีีเปรอะจึึงแตกต่่างกัันออกไป

ผู้้�ได้้รัับรางวััลประจำำ�ฉบัับที่่� 109

ผ้้าพัั นคอผ้้าฝ้้ายทอมืือ ได้้แก่่ คุุณสิิทธิิพงศ์์ ยะโพ
Tumbler สวทช. ได้้แก่่ ด.ญ.นััทธ์์หทััย พงษ์์โสภาวิิจิิตร

วัันที่่� 23 พฤษภาคม เป็็นวัันเต่่าโลกฮะ เรา
มาทำำ�คว ามรู้้� จัั ก กัั บ เต่่ า ให้้ดีี ขึ้้� น กัั น ดีี ก ว่่ า
เหมีียวเองรู้้�จัักเต่่าอยู่่�ไม่่กี่่�ชนิิด แต่่ก็็แยก
ไม่่ ค่่ อ ยออกว่่ า เต่่ า ชนิิ ด ใดเป็็ น เต่่ า บก
เต่่ า น้ำำ�� จืื ด หรืือ เต่่ า ทะเล คุุ ณ ผู้้� อ่่ า น
ช่่วยเหมีียวแยกหน่่อยฮะ

รางวัลประจำ�ฉบับที่ 110

เต่่าบก

Tumbler สวทช.
จำำ�นวน 1 รางวััล

เต่่าน้ำำ��จืืด

เต่่าทะเล

ผ้้าพัั นคอ
ผ้้าฝ้้ายมััดย้้อม
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 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ในสาระวิทย์ ฉบับที่ 111 สำ�หรับของรางวัล
เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์
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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 : AMED Telehealth ช่่วยรัับมืือสถานการณ์์โควิิด 19 อย่่างไร
	ทั้้�งในแง่่ของบุุคลากรด่่านหน้้าและระบบสาธารณสุุขไทย ?
ทีีมวิิจััยของเราพัั ฒนา AMED Telehealth ขึ้้�นมาเป็็นปฏิิบััติิการระบบหลัังบ้้านที่่�สำำ�คััญของ Home
Isolation เพื่่�อใช้้เป็็นแพลตฟอร์์มสำำ�หรัับบริิหารจััดการข้้อมููลผู้้�ป่่วยโควิิด 19 ที่่�แยกกัักตััวที่่�บ้้าน (Home
Isolation) และการแยกกัักตััวในชุุมชน (Community Isolation) โดยผู้้�ที่่�ใช้้แพลตฟอร์์มนี้้�จะเป็็นหน่่วย
ที่่�ให้้บริิการทางการแพทย์์ เช่่น โรงพยาบาลของ รััฐ/เอกชน คลิินิิก ที่่�มีีแพทย์์ พยาบาลหรืือสหวิิชาชีีพ
ที่่�สนใจใช้้ ติิ ด ตามอาการ รัั ก ษา ดูู แ ลผู้้�ป่่ ว ยอย่่ า งใกล้้ ชิิ ด ผ่่ า นระบบ Telemonitoring, Telehealth,
Teleconsultation ได้้ตลอด 24 ชั่่�วโมง
AMED Telehealth ยัังมีีส่ว
่ นช่่วยระบบสาธารณสุุขของไทย ลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางสัังคมผ่่านแพลตฟอร์์ม
ดิิจิิทััลในการดููแลสุุขภาพ ซึ่่�งเป็็นไปตามแนวทางการขัับเคลื่่�อนด้้วยโมเดลเศรษฐกิิจ BCG ด้้านการแพทย์์
และสุุขภาพ ที่่�เน้้นการให้้บริิการประชาชนอย่่างทั่่�วถึึง โดยตอนนี้้�ระบบสามารถเชื่่�อมข้้อมููลส่่งรายงานให้้ สปสช.
จััดทำำ�หลัักเกณฑ์์เพื่่� อให้้ผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�มารัับยาและคำำ�แนะนำำ�ต่่าง ๆ โดยเภสััชกรที่่�ร้้านยาได้้ โดยต้้องเป็็น
ผู้้�ป่่วยโควิิด 19 กลุ่่�มสีีเขีียวที่่�มีีอายุุน้อ
้ ยกว่่า 60 ปีี ไม่่ใช่่หญิิงตั้้�งครรภ์์ ไม่่เป็็นผู้้�ป่่วยติิดเตีียง ไม่่มีโี รคประจำำ�ตัว
ั
ข้้อดีีสำำ�คััญของ AMED Telehealth คืือเป็็นระบบที่่�ใช้้งานง่่าย มีีประสิิทธิิภาพ และที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดคืือความ
ใส่่ใจในการช่่วยเหลืือจากทีีมงานของ A-MED สวทช. ที่่�คอยให้้คำำ�ปรึึกษาอย่่างต่่อเนื่่�องตลอดระยะเวลา ตั้้�งแต่่
เริ่่�มใช้้งานหรืือแม้้แต่่ความต้้องการเพิ่่�มเติิมในการพัั ฒนาระบบในระหว่่างการใช้้งาน ทำำ�ให้้ผู้้�ใช้้งาน เช่่น เภสััชกร
สามารถให้้บริิการดููแลผู้้�ป่่วยโควิิด 19 ได้้อย่่างมั่่�นใจ ไม่่ต้้องกัังวลต่่อเรื่่�องของข้้อมููลต่่าง ๆ

ฟัังบทสััมภาษณ์์เต็็มได้้ที่่�
NSTDA Podcast
รายการ Sci เข้้าหูู EP 17
FutureTales Lab มองอนาคตไทย
มองอนาคตโลก

วััชรากร หนููทอง
นัักวิิจััย

ศููนย์์วิิจััยเทคโนโลยีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกและเครื่่�องมืือแพทย์์ (A-MED) สวทช.

https://www.nstda.or.th/sci2pub/sci-in-ear-ep17
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คำ�คม
นักวิทย์

ดร.นำ�ชัย ชีววิวรรธน์

Somewhere, something incredible is waiting to be known.
- Carl Sagan -

มีบางอย่างในบางแห่งที่เหลือเชื่อ รอคอยให้ค้นพบอยู่
- คาร์ล เซแกน -

คาร์ล เซแกน (9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2477 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2539)

นักดาราศาสตร์ชาวอเมริกัน สำ�เร็จปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยชิคาโก เป็นศาสตราจารย์ทางดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศ
และผู้อำ�นวยการห้องปฏิบัติการการศึกษาเกี่ยวกับดาวเคราะห์ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์
ปี พ.ศ. 2523 เซแกนจัดทำ�ซีรีส์สารคดีวิทยาศาสตร์อันโด่งดังที่มีชื่อว่า “Cosmos” มีผู้ชมถึง 500 ล้านคน จาก 60 ประเทศทั่วโลก
และเขียนหนังสือชื่อเดียวกันคือ Cosmos เป็นหนังสือขายดีติดอันดับ Best Seller ของ New York Times เป็นเวลาถึง 7 สัปดาห์
เซแกนเป็นนักเขียนหนังสือวิทยาศาสตร์ส�ำ หรับประชาชนทัว่ ไปทีม่ สี �ำ นวนสละสลวยน่าอ่านราวกับบทกว นิยายวิทยาศาสตร์เรือ่ ง Contact
ของเขากลายเป็นภาพยนตร์ ไซไฟเรื่องหนึ่งที่ ได้รับการยกย่องว่ามีความสมจริงของข้อมูลเป็นอย่างมาก
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

Sci
Gallery

ร่่วมอนุุรัักษ์์ตระหนัักรู้้�
ฟื้้�นฟููชีีวิิตจิิตรจุุล

American Tortoise Rescue สหรััฐอเมริิกา
กำำ� หนดให้้ วัั น ที่่� 23 พฤษภาคมของทุุ ก ปีี เ ป็็ น
วัันเต่่าโลก เพื่่� อสร้้างความตระหนัักรู้้�และปลุุกให้้
ทุุ ก คนบนโลกร่่ ว มมืื อ ร่่ ว มใจกัั น อนุุ รัั ก ษ์์ เ ต่่ า และ
เต่่าทะเล รวมถึึงถิ่่�นอาศััย

