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6 พฤติกรรม

• เรื่องจากปก :

6 พฤติกรรมทำ�ลายสุขภาพ
เทียบเท่ากับการสูบบุหรี่

• บทความพิเศษ :

o Enzease เอนไซม์เพื่อสิ่งทอสีเขียว
o พรรณไม้ในวรรณกรรมเจ้าชายน้อย

ทำ�ลายสุขภาพเทียบเท่ากับ
การสูบบุหรี่

• สารคดีวิทยาศาสตร์ :

340 วันกับภาพประทับใจในอวกาศ

• ระเบียงข่าว
วิทย์-เทคโนฯ ไทย :
นักวิจัยเผยเพชรอาจไม่ได้เป็น

ผสมเทียมโคนม เพื่ออุตสาหกรรม
อัปศุญสมณี
ายากอย่างที่เราคิด
ัตว์ไหทย

• หน้าต่างข่าว
วิทย์-เทคโนฯ โลก :

บริษัทปืนอเมริกันเปิดตัว “ปืนพับ”
เลียนแบบสมาร์ตโฟน

ง

านวิจัยหลายชิ้นในสหรัฐอเมริกายืนยันว่า มีกิจวัตรประจำ�วัน 6 ประเภทที่ทำ�ร้าย
ร่างกายคนเราเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่ หรือได้รับสารพิษชนิดเดียวกับที่มีอยู่ใน
ควันบุหรี่ จนอาจทำ�ให้เสี่ยงเป็นมะเร็งชนิดต่างๆ ได้
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Cover Story

Editor’s Note

วีณา ยศวังใจ
ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สวทช.

สาระวิทย์ ขึ้นปีที่ 4

เมื่อมองย้อนกลับไป ผมรู้สึกว่ายังเพิ่งทำ�สาระวิทย์
ฉบับแรกผ่านมาได้ไม่นานเลยครับ เผลอไม่ทันไร
สาระวิทย์เดินทางมาถึงฉบับที่ 37 แล้ว

นั่งอยู่กับที่ตลอดทั้งวัน

เวลากับความรู้สึกของคนเรา มักเป็นเช่นนี้เสมอ....
	ยามที่เราอยู่ในช่วงที่มีความสุข เพลิดเพลิน รู้สึกเวลามันช่าง
ดำ�เนินผ่านไปเร็วเหลือเกิน แต่ในยามที่อยู่ในห้วงแห่งความทุกข์
หรือการรอคอย รู้สึกเวลามันช่างดำ�เนินผ่านไปช้าเหลือเกิน
	แต่...แท้จริงแล้ว เวลาก็ยงั ดำ�เนินไปอย่างปกติของมัน ความรูส้ กึ
ของคนเราต่างหากที่แปรผันไป
	สาระวิทย์ฉบับนี้เป็นฉบับก้าวสู่ปีที่ 4 ครับ ในรอบปีที่ผ่านมา
ผู้อ่านและสมาชิกบางส่วนสะท้อนความรู้สึกอย่างไรบ้าง ผมขอ
อนุญาตนำ�มาแบ่งปันครับ

แม้วา่ เราจะออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำ แต่หากยังมีพฤติกรรมทีช่ อบนัง่ อยู่

Happy 3rd Anniversary to All at Sarawit.
Malee

กับที่ต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆ ไม่ว่าจะเป็นการนั่งท�ำงานในออฟฟิศ หรือ
นัง่ ดูโทรทัศน์อยูท่ บี่ า้ น ก็อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นกัน โดยมีขอ้ มูลจาก
Alberta Health Services-Cancer Care ประเทศแคนาดา บ่งชี้ว่าการไม่
ค่อยขยับร่างกายหรือเคลื่อนไหวร่างกายน้อย มีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยที่
เข้ารับการรักษาโรคมะเร็งประมาณ 160,000 ราย ทั้งมะเร็งเต้านม มะเร็ง
ล�ำไส้ มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งปอด ซึ่งเป็นจ�ำนวนมากถึง 2 ใน 3
ของจ�ำนวนผู้ป่วยมะเร็งเนื่องจากการสูบบุหรี่

ขอบคุณครับสำ�หรับสาระดีๆ ที่สื่อสารกันมาตลอด
นายวิทยา ทาแก้ว
น้องวริศา อายุ 13 ปี เรียนอยู่ ม.2 ค่ะ ชอบอ่านเรื่องเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์มากค่ะ เพราะได้อา่ นบทความเกีย่ วกับวิทยาศาสตร์
บ่อยๆ ทำ�ให้นอกจากจะได้รับความรู้แล้ว ยังทำ�ให้รักการเรียนรู้
ในวิชาวิทยาศาสตร์ ทีส่ �ำ คัญบทความและตัวอย่างของบุคคลใน
แวดวงที่นำ�เสนอเป็นตัวอย่าง และแรงบันดาลใจที่ดีให้กับเด็กๆ
อีกหลายคนเลยค่ะ ตอนนี้ลูกๆ ก็เริ่มเขียนเองด้วยค่ะ ขอชื่นชม
ทีมงานค่ะ ขอให้วารสารดีๆ แบบนี้มีอยู่เยอะๆ และนานๆ ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
จากคุณแม่

ข้อควรปฏิบัติ:
หากใครที่ต้องนั่งทำ�งานอยู่ที่โต๊ะทำ�งานเป็นส่วน

ใหญ่ ก็ควรหาเวลาลุกจากโต๊ะออกไปเดินเล่นยืดเส้น
ยืดสาย ให้ร่างกายได้ขยับเขยื้อนบ้าง หรือลองเปลี่ยน
อิริยาบถจากนั่งเป็นยืนทำ�งานบ้างก็เป็นวิธีที่ไม่เลว ส่วนเวลา
ที่อยู่บ้านก็ไม่ควรนั่งแช่เป็นผักอยู่หน้าจอโทรทัศน์ตลอดทั้งวัน
ควรลุกขึน้ เดินบ้าง เพือ่ บริหารกล้ามเนือ้ และผ่อนคลายกล้ามเนือ้
จากการนัง่ ในท่าเดิมเป็นเวลานานๆ หากมีวนั ว่างเหลือเฟือ
ก็อาจแบ่งเวลาสำ�หรับออกกำ�ลังกายหรือเล่นกีฬาที่
ชืน่ ชอบ แต่หากไม่คอ่ ยมีเวลาว่าง การทำ�กิจกรรม
งานบ้านเล็กๆ น้อยๆ ก็ช่วยได้

ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ ชอบมากๆ เลย... แล้วจะรอฉบับต่อไป
นะคะ
kanitthafaipetdee@gmail.com
ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง รู้สึกยินดีมากที่ได้เข้าร่วมเป็น
สมาชิก เพราะเคยดูรายการเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วจำ�ไม่ได้ว่า
เป็นของทางอะไร การได้กลับมาพบอีกครัง้ ก็รสู้ กึ ดีมากๆ เลยค่ะ
panpailin15@gmail.com
จุมพล เหมะคีรินทร์
บรรณาธิการบริหาร
ฉบับที่ 37
เมษายน 2559
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Cover Story
รับประทานเนื้อสัตว์และชีสมากเกินไป
ข้อควรปฏิบัติ:
โ ดยปกติ แ ล้ ว บุ ค คลทั่ ว ไปในวั ย ทำ � งาน มี
ความต้องการโปรตีนในแต่ละวันประมาณ 0.8
กรัมต่อน้ำ�หนักตัว 1 กิโลกรัม ซึ่งแทนที่เราจะให้
ร่างกายได้รบั แต่โปรตีนจากเนือ้ สัตว์แต่เพียงอย่างเดียว
ลองเปลีย่ นมารับประทานโปรตีนจากพืชแทนบ้าง เช่น
เมล็ดธัญพืช ผักใบเขียว และถั่วต่างๆ ซึ่งบางชนิด
อาจมีโปรตีนสูงเทียบเท่าเนื้อสัตว์ และยังช่วย
ให้เราห่างไกลจากโรคมะเร็งมากขึ้นด้วย

โปรตีนจากเนือ้ สัตว์จะอุดมด้วยสารไอจีเอฟ-1 (IGF-1) ซึง่ เป็นสารคล้ายอินซูลนิ และเป็นโกรทฮอร์โมนชนิดหนึง่ ทีม่ คี วามสำ�คัญต่อการเจริญเติบโต

ของร่างกาย โดยเฉพาะในเด็กที่จำ�เป็นต้องได้รับอย่างเพียงพอ แต่ในวัยผู้ใหญ่หากได้รับฮอร์โมนชนิดนี้มากเกินไปก็อาจกลายเป็นผลเสียมากกว่า
ผลดี เพราะไอจีเอฟ-1 สามารถไปกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ โดยผลการวิจัยจากทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย
สหรัฐอเมริกา ทีต่ พี มิ พ์ในวารสาร Cell Metabolism รายงานว่า บุคคลในช่วงวัยกลางคนทีบ่ ริโภคโปรตีนจากเนือ้ สัตว์ในปริมาณมาก มีแนวโน้มเสีย่ ง
ต่อการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งมากกว่าผู้ที่บริโภคเนื้อสัตว์น้อยกว่าถึง 4 เท่า

ใช้แก๊สหุงต้มในการประกอบอาหาร
ข้อควรปฏิบัติ:
ก ารใช้อปุ กรณ์ดดู ควันหรือพัดลมดูดอากาศ
ในระหว่างที่มีการใช้แก๊สหุงต้ม สามารถช่วย
ลดปริมาณมลพิษในอากาศในบริเวณนั้นได้มา
ถึงร้อยละ 60-90 และการใช้ back burner
จะช่ ว ยให้ เ ครื่ อ งดู ด ควั น ดู ด สารพิ ษ จาก
การเผาไหม้ได้ทั้งหมด

อุปกรณ์ในครัวเรือนอย่างเตาแก๊สก็มีส่วนทำ�ให้สุขภาพแย่ลงได้เหมือนกัน เนื่องจากในขณะที่เราใช้แก๊สหุงต้มในการประกอบอาหาร ร่างกายของ

เราก็จะค่อยๆ สะสมสารพิษบางอย่างที่เกิดจากการเผาไหม้ของแก๊สหุงต้ม ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ และฟอร์มาลดีไฮด์ ซึ่ง
สารพิษทั้ง 3 ชนิดนี้เป็นชนิดเดียวกับที่พบในควันบุหรี่ และเมื่อเดือนธันวาคม 2013 วารสาร Environmental Health Perspectives ได้เผยแพร่
รายงานวิจัยที่พบว่า ปริมาณสารพิษทั้ง 3 ชนิดนี้ มีอยู่ในบ้านเรือนที่มีการใช้แก๊สหุงต้มเกินกว่าปริมาณที่นโยบายสาธารณสุขกำ�หนดไว้ ซึ่งในปัจจุบัน
นี้ประชาชนในสหรัฐฯ ร้อยละ 34 ใช้แก๊สหุงต้มในการประกอบอาหาร
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Cover Story
ใช้น�ำ้ มันประกอบอาหาร
ผิดประเภท

การทำ�ผิวสีแทน

ถึงแม้ว่าเราจะใช้เตาไฟฟ้าในการประกอบอาหารแทนเตาแก๊ส

ทำ�ให้เราสามารถหลีกเลี่ยงสารพิษจากการเผาไหม้ของแก๊สหุงต้ม
แล้วก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะปลอดภัยจากมลพิษใน
ครัวแน่นอนแล้ว เพราะมีผลการศึกษาวิจัยในสหรัฐฯ ว่า ครัวใน
ภัตตาคาร ร้านอาหาร และในที่พักอาศัยที่มีการปรุงอาหารด้วย
ความร้อนสูงร่วมกับการใช้เนยขาว (shortening) หรือใช้น�้ำ มันพืช
จำ�พวกน�้ำ มันถัว่ เหลือง ก่อให้เกิดไอระเหยของสารประกอบจำ�พวก
แอลดีไฮด์ (aldehydes) และพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน
(polycyclic aromatic hydrocarbons) ซึ่งสารเหล่านี้เป็น
อันตรายอย่างยิง่ ต่อระบบทางเดินหายใจ อีกทัง้ ยังเป็นสารก่อมะเร็ง
ด้วย และเป็นสารพิษชนิดเดียวกับที่พบอยู่ในควันบุหรี่ด้วยเช่นกัน

ข้ อ นี้อาจไม่ค่อยเป็นปัญหาสำ�หรับคนไทยโดยเฉพาะสาวไทยที่นิยม

ผิวขาวมากกว่า แต่อาจเป็นเรื่องใหญ่ของชาวตะวันตกที่นิยมผิวบ่มแดด
หรือผิวสีแทนที่ดูมีสุขภาพดี ดูมีสเน่ห์มากกว่าผิวขาวซีด การทำ�ให้ผิวเป็น
สีแทนไม่วา่ จะโดยการนอนอาบแดดธรรมชาติรมิ ชายหาด หรืออาบแสงจาก
หลอดไฟ หรือ อินดอร์แทนนิง (indoor tanning) บนเตียงทีอ่ อกแบบมาเป็น
พิเศษเพื่อให้ได้ผิวสีแทนแบบรวดเร็วทันใจ ล้วนแล้วแต่ได้รับอันตรายจาก
รังสียูวีไม่ต่างกัน ซึ่งรายงานการศึกษาวิจัยในวารสาร the Journal of the
American Medical Association เมื่อเร็วๆ นี้เผยข้อมูลว่า ในสหรัฐฯ มี
ผู้ป่วยเป็นมะเร็งผิวหนังจากการทำ�ผิวสีแทนแบบอินดอร์แทนนิงประมาณ
420,000 รายต่อปี ซึง่ เป็นอัตราทีส่ งู มากเมือ่ เทียบกับผูท้ ปี่ ว่ ยเป็นมะเร็งปอด
เนื่องจากการสูบบุหรี่ที่มีประมาณ 226,000 รายต่อปี

ข้อควรปฏิบัติ:
ค วรเลือกใช้น�้ำ มันให้เหมาะกับชนิดและประเภทของการ
ปรุงอาหาร และคำ�นึงถึงความร้อนที่ใช้ในการปรุงอาหารด้วย
เพื่อสุขภาพที่ดีของทั้งผู้ปรุงและผู้รับประทาน เช่น น้ำ�มันมะกอก
เหมาะสำ�หรับอาหารทีป่ รุงด้วยอุณหภูมติ �่ำ หรือใช้ปรุงน�้ำ สลัด แต่ไม่ควร
ใช้กบั อาหารประเภททอดหรือทีต่ อ้ งใช้ความร้อนสูง ขณะทีน่ �้ำ มันอะโวคาโด
นั้นเหมาะสำ�หรับใช้ในการทอดหรืออาหารที่ต้องปรุงด้วยความร้อนสูง
มากกว่า เช่นเดียวกับน�้ำ มันรำ�ข้าว น�้ำ มันถัว่ ลิสง น�้ำ มันเมล็ดชา เนือ่ งจากเป็น
น�้ำ มันทีม่ จี ดุ เกิดควัน (smoking point) สูง คือ ไม่เกิน 180 องศาเซลเซียส
แต่หากเป็นน�้ำ มันทีม่ จี ดุ เกิดควันต�่ำ เช่น น�้ำ มันถัว่ เหลือง จะเหมาะกับ
อาหารผัดหรืออาหารทอดทีใ่ ช้เวลาไม่เกิน 5 นาที แต่ไม่เหมาะกับ
อาหารทอดทีต่ อ้ งใช้ไฟแรงเป็นเวลานาน เพราะจะทำ�ให้เกิด
ควันและสารก่อมะเร็งได้

ฉบับที่ 37
เมษายน 2559

ข้อควรปฏิบัติ:
สิ่งแรกที่ควรทำ�เพื่อความปลอดภัยจากการทำ�ให้ผิว
เป็นสีแทนก็คือ สร้างความพึงพอใจในสีผิวตามธรรมชาติ
ของตนเอง แต่ ถ้ า หากใครยั ง อยากมี สี ผิ ว ที่ ดู เ ปล่ ง แดดขึ้ น
อีกสักนิด นักวิทยาศาสตร์ก็แนะนำ�ให้รับประทานแครอทและ
มะเขือเทศเพิม่ มากขึน้ เพราะในหัวสีสม้ ของแครอทและผลสีแดงๆ
ของมะเขือเทศ มีองค์ประกอบของแคโรทีนอยด์ในปริมาณสูง ซึง่
แคโรทีนอยด์เป็นรงควัตถุที่ทำ�ให้เกิดสีในพืชและยังมีส่วนช่วย
ให้สผี วิ ของเราเข้มขึน้ ได้เมือ่ รับประทานในปริมาณทีม่ ากพอ
โดยมี ร ายงานผลวิ จั ย เรื่ อ งนี้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสาร
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Cover Story
นอนหลับไม่เพียงพอ

ข้อควรปฏิบัติ:

การนอนหลับไม่เพียงพอหรืออดนอนเป็นประจำ�จะส่งผลต่อสุขภาพ

จิตใจและร่างกายโดยตรง ซึ่งการอดหลับอดนอนจะทำ�ให้ระบบต่างๆ ของ
ร่างกายทำ�งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และกระตุน้ ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ
ได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง
โรคอ้วน และปัญหาสุขภาพอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย โดยมีงานวิจัยเรื่อง
หนึ่งพบว่า คนที่นอนหลับน้อยกว่า 6-7 ชั่วโมงต่อวันเป็นประจำ� จะมีอัตรา
การเสียชีวิตเทียบเท่ากับผู้สูบบุหรี่ หรือแม้แต่การนอนไม่เต็มอิ่ม นอนหลับ
ไม่สนิทหรือหลับๆ ตื่นๆ หรือสะดุ้งตื่นกลางดึกบ่อยๆ ก็เป็นตัวเร่งให้มะเร็ง
เติบโตได้เช่นกัน

อ ย่าคิดว่าอาการเหนือ่ ยและอ่อนเพลียของเราเป็นเรือ่ ง
ปกติ แต่เมือ่ ไหร่ทรี่ สู้ กึ ว่าเรานอนหลับไม่พอเป็นประจำ� ควรไป
ปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจดูว่าอาการเหนื่อยของคุณมีสาเหตุมาจาก
ความผิดปกติใดๆ ในระหว่างที่นอนหลับหรือเปล่า เช่น ภาวะหยุด
หายใจขณะหลับ (sleep apnea) ซึ่งอาการนี้เกิดจากการตีบแคบของ
ทางเดินหายใจส่วนบน ส่งผลให้มกี ารหายใจขาดจังหวะ และระดับความ
อิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดน้อยลง ทำ�ให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองได้
น้อยลงด้วย เมือ่ สมองขาดออกซิเจน ก็จะปลุกให้รา่ งกายตืน่ เพือ่ เริม่
หายใจใหม่ จนเมื่อสมองได้รับออกซิเจนเพียงพอแล้วก็จะหลับ
ได้อีกครั้ง แต่หากมีอาการดังกล่าวเกิดขึ้นวนเวียนตลอด
คืน ก็จะส่งผลให้เรานอนหลับได้ไม่เต็มที่นั่นเอง

แหล่งข้อมูลและภาพ

http://www.rodalewellness.com/health/unhealthy-habits
http://www.bumrungrad.com/healthspot/june-2012/cooking-oil-for-good-heart-health
http://www.rcot.org/data_detail.php?op=knowledge&id=1
http://tribune.com.pk/story/969442/6-everyday-habits-that-are-as-unhealthy-as-smoking/
http://g3ict.org/design/js/tinymce/filemanager/userfiles/Image/UNIC%20Moscow%20Dec%2016%202010/man%20watching%20TV.jpg
http://www.goodtoknow.co.uk/wellbeing/galleries/35252/tested-best-and-worst-sun-creams
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กองบรรณาธิการ

ผสมเทียมโคนม เพื่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทย
การผสมเทียมโคนมนับว่ามีบทบาทสำ�คัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมการ

เลี้ยงโคนมของไทย ซึ่งปัญหาที่สำ�คัญคือเกษตรกรต้องแน่ใจว่า แม่โคเป็น
สัดในวันผสมเทียม แถมการตรวจการตั้งท้องของโคนมหลังการผสมเทียม
ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ และใช้เวลานานในการตรวจวินิจฉัย
	การยืนยันการเป็นสัดของแม่โคในวันผสมเทียมและการบ่งชีก้ ารตัง้ ท้อง
ของแม่โคทีไ่ ด้รบั การผสมเทียม สามารถทำ�ได้งา่ ยขึน้ โดยการตรวจวิเคราะห์
ปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนและน้ำ�นมของโค ซึ่งนักวิจัย สวทช. ได้ผลิต
โมโนโคลนอลแอนติบอดีทม่ี คี วามจำ�เพาะเจาะจงสูงต่อฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน
รวมทัง้ พัฒนาวิธตี รวจทีเ่ รียกว่า คอมเพตทิทฟี อิไลซ่า (competitive ELISA)
ซึง่ ช่วยให้การตรวจมีความแม่นยำ� ได้ผลวิเคราะห์เร็ว ใช้งานง่าย และมีราคาถูก

นอกจากนี้ ยังใช้ในการติดตามการทำ�งานของรังไข่ การวัดกิจกรรมของฮอร์โมนบางชนิด และการจัดระบบการสืบพันธุ์ของฝูงปศุสัตว์ของเกษตรกร รวม
ทั้งสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดต่างๆ ทั้งที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจ สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า และ สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ได้อีกด้วย

แตงโมช่วยลดการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระ
เว็บไซต์ของสำ�นักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อาหารเสริมด้วยผงแตงโม 0.33% กลุ่มที่ 3 กินอาหารและได้รับ dextran
sodium sulphate (DSS) ซึ่งเหนี่ยวนำ�ให้เกิดการอักเสบ และกลุ่มที่ 4 กิน
อาหารเสริมด้วยผงแตงโมและได้รับ DSS เป็นเวลา 30 วัน
ผลการทดลองพบว่า กลุ่มที่ได้รับผงแตงโม มีระดับของไตรกลีเซอไรด์
คอเลสเตอรอลรวมลดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม และความสามารถใน
การต้านอนุมลู อิสระรวม (total antioxidant capacity)
และเอนไซม์ทเี่ กีย่ วข้องกับการต้านอนุมลู อิสระเพิม่ ขึน้
ขณะที่สารซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะเครียดลดลง
ผงแตงโมยังมีผลต่อการลดระดับของเอนไซม์ในหนูที่
ถูกเหนี่ยวนำ�ด้วย DSS ได้ นอกจากนี้ยังมีผลช่วยลด
การแสดงออกของยี น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการ
เมแทบอลิซึมของไขมัน รวมทั้งเอนไซม์ cyclooxygenase-2 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอักเสบ
จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า แตงโมจะช่วยลด
อัตราเสีย่ งของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในหนู
ได้ โดยลดระดับไขมันในเลือด ลดการอักเสบ และเพิม่
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ

มหิดล เผยผลการศึกษาฤทธิข์ องแตงโมต่อระดับไขมัน ความสามารถในการ
ต้านอนุมูลอิสระ และการอักเสบในหนูแรท โดยการทดลองได้แบ่งหนูออก
เป็น 4 กลุม่ ๆ ละ 10 ตัว ได้แก่ กลุม่ ที่ 1 กลุม่ ควบคุมทีก่ นิ อาหารซึง่ ทำ�ให้เกิด
ภาวะหลอดเลือดแข็งตัว (atherogenic diet) อย่างเดียว กลุ่มที่ 2 กิน

ข้อมูลจาก http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1125
ภาพจาก https://maleetoyou.files.wordpress.com/2014/05/watermelon.jpg
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สดร. โชว์ภาพสุริยุปราคาเต็มดวงเหนือฟ้าอินโดนีเซีย

ส ถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวง

วังสุลต่านเตอร์นาเต ตัง้ กล้องโทรทรรศน์จ�ำ นวน 5 ตัว อุปกรณ์สงั เกตการณ์
ทางอ้อมชนิดต่างๆ พร้อมอุปกรณ์บนั ทึกสภาพภูมอิ ากาศ อุปกรณ์วดั คววาม
สว่างท้องฟ้า เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลปรากฏการณ์สุริยุปราคาที่เกิดขึ้นทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งอุปกรณ์สำ�หรับถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ต
ขณะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และสามารถ
เห็นชั้นบรรยากาศและพวยแก๊สของดวงอาทิตย์ได้ ขณะดวงจันทร์บัง
ดวงอาทิตย์ท้องฟ้ามืดลง นกบินกลับรัง และในขณะดวงจันทร์บดบังดวง
อาทิตย์ทั้งดวง ท้องฟ้ามืดจนสามารถสังเกตเห็นดาวศุกร์สว่างอยู่กลาง
ท้องฟ้าเป็นที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำ�ภาพปรากฏการณ์สรุ ยิ ปุ ราคาเต็มดวงเหนือ
ฟ้าเมืองเตอร์นาเต สาธารณรัฐอินโดนีเซียมาฝากคนไทย นักดาราศาสตร์และ
นักท่องเที่ยวทั่วสารทิศแห่ชมคับคั่ง สภาพอากาศค่อนข้างดี แม้จะมีเมฆมา
บดบังบ้างแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด
9 มีนาคม 2559 – เตอร์นาเต อินโดนีเซีย ศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย
วัฒนานิกร ประธานคณะกรรมการบริหาร สดร./ รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม
ผู้อำ�นวยการ สดร./ ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำ�นวยการ สดร. นำ�ทีม
เจ้าหน้าทีส่ ถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ เดินทางมาเก็บข้อมูลและศึกษา
ปรากฏการณ์สุรยิ ุปราคาเต็มดวง โดยได้ตั้งจุดสังเกตการณ์บริเวณด้านหน้า

http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/2455-narit-solar-eclipse-2016-ternate-picture
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำ�เนินทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง
ณ เมืองเตอร์นาเต สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

9 มีนาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

และสุลาเวสี จะนานถึงกว่า 3 นาที
เงามืดของดวงจันทร์จะข้ามผ่านเส้นศูนย์สูตรในบริเวณทะเลโมลุกกะ
(Molucca Sea) และผ่านเกาะน้อยใหญ่หลายเกาะในเมืองใหญ่สดุ ในบริเวณ
นีไ้ ด้แก่ เตอร์นาเต (Ternate) แม้เมืองเตอร์นาเตจะอยูห่ า่ งจากแนวกึง่ กลาง
คราสไปทางเหนือประมาณ 44 กิโลเมตร แต่เวลาทีค่ ราสเต็มดวงยังกินเวลา
นานถึง 2 นาที 41 วินาที รวมถึงบริเวณดังกล่าว ดวงอาทิตย์อยู่สูงจากขอบ
ฟ้าประมาณ 40-50 องศา
ลำ�ดับการเกิดปรากฏการณ์สรุ ยิ ปุ ราคาเต็มดวงในวันที่ 9 มีนาคม 2559
ตามเวลาท้องถิ่น ณ เมืองเตอร์นาเต สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เริ่มต้นคราส
บางส่วน เมือ่ ขอบดวงจันทร์แตะขอบดวงอาทิตย์ในเวลาประมาณ 08:36 น.
เข้าสู่ช่วงคราสเต็มดวง เมื่อดวงจันทร์เริ่มบดบังดวงอาทิตย์ทั้งดวงในเวลา
ประมาณ 09:51 น. และเข้าสู่ช่วงกลางคราส ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์มาก
ทีส่ ดุ เวลาประมาณ 09:53 น. จากนัน้ สิน้ สุดช่วงคราสเต็มดวง ดวงจันทร์เริม่
เคลื่อนออกจากดวงอาทิตย์ เมื่อเวลาประมาณ 09.54 น. และสิ้นสุดคราส
บางส่วน เมื่อดวงจันทร์เคลื่อนออกจากดวงอาทิตย์หมดทั้งดวง ในเวลา
ประมาณ 11.20 น. เป็นสัมผัสสุดท้ายและสิ้นสุดปรากฏการณ์สุริยุปราคา
ในครั้งนี้โดยสมบูรณ์ สำ�หรับปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงครั้งต่อไป
จะเกิดขึ้นในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 แนวคราสเต็มดวงพาดผ่านประเทศ
สหรัฐอเมริกา

พระราชดำ�เนินทอดพระเนตรปรากฏการณ์สรุ ยิ ปุ ราคาเต็มดวง ณ วังสุลต่าน
เตอร์นาเต เมืองเตอร์นาเต สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร ประธานคณะกรรมการบริหาร สดร.
รองศาสตราจารย์ บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำ�นวยการ สดร. และดร.ศรัณย์
โปษยะจินดา รองผู้อำ�นวยการ สดร. นำ�ทีม สดร. ตั้งกล้องโทรทรรศน์และ
อุปกรณ์ทั้งการสังเกตการณ์ทางตรงและการสังเกตการณ์ทางอ้อมถวาย
ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ได้นำ�กล้องถ่ายภาพส่วนพระองค์มาใช้บันทึกภาพ
ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ด้วย
รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ
กล่าวว่า สุริยุปราคาเต็มดวง ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 เป็นสุริยุปราคาลำ�ดับ
ที่ 52/73 ในชุดซารอสที่ 130 แม้ว่าแนวคราสเต็มดวงส่วนใหญ่จะพาดผ่าน
มหาสมุทรแปซิฟิก แต่ในช่วงต้นของคราส เงามืดของดวงจันทร์จะเคลื่อนที่
ผ่านแผ่นดินที่เป็นเกาะใหญ่ๆ ของประเทศอินโดนีเซียหลายเกาะด้วยกัน
อาทิ เกาะสุมาตรา กาลิมันตัน สุลาเวสี และหมู่เกาะโมลุกกะ
	การเกิดคราสครั้งนี้ ดวงอาทิตย์จะถูกดวงจันทร์บดบังนานที่สุดถึงกว่า
4 นาที แม้วา่ จุดทีเ่ กิดคราสเต็มดวงนานทีส่ ดุ นีจ้ ะอยูใ่ นมหาสมุทร แต่ในช่วง
ต้นของปรากฏการณ์การเกิดคราสทีพ่ าดผ่านแผ่นดินบริเวณหมูเ่ กาะโมลุกกะ

http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/2453-princess-sirindhorn-narit-solareclipse-2016
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หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก
กองบรรณาธิการ

บริษัทปืนอเมริกันเปิดตัว “ปืนพับ”
เลียนแบบสมาร์ตโฟน
บริษทั Ideal Conceal ผูผ้ ลิตปืนในรัฐมินเนโซต้า สหรัฐอเมริกา เปิดตัวปืนทีส่ ามารถ

พับให้ดูเหมือนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ โดยปืนพับรุ่นนี้จะมี 2 ลำ�กล้อง และสามารถยิง
กระสุนขนาด .380 คาริเบอร์
เว็บไซต์ของบริษัทระบุว่า “ปืนพับรุ่นนี้สามารถพรางเข้ากับสภาพแวดล้อมของสังคม
ทุกวันนีไ้ ด้ดี และยากต่อการถูกตรวจจับ” แต่เรือ่ งนีก้ �ำ ลังสร้างความกังวลให้กบั ตำ�รวจใน
สหรัฐฯ และยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า ปืนรุ่นนี้ต้องมีใบอนุญาตพกปืนในรัฐใดบ้างหรือไม่?
	 ทางบริษัทผู้ผลิตบอกว่าจะออกสู่ตลาดปลายปีนี้ในราคาราว $400 หรือราว 14,000
บาท และว่าตอนนี้มีผู้แสดงความสนใจขอซื้อเข้ามาแล้ว 2,500 ราย

http://www.voathai.com/content/tech-wrap-30mar16/3262439.html

Science
Jokes

สูตรเคมีของกล้วยหอม
(banana)
คืออะไร?
Bana2

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/b3/9a/37/b39a37ae1138adf42e8b2c04522ca8bb.jpg

9

ฉบับที่ 37
เมษายน 2559

บทความพิเศษ
วัชราภรณ์ สนทนา
ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สวทช.

Enzease เอนไซม์เพื่อ
“สิ่งทอสีเขียว”
อ ตุ สาหกรรมสิง่ ทอ เป็นอุตสาหกรรมทีม่ กี ารใช้สารเคมี น�้ำ และพลังงาน จำ�นวน
มากในกระบวนการผลิต ส่งผลเสียต่อทั้งคนทำ�งาน ผู้บริโภค และสร้างมลภาวะ
ต่อสิง่ แวดล้อม... การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทีล่ ดการใช้สารเคมีเพือ่
สร้าง “สิ่งทอสีเขียว” นับเป็นการเพิ่มมูลค่าสิ่งทอให้ปลอดภัย ลดมลพิษ และ
ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดสินค้ารักษ์โลกที่กำ�ลังเป็นที่นิยมมากขึ้น

ENZease

หรือ เอนอีส คือ เอนไซม์ที่ผลิตจากจุลินทรีย์ในธรรมชาติ นวัตกรรมที่
ถูกคิดค้นเพือ่ นำ�มาใช้ลอกแป้งและกำ�จัดสิง่ สกปรกบนผ้าฝ้ายแบบขัน้ ตอนเดียว ผลงานการวิจยั และ
พัฒนาโดยศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สวทช. และโรงงานสิ่งทอธนไพศาล ซึ่งสามารถนำ�ไปใช้ทดแทนการใช้สารเคมีที่ใช้ในระบบการผลิต
ฝ้ายได้ 100 เปอร์เซ็นต์
ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ นักวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
ผู้พัฒนา ENZease กล่าวว่า ENZease คือ เอนไซม์ดูโอ ที่ประกอบไปด้วยเอนไซม์สองตัว คือ เอน
ไซม์อะไมเลส และเพคติเนส ซึ่งมีคุณสมบัติในการลอกแป้ง ก�ำจัดไขมันและสิ่งสกปรกออกจากผ้า
ฝ้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่พิเศษคือเอนไซม์ทั้งสองตัวนี้ ท�ำงานได้ดีในค่าความเป็นกรด-ด่างและ
อุณหภูมิที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น ENZease สามารถลอกแป้งและก�ำจัดสิ่งสกปรกออกจากผ้าฝ้ายได้
ภายในขั้นตอนเดียว

“จากเดิมทีต่ อ้ งนำ�ผ้าฝ้ายไปลอกแป้งก่อนด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และโซดาไฟ
ที่อุณหภูมิสูงเกือบ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วจึงนำ�ไปผ่านการ
กำ�จัดสิ่งสกปรกด้วยโซดาไฟและสารซักฟอกหรือดีเทอร์เจนท์ที่อุณหภูมิเกือบ
100 องศาเซลเซียส อีกราว 1 ชั่วโมง ทั้งนี้เราสามารถรวบทั้งสองขั้นตอนนี้มา
ฉบับที่ 37
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ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ

บทความพิเศษ

การนำ� ENZease ไปใช้ในศูนย์การเรียนรู้การย้อมผ้าหม้อห้อม

ไว้ในกระบวนการเดียวกันโดยใช้ ENZease ซึ่งใช้อุณหภูมิในการต้มเพียง 50 องศาเซลเซียสเท่านั้น เรียกว่าลดทั้งขั้นตอน ลด
เวลา ลดการทำ�งานของเครื่องจักร ลดพลังงาน ค่าน้ำ� ค่าไฟและต้นทุนการผลิตโดยรวมลงกว่า 50% ที่สำ�คัญ ENZease เป็น
เอนไซม์ที่ผลิตขึ้นจากจุลินทรีย์ตามธรรมชาติ ไม่ส่งผลเสียต่อคุณภาพของผ้า ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดขั้นตอน
การบำ�บัดน้ำ�เสียด้วย”
ปัจจุบนั ENZease ไม่เพียงถูกน�ำไปใช้ทดแทนสารเคมี
ในกระบวนการเตรียมผ้าฝ้ายในโรงงานธนไพศาล เพื่อ
พัฒนากระบวนการผลิตผ้าฝ้ายในอุตสาหกรรมสิง่ ทอทีเ่ ป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังถูกน�ำไปใช้ลอกแป้งเพื่อ
ท�ำความสะอาดย้อมสีธรรมชาติให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
หม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ ต�ำบลทุ่งโฮ้ง อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดแพร่ เพื่อทดแทนกระบวนการต้มเดือดโดย
ใช้ผงซักฟอกอีกด้วย
ENZease จึงเป็นนวัตกรรมจากความมหัศจรรย์ของ
จุลินทรีย์ในธรรมชาติ ที่เข้ามาช่วยสรรค์สร้างผ้าฝ้ายไทย
ให้มคี ณ
ุ ภาพดี ไร้สารเคมี และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมอย่าง
แท้จริง

การนำ� ENZease ไปใช้ในโรงงานสิ่งทอธนไพศาล
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http://www.catdumb.com/wp-content/uploads/2015/02/09.jpg

พรรณไม้ในวรรณกรรม

“เจ้าชายน้อย”.... Baobab! ไม่ใช่ต้นไทร!
จากวรรณกรรมอันลือชื่อเรื่อง ‘เจ้าชายน้อย’ ผู้แปล แปลพรรณไม้ ‘Baobab’
ว่าเป็น ‘ต้นไทร’ แท้จริงในทางพฤกษศาสตร์ คือพรรณไม้คนละชนิด

วรรณกรรมเรื่อง ‘เจ้าชายน้อย’ ประพันธ์โดย อองตวน เดอ แซง

ราวกับวัด ถึงแม้จะเกณฑ์เอาช้างมาโขลงหนึง่ ก็คงไม่สามารถ
กินเจ้าต้นไม้ชนิดนี้หมดต้นได้...” (หน้า 36)
“...แต่ถ้ามันเป็นต้นไม้เลวๆ เราก็จะถอนทิ้งทันทีเมื่อได้เห็น
ฉะนัน้ บนดาวของเจ้าชายน้อยคงมีเมล็ดพันธุเ์ ลวๆ เป็นแน่...
และคงเป็นเมล็ดพันธุ์ต้นไทรนี่เอง ดินแดนบนดวงดาวนั้น
คงจะถูกรุกรานด้วยเจ้าต้นไทร และถ้าขืนปล่อยไว้ก็จะกำ�จัด
ไม่ได้ มันจะขึ้นรุงรังเต็มดวงดาว รากของมันจะไชลงไปใน
ดิน ถ้าดาวดวงเล็กมากและถ้าต้นไทรมีมากมันก็จะระเบิดดาว
ได้...” (หน้า 38)
“ ...อันทีจ่ ริงฉันไม่ชอบตัง้ ตนเป็นนักสอนศีลธรรม แต่อนั ตราย
จากต้นไทรซึ่งน้อยคนจะรู้นั้น...ฉันกล่าวย้ำ� : “เด็กๆ เอ๋ย! จง
พึงระวังต้นไทร!”...” (หน้า 39-40)

เตก-ซูเปรี นักเขียนชาวฝรัง่ เศส นับจากวันแรกทีอ่ อกจำ�หน่ายเมือ่ 6 เมษายน
พ.ศ. 2486 ปัจจุบันวรรณกรรมเรื่องเจ้าชายน้อยได้รับการแปลไปแล้วถึง
210 ภาษา รวมทัง้ ฉบับอักษรเบรลล์และภาพสัมผัสทีจ่ ดั ทำ�สำ�หรับคนตาบอด
	 เหตุผลที่วรรณกรรมเรื่องนี้อยู่ในใจคนทั่วโลกเป็นเพราะมีเนื้อหาที่กิน
ใจและสามารถตีความคติสอนใจได้หลากหลายขึ้นอยู่กับผู้อ่าน โดยสะท้อน
ผ่านตัวละครและสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น นักบิน เจ้าชายน้อย พระราชา ดอก
กุหลาบ สุนัขจิ้งจอก เป็นต้น
	 ในเรื่องนี้มีส่ิงมีชีวิตหลายชนิดที่ได้นำ�มาใช้เป็นสัญลักษณ์ เช่น ต้นไทร
ที่ใช้สั่งสอนคนไม่ให้มีนิสัยผัดวันประกันพรุ่ง จากการพูดคุยระหว่างนักบิน
กับเจ้าชายน้อยที่ได้ความว่าต้นไทรเป็นไม้พันธุ์เลว ถ้าพบเจอต้นอ่อนแล้ว
ไม่ถอนทิ้งเสียแต่เนิ่นๆ อาจทำ�ให้ดาวระเบิดได้ ดังข้อความตอนหนึ่งที่พบ
จากสำ�นวนการแปลของ อำ�พรรณ โอตระกูล1 ซึ่งเป็นผู้แปลเจ้าชายน้อย
เป็นภาษาไทยคนแรก ดังนี้

แต่ผู้เขียนบทความพบข้อสังเกตที่น่าสนใจเมื่อได้ลองอ่านเทียบกับ
เจ้าชายน้อยฉบับภาษาอังกฤษ2 โดยพบว่าผู้แปลได้แปลคำ�ว่า ‘baobabs’
ในคำ�ที่มีความหมายว่า ‘ต้นไทร’ โดยยกตัวอย่างข้อความ ดังนี้

“ ...ต้นไทรนัน้ ไม่ได้เหมือนต้นผักหนาม หากแต่เป็นต้นไม้ใหญ่

1 แซงเตก-ซูเปรี, อองตวน เดอ. (2556). เจ้าชายน้อย. (แปลจาก Le petit prince โดย อำ�พรรณ โอตระกูล) เชียงใหม่ : สำ�นักพิมพ์จินด์.
2 ผู้เขียนนำ�สำ�นวนแปลภาษาอังกฤษจากเว็บไซต์ http://download.bioon.com.cn/upload/201111/21084046_8501.pdf
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บทความพิเศษ

http://www.wallpapersxl.com/wallpaper/2560x1600/baobab-viale-delmadagascar-sfondi-per-computer-512263.html
http://www.bonsai-thai.com/2014/12/ficus-to-bonsai-progressions.html

“ …I pointed out to the prince that baobabs were
not little bushes, but, on the contrary, trees as big
as castles; and that even if he took a whole herd
of elephants away with him, the herd not eat up
one single baobab...”
“...But when it is a bad plant, one must destroy it
as soon as possible, the very first instant that one
recognize it. Now, there some terrible seed on the
planet that was the home of the little prince; and
these were the seeds of the baobab…”
“ ...I do not much like to take the tone of a moralist.
But the danger of the baobabs is so little
understood… “Children,” I say plainly, “watch out
for the baobabs!”…”

ของทวีปแอฟริกา มีลักษณะเป็นไม้ยืนต้น ลำ�ต้นอวบ ใหญ่ เปลือกสีเทา ใบ
ประกอบแบบนิว้ มือเรียงตัววนรอบกิง่ ใบย่อย 5 ใบ ดอกเดีย่ วขนาดใหญ่เกิด
ทีซ่ อกใบ กลีบดอกสีขาว มีรอยย่น เกสรเพศผูม้ จี �ำ นวนมาก เชือ่ มติดกันเป็น
หลอด ผลรูปกระสวย เปลือกนอกแข็ง ชาวแอฟริกาใช้เมล็ดทำ�เครือ่ งดืม่ 4
	ส่ ว นต้ น ไทรเป็ น ชื่ อ เรี ย กพื ช ที่ อ ยู่ ใ นสกุ ล มะเดื่ อ (Ficus) วงศ์ ข นุ น
(Moraceae) ซึ่งมีหลายชนิดมาก เป็นไม้พุ่มหรือไม้เถา ขึ้นบนดินหรือกึ่งอิง
อาศัย มีรากเกาะอาศัยต้นไม้อนื่ แล้วเจริญโอบรัดต้นไม้ทเี่ กาะ ใบเดีย่ ว มีดอก
ขนาดเล็กจำ�นวนมากเรียงแน่นอยู่ภายในฐานรองดอกที่โอบหุ้มไว้ภายใน
ท �ำ ไม อำ�พรรณ โอตระกูล ถึงได้เปลีย่ นแปลงคำ�ทีใ่ ช้จาก ‘Baobab’ มา
เป็น ‘ต้นไทร’ ซึ่งเป็นพรรณไม้คนละชนิดได้?
บางทีอาจเป็นเพราะผูแ้ ปลเห็นว่าคนไทยรูจ้ กั ต้นไทรว่าเป็นพืชทีม่ ขี นาด
ใหญ่และมีรากที่ชอนไชลึก และสามารถใช้แทนต้น Baobab ซึ่งคนไทย
ไม่รู้จัก แต่เมื่อมองในแง่ของที่มาที่ไปของเจ้าชายน้อย ที่มาจากอุบัติเหตุ
เครื่องบินตกกลางทะเลทรายในประเทศลิเบีย5 น่าจะทำ�ให้ แซงเตก-ซูเปรี
รูจ้ กั พรรณไม้แปลกใหม่นใี้ นพืน้ ทีแ่ อฟริกามากพอสมควรรวมถึงต้น Baobab
ด้วย
	ข้อสังเกตเล็กๆ จากการเทียบต้นฉบับสามภาษานับเป็นข้อสังเกตที่น่า
สนใจที่ควรจะถกเถียงระหว่างนักแปล สำ�นักพิมพ์ และนักพฤกษศาสตร์
สำ�หรับการปรับเปลี่ยนเนื้อหาหนังสือหรือการใส่เชิงอรรถอธิบายเพิ่มเติม
สำ�หรับผู้อ่านต่อไป
	จากการวิเคราะห์ข้างต้น นับเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่า ขอบเขตของ
การศึกษาพฤกษศาสตร์รวมถึงวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ สามารถนำ�มาปรับ
ใช้ในชีวติ ประจำ�วันหรือกระทัง่ งานในแวดวงวรรณกรรมได้มากกว่าทีค่ ดิ !!

	 และเมื่อเทียบกับต้นฉบับภาษาฝรั่งเศส3 ของ อองตวน เดอ แซงเตกซูเปรี ก็จะเห็นได้ว่า อำ�พรรณ โอตระกูล ได้แปลคำ�ว่า ‘ต้นไทร’ มาจาก
คำ�ว่า ‘baobabs’ ดังตัวอย่าง

“ ... Je n’aime guère prendre le ton d’un moraliste.
Mais le danger des baobabs est si peu connu…
Je dis :
<< Enfants ! Faites attention aux baobabs ! >>…”
	ในทางพฤกษศาสตร์ ต้น Baobab เป็นพืชอยู่ในวงศ์งิ้ว (Bombaceae)
ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Adansonia digitata L. มีถิ่นกำ�เนิดในพื้นที่แห้งแล้ง

3 ผู้เขียนนำ�ต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสจาก http://www.cmls.polytechnique.fr/perso/tringali/documents/st_exupery_le_petit_prince.pdf
4 ชูศรี ไตรสนธิ. (2547). พรรณไม้ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

5 ผู้เขียนนำ�มาจากเกร็ดประวัติของผู้ประพันธ์เจ้าชายน้อยที่อยู่ในหนังสือเจ้าชายน้อยที่จัดพิมพ์โดยสำ�นักพิมพ์จินด์
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สารคดี
วิทยาศาสตร์
กองบรรณาธิการ

สก็อต เคลลี
เครดิตภาพ : นาซา

340 วันกับภาพประทับใจในอวกาศ
สก็อต เคลลี นักบินอวกาศชาวอเมริกัน ปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศนานาชาติ
ยาวนาน 340 วัน ห้วงเวลาดังกล่าว เคลลี ได้ถา่ ยภาพจากในอวกาศทีห่ าชมได้ยาก

สก็อต เคลลี (Scott Kelly) นักบินอวกาศชาวอเมริกัน ผู้ผ่าน

การอยู่ในในสถานีอวกาศนานาชาติและในภาวะไร้แรงโน้มถ่วงนานนับ
ปีนนั้ ไม่ใช่เรือ่ งง่ายและสะดวกสบายนัก กิจวัตรประจำ�วันทัว่ ไปตัง้ แต่การกิน
อาหาร แปรงฟัน อาบน้ำ� สระผม ขับถ่าย นอน จนถึงออกกำ�ลังกาย ล้วนมี
ขั้นตอนรายละเอียดแตกต่างไปจากบนโลก
สก็อต เคลลี นั้นไม่ได้ทำ�หน้าที่เป็นนักบินอวกาศเพียงอย่างเดียว แต่ยัง
เป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้วย เขาได้ถ่ายภาพจากสถานีอวกาศนานาชาติ
เพื่อให้มนุษย์บนพื้นโลกอย่างเราๆ ได้เห็นมุมมองจากอวกาศที่ไม่ได้พบเห็น
ง่ายๆ ผ่านทางทวิตเตอร์ของเขา ดังตัวอย่างภาพต่อไปนี้

ภารกิจด้านอวกาศมาแล้วมากมาย เพิง่ ปฏิบตั ภิ ารกิจล่าสุดบนสถานีอวกาศ
นานาชาติเสร็จสิน้ และกลับลงสูโ่ ลกอย่างปลอดภัยเมือ่ วันที่ 2 มีนาคม 2559
พร้อมกับเพือ่ นร่วมภารกิจคือ Mikhail Kornienko นักบินอวกาศชาวรัสเซีย
	ภารกิจล่าสุดของเขาคือ Year Long Mission ซึ่งเป็นการอยู่บนสถานี
อวกาศนานาชาติในสภาวะไร้น้ำ�หนักนานถึง 340 วันเพื่อทำ�การทดลอง
วิทยาศาสตร์ และเพื่อศึกษาผลของสภาวะไร้น้ำ�หนักต่อร่างกายมนุษย์ใน
ระยะเวลานานเพือ่ ปูทางให้กบั ภารกิจการเดินทางไปสูด่ าวอังคารในอนาคต
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ภาพถ่ายมุมสูงของหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียน ภาพแสงสว่างจากเมืองในประเทศอิตาลี

ภาพดอกบานชื่น

ภาพถ่ายแสงออโรราจากสถานีอวกาศ

ภาพนี้ดูเหมือนเป็นภาพดอกไม้ธรรมดา แต่มันเป็นภาพที่น่าประทับใจ
ที่สุดภาพหนึ่ง ดอกไม้ที่เห็นคือ ดอกบานชื่นทั่วไปที่พบเห็นกันได้ตามแปลง
ดอกไม้ แต่ดอกบานชื่นในภาพนี้นี้เป็นดอกไม้ดอกแรกที่บานในภาวะไร้แรง
โน้มถ่วงในโครงการปลูกพืชในอวกาศมีชอื่ ว่า The Vegetable Production
System (Veggie)
การปลูกดอกไม้ในอวกาศไม่ใช่เรื่องง่าย นักวิทยาศาสตร์ใช้หลอด LED
ในช่วงความยาวคลื่นแสงที่พืชต้องการเพื่อให้ต้นกล้าสังเคราะห์แสงได้ ใน
ระยะแรกการปลูกดอกบานชืน่ นัน้ ล้มเหลว แต่เมือ่ ดอกไม้นผี้ ลิดอกบานออก
มา มันคงเป็นสิง่ ทีน่ กั วิทยาศาสตร์และนักบินอวกาศได้ชนื่ ชมความงามและ
ความสำ�เร็จได้อย่างชุ่มชื่นหัวใจ
โครงการต่อไปในช่วงปี 2561 คือการพยายามปลูกผักจริงๆ ในอวกาศ
เริ่มต้นจากมะเขือเทศ

ในภาพจะเห็นแสงสีแดงและขียวซึ่งเกิดจากแก๊สในชั้นบรรยากาศ
ถูกอนุภาคมีประจุไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์พุ่งจนอย่างรุนแรงจนปลดปล่อย
พลังงานออกมาเป็นสีสันสวยงามอย่างที่เห็น

ภาพถ่ายทางช้างเผือกจากนอกโลก

อนึง่ สก็อต เคลลี และ Mikhail Kornienko ไม่ใช่มนุษย์ทอี่ ยูบ่ นอวกาศ
ยาวนานทีส่ ดุ เพราะสถิตกิ ารอยูใ่ นอวกาศได้นานทีส่ ดุ ทำ�ไว้โดยนักบินอวกาศ
ชาวรัสเซีย Valeri Polyakov ในสถานีอวกาศเมียร์เป็นระยะเวลา 437.7 วัน
http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-news/2459-340-days-space
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ห้องภาพวิทย์ (SciGallery)

ดรากอน

ตั๊กแตนที่สวยที่สุดในโลก

ตั๊ก

แตนแห่งมาดากัสการ์ เป็นแมลงเฉพาะถิ่นที่มีอยู่ที่เกาะมาดากัสการ์แห่งเดียว
เท่านัน้ มีสสี นั สวยงาม ได้ชอื่ ว่า เป็นตัก๊ แตนทีส่ วยทีส่ ดุ ในโลก มีชอื่ วิทยาศาสตร์
คือ Phymateus saxosus madagascariensis

ภาพจาก : http://www.wellcomeimageawards.org/2015/cat-tongue

ภาพโดย Philippe Martin
http://discovermagazine.com/galleries/2015/sept/hyper-nature
ฉบับที่ 37
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Sci Infographic

https://witsanook.files.wordpress.com/2015/04/thunderstorm.jpg

17

ฉบับที่ 37
เมษายน 2559

sci
society

		

สเปกตรั ม

เด็กจิตรลดา บุก ! แดนซินโครตรอน
จุดประกายนักวิทย์รุ่นเยาว์
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ร่วมกับ

โรงเรี ย นจิ ต รลดา จั ด กิ จ กรรม “ค่ า ยนั ก
วิทยาศาสตร์น้อย... ท่องแดนซินโครตรอน”
สำ�หรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 มุ่งหวัง
ปลูกฝังการคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ เรียนรู้
และทำ�ความรูจ้ กั กับเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน
เมือ่ วันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ สถาบันวิจยั แสง
ซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา
กิ จ กรรมในค่ า ยไม่ เ พี ย งแต่ มี ก ารบรรยาย
ภาควิชาการเท่านัน้ แต่ยงั อัดแน่นไปด้วยฐาน
การทดลองวิทยาศาสตร์ที่ให้เด็กๆ ได้ลงมือ
ทำ�การทดลองด้วยตัวเอง นอกจากนี้ยังมี
การแสดง Science Show ทีส่ ร้างความสนุก
ตื่นเต้น แฝงไปด้วยความรู้แบบที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม พบเจอได้ในชีวติ ประจำ�วันอีกด้วย

http://www.slri.or.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=4389:2016-03-08-05-27-16&catid=48:2010-11-01-18-56-16&Itemid=325

เวิร์กชอปถ่ายภาพดาราศาสตร์มาราธอน เที่ยงวันยันรุ่งเช้า
สถาบั น วิ จั ย ดาราศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน) (สดร.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กองทัพอากาศ บริษัทแคน
นอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำ�กัด และชมรมพรานดารา จัดเวิร์กชอป
ถ่ายภาพดาราศาสตร์มาราธอน วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559 ถ่ายภาพ
ดาราศาสตร์ เที่ยงวันยันรุ่งเช้า ที่ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ ฟรี!!! ไม่มีค่า
ใช้จ่าย รับจำ�กัด 80 ท่าน เท่านั้น เวิร์กชอปครั้งนี้ประกอบด้วย การเรียนรู้
เกี่ยวกับการถ่ายภาพดาราศาสตร์ อาทิ 24 ชั่วโมงกับการถ่ายภาพทาง
ดาราศาสตร์ แนะนำ�อุปกรณ์การถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ และไฮไลท์
กับการฝึกปฏิบัติกับท้องฟ้าจริง ในช่วงเวลาจริง เริ่มจากช่วงก่อนดวง
อาทิตย์ตกด้วยการถ่ายภาพแสงสนธยา แสงจักรราศี จากนั้นในช่วงค่ำ�
ถึงกลางดึกเมื่อท้องฟ้ามืดสนิท ฝึกถ่ายภาพกลุ่มดาว เส้นแสงดาว และ
วัตถุท้องฟ้าในห้วงอวกาศลึก เช่น กาแล็กซี เนบิวลา กระจุกดาว ฯลฯ
ปิ ด ท้ า ยด้ ว ยทางช้ า งเผื อ กสุ ด อลั ง การเหนื อ ฟ้ า อิ น ทนนท์ ใ นยามเช้ า
ท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นต่ำ�กว่า 10 องศาเชลเชียส
ผู้ ส นใจสมั ค รเข้ า ร่ ว มกิจกรรม “Astrophotography Marathon
ฉบับที่ 37
เมษายน 2559

2016” ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2559 เริ่มลง
ทะเบียนตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป (รับจำ�นวนจำ�กัด 80 ท่านเท่านั้น)
ทาง www.facebook.com/AstrophotographyWorkshop สอบถาม
รายละเอียดได้ที่ : 053-225569 ต่อ 305 / 081-764-8834
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สาระน่ารู้จาก อย.
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ฉบับที่ 37
เมษายน 2559

บ้านนักคิด

Quiz

ฉบับที่ 36 ค�ำถามมีว่า ไข่มดแดงที่นิยมน�ำมาบริโภคนั้น เป็นมดแดงในระยะใด
1. ไข่		
2. ตัวอ่อน		
3. ดักแด้		
4. ตัวเต็มวัย
ค�ำตอบที่ถูกต้องคือ ระยะตัวอ่อน และ ระยะดักแด้ ฮะ

ไข่มดแดง

มดแดงระยะตัวอ่อน (ตัวหนอน) 		

มดแดงระยะดักแด้

  ผู้ที่ได้รับรางวัลประจำ�ฉบับที่ 36 ได้แก่
รางวัลที่ 1 LOG BOOK สมุดบันทึกความคิดและเหตุการณ์โครงงานวิทยาศาสตร์ ได้แก่ คุณภูวดล หาญเทพินทร์
รางวัลที่ 2 หนังสือ อาณาจักรมด ได้แก่ คุณรังสิมา วงศ์ธนทรัพย์
รางวัลที่ 3 ชุดดินสอ สวทช. ได้แก่ คุณสโรชา เพ็งศรี คุณศิริวรรณ อิสสระวงศ์เทวา คุณชันม์จิรา ก่อสกุล

ปัญหาประจำ�ฉบับที่ 37
ฉบับนี้ เหมียวมี “ผ้าพันคอฝ้ายย้อมห้อม” ผลิตภัณฑ์ผา้ ฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ทีน่ กั วิจยั สวทช. ไปช่วยแก้ไขปัญหาการลอกแป้ง
มาแจกฮะ ปกติแล้วในการทอผ้า จะมีการใส่แป้งลงไปในเส้นด้ายระหว่างทอ เพื่อช่วยลดแรงเสียดทานในการดึงด้าย ทำ�ให้ด้าย
ไม่ขาดง่าย ทีนี้ พอจะนำ�ผ้าฝ้ายนั้นมาย้อมสี ก็ต้องทำ�การลอกแป้งออกเสียก่อน เพื่อให้ผ้าติดสีได้ดี โดยทั่วไปก็จะใช้สารเคมีใน
การลอกแป้ง แต่นักวิจัย สวทช. นำ�นวัตกรรมที่ชื่อว่า ENZease ซึ่งประกอบด้วยเอนไซม์ที่สกัดจากจุลินทรีย์มาช่วยลอกแป้ง
แทนการใช้สารเคมี และใน ENZease นี้ ก็มีเอนไซม์อยู่ถึง 2 ตัว บอกเหมียวหน่อยฮะว่า เอนไซม์ 2 ตัวนี้ คืออะไร (เหมือน
จะยาก แต่ไม่ยากนะฮะ ถ้าอ่านครบทั้งเล่ม รับรองว่าเจอคำ�ตอบแน่)

ฉบับที่ 37
เมษายน 2559
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รางวัลประจำ�ฉบับที่ 37
รางวัลที่ 1 ผ้าพันคอฝ้ายย้อมห้อม จำ�นวน 1 รางวัล

หนังสือภาพ
The Xvolution
จ�ำนวนหน้า 40 หน้า
ราคา 90 บาท

พัฒนาจากต้นแบบเกม The Xvolution
ผลิตและจัดจ�ำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือ สวทช.
หนังสืงอสืภาพ
หนั
อภาพ

àÃÕÂ¹ÃÙŒÇÔÇÑ²¹Ò¡ÒÃÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ

¡ÑººÃÃ¾ªÕÇÔ¹ä·Â

หนังสือภาพ

Play&Learn
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รางวัลที่ 2 กระเป๋าดินสอผ้าใยกัญชง จำ�นวน 1 รางวัล
Ê¹Ø¡¡Ñºä´â¹àÊÒÃÊÒÁÁÔµÔ ´ŒÇÂáÍ»¾ÅÔà¤ªÑ¹ The Xvolution
à¡Á¡ÃÐ´Ò¹¤ÇÒÁÃÙŒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ
“¾Ñ¹¸Øä·Â” àÅ‹¹ä´Œ·Ñé§à´ç¡
áÅÐ¼ÙŒãËÞ‹ ·Ø¡à¾È·Ø¡ÇÑÂ
äÁ‹¨Ó¡Ñ´¤ÇÒÁÁÑ¹Ê

หมวดเด็กและเยาวชน

ISBN 987-979-95-3606-6
9

879799

536066

ราคา 90 บาท

free app download

Ê¹Ø¡¡Ñºä´â¹àÊÒÃÊÒÁÁÔµÔ
´ŒÇÂáÍ»¾ÅÔà¤ªÑ¹ The Xvolution

หนั ง สื อ ภาพ The Xvolution เรี ย นรู ้ วิ วั ฒ นาการสิ่ ง มี ชี วิ ต กั บ
บรรพชีวินไทย ส�ำหรับน้องๆ หนูๆ ทุกท่าน Play&Learn ในเล่ม
ท�ำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตดึกด�ำบรรพ์และไดโนเสาร์ไทย
สนุกกับเกมบันไดงูไดโนเสาร์ไทย
เกมลากเส้น จับคู่ ระบายสี
ทดสอบความเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตของหนู
มีสติกเกอร์ในเล่ม
และที่ขาดไม่ได้ สนุกกับไดโนเสาร์สามมิติ ด้วยแอปพลิเคชัน 
TheXvolution

รางวัลที่ 3 3 ถุงผ้าสปันบอนด์ จำ�นวน 3 รางวัล

n

n

n

n

n

ส่งคำ�ตอบมาร่วมสนุกได้ที่

กองบรรณาธิการสาระวิทย์ ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์
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

สนใจ ติดต่อสอบถาม และสั่งซื้อได้ที่
ศูนย์หนังสือ สวทช.
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1179-80
Email: cyberbookstore@nstda.or.th
เว็บไซต์: http://www.nstda.or.th/cyberbookstore/
Facebook : https://www.facebook.com/
NSTDAbookstore

หมดเขตส่งคำ�ตอบ
วันที่ 25 เมษายน 2559

พิเศษ!!

คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ใน สาระวิทย์ ฉบับที่ 38

สมาชิกสาระวิทย์ ซื้อด้วยตนเองที่
ศูนย์หนังสือ สวทช. ลด
เหลือราคาเล่มละ
บาท

72

สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์
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20%
ฉบับที่ 37
เมษายน 2559

ห้องภาพสัตว์ป่าไทย (Thai wildlife gallery)
ประที ป ด้ ว งแค

เขียดงูเกาะเต่า

Ichthyophis kohtaoensis

เขียดงูเกาะเต่าเป็นสัตว์สะเทินน้ำ�สะเทินบก
แต่มีรูปร่างคล้ายงู มีตาขนาดเล็ก
หนวดสั้น ลำ�ตัวคล้ายเป็นปล้องเล็กๆ
พบอาศัยอยู่ตามพื้นที่ชื้นแฉะริมลำ�น้ำ�ทั่วประเทศไทย

ฉบับที่ 37
เมษายน 2559
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เรื่องเขียนจากผู้อ่านสาระวิทย์
เรื ่ อ งและถ่ า ยภาพ โดย ด.ญ.วริ ศ า ใจดี
ม.2 โรงเรี ย นสาธิ ต มศว.ปทุ ม วั น

สัตว์เลีย้ งตัวจิว๋ ตอน 2 : ไฮดรา
ไฮดราเป็นอีกหนึ่งสัตว์เลี้ยงตัวจิ๋วที่สามารถติดต่อขอรับได้
จากท้องฟ้าจำ�ลองกรุงเทพ เช่นเดียวกับพลานาเรีย
ไฮดราจะมีขนาดเล็กกว่าพลานาเรีย จึงมองเห็นได้ยากกว่า มันมี
สีเขียวอันเนือ่ งจากสาหร่ายคลอเรลลาทีอ่ ยูต่ ามตัวของมัน ซึง่
สาหร่ายนีเ้ มือ่ สังเคราะห์แสงแล้วจะส่งอาหารให้มนั ! มันเลยเป็น
เหมือนทั้งพืชและสัตว์...ไฮดราเคลื่อนที่โดยการยืด-หดกล้าม
เนื้อลำ�ตัวและเทนทาเคิล ประกอบกับการหกคะเมนตีลังกาขณะ
เกาะยึดอยู่กับพื้นผิวที่มันอาศัยอยู่เรียกว่า “walking”  และ
เคลื่อนที่แบบลอยตัวไปในนํ้าเรียกว่า “floating”

ภาพไฮดรากำ�ลังแตกหน่อ ถ่ายด้วยเลนส์มวิ อาย (mueye) ติดกล้องโทรศัพท์
มือถือ กำ�ลังขยาย 50x

ภาพไฮดรากำ�ลังใช้หนวดล่าไรแดง
ถ่ายด้วยเลนส์มวิ อาย (mueye) ติดกล้องโทรศัพท์มอื ถือ กำ�ลังขยาย 50x

ฉันคิดว่าไฮดราเลีย้ งยากกว่าพลานาเรียตรงทีต่ อ้ งคอยเปลีย่ นนาํ้ อยูบ่ อ่ ย ๆ

ให้นำ�้ สะอาดอยูเ่ สมอ มันถึงจะอยูร่ อดได้ แต่ฉนั ก็ยงั ชอบเลีย้ งมัน เพราะอยาก
จะดูความมหัศจรรย์ของมัน นั่นก็คือการแตกหน่อที่เป็นการสืบพันธุ์โดยไม่
อาศัยเพศ จากหนึง่ เป็นสอง จากสองเป็นสี่ จากสีเ่ ป็นแปด ... และไปเรือ่ ย ๆ
ผ่านไปไม่กวี่ นั ก็จะมีเจ้าเขียวตัวน้อย ๆ เพิม่ มาอีกหลายตัว และถ้าหากอยูใ่ น
สภาวะทีม่ อี าหารไม่อดุ มสมบูรณ์ มันจะสืบพันธุแ์ บบอาศัยเพศซึง่ ไฮดรามีสอง
เพศในตัวเดียว มันจะมีรงั ไข่ทผี่ ลิตเซลล์ไข่เป็นปุม่ ใหญ่อยูข่ า้ งล�ำตัวใกล้ ๆ กับ

ภาพวาดแสดงการสืบพันธุแ์ ละรูปแบบการเคลือ่ นตัวของไฮดรา

หนวด ส่วนอัณฑะทีผ่ ลิตเซลล์อสุจจิ ะเป็นปุม่ เล็ก ๆ โดยปกติไข่กบั อสุจจิ ะเจริญ
เติบโตไม่พร้อมกันจึงต้องผสมพันธุก์ บั ตัวอืน่ โดยปล่อยอสุจใิ ห้วา่ ยไปผสมกับ
ไข่ทสี่ กุ ในรังไข่ของอีกตัว และไข่ทไี่ ด้รบั การผสมแล้วจะเป็นไซโกตทีเ่ จริญเติบโต
อยูก่ บั ตัวแม่ระยะหนึง่ ก่อนจะหลุดออกไปเป็นไฮดราตัวน้อยตัวใหม่ตอ่ ไป (ซึง่
ฉันไม่เคยได้เห็นมันสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเลยสักครั้ง นับว่าหาดูได้ยากอยู่
เหมือนกัน)
อีกอย่างหนึง่ ทีฉ่ นั ชอบสังเกตดู (ถึงแม้วา่ จะดูโหดก็ตาม) คือการจับเหยือ่
ของไฮดรานัน่ เอง เจ้าไฮดรานัน้ มีเซลล์ทม่ี เี ข็มพิษทีช่ อ่ื นีมาโตซิสต์ (nematocyst) อยูบ่ ริเวณปลายหนวด ใช้แทงเหยือ่ ทำ�ให้เหยือ่ หยุดนิง่ และจับเหยือ่ กิน
เหยือ่ นัน้ หรืออาหารของมันก็คอื ไรแดง (คำ�แนะนำ�จากท้องฟ้าจำ�ลอง ให้ไรแดง
4 ตัวต่อไฮดรา 1 ตัวต่อวัน) ฉันเคยซือ้ ไรแดงมาให้มนั ทัง้ ๆ ทีไ่ รแดงตัวใหญ่
กว่า แต่ถงึ กระนัน้ ไรแดงได้วา่ ยไปมาแค่แป๊บเดียว เจ้าไฮดราจะตวัดหนวดมา
ชนปุบ๊ ไรแดงก็ตวั แข็งทือ่ ไปเลย จากนัน้ เจ้าไฮดราก็ใช้หนวดจับไรแดงใส่ลงปาก
ของมัน ผ่านไปยังทางเดินอาหารทีเ่ ป็นท่อกลวง ๆ ทีเ่ รียกว่า gastrovascular
cavity ทำ�เอาไฮดราตัวแทบปริ ฉันเห็นแล้วรูส้ กึ ตืน่ เต้น นัง่ จ้องลุน้ อยูน่ านว่า
ใครจะรอด ใครจะโดนกิน... และไม่วา่ กีค่ รัง้ เจ้าไฮดราก็เอาชนะได้ตลอด
แค่นน้ั ยังไม่พอ ครัง้ ต่อมา ฉันได้ซอ้ื ไรทะเลมา มันจะมีขายุบ่ ยับ่ หน้าตา
คล้ายๆ กุง้ ตัวใหญ่เท่าลูกปลา ฉันคิดว่า ตัวใหญ่ขนาดนี้ ไฮดราไม่นา่ สูไ้ ด้หรอก
แต่ผลปรากฏคือ ไฮดราร่วมมือกันหลายตัว มาเกาะอยูใ่ กล้ๆ กันแล้วชูหนวด
พิษเต็มที่ ขนาดไรทะเลก็ไม่รอดเหมือนกัน....
ไฮดรานีเ่ จ๋งจริงๆ แต่เมือ่ ให้อาหารมันกินจนเพลินแล้วก็อย่าลืมเปลีย่ นนา้ํ
ด้วยนะ ไม่ง้นั เจ้าไฮดราเองก็ต้องมาตายเพราะแพ้ความสกปรกนี่ละ!!! (นํ้าที่
ใช้อาจเป็นนา้ํ ประปาทีต่ ง้ั ทิง้ ไว้ 3-5 วันหรือนา้ํ ทีต่ กั มาจากแหล่งนา้ํ และเมือ่
เปลีย่ นแล้วให้สงั เกตดู ถ้าไฮดราหดตัวและหนวด แสดงว่านา้ํ นัน้ ไม่เหมาะสม
ต้องเปลีย่ นใหม่ให้มนั )
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ใบสมัครสมาชิก
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ชื่อ/สกุล ......................................................................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน จังหวัด ..................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ...........................................................................................E-mail (โปรดเขียนตัวบรรจง) .......................................................................................................
วุฒิการศึกษา
ปวช./ปวส.
ม. 6
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ ...............................................................................................................................................
อาชีพปัจจุบัน
ครู/อาจารย์
นักเรียน (ชั้น............)
นิสิต/นักศึกษา (ปี............คณะ.....................................................)
รับราชการ/พนง. รัฐวิสาหกิจ
พนง. บริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ..........................................
วันที่ .........../............./....................
สิทธิพิเศษสำ�หรับสมาชิก
ได้รับ e-magazine สาระวิทย์ อย่างต่อเนื่องทางอีเมลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ซื้อหนังสือของ สวทช. ลด 20% ที่ศูนย์หนังสือ สวทช.
หมายเหตุ 1. ท่านสามารถส่งไฟล์หรือถ่ายเอกสารแบบฟอร์มนี้เพื่อให้ท่านอื่นที่สนใจ
สมัครเป็นสมาชิกได้
2. โปรดส่งใบสมัครกลับมายังกอง บ.ก. ตามที่อยู่ขวามือ หรือทางโทรสาร
หรือทางอีเมล

สมัครสมาชิกส่งมาตามที่อยู่ด้านล่าง

กองบรรณาธิการ สาระวิทย์
ฝ่ายสือ่ วิทยาศาสตร์ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรสาร 0 2564 7016
e-mail: sarawit@nstda.or.th

คำ�คม นักวิทย์
นำ�ชัย ชีววิวรรธน์

It is hard to give unlimited power to limited minds.
- Nikola Tesla  

เป็นเรื่องยากที่จะมอบอำ�นาจอันไร้ขีดจำ�กัดให้กับจิตที่มีขีดจำ�กัด
- นิโคลา เทสลา

http://ecx.images-amazon.com/images/I/91rpvR0wsnL._SL1500_.jpg

นิโคลา เทสลา

(10 กรกฎาคม พ.ศ. 2399 – 7 มกราคม พ.ศ. 2486)

นักฟิสกิ ส์และนักประดิษฐ์ชาวเซอร์เบีย-อเมริกนั รูจ้ กั กันดีในฐานะของคนออกแบบระบบผลิตกระแสไฟฟ้าสลับในปัจจุบนั เขาเคยท�ำงานกับ ทอมัส เอดิสนั

ก่อนจะแยกออกมาตั้งห้องปฏิบัติการเอง ซึ่งต่อมา จอร์จ เวสติงเฮาส์ ได้ซื้อสิทธบัตรมอเตอร์เหนี่ยวน�ำกระแสสลับของ นิโคลา เทสลา ไปใช้งาน และได้จ้าง
เขาเป็นที่ปรึกษาช่วงสั้นๆ
ต่อมาภายหลัง นิโคลา เทสลา ได้สนใจค้นคว้าการสือ่ สารแบบไร้สาย และพยายามส่งสัญญาณข้ามทวีปด้วย เขาเป็นคนแรกทีส่ ร้างเรือบังคับวิทยุได้ส �ำเร็จ
จนท�ำให้ชื่อของเขาคือ “เทสลา” ได้กลายมาเป็นหน่วยวัดความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก (magnetic flux density) ในหน่วย SI
สาระวิทย์ เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายเดือน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/sci2pub/ หรือ บอกรับเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
จัดทำ�โดย ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วย
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