ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ
จุมพล เหมะคีรินทร์

A Team Bulletin

ที่ปรึกษา

สารบัญ
Cover Story

3

บทความพิเศษ

มารี กูรี

บทความพิเศษ

HUMAN IN SPACE

11

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
กุลประภา นาวานุเคราะห์

บรรณาธิการอำ�นวยการ
นำ�ชัย ชีววิวรรธน์

ระเบียงข่าววิทย์-เทคโนฯ ไทย

บรรณาธิการบริหาร

หน้าต่างข่าววิทย์-เทคโนฯ โลก

กองบรรณาธิการ

Sci Infographic

ปริทัศน์ เทียนทอง

รักฉัตร เวทีวุฒาจารย์
วัชราภรณ์ สนทนา
อาทิตย์ ลมูลปลั่ง
วีณา ยศวังใจ
ภัทรา สัปปินันทน์

18
22
25
27

ร้อยพันวิทยา

30

บรรณาธิการศิลปกรรม
จุฬารัตน์ นิ่มนวล

ศิลปกรรม

เกิดศิริ ขันติกิตติกุล
ศุภณัฐ บุญนะบุตร

ผู้ผลิต

ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1177
โทรสาร 0 2564 7016
เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/sci2pub/
facebook page: นิตยสารสาระวิทย์

Editor’s
Note

43

สาระวิทย์ในศิลป์

44

เปิดโลกนิทานดาว

50

อ๋อ ! มันเป็นอย่างนี้นี่เอง
ปั้นน้ำ�เป็นปลา
Sci Quiz

56
57
65
69

วัันวิิทยาศาสตร์์แห่่งชาติิ
วัันที่่� 18 สิิงหาคม ของทุุกปีีเป็็นวัันวิิทยาศาสตร์์แห่่งชาติิ ซึ่่�งเป็็นวัันที่่�พระบาทสมเด็็จพระจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว
รััชกาลที่่� 4 เสด็็จทอดพระเนตรสุุริิยุุปราคาเต็็มดวงเมื่่�อ พ.ศ. 2411 ที่่�บ้้านหว้้ากอ จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ นัับได้้ว่่า
เป็็นวัันที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อวงการวิิทยาศาสตร์์และดาราศาสตร์์ของไทย
ตามปกติิแล้้วในช่่วงเดืือนสิิงหาคม หน่่วยงานภาครััฐและสถาบัันการศึึกษาจะจััดงานสััปดาห์์วิิทยาศาสตร์์กัันเป็็น
ประจำำ�ทุุกปีี โดยมีีงานใหญ่่สำำ�คััญคืือ “มหกรรมวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ” ซึ่่�งเป็็นกิิจกรรมทาง
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีที่่�ยิ่่�งใหญ่่ที่่�สุดุ ของปีี มีีกิจิ กรรมมากมายพร้้อมองค์์ความรู้้�ที่่�เปิิดจิินตนาการ สร้้างความ
ตื่่�นเต้้น สร้้างแรงบัันดาลใจ และสร้้างความตระหนัักด้้านวิิทยาศาสตร์์ให้้แก่่เยาวชนและประชาชนคนไทย
แต่่เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ในปััจจุุบััน ทำำ�ให้้การจััดงาน “มหกรรมวิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีีแห่่งชาติิ” ในช่่วงเดืือนสิิงหาคมต้้องเลื่่�อนออกไปจััดในช่่วงปลายปีี พ.ศ. 2564 แทน (หากสถานการณ์์
เอื้้�ออำำ�นวยให้้จััดงานได้้) โดยในปีีนี้้�การจััดกิิจกรรมอยู่่�ภายใต้้นโยบายหลััก ศิิลปะ วิิทยาศาสตร์์ และเศรษฐกิิจ
สร้้างสรรค์์ และแนวคิิดหลััก International Year of Fruits and Vegetables
สาระวิิทย์์ฉบัับนี้้�เลยจะพาไปติิดตามการจััดนิิทรรศการออนไลน์์จากเว็็บไซต์์ทั้้�งของคนไทยและของต่่างประเทศ
ที่่�จะพาเราเข้้าสู่่�โลกแห่่งการเรีียนรู้้�รููปแบบใหม่่ในยุุค New Normal
หวัังว่่าเด็็กๆ จะได้้มีีโอกาสได้้ร่่วมกิิจกรรมวิิทยาศาสตร์์สนุุกๆ ในมหกรรมวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ
ในช่่วงปลายปีีนี้้�ครัับ

☺

ติดต่อกองบรรณาธิการ

โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1177
อีเมล sarawit@nstda.or.th
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ท่่องโลกออนไลน์์เรีียนรู้้�วิท
ิ ยาศาสตร์์
ในยุุคนิิวนอร์์มััล (New Normal)

ด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด 19 ในปััจจุุบััน ทำำ�ให้้เราไม่่สามารถ
� วชมแหล่่งเรีียนรู้้ใ� นสถานที่่ต่
� า่ งๆ เช่่น พิิ พิิธภััณฑ์์ ได้้ตามปกติิ ทำำ�ให้้
เข้้าไปเที่่ย
เด็็กๆ และเยาวชนขาดโอกาสในการเรีียนรู้้�นอกห้้องเรีียน เพราะการที่่�เด็็กๆ
ได้้เดิินทางไปทััศนศึึกษากัับทางโรงเรีียนหรืือผู้้�ปกครอง เป็็นการช่่วยส่่งเสริิม
และเปิิดโลกแห่่งการเรีียนรู้้�ได้้เป็็นอย่่างดีี

โ

ดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี นอกจากหน่วยงาน
ภาครั ฐ หรื อ สถานศึ ก ษาจะจั ด งานสั ป ดาห์ วิ ท ยาศาสตร์
ขึน้ แล้ว ยังมีงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ”
ซึ่งเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ของปี มีกจิ กรรมทางวิทยาศาสตร์มากมายทีช่ ว่ ยเปิดจินตนาการ
สร้างความตืน่ เต้น สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างความตระหนัก
ด้านวิทยาศาสตร์ ให้แก่เด็กๆ และเยาวชนทั่วประเทศ
แต่ในยุคนี้ ถึงแม้เด็กๆ จะต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน แต่ก็
ยังสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจผ่านทาง

โลกออนไลน์ได้ โดยมีเว็บไซต์ของไทยและต่างประเทศมากมาย
ที่เปิดให้ทุกคนได้เข้าไปเยี่ยมชม ค้นหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ได้อย่างสนุกสนานไม่แพ้การไปเยี่ยมชมในสถานที่จริง และยังมี
ข้อดีที่สำ�คัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ เราสามารถเข้าชมแหล่งความรู้
ทางออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
กองบรรณาธิการนิตยสารสาระวิทย์ได้รวบรวมเว็บไซต์แหล่ง
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ทนี่ า่ สนใจให้ทกุ คนได้เข้าไปเยีย่ มชมและสนุก
ไปกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในยุคนิวนอร์มัลแล้วในบทความนี้
ถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลย
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นิิทรรศการเสมืือน 360 องศา

1. NST Fair Virtual Exhibition

http://www.thailandnstfair.com/virtual

สนุกไปกับนิทรรศการเสมือน 360 องศา (virtual exhibition)
ที่ยกเอานิทรรศการ 7 โซนจากงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2563 มาแสดงที่เว็บไซต์
http://www.thailandnstfair.com/virtual

นอกจากนีบ้ ริเวณแถบด้านล่างของจอยังมีเมนูให้เลือกใช้งาน
อีก 5 เมนู ได้แก่
• ข้อมูลนิทรรศการ เพื่ อ แสดงข้ อ ความอธิ บ ายเนื้ อ หาของ
นิทรรศการโดยย่อ
• แบบทดสอบ
เพือ่ ทำ�แบบทดสอบสัน้ ๆ ในเรือ่ งทีเ่ ข้าชม
• นิทรรศการอื่นๆ เพื่อเลือกชมนิทรรศการอื่นๆ
• แชร์
เพื่อแชร์ลิงก์เข้าชมนิทรรศการให้เพื่อนๆ
บนเฟซบุ๊ก
• หน้าหลัก
เพื่อกลับสูห่ น้าแผนทีห่ ลักของนิทรรศการ

เมือ่ เราเลือกคลิกเข้าสูโ่ ซนนิทรรศการทีส่ นใจ ก็จะปรากฏหน้า
แสดงผลภาพพืน้ ทีน่ ทิ รรศการจริงแบบ 360 องศา โดยเราสามารถ
คลิกเลือกจุดวงกลมสีขาวเพือ่ เข้าสูพ่ นื้ ทีก่ ารแสดงข้อมูลต่างๆ ซึง่
จะปรากฏทั้งข้อมูลภาพและคลิปวิดีโอ
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2. มิิวเซีียมสยาม
ระบบพิิ พิิ ธภััณฑ์์เสมืือนจริิง

https://www.museumsiam.org/ve.php

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Museum Siam:
Discovery Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรกที่เน้น
การสร้างประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ ดำ�เนินการ
ภายใต้ปรัชญา Play + Learn = เพลิน นำ�เสนอด้วยรูปแบบที่
สร้างสรรค์และสนุกสนาน โดยใช้กจิ กรรมต่างๆ เป็นตัวขับเคลือ่ น
ที่สำ�คัญ
สำ�หรับนิทรรศการถาวรชุดใหม่ทม่ี จี ดั แสดงอยูท่ ม่ี วิ เซียมสยาม
คือ "ถอดรหัสไทย" (Decoding Thainess) ที่จะพาทุกคนไป
เรียนรูพ้ ฒ
ั นาการความเป็น "ไทย" ตัง้ แต่อดีตถึงปัจจุบนั จากบริบท
ทางสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตามยุคสมัย ผ่านนิทรรศการทีม่ รี ปู แบบ
การนำ�เสนอทีแ่ ปลกใหม่ เช่น เทคโนโลยีสอ่ื ผสมเรือ่ งราวการพัฒนา

ชาติไทย ห้องครัวมีชีวิตที่จะพาไปเรียนรู้เรื่องราวของอาหารไทย
ผ่ า นโมชั น กราฟิ ก และห้ อ งเรี ย นเสมื อ นจริ ง ที่ พ าย้ อ นไปยั ง
ห้องเรียนในยุคอดีต
เข้าชมนิทรรศการเสมือนจริง 360 องศา "ถอดรหัสไทย"
ได้ที่ลิงก์ https://www.museumsiam.org/virtualexhibition/
DecodeThai_4
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3. การประชุุมวิิชาการประจำำ�ปีี สวทช.
ครั้้�งที่่� 16 NAC2021

นิทรรศการ BCG Economy Model ครอบคลุม 8 ด้าน เพื่อ
ขับเคลื่อนประเทศไทย ดังนี้
1. ด้านเกษตร
2. ด้านอาหาร
3. พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ
4. เครื่องมือแพทย์
5. ความหลากหลายทางชีวภาพ
6. เศรษฐกิจหมุนเวียน
7. ยาและวัคซีน
8. ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เข้าชมนิทรรศการออนไลน์ทจี่ ะให้ขอ้ มูลเนือ้ หา ภาพ และคลิป
วิดีโอได้ที่ลิงก์

https://www.nstda.or.th/nac/2021/exhibition/bcg/

นิทรรศการออนไลน์ ให้ข้อมูลความรู้เรื่องโมเดลเศรษฐกิจ
บี ซี จี หรื อ BCG Economy Model ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
การประชุมวิชาการประจำ�ปี สวทช. ครั้งที่ 16 (พ.ศ. 2564)
สำ�หรับ BCG Economy Model (Bio-Circular-Green
Economy Model) คือ รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ที่ใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาเสริมสร้างจุดแข็งของ
ประเทศไทย ในด้านเกษตรและอาหาร, สุขภาพและการแพทย์,
พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ, การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม
ให้แข็งแกร่ง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน สร้างความสามารถในการพึ่งตนเอง สร้างภูมิคุ้มกัน
และสามารถฟื้นตัวได้รวดเร็ว

https://www.nstda.or.th/nac/2021/exhibition/bcg/
https://www.nstda.or.th/nac/2021/exhibition/bcg/
https://www.nstda.or.th/nac/2021/exhibition/bcg/
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4. The British Museum (อัังกฤษ)

ที่มีของสะสมมากที่สุดในโลก
แม้ ในช่วงนี้จะไปเยี่ยมชมถึงสถานที่จริงไม่ได้ แต่เราก็ยัง
สามารถเข้าชมนิทรรศการออนไลน์ The Museum of the world
ของ British Museum ซึ่งทำ�ออกมาได้น่าสนใจมาก มีรูปแบบ
การแสดงผลลำ�ดับตามช่วงเวลา ตั้งแต่ยุคปัจจุบันย้อนกลับไป
จนถึงช่วงก่อนคริสตกาล โดยแบ่งข้อมูลนิทรรศการออกเป็น
5 ทวีป ได้แก่ ทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกา ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป
และทวีปโอเชียเนีย
		
เมื่ อ คลิ ก เลื อ กข้ อ มู ล ของสะสมที่
ต้องการดูกจ็ ะปรากฏภาพและข้อความอธิบาย
นอกจากนี้ยังสามารถเลือกให้เล่นไฟล์เสียง
คำ�อธิบายได้อกี ด้วย และมีขอ้ มูลของสะสมชิน้
อื่นที่มีความเชื่อมโยงกันให้เลือกเข้าไปชม

https://britishmuseum.withgoogle.com/

British Museum กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นพิพธิ ภัณฑ์
เก่าแก่ที่จัดแสดงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์
ในทุกแขนง จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2296 และเปิดให้คนจากทั่วโลก
เข้าชมได้ฟรีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2302 จนถึงปัจจุบัน ของสะสมถาวร
ของพิพธิ ภัณฑ์มจี �ำ นวนราวแปดล้านชิน้ ถือเป็นหนึง่ ในพิพธิ ภัณฑ์
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5. Smithsonian Institution National
Museum of Natural History
(สหรััฐอเมริิกา)

ในระหว่างทีก่ �ำ ลังเดินดูพพิ ธิ ภัณฑ์สามารถคลิกปุม่ ลูกศรทีบ่ ริเวณ
พื้นทางเดินเพื่อขยับไปในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกัน นอกจากนี้
ระบบยังรองรับการใช้แว่นตาประเภท VR (virtual reality) ช่วย
เพิ่มอรรถรสในการเดินชมเหมือนเข้าไปอยู่ในสถานที่จริง

https://naturalhistory2.si.edu/vt3/NMNH/

Smithsonian Institution National Museum
of Natural History เป็นพิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์
ธรรมชาติแห่งชาติ บริหารงานโดยสถาบันสมิธโซ
เนียน ตั้งอยู่ที่วอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา เป็น
พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักทั่วโลก
ในแต่ละปีมีผู้เข้าเยี่ยมชมหลายล้านคน
ในส่ ว นของการเข้ า เยี่ ย มชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ออนไลน์ก็ทำ�ได้น่าตื่นตาตื่นใจไม่แพ้การเข้าชม
สถานที่ จ ริ ง เมื่ อ เราเข้ า สู่ เ ว็ บ ไซต์ https://
naturalhistory2.si.edu/vt3/NMNH/ แล้วก็
จะเจอ “เฮนรี (Henry)” ช้างแอฟริกา ยืนรอต้อนรับ
ผู้เข้ามาเยี่ยมชม
เราสามารถเลือกจุดเยี่ยมชมได้จากแผนที่
ของพิพิธภัณฑ์ที่อยู่มุมขวาบนของจอภาพ และ
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6. Google Art & Culture

Google ใช้เทคโนโลยีทชี่ ว่ ยทำ�ให้ผชู้ มสามารถดูรายละเอียด
ของผลงานที่ จั ด แสดงได้ ลึ ก มากกว่ า การเข้ า ชมของจริ ง ที่
พิพิธภัณฑ์ ด้วยเครื่องมือการซูมภาพที่ทำ�ให้เราเห็นถึงพื้นผิว
เห็นถึงรอยแตกของสี รายละเอียดเล็กๆ บนผลงานของศิลปินที่
ยากจะมองด้วยตาเปล่า และวิดีโอ 360 องศา พร้อมคำ�บรรยาย
ทีเ่ สมือนอยูใ่ นพิพธิ ภัณฑ์ สามารถเลือกหัวข้อทีส่ นใจได้ที่ https://
artsandculture.google.com/ และ
สามารถดาวน์ โหลดแอปพลิเคชัน
Google Arts & Culture ได้ ทั้ ง
Google Play และ App Store อีกด้วย

https://artsandculture.google.com/

แพลตฟอร์มออนไลน์ Google Arts & Culture ของ Google
เปิ ด ให้ ทุ ก คนเข้ า ถึ ง ผลงานที่ จั ด แสดงอยู่ ใ นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ว่ า
1,200 แห่งทั่วโลก โดยรวมถึงพิพิธภัณฑ์และองค์กรด้านศิลปะ
ของไทยด้วย
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7. องค์์การพิิ พิิ ธภััณฑ์์วิิทยาศาสตร์์
แห่่งชาติิ (อพวช.)
https://nsm.or.th/Introduction.html

ปิดท้ายกันด้วยองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ
อพวช. แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ซึง่ ตัง้ อยูท่ คี่ ลองห้า จังหวัดปทุมธานี เปิดตัวเว็บไซต์ โฉมใหม่ทปี่ รับ
เป็น virtual tour เต็มรูปแบบ ในมุมมองกราฟิกแบบ 360 องศา
เพื่อเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต หรือ Futurium แหล่ง
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งอนาคต โดย
เข้าชมได้ที่ลิงก์ https://nsm.or.th/Introduction.html
ภายในหน้าเว็บไซต์ศนู ย์นวัตกรรมแห่งอนาคต ทีเ่ มนูแรกด้าน
ล่างเราจะพบกับข้อมูลการแนะนำ�สิง่ ประดิษฐ์และนวัตกรรมด้วย
รูปแบบภาพ 3 มิติ ทีเ่ ราคลิกหมุนภาพดูได้ โดยรอบ พร้อมข้อความ
อธิบาย
ส่วนเมนูถัดมาจะให้ข้อมูลแนะแนวอาชีพด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 20 อาชีพ ทีค่ ลิกเข้าไปดูรายละเอียดแต่ละอาชีพ
ได้ พร้อมแอปพลิเคชันแนะนำ�
สำ�หรับอาชีพนั้นๆ

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ที่มีอยู่
มากมายบนอินเทอร์เน็ต หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำ�หรับทุกคน
โดยเฉพาะน้องๆ เยาวชนที่แม้จะต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน
ไม่สามารถเดินทางไปเที่ยวชมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนได้ ใน
ช่วงนี้ แต่เราก็ยังมีแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่สนุกและได้ประโยชน์
มาให้ ได้ค้นคว้า หาความรู้ เข้าชมเพลินๆ ให้หายเบื่อได้ ในยุค
นิวนอร์มัลนี้
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บทความพิเศษ
อรพินท์ วิภาสุรมณฑล (เมนช) เรียบเรียง

มารีี กููรีี
หนึ่่�งหญิิงผู้้�เปลี่่�ยนโฉมหน้้าโลกวิิทยาศาสตร์์

บทสุุดท้้าย

ชีีวิิตและผลงานของมารีีหลัังสงคราม-มารีีในอเมริิกา

ส

หรัั ฐ อเมริิ ก าเข้้ า ร่่ วม
ส ง ค ร า มกัั บ ฝ่่ า ย
สัั มพัั นธมิิ ต รในช่่ ว งปลาย
สงคราม แต่่มีีบทบาทสำำ�คัญ
ั
� ำ�ให้้ฝ่า่ ยสััมพัันธมิิตรชนะ
ที่่ทำ
ในที่่� สุุ ด สถานภาพของ
อ เ มริิ ก า หลัั ง ส ง ค ร า มมีี
ความสำำ�คัั ญ ต่่ อ ยุุ โ รปมาก
� เพราะเป็็นประเทศที่่อุ
� ดม
ขึ้้น
ุ
สมบููรณ์์ ด้้ ว ยทรัั พ ยากร
ธ รรม ช า ติิ แ ล ะ บุุ ค ล า ก ร
เมื่่�อเทีียบกัับยุุโรป
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2463 Mrs.
William Brown Meloney หรือ Missy (มิสซี)
บรรณาธิการแมกาซีนผู้หญิงฉบับหนึ่งใน
นิวยอร์ก ขอพบสัมภาษณ์มารี กูรี ที่ปารีส
ตอนหนึ่ ง มารี พู ด ถึ ง การผลิ ต เรเดี ย ม
เปรียบเทียบให้เห็นว่าอเมริกามีโรงงาน
ผลิ ต เรเดี ย มหลายโรงงาน มี ป ริ ม าณ
เรเดียมในครอบครองรวมหลายกรัม เช่น
โรงงานในนิวยอร์กมี 7 กรัม โรงงานใน

ภาพจาก : https://www.lindau-nobel.org/marie-curies-american-adventure/

บัลติมอร์มี 4 กรัม โรงงานในเดนเวอร์มี
6 กรัม ในขณะที่สถาบันเรเดียมมีเพียง
หนึง่ กรัมเท่านัน้ ผลการพบปะมีผลให้มสิ ซี
ซึง่ นิยมชมชอบในความสามารถความเสีย
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สละของมารีเป็นทุนอยูแ่ ล้ว เป็นตัวตัง้ ตัวตี
ตั้งคณะกรรมการรณรงค์ประกาศหาทุน
100,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อซื้อเรเดียม
หนึ่งกรัมจากอเมริกามอบให้แก่สถาบัน

บทความพิเศษ

เรเดียมเพื่อใช้ ในการรักษาโรค เธอลง
พิมพ์เผยแพร่เรื่องราวการค้นพบเรเดียม
ตลอดจนประโยชน์ ข องเรเดี ย มในการ
รักษาโรค (โดยมารีไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องด้วย)
เพียงไม่ถึงปีก็ได้เงินบริจาคครบตามเป้า
หมาย มารีตกลงยอมเดินทางไปอเมริกา
เพื่อรับมอบเรเดียม โดยมีข้อแลกเปลี่ยน
ว่ า ระหว่ า งที่ อ ยู่ อ เมริ ก า เธอจะแสดง
ปาฐกถา เยี่ยมโรงงาน เยี่ยมห้องทดลอง
ตามที่ฝ่ายอเมริกาจัดให้
วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. พ.ศ. 2464
มารีและลูกสาวทัง้ สอง พร้อมมิสซีเดินทาง
ไปอเมริกาโดยเรือโดยสารชื่อโอลิมปิก
ที่ท่าเรือในนิวยอร์ก เธอได้รับการต้อนรับ
จากผู้คนหลายกลุ่ม เช่น องค์การสตรี
อเมริกัน และกลุ่มสตรีชาวโปล วงดนตรี

บรรเลงเพลงชาติสามประเทศ ฝรั่งเศส
โปแลนด์ และอเมริกา พร้อมๆ กัน
มารีมีกำ�หนดอยู่อเมริกาเจ็ดอาทิตย์
กิจกรรมระหว่างนั้น ได้แก่ ไปงานเลี้ยง
ต้อนรับ เยีย่ มโรงงาน เยีย่ มห้องปฏิบตั กิ าร
(มารีพบว่าโรงงานผลิตเรเดียมบางแห่ง
ยั ง คงใช้ วิ ธี ก ารสกั ด เรเดี ย มแบบเดี ย ว
กั บ ที่ เ ธอใช้ เ มื่ อ ยี่ สิ บ กว่ า ปี ที่ แ ล้ ว ) ไป
แสดงปาฐกถาตามมหาวิทยาลัย ได้รับ
ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต จากวิ ท ยาลั ย และ
มหาวิทยาลัยรวมสิบแห่ง ได้รับเหรียญ
และสมาชิกภาพจากหลายสถาบัน
วิทยาลัยหญิงมีชื่อเสียงหลายแห่ง
ที่มารีได้ ไปเยี่ยม ได้แก่ Smith Vassar
และ Bryn Mawr บรรยากาศงานเลี้ยง
ต้อนรับที่มารีประทับใจเป็นพิเศษ จัดโดย

มารีีเดิินทางไปอเมริิกาโดยเรืือโดยสารโอลิิมปิิก
ภาพจาก : https://www.sciencehistory.org/distillations/marie-curie-marie-meloneyand-the-significance-of-a-gram-of-radium
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American Association of University
Women ที่ Carnegie Hall ในงานเต็มไป
ด้วยนักวิจัยหญิงมีชื่อเสียงรุ่นหลัง ผู้มา
เป็นตัวแทนของสถาบันเข้าแถวเรียงกัน
เข้ามามอบช่อดอกไม้ สตรีทรงคุณวุฒิ
ออกมากล่าวยกย่องบทบาทของมารีต่อ
ความก้ า วหน้ า ของสตรี ท างการศึ ก ษา
และวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ในงานนี้มารีได้รับ
รางวัล Ellen Richards Research Prize
เป็นเงิน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ จากสมาคม
สตรีวิทยาศาสตร์เก่าแก่ที่สุดในอเมริกา
ชื่อ the Naples Table Association
เธอกับลูกๆ มีโอกาสไปเทีย่ วชมสถาน
ที่มีชื่อหลายแห่ง ไอรีนและอีฟตื่นเต้น
กับทัศนียภาพของน้ำ�ตกไนแอการาและ
แกรนด์แคนยอนมาก
พิ ธี รั บ มอบเรเดี ย มจั ด ที่ ทำ � เนี ย บ
ขาวในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2464
ประธานาธิบดีวอร์เรน จี. ฮาร์ดงิ (Warren
G. Harding) มอบกล่องหนังสีเขียวบรรจุ
นาฬิกาทรายแก่มารี เป็นสัญลักษณ์แทน
กล่องบรรจุเรเดียมตัวจริงที่เก็บไว้ ในที่
ปลอดภัยจนกว่ามารีจะเดินทางกลับ
มารีประทับใจในคุณภาพระบบการ
ศึกษา อาคาร สถานที่เรียนของอเมริกา
ห้องแล็บทีม่ อี ปุ กรณ์ครบถ้วน อาคารเรียน
แวดล้อมด้วยสนามหญ้า นักศึกษาหญิงมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ใดยเฉพาะด้าน
กีฬากลางแจ้ง ช่วยให้นักศึกษาหญิงดูมี
สุขภาพแข็งแรง
มารี ผู้ มี สุ ข ภาพไม่ ค่ อ ยดี อ ยู่ แ ล้ ว
เมื่ อ ต้ อ งมาตรากตรำ � กั บ กิ จ กรรม งาน
สั ง คมต่ า งๆ ติ ด ต่ อ กั น บางครั้ ง เธอ
รู้สึกอ่อนเพลียไม่สบาย ต้องขอตัวจาก

บทความพิเศษ

พ.ศ. 2468 โดยมีประธานาธิบดีโปแลนด์
ผู้ว่าราชการจังหวัดวอร์ซอ และมารี เป็น
ผู้วางศิลาฤกษ์
มารีเดินทางไปเปิดสถาบันเรเดียม
อย่างเป็นทางการเมือ่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.
2475 เป็นครั้งสุดท้ายที่เธอเห็นโปแลนด์
ผลงานทางวิิทยาศาสตร์์ ทีีม
มารีีกัับไอรีีน ฌอลิิโย-กููรีี
(Irène Joliot-Curie)
พิิธีีรัับมอบเรเดีียมจััดที่่�ทำำ�เนีียบขาวในวัันที่่� 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2464
ภาพจาก : https://www.sciencehistory.org/distillations/marie-curie-marie-meloneyand-the-significance-of-a-gram-of-radium

กิจกรรมที่กำ�หนด ไอรีนหรืออีฟต้องทำ�
หน้าที่แทน กิจกรรมส่วนใหญ่ที่จัดในรัฐ
แถบตะวันตกต้องยกเลิกไปเพื่อถนอม
สุขภาพของเธอ เธอสันนิษฐานว่าอาการนี้
เป็นผลจากถูกรังสี (แต่ในขณะนั้นยังไม่มี
การศึกษาผลเสียระยะยาวจากการถูกรังสี
อย่างแท้จริง)
มารี เ ดิ น ทางกลั บ ปารี ส ในวั น ที่ 28
มิถุนายน พ.ศ. 2463 การไปเยี่ยมอเมริกา
ครั้งแรกนีถ้ ือได้วา่ เป็นการประชาสัมพันธ์
ให้ ทั่ ว โลกรั บ รู้ ถึ ง ความสำ � คั ญ และคุ ณ
ประโยชน์ของเรเดียมในด้านการรักษา
โรค เปิดโอกาสให้มีการขยายงานวิจัย
ทางรังสีวิทยากว้างขึ้น มีผลให้ได้รับการ
สนั บ สนุ น ทั้ ง การเงิ น เครื่ อ งมื อ และ
บุคลากรจากต่างประเทศมากขึ้น
นอกจากอเมริกาแล้ว มารีได้เดินทาง
ไปเลกเชอร์และท่องเทีย่ วประเทศในยุโรป
และทวีปอื่นๆ ด้วย เธอเห็นว่ามีหลาย
ประเทศที่ นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถแต่

ขาดโอกาสเพราะยากจน เธอใช้ชื่อเสียง
และสือ่ มวลชนในการรณรงค์ระดมหาทุน
การศึกษา ทุนวิจัย ทุนซื้ออุปกรณ์ ให้ห้อง
ปฏิบตั กิ ารทีข่ าดแคลน วิธกี ารหนึง่ ที่ใช้คอื
ขอความร่วมมือจากโรงงานอุตสาหกรรมที่
จะได้ผลประโยชน์จากผลงานวิจัยนั้นๆ
ฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2472 มารีเดิน
ทางไปอเมริกาเป็นครั้งที่สอง โดยความ
ช่ ว ยเหลื อ จากมิ ส ซี อี ก เช่ น เคย กลุ่ ม
สตรีอเมริกันช่วยกันหาทุนให้มารีใช้ซื้อ
เรเดียมหนึ่งกรัมสำ�หรับสถาบันเรเดียม
ที่กรุง วอร์ซออีกครั้ง แม้อเมริกาจะอยู่
ในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ� เธอได้รับการ
ต้อนรับอย่างดี ครั้งนี้เธอเป็นแขกของ
ประธานาธิบดี พักทีท่ �ำ เนียบขาว ได้รบั ทุน
เป็นเช็คจากประธานาธิบดีฮูเวอร์
โครงการสร้างสถาบันเรเดียมแห่ง
กรุงวอร์ซอเปิดโอกาสให้มารีได้เดินทาง
ไปประเทศบ้านเกิดหลายครั้ง สถาบันนี้
เริ่มก่อสร้างตามแปลนที่มารีเสนอในปี
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หลั ง สงครามมารี อุ ทิ ศ เวลาให้ ง าน
สอนทีซ่ อร์บอนน์ งานวิจยั และงานบริหาร
ที่สถาบันเรเดียม อาทิตย์หนึ่งๆ มารีมี
เลกเชอร์ที่ซอร์บอนน์สองวัน แม้จะสอน
มาหลายปี เธอยังต้องเตรียมตัวทุกครั้ง
ที่ เ หลื อ สามวั น เธอประจำ � ที่ ส ถาบั น
เรเดียม ปกติเธอไปถึงที่ทำ�งานประมาณ
8.45 นาฬิกา (โดยรถฟอร์ดมี โชเฟอร์
ขับรับ-ส่ง) พบกับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่
ทำ�งานวิจยั ทางรังสีวทิ ยาเพือ่ สนทนาแลก
เปลี่ยน ตอบปัญหา ให้ข้อแนะนำ�แก่ทุก
คน เธอจำ�หัวข้อวิจยั ของนักวิจยั แต่ละคน
ได้ เธอติดตามผลงานวิจยั และพัฒนาทาง
รังสีวทิ ยาอย่างสม่�ำ เสมอโดยอ่านเอกสาร
วิจยั ห้าภาษา เธอติดต่อหาทุนวิจยั และสาร
กัมมันตรังสีจากรัฐบาลฝรั่งเศสและต่าง
ประเทศให้แก่สถาบันเรเดียม
ช่วง พ.ศ. 2462-2477 จากผลงาน
วิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ ตี พิ ม พ์ ทั้ ง หมด
48 เรื่อง มี 34 หัวข้อเป็นผลงานของนัก
ฟิสกิ ส์และนักเคมีของสถาบัน มารีมชี อื่ ใน
ผลงาน 31 เรื่อง
ในปี พ.ศ. 2465 มารีได้รับแต่งตั้ง
เป็นรองประธานขององค์การ Intellectual
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มารีีร่่วมปลููกต้้นไม้้ที่่�สถาบัันเรเดีียมแห่่งกรุุงวอร์์ซอ เมื่่�อวัันที่่� 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2464
ภาพจาก : shorturl.at/jlGKY

Cooperation of the League of Nations
โครงการต่ า งๆ ที่ เ ธอมี ส่ ว นริ เริ่ ม จั ด ทำ �
ได้แก่ จัดทำ�หนังสือเอกสารอ้างอิงสิ่งตี
พิมพ์ทางวิทยาศาสตร์นานาชาติ ตั้งกฎ
ระเบียบเพื่อป้องกันลิขสิทธิ์การค้นพบ
ทางวิทยาศาสตร์ และเสนอกฎเกณฑ์ ใน
การให้ทุนนักศึกษานานาชาติ
ไอรีีน ฌอลิิโย-กููรีี กัับผลงาน
� งด้้านรัังสีีวิิทยา
วิิจััยต่่อเนื่่อ

ไอรีน กูรี เป็นนักวิจัยคนหนึ่งของ
สถาบันเรเดียม หลังสงครามเธอแต่งงาน
กับเพือ่ นนักวิจยั ทีส่ ถาบัน เฟรเดริก ฌอลิโย
(Frederic Joliot) ในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.
2469 เมื่ออายุ 29 ปี ทั้งสองมีบุคลิก
ค่อนข้างตรงข้ามกัน ไอรีน (อายุมากกว่า)

เงียบขรึม เก็บตัว มุ่งมั่นในงานตรงหน้า
ต่างกับเฟรเดริกที่ร่าเริง ช่างคุย พื้นฐาน
การศึกษาของเขาคล้ายๆ ปิแอร์ เขาไม่
เข้าเรียนในโรงเรียนทีม่ ชี อื่ เหมือนเด็กอืน่ ๆ
เข้าเรียนมัธยมปลายที่โรงเรียนฟิสิกส์กับ
เคมีที่ปิแอร์เคยสอน (ต่อมาบริหารโดย
พอล แลงจ์แวง) เฟรเดริกเป็นนักฟิสิกส์
ทีเ่ ก่งคนหนึง่ เขาชอบ ‘เล่น’ กับเครือ่ งมือ
ทดลอง ในขณะที่ไอรีนชอบทดลองผสมนี่
ผสมโน่นไปทางเคมีมากกว่า ต่อมาทั้งคู่
ร่วมมือเป็นทีมฌอลิโย-กูรี แบบเดียวกับ
ทีมปิแอร์-มารี ทั้งคู่มีลูกสาวคนแรก ชื่อ
เฮลีน (Helene) ลูกชายคนทีส่ อง ชือ่ ปิแอร์
ครอบครัวมารีจงึ มีนกั วิทยาศาสตร์เพิม่ ขึน้
มาอีกคนหนึง่ ในวงสนทนาระหว่างอาหารค่�ำ
รัทเทอร์ฟอร์ดเสนอสมมติฐานนิวตรอน

เป็นส่วนประกอบในนิวเคลียสของอะตอม
ในการประชุมสัมมนาที่ Solvay (ประเทศ
เบลเยียม) ปี พ.ศ. 2464 ต่อมาในปี พ.ศ.
2474 นั ก ทดลองชาวเยอรมั น สองคน
วอลเทอร์ โบท (Walther Bothe) กับ
แฮร์เบิร์ต เบกเคอร์ (Herbert Becker)
พบว่า เมื่อระดมยิงอนุภาคแอลฟาจาก
การสลายตัวของโปโลเนียม* (โปโลเนียม
สลายตัวแผ่รงั สีอนุภาคแอลฟาอย่างเดียว
ไม่มแี กมมาปน) ไปยังแผ่นเป้าทำ�จากธาตุ
เบาๆ เช่น เบริลเลียม (beryllium) พบว่า
อนุภาคทีก่ ระจายออกมามีพลังงานมากกว่า
พลังงานของอนุภาคแอลฟาทีพ่ งุ่ เข้ากระทบ
ไอรี น สนใจผลการทดลองนี้ ม าก
เพราะงานของเธอที่สถาบันเกี่ยวข้องกับ
การเตรียมโปโลเนียมจากเรดอน ที่ ให้
แอลฟาพลังงานสูง (ซึ่งเป็นงานที่เสี่ยง
อันตราย) ในปี พ.ศ. 2474 สถาบันเรเดียม
ผลิตและสะสมโปโลเนียมได้เป็นอันดับหนึง่
ในโลก ไอรีนเลียนแบบการทดลองของ
ทีมเยอรมัน โดยยิงเบริลเลียมด้วยอนุภาค
แอลฟาจากการสลายตัวของโปโลเนียม
ที่เธอเตรียมเอง เธอรายงานผลในเดือน
ธันวาคมว่าอนุภาคที่แผ่กระจายออกมามี
พลังงานสูงกว่าที่ทีมเยอรมันรายงานไว้
คำ�ถามทีต่ ามมาคือ อนุภาคนีค้ อื อะไร เพือ่ หา
คำ�ตอบทีมฌอลิโย-กูรี ได้ทดลองต่อยอด
ออกไปอีกขั้นหนึ่ง โดยทดลองยิงอนุภาค
(รังสี) ที่ ได้จากเบริลเลียมไปชนแผ่นเป้า
ทำ�จากขีผ้ งึ้ พาราฟิน (ประกอบด้วยอะตอม
ไฮโดรเจนเป็นส่วนใหญ่) ปรากฏว่าอนุภาค

* หมายเหตุ: ชื่อธาตุ Polonium ในภาษาไทยอ้างอิงตามราชบัณฑิตยสภาคือ “พอโลเนียม” แต่ในบทความนี้ ผู้เขียนขอทับศัพท์เป็นภาษาไทยว่า “โปโลเนียม” เพื่อให้
สอดคล้องกับการเรียกชื่อประเทศโปแลนด์ ซึ่งเป็นที่มาของการตั้งชื่อธาตุนี้
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ไอรีีน กููรีี และเฟรเดริิก ฌอลิิโย ทำำ�งานวิิจััยร่่วมกัันที่่�สถาบัันเรเดีียม
ภาพจาก : shorturl.at/jlGKY
https://www.britannica.com/biography/Frederic-and-Irene-Joliot-Curie

ที่ถูกชนหลุดออกมาคือโปรตอน แสดงว่า
การชนกันระหว่างอนุภาคที่ยิงกับอนุภาค
โปรตอนในอะตอมไฮโดรเจนเป็ น แบบ
ยืดหยุ่น (elastic collision) เหมือนการ
กระทบกั น ระหว่ า งลู ก บิ ล เลี ย ดสองลู ก
ทีมฌอลิโย-กูรีสันนิษฐานว่าเป็นผลจาก
รังสีแกมมา แต่ไม่นา่ เป็นไปได้ เพราะแกมมา
เป็นอนุภาครังสีแม่เหล็กไฟฟ้าไม่มมี วลสาร
ข้อสมมติฐานนีน้ �ำ ไปสูก่ ารทดลองแบบ
เดียวกันทีห่ อ้ งแล็บคาเวนดิช (Cavendish
Laboratory) สหราชอาณาจั ก รโดย
รัทเทอร์ฟอร์ดกับเจมส์ แชดวิก (James
Chadwick) แต่ทีมนี้ ใช้แผ่นเป้าทำ�จาก
สารต่างๆ กัน สรุปว่าอนุภาคนี้ ไม่มีประจุ
(เป็ น กลาง) และจากการวั ด มวลของ
อนุภาคสรุปว่าอนุภาคนี้คือนิวตรอน (ใน

นิวเคลียสของอะตอม) เป็นหลักฐานสบับ
สนุนสมมติฐานที่รัทเทอร์ฟอร์ดเสนอไว้
เมื่อสิบปีมาแล้ว
ในฤดูร้อนปี พ.ศ. 2475 นักวิจัยชาว
อเมริกัน ชื่อ คาร์ล แอนเดอร์สัน (Carl
Anderson) ค้ น พบอนุ ภ าคใหม่ ใ น
คอสมิ ก เรย์ ที่ มี ม วลเท่ า กั บ อิ เ ล็ ก ตรอน
เมือ่ ใช้ Wilson cloud chamber ตรวจ พบ
ว่ามีประจุไฟฟ้าบวก จึงให้ชื่ออนุภาคใหม่
นี้ว่า โพสิตรอน (positron)
ที ม ฌอลิ โ ย-กู รี ท ดลองยิ ง อนุ ภ าค
แอลฟา (ที่ ไ ด้ จ ากการสลายตั ว ของ
โปโลเนียม) ไปกระทบแผ่นเป้าทำ�จากธาตุ
ต่างๆ กัน ทีมพบว่าหากวางแผ่นเป้าให้
ห่างจากแหล่งกำ�เนิดแอลฟา สำ�หรับเป้าที่
มีมวลปานกลาง (เช่น อะลูมเิ นียม) พบว่า

สิงหาคม 2564

15

อนุ ภ าคที่ ห ลุ ด ออกมาคื อ นิ ว ตรอน แต่
สำ�หรับธาตุทมี่ มี วลเบาๆ นอกจากนิวตรอน
แล้ว บางครัง้ ยังมีโพสิตรอนหลุดออกมาด้วย
ทีมเสนอผลการทดลองนี้ในทีป่ ระชุม
สัมมนานานาชาติประจำ�ปี พ.ศ. 2476 ที่
Solvay ประเทศเบลเยียม ทีมตัง้ สมมติฐาน
ว่าเป็นผลมาจากการสลายตัวของโปรตอน
แต่นักวิทยาศาสตร์หลายคนไม่เห็นด้วย
หลังการประชุม ทีมฌอลิโย-กูรไี ม่ยอ่ ท้อ
คราวนีท้ มี ทดลองยิงอนุภาคแอลฟา (ที่ได้
จากการสลายตัวของโปโลเนียม) ไปกระทบ
แผ่นเป้าอะลูมเิ นียม โดยเปลีย่ นระยะทาง
แผ่นเป้ากับแหล่งกำ�เนิดแอลฟาต่างๆ กัน
ทีมใช้ไกเกอร์เคาน์เตอร์ในการตรวจปริมาณ
รั ง สี ห ลั ง การกระทบ พบปรากฏการณ์
ใหม่ทนี่ า่ ตืน่ เต้นคือ เมือ่ ระยะทางระหว่าง
แหล่ ง รั ง สี แ อลฟากั บ เป้ า อยู่ ห่ า งกั น
มากขึน้ จำ�นวนนิวตรอนลดลงจนเป็นศูนย์
แต่จ�ำ นวนโพสิตรอนไม่ลดลงเป็นศูนย์ แต่
จะลดลงเป็นปฏิภาคกับเวลา ในลักษณะเดียว
กับธาตุกัมมันตรังสีที่เกิดตามธรรมชาติ
ทีมทำ�การทดลองซ้�ำ ๆ หลายครัง้ และพบว่า
ธาตุเสถียรสุดท้ายที่เกิดขึ้น คื อซิ ลิ ค อน
(silicon) ทีมอธิบายผลการทดลองว่า เมือ่
อะตอมอะลูมิเนียมได้รับ (จับ) อนุภาค
แอลฟาจะปล่อยนิวตรอนออกมา พร้อมกัน
นัน้ จะแปลงเป็นธาตุฟอสฟอรัสที่ไม่เสถียร
(radioactive isotope of phosphorus) ซึง่ จะ
สลายตัวให้ โพสิตรอนออกมา แล้วปรับ
แปลงกลายเป็นซิลคิ อน ธาตุเสถียรในทีส่ ดุ
ผลการทดลองนี้ นำ � ไปสู่ ก ารค้ น พบ
ทฤษฎี ก ารแปรธาตุ (transmutation/
artificial radioactivity) ซึง่ จัดว่าเป็นทฤษฎี
สำ�คัญทฤษฎีหนึ่งในศตวรรษที่ยี่สิบ
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โทษของกััมมัันตภาพรัังสีี

ในปี พ.ศ. 2464 สถาบันอาหารและยา
แห่งชาติฝรัง่ เศส ได้มอบให้คณะกรรมการ
พิเศษ นำ�โดย อ็องเดร โบรคา (Andre Broca)
ศึกษาโทษจากการถูกรังสี รายงานของ
คณะกรรมการสรุปอย่างกว้างๆ ว่า การได้รบั
รังสีปริมาณน้อย (ไม่ระบุปริมาณ) จะ
ปลอดภัย ไม่มีผลต่อสุขภาพ ไม่มีความ
จำ�เป็นต้องออกกฎระเบียบ
ตลอดปี พ.ศ. 2468 มีข่าวคนตาย
จากถูกรังสีเป็นระยะๆ แม้แต่ที่ทำ�งานที่
สถาบันเรเดียมก็มีรายงานเจ็บป่วยจาก
การถูกรังสี หรือมีอาการเป็นโรคโลหิตจาง
ไอรีนเองก็เริ่มมีอาการโรคโลหิตจาง ต้อง
ลาพักงานไปตากอากาศเพือ่ ฟืน้ ฟูสขุ ภาพ
ในอเมริ ก ามี ก ารใช้ เ รเดี ย มทาตั ว เลข
หน้าปัดนาฬิกาข้อมือเพือ่ ให้ตวั เลขเรืองแสง
ในที่มืด คนงานใช้ปลายแปรงเล็กๆ แตะ
ริมฝีปาก แตะเรเดียม ก่อนแตะตัวเลข ในปี
พ.ศ. 2471 มีรายงานข่าวจากอเมริกาว่า
คนงานที่ทำ�งานนี้หลายคนเสียชีวิตจาก
การถูกรังสี
ในปี พ.ศ. 2468 สถาบันอาหารและยา
แห่งชาติฝรัง่ เศสได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
พิเศษ เพื่อประเมินโทษจากการถูกรังสี
และเสนอข้อแนะนำ�แก่ผู้ทำ�งานเกี่ยวกับ
รังสี โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่ ใช้
เรเดียมและทอเรียม มารี กูรี กับโกลด รีกดู ์
(Claude Regaud) ร่วมเป็นกรรมการด้วย
คณะกรรมการสรุปว่าการหายใจเอารังสี
แอลฟาเข้าในร่างกายมีอันตรายต่อเม็ด
เลือดแดง วิธปี อ้ งกันตัวเองเมือ่ ทำ�งานกับ
สารกัมมันตรังสีตอ้ งมีแผ่นตะกัว่ เป็นฉากกัน้
ป้องกัน บุคคลากรทีท่ �ำ งานกับสารกัมมันตรังสี

ทีีมฌอลิิโย-กููรีีได้้รัับรางวััลโนเบลทางเคมีีจากการค้้นพบนี้้�ในปีี พ.ศ. 2478
ภาพจาก : https://twitter.com/NobelPrize/status/555712456677683200/photo/1

ต้องหมั่นตรวจเลือดเป็นประจำ�
บทส่่งท้้าย

สุขภาพของมารีเริ่มเสื่อมโทรมหลัง
จากกรณีขา่ วอือ้ ฉาวและหลังการผ่าตัดไต
ในปี พ.ศ. 2455 ตาทัง้ สองข้างเริม่ เป็นต้อ
เธอเริ่มบอกให้ลูกๆ รู้เรื่องนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2463 แต่ ไ ม่ เ ปิ ด เผยกั บ สื่ อ และบุ ค คล
ภายนอก เธอทำ�งานสอนและเป็นทีป่ รึกษา
วิจยั ทีส่ ถาบันเรเดียมตามปกติ โดยใช้แว่นตา
หนาขึ้นเรื่อยๆ และใช้วิธีหลีกเลี่ยงต่างๆ
อยู่ถึงสามปี จึงเข้าผ่าตัดตา ภายใต้ชื่อ
มาดามแคร์รี (Mme Carre)
ผลตรวจเลือดประจำ�ปีของมารีเริ่ม
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ตั้งแต่ปีที่สถาบันเริ่มบังคับใช้ระเบียบนี้
(พ.ศ. 2468) มีผลปกติ ในเดือนธันวาคม ปี
พ.ศ. 2476 ผลตรวจเอกซเรย์พบว่า เธอเป็น
นิ่วในถุงน้ำ�ดี (โรคที่คร่าชีวิตพ่อเธอ) เธอ
ไม่ยอมเข้ารับการผ่าตัด ใช้วิธีทำ�ตัวตาม
หมอสัง่ แทน เธอเริม่ ลงมือสร้างอพาร์ตเมนต์
แบบทันสมัยที่โซตามที่ตั้งใจมานานแล้ว
โดยมี แ ผนจะย้ า ยเข้ า ในเดื อ นตุ ล าคม
พ.ศ. 2477
สุขภาพของเธอมีแต่ทรงกับทรุด เธอ
ไปทำ�งานทีห่ อ้ งแล็บเมือ่ รูส้ กึ ดีขนึ้ และอยู่
กับบ้านเขียนหนังสือเมื่อรู้สึกแย่ลง
หลายครั้ ง เธอมี ไ ข้ อ่ อ นๆ แต่ เ ธอ
ไม่เอาใจใส่ ยังคงทำ�งานจนดึก
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ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2477 เธอ
มีอาการเป็นไข้ อ่อนเพลีย ต้องนอนแบ็บ
มีอาการคล้ายปอดอักเสบ ผลการตรวจ
ร่างกายปกติ ผลตรวจเอกซเรย์ปอดพบ
พั ง ผื ด เก่ า มี ก ารอั ก เสบเล็ ก น้ อ ย หมอ
ผู้เชี่ยวชาญสามคนแนะนำ�ให้ไปพักฟื้นที่
สถานพักฟืน้ โรคปอดโดยด่วน การเดินทาง
ไปสถานพักฟืน้ โรคปอดในเทือกเขา Savoy
ทรมานทุลกั ทุเลมาก เมือ่ ไปถึงสถานพักฟืน้
มารีในอ้อมแขนของอีฟไม่มีสติแล้ว มีไข้
อุณหภูมิขึ้นสูงถึง 40 องศาเซลเซียส ผล
ตรวจเอกซเรย์ปอดปกติ แต่ผลตรวจเลือด
พบว่าจำ�นวนเม็ดเลือดแดงและขาวลดลง
อย่างรวดเร็ว
มารีเสียชีวติ ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.
2477 สิรริ วมอายุได้ 67 ปี ด้วยโรคโลหิตจาง
จากไขกระดูกฝ่อ (aplastic anemia) มี
อาการไข้ขนึ้ สูงอย่างรวดเร็ว สันนิษฐานว่า
ภู มิ คุ้ ม กั น จากไขกระดู ก ทำ � งานผิ ด ปกติ
เป็นผลจากพิษสะสมจากการถูกกัมมันตภาพ
รังสี หนังสือเล่มสุดท้ายเธอเขียนเสร็จ
ก่อนถึงแก่กรรม ชื่อ “Laws of Physics”
พิธีฝังศพเรียบง่าย โลงศพของมารี
ฝั ง ไว้ เ หนื อ โลงศพของปิ แ อร์ ใ นหลุ ม
เดียวกันในสุสานเล็กๆ ย่านโซ ซึ่งเธอ
คุ้ น เคยดี โดยไม่ มี พิ ธี ท างศาสนาหรื อ

ภาพจาก : https://www.rarenewspapers.com/view/548244?imagelist=1

คำ�กล่าวสดุดีใดๆ แขกที่มานอกจากญาติ
พี่น้อง มีแต่เพื่อนนักวิทยาศาสตร์ ในกลุ่ม
ทีส่ นิท สิง่ ทีห่ รูหราทีส่ ดุ ในงานคือพวงหรีด
สวยงามจากหลายประเทศ รวมทั้งจาก
ประธานาธิบดีแห่งโปแลนด์
ฌัก กูรี มีสุขภาพอ่อนแอเกินกว่าจะ
เดินทางมาร่วมพิธี เฮเลนติดพักร้อนกับ
หลานสาวในภูเขา ไม่อาจมาทันเวลาได้
บรอเนี ย กั บ โจเซฟเดิ น ทางจากวอร์ ซ อ
มาร่วมงาน ทั้งคู่รู้ว่าสิ่งมีค่าเป็นที่ระลึก
สุดท้ายในชีวิตที่มารีพึงพอใจที่จะได้รับ

แหล่งข้อมูล
-

ภาพจาก https://itservices.cas.unt.
edu/

คืออะไร โดยไม่ได้นัดหมายกันมาก่อน
ทั้ ง คู่ นำ � ดิ น จากแผ่ น ดิ น แม่ โ ปแลนด์ ม า
หนึ่งกำ�มือ มาโรยลงไปบนโลงศพมารีใน
พิธีด้วย
ในปี พ.ศ. 2538 รัฐบาลฝรัง่ เศสให้ยา้ ย
ศพของมารีและปิแอร์ไปเก็บที่ Pantheon
สุ ส านอนุ ส รณ์ ส ถานในปารี ส เพื่ อ ให้
ประชาชนทั่วไปเข้าชมคาราวะได้ นับเป็น
เกียรติสูงสุดในชีวิตของนักวิทยาศาสตร์
ทั้งคู่

Susan Quinn, Marie Curie, A Life, 1995, Simon&Schuster, New York, New York
Eve Curie, Madame Curie, A Biography, 1937, Translated by Vincent Sheen, Doubleday& Company, Inc. Garden City, New York
Robert Woznicki, Madame Curie Daughter of Poland, 1983, The American Institute of Polish Culture, Miami, Florida.
https://www.wikipedia.org/
https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1903/marie-curie/
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ปาลิตา สุฤทธิ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

HUMAN
IN SPACE

ช่่

ตอนที่่� 1

วงนี้้�หลายๆ คนอาจจะพอได้้ ยิิ น ข่่ า วเกี่่�ยวกัั บ “อนาคตอวกาศไทย”
อยู่่�พอสมควร ไม่่ว่่าจะเป็็นโครงการ TSC (Thai Space Consortium)
หรืือรวมไปถึึงการร่่างพระราชบััญญััติิกิิจการอวกาศ แต่่นี่่�ไม่่ใช่่ประเด็็นหลัักที่่�
ผู้้�เขีียนอยากจะบอกเล่่า สิ่่�งที่่�ผู้้�เขีียนอยากจะเล่่าในวัันนี้้�คืืออยากจะพาทุุกคน
ไปรู้้�จักั กัับอีีกด้้านเกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีีอวกาศที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับร่่างกายของเรา
ฟัังดููเหมืือนใกล้้ตัวั ใช่่ไหมล่่ะคะ ใช่่แล้้วค่่ะ มัันคืือการตอบสนองของร่่างกายเรา
ต่่อสภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนไป นั่่�นก็็คืือสภาวะไร้้แรงโน้้มถ่่วง (microgravity)
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ภาพจาก : https://www.vox.com/science-andhealth/2019/5/14/18306893/apollo-50-nasaspaceflight-human-body-twin-study
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ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า โลกของเรา
ได้ มี ก ารนำ � องค์ ค วามรู้ ท างด้ า นอวกาศมา
ประยุกต์ ใช้ ในด้านการแพทย์
อย่างแพร่หลาย เช่น การนำ�เทคโนโลยี
remote sensing มาใช้ ในการติ ด ตาม
สภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงซึง่ ส่งผลกระทบ
ต่อภาวะสุขภาพ หรือใช้ ในระบบเครื่อง MRI
(รูปที่ 1) รวมไปถึงการใช้วัดอุณหภูมิร่างกาย
โดยใช้ infrared radiation (กล้องวัดอุณหภูมิ
เราที่เราเห็นในสถานที่ต่างๆ นั่นเอง) หรือ
การใช้ความรู้จาก satellite communication
ในการพัฒนาเป็น telemedicine (รูปที่ 2)
ช่วยติดตามการรักษา (Damien Dietrich et
al, 2018) นอกจากนีย้ งั รวมไปถึง robot arms
ที่ ใช้สำ�หรับการผ่าตัดซึ่งพัฒนาขึ้นมาจาก
Canadarm บนสถานีอวกาศนานาชาติ หรือ
การนำ� 3D printing มาใช้ผลิตอวัยวะเทียม
เพื่อแก้ไขความพิการ การสร้างผลึกโปรตีน
สำ�หรับการพัฒนายาต้านมาลาเรียตัวใหม่
เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยที่มีภาวะดื้อยา

รููปที่่� 1 เครื่่�องสแกน MRI (Magnetic Resonance Imaging) คืือเครื่่�องสร้้างภาพด้้วยสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้า
เป็็นอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ที่่�ใช้้ตรวจอวััยวะภายใน ใช้้ประกอบการวิินิิจฉััยที่่�ให้้ความถููกต้้อง แม่่นยำำ�สููง และ
ผู้้�ป่่วยไม่่ได้้รัับอัันตรายจากรัังสีี โดยอาศััยการทำำ�ปฏิิกิิริิยาของคลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้าและคลื่่�นวิิทยุุกัับอนุุภาค
โปรตอนที่่�อยู่่�ในส่่วนประกอบของเนื้้�อเยื่่�อแต่่ละชนิิด เกิิดเป็็นพลัังงานและแปลงเป็็นสััญญาณภาพ (image
signal) และสร้้างเป็็นภาพอวััยวะด้้วยระบบคอมพิิวเตอร์์ (MRI)
ภาพจาก : https://stock.adobe.com/th/images/doctor-and-nurse-prepare-for

รููปที่่� 2 telemedicine หรืือระบบการปรึึกษาแพทย์์ทางไกล เป็็นเทคโนโลยีีที่่�ช่่วยให้้ผู้้�ป่่วยและบุุคลากรทางการแพทย์์พููดคุุยกััน
แบบ real-time ที่่�คู่่�สนทนาสามารถมองเห็็นหน้้ากัันได้้ทั้้�ง 2 ฝ่่าย ไร้้ข้้อจำำ�กััดในเรื่่�องเวลา สถานที่่� ง่่าย สะดวก และประหยััดเวลา
ภาพจาก : https://vitals.sutterhealth.org/a-turning-point-for-telehealth/
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รููปที่่� 3 สถานีีอวกาศนานาชาติิ (ISS) ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นห้้องทดลองวิิจััยอย่่างถาวรในอวกาศ ทำำ�การทดลองสิ่่�งต่่างๆ ได้้แก่่ ชีีววิิทยา ชีีววิิทยามนุุษย์์ ฟิิสิิกส์์ ดาราศาสตร์์
และอุุตุุนิิยมวิิทยา ซึ่่�งต้้องอาศััยสภาวะแรงโน้้มถ่่วงต่ำำ��และยัังทำำ�หน้้าที่่�เป็็นสถานีีทดสอบสำำ�หรัับระบบกระสวยอวกาศที่่�มีีประสิิทธิิภาพและเชื่่�อถืือได้้ ซึ่่�งจำำ�เป็็นต้้องใช้้
สำำ�หรัับปฏิิบััติิการระยะยาวเพื่่�อการไปสู่่�ดวงจัันทร์์และดาวอัังคาร
ภาพจาก : https://www.booktrust.org.uk/news-and-features/features/2019/november/

เทคโนโลยีตา่ งๆ ทีก่ ล่าวมานีล้ ว้ นพัฒนา
ขึ้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ประชากรโลก
ของเรา เทคโนโลยีอวกาศจึงถือได้วา่ เป็นอีก
เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำ�คัญทางด้าน
การแพทย์ และเป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนา
กระบวนการรักษา ทำ�ให้ผู้รับบริการได้รับ
การรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยัง
ทำ�ให้สุขภาพชีวิตเราดีขึ้นอีกด้วย
แน่นอนว่าก่อนจะเกิดเทคโนโลยีเหล่านี้
ได้นั้นต้องมีการศึกษาทดลองกันมามากพอ
สมควร ซึ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นอาจจะมา
จากความบังเอิญ (เหมือนกับ Lord Ernest
Rutherford ทีค่ น้ พบ neutron ในขณะทีก่ �ำ ลัง
พยายามพิสูจน์ว่าทฤษฎีโครงสร้างอะตอม
ของอาจารย์ของเขานั้นถูกต้อง) หรือเป็น
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รููปที่่� 4 ชาวทวาเร็็ก (Tuareg) ส่่วนใหญ่่อาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�ทะเลทรายสะฮาราซึ่่�งเป็็นทะเลทรายขนาดใหญ่่
ตั้้�งอยู่่�บนทวีีปแอฟริิกาและเป็็นพื้้�นที่่�ร้้อนและแห้้งแล้้งขนาดใหญ่่ที่่�สุดุ
ภาพจาก : https://www.vanishingculturesphotography.com/p453343259/h342F23D3#hddbacd10

รููปที่่� 5 ชนเผ่่าอิินููอิิต (Inuit) หรืือเอสกิิโม (Eskimo) ที่่�อาศััยอยู่่�ในอาร์์กติิกเป็็นเขตภููมิิอากาศแบบทุุนดรา
ลัักษณะอากาศหนาวจััดมีีฤดููหนาวยาวนานกว่่าฤดููร้้อนที่่�มีีเพีียง 1-2 เดืือน อุุณหภูมิู ิเฉลี่่�ยไม่่เกิิน
10 องศาเซลเซีียส มีีหิิมะและน้ำำ�� แข็็งปกคลุุมเกืือบทั้้�งปีี
ภาพจาก : https://www.britannica.com/topic/Eskimo-people
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ความตั้งใจเพื่อช่วยเหลือ แก้ไข หรือป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุให้แก่ภารกิจต่างๆ รวมถึง
นักบินอวกาศเอง ซึ่งการเดินทางเพื่อไปทำ�
ภารกิจหรือทดลองสิง่ ต่างๆ บนสถานีอวกาศ
นานาชาติ (International Space Station:
ISS (รูปที่ 3)) ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและก็คงไม่ใช่
แค่การไปนอนเฉยๆ (ไปเช้าเย็นกลับเหมือน
ไปพักค้างแรม) แต่นักบินอวกาศเหล่านี้ต้อง
อยู่ในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ� (zero gravity,
microgravity) เป็นการไปอยูใ่ นสภาพแวดล้อม
ที่ ไม่คุ้นเคยเป็นเวลานาน จึงเป็นที่น่าสนใจ
ว่ า ร่ า งกายของเราจะมี ก ลไกการปรั บ ตั ว
อย่ า งไร หรื อ ถ้ า เราปรั บ ตั วไม่ไ ด้จ ะส่งผล
อย่ า งไร และมี อ ะไรรองรั บ ต่ อ ผลกระทบ
เหล่านี้ ได้บ้าง
โดยทั่ ว ไปแล้ ว เราจะพบว่ า มนุ ษ ย์ มี
ความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม
ต่างๆ ได้ รวมถึงสภาพภูมิอากาศที่สุดขั้ว
(extreme weather) อย่างเช่นการอยู่ในที่
ที่อุณหภูมิร้อนจัดอย่างคนทวาเร็ก (Tuareg)
ทีอ่ าศัยอยูใ่ นแอฟริกา (รูปที่ 4) หรือหนาวจัด
อย่างคนอินูอิต (Inuit) ที่อาศัยอยู่ subarctic
(รูปที่ 5) แน่นอนว่าการเป็นนักบินอวกาศ
ที่ ต้ อ งไปเผชิ ญ กั บ สภาพแวดล้ อ มใหม่ ที่
แตกต่างจากเดิม คงไม่ใช่แค่การเผชิญกับ
อุ ณ หภู มิ ที่ เ ปลี่ ย นไปแต่ ยั ง รวมถึ ง สภาวะ
microgravity หรื อ การเผชิ ญ กั บ รั ง สี
(radiation) ที่มากขึ้นเป็นต้น การเป็นนักบิน
อวกาศจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยง
เช่นกัน แต่เพื่อการพัฒนาและสร้างองค์
ความรู้ ใหม่ๆ เพื่อนำ�องค์ความรู้เหล่านั้นมา
ใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โลกของเราจึง
จำ�เป็นต้องมีการศึกษาและทดลองในภารกิจ
ต่างๆ บนสถานีอวกาศมาอย่างต่อเนือ่ งจนถึง
ปัจจุบัน

ระเบียงข่าววิทย์-เทคโนฯ ไทย
เด็็กไทยคว้้าแชมป์์เอเชีีย
“เขีียนโปรแกรมคุุมหุ่่�นยนต์์อวกาศ”

นั

กเรี ย นโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั น ธนบุ รี ผู้ ช นะจากประเทศไทย
คว้าแชมป์ต่อในรอบแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมระดับ
เอเชีย โครงการ “The 2nd Kibo Robot Programming Challenge”
หรือการแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบินอวกาศ Astrobee ของ
NASA ผ่านระบบจำ�ลองสถานการณ์ (simulation) ด้วยคะแนน
89.82 pt (A class) ขณะนี้อยู่ ในช่วงเตรียมความพร้อมเพื่อเข้า
แข่งขันต่อในรอบไฟนอลเดือนกันยายนนี้ (อำ�นวยการจัดการแข่งขัน
ในประเทศไทยและดูแลผูเ้ ข้าแข่งขันไทยในการแข่งระดับนานาชาติ
โดย สวทช.)
ผู้เข้าแข่งขันเผยว่าสิ่งที่ทำ�ให้ประสบความสำ�เร็จในการแข่ง
ครัง้ นีค้ อื การทดสอบให้ครบทุกรูปแบบและพยายามปรับปรุงแก้ไขโดย
ไม่ย่อท้อ ฝากถึงทุกคนที่กำ�ลังเรียนว่าอย่าทิ้งในสิ่งที่ตัวเองชอบและ
อย่าทิ้งเรื่องการเรียน เพราะการเรียนเปรียบเสมือนการลงทุนระยะ
ยาว ถ้าตั้งมั่นตั้งแต่เนิ่นๆ อนาคตไม่ส่งผลเสียแน่นอน

สารประกอบเคอร์คิวมินจากขมิ้นชันและพิเพอรีนจากพริกไทยดำ�ที่
ออกฤทธิ์เสริมกัน เสิร์ฟในรูปแบบพร้อมรับประทานเป็นเนื้อผัดกับ
ข้าวไรซ์เบอร์รีและผักนึ่ง
เจ้าของผลงานตัง้ เป้าว่ากลุม่ ลูกค้าเป้าหมายจะเป็นผูร้ บั ประทาน
อาหารมังสวิรัติและมังสวิรัติแบบยืดหยุ่น เจนเอกซ์และมิลเลนเนียล
ในเขตเมืองของหัวเมืองใหญ่ โดยเน้นการทำ�ธุรกิจทัง้ แบบ B2C ควบคู่
ไปกับแบบ B2B

ที่มาของเนื้อหาและภาพ และรายละเอียดเพิ่มเติม
1) กรุงเทพธุรกิจ (https://bit.ly/3dUaMEV)
2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (https://bit.ly/3hIfLJU)

อบแห้งเมล็ดกาแฟด้วยโดมทรงพาราโบลา
อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรเผยผลงานโดมทรงพาราโบลา
ขนาดเล็กสำ�หรับอบแห้งเมล็ดกาแฟบนทีด่ อย มีจดุ เด่นคือสามารถ
ลดระยะเวลาการอบเมล็ดกาแฟอะราบิกาคุณภาพพิเศษ ใน Honey
process ลง 3 เท่า ใช้เวลาอบเพียง 3 วัน ทำ�ให้สามารถรักษารสชาติ
กาแฟได้ดี และขายได้ ในราคาที่สูงกว่าเดิมหลายเท่า
โดมทรงพาราโบลาที่ใช้อบมีโครงสร้างแบบเรือนกระจก
ปิดคลุมด้วยแผ่นพอลิคาร์บอเนตซึ่งทำ�ให้ภายในโดมมีอุณหภูมิสูง
มีพัดลมดูดอากาศทำ�หน้าที่ดูดน้ำ�ที่ระเหยออกไปภายนอก และดึง
อากาศจากภายนอกไหลเวียนเข้ามาแทนที่ ผลิตภัณฑ์จึงแห้งเร็วกว่า
การตากแดดตามธรรมชาติ และยังปลอดภัยจากฝน
และแมลง งานวิจัยนี้ ได้รับการสนับสนุน
จาก วช. เพื่อแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ให้แก่
วิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร ซึ่งเป็น
รากฐานทางเศรษฐกิจที่สำ�คัญของประเทศ

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม
สวทช. (https://bit.ly/2VCFJH6)

เนื้้�อลายหิินอ่่อนจากโปรตีีนถั่่�วเหลืือง
คว้้าแชมป์์ฟููดเทคระดัับอาเซีียน
นิสิตปริญญาเอกและโท ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมตัวคิดค้นฟูดเทคนำ�เสนอ
เนือ้ ลายหินอ่อนจากโปรตีนถัว่ เหลืองในการแข่งขันนวัตกรรมอาหาร
จากพืชระดับภูมิภาคอาเซียนปี 2564
ผลิตภัณฑ์มีชื่อว่า “Marble Booster” โดดเด่นด้วยลักษณะ
ของเนื้อเป็นเส้นใยคล้ายเนื้อวากิวลายหินอ่อน เสริมภูมิคุ้มกันด้วย
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ครม. ไฟเขียวร่าง พรบ.กิจการอวกาศ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ประเทศไทยมี
ความพร้อมในเรื่องเศรษฐกิจอวกาศหรือ New Space Economy
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และอำ � นวยความสะดวกในการทำ � กิ จ กรรม สร้ า ง
มาตรฐาน ตลอดจนดูแลการประสานงานกับหน่วยงานอวกาศของ
ต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการลงทุน สร้างรายได้
และการจ้างงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ขั้นสูงด้านนี้ หลังจากนี้ร่างพระราชบัญญัติ
จะมีการส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาและ
รัฐสภาพิจารณาก่อนประกาศบังคับใช้

ที่มาของเนื้อหาและภาพ และรายละเอียดเพิ่มเติม
1) กรุงเทพธุรกิจ (https://bit.ly/2WZdseP)
2) พิมพ์ไทย (https://bit.ly/37k4zhV)

ห้้ามใช้้ครีีมกัันแดดที่่�มีีสารเคมีีอัันตราย
ในพื้้� นที่่�อุุทยาน
กรมอุทยานฯ ประเทศไทย ออกประกาศห้ามใช้ครีมกันแดด
ที่ มี ส ารเคมี ที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ ปะการั ง ฝ่ า ฝื น มี โ ทษปรั บ ไม่ เ กิ น
1 แสนบาท โดยสารเคมีเป็นอันตราย 4 ชนิด ที่มีการห้ามนำ�มาใช้
ในพื้นที่อุทยาน คือ oxybenzone (benzophenone-3, BP-3),
octinoxate (ethylhexyl methoxycinnamate), 4-methylbenzylid
camphor (4MBC) และ butylparaben เนื่องจากสารเคมีอันตราย
เหล่านีม้ สี ว่ นในการทำ�ลายตัวอ่อนปะการัง ขัดขวางระบบการสืบพันธุ์
และทำ�ให้เกิดปะการังฟอกขาว โดยประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

Ox��en����
(Ben���h��o��-3, B�-3)

Oc�i��x��e

(Et��l�e�y� ��t���y�i�n����e)

4-Met��l���z���d Ca��h��
(4M��)

But��p����en
ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม
1) ผู้จัดการออนไลน์ (https://bit.ly/3jqUg18)
2) National Ocean Service (https://bit.ly/3jyMdPY)

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุงเทพธุรกิจ (https://bit.ly/3A8c2wG)
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นวัตกรรมชุดตรวจโควิด 19 แบบ
รวดเร็ว รู้ผลใน 15 นาที

แพทย์์เตืือนกลั้้�นปััสสาวะอาจเสี่่�ยงติิด
เชื้้�อในกระแสเลืือด

นาโนเทค สวทช. พั ฒ นาชุ ด ตรวจ “NANO COVID-19
Antigen Rapid Test” สำ�หรับใช้ตรวจคัดกรองอย่างง่ายและรวดเร็ว
โดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สามารถรู้ผลการตรวจ
ในเวลาเพียง 15 นาที มีความไวถึงร้อยละ 98 และมีความจำ�เพาะ
สูงถึงร้อยละ 100 เหมาะแก่การใช้ตรวจคัดกรองในเบือ้ งต้น ปัจจุบนั
ผ่านการประเมินประสิทธิภาพโดย อย. แล้ว
จุ ด เด่ น ของชุ ด ตรวจนี้ นอกจากความรวดเร็ ว และแม่ น ยำ �
ยั ง มี ก ารแสดงผลการตรวจที่ ชั ด เจน ไม่ จำ � เป็ น ต้ อ งใช้ เ ครื อ งมื อ
ในการแปลผล ช่วยลดขั้นตอน
และลดค่าใช้จ่ายในการทำ�งาน
ชุดตรวจนี้จึงเหมาะแก่
การใช้ตรวจคัดกรองคน
จำ�นวนมาก อย่างไรก็ตาม
ผู้ป่วยที่ได้ผลเป็นบวกยัง
จำ�เป็นต้องได้รับการตรวจ
ยืนยันด้วยวิธี RT-PCR อีกครั้ง

การติดเชือ้ ในกระแสเลือดจากการกลัน้ ปัสสาวะส่วนใหญ่จะพบ
ในผู้หญิง เนื่องจากมีทางเดินปัสสาวะสั้นกว่าผู้ชาย จึงทำ�ให้เชื้อ
จากภายนอกเข้าสู่ภายในร่างกายได้ง่าย ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษา
ที่ถูกต้องอาจทำ�ให้เชื้อเข้าสู่กระแสเลือดได้ อาการที่พบส่วนใหญ่
มักเริ่มต้นจากการปวดปัสสาวะบ่อย มีความรู้สึกเหมือนอยากเข้า
ห้องน้ำ�ตลอดเวลา ปัสสาวะขุ่นหรือเปลี่ยนสี มีกลิ่นเหม็น อาจมี
อาการปวดท้องน้อยและปวดลามมาถึงบริเวณหลัง มีไข้หนาวสั่น
และอ่อนเพลีย ควรรีบปรึกษาเพื่อแพทย์เพื่อรักษาอย่างทันท่วงที
เพื่อส่งเสริมการรักษาภาวะติดเชื้อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มี
การศึกษาวิจยั เรือ่ งการให้ยาแบบตรงจุด และการยับยัง้ สาเหตุทที่ �ำ ให้
เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด เพื่อเฝ้าระวังอย่างครบวงจร และใน
อนาคตจะมีการศึกษาต่อยอดเรื่องการติดตามผลการรักษา และการ
วิเคราะห์ความแตกต่างของเชือ้ ก่อโรค เพือ่ ให้สามารถรักษาได้ถกู ต้อง
และเหมาะสมที่สุดต่อไป

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม
สวทช. (https://bit.ly/2VCFJH6)

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม
สาระวิทย์ (https://bit.ly/3A8c2wG)
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หน้าต่างข่าววิทย์-เทคโนฯ โลก
นัักบิินอวกาศทำำ�อย่่างไรกัับเสื้้�อผ้้า
ที่่�พวกเขาใส่่

ราคามอเตอร์เครื่องยนต์ หรือมีราคาประมาณ 300 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อรถยนต์ ไฟฟ้า 1 คัน
จุดสำ�คัญทีก่ อ่ ให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมากแก่ผผู้ ลิตยานยนต์
ไฟฟ้าเกี่ยวกับวัสดุชนิดนี้ คือ ปัจจุบันกว่าร้อยละ 90 ของการผลิต
ควบคุมโดยจีน ซึ่งปีที่ผ่านมาวัสดุชนิดนี้มีราคาจำ�หน่ายสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จนผู้ผลิตชั้นนำ�ต่างเร่งมองหาวัสดุทนแทนหรือปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยีเพื่อเลี่ยงการใช้วัสดุดังกล่าว
Claudio Vittori ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทผู้ ให้ข้อมูล IHS Markit
คาดว่าการใช้เครื่องยนต์ไฟฟ้าที่ ไม่ใช้วัสดุประเภทนี้อาจเพิ่มขึ้นเกือบ
8 เท่าในปี พ.ศ. 2573 แต่เครือ่ งยนต์แม่เหล็กถาวรจะยังคงครองตลาด
อยู่ด้วยประเด็นประสิทธิภาพการใช้งาน

ใ

นการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ นอกโลกนั ก บิ น อวกาศจะสวมเสื้ อ ผ้ า ซ้ำ �
จนกว่าพวกพวกเขาจะทนกับกลิ่นเหม็นและความสกปรกไม่
ไหวอีกต่อไป ก่อนนำ�เสื้อผ้าเหล่านั้นไปเผารวมกับขยะอื่นๆ ในชั้น
บรรยากาศ
เพื่อแก้ ไขปัญหาเรื่องนี้ NASA ได้ร่วมกับ บริษัท Procter &
Gamble (P&G) ของสหรัฐฯ ศึกษาวิธีการที่จะทำ�นำ�เสื้อผ้ากลับมา
ใช้ ซ้ำ � ได้ เ หมื อ นบนโลก โดยล่ า สุ ด P&G ได้ ป ระกาศว่ า จะส่ ง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซั ก ผ้ า และกำ � จั ด สิ่ ง สกปรกไปทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพ
การใช้ ง านที่ ส ถานี อ วกาศในช่วงปีหน้า และหากทำ�ได้สำ� เร็ จ จริ ง
จะไม่ เ พี ย งช่ ว ยลดปั ญ หาเรื่ อ งความไม่ ส ะดวกสบายและปั ญ หา
ด้านสุขภาพให้แก่นักบินอวกาศ แต่ยังช่วยลดปริมาณสัมภาระที่
ต้องส่งไปกับจรวดอีกด้วย

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม
1. VOA Thai (https://bbc.in/37pQDmt)
2. Reuters (https://reut.rs/2VC1PKc)

“เกรตแบร์์ริิเออร์์รีีฟ” มรดกโลก
ออสเตรเลีีย กำำ�ลัังเผชิิญความเสี่่�ยง

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม
1) VOA Thai (https://bit.ly/2Ugrtnr)
2) P&G (https://bit.ly/2UgCxRv)

เกรตแบร์ริเออร์รีฟ (Great Barrier Reef) คือ แหล่งปะการัง
ที่มีขนาดประมาณ 348,000 ตารางกิโลเมตร มีปะการังมากกว่า
400 ชนิด ปลาราว 1,500 ชนิด หอยราว 4,000 ชนิด และมีสัตว์
ทีเ่ สีย่ งต่อการสูญพันธุห์ ลายชนิดอาศัยอยู่ ทีส่ �ำ คัญยังเป็นโครงสร้าง
ทางทะเลที่ช่วยคุ้มกันชายฝั่งจากคลื่นและพายุขนาดใหญ่อีกด้วย
แต่ด้วยปัญหาโลกร้อน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 แนวปะการัง
แห่งนี้ ได้สูญเสียปะการังไปแล้วราวครึ่งหนึ่ง โดยเฉพาะปะการังที่มี
ขนาดใหญ่และมีกิ่งก้าน เพราะปะการังเหล่านี้มีส่วนที่อ่อนไหวต่อ
อุณหภูมิของน้ำ�ทะเลที่สูงขึ้น ผู้เชี่ยวชาญจึงเตือนว่าหนทางเดียวที่จะ

บริิษััทรถยนต์์ไฟฟ้้าเร่่งหาทางเลืือก
ลดพึ่่� งพาแม่่เหล็็กถาวรจากจีีน
“แม่เหล็กถาวร (Permanent magnet)” เป็นวัสดุสำ�คัญของ
การผลิตรถยนต์ ไฟฟ้า (EV) เพราะช่วยให้รถมีประสิทธิภาพใน
การขับเคลื่อนสูง ในขณะที่ ใช้พลังงานแบตเตอรี่น้อย เมื่อผนวก
เหตุผลเรื่องประสิทธิภาพการใช้งานรวมเข้ากับเหตุผลเรื่องความ
ยากในการผลิต ราคาของวัสดุชนิดนี้จึงสูงถึงเกือบครึ่งหนึ่งของ
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ของประชากรโลกใน 43 ประเทศ จาก 5 ทวีป พบว่ากรณีการเสียชีวติ
ร้ อ ยละ 9.43 ของทั้ ง โลกมาจากอุ ณ หภู มิ ที่ ร้ อ นหรื อ เย็ น จั ด
จนเกินไป ซึ่งในช่วงเวลา 19 ปีนั้น แม้อัตราการตายจากสภาพ
ภู มิ อ ากาศสุ ด ขั้ ว จะมี แ นวโน้ ม ลดลงทั่ ว โลกเมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว ง
เวลาอื่ น ๆ ในประวั ติ ศ าสตร์ แต่ ท่ี น่ า เป็ น ห่ ว งคื อ อั ต ราการตาย
จากอุณหภูมิร้อนจัดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภาวะโลกร้อน ทีมผู้วิจัยคาดว่าสัดส่วน
ผู้เสียชีวิตจากอุณหภูมิร้อนจัดอาจเพิ่ม
สูงขึ้นอีกและถือเป็นหนึ่งในสิบสาเหตุ
การตายที่พบมากทั่วโลก

รักษาแนวปะการังนี้ ไว้ได้คือการเร่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง
ซึ่ ง ขณะนี้ อ อสเตรเลี ย ยั ง คงไม่ รั บ ปากว่ า จะลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
เรือนกระจกให้เป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2593 มีเพียงเป้าหมายทีจ่ ะลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงเหลือร้อยละ 26 ในปี พ.ศ. 2573 ทำ�ให้
สหประชาชาติระบุว่าออสเตรเลียยังห่างไกลจากเป้าหมายที่จะรักษา
แนวปะการังนี้ ไว้ได้ เพราะหากโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นเกิน 1.5 องศา
เซลเซียส ปะการังราวร้อยละ 70-90 ของโลกจะตาย

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม
1) BBC News Thai (https://bbc.in/3xkGTEw)
2) The Guardian (https://bit.ly/3xs6zyW)
3) UNESCO (https://bit.ly/3fwaK6I)

ร้้อนจััด หนาวจััด
ทำำ�ผู้้�คนทั่่�วโลกล้้มตายปีีละ 5 ล้้านคน

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม
BBC News ไทย (https://bbc.in/37pQDmt)

ทีมนักวิทยาศาสตร์การแพทย์จากนานาชาติ ตีพิมพ์เผยแพร่
ผลวิจัยในวารสาร The Lancet Planetary Health ฉบับเดือน
กรกฎาคมว่า ในปี พ.ศ. 2543-2562 เป็นยุค
			
ที่อุณหภูมิทั่วโลกสูงขึ้นเฉลี่ย 0.26 องศา
ในทุกหนึ่งศตวรรษ และจากการค้นหาความ
สัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับอัตราการตาย
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ร้อยพัน
วิทยา

รวิศ ทัศคร

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

คิด วิทย์ แยกแยะ :

ประวัติความเป็นมาของระเบียบวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์
(ตอนที่ 1)
เคยสงสััยกัันไหมครัับว่่าวิิธีีการคิิด การหาความจริิง
ทางวิิทยาศาสตร์์แบบที่่�เราท่่านใช้้กัันอยู่่�ในปััจจุุบััน
แท้้จริิงแล้้วมีีความเป็็นมาอย่่างไร
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ร้อยพัน
วิทยา

จะ

ว่าไปแล้วการก่อเกิดและการ
ขัดเกลาระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ นั้ น มี วิ วั ฒ นาการผ่ า นยุ ค ต่ า งๆ
มานานโข และมีพนื้ ฐานอยูบ่ นนักปราชญ์
ยุคต้นหลายคน เป็นต้นว่าอริสโตเติล
(Aristotle) ผู้เสนอการใช้ตรรกะแบบ
นิรนัยหรือการให้เหตุผลจากบนลงล่าง
ซึ่งเป็นการใช้เหตุผลจากสิ่งที่รู้มาก่อน
อาจเป็ น ข้ อ สมมติ ที่ ตั้ ง ขึ้ น ความเชื่ อ
นิยาม ข้อตกลง เหตุทกี่ �ำ หนดให้ เป็นต้น
โดยยอมรับว่าเป็นจริงแล้วจึงใช้กฎเกณฑ์
ต่างๆ สรุปผลจากเหตุทก่ี �ำ หนดให้ หลังจาก
ความรุ่งเรืองของนักคิดในยุคกรีกโรมัน
ชะงักงันไป แนวคิดนี้มีอิทธิพลครอบงำ�
วงการปรั ช ญาความคิ ด ของตะวั น ตก
อยู่ น านนั บ พั น ปี ก ว่ า จะถึ ง ยุ ค แห่ ง การ
เปลี่ ย นแปลงสู่ ร ะบบวิ ธี คิ ด ในแบบ
วิทยาศาสตร์ยคุ ใหม่ ซึง่ ในระหว่างทีย่ โุ รป
เข้าสูย่ คุ มืด จุดเริม่ ของการเปลีย่ นแปลง
เพื่อนำ�กระบวนคิดทางวิทยาศาสตร์ ให้
กลับมาเริม่ ก้าวเดินและปรับปรุงตามกาล
มาจนถึงยุคนี้อยู่ในโลกอาหรับนั่นเอง
อิทธิพลของโลกอิสลาม
ต่อระเบียบวิธค
ี ด
ิ ทาง
วิทยาศาสตร์
อิ ส ลามยุ ค ต้ น นั้ น เป็ น ยุ ค ทองของ
ความรู้ ซึ่งตามประวัติของวิทยาศาสตร์
ระเบียบวิธีคิดทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน
คงต้องระลึกถึงนักคิดนักปรัชญามุสลิม
บางท่านจากกรุงแบกแดดและอาณาจักร
อั ล อั น ดะลุ ส (al-Andalus) ในยุ ค นั้ น
ด้วยความเคารพ (อัลอันดะลุสเป็นอดีต
อาณาจั ก รมุ ส ลิ ม ที่ กิ น พื้ น ที่ ค รอบคลุ ม

ทั่ ว คาบสมุ ท รไอบี เรี ย นที่ เ ป็ น พื้ น ที่ ข อง
ประเทศสเปนและโปรตุ เ กส ซึ่ ง เมื่ อ
ปราชัยให้แก่ชาวคริสเตียนในอดีตแล้ว
ก็เป็นที่มาของชื่อแคว้นอันดาลูเซียของ
ประเทศสเปนในปัจจุบัน)
ช่วงเวลาทีย่ าวนานทีส่ ดุ ในช่วง 1500 ปี
ซึง่ เป็นช่องว่างระหว่างยุครุง่ เรืองของกรีก
กับยุคฟืน้ ฟูศลิ ปวิทยาการของยุโรป ในยาม
ที่ โลกตะวันตกล่มสลายลงสู่ยุคมืดของ
สงครามและการแผ่ ข ยายอิ ท ธิ พ ลของ
ศาสนจักร ก็ปรากฏว่าโลกอิสลามนัน้ ได้รกั ษา
ความรูเ้ มือ่ ครัง้ โบราณกาลของอารยธรรม
กรีก รวมถึงแนวคิดของอริสโตเติล และยัง
เสริ ม สิ่ ง ใหม่ เ ข้ า ไปด้ ว ย พวกเขาเป็ น
ตัวเร่งให้เกิดการก่อตัง้ ระเบียบวิธคี ดิ แบบ
วิ ท ยาศาสตร์ ที่ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
นักปรัชญาสมัยใหม่รู้จักกัน
นักปราชญ์มุสลิมคนแรกและอาจจะ
เป็นคนที่สำ�คัญที่สุดคือ อิบน์ อัลฮัยษัม

(Ibn al-Haytham) นั ก ดาราศาสตร์
คณิตศาสตร์ และฟิสกิ ส์ ชาวอาหรับทีเ่ กิด
ในอิรัก (พ.ศ 1509-1582) โลกตะวันตก
รู้จักเขาในชื่อ Alhacen เขาเป็นที่รู้จัก
ในงานด้านแสงและการวางรากฐานของ
ฟิสิกส์ทัศนศาสตร์ เลนส์ กลไกการเห็น
ภาพของดวงตา มีตำ�ราที่เขาเขียนขึ้นใน
ชื่อ 'The Book of Optics' เขาได้พัฒนา
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่เหมือนกับ
ในยุคปัจจุบนั มาก คือการระบุถงึ ปัญหาทีม่ ี
ความชัดเจน ซึ่งอิงกับการสังเกตและ
ทดลอง การทดสอบหรือวิพากษ์สมมติฐาน
ผ่านทางการทดลอง การตีความข้อมูลและ
การนำ�มาซึ่งข้อสรุปโดยใช้คณิตศาสตร์
หากสามารถทำ�ได้ และตีพิมพ์สิ่งที่ค้นพบ
ด้ ว ยอั จ ฉริ ย ภาพของเขา อิ บ น์
อัลฮัยษัม เข้าใจว่าการทดลองและการวัด
ค่ า ที่ มี ร ะบบและได้ รั บ การควบคุ ม เป็ น
อย่างดีมีความจำ�เป็นมากในการค้นพบ

Alhazen (ที่มา https://www.linkedin.com/pulse/ibn-al-haytham-productive-usage-time-whenstuck-home-ismail-kamdar/ )
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ร้อยพัน
วิทยา
ความรู้ ใ หม่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากความรู้ ที่ มี อ ยู่
เขายังเป็นผูน้ �ำ ในแนวคิดทีว่ า่ วิทยาศาสตร์
นั้ น เป็ น ภารกิ จ ในการค้ น หาความจริ ง
สัมบูรณ์ และหนึง่ ในหนทางทีจ่ ะไปถึงเป้า
หมายนั้นคือผ่านทางแนวปฏิบัติวิมตินิยม
(skepticism) ทางวิทยาศาสตร์ และตั้ง
คำ�ถามกับทุกสิ่งทุกอย่าง
นักปราชญ์มสุ ลิมอีกท่านทีม่ คี ณ
ุ ปู การ
ต่อระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์คือ อะบู
อัลเรฮาน มุฮมั มัด อิบน์ อะหมัด อัลบีรนู ี
(Ab ū al-Rayh ā n Muhammad ibn
Ahmad al-Bīrūnī) หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า อัลบิรนู ี
(พ.ศ. 1516-1593) ซึง่ เป็นทัง้ นักวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และดาราศาสตร์ชาวเปอร์เซีย
ได้ ต่ อ ยอดแนวคิ ด เรื่ อ งการทดลอง
ออกไป เขามีความเข้าใจว่าเครื่องมือวัด
และผู้ สั ง เกตการณ์ ที่ เ ป็ น มนุ ษ ย์ นั้ น มี
ความเสี่ยงต่อความผิดพลาด และอาจมี
ความลำ�เอียงต่อข้อมูลที่วัด จึงเสนอให้
การทดลองต่ า งๆ จะต้ อ งมี ก ารทำ � ซ้ำ �
ก่อนที่จะเป็นไปได้ ในการหาค่าเฉลี่ยตาม
“สามัญสำ�นึก” ออกมาได้
อิสฮาก บิน อะลี อัรฮาวี (Ishāq bin
Ali al-Rohawi/al-Rahwi) หรือเรียกย่อว่า
อัรฮาวี (พ.ศ. 1394-1477) เป็นแพทย์ชาว
อาหรับที่มีถิ่นฐานอยู่ใกล้ชายแดนซีเรีย
ในปัจจุบนั เขาเป็นคนแรกทีน่ �ำ เอาแนวคิด
ของการทบทวนทางวิชาการ หรือเพียร์รวี วิ
(peer review) เข้ามาใช้งาน โดยเขา
เสนอว่าบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะ
แพทย์ฝึกหัดที่มาเยี่ยมไข้ผู้ป่วย จะต้อง
บั น ทึ ก ขั้ น ตอนการรั ก ษาของเขาเอาไว้
เพือ่ ให้แพทย์ฝกึ หัดคนอืน่ ตรวจสอบ เพราะ
แพทย์อาจได้รับการฟ้องร้องจากผู้ ป่ ว ย

ที่ได้รบั การปฏิบตั ดิ ว้ ยไม่ดี หากการวิจารณ์
เป็นไปในทางลบ ซึง่ เขาเป็นผูเ้ ขียนจริยธรรม
ทางการแพทย์ ซึง่ เป็นหลักปฏิบตั ทิ างด้าน
จริยธรรมของแพทย์อาหรับเป็นคนแรก
อีกด้วย งานของเขามียสี่ บิ บท ประกอบด้วย
หัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทาง
การแพทย์ ซึง่ งานนีม้ พี นื้ ฐานมาจากความรู้
ที่ ไ ด้ รั บ สื บ ทอดมาจากฮิ ป โพเครตี ส
(Hippocrates) และกาเลน (Galen) นัน่ เอง
อะบู มูซา ญาบิร อิบน์ ฮัยยาน (Abū
Mūsā Jābir ibn Ḥayyān) หรือเรียกย่อว่า
อะบู ญาบิร (พ.ศ. 1807-1901) เป็นนักเล่น
แร่แปรธาตุในคริสต์ศตวรรษที่ 8 เกิดใน
พืน้ ทีข่ องประเทศอิหร่านในปัจจุบนั เขามัก
ได้รับการอ้างถึงในฐานะบิดาของวิชาเคมี
และเป็ น นั ก ปราชญ์ ค นแรกที่ เ สนอให้
นำ�เอาการทดลองทีม่ กี ารควบคุมอย่างเป็น
ระบบมาใช้งาน โดยเน้นการวิเคราะห์สาร
“เชิงปริมาณ” (quantitative analysis) ซึง่
ฉุดการเล่นแร่แปรธาตุให้ก้าวหน้าขึ้นจาก
โลกของความเชื่อที่ ไร้เหตุผลไปยังโลก
แห่งการวัดค่าเชิงประจักษ์ (empirical
measurement) ซึง่ เขาได้เป็นแรงบันดาล
ใจต่อไปให้แก่ เกเบอร์ (Geber) นามแฝง
ของนักเล่นแร่แปรธาตุชาวสเปน (พ.ศ.
1844-1943) ซึ่งเป็นชื่อละตินที่แปลงมา
จากญาบิร ผู้เป็นที่มาของแรงบันดาลใจ
ของเขานั่นเอง
นอกจากนี้ อะบู ญาบิ ร ยั ง เป็ น
ผู้ ป ระดิ ษ ฐ์ อุ ป กรณ์ พื้ น ฐานที่ ปั จ จุ บั น ใช้
กันทั่วไปในห้องปฏิบัติการเคมีหลายชิ้น
และเป็นผูค้ น้ พบสารเคมีและกระบวนการ
ทางเคมีต่างๆ เช่น กรดเกลือ กรดไนตริก
กระบวนการกลัน่ และการตกผลึก ซึง่ กาล
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ต่อมาได้กลายเป็นรากฐานของวิชาเคมี
และวิศวกรรมเคมีในปัจจุบัน เขายังเป็น
ผู้ ค้ น พบกรดซิ ต ริ ก กรดอะซิ ติ ก และ
กรดทาทาริก และยังได้นำ�เอาความรู้ด้าน
เคมีไปปรับปรุงกระบวนการผลิตของโลก
อาหรับ เช่น การผลิตเหล็กกล้าและโลหะ
อื่นๆ การป้องกันสนิม การเซาะสลักร่อง
บนทอง การย้อมผ้า และผ้าที่กันน้ำ�ได้
การฟอกหนัง และยังพัฒนาการใช้แมงกานีส
ไดออกไซด์ ในการทำ�แก้วเพื่อลบสีเขียว
ที่เกิดจากเหล็ก ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้
มาจนถึงยุคปัจจุบัน นอกจากนี้เขายังได้
ตั้งข้อสังเกตว่าการต้มไวน์จะทำ�ให้เกิด
ไอที่ติดไฟได้ เป็นการกรุยทางให้อัลราซี
(Muhammad ibn Zakariya al-Razi)
ค้นพบแอลกอฮอล์ (เอทานอล) อีกด้วย
*** เกร็ดนอกเรื่อง *** สาวกจักรวาล
มาร์เวลทีช่ อบดูหนังซูเปอร์ฮโี รอ่านแล้ว
อาจมีเฮ เพราะตามเรื่องราวของโลก
มาร์เวลแล้ว เป็นอะบู ญาบิร นีเ่ องที่ใน
คริสต์ศตวรรษที่ 8 ได้กา้ วขึน้ มาเป็นผูน้ �ำ
องค์การ Brotherhood of the Shield
องค์ ก รลั บ โบราณที่ ส ร้ า งขึ้ น มาเพื่ อ
ปกป้องโลก โดยในคอมิกส์เขาได้สร้าง
เครื่องจักรที่สามารถรวมเอาความหวัง
ความฝั น แรงบั น ดาลใจ และความ
ปรารถนาจากผู้คนนับพันมารวมไว้ที่
คนคนเดียว เพื่อสร้างโลกขึ้นมาใหม่
– ว่าซั่น –
ที่มา : https://marvel.fandom.com/wiki/Abu_
M%C5%ABs%C4%81_J%C4%81bir_ibn_
Hayy%C4%81n_al-Azdi_(Earth-616)_)

ร้อยพัน
วิทยา
นอกจากนี้เขายังเขียนหนังสือด้าน
เคมีและวิทยาศาสตร์มากถึงสองพันเล่ม
ตำ�ราสำ�คัญของเขาชื่อ Kitab al-Kimya,
Kitab al-Sab'een ซึง่ แปลเป็นภาษาละติน
ฮิบรู อังกฤษ เยอรมัน และฝรัง่ เศส ทำ�ให้
งานของเขามีอทิ ธิพลต่อนักเคมีชาวยุโรป
ในเวลาต่อมาอีกหลายศตวรรษ (อ่านเพิ่ม
ได้ ใน https://th.wikipedia.org/wiki/ญาบิร)

อะบูอาลี อัลฮูซัยน์ อิบน์ อับดิลลาฮ์
อิบน์ ซีนา (Abū Alī al-Ḥusayn ibn
Abdallāh Ibn-Sīnā) หรือเรียกย่อว่า
อิบน์ ซีนา (Ibn Sina) เป็นนักปราชญ์ชาว
เปอร์เซีย ทีช่ าวยุโรปรูจ้ กั ในนาม เอวิเซนนา
(Avicenna) (พ.ศ. 1523-1580) เกิดที่
อาณาจักรซามานิด ซึง่ ปัจจุบนั คือประเทศ
อุซเบกิสถาน เขามีความรู้ ในหลายแขนง

อะบู ญาบิร (ที่มา https://www.britannica.com/biography/Abu-Musa-Jabir-ibn-Hayyan)
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ทั้งดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์
ตรรกศาสตร์ จิตวิทยา รวมถึงการแพทย์
เช่นเดียวกับปราชญ์ ในยุคนั้น เขาเป็น
ที่ รู้ จั ก ในฐานะบทบาทด้ า นสาธารณสุ ข
ระหว่างวิกฤตการณ์โรคระบาดในอาณาจักร
และเป็นแพทย์ประจำ�พระองค์ของเจ้าชาย
ต่างๆ เขาได้เขียนตำ�ราชุด Canon of
Medicine ทีม่ รี ากฐานมาจากฮิปโพเครตีส
อริสโตเติล ไดออสคอริดีส และกาเลน
อย่างไรก็ตามในยุคสมัยหลายร้อยปีตอ่ มา
คือช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาในยุโรป งาน
ด้านกายวิภาคของเขาถูกลดทอนความ
น่าเชื่อถือลง เมื่อลี โอนาร์ โด ดา วินชี
(Leonardo da Vinci) ปฏิเสธไม่ยอมรับ
รวมถึงพาราเซลซัส (Paracelsus) ที่เผา
ตำ�รา Canon of Medicine ของเขา และ
วิลเลียม ฮาร์วีย์ (William Harvey) ที่มา
ล้มทฤษฎีของเขาในเรื่องระบบหมุนเวียน
เลือดด้วยการศึกษาที่ถูกต้องกว่า
แม้กระนัน้ ในยุคสมัยของเขา อิบน์ ซีนา
ก็เป็นบุคคลสำ�คัญยิ่งที่สร้างคุณูปการกับ
ระเบียบวิธีคิดทางวิทยาศาสตร์ เพราะ
เขาได้เสนอว่ามีสองทางที่จะทำ�ให้ ได้มา
ซึ่งความจริงแบบปฐมมูล (first principle)
ทางวิทยาศาสตร์ (ความเป็นปฐมมูลนี้ ถ้า
ความหมายในทางตรรกศาสตร์คอื สัจพจน์
ที่ ไม่อาจถูกอนุมานได้จากสิ่งอื่นในระบบ
นั้น) ทางหนึ่งคือผ่านการอุปนัย/อุปมาน
อีกทางคือผ่านการทดลอง มีเพียงการใช้
สองวิธีนี้เท่านั้นที่จะค้นพบปฐมมูลต่างๆ
ที่ต้องใช้เพื่ออุปมานได้
นอกจากนี้นักปราชญ์อิสลามคนอื่นๆ
ก็ได้คุณูปการในการมอบแนวคิดเกี่ยวกับ
ฉันทามติในวงการวิทยาศาสตร์เพือ่ ใช้เป็น

ร้อยพัน
วิทยา

อิบน์ ซีนา (ที่มา https://www.yenisafak.com/en/news/neglecting-ibn-sina-means-neglecting-ourselves-says-academician-3483800)

วิธใี นการกลัน่ กรองเอาวิทยาศาสตร์เทียม
ออกไป และยอมให้มีการทบทวนผลงาน
ต่างๆ โดยเปิดเผย สิ่งเหล่านี้ ได้ ให้คุณ
แก่ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทำ�ให้
ยุคสมัยนั้นเป็นยุคทองของวิทยาศาสตร์
ในโลกอิสลาม
อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นสำ�นักด้าน
ความรูต้ า่ งๆ ของโลกอิสลามก็โรยรา และ
ประวั ติ ข องการพั ฒ นาระเบี ย บวิ ธี ท าง
วิทยาศาสตร์ก็เปลี่ยนมือกลับไปสู่ยุโรป
อีกคราในยุคฟืน้ ฟูศลิ ปวิทยา (Renaissance)
ในยุ ค ฟื้ น ฟู ศิ ล ปวิ ท ยานั้ น โรเจอร์
เบคอน (Roger Bacon) ผูม้ ชี วี ติ อยูใ่ นช่วง
พ.ศ. 1763-1835 เป็นหนึ่งในนักปราชญ์
ชาวยุโรปคนแรกๆ ที่ ได้ขัดเกลาระเบียบ

วิธที างวิทยาศาสตร์ โดยได้พฒ
ั นาแนวคิด
ในการทำ�การสังเกต การตั้งสมมติฐาน
และจากนั้นจึงทำ�การทดลองเพื่อทดสอบ
สมมติ ฐ าน นอกจากนี้ เ ขายั ง ได้ บั น ทึ ก
การทดลองของเขาอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้
นักวิทยาศาสตร์คนอืน่ ๆ ทำ�การทดลองซ้�ำ
ได้เพื่อยืนยันผลการทดลองของเขา
สำ�หรับบุคคลทีถ่ อื กันว่าเป็นบิดาแห่ง
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และ
ตรรกศาสตร์แบบอุปนัย ได้แก่ ฟรานซิส
เบคอน (Francis Bacon) (พ.ศ. 2104-2169)
ซึ่งในปี พ.ศ. 2163 เขาได้เขียนหนังสือ
ชื่อ Novum Organum Scientiarum (A
New Instrument of Science) หรือในชื่อ
เต็มว่า Novum Organum, sive Indicia
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Vera de Interpretatione Naturae (New
Oganon, or True Directions Concerning
the Interpretation of Nature) ซึ่งเป็น
งานด้านปรัชญาที่เขียนด้วยภาษาละติน
หน้าปกของ Novum Organum วาดเป็นเรือ
แกลเลียนซึ่งเป็นเรือใบขนาดใหญ่กำ�ลัง
แล่นผ่านเสาคู่แห่งเฮอร์คิวลีสในตำ�นาน
ปรัมปรา ที่ตั้งอยู่คนละฝั่งของช่องแคบ
ยิบรอลตาร์ ซึง่ กำ�หนดทางออกจากน่านน้�ำ
ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีการสำ�รวจ
ทำ�แผนที่มาแล้วเป็นอย่างดี ออกไปยัง
มหาสมุทรแอตแลนติก เสาคู่นี้ที่ยืนอยู่
ในฐานะสั ญ ลั ก ษณ์ ข องเส้ น ขอบเขต
ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้ถูกทำ�ลาย
ลงด้วยการที่กะลาสีชาวไอบีเรียนแล่น

ร้อยพัน
วิทยา
เรื อ ผ่ า นออกไป เป็ น การเปิ ด โลกใหม่
สำ�หรับการออกสำ�รวจ เบคอนหวังว่าการ
สืบหาข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์จะทำ�ลาย
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์เก่าๆ เพื่อนำ�ไป
สูค่ วามรูค้ วามเข้าใจต่อโลกและสรวงสวรรค์
ที่ลึกซึ้งขึ้นเฉกเช่นเดียวกัน
เบคอนได้เสนอการใช้เหตุผลแบบ
อุปนัย (inductive reasoning) ให้เป็น
รากฐานของการหาเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
ซึ่ ง เป็ น แนวทางการให้ เ หตุ ผ ลจากล่ า ง
ขึ้ น บน ที่ จ ากการสั ง เกตการณ์ เ ฉพาะ
กรณีหนึ่งๆ จะนำ�ไปสู่การก่อร่างทฤษฎี
ทั่วไป หรือสมมติฐานของเรื่องนั้นๆ
มีคำ�กล่าวที่ โด่งดังอยู่ประโยคหนึ่ง
ของฟรานซิส เบคอน จากหนังสือ The
Advancement of Learning (พิมพ์ปี พ.ศ.
2148) ที่กล่าวว่า “If a man will begin
with certainties, he shall end in doubts;
but if he will be content to begin with
doubts, he shall end in certainties.”
(ถ้าเขาเริ่มด้วยความแน่ใจ เขาจะจบลง
ด้วยความสงสัย แต่หากเขาเริ่มต้นด้วย
ความสงสัย เขาจะจบลงด้วยความแน่ใจ)
ในยุคของฟรานซิส เบคอน ก็มีอีก
บุคคลหนึง่ ทีม่ คี ณ
ุ ปู การอย่างยิง่ แก่วงการ
วิทยาศาสตร์เช่นกัน นั่นคือ กาลิเลโอ
กาลิเลอี (Galileo Galilei) ซึง่ เป็นนักฟิสกิ ส์
และดาราศาสตร์ ช าวอิ ต าลี ที่ มี บ ทบาท
สำ�คัญยิง่ ในการปฏิวตั วิ งการวิทยาศาสตร์
ผูซ้ ง่ึ สนับสนุนให้กระทำ�การทดลองมากกว่า
การหาคำ�อธิบายทางเมตาฟิสิกส์ วิธีการ
ของเขาได้ปรับฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์
สาขาอื่นๆ ให้ เป็ นไปในทิศ ทางที่อิงกับ
ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ วิธีการต่างๆ ของ

เขาเป็นจุดเริ่มของการแยกวิทยาศาสตร์
และศาสนาออกจากกัน ซึ่งรวมถึงการ
ทำ�การวัดให้มคี วามเป็นมาตรฐาน สามารถ
ตรวจสอบผลการทดลองได้ทกุ ที่ กาลิเลโอ
ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ ท ยาศาสตร์ เ ชิ ง อุ ป นั ย
อย่างเข้มข้น เพราะเขามีความคิดว่าไม่มี
หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ใดที่ จ ะเท่ า กั บ
การทำ�นายทางทฤษฎีได้ โดยสมบูรณ์
เขาเชื่ อ ว่ า เป็ น ไปไม่ ไ ด้ ที่ ผู้ ท ดลอง
จะนำ�เอาตัวแปรทุกตัวเข้ามาประกอบการ
พิจารณา ตัวอย่างเช่น เขาคิดว่ามวลไม่มี
ผลกับความเร่งเนือ่ งจากแรงโน้มถ่วง ไม่มี
การทดลองใดที่สามารถวัดสิ่งเหล่านี้ ได้
อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากความต้านทาน
อากาศ ความเสียดทาน และความไม่
แม่นยำ�ต่างๆ ของอุปกรณ์จับเวลา และ
วิธกี ารต่างๆ ที่ใช้ อย่างไรก็ตาม การทำ�ซ้�ำ
โดยนักวิจัยต่างๆ สามารถสร้างหลักฐาน
ที่ทำ�ให้การขยายความเป็นทฤษฎีทั่วไป
นั้นเป็นไปได้
ช่วงเวลาที่อยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่
16–17 (ราว พ.ศ. 2044-2243) นี้เรียกว่า
เป็นยุคของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์
(scientific revolution) ซึ่ ง มี ก ารเกิ ด
ขึ้ น ขององค์ ป ระกอบที่ จำ � เป็ น สำ � หรั บ
กระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นอีก
ในยุคนี้ โดยเริม่ เกิดการก่อตัง้ ราชสมาคม
แห่งลอนดอน (The Royal Society of
London) ขึน้ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2203
ซึ่ ง แต่ เ ดิ ม สมาคมนี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
วิทยาลัยอินวิซิเบิล (Invisible College)
ทีเ่ ป็นสถานทีท่ ี่ใช้ ในการวิจยั และอภิปราย
ซึ่งเมื่อตั้งขึ้นแล้วสมาคมนี้ก็มีหน้าที่ ใน
การจัดหาทีมผูเ้ ชีย่ วชาญทีจ่ ะให้ค�ำ ปรึกษา
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และแนะนำ� รวมถึงคอยควบคุมดูแลการ
กระจายข้อมูลสารสนเทศ จัดตั้งวารสาร
เพื่อช่วยในกระบวนการดังกล่าว
องค์กรนี้ตั้งกฎว่า หลักฐานจากการ
ทดลองนั้นจะมาแทนที่หลักฐานที่ ได้ ใน
ทางทฤษฎีเสมอ ซึ่งเป็นหนึ่งในรากฐาน
ของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ แน่นอนว่าการ
ตั้ ง ชุ ด ของผู้ เ ชี่ ย วชาญและการก่ อ ตั้ ง
วารสารวิชาการจะทำ�ให้เกิดการทบทวน
ทางวิ ช าการ (peer review) ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการที่ ป รั บ มาจากหลั ก ปฏิ บั ติ
ในโลกมุ ส ลิ ม ในสมั ย ที่ วิ ท ยาศาสตร์ ไ ป
เจริญที่นั่นในยุคก่อนหน้านี้นั่นเอง
การปฏิ วั ติ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ ขึ้ น
ถึงจุดสูงสุดในยุคสมัยของเซอร์ ไอแซก
นิวตัน (Isaac Newton) ผู้ที่อาจนับว่ามี
คุณูปการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
ของระเบียบวิธที างวิทยาศาสตร์ เนือ่ งจาก
เขาเป็นคนแรกทีม่ คี วามคิดว่า กระบวนวิธี
คิดทางวิทยาศาสตร์นั้นต้องการทั้งการใช้
เหตุผลแบบนิรนัย (deduction) และการใช้
เหตุผลแบบอุปนัย (induction)
ในศตวรรษที่ 19 หลุยส์ ปาสเตอร์
(Louis Pasteur) ใช้งานระเบียบวิธีทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ อ ย่ า งงดงาม เมื่ อ เขา
ออกแบบการทดลองเพื่อพิสูจน์หักล้าง
ทฤษฎีการเกิดขึน้ เองของสิง่ มีชวี ติ (theory
of spontaneous generation หรื อ
abiogenesis) ที่ บ อกว่ า สิ่ ง มี ชี วิ ต จะ
เกิดขึ้นได้เองจากสิ่งไม่มีชีวิต ซึ่งมีที่มา
ตั้งแต่ยุคกรีกโบราณโดย ทาลีส (Thales)
และอริสโตเติล
คนอีกผู้หนึ่งที่สำ�คัญต่อพัฒนาการ
ของระเบี ย บวิ ธี ท างวิ ท ยาศาสตร์ คื อ

ร้อยพัน
วิทยา
โกลด แบร์นาร์ (Claude Bernard) นัก
สรีรวิทยาชาวฝรั่งเศสผู้มีชื่อแซ่เหมือน
ยี่ ห้ อ นาฬิ ก าสวิ ส ผู้ นี้ มี ผ ลงานที่ สำ � คั ญ
เกี่ยวกับการค้นพบหน้าที่ของการทำ�งาน
ของตับและไกลโคเจน รวมถึงการพิสูจน์
ว่ า สารหลั่ ง จากตั บ อ่ อ นมี ค วามสำ � คั ญ
ต่อกระบวนการย่อย ซึ่งทำ�ให้เขาได้รับ
รางวั ล ด้ า นการทดลองทางสรี ร วิ ท ยา
จากสถาบั น วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ฝรั่ ง เศส
ความสำ�คัญของเขาคือ เขาเป็นหนึ่งใน
คนแรกๆ ที่แนะนำ�ให้ ใช้การทดลองแบบ
ปกปิดข้อมูล (blind test) หรือการทดลอง
แบบอำ�พราง ซึ่งมีประโยชน์ ในการทำ�ให้
การสังเกตการณ์ทางวิทยาศาสตร์กระทำ�
ได้ อ ย่ า งปราศจากอคติ ข้ อ มู ล ที่ อ าจมี
อิทธิพลต่อผู้เข้าร่วมการทดลองจะถูกปิด
เอาไว้จนกว่าการทดสอบจะเสร็จสมบูรณ์
โดยหากผู้ เ ข้ า ร่ ว มการทดลองสามารถ
อนุมานได้ หรือได้รับข้อมูลที่ถูกปกปิด
ไว้ ผลการทดลองก็จะมีโอกาสผิดเพี้ยน
ไปได้ ปัจจุบนั วิธนี มี้ คี วามสำ�คัญต่อการวิจยั
ในหลายสาขา เช่น การทดลองใช้ยาและ
สังเกตผลของการใช้ยา รวมถึงในการเก็บ

ข้ อ มู ล ด้ า นการยอมรั บ ของผู้ บ ริ โ ภคใน
อุ ต สาหกรรมอาหาร เพื่ อ ลดอคติ ข อง
ผู้ บ ริ โ ภคในการทดสอบชิ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์
อาหารที่มาจากยี่ห้อดังเทียบกับตัวอย่าง
จากยี่ห้อที่ไม่ดัง
การทดลองแบบปกปิดข้อมูลของสิ่ง
ทีจ่ ะศึกษานัน้ มีทงั้ single blind คือ ผูป้ ว่ ย
ที่ ได้รับการรักษา/ผู้เข้าร่วมการทดลอง
ไม่ทราบ แต่ผทู้ �ำ วิจยั ทราบข้อมูลของเรือ่ ง
ทีจ่ ะทำ�การทดลองเก็บข้อมูล และ double
blind คือ ทั้งผู้ป่วยที่ ได้รับการรักษา/ผู้
เข้าร่วมการทดลองและผู้วิจัย ไม่ทราบ
ข้อมูลทั้งคู่ ซึ่งการทำ� double blind จะ
มีประโยชน์ ในการป้องกันไม่ให้ผู้วิจัยหัน
ไปสนใจกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุม
หากผูว้ จิ ยั รูเ้ กีย่ วกับการทดลองนัน้ เป็นต้น
ในปี พ.ศ. 2408 เขาได้เขียนหนังสือ
An Introduction to the Study of
Experimental Medicine (จนถึงปัจจุบัน
ก็ ยั ง มี ข ายอยู่ ใ น amazon) ซึ่ ง อธิ บ าย
ความคิดและงานทดลองของเขา ในหนังสือ
ระดั บ คลาสสิ ก เล่ ม นี้ เขาได้ พิ จ ารณา
ความสำ � คั ญ ของการที่ นั ก วิ ท ยาศาสตร์

จะต้องนำ�ความรู้ ใหม่มาสู่สังคม และยัง
ได้วเิ คราะห์ วิพากษ์สงิ่ ทีป่ ระกอบกันขึน้ มา
เป็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ทด่ี ี ความสำ�คัญ
ของการสั ง เกตแทนที่ จ ะพึ่ ง พาแหล่ ง
ข้ อ มู ล และผู้ มี อำ � นาจหน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ทางประวัติศาสตร์ การใช้เหตุผลแบบ
นิรนัยและอุปนัย รวมถึงเหตุและผลต่างๆ
ระเบี ย บวิ ธี คิ ด ทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่
พัฒนาโดยเบคอนและนิวตันยังคงเป็น
แรงขั บ เคลื่ อ นให้ แ ก่ ก ารค้ น พบทาง
วิทยาศาสตร์มากว่าสามร้อยปี จวบจนเกิด
การเปลี่ยนแปลงของระเบียบวิธีคิดทาง
วิทยาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 20 ซึ่งนำ�โดย
คาร์ล พอปเพอร์ (Karl Popper) ผู้ซึ่ง
เข้าใจอย่างลึกซึง้ ถึงข้อจำ�กัดต่างๆ ของวิธี
คิดแบบวิทยาศาสตร์ ในแบบเดิมๆ
เรื่องราวการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย
ในช่ ว งศตวรรษที่ 20 ซึ่ ง เป็ น ยุ ค ที่ เ กิ ด
ความก้าวหน้าทางหลักการคิด และการ
เจริญขึ้นอย่างก้าวกระโดดของวิทยาการ
ของมนุษย์ทสี่ �ำ คัญทีส่ ดุ อีกยุคหนึง่ จะเป็น
อย่างไร เราจะมาคุยกันต่อในฉบับหน้า
อย่าลืมติดตามอ่านกันนะครับ

แหล่งข้อมูลสำ�หรับอ่านเพิ่มเติม
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780191843730.001.0001/q-oro-ed5-00000644
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_scientific_method
https://explorable.com/history-of-the-scientific-method
https://science.howstuffworks.com/innovation/scientific-experiments/scientific-method.htm
https://inside.nku.edu/artsci/departments/chemistry/about/diversity/jabiribnhayyan.html
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ผศ. ดร.ป๋วย อุ่นใจ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

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

ปฏิิวััติิชีีวเคมีี
ด้้วย “เอไอ” กัับ

“กล้้องถ่่ายอะตอม”

ริิชาร์์ด ไฟยน์์แมน (Richard Feynman) นัักฟิิสิก
ิ ส์์
รางวััลโนเบลผู้้�ได้้รัับการขนานนามว่่าเป็็นบิิดาแห่่ง
นาโน เคยกล่่าวไว้้ว่่า “ถ้้าอยากเข้้าใจระบบอะไรที่่�
ซัับซ้้อนมากๆ ก็็แค่่มองเข้้าไปให้้รู้�้ว่่าอะตอมอยู่่�
ตรงไหน ก็็เข้้าใจแล้้ว”
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ซึง
่

ดูเหมือนจะจริง เพราะถ้าย้อน
มองกลับไป นักวิทยาศาสตร์
รางวัลโนเบลสาขาเคมีและการแพทย์
มากมายได้ ขึ้ น แท่ น โนเบลหลั ง จากที่
พวกเขาสามารถหาโครงสร้างสามมิตขิ อง
โปรตีนทีพ่ วกเขาสนใจ จนสามารถอธิบาย
กลไกอันสลับซับซ้อนของพวกมัน จน
เห็นเป็นภาพได้แจ่มชัดลึกลงไปถึงระดับ
อะตอม
และในช่วงไม่กสี่ ปั ดาห์ทผี่ า่ นมาก็เพิง่
จะมีข่าวใหญ่ที่ดูเหมือนจะเป็นดิสรัปชัน
ในวงการชีวเคมีออกมารัวๆ นัน่ ก็คอื นวัตกรรม
แห่งการพัฒนาอัลกอริทึมเอไอมาใช้ ใน
การทำ�นายโครงสร้างโปรตีนสามมิติของ
ทีมวิจยั สองทีม อัลฟาโฟลด์ (Alphafold)
กับโรเบตตา (Robetta)
อัลฟาโฟลด์จากกูเกิลดีปมายด์ (Google
DeepMind) ทีเ่ ปิดตัวอย่างอลังการไปเมือ่
ปีทแี่ ล้ว ชนะเลิศในการแข่งขันการทำ�นาย
โครงสร้างโปรตีน CASP14 เล่นเอาทีมวิจยั
ในมหาวิทยาลัยต่างๆ นิ่งอึ้งตะลึงงันไป
ตามๆ กันถึงความแม่นยำ�ในการทำ�นาย
แต่หลังจากชนะไปอย่างท่วมท้นถล่ม
ทลาย ทีมอัลฟาโฟลด์กแ็ อบซุม่ เงียบพัฒนา
อัลกอริทมึ เอไอต่อ จนนักวิจยั ชีวเคมีชอื่ ดัง
หลายคนออกมาเคลื่ อ นไหวบี บ ให้ ที ม
ดีปมายด์ยอมเปิดอัลกอริทึมเป็นโอเพนซอร์ซ เพื่อที่วิทยาศาสตร์ ในสายงานนี้
จะได้พัฒนาต่อไป
ท้ายทีส่ ดุ เดวิด เบเกอร์ (David Baker)
ผู้ อำ � นวยการสถาบั น เพื่ อ การออกแบบ
โปรตีน มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ซีแอตเทิล
(Institute for Protein Design, University
of Washington Seattle) และทีม ที่เดิม

ก็ดังอยู่แล้ว เพราะเป็นทีมวิจัยเดียวกัน
กับที่ออกเเบบเกมโฟลด์อิต (Foldit) ช่วย
ทำ�นายโครงสร้างโปรตีน ก็อดรนทนไม่ไหว
และได้พฒ
ั นาอัลกอริทมึ ของทีมตัวเองขึน้
มาโดยใช้แรงบันดาลใจมาจากอัลกอริทึม
ของดีปมายด์ เอาแค่ทพ่ี อจะเเกะได้ออกมา
เดวิด เบเกอร์ เปิดตัวเอไอ “โรเซตตาโฟลด์ (Rosettafold)” ของเขาอย่าง
อลังการไม่นอ้ ยหน้าไปกว่าของอัลฟาโฟลด์
แม้ว่าโรเซตตาโฟลด์จะมีความแม่นยำ�ใน
การทำ�นายยังไม่เป๊ะเท่ากับของอัลฟาโฟลด์
แต่ใช้งานง่ายกว่า เพราะมีอินเทอร์เฟซ
โผล่ขนึ้ มาในเว็บให้คนทัว่ ไปสามารถเข้าไป
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ทดลองใช้ โรเซตตาโฟลด์ท�ำ นายโครงสร้าง
โปรตีนได้เลยผ่านทางเซิรฟ์ เวอร์ของแล็บ
ของเบเกอร์ เปิดตัวเเค่เดือนเดียวก็มผี ู้ ให้
ความสนใจท่วมท้น
และถ้าสนใจอยากช่วยพัฒนาเพิม่ ทีม
ยังอัปโหลดซอร์ซโคดขึ้นออนไลน์ แล้ว
เปิดฟรีให้ทกุ คนทีส่ นใจสามารถดาวน์โหลด
โคดไปพัฒนาต่อได้เลยอีก และหลังจาก
ที่เปิดตัวได้ไม่นาน ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไร
แต่โรเซตตาโฟลด์ก็ได้เปลีย่ นชือ่ ให้กระชับ
ขึ้นเป็นโรเบตตา
การเดิมเกมครั้งนี้ของทีมโรเบตตา
สะเทือนถึงทีมอัลฟาโฟลด์มากแค่ไหน

สภากาแฟ
ไม่ มี ใ ครรู้ รู้ แ ต่ ว่ า หลั ง การเปิ ด ตั ว ของ
โรเบตตาไม่นาน กูเกิลดีปมายด์ก็ยอม
อัปโหลดซอร์ซโคดของพวกเขาขึ้นฐาน
ข้อมูล Github ให้นกั วิจยั สามารถมาโหลด
ไปใช้งานและพัฒนาต่อได้เหมือนกัน
ท้ายที่สุดทั้งดีปมายด์และโรเบตตา
ก็ออกเปเปอร์แรกมาชนกัน ดีปมายด์ลง
เผยแพร่ในวารสารดังเนเจอร์ (nature)
ส่ ว นโรเบตตาจั ด ไปอย่ า งไม่ น้ อ ยหน้ า ตี
พิมพ์ออกมาในไซแอนซ์ (Science) เรียก
ว่ า เป็ น ที่ ฮื อ ฮาจนเป็ น ทอล์ ก ออฟเดอะ
ทาวน์ ในวงการ
แต่ ดี ป มายด์ ยั ง ไม่ ห ยุ ด อยู่ แ ค่ นั้ น

เพราะทีมดีปมายด์ยงั มีเปเปอร์กอ๊ กสองที่
แรงกว่าเดิม ทีอ่ อกมาหนึง่ สัปดาห์ ให้หลัง
พวกเขาได้ตดั สินใจร่วมงานกับสถาบัน
สารสนเทศชีวภาพแห่งยุโรป (European
Bioinformatic Institute) เปิดตัว ฐานข้อมูล
โครงสร้างโปรตีนอัลฟาโฟลด์ (AlphaFold
Protein Structure Database) ซึ่งว่าได้ว่า
มีข้อมูลโปรตีนทุกชนิดที่พบในจีโนมของ
มนุษย์และสิ่งมีชีวิตตัวอย่าง 20 ชนิด
ทำ�นายโดยเอไออัลฟาโฟลด์ 2 ของดีปมายด์
รวมแล้วราวๆ สามแสนห้าหมืน่ โครงสร้าง
จนเป็นข่าวใหญ่กระแทกวงการอีกรอบ
เพราะเเค่ ข องมนุ ษ ย์ อ ย่ า งเดี ย วก็ มี ไ ป
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แล้วกว่าสองหมื่นโครงสร้าง
ปิ ด ท้ า ยด้ ว ยการเปิ ด ตั ว Colab
notebook เซิร์ฟเวอร์ทำ�นายโครงสร้าง
โปรตีนแบบเดียวกันเลยกับของโรเบตตา
เล่นเอากระเเสโรเบตตาที่กำ�ลังมาแรง
แอบดูเจื่อนลงไปถนัดตา
นักวิทยาศาสตร์หลายคนมองว่าการ
เปิดเผยฐานข้อมูลโปรตีนทุกตัวในจีโนม
ได้ น่ี คื อ จุ ด พลิ ก ผั น ของวงการชี ว เคมี ที่
น่าจะเปลี่ยนโฉมหน้างานวิจัยโปรตีน ยา
อณูชีววิทยา และชีววิทยาสังเคราะห์ ไป
อย่างเห็นได้ชัด
แม้วา่ จะตืน่ เต้นไปกับความก้าวล้�ำ และ
ความแม่นยำ�ในการทำ�นายของเอไอ แต่
นักวิจัยที่คร่ำ�หวอดอยู่ในวงการชีววิทยา
เชิงโครงสร้างหลายคนกลับเห็นต่าง
เพราะแม้จะทำ�นายได้ดแี ค่ไหน โปรตีน
จริงๆ ในธรรมชาติมักจะมารวมกันเป็น
โครงสร้ า งจั ก รกลเชิ ง ซ้ อ นขนาดใหญ่
(complex assembly) การทำ � นาย
โครงสร้ า งโปรตี น ทุ ก ตั ว เเบบนี้ แ ม้ จ ะมี
ประโยชน์มากแต่บางทีก็ยังไม่สามารถ
เอามาอธิบายพฤติกรรมของโปรตีนที่มี
ความซับซ้อนมากๆ ได้
นอกจากนี้ ถ้ามองไปถึงพฤติกรรม
จริงๆ ของโปรตีน โปรตีนส่วนใหญ่มัก
จะมีพลวัตและความยืดหยุ่นอยู่ในระดับ
หนึ่ง เวลาที่พวกมันทำ�งานก็มักจะมีการ
ขยับเขยือ้ นเคลือ่ นไหวไปมา ไม่ได้เเข็งทือ่
เป็นก้อนหินนิง่ งันแบบทีเ่ ห็นในโครงสร้าง
โครงสร้างที่ ได้มาจึงเป็นแค่ภาพนิ่ง
หนึ่งภาพ หรือที่หลายคนมักจะเรียกว่า
เป็นแค่สแนปชอตของโครงสร้างจริงทีด่ นิ้
ได้เท่านั้น

สภากาแฟ
และทีส่ �ำ คัญ การทำ�นายยังไงก็ยงั เป็น
การทำ�นาย ไม่สามารถเอามาแทนผลการ
ทดลองของจริงได้ แม้จะเเม่นยำ�แค่ไหนก็
อาจจะผิดได้ ถ้าไม่มีของจริงมาเทียบ
ดังนั้นเทคโนโลยีในการหาโครงสร้าง
โปรตีนในห้องปฏิบตั กิ ารทีน่ ยิ มใช้กนั อย่าง
การตกผลึกและการกระเจิงรังสีเอกซ์ (X-ray
crystallography) และการประกอบภาพถ่าย
อนุภาคเดีย่ วจากกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน
(cryoEM & single particle analysis)
ก็ยังคงเป็นศาสตร์ที่มีความสำ�คัญที่จะ
ละทิ้งไปไม่ได้
ที่ จ ริ ง ทั้ ง สองเทคโนโลยี นี้ ก็ พั ฒ นา
ไปไกลเช่นกัน
ในอดีตการหาโครงสร้างโดยใช้หลัก
ผลึกศาสตร์ (crystallography) ถือเป็น
สุดยอดเทคนิคในตำ�นานทีน่ กั ชีวเคมีนยิ ม
ใช้ และเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ส่งเสริมให้
หลายคนได้ โนเบลมาแล้ว แม้จะต้องฝ่า
ความเจ็บปวดมาบ้างระหว่างทางในตอน
ที่พยายามตกผลึกโปรตีน
เพราะการหาโครงสร้างสามมิติของ
โปรตีนโดยเทคนิคผลึกศาสตร์จะต้องใช้
ผลึก แต่โปรตีนส่วนใหญ่ไม่ชอบประกอบ
ตัวเป็นผลึก กว่าจะได้ผลึกดีๆ ที่น่าจะให้
โครงสร้างที่สวยงามและมีคุณค่า บางคน
ต้องใช้เวลาเป็นเดือน ซึง่ นัน่ ถือว่าโชคดีแล้ว
เพราะบางคนอาจใช้เวลานับทศวรรษแต่
ไม่ได้อะไรเลยก็มี
ในปัจจุบันเรามีหุ่นยนต์ช่วยตกผลึก
โปรตีนบวกกับเทคโนโลยีการวิเคราะห์
โครงสร้างโปรตีนจากผลึกจิว๋ (microcrystal)
ที่ทำ�ให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ เพราะไม่ต้องรอ
ให้ได้ผลึกใหญ่โต แค่ก้อนเล็กๆ ก็เอามา

ใช้ได้แล้ว แต่ถ้าว่ากันตามจริง แม้จะเป็น
ผลึกจิ๋ว การที่จะได้ผลึกดีๆ ก็ยังไม่ได้จะ
เป็นเรื่องที่ง่ายหรือสามารถกะเกณฑ์ ได้
ตามที่อยากให้เป็นอยู่ดี
ส่ ว นเทคนิ ค การประกอบภาพถ่ า ย
อนุภาคเดีย่ วจากกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน
(cryoEM) แม้ว่าจะไม่ต้องการผลึก ซึ่ง
แน่นอนทำ�ให้ชวี ติ ง่ายขึน้ เยอะ แต่ในอดีต
กล้อง CCD ที่ใช้จับภาพมันช้า รูปที่ ได้
ส่วนใหญ่เลยค่อนข้างเบลอ ความละเอียด
ของภาพสามมิตทิ ่ีได้จงึ ไม่ถงึ ขัน้ เห็นอะตอม
ในโมเลกุล ได้อย่างมากก็เห็นโปรตีนเป็น
แค่ก้อนๆ ตะปุ่มตะป่ำ� (blob) แค่นั้น
การพัฒนาแบบก้าวกระโดดของวงการ
cryoEM นั้นเกิดขึ้นเมื่อราวๆ ปี พ.ศ.
2556 เมื่อกล้องจับภาพตัวใหม่ เรียกว่า
direct detector ได้รับการพัฒนาขึ้นมา
ซึ่งกล้องตัวนี้ ไวมาก จับทุกเหตุการณ์ที่
เกิดขึน้ ในเสีย้ ววินาที ภาพทีถ่ า่ ยมาจึงเก็บ
รายละเอียดได้ดขี นึ้ สามารถถ่ายเป็นมูฟวี่
ความละเอียดสูง ซึง่ พอเอามาประกอบภาพ
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ขึ้นมาเป็นสามมิติแล้วเริ่มเห็นภาพของ
โมเลกุลต่างๆ ได้ชัดขึ้น จนเริ่มเดาได้ว่า
กรดอะมิโนตัวไหนอยู่ตรงไหนในโปรตีน
ได้ค่อนข้างดี เอามาใช้ทำ�นายกลไกของ
โปรตีนตัวนั้นว่ามันทำ�งานอย่างไรได้ ใน
ระดับที่เรียกว่าค่อนข้างแม่นเลยทีเดียว
ถ้าเราเข้าใจกลไกการทำ�งานของโปรตีน
เราก็จะรูช้ ดั ว่าเอนไซม์ท�ำ งานอย่างไร ไวรัส
เข้าเซลล์อย่างไร แอนติบอดีแบบไหนจะกัน
ไวรัสได้ แบคทีเรียก่อโรคสร้างสารพิษอะไร
แล้วสารพิษที่ว่าทำ�อะไรกับเซลล์คน แล้ว
พวกเชื้อดื้อยา มันมีกลไกอะไรในระดับ
โมเลกุ ล ที่ ทำ � ให้ มั น หลี ก เลี่ ย งการรั ก ษา
ไปได้ ซึ่งโจทย์วิจัยเหล่านี้ทรงคุณค่ามาก
นอกจากจะในแง่ขององค์ความรู้ที่ทำ�ให้
เราเข้าใจธรรมชาติมากขึน้ แล้ว ยังมีมลู ค่า
สูงยิ่งในเชิงธุรกิจอีกด้วย
ลองจินตนาการดูว่าในยามกลียุคที่
วัคซีนและยานั้นขาดแคลนและหาไม่ได้
ใครหาวัคซีนและยาทีท่ �ำ งานได้จริงเจอก่อน
ผู้นั้นคือผู้ครองตลาด !

สภากาแฟ

แต่คำ�ว่าความละเอียดสูงระดับเห็น
กรดอะมิโนได้นนั้ อาจยังไม่สงู พอในหลาย
กรณี เช่น ถ้าอยากเห็นว่ายาทีเ่ ป็นโมเลกุล
เล็กๆ เข้าจับกับโปรตีนของเชื้อก่อโรค
และยับยั้งโรคได้อย่างไร อันนั้นเห็นแค่
กรดอะมิโนยังไม่พอ มันต้องเห็นอะตอม
กันเลยทีเดียว
เจ็บปวดครับ เพราะการหาโครงสร้าง
สามมิตทิ ค่ี วามละเอียดสูงระดับอะตอมนัน้
โดยมากคื อ ต้ อ งกลั บ ไปลุ้ น ผลึ ก เอากั บ
เทคนิค x-ray crystallography กันอีกรอบ
และในปั จ จุ บั น กล้ อ งจุ ล ทรรศน์
อิ เ ล็ ก ตรอนสามารถถ่ า ยภาพได้ ร ะดั บ
ความละเอียดจนเห็น “อะตอม”
เมื่อปลายปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา
ในวารสารเนเจอร์เพิ่งจะมีงานวิจัยใหม่
สองงานทีถ่ อื ได้วา่ เป็นการ break records
ใหม่ของ cryoEM
เปเปอร์แรก ทีมวิจยั ของศาสตราจารย์
โฮลเกอร์ สตาร์ก (Holger Stark) จาก
สถาบันมักซ์พลังก์ที่เยอรมนี ได้พัฒนา

เทคนิค cryoEM แบบใหม่ขึ้นมา พวกเขา
สามารถประกอบภาพโครงสร้างสามมิติ
ของโปรตีนอะโปเฟอร์ริติน (apoferritin)
ขึน้ มาได้ทค่ี วามละเอียดสูงมากจนสามารถ
ระบุตำ�แหน่งของแต่ละอะตอมในโปรตีน
ได้เลย
ส่วนอีกเปเปอร์นึง จอรส์ เชี ย รส์
(Sjors Scheres) และที ม วิ จั ย จาก
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ก็ประสบความสำ�เร็จ
เช่นกันกับโครงสร้างสามมิติของโปรตีน
อะโปเฟอร์รติ นิ ที่ระดับอะตอม แถมด้วย
โครงสร้างสามมิตโิ ปรตีน GABA receptor
อีกตัวที่ความละเอียดสูงมากจนสามารถ
เห็นได้เลยว่าแต่ละอะตอมในโปรตีนนี้อยู่
ตรงไหนบ้าง
กล้ อ งที่ เ จ๋ ง ขนาดถ่ า ยภาพโปรตี น
และโครงสร้างต่างๆ ได้คมชัดจนละเอียด
ระดั บ อะตอมนั้ น เป็ น ความฝั น ของนั ก
วิทยาศาสตร์มานานแสนนาน แต่ความฝัน
นั้นเริ่มมีเค้าของความเป็นจริง
แน่นอนว่าสมรรถนะระดับนี้ ราคาค่า
setup นี่ก็ไม่ต้องพูดถึง แพงหูฉี่ ระดับ
หลายร้อยหลายพันล้านบาทขึ้นไป ไม่นับ
งบประมาณที่ จ ะต้ อ งเอามาใช้ ในการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้เหมาะสมกับ
เครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพ
ด้วยราคาที่สูงลิ่วจนเกินเอื้อมทำ�ให้
การยื่นขอจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้าง
cryoEM facility สำ�หรับประเทศนั้นจึงทำ�
ได้ยากยิ่ง ความหวังของนักวิทยาศาสตร์
ในประเทศทีก่ �ำ ลังพัฒนาทีจ่ ะได้เครือ่ งมือ
ระดั บ นี้ ม าเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของคน
และเพิม่ โอกาสในการแข่งขันของประเทศ
จึงริบหรี่เหมือนหิ่งห้อยใกล้ดับแสง
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ทว่ า ในหลายประเทศโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเทศในกลุ่มผู้นำ�เทคโนโลยี
กลับมองมุมต่าง เพราะนี่คือการลงทุน
ทางด้านเทคโนโลยีทจี่ ะทำ�ให้ประเทศของ
พวกเขาไม่โดนดันไปอยู่ข้างหลัง
เพราะการที่ cryoEM ทำ � ให้ เ รา
สามารถเห็นภาพโครงสร้างสามมิติของ
เชือ้ ก่อโรค โปรตีนในมนุษย์ สัตว์ พืช และ
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ได้ที่ความละเอียดสูงจน
บอกได้ว่ากรดอะมิโนที่เป็นองค์ประกอบ
ของโปรตีนที่เราสนใจนั้นอยู่ตรงไหนได้
ซึง่ ช่วยให้นกั วิจยั สามารถออกแบบโมเลกุล
ของสารยาและชีววัตถุได้คอ่ นข้างแม่นยำ�
ช่วยลดต้นทุนในการสกรีนเฟ้นหาสารออก
ฤทธิ์ได้อย่างมหาศาล เทคโนโลยีนจี้ งึ เป็น
ที่กล่าวขวัญถึงในวงกว้าง
ลองจินตนาการว่าถ้าเราเห็นโมเลกุล
ขนาดเล็กได้หมด เช่น ไอออนของโลหะ
สารอินทรีย์ พอลิเมอร์ได้ ในระดับอะตอม
การพั ฒ นาทางวั ส ดุ ศ าสตร์ แ ละนาโน
เทคโนโลยีจะเกิดขึ้นได้แบบก้าวกระโดด
วัสดุอัจฉริยะ วัสดุพลังงานใหม่ๆ คงอยู่
ไม่ไกล
และสำ�หรับนักชีววิทยา สิง่ ทีน่ า่ สนใจ
ที่สุดคงจะหนีไม่พ้นการเข้าใจธรรมชาติ
ของชีวิต จนสามารถออกแบบชีวิต และ
ปรับแต่งโปรตีนต่างๆ มาเป็นจักรกลนาโน
ที่มีประโยชน์ ในเชิงอุตสาหกรรม และ
ถ้ามองในทางการแพทย์ ถ้าเราสามารถ
มองเห็นได้ว่าสารยาโมเลกุลเล็กๆ จับกับ
เป้าหมายของยาในเชื้อก่อโรคได้อย่างไร
เราก็จะสามารถอธิบายได้วา่ ทำ�ไมเชือ้ บาง
ชนิดถึงได้ดอื้ ยา และการออกแบบยาและ
สารชีววัตถุใหม่เพื่อจัดการกับโรคร้ายก็

สภากาแฟ

จะทำ�ได้อย่างว่องไวมากขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในยุคทีส่ ภาวะภูมอิ ากาศของโลก
ปรวนแปรจนเกิดมีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้น
มาคุกคามการอยู่รอดของมวลมนุษยชาติ
อยู่ตลอดเช่นนี้
ถ้านึกไม่ออกลองจินตนาการถึงกรณี
โควิด 19 ก็ได้ เพราะโครงสร้างโปรตีน
หนามที่ โด่งดังที่เป็นเป้าหมายหลักของ
ยาต้านไวรัสและวัคซีนเกือบทุกยี่ห้อ ก็ได้
cryoEM นี่แหละที่หาโครงสร้างให้อย่าง
รวดเร็ว เพียงเเค่สองเดือนหลังจากที่รู้ว่า
มีการระบาดของเชือ้ ใหม่ นักวิจยั จากเท็กซัส
ก็ปล่อยโครงสร้างหนามออกมาแล้ว
ในหลายประเทศ state of the art
cryoEM facility จึงได้ผุดขึ้นมากมาย
ทั่วโลก ทั้งในสหรัฐอเมริกา จีน สหราชอาณาจักร ฝรัง่ เศส เยอรมนี ญีป่ นุ่ อินเดีย
เกาหลีใต้ สเปน หรือแม้แต่ประเทศเล็กๆ
อย่ า งสิ ง คโปร์ ก็ จั ด ไปหมดแล้ ว ในสอง
มหาวิทยาลัยใหญ่ทั้ง NUS (National

University of Singapore) และ NTU
(Nanyang Technological University)
เพราะสิง่ ทีผ่ นู้ �ำ เหล่านีม้ องเห็นคือผลกำ�ไร
จากยาและสารชีววัตถุใหม่ๆ ที่จะผลักดัน
ให้พวกเขายังสามารถเเข่งขันและยังดำ�รง
อยู่ในกลุ่มประเทศรายได้สูงได้
ชัดเจนว่าองค์ความรู้ในเชิงลึกเกีย่ วกับ
เชือ้ ก่อโรคต่างๆ แบบนี้ ทีน่ กั วิชาการทีอ่ าจ
จะไม่มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี
อย่างถ่องแท้หลายคนค่อนขอดว่าเป็น
งานวิจัยขึ้นหิ้ง อาจจะนำ�ไปสู่การพัฒนา
ยาใหม่ที่มีมูลค่ามากกว่าราคาค่าเซตอัป
เครื่องหลายหมื่นเท่า !
หากอยากจะอยู่รอดในสังคมโลกที่
ระบบธุ ร กิ จ เป็ น แบบมื อ ใครยาวสาวได้
สาวเอาแบบนี้ ทีเ่ ป็นแบบใครดีใครได้ ใคร
พัฒนาเทคโนโลยีไปได้ ไวกว่าและชาญ
ฉลาดกว่า คนนัน้ คือผูค้ รองตลาด ทีเ่ หลือ
ก็รอซือ้ อยูข่ า้ งหลังนีค่ อื ธรรมชาติของโลก
ถ้าอยากเป็นประเทศรายได้สูง วิสัยทัศน์
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ของผู้นำ�ก็คงต้องไกล และถ้าเริ่มทีหลัง
ก็คงต้องรีบสาวเท้าก้าวให้ทันเขา เพราะ
ถ้ามัวเเต่งกๆ เงิ่นๆ ชาติอื่นๆ ก็คงจะเดิน
แซงไปหมด
แต่ถา้ ไม่อยากทิง้ ใครไว้ขา้ งหลัง อยาก
จะคงสถานะเป็นประเทศ (ที่เหมือนจะ)
กำ�ลังพัฒนาต่อ ก็จงนั่งเช้าชามเย็นชาม
ติดอยูใ่ นกับดักรายได้ปานกลาง แล้วคอย
ลุ้นดูความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะถูกอัญเชิญลงมา
จากหิ้ ง กลายเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มู ล ค่ า สู ง
ซึง่ ประเทศอืน่ ๆ ทีเ่ ขาพัฒนาแล้วเอามาขาย
ให้เราได้ซอื้ หามาใช้กนั ต่อไปแบบมัน่ คง...
ยั่งยืน...
เปเปอร์ของ Stark https://www.nature.
com/articles/s41586-020-2833-4
เปเปอร์ของ Scheres https://www.nature.
com/articles/s41586-020-2829-0

ห้องภาพ
สัตว์ปา่ ไทย

ประทีป ด้วงแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็็ดคัับแค

Nettapus coromandelianus
เป็็ดคัับแคเป็็นนกที่่�มีีขนาดกลาง พบตามแหล่่งน้ำำ�� ขนาดเล็็กและ
ขนาดใหญ่่ทั่่ว
� ไป เช่่น คูู คลอง ลำำ�ราง บึึง บาง หนอง บ่่อ อ่่างเก็็บน้ำำ��
ทะเลสาบ ทำำ�รัังตามโพรงของต้้ นไม้้ ที่่�ขึ้้� นอยู่่�ไม่่ ไกลจากแหล่่ งน้ำำ��
ในช่่วงเดืือนกรกฎาคมถึึงกัันยายน
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ช่่ ว งนี้้� ฉัั น สนใจในศิิ ลป ะภาพ
เคลื่่� อ นไหวเป็็ น พิิ เศษ ด้้ ว ย
เพราะว่่าอยู่่�ในเนื้้�อหาวิิชาฟิิสิิกส์์
ที่่�ฉัันเพิ่่� งเรีียนผ่่านไปเกี่่�ยวกัับ
เรื่่� อ งแสงและการมองเห็็ น
ในฉบัั บ ที่่� แ ล้้ ว ฉัั น ได้้ ก ล่่ า วถึึ ง
ภาพสแกนิิเมชััน เทคนิิคการ
สร้้ า งภาพเคลื่่� อ นไหวที่่� เ รา
สามารถทำำ�เองได้้ ไม่่ต้้องพึ่่� ง
เทคโนโลยีีใดๆ เพีียงแค่่อาศััย
ความรู้้ท
� างฟิิสิิกส์์มาช่่วยสร้้าง
สำำ�หรับ
ั สาระวิิทย์์ในศิิลป์ฉบั
์ บ
ั นี้้�
ฉัั น จะมาแนะนำำ� ให้้ รู้้�จัั ก กัั บ อีีก
หนึ่่� ง ความคิิ ด สร้้ า งสรรค์์ ใ น
การทำำ�ภ าพเคลื่่� อ นไหวอย่่ า ง
ง่่ า ย เกิิ ด เป็็ น ของเล่่ น ที่่� เ ป็็ น
ลููกผสมของวิิทย์์กับ
ั ศิิลป์์ และ
สร้้างความน่่าทึ่่�งให้้แก่่เด็็กๆ ไม่่
แพ้้ ภาพสแกนิิเมชััน

สาระวิทย์
ในศิลป์

ห

ลายคน (ที่เกิดทัน) อาจคุ้นกับ
การสะสมการ์ดของเล่นเล็กๆ ที่
แถมมากับกล่องขนมซองต่างๆ มีทั้งที่
เป็นภาพวาดตัวการ์ตูนไปจนถึงรูปภาพ
บุคคลจริง และเรามักจะตื่นเต้นเสมอ
เมื่อการ์ดที่เราได้มานั้นเป็นการ์ดแบบ
พิเศษที่พอพลิกเอียงไปเอียงมาเพียง

เล็กน้อย ภาพก็จะเปลี่ยนไปเป็นอีกภาพ
หนึ่งและเกิดมีมิติขึ้นมา จนเรียกขาน
กันว่า “การ์ดภาพสามมิติ”
ฉั น เป็ น หนึ่ ง ในเด็ ก ขี้ ส งสั ย จึ ง อด
ไม่ได้ที่จะอยากรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร
และจะเป็นภาพหลอกลวงตาวิธีเดียวกับ
สแกนิเมชันไหม ?

https://www.nstda.or.th/sci2pub/wp-content/uploads/2021/08/3D.mp4
https://www.nstda.or.th/sci2pub/wp-content/uploads/2021/08/3D.mp4
https://www.nstda.or.th/sci2pub/wp-content/uploads/2021/08/3D.mp4
https://www.nstda.or.th/sci2pub/wp-content/uploads/2021/08/3D.mp4
https://www.nstda.or.th/sci2pub/wp-content/uploads/2021/08/3D.mp4
https://www.nstda.or.th/sci2pub/wp-content/uploads/2021/08/3D.mp4
https://www.nstda.or.th/sci2pub/wp-content/uploads/2021/08/3D.mp4
https://www.nstda.or.th/sci2pub/wp-content/uploads/2021/08/3D.mp4
https://www.nstda.or.th/sci2pub/wp-content/uploads/2021/08/3D.mp4
https://www.nstda.or.th/sci2pub/wp-content/uploads/2021/08/3D.mp4
https://www.nstda.or.th/sci2pub/wp-content/uploads/2021/08/3D.mp4
คลิกที่ภาพเพื่อดูการเคลื่อนไหว
การ์์ดภาพสามมิิติิที่่�ฉัันได้้มาจากประเทศญี่่�ปุ่่�น

ภาพที่่� 1 แผ่่นเลนติิคููลาร์์และภาพวาดขยายแสดงหน้้าตััดของแผ่่นเลนติิคููลาร์์)
ภาพจาก http://www.lenticular.mobi/
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เมื่อได้ลองศึกษาดูฉันก็ ได้พบว่ามัน
เป็นอีกเทคนิคหนึง่ ของการใช้ความรูเ้ รือ่ ง
แสงเชิ ง ฟิ สิ ก ส์ ม าช่ ว ยสร้ า งงานศิ ล ปะ
และผลผลิตที่ได้ก็คือวัสดุที่เรียกว่า แผ่น
เลนติคูลาร์ (lenticular sheet) ซึ่งเป็น
หั ว ใจสำ � คั ญ ของเทคนิ ค การสร้ า งภาพ
เคลื่อนไหวที่เรียกว่า “ภาพเลนติคูลาร์”
หรือภาพสามมิติที่ว่านี้ !
แผ่นเลนติคลู าร์ เป็นการนำ�เอาเทคนิค
การผลิ ต เลนส์ ม าใช้ ในอุ ต สาหกรรม
การสร้างการ์ดภาพสามมิติที่ฉันได้พูดถึง
ข้างต้น ถ้าใครมีการ์ดนี้อยู่ ให้ลองใช้มือ
ลู บ ไปบนผิ ว การ์ ด ก็ จ ะพบว่ า มี ลั ก ษณะ
คล้ายลูกคลื่นจิ๋วๆ ซึ่งแต่ละลูกคลื่น หรือ
ที่เรียกกันว่าแต่ละ lenticule นั้นอัดขึ้น
จากพลาสติก โดยออกแบบให้มคี วามโค้งนูน
เป็นลูกคลืน่ จิว๋ ๆ ทีด่ า้ นหน้า เปรียบเสมือน
เลนส์นูนที่วางเรียงต่อกันเป็นแถว และมี
ด้านหลังเลนส์ที่ราบเรียบสำ�หรับแปะลง
บนภาพที่เราต้องการนำ�มาทำ�เป็นภาพ
เคลื่อนไหว เมื่อลองมาขยายแผ่นเลนส์นี้
ขึน้ มาให้เห็นกันชัดๆ เราจะเห็นภาพหน้าตัด
ของแผ่นเลนติคูลาร์เป็นรูปครึ่งทรงกลม
และในมุ ม มองลั ก ษณะสามมิ ติ ก็ เ ป็ น
ทรงกระบอกผ่าครึง่ ซีกวางเรียงเป็นต่อกัน
เป็นแถวอย่างมีระเบียบ ดังตัวอย่างใน
ภาพที่ 1 โดยแต่ละโค้งด้านบนที่เราเห็น
จะทำ�หน้าที่หักเหแสง ทำ�ให้สายตาเรา
โฟกั ส ตรงไปยั ง ภาพที่ อ ยู่ ด้ า นหลั ง ของ
แผ่นเลนส์ ซึ่งภาพที่นำ�มาทำ � เป็ น ภาพ
เคลื่ อ นไหวจะต้ อ งผ่ า นกระบวนการ
ซอยแบ่ง (interlace) เป็นเส้นตามที่ถูก

สาระวิทย์
ในศิลป์
ออกแบบมาในแต่ ละตำ�แหน่ง ของการ
มองเห็นของผู้สังเกต ดังภาพที่ 2
เมือ่ เราโฟกัสไปยังแถบชุดทีป่ ระกอบ
ขึน้ เป็นภาพหนึง่ ๆ ในตำ�แหน่งนัน้ ๆ เราก็จะ
เห็นและรับรู้ภาพหนึ่งภาพนั้น (สมมติว่า
เป็นภาพสีแดง) แต่พอเราเปลีย่ นจุดโฟกัส
ไปยังแถบภาพอีกชุดหนึง่ แทน เราก็จะเห็น
และรับรู้อีกภาพหนึ่ง (สมมติว่าเป็นภาพ
สีน�้ำ เงิน) และเมือ่ เราสลับมุมมองกลับไป
กลับมาระหว่างจุด A กับจุด B ก็จะทำ�ให้
รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวของ
ภาพ ทั้งนี้เนื่องจากคุณสมบัติการหักเห
ของแสงที่มาจำ�กัดการมองเห็นของเรา
ในแต่ละมุมมอง จึงทำ�ให้เหลือเพียงแค่
แถบภาพชุ ด ใดชุ ด หนึ่ ง เท่ า นั้ น ที่ เราจะ
รับรู้ ในแต่ละครั้งของการเพ่งมอง
เราจะเห็ น ได้ ว่ า กุ ญ แจสำ � คั ญ ของ
การทำ�ภาพเลนติคูลาร์ก็คือ ต้องมีภาพ
อย่างน้อย 2 ภาพขึน้ ไป และต้องทำ�การซอย
ภาพเหล่านั้นออกเป็นแถบเล็กๆ ขนาด
เท่าๆ กัน จะกว้างยาวเท่าไรก็ขึ้นอยู่กับ
ขนาดและความหนาของแผ่นเลนติคูลาร์
ที่ใช้ รวมถึงมุมการมองของระยะสายตา
ที่สัมพันธ์กับระยะโฟกัสของเลนส์ด้วย
ซึ่งต้องอาศัยการคำ�นวณในเชิงฟิสิกส์
ภาพที่ 3 แสดงให้เห็นองค์ประกอบ
ของการ์ ด เลนติ คู ล าร์ ใ นกรณี ที่ ใ ช้ ภ าพ
4 ภาพ ซึ่ ง หากภาพทั้ ง สี่ เ ป็ น ภาพที่
คล้ายคลึงกันเราก็เห็นภาพเลนติคูลาร์
ในลั ก ษณะของภาพมี ก ารเคลื่ อ นไหว
แบบต่อเนือ่ ง แต่ถา้ หากภาพทัง้ สีเ่ ป็นภาพ
ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เราก็จะได้ภาพ
เลนติคลู าร์ในลักษณะทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
ภาพสลับกันไปมาแบบฉับพลัน

ภาพที่่� 2 แสดงกลไกการทำำ�งานของ lenticular art โดยเมื่่�อเปลี่่�ยนมุุมมองจาก A ไป B ภาพก็็เปลี่่�ยน
จากสีีแดงเป็็นสีีน้ำำ��เงิิน เส้้นที่่�ลากลงมาแสดงถึึงแถบที่่�ดวงตาเราเห็็น ณ ตำำ�แหน่่งนั้้�นๆ

ภาพที่่� 3 ตััวอย่่างการซอยภาพและการเรีียงแถบภาพ ในกรณีีที่่�ใช้้ภาพ 4 ภาพ

ภาพเลนติคูลาร์จึงสามารถประยุกต์
ใช้ได้หลายประเภท ขึน้ อยูก่ บั รูปแบบของ
ชุดภาพทีเ่ ลือกมาให้เหมาะกับจุดประสงค์
ของงาน สรุปได้วา่ การทำ�ภาพเลนติคลู าร์
นัน้ อาจจะเป็นภาพเคลือ่ นไหวทีต่ อ่ เนือ่ งกัน
เช่น ภาพคนกำ�ลังควบม้าหรือตัวการ์ตูน
กำ � ลั ง เดิ น ก็ จ ะเห็ น ภาพที่ ต่ อ เนื่ อ งกั น
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เป็นฉากอย่างลื่นไหล แต่ถ้าเราเลือกรูป
อะไรก็ ได้ที่ ไม่เกี่ยวข้องกันเลย ก็จะได้
เป็นประเภทภาพเปลี่ยนผ่าน ที่เปลี่ยน
จากภาพหนึง่ เป็นอีกภาพหนึง่ อย่างฉับพลัน
ซึ่ ง เราเห็ น ได้ บ่ อ ยในพวกนามบั ต รหรื อ
แผ่นป้ายโฆษณา ทีเ่ ปลีย่ นภาพวิบวับไปมา
ตามมุมมอง เพื่อดึงดูดความสนใจ

สาระวิทย์
ในศิลป์

ภาพที่่� 5 แสดงผลที่่�ได้้จากมุุมมองที่่�ต่่างกัันของผู้้�สัังเกต ณ ตำำ�แหน่่งยืืน
ทั้้�งสองด้้าน

ภาพที่่� 4 แสดงการซอยแบ่่งภาพ A และ B ออกเป็็นแถบ
และวางชนมุุมกัันในลัักษณะหน้้าจั่่�ว

ฉั น ขอยกตั ว อย่ า งเป็ น การ์ ตู น ดั ง
ภาพที่ 4 และ 5 เพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
โดยสมมติวา่ มีผสู้ งั เกตภาพสองคนยืนอยู่
ในตำ � แหน่ ง ที่ ต่ า งกั น จากภาพจะเห็ น
ได้ว่า A และ B เห็นภาพที่ต่างกันสิ้นเชิง
ด้วยมุมมองที่ต่างกัน ดูจากในนี้อาจจะ
ดู เ หมื อ นว่ า กลไกนี้ มั น ดู อ อกง่ า ย ก็ แ ค่
มองกันคนละด้านเฉยๆ ไม่เหมือนกับใน
การ์ดแผ่นเล็กๆ เลยสักนิด แต่นี่ก็เป็น
ปรากฏการณ์เดียวกับที่เกิดขึ้นบนการ์ด
เลนติคลู าร์แผ่นจิว๋ ต่างกันตรงทีม่ เี จ้าแผ่น
เลนติคลู าร์ท�ำ หน้าเป็นเลนส์นนู ช่วยโฟกัส
หักเหแสงให้เรามองเห็นเฉพาะภาพใน
มุ ม นั้ น ๆ แทนการเดิ น เปลี่ยนตำ�แหน่ง
สังเกตอย่างในภาพการ์ตูนข้างต้น ทำ�ให้
กลไกการทำ�งานถูกย่อส่วนลง
การประยุกต์ ใช้เทคนิคเลนติคูลาร์นี้

ยังมีอีกประเภทหนึ่งที่เรารู้จักกันดีและ
เป็นทีน่ ยิ ม นัน่ ก็คอื การสร้างภาพสามมิตทิ ี่
เรียกว่า stereoscopic effect ซึง่ หลักการก็
คล้ายกับแว่นตาสามมิติแบบน้ำ�เงิน-แดง
ที่ข้างหนึ่งเป็นเลนส์สีแดง อีกข้างหนึ่ง
เป็นเลนส์สีน้ำ�เงิน เลนส์สองสีนี้จะกรอง
แสงสีก่อนเข้าสู่ตาแต่ละข้าง ฝั่งสีแดง
จะกรองสีแดงออกให้เห็นแต่ภาพสีน�้ำ เงิน
ฝั่งสีน้ำ�เงินก็จะกรองสีน้ำ�เงินออกให้เห็น
แต่ภาพสีแดง บังคับให้ตาสองข้างมองเห็น
ภาพที่ต่างกัน นี่แหละคือหลักการสำ�คัญ
ของการมองเห็นภาพสามมิติเลย
และด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ ข องแผ่ น เลนติคูลาร์ที่ร่นระยะมุมระหว่างแต่ละภาพ
ทำ�ให้เราสร้างภาพสามมิติได้ โดยไม่ต้อง
พึ่ ง แว่ น ตาพิ เ ศษแบบนั้ น แต่ เ ป็ น การ
ใช้เทคนิค parallax barrier มาช่วยให้
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ตาซ้ า ยและขวามองเห็ น ภาพที่ ต่ า งกั น
แทน โดยเมื่อเลนส์นูนจำ�กัดระยะของมุม
ที่ต้องเปลี่ยนไปเพื่อให้ได้ภาพใหม่ ระยะ
ห่างของการรับรูภ้ าพสองภาพก็อยูใ่ นช่วง
ระหว่างตาซ้ายกับขวาของเราเอง
เราเลยสามารถหลอกสมองของเรา
เพื่อสร้างเอฟเฟกต์สามมิติได้ พอสมอง
เราได้รับรู้ภาพจากดวงตาสองข้างที่เป็น
ภาพที่แตกต่างกัน ตอนที่เปลือกสมอง
ส่วนการเห็น (visual cortex) ประมวลผล
รวมภาพทั้งสอง ความแตกต่างระหว่าง
มุมมองในสองภาพจึงก่อให้เกิดความลึก
ตื้น เกิดมิติในภาพ ก็เลยได้ภาพสามมิติ
เป็นผลลัพธ์
หลังจากเรียนรูห้ ลักการทำ�งานคร่าวๆ
ของมันไปแล้ว เราก็คงจะพอเดากันได้
ว่าในการสร้างแผ่นเลนติคูล าร์ นี้ ขึ้น มา

สาระวิทย์
ในศิลป์
ยังต้องพึง่ การคำ�นวณแบบละเอียดแม่นยำ� เพือ่ รับรองว่าคุณภาพ
ของภาพทีอ่ อกมาเป็นไปตามทีก่ �ำ หนดไว้ เพราะถ้าคลาดเคลือ่ นไป
แม้แ ต่นิดเดียวก็อาจส่งผลให้ภาพบิดเบี้ยวไปหรือ ไม่ เ กิ ด การ
เคลื่อนไหวเอาได้
อย่างที่ฉันได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าปัจจัยหลักที่เราต้องคำ�นึง
ถึงคือ จำ�นวนเลนส์ต่อความยาวของแผ่นเลนติคูลาร์ ที่จะเป็น
ตัวกำ�หนดระยะและช่วงของการมองเห็นผ่านเนื้อพลาสติกไปยัง
รูปด้านล่าง มักจะนับกันเป็นจำ�นวนเลนส์ตอ่ นิว้ (lenses per inch:
LPI) ค่านี้ยังแสดงถึงความกว้างของเลนส์แต่ละอันบนแผ่น
เลนติคลู าร์ ซึง่ จะเลือกอย่างไรนัน้ ก็ขนึ้ กับวัตถุประสงค์การใช้ดว้ ย
อย่างถ้าเราจะสร้างภาพเปลี่ยนผ่านหรือภาพเคลื่อนไหว เรา
ต้องการให้ตาสองข้างเห็นภาพเดียวกัน แต่ไม่เหมือนกันในแต่ละ
มุมมอง มุมของเลนส์ควรจะอยู่ที่ประมาณ 45 องศา เพื่อให้มี
ระยะของการมองแต่ละภาพได้กว้างขึ้นทั้งสองตา (ดังภาพที่ 7)
ภาพที่่� 6 แสดงการทำำ�งานของแผ่่นเลนติิคููลาร์์เพื่่�อสร้้าง parallax barrier
และส่่งผลให้้ตาซ้้ายและขวารัับภาพต่่างกัันในการเกิิดภาพสามมิิติิ

ภาพที่่� 8 แสดงการรัับรู้้�ภาพจากแผ่่นเลนติิคููลาร์์ที่่�เลนส์์กว้้าง 30 องศา
สำำ�หรัับสร้้างภาพสามมิิติิ
ขอบคุุณข้้อมููลประกอบภาพจาก : https://www.lenstarlenticular.com

ภาพที่่� 7 แสดงการรัับรู้้�ภาพจากแผ่่นเลนติิคููลาร์์ที่่�เลนส์์กว้้าง 45 องศา
สำำ�หรัับสร้้างภาพเคลื่่�อนไหว
ขอบคุุณข้้อมููลประกอบภาพจาก : https://www.lenstarlenticular.com
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สาระวิทย์
ในศิลป์
ในขณะที่ภาพสามมิติ ต้องการให้ตาข้างซ้ายและตาข้าง
ขวามองเห็ น คนละภาพกั น มุ ม ของเลนส์ ก็ ค วรจะแคบกว่ า
อยู่ที่ประมาณ 30 องศา (ดังภาพที่ 8)
จะว่าไปแล้วศิลปะที่เราเห็นในชีวิตประจำ�วันก็นับได้ว่าเป็น
ผลผลิ ตจากหลั ก การเชิง วิทยาศาสตร์ที่ช่วยสร้า งให้เกิดสิ่งที่
แหวกแนวออกมา จากการสร้างภาพเคลือ่ นไหวทีค่ นในอดีตคิดว่า
เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ จนมาถึงตอนนี้เราก็มีเทคนิคให้เห็นกัน
หลากรูปแบบ
ถึงแม้เทคนิคเลนติคูลาร์ที่ฉันนำ�มาเล่าในวันนี้จะเป็นเทคนิค
เก่าแก่และค่อนข้างซับซ้อน ซึง่ บางทีอาจจะหาดูได้ยากแล้ว เพราะ
ในปัจจุบนั มีเทคโนโลยีอน่ื ๆ มาแทนที่ แต่กน็ บั เป็นก้าวหนึง่ ของการ
พัฒนานวัตกรรมทางศิลปะที่เห็นกี่ทีฉันก็อดทึ่งไม่ได้เลยละ

ขอขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก:

https://www.lenstarlenticular.com
https://www.explainthatstuff.com/lenticularprinting.html
http://www.math.brown.edu/tbanchof/Yale/project14/glasses.html

ติิดตามสาระความรู้้�
วิิทยาศาสตร์์ สดใหม่่ ทั้้�งข่่าว
บทความ Podcast และ
Facebook Live ได้้ทาง
https://www.facebook.com/SarawitNSTDA
https://www.facebook.com/SarawitNSTDA
https://www.facebook.com/SarawitNSTDA
https://www.facebook.com/SarawitNSTDA
นิิตยสารสาระวิิทย์์
https://www.facebook.com/SarawitNSTDA
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พงศธร กิจ เวช (อัฐ )
Facebook: คนดูด าว stargazer

ดวงอาทิตย์

ที่มาของวันอาทิตย์

กาล

กาลครัง้ หนึง่ นานมาแล้ว มีเด็กหนุม่ คนหนึง่ ชือ่ “เฟตอน (Phaeton)”
เพือ่ นๆ ของเฟตอนท้าเขาว่า ถ้าเฟตอนมีพอ่ เป็นสุรยิ เทพ (เทพเจ้า
แห่งดวงอาทิตย์) จริง ก็พสิ จู น์ ให้พวกเราเห็นสิ
ภาพดวงอาทิิตย์์ ถ่่ายจากยานอวกาศ Solar Dynamics Observatory (SDO) ที่่�มาภาพ NASA : https://sdo.gsfc.nasa.gov/data/
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เฟตอนจึงเดินทางไปหา “ฮีลีโอส (Helios)” สุริยเทพผู้เป็นพ่อ
“ท่านพ่อ ข้าขออะไรสักอย่างจากท่านพ่อ
ได้ไหม?”
“เจ้าขอมาได้เลย ข้าจะให้ทุกอย่างตามที่
เจ้าขอ”
“จริงๆ นะท่านพ่อ”
“พ่อเป็นเทพ พูดแล้วไม่คืนคำ�”
“งัน้ ข้าขอขับรถม้าของท่านพ่อ พาดวงอาทิตย์
ขึ้นบนท้องฟ้า พวกเพื่อนๆ ข้าจะได้เห็นว่า
ข้าเป็นลูกของท่านพ่อจริง ขอแค่วันเดียว
เท่านั้นเองนะท่านพ่อ”
“เออ…เจ้าขออย่างอื่นเถิด ม้าทั้ง 4 ตัวนี้
แข็งแรงและพยศมาก แม้แต่มหาเทพซูส
ยังไม่สามารถควบคุมได้”
“ท่านพ่อพูดเองว่าจะไม่คนื คำ� จะให้ทกุ อย่าง
ตามที่ข้าขอ ข้าไม่ขออย่างอื่น นอกจากขอ
ให้ข้าได้ขับรถม้าของท่านพ่อ”
ไม่ ว่ า ฮี ลี โ อสจะพยายามเกลี้ ย กล่ อ ม
เฟตอนให้ เ ปลี่ ย นใจอย่ า งไรก็ ไ ม่ สำ � เร็ จ
จึงจำ�ใจต้องยอมให้เฟตอนขับรถม้า โดย
ฮีลีโอสได้สอนวิธีการบังคับรถม้า
เมื่ อ เฟตอนได้ ขึ้ น บั ง คั บ รถม้ า ที่ มี
ดวงอาทิตย์ เขาไม่สามารถควบคุมรถม้าได้
รถม้าได้ขึ้นสูงเกินไป ทำ�ให้ โลกหนาวเย็น
แล้วรถม้าก็ลงมาต่�ำ เกินไป ทำ�ให้ โลกร้อนขึน้
จนบางส่ ว นของทวี ป แอฟริ ก ากลายเป็ น
ทะเลทราย และคนแอฟริกาผิวไหม้กลายเป็น
ผิวดำ�
มหาเทพซูส (Zeus) เห็นเหตุการณ์ เกรงว่า
จะเกิดมหาภัยพิบัติแก่โลกมนุษย์ จึงขว้าง
สายฟ้ า มาใส่ เ ฟตอนเสี ย ชี วิ ต ร่ ว งหล่ น ตก
ลงมา ส่วนฮีลีโอสก็รีบเข้าไปควบคุมรถม้า
พาดวงอาทิตย์ ให้เคลื่อนที่กลับไปเป็นปกติ

ภาพวาดสุุริิยเทพฮีีลีีโอส (หรืืออาจเป็็นเฟตอน) ขัับรถม้้า ศิิลปะกรีีก ประมาณ 430 ปีีก่่อนคริิสตกาล
ที่่�มาภาพ Theoi Project : https://www.theoi.com/Gallery/T17.1.html

ภาพ The Fall of Phaeton โดย Peter Paul Rubens ประมาณปีี พ.ศ. 2147-2148
(ค.ศ. 1604-1605)
ที่่�มาภาพ Wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/The_Fall_of_Phaeton_(Rubens)
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รููปสลัักหิินอ่่อนการตกของเฟตอน (The Fall of Phaeton) โดย Dominique Lefevre ประมาณปีี
พ.ศ. 2243-2254 (ค.ศ. 1700-1711)
ที่่�มาภาพ Wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/Phaethon

ภาพวาด Colossus of Rhodes จาก
จิินตนาการในหนัังสืือภาษาฝรั่่�งเศสชื่่�อ
Voyage aux Sept merveilles du monde
พ.ศ. 2423 (ค.ศ. 1880)
ที่่�มาภาพ Wikipedia

ภาพพระอาทิิตย์์ในศาสนาฮิินดูู
ที่่�มาภาพ Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Surya

https://en.wikipedia.org/wiki/Colossus_of_Rhodes
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ช า ว ก รี ก โ บ ร า ณ ไ ด้ ส ร้ า ง รู ป
ประติ ม ากรรมสำ � ริ ด ขนาดใหญ่ ข อง
เทพฮี ลี โ อสที่ เ มื อ งโรดส์ เ รี ย กว่ า
“Colossus of Rhodes” เมื่อ 280 ปี
ก่ อ นคริ ส ตกาล ความสู ง 33 เมตร
จั ด เป็ น หนึ่ ง ในเจ็ ด สิ่ ง มหั ศ จรรย์ ข อง
โลกยุคโบราณ แต่เกิดแผ่นดินไหวเมื่อ
226 ปีก่อนคริสตกาล ทำ�ให้พังลงมา
ชื่อเทพฮีลีโอส เป็นที่มาของธาตุ
ฮีเลียม (helium) ซึ่งเป็นธาตุที่ค้นพบที่
ประเทศอินเดียตอนเกิดสุรยิ ปุ ราคาเต็ม
ดวงเมื่อ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 (ค.ศ.
1868) เรียกว่า “The King of Siam’s
eclipse” เนื่ อ งจากพระบาทสมเด็ จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
ทรงคำ�นวณการเกิดอย่างแม่นยำ�ไว้ลว่ ง
หน้า 2 ปี และเสด็จทอดพระเนตรที่
บ้านหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป็นที่มาของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ชาวโรมันเรียกเทพฮีลโี อสว่า “ซอล
(Sol)” คำ�นี้ในภาษาละตินหมายถึงดวง
อาทิตย์ดว้ ย และเป็นทีม่ าของคำ�ศัพท์ที่
ขึน้ ว่า solar เช่น solar cell (เซลล์สรุ ยิ ะ
หรือ เซลล์แสงอาทิตย์), solar system
(ระบบสุรยิ ะ), solar eclipse (สุรยิ ปุ ราคา) ฯลฯ
ในศาสนาฮิ น ดู เ รี ย กเทพแห่ ง
ดวงอาทิตย์วา่ สุรยิ ะ หรือ สูรยะ (Surya)
ประทับบนรถม้า 7 ตัว หมายถึง 7 วัน
ในสัปดาห์
ภาษาไทยเวลาใช้ คำ � ว่ า “พระอาทิ ต ย์ ” จะมี ค วามหมายเกี่ ย วกั บ
เทพเจ้า ถ้าเป็นทางวิชาการดาราศาสตร์
นิ ย มใช้ ว่ า “ดวงอาทิ ต ย์ ” มากกว่ า
พระอาทิตย์

เปิดโลก
นิทานดาว
ดวงอาทิ ต ย์ (Sun) เป็ น ที่ ม า
ของวันอาทิตย์ (Sunday) เป็นดาว
ที่สำ�คัญที่สุดสำ�หรับโลก เพราะเป็น
แหล่งพลังงานและแสงสว่างให้มนุษย์
และสิ่งมีชีวิตต่างๆ บนโลก ถ้าไม่มี
ดวงอาทิตย์ก็จะไม่มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้น
บนโลก
ดวงอาทิตย์มลี กั ษณะเป็นดาวฤกษ์
(star) มีแสงสว่างในตัวเอง ต่างจาก
ดาวเคราะห์ (planet) ที่ไม่มีแสงสว่าง
ในตัวเอง แสงของดวงอาทิตย์เกิดจาก
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ หรืออาจกล่าวว่า
ดวงอาทิตย์เป็นลูกไฟนิวเคลียร์ ดาวที่
เราเห็นในเวลากลางคืนเกือบทั้งหมด
เป็ น ดาวฤกษ์ เ หมื อ นดวงอาทิ ต ย์ เรา
ดาวทีม่ องเห็นด้วยตาเปล่าทีไ่ ม่ใช่ดาวฤกษ์
ก็คอื ดาวทีเ่ ป็นชือ่ วันในสัปดาห์ (ไม่นบั
ดวงอาทิตย์) คือ ดวงจันทร์ ดาวอังคาร
ดาวพุธ ดาวพฤหัสบดี ดาวศุกร์ และ
ดาวเสาร์
องค์ประกอบหลักของดวงอาทิตย์

เป็นไฮโดรเจน 73.46 เปอร์เซ็นต์ และ
ฮีเลียม 24.85 เปอร์เซ็นต์
ดวงอาทิ ต ย์ มี ข นาดใหญ่ ก ว่ า โลก
109.2 เท่า แต่เมื่อเทียบกับดาวอื่นๆ ใน
จั ก รวาลแล้ ว ดวงอาทิ ต ย์ มี ข นาดเล็ ก
และสีจริงของดวงอาทิตย์เป็นสีเหลือง
จึงเรียกว่าเป็นดาวแคระเหลือง (yellow
dwarf star)
ที่เราเห็นดวงอาทิตย์เป็นสีแดงเวลา
ใกล้ ข อบฟ้ า ตอนดวงอาทิ ต ย์ เ พิ่ ง ขึ้ น
ตอนเช้ า และดวงอาทิ ต ย์ กำ � ลั ง จะตก
ตอนเย็น เกิดจากแสงอาทิตย์หักเหผ่าน
ชั้ น บรรยากาศของโลก แสงสี แ ดงมา
เข้าตาเรา จึงเห็นดวงอาทิตย์เป็นสีแดง
และที่น่าสนใจอีกอย่างคือ เมื่อเราเห็น
ดวงอาทิตย์สีแดงนั้น ดวงอาทิตย์จริงได้
ตกไปแล้ว แต่แสงได้หกั เหเข้าตาเรา
ห้ า มมองดวงอาทิ ต ย์ ด้ ว ยตาเปล่ า
ขณะที่ดวงอาทิตย์มีแสงจ้า (มองได้ตอน
ดวงอาทิตย์เป็นสีแดง) รวมทั้งห้ามมอง
ดวงอาทิตย์ผา่ นกล้องดูดาว กล้องสองตา

ระบบสุุริิยะ
ที่่�มาภาพ NASA : https://apod.nasa.gov/apod/ap060828.html
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และกล้องถ่ายรูป DSLR (ผ่านช่องมอง
viewfinder) โดยไม่มีแ ว่นกรองแสง
อาทิตย์ (solar filter) เพราะอาจทำ�ให้
ตาบอดได้ เนื่องจากเลนส์กล้องจะรวม
แสงให้แรงกว่าเดิมหลายเท่า
อีกอย่างหนึ่งที่ดวงอาทิตย์ของเรา
แปลกแตกต่างจากดาวฤกษ์สว่ นใหญ่ใน
จักรวาลคือ ดวงอาทิตย์ของเราเป็นโสด
ไม่มีคู่ ขณะที่ระบบดาวฤกษ์อื่นๆ มักมี
ดวงอาทิตย์ ในระบบมากกว่า 1 ดวง
ดวงอาทิตย์มีอายุ 4.5 ล้านปี และ
มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนอาจใหญ่ถึง
โลก (ตอนนั้นมนุษย์ ไม่สามารถอยู่บน
โลกได้) คาดว่าดวงอาทิตย์จะมีอายุอีก
6.5 ล้านปี หลังจากนั้นจะหดตัวลงเป็น
ดาวแคระขาว
โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 150
ล้านกิโลเมตร หรือ 8 นาทีแสง คือแสง
ใช้เวลาเดินทางจากดวงอาทิตย์ถึงโลก
8 นาที เมื่อมองจากบนโลกเราเห็นดวง
อาทิตย์ ในอดีตเมื่อ 8 นาทีที่แล้ว
ในสมัยโบราณเคยเชื่อว่าโลกเป็น
ศูนย์กลางจักรวาล ดาวทุกดวง (รวมทัง้
ดวงอาทิตย์) โคจรรอบโลก ต่อมาพบว่า
โลกต่างหากที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ เชือ่
ว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางจักรวาล
(สุรยิ จักรวาล) ต่อมาพบว่าดวงอาทิตย์โคจร
รอบดาราจักรหรือแกเล็กซีทางช้างเผือก
(Milky Way Galaxy) ปัจจุบนั เชือ่ ทฤษฎี
การระเบิดใหญ่หรือบิกแบง (Big Bang)
จักรวาลกำ�ลังขยายตัว แกเล็กซีส่วน
ใหญ่วิ่งแยกห่างออกจากกัน (มีชนกัน
บ้ า ง) ดั ง นั้ น ทุ ก แห่ ง ในจั ก รวาลอาจ
มองว่าเป็นศูนย์กลางจักรวาลได้

เปิดโลก
นิทานดาว

สุุริยุิ ุปราคาเต็็มดวง 21 สิิงหาคม พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) ที่่�สหรััฐอเมริิกา ถ่่ายภาพโดย สถาบัันวิิจััย
ดาราศาสตร์์แห่่งชาติิ
ที่่�มา https://www.facebook.com/148300028566953/posts/1554592761270999/?d=n

ดวงอาทิ ต ย์ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางของ
ระบบสุริยะ (นักดาราศาสตร์นิยมใช้
คำ � ว่ า “ระบบสุ ริ ย ะ” มากกว่ า คำ � ว่ า
“สุรยิ จักรวาล”) มีดาวเคราะห์เป็นบริวาร
หมุนรอบ เรียงจากใกล้ดวงอาทิตย์ออก
ไปคือ ดาวพุธ (Mercury), ดาวศุกร์
(Venus), โลก (Earth), ดาวอั ง คาร
(Mars), ดาวพฤหั ส บดี (Jupiter),
ดาวเสาร์ (Saturn), ดาวยูเรนัส (Uranus),
ดาวเนปจูน (Neptune) นอกนั้นก็มีดาว
อืน่ ๆ เช่น ดาวเคราะห์แคระ (dwarf planet)
อย่างดาวพลูโต (Pluto) ดาวเคราะห์
น้อย (asteroid) และ ดาวหาง (comet)
โลกหมุนรอบตัวเองใช้เวลา 1 วัน
ดวงจันทร์หมุนรอบโลก ใช้เวลา 1 เดือน
(29.53 วัน) โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์
ใช้เวลา 1 ปี (365.25 วัน) ดวงอาทิตย์

หมุ น รอบแกเล็ ก ซี ท างช้ า งเผื อ กใช้
เวลานาน 230 ล้ า นปี (ด้ ว ยความเร็ ว
720,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
ดวงอาทิตย์กห็ มุนรอบตัวเองด้วย โดย
แต่ละส่วนของดวงอาทิตย์หมุนไม่เท่ากัน
บริเวณเส้นศูนย์สูตรของดวงอาทิตย์ ใช้
เวลารอบละ 25 วันส่วนบริเวณขั้วเหนือ
และขั้วใต้ของดวงอาทิตย์ ใช้เวลา 36 วัน
ขณะเกิ ด สุ ริ ยุ ป ราคาเต็ ม ดวง เรา
สามารถมองเห็ น บรรยากาศชั้ น นอก
ของดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่า เป็นแสง
สี เ งิ น หรื อ สี ข าวสวยงามมากเรี ย กว่ า
“โคโรนา (corona)” คำ�นี้ หนังสือศัพท์
วิ ท ยาศาสตร์ ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน
พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2546 ใช้ว่า “คอโรนา”
โดยส่วนตัวผูเ้ ขียนคิดว่าควรใช้วา่ “โคโรนา”
จะใกล้เคียงกับการออกเสียงตามรากศัพท์
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ไวรััสโคโรนา
ที่่�มา Wikipedia :
https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus

ภาษากรีกมากกว่า (corona แปลว่า
มงกุฎ)
โคโรนาของดวงอาทิตย์เป็นที่มา
ของชื่อ ไวรัสโคโรนา (coronavirus)
และโควิด 19 (COVID-19 ย่อมาจาก
coronavirus disease 2019) เนื่องจาก
รูปร่างไวรัสคล้ายโคโรนาของดวงอาทิตย์
(ดูภาพประกอบ)
ในวันเดียวกันแต่ละสถานที่ เวลา
ดวงอาทิ ต ย์ ขึ้ น และตกอาจแตกต่ า ง
กัน หรือสถานที่เดิมแต่คนละวัน เวลา
และทิ ศ ทางดวงอาทิ ต ย์ ขึ้ น และตก
ก็ อ าจแตกต่ า งกั น สามารถดู ไ ด้ จ าก
เว็บไซต์ Time and Date https://www.
timeanddate.com/sun/ หรื อ แอป
ดูดาว (แนะนำ� Celestron SkyPortal
ดาวน์ โหลดฟรี ใช้ง่าย)

เปิดโลก
นิทานดาว

แสงออโรรา 8 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) ที่่�ประเทศนอร์์เวย์์ ถ่่ายภาพโดย Tommy Richardsen เกิิดจากอนุุภาคในลมสุุริิยะที่่�มาจากดวงอาทิิตย์์ทำำ�ปฏิิกิริิ ิยา
กัับสนามแม่่เหล็็กของโลก
ที่่�มาภาพ NASA : https://apod.nasa.gov/apod/ap150504.html

รุ้้�งกิินน้ำ�ำ� 6 ตััว ที่่�ประเทศนอร์์เวย์์ ถ่่ายภาพโดย Terje O. Nordvik เกิิดจาก
แสงอาทิิตย์์หัักเหและสะท้้อนผ่่านหยดน้ำำ�� ในอากาศ และพิิเศษสำำ�หรัับภาพนี้้�
คืือรุ้้�งสะท้้อนผืืนน้ำ�ำ� กลัับขึ้้�นไปบนท้้องฟ้้าอีีกทีี
ที่่�มาภาพ NASA : https://apod.nasa.gov/apod/ap070912.html
อาทิิตย์ท์ รงกลดหรืือวงแสงแบบเฮโล่่ (halo) 14 ธัันวาคม พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)
ที่่�ประเทศสวีีเดน ถ่่ายภาพโดย Magnus Edback เกิิดจากแสงอาทิิตย์์หัักเหและ
สะท้้อนผ่่านผลึึกน้ำำ�� แข็็ง (ice crystal) ในเมฆชั้้�นสููง ในภาพนี้้�คืือเมฆซีีร์์โรสเตรตััส
(Cirrostratus) มีีลัักษณะเป็็นม่่านบาง ทำำ�ให้้เกิิดเป็็นวงและเส้้นต่่างๆ มากมาย
ที่่�มาภาพ NASA : https://apod.nasa.gov/apod/ap181221.html

ปรากฏการณ์ เ กี่ ย วกั บ แสงอาทิ ต ย์ ใ นชั้ น บรรยากาศโลก
เป็นสิ่งน่าสนใจมาก เช่น แสงออโรรา (aurora) หรือแสงเหนือ
แสงใต้, รุ้งกินน้ำ� (rainbow), ทรงกลดหรือวงแสงแบบเฮโล่
(halo) ฯลฯ
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อ๋อ
มันเป็น
อย่างนีน้ เ่ี อง
by อาจารย์เจษฎ์
https://www.facebook.com/OhISeebyAjarnJess/

โฆษณาเกิินจริิง
ยาจีีน "เหลีียนฮััวชิิงเหวิิน"
สามารถใช้้รัักษา
โควิิด 19 ได้้

มี

การแชร์กันว่า "ยาจีนเหลียนฮัวชิง
เหวิน" สามารถใช้รักษาโควิด 19 ได้
นั้น เป็นการโฆษณาเกินจริงนะครับ ! อย่า
หลงเชื่อ โดยจดทะเบียนเป็นเพียงแค่ยา
สมุ น ไพรจี น ลดไข้ บรรเทาหวั ด เท่ า นั้ น
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างครับ

ตามที่มีการโพสต์ชวนเชื่อเกี่ยวกับ
ประเด็ น เรื่ อ งยาจี น เหลี ย นฮั ว ชิ ง เหวิ น
แคปซูลรักษาโควิด 19 ทางศูนย์ต่อต้าน
ข่าวปลอมดำ�เนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
กับทางสำ�นักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็น
ข้อมูลเท็จ
จากกรณีทม่ี กี ารโพสต์ชวนเชือ่ ใช้ยาจีน
เหลียนฮัวชิงเหวินแคปซูลรักษาโควิด 19
ทางสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ชี้ แ จงถึ ง ประเด็ น นี้ ว่ า เป็ น การโฆษณา
สรรพคุณทีเ่ กินจริง เนือ่ งจากยังไม่มขี อ้ มูล
ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวสามารถรักษา
โควิด 19 ได้
โดยผลิตภัณฑ์นี้ ได้รบั อนุมตั ทิ ะเบียน
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ตำ�รับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจาก อย. ในชื่อ
“เหลียนฮัวชิงเหวินแคปซูล (Lianhua
Qingwen Capsule)” ซึ่งมีสรรพคุณที่
อนุมัติตามความรู้แพทย์แผนจีนคือ "ช่วย
ขจัดพิษ ลดไข้ บรรเทาอาการหวัด ได้แก่
ไข้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย คัดจมูก ไอ
น้ำ�มูก เจ็บคอ"
และสรรพคุณที่มีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมคือ "ใช้บรรเทาอาการ
จากไข้ ห วั ด ใหญ่ ได้ แ ก่ ไข้ ปวดเมื่ อ ย
ตามร่างกาย น้ำ�มูก ไอ เจ็บคอ ปวดหัว"
เท่านั้น
โดยผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หลี ย นฮั ว ชิ ง เหวิ น
แคปซู ล เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรที่ ใ ห้
จำ�หน่ายเฉพาะในร้านขายยาและสถาน
พยาบาลเท่านั้น ปัจจุบันผู้ได้รับอนุญาต
นำ�เข้าคือ บริษัทเอินเวย์ กรุ๊ป จำ�กัด แต่
เพียงผู้เดียว
ทั้ ง นี้ ก ฎหมายไม่ อ นุ ญ าตให้ ข าย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรผ่านทางสื่อออนไลน์
และห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ โดยไม่ได้รับ
อนุญาต หากผู้บริโภคสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวทีม่ กี ารลักลอบขายทางสือ่ ออนไลน์
ก็จะเสีย่ งต่อการได้รบั ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ปลอมและไม่ได้คุณภาพ และอาจได้รับ
อันตรายถึงแก่ชีวิตได้
ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ
ข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง
หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อ
สังคมออนไลน์ต่างๆ ประชาชนสามารถ
ติดตามและรับข้อมูลข่าวสารจากสำ�นักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาได้ที่
เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th
หรือโทรศัพท์ 0 2590 7000

ปัน้ น้�ำ
เป็นปลา

ดร.ชวลิ ต วิ ท ยานนท์
จารุปภา วะสี สัมภาษณ์และเรียบเรียง

บ้านของปลา
ก้นอ่าวไทย
ตอนที่ 2

ปลา 380 ชนิด จาก 91 วงศ์ และ 36 อันดับ

การสำ�รวจพรรณปลาก้นอ่าวไทยจนถึงปัจจุบนั พบปลา 380 ชนิด
จาก 91 วงศ์ และ 36 อันดับ แบ่งตามนิเวศวิทยาทางน้ำ�และของ
ปลาได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
1. ปลาน้ำ�กร่อยแท้ๆ (estuarine fishes) สำ�รวจพบ 279 ชนิด
หรือราว 3 ใน 4 ของปลาทั้งหมด
ปลากลุม่ นีเ้ ป็นเจ้าถิน่ ของโซนน้�ำ กร่อยใกล้ปากแม่น�้ำ และแบ่ง
โซนกันอยูต่ ามความเค็มของน้�ำ เป็นโซนน้�ำ กร่อยมาก น้�ำ กร่อยน้อย
บางชนิดพบเฉพาะในแม่น�้ำ บางชนิดพบตามชายฝัง่ และว่ายเข้าไป
ในแม่น�้ำ ไปเป็นครัง้ คราว เช่น กลุม่ ปลาบู่ ทีพ่ บตามป่าชายเลนทีเ่ ป็น
หาดโคลน
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ปัน้ น้�ำ
เป็นปลา
2. ปลาทะเลทีเ่ ข้ามาในโซนน้�ำ กร่อยเป็นครัง้ คราว สำ�รวจพบ 101 ชนิด
หรือราว 1 ใน 4 ของปลาทั้งหมด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
2.1 ปลาที่มีชีวิตบางช่วงอยู่ ในน้ำ�กร่อย บางช่วงอยู่ ในทะเล
(transient fishes) เช่น ตอนเป็นลูกปลาอยู่ในน้ำ�กร่อย
เมือ่ โตก็กลับไปวางไข่และใช้ชวี ติ ส่วนใหญ่ในทะเล หรือบางชนิด
ก็เข้ามาวางไข่ในน้ำ�กร่อย
2.2 ปลาทะเลที่หลงเข้ามาเป็นครั้งคราว (marine visitors)
เป็นปลาน้�ำ เค็มทีอ่ ยูใ่ นทะเลเปิด มหาสมุทร กองหิน หรือแนว
ปะการัง และแวะเวียนเข้ามาในโซนน้ำ�กร่อยบางครั้งในช่วง
หน้าแล้งที่น้ำ�ทะเลหนุนลึกเข้าไปในแม่น้ำ� หรือช่วงที่กระแส
น้ำ�จากมหาสมุทรพัดผ่านมาเข้ามาในอ่าวตอนใน มีทั้งที่ว่าย
เข้ามาหากินตามกระแสน้ำ�บ้าง หรือซนว่ายหลงเข้ามาบ้าง
ปลาหลายชนิ ด ในกลุ่ ม นี้ ส ร้ า งสี สั น และความตื่ น ตาตื่ น ใจให้
ผูพ้ บเห็นได้ไม่นอ้ ย เช่น ตอนทีน่ กั สำ�รวจวาฬบินโดรนพบปลากระเบน
ราหู (manta ray) ซึง่ เป็นกระเบนที่ใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก ปกติอาศัยอยูต่ าม
แนวปะการังในทะเลเปิด มาว่ายเล่นอยูก่ บั วาฬทีก่ น้ อ่าวไทย หรือวันดี
คืนดีเพื่อนนักสำ�รวจฉลามก็ส่งข่าวว่ามีฉลามวาฬ ซึ่งเป็นปลาที่ใหญ่
ทีส่ ดุ และใกล้สญ
ู พันธุข์ องไทย มาลอยเกยตืน้ ตายแถวอ่างศิลา การพบ
ปลาตัวเล็กๆ อย่างม้าน้ำ�หรือเหาฉลามที่คงเกาะท้องวาฬเข้ามาใน
ถิ่นนี้ การพบลูกปลาอินทรีที่บางครั้งก็เข้ามาเลี้ยงตัวในน้ำ�กร่อย
ก่อนว่ายกลับออกไปอยู่ตามชายฝั่งทะเลเปิด รวมทั้งลูกปลาทู ที่เกิด
ในอ่าวไทยตอนกลาง และว่ายทวนกระแสน้ำ�ตามสารอาหารและ
แพลงก์ตอนเข้ามาหากินและเติบโตที่ก้นอ่าวไทย
3. ปลาน้ำ�จืดที่หลงน้ำ�ออกมาในทะเล (freshwater vagrants)
สำ�รวจพบ 3 ชนิด
ปลากลุม่ นีเ้ ป็นปลาน้�ำ จืดทีห่ ลงมาในโซนน้�ำ กร่อยเวลามวลน้�ำ จืด
จำ�นวนมากไหลออกทะเล เช่น พบปลาหมอ ปลาช่อน ปลาตะโกกหน้าสัน้
ปนมาเวลาชาวประมงลากอวนและเจอปนในกองปลาเป็ด และเคย
พบปลาสวายหนู ที่หมอสมิธรายงานว่าพบจากโป๊ะแถวปากน้ำ�ด้วย
จากที่ปกติมักพบในแม่น้ำ�เจ้าพระยาตอนใน ปลาส่วนใหญ่ที่หลงน้ำ�
ออกมาจะอยู่ได้พักเดียวก็ตาย ยกเว้นชนิดที่ทนมากๆ ก็อาจว่ายกลับ
เข้าไปได้
นอกจากนั้นยังสำ�รวจพบปลาต่างถิ่นอีก 7 ชนิด (alien species)
ที่ ค นเอามาเลี้ ย งและปล่ อ ยลงแม่ น้ำ � ทั้ ง ที่ ตั้ ง ใจหรื อ หลุ ด ออกมา
ชนิดที่รุกรานสร้างปัญหาให้ระบบนิเวศและเศรษฐกิจ (invasive alien
species) ของผู้เลี้ยงกุ้งคือ เจ้าปลาหมอคางดำ� (Sarotherodon
melanotheron)
ตั ว เลขของชนิ ด ปลาที่ สำ � รวจพบบอกเราว่ า บ้ า นหลั ง เล็ ก ๆ
ของปลาก้นอ่าวไทยที่มีพื้นที่ราวร้อยละ 0.01 ของพื้นที่ทะเลโลก
แห่งนี้ มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก ซึง่ เกิดจากความสมบูรณ์
ของสภาพแวดล้อมที่ดีหรือเคยดีมาก เพราะนอกจากจะพบชนิด

(species) จำ�นวนมาก ยังพบความหลากหลายเชิงอนุกรมวิธาน
(taxonomic diversity) ด้วย ซึ่งดูได้จากอันดับหรือกลุ่มวงศ์ (order)
ที่มีถึง 36 กลุ่มวงศ์ หรือมากกว่าร้อยละ 10 ของอันดับปลาในโลก
และมีวงศ์ (family) จำ�นวน 91 วงศ์ ซึ่งถือว่าสูงเช่นกัน และจำ�นวน
ชนิดรวมแล้วก็มากกว่าร้อยละ 12 ของปลาที่พบทั้งประเทศไทย
โดยส่วนใหญ่เป็นวงศ์ของปลาทะเลที่พบในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก
หลายชนิดคล้ายกับปลาน้ำ�กร่อยปากแม่น้ำ�โขง ทะเลสาบสงขลา
ปากแม่น�้ำ ของมาเลเซีย ซาบาห์ และซาราวัก กับอีกส่วนหนึง่ เป็นวงศ์
ของปลาน้ำ�จืดลงมา

ปลาแมวงายาว

ปลาผีเสื้อกลางคืน

ปลาเห็ดโคนลาย
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ปัน้ น้�ำ
เป็นปลา

ปลาหลังเขียว

ปลาบู่จุดเขียว

ปลาหางกิ่ว

ปลาลิ้นหมาขอบขาว

ปลากะพงข้างลาย

ปลาตะโกกหน้าสั้น

ปลาบู่ลายเมฆ

ปลากระเบนเจ้าพระยา
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ปัน้ น้�ำ
เป็นปลา

ปลาแมวหูยาว

ปลากระเบนธง

ปลาม้า

ปลาตะกรับลาย

ปลาฉลามกบ

ปลาผี
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ปัน้ น้�ำ
เป็นปลา

ปลาจิ้มฟันจระเข้

ปลางัวสามเงี่ยง

ปลากดหัวอ่อน

ปลาจุมพรวด

ปลาบู่ใส

ปลาบู่หมาจู

ปลาสิงกโต,ุนทอง
ปลาอุบ
ปลาสี

ปลาแป้นลาย
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ปัน้ น้�ำ
เป็นปลา

ปลาตั๊กแตนหิน

ปลายอดม่วงยาว

ปลาอมไข่

ปลากระบอก

ปลาจวด

ปลาปักเป้า

ปลาสิงกโต,ง ปลาอุบ
ปลาอี

ปลาไหลงู
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ปัน้ น้�ำ
เป็นปลา

ปลาตะโกกหน้าสั้น

ปลาอีคลุกปากหมู

ปลากะทิงไฟ

ปลาใบไม้

ปลาเสือพ่นน้ำ�

ปลาหนวดพราหมณ์

ปลาสิงชโต,้าง ปลาอุบ
ปลาหู

ปลากดทะเล
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ปัน้ น้�ำ
เป็นปลา

ปลาตาเหลือกยาว

ปลางัวหางพัด

ปลาตาตุ่ม

ปลาหมอคางดำ� เป็นปลาต่างถิน่ ทีร่ กุ ราน (invasive alien species)

...อ่านต่อฉบับหน้า...
*บทความนี้เขียนในโอกาสการตีพิมพ์หนังสือ
“พรรณปลาของเอสทูรีอ่าวไทยตอนใน”
โดยกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (ทช.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปลาตับเต่า

ปลาสิงโต, ปลาอุดบำ�
ปลากระบอกหู
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Sci
Quiz

บ้านนักคิด

ส

วััสดีีฮะ ฉบัับที่่� 100 เหมีียวขอให้้คุณ
ุ ผู้้�อ่า่ น

1

1

5

3

4

ช่่ ว ย คิิ ดว่่ า ขยะที่่�เหมีี ย วยกมานี้้�

4

2

สามารถเอาไปรีีไซเคิิลเป็็นอะไรได้้บ้า้ ง ไปดูู
เฉลยกัันฮะ

ผู้้�ได้้รัับรางวััลประจำำ�ฉบัับที่่� 100
รางวััลที่่� 1	ผ้้าพัั นคอฝ้้ายทอมืือ
ได้้แก่่ ด.ญ.พรพิิ ศุุทธิ์์� แอ่่งสาย
รางวััลที่่� 2	กิิฟต์เ์ ซต I love science
(กระเป๋๋า+สมุุดโน้้ต) ได้้แก่่ คุุณสุปริ
ุ ย
ิ า หล่่อกิิตติิวณิช
ิ ย์์
คุุณธเนศ แก้้วงาม คุุณวราภรณ์์ ภิิญโญ

1

ปุย
๋

2

รองเท้า

3

ขาเทียม

4

หลังคา

5

กระดาษ

ฉบัับนี้้�เหมีียวมีีคำำ�ถามควัันหลงโอลิิมปิิกเกมส์์ โตเกีียว 2020
ที่่� เ พิ่่� งจบไปมาให้้ ร่่ วม สนุุ ก กัั น ฮะ เหมีี ย วติิ ด ตามดููกีี ฬ าหลาย
ประเภท ดููไปก็็ว้้าวไป เคยได้้ยิินมาว่่าเบื้้�องหลัังของชััยชนะใน
การแข่่ ง ขัั น กีี ฬ านั้้� น ต้้ อ งอาศัั ย ความรู้้�ด้้ า นวิิ ท ยาศาสตร์์ ม า
ประยุุกต์์ใช้้ด้้วย มาคิิดดููก็็จริิงนะ คุุณผู้้�อ่่านช่่วยเหมีียวจัับคู่่�
หน่่อยว่่า กีีฬาเหล่่านี้้�เกี่่�ยวข้้องกัับความรู้้�วิิทยาศาสตร์์

4

5

รางวัลประจำ�ฉบับที่ 101
รางวัลที่ 1
กิฟต์เซต Sports & Science
(ขวดน้ำ�+กระเป๋า+สมุดโน้ต)
จำ�นวน 1 รางวัล

อะไรบ้้าง

Sport + Science = WI N!!

ฟุ ตบอล

ทุ่มนํ้าหนัก

กระโดดคํ้า

โมเมนตัมและการดล
(momentum and impulse)

สเกตบอร์ด

อากาศพลศาสตร์
(aerodynamic)

ั ษ์ พลังงาน
กฎการอนุรก
(conservation of energy)

กอล์ฟ

ปรากฏการณ์ แม็กนั ส
(Magnus effect)

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

กฎความเฉื่ อย
(law of inertia)

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 สิงหาคม พ.ศ. 2564
คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ในสาระวิทย์ ฉบับที่ 102
สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

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

รวมรายการ Podcast
“Sci เข้าหู”

ในช่ วงเดื อ นพฤษภาคมที่ ผ่ า นมามี ห นั งผี ไทยแนวใหม่เรื่อง
“GHOST LAB ฉีกกฎทดลองผี” กำ�ลังเผยแพร่ผ่านทาง
“Netflix” พร้อมกันในกว่า 190 ประเทศทั่วโลก ประเด็นหนึ่ง
ที่น่ า สนใจของหนั งเรื ่ อ งนี ้ คื อ การตั ้ งตำ � แหน่ ง Scientific
Advisor หรือที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ มาช่วยในการ
พัฒนาบทและการนำ�เสนอ
รายการ Sci เข้าหู จึงได้ชวนผู้อยู่เบื้องหลังการให้
คำ�แนะนำ�หลักการทางวิทยาศาสตร์ของหนังเรื่องนี้ คุณพัทน์
ภัทรนุธาพร หรือพีพี มาร่วมพูดคุย

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างหนักหน่วง ผู้คนต่างติดตามข่าวสาร
ตลอดเวลาเพื่อตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลง แต่การจะรับข่าวสาร
ที่เร่งด่วนกลับไม่ ใช่เรื่องง่าย เพราะด้วยความรีบร้อนในการ
เผยแพร่ ข้ อ มู ล ของผู้ ถ่ า ยทอดจึ ง อาจทำ � ให้ มี ก ารสื่ อ สารที่
ผิดพลาด รวมถึงยังมีผู้ไม่ประสงค์ดีจำ�นวนมากที่เผยแพร่ข้อมูล
เท็จหรือบิดเบือนเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมอีกด้วย
รายการ Sci เข้าหู ได้ชวน รศ. ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์
อาจารย์ประจำ�ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ผูก้ อ่ ตัง้ เพจ อ๋อ มันเป็นอย่างนีน้ เ่ี อง by อาจารย์เจษฎ์

ท้องฟ้า ดวงดาว หมู่ดาว และจักรวาลอันกว้างใหญ่ เป็นสิ่งที่
ผู้คนต่างหลงใหล เฝ้ามองดู และศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
รายการ Sci เข้าหู ได้ชวน คุณกีรติ คำ�คงอยู่ หรือคุณเบียร์
ผู้ก่อตั้งเพจ Antares StarExplorer มาร่วมพูดคุย โดยคุณเบียร์
เป็นนักถ่ายภาพทางดาราศาสตร์มืออาชีพ เจ้าของรางวัลชนะเลิศ
ภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำ�ปี พ.ศ. 2562 จากสถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ และเป็นผู้ประกาศอุทิศตนขอนำ�ความรู้
ทางดาราศาสตร์ มาถ่ า ยทอดผ่ า นกิ จ กรรม เพื ่ อ เป็น แสงจาก
ไม้ขีดไฟจุดประกายให้ผู้คนได้ก้าวไปตามความฝันของตนเอง

จากข่าวความสำ�เร็จของ “วงการอวกาศจีน” อย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ยานสำ�รวจดวงจันทร์ฉางเอ๋อ-5 ทำ�ภารกิจเก็บตัวอย่าง
หินและชั้นดินบนดวงจันทร์กลับมายังโลกได้สำ�เร็จ ตามด้วย
การส่ ง หุ่ น ยนต์ ต ระเวนสำ � รวจจู้ ห รงลงจอดบนพื้ น ผิ ว ดาว
อังคาร และล่าสุดพึ่งมีข่าวการสร้างสถานีอวกาศเป็นของ
ตัวเอง
รายการ Sci เข้าหู จึงชวน คุณพีรภัทร อัครคุปต์
นักวิเทศสัมพันธ์ชำ�นาญการ และคุณนภสร จงจิตตานนท์
นักยุทธศาสตร์ จากสำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สองผู้เชี่ยวชาญด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์
และมุมมองที่มีต่อความสัมพันธ์ขององค์กรอวกาศจีนและ
องค์กรอวกาศทั่วโลก

เทคโนโลยี CRIPR/Cas9 คือ เทคโนโลยีการตัดต่อพันธุกรรม
ที่มีความแม่นยำ�สูง ทำ�งานได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นักวิจัย
จากทั่วโลกจึงต่างกำ�ลังเร่งศึกษาการใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อประโยชน์
ในการดำ�เนินงานด้านต่างๆ ทั้งการรักษาโรคทางพันธุกรรม การ
รักษาโรคมะเร็ง การพัฒนาด้านอาหาร การพัฒนาพันธุ์พืช
และสัตว์ ให้ทนกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และการ
ใช้ผลิตพลังงานทดแทน ฯลฯ ซึ่งในช่วงนี้ ได้มีการพัฒนาเพื่อ
ใช้งานเป็นแบบตรวจสอบโควิด 19 อีกด้วย
รายการ Sci เข้าหู ได้เชิญ ผศ. ดร.ธนรรถ ชูขจร จาก
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล หนึ่งในคณะผู้เขียน
หนังสือเรื่อง เทคโนโลยีการตัดต่อจีโนมด้วยวิธี CRISPR/Cas9
มาร่วมพูดคุยอธิบายถึงเทคโนโลยี ใหม่ที่กำ�ลังเปลี่ยนแปลงโลก

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ที่มีจำ�นวน
ผู้ป่วยใหม่แตะตัวเลขหลักหมื่นคนต่อวัน ส่งผลให้ระบบสาธารณสุข
ของประเทศเข้าขั้นวิกฤต มีผู้เสียชีวิตรายวันจำ�นวนมาก
รายการ Sci เข้าหู ได้เชิญ คุณวสันชัย วงศ์สันติวนิช
หัวหน้าทีม Developers ผู้สร้างสรรค์แพลตฟอร์ม Jitasa.Care
(https://www.jitasa.care/) เครื่องมือกลางในการเชื่อมโยง
จิตอาสาเข้ามาช่วยกันรับมือกับสถานการณ์โควิด 19 โดยภายใน
เว็ บ ไซต์ ผู้ ป่ ว ยสามารถใช้ เ ป็ น แพลตฟอร์ ม เพื่ อ ร้ อ งขอความ
ช่วยเหลือ ส่วนทางด้านจิตอาสารวมถึงผู้ทำ�งานที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้เป็นจุดตรวจสอบสถานะการต้องการความช่วยเหลือ
และสถานะของสถานที่สำ�คัญอย่างจุดตรวจ โรงพยาบาลสนาม
จุดพักคอย และสถานที่จัดพิธีฌาปนกิจ ฯลฯ

“เนื้อสัตว์เพาะเลี้ยง” เกิดขึ้นเพื่อหวังแก้ปัญหาความต้องการเนื้อ
สัตว์ที่สูงมากในปัจจุบัน จนการทำ�ฟาร์มเลี้ยงสัตว์แบบดั้งเดิมอาจ
ไม่ตอบโจทย์การผลิตเนื้อสัตว์เข้าสู่ตลาดอีกต่อไป เพราะการผลิต
เนื้อสัตว์ปริมาณมากจะก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาเหตุ
สำ�คัญของการเกิดโรคร้อนสู่ชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้การผลิต
เนื้ อ สั ต ว์ แ บบเพาะเลี้ ย งยั ง ตอบโจทย์ ก ารแก้ ปั ญ หาเรื่ อ งจริ ย ธรรม
ในการเลี้ยงสัตว์เพื่อนำ�มาบริโภคได้อีกด้วย
รายการ Sci เข้าหู ได้ชวน “จัส” ณภัทร ตัณฑิกุล นักวิจัย
ด้านสเต็มเซลล์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ดีกรีผู้ชนะเฟมแล็บ ไทยแลนด์
2019 ผู้มีประสบการตรงจากการทำ�งานวิจัยในอเมริกา มาร่วมพูดคุย
ในประเด็นเรื่องของเนื้อสัตว์เพาะเลี้ยงที่กำ�ลังเริ่มมีจำ�หน่ายในท้องตลาด
ของต่างประเทศแล้ว

คำ�คม
นักวิทย์

ดร.นำ�ชัย ชีววิวรรธน์

Every hour a scientist spends trying to raise
funds is an hour lost from important thought and research.
- Isaac Asimov แต่ละชั่วโมงที่นักวิทยาศาสตร์สักคนพยายามหาทุน
เท่ากับหนึ่งชั่วโมงที่เสียไป ไม่ได้ใช้สำ�หรับคิดสิ่งสำ�คัญและทำ�วิจัย
- ไอแซก อาซิมอฟ ภาพจาก

https://www.human-robot-interaction.org/2021/02/19/the-laws-of-robotics/

ไอแซก อาซิมอฟ

(2 มกราคม พ.ศ. 2463 - 6 เมษายน พ.ศ. 2535)
ดร.ไอแซก อาซิมอฟ นักเขียนและนักชีวเคมีชาวอเมริกันเชื้อสายรัสเซีย มีชื่อเสียงรู้จักกันดีทั่วโลกในฐานะนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์
และหนังสือแนววิทยาศาสตร์สำ�หรับบุคคลทั่วไป ผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขาคือ หนังสือชุดสถาบันสถาปนา รวมทั้งหนังสืออีก 2 ชุด
นั ่ น คื อ หนั งสื อ ชุ ด จั ก รวรรดิเอ็ม ไพร์และหนัง สือชุดหุ่น ยนต์ นอกจากนี ้ เ ขายั งได้ เ ขี ย นนิ ย ายแนวลึ กลั บและแฟนตาซี รวมทั้งสารคดี
อีกจำ�นวนมาก เขาได้เขียนหนังสือในหมวดใหญ่ๆ ของระบบทศนิยมดิวอี้ทุกแนวเนื้อหา เว้นก็แต่แนวปรัชญาเท่านั้น
ผลงานของอาซิมอฟได้รับรางวัลยอดเยี่ยมเกี่ยวกับ "นิยายวิทยาศาสตร์" หลายครั้ง โดยได้รับรางวัลฮิวโก 4 ครั้ง และรางวัลเนบิวลา
1 ครั้ง หนังสือที่อาซิมอฟเขียนไว้มีเกือบ 500 เรื่อง และบทความอีกหลายร้อยชิ้น

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

พระมหาธาตุนภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ
ดอยอินทนน

ฝนดาวตก

เจมินิดส์
ภาพถ่ายโดย : กีรติ คำ�คงอยู่ (เบียร์)
เพจ : Antares Starexplorer

ภูหินร่องกล้า

ภูหินร่องกล้า
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