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“นักวิทยาศาสตร์” เป็นอีกหนึ่งอาชีีพที่มีความสำาคัญต่อโลกใบนี� ด้วยผลงานการค้นคว้าวิจัยที่ช่ีวยให้ชีีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ�น
ในทุก ๆ ด้าน สำาหรับประเทศไทยของเราในทุกปีจะมีการมอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น เพ่�อยกย่องเชีิดชีูบุคคลที่มีผลงานอันเกิด
ประโยชีน์และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง 

เม่�อวนัที ่16 ส.ค. 65 ทีผ่่านมา ทางมลูนธิส่ิงเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชีปูถัมัภ์์ ได้เปิดตัว ศ. ดร. นพ.วปิร วปิระกษติ  
อาจารย์ประจำาสาขาโลหิตวิทยาและอองโคโลยี ภ์าควิชีากุมารเวชีศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชีพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำาปี พ.ศ. 2565 จากผลงานการวิจัยตลอดระยะเวลา 20 ปี มากกว่า 180 เร่�อง ทางด้าน
อณูเวชีศาสตร์ และโลหิตวิทยาของโรคเม็ดเล่อดแดงและโรคธาลัสซีีเมีย โดยมีผลงานเด่นตัวอย่างเชี่น การค้นพบโรคทางโลหิตวิทยา
ชีนิดใหม่ “โรคเคแอลเอฟ 1” ในคนไข้ชีาวไทย และรถัตรวจโควิดพระราชีทาน สามารถัติดตามอ่านประวัติและผลงานของอาจารย์วิปร 
ได้ในบทความพิเศษฉบับนี�ครับ

สำาหรับ Cover Story ของนิตยสารสาระวิทย์ฉบับนี� เกาะกระแสไปกับ World Tourism Day ซีึ่งตรงกับวันที่ 27 กันยายน ของทุกปี  
เป็นวันที่ United Nations World Tourism Organization ตั�งขึ�นมาเพ่�อสร้างความตระหนักให้ทั่วโลกเห็นถัึงความสำาคัญของ 
การท่องเที่ยว ซีึ่งมีคุณค่าต่อสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ อันนำาไปสู่การพัฒนาคุณภ์าพชีีวิตและสิ่งแวดล้อม เราจะพาไปสำารวจ 
“อุทยานธรณีโลกสตูล” สถัานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชีาติที่มีความโดดเด่นทางด้านธรณีวิทยาของประเทศไทย ซ่ึีงนอกจากจะมี 
ความหลากหลายของระบบนิเวศ ทั�งท้องทะเล ป่า ภ์ูเขา ถัำ�า มีซีากสัตว์ดึกดำาบรรพ์แล้ว ยังอุดมไปด้วยวัฒนธรรมและภู์มิปัญญาที่มี 
อัตลักษณ์ จนในปี พ.ศ. 2561 ยูเนสโกอนุมัติให้อุทยานธรณีสตูลเป็นพ่�นที่ “อุทยานธรณีโลก” แห่งแรกของประเทศไทย และเนคเทค 
สวทชี. ได้นำา “นวุรักษ์แพลตฟอร์ม” มาจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้ทั�งความหลากหลายทางชีีวภ์าพและวัฒนธรรม เพ่�อบันทึกเร่�องราว
มรดกอันลำ�าค่า และส่งต่อให้ชีุมชีนนำาไปใชี้ประโยชีน์อย่างยั่งย่นต่อไป 

เทคโนโลยีสมัยใหม่เม่�อนำามาประยุกต์ใชี้ให้เกิดประโยชีน์ ก็จะชี่วยส่บต่อคุณค่าทางธรรมชีาติ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และวิถัีชีีวิต  

ชี่วยให้เราใชี้ชีีวิตได้อย่างกลมกล่นและลงตัวไปกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมครับ

ปริทัศน์  เทียนทอง
บรรณาธิการ

“อุุทยานธรณีี” มรดกอุันล้ำำ�าค่่าขอุงมนุษย์
ที�ค่วรค่่่กับการอุนุรักษ์
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วัชราภรณ์ สนทนา

จัังหวัดสตู่ล้ำข้�นชื่่�อุเร่�อุงค่วามสวยงามทั�งธรรมชื่าตูิ 
ท้อุงทะเล้ำ ป่่า ภู่เขา ถ้ำำ�า แล้ำะยังพบสัตูว์ด้กดำาบรรพ์ 
รวมถ้ำ้งสัตูว์ทะเล้ำโบราณีจัำานวนมาก ขณีะเดียวกัน
พ่�นที�แหง่นี�ยงัมต้ีูนทนุทางวัฒนธรรมแล้ำะภู่มปัิ่ญญา
ที�มีอุัตูล้ำักษณี์อุันโดดเด่น ในป่ี พ.ศ. 2561 ย่เนสโก
อุนุมัตูิให้อุุทยานธรณีีสตู่ล้ำเป็่น ‘อุุทยานธรณีีโล้ำก’ 
แห่งแรกขอุงป่ระเทศไทย แล้ำะนับว่าเป็่นแห่งที� 5  
ขอุงเอุเชีื่ยตูะวันอุอุกเฉีียงใตู้ ทั�งนี�กระทรวงการ
อุุดมศ้กษา วิทยาศาสตูร์ วิจััยแล้ำะนวัตูกรรม โดย
ศ่นย์เทค่โนโล้ำยีอุิเล้ำ็กทรอุนิกส์แล้ำะค่อุมพิวเตูอุร์ 
แห่งชื่าตูิ (เนค่เทค่) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตูร์
แล้ำะเทค่โนโล้ำย ี(สวทชื่.) ไดน้ำา ‘นวนรุกัษแ์พล้ำตูฟอุรม์’ 
มาใชื่้เป็่นเค่ร่�อุงม่อุจััดเก็บรวบรวมอุงค่์ค่วามร่้ทั�ง
ค่วามหล้ำากหล้ำายทางชีื่วภูาพแล้ำะวัฒนธรรม เพ่�อุ
บันท้กเร่�อุงราวมรดกอุันล้ำำ�าค่่าแล้ำะส่งตู่อุให้ชืุ่มชื่น 
นำาไป่ใชื่้ป่ระโยชื่น์อุย่างยั�งย่น

สำำ�รวจอุุทย�นธรณีีโลกสำตููล 
สำร้�งอุงค์์ค์ว�มรู้

สำู�ก�รอุนุรักษ์์อุย��งยั�งยืน

Cover Story
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สำารวจั ‘ถ้ำำ�า’ 
แหล้ำ่งซากด้กดำาบรรพ์
จัากบรรพกาล้ำ  
 แหล่งท่องเที่ยวด้�นธรณีวิทย�ที่

สำ�คัญของอุทย�นธรณีโลกสตูลต้อง 

ยกให้ระบบนิเวศ ‘ถ้ำ�’ เพร�ะนอกจ�กจะ

มีถ้ำ�ที่สวยง�มตระก�รต�ม�กม�ยแล้ว  

ยังเป็นแหล่งค้นพบฟอสซิลในมห�ยุค

พ�ลโีอโซอกิทีเ่ก่�แก่ทีส่ดุในเอเชยีตะวัน-

ออกเฉียงใต้ ดังเช่น ถ้ำ�ทะลุ ถ้ำ�ขน�ด

เล็กที่เกิดจ�กก�รละล�ยของหินปูนใน 

ยุคออร์โดวิเชียน หรือเมื่อร�ว 490-445 

ล้�นปีม�แล้ว  

 “บนผนังถ้ำ�ด้�นนี้ท่ีเร�เห็นคือซ�ก 

ดึกดำ�บรรพ์ของสัตว์ทะเลช่ือว่� นอติลอยด์  

บรรพบุรษุของหมึก เม่ือ 450 ล�้นปก่ีอน” 

บงัธ ิหรอื นายธาน ีใจสมทุร ไกดท์อ้งถิน่ 

ซึ่งเป็นอาสาสมัครชุมชนรักษ์บ้านหาญ 

กล่�วถึงร่องรอยซ�กดึกดำ�บรรพ์จ�ก

บรรพก�ลที่เป็นไฮไลต์สำ�คัญของถ้ำ�ทะลุ

แก่ผู้ร่วมเดินท�ง และเล่�ว่� ในถ้ำ�ทะลุ 

เร�ส�ม�รถเห็นฟอสซิลนอติลอยด์ที่มี
ฟอสซิิลนอติิลอยด์์

ป่่าด์ึกด์ำบรรพ์์

คว�มคมชัดและสมบูรณ์ที่ สุดแล้วใน

จังหวัดสตูล ห�กมองไปด้�นบนจะเห็น

ฟอสซิลแกสโตรพอด ต้นกระกูลหอย 

ฝ�เดียวที่เกิดขึ้นบนโลก 

 “คว�มพเิศษของถ้ำ�ทะลแุหง่นีค้อืเมือ่

เดินทะลุเข้�ไปด้�นในจะพบหลุมยุบป่�

ดึกดำ�บรรพ์ เกิดจ�กปร�กฏก�รณ์แผ่น-

ดนิเลือ่นและยบุตัวลงคล�้ยปล่องภเูข�ไฟ 

ภ�ยในมีพันธ์ุไม้เด่นคือต้นท้�ยเภ�ยักษ์

ขน�ด 15 คนโอบ และยงัมพีรรณไมแ้ปลก

ต�น�น�ชนิดที่ห�ชมได้ย�ก ทั้งเห็ดถ้วย

แชมเปญ ต้นกระด�ด และต้นลูกชก” 

Cover Story
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 แน่นอนว่�สิ่งมีชีวิตอันน่�อัศจรรย์ใน 

ถ้ำ�ทะลุไม่ได้มีเพียงเท่�นี้ นายเรืองฤทธิ์  

พรหมดำา นักวิทยาศาสตร์ประจำาพิพิธ- 

ภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา

สยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ เล่�ว่� สวทช. โดย

โปรแกรมก�รบริห�รจัดก�รคว�มหล�ก-

หล�ยท�งชีวภ�พและก�รใชป้ระโยชน ์ได้

สนับสนุนทุนวิจัยในก�รสำ�รวจถ้ำ�หินปูน

ต่�ง ๆ ในพื้นที่ของอุทย�นธรณีโลกสตูล 

รวมถึงถ้ำ�ทะลุ ซึ่งเร�พบสัตว์ไม่มีกระดูก

สันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลังจำ�นวน

ม�ก สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังท่ีน่�สนใจ 

เช่น แมงมุมข�ย�ว กิ้งกือมังกร หอยท�ก

จิว๋ ทีส่ำ�คญัยังเจอมดถ้ำ�ซึง่มหีนวดย�ว ข�

ย�ว และอยู่ระหว่�งก�รบรรย�ยลักษณะ

สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ 

 “สำ�หรับสัตว์มีกระดูกสันหลังท่ีพบม�ก 

ในถ้ำ�ทะลุคือ ค้�งค�วหน้�ยักษ์ทศกัณฐ์ 

ซึง่พบเปน็โคโลนขีน�ดใหญม่�กประม�ณ 

500 ตัว โดยค้�งค�วใช้ถ้ำ�เป็นที่อยู่อ�ศัย

เนื่องจ�กมีอุณหภูมิที่เหม�ะสมและทำ�ให้

ไม่สูญเสียพลังง�น ขณะเดียวกันยังช่วย

แมงมุมขายาว

ทำ�หน้�ที่ควบคุมแมลงให้มีคว�มสมดุล 

นอกจ�กนี้ยังมีตุ๊กก�ยหมอบุญส่ง เป็น

ญ�ติกับตุ๊กแก แต่มีคว�มแตกต่�งคือ

นิ้วตุ๊กก�ยจะเรียวย�ว ไม่แบน และไม่มี

พังผืดเชื่อมต่อระหว่�งนิ้ว” 

ล้ำ่อุงเร่อุล้ำ่าชื่้างด้กดำาบรรพ์ที� 
‘ถ้ำำ�าเล้ำสเตูโกดอุน’
 เดนิทะลถุ้ำ�บกม�แล้ว ม�ลองเปลีย่น

บรรย�ก�ศล่องเรือไคแย็กชมถ้ำ�เลสเต-

โกดอน ถ้ำ�ธ�รลอดในเทือกเข�หินปูน

คล้�ยอุโมงค์ใต้ภูเข� ภ�ยในถ้ำ�มีลักษณะ

คดเคี้ยวและมีระยะท�งจ�กป�กถ้ำ�ถึง

ท�งออกย�ว 4 กิโลเมตร ถือเป็นถ้ำ�

ที่ เชื่อมกับทะเลที่มีคว�มย�วท่ีสุดใน

ประเทศไทย คว�มโดดเด่นของถ้ำ�แห่งนี้

คือก�รค้นพบซ�กดึกดำ�บรรพ์ที่เป็นชิ้น

สว่นฟนักร�มของช�้งสกุลสเตโกดอน ซ่ึง

เป็นที่ม�ของชื่อถ้ำ�เลสเตโกดอน 

Cover Story Cover Story
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ถ้้ำเลสเติโกด์อน

 นายสัมฤทธิ์ ทิพมย์มณี ไกด์ท้องถิ่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่

อุทยานธรณีโลกสตูล เล่�ว่� ภ�ยในถ้ำ�นอกจ�กจะได้ตื่นต�ตื่นใจกับ

หินงอกหินย้อยหล�กรูปแบบแล้ว ยังมีฟอสซิลของสัตว์ทะเลมห�ยุค

พ�ลีโอโซอิกอีกหล�ยชนิด อ�ทิ นอติลอยด์ แอมโมไนต์ ซึ่งห�กพ�ยเรือ

เข้�ไปในถ้ำ�ในช่วงน้ำ�ใสจะได้เห็นกุ้งก้�มกร�มขน�ด 3-4 ตัว/กิโลกรัม 

ต�มผนังถ้ำ�จะมีจิ้งโกร่ง และบนเพด�นต�มแนวที่มีน้ำ�จืดซึมไหลผ่�น 

จะมปีเูข�หนิปูนทุง่หว้� ซึง่เป็นสตัวช์นดิใหมข่องโลกท่ีพบเฉพ�ะบรเิวณน้ี  

ที่บริเวณท�งออกของถ้ำ�นักท่องเที่ยวจะได้พบกับค้�วค�วหน้�ยักษ์

กุมภกรรณ และได้สัมผัสกับภ�พสุดประทับใจท่ีธรรมช�ติสรรค์สร้�ง 

ไว้คือ ‘หัวใจที่ปลายอุโมงค์’ ปู่เขาหิินปู่นทุุ่�งหิว้า

ค้้างค้าวหิน้ายักษ์์กุมภกรรณ 

Cover Story
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ชื่มนิเวศชื่ายฝัั่� ง ‘หอุสี�หล้ำัง’
มหัศจัรรย์ ‘กอุงทัพป่่’
 หลังจ�กนั่งเรือลอดอุโมงค์ใต้ภูเข� 

ชมร่องรอยแห่งโลกธรณีก�ลแล้ว เร�ยัง 

ส�ม�รถน่ังเรือชมวิวป่�ช�ยเลนไปอีกเพียง  

30 น�ท ีเพือ่พบกับ ‘หอสีห่ลงั’ เนนิทร�ย

อนักว�้งใหญก่ล�งทะเลอันด�มนัทีป่ร�กฏ

เมื่อย�มน้ำ�ทะเลลดลง และเมื่อก้�วเท้�

เดินบนช�ยห�ดไม่ก่ีก้�วเท่�นั้น ก็ได้พบ

กองทัพปูที่ม�รอต้อนรับอยู่ทั่วพื้นทร�ย 

 “ท่ีเร�เห็นคือปูทห�รก้�มโค้ง มักออกม� 

ห�กนิชว่งน้ำ�ลงและมพีฤตกิรรมเคลือ่นที ่

ไปพร้อมกันเป็นฝูงขน�ดใหญ่คล้�ยกับ

ก�รเคลื่อนพลของกองทัพ ทำ�ให้ได้รับ 

สมญ�น�มว่�ปูทห�ร” ผศ. ดร.กริ่งผกา  

วังกุลางกูร อาจารย์ประจำาสาขาวิทยา- 

ศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหา- 

วทิยาลัยสงขลานครนิทร ์อธิบ�ยถงึคว�ม 

อัศจรรย์ของกองทัพปูท่ีปร�กฏอยู่เบ้ืองหน้� 

และเล่�ว่� “ผลก�รสำ�รวจส่ิงมีชีวิตใน 

ระบบนิเวศ ห�ดหิน ห�ดทร�ย ห�ดเลน  

แนวหญ้�ทะเล แนวปะก�รังน้ำ�ตื้น และ 

ป่�ช�ยเลน เร�พบคว�มหล�กหล�ยม�ก

ถึง 566 ชนิด แบ่งเป็นส�หร่�ยทะเล  

25 ชนิด พืชมีท่อลำ�เลียง เช่น หญ้�ทะเล  

และพืชบก 11 ชนดิ สัตวไ์มม่กีระดกูสนัหลงั  

เช่น หอย กุ้ง ปู ไส้เดือนทะเล 301 ชนิด 

และสัตว์มีกระดูกสันหลัง เช่น ปล� นก 

โลม� พะยูน 229 ชนิด

หิอส่�หิลัง

ค้้างค้าวหิน้ายักษ์์กุมภกรรณ 

Cover Story Cover Story
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 “ที่สำ�คัญเร�พบว่�สิ่งมีชีวิตหล�ย

ชนิดอยู่ในสถ�นภ�พใกล้สูญพันธุ์ เช่น  

หญ�้ใบพ�ย Halophila beccarii หญ�้ทะเล 

ขน�ดเล็กที่สุดในประเทศไทย ด้วยคว�ม 

ทีม่ขีน�ดเลก็ม�กจงึถูกทบัถมดว้ยตะกอน 

ได้ง่�ย กิจกรรมใด ๆ ท่ีเป็นก�รรบกวน 

ตะกอน เชน่ ก�รทำ�ประมง อวนล�ก อวนรนุ  

ก�รก่อสร้�งริมช�ยฝั่ง ล้วนส่งผลเสียต่อ

หญ�้ใบพ�ย ซึง่หญ�้ใบพ�ยมคีว�มสำ�คญั

ช่วยสะสมตะกอน ทำ�ให้พื้นทร�ยแน่นขึ้น 

รวมทั้งยังเป็นอ�ห�รของสัตว์ทะเลหล�ย

ชนิด เช่น พะยูน เต่�ทะเล นอกจ�กนี้

ยังมีสัตว์ ในข่�ยใกล้สูญพันธ์ุหล�ยชนิด 

เช่น นกหัวโตมล�ยู นกกระเต็นใหญ่ปีก 

สนี้ำ�ต�ล โดยองคค์ว�มรูท้ัง้หมดน้ีเกดิข้ึน

จ�กก�รสนับสนุนของ สวทช.” หิญ้้าใบพ์าย

Cover Story

กองทุ่ัพ์ปู่ทุ่หิารก้ามโค้้ง
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ชื่ิมโกป่ี� นาข่า 
สรา้งสรรค์่ผ้า้บาตูกิสีธรรมชื่าตูิ
  เสน่ห์แดนใต้ไม่ได้เล่ืองช่ือแค่ธรรมช�ติ 

ที่งดง�ม แต่วิถีชีวิตและภูมิปัญญ�ของ

ชุมชนในพื้นที่อุทย�นธรณีโลกก็น่�สนใจ

ไม่แพ้กัน ดังเช่น ‘โกปี๊นาข่า’ ก�แฟ

โบร�ณผ่�นก�รคั่วมือพร้อมปรุงรสให้

มีคว�มขมปนหว�น ซ่ึงวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มเกษตรกรแม่บ้านนาข่าเหนือ ผลิต 

จ�กเมล็ดก�แฟพื้นถ่ินสตูลพันธุ์โรบัสต�  

ที่เพ�ะปลูกในพื้นที่หินปูนในช่วงยุคออร์- 

โดวิเชียนที่อุดมไปด้วยแร่ธ�ตุ จึงช่วย 

ขับรสช�ติโกปี๊น�ข่�ให้กลมกล่อมไม่

เหมือนใคร 

 นางรุจินก สำาเร ประธานวิสาหกิจ 

ชุมชนกลุ่มเกษตรกรแม่บ้านนาข่าเหนือ  

เล่�ว่� แต่เดิมวิถีชีวิตของคนในพื้นท่ีจะ

ชอบดืม่ก�แฟทีเ่รยีกว�่โกปี ๊ซึง่อำ�เภอละง ู 

จงัหวดัสตลู เปน็พืน้ทีป่ลกูก�แฟ แตพ่อม ี

ก�แฟสำ�เร็จรูปเข้�ม� ทำ�ให้ก�แฟโบร�ณ 

เริ่มสูญห�ย ท�งวิทย�ลัยชุมชนสตูลเห็น 

คุณค่�ของภูมิปัญญ�ได้เข้�ม�ส่งเสริมกลุ่ม 

วิส�หกิจฯ หันม�ร้ือฟื้นก�รทำ�ก�แฟโกปี๊ 

รวมถงึสร�้งมลูค�่เพิม่ดว้ยก�รนำ�ทกุสว่น

ของก�แฟม�แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อ

สร�้งร�ยได้ควบคู่กับก�รดแูลส่ิงแวดล้อม 

ต�มนโยบ�ยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 

 “เร�นำ�เมล็ดก�แฟม�พัฒน�ผลิตภัณฑ์ 

โกปี๊ ก�แฟสด และทอฟฟี่ก�แฟ เปลือก 

เชอร์รีก�แฟและใบก�แฟนำ�ม�ทำ�สีสำ�หรับ 

ก�รทำ�ผ้�มัดย้อม ส่วนก�กก�แฟนำ�ไปใช้

ทำ�ปุ๋ยและสบู่สครับก�แฟ โดยออกแบบ 

ก้อนสบู่ ให้คล้�ยกับซ�กดึกดำ�บรรพ์ 

ต่�ง ๆ ที่พบในพื้นที่ เพื่อสะท้อนเรื่องร�ว

ของคว�มเป็นอุทย�นธรณีโลก”

 ชมิแลว้กต็อ้งชอปผ�้บ�ตกิทีว่สิาหกจิ

ชุมชนปันหยาบาติก หน่ึงในวัฒนธรรม

ก�รสร้�งลวดล�ยบนผืนผ้�ด้วยเทคนิค

ก�รปิดเทียนบริเวณที่ไม่ต้องก�รให้ย้อม

ติดสี ที่คนสตูลสืบทอดเทคนิคนี้กันม�

จนถึงปัจจุบัน และมีก�รต่อยอดโดยนำ�

เอ�ภ�พซ�กดึกดำ�บรรพ์ที่พบในพ้ืนที่ม� 

สร้�งสรรค์เป็นลวดล�ย ด้�นสีย้อมก็มี

ก�รต่อยอดโดยนำ�เอ�ดินแทร์ร�รอสซ� 

ดินจ�กซ�กหินปูนผุพังยุคออร์โดวิเชียน 

ม�ใช้ย้อมให้เกิดสีน้ำ�ต�ลอมส้มสวยง�ม 

เกิดเป็นผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ท้องถิ่น 

และยังมีก�รนำ�เทคนิคมัดย้อมและก�ร

ย้อมสีธรรมช�ติจ�กไม้ป่�ช�ยเลนอย่�ง

หูกว�ง โกงก�ง และตะบูน เข้�ม�เสริม

ก�รสร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วย

 
บันท้กมรดกล้ำำ�าค่่า 
ผ้่าน ‘นวนุรักษ์แพล้ำตูฟอุร์ม’ 
 องค์คว�มรู้ทั้งในด้�นคว�มหล�ก-

หล�ยชีวภ�พและภูมิปัญญ�ท้องถิ่น 

ที่ เกิดข้ึนทั้งหมดได้เก็บรวบรวมไว้ ใน 

นวนรุกัษแ์พลตฟอร์ม ระบบบรหิ�รจดัก�ร

คลังข้อมูลที่พัฒน�โดย เนคเทค สวทช. 

สำ�หรบัจดัเกบ็ขอ้มลูคว�มหล�กหล�ยท�ง

ชีวภ�พและวัฒนธรรมและพร้อมส่งต่อสู่

ชุมชนเพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์ทั้งก�รเป็น

แหล่งเรียนรู้ ก�รพัฒน�ไกด์ท้องถิ่น ก�ร

ประเมินซ้ำ�ในก�รข้ึนทะเบียนมรดกโลก

ด�้นอทุย�นธรณ ีรวมถงึก�รบรหิ�รจดัก�ร

เพื่อก�รท่องเที่ยวอย่�งยั่งยืน

 ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ผู้อำานวยการ 

กลุม่วจิยัปญัญาประดิษฐ ์เนคเทค สวทช. 

กล่�วว่� จุดเด่นของแพลตฟอร์มดิจิทัล  

‘นวนุรักษ์’ คือ ผู้ใช้ง�นส�ม�รถบันทึกข้อมูล 

เกี่ยวกับหน่วยง�นหรือชุมชนท่ีต้องก�ร

จัดเก็บข้อมูลและเป็นเจ้�ของข้อมูล 

โดยเข้�ม�เพ่ิมเติมข้อมูลได้ด้วยตนเอง 

ส�ม�รถใส่ช่ือ สถ�นที่ ข้อมูลก�ยภ�พ 

ข้อมูลท�งชีวภ�พ บทบรรย�ยสำ�หรับ

นำ�ชม ขน�ด ลักษณะ ประวัติ สถ�นที่ 

จดัเกบ็ได ้โดยเลอืกไดว้�่ตอ้งก�รเผยแพร่

ข้อมูลหรือไม่ และยังอัปโหลดสื่อต่�ง ๆ 

เช่น ภ�พ เสียง วิดีโอ ภ�พ 360 องศ�  

ผ้้ามัด์ย้อมด์้วยส่จากด์ินแทุ่ร์รารอสซิา

Cover Story Cover Story
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ชุมชนส�ม�รถนำ�ไปใช้เป็นแหล่งเรียนรู้

ข้อมูลในท้องถิ่น ใช้ทำ�สื่อเรียนรู้ต่�ง ๆ 

ช่วยยกระดบัและพฒัน�ทกัษะของชมุชน

ให้บริห�รจัดก�รข้อมูลดิจิทัลและก�รสื่อ

คว�มหม�ยได้อย่�งต่อเนื่อง

 ผลจ�กก�รศึกษ�วิจัยและบันทึกองค์

คว�มรู้ไว้อย่�งเป็นรูปธรรมในนวนุรักษ์

แพลตฟอร์ม ได้เอื้ออำ�นวยให้ช�วบ้�น 

ในพ้ืนที่อุทย�นธรณีโลกสตูลนำ�ไปใช้ 

บอกเล่�ถึงคว�มสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

ในฐ�นะไกด์ท้องถ่ินได้อย่�งภ�คภูมิใจ 

ขณะเดียวกันยังส�ม�รถนำ�คว�มรู้ต่�ง ๆ 

ม�ตอ่ยอดสร�้งร�ยได้ในหล�ยมิต ิ นำ�ม� 

สู่ก�รตระหนักรู้ถึงคุณค่�ของทรัพย�กร

แห่งธรณีก�ล และก่อให้เกิดก�รอนุรักษ์

เพื่อก�รใช้ประโยชน์อย่�งยั่งยืน

 นายสมชาย นกเกษม หรือ บังบอย 

ไกด์ท้องถิ่นซึ่งเป็นอาสาสมัครชุมชน

รักษ์บ้านหาญ เล่�ว่� เมื่อก่อนด้วยคว�ม

ไม่รู้ ยอมรับเลยว่�ไม่กล้�พูด แต่เมื่อได้

รับองค์คว�มรู้จ�กนักวิช�ก�รท้ัง สวทช. 

และมห�วิทย�ลัยต่�ง ๆ ซึ่งได้เข้�ม�จัด

อบรมคว�มรู้ให้กับช�วบ�้นดว้ย ทำ�ใหเ้กดิ 

คว�มมั่นใจ กล้�ที่จะถ่�ยทอดเรื่องร�ว 

คว�มเป็นม�ของถ้ำ�ทะลุ หลุมยุบดึกดำ�บรรพ์ 

พื้นที่ขน�ด 2-3 ไร่ ที่เกิดจ�กก�รเคลื่อน- 

ไหวของเปลอืกโลก ทำ�ใหถ้้ำ�ขน�ดใหญ่ใน 

อดีตยุบตัวลง จนก่อเกิดเป็นระบบนิเวศ 

พรรณไม้ดกึดำ�บรรพท่ี์ชุมชนรักษ์บ้�นห�ญ 

ต่�งภ�คภูมิใจ หน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวของ 

อุทย�นธรณีโลกท่ีช่วยสร้�งร�ยได้เสริม

ให้แก่ชุมชน ทำ�ให้ชุมชนเห็นคุณค่�และ

ก�รใช้ประโยชน์จ�กทรัพย�กรแห่งนี้ 

ม�กขึ้นด้วย 

 สำ�หรับประช�ชนที่สนใจข้อมูลด้�นคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ แหล่งท่องเที่ยว 

ศ�สนสถ�น และวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่อุทย�นธรณีโลกสตูล ส�ม�รถศึกษ�ได้ 

ที่เว็บไซต์ https://www.navanurak.in.th/satungeopark

Cover Story
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วัชราภรณ์ สนทนา

Sci DelightCover Story

ใช้้ประโยช้น์ ‘ตู้นค์ลุ้ม’ ให้้ค์ุ้มค์�� 
เสำริมจุดเด�น ‘ถ�ดพล�สำตูิกช้ีวภ�พ’

เส้นใยค่ล้ำุ้มชื่่วยถ้ำาดโฟมแป้่งมันสำาป่ะหล้ำังทนค่วามร้อุน
 ต้นคลุ้ม (Donax canniformis) พืชล้มลุกที่พบม�กท�งภ�คใต้ ทั้งในสวน

ย�งพ�ร�และป่�เข� โดยเฉพ�ะในจังหวัดสตูล ต้นคลุ้ม 1 ต้น ช�วบ้�นในพื้นที่

ใช้ภูมิปัญญ�ช�วบ้�น ในก�รนำ�ต้นคลุ้มม�ลอกเปลือกด้�นนอกของลำ�ต้นออก  

ซึ่งมีคว�มเหนียวและแข็งแรงเพ่ือนำ�ไปทำ�เคร่ืองจักส�น ทั้งฝ�ชี ตะกร้�ต่�ง ๆ  

ท ว่� เ ส้นใย น่ิมอีกค ร่ึงห น่ึง ท่ีอ ยู่ภ�ยในของต้นค ลุ้มต้องนำ � ไปกำ � จัด ท้ิง 

ซ่ึงเป็นปัญห�ในก�รกำ�จัดของเสียในชุมชนม�ย�วน�น ทีมวิจัย ซึ่งนำ�โดย  

ติ้นค้ลุ้ม (ขอขอบคุ้ณภาพ์จากอุทุ่ยานธรณ่สติูล)
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รศ. ดร.แก้วตา แก้วตาทิพย์ จ�กส�ข�วิช�วิทย�ศ�สตร์ก�ยภ�พ 

(วทิย�ศ�สตรพ์อลเิมอร)์ คณะวทิย�ศ�สตร ์มห�วิทย�ลยัสงขล�-

นครินทร์ จึงคิดห�วิธีใช้ประโยชน์จ�กเส้นใยนิ่มภ�ยในต้นคลุ้ม 

ให้เกิดคว�มคุ้มค่� ต�มแนวท�งขยะเหลือศูนย์ โดยโครงก�รนี้  

ได้รับทุนสนับสนุนจ�ก สวทช. ตอบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียน 

Circular Economy ต�มโมเดลเศรษฐกิจ BCG รวมถึงแนวคิด

ลดขยะเป็นศูนย์

 “ทีมวิจัยได้รับโจทย์จ�ก สวทช. ให้ช่วยเพิ่มมูลค่�เศษวัสดุ 

เหลือทิ้งจ�กต้นคลุ้ม จึงนำ�เส้นใยคลุ้มที่เหลือทิ้งม�ล้�ง อบแห้ง  

และนำ�ม�ปั่นได้เป็น ‘ผงเส้นใยคลุ้ม’ โดยผงเส้นใยคลุ้มที่ 

เตรียมได้มีจุดเด่นคือทนคว�มร้อนได้ 302 องศ�เซลเซียส 

และห�กนำ�ม�ฟอกสีให้มีสีข�วจะทนคว�มร้อนได้สูงขึ้นเป็น  

358 องศ�เซลเซียส ด้วยคุณสมบัติที่ส�ม�รถทนคว�มร้อน 

ได้ดี จึงสนใจประยุกต์ใช้เป็นส�รตัวเติมสำ�หรับปรับปรุงสมบัติ 

ของถ�ดโฟมจ�กแป้งมันสำ�ปะหลัง เพื่อพัฒน�เป็นบรรจุภัณฑ์ 

ต้นแบบถ�ดโฟมแป้งมันสำ�ปะหลังผสมวัสดุเหลือใช้จ�ก 

เส้นใยคลุ้ม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่อุทย�น 

ธรณีโลกสตูล จังหวัดสตูล ส�ม�รถนำ�ม�ใช้แทนถ�ดโฟม 

พอลิสไตรีนท่ีใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบัน ซ่ึงใช้เวล�ย่อยสล�ย 

น�นหล�ยร้อยปีและยังเป็นพิษกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม”

เมล็ด์ยางพ์ารา

รศ. ด์ร.แก้วติา แก้วติาทุ่ิพ์ย์

เป่ล้ำอุ่กเมล็้ำดยางพาราเสรมิแกรง่ ผ้กัตูบชื่วา
เพิ�มสมบัตูิทนนำ�า
 รศ. ดร.แกว้ต�อธิบ�ยตอ่ว�่ นอกจ�กนีท้มีวจิยัยงัใชป้ระโยชน์

ของเปลือกลูกย�ง (เปลือกเมล็ดย�งพ�ร�) ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้ง

ในสวนย�ง โดยนักศึกษ�ในทีมวิจัยพบว่�เปลือกเมล็ดย�งพ�ร� 

มีคว�มแข็งแรง จึงนำ�ม�ตัด ป่ัน แยกให้มีขน�ดเล็กเท่� ๆ กัน 

และนำ�ม�บดให้เป็นผงแห้ง เพื่อทำ�หน้�ที่เป็นส�รตัวเติมสำ�หรับ 

ถ�ดโฟมแป้งมันสำ�ปะหลัง พบว่�เม่ือผสมผงเปลือกเมล็ดย�งพ�ร�  

ถ�ดโฟมแป้งมันสำ�ปะหลังมีค่�คว�มแข็งแรงสูงขึ้น 2 เท่� เมื่อ

เปรียบเทียบกับถ�ดโฟมจ�กแป้งที่ไม่ผสมส�รตัวเติม และไม่มี

คว�มเปน็พษิส�ม�รถนำ�ไปเปน็ภ�ชนะสำ�หรบัใสอ่�ห�รได ้ทีมวิจยั

ยงัประสบคว�มสำ�เรจ็โดยเลอืกใชเ้ปลอืกไขแ่ละเปลอืกกุง้ ทีเ่ปน็ 

แหล่งแคลเซียมที่ได้จ�กธรรมช�ติ (bio-calcium) ม�แปรรูป 

เป็นผง และทำ�หน้�ที่เป็นส�รตัวเติมผสมกับถ�ดโฟมแป้ง 

มันสำ�ปะหลัง เพื่อปรับปรุงค่�คว�มต้�นท�นต่อแรงกระแทก 

ของถ�ดโฟมแป้งมันสำ�ปะหลัง  

 นอกจ�กนั้นแล้วอีกโจทย์ที่ท้�ท�ยทีมวิจัยม�ตลอดคือ  

ก�รทนน้ำ� จึงเป็นที่ม�ของก�รเดินหน้�พัฒน�ห�วัสดุเหลือทิ้ง 

ม�เสริมจุดเด่นนวัตกรรมให้ตอบโจทย์นี้ม�กข้ึน โดยทีมวิจัย 

นำ�ส�รตัวเติมจ�กผงผักตบชว� ม�ช่วยเสริมจุดเด่นด้�นก�ร 

ทนน้ำ� ทำ�ให้ถ�ดโฟมแป้งมันสำ�ปะหลังส�ม�รถรักษ�รูปทรงได้ดี

เมื่อสัมผัสกับน้ำ� นำ�ม�บรรจุผลไม้ตัดแต่งที่มีน้ำ�เยอะ ทั้งแตงโม  

ส้มโอ และสับปะรดได้เป็นอย่�งดี

โฟม (plastic foam) คืือ พลาสติิกแบบหนึ่่�งที่่�ม่โพรงก๊าซเล็ก ๆ กระจายอย่�ในึ่เนึ่ื�อ
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เพิ�มรายได้ชืุ่มชื่น ล้ำดขอุงเสียเป็่นศ่นย์
 ด้�นนางสาวอรุณี เกาะกลาง ประธ�นกลุ่มวิส�หกิจชุมชน

จักส�นต้นคลุ้มบ้�นวังตง อำ�เภอทุ่งหว้� จังหวัดสตูล กล่�วว่� 

กลุ่มฯ ได้ดำ�เนินก�รผลิตภัณฑ์จักส�นจ�กต้นคลุ้มเป็นเครื่อง

จักส�นทั้งฝ�ชี ตะกร้� โคมไฟ สร้�งร�ยได้ม�เกือบ 10 ปีแล้ว  

ส่วนไส้ต้นคลุ้มที่เหลือท้ิง ใช้ประโยชน์เพียงนำ�ไปทิ้งใต้ต้นไม้ผล  

เช่น มะม่วง เพื่อให้เป็นปุ๋ยบำ�รุงไม้ผลเท่�นั้น กระทั่งปีที่ผ่�นม� 

ทีมวิจัยได้เข้�ม�ศึกษ�ทดลองนำ�ไส้ของต้นคลุ้มไปแปรรูปผ่�น

กระบวนก�รวิจัยเป็น ‘ผงเส้นใยคลุ้ม’ เพื่อเป็นส่วนผสมของ

ต้นแบบถ�ดโฟมแป้งมันสำ�ปะหลัง ทำ�ให้สม�ชิกเห็นว่�เป็น

แนวท�งที่ดีในก�รต่อยอดใช้ประโยชน์จ�กต้นคลุ้ม เพื่อเป็น 

ช่องท�งในก�รเพ่ิมร�ยได้จ�กวัสดุเหลือท้ิงในอน�คต ขณะเดียวกัน 

กลุ่มฯ ยังมีแนวคิดนำ�องค์คว�มรู้จ�กทีมวิจัยม�ใช้ประโยชน์ 

ทำ�เป็นกล่องกระด�ษทิชชูและกรอบรูปจ�กวัสดุต้นคลุ้ม ซึ่งเป็น

แนวท�งที่ไดร้บัคว�มนยิมในก�รใชว้สัดจุ�กธรรมช�ตอิย�่งคุม้ค�่ 

และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 จะเห็นได้ว่�พล�สติกชีวภ�พที่ ได้จ�กก�รนำ�วัสดุเหลือใช้ 

ม�ใช้ประโยชน์นั้นช่วยลดปริม�ณเศษวัสดุเหลือใช้ ในชุมชน  

ทั้งยังเป็นก�รเพิ่มมูลค่�ให้เศษวัสดุเหลือทิ้ง นำ�กลับม�ใช้

ประโยชน์ได้อย่�งคุ้มค่�ต�มแนวท�งโมเดลเศรษฐกิจ BCG ลด

ภ�ระให้ภ�ครัฐและอุตส�หกรรมในก�รกำ�จัดขยะได้อีกด้วย
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สายทอง ศิลา และ พลอยพรรณ จิตราช

หากพ่ดถ้ำ้งยุค่นำ�าแข็ง หล้ำายค่นอุาจัน้กถ้ำ้งสภูาพแวดล้ำ้อุมที�ป่กค่ล้ำุมไป่ด้วยหิมะแล้ำะ
แผ้น่นำ�าแข็ง เหมอุ่นการ์ตูน่เร่�อุง Ice Age แตู่กบัยุค่นำ�าแข็งในพ่�นที�แหล้ำมมล้ำาย ่กลั้ำบเป็่น

พ่�นที�ราบกว้าง ไร้พรมแดนขอุงนำ�าทะเล้ำ แล้ำะบางแห่งมีทุ่งหญ้าสะวันนาป่กค่ล้ำุม

ช้้�งสำเตูโกดอุน
แห้�งถำ��เลเสำตูโกดอุน 
มรดกจ�กยุค์นำ��แข็็ง
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ทุ่่�มาภาพ์ : Fida Mat Stafa

สำมยัไพลสโตซนี (Pleistocene epoch) ประม�ณ 1.8 ล�้นป ี

ถงึ 10,000 ปกีอ่น เปน็ชว่งที่โลกเกดิยคุน้ำ�แขง็ซ้ำ�ไปซ้ำ�ม� 

พืน้ทีห่ล�ยแหง่เกดิแผน่น้ำ�แขง็ปกคลมุ และระดบัน้ำ�ทะเลลดลง

อย�่งม�ก บรเิวณเสน้ศนูยส์ตูรตรงแหลมมล�ยจูงึกล�ยเปน็ผนืท่ี

เชือ่มโยงกนัเป็นแผน่ดนิกว้�งใหญ่ เปน็ทีอ่�ศยัของสตัวน์�น�ชนดิ 

รวมถึงช้�งสเตโกดอน (Stegodon)

 ถ้ำ�เลสเตโกดอน อำ�เภอทุ่งหว้� จังหวัดสตูล อยู่ในเขตพื้นที่

อุทย�นธรณีโลกสตูล (Satun Global Geopark) เป็นบริเวณที่มี

ก�รค้นพบฟอสซิลของช้างสเตโกดอน สภ�พของถ้ำ�เลสเตโก-

ดอนในปัจจุบัน เป็นถ้ำ�ที่อยู่ติดทะเล และมีน้ำ�ทะเลท่วมตลอด

ทั้งแนวถ้ำ� ก�รเข้�ไปสำ�รวจหรือท่องเที่ยวภ�ยในถ้ำ�ต้องพ�ยเรือ

เข้�ไปเพ่ือชมคว�มงดง�มภ�ยในถ้ำ� แต่ห�กย้อนกลับไปในช่วง

เวล�ที่ช้�งสเตโกดอนอ�ศัยอยู่ ในสมัยไพลสโตซีน ถ้ำ�แห่งนี้อยู่

เหนือจ�กระดับน้ำ�ทะเล จึงเป็นที่อยู่อ�ศัย หลบซ่อนของสัตว์
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หล�ยชนิด จ�กหลักฐ�นฟอสซิลอื่น ๆ ที่พบในถ้ำ�เลสเตโกดอน  

พบว่�มีช้�งอีกสกุลหนึ่ง คือ ช้�งเอลิฟ�ส (Elephas) ซึ่งเป็นต้น

ตระกูลของช้�งเอเชียในปัจจุบัน แรดโบร�ณอีก 2 สกุล คือ  

เกนด�ทีเรียม (Gaindatherium) และคิโลทีเรียม (Chilotherium)  

เศษซ�กฟอสซิลของสัตว์ใหญ่เหล่�นี้ สันนิษฐ�นอ�จเกิดจ�ก

ก�รถูกล่�แล้วนำ�ชิ้นส่วนต่�ง ๆ เข้�ม�หลบกินในถ้ำ� และชิ้นส่วน

กระดูกที่กระจัดกระจ�ยอ�จเกิดจ�กก�รนำ�พ�ของสัตว์กินซ�ก

ซึ่งเป็นสัตว์ฟันแทะขน�ดเล็กนำ�เข้�ม�ในถ้ำ� เมื่อเวล�ผ่�นไป 

หล�ยหมื่นปี เศษซ�กกระดูกสัตว์แปรสภ�พกล�ยเป็นฟอสซิล 

เช่นเดียวกับถ้ำ�หินปูนที่แปรสภ�พไปด้วยเช่นกัน 

 ก�รค้นพบฟอสซิลช้�งสเตโกดอนเกิดขึ้นในถ้ำ�วังกล้วย 

(ชื่อเดิมของถ้ำ�เลสเตโกดอน) เมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยช�วบ้�น

ท่ีเข้�ไปดำ�น้ำ�จับกุ้ง ได้บังเอิญไปพบชิ้นส่วนประหล�ดลักษณะ

คล้�ยหินสีน้ำ�ต�ลไหม้ หนักประม�ณ 5.3 กิโลกรัม ย�วประม�ณ  

44 เซนติเมตร จงึไดเ้ก็บกอ้นประหล�ดนัน้ไว ้ตอ่ม�เมือ่นกับรรพ-

ชีวินวิทย�ได้ม�ตรวจสอบจึงพบว่�เป็นชิ้นส่วนกระดูกข�กรรไกร

พรอ้มฟนักร�มซีท่ี ่2 และ 3 ด�้นล�่งขว�ของช�้งสกลุสเตโกดอน  

อ�ยปุระม�ณ 1.8 ล�้นป ีถงึ 10,000 ปีม�แลว้ อยูใ่นยคุไพลสโตซนี  

ซึ่งถือเป็นก�รค้นพบซ�กดึกดำ�บรรพ์สัตว์วงศ์งวงครั้งแรกของ 

ภ�คใต ้นำ�ไปสูก่�รสำ�รวจพืน้ทีอ่ำ�เภอทุง่หว�้ใต ้จนค้นพบฟอสซลิ

ของสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมอีกหล�ยร้อยชิ้น นับเป็นก้�วแรกสู่ก�ร

ผลักดันให้จังหวัดสตูลกล�ยเป็นอุทย�นธรณีโลก

 จ�กก�รศึกษ�ของพิพิธภัณฑ์วิจัยไม้กล�ยเป็นหินและทรัพย�กร 

ธรณีภ�คตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ มห�วิทย�ลัย

ร�ชภัฏนครร�ชสีม� ซึ่งได้ศึกษ�ฟอสซิลของช้�งดึกดำ�บรรพ์จ�ก

แหล่งฟอสซิลในจังหวัดนครร�ชสีม� พบว่�ช้�งสเตโกดอนและ

ช้�งเอลิฟ�สอ�ศัยอยู่ในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอด

สมัยไพลสโตซีนหรือสมัยน้ำ�แข็ง (ice age) โดยสืบเผ่�พันธุ์ม�

จ�กบรรพบุรุษที่เก่�แก่กว่� และได้พัฒน�ฟันกร�มให้ส�ม�รถกิน

ได้ทั้งใบไม้ กิ่งไม้ และหญ้� อย่�งไรก็ต�มช้�งสเตโกดอนน่�จะ 

ฟอสซิิลฟันช้้างสเติโกด์อน

Sci VarietySci Variety
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สูญพันธุ์ไปในช่วงที่อ�ก�ศหน�วเย็นที่สุดและมีคว�มแห้งแล้ง

แบบสะวันน� ก่อนสิ้นสุดสมัยน้ำ�แข็งเมื่อร�ว 25,000 ปีก่อน  

แต่บ�งพวกที่อพยพโยกย้�ยถิ่นไปจนถึงหมู่เก�ะในอินโดนีเซีย  

อยูต่อ่ไปไดจ้นถงึเมือ่ประม�ณ 13,000 ปก่ีอน และอ�จจะสญูพนัธุ์

ไปดว้ยภยัธรรมช�ตจิ�กภเูข�ไฟหรอืจ�กก�รล�่ของมนุษย์โบร�ณ

ที่อยู่ร่วมสมัยกัน

 ก�รค้นพบฟอสซิลช้�งโบร�ณจึงมีคว�มสำ�คัญทั้งในแง่ก�ร

พฒัน�บริบทเชงิพืน้ที ่ยกระดบัเปน็พืน้ทีท่อ่งเทีย่วท�งธรณวีทิย�

ที่ช่วยเพ่ิมร�ยได้ให้แก่ชุมชนและยังมีคว�มสำ�คัญในเชิงวิช�ก�ร 

เป็นจิ๊กซอว์หนึ่งที่จะเชื่อมโยงเรื่องร�วของโลกบรรพก�ล เพื่อให้

ชอ่งโหวแ่ห่งก�ลเวล�ไดรั้บก�รเตมิเตม็ ส�ม�รถเล�่ข�นเร่ืองร�ว

ในอดีตสู่คนในยุคปัจจุบันและอน�คตได้เรียนรู้กันต่อไป

Sci VarietySci Variety

ฟอสซิิลฟันแรด์ Rhinoceros sondaicus ทุ่่�พ์บในถ้้ำเลสเติโกด์อน
ที่่�มาภาพ : ช้วลิติ วิทุ่ยานนทุ่์
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สุวัฒน์ แสงเกิดทรัพย์
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ร่างกายขอุงสิ�งมีชื่ีวิตูทุกชื่นิดล้ำ้วนป่ระกอุบไป่ด้วยเซล้ำล้ำ์ 
โดยเซล้ำล้ำ์ขอุงสิ�งมีชื่ีวิตูหล้ำายเซล้ำล้ำ์อุย่างเห็ดรา พ่ชื่ สัตูว์

รวมถ้ำ้งค่นเรานั�นเป็่นเซล้ำล์้ำแบบย่ค่าริโอุตู ซ้�งมีค่วามแตูกตู่าง
จัากเซล้ำล้ำ์โพรค่าริโอุตูขอุงพวกสิ�งชื่ีวิตูเซล้ำล้ำ์เดียวตูรงที�มี
เย่�อุหุ้มเซล้ำล้ำ์ นิวเค่ล้ำียส แล้ำะอุอุร์แกเนล้ำ (organelles) 
เป็่นโค่รงสร้างพิเศษค่อุยทำาหน้าที�ตู่าง ๆ ภูายในเซล้ำล้ำ์ 

แม�มอุบให้้...
ฝ�กไว้ในไมโทค์อุนเดรีย

แม�มอุบให้้...
ฝ�กไว้ในไมโทค์อุนเดรีย
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ลักษ์ณะและองค้์ป่ระกอบของเซิลล์ยูค้าริโอติ

* เอกพจนึ่์คืือ mitochondrion

ในบรรด�ออร์แกเนลทั้งหล�ยที่อยู่ในเซลล์ มีออร์แกเนลขน�ดเล็กที่ชื่อว่� 

ไมโทคอนเดรีย (mitochondria*) มหีน้�ทีเ่ผ�ผล�ญพลงัง�นภ�ยในเซลล ์

และมีสิ่งที่พิเศษกว่�ออร์แกเนลอื่น ๆ คือ มีส�รพันธุกรรมเป็นของตัวเอง

 ส�รพันธุกรรมบนไมโทคอนเดรียมีคว�มพิเศษตรงทีจ่ะสบืทอดม�จ�กฝ�่ยแมผ่�่น

ท�งเซลล์ไข่เท�่น้ัน ไม่ส�ม�รถถ�่ยทอดผ�่นไมโทคอนเดรยีจ�กเซลลส์เปริม์ของพ่อ

ได้เลย ด้วยคว�มพิเศษดังกล่�วน้ีจึงมีก�รประยุกต์ใช้ประโยชน์หล�ยด้�น 

Sci Variety

 ทางการแพทย์ มีก�รนำ�ม�ใช้วินิจฉัยและ

ค�ดก�รณ์ก�รเกิดโรคท�งพันธุกรรมที่ได้รับ

ก�รสบืทอดม�จ�กท�งฝ�่ยแม ่เชน่ กลุม่อ�ก�ร 

เคิร์นส์-เซเยอร์ (Kearns–Sayre syndrome) 

ต�บอดสี 

 ทางสัตววิทยา เร�นำ�คว�มรู้เรื่องส�ร

พันธุกรรมบนไมโทคอนเดรียม�ประยุกต์ ใช้ 

ในก�รศึกษ�เกี่ยวกับสัตว์ต่�ง ๆ ได้ ตัวอย่�ง

เช่น ศึกษ�ก�รแพร่กระจ�ยของผึ้งโพรงไทย 

(Apis cerana) จ�กจำ�นวนรังผึ้ง 170 รัง พบว่�  

ประช�กรผึ้งโพรงไทยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 

ไดแ้ก่ ประช�กรผึง้โพรงไทยจ�กภ�คเหนือของ

ประเทศไทย, ค�บสมุทรไทยและเก�ะภูเก็ต, 

และหมูเ่ก�ะสมุย หรอืศึกษ�ชนดิคว�ยทอ้งถ่ิน

จำ�นวน 165 ตัวในจังหวัดเชียงร�ย ขอนแก่น 

สรุนิทร ์อทุยัธ�นี นครศรธีรรมร�ช และตรัง ซึง่

พบว�่ คว�ยทอ้งถิน่ในประเทศไทยแบง่ออกได้

เปน็ 3 ส�ย คอื คว�ยภูเข�ซึง่เปน็คว�ยท้องถิน่

แถบจังหวัดเชียงร�ย คว�ยทะเลซ่ึงเป็นคว�ย

ท้องถิ่นแถบจังหวัดตรัง และคว�ยลุ่มน้ำ�ซึ่ง

เป็นคว�ยทอ้งถิน่แถบจงัหวดัขอนแกน่ สรุนิทร ์

อุทัยธ�นี และนครศรีธรรมร�ช

 เร�ยังใช้ส�รพันธุกรรมบนไมโทคอนเดรีย

บ่งชี้ชนิดของสัตว์ได้ด้วย เช่น ในปี พ.ศ. 2543 

มีก�รพบหอยสองฝ�ที่ ไม่ใช่หอยท้องถิ่นใน

ประเทศไทยตรงบรเิวณอ�่วไทยและมห�สมทุร

อันด�มัน ซึ่งหอยสองฝ�ที่พบในบริเวณดัง

กล่�วนั้นมีลักษณะแตกต่�งกัน แต่เมื่อศึกษ�

ส�รพนัธกุรรมบนไมโทคอนเดรียกลบัพบว่�เปน็

หอยแมลงภู่สีดำ�ล�ยเพียงชนิดเดียวยน่ทุ่่�อยู�บนสารพ์นัธุกรรมบนไมโทุ่ค้อนเด์รย่จะถ้�ายทุ่อด์มายังรุ�นลกูจากทุ่างฝ่่ายแม�เทุ่�านัน้ (ซ้ิาย)
ย่นทุ่่�อยู�บนสารพ์ันธุกรรมบนไมโทุ่ค้อนเด์ร่ยจากทุ่างฝ่่ายพ์�อจะไม�ถ้�ายทุ่อด์มายังรุ�นลูก (ขวา)

ไซโทพลาซึม

เวสิเคิล

กอลจิคอมเพล็กซ์

ไลโซโซม

ร่างแหเอนโดพลาสมิก

ไมโทคอนเดรีย

นิวเคลียส

เยื่อหุ้มเซลล์

เซนทริโอล

ไรโบโซม

Sci Variety
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 ก�รบ่งช้ีชนิดสัตว์ด้วยก�รวิเคร�ะห์ส�รพันธุกรรมบนไมโท-

คอนเดรยียงันำ�ไปประยุกต์ใชเ้พือ่ก�รอนรัุกษส์ตัวป่์�ไดด้ว้ย อย�่ง

กรณกี�รลกัลอบล�่หรอืค้�สตัวป์�่ ท่ีบ�งคร้ังนัน้วตัถพุย�นสตัวป่์�

ทีย่ดึม�ไดมั้กจะมีปรมิ�ณนอ้ย เป็นเศษชิน้สว่นอวยัวะของสตัวป์�่ ม ี

ลักษณะเส่ือมสภ�พหรือผ่�นก�รแปรรูป ก�รวิเคร�ะห์ส�รพันธุกรรม 

บนไมโทคอนเดรยีจงึเปน็วธิท่ีีส�ม�รถระบชุนดิของสตัวป์�่ รวมถงึ 

ระบุโทษของผู้กระทำ�คว�มผิดได้ด้วย

 ทางนิติวิทยาศาสตร์ คว�มพิเศษและจำ�เพ�ะของส�รพันธุกรรม 

บนไมโทคอนเดรียที่ใช้ติดต�มบรรพบุรุษท�งฝ่�ยของแม่ได้ หรือ

กล�่วอกีนยันงึก็คือ ส�รพนัธกุรรมบนไมโทคอนเดรียนำ�ม�ใชเ้พือ่

ระบุสม�ชิกในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับม�รด� นำ�ม�ใช้ประโยชน์

ในก�รสืบสวนสอบสวนคดีต่�ง ๆ ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ เช่น

กรณีที่พบเส้นผมในสถ�นที่เกิดเหตุฆ�ตกรรม ก�รวิเคร�ะห์ส�ร

พนัธกุรรมบนไมโทคอนเดรยีจ�กเสน้ผมทีพ่บในทีเ่กดิเหตจุะชว่ย

ให้ระบุตัวฆ�ตกรได้ง่�ยและแม่นยำ�ขึ้น 

 ด้านมานุษยวิทยา เร�ใช้ศึกษ�ก�รตั้งถิ่นฐ�นและก�รอพยพ 

ของมนุษย์ ในอดีตได้ จ�กก�รศึกษ�ไมโทคอนเดรียจ�กกลุ่ม

ตัวอย่�งจำ�นวน 147 คน จ�ก 5 ทวีป ได้ข้อสรุปว่� มนุษย์ 

สืบเชื้อส�ยม�จ�กผู้หญิงคนหนึ่งอ�ศัยในทวีปแอฟริก�เมื่อ

ประม�ณ 200,000 ปีที่แล้ว และขน�นน�มบรรพบุรุษของ 

ไมโทคอนเดรียนี้ว่� “ไมโทคอนเดรียของอีฟ” ซึ่งเป็นชื่อของ 

ผู้หญิงคนแรกที่พระเจ้�สร้�งขึ้นต�มที่อธิบ�ยไว้ ในพระคัมภีร์

ไบเบิลของศ�สน�คริสต์ 

 ก�รศึกษ�ส�รพันธุกรรมบนไมโทคอนเดรียยังทำ�ให้เร�ทร�บ

ถึงเส้นท�งก�รอพยพของมนุษย์ในอดีต เมื่อ 50,000 ปีก่อน 

มนุษย์ใช้เส้นท�งตอนใต้อพยพไปยังเอเชียตะวันตก เอเชียใต้ 

และออสเตรเลีย และเมื่อประม�ณ 40,000 ปีที่แล้ว มนุษย์ใช้

เส้นท�งตอนเหนืออพยพไปยังแอฟริก�เหนือ เอเชียตะวันออก 

เอเชียเหนือ และยุโรป โดยก�รกระจ�ยตัวครั้งใหญ่คร้ังสุดท้�ย

ของกลุ่มมนุษย์เข้�สู่ทวีปอเมริก�ค�ดว่�เกิดข้ึนเมื่อ 30,000 ถึง 

15,000 ปีก่อน 

 ส�รพันธุกรรมบนไมโทคอนเดรียยังระบุได้ว่�มนุษย์ในยุค

ปัจจุบัน (Homo sapiens) เคยมีบรรพบุรุษร่วมกันกับมนุษย์ 

นีแอนเดอร์ทัล (Neanderthals) เมื่อประม�ณ 690,000 ถึง 

550,000 ปทีีแ่ลว้ แตม่นษุย์ในยุคปจัจบุนักบัมนษุยน์แีอนเดอรท์ลั

ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประช�กรเดียวกัน
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 ก�รนำ�ข้อมูลส�รพันธุกรรมบนไมโทคอนเดรียม�ใช้ร่วมกับ

ข้อมูลท�งประวัติศ�สตร์ ช�ติพันธุ์วิทย� และโบร�ณคดีส�ม�รถ

ให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ เก่ียวกับประวัติศ�สตร์ได้ เช่นในกรณี

ร�ชวงศ์โรม�นอฟ ซึ่งเป็นร�ชวงศ์สุดท้�ยของรัสเซีย 

 ซ�รน์โิคลสัที ่2 แหง่รสัเซยี (Tsar Nicholas II) แตง่ง�นกบัซ�ร-์

รีน�อะเลกซนัดร� (Tsarina Alexandra) ท้ังคูม่บุีตรส�วสีค่น ไดแ้ก ่

ออลก� (Olga), ต�เตยีน� (Tatiana), ม�เรยี (Maria), อะนสัต�เซยี  

(Anastasia) และบตุรช�ยหนึง่คน คอื อะเลกเซย์ (Alexei) คนืหนึง่ 

ในปี พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) ร�ชวงศ์โรม�นอฟถูกประห�รชวีติโดย 

พรรคบอลเชวิก (Bolshevik) แต่นักประวัติศ�สตร์บ�งคนต้ังข้อ

สงัเกตว่�สม�ชิกในร�ชวงศ์โรม�นอฟอ�จจะไมไ่ดเ้สยีชวีติทัง้หมด 

 ป ีพ.ศ. 2534 มกี�รคน้พบหลมุตืน้ทีมี่โครงกระดกูมนษุยเ์ก�้ชิน้  

ห่�งจ�กเมืองเยค�เตรินบุร์ก (Yekaterinburg) ประเทศรัสเซีย ประม�ณ  

32 กิโลเมตร ซึ่งพิสูจน์ได้ว่�เป็นของซ�ร์นิโคลัสที่ 2 แห่งรัสเซีย 

ซ�ร์รีน�อะเลกซนัดร� และลกูส�วอกีส�มคน คอื ออลก� ต�เตียน�  

และอะนัสต�เซยี  มีสองศพห�ยไป มคีว�มเปน็ไปได้ไหมทีม่�เรยีกบั 

อะเลกเซย์หนีออกม�ได้ ? 

 อีก 16 ปตีอ่ม� ในป ีพ.ศ. 2550 มกี�รขุดพบโครงกระดกูทีค่�ด

ว่�จะเป็นสม�ชิกสองคนที่เหลือของครอบครัวโรม�นอฟ ซึ่งเมื่อ 

นำ�ไปตรวจพสิจูน์โดยวธิทีดสอบส�รพนัธกุรรมบนไมโทคอนเดรยี  

ผลทีอ่อกม�กย็นืยนัว�่ทัง้สองศพทีพ่บนัน้คือ ม�เรยีกับอะเลกเซย์  

สม�ชกิอกีสองคนของร�ชวงศ์โรม�นอฟทีถ่กูสงัห�รในป ีพ.ศ. 2461  

จริง ๆ

 ก�รตรวจพิสูจน์นี้ทำ�สำ�เร็จได้ โดยใช้ตัวอย่�งดีเอ็นเอจ�ก 

เจ้�ช�ยฟิลิป ดุ๊กแห่งเอดินบะระ ซ่ึงมีคว�มเก่ียวข้องท�งส�ยเลือด 

กับร�ชวงศ์โรม�นอฟโดยตรง ทั้งท�งฝั่งซ�ร์นิโคลัสท่ี 2 และ 

ซ�ร์รีน�อะเลกซันดร� แต่อย่�งท่ีเร�ทร�บกันแล้วว่�ส�รพันธุกรรม 

บนไมโทคอนเดรียส่งผ่�นม�ท�งฝั่งแม่เท่�นั้น จึงต้องไปสืบส�ว

เอ�ท�งส�ยซ�ร์รีน�อะเลกซันดร� ซึ่งเป็นพ่ีน้องร่วมส�ยโลหิต 

ของเจ้�หญิงวิกทอเรีย; พระอัยยิก� (ย�ย) ของเจ้�ช�ยฟิลิป 

แน่นอนว่�ส�รพันธุกรรมบนไมโทคอนเดรียจ�กโครงกระดูกของ

ซ�ร์รีน�อะเลกซันดร�และลูกทั้ง 5 คน ตรงกับของเจ้�ช�ยฟิลิป  

ปริศน�ที่ย�วน�นของร�ชวงศ์โรม�นอฟจึงคลี่คล�ยลงได้ด้วย

เหตุนี้

 ส�รพันธุกรรมบนไมโทคอนเดรียของฝ�กจ�กแม่ยังมีประโยชน์ 

อีกหล�กหล�ยด้�นดังท่ีได้กล่�วม�ข้�งต้น ท้ังท�งก�รแพทย์ 

เพ่ือก�รวนิจิฉยัโรค เพ่ือศึกษ�ก�รกระจ�ยพันธ์ุของสัตว์ชนิดต�่ง ๆ   

นอกจ�กน้ีส�รพันธุกรรมบนไมโทคอนเดรียยังส�ม�รถใช้ระบุ 

อัตลักษณ์บุคคล และเปิดเผยก�รอพยพของมนุษย์จ�กทวีปแอฟริก�

ที่แพร่กระจ�ยไปส่วนต่�ง ๆ ของโลก

แผนผังราชสันตติวงศ์
ในสมเด็จพระราชินีนาถวิกทอเรีย

สมเด็จพระราชินีนาถวิกทอเรีย (Queen Victoria)

เจ้าหญิงวิกทอเรีย แห่งเฮ็สเซอและริมไรน์
(Princess Victoria of Hesse and by Rhine)

เจ้าชายหลุยส์
แห่งบัทเทินแบร์ค

(Prince Louise of Battenberg)

หลุยส์ที่ 4 
แกรนด์ดุ๊กแห่งเฮ็สเซอ

(Louis IV, Grand Duke of Hesse)

ซาร์รีนาอะเลกซันดรา
(Tsaritsa Alexandra)

ซาร์นิโคลัสที่ 2 
แห่งรัสเซีย 

(Tsar Nicholas II)

ออลกา (Olga), ตาเตียนา (Tatiana), มาเรีย (Maria),
 อะนัสตาเซีย (Anastasia) และอะเลกเซย์ (Alexei)

เจ้าหญิงอลิซแห่งบัทเทินแบร์ค
(Princess Alice of Battenberg)

เจ้าชายแอนดรูว์
แห่งกรีซและเดนมาร์ก

(Prince Andrew of Greece and Denmark)

เจ้าชายฟลิิป 
ดุ๊กแห่งเอดินบะระ

(Prince Philip, Duke of Edinburgh)

เจ้าหญิงอลิซ
(Princess Alice,Grand Duchess of Hesse)

Sci Variety
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บทความพิเศษบทความพิเศษ
ปริทัศน์ เทียนทอง

“นักวิทยาศาสตูร์” เป็่นอีุกหน้�งอุาชื่ีพที�น่ายกย่อุงแล้ำะค่วรให้ค่วามสำาค่ัญ 
เพราะงานวิจััยแตู่ล้ำะชื่ิ�นนั�นทำาด้วยค่วามมุ่งมั�นแล้ำะทุ่มเทเพ่� อุชื่่วยพัฒนา
ค่ณุีภูาพชื่วีติูค่วามเป็่นอุย่่ขอุงมนษุย์ใหด้ขี้�นในทกุดา้น ในป่ระเทศไทยขอุงเรา 
ทกุป่กีจ็ัะมีการมอุบ “รางวัล้ำนกัวิทยาศาสตูร์ดเีดน่” ให้แก่นกัวิทยาศาสตูร์ไทย
ที�มผี้ล้ำงานวจิัยัโดดเดน่ เป็่นที�ยอุมรบั ตูอุบโจัทยแ์ล้ำะสรา้งคุ่ณีค่า่ใหแ้กสั่งค่ม 

ศ�สำตูร�จ�รย์ ดร. นพ.วิปร วิประกษ์ิตู 
นักวิทย�ศ�สำตูร์ดีเด�น 2565

ผูู้้ค์้นพบโรค์โลห้ิตูวิทย�ช้นิดให้ม� “โรคเคแอลเอฟ 1”
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บทความพิเศษบทความพิเศษ

มูลนิธิส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีในพระบรม

ร�ชูปถัมภ์จัดพิธีมอบร�งวัลนักวิทย�ศ�สตร์ดีเด่นข้ึนทุกปี 

เพื่อเป็นเกียรติแก่นักวิทย�ศ�สตร์ไทยที่มีผลง�นวิจัยดีเด่นที่สุด

ท�งวิทย�ศ�สตร์ในส�ข�ของตน  โดยอ�จเป็นผลง�นด้�นปฏิบัติ

หรือทฤษฎีที่เป็นวิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�น (วิทย�ศ�สตร์ก�ยภ�พ 

วิทย�ศ�สตร์ชีวภ�พ และคณิตศ�สตร์) ซึ่งทำ�ภ�ยในประเทศ

เป็นส่วนใหญ่ ม�จ�กก�รวิจัยค้นคว้�ของตนที่ดำ�เนินก�รต่อ

เนื่อง เป็นที่ยอมรับในวงก�รวิทย�ศ�สตร์ทั้งภ�ยในประเทศ 

และระดบัน�น�ช�ตวิ�่ช่วยเพิม่พนูพืน้ฐ�นคว�มรู้ในส�ข�นัน้ หรอื

นำ�ไปใชเ้ปน็ประโยชน์ไดอ้ย�่งแท้จริง นอกจ�กนีนั้กวทิย�ศ�สตรด์ี

เด่นยงัตอ้งเปน็บคุคลผูป้ระพฤตตินเป็นท่ีน�่เค�รพนบัถือ มบีคุลกิ

ก�รว�งตัวและนิสัยเป็นที่นิยม อุทิศตนให้แก่วิทย�ศ�สตร์อย่�ง

ต่อเนื่องด้วยคว�มสำ�นึกในก�รสร้�งวิทย�ศ�สตร์เพื่อส่วนรวม

 สำ�หรับในปีนี้ คณะกรรมก�รร�งวัลนักวิทย�ศ�สตร์ดีเด่นมี

มติเปน็เอกฉันท์ใหศ้�สตร�จ�รย ์ดร. นพ.วปิร วปิระกษติ อ�จ�รย์

ประจำ�ส�ข�โลหิตวิทย�และอองโคโลยี ภ�ควิช�กุม�รเวชศ�สตร์ 

คณะแพทยศ�สตร์ศิริร�ชพย�บ�ล มห�วิทย�ลัยมหิดล ผู้มีคว�ม

เช่ียวช�ญด้�นโลหิตวิทย�โดยเฉพ�ะโรคเม็ดเลือดแดงและโรค

โลหิตจ�งธ�ลัสซีเมีย มีคว�มเป็นเลิศท�งวิช�ก�ร (academic  

excellence) มีผลง�นวิจัยที่มีคุณภ�พดีเด่น (high quality  

research output) มีคว�มสำ�คัญและเป็นคุณประโยชน์ต่อ

ประเทศช�ติ (nationally important) และเป็นที่ประจักษ์ใน 

ระดับส�กล (globally visible) คว้�ร�งวัลนักวิทย�ศ�สตร์ดีเด่น 

ส�ข�วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ประจำ�ปี 2565 

เป่ิดป่ระวัตูิ ศ. ดร. นพ.วิป่ร วิป่ระกษิตู
 ศ. ดร. นพ.วิปร วิประกษิต จบหลักสูตรแพทยศ�สตร์บัณฑิต  

ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญร�งวัลคะแนนยอดเยี่ยมตลอด

หลกัสตูรในวชิ�อ�ยรุศ�สตร ์จ�กศริิร�ชพย�บ�ล โรงเรยีนแพทย์

แห่งแรกในประเทศไทย ได้รับก�รฝึกฝนให้เป็นกุม�รแพทย์ 

และกุม�รเวชศ�สตร์ด้�นโลหิตวิทย� ก่อนจะไปศึกษ�ต่อที่ 

สหร�ชอ�ณ�จกัร และไดร้บัปรชัญ�ดษุฎบีณัฑติ (ปริญญ�เอก) จ�ก
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มห�วทิย�ลัยออกซฟอรด์ (University of Oxford) ในป ีพ.ศ. 2545  

และจบก�รฝึกอบรมท�งโลหิตวิทย�ระดับอณูพันธุศ�สตร์ที่ 

Weatheral Institute of Molecular Medicine กับศ�สตร�จ�รย์ 

Douglas R. Higgs, FRS (ร�ชบัณฑิต) ในปี พ.ศ. 2547 

 หลังจ�กนั้นจึงกลับไปยังมห�วิทย�ลัยมหิดล โดยได้รับก�ร 

แตง่ตัง้ใหเ้ปน็อ�จ�รยภ์�ควชิ�กมุ�รเวชศ�สตร ์โรงพย�บ�ลศริริ�ช 

และได้รับตำ�แหน่งศ�สตร�จ�รย์ในปี พ.ศ. 2558 ก�รวิจัยคร้ัง 

สำ�คัญนั้นมุ่งเน้นไปที่ก�รแปลคว�มเชื่อมโยงระหว่�งชีววิทย� 

ระดับอณูพันธุศ�สตร์ขั้นพื้นฐ�นกับก�รปฏิบัติท�งโลหิตวิทย� 

ในง�นประจำ�วนั ก�รใช้โรคท่ีสบืทอดกันม�กท่ีสดุในภูมภิ�คเอเชีย

ซึ่งได้เลือกใช้โรคธ�ลัสซีเมียเป็นต้นแบบ

 ศ. ดร. นพ.วิปรได้รับร�งวัลผลง�นวิจัยดีเด่นประจำ�ปี 2558 

จ�กสภ�วิจัยแห่งช�ติ ด้วยผลง�นก�รค้นพบโรคท�งโลหิตวิทย�

ชนิดใหม่ในมนุษย์ และได้รับร�งวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งช�ติ ส�ข�

วทิย�ศ�สตรก์�รแพทย์ประจำ�ปงีบประม�ณ 2564 จ�กสำ�นกัง�น

ก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.) จ�กก�รที่ได้เป็นนักวิจัยร�ยแรกของโลก

ที่ค้นพบโรคโลหิตจ�งท�งพันธุกรรมเคแอลเอฟ 1 (KLF-1)

ผ้ล้ำงานวิจััยตูอุบโจัทย์ค่วามตู้อุงการ
ขอุงผ้่้ป่่วยแล้ำะรับใชื่้สังค่ม
 ศ. ดร. นพ.วิปรเป็นผู้นำ�ในก�รวิจัยเพื่อผู้ป่วยโรคธ�ลัสซีเมีย  

ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจ�กคว�มผิดปกติท�งโลหิตวิทย�ที่ถ่�ยทอด 

ท�งพันธุกรรม เป็นส�เหตุอันดับ 1 ของภ�วะซีดท่ีพบม�กใน

ช�วไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีผลง�นวิจัยม�กกว่� 

100 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรคดังกล่�วครอบคลุมในทุกมิติต้ังแต่

ก�รพัฒน�ก�รตรวจวินิจฉัย ก�รตรวจคัดกรองเพื่อก�รควบคุม

ปอ้งกนั ก�รวจิยัย�ใหม ่ๆ  เพือ่ก�รรักษ� เชน่ ย�ขบัเหลก็ ไปจนถงึ 

แหล่งข้อมูล
- https://mhesi.go.th/index.php/pr-executive-news/7720-2565-4.html
- https://www.promotion-scitec.or.th/outsciaward.htm
- http://www.atgenes.com/about
- https://www.nstda.or.th/sci2pub/nrct-awards-2564/

ก�รวิจัยในเชิงสังคม เช่น ก�รศึกษ�คุณภ�พชีวิต ก�รเข้�ถึง

บริก�ร โดยผลง�นเหล่�นี้ ได้รับก�รอ้�งอิงหล�ยพันครั้งในระดับ

น�น�ช�ติ รวมทั้งได้พัฒน�ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในก�ร

ตรวจประเมินภ�วะเหล็กสะสมในหัวใจและตับ ด้วยเครื่อง MRI 

ซึ่งต่อม�ได้ ใช้เป็นม�ตรฐ�นเพื่อใช้ ในก�รวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง

และแม่นยำ�ให้กับผู้ป่วยทั้งในประเทศไทยและภูมิภ�คอ�เซียน

 ในช่วงวิกฤตโรคโควิด 19 ศ. ดร. นพ.วิปรได้นำ�คว�มรู้จ�ก 

ก�รทำ�ง�นวิจัยท�งด้�นก�รตรวจส�รท�งพันธุกรรมม�ปรับใช้

ในก�รตรวจห�เชื้อไวรัสก่อโรคโควิด 19 ให้แก่ประช�ชน โดย

เฉพ�ะอย�่งยิง่ผูด้อ้ยโอก�สต�มชมุชนต�่ง ๆ  ที่ไมส่�ม�รถเข�้ถึง 

ก�รตรวจ โดยได้ดัดแปลงรถกระบะเปน็ "รถเกบ็ตัวอย�่งชวีนริภยั"  

ดว้ยทนุสว่นตวั เพือ่สนบัสนนุก�รตรวจเชงิรกุ ใหส้�ม�รถเดนิท�ง 

ไปถึงชุมชนห่�งไกลในพ้ืนที่ต่�ง ๆ ของประเทศไทยได้ โดย

ออกแบบตดิตัง้หอ้งปฏบิตักิ�รคว�มดนับวกทีม่รีะบบกรองอ�ก�ศ

และฆ่�เชื้อไวรัสติดต้ังบนด้�นหลังรถกระบะ ทำ�ให้เคลื่อนที่ 

ได้สะดวก ผู้ปฏิบัติง�นส�ม�รถเก็บตัวอย่�งผ่�นช่องถุงมือ ทำ�ให้

ไมต่อ้งใชช้ดุ PPE สำ�หรับปอ้งกนัก�รตดิเชือ้ ซึง่ในขณะน้ันกำ�ลงั

ข�ดแคลน และยังช่วยลดขยะอีกด้วย 

 ด้วยคว�มมุ่งม่ันท่ีจะสร้�งสรรค์ส่ิงดี ๆ เพ่ือสังคมและ 

ประเทศช�ติ ศ. ดร. นพ.วิปรได้น้อมเกล้�น้อมกระหม่อมถว�ยรถ

ตน้แบบและสทิธบิตัรของ "รถเกบ็ตวัอย�่งชวีนริภยั" แดพ่ระบ�ท

สมเดจ็พระเจ้�อยูห่วัรชัก�ลที ่10 เมือ่วนัที ่26 เมษ�ยน พ.ศ. 2563  

ภ�ยหลังก�รประเมินคุณภ�พและก�รทดสอบก�รใช้ง�นโดย 

กระทรวงส�ธ�รณสขุ พระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วัทรงพระกรุณ� 

โปรดเกล้�ฯ พระร�ชท�นพระร�ชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดสร้�ง  

"รถเก็บตัวอย่�งชีวนิรภัยพระร�ชท�น" ให้แก่กรมควบคุมโรค 

กระทรวงส�ธ�รณสุข สำ�หรับช่วยเหลือประช�ชนทั่วประเทศ

บทความพิเศษ
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ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม : สวทช. 
(https://bit.ly/3BbQxP2)

‘WATER FiT’ Simple กล้ำอุ่งค่วบค่มุ
การใหน้ำ�าแบบอุตัูโนมตัู ิไมตู่อุ้งใช้ื่ไฟฟา้

เนคเทค สวทช. พัฒน� Water Fit Simple กล่องควบคุม
ก�รให้น้ำ�ในพ้ืนที่เพ�ะปลูกชนิดไม่ต้องใช้ไฟฟ้� สำ�หรับใช้เพิ่ม
ประสิทธิภ�พก�รเพ�ะปลูกในทุกพื้นท่ีก�รเกษตร ไม่เว้นแม้แต่ที่
บนดอยสูง

จุดเด่นของเทคโนโลยีคือ ใช้ถ่�น 9 โวลต์ 1 ก้อนแทนก�รใช้
ไฟฟ้�ได้น�นถึง 1 ปี โดยควบคุมว�ล์วน้ำ�และปั๊มน้ำ�ให้ทำ�ง�นแบบ
อสิระจ�กกันไดส้งูสดุ 4 ตวั กำ�หนดรปูแบบก�รใหน้้ำ�ไดห้ล�กหล�ย
แบบ รองรับก�รทำ�ง�นร่วมกับเซนเซอร์วัดคว�มชื้นดิน ปริม�ณ
น้ำ�ฝน อุณหภูมิ และคว�มช้ืนสัมพัทธ์ ซึ่งก�รควบคุมทั้งหมดส่ัง
ก�รได้ง่�ย ๆ ผ่�นสม�ร์ตโฟน (ระบบแอนดรอยด์) โดยไม่ต้องใช้
อินเทอร์เน็ต

‘หอุมสยาม’ ข้าวหอุมพ่�นนุม่ ตูน้เตูี�ย 
ผ้ล้ำผ้ล้ำติูส่ง ตูา้นทานโรค่ เกบ็เกี�ยวงา่ย

ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์และ 
พนัธมติร พฒัน�ข�้วเจ�้น�ปพีนัธุ์ใหม ่‘หอมสย�ม’ ข�้วหอมพ้ืนนุ่ม  
ต้นเต้ีย ทนแล้ง ต้�นท�นโรคใบไหม้และโรคไหม้คอรวงได้ดี  
ให้ผลผลิตม�กกว่�ข้�วหอมทั่วไป ที่สำ�คัญเมื่อนำ�ม�หุงจนสุก 
มีคว�มหอม นุ่ม อร่อยเทียบเคียงข้�วหอมมะลิ ข้�วชนิดน้ีจึง 
ถือเป็นข้�วหอมพื้นนุ่มส�ยพันธ์ุใหม่ท่ีตอบโจทย์คว�มต้องก�ร
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเกษตรกร โรงสี และผู้บริโภคเป็นอย่�งดี 
ปัจจุบันไบโอเทคได้ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชกับกรมวิช�ก�รเกษตร
เรียบร้อยแล้ว

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม : สวทช. 
(https://bit.ly/3eoMV3h))

บทความพิเศษ
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‘ไมโค่รสไป่ก์' นวตัูกรรมแผ้น่เขม็จัิ�ว
เจัาะตูล้ำาดสุขภูาพแล้ำะค่วามงาม

นกัวจิัยัไทยแล้ำะตูา่งชื่าตูริว่มค่น้พบ
'เชื่่�อุรา' สายพันธุใ์หมข่อุงโล้ำกที� 
'ถ้ำำ�าภูผ่้าเพชื่ร จั.สตู่ล้ำ'

ไมโครนีดเดิลคือนวัตกรรมเข็มขน�ดเล็กกว่� 10 ไมโครเมตร 
สำ�หรับนำ�ส่งส�รสำ�คัญเข้�สู่ชั้นผิวหนัง โดยไม่ก่อให้เกิดคว�มเจ็บ
ปวดหรือร่องรอยบ�ดแผลแบบถ�วร เหม�ะแก่ก�รใช้ง�นทั้งใน
อตุส�หกรรมคว�มง�ม สขุภ�พ และก�รแพทย ์อย�่งไรกต็�มทีผ่�่น
ม�นวัตกรรมนี้ยังมีข้อจำ�กัดเร่ืองก�รผลิตเพื่อใช้ง�นจริง เพร�ะไม่
ส�ม�รถผลิตให้ทันต่อคว�มต้องก�รของตล�ดได้

เพือ่แกป้ญัห�ขอ้จำ�กดัดงักล�่ว ดร.ไพศ�ล ขันชัยทศิ หวัหน้�ทมี
วิจัยเข็มระดับน�โน น�โนเทค สวทช. จึงพัฒน�เทคโนโลยี ‘ไมโคร
สไปก์’ เทคโนโลยีก�รผลิตไมโครนีดเดิลบนผืนผ้�แบบรวดเร็ว มี
กำ�ลังก�รผลิตสงูกว่�ผูผ้ลติในตล�ดโลกถงึ 25 เท�่ อกีท้ังยงัส�ม�รถ
ผลติแผงเขม็ได้ใหญ่ถงึ 2,000 ต�ร�งเซนตเิมตร ซึง่ถอืว�่ใหญท่ีส่ดุ 
ณ ขณะนี้

นักวิจัยไบโอเทคและธน�ค�รทรัพย�กรชีวภ�พแห่งช�ติ 
สวทช. และนักวิจัย CAS (Chinese Academy of Science) 
ประเทศจีน ค้นพบเชื้อร� 2 ชนิดใหม่ของโลก ‘Talaromyces 
phuphaphetensis (ภูผ�เพชร (เอนซิส))’ และ ‘Talaromyces 
satunensis (สตลู (เอนซสิ))’ จ�กถ้ำ�ภผู�เพชรทีร่ะบบนิเวศมคีว�ม
เปร�ะบ�งเมื่อเทียบกับระบบนิเวศอื่น ๆ เนื่องจ�กมีแสง อ�ก�ศ 
อ�ห�ร และพลังง�นภ�ยในพื้นที่จำ�กัด สิ่งมีชีวิตในถ้ำ�ต้องปรับตัว
ให้ใช้ชีวิตในสภ�พอ�ก�ศดังกล่�วได้ 

ทั้งนี้ถ้ำ�ถูผ�เพชรเป็นส่วนหนึ่งของอุทย�นธรณีโลกสตูลที่
ขึ้นช่ือในเรื่องคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พและวัฒนธรรม ดูร�ย
ละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัคว�มหล�กหล�ยท�งชวีภ�พในพืน้ที่ไดท้ี ่
https://www.navanurak.in.th/satungeopark/

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม : สวทช. 
(https://bit.ly/3RdoMuW)

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม : 
1) Line Today (https://bit.ly/3ecxHy2)
2) MDPI (https://bit.ly/3BbUQd0)
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เมื่อปี พ.ศ. 2553 กล้องคอมแพกต์เคยเป็นที่ต้องก�รของ
ผู้ ใช้ง�นทั่วโลกเพร�ะมีร�ค�จับต้องได้และใช้ง�นสะดวกกว่� 
กล้อง DSLR ทำ�ให้ ในช่วงปีนั้นมียอดก�รจัดส่งทั่วโลกม�กถึง  
110 ล้�นเครื่อง แต่เมื่อผ่�นม� 13 ปี ในปี พ.ศ. 2564 ยุคที่ 
กล้องสม�ร์ตโฟนผ่�นก�รพัฒน�จนตอบโจทย์ผู้ ใช้ง�นม�กกว่� 
กล้องคอมแพกต์ คว�มสนใจในกล้องชนิดน้ีก็ลดน้อยลงจนน่�ใจห�ย  
เพร�ะอัตร�ก�รจัดส่งทั่วโลกลดลงถึงร้อยละ 97 จนสองค่�ย
ใหญ่อย่�ง Panasonic และ Nikon ไม่มีแผนพัฒน�หรือเปิดตัว 
กล้องคอมแพกต์รุ่นใหม่ในเร็ววันนี้

อย่�งไรก็ต�มเทคโนโลยีกล้องขน�ดกระทัดรัดไม่ได้ห�ย 
ไปเสียทีเดียว เพร�ะเทคโนโลยีใหม่ที่เข้�ม�แทนที่และน่�จับต� 
ในปัจจบุนัคอื  ‘กลอ้งมิร์เรอรเ์ลส’ ทีห่ล�ยค�่ยใหญร่ะดบัโลกพฒัน�
และเปิดตัวอย่�งต่อเนื่อง เพร�ะกล้องชนิดนี้โดดเด่นในเรื่อง 
คว�มส�ม�รถที่ใกล้เคียงกับกล้อง DSLR แต่ใช้ง�นง่�ย พกพ�
สะดวก เหม�ะแก่ก�รเคลื่อนย้�ยไปทุกท่ี จะหยิบม�ถ่�ยภ�พใน 
ชีวิตประจำ�วัน รีวิวสินค้� หรือทำ� VLOG ก็ง่�ย ด้วยเหตุผล 
เหล่�นี้ส่งผลให้ปัจจุบันกล้องมิร์เรอร์เลสมีอัตร�ก�รจัดส่งเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 31 ต่อปี

โบกม่อุล้ำา 'กล้ำ้อุงค่อุมแพกตู์' 
จัับตูา 'มิร์เรอุร์เล้ำส'

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม : 
1) The Standard (https://bit.ly/3RwUX8g)
2) NIKKEI Asia (https://s.nikkei.com/3RyrxH2)

กรีนให้สุด 'ใบพัดกังหันล้ำม' 
แป่รร่ป่เป็่นกัมมีแบร์ได้ 

กังหันลมเป็นหน่ึงในนวัตกรรมพลังง�นสะอ�ดท่ีใช้ง�นใน 
หล�ยประเทศทั่วโลก ปัญห�อย่�งเดียวของกังหันลมที่ใช้กัน 
อยู่ทั่วไปในปัจจุบันคือต้องเปลี่ยนใบพัดบ่อย ๆ เพร�ะมีอ�ยุก�ร
ใช้ง�นสั้น (เมื่อเทียบกับวัสดุส่วนอื่น ๆ) และใบพัดชนิดใบมีด 
ไฟเบอรก์ล�สไมส่�ม�รถนำ�ม�รไีซเคลิได ้ศ.จอหน์ ดอรแ์กน นกัวจัิย 
ด้�นวิศวกรรมเคมีและวัสดุศ�สตร์จ�กสหรัฐฯ จึงพัฒน�  
'เทอร์โมพล�สติกเรซิน' วัสดุรูปแบบใหม่ที่ผส�นใยแก้วเข้�กับ 
พอลิเมอร์สังเคร�ะห์จ�กพืช มีคว�มแข็งแรงเทียบเท่�ใบพัด
ของกังหันลม ที่สำ�คัญส�ม�รถรีไซเคิลและอัปไซเคิลเป็นสินค้� 
ชนิดใหม่ ๆ ได้หล�กหล�ย เช่น เค�น์เตอร์ครัว  ไฟท้�ยรถยนต์ 
ผ้�อ้อม 

และห�กนำ�ไปแปรรูปให้บริสุทธิ์ด้วยกระบวนก�รกลั่นจะได้
โพแทสเซยีมแลก็เทตเกรดอ�ห�ร ซึง่เปน็สว่นผสมของเครือ่งด่ืม
เกลือแร่ ลูกอม รวมไปถึงเจลลีกัมมีแบร์อีกด้วย

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม :  
1) TNN Online (https://bit.ly/3RuSTxW)
2) Food & Wine (https://bit.ly/3RjDRen)



28
กันยายน 2565

แก้ปั่ญหาภูัยแล้ำ้งด้วย 'แผ้งโซล้ำาร์เซล้ำล้ำ์เหน่อุค่ล้ำอุง'

รัฐแคลิฟอร์เนียเดินหน้�แก้ปัญห�ภัยแล้งด้วย 'Project Nexus' 
โพรเจกต์ท่ีจะติดต้ังแผงโซล�ร์เซลล์ไว้เหนือ 3 ส่วนของคลอง Turlock  
Irrigation District (TID) ในปี พ.ศ. 2566 เพ่ือบริห�รจัดก�รน้ำ� 
และพลังง�นไปพร้อม ๆ กัน โดยแผงโซล�ร์เซลล์จะทำ�หน้�ท่ีช่วยลด 
ก�รระเหยของน้ำ�และลดก�รเจริญเติบโตของพืชในคลอง ซ่ึงในปี 
พ.ศ. 2564 มห�วิทย�ลัยแคลิฟอร์เนียได้ทำ�ก�รวิจัยเอ�ไว้แล้วว่� 
ห�กมีก�รติดต้ังแผงโซล�ร์เซลล์ไว้เหนือคลองเป็นระยะท�งประม�ณ 
6,400 กิโลเมตร จะลดก�รระเหยของน้ำ�ได้ม�กถึง 238 ล้�นลูกบ�ศก์เมตร 
ต่อปี

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม :  
1) Environman (https://bit.ly/3TGdQHT)
2) CBS News (https://cbsn.ws/3KKgIQ5)
3) Solar Aquagrid (https://bit.ly/3wWneO2)

เขียนแล้วส่งมาลงสาระวิทย์ได้นะเขียนแล้วส่งมาลงสาระวิทย์ได้นะ
 ไม่จํากัดสาขา ไม่จํากัดแนว 

ความยาว 1-4 หน้า A4 (ไม่รวมรูป)
ใชฟ้อนตม์าตรฐาน (เชน่ TH Sarabun, Angsana) ขนาด 14-16 pt 

นิตยสารสาระวิทย์เปิดรับบทความวิทยาศาสตร์

ผลงานทีผ่า่นการพิจารณาลงสาระวทิย ์เราม ีGift Voucher มลูคา่ 500 บาท
จาก NSTDA Shop มอบให ้แทนคาํขอบคณุจากใจ

มีเรื่องวิทย์ดี ๆมีเรื่องวิทย์ดี ๆมีเรื่องวิทย์ดี ๆมีเรื่องวิทย์ดี ๆ ที่อยากเล่า อยากแบ่งปันที่อยากเล่า อยากแบ่งปันที่อยากเล่า อยากแบ่งปันที่อยากเล่า อยากแบ่งปัน

ย่อยโลกข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์เพื่อคุณ

ส่งผลงานมาได้ที่กองบรรณาธิการสาระวิทย์ : อีเมล sarawit@nstda.or.th

Sci Infographic
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Sci Infographic
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Sci Infographic
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Sci Infographic
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ผศ. ดร.ป๋วย อุ่นใจ 

ผศ. ดร.ป๋วย  อุ่นใจ | http://www.ounjailab.com
นักวิจัยชีวฟิสิกส์ และอาจารย์ประจำาภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลั ยมหิดล  นักสื่อสารวิทยาศาสตร์  
นักเขียน  ศิลปินภาพสามมิติ  และผู้ประดิษฐ์ ฟอนต์ไทย  มีความสนใจทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  งานศิลปะและบทกวี 
แอดมินและผู้ร่วมก่อตั้ง เพจ  FB: ToxicAnt  เพราะทุกสิ่งล้วนเป็นพิษ

สภ์ากาแฟ

มหากาพย์์สงคราม
ฆ่่าล้้างเผ่่าพันธุ์์์ย์์ง

ภาค 5
รอุยยิ�มขอุงหญิงสาวด่จัริงใจั สีผ้มที�ดำาขล้ำับด่เข้ากันดีกับ
ชืุ่ดเดรสสีดำาที�เธอุสวมอุย่่ ดวงตูาสีนำ�าตูาล้ำไหม้ขอุงเธอุ

ฉีายแววขี�เล้ำ่นแล้ำะเตู็มไป่ด้วยค่วามอุยากร่้อุยากเห็น
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สภ์ากาแฟ

สำัตูว์เลี้ ยงตัวจิ๋ วของเธอ

กำ � ลั ง ห ลั บ ไ ห ลอ ยู่

ภ�ยในกล่องขน�ดย่อมที่กรุไปด้วยผ้� 

ต�ข่�ยต�ถี่สีข�วเอ�ไว้อย่�งแน่นหน� 

 ผ้�ต�ข่�ยผืนบ�งคือปร�ก�รเพียง 

ชั้นเดียวที่กีดขว�งระหว่�งเธอกับสัตว์

เลีย้งสดุพลิกึพลิัน่ หญงิส�วสดูลมห�ยใจ

เข�้เต็มปอด ก่อนทีจ่ะพน่ลมห�ยใจเข�้ไป

ในกล่องผ่�นกำ�แพงผ้�ผืนบ�ง

 ในเสี้ยววิน�ที จ�กคว�มเงียบสงบ  

ก็กลับกล�ยเป็นก�รจล�จล ฝูงสัตว์ 

นับร้อยที่เคยหลับไหล ตื่นขึ้นม�ด้วย 

คว�มหิวกระห�ย และเร่ิมตระเวนไป 

ทั่วกล่องร�วกับบ้�คลั่ง

 “ยุงลายพวกนี้กระหายเลือด และ

คาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจเรา

ก็ทำาให้มันคลั่ง” เมก ยังเกอร์ (Meg 

Younger) นักวิทย�ศ�สตร์ส�วท่�ท�ง 

เปน็มติร จ�กมห�วิทย�ลยับอสตนั (Boston  

University) อธบิ�ย “พวกมนัจะตืน่กนัหมด  

และจะเริ่มบินว่อนไปทั่วอยู่สักสองสาม

นาที”

 ใช่แล้วครับ สัตว์เลี้ยงที่เมกเลี้ยง 

คือ “ยุง” เจ้�มัจจุร�ชตัวจิ๋วที่ ข้ึนชื่อ

ลือช�ว่�ร้�ยกว่�พญ�เสือ ! เมกไม่ได้มี

รสนยิมพสิด�รทีอ่ย�กเลีย้งสตัวเ์อกซอตกิ  

พวกมันไม่ได้น่�รักน่�เอ็นดูสำ�หรับทุกคน 

ที่จริงแล้วพวกมันคือปัญห�ระดับโลก

 หลังจ�กที่ค�ร์บอนไดออกไซด์ปลุก

พวกมันขึ้นม�แล้ว เจ้�แวมไพร์ตัวจ๋ิวจะ 

ตื่นตัวและกระเหี้ยนกระหือรือที่จะห�

เหยื่อเพื่อสูบเลือด ม�รโลหิตพวกนี้จะ 

ไวสุด ๆ ต่อสัญญ�ณภ�พและกลิ่นอัน 

ยวนใจของร่�งก�ยมนุษย์ 

 “ยุงตัวเมียจะถูกดึงดูดด้วยสัญญาณภาพ 

ที่ความต่างสีสูง (high contrast visual  

cue) และกล่ินกายท่ีโชยออกมาจากผิวหนัง 

มนุษย์เพื่อค้นหาและเล็งเป้าหมายได้

จากระยะห่างหลายเมตร” ยินเพง จ้าน 

(Yinpeng Zhan) นกัวจิยัจ�กมห�วทิย�ลยั

แคลฟิอรเ์นีย ซ�นต�บ�รบ์�ร� (The Uni-

versity of California Santa Barbara) เผย 

“หลังจากนั้นความร้อนที่แผ่ออกมาจาก

ผวิหนงัและสญัญาณกลิน่เพิม่เตมิจะชว่ย

ใหพ้วกยงุประเมนิไดว้า่ สิง่ทีพ่วกมนักำาลงั

สนใจอยู่นั้น จะใช่เหยื่อหรือเปล่า”

 แล้วถ้�ยุงมันมองไม่เห็นภ�พล่ะ แค่

กลิ่นอย่�งเดียว พวกมันจะยังต�มล่� 

ห�มนุษย์เจอไหม ยินเพงและทีมวิจัย 

ของเครก มอนเทลล์ (Craig Montell) ที่

ซ�นต�บ�ร์บ�ร� เริ่มตั้งคำ�ถ�ม และเพื่อ

พิสูจน์ข้อสงสัย พวกเข�จึงเริ่มออกแบบ

วิธีก�รสร้�งยุงกล�ยพันธุ์ที่ต�บอด 

 พวกเข�พบว่�ในต�ของยุงล�ยนั้น

มีก�รสร้�งโปรตีนในตระกูลโรดอปซิน 

(rhodopsin) ซึ่งทำ�หน้�ที่สำ�คัญในก�รรับ

และเปลี่ยนสัญญ�ณแสงไปเป็นกระแส

ประส�ทอยู่ 5 ชนิด และถ้�พิจ�รณ�จ�ก

ข้อมูลทร�นสคริปโตม (transcriptome) 

(ข้อมูลนี้จะบ่งชี้ถึงปริม�ณเอ็มอ�ร์เอ็นเอ 

ท่ีสร้�งข้ึนและสะท้อนไปถึงปริม�ณโปรตีน 

ที่ถูกแสดงออกม�ได้) พบว่�โรดอปซินที่

สร้�งเยอะที่สุดในต�ของยุงก็คือ ออป 1 

(Op1) และออป 2 (Op2)

 นั่นหม�ยคว�มว่�ถ้�เร�ส�ม�รถน็อก

เอ�ยนีตวัใดตวัหนึง่หรอืทัง้สองตวันัน้ออก

ไปจ�กจีโนมได ้ยงุกล�ยพนัธุก์น็�่ทีจ่ะเสยี

คว�มส�ม�รถในก�รมองเห็นไปได้เยอะ 

หรือแม้แต่อ�จจะบอดไปเลยก็ได้ คิดได้

เช่นน้ัน ยนิเพงและทมีจงึเริม่กระบวนก�ร

แก้ไขยีนยุงโดยใช้เทคโนโลยีคริสเพอร์-

แคส 9 (CRISPR-Cas9) 

 ไมช้่�ไมน่�นยงุกล�ยพนัธุท่ี์ปร�ศจ�ก 

ออป 1 ก็ถูกสร้�งขึ้นม� ที่น่�แปลกใจ

คือ ปร�กฏว่�ยุงกล�ยพันธุ์ฝูงนี้กลับยัง

ล่�เหยื่อต�มเลือดได้แบบชิลล์ ๆ ร�วกับ

ไม่มีอะไรเกิดขึ้น 
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 หรือว่�จะเป็นออป 2 ? พวกเข�คิด 

พร้อมจดัก�รกล�ยพนัธุย์นีออป 2 ออกไป 

จ�กจีโนมของยุงดั้งเดิม สรุปคืองงยิ่งไป 

กว�่เดมิ เพร�ะก�รลบเอ�ยีนออป 2 ออกไป 

จ�กส�รบบ ก็แทบไม่มีผลอะไรกับพฤติกรรม 

ในก�รล่�เหยื่อของยุงเลยแม้แต่น้อย

 แลว้ถ�้เอ�ออกหมดเลยทัง้ออป 1 และ

ออป 2 ล่ะ เจ้�แสบพวกนี้จะยังเห็นภ�พ

ได้ไหม นอ็กทลีะยีนไม่เหน็ผล ยนิเพงเลย

ตัดสินใจจัดให้แบบเอกซ์ตรีม เอ�ออกไป 

เลยทัง้สองยีน คร�วนี้ไดผ้ล ยุงกล�ยพนัธุ ์

สองยนีทีเ่รยีกว่� ดบัเบิลมวิแทนต ์(double  

mutant) ที่สูญสิ้นคว�มส�ม�รถในก�ร 

ล่�เหยื่อไปเกือบชะงัด แสดงให้เห็นว่�ต� 

ของยุงมีคว�มซับซ้อนกว่�ที่เร�คิด อย่�ง

นอ้ยต้องเอ�โปรตนีรบัแสงออกไปถงึสอง

ชนิดถึงจะทำ�ล�ยระบบนำ�ร่องของมันได้

 แต่เมื่อพวกเข�ลองทดสอบดูก�ร

เปล่ียนแปลงกระแสประส�ทในต�ของ

ยุงกล�ยพันธุ์ ก็ต้องเจอกับเซอร์ไพรส์ 

อีกรอบ เพร�ะเมื่อเปลี่ยนสภ�พแสง 

เซลล์ประส�ทในต�ก็ยังคงส่งกระเเส

ประส�ทได้ไม่ต่�งจ�กเดิม แม้ว่�จะข�ด

โปรตีนรับแสงตัวหลักไปแล้วถึงสองชนิด 

ทั้งออป 1 และออป 2 

 ซึง่ตคีว�มไดอ้ย�่งเดยีวว�่พวกดบัเบิล

มิวแทนต์นั้นไม่ได้ต�บอด แค่อ�จจะแค่ 

รับแสงได้เพี้ยนไป อ�จจะแค่ภ�พเบลอ

หรือสีเพี้ยนแค่นั้น ไม่ได้บอดสนิทจริง

 แม้จะไม่ถึงบอด แต่ง�นนี้ก็น่�สนใจ

แลว้ เพร�ะเป็นครัง้แรกท่ีนกัวทิย�ศ�สตร์ 

ส�ม�รถระบไุดว้�่อย�่งนอ้ยจะตอ้งก่อกวน 

โปรตีนรับภ�พของยุงตัวไหนไปบ้�ง พวกมัน 

ถึงจะสูญเสียระบบโจมตีเป้�หม�ยไปได้ 

 ในขณะที่ทีมของยินเพงและเครก 

สนใจระบบรับแสง แต่ทีมของเมกกลับ 

สนใจระบบประส�ทรบักล่ิน ถ�้อ�้งทฤษฎ ี

เดิมที่ยึดถือกันม�เนิ่นน�นจ�กก�รศึกษ� 

ในหนูและในแมลงหวี่ ที่เรียกว่� “one- 

receptor-to-one-neuron-to-one- 

glomerulus” เซลล์ประส�ทรับกลิ่น  

(olfactory sensory neuron) 1 เซลล์จะ 

สร้�งโปรตนีรบักลิน่ (receptor) ได ้1 แบบ  

และสร้�งเป็นโครงสร้�งปมรับกล่ินท่ีเรียกว่�  

โกลเมอรูลัส (glomerulus) ได้ 1 ก้อน  

ปมโกลเมอรูลัสน้ีคือจุดแรกท่ีเซลล์ประส�ท 

รับกล่ินจะส่งสัญญ�ณต่อให้ระบบประส�ท 

ส่วนกล�ง

 โมเดลนีด้เูรยีบง่�ยและสวยง�ม ซึง่ถ�้

กะเอ�คร่�ว ๆ  1 โปรตนีรบักลิน่ ต่อ 1 ชนดิ 

เซลล์ประส�ท ต่อ 1 ปมโกลเมอรูลัส นั่น

หม�ยคว�มว�่จำ�นวนของปมโกลเมอรลูสั 

จะต้องมีเท่�กับกับชนิดของโปรตีนรับกล่ิน 

ของสัตว์ที่มีอยู่อย่�งม�กม�ย ซึ่งถ้�เทียบ

คร่�ว ๆ  ในสิง่มชีวีติส่วนใหญ่ทีม่กี�รศกึษ�

ม� ก็ต้องถือว่�ใกล้เคียงหล�ยชนิด เช่น 

ในผึ้งมีร�ว ๆ 180 โปรตีนรับกลิ่น และ

ประม�ณ 160 ปมโกลเมอรูลัส ในขณะ

ท่ีแมลงหว่ีซึ่งมี 60 โปรตีนรับกลิ่นจะมี 

ร�ว ๆ 55-60 ปมโกลเมอรูลัส

 แต่อัตร�ส่วนตรงนี้ต่�งไปในยุงล�ย 

จำ�นวนชนิดของโปรตีนรับกล่ินเมื่อเทียบ

กับจำ�นวนปมโกลเมอรูลัสแล้วกลับมี

ม�กกว่�ถึงสองเท่�เป็นอย่�งน้อย ซึ่งนั่น

ทำ�ให้เมกเริม่สงสยัว่�เปน็ไปไดม้ัย้ทีร่ะบบ

รบัรูก้ลิน่ในยงุน้ันจะแตกต�่งไปจ�กทีเ่คย

มีคนร�ยง�นม�ในสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ 

 เมกและทีมผู้ร่วมวิจัยของเธอจ�ก 

มห�วทิย�ลยัรอ็กกเีฟลเลอร ์(Rockefeller  

University) ได้พัฒน�วิธีก�รแก้ไขพันธุกรรม 

แบบน็อกอิน (knock in) ด้วยเทคนิค 

คริสเพอร์-แคส 9 เพื่อสร้�งส�ยพันธุ์ยุง 

ที่ผลิตโปรตีนรับกลิ่นท่ีเรืองแสงฟลูออ-

เรสเซนซ์สีต่�ง ๆ 

 จ�กก�รวิเคร�ะห์ภ�พถ่�ยส�มมิติ

ของโครงสร�้งรบักลิน่ในหนวด (antenna) 

และก�รศึกษ�ลำ�ดับของอ�ร์เอ็นเอที่

แสดงออกในเซลลต์�่ง ๆ  ของยงุ เมกและ

ทีมพบว่�โมเดลที่ทุกคนเชื่อกันในอดีต 

หนึ่งโปรตีน หนึ่งเซลล์ประส�ท หน่ึงปม

โกลเมอรูลัสนั้น ใช้ไม่ได้เลยกับยุงล�ย

 ระบบรับกลิ่นของยุงล�ยที่พวกเธอ

ค้นพบนั้น มีคว�มสลับซับซ้อนม�กกว่�ที่

โมเดลว่�ไว้อย่�งมห�ศ�ล เซลล์ประส�ท

หน่ึงชนิดของยุงส�ม�รถสร้�งโปรตีนรับ

กลิ่นได้หล�ยแบบ ไม่ใช่แค่แบบเดียว
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อย่�งที่เคยเชื่อกันม� และโปรตีนรับกลิ่น

ในแบบเดียวกันก็ส�ม�รถพบได้ในเซลล์

ประส�ทรับกลิ่นได้หล�ยชนิดด้วย

 “มันคือการซ้ำาซ้อน (redundancy) 

อย่างมากในทางชีววิทยา” แต่ทำ�ไมต้อง

มีคว�มซ้ำ�ซ้อนกันม�กขน�ดนี้นั้น ยังเป็น

ปริศน�ที่ต้องค้นห�ต่อไป 

 “พวกที่กระหายเลือดมนุษย์ มักจะ

เปน็พาหะของโรครา้ยทีต่ดิต่อได้ในมนษุย ์

ทั้งไข้เลือดออก ซิกา ชิคุนกุนยา และ 

มาลาเรีย” เมกส�ธย�ย “มาลาเรยีโรคเดยีว 

ก็พรากชีวิตผู้คนบนโลกไปได้อย่างน้อย 

ก็ครึ่งล้านต่อปีแล้ว”

 สำ�หรับเมก คว�มซ้ำ�ซ้อนแบบไม่ 

สมเหตุสมผลนี้อ�จจะเกิดขึ้นเพร�ะว่�

ยุงน้ันต้องวิวัฒน์เผ่�พันธุ์ตัวเองให้จับ

สัญญ�ณกลิ่นก�ยของสัตว์ เลือดอุ่น

อย่�งมนุษย์ได้ดีเลิศประเสริฐที่สุด เพื่อ

เอ�ชนะคะค�นคู่แข่งในธรรมช�ติและ

ส�ม�รถอยู่รอดสืบต่อเผ่�พันธุ์ได้อย่�งที่

เปน็ “ผู้คนตา่งกัน มีกลิน่ตวัทีแ่ตกตา่งกนั

ไปไดส้ารพดั นีอ่าจจะเปน็ระบบเพือ่คน้หา

มนุษย์ที่ไม่สนใจว่ากล่ินอะไรบ้างที่มนุษย์

จะปล่อยออกมา” เธอกล่�ว

 แตท่ี่สำ�คญั คว�มซ้ำ�ซอ้นแบบนี ้ทำ�ให ้

เป็นเรื่องย�กที่ก�รกล�ยพันธ์ุธรรมด� ๆ  

จะทำ�ให้เจ้�แวมไพร์ตัวจ๋ิวน่ีเสียคว�มส�ม�รถ 

ในก�รเล็งเป้�เข้�ห�เหยื่ออย่�งแม่นยำ�

ต�มธรรมช�ติของพวกมันไป สำ�หรับ 

นักวิจัยที่คิดง่�ย ๆ ว่�จะเอ�คริสเพอร์ฯ  

ไปแก้ไขปรับแต่งยีนไม่ก่ีจุดในระบบนำ�ร่อง 

ของยุง แล้วค�ดหวังว่�จะทำ�ให้พวกมัน

สิ้นฤทธิ์นั้น ลืมไปได้เลย

 ก�รค้นพบของเมกและทีมทำ�ให้

ทฤษฎีเรื่องก�รรับกล่ินที่เป็นที่ยอมรับกัน

ม�น�นหล�ยทศวรรษในวงก�รประส�ท

วิทย�ศ�สตร์ต้องได้รับก�รร้ือขึ้นม�

แก้ ใหม่ ธรรมช�ติมักมีอะไรให้เร�ได้

ประหล�ดใจอยู่เสมอ

 แม้ว่�ง�นวิจัยน้ีจะเป็นง�นวิจัยพ้ืนฐ�น 

ท่ีอ�จจะฟังดูห่ �งไกลจ�กก�รนำ�ไป

ประยุกต์ใช้ แบบที่หล�ย ๆ คนเรียกว่�

เปน็ง�นข้ึนหิง้ แตเ่มกกย็งัส�ม�รถตพิีมพ ์

เผยแพร่ผลง�นวิจัยน้ีของเธอได้ในว�รส�ร  

Cell ซึง่ถอืว�่เปน็ว�รส�รทีม่ผีลกระทบสงู

ม�กในวงก�รวทิย�ศ�สตร์เมือ่กล�งเดอืน

สิงห�คมที่ผ่�นม� 

 เพร�ะนอกจ�กจะปฏิรูปแนวคิดเร่ือง

ระบบประส�ทรับกลิ่นในสัตว์ ได้แล้ว  

ก�รเข้�ใจกลไกก�รค้นห�เป้�หม�ย

ของยุงอย่�งถ่องแท้ อ�จจะช่วยให้เร�

ออกแบบส�รไล่ยุงแบบใหม่ที่ใช้ได้ผล 

ดีกว่�และมีพิษภัยน้อยกว่�ส�รไล่แมลง 

ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันอย่�ง DEET (N,N-

diethyl-meta-toluamide) หรือกลยุทธ์

แบบใหม่ที่ใช้ ในก�รล่อยุงเข้�ไปติดกับ 

ก็เป็นได้

 สุภ�ษิตโบร�ณว่�ไว้  “ รู้เข�รู้ เร�  

รบร้อยคร้ัง ชนะร้อยครั้ง” ในท้�ยท่ีสุด 

ห�กต้องก�รก�รแก้ปัญห�อย่�งแท้จริง

ที่ต้นเหตุ บ�งทีเร�อ�จจะต้องหันม�

ประเมินกันใหม่ว่�หนท�งใดที่จะนำ�ไปสู่

ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน !

อ้างอิง
Herre M, et al. (2022) Non-canonical odor coding in the mosquito. Cell, 185 (17): P3104-3123 doi: 10.1016/j.cell.2022.07.024

Zhan Y, et al.  (2021)  Elimination of vision-guided target attraction in Aedes aegypti using CRISPR. Current Biology, 31(18):4180-4187. doi: 10.1016/j.
cub.2021.07.003.
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ประทีป ด้วงแค 
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ห้องภ์าพ
สัตว์ป่าไทย

กวัก   
Amaurornis phoenicurus
กวัักเป็็นนกหากินและทำำากิจกรรมต่่าง ๆ 
ต่อนเช้้าต่ร่่ โพล้เพล้ และเวัลากลางคืืน 
อาศััยหากินต่ามแหล่งนำ�าต่่าง ๆ ทำั�งนำ�าจืด 
และนำ�าเคืม็ ส่ว่ันใหญ่จ่ะพบเดนิบนพืช้ลอยนำ�า 
หรือพืช้ในนำ�า ถึึงจะไม่ป็รากฏต่ัวัให้เห็น แต่่
มักได้ยินเส่ียงร้องดัง “กวััก-กวััก”  
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วริศา ใจดี (ไอซี)
เด็กสาย(พันธุ์)วิทย์สานศิลป์ ชอบเรียนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ สนใจเรื่องเกี่ยวกับอวกาศ
และสัตว์เลี้ยงตัวจิ๋ว เวลาว่างชอบทำางานศิลปะ กำาลังค้นหาสูตรผสมที่ลงตัวระหว่างวิทย์กับศิลป์ 
Facebook : I-see Warisa Jaidee

ฟิสิิิกสิ์และศิิลปะ
ในสิัมพััทธภาพัพิัเศิษ

“ถ้ำ้าเรียนวิชื่านี�ตู้อุงวาดร่ป่เป็่น ทำาไมอุาจัารย์วาดแมวไม่ได้เร่�อุงเล้ำย” 
ค่่อุค่ำาถ้ำามแรกในห้อุงเรียนวิชื่าฟสิิกส์

“อุะฮ่่า ! คุ่ณีมอุงอุอุกว่าเป็่นแมว แป่ล้ำว่าผ้มวาดเป็่น
 เอุาล้ำะ ค่ราวนี�เราเริ�มเรียนทฤษฎีีสัมพัทธภูาพพิเศษกันได้แล้ำ้วนะ” 

ศาสตูราจัารย์ตูอุบนักเรียนค่นนั�นพร้อุมหัวเราะเบา ๆ
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ทุกคนอ�จสงสยัว�่บทสนทน�นีเ้กีย่วขอ้งกบัเนือ้ห�ก�ร

เรียนวิช�นี้ยังไงเนี่ย ย้อนไปเมื่อต้นค�บเรียนแรก 

ของเทอม เจมส ์ศ�สตร�จ�รย์วชิ�ฟิสิกส์ ไดบ้อกว�่ “ขอใหท้กุคน 

หยิบกระดาษกับดินสอขึ้นมา ว่าแต่มีใครวาดรูปไม่เป็นบ้าง ?” 

 เกนิครึง่หอ้งยกมือขึน้ดว้ยคว�มกงัวล บ�้งกค็ดิว�่พวกเข�ลง

ทะเบียนเรียนม�ผิดวิช� บ้�งก็หันม�ถ�มกันเองว่�ทำ�ไมต้องว�ด

รปูในหอ้งเรยีนฟสิกิส์ดว้ย ! และ…เกรดจะตกไหมห�กว�ดไม่เปน็ !

 เจมส์ให้พวกเร�ว�ดแมวกันคนละตัวลงในกระด�ษ ส่วนเข�

ก็ว�ดแมวที่มีรูปร่�งบิดเบี้ยวแถมมีแค่ส�มข�บนกระด�น พอเข�

ถ�มคำ�ถ�มเดมิซ้ำ�อกีครัง้ คร�วนี้ไมม่ใีครยกมอืแลว้ และนัน่นำ�สู่

ข้อสรุปของเจมส์ 

 “ไม่มีใครวาดรูปไม่เป็น”

 คว�มจรงิอย่�งหนึง่ที่ไมไ่ด้ใหมเ่ท�่ไหร่ ทกุคนทีเ่คยผ�่นโจทย์

ปัญห�ร่�ยย�วสุดงงม�ก่อนคงรู้ดีว่�ก�รว�ดรูปช่วยคุณได้เยอะ 

ทเีดียวละ โดยเฉพ�ะกับเรือ่งทีฉ่นัจะเล�่ใหฟ้งัในวนันี ้หวัขอ้ทีส่ดุ

จะน�มธรรมและยอ้นแยง้ ‘สมัพทัธภ�พพเิศษ’ ส�ระวทิย์ในศลิป์

ฉบับนี้จะเต็มไปด้วยก�รคำ�นวณเชิงฟิสิกส์ ที่ถูกเติมเต็มด้วยก�ร

ว�ดรูปเพื่อเสริมส่งคว�มเข้�ใจ (หวังว่�คงเข้�ใจนะ) ไปดูกันเลย

 สัมพัทธภ�พพิเศษ คือ ทฤษฎีที่อธิบ�ยถึงคว�มสัมพันธ์

ระหว่�ง space (ปริภูมิ) กับ time (เวล�) ที่แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์  

(Albert Einstein) ได้เสนอไว้เมื่อปี ค.ศ. 1905 (พ.ศ. 2448)  

นับเป็นหลักก�รสำ�คัญในฟิสิกส์ยุคใหม่ (modern physics) 

 สองเส�หลักของทฤษฎีสัมพัทธภ�พพิเศษที่ ไอน์สไตน์ได้ 

กล่�วไว้ ได้แก่

 1. คว�มเร็วของแสงในสุญญ�ก�ศมีค่�คงที่เท่�กันเสมอใน

ทุกกรอบอ้�งอิงเฉื่อย เท่�กับ c

 2. กฎของฟิสิกส์ทำ�ง�นเหมือนกันในทุกกรอบอ้�งอิงเฉื่อย 

(inertial frame of reference) หรือก็คือกรอบอ้�งอิงที่

ไม่มีคว�มเร่ง

 ผลทีเ่กดิจ�กก�รอธบิ�ยทฤษฎีนีก้ค็อื เวล�ท่ีเร�เคยคดิว�่เปน็

ปริม�ณสมับูรณ ์ไม่องิกับปจัจยัใด ๆ  จะกล�ยเปน็ปรมิ�ณสมัพทัธ์

ที่อิงกับกรอบอ้�งอิง 

 ทฤษฎีสัมพัทธภ�พพิเศษนี้ยังอธิบ�ยไว้ถึงผลกระทบของ

คว�มเร็วต่อเวล�และปริภูมิ หรือ relativistic effects ทั้งส�ม  

ที่ทำ�ให้ลักษณะท�งก�ยภ�พบ�งอย่�งต่�งออกไปจ�กที่เร�คิด  

อันได้แก่ ก�รยืดออกของเวล� ก�รหดของระยะท�ง และ 

สัมพัทธภ�พของคว�มเป็นเวล�เดียวกัน

 ซึ่งทั้งส�มก็จะมีสูตรที่ใช้ในก�รคำ�นวณโดย

1. การยืดออกของเวลา (Time Dilation)
น�ฬิก�ที่กำ�ลังเคล่ือนที่สัมพัทธ์กับน�ฬิก�อีกเรือนจะเสมือนว่� 

เดนิช�้กว�่ โดยยิง่ก�รเคลือ่นทีน่ัน้เรว็แคไ่หน เวล�กจ็ะเดนิช�้ลง 

เท่�นั้น 

 

หรือบ�งทีสูตรจะเขียนในรูปนี้

 เวล�พิจ�รณ�เหตุก�รณ์ เร�ต้องกำ�หนดกรอบอ้�งอิงดี ๆ  ให้

แน่ชัดว่�ใครกำ�ลังเคลื่อนที่ ใครกำ�ลังอยู่นิ่ง ในกรอบอ้�งอิงนั้น ๆ  

 สมมติว่�เร�ยืนนิ่ง ๆ ดูน�ฬิก�อยู่ข้�งถนน แล้วมีจรวดพุ่ง

ผ่�นเร�ม�ด้วยคว�มเร็วสูง โดยภ�ยในจรวดนั้นเพื่อนของเร�

กำ�ลังดูน�ฬิก�อยู่เช่นกัน ในมุมมองของเร� น�ฬิก�ของเพื่อนที่

กำ�ลังเคลื่อนท่ีบนจรวดจะเสมือนว่�เดินช้�กว่� ในท�งกลับกัน 

ในมุมมองของเพ่ือนบนจรวด น�ฬิก�ของเร�จะเดินช้�กว่�เช่น

กัน เพร�ะในกรอบอ้�งอิงของเพื่อน เร�เป็นฝ่�ยเคลื่อนที่

 ที่ม�ของสูตรนี้คือก�รทดลองท�งคว�มคิดกับน�ฬิก�แสง 

(light clock) เจ้�น�ฬิก�แสงน้ีเป็นน�ฬิก�ที่นับเวล�โดยปล่อย

อนภุ�คแสงหรอือนภุ�คโฟตอนใหเ้ดนิท�งไปต�มระยะคว�มสงู h 

แล้วสะท้อนกระจกกลับลงม�ยังจุดปล่อย นับเป็นก�รติ๊ก 1 ครั้ง 

 โดยผูส้งัเกตก�รณ์ A จะยืนถอืน�ฬกิ�แสงอยูน่ิง่ ๆ  ทีพ่ืน้ แลว้

ให้ผู้สังเกตก�รณ์ B ขี่จรวดผ่�นน�ฬิก�แสงนี้ด้วยคว�มเร็วสูง 

เมื่อมองในกรอบอ้�งอิงของ B จะพบว่� A และน�ฬิก�แสงกำ�ลัง

เคลื่อนที่ ทำ�ให้เส้นท�งของอนุภ�คโฟตอนใน 1 รอบก�รเดินท�ง
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ขึน้ลงมลีกัษณะซกิแซก็ออกม�เป็นรูปส�มเหลีย่มหน�้จัว่ และเมือ่

นำ�ม�คำ�นวณเปรยีบเทยีบระยะท�งกันโดยใช้พที�โกรัสช่วย จะพบ 

คว�มสัมพนัธร์ะหว�่งเวล�ของ A กบั B ในกรอบอ�้งองิของ B ว�่  

เวล�ของ A ผู้ถือน�ฬิก�และกำ�ลังเคลื่อนที่สัมพัทธ์กับ B จะใช้

เวล�น�นกว�่ปกตใินก�รติก๊แตล่ะท ีทำ�ใหเ้วล�ของ A เดนิช�้กว�่

เวล�ของ B นั่นเอง

 ตัวแปรที่กำ�หนดว่�ช้�ไปม�กน้อยแค่ไหนจะขึ้นกับคว�มเร็ว

ก�รเคลื่อนที่ ค่�ตัวคูณนั้นเรียกว่� ตัวคูณลอเรนซ์ แทนด้วย

สัญลักษณ์ γ โดยค่�นี้จะม�กกว่� 1 เสมอ ต�มหลักที่ว่�ไม่มีวัตถุ

ใดส�ม�รถเคลื่อนที่เร็วกว่�แสงได้

2. การหดของระยะทาง (Length Contraction)
 วัตถุที่กำ�ลังเคลื่อนที่จะมีคว�มย�วที่หดสั้นลง เทียบกับ 

คว�มย�วตอนวัตถุหยุดนิ่ง โดยคว�มย�วใหม่จะขึ้นกับคว�มเร็ว

ของก�รเคลื่อนที่ 

 ทีม่�ของสตูรนีต้�มม�ตดิ ๆ  จ�กสตูรแรก เพร�ะเมือ่เร�รูเ้วล�

และคว�มเร็ว สิ่งที่คำ�นวณต�มม�ได้ก็คือระยะท�ง คร�วนี้จะขอ

สมมตสิถ�นก�รณเ์ปน็รถไฟทีก่ำ�ลงัวิง่ผ�่นคน ในกรอบอ�้งองิของ

คนที่ยืนมอง จะพบว่�คว�มย�วของขบวนรถไฟนั้นหดลง ดังรูป

3. สัมพัทธภาพของความเป็นเวลาเดียวกัน (Relativity 
of Synchronisation)
 นี่เป็นผลของสัมพัทธภ�พที่ทำ�ให้ผู้สังเกตก�รณ์สองคนใน

กรอบอ้�งอิงต่�งกัน สังเกตก�รเกิดของเหตุก�รณ์ต่�งกัน เช่น 

ห�กในกรอบหนึ่งสังเกตว่�สองเหตุก�รณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน ในอีก

กรอบหนึง่จะเหน็ว�่เหตกุ�รณ์ใดเหตกุ�รณห์นึง่เกดิกอ่น ไมไ่ดเ้กดิ

พร้อมกัน

 ซึ่งผลนี้จะยังนำ�ไปสู่ก�รเดินเวล�ไม่เท่�กันของน�ฬิก� 

สองเรือน ณ ตำ�แหน่งต่�งกันและกำ�ลังเคลื่อนที่ไปพร้อมกัน  

ในกรอบอ้�งอิงของผู้สังเกตก�รจ�กภ�ยนอก โดยน�ฬิก�เรือน

ด้�นหลังจะเดินเร็วกว่�ด้�นหน้� เป็นเวล�          จะได้
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 ในที่นี้ขอเรียกกฎข้อ 3 ย่อ ๆ ว่� RCA (rear clock ahead) 

โดย rear clock หรือน�ฬิก�ด้�นหลัง คือน�ฬิก�ที่เดินท�งม�ถึง

ตัวผู้สังเกตก�รณ์ทีหลัง 

 ที่ม�ของสูตรคำ�นวณได้ม�โดยลองวิเคร�ะห์เหตุก�รณ์  

กำ�หนดให้มีแหลง่กำ�เนดิแสงในรถทีก่ำ�ลงัเคลือ่นที ่ปล่อยโฟตอน 

ให้พุ่งไปท�งซ้�ยและขว� แล้วสังเกตเวล�เมื่อโฟตอนแต่ละ

อนุภ�คเดินท�งไปถึงยังแต่ละฝั่ง โดยกำ�หนดให้เคร่ืองกำ�เนิด 

ตั้งเยื้องม�ท�งขว� เพื่อให้เมื่อรถเคลื่อนที่ไปท�งขว� โฟตอน

ซ้�ยและขว�จะได้เดินท�งถึงพร้อม ๆ กันในกรอบอ้�งอิง B แม้ 

ระยะห่�งระหว่�งแหล่งกำ�เนิดกับท้�ยรถฝั่งซ้�ยจะม�กกว่� แต่

ก�รที่รถเคลื่อนที่ ไปท�งขว�ก็คือก�รที่ผนังฝั่งซ้�ยเคล่ือนที่ 

เข้�ห�โฟตอนซ้�ยเช่นกัน ในท�งกลับกัน ฝั่งขว�ที่ดูระยะสั้นกว่� 

ก�รเคลือ่นทีข่องผนงัฝัง่ขว�ในทศิท�งทีห่นีโฟตอนขว� ท�้ยทีส่ดุ

แล้วทั้งสองฝั่งก็ถึงพร้อมกันได้ ซึ่งพิสูจน์จ�กก�รว�ดเหตุก�รณ์

และคำ�นวณได้ดังรูป

 อย่�งไรก็ต�ม ในกรอบอ้�งอิง A เมื่อรถเป็นฝ่�ยอยู่นิ่ง  

ระยะท�งของฝั่งซ้�ยที่ไกลกว่�ส่งผลให้โฟตอนท�งซ้�ยเดินท�ง

ไปถึงทีหลังโฟตอนท�งขว� ทำ�ให้เวล�ที่ทั้งคู่ไปถึงฝั่งของตน 

ไม่เท่�กันแบบกรณีแรกแล้ว แต่เมื่อเร�กลับม�มองในกรอบ

อ้�งอิงของ B ซึ่งเหตุก�รณ์ทั้งสองต้องเกิดพร้อมกัน เลยกล�ย

เปน็ว�่น�ฬกิ�ของสองฝัง่อ�่นค�่ออกม�ต�่งกนัต�มเวล�ที่โฟตอน

ฝั่งนั้น ๆ ได้เดินไปถึง โดยฝั่งซ้�ยเวล�เดินไปม�กกว่�อยู่         

ซึ่งได้จ�กก�รคำ�นวณ ดังรูป
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โดยสรุปแล้วจะได้ 3 สูตร ดังรูป

 

หม�ยเหตุ:

 ในตอนแรกที่เห็นสูตรคณิตศ�สตร์ยุ่งเหยิงเต็มหน้�กระด�ษ 

ฉันก็มึนไปเลย แต่หลังจ�กได้ลองว�ดรูปสถ�นก�รณ์ออกม�เป็น

ขั้น ๆ แล้วลองคิดต�มไป ก็ทำ�ให้เข้�ใจม�กยิ่งขึ้น ทุกอย่�งดูสม

เหตุสมผลกัน แม้จะไม่ได้ถึงกับตรงไปตรงม� แต่ก็สอดรับกันได้

อย่�งน่�ทึ่ง แถมได้สนุกไปกับภ�พก�ร์ตูนอีกด้วย 

 ไป ๆ ม� ๆ คำ�ถ�มที่ว่� ทำ�ไมมันถึงเป็นอย่�งนั้นล่ะ หรือก�ร 

ท่องจำ�สูตรโดยไม่รู้ท่ีม� ก็จะห�ยไป เม่ือเร�ส�ม�รถแยกย่อยสูตร 

ออกม�เองจ�กก�รว�ดรูปและจำ�พื้นฐ�นนิดหน่อย (จริง ๆ นะ !)

 และทั้งหมดนี่คือส่วนหนึ่งของทฤษฎีสัมพัทธภ�พพิเศษ 

 เกริ่นม�ซะย�ว ฉบับหน้�เร�จะม�ดูกันว่� สูตรที่ยุ่งเหยิง

และก�ร์ตูนฟิสิกส์ส�ม�รถช่วยแก้ปัญห�และอธิบ�ยพ�ร�ด็อกซ์

ฝ�แฝด (twin paradox) ออกม�ได้จริง ๆ แน่นอนว่�เร�ยังต้อง

ว�ดรูปกันอีกเยอะ อย่�เพ่ิงไปไหน รอติดต�มกันได้เดือนหน้�น้ี

เลย !
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กลุ�มด�วพิณี

พงศธร กิจเวช (อัฐ) 
Facebook: คนดูดาว stargazer 

พงศธร กิจเวช

เปิดโลก
นิทานดาว

ก�ลครั้งหนึ่งน�นม�แล้ว ต�มตำ�น�นกรีกโบร�ณ มีนักดนตรีหนุ่มชื่อ  

ออร์ฟีอัส (Orpheus) ผู้เล่นพิณ (lyre) ได้ไพเร�ะม�กจนส�ม�รถทำ�ให้

สิ่งมีชีวิตต่�ง ๆ เคลิบเคลิ้มหลงใหล 

 เมือ่เจสนั (Jason) และเหล่�วรีบุรุษกรีกเดนิท�งท่องทะเลไปเพือ่คน้ห�ขนแกะทองคำ� 

ออรฟ์อีสัได้รว่มท�งด้วย เรือลำ�นีต้อ้งผ่�นถ่ินท่ีอยูข่องไซเรน (Siren) ปีศ�จผูห้ญงิ ใบหน�้

เปน็มนษุย ์ตวัเปน็นก (หรอืบ�้งกบ็อกว�่เหมอืนน�งเงอืก คอืลำ�ตวัทอ่นบนเหมอืนมนษุย์ 

ท่อนล่�งมีห�งเหมือนปล�) 

 เสียงของไซเรนนั้นไพเร�ะและมีมนต์ทำ�ให้คนเคลิบเคลิ้มข�ดสติ และอ�จทำ�ให้เรือ

ชนหินหรือหน้�ผ�จนเรืออับป�งได้ 

 เมื่อออร์ฟีอัสได้ยินเสียงไซเรน เข�ก็หยิบพิณออกม�บรรเลงเสียงที่ไพเร�ะกว่� 

กลบเสียงไซเรน ช่วยให้เจสันและเหล่�วีรบุรุษคนอื่น ๆ รอดชีวิตไปได้ 

 ปัจจุบันคำ�ว่�ไซเรนยังหม�ยถึงเสียงจ�กเครื่องเตือนภัย เช่น เสียงไซเรนจ�ก 

รถพย�บ�ล ที่ขอให้รถคันอื่นช่วยหลบท�ง   

ภาพ์โมเสก (กระเบ้้องด์ินเผ้าแผ้�นเล็กมาเร่ยง
ติ�อกันเป่็นรูป่) ออร์ฟีอัสกำลังเล�นพ์ิณกล�อม
สัติว์ติ�าง ๆ ศิลป่ะโรมัน ป่ี ค้.ศ. 194 เป่็น
ภาพ์ทุ่่�นิยมกันในสมัยโรมัน 
ที่่�มาภาพ : Wikipedia 

 ภาพ์แจกันรูป่ไซิเรน ศิลป่ะกร่ก ป่ระมาณ 
475-470 ป่ีก�อนค้ริสติกาล 
ที่่�มาภาพ : Wikipedia 

ก�ลครั้งหนึ่งน�นม�แล้ว ต�มตำ�น�นกรีกโบร�ณ มีนักดนตรีหนุ่มชื่อ  

ออร์ฟีอัส (Orpheus) ผู้เล่นพิณ (lyre) ได้ไพเร�ะม�กจนส�ม�รถทำ�ให้

สิ่งมีชีวิตต่�ง ๆ เคลิบเคลิ้มหลงใหล 

 เมือ่เจสนั (Jason) และเหล่�วรีบุรุษกรีกเดนิท�งท่องทะเลไปเพือ่คน้ห�ขนแกะทองคำ� 

ออรฟ์อีสัได้รว่มท�งด้วย เรือลำ�นีต้อ้งผ่�นถ่ินท่ีอยูข่องไซเรน (Siren) ปีศ�จผูห้ญงิ ใบหน�้

เปน็มนษุย ์ตวัเปน็นก (หรอืบ�้งกบ็อกว�่เหมอืนน�งเงอืก คอืลำ�ตวัทอ่นบนเหมอืนมนษุย์ 

ท่อนล่�งมีห�งเหมือนปล�) 

 เสียงของไซเรนนั้นไพเร�ะและมีมนต์ทำ�ให้คนเคลิบเคลิ้มข�ดสติ และอ�จทำ�ให้เรือ

ชนหินหรือหน้�ผ�จนเรืออับป�งได้ 

 เมื่อออร์ฟีอัสได้ยินเสียงไซเรน เข�ก็หยิบพิณออกม�บรรเลงเสียงที่ไพเร�ะกว่� 

กลบเสียงไซเรน ช่วยให้เจสันและเหล่�วีรบุรุษคนอื่น ๆ รอดชีวิตไปได้ 

 ปัจจุบันคำ�ว่�ไซเรนยังหม�ยถึงเสียงจ�กเครื่องเตือนภัย เช่น เสียงไซเรนจ�ก 

รถพย�บ�ล ที่ขอให้รถคันอื่นช่วยหลบท�ง   
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เปิดโลก
นิทานดาว

 อ่�นเรื่องก�รเดินท�งของเจสันเพ่ือค้นห�ขนแกะทองคำ�ได้

ในบทคว�มเรือ่ง “กลุม่ด�วแกะ ทีม่�ของเดอืนเมษ�ยน” คอลัมน์

เปิดโลกนิท�นด�ว นิตยส�รส�ระวิทย์ ฉบับที่ 97 เดือนเมษ�ยน 

พ.ศ. 2564 หน้� 48-51 

 ออร์ฟีอัสมีภรรย�ช่ือ ยูริดิซี (Eurydice) วันหน่ึงยูริดิซีถูกงูกัดต�ย  

ออรฟี์อสัร้องเพลงบรรเลงพณิดว้ยคว�มเศร้�โศกจนเหล�่เทพเจ�้

และเทพธิด�ร่ำ�ไห้ จึงบอกให้ออร์ฟีอัสไปขอร้องเฮดีส (Hades) 

หรือที่ช�วโรมันเรียกว่� พลูโต (Pluto) เจ้�แห่งยมโลกหรือโลก

แหง่คนต�ยทีอ่ยูใ่ตด้นิ ใหป้ลอ่ยวญิญ�ณของยูริดิซกีลบัม�บนโลก 

เบื้องบน 

 ออร์ฟีอัสเดินท�งไปห�เฮดีส และร้องเพลงบรรเลงพิณจน 

เฮดีสใจอ่อนสงส�ร จึงอนุญ�ตให้ออร์ฟีอัสนำ�ยูริดิซีกลับไปได้  

แตม่ขีอ้แม้ว่� ออรฟ์อีสัตอ้งเดนินำ�หน�้ยรูดิซีิ และห้�มหนัม�มอง

ยูริดิซีจนกว่�ทั้งคู่จะถึงโลกเบื้องบน 

 หลังจ�กเดินม�เป็นระยะเวล�ย�วน�นอย่�งเงียบสงบ เมื่อ

ออร์ฟีอัสเดินถึงประตูป�กท�งระหว่�งโลกใต้ดินกับโลกเบ้ืองบน 

ออร์ฟีอัสเกิดร้อนใจสงสัยว่�ยูริดิซีเดินต�มหลังเข�ม�ด้วยหรือ

เปล่� ? เฮดีสหลอกเข�หรือไม่ ? ออร์ฟีอัสจึงเผลอแว่บหันไปดู  

ปร�กฏว�่ยรูดิิซยีงัไมท่นัได้เดินข้�มประตู แล้วร�่งของเธอกห็�ยวับ 

ไปทันที 

 แม้ว่�ออร์ฟีอัสจะกลับไปอ้อนวอนขอเฮดีสว่�ได้โปรดให้โอก�ส 

เข�อีกครั้ง แต่ก็ไม่สำ�เร็จ ออร์ฟีอัสจึงต้องกลับม�โลกเบื้องบน

เพียงลำ�พัง และร้องเพลงคร่ำ�ครวญ 

 ขณะนั้นมีกลุ่มหญิงส�วที่เรียกว่� มีแนด (maenad) ส�วก

ของไดโอไนซสั (Dionysus) เทพเจ�้แหง่ก�รทำ�เหล�้องุน่หรอืไวน ์

ผ�่นม�เหน็ออรฟ์อีสักบัพณิ พวกมแีนดซึง่กำ�ลงัเม�ม�ยเลยขอให ้

ออร์ฟีอัสร้องเพลงสนุกสน�นให้คว�มบันเทิงแก่พวกตน แต่ออร์ฟีอัส 

อยู่ในอ�รมณ์เศร้�โศกเนื่องจ�กเสียภรรย� จึงไม่อ�จเล่นให้ได้ 

 พวกมีแนดโกรธม�ก รุมเข้�ม�ฉีกร่�งแยกแขนข�และศีรษะ

ออร์ฟีอัสจนเสียชีวิต วิญญ�ณของออร์ฟีอัสเลยได้ไปอยู่ร่วมกับ

ยูริดิซีภรรย�ในยมโลก 

ภาพ์วาด์พ์วกม่แนด์กำลังจะสังหิารออร์ฟีอัส ภาพ์น่้อยู�บนแก้วเงิน ศิลป่ะกร่ก ป่ระมาณ 420-410 ป่ีก�อนค้ริสติกาล 
ที่่�มาภาพ : Wikipedia 
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ภาพ์หิญ้ิงสาวช้าวบ้านป่ระค้องศ่รษ์ะของออร์ฟีอัสบนพ์ิณของเขา 
วาด์โด์ย Gustave Moreau จิติรกรช้าวฝ่รั�งเศส ป่ี ค้.ศ. 1865 
ที่่�มาภาพ : Wikipedia 

 อีกตำ�น�นหน่ึงกล่�วว่� ออร์ฟีอัสเดินข้ึนภูเข�ช่วงกล�งคืนจนถึง 

เช้�มืดเพื่อรอบูช�ดวงอ�ทิตย์หรือเทพฮีรีออส (Helios) ที่เสมือน

เป็นเทพอพอลโล (Apollo) แต่ออร์ฟีอัสไม่บูช�เทพไดโอไนซัส 

ทำ�ให้เทพไดโอไนซัสโกรธ จึงสั่งให้พวกมีแนดม�สังห�รออร์ฟีอัส 

 ศีรษะและพิณของออร์ฟีอัสลอยไปต�มแม่น้ำ�สู่ทะเลจนถึง 

เก�ะเลสบอส (Lesbos) ประเทศกรีซ โดยยังคงส่งเสียงเพลงโศกเศร้� 

ตลอดท�ง จนกระทั่งช�วบ้�นที่เก�ะเลสบอสช่วยกันฝังศีรษะ 

 ส่วนชิน้สว่นร�่งก�ยอืน่ ๆ  ของออรฟ์อีสันัน้ เทพธิด�มวิส ์(Muse) 

เทพแห่งศิลปะและวรรณกรรม ได้ช่วยนำ�ไปฝัง และนำ�พิณของ 

ออร์ฟีอัสไปประดับบนท้องฟ้�ท่�มกล�งดวงด�ว เกิดเป็นกลุ่ม

ด�วพิณ (Lyra) 

 ด�วที่สว่�งที่สุดในกลุ่มด�วพิณคือด�วเวก� (Vega) อันดับ

คว�มสว่�งหรือโชติม�ตรปร�กฏ (apparent magnitude) 0  

เป็นด�วที่สว่�งอันดับ 5 บนท้องฟ้� อยู่ห่�งจ�กโลก 25 ปีแสง 

ใหญ่กว่�ดวงอ�ทิตย์ประม�ณ 2 เท่� 

ภาพ์สามเหิล่�ยมฤด์ูร้อน วันทุ่่� 20 กันยายน พ์.ศ. 2565 เวลา 20:00 น. 
กรุงเทุ่พ์ฯ ทุ่ิศเหิน้อ สูงกลางศ่รษ์ะ 
ที่่�มาภาพ : แอป่ Celestron SkyPortal 
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 เนื่องจ�กแกนโลกมีก�รส่�ยเป็นวงกลมโดยใช้เวล�รอบละ 

25,770 ปี ปัจจุบันแกนโลกชี้ไปที่ด�วโพล�ริส (Polaris) จึงทำ�ให้

ด�วโพล�ริสเป็นด�วเหนือในปัจจุบัน แต่อีกประม�ณ 12,000 ปี

ข�้งหน�้ แกนโลกจะหมุนเปลีย่นไปชี้ใกล้ด�วเวก� ทำ�ใหด้�วเวก� 

จะกล�ยเป็นด�วเหนือแทนด�วโพล�ริส 

 คนจีนเรียกด�วเวก�ว่� ด�วหญิงทอผ้� และเป็นที่ม�ของ

ท�งช้�งเผือก อ่�นเพิ่มเติมได้ในบทคว�มเรื่อง “ท�งช้�งเผือก” 

คอลัมน์เปิดโลกนิท�นด�ว นิตยส�รส�ระวิทย์ ฉบับที่ 110 เดือน

พฤษภ�คม พ.ศ. 2565 หน้� 40-43 

 ด�วเวก�ยังปร�กฏอยูใ่นภ�พยนตรเ์รือ่ง Contact ป ีค.ศ. 1997  

(พ.ศ. 2540) เป็นภ�พยนตร์ท่ีได้รับยกย่องว่�ดีท่ีสุดเรื่องหนึ่ง 

เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนอกโลก 

 ห�กล�กเส้นจ�กด�วเวก�ในกลุ่มด�วพิณ ไปยังด�วสว่�งที่

อยู่ใกล้เคียงกันอีก 2 ดวง คือ ด�วอัลแทร์ (Altair) ในกลุ่มด�ว

นกอินทรี (Aquila) และด�วเดเนบ (Deneb) ในกลุ่มด�วหงส์  

(Cygnus) จะเกิดเป็นรูปส�มเหลี่ยมเรียกว่� ส�มเหลี่ยมฤดูร้อน  

ภาพ์กลุ�มด์าวพ์ิณ 
ที่่�มาภาพ : สหิพ์ันธ์ด์าราศาสติร์สากล (International Astronomical 
Union ย�อว�า IAU) 

(Summer Triangle) เป็นส�มเหล่ียมที่จะเห็นตอนหัวค่ำ�ใน

ช่วงฤดูร้อนของประเทศตะวันตกในซีกโลกเหนือ (เช่น ยุโรป 

สหรฐัอเมรกิ� ฯลฯ) หรอืประม�ณเดอืนมถินุ�ยนถงึเดอืนสงิห�คม 

(สำ�หรับประเทศไทยจะเป็นช่วงฤดูฝน) และส�มเหลี่ยมนี้จะอยู่

ประม�ณกล�งศีรษะในตอนดึก 

 วัตถุท้องฟ้�ที่น่�สนใจม�กที่สุดในกลุ่มด�วพิณคือ เนบิวล�

วงแหวน (Ring Nebula) หรือ M57 เกิดจ�กด�วฤกษ์ที่อ�ยุม�ก

ไดป้ลอ่ยแกส๊ออกม� อนัดบัคว�มสว�่ง 8.8 ไมส่�ม�รถเหน็ไดด้ว้ย

ต�เปล่� ห่�งจ�กโลก 2,300 ปีแสง 

 เร�ส�ม�รถเห็นกลุ่มด�วพิณได้ด้วยต�เปล่�ในที่ที่มืดสนิท 

ไกลจ�กเมอืง (ยกเวน้ด�วเวก�ทีส่�ม�รถเหน็ได้ในเมืองใหญอ่ย�่ง

กรุงเทพฯ) 

 ในเดือนกันย�ยนช่วงหัวค่ำ�กลุ่มด�วพิณจะอยู่ท�งทิศ 

ตะวันตกเฉียงเหนือ

ภาพ์เนบิวลาวงแหิวน ถ้�ายโด์ย กล้องโทุ่รทุ่รรศน์อวกาศฮัับเบิล 
(Hubble Space Telescope) 

ที่่�มาภาพ : NASA Hubblesite 
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อ๋อ 
มันเป็น

อย่างนี�น่ีเอง 
by อาจารย์เจษฎ์
https://www.facebook.com/OhISeebyAjarnJess/

มีขอ้ความทีแ่ชรก์นัทำานองวา่ "สาเหตทุีผู่ส้งูอายเุสยีชวีติ

ขณะนอนหลับ (มีการยกตัวอย่างคณุสมบัติ เมทะน)ี เปน็

เพราะดื�มนำ้านอ้ยเกินไปทำาใหเ้ลอืดข้นหนืด หวัใจบีบตวัแรงมาก  

ขาดเลือดไปเลีย้งหัวใจเป็นเหตุให้เสียชวีติ จนเกิดเป็นข้อแนะนำา 

ให้ผูสู้งอายดุื�มนำา้ก่อนนอน 1 แก้ว เพื�อช่วยการไหลเวยีนเลอืด" !? 

 ต�มปกติแล้วท�งก�รแพทย์มีคำ�เตือนให้ผู้สูงอายุดื�มน้ำา 

วันละไม่น้อยกว่า 8 แก้ว เพื�อไม่ให้เกิดภาวะขาดน้ำา (โดยให้ดื�มบ่อย ๆ   

แตด่ื�มทีละน้อย) แตไ่ม่ไดแ้นะนำาใหด้ื�มกอ่นนอนครบั เพร�ะอ�จ

ทำ�ให้ตื่นกล�งดึกและนอนไม่หลับได้ 

 ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำ�นักข่�วไทย อสมท. ได้สอบถ�ม 

นายแพทยธ์นบรูณ์ วรกจิธำารงคช์ยั น�ยแพทยช์ำ�น�ญก�รพเิศษ 

สถ�บนัประส�ทวทิย� ยนืยนัว�่ ก�รดืม่หรอืไมดื่ม่น้ำ�ไมม่ผีลทำ�ให้

เกิดลิ้นหัวใจหรือหลอดเลือดสมองอุดตัน 

 ส่วนม�กคนเร�จะนอนหลับได้โดยไม่ลุกเข้�ห้องน้ำ�กล�งดึก  

ในขณะทีบ่�งคนอ�จจะเข้�หอ้งน้ำ� 1-2 ครัง้ ห�กเข�้หอ้งน้ำ�กล�งดกึ 

บอ่ยกว�่ 1-2 ครัง้ ต้องดูว�่ดืม่น้ำ�ม�กไปหรือไม ่มโีรคประจำ�ตวัไหม  

โดยเฉพ�ะเบ�หว�น (ในขณะท่ีคนเปน็คว�มดนั เบ�หว�น สบูบหุรี ่ 

ด่ืมเหล้� หรือไขมันในเลือดสูง มีโอก�สท่ีจะเป็นโรคเส้นเลือดอุดตัน 

ม�กกว่�)

 ก�รดื่มน้ำ�มีประโยชน์ ควรดื่มให้ได้ 6-8 แก้วต่อวัน แต่ไม่

แนะนำ�ให้ผู้สูงอ�ยุดื่มก่อนนอน เพร�ะก�รตื่นกล�งดึกอ�จทำ�ให้

นอนไม่หลับ ส่วนสัญญ�ณเตือนว่�อ�จจะเป็นโรคหัวใจ ได้แก่  

เจบ็หน�้อกด�้นซ้�ย เจบ็ร�้วทะลหุลงั เจบ็แนน่ เจบ็เสยีด ปวดร้�ว 

ไปที่กร�มข้�งซ้�ยหรือร้�วไปแขนซ้�ย (แต่ถ้�จุกแน่นแถวลิ้นปี่  

อ�จจะเป็นโรคกระเพ�ะ)

 และที่แชร์ว่� เมื่อปัสส�วะแล้วเลือดจะหนืดข้นขึ้นอุดตัน 

ไดง้�่ยนัน้ไมเ่ปน็คว�มจรงิ ร�่งก�ยมีกลไกทีจ่ะปรับสมดลุระหว่�ง

นอนหลับอยู่แล้ว ยกเว้นนอนในที่ร้อนม�ก คนไข้เสียเหงื่อม�ก

หรือข�ดน้ำ�ก่อนเข้�นอน

 ปัญห�เกี่ยวกับหัวใจหรือสมองอุดตันส�ม�รถเกิดได้ทุกเวล�  

ไม่จำ�เป็นต้องเกิดช่วงตี 5 หรือ 6 โมงเช้� อย่�งท่ีแชร์กัน  

ผูเ้ชีย่วช�ญแนะนำ�ว�่หลกัปฏบิตัทิีถ่กูตอ้งคอื หม่ันออกกำ�ลงัก�ย 

(ห�กไม่ออกกำ�ลังก�ย หัวใจอ�จเต้นเร็วเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยง

ม�กขึ้น) และกินอ�ห�รที่มีประโยชน์ ไม่ทำ�ล�ยสุขภ�พ 

ผ้่้ส่งอุายุค่วรด่�มนำ�า
ให้พอุเพียง แตูไ่ม่่ควร
ดื่่�ม่น้ำำ��ก่่อน้ำน้ำอน้ำ
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ป้ันน�ำา
เป็นปลา ดร.ชวลิต วิทยานนท์

หอุยกระจัก
(ค่นท้อุงถ้ำิ�นเรียก หอุยเด่อุน) 

Placuna placenta

หอุยตูะเภูาหร่อุหอุยท้ายเภูา  
Hecuba scortum 

ช้่่อท้ายเภาน่าจะมาจากรูปร่าง
ที่ปลายคล้ายท้ายเร่อสำาเภา

หอุยโพล้ำง (ซ้าย) แล้ำะหอุยหล้ำอุดยักษ์ (ขวา) 
ตูัวบ่งชื่ี�คุ่ณีภูาพนำ�าแล้ำะดินตูะกอุนที�ยังดีอุย่่

เมื�อหลายปีก่อน ผมมีโอกาสได้แวะเวียน 

ไปเยือนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา  

ร่วมทัวร์ประมงพื้นบ้านเครือข่ายรักษ์

ปลาทะเลที่จังหวัดสตูล เพื�อเรียนรู้ 

วีถีชาวบ้านที่ทำาประมงแบบยั่งยืน ดูการ

วิธีจับปลา ปู หมึก และกุ้งของชาวบ้าน

ในทอ้งถิน่ ที่ไมท่ำาให้ระบบนเิวศเสยีหาย

 ทะเลที่นี่นอกจ�กจะสวยง�มแล้ว ยัง

มีคว�มอุดมสมบูรณ์ มีคว�มหล�กหล�ย

ของชนดิพนัธุส์ตัวน์้ำ�สูง แถมคณุภ�พของ

สิ่งแวดล้อมยังดีอยู่ม�ก ซึ่งดูได้จ�กส่ิงมี

ชวีติหล�ยชนดิทีเ่ปน็ดัชนบ่ีงบอกคณุภ�พ 

เช่น หอยโพรง Cultellus maximus และ

หอยหลอดยักษ์ Solen truncata เป็นตัว

บ่งชี้คุณภ�พน้ำ�และดินตะกอนที่ยังดีอยู่ 

 ทะเลสตลูพรอ้มไปดว้ยคว�มสวยง�ม

ต�มธรรมช�ติ มีวิถีและวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่นที่โดดเด่น ที่สำ�คัญมีสัตว์ทะเลน่�

หม่ำ�ม�กม�ยใหล้ิม้ลอง เปน็อกีทีท่ีป่ระทบั

ใจครับ

เปิดกล้อุงท�อุงทะเลสำตููล

ป่ล้ำาข้างเหล้ำ่อุง
Selaroides leptolepis

ป่ล้ำากระเบนจัุดฟา้  
Neotrygon orientalis

ป่ล้ำากระเบนล้ำายแมล้ำงวัน 
Maculabatis macrura
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ป่ล้ำาจัวดเป่าะ
Johnius sp.

ป่ล้ำาจัวดล้ำาย
Dendrophysa russelli

ป่ล้ำาทราย
Sillago sp.

ป่ล้ำาแป้่นกระโดงสั�น
Nuchequula gerreoides

ป่ล้ำาสาก
Sphyraena jello

ป่ล้ำาแป้่นขล้ำิบดำา
Eubleekeria jonesi

ป่่หิน
Charyndis notator

ป่่ม้ากะตูอุย
Portunus gladiator

ป่่ล้ำาย
Charyndis cruciata

ป่ล้ำาจัวดดำา
Johnius sp.

หม้กกระดอุง
Sepia pharaonis

ป่ล้ำาหางค่วาย
Platycephalus indicus

ป้ันน�ำา
เป็นปลา



49
กันยายน 2565

บ้านนักคิด

Sci 
Quiz

สำ�งค์ำ�ตูอุบม�ร�วมสำนุกได้ที� 
กองบรรณาธิการสาระวิทย์ ฝ่ายสร้างสรรค์ส่่อและผลิตภัณฑ์ 
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งช้าติ 
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ้ำ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
หร่อส่งทางโทรสารหมายเลข็ 0 2564 7016 หร่อทาง e-mail ที่ sarawit@nstda.or.th 
อย่าล่มเข็ียนช้่่อ ที่อยู่ มาด้วยนะฮะ

ห้มดเข็ตูสำ�งค์ำ�ตูอุบ วันที� 30 กันย�ยน พ.ศ. 2565
คำาตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายช้่่อผู้ได้รับรางวัล

ในสาระวิทย์ ฉบับที่ 115 สำาหรับข็องรางวัล 
เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

ผูู้้ได้รับร�งวัลประจำ�ฉบับที� 112
เส้�อย์้ด BCG Economy ได้แก่ คืุณส่มจิต่ต่์  บัวัเทำศั 
กิฟต์์เซต์ JAXA Official Mission Pins ได้แก่ คืุณสุ่ภาพร ส่งวันธำำามรงคื์ 
สม์ดโน้ต์ Monsters of the Sea จาก อพวช. ได้แก่ คืุณกัญ่ญ่าภัคื อภัยพันธำุ์

ร�งวัลประจำ�ฉบับที� 114
ก่ิฟต์์เซต์ 

JAXA Official 
Mission Pins 
จำานวน 1 รางวัล้ เลน้ำส์์ทวิทรรศน้ำ์ 

(เลน้ำส์์ขย�ย
ส์ำ�หรับต์ิดื่ก่ล้อง
โทรศัพท์ม่่อถื่อ)
จำานวน 2 รางวัล้ 

เน่�อุงจัากวันที� 27 กันยายน ขอุงทุกป่ีเป็่นวันท่อุงเที�ยวโล้ำก (World Tourism Day) เหมียวม ี
สถ้ำานที�ท่อุงเที�ยวในเม่อุงไทยมาแนะนำาให้ร่้จัักกันฮ่ะ ที�แห่งนั�นค่่อุ “อุทย�น้ำธรณีีส์ตู์ล” ซ้�งย่เนสโก
รับรอุงให้เป็่นอุุทยานธรณีีโล้ำกแห่งแรกขอุงป่ระเทศไทย นอุกจัากจัะมีจัุดท่อุงเที�ยวสวย ๆ ทั�งทะเล้ำ 
เขา ถ้ำำ�า มกีจิักรรมท่อุงเที�ยวที�ตูอุบไล้ำฟส์ไตูล์้ำขอุงเกอุ่บทุกวัยแล้้ำว ที�นี�ยงัมีเอุกลั้ำกษณ์ีทางธรณีวิีทยา
ที�โดดเด่น มีฟอุสซิล้ำสิ�งมีชื่ีวิตูในมหายุค่พาล้ำีโอุโซอุิกหล้ำายชื่นิดเล้ำย เหมียวพยายามท่อุงชื่่�อุฟอุสซิล้ำ
สิ�งมีชื่ีวิตูเหล้ำ่านี� แตู่จัำาไม่ได้ซะที คุ่ณีผ้่้อุ่านชื่่วยเหมียวหน่อุยฮ่ะ

ส์มุ่ดื่บัน้ำทึก่
 NSTDA 

จำานวน 1 รางวัล้

แนวตูั�ง
1. แม่ไก่
3. แม่แกะ
4. แม่เส่ือ
6. แม่แพะ
8. แม่กวัาง 

แนวนอุน
2. แม่ลา 
5. แม่หมาจิ�งจอก
7. แม่ม้า
9. แม่ส่ิงโต่
10. แม่หมี

1.

4.

3.2.

10.

5. 6.

8.

9.

7.

ก�อุนจะไปที�ค์ำ�ถ�มฉบับนี� 
เร�ไปดูเฉลยเกมห้�ค์ำ�ศัพท์
ภ�ษ์�อุังกฤษ์ที�ใช้้เรียก
แม�สำัตูว์ตู��ง ๆ
ในฉบับที�แล้วกันฮะ

__ut___i_ = สัต์ว์ทะเล้ดึกดำาบรรพ์ท่�อย์่่ในพวกเด่ย์วกับหมึก
___c__op__ = สัต์ว์ทะเล้ดึกดำาบรรพ์ท่�ม่ล้ักษณะคล้้าย์หอย์สองฝา
_a_t____d = สัต์ว์ทะเล้ดึกดำาบรรพ์ท่�อย์่่ในกล้์่มหอย์กาบเด่ย์ว
_r__o___e = แมงดาทะเล้โบราณ
S____a_____e = หินสาหร่าย์
__a__ol___ = สัต์ว์ทะเล้ดึกดำาบรรพ์ขนาดเล้็ก ด่คล้้าย์ใบเล้้�อย์จิ�ว
_o_o_o__ = สัต์ว์ม่กระด่กสันหล้ัง ร่ปร่างคล้้าย์ปล้าไหล้
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Q : เต์รียม่ต์ัวอย่�งไรให้พร้อม่ทำ�ง�น้ำใน้ำบริษััทเทคโน้ำโลยีชั้ั�น้ำน้ำำ�ของโลก่ ?

โน้ตความรู้ฉบับย่อจากการพูดคุยกับแขกรับเชิญใน Podcast รายการ Sci เข้าหู ของนิตยสารสาระวิทย์ ซึ่งเป็น

รายการที่รวบรวมผู้คนในแวดวงวิทยาศาสตร์มาร่วมพูดคุยและให้ความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจ เกาะติดกระแส 

วิทยาศาสตร์ไทยและวิทยาศาสตร์โลกไปพร้อมกัน ทุกวันอังคารที่ 2 และ 4 ของเดือน ทางเฟซบุ๊กเพจนิตยสาร

สาระวิทย์ หรือติดตามย้อนหลังที่ https://www.nstda.or.th/sci2pub/podcast-sci-in-ear/

Sci เข้าหู โน้ตความรู้ฉบับย่อ
ปริทัศน์ เทียนทอง

ฟังับทสำัมภ�ษ์ณี์เตู็มได้ที� 

NSTDA Podcast 
รายการ Sci เข้้าหูู EP44 : 

กูเกิลเจแปน งานดีี แฮปป้�  เดีสิก๊ะ ?
https://www.nstda.or.th/sci2pub/sci-in-ear-ep44

สิง่แรกคอ่ ค์ว�มรูใ้นสำ�ข็�ที�ตูวัเอุงอุย�กสำมัค์ร นา่จะเป็นสิง่ทีท่กุคนสามารถ้ำเข้็าใจได้งา่ยเป็นสิง่แรก เช่้นถ้้ำา
คณุอยากเป็นวิศกรซอฟตแ์วร ์(software engineer) คณุกต็อ้งหมัน่หาความรูใ้นเร่อ่งการพัฒนาซอฟตแ์วร์ 
หร่อถ้ำ้าเป็นเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ด้านอ่่น ๆ คุณก็ต้องฝึกฝนในด้านนั�น ๆ 

สิง่ทีส่องคอ่ ภ�ษ์�อัุงกฤษ์ เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางทีบ่รษิทัช้ั�นนำาทัว่โลกใช้ใ้นการทำางาน ถ้ำงึแม้วา่
บริษัทอย่าง Google จะไม่ใช้้เร่่องความเก่งข็องภาษามาเป็นตัวช้ี�วัดหลักว่าคนไหนควรมีตำาแหน่งสูงแค่ไหน 
แต่สำาหรับตำาแหน่งวิศกรซอฟต์แวร์ หากอยากมีตำาแหน่งสูงข็ึ�นไป แต่ไม่เช้ี่ยวช้าญภาษาอังกฤษก็อาจจะเป็น
อุปสรรคต่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

สิ่งที่สามค่อ ก�รสำื�อุสำ�ร เป็นเร่่องที่สำาคัญมากในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นการทำางาน
กับวิศกรซอฟต์แวร์ด้วยกัน หร่อต้องทำางานร่วมกันกับตำาแหน่งอ่่น ๆ เช้่น product manager หร่อทีม
ธรุกจิตา่ง ๆ  ทั�งหมดล้วนแลว้แต่ใช้ท้กัษะการส่่อสารทั�งสิ�น ตอ้งพัฒนาตนเองใหเ้ป็นคนทีส่่อ่สารเข้็าใจไดง้า่ย 
มีตรรกะ เรียบเรียงคำาพูดความคิดในการส่่อสารให้ได้ดีที่สุด ซึ่งถ้ำ้ามีทักษะการส่่อสารที่ดีมันจะสะท้อนออกมา
ในเน่�องาน ไม่ว่าจะเป็นเร่่องการเข็ียนโปรแกรม การเข็ียนอธิบายเอกสารต่าง ๆ หร่อการนำาเสนอผลงาน

ดื่ร.ธเน้ำษัฐ ปร�ณีีน้ำร�รัต์น้ำ์ (ดื่ร.แน้ำ็ค)
Developer Relations Engineer, Google Japan

สิ่งสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็ค่อ ก�รห้ัดให้้มีนิสำัยรักษ์�ค์ุณีภ�พ
ข็อุงผู้ลง�นตูนเอุงให้้ดีที�สำุด เป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาตั�งแต่สมัย
เรยีนปรญิญาตรแีละไดม้โีอกาสเข้็าร่วมโครงการ JSTP ข็อง สวทช้. 
ผมมีโอกาสได้เข้็าไปทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมกับพ่ีเลี�ยงทีเ่ป็น
นกัวทิยาศาสตร์หลายท่าน เช่้น ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยทุธวงศ์  
อดีตนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2527 และได้ซึมซับสิ่งที่ 
เรยีกวา่ “ค์ว�มวริยิะ” ค์อืุก�รไม�ยอุมแพ้อุะไรง��ย ๆ  ตูอุ้งไม�ย�อุท้อุ
กบัง�นที�เร�ทำ�อุยู� พย�ย�มรักษ์�ตูรงนั�นให้ดี้ที�สำดุ และตู้อุงมอุง
ผู้ลง�นข็อุงเร�ในมุมมอุงแบบที�ค์นนอุกมอุงม� เพื� อุมอุงห้�
แนวท�งที�จะพัฒน�ข็้�นได้อุีก สำิ�งเห้ล��นี�เป็นเรื�อุงที�ตู้อุงห้ัดเอุ�ไว้
ตูั�งแตู�วัยเรียน
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ต์ิดื่ต์่อก่องบรรณี�ธิก่�รส์�ระวิทย์
ไดื่้ท�งอีเม่ล 
sarawit@nstda.or.th

ที�อยู่ 
ฝั่�ายสร้างสรรค่์ส่�อุแล้ำะผ้ล้ำิตูภูัณีฑ์ (MPC)
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งช้าติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ้ำนนพหลโยธนิ ตำาบลคลองหนึง่ อำาเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120

ใบส์ม่ัครส์ม่�ชั้ิก่

ส์�ม่�รถืส์ม่ัครผ่�น้ำชั้่องท�งออน้ำไลน้ำ์ไดื่้ที�ลิงก่์  
https://forms.gle/jnj86w6J58Y9Nqqb8 หร่อ 

Scan QR Code

สาระวิทย์เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายเดือน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ
ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องดังกล่าว โดยดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/sci2pub/ หรือบอกรับเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

จัดทำ�โดย ฝ่�ยสร้�งสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) 
ข้อความต่าง ๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติไม่จำาเป็นต้องเห็นพ้องด้วย 

ภาพประกอบที่ใช้ในเล่มอยู่ภายใต้สิทธิ์ใช้งานจาก Shutterstock.com

นติ์ย์สารสาระวิทย์์

คำาคม 
นักวิทย์ ดร.นำาชัย ชีววิวรรธน์

The scientists of today think deeply instead of clearly. 
One must be sane to think clearly, 

but one can think deeply and be quite insane.

- Nikola Tesla  - 

- นิโกลา เทสลา - 

นักวิทยาศาสตร์ ในปัจจุบันคิดอย่างลึกซึ้ง แทนจะคิดอย่างกระจ่างชัด 
การจะคิดให้กระจ่างชัดได้นั้น คนผู้นั้นต้องสติปรกติดีจึงทำาได้ 

แต่ผู้ที่คิดอย่างลึกซึ้งได้ อาจต้องวิกลจริตไม่น้อยทีเดียว

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

 นักฟิสิกส์และนักประดิษฐ์ชาวเซอร์เบีย-อเมริกัน รู้จักกันดีในฐานะของคนออกแบบระบบผลิตกระแสไฟฟ้าสลับในปัจจุบัน เขาเคย 
ทำางานกับทอมัส เอดิสัน ก่อนจะแยกออกมาตั้งห้องปฏิบัติการเอง ซึ่งต่อมาจอร์จ เวสติงเฮาส์ ซื้อสิทธิบัตรมอเตอร์เหนี่ยวนำากระแสสลับ 
ของเทสลาไปใช้งานและจ้างเขาเป็นที่ปรึกษาช่วงสั้น ๆ เทสลาสนใจค้นคว้าการสื่อสารแบบไร้สายและพยายามส่งสัญญาณข้ามทวีปด้วย  
เขาเป็นคนแรกที่สร้างเรือบังคับวิทยุได้สำาเร็จ เทสลามีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับมากมาย และได้รับเกียรตินำานามสกุล Tesla ไปตั้งเป็น
หน่วยวัดความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก (magnetic flux density) ในหน่วย SI

ทุ่่�มาภาพ์ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nikola_Tesla_Colored.png



โดดเด่นด้วย์มรดกธุ์รณ่ล้ำ�าค่า 
เช้�อมโย์งกับธุ์รรมชาต์ิวิทย์าแล้ะวัฒนธุ์รรม
อุทยานธรณีเป็นพ่� นที่ที่มีลักษณะทางธรณีวิทยาที่โดดเด่น มีความหลากหลาย- 
ทางช้ีวภาพและนิเวศวิทยา มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และมีความร่วมม่อร่วมใจ
ข็องทอ้งถ่ิ้ำนในการบรหิารจดัการ ทั�งการอนุรกัษ ์ถ้ำา่ยทอดความรู ้และพัฒนาเศรษฐกจิ
อย่างยั่งย่น ผ่านการท่องเที่ยวเช้ิงธรณีวิทยา 

ป้จจุบนัประเทศไทยมอีทุยานธรณ ี7 แหง่ ม ี“อทุยานธรณสีตลู” เปน็อทุยานธรณโีลก
ข็องยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks) แห่งแรกข็องประเทศไทย
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