
 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 10 ประจําเดือน ธนัวาคม – มกราคม พ.ศ.2553 

 

จดหมายข่าวฉบับน้ี เป็นฉบับประจําเดือน ธันวาคม 2552 และเดือนมกราคม  2553  ซ่ึง

เป็นเดือนส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ในช่วงน้ีเป็นเดือนที่มีวันหยุดยาวมากกว่าทุกเดือน ทําให้พวก

เราได้มีเวลาพักผ่อน ท่องเท่ียว และทําบุญทําทาน เป็นการชาร์ตแบต ฯ  ให้ตนเองหลังจากตรากตรํา 

การงานมาถึง 12 เดือน ตอนน้ีเราก็พร้อมท่ีจะเร่ิมต้นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการงาน การใช้ชีวิต  ใครที่เคยทําดีมาตลอดก็ขอให้ทําดี

ต่อไปเร่ือย ๆ นะคะ สําหรับคนที่ทําดีบ้าง ไม่ดีบ้างก็ขอให้ลดการทําไม่ดีให้น้อยลง และสําหรับบางคนที่คิดว่าในรอบปีที่ผ่านมายัง

ไม่เคยทําอะไรดี ๆ ก็ขอให้เร่ิมต้นตั้งแต่ปีใหม่นะคะ บ.ก. และชาวจดหมายข่าว ขอให้กําลังใจ สู้ สู้ ค่ะพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ  

บรรณาธิการ 

วิสัยทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับท้องถิ่น 
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1.  การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วิทยาศาสตรศึกษา)   
ได เข า รับการพิจารณาจากสภาฯ  แลว   โดยสภาฯ  ให มีการปรับแก อีก เ ล็กนอย   
ซ่ึงถือวาเปนหลักสูตรแรกท่ีเขากรอบมาตรา  TQF  ตองขอขอบคุณคณะกรรมการจัดทําราง
หลักสูตรดังกลาว 
 2 .   การจัดงานคาราวานวิทยาศาสตร   รวมกับ   อพวช .   ได สํา เ ร็จลุลวง 
ไปดวยดี  มีนักเรียน  นักศึกษาเขาชมนิทรรศการประมาณ  14,000  คน  นับจากยอดการติด
สต๊ิกเกอร  อาจารยหลายทานท่ีรวมเปนคณะกรรมการไดรับประสบการณทํางานรวมกับ
องคกรอ่ืน  ไดรูจักและเปนเครือขายกันในอนาคต  โอกาสขางหนาคณะจะรวมมือกับ
องคกรอ่ืนๆ มากข้ึน  เพื่อโอกาสของนกัศึกษาท่ีไดรับประสบการณ  จากการจัดงานดังกลาว  
ทาน ผอ. อวพช.  ไดกลาวช่ืนชมกระบวนการตางๆ  การเตรียมงาน  ท่ีสําคัญทานช่ืนชม
นักศึกษาของเรา วาเปนผูท่ีมีความรับผิดชอบดีมาก  ถายทอดความรูและอธิบายไดดี 
และจะรับนักศึกษาเราจํานวน  2  คน  เขาทํางานท่ี  อพวช.   

3.  ชวงวันท่ี  15-17  ธ.ค.  52  คณะวิทยาศาสตรฯ ไดรับเชิญใหเปนคณะกรรมการตัดสินและเปนเจาภาพในการประกวด
แขงขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร  ระดับช้ัน ม.ตน  และ ม.ปลาย  ในงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียนภาคเหนือ  ซ่ึงมีผูเขา
แขงขันท้ังหมด  44  เขตการศึกษา  (44  ทีม)  เปนไปดวยความเรียบรอย 
 4.  สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพนํานักศึกษาเขารวมงาน  NSRUBI  Festival  2009 ระหวางวันท่ี 18-20  ธ.ค.  52  โดยนําเสนอ
อาหารเพื่อสุขภาพ  การดูแลรักษาสุขภาพและการนวดแผนไทย  ไดรับเสียงตอบรับเปนไปในแนวทางท่ีดี  คณะฯ ขอขอบคุณ
อาจารยท่ีใหความรวมมือ 
 5.  เม่ือวันท่ี  8  ธ.ค.  52  ผมมีโอกาสเขาสัมมนาเร่ือง  “ทิศทางใหมการผลิตครู-วิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา”  วัดโดยคณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผูแทนราษฎร  ทําใหเห็นวาการผลิตครูมีความสําคัญมากโดยอนาคตขางหนา  
(2-5  ป)  โรงเรียนตางๆจะขาดครูจํานวนมาก  จะมีโครงการตางๆท่ีจะเฟนหาคนดีมาเปนครู  ผมจึงคิดวาโครงการ สควค. ท่ีจะผลิต
ครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร ในระดับปริญญาตรี  ซ่ึงขณะนี้  สสวท.  ใหเราผลิตครูโดยใหเปน  4+1  ป  คือ  
 จบปริญญาตรี ว.ทบ.  แลวมาเรียน  ป.วิชาชีพครูอีก1 ปกวา และปริญญาโทท่ีเราสอนอยูมีอยู 17 คน ปการศึกษา 2552 อาจจะมี
นักศึกษาครู สควค.  มาสมัครเพ่ิม  ซ่ึงนักศึกษาเรียนฟรี  สสวท. สนับสนุน  แตละคนจะไดคาเทอม  100,000  บาท  คาหนังสือ 
ภาคเรียนละ  5,000  บาท  คาอุปกรณการเรียน  30,000  บาท  และคาทําวิทยานิพนธ  40,000  บาท  และการนําเสนอผลงานวิชาการ
อีกตางหาก  (เทาท่ีจายจริง) 
 ในชวง  2  เดือน  (ธ.ค.-ม.ค.)  มีงานเขามามากเหมือนกันนะครับ  ท้ังงานบริการและงานตามพันธกิจ  ผมคิดวามีงานทํา
ดีกวาการไมมีงานใหทํานะครับ  ยอดรับนักศึกษาคณะในปนี้  ยอดรวมเปนท่ีนาพอใจ  มีนักศึกษาเพิ่มข้ึนเกินเปา  แตในบางสาขา
ยังนอยอยู  ตองชวยกันหนอยนะครับ 
 

            ผศ.ดร.ศุภชัย  ทว ี   

คณบดีคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี   

Email : Tawee-supachai@hotmail.com 
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บริเวณทางเข
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ต้อน

จํานวน
วิทยาศ
เกิดกา
ระดับอุ

ต้อน

 
ของค
ความ

นรับศึกษา

เมื่อวันที่  14
น  28  คน  ไดเขา
าสตรและเทคโน
รเรียนรูและปร
ดมศึกษาในลักษณ

นรับศึกษา

เมื่อวันที่  5
คณะวิทยาศาสต
สัมพันธและเพ่ิ

ดูงานจาก

4  ธ.ค.  52  คณ
าศึกษาดูงานในด
นโลยี ม.รภ.นครส
ระสบการณการ
ณะเดียวกันที่ประ

าดูงานจา

5  ม.ค.  53  คณ
ตรและเทคโนโ
พิมพูนความรูแล

ก มหาวทิ

าจารยและเจาห
านการประกันคุณ
สวรรค  โดยมีวัตถ
รดํา เนินงานของ
สบความสําเร็จใน

ก มหาวทิ

ณาจารยและนัก
โลยี ม.รภ.นครส
ละประสบการณ

ยาลัยราช

นาที่คณะวิทยาศ
ณภาพการศึกษา 
ถุประสงคเพื่อให
งหนวยงานทาง
นระยะเร่ิมตนของ

ทยาลัยรา

กศึกษาคณะวิท
สวรรค  โดยมีว
ณ 

ชภัฏกาญจ

ศาสตรฯ  ม.รภ.ก
  และสํานักงานค
บุคคลากรของหน
งการศึกษาท่ีจัด
งการเปนมหาวิทย

ชภัฏภูเก็ต

ทยาศาสตรฯ  ม
วัตถุประสงคเพื

จนบุรี 

กาญจนบุรี   
คณบดีคณะ
นวยงานได
การศึกษา
าลัยราชภฏั 

ต 

ม.รภ.ภูเก็ต  จําน
พ่ือใหอาจารยแ

นวน  15  คน  
และนักศึกษาได

 ไดเขาศึกษาดูง
ดแลกเปล่ียนเรี

งานในสาขาชีว
ยนรูกัน  เพ่ือก

ววิทยา   
ระชับ
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กมาย  ได
อมทั้งกิจ
ม Sudoku
ามสนุกส
งทดลอง
ยกิจกรรม
ค่ัง  สงผล

วาน
นที่   22 
รสวรรค  
ไดเรียน

ดแก  ช้ินง
กรรมทา
u,  เกมต

สนานไป
งเคลื่อนที
มทั้งหมดน
ลใหงานส

นวิทย
– 25  ธ
โดยรวม
รูวิทยาศ
งานและนิ
งวิทยาศ

ตอไพ  เก
กับการแ

ที่ชุด  “วิ
น้ีมีเยาวช
สําเร็จลุลว

ยาศา
ธ.ค.  52
มมือกับค
ศาสตรด
นิทรรศกา
ศาสตรอีก
กมเชือก
แสดงทา
ทยาศาส
ชน  นักเรี
วงไปดวย

าสต
2  อพวช
ณะวิทยา
วยประส
ารวิทยาศ

กมากมาย
,  หลุมห
งวิทยาศ

สตรกับช
รียน  นัก
ยดี 

ตร
ช.  ยกท
าศาสตร

สบการณ
ศาสตรใน
ย  อาทิ  ไ
หลอกตา 
ศาสตรชุ
ชอกโกแล
กศึกษาแล

ทัพคารา
ฯ  ม.รภ.

ณแปลกให
นช่ือ  “วิท
ไกกะตาก
ฯลฯ  นอ

ชด  “วิทย
ลต”  แล
ละผูสนใจ

าวานวิท
.นครสวร
หม  ผาน
ทยาศาสต
ก,  จรวด
อกจากน้ั
ยาศาสต
ละ  “ดีเอ็น
จเขารวม

ทยาศาส
รรค  สงเ
นนิทรรศ
ตรสุดหรร
ดพลังงาน
น้ันยังเพิ่ม
รมหัศจร
นเอ กลว

มงานกันอ
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สตรฯ 
เสริม

ศการ
รษา”  
นลม,  
มเติม
รรย”  
วยๆ”  
อยาง
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ณ  
ใหกับ
และก
ผูท่ีโช
 

เม่ือวันท่ี
รานอาหาร
บทุกคน  ใ
กลาวอวยพร
ชคดี  ซึ่งบร

ท่ี  13  ม
รโกยี  สา
ในงานไดรั
รปใหมใหก
รรยากาศเต็

.ค.  53 
ขาบึงบอระ
รับเกียรติจ
กับคณาจาร
ต็มไปดวยคว

 คณะวิทย
ะเพ็ด  ให
จากทานอธิ
รยและเจาห
วามสนุกสน

ยาศาสตร
หกับบุคลกร
ธิการบดี  
หนาท่ีคณะวิ
นานและอบ

ฯ จัดงาน
รคณะฯ เพื
รศ.ดร.ปร
วิทยาศาสต
บอุนตลอดท้ั

เลี้ยงสังสร
พื่อเปนขวัญ
ะเทือง  ภู
รฯ  รวมท้
ท้ังงาน   

รรควันข้ึน
ญและกําลัง
ภูมิภัทราคม
ท้ังมอบของ

นปใหม  2
ใจในการท
ม  เปนปร
งขวัญปใหม

2553  
ทํางาน
ระธาน 
มใหกับ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แน
 
นักเรี
โรงเรี
จังหวั
โดยกํ
ธันวา
 

ประก
 
คนน้ัน

นะนาํและเ
สาขาคณิ

รียนท่ีกําลังศึ
รียนพยุหะพิ
วัดชัยนาท น
กําหนดกลุมเป
าคม 2552 

กาศประกา
เน่ืองจากอ

นไดเลยคะ 

เผยแพรหล
ณตศาสตรแล
ศึกษาชั้นมัธย
พิทยาคม โร
นอกจากนี้ทา
ปาหมายเปน
 

ศ...Up da
าจารยสาขาชว

ลกัสตูรสา
ละสถิติ ไดจัด
ยมศึกษาปท่ี
รงเรียนหวย
างสาขาคณิต
นโรงเรียนตา

ate สมาชกิ
วงน้ีสดชื่นเปน

าขาวชิาคณิ
ดกิจกรรมปร
 6 ในโร
นํ้าหอมวิทย
ตศาสตรและ
างๆ ในจังห

กใหมของสา
นพิเศษเพราะ 

ณติศาสตร 
ระชาสัมพันธ
รงเรียนตางๆ
ยาคาร จังห
สถิติยังดําเนิ
หวัดนครสวร

าขาคณิตศา
มีหนุมหนาใส

 ณ โรงเรี
ธและเผยแพร
ๆ ของจังหวั
วัดนครสวร
นินการประช
รรค และจังห

าสตรและสถิ
สขวัญใจสาขา.

รยีนตางๆ 
รหลักสูตร 
ัดนครสวรร
รรค และโรง
ชาสัมพันธหล
หวัดใกลเคียง

ถิต ิณ ขณ
...คนใหม...อย

ในจงัหวดั
วท.บ. (คณิ
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ยอนอดีตไปเมื่อ 33 ปกอนนี้ วงการดาราศาสตรไดถูกแบงแยกออกเปนสองคาย คายหนึ่งเช่ือวา จักรวาล 
(universe) ไดถือกําเนิดมาเปนเวลานานเสียจนไมมีใครรูวาจักรวาลมีอายุเทาใด นักดาราศาสตรที่เชื่อเชนน้ีคือ 
กลุมท่ีเชื่อในทฤษฎี steady state ที่แถลงวา เวลาจักรวาลขยายตัว จักรวาลจะสรางสสารเพ่ิมเสริมตลอดเวลา  
สวนนักดาราศาสตรอีกกลุมหน่ึง กลับมีความเห็นวา จักรวาลมีอายุที่สามารถนับได ทฤษฎีนี้แถลงวาจักรวาล 
ถือกําเนิดจากการระเบิดคร้ังยิ่งใหญ (big bang) พลังระเบิดท่ีมากมหาศาลไดผลักดันใหกาแล็กซีตางๆ  
พุงหนีกระจัดกระจายจากกัน  ถึงแมวาทฤษฎี steady state และ big bang จะใหขอสรุปท่ีเหมือนกันวาจักรวาล
ขยายตัว แตทฤษฎีทั้งสองก็ใหคําทํานายที่แตกตางกันในหลายประเด็นและคําทํานายน้ี นักวิทยาศาสตรสามารถ 
ตรวจสอบและตัดสินใจความถูกตองได 

เชน ทฤษฎี big bang ทํานายวา ถาจักรวาลระเบิดจริง ภายหลังการระเบิดเราควรจะเห็นรังสีความรอนหลงเหลืออยูและเมื่อเวลาผานไป นานๆ รังสีนี้ควรจะเย็นลงๆ และจะมี
อุณหภูมิประมาณ -270 องศาเซลเซียส เมื่อเวลาผานไปประมาณ 10,000 ลานป สวนทฤษฎี steady state นั้นมิไดกลาวถึงรังสีความรอนที่วาน้ีเลย  

ดังน้ันเมื่อ A. Penzias และ R. Wilson แหง Bell Laboratory ในสหรัฐอเมริกาไดรายงานวา เขาพบรังสีความรอนดังกลาวในรูปของรังสีไมโครเวฟท่ีแผกระจายอยู
ทั่วในอวกาศ ทุกทิศทาง และรังสีความรอนนี้มีอุณหภูมิประมาณ -270 องศาเซลเซียส ตรงตามท่ีทฤษฎี big bang ไดทํานายไวทุกประการ การยอมรับในความถูกตอง  
ของทฤษฎี big bang จึงเปนเร่ืองท่ีหลีกเลี่ยงไมได การไดยิน "เสียงจักรวาลระเบิด" นี้ นอกจากจะทําให Penzias และ Wilson ไดรับรางวัลโนเบลสาขาฟสิกสแลว ยังทําให
ทฤษฎี steady state ถูกทอดท้ิงอยางไมมีใครเชื่อตอไปอีกดวย  ทุกวันนี้นักวิทยาศาสตรสวนมากปกใจเช่ือในความถูกตองของทฤษฎี big bang เพราะ (1) เวลาทฤษฎีนี้ 
ทํานายวาจักรวาลขยายตัว E. Hubble ก็ไดพบเห็นวากาแล็กซีตางๆ กําลังพุงหนีจากกันตลอดเวลาจริง (2) เวลาทฤษฎีนี้ทํานายวา มีรังสีไมโครเวฟแผกระจายอยูทั้งจักรวาล  
A. Penzias และ R. Wilson ก็ไดพบเห็นรังสีดังกลาวจริง และ (3) เวลาทฤษฎีนี้ทํานายตัวเลขความอุดมสมบูรณของธาตุตางๆ ในจักรวาล นักวิทยาศาสตรก็ไดพบวา  
ปริมาณธาตุตางๆ มีจริงตามทฤษฎี big bang ไดทํานายไวทุกประการ แมวาแนวคิดหลักๆ ของทฤษฎี big bang จะเปนที่ยอมรับก็ตาม แตก็มีปญหาๆ หนึ่ง ที่ทฤษฎี  
big bang ยังใหคําตอบไมชัดเจน คําถามน้ัน คือ จักรวาลระเบิดเม่ือใด และอะไรทําใหจักรวาลระเบิดสวนคําถามท่ีวากอนที่จักรวาลจะระเบิด จักรวาลมีสภาพอยางไรนั้น 
ทฤษฎีฟสิกสปจจุบันแถลงวา คําถามเชนนั้นเปนคําถามท่ีไรความหมายเพราะกอนที่จักรวาลจะระเบิดน้ัน แมแตเวลาก็ไมมีเพราะจักรวาลและเวลาถือกําเนิดมาพรอมกัน  
ดังน้ัน การถามหาส่ิงท่ี ไมมีทั้งรูปธรรม และนามธรรม จึงเปนคําถามท่ีไมมีใครรูวาหมายถึงอะไร 

สําหรับคําถามท่ีวาจักรวาลระเบิดเม่ือใดน้ันก็เปนคําถามท่ีนักดาราศาสตรไดพยายามแสวงหาคําตอบมานานแลว เมื่อ 4 ปกอนนี้วงการดาราศาสตรไดเผชิญภาวะ
วิกฤตทางปญญาอยางรุนแรง เมื่อนักดาราศาสตรกลุมหน่ึงรายงานวา ในการศึกษาการเคล่ือนที่ของกาแล็กซี เขาไดพบวาจักรวาลมีอายุเพียง 8,000 ลานปเทาน้ันเอง ในขณะท่ี
นักดาราศาสตรอีกกลุมหน่ึงท่ีสนใจศึกษาอายุของดาวฤกษ กลับพบวาดาวฤกษบางดวงมีอายุมากถึง 16,000 ลานป ตัวเลขเชนนี้ นักดาราศาสตรหลายคนเช่ือวาเปนตัวเลข
เหลวไหล เพราะดาวฤกษเปนองคประกอบหนึ่งของจักรวาลท่ีตองเกิดหลังท่ีจักรวาลเกิดแลว เสมือนลูกที่ตองเกิดจากทองแม ดังน้ัน ลูกก็ตองมีอายุนอยกวาแม แตเมื่อตัวเลข
อายุของดาวฤกษมากกวาตัวเลขอายุของจักรวาลเชนนี้ ความขัดแยงจึงถือเปนเร่ืองท่ีรุนแรง นักวิทยาศาสตรไดแบงพวกโดยเชื่อขอมูลแยกกัน แตก็มีนักวิทยาศาสตร 
อีกหลายคนท่ีเชื่อวา ตัวเลขอายุทั้งสองตัวนั้นผิดท้ังคู  

ในขณะท่ีความขัดแยงยังไมมีการสรุปใดๆ มาเม่ือปกลายนี้ องคการอวกาศแหงยุโรปไดรายงานวาดาวเทียม Hipparcos ที่ถูกสงขึ้นไปโคจรรอบโลก 
 เมื่อป พ.ศ. 2532 เพื่อวัดระยะทางที่ดาวฤกษตางๆ กวา 1 แสนดวงอยูหางจากโลก ไดสงขอมูลที่แสดงใหเห็นวา จักรวาลมีอายุมากกวา 8,000 ลานป และดาวฤกษอายุมากท่ีสุด 
มีอายุนอยกวา 16,000 ลานป ความขัดแยงจึงมีแนวโนมจะลดลง นักดาราศาสตรรูวา การจะรูอายุของจักรวาลน้ันเก่ียวของโดยตรงกับการวัดระยะทาง และการที่ดาวฤกษ 
สวนใหญอยูไกลจากโลกมากเปนระยะทางหลายลานกิโลเมตร ดังน้ันความผิดพลาดในการวัดระยะทางจึงมีโอกาสเกิดไดมาก เทคนิคการวัดระยะทางท่ีนักดาราศาสตรปจจุบัน
นิยมใชกันมากคือการวัดความสวางของดาวฤกษ เพราะถือวาถาเรารูความสวางท่ีแทจริงของดาวฤกษ เราก็สามารถคํานวณหาระยะทางที่มันอยูหางจากเราได  

คุณสมบัติของดาวและกาแล็กซีอีกประการหน่ึงท่ีนักดาราศาสตรใหความสนใจคือ ความยาวคล่ืนแสงท่ีดาวและกาแล็กซีปลดปลอยมา เพราะเวลาจักรวาลขยายตัว
แสงจากกาแล็กซีที่เคล่ือนที่หนีจากเราจะมีความยาวคล่ืนมากขึ้น เมื่อนักดาราศาสตรคํานวณหาอัตราสวนระหวางความยาวคล่ืนแสงท่ีเปลี่ยนไปกับระยะทางที่ดาวฤกษ 
อยูหางจากเรา เขาก็จะไดตัวเลขๆ หนึ่ง ที่รูจักกันในนามคานิจของ Hubble ถาคานิจนี้สูงแสดงวาจักรวาลมีอายุนอย แตถาคานิจตํ่า จักรวาลจะมีอายุมาก โดยการใชขอมูลจาก
ดาวเทียม Hipparcos คํานวณอายุของจักรวาล W. Freedman แหงหอดูดาว Carnegie ที่แคลิฟอรเนีย ไดผลการวัดคานิจของ Hubble วาเทากับ 72 ซึ่งแสดงวา จักรวาลมีอายุ
ระหวาง 9,000-12,000 ลานป สวน A. Sandage แหงหอดูดาว Carnegie เดียวกัน วัดคานิจของ Hubble ไดเทากับ 56 ซึ่งแสดงวา จักรวาลมีอายุระหวาง 12,000-16,000 ลานป   
ในอีกไมนาน Freedman และคณะก็จะใชกลองโทรทรรศน Hubble คํานวณหาคานิจ Hubble ใหมและนักดาราศาสตรคนอื่นๆ ก็คาดหวังจะมีกลองโทรทรรศนใหมๆ ที่มี
ประสิทธิภาพสูงกวากลอง Hubble ใชในอนาคตซึ่งจะทําใหการวัดคานิจของ Hubble ถูกตองยิ่งขึ้น  

จะยังไงๆ ก็ตาม เราก็จะเห็นแลววา ถึงอายุของจักรวาลและของดาวฤกษจะถูกแกไขแลวก็ตาม แตวงการดาราศาสตรก็ยังไมแฮปปนัก เพราะการท่ีดาวฤกษถือกําเนิด
พรอมๆ กับจักรวาลนั้น ดูๆ แลวเหลือเชื่อ ปญหาท่ีเรงดวนของทฤษฎีจักรวาล ขณะน้ีคือ การหาคานิจ Hubble ใหดีที่สุดเพื่อเราจะไดรูอายุของจักรวาลที่ถูกตองท่ีสุดครับ  
 
ขอขอบคุณขอมลูจาก  ศ.ดร.สุทัศน  ยกสาน  “วิทยาศาสตรนารู”  โดย สสวท. 
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อนัเนือ่งมาจาก... 

สวัสดีครับทานผูอาน หางหายไปนานเลยนะครับสําหรับขาวคราวส่ิงแวดลอมจากนาย gOOd pAi  ก็มัวแตสวดมนต 

ดูละครอยูหละครับ วา! เอาแตเกร่ินอะไรก็ไมรูเขาประเด็นกันดีกวา 
 อันเนื่องมาจาก... แหมนึกแลวอยากใหเปนเกมรวมสนุก ทานผูอานจะไดสงความเห็นกันมา แนว ๆ วาจะวัดเรตต้ิงคอลัมน

กันประมาณนั้น แตไมหรอกครับ เฉลยเลยดีกวา อันเนื่องมาจากปสากลวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ปนี้ ค.ศ.2010  

นี่หละครับ 
 ขออนุญาตแทรกสาระสักนิด “ความหลากหลายทางชีวภาพ มีความหมายครอบคลุมถึงความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต

นานาชนิด (species diversity) ไมวาจะเปนพวกจุลินทรีย พืช สัตว รวมทั้งมนุษย ซึ่งส่ิงมีชีวิตแตละชนิดลวนมีองคประกอบ 

ทางพันธุกรรมที่แตกตางกันมากมาย (genetic diversity) เพื่อใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพที่อยูอาศัยในแตละทองถิ่นอันเปน

ระบบนิเวศที่ซับซอนและหลากหลายในบริเวณตางๆของโลก (ecological diversity)” (อางอิงจากเว็บไซตสํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม) เปนยังไงกันบางครับกับสาระของผม งงสิ! งั้นเรามาพูดกันแบบไมมีสาระละกัน 
 ผมใหคุณผูอานนึกถึง เพลงจ้ําจ้ีผลไม “แตงไทย แตงกวา ขนุน นอยหนา พุทรา มังคุด ละมุด ลําไย มะเฟอง มะไฟ มะกรูด 

มะนาว มะพราว สมโอ ฟก แฟง แตงโม ไชโยโหฮิ้ว”  ผลไมสารพัดชนิดบานเรานี่แหละครับ species diversity  สวน genetic diversity 
นี่ก็นึกถึงคนเรานี่แหละครับ ชื่อวาคนเหมือนกันแตรูปรางหนาตา มีทั้งพวกที่ดูดี พวกที่ดูได หรือพวกที่ดูไมได โชคดีที่ผมจัดอยูใน

พวกแรก (ชางกลาอะไรเชนนี้) สาเหตุที่เปนเชนนั้นสวนหนึ่งก็เพราะพันธุกรรมที่แตกตางกัน ประการสุดทาย บานครับ หรือ

สภาพแวดลอมที่เราอยูอาศัยสงผลใหเรามีบุคลิกนิสัยที่เฉพาะแบบ เชนเดียวกันสภาพแวดลอมที่แตกตางก็สรางส่ิงมีชีวิตที่มี

รูปแบบ และพันธุกรรมที่แตกตางหลากหลาย คําวาบานในภาษากรีกก็คือที่มาของคําวา  ecosystem หรือระบบนิเวศนั่นเอง  

ที่อยูอาศัยที่แตกตางหลากหลาย ก็คือ ความหลากหลายของระบบนิเวศ (ecological diversity) ความหลากหลายทั้งสามระดับ 

ที่กลาวมานี้แหละครับที่รวมแลวเราเรียกวา ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 หลายทานอาจจะยังกงกงอยูกับความคิดที่วาแลวเจาความหลากหลายทางชีวภาพนี่มันดีอยางไร แลวมันเกี่ยวกับ 

ขาวนี้ยังไง แอนแอน...ก็สโลแกนหรือคําขวัญของปสากลวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพที่วา “Biodiversity is not our life. In 

fact, it is our sandbox. Biodiversity is our future” ไมรูคนคิดเอาอะไรคิด โดนใจอยางจัง “ความหลากหลายทางชีวภาพไมใช 

ชีวิตเรา ความจริงมันคือกระบะทราย ความหลากหลายทางชีวภาพคืออนาคตของเรา” ความโดนของคําขวัญนี้อยูตรงคําวา 

SANDBOX หรือ กระบะทราย นี่แหละ ระลึกชาติกันหนอยนะครับสําหรับคนที่อายุหางไกลจากคําวาเด็ก จะเด็กเช้ือชาติไหน 

ก็เคยผานการเลนดินกินทรายกันมาทั้งนั้น สารพัดสารเพที่เราหยิบเอามาเลนมาใชเปนอุปกรณสรางความสุขสําราญ สรรพชีวิต 

บนโลกนี้ก็เชนกัน วันนี้เราอาจไมเห็นคุณคา มองมันเชนเม็ดกรวดเม็ดทราย แตใครจะรูอนาคตขางหนากรวดเม็ดนั้นอาจกลายเปน

เพชรลํ้าคาก็ได มาชวยกันดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพกันนะครับ กอนจะสิบโมง (สายแลวนะนั่น)... 
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