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ย้อนเวลาหาอดีต
 นับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้มีการนำาเรื่องนี้ไปเปิดประเด็นถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนมีนิยาย 
หนังสือ รวมไปถึงภาพยนตร์ที่มีไทม์ แมชชีนเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่มากมายเลยครับมันเป็นความฝันสำาหรับนักวิทยา
ศาตร์และความอยากรู้อยากเห็นของบรรดาผู้อยากที่จะรู้อดีต ทำานายอนาคต  เป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่ยังคอ
รอการพิสูจน์และทำาให้มันเป็นจริงขึ้นมานับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน……กับเครื่องจักรพิศวง ไทม์ แมชชีน

 “บางทีอาจจะดูเหมือนเป็นการ
ฝืนกฎของธรรมชาตินะครับ  ที่
บัญญัติเอาไว้ว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้อง
ดำาเนินครรลองไปข้างหน้าเท่านั้น 
ไม่มีสิทธิ์ที่จะกระทำาตัวเหนือธรรมชาติ
อย่างนี้”

 แน่นอนว่าธรรมชาตินั้นมีสิทธิ์ขาดในการ
ดูแลจัดสรรปันส่วนทุกอย่างบนโลกนี้  ได้อย่าง
ลงตัวและถูกต้องมากที่สุดแล้ว กระนั้นมนุษย์เราก็
ยังอาจหาญที่จะฝืนธรรมชาติ ในกฎเกณฑ์หลายๆ 
อย่าง  เช่น การตัดต่อพันธุกรรมซึ่งกระทำาตน
ประดุจเป็นพระเจ้า เริ่มที่จะสร้างเครื่องข้ามเวลา
และการคิดค้นยาอายุวัฒนะ ซึ่งเป็นกฎเหล็กของ
ธรรมชาติที่มนุษย์เราไม่ควรฝ่าฝืน



ย้อนเวลาหาอดีต

 ไทม์แมชชีนมีโอกาสเป็นจริงแค่ไหน ?
 บรรดานักวิจัยจากแคลิฟอร์เนียและกรุงมอสโควเค้าประกาศออกมาแล้วว่า การท่องเวลา(Time Travel) 
นั้น มีความเป็นไปได้อยู่ทีเดียว ! ซึ่งพวกเค้าได้สร้างห้องแล็ปที่เรียกว่า TARDIS ขึ้นมา และเริ่มทดลองโดยนำา
พื้นฐานมาจากสมการของนักฟิสิกส์เอกของโลก อัลเบิร์ท ไอนสไตน์ (Albert Einstein)  นักวิทยาศาสตร์
กลุ่มนี้กล่าวว่ามันอาจยากมากในการวิจัยและทดลองให้มันเป็นจริงหรือใกล้ความจริง   แต่ก็มีความเป็นไปได้มากที
เดียว
 “แม้เราจะไม่รู้ว่า ไทม์แมชชีนจะมีจริงไหม แต่เราก็รู้ว่านักวิทยาศาสตร์ ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก
ผมบอกได้เพียงอย่างเดียว ว่าชีวิตจริง เราไม่มีไทม์แมชชีน   ย้อนเวลา ฉะนั้น ทำาสิ่งใดคิดก่อนทำานะครับ    
เพราะเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขมันได้”

หากนักวิืิทยาศาสตร์ สร้างไทม์แมชชีนได้ จะเกิดอะไรขึ้น ?

 เมื่อเรามีไทม์แมชชีน ซึ่งสามารถ 
ย้อนช่วงเวลาได้   ก็คงมีเรื่องวุ่นวายแน่
เพราะใครๆ  ก็อยากที่จะย้อนเวลากลับ
ไปแก้ไขเรื่องราวในอดีต  หรือเข้าไป
ในอนาคต  
 ถ้าเรามีเจ้าเครื่องย้อนเวลาหรือไป
สู่อนาคต  มนุษย์จะไม่เกรงกลัวความผิด
พลาด  จะทำาผิดพลาดในเรื่องต่างๆกัน
บ่อยจนชิน แล้วค่อยย้อนกลับไปแก้ไขเอา
 ผลคือมนุษย์จะด้อยพัฒนาลง และ
การฟื้นกฎธรรมชาตินี้เอง  จะทำาให้เกิด
ความวุ่นวายได้ 



มหัศจรรย์...ธรรมชาติ
“ความงามดั่งสรวงสวรรค์ บนโลกมนุษย์”



“ความงามดั่งสรวงสวรรค์ บนโลกมนุษย์”

ปะการัง...รังสรรค์ใต้น้ำา
 “ปะการังเป็น สัตว์ทะเลที่ ไม่มีกระดูก

สันหลัง พวกเดียวกับดอกไม้ทะเล มีรูปร่าง

เป็นทรงกระบอก ขนาดตั้งแต่ 1 มิลลิเมตร ถึง 

1 เซนติเมตร มักอยู่รวมกันเป็นกระจุกหรือ

เป็นกลุ่ม ที่เรียกว่า โคโลนี ซึ่งบางกลุ่มอาจจะ

มีขนาดของโคโลนีถึง 3 เมตร แต่มีปะการัง

บางชนิดที่อาศัยอยู่แบบเดี่ยวและมีขนาดถึง 

30 เซนติเมตร ชีวิตเล็กๆของปะการังซึ่งมีอายุ

เพียง 2 สัปดาห์ “

 ปะการังจะสร้างหินปูนออกมาพอทับถมกันเป็น

โครงร่างห่อหุ้มตัวอันอ่อนนุ่มของปะการังไว้ชั้นหนึ่ง จาก

นั้นจึงจะค่อยๆ แผ่ขยายออกไปเป็นกิ่งก้านสาขารูปร่าง

แตกต่างกันในปะการังแต่ละชนิด ปรากฏให้เห็นเป็นแนว

ปะการังประดุจดังผืนป่าแห่งท้องทะเล บางครั้งอาจพบแนว

ปะการังก่อตัวขึ้นเป็นเกาะปะการังก็มี และนั่นก็คือ ซาก    

ชีวิตเล็กๆ ของปะการังที่ตายทับถมพอกพูนตามธรรมชาติ

มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน

ลักษณะพิเศษที่น่าสนใจของปะการัง 

 การอยู่ร่วมกันระหว่างพืชกับสัตว์ในตัวปะการัง 

นั่นคือ ภายในผนังเนื้อเยื่อชั้นในของปะการังเป็นที่อยู่ของ

สาหร่ายเซลล์เดียวที่เรียกว่า”ซูซานเทลลี่” (Zooxan-

thallae) สาหร่ายหรือพืชชนิดนี้จะพบได้ ในปะการังแทบ

ทุกชนิด และยังพบในเนื้อเยื่อของสัตว์ทะเลอื่นๆ ที่มีสีสัน

สวยงาม ซึ่งอาศัยอยู่ตามแนวปะการังด้วย เช่น เพรียงหัว

หอม หอยมือเสือ โดยสาหร่ายเซลล์เดียวซูซานเทลลี่จะมี

การสังเคราะห์แสง ทา หน้าที่เป็นผู้ผลิตอาหารและพลังงาน

ให้แก่ปะการัง เพื่อนา ไปใช้ ในการเจริญเติบโตต่อไปและยัง

มีส่วนช่วยให้ปะการังสามารถสร้างหินปูนได้เร็วขึ้น

ชีววิทยาของปะการัง
 ปะการังที่เจริญเติบโตเต็มที่จะให้กำาเนิดลูกปะ

การังเล็กๆ มากมาย โดยวิธีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

จากการปฎิสนธิระหว่างไข่และสเปิร์มที่ถูกปล่อยออกจาก

ปะการังตัวเต็มวัย ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มหรือ

เป็นโคโลนี เมื่อไข่ที่ ได้รับการผสมพันธุ์

 การเดินทางผจญภัยในห้วงทะเลกว้างของลูก

ปะการังเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นระทึกใจ นอกจาก

จะต้องผจญภัยกับกระแสคลื่นที่ซัดไปมาแล้ว ลูกปะการัง

เล็กๆ ผู้น่าสงสารอาจตกเป็นเหยื่ออันโอชะของสัตว์ทะเล

ชนิดอื่นๆ ได้ โดยง่าย ไม่มีใครจะสามารถกา หนดชะตา

กรรมของการเดินทางรอนแรมอยู่ท่ามกลางทะเลกว้าง

ได้ บางครั้งลูกปะการังเหล่านี้ต้องล่องลอยไปอย่างไร้จุด

หมายเป็นระยะทางไกลนับพันๆ กิโลเมตร เพื่อหาที่พักพิง 

ลูกปะการังที่เหลือรอดชีวิตจะช่วยกันก่อร่างสร้างบ้านหลัง

ใหม่ จนในที่สุดเกิดเป็นแนวปะการังขึ้นมา และนั้นคือจุด

เริ่มต้นของชุมชนชีวิตใหม่ใต้ทะเล หลังจากนั้นปะการังก็จะ

สืบพันธุ์ต่อโดยวิธีไม่อาศัยเพศ โดยการแตกหน่อออกไป

เรื่อยๆ ตามแต่ลักษณะรูปร่างของปะการังแต่ละชนิด และ

มีอัตราการเติบโตช้าเร็วต่างกัน เช่น ปะการังเขากวางบาง

ชนิดเติบโตได้เฉลี่ยกว่า 10 เซนติเมตร ต่อปีเท่านั้น

 ร่างกายของปะการังแยกได้เป็น 2 ส่วน ส่วน

แรกเป็นเนื้อเยื่อที่อ่อนนุ่มเรียกว่า “โพลิบ (Polyp)” รูป

ร่างเป็นทรงกระบอกปลายตัน มีปากอยู่ตรงกลางของ

ปลายท่อด้านบน และมีหนวดอยู่รอบๆ เป็นจา นวน 6 หรือ

จา นวนเท่าของหก ส่วนที่สองเป็นโครงสร้างหินปูนที่แข็ง 

โดยสร้างขึ้นมาห่อหุ้มตัวเรียกว่า “คอรอลไลต์ (Coral-

lite)” ซึ่งเปรียบเสมือนแบบพิมพ์ที่จะคงสภาพอยู่ภายหลัง

จากที่เนื้อเยื่อเน่าเปื่อยหลุดไป การกินอาหารของปะการัง 

ทา โดยอาศัยหนวดที่มีอยู่มากมายคอยดักจับสัตว์ตัวเล็กๆ 

เช่น แพลงค์ตอน จุลินทรีย์ต่างๆ โปรโตซัว ตลอดจนอิน

ทรียสารที่ล่องลอยอยู่ในน้า เป็นอาหาร 

โลกวิทยาศาสตร์  หน้า๒ 



	 โครงสร้างหินปูนที่ห่อหุ้มตัวปะการังไว้	 จะถูก

กัดกร่อนด้วย	 กระแสคลื่นและถูกแทะเล็มจากสัตว์น้า	

บางชนิด	โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลานกแก้ว	ที่มีขากรรไกร

แข็งเป็นพิเศษ	 ชอบกัดกินปะการังและย่อยสลาย

ปะการังซึ่งมีโครงสร้างเป็นหินปูน	 แล้วขับถ่ายออกมา

เป็นเม็ดทรายที่ขาวละเอียด	 ถูกคลื่นซัดสาดขึ้นไปบน

ชายฝั่งกลายเป็นชายหาดที่แสนสวยในเวลาต่อมา

	 แหล่งแพร่กระจายของแนวปะการัง	 ถูกจา	กัด

ด้วยอุณหภูมิของน้า	ทะเลและแสงอาทิตย์	 โดยอุณหภูมิ

ที่เหมาะสมสำาหรับการเจริญเติบโตของปะการังจะอยู่

ระหว่าง	23-25	องศาเซลเซียส	สูงสุดไม่เกิน	33	องศา

เซลเซียส	และต่า	สุดไม่เกิน	18	องศาเซลเซียส	บริเวณดัง

กล่าวต้องเป็นที่ที่มีแสงสว่างส่องลงไปถึง	เพื่อสาหร่ายซู

ซานเทลลี่ที่อาศัยอยู่ร่วมกับปะการัง

	 สามารถนา	ไปใช้ในขบวนการสังเคราะห์แสง

สร้างอาหาร	 และผลิตก๊าซออกซิเจนให้แก่ปะการังด้วย	

ระดับความลึกที่พบปะการังจึงมักไม่เกินระดับ	50	เมตร

	 แต่ถ้าหากแสงแดดส่องถึงมากเกินไปปะการัง

ก็ไม่อาจเจริญเติบโตได้ดี	 ในเรื่องของระดับความเค็ม

ของน้า	ทะเลที่เหมาะสมมีค่าประมาณ	 30	 -	 36	 ส่วน

ต่อพันส่วน	 ปะการังไม่อาจเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณ

ที่มีตะกอนขุ่นข้น	 และมีฝนตกระยะยาว	 ด้วยเหตุนี้จึง

พบเห็นแหล่งปะการังเฉพาะในน่านน้ำาเขตร้อนและ

อบอุ่นเท่านั้น

 

โลกวิทยาศาสตร์  หน้า๓



	 จากรูปร่างภายนอกของปะการังที่มีลักษณะ

เด่นแตกต่างกันทา	ให้สามารถแบ่งกลุ่มของปะการังได้

เป็น	7	กลุ่ม	คือ

1)	 ปะการังก้อน	 เป็นก้อนตันคล้ายก้อนหิน	 ไม่มีกิ่งยื่น

ออกมา	เช่น	ปะการังสมอง

2)	ปะการังกิ่งก้าน	บางทีเรียกว่า	ปะการังเขากวาง	มี

ลักษณะเป็นแท่งรวมกันเป็นกระจุก	 โดยไม่ติดต่อกัน

เป็นเน้ือเดียวกันตลอดทั้งก้อน	 มักพบในบริเวณที่น้า	น่ิง	

เน่ืองจากไม่สามารถทนทานต่อคลื่นลมที่รุนแรงได้

3)	 ปะการังหุ้มห่อ	 หรือปะการังเคลือบ	 มีลักษณะแผ่

ขยายคลุมไปตามลักษณะของพื้นผิวที่ห่อหุ้มอยู่

4)	 ปะการังแผ่น	 มีลักษณะแบบขยายออกไปตามแนว

ราบคล้ายโต๊ะ	 อาจซ้อนกันเป็นชั้นๆ	 บางครั้งเรียกว่า	

ปะการังโต๊ะ

5)	ปะการังผักกาด	หรือปะการังกลีบซ้อน	หรือปะการัง

แผ่นตั้ง	 มีลักษณะเป็นแผ่นแบนติดกันหรือรวมกันเป็นก

ระจุกแบบใบไม้หรือผัก	 จะพบอยู่ในแหล่งน้า	ที่ตื้นหรือ

น้า	ที่ใส

6)	ปะการังพุ่ม	มีลักษณะเป็นพุ่มกลม	มีกิ่งก้านสั้น	เป็น

แท่งรวมกันเป็นกระจุก	เป็นดง	หรืออาจพบอยู่ตามด้าน

บนของก้อนปะการังขนาดใหญ่

7)	 ปะการังเห็ด	 มีลักษณะเป็นปะการังก้อนเดี่ยวที่

ปะการังอยู่ตัวเดียว	 มีปากอยู่ตรงกลางเคลื่อนที่ไปได้

ช้าๆ	มักพบตามพื้นทรายระหว่างแนวปะการัง

	 แนวปะการังที่ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเล

ทั่วไปนั้น	 หากจะพิจารณารูปแบบโครงสร้างการก่อ

ตัวแล้ว	 สามารถแบ่งได้เป็น	 3	 ชนิด	 โดยแนวปะการัง

เล็กๆ	 ที่ก่อตัวและแพร่กระจายตามบริเวณชายฝั่ง	 เรียก

ว่า	 “แนวปะการังชายฝั่ง”	 ห่างจากฝั่งออกไปเป็นแนว

ปะการังที่มีโครงสร้างแบ่งได้เป็นเขตน้า	ต่างๆ	 ในช่วง

น้า	ลง	 อีกทั้งถูกแบ่งกั้นจากชายฝั่ง	 โดยทะเลสาบน้า	

เค็ม	 (Lagoon)	 เรียกว่า	 “แนวปะการังแบบกา	แพง”	

ส่วนแนวปะการังที่ก่อตัวในน่านน้ำาทะเลลึกมีลักษณะ

เป็นวงแหวนหรือเกือกม้า	 ซึ่งอาจเกิดจากภูเขาไฟยุบตัว	

เรียกว่า	“แนวปะการังแบบเกาะ”

แนวปะการังที่พบตามชายฝั่งทะเลไทย

 จากลักษณะภูมิประเทศของชายฝั่งทะเลด้าน

อ่าวไทยที่มีลักษณะเป็นชายฝั่งทะเลน้า	ตื้น	 มีแม่น้า	

ใหญ่ๆ	หลายสายไหลลงสู่อ่าวไทย	เช่น	แม่น้า	เจ้าพระยา	

แม่น้า	แม่กลอง	แม่น้า	บางปะกง	และอื่นๆ	น้า	ทะเลจึงขุ่น

มากกว่านา้	ทะเลด้านชายฝั่งทะเลอันดามันที่มีลักษณะ

ภูมิประเทศค่อนข้างเป็นหน้าผาชัน	 การก่อตัวของแนว

ปะการังของฝั่งทะเลอันดามันจึงเป็นไปได้ดีกว่าทางฝั่ง

อ่าวไทย	 ทั้งนี้เพราะมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่

เหมาะสมกว่า	โดยเฉพาะความโปร่งใสของทะเล

	 แนวปะการังที่แผ่ขยายอาณาจักรครอบคลุม

น่านน้า	ชายฝั่งทะเลไทย	 มีพื้นที่รวมประมาณ	 12,000	

ตารางกิโลเมตร	และมีปะการังมากกว่า	300	ชนิด

โลกวิทยาศาสตร์  หน้า๓



 หากจะเปรียบเทียบในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้แล้ว พื้นที่แนวปะการังของไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 

3 รองจากประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย แต่ในเรื่อง

ความงดงามและความหลากหลายนั้น แนวปะการังของ

ไทยขึ้นชื่อลือนามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ซึ่งแนว

ปะการังที่งดงามนี้ คือ แนวปะการังของหมู่เกาะสิมิลัน

และหมู่เกาะสุรินทร์

	 แหล่งปะการังที่สา	คัญบริเวณอ่าวไทยตอนบน

ฝั่งตะวันออก	 ได้แก่	 หมู่เกาะสีชัง	 (เกาะค้างคาว)	 หมู่

เกาะไผ่	 (เกาะมารวิชัย)	 หมู่เกาะล้าน	 ในจังหวัดชลบุรี	

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า	หมู่เกาะเสม็ด	 ในจังหวัด

ระยอง	 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง	 หมู่เกาะหมาก	

หมู่เกาะกูด	 ในจังหวัดตราด	 บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวัน

ตก	 ได้แก่	 หมู่เกาะหัวหิน	 หมู่เกาะประจวบ	 หมู่เกาะ

บางสะพาน	 (เกาะทะลุ)	 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 หมู่

เกาะทุ่งวัวแล่น	 (เกาะไข่	 เกาะง่าม)	 หมู่เกาะท่าตะเภา	

หมู่เกาะสวี	 ในจังหวัดชุมพร	 หมู่เกาะเต่า	 อุทยานแห่ง

ชาติหมู่เกาะอ่างทอง	 หมู่เกาะแตน	 หมู่เกาะสมุย	 หมู่

เกาะพงัน	ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

	 แหล่งปะการังในบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน	

ได้แก่	 อุทยานแห่งชาติแหลมสน	 จังหวัดระนอง-พังงา	

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์	 อุทยานแห่งชาติหมู่

เกาะสิมิลัน	 ในจังหวัดพังงา	 อุทยานแห่งชาติสิรินาถ	

เกาะเฮ	 เกาะราชา	 ในจังหวัดภูเก็ต	 อุทยานแห่งชาติ

หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี	 อุทยานแห่งชาติหมู่

เกาะลันตา	จังหวัดกระบี่

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม	 จังหวัดตรัง	 อุทยานแห่ง

ชาติหมู่เกาะเภตรา	 จังหวัดตรัง-	 สตูล	 และอุทยานแห่ง

ชาติตะรุเตา	 จังหวัดสตูล	 ทั้งนี้	 บริเวณที่ปะการังเจริญ

เติบโตได้ดีในทะเลอันดามันมักจะเป็นบริเวณที่มีกา	บัง

ความสำาคัญของปะการัง
	 ธรรมชาติได้เสกสร้างแนวปะการังไว้อย่างน่า

อัศจรรย์	 ความลึกลับซับซ้อนของซอกหลีบโพรงผาหิน

ในห้วงทะเล	 ที่นี่สังคมชีวิตดา	เนินไปตามวิถีธรรมชาติ

อย่างแท้จริง	 มีสายใยชีวิตผูกพันกันอย่างลึกซึ้งจนไม่

อาจแยกจากกันได้	 การหมุนเวียนถ่ายทอดพลังงาน

หรือห่วงโซ่อาหารในแนวปะการัง	 คือ	 ปัจจัยหลักที่

กา	เนิดความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเล	 ความสา	คัญ

ของแนวปะการังยังมีอีกมากมายหลายประการ	เช่น

ทา	หน้าที่เป็นกา	แพงธรรมชาติ	 ลดความรุนแรงของการ

กัดเซาะชายฝั่งจากคลื่นลมและกระแสน้า		 เป็นแหล่ง

ผลิตอาหารที่สา	คัญให้มวลมนุษย์	 เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย	

หากิน	 และแพร่กระจายพันธุ์ของสัตว์ทะเล	 เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวทางทะเลที่สา	คัญ	 ช่วยให้เกิดการกระจายราย

ได้ไปสู่ท้องถิ่น

โลกวิทยาศาสตร์  หน้า๕



	 การอนุรักษ์แนวปะการัง การขยายความ

เจริญอย่างรวดเร็วของบ้านเมือง ตามกระแสโลกา      

ภิวัตน์ ได้ส่งผลให้มีการนำาเอาทรัพยากรชายฝั่งมาใช้

ประโยชน์อย่างมากมายมหาศาล รวมทั้งการพัฒนา

ที่มีผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อทรัพยากร

ชายฝั่ง จนทำาให้สถานภาพของแหล่งทรัพยากรชายฝั่ง

ตกอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมอย่างน่าเป็นห่วง 

 แนวปะการัง เป็นทรัพยากรที่มีความเปราะ

บางอย่างย่ิงและต้องใช้เวลานานมากกว่าท่ีจะฟ้ืนคืน

สภาพ การป้องกันความเสียหายและรู้จักประโยชน์

อย่างชาญฉลาด จึงเป็นหนทางที่จะอนุรักษ์ 

 แนวปะการังให้คงอยู่คู่กับชายฝั่งทะเลไทยได้

อย่างยั่งยืน ซึ่งมีวิธีการดังนี้

1) ไม่เก็บหรือซื้อปะการัง

2) ระมัดระวังในการท่องเที่ยวชมปะการัง ไม่เหยียบย่ำา

ลงบนแนวปะการัง

3) ไม่ทิ้งขยะลงชายหาดและในทะเล

4) งดเว้นการทิ้งสมอเรือลงในแนวปะการัง  โดยใช้วิธี

ผูกทุ่นแทน



ปะการัง...ฟอกขาว

	 จากกรณีท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

เผยผลสารวจสถานการณ์ปะการังฟอกขาว ระบุข้อมูล

ที่น่าตกใจว่า งานวิจัยเกี่ยวกับปะการังฟอกขาวที่ทา

กันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 พบว่าสภาวะ

ของปะการังฟอกขาวในปี 2553 นี้ เป็นการฟอกขาว

ที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าวิตก

อย่างยิ่งสาหรับท้องทะเลไทย 

 ในปี 2553 นี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง(ทช.)ได้สารวจสภาวะการฟอกขาวของปะการัง

ในน่านน้าไทย ผลปรากฏว่า พบปะการังฟอกขาวที่เกิด

จากอุณหภูมิน้าทะเลสูงผิดปกติ (อุณภูมิปกติประมาณ 

28-29 องศาเซลเซียส) พบว่าอุณหภูมิน้าทะเลสูงกว่า 

30 องศาเซลเซียส ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2553 เป็นต้น

มา และอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นถึง 31 องศา เมื่อต้นเดือน

เมษายน (อุณหภูมิที่อาจถือว่าเป็นจุดกระตุ้นให้เกิด

การฟอกขาวคือที่ 30.1 องศาเซลเซียส

“ปะการังฟอกขาว ระบาดน่านน้ำาไทย”

	 หากปะการั งอ ยู่ ในสภาพ ท่ีอุณหภูมิ สู ง

กว่า 30.1 องศาเซลเซียสเป็นเวลานานต่อเนื่องเกิน                    

3 สัปดาห์ จะทาให้ปะการังเกิดการฟอกขาวขึ้น) ซึ่ง

เริ่มเกิดในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนเมษายน นอกจาก

ในประเทศไทยแล้ว ยังมีการฟอกขาวของปะการัง

ทั่วภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย ได้แก่ แถบตอนใต้ของ

อินเดีย ศรีลังกา มัลดีฟ ซีเชลส์ พม่า มาเลเซีย และ

อินโดนีเซียด้วย

 จากการสารวจข้อมูลในประเทศไทย พบว่า

แนวปะการังทุกจังหวัดทางฝั่งอันดามัน เกิดการฟอก

ขาวมากกว่า 70 % ของปะการังมีชีวิตที่มีอยู่ และ

หลังจาก 1 เดือน ปะการังที่ฟอกขาวเริ่มตาย 5 – 40 

เปอร์เซ็นต์ ขึ้นกับสถานที่ สาหรับฝั่งอ่าวไทย พบการ

ฟอกขาวรุนแรงเช่นเดียวกับฝั่งอันดามัน โดยบริเวณ

กลุ่มเกาะตอนบนของจังหวัดชลบุรี (เกาะสีชัง เกาะนก 

เกาะสาก เกาะครก เกาะจุ่น) พบการฟอกขาวช้ากว่า

จุดอื่นๆ



	 สาหรับในพื้นที่อื่น อาทิ อุทยานแห่งชาติหมู่

เกาะสิมิลัน สารวจ 8 สถานี พบมีการฟอกขาวบริเวณ

อ่าวนาชัย ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ อุทยานแห่งชาติ

หมู่เกาะสุรินทร์ สารวจ 10 สถานี พบฟอกขาวทั้งเกาะ

สุรินทร์เหนือและใต้ 30 - 50 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่นอก

เขตอุทยานแห่งชาติ พบการฟอกขาว บริเวณแหล่งดา

น้า จ.พังงาและภูเก็ต ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ส่วน

ทะเลอ่าวไทย สารวจที่เกาะช้าง จ.ตราด เกาะเสม็ด 

จ.ระยอง ทะเลขนอม จ.นครศรีธรรมชาติ พบการฟอก

ขาว ไม่รุนแรง แต่อุทยานแห่งชาติทางทะเล จ.ชุมพร 

พบว่ามีการฟอกขาวประมาณ 70 - 80 เปอร์เซ็นต์

 สาหรับอุทยานแห่งชาติในฝั่งอันดามันมีการ

ปิดฤดูกาลท่องเที่ยวไปแล้ว แต่ในฝั่งอ่าวไทย โดย

เฉพาะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเสม็ด เขาแหลมหญ้า 

จ.ระยอง และหมู่เกาะช้าง จ.ตราด ที่ยังคงมีการท่อง

เที่ยวทางทะเล ซึ่งการท่องเที่ยวจะเป็นตัวกระตุ้นให้

เกิดปัญหาปะการังฟอกขาวได้

    เอลนีโญ ตัวต้นเหตุ 

ผศ.ดร.ธรณ์ ธ้ารงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีคณะ

ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และที่ปรึกษาฝ่าย

วิชาการศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ไทย สวทช. กล่าว

ว่า กรณีปะการังฟอกขาวที่เกิดขึ้นในทะเลอ่าวไทย

และอันดามันขณะนี้ เกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญ 

ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ต่างรู้ว่าดีว่า การเกิด

ปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงหลังมาน้ีมีความสัมพันธ์

กับภาวะโลกร้อนอย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีความถี่และ

ความรุนแรงมากขึ้น โดยที่ผ่านมาในประเทศไทย

ได้มีการศึกษาปะการังมากว่า 60-70 ปีแล้ว พบ

ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวที่รุนแรงเกิดข้ึนเพียง     

2 ครั้ง คือ ปี พ.ศ. 2541 และปีนี้ พ.ศ. 2553 จะเห็นได้

ว่าเมื่อ 30-40 ปีก่อนอาจจะมีปะการังฟอกขาวเกิดขึ้น

บ้าง แต่ไม่รุนแรง ทว่าขณะนี้ปรากฏการณ์ที่รุนแรงเกิด

ถี่มากขึ้น

...............................................................................



	 “ครั้งนี้เป็นครั้งที่โดนในพื้นที่กว้างที่สุด ความ

รุนแรงก็ไม่เท่ากันแล้วแต่พื้นที่ ถ้าย้อนอดีตทั้งหมด

ตั้งแต่เราเริ่มทางานด้านปะการังมาจนถึงตอนนี้ ก่อน

หน้าปี 2535 เราแทบไม่เจอปะการังฟอกขาวเลยเจอก็

น้อยมาก แต่พอหลังปี 2535 เราเริ่มเจอปะการังฟอก

ขาวรุนแรงขึ้นและก็ถี่ขึ้น ซึ่งภาวะนี้มันเกี่ยวข้องโดน

ตรงกับเอลนีโญ”ผศ.ดร.ธรณ์ กล่าวถึงปรากฏการณ์ที่

เกิดขึ้น ทั้งยังกล่าวต่ออีกว่า การเกิดปะการังฟอกขาว

เป็นเครื่องบ่งบอกว่าภาวะโลกร้อนเริ่มมีผลรุนแรงต่อ

ธรรมชาติ ผลกระทบที่เกิดขึ้นมันรุนแรงมาก ในกรณี

ของปะการังฟอกขาว ผลที่เกิดขึ้นคือปะการังตาย 

ผลกระทบก็จะต่อเนื่องไปถึงจานวนปลา เรื่องของการ

ประมง เรื่องของการท่องเที่ยว หรือเรื่องของการกัด

เซาะชายฝั่งด้วย

 เนื่องจากแนวปะการังเป็นแหล่งท่ีมีความ

หลากหลายที่สุดในทะเล พอแนวปะการังสูญเสียไป 

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตก็ลดลง เรื่องของแหล่ง

ที่อยู่อาศัยของสัตว์น้าที่หากินก็ลดลง 

	 สัตว์น้าตัวใหญ่อย่าง ปลาเก๋า กุ้งมังกร อาจ

จะสูญหายไปจากหลายพื้นที่

 “การท่องเที่ยวกระทบแน่นอน ไม่มีปะการัง

แล้วจะไปดาน้าดูอะไร ปะการังฟอกขาวใช่ว่าจะไม่ตาย 

พอมันขาวหมดแล้วประมาณสัก 3-6 เดือน ปะการังที่

เห็นเป็นโครงขาวๆก็จะป่นพินาศหายไปหมด เสร็จแล้ว

จะมีสาหร่ายมาขึ้นแทน ก็กลายเป็นแนวหินโสโครก ซึ่ง

ไม่มีใครดาน้าดูแนวหินโสโครก ตอนแรกที่นักท่องเที่ยว

เห็นปะการังฟอกขาวก็จะตื่นเต้น โอว...ปะการังสีเขียว 

สีทองเรืองแสง แต่ 3 เดือนจากนี้โครงปะการังจะหัก

หมด แล้วสาหร่ายจะขึ้นคลุม อาจจะเป็นอีก10 ปีแนว

ปะการังแถบนั้นจะไม่กลับมาเลย สิ้นสภาพเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวไปเลย 10-20 ปี” ผศ.ดร.ธรณ์ แสดงความ

วิตกต่อปัญหานี้

 

	 ทางด้าน ดร.ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง 

หัวหน้าหน่วยวิจัยปะการังและสัตว์พ้ืน

ทะเล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (มอ.) 

กล่าวถึงกรณีเช่นกันว่า ปีนี้อุณหภูมิน้า

ทะเลสูงกว่าทุกปี แดดแรงกว่าทุกปี ครั้ง

น้ีถือว่าเป็นการฟอกขาวครั้งร้ายแรงที่สุด

เท่าที่เราเคยมีมา
 



	 ทางด้าน ดร.ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง หัวหน้า

หน่วยวิจัยปะการังและสัตว์พื้นทะเล คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

(มอ.) กล่าวถึงกรณีเช่นกันว่า ปีนี้อุณหภูมิน้าทะเลสูง

กว่าทุกปี แดดแรงกว่าทุกปี ครั้งนี้ถือว่าเป็นการฟอก

ขาวครั้งร้ายแรงที่สุดเท่าที่เราเคยมีมา 

 เน่ืองจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่สัมพันธ์กับ

ปรากฏการณ์ของโลกกระแสน้าในมหาสมุทร จะมีการ

เปลี่ยนทิศทาง กระแสน้าจะไหลไปทิศทางไหนก็ขึ้นอยู่

กับลมภูมิอากาศของโลก ลมไปทางไหนจะแรงหรือไม่

แรง ปะการังฟอกขาวเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นอันหนึ่ง

จากการที่สภาพภูมิอากาศของโลกมันเปลี่ยนอย่าง

เกาะเต่า เกาะอาดังราวี สถานการณ์ปะการังฟอกขาว

ปีนี้แย่กว่าปีที่มีสึนามึ ตอนสึนามิแค่ปะการังหักพังฟื้น

ตัวไม่ยาก แต่ปีนี้ปะการังฟอกขาวไม่แน่ว่าอาจจะมี

บางส่วนตายด้วยซ้า 

 “ปกติถ้าฟอกขาวตามหลักวิทยาศาสตร์ 

คือ ปะการังแค่เหวี่ยงสาหร่ายออกไปจากตัวมันเมื่อ

อุณหภูมิสูงมากๆ เอาสาหร่ายที่ทาให้ปะการังมีสีสัน

ออกมา ตัวมันเลยเห็นเป็นเนื้อเยื่อใสๆสีขาว คลุม

ก้อนหินปูนอยู่คล้ายวุ้น เราเลยเห็นใสเป็นสีขาวไปทั่ว

บริเวณ ที่มีปะการังฟอกขาวมันยังไม่ตาย ถ้าเกิดสภาพ

แวดล้อมเหมาะสมไม่มีมลภาวะอะไรต่างๆ ซ้าเติมมันก็

จะสามารถกลับคืนมาได้ 

 ขณะนี้เราก็ทาได้ในเรื่องของการฟื้นตัว เรา

ก็เก็บข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนว่ามีท่ีไหนบ้างท่ีฟอกขาว 

เดือนหน้าเราจะกลับไปติดตามใหม่อีกครั้ง ไปดูว่า

ฟอกขาวแล้วมัน กลับคืนมาไหม หรือว่าตาย ตอนนั้น

เราถึงจะประเมินได้เต็มที่ว่ามันจะเสียหายมากน้อยแค่

ไหน”ดร.ศักดิ์อนันต์ กล่าว

 ทั้งนี้ ดร.ศักดิ์อนันต์ ยังได้กล่าวถึง การ

ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกาะเต่า พื้นที่ซึ่งศึกษาผลก

ระทบมากว่าสองปี ว่า สองปีที่ผ่านมา เราวิจัยพบว่ามี

ปะการังหลายๆจุด ที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว 

หลายๆจุดไม่มีทุ่นจอดเรือที่เหมาะสม ก็ยังคงพบเห็น

การทิ้งสมอเรือในแนวปะการังอยู่ 

	 หลายที่ ยังพบนักท่องเท่ียวที่ ไปดาน้ำาตื้น

เหยียดปะการัง โดยยังไม่มีกระบวนการจัดการที่

เหมาะสม “จากการศึกษาเรื่องปะการังฟอกขาว มัน

ก็ขึ้นอยู่กับปะการังด้วยว่าเป็นปะการังชนิดไหน ถ้า

เป็นปะการังเขากวาง พวกกิ่งก้านทั้งหลายมีแนวโน้ม

เกิน 50 เปอร์เซนต์ที่มีโอกาสตายสูง เนื่องจาก เขา

กวาง เป็นปะการังที่เปราะบางมาก อย่างกลุ่มปะการัง

ก้อน ปะการังสมอง ตอนที่เราเจอเมื่อปี 2541 ปะการัง

ก็กลับคืนมาโดยเฉพาะปะการังก้อนฟ้ืนคืนมาเกือบ

ทั้งหมด ตอนนี้สภาพของปะการังฟอกขาว ทาให้คน

ที่เข้าไปเที่ยวต้องระวัง ไม่สร้างความกระทบเพิ่มเติม

แก่ปะการัง เพื่อที่มันจะได้มีโอกาสฟื้นตัวสูง” ดร.ศักดิ์

อนันต์กล่าว

จุดวิกฤต 
 เมื่อพูดถึงจุดวิกฤตท่ีต้องระมัดระมัดเป็น

พิเศษ ผศ.ดร.ธรณ์ ระบุว่าจุดวิกกฤตที่น่าเป็นห่วง 

คือ ที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากทางอื่นอยู่ด้วย เช่น แนว

ปะการังที่เกาะช้าง เกาะสมุย ซึ่งเป็นเกาะที่มีการ

พัฒนาค่อนข้างเยอะและรุนแรง มีการตัดถนน ทา

รีสอร์ท ทาให้ตะกอนลงทะเล การขยายตัวของนักท่อง

เที่ยวทาให้เกิดการควบคุมที่ไม่ดี สองแห่งนี้น่าเป็นห่วง

ที่สุด 

 “อย่างเกาะสุรินทร์ เกาะสิมิลัน ผมเชื่อว่าหลัง

จากปรากฏการณ์นี้ไปธรรมชาติสามารถฟ้ืนฟูตัวเองได้ 

ปะการังฟอกขาวอยู่มาเป็นล้านปี ถ้าฟื้นฟูไม่ได้ก็ตาย

หมดแล้ว แต่ว่าปัจจุบันมันมีผลกระทบของมนุษย์เข้า

ไปซ้าเติมต่อการฟื้นตัว เพราะฉะนั้นพื้นที่ที่มีผลกระทบ

เยอะๆอย่างเกาะสมุย เกาะช้าง ในอดีตเราเรียนรู้มา

ตั้งแต่ปี 2541 แล้วว่ามันไม่ฟื้น แล้วมาโดนหนนี้ซ้า ไอ้

ที่มันพอเหลืออยู่บ้าง ก็จะยิ่งไม่ฟื้นหนัก” ผศ.ดร.ธรณ์

กล่าวด้วยความเป็นห่วง 

 ด้านความคิดของ ดร.ศักดิ์อนันต์ มองว่า จุด

ที่น่าเป็นห่วง คือ ทะเลฝั่งอ่าวไทย เพราะทางอันดามัน

ลมฝนเริ่มมา คาดว่าน่าฟื้นตัวได้เร็ว การป้องกันที่ดี

ที่สุด ขณะนี้ต้องไม่สร้างผลกระทบเพิ่มขึ้น 



 ฝั่งอ่าวไทยที่ยังคงเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าได้นั้นไม่ควรก่อให้เกิดปัญหามลพิษเพิ่มมากขึ้น ไม่

ไปเหยียบปะการังที่กาลังฟอกขาวอยู	่

 “สิ่งที่อยากเตือนนักท่องเที่ยว ก็คือเรื่องการเหยียดปะการัง การให้อาหาปลา การทิ้งอาหาร

เหลือลงทะเลเป็นสิ่งที่สร้างแบคทีเรียเพิ่มมากขึ้น    พอแบคทีเรียมาก ธาตุอาหารมาก       มันก็มีพวก

แพลนตอนพืช สาหร่าย ยึดครองพื้นที่ทาให้กระทบต่อปะการังอีก” ดร.ศักดิ์อนันต์กล่าวทิ้งท้าย



ภูเขาไฟ...ลาวาที่มีชีวิต
“ความร้อนจากใตพื้นโลก พลังที่หลับไหล”



ความร้อนใต้พิภพ

  ภูเขาไฟ (volcano) คือช่องระบายของเปลือกโลกที่ให้หินหลอมเหลวและผลจากภูเขาไฟ     
ต่าง ๆ แทรกซอนผ่านขึ้นมาได้ ภูเขาไฟและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น พุแก๊ส (fumeroles) และ 
พุน้ำาร้อน (hot spring) ล้วนเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจหนึ่งในบรรดากระบวนการทางธรณีวิทยาทั้ง
หลายและรวมถึงปรากฏการณ์ที่ได้เกริ่นไว้ในบทที่ผ่านมาโดยทั่วไปภูเขาไฟมีรูปทรงกรวยที่เรียกว่า 
ปากปล่องภูเขาไฟ (crater) รูปกรวยอยู่เหนือปล่องภูเขาไฟ (ภาพที่ 4-10 ข) ได้ผ่านต่อลงไปทางลำา
ปล่องหรือรางท่อถึงห้องโถงหินหนืดใต้โลก และในช่วงที่ปะทุ ไอน้ำา ฝุ่น เถ้าธุลีภูเขาไฟ (ash) ก้อน
หิน หินหลอมเหลว เรียกว่า ลาวา พวยพุ่งคละคลุ้งขึ้นจากปล่อง ซึ่งห้องโถงหินหนืดอยู่ลึกลงไปใต้
ผิวโลกเป็นแอ่งที่บรรจุวัสดุหินหลอมเหลวร้อนระอุ ซึ่งอาจทั้งแทรกซอนสู่เปลือกโลกหรือปะทุขึ้นมา
บนพื้นผิว มี 2 ลักษณะ คือ ปะทุพ่น (effusive) และ ปะทุระเบิด (explosive)

                                 ปรากฏการณ์ภูเขาไฟ แบ่งออกเป็น ภูเขาไฟมีพลัง                                       
                                                    (active  volcanoes) ภูเขาไฟสงบ (dormant volcanoes)   และ 
                                                   ภูเขาไฟดับสนิท (extint volcanoes) ภูเขาไฟที่อยู่ในสภาวะมี
                                                 การปะทุอย่างต่อเนื่อง หรือขาดหายไป      เป็นช่วงให้จัดเป็น
                                              ภูเขาไฟมีพลัง    เช่น  ภูเขาไฟเอ็ตนา  (Etna)           ในเกาะชิชิลี
                                        ตอนใต้ประเทศอิตาลี     ส่วนภูเขาไฟที่ปัจจุบันไม่มีพลัง แต่ได้เคย
                                ปะทุขึ้นในอดีต   เรียกว่า   ภูเขาไฟสงบ  เช่น    ภูเขาไฟวิสุเวียสในอิตาลี 
ที่ได้ปะทุขึ้นและสงบมานานหลายศตวรรษ         ส่วนภูเขาไฟที่ไม่มีการปะทุอีกในอดีตกาล 
เรียกว่า   ภูเขาไฟดับสนิท    ในประเทศไทยมีภูเขาไฟดับสนิทหลายแห่ง เช่นที่         อำาเภอ
เมาะ  จังหวัดลำาปาง อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ์       จังหวัดบุรีรัมย์ เช่น เขากระโดง เขาไปรบัด                    
ภูอังคาร เขาพนมรุ้งอันเป็นที่ตั้งประสาทหินเขาพนมรุ้ง

  ปรากฎการณ์ภูเขาไฟ



                                                        เมื่อภูเขาไฟปะทุได้พ่นวัสดุออกมาหลาก
                                                                     หลาย  ซึ่งอาจแปรผันได้ตั้งแต่เป็นแก๊สต่าง ๆ
                                               จนถึงเศษหนิขนาดมหึมา หรืออยู่ในส่วนประกอบ 3 สถานะ 
                               คือ แก๊ส ของเหลว และของแข็ง
  1. แก๊ส
 แก๊สที่พวยพุ่งออกมาจากภูเขาไฟส่วนใหญ่          ประกอบด้วย ไอน้ำาที่มีปริมาณ
หลากหลายของ  คาร์บอนไดออกไซด ์     แก๊สไข่เน่า        และ คลอรีน
ในช่วงมีการปะทุแก๊สที่เล็ดลอดอาจผสมรวมกันเข้ากับฝุ่นภูเขาไฟ
ปริมาณมาก    และบ่อยครั้งที่พวยพุ่งจาก      ปากปล่องภูเขาไฟ
มีกลุ่มควันดำาโขมง     ซึ่งอาจมองเห็นได้หลายกิโลเมตร  เช่น
ภูเขาไฟกรากะตัว  (Krakatoa) ระเบิดเมื่อพ.ศ.2426 ที่ช่องแคบ
สุมาตรา  ระหว่างเกาะชวากับเกาะสุมาตรา   ประเทศอินโดนีเซีย
 2. ของเหลว
 ของเหลวที่ได้จากภูเขาไฟคือ  ลาวา  ปริมาณของหินหลอม-
เหลวร้อนระอุ  โดยทั่วไปลาวาปะทุจากปากปล่องบนยอดภูเขาไฟ แต่พบ
ไม่บ่อยที่ลาวาได้แตกทะลักออกมาทางด้านข้างปล่องและเล็ดลอดออกมาตามรอย
แตกที่ได้พัฒนาตัวมาตามเขตพังทลายง่ายในเหล่าบรรดาลาวามีสมบัติทางเคมีและ
ทางกายภาพต่างกัน และสมบัติเหล่านี้อาจสะท้อนถึงรูปแบบภูเขาไฟปะทุ นอกจากนี้
องค์ประกอบทางเคมีขอu3591 .ลาวาก็มีอิทธิพลต่อความหนืด ซึ่งส่งผลกระทบอัตรา
และระยะทางในการไหลหลาก และยังผลต่อถึงรูปทรงกรวยภูเขาไฟได้เช่นกัน และจะ
ทำาให้มีบางสิ่งบนโครงสร้างผิวของหินที่เกิดขึ้น เมื่อหินที่หลอมเหลวแข็งตัว
 

  ผลจากภูเขาไฟระเบิด



 เนื่องจากลาวามีลักษณะต่างกัน          นักธรณีวิทยาได้จำาแนกพวกนี้ออกเป็นสภาพกรด 
สภาพด่างและสภาพกลาง    ลาวาสภาพกรดมีปริมาณซิลิกาสูง  (ร้อยละ 65-75)  มักมีความหนืด
สูงและปะทุบ่อยลาวาสภาพด่างมีซิลิกาต่ำา (น้อยกว่าร้อยละ 50)  ความหนืดน้อยและไม่ค่อยปะทุ 
เพราะแก๊สที่ละลายปนสามารถเล็ดลอดออกจากลาวาที่มีความเหลวมากกว่าได้ง่าย    ลาวาสภาพ
กลางมีปริมาณซิลิกาอยู่ระหว่างสภาพกรดและด่าง  ร้อยละ 50-60     องค์ประกอบของลาวา และ
วิธีการเย็นตัวลงและแข็งตัวบ่อยครั้งสะท้อนถึงโครงสร้างผิวของหิน  บางครั้งลาวาทะลักขึ้นมา
มีแรงไม่พอ   ทำาให้ลาวาแข็งตัวรอบบ่อนั้นเกิดเป็น     ลาวากรวยสาดกระเซ็น
( spatter   cone )   เมื่อลาวาหลากไหลบ่าไปบนพื้นผิวโลกมีการเย็นตัวลง
และลดความดัน    โดยยอมให้แก๊สที่กักอยู่เล็ดลอด     แก๊สที่เล็ดลอด
เหล่านี้ทำาให้เกิดฟองอากาศ  เมื่อลาวาเย็นตัวได้รูพรุนว่างเปล่า  ลาวา
ปนกรวดภูเขาไฟ แข็งขึ้น       ประกอบด้วยรูขรุขระมากมาย    เรียกว่า 
ตะกรันภูเขาไฟ(scoria)

  ลาวาภูเขาไฟ

              สำาหรับประเทศไทย พบว่า ภูเขาไฟ
ส่วนใหญ่มักเกิดบริเวณตอนบนของประเทศ มีลักษณะการกระจายตัวและ
ตำาแหน่งที่ไม่แน่นอน     ส่วนทางด้านภาคใต้ของประเทศมักไม่ค่อยพบ       สันนิษฐานว่าเป็น
ภูเขาไฟเมื่อประมาณ 2 - 4 ล้านปีที่แล้ว     จากรายงานทางธรณีวิทยา  และแผนที่ทางธรณีวิทยา
ประเทศไทย พบบริเวณที่เป็นหินภูเขาไฟ หรือหินบะซอลต์    ซึ่งเป็นหินที่เกิดจากภูเขาไฟ อยู่ 5 
บริเวณ ได้แก่       ภาคเหนือ     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     ที่ราบสูงภาคกลาง      ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก         โดยภูเขาไฟที่พบในประเทศไทยทั้งหมดเป็นภูเขาไฟที่สิ้นพลัง
แล้วทั้งสิ้น จากการสำารวจพบว่าเป็นภูเขาไฟที่มีอายน้อยที่สุด 7 แสนปีที่แล้ว

  ภูเขาไฟในประเทศ



  ลาวาภูเขาไฟ

พันธุ์ไม้...หายาก
“เมื่อพืชหายากใกล้หมดไป”



	 											เป็นพืชในเขตป่าร้อนชื้น	ในพืชตระกูล	“บัวผุด”	(Rafflesia)	เป็นดอกไม้เดี่ยว

ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาณาจักรพืช	พบขึ้นอยู่บนเกาะสุมาตรา	ประเทศอินโดนีเซีย	ลำาพังตัว

ช่อดอกแทงยอดตั้งขึ้นไปกว่า	 3	 เมตร	 เรียกว่าสูงกว่าคนเสียอีก	 เป็นธรรมชาติที่พืชสร้าง

ขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองจากสัตว์บางชนิด

		Amorphophallus	titanum



		Rafflesia	arnoldii	

  ถือได้ ว่าเป็นดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

ในประเทศไทย	 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ	 70-80	

เซนติเมตร	 เป็นกาฝากชนิดหนึ่งที่อาศัยกินน้ำาเลี้ยงจากราก

และลำาต้นของไม้เถาที่ชื่อว่า	 ย่านไก่ต้ม	 (	 Tetrastigma	 pap-

illosumplanch	 )	 จะโผล่เฉพาะดอก	 ซึ่งเป็นดอกเดี่ยวสีแดง

คล้ำาหรือน้ำาตาลปนแดงคล้ำา	 ขึ้นมาจากพื้นดินในระหว่างฤดู

ฝนหรือในระยะที่อากาศและพื้นดินยังมีความชุ่ม	 ชื้นสูงคือ

ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม	

	 	 ยามที่มันออกดอกสีปูนแดงสดใสอยู่กลาง

ป่าดิบเขียวชอุ่มนั้น	ถือเป็นภาพที่น่าตื่นตามาก

 บัวผุดหรือที่ชาวบ้านทางภาคใต้ของไทยเรียกว่า	

“บัวตูม”	 จริงๆแล้วเป็นพืชกาฝาก	 ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นใย

อาศัยอยู่ในรากและลำาต้นของเถาไม้เลื้อยวงศ์องุ่นป่า	 ชื่อ	

“ย่านไก่ต้ม”	 โดยบัวผุดจะอาศัยดูดกินแร่ธาตุและน้ำาจากย่าน

ไก่ต้ม	 โดยต้นแม่ก็ยังคงมีชีวิตอยู่	 พวกเราจะเห็นบัวผุดได้ก็

เฉพาะยามเมื่อมันต้องการผสมพันธุ์กัน	 คือ	 จะเริ่มมีตาดอก

เป็นปุ่มกลมเล็กๆ	 โตขึ้นที่ผิวของย่านไก่ต้ม	 แล้วใช้เวลา	 9	

เดือน	 ขยายขนาดจนเท่ากับหัวกะหล่ำายักษ์	 จากนั้นก็ใช้เวลา

ไม่เกิน	 7	วัน	 ในรอบปีให้ดอกบาน	ทว่าดอกตัวผู้และดอกตัว

เมียแยกกันอยู่	 จึงต้องได้เวลาเหมาะเหม็งมากในช่วงเวลา

บาน	แมลงวันจึงจะช่วยผสมเกสรให้ได้	จึงถือว่ามีความเสี่ยง

สูงในการสูญพันธุ์	ใน	เมืองไทยจะพบบัวผุดได้ตั้งแต่	จังหวัด

ระนอง	 เรื่อยลงไปตามแนวเทือกเขาภูเก็ต	 จนสุดชายแดน

ที่นราธิวาส	 โดยอุทยานแห่งชาติเขาสก	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เป็นแหล่งชมบัวผุดแหล่งใหญ่ที่สุด	 มีบัวผุดทยอยบานให้

ชมทั้งปี	 แต่เป็นที่นิยมไปชมกันมากในฤดูแล้งช่วงเดือน

พฤศจิกายน-	เมษายน	เพราะเดินป่าง่าย



Tacca	chantrieri	

	 	 เป็นไม้จำาพวก	Black	Lily	ที่เรามาประดับ
บ้าน	มีช่ืออื่นๆอีกเช่น	ว่านหัวฬา	ว่านพังพอน	(ยะลา)	ว่านนาง

ครวญ	(นครศรีธรรมราช)	และค้าวคาวดำา	ลำาต้น	เป็นไม้ล้มลุก	

มีเหง้าใต้ดิน	 ใบเป็นใบเดี่ยวรูปหอก	 ขอบขนานแผ่ใบกว้าง	

7-15	เซนติเมตร	ยาว	20-60	เซนติเมตร	ปลายและโคนแหลม	

ก้านใบค่อนข้างเล็ก	กลม	ยาวประมาณ	1	คืบ	

  เส้นใบคล้ายใบกล้วย	 แต่ร่องลึกและแคบ

กว่า	 ดอกมีสีม่วงดำาคล้ายหัวค้างคาว	 กลีบเหมือนหูโตๆ	 ใบ

ประดับกลมยาวเหมือนหนวดแมว	สีม่วงดำา	 10-25	 เส้น	 เกิด

ในป่าดงดิบชื้น	สูง	500-1500	เมตร	



ผีเสื้อ...รังสรรค์
“ความงามที่บินได้”

  ปัจจุบันประเทศไทยมี	 ประมาณ	 1,300	 ชนิด	

(ทั่วโลกมีประมาณ	 19,000	 ชนิด)	 โดยมีจำานวนชนิดของผีเสื้อ

แต่ละวงศ์ดังนี้

-วงศ์ผีเสื้อหางติ่ง	(Family	Papilionidae)	มี	73	ชนิด

-วงศ์ผีเสื้อหนอนกะหล่ำา	(Family	Pieridae)	มี	62	ชนิด

-วงศ์ผีเสื้อหนอนใบรัก	 (Family	 Danaidae)	 (หรือวงศ์ย่อย

ของวงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่)	มี	35	ชนิด

-วงศ์ผีเสื้อสีตาล	(Family	Satyridae)	(หรือวงศ์ย่อยของวงศ์

ผีเสื้อขาหน้าพู่)	มี	110	ชนิด

-วงศ์ผีเสื้อป่า	(Family	Amathusiidae)	(หรือวงศ์ย่อยของวงศ์

ผีเสื้อขาหน้าพู่)	มี	33	ชนิด

-วงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่	(Family	Nymphalidae)	มี	212	ชนิด

-วงศ์ผีเสื้อหัวแหลม	 (Family	 Libytheidae)	 (หรือวงศ์ย่อย

ของวงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่)	มี	4	ชนิด

-วงศ์ผีเสื้อผีเสื้อปีกกึ่งหุบ	 (Family	 Riodinidae)	 (หรือวงศ์

ย่อยของวงศ์ผีเสื้อสีน้ำาเงิน)	มี	25	ชนิด

-วงศ์ผีเสื้อสีน้ำาเงิน	(Family	Lycaenidae)	มี	426	ชนิด

-วงศ์ผีเสื้อบินเร็ว	(Family	Hesperiidae)	มี	311	ชนิด



  ผีเสื้อรวมแล้วมี	1,291	ชนิด	แต่ปัจจุบันจำานวนนี้ก็ไม่			 

						ค่อยชัวร์แล้ว			เพราะมีฉบับแก้ไขระบุว่า				บางชนิดไม่มี 

							ประเทศไทย		และบางชนิดซ้ำากัน	จำานวนชนิดของผีเสื้อ 

							ในเมืองไทย			ที่แท้จริงก็เลยยังไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่ 

											คงต้องรอผู้เขียน		(Pisuth	Ek-Amnuay)			พิมพ์เล่ม 

											ใหม่ออกมาอีกครั้ง						เอาเป็นว่าตอนนี้เหมารวมว่า 

											ประมาณ	1,300	ชนิดไปก่อนก็แล้วกัน	และก็อาจจะมี 

								การพบชนิดใหม่ๆ	เพิ่มมากขึ้นอีก

 หลายปีก่อนเหล่าบรรดานักล่าผีเสื้อ	 (ด้วยกล้อง)	

ก็ ต่ืนเต้นดีใจที่ได้เจอผีเสื้อชนิดใหม่ของเมืองไทยที่

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง	 ตอนนั้นเราเรียกผีเสื้อ

ชนิดนี้ว่า	 “บิยัคโกะ”	 ซึ่งเป็นการเรียกตามชื่อวิทยาศาสตร์	

Bassarona	byakko			ต่อมาเมื่อหนังสือ	Butterflies	of	Thai-

land	 ตีพิมพ์ออกมา	 ได้ให้ชื่อภาษาไทยไว้ว่า	 “ดุ๊กทุ่งแสลง

หลวง”	ตามแหล่งที่พบผีเสื้อชนิดนี้กันบ่อยๆ

  

									อันที่จริงรายงานพบผีเสื้อชนิดนี้ในประเทศไทยเป็น

ครั้งแรกน่าจะเป็นที่	อุทยานฯ	น้ำาหนาว	ที่พบในปีพ.ศ.	2541	

ส่วนที่แสลงหลวงพบหลังจากนั้น	 น่าจะประมาณปี	 พ.ศ.

2542-2543	 มีการถ่ายภาพได้โดยนักถ่ายภาพผีเสื้อของ	

“กลุ่มรักษ์ผีเสื้อ”หลายคนและหลายครั้งด้วยกัน	 และ

แน่นอนที่สุดว่านี่คือ	 ผีเสื้อประจำาอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลง

หลวง	 ด้วยเหตุผลที่ว่าเราสามารถเจอผีเสื้อชนิดนี้ที่ทุ่ง

แสลงหลวงได้บ่อยกว่าที่น้ำาหนาว

 อันที่จริงอีกเรื่องหนึ่งก็คือ	 ผมเห็นว่าชื่อไทยนั้นน่า

จะเป็น	 “มาควิสทุ่งแสลงหลวง”	มากกว่าจะเป็น	 “ดุ๊ก.....”	

เพราะว่าผีเสื้อชนิดน้ีอยู่ในสกุลของผีเสื้อมาควิสหลายชนิด	

คือสกุล	Bassarona			เช่น	ผีเสื้อมาควิสใหญ่	ผีเสื้อมาควิส

แถบตรง	ผีเสื้อมาควิสแถบโค้ง	เป็นต้น	ไม่ใช่ผีเสื้อในสกุล 

Dophala			ที่มีผีเสื้อดุ๊กหลายชนิดเป็นสมาชิกอยู่

ฝากฟ้าผีเสื้อบิน   ล่องลอยหาเกสร
 โดยเฉพาะอวัยวะภายในที่มีการเคลื่อนไหวอย่างเช่น หัวใจ ซึ่งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทั่วไปจะได้ภาพที่ไม่ชัดเจน   แต่ด้วยเครื่อง
เครื่องดังกล่าวสามารถให้เกิดภาพที่ชัดเจน ทั้งแบบ2 มิติ และ 3 มิติ รวมถึงทุกส่วนต่างๆของร่างกาย อาทิ เส้นเลือด เนื้อเยื่อ กระดูก หัวใจ 
หรือแม้แต่ท่อลมในบริเวณปอด ด้วยเหตุนี้เครื่องดังกล่าวจึงเอื้อประโยชน์ทั้งในด้านการตรวจวินิจฉัยโรค  และการวางแผนการรักษาให้ผู้รับการ
รักษาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ไม่ต้องนอนพักและมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม



ความก้าวหน้า                                                                                                                                          
วงการแพทย์

 ยุคสมัยเปลี่ยนไปความเจริญก้าวหน้าก็ย่อมพัฒนาขึ้น ร่วมทั้งวงการแพทย์ วิธีรักษาโรค หรือตรวจเช็คอาการ
ก็ทำาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และลดความเจ็บปวด ทั้งยังช่วยชีวิตผุ้ป่วยได้มากขึ้นด้วย สำาหรับความก้าวหน้าในวันนี้ 
ขอเสนอ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 64 Slices CT Scan เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วย
เทคโนโลยีอันทันสมัย มีประสิทธิภาพด้วยความเร็วและความละเอียดสูง สามารถสร้างภาพได้ถึง 64 ภาพ ใน
ครั้งเดียวของรอบการหมุนหรือสแกน(360 องศา) ด้วยความเร็วเพียง 0.4 วินาที ทำาให้ได้ภาพถึงกว่า 
2,000 ภาพ ส่งผลให้การตรวจมีความแม่นยำาสูง

 โดยเฉพาะอวัยวะภายในที่มีการเคลื่อนไหวอย่างเช่น หัวใจ ซึ่งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทั่วไปจะได้ภาพที่ไม่ชัดเจน   แต่ด้วยเครื่อง
เครื่องดังกล่าวสามารถให้เกิดภาพที่ชัดเจน ทั้งแบบ2 มิติ และ 3 มิติ รวมถึงทุกส่วนต่างๆของร่างกาย อาทิ เส้นเลือด เนื้อเยื่อ กระดูก หัวใจ 
หรือแม้แต่ท่อลมในบริเวณปอด ด้วยเหตุนี้เครื่องดังกล่าวจึงเอื้อประโยชน์ทั้งในด้านการตรวจวินิจฉัยโรค  และการวางแผนการรักษาให้ผู้รับการ
รักษาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ไม่ต้องนอนพักและมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

อวัยวะที่สามารถใช้เครื่อง CT 64 Slice ตรวจได้
-สมอง
-หัวใจ
-ลำาไส้ใหญ่
-ปอด
-หลอดเลือดทั่วร่างกาย
-ทันตกรรม
-กระดูกและข้อ

     



วิทยาศาสตร์รอบตัว
        ปริศนาลายนิ้วมือ
    จริงหรือไม่ที่คนแต่ละคนมีลายนิ้วมือต่างกัน แล้วฝาแผดล่ะมีโอกาสมีลายนิ้วมือ
เหมือนกันไหม ?  ไปหาคำาตอบพร้อมกันนะครับ
 เป็นเรื่องแปลกแต่จริงที่ลายนิื้วมือแต่ละคนจะไม่ซ้ำากันเลย ต่อให้เป็นฝาแฝดก็เถอะ
มีการทดสอบแล้วว่า  โอกาสที่คนสองคนจะมีตำาหนิลายเส้นนิ้วมือจุดใจจุดหนึ่งตรงกันมีแค่ 

1 ใน 20 หากเป็นจุดเปรียบเทียบสำาคัญสองจุดแล้ว โอกาสที่คนสองคนจะมีลายนิ้วมือตรงกันสองจุดจะกลายเป็น
1 ใน 400 ถ้าใช้ตั้งแต่ 8-12 จุดเป็นเกณฑ์อันเป็นหลักสากลในการเปรียบเทียบลายนิ้วมือแล้ว  จะกลายเป็น
1 ใน 25,600,000,000 ทันที นั้นหมายความว่าเราจะต้องดูลายนิ้วมือของประชากรหมดทั้งโลกเป็นจำานวน
6 รอบ จึงจะพบคนสองคนมีลายนิ้วมือเหมือนกัน ด้วยคุณสมบัติพิเศษนี้ เราจึงใช้นิ้วมือในการตรวจพิสูจน์ตัว
บุคคล
 สำาหรับประเทศไทย กองทะเบียบประวัติอาชญากร กองบัญชาการตำารวจสอบสวนกลาง   เป็นแหล่งเก็บ
ลายนิ้วมือของบุคคลที่ต้องโทษข้าราชการ และบุคคลอื่นๆเป็นจำานวนถึง 5 ล้านคน โดยใช้ระบบของ   FBI
Extension of henry system   เป็นหลักในการเก็บเพื่อความสะดวกในการค้นหาแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ
ของบุคคล

    อักษรย่อน่ารู้  นร. : สำานักนายกรัฐมนตรี กห. : กระทรวงกลาโหม กค. : กระทรวงการคลัง 
กต. : กระทรวงการต่างประเทศ พน. : กระทรวงพลังงาน วธ. : กระทรวงวัฒนธรรม



วิทยาศาสตร์รอบตัว

น้ำาทะเลทำาไมจึงเค็ม ?

 หลายคนคงทราบกันดีว่า น้ำาทะเลที่เราเคยไปลงเล่น
ช่างเค็มเสียจริง  แล้วทราบไหมว่าน้ำาทะเลทำาไมจึงมีรสเค็ม
เราไปหาคำาตอบพร้อมๆกันนะครับ
 การที่น้ำาทะเลเค็มเนื่องจากน้ำาฝน ชะล้างสารละลาย
พวกเกลือและแร่ธาตุต่างๆไหลไปตามแม่น้ำา ลำาธาร แล้ว
ไปสะสมไว้ในทะเลเวลาน้ำาระเหยก็ไม่ได้ระเหยเอาสารละ-
ลายพวกเกลือจึงสะสมอยู่ในทะเลมากขึ้นจ นน้ำาเค็มขึ้นทุกที 
คาดกันว่าในอนาคตน้ำาทะเลจะยิ่งเค็มมากกว่านี้   มีการ
คำานวณว่าจากจำานวนน้ำาทะเลทั้งโลกมีประมาณ ๓๐๐ล้าน
ลูกบาศก์ไมล์ทีเดียว

จิ้งจกตีนกาว...

 สงสัยไหมครับ เวลาจิ้งจกไต่บนเพดาน มันทำาเช่นนั้นได้ยังไง ไปหาคำาตอบกันเลยครับ
 การที่จิ้งจกเกาะอยู่บนเพดานได้โดยไม่ตกลงมา    เพราะอุ้งเท้าของจิ้งจกเป็นลักษณะเหมือนถ้วยเล็กๆ 
เรียกว่า ‘ถ้วยดูด’ เมื่อจิ้งจกวางเท้าลงบนพื้น ในอุ้งเท้าจะกลายเป็นสุญญากาศ 
 ฉะนั้น ความดันของบรรยากาศรอบๆเท้าจึงดันเท้าของมันให้ติดอยู่ได้เวลาจะคลานไปมันก็จะขยับเท้าเล็ก
น้อยให้อากาศเข้าไปในแหล่งสุญญากาศนั้น ทำาให้อุ้งเท้าหลุดออกมาได้ เวลามันแตะพื้นอีกก็จะสร้างสุญญากาศ
ในอุ้งเท้าอีก  ตุ๊กแกเกาะผนังได้ก็ด้วยเหตุผลเดียวกัน



แม่ไก่ไข่ได้ทั้งหมดกี่ฟอง ?
 ไข่ไก่  เป็นอาหารที่มีคุณค่า และมนุษย์เราก็นิยมนำามา 
ประกอบอาหารสำาหรับรับประทานมานานแล้ว   ไม่ว่าจะเป็น
ไข่ต้ม ไข่ดาว ไข่เจียว ไข่ลูกเขย ไข่พะโล้ ฯลฯ เพราะเมนูไข่
สามารถทำาได้ง่ายๆนั้นเอง แล้วรู้ไหมทำาไมจึงมีไข่ให้เราบริโภค
มากมายขนาดนั้น แล้วแม่ไก่ 1 ตัว จะสามารถออกไข่ไก่ให้เรา
รับประทานกันได้กี่ฟอง
 ปกติแม่ไก่จะเริ่มวางไข่เมื่ออายุได้ประมาณ 18 สัปดาห์
และแม่ไก่จะสามารถวางไข่ได้มากที่สุดในช่วงปีแรก โดยไข่ไก่จะ
สามารถก่อรูปได้เพียงในระยะเวลา 1 วันเท่านั้น แต่จะไม่ว่าง
ไข่ติดต่อกันทุกวัน และจะผลิตไข่น้อยลงใน ปีที่2และ3 แต่ก็ยัง
วางไข่ได้เรื่อยๆ ถึง ปีที่5 ,6 และ7 รวมๆ แล้วไก่แต่ละตัว 
สามารถออกไข่ได้ทั้งหมดกว่า 1,000ฟองเลยทีเดียว
 

ปลาหมึกไม่ใช่ปลา ?

 ปลาหมึกเป็นสัตว์ที่มีส่วนประกอบในตัวชี้ให้เห็นว่าเป็นสัตว์จำาพวกหอย 
ตัวอย่างง่ายๆที่เห็นชัด คือ ปลาจะมีีกระดูกสันหลัง แต่หมึกไม่มี
 หมึกเป็นหอยที่มีการพัฒนาไปมาก ลำาตัวของมันเปรียบได้กับส่วนหลังของ
หอยที่ยืดยาวออกไป อีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนหัวที่มีหนวดยื่นออกมาเป็นเส้นๆดูคล้าย 
เป็นเท้าของมัน  การเคลื่อนที่ของหมึกจะใช้วิธีขับน้ำาจากบริเวณส่วนในของลำาตัว
ผ่านออกทางท่อที่อยู่ใกล้ๆหัว จึงทำาให้เกิดแรงดันตัวให้พุ่งไปอีกด้านหนึ่ง ขณะ
เคลื่อนที่จะลู่หนวดตัวเองไว้เพื่อไม่ให้ต้านน้ำา



                 คุยกับผู้เขียน...!
 สวัสดีครับ เปิดโลกวิทยาศาสตร์ เล่ม1 ถือเป็นการเปิดนิตยสาร
ที่จัดทำาเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับ ส่วนสาเหตุที่ผมจัดทำาขึ้น
 เนื่องจากช่วงนี้ถือเป็นช่วงปืดภาคการศึกษาแล้วผมดันว่างจัด ไม่รู้
จะหาอะไรทำาจึงอยากลองทำา นิตยสารที่รวบรวมความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ซึ่งบางคนอาจไม่เคยรู้หรือสงสัยกันมานาน เป็นการเปิดโลกการเรียนรู้
แม้บางเรื่องจะเป็นเพียงเรื่องใกล้ตัว แต่เราดันไม่รู้ 
 สำาหรับผม นิตยสารเล่มนีี้ ผมตั้งใจจัดทำาขึ้น   เพื่อฝึกฝนใน
หลายๆเรื่องทั้งการออกแบบนิตยสาร การรวบรวมความรู้ เรียบเรียง
เนื้อหา การใช้สีสันให้นิตยสารอ่านง่ายและสบายตา
 สุดท้ายนี้  ผมขอขอบคุณ  ข้อมูลความรู้ต่างๆที่มาจากหนังสือ
เว็บไซต์ และสื่อต่างๆ ขอขอบคุณครับ
 
 นิตยสาร : โลกวิทยาศาสตร์ แจกฟรี !
 



 นิิตยสาร โลกวิทยาศาสตร์ เปิดโลกวิทยาศาสตร์
 จัดทำาขึ้นวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554
  
  วัตถุประสงค์ 
   เปิดมิติใหม่ ให้กับโลกวิทยาศาสตร์ เรื่องน่ารู้ที่คุณอาจ
  ไม่เคยรู้ และเรื่องที่คุณรู้ จะทำาให้คุณแปลกใจ
  
  แจกฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

“โลกพัฒนาเพราะวิทยาศาสตร์ แต่คนจะพัฒนาเพราะหมั่นเรียนรู้
       วิทยาศาสตร์พัฒนา คนก็ควรพัฒนาตาม
เพื่อนำาเอาความรู้ไปใช้สร้างโลกที่ดี ไม่ใช้สร้างโลกที่ทำาร้ายคนอื่น”
                            เชิดเกียรติ กลิ่นชูกร

นายเชิดเกียรติ กลิ่นชูกร
ระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่3
โปรแกรมวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประวัติผู้เขียน


