
จากคณบดี

ปีที่ 18 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2555

	 เดือน	กันยายน	ของ	ทุก	ปี	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 จัด	งาน	 “สาน	สัมพันธ์	 วัน	อำลา”	 เพื่อ	ให้	คณาจารย์	และ	บุคลากร	ของ	คณะฯ									

ได้	มี	โอกาส	แสดง	มุทติา	จติ	ต่อ	ผู้	เกษียณ	อายุ	และ	ลา	ออก	จาก	ราชการ	เปน็การ	รำลึก	ถึง	คณุ	งาม	ความ	ดี	ที่	บคุคล	เหล่า	นี้	ได	้อุทศิ	เวลา	เพือ่	

ทำ	ประโยชน์	และ	สร้างสรรค์	สิ่ง	ดี	ดี	ให้	แก่	คณะฯ	ของ	เรา	ตลอด	ช่วง	เวลา	ที่	ผ่าน	มา	ปี	นี้	คณะฯ	มี	ผู้	เกษียณ	อายุ	และ	ลา	ออก	จาก	ราชการ	ถึง	

8	คน	ด้วย	กัน	คือ	ผศ.ดร.อรษา		ปาน	เจริญ	ผศ.วิมล		ขวัญ	เก้ือ	อ.ดร.ประเสริฐ		ไกร	สิงห์	เดชา	ผศ.จอม	ขวัญ		ประ	ยูร	เวช	ช์		ผศ.นันท์	นภัส					

โต	อด	ิเทพย	์อ.ดร.นฤมล	เผอืก	ขาว	รศ.จำนงค	์ธำรง	มาศ	และ	นาง	นติ	ยา		พงษ	์พลู	ผล	ศกัดิ	์ซึง่	ลว้น	แต	่เปน็	บคุลากร	ที	่ม	ีคณุคา่	ของ	คณะฯ	

ทั้ง	สิ้น	ใน	โอกาส	นี้	คณะฯ	ขอ	ให้	ท่าน	จง	ประสบ	แต่	ความ	สุข	สมหวัง	ใน	ช่วง	หลัง	เกษียณ	ซึ่ง	เรา	ชาว	คณะ	วิทยาศาสตร์	จะ	ได้	รำลึก	ถึง	

คุณ	งาม	ความ	ดี	ของ	ท่าน	ตลอด	ไป

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	 จัด	งาน	 “สาน	สัมพันธ์	 วัน	อำลา”		

งาน	เกษียณ	อายุ	ราชการ	ประจำ	ปี	 2555	 	 วัน	พฤหัสบดี	ที่	 	 20	 กันยายน	 2555									

ณ	ชั้น	ล่าง	อาคาร	เรียน	รวม(รวท.)	คณะ	วิทยาศาสตร์	มี	ผู้	เกษียณ	อายุ	ราชการ	จำนวน	

5	คน	ดังน้ี	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.อรษา	ปาน	เจริญ	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	วิมล	ขวัญ	เก้ือ		

ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	จอม	ขวัญ	ประ	ยูร	เวช	ช์	อาจารย์	ดร.ประเสริฐ	ไกร	สิงห์	เดชา	และ	

ผู้	ช่วย	ศาสตรา	จาร	ย์	นันท์	นภัส	โต	อดิ	เทพย์	ผู้	เกษียณ	อายุ	ราชการ	ก่อน	กำหนด	2	คน	

อาจารย์	ดร.นฤมล	เผือก	ขาว	และ	นาง	นิต	ยา	พงษ์	พูล	ผล	ศักดิ์		ผู้	ลา	ออก	จาก	ราชการ	

1	คน	รอง	ศาสตราจารย์	จำนงค์	ธำรง	มาศ



s c i e n c e

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	 ได้	จัด	พิธี	เปิด	ค่าย	

โอลมิปกิ	วชิาการ	คา่ย	1	เมือ่	วนั	ที	่12	ตลุาคม	2555	ณ	คณะ	วทิยาศาสตร	์

ณ	ห้อง	5406	อาคาร	วิทยาศาสตร์	4	คณะ	วิทยาศาสตร์

 รองศาสตราจารย์ดร.สุพรรณีฉายะบุตร

	 	 เข้า	ร่วม	ประชุม	เชิง	ปฏิบัติ	เรื่อง	Natural	Dying	ณ	เมือง	

Dhaka	ประเทศ		Bangladesh	ระหว่าง	วัน	ที่	7	–	15	กันยายน	

2555

	 	 เข้า	ร่วม	ประชุม	และ	เสนอ	ผล	งาน	วิจัย	 ใน	การ	ประชุม	

International	Symposium	and	Exhibition	of	Natural	Dyes	

&	World	 Eco-Fiber	 and	 Textile	 	 Forum	 (ISEND-WEFT	

2012)	ณ	 เมือง	Kuching	 รัฐ	ซาราวัก	ประเทศ	มาเลเซีย	 วัน	ที่	

26	กันยายน	–	2	ตุลาคม	2555

 รองศาสตราจารย์ดร.ธนิตผิวน่ิมและนายวิฑูรย์วรรธนะนิตย์

ศึกษา	ดู	งานการ	ให้	บริการ	เคร่ือง	มือ	วิทยาศาสตร์	ณ	Japan	Advanced	

Institute	of	Science	and	Technology		(JAIST)	เมอืง	Ishikawa	

ประเทศ	ญี่ปุ่น	ระหว่าง	วัน	ที่	15	–	23	กันยายน	2555

 อาจารย์ดร.วรภาสพรมเสน	เขา้	รว่ม	ประชมุ	และ	ฝกึ	อบรม	

เชิง	ปฏิบัติ	การ	6th	7-SEAS	planning	workshop	and	technical	

tour	ณ	ประเทศ	สาธารณรัฐ	ประชาชนจีน	ระหว่าง	วัน	ท่ี	24	–	28	

กันยายน	2555

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

ข่าวบุคคล

 อาจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ วัดตาล	 เข้า	ร่วม	เสนอ	ผล	งาน	วิจัย	

ใน	การ	ประชุม	วิชาการ	 International	 Radiation	 Symposium	

2012	 (IRS2012)	 ระหว่าง	วัน	ที่	 6	 –	 10	 สิงหาคม	 2555							

ณ	เมือง	Berlin	ประเทศ	สหพันธ์	สาธารณรัฐ	เยอรมนี	

 อาจารย์ ดร.กลางพล กมลโชติ	 เดิน	ทาง	ไป	ราชการ	

ชัว่คราว	เพือ่	ดแูล	เรือ่ง	การนำ	คณะ	กรรมการ	เพือ่	พจิารณา	กำหนด	

ขอบเขต	ที่ดิน	กำแพง	เมือง	 –	 คูเมือง	 และ	ผู้	เกี่ยวข้อง	 ศึกษา	ดู	

งานการ	บริหาร	จัดการ	พื้นที่	กำแพง	เมือง-คูเมือง	 ณ	 เมือง	คง	จู-

เมือง	ซู	วอน	–กรุง	โซล	ประเทศ	เกาหลีใต้	 ระหว่าง	วัน	ที่	 3	–	8	

กันยายน	2555

 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ กนกศิลปธรรม	 เข้า	ร่วม	

ประชมุ	และ	เสนอ	ผล	งาน	วชิาการ	ใน	การ	ประชมุ	วชิาการ	นานาชาต	ิ

9th		International	Congress	on	Extremophiles		ณ	ประเทศ	

สเปน		ระหว่าง	วัน	ที่	9	–	15	กันยายน	2555	



s c i e n c e
 อาจารย์ดร.กนกอรระย้านิล	เข้า	ร่วม	ประชุม	ได้	รับ	ทุน	

พฒันา	ศกัยภาพ	ใน	การ	ทำงาน	ของ	อาจารย	์รุน่	ใหม	่จาก	สำนกังาน	

กองทุน	สนับสนุน	การ	วิจัย	จาก	โครงการ	“การ	ศึกษา	หา	สาร	ออก	

ฤทธิ์	ทาง	ชีวภาพ	จาก	กิ่ง	และ	ใบ	พรหม	ขาว”	 และ	เข้า	ร่วม	ประชุม	

ประจำ	ปี	 “นัก	วิจัย	รุ่น	ใหม่	พบ	เมธี	วิจัย	อาวุโส	สกว”		ณ	โรง	แรม	

ฮอ	ลิ	เดย์	อินน์	 รีสอร์ท	รีเจนท์	บีช	ชะอำ	จังหวัด	เพชรบุรี	 วัน	ที่	

10	–	12	ตุลาคม	2555

 อาจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ	 ได้	รับ	ทุน	พัฒนา	

ศักยภาพ	ใน	การ	ทำงาน	วิจัย	ของ	อาจารย์	รุ่น	ใหม่	 จาก	สำนักงาน	

กองทุน	สนับสนุน	การ	วิจัย	 จาก	โครงการ	 “การ	ออกแบบ	และ	

สังเคราะห์	ฟลู	ออ	โร	ไอ	โอ	โน	ฟ	อร์	และโคร		โม	ฟ	อร์	เซ็นเซอร์										

เพื่อ	ใช้	ใน	การ	ตรวจ	วัด	ไอออน	ปรอท	อย่าง	จำเพาะ	เจาะจง	โดย	

ตรวจ	วดั	การ	เปลีย่นแปลง	คณุสมบตั	ิทาง	แสง”และ	เขา้	รว่ม	ประชมุ													

ประจำ	ปี	 “นัก	วิจัย	รุ่น	ใหม่	พบ	เมธี	วิจัย	อาวุโส	 สกว.”	ณ	 โรง	แรม	

ฮอ	ลิ	เดย์	อินน์	 รีสอร์ท	รีเจนท์	บีช	ชะอำ	จังหวัด	เพชรบุรี	 วัน	ที่	

10	–	12	ตุลาคม	2555

 รองศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ อนันต์ชื่น	 ได้	รับ	ทุน	องค์	

ความ	รู้	ใหม่	จาก	สำนักงาน	กองทุน	สนับสนุน	การ	วิจัย	ใน	โครงการ	

วิจัย	เรื่อง	 สมบัติ	การ	จับ	คู่	ใน	คลาส	ของ	กราฟ	บาง	คลาส	 และ	

เข้า	ร่วม	ประชุม	 “นัก	วิจัย	รุ่น	ใหม่	พบ	เมธี	วิจัย	อาวุโส”	 ครั้ง	ที่	 12										

ณ	โรง	แรม	ฮอ	ล	ิเดย	์อนิน	์รสีอรท์	รเีจนท	์บชี	ชะอำ	จงัหวดั	เพชรบรุ	ี

วัน	ที่	10	–	12	ตุลาคม	2555

 อาจารย์ ดร.ดาวรุ่ง สังข์ทอง	 เข้า	ร่วม	ประชุม	เครือ	ข่าย			

นกั	วชิาการ	ดา้น	สขุภาพ	และ	สิง่	แวดลอ้ม	ณ	องคก์าร	กระจาย	เสยีง	

และ	แพร่	ภาพ	สาธารณะ	แห่ง	ประเทศไทย	(Thai	PBS	)	วัน	ที่	16	

ตุลาคม	2555

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัศมีชัยสุขสันต์	เข้า	ร่วม	ประชุม	

วิชาการ	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	แห่ง	ประเทศไทย	ครั้ง	ที่	38	

ระหว่าง	วัน	ท่ี	17	–	19	ตุลาคม	2555	ณ	ศูนย์	ประชุม	นานา	ชา	ติ	

เอ็ม	เพรส	จังหวัด	เชียงใหม่	

 รองศาสตราจารย์ดร.สืบสกุลอยู่ยืนยง	ได้	รับ	เชิญ	เป็น	

อาจารย์	พิเศษ	สอน	นักเรียน	มัธยมศึกษา	ปี	ที่	1	–	3	โครงการ	

English	 Program	 ภาค	เรียน	ที่	 1/2555	 และ	ภาค	เรียน	ที่	

2/2555	ณ	โรงเรียน	สิ	ริน	ธร	ราช	วิทยาลัย	จังหวัด	นครปฐม

 รองศาสตราจารย์ดร.กนกพรสว่างแจ้งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.รัฐพลอ้นแฉ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรประภาภุมมะกาญจนะ

โรแบร์และอาจารย์ดร.ดาวรุ่งสังข์ทอง	เข้า	ร่วม	ประชุม	ครั้ง	ที่	

6/2555	 เพื่อ		ความ	ร่วม	มือ	ใน	การ	ดำเนิน	กิจกรรม	ต่าง	 ๆ	 	ของ	

สมาคม	อดุมศกึษา	สิง่	แวดลอ้ม	ไทย	ณ	มหาวทิยาลยั	เกษตรศาสตร	์

วิทยาเขต	ศรีราชา	วัน	ที่	28	กันยายน	2555

 รองศาสตราจารย์ดร.เรณูเวชรัชต์พิมล	เข้า	ร่วม	ประชุม	

บริหาร	จัดการ	ยุทธศาสตร์	การ	ดำเนิน	โค	รง	การฯ	และ	บูรณาการ					

การ	ทำงาน	ระหว่าง	ยุทธศาสตร์	หลัก	ของ	ชุด	โค	รง	การฯ	คร้ัง	ท่ี	1/2555	

วัน	ที่	1	ตุลาคม	2555	ณ	มูลนิธิ	สา	รณะ	สุข	แห่ง	ชาติ	(มสช.)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชฎาบุญเต็ม	ได้	รับ	เชิญ	เป็น	ที่	

ปรึกษา	สาขา	วิชา	เคมี	ณ	โรงเรียน	มหิดล	วิทยา	นุ	สรณ์	ตั้งแต่	วัน	ที่	

1	ตุลาคม	2555	เป็นต้น	ไป

 อาจารย์ดร.สุภาพเกิดแสง	ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	การ	

อบรม	เพิ่มพูน	ประสบการณ์	ให้	กับ	นักเรียน	ความ	สามารถ	พิเศษ	

ด้าน	คณิตศาสตร์	ให้	แก่	โรงเรียน	เบญจม	รา	ชู	ทิศ	ราชบุรี	วัน	ที่	3	

ตุลาคม	2555

 อาจารย์ ดร.นพดล ชุมชอบ และอาจารย์วรรณภา

พนติสภุากมล	ได	้รบั	เชญิ	เปน็	วทิยากร	บรรยาย	เรือ่ง	คณติศาสตร	์

กับ	การเต	รี	ยม	ความ	พร้อม	เข้า	สู่	 AEC	 และ	จัด	กิจกรรม	Math	

Walk	 Rally	 เข้า	ฐาน	กิจ	กร	รม	บูรณ	า	การ	ทาง	คณิตศาสตร์	วัน	ที่	

4	ตุลาคม	2555	ณ	อุทยาน	วิทยาศาสตร์	ประเทศไทย	จังหวัด	

ปทุมธานี

 รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ศรีแดง	 เข้า	ร่วม	

ประชุม	คณะ	ผู้	ตรวจ	สอบ	ทาง	วิชาการ	 เพื่อ	พิจารณา	รายงาน	

ความ	ก้าวหน้า	โครงการ	 Asian	 CORE	 Program	 สาขา	

วิศวกรรมศาสตร์	 ภาย	ใต้	หัวข้อ	การ	วิจัย	เรื่อง	 การ	อนุรักษ์	และ	

ฟื้นฟู	สภาพ	แวดล้อม	ทาง	น้ำ	ใน	เขต	เมือง	ของ	ภูมิภาค	เอเชีย																																										

(Preservation	 and	 Rehabilitation	 of	 Urban	 Water																																									

Environment	in	Asia)	วัน	ที่	4	ตุลาคม	2555	ณ	สำนักงาน	

คณะ	กรรมการ	วิจัย	แห่ง	ชาติ	(วช.)

 อาจารย์ ดร.งามจิตต์ เจียรกุลประเสริฐ	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	

วทิยากร	บรรยาย	ความ	รู	้วชิา	ดาราศาสตร์	ใน	หวัขอ้	การ	กอ่	กำเนดิ	

และ	วิวัฒนาการ	ของ	ดาวฤกษ์	 ระบบ	ดาว	และ	ระบบ	กา	แลก	ซี่						

วัน	ที่	9	และ	11	ตุลาคม	2555		ณ	โรงเรียน	มหิดล	วิทยา	นุ	สรณ์		

จังหวัด	นครปฐม

ข่าวบุคคล



ข่าวคณะวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างคณะวิทยาศาสตร์	ศิษย์เก่า	และผู้มีอุปการคุณหากท่าน

มีความประสงค์ที่จะส่งข้อเสนอแนะข่าวสารหรือที่อยู่โปรดแจ้ง	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 วิทยาเขต	

พระราชวังสนามจันทร์	นครปฐม	73000	โทร.	0-3424-5300	โทรสาร	0-3424-5333	E-mail	science@su.ac.th
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	 วิทยาศาสตร์	สอน	กัน	มา	นาน	แล้ว	นาน	กว่า	๒๓	ปี	ที่	ผม	จบ	จาก	คณะ	

วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	ว่า	ผู้ชาย	มี	โครโมโซม	เพศ	XY	ผู้	หญิง	มี	

XX	ไมม่	ีใคร	คดัคา้น	เพราะ	เชือ่	ตาม	ขอ้มลู	ของ	นกั	วทิยาศาสตร	์แต	่ทฤษฎ	ีหรอื	

ความ	รู	้เปลีย่นแปลง	ได	้ตาม	ขอ้มลู	ที	่พบ	ใหม	่โครโมโซม	คอื	กลุม่	สาร	พนัธกุรรม	

(DNA)	 ที่	รวม	ตัว	กัน	อยู่	ใน	นิวเคลียส	ของ	เซล	 สิ่ง	มี	ชีวิต	แต่ละ	ชนิด	มี	จำนวน	

โครโมโซม	ไม	่เหมอืน	กนั	ใน	รา่งกาย	ของ	มนษุย	์ม	ีจำนวน	โครโมโซม	อยู	่ทัง้หมด	

๒๓	คู่	หรือ	๔๖	แท่ง	เป็น	โครโมโซม	เพศ	๑	คู่	คือ	XX	หรือ	XY	เชื่อ	กัน	ว่า	

ลูก	มา	จาก	คนละ	ครึ่ง	ของ	พ่อ	และ	แม่	ลูก	จึง	มีหน้า	ตา	คล้าย	ทั้ง	พ่อ	และ	แม่	แต่	

บาง	คน	ไม่	เหมือน	ทั้ง	คู่	เลย	ก็	มี	นัก	วิทยาศาสตร์	ค้น	พบ	ว่า	โครโมโซม	X	มี	ยีน	

ประมาณ	๘๐๐	ยีน	ใน	ขณะ	ที่	Y	มี	เพียง	๗๘	ยีน	(Sykes,	๒๐๐๓)	

	 Eden	 Atwood	 นัก	ดนตรี	 นัก	แสดง	และ	นาง	แบบ	อเมริกัน	เป็น	

ตัวอย่าง	ของ	หญิง	ที่	มี	โครโมโซม	ของ	เพศ	ชาย	 (XY)	 วงการ	แพทย์	เรียก	ว่า	

เป็นการ	พัฒนา	ทาง	เพศ	ที่	ไม่	สมบูรณ์	(Disorder	of	sexual	development,	

or	Androgen	 Insensitivity	Syndrome,	or	AIS.)	ซึ่ง	เธอ	มี	ลักษณะ	ทาง	

กายภาพ	เป็น	ผู้	หญิง	ที่	สวยงาม	(ABC	News,	Aug.๑๑,	๒๐๐๘)	

*

สรรณพนาควานิชSC14ผู ้หญิงXYนะจ๊ะ

	 นอกจาก	นี้	มี	การ	ค้น	พบ	ว่า	ผู้	หญิง	จำนวน	๑๘๑	คน	มี	โครโมโซม	เพศ	

เป็น	XY	(Wachtel	et.al.,	๑๙๗๖)	และ	ผู้	หญิง	ที่	มี	โครโมโซม	XY	สามารถ	

ตั้ง	ครรภ์	และ	มี	ลูก	ได้	 (Italiano,	 ๒๐๐๒)	 มี	การ	โต้	แย้ง	กัน	ใน	ผล	การ	แข่งขัน	

กรีฑา	หญิง	หรือ	การ	ไม่	อนุญาต	ให้	เข้า	แข่งขัน	เมื่อ	ตรวจ	พบ	ว่า	นักกีฬา	หญิง	มี	

โครโมโซม	XY	 เช่น	Caster	 Semenya	นัก	กรีฑา	หญิง	๘๐๐	 เมตร	 ชาว	

แอฟริกาใต้	 เจ้าของ	เหรียญ	ทอง	โอลิมปิก	ปี	 ๒๕๕๒	 และ	นัก	กรีฑา	หญิง	 ๘	

คน	ที	่ไม	่ได	้รบั	อนญุาต	ให	้เขา้	แขง่ขนั	กรฑีา	โอลมิปกิ	ใน	ป	ี๒๕๓๙	สิง่	เหลา่	นี	้นกั	

วิทยาศาสตร์	กำลัง	ค้นหา	คำ	ตอบ	กัน	ต่อ	ไป	

ความ	รู้	ทาง	วิทยาศาสตร์	เปลี่ยนแปลง	ได้	ไม่	คงที่	แน่นอน	เรียก	ว่า	ทิฏฐิ	หรือ	

ทฤษฎี	แต่	ความ	รู้	ที่	รู้	มา	ตั้งแต่	วัน	ตรัสรู้	ของ	พระพุทธเจ้า	กว่า	๒๖๐๐	ปี	แล้ว	

(ตรัสรู้	และ	สั่ง	สอน	ธัมม	วินัย	๔๕	พรรษา	และ	หลัง	จาก	มหา	พุทธ	ปรินิพพาน	

๒๕๕๕	พรรษา)	เปน็	ความ	รู	้ที	่คงที	่ไม	่เปลีย่นแปลง	เพราะ	ผู	้ฟงัๆ	แลว้	จะ	บรรล	ุ

ธัมม	เป็น	พระ	โสดาบัน	จนถึง	พระ	อรหันต์	(บุคคล	ที่	๕-๑๒)	บุคคล	ที่	ฟัง	ธัมม	

ใน	สมัย	พุทธกาล	อยู่	ใน	ลำดับ	ที่	๔	ชื่อ	ติ	เหตุก	บุคคล	มี	ปฐมฌาน	เป็น	เบื้อง	

ตน้	สว่น	เรา	(คนใน	โลก	ทัง้	๗,๐๐๐	ลา้น	คน)	เปน็	ส	ุคต	ิอ	เหตกุ-บคุคลๆ	ลำดบั	

ที่	๒	จึง	รู้	และ	เข้าใจ	ความ	หมาย	ที่	ลุ่ม	ลึก	ได้	ยาก	ต้อง	สะสม	โดย	ฟัง	พระพุทธ	

พจน์	ไป	เรื่อยๆ	เพื่อ	เลื่อน	ฐานะ	เป็น	ทวิ	เหตุก-บุคคล	ต่อ	ไป	ความ	รู้	เบื้อง	ต้น	

เรา	ต้อง	เริ่ม	จำ	จิต	๑๒๑	เจตสิก	๕๒	รูป	๒๘	นิพพาน	๑	ซึ่ง	เป็น	ปรมั	ตถ	ธัมม	

มอง	ไม่	เห็น	ได้	แต่	รู้	ตาม	ได้		เป็น	“เหตุ”	ที่	สร้าง	รูป	เรา	ใน	ชาติ	นี้	ให้	เป็น	ผู้	หญิง	

ผู้ชาย	หน้าตา	แตก	ต่าง	กัน	ล้วน	เป็น	“ผล”	แล้ว	ทั้ง	สิ้น	เรียก	ว่า	อโหสิ	กัมม

	 ใน	รูป	๒๘	มี	ภาวะ	รูป	๒	คือ	อิตถี	ภาวะ	รูป	(อธิบาย	แบบ	ตื้นๆ	ว่า	

หญิง	XX)	และ	ปุ	ริ	สภาวะ	รูป	(อธิบาย	แบบ	ตื้นๆ	ว่า	ชาย	XY)	และ	บอก	ไว้	

ชดัเจน	วา่	ใน	ความ	เปน็	ผู	้หญงิ	และ	ผูช้าย	ตอ้ง	ม	ีครบ	รปู	๒๘	ดงั	นัน้	ใน	รปู	ของ	

ผู้ชาย	จึง	มี	ความ	เป็น	หญิง	อยู่	 เรา	จึง	นึก	ชอบ	ผู้	หญิง	เพราะ	มี	รูป	หญิง	อยู่	ใน	

ตัวผู้	ชาย	ใน	ทาง	กลับ	กัน	ผู้	หญิง	ก็	มี	ผู้ชาย	อยู่	โดย	โครโมโซม	XY	มี	อยู่	ใน	สุก	

กะ	(อสจุ	ิของ	พอ่)	และ	ม	ีใน	ไข	่ของ	แม	่ลกู	ที	่เกดิ	มา	จงึ	ตอ้ง	ม	ีครบ	XY	ไม	่เชน่	

นัน้	โลก	นี	้จะ	ม	ีเพยีง	เพศ	เดยีว	และ	สญู	พนัธุ	์ไป	ใน	ทีส่ดุ	ถา้	ม	ีเพยีง	รปู	๒๗	(กา้ว	

ไป	ใน	ธัมม	เล่ม	๔๗:	๒๕๕๔)

	 พระพุทธ	องค์	ตรัส	ว่า	การ	เกิด	เป็น	มนุ	สส	หา	ได้	ยาก	ลอง	คิด	ตาม	

ดู	ว่ายาก	อย่างไร	 รอบ	ตัว	ของ	พ่อ	มี	ผู้	ที่	จะ	มา	เกิด	มาก	ถึง	หนึ่ง-สอง	พัน	ล้าน	

คน	พวก	ที่	มี	กำลัง	มาก	วิ่ง	เข้า	สู่	สุก	กะ	ของ	พ่อ	ประมาณ	๕๐๐	ล้าน	ใคร	ที่	วิ่ง	

ถงึ	ไข	่แม	่กอ่น	คอื	ผู	้ชนะ	ทา่น	ที	่อา่น	อยู	่นี	้ลว้น	เปน็	ผู	้ชนะ	ทัง้	สิน้	แต	่ผู	้แพ	้ม	ีมาก	

ถึง	 ๔๙๙	 ล้าน	 ๙๙๙,๙๙๙	 ชีวิต	ที่	ถูก	ประหาร	ออก	ไป	เกิด	เป็น	สัตว์	อื่นๆ	

เรา	เกิด	มา	จึง	มี	ศัตรู	มาก	 เห็น	ใคร	ก็	ไม่	ถูกใจ	เป็น	ส่วน	ใหญ่	ตั้งแต่	คนใน	

ครอบครวั	เพือ่น	รว่ม	งาน	ตลอด	จน	เพือ่น	รว่ม	โลก	โลก	เรา	จงึ	วุน่วาย	เพราะ	

ไมรู่้	ธมัมะ	ของ	พระพทุธเจา้	จาก	แผนภาพ	ขา้ง	บน	แสดง	ให้	เหน็	วา่	ลกู	ผูช้าย	

เกิด	ได้	เมื่อ	โครโมโซม	Y	ของ	พ่อ	วิ่ง	ถึง	ไข่	ของ	แม่	ก่อน	โครโมโซม	X	และ	ลูก	

ผู	้หญงิ	เกดิ	ได	้เมือ่	โครโมโซม	X	ของ	พอ่	วิง่	ถงึ	ไข	่ของ	แม	่กอ่น	โครโมโซม	Y	ซึง่	

โครโมโซม	เพศ	XY	นี้	มี	อยู่	ทั่ว	ตัว	ตั้งแต่	เส้นผม	ถึง	ฝ่าเท้า

	 ภาษา	มคธ:	ธัมม	กัมม	สุก	กะ	มนุ	สส	ฯลฯ	พระพุทธเจ้า	ทรง	ห้าม	

ใช	้ภาษา	สนัสกฤต	(เชน่	ธรรม	กรรม	มนษุย	์ฯลฯ)	ใน	การ	สกิขา	และ	เผยแผ	่

ธัมม	 และ	การ	รู้	ที่	ลุ่ม	ลึก	ต้อง	พัฒนา	จาก	ภาษา	ไทย	เข้า	สู่	ภาษา	มคธ	และ	ถึง	

พระพุทธ	พจน์	ใน	ที่สุด

เอกสารอ้างอิง
http://medinfo2.psu.ac.th/pathology/Education/Ge/Chromos.html

http://www.genome.gov/glossary/index.cfm?id=33

	http://abcnews.go.com/Health/MedicalMysteries/story?id=5465752&page=1

	http://www.nature.com/nature/journal/v264/n5587/abs/264638a0.html

	http://www.gendercare.com/library/italiano_paper3.html

	http://www.manager.co.th/science/viewnews.aspx?newsID=9550000024770

	http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9520000107096

	http://difficultdhamma.blogspot.com/2010/03/blog-post_5418.html

	http://thammajarn2600.webiz.co.th/

	สุชา	ติ	นาค	อ่อน.	๒๕๕๔.	ก้าว	ไป	ใน	ธัมม	เล่ม	๔๙.	บรรยาย	วัน	ท่ี	๒๘-๓๐	มิถุนายน	๒๕๕๔	หน้า	

๙-๑๔	ณ	ประเทศ	กัมพูชา.
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(R]$V5I>QBM!E0L4N$!N?=N;V8s69UpG*P$4Q]FC?$N> (ABC News, Aug.aa, b``h) 
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