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วาซาบิของญี่ปุนมีกล่ินและรสชาติเปน
เอกลักษณ หาพบไดตามรานอาหารญีปุ่นท่ัวไป
มีสวนผสมของสาร อัลไลน ไอโซไทโอไซยาเนต
(allyl isothiocyanate) ซึง่เปนสารเคมีตัวเดียวกบั
ท่ีมีอยูในสารมัสตารด จากการทดลองท่ีคณะ
วิทยาศาสตรการแพทยของมหาวิทยาลัยชิงะ
(Shiga University) ไดผลลัพธ ผูพิการทางการ
ไดยนิ (หูหนวก) เม่ือไดกล่ินวาซาบจิะต่ืนข้ึนใน
เวลาสองนาทีคร่ึง ท้ังนี้มีการทดสอบเพิ่มเติม
เพื่อใหไดคําตอบ จะตองใชกล่ินของวาซาบิ
ปริมาณเทาใดจงึจะเหมาะสมท่ีไมทําใหผูรับกล่ิน
แสบตา

“เราทดสอบหลายกล่ินท่ีแตกตางกันไป
แตพบวาสวนประกอบทางเคมีของวาซาบทํิาให
คนต่ืนข้ึนมางายมากเม่ือไดกล่ินของมัน” ชกิสุะ
ชิโมกาวะ แหงบริษัท Seems แหงโตเกียว ผูจัด
จําหนายอุปกรณเตือนอัคคีภัยจากกล่ินวาซาบิ
อธิบาย

“เราทดลองกับสะระแหน ลาเวนเดอร
แล ะอีกหลายอยาง แตไมมีอะไรไดผลดีทากับ
วาซาบิเม่ือฉีดมันเขาไปในหอง” เธอกลาวตอ

อุปกรณเตือนมีขนาด 21 x 8 ซ.ม. หนัก
500 กรัม พฒันาข้ึนโดยบริษทัคร่ืองดับเพลิง Air
Water Safety Services เพื่อตอบสนองความ
ตองการของสังคมญี่ปุนในสวนของผูชราและ
ผูพกิารทางการไดยิน

บริษัทไดขายอุปกรณแกบานพักคนชรา
และโรงแรมจํานวนหนึ่งซึ่งมีไวบริการแขกท่ีมี

ปญหาเร่ืองการไดยิน และสวนหนึ่งติดต้ังไว
ในบารท่ี มีเสียงอึกทึกท่ีเปนอุปสรรคตอการ
ไดยินเสียงสัญญาณเตือนเพลิงไหม

Seems เร่ิ มทําตลาดอุปกรณเตือน
อัคคีภัยต้ังแตปท่ีแลว แตราคา 350 ปอนด ดูจะ

ทําใหลูกคาหลายรายถอยหางออกไป เพราะ
แพงมาก ซึง่บริษัทมีแผนจะออกแบบผลิตภัณฑ
ใหมลดราคาลงมาเพือ่ตีตลาดในญีปุ่นและท่ัวโลก

ทาํไมคนหูหนวกตองการเครือ่งตรวจจับ
เพลงิไหม

เหมือนเปนเร่ืองตลกและดูเหมือนจะไม
คอยสุภาพ แตแนวความคิดคือความจริงท่ีฝง
รากลึก คนหูหนวกยอมจําเปนตองรับรูเม่ือเกิด
เพลิงไหมเพื่อจะไดหนีเอาตัวรอด แตพวกเขา
ไมรับรูทางการไดยนิ นัน่คือ ไมสามารถใชเสยีง
เตือนพวกเขาได ตองหาวิธอ่ืีนทดแทน นีจ่งึเปน
เหตุผลท่ีหนวยบริการเหตุฉุกเฉินของญี่ปุน
ออกแบบเคร่ืองตรวจจับเพลิงไหมวาซาบิท่ีใช
กล่ิน ไมใชเสียง

และลองหลับตานกึภาพสถานบนัเทิงและ
งานคอนเสิรตท่ีอึกทึก อีกท้ังยังเต็มไปดวยแสง
วูบวาบ เคร่ืองตรวจจับเพลิงไหมรุนใหมๆ มัก
จะปลอยแสงวาบออกมาเม่ือตรวจจับเพลิงไหม
เพื่อเตือนใหทุกคนรับรู แตแสงเหลานั้นจะมี
ประโยชนอะไร ถาคนไมมองตรงไปยังมัน (ใน
ความเปนจริง ถาคนจองไปยังเคร่ืองตรวจจับ
อาจเห็นควันแทนแสงเตือน) ดังนั้น อยาลืมวา
แสงวาบเล็กๆ จากอุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมไม
ทําใหใครต่ืนข้ึนมาทามกลางเหตุฉุกเฉินท่ีเกิด
ข้ึนมากลางดึกได

ดังนั้นบริษัทญี่ปุน Air Water Safety
Service, Inc. จึงออกแบบเคร่ืองตรวจจับควันท่ี
เตือนคุณดวยกล่ินไมใชเสยีงและกไ็มใชกล่ินหอม

บริษัทแหงหนึ่งในญ่ีปุนพัฒนาอุปกรณเตือนไฟไหมสําหรับผูพิการทางการไดยินดวยการปลอยกลิ่นวาซาบิออกมา

เตอืนไฟไหมคนหหูนวกดวยวาซาบ ิเตอืนไฟไหมคนหหูนวกดวยวาซาบ ิ
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นาเพลิดเพลินใจ แตคุณจะต่ืนข้ึนดวยกล่ินฉุน
ท่ีทําใหขนจมูกต้ังของวาซาบิ

เม่ือเคร่ืองตรวจจับควันวาซาบิ ตรวจจับ
ควันได มันจะปลอยสาร allyl isothiocyanate
ซึ่งเปนสารในวาซาบิท่ีทําใหคุณรูสึกซาล้ินเม่ือ
กัดมันลงไป

และพวกเขายังทดสอบตอไป ละออง
วาซาบิในอากาศในสดสวนท่ีเหมาะสมจะไม
ทําใหคนไดรับกล่ินรูสกึแสบตา แตทําใหคนและ
สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ต่ืนข้ึนภายในเวลาสองนาทีคร่ึง
อยางไรก็ตาม แมจะวางตลาดในญี่ปุนมาแลว
ปกวา แตผลิตภัณฑไมไดรับความนิยมตามท่ี
คาดไว เหตุผลหนึ่งคือราคาแพงเกินไป ผูผลิต
จึงลดราคาลงกวาคร่ึงหนึ่ง จาก 560 ดอลลาร
เหลือ 225 ดอลลาร หวังกระตุนยอดขายใหสูง
ข้ึนท้ังในญี่ปุนและท่ัวโลก

ผลงานรางวัล Ig Nobel สาขาเคมี ป
2011

Ig Nobel เปนรางวัลประจาํปเลียนแบบ
รางวัล Nobel มุงหวังเรียกเสียงหัวเราะเพราะ
มอบรางวัลแกผลงานวิทยาศาสตรท่ีมีไอเดีย
บรรเจิดแมวาจะเปนไปไมไดในโลกแหงความ
จริงกต็าม โดยแนวทางจะตรงกนัขามกับรางวัล
Nobel (เปนรางวัลท่ีสวนทางกับ Nobel อยาง
สิ้นเชิง) แตหลายผลงานของ Ig Nobel ก็มีคน

ธรรมดา มนุษยจะวายในน้ําไหนไดไวกวากัน
กอต้ังโดยมารก อับราฮัมสต้ังแตป ค.ศ.1991 มี
การมอบรางวัลทุกป ปละ 10 รางวัลในแตละ
สาขาท่ีตางกันไป อับราฮัมสต้ังรางวัลนี้ข้ึนมา
เพือ่ฉายแสงใหกบัโครงการวิทยาศาสตรแปลกๆ
ท่ีไมไดรับความสนใจจากกองบรรณาธิการ

นติยสารวิทยาศาสตรซึง่งานวิจยัแปลกๆ เหลานี้
อาจสญูหายไปในอนาคต โดยในป 2556 คณะ
แพทยชาวไทยไดรับรางวัลในสาขาสาธารณสุข
จากผลงานเร่ืองการตออวัยวะเพศท่ีถูกตัดขาด
(ท่ีมา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)

รางวัล Ig Nobel สาขาเคมี ป 2011 เปน
ของมาโกโตะ อิมาอิ นาโอกิ ยุรุชิฮาตะ ฮิเดกิ
ทาเนมูระ ยู คิโนบุ  มาจิมะ ฮิเดกิ โกะโตะ
โออิชิโระ มิโซกุชิ และจูนิชิ  มูราคามิ แหง
ประเทศญี่ปุนซึ่งเปนกลุมบุคคลท่ีคนคิดการใช
ผงวาซาบแิขวนลอยในอากาศเพือ่ปลุกคนท่ีกาํลัง
หลับอยูใหต่ืนข้ึนเม่ือเกดิเพลิงไหมหรือเหตุฉุกเฉิน
อ่ืนๆ และใชความรูนี้ประดิษฐเปนอุปกรณ
เตือนอัคคีภัย

บานทุกหลังคุนเคยเคร่ืองตรวจจับควัน
ซึง่ปลุกคนในบานใหต่ืนข้ึนมากลางดึกจากเสยีง
เตือนแบตเตอรีออนหรือรองเตือนสยีงแหลมเม่ือ
เกดิอุบติัเหตุเล็กนอยหรืออาหารไหมในหองครัว
แตทําไมตองใชอุปกรณเตือนท่ีฉีดกล่ินวาซาบิ
ออกมา

สิง่ประดิษฐนีเ้กดิข้ึนมาจากความตองการ
อุปกรณเตือนไฟไหมท่ีสามารถปลุกหรือเตือนให
คนท่ีไมสามารถไดยนิเสยีงของอุปกรณมาตรฐาน
ท่ัวไปได เคร่ืองตรวจจับควันบางรุนเตือนดวย
แสงไฟวาบแตหมายความวาคุณตองต่ืนกอนถงึ
จะเห็นไฟวาบนัน้ได มีนาฬกิาปลุกท่ีเขยาหมอน
เม่ือถึงเวลาท่ีต้ังไวซึ่งเชื่อมตอกับอุปกรณเตือน
ไฟไหมได แตคุณตองอยูใหถกูท่ีจงึจะถกูปลุกให
ต่ืน นกัวิจยัชาวญีปุ่นท่ีอยูเบือ้งหลังนวัตกรรมนี้

เอามาตอยอดสรางผลงานแปลกๆ วางขาย
เชนกัน เชน สัญญาณเตือนไฟไหมจากวาซาบิ

หมายเหตุ รางวัลอิกโนเบล (Ig Nobel)
ยอมาจาก Ignoble Nobel prizes เปนรางวัลท่ี
มอบใหแกผลงานทางวิทยาศาสตรหรืองานวิจยั
ท่ีไมนาจะเปนไปได เชน ระหวางน้าํเชือ่มกบัน้าํ

รับรางวัล Ig Nobel ป 2011 สาชาเคมี
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ไดมองหาทางเลือกใหมในการปลุกผูคนดวย
สญัญาณเตือน ทางเลือกซึง่มีอยูดวยกนั 5 ฃนดิ
ไดแก

 ไมใชเสียง ทางเลือกใชกบัผูพกิารทาง
การไดยินหรือหูหนวก

 การมองเห็น ไมใชวิธท่ีีจะปลุกผูคนได
อยางรวดเร็ว

 การสัมผัส สามารถทํางานรวมกับ
ท่ีสวมขอมือท่ีสั่นได แตจะนารําคาญเม่ือตอง
สวมใสตลอดเวลาในสถานการณท่ีไมมีเพลิงไหม

 การรับรส มีปญหามาก ไมสามารถ
ทําไดอยางงายๆ

 การไดกล่ิน เปนทางลือกท่ีดีแมวาเรา
กําลังนอนหลับ แตกล่ินบางอยางทําใหเราต่ืน
จากหลับไดงายเหมือนกัน

อยางไรตามประสาทสัมผัสท้ัง 5 สวน
ดังกลาว บางอยางอาจทําใหระคายเคืองหรือ
บาดเจ็บได โดยเฉพาะการไดกล่ินหรือสัมผัส
รสชาติ แมแตเวลาท่ีเรานอนหลับสิ่งนั้นก็อาจ
มีผลกระทบอยู นักวิจัยพบวา การหายใจเอา
อากาศท่ีมีสวนผสมของสารเคมีท่ีเลียนแบบกล่ิน
วาซาบิ (allyl isothiocyanate) เขาไปจะปลุก
คนนอนหลับใหต่ืนตัวไดอยางรวดเร็ว อยางนอย
ก็เร็วกวาเสียงไซเรน

นอกจากจะใชภายในหองนอนภายใน
บานแลว ระบบเตือนอัคคีภัยดวยกล่ินวาซาบินี้
ยังสามารถนําไปใชในสถานท่ีซึ่งมีเสียงอึกทึก

ครึกโครมท่ีกลบเสียงสัญญาณเตือนได หรือใน
สถานท่ีมีแสงวูบวาบจนทําใหไมสามารถสงัเกตุ
เห็นไฟวาบเตือนไฟไหมไดงาย

ระบบเตือนอัคคีภัยดวยกล่ิ นวาซาบิ
ประกอบดวย เคร่ืองตรวจจับควันมาตรฐาน
เชื่อมตอกับอุปกรณฉีดกล่ินวาซาบิ เม่ือเคร่ือง
ตรวจจับควันพบสิ่งบอกเหตุวาจะมีเพลิงไหม
(ควันไฟ) กจ็ะสงสญัญาณไปบงัคับใหอุปกรณฉีด
วาซาบิพนสารประกอบวาซาบิออกมาเตือนคน
ท่ีอยูในบริเวณนั้นจะไดรีบหนีออกไป ซึ่งกล่ิน
วาซาบแิรงพอจะทําใหคนท่ีหลับอยูต่ืนข้ึนมาได
จุดประสงคของอุปกรณเตือนวาซาบิคือ ใหคน
รูตัววากาํลังมีภัยและอพยพออกไป ในกรณเีปน
หองพืน้ท่ีกวาง สามารถเพิม่จาํนวนอุปกรณ เพือ่
ใหสามารถเตือนไดอยางท่ัวถึงได

ระบบวาซาบเิชือ่มตอกนัดวยสายระหวาง
เคร่ืองตรวจจับกับอุปกรณพนผงวาซาบิ (สาร
แขวนลอยในอากาศ) เปนระบบอัตโนมัติ บาํรุง-
รักษางาย เพยีงแตคอยตรวจสอบแบตเตอรี และ
ขวดบรรจุวาซาบิในเคร่ืองวามีเหลือเพียงพอ
สําหรับคร้ังตอไปหรือไม

กล่ินวาซาบิเปนกล่ินสากลท่ีคนท่ัวโลก
รับรูได หลายคนเคยกินซาชิมิหรือซูชิ แคเอา
ใกลๆจมูกก็ฉุนแลว กล่ินมีเอกลักษณท่ีทําให
หลายคนต่ืนได ยิง่ถาใสเขาปากเค้ียว รสชาติจะ

สเปรยวาซาบิสําหรบัฉดี
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ซาไปถึงสมอง น้ําหูน้ําตาไหลเลยทีเดียว
ในการนํามาใชเตือนไฟไหม นอกจาก

จะใชระบบอัตโนมัติท่ีเคร่ืองฉีดผงวาซาบิออก
มาเองโดยอัตโนมัติเม่ือไดรับสญัญาณเตือนจาก
อุปกรณตรวจจับควันแลว ยังมีระบบแมนวล
เม่ือเคร่ืองตรวจจับสงสัญญาณเตือนเพลิงไหม
มายงัหองควบคุม ผูควบคุมหรือผูปกครองในบาน
หรือในหอพกัคนหูหนวกหลังจากไดรับสญัญาณ
เตือนแลวจะถือกระปองสเปรยสวนผสมวาซาบิ
ไปยังหองนอนแลวฉีดท่ัวหอง เปนการปลุกเด็ก
หูหนวกท่ีไมไดยืนเสียงเตือนใดๆ ใหต่ืนข้ึนแลว
รีบหนีออกไป

ท้ังนีผู้ผลิตใหการรับรองวาสเปรยวาซาบิ
เตือนไฟไหม ไม ทําให เกิดการระคายเคือง
แสบตา หรือมีอาการแพใดๆ เพราะมีสวนผสม

ท่ีเหมาะสมสําหรับการปลุกใหคนต่ืนเทานั้น
อีกท้ังจะไมเผด็ข้ึนจมูกหรือซาสมองเพราะไมได
เค้ียวหรือกลืนลงไป ใชแคกล่ินเทานั้น เหมาะ
สําหรับใชเตือนไฟไหมในสถานท่ีซึ่งการเตือน
ดวยเสียงไมไดผล เชน ท่ีพักอาศัยหรือสถาน
ศึกษาของคนหูหนวก คนชรา รวมท้ังในพื้นท่ีมี
เสยีงดังหรือมีแสงวูบวาบท่ีขัดขวางการรับรูการ
เตือนดวยเสียงและ/หรือดวยแสง เชน สถานท่ี
แสดงคอนเสิรต สถานบันเทิงตางๆ
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