
 

รายงานขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จาก

สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

ฉบับเดือนมิถุนายน 2557
ฉบับที่ 6/2557

�� มิถุนายน ����
FLAG DAY: 

วันธงชาติสหรัฐอเมริกา

�� มิถุนายน ����
FLAG DAY: 

วันธงชาติสหรัฐอเมริกา



รายงานขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากวอชิงตัน

ฉบับที่ 6/2557 ประจำเดือนมิถุนายน 2557

บรรณาธิการที่ปรึกษา:
นายกฤษฎา ธาราสุข

ผูชวยทูตฝายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กองบรรณาธิการ:
นายอภิชัย นาคสมบูรณ

เจาหนาที่ประสานงานทั่วไป

ที่ปรึกษาโครงการฯ:

นางสาวดวงกมล เพิ่มพูลทวีทรัพย

นางสาวบุณยเกียรติ รักษาแพง

จัดทำโดย
สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

1024 Wisconsin Ave, N.W. Suite 104

Washington, D.C. 20007.

โทรศัพท: 1+202-944-5200

โทรสาร: 1+202-944-5203

E-mail: ostc@thaiembdc.org

ติดตอคณะผูจัดทำไดที่

Website: http://www.ostc.thaiembdc.org

E-mail: ostc@thaiembdc.org

Facebook: http://www.facebook.com/home.php#!/pages/

OSTC-Science-and-Technology/120307028009229?sk=wall

Twitter: http://twitter.com/OSTCDC

Blogger: http://ostcdc.blogspot.com/

สมัครเปนสมาชิกรับขาวสารพิเศษไดที่

Website: http://www.ostc.thaiembdc.org/test2012/user

สืบคนรายงานขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากวอชิงตัน

และขอมูลทางเทคโนโลยียอนหลังไดที่

Website: http://www.ostc.thaiembdc.org

FLAG DAY: 
วันธงชาติสหรัฐอเมริกา



�

CONTENT
สิ่งที่นากังวลสำหรับการทำเหมืองเเรในทะเลลึก

� ความสัมพันธระหวางเซลลประสาทและพฤติกรรม

        วันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปเปนวันธงชาติของสหรัฐฯ 

แมวาวันนี้จะไมใชวันหยุดประจำชาติ แตก็เปนวันที่นาสนใจ 

เนื่องจากธงชาติเปนสัญลักษณที่เกี่ยวโยงกับประวัติศาสตร 

ความเปนมา และเอกลักษณเฉพาะของประเทศ 

 รายงานขาวฉบับนี้ขอนำเสนอเรื ่องราวเกี ่ยวกับ 

ธงชาติของสหรัฐฯ และธงชาติของมลรัฐตางๆ ที่นาสนใจ 

เชิญผูอานติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมจากภายในเลมไดเลยครับ

รายงานขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากวอชิงตัน 

Office of Science and Technology  (OSTC)

Royal Thai Embassy, Washington D.C.

เดือนมิถุนายน 2557

จากหนาปก

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที� �/���� �

� กลิ่นของเพศชายมีผลตอการศึกษาทางชีวการแพทย

� ความกาวหนาที่ยิ่งใหญในการสังเคราะหโครโมโซมยีสต

� ความสำเร็จของชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย

� Flag Day: วันธงชาติสหรัฐอเมริกา



รายงานขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที่ 6/2557หน้า  

สิ่งที่นากังวลสำหรับการทำเหมืองแรในทะเลลึก
ที่มา: Carolyn Gramling นิตยสาร Science ฉบับที่ 344 วันที่ 2 พฤษภาคม 2557

 เมื่อตนเดือนพฤษภาคม 2557 รัฐบาลประเทศปาปวนิวกินี (Papua New Guinea: PNG) และบริษัท Nautilus   
Minerals ประเทศแคนาดา ไดลงนามความรวมมือเพื่อติดตามความกาวหนาของโครงการทำเหมืองแรในทะเลลึก ภายใน 2 
ปขางหนา โลกของเราจะมีหุนยนตสำหรับตรวจสอบแร โดยสามารถตรวจสอบแรทองแดงและทองคำในทะเลลึกถึง 1500 

  บริษัท Nautilus Minerals เริ่มการสำรวจแร 

ในบางพื้นที่ใตทะเลลึก พบแรที่ประกอบดวยโลหะผสม 

(Polymetallic Nodules) มีลักษณะเปนกอนกลม แข็ง     

เกิด จากการคอยๆ ตกตะกอนจากน้ำทะเลและธาตุโลหะอื่นๆ 

เชน ธาตุเหล็ก แมกานีส นิเกิล เปนตน โดยสามารถโกย 

ขึ้มาอยางงายดาย และแรบางชนิดที่เกิดจากน้ำไหลทะลัก 

ออกมาจากชองรอน ทำใหเกิดเปนกอนหินขึ้นมา ซึ่งแรบาง 

ชนิดเปนแรที่มีมูลคา หรืออาจเปนแรที่หายาก โดยสามารถนำ 

ไปผลิตชิ้นสวนของคอมพิวเตอร โทรศัพท และอุปกรณไฟฟา 

อื่นๆ ได สำหรับโครงการนี้ บริษัท Nautilus Minerals ตั้ง 

เปาที่จะเปดพื้นที่แรก คือ Solwara 1 ซึ่งอยูใกลกับพื้น 

มหาสมุทรที่เกิดรอยแยกระหวางการเคลื่อนตัวออกจากกัน 

ของแผนเปลือกโลก (Plate Tectonics) ซึ่งของเหลวที่มี 

ความรอนสูงไหลออกจากสวนลึกของเปลือกโลก เมื่อเขา 

ปะทะกับน้ำทะเลที่มีอุณหภูมิต่ำกวา        สงผลใหเกิดการตก 

 ในชวงทศวรรษที่ผานมา การอภิปรายสวนใหญเกิดขึ้นโดยนักวิชาการและนักวิทยาศาสตรทางทะเลซึ่งวิตก 

กังวลกับการทำแหมืองแรที่จะเริ่มตนขึ้น โดยที่ยังไมทราบแนชัดจะสงผลกระทบตอระบบนิเวศในทะเลลึก สิ่งมีชีวิต 

หลายชนิด รวมถึงหนอนหลอด (Tube worms) และหอยกาบคู (Bivalves) อยางไรก็ตาม เนื่องจากการทำเหมืองแร 

จะมีความลึกมากกวา 1000 เมตร ฝายคัดคานเห็นวาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้นนั้นเปนสิ่งสำคัญมาก โดยมี 

การตั้งคำถามตอรัฐบาลประเทศปาปวนิวกินี ซึ่งมีหุนรวมจำนวน 15 % ในโครงการนี้วามีผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยี 

ควบคุมใหมีความเหมาะสมและการกำกับดูแลอยางเปนอิสระหรือไม ทั้งนี้ องคการสหประชาชาติ ซึ่งเปนผูมีอำนาจ 

อนุญาตในการเขาใชพื้นใตทะเล ไดออกใบอนุญาตไปแลว 19 ฉบับ สำหรับการทำเหมืองแรในนานน้ำสากล

ตะกอนที่เปนกลุมแรซัลไฟดขนาดเล็ก มีสีดำ คลายควัน หรือเรียกวา Black smokers จากการสำรวจของบริษัท 

พื้นที่ประมาณ 11 เฮกตาร หรือ 110,000 ตารางเมตร พบวาอุดมไปดวยแรทองแดงและทองคำ 

สิ่งที่นากังวลสำหรับการทำเหมืองแรในทะเลลึก
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ที่มา: Laura Sanders นิตยสาร Science News ฉบับวันที่ 3 พ.ค. 2557

ตัวออนแมลงหวี่เกิดปฏิกิริยาตอบสนองเมื่องนักวิจัยกระตุนเซลล 

ประสาทในบริเวณวงกลมสีแดง

คณิตศาสตรเพื่อศึกษารูปแบบของการตอบสนองของพฤติกรรม เนื่องจากเปนการยากที่ตาของ 

มนุษยจะสามารถแยกโครงสรางของแมลงหวี่ และขอมูลจำนวนมากได การเคลื่อนไหวของตัวออนแมลงหวี่ 

ในวิดีโอที่บันทึกไวนั้น นักวิจัยอธิบายไวอยางเรียบรอย 29 ลำดับพฤติกรรมที่แตกตางกัน ทีมนักวิจัย 

รายงานวา พฤติกรรมนี้รวมไปถึง การเคลื่อนที่แบบแกวงไปมา เพื่อชวยตัวออนในการหลบหนีจากการ 

คุกคาม โดยเคลื่อนที่จากซายไปขวา และคลานถอยหลัง Zlatic กลาวเพิ่มวา ความสัมพันธระหวาง 

เซลลประสาทและพฤติกรรมไมเปนลักษณะ 1 ตอ 1 ตัวอยางเชน การกระตุนเซลลประสาทคูหนึ่งที่สมอง 

สวนลางของตัวออนแมลงหวี่ ทำใหตัวออนหันหนา 3 ครั้ง จากพฤติกรรมการหันหนานั้น สามารถเกิดขึ้นได 

จากการกระตุนเซลลประสาทคูอื่นที่ตางกันออกไป โดยเฉลี่ยแลว พฤติกรรมแตละแบบนั้นสามารถแสดงออก 

โดย 30 – 40 กลุมเซลล และกลุมเซลลประสาทบางกลุมสามารถทำใหตัวออนมีพฤติกรรมแสดงออกหลาย 

แบบ นอกจากนี้ การกระตุนเซลลประสาทชนิดเดียวกันในสัตวตางชนิด ผลลัพธที่ไดจะแตกตางกันออกไป 

ในบางครั้ง เนื่องจากความแตกตางของพฤติกรรม รวมถึงอาจเกิดจากประสบการณที่เคยเจอมากอน 

ความแตกตางของการพัฒนา ลักษณะนิสัยสวนตัวของสัตว และสภาพแวดลอมก็สามารถทำใหเกิดจาก 

กระตุนเซลลประสาทที่แตกตางออกไป ทีมนักวิจัยยังพบวา การกระตุนเซลลประสาทที่เดิมในสัตวนั้น อาจกอ 

ใหเกิดการแสดงพฤติกรรมที่แตกตางออกไปอีกดวย 

     Marta Zlatic นักวิทยาศาสตรจาก Howard Hughes 

Medical Institute’s Janelia Farm Research 

Campus เมือง Ashburn รัฐเวอรจิเนีย กลาวถึงทัศนคติ 

ท่ีไมเคยมีมากอน น่ันคือ คือเซลลประสาทเปนตัวกำหนด 

พฤติกรรมและการเคลื่อนไหว การขยับไปมาและการบิด 

ตัวไปมาของตัวออนแมลงหว่ี Drosophila melanogaster 

นักวิจัยทำการทดสอบเซลลสมองของตัวออนแมลงหวี่ 

37,780 ตัว โดยทดสอบในเซลลประสาทกลุมเล็กๆ 

ระหวาง 2 – 15 เซลล โดยกระตุนดวยแสงและ 

วิเคราะหพฤติกรรมผานทางการบันทึกภาพวิด ีโอ 

จากการทดลองน้ี  Aravinthan Samuel นักวิทยาศาสตร 

จากมหาวิทยาลัย Harvard และทีมนักวิจัยวิเคราะห 

การกระตุนเซลลประสาทกลุมเล็กๆ ดวยวิธีการทาง         

ความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์ประสาทและพฤติกรรม
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ความสัมพันธระหวางเซลลประสาทและพฤติกรรม (ตอ)
ที่มา: Laura Sanders นิตยสาร Science News ฉบับวันที่ 3 พ.ค. 2557

 การคนพบนี้สามารถนำมาใชอธิบายความซับซอนของสมอง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับ 

สมองของสิ่งมีชีวิต ทั้งนี้ ทีมนักวิจัยคนหารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนของเซลลประสาทและพฤติกรรม และ 

วางโครงการเพื่อเตรียมทำแผนที่ความสัมพันธทางกายภาพของเซลลประสาทในตัวออนแมลงหวี่ Dro-

sophila ซึ่งจะเปนขอมูลเพื่อใหนักวิทยาศาสตรทานอื่นสามารถนำไปใชประโยชนในการศึกษาการทำงาน 

ของเซลลประสาทรวมกับการควบคุมพฤติกรรม

สิ่งที่นากังวลสำหรับการทำเหมืองแรในทะเลลึก (ตอ)
ที่มา: Carolyn Gramling นิตยสาร Science ฉบับที่ 344 วันที่ 2 พฤษภาคม 2557

 Cindy Van Dover นักวิทยาศาสตรทางทะเล จากมหาวิทยาลัย Duke เมือง Durham รัฐนอรทแคโรไลนา 

ซึ่งเปนผูดูแลในขั้นตนแกบริษัท Nautilus Minerals ยอมรับวา ยังไมสามารถระบุไดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

นักวิทยาศาสตรบางทานตองการที่จะเห็นความสมบูรณแบบกอนที่จะเริ่มดำเนินการจริงนั้น ซึ่งเปนไปไดยาก เนื่องจาก 

คาใชจายที่คอนขางสูงมากกวา 80,000 เหรียญสหรัฐฯ ตอวัน ผูแทนบริษัท Nautilus Minerals กลาววา โครงการนี้ 

จะเดินหนาตอไปดวยเครื่องมือครบชุด เรือเดินสมุทรขนาดใหญหุนยนตทำเหมืองแรที่มีน้ำหนักถึง 300 ตัน ที่จะลงไป 

สำรวจและสูบแรที่พื้นมหาสมุทร โดยคาดวาจะเริ่มปฏิบัติการไดภายใน 30 เดือน
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กลิ�นของเพศชาย
มีผลต่อศึกษาทางชีวการแพทย์

เลียบริเวณที่มีการฉีดยานอยลงเมื่อมีคนอยูในบริเวณใกลเคียง และสิ่งที่ไมคาดคิดคือ หนูทดลองที่ไมมีการแสดง 

อาการเจ็บปวดเมื่อไดรับการดูแลจากนักวิจัยเพศชาย Mogil ทำการศึกษาอยางละเอียด โดยฉีดสารระคายเคือง 

ใหแกหนูทดลอง เพื่อใหเกิดการบวมที่เทา หลังจากนั้นใหนักวิจัยนั่งในหองทดลอง โดยมีกลองวิดิโอจับที่หนา 

หนูทดลองและมีการประเมินความเจ็บปวดในระดับ 0 – 2 จุด ผลการทดลองที่ได เปนแบบผสมคือ บางครั้ง 

หนูทดลองแสดงอาการเจ็บปวดเมื่อนักวิจัยนั่งอยูในหอง แตในบางครั้งหนูทดลองไมแสดงอาการใดๆ ทีมนักวิจัย 

จึงทำการทดสอบเพิ่มเติม โดยแยกตามเพศของนักวิจัยที่เขาไปนั่งในหองทดลอง ผลลัทธที่ไดนั้นเปนที่นาตก 

ตะลึง คือ 36 % หนูทดลองแสดงอาการเจ็บเพียงเล็กนอย  เมื่อนักวิจัยเพศชายเขาไปอยูในหองทดลองมากกวา 

นักวิจัยเพศหญิง หรือไมมีนักวิจัยอยูภายในหองเลย นอกจากนี้ Mogil ตั้งขอสงสัยเพิ่มเติมกับการที่หนูทดลองมี 

ปฏิกิริยาตอบสนองที่แตกตางกันออกไปเนื่องจากสาเหตุใด และอะไรที่เปนสัญญาณบอกความแตกตางระหวาง 

เพศหญิงและเพศชาย สำหรับการทดลองครั้งนี้ Mogil ทำการทดสองโดยใหนักวิจัยฉีดสารระคายเคืองแกหนู 

ทดลอง แลววางเสื้อยืดที่ใสแลวไวใกลๆ หลังจากนั้นใหนักวิจัยออกจากหองทดลอง ผลการทดสอบที่ไดยัง 

คงใหผลเหมือนเดิมถึงแมวาจะไมมีนักวิจัยอยูในหองปฏิบัติการเลย 36% ของหนูทดลองมีการแสดงถึง 

ความเจ็บปวดเพียงเล็กนอย เมื่อมีเสื้อยืดของเพศชายวางไว นอกจากนี้ Mogil ทำการทดสอบโดยใชวัสดุที่ใช 

ปูพื้นของหนูทดลองและหนูตะเภาตัวผู รวมไปถึงผาปูนอนของสุนัขและแมวตัวผู ผลการทดลองยังคงใหผล 

เชนเดิม เขาจึงสันนิษฐานวา กลิ่นเพศชายทำหนาที่เหมือนยาลดความเจ็บปวดใหแกหนูทดลอง อยางไรก็ตาม 

จากผลของการศึกษาครั้งนี้ ทำใหนักวิจัยตั้งคำถามตอไปถึงความนาเชื่อถือของผลการทดลองที่ผานมา กลิ่นของ 

นักวิจัยมีผลตอสัตวทดลองหรือไม หรือผลของการทดลองนี้ สามารถนำไปใชอางอิงในชีวิตจริงของมนุษย เชน 

หมอเพศชายฉีดยาใหคนไข จะสงผลใหเกิดอาการเจ็บปวดนอยลงเชนเดียวกับในหนูทดลองหรือไม

ที�มา: David Grimm นิตยสาร Science ฉบับที� ��� วันที� � พฤษภาคม ����

 Jefffrey Mogil นักประสาทวิทยา 

จากมหาวิทยาลัย McGill เมือง Montreal 

ประเทศแคนาดา ทำการศึกษาเรื่องอาการ 

เจ็บปวดในสัตวทดลอง สัตวทดลองจะมีการ 

แสดงความรูสึกและปฏิกิริยาตอบสนองแตก 

ตางกันออกไป เมื่อเขาไดทดลองฉีดสาร 

ระคายเคืองที่เทาของหนูทดลอง โดยปกติหนู 

ทดลองจะเลียบริเวณที่มีการฉีดยา ซึ่งเปน 

สัญญาณวา หนูทดลองไดรับความเจ็บปวด 

Mogil สังเกตเห็นวา หนูทดลองใชเวลาในการ 
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ความก้าวหน้าที�ยิ�งใหญ่ในการสังเคราะห์โครโมโซมยีสต์
ที่มา: Tina Hesmansaey นิตยสาร Science News ฉบับวันที่ 3พฤษภาคม 2557

 ความกาวหนาของเทคโนโลยีข ั ้นสูงที ่สามารถสังเคราะหโครโมโซมของเซลลย ูคาริโอต 
(เซลลสิ่งมีชีวิตชั้นสูง) เปนครั้งแรกในหองทดลอง

 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย John Hopkins และกลุมนักศึกษาทหารระดับปริญญาตรี รายงานความสำเร็จแกนิตยสาร 
Science เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ที่ผานมา เมื่อสามารถสังเคราะหโครโมโซม III จากยีสต Saccharomyces cerecisiae 
ซึ่งเปนครั้งแรกของการสังเคราะหโครโมโซมของเซลลยูคาริโอต (เซลลสิ่งมีชีวิตชั้นสูง เปนเซลลที่มีนิวเคลียส รวมไปถึงสัตว 
พืช และเชื้อรา) ซึ่งความซับซอนของโครโมโซมมากกวาในแบคทีเรียที่เคยประสบความสำเร็จมาแลวกอนหนานี้ แตอยางไรก็ 
ตาม นักวิจัยยังไมสามารถสังเคราะหโครโมโซมยีสตไดเหมือนทั้งหมด โดยโครโมโซมที่สังเคราะหไดนั้น มี 272,871 คูเบส 
จากโครโมโซมตนแบบที่มีอยู 316,617 คูเบส  

 โดยปกติแลว เซลลยูคาริโอต เชน มนุษย สัตว และพืช โครโมโซมจะมีการจับคูเพื่อแลกเปลี่ยนชิ้นสวนของดีเอ็นเอ 
Jef Boeke นักพันธุศาสตรและหัวหนาในการศึกษาโครงการนี้ เริ่มจากการจำลองดีเอ็นเอในโครโมโซม III ของยีสต 
โดยประมาณ 60 - 79 คูเบสสำหรับในแตละครั้ง และรวมตัวเปน 750 คูเบส แตในบางกลุมเกิดการรวมรวมถึง 2,000 – 
4,000 คูเบส (Minichunks) นักวิจัยทดลองโดยการแทรกโครโมโซมสังเคราะหเขาไปในยีสต เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนสวน 
ของโครโมโซมจริงกับโครโมโซมสังเคราะหที่สามารถเขาคูกันได หลังจากที่ยีสตมีการแลกเปลี่ยนโครโมโซม ยีสตมีการเจริญ 
เติบโตที่ดี แตภายใตสภาพที่มีความเขมขนของน้ำตาลแอลกอฮอล(Sorbitol) สูงนั้น กอใหเกิดการสังเคราะหโครโมโซมที่ไม 
สมบูรณ Boeke และทีมนักวิจัย คาดวาจะสามารถสังเคราะหโครโมโซมของยีสตไดอยางสมบูรณภายใน 3-5 ปขางหนา 
โดยประโยชนที่จะไดรับจากการสังเคราะหโครโมโซมยีสตนั้น คือ นักวิจัยสามารถคัดเลือกยีนที่ตองการหรือไมตองการได       
นำมาใชประโยชนในอุตสาหกรรมการผลิตยา เคมี และการผลิตเชื้อเพลิง
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ความสำเร็จของชาวอเมริกันเชื�อสายเอเชีย

 นักเรียนอเมริกันเชื้อสายเอเชียมีจำนวนเพียง 12 ถึง 18 เปอรเซ็นตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย Ivy 

League แตกลับประสบความสำเร็จทางวิชาการสูงกวานักเรียนอเมริกันผิวขาว เมื่อเปรียบเทียบโดยใชเกรด 

คะแนนทดสอบมาตรฐาน และแนวโนมที่จะศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 

 นักวิจัยเริ่มตนดวยขอมูลจากสองเชื้อชาติ ทำการสำรวจเรื่องพัฒนาการของบุคคลชวงเวลาหลายป 
จากนักเรียนตั้งแตชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษา นักเรียนอเมริกันผิวขาวจำนวนมากกวา 4,000 คน และ 
นักเรียนอเมริกันเชื้อสายเอเชียเกือบ 1,000 คน โดยรวบรวมขอมูลทางสังคมประชากรโดยเปรียบเทียบ 
ขอมูลจากเกรดเฉลี่ย (GPA) คะแนนการทดสอบมาตรฐาน รายงานครูประจำชั้น ขอมูลทางสังคม 
(Socio-demographic information) และสถานภาพการเขาเมือง (Immigration status) จากขอมูลที่ได 
นั้น นำมาเปรียบเทียบกับทฤษฎีที่นิยมนำมาใชในการอธิบายผลการเรียนของนักเรียนชาวอเมริกัน คือ 
ลักษณะทางสังคม (Socio-demographic characteristics),  ความสามารถในการคิด (innate cognitive 
ability), และจริยธรรมในการทำงาน (work ethic) นักวิจัยพบวา ทั้งลักษณะทางสังคม (Socio-
demographic characteristics) และความสามารถในการคิด (innate cognitive ability) ไมมีนัยสำคัญ 
ในการสนับสนุนใหประสบความสำเร็จ เมื่อนักเรียนเริ่มเขาเรียนในชั้นอนุบาล ตัวอยางเชน ความสามารถ 
ทางปญญาของนักเรียนอเมริกันเชื ้อสายเอเชียและนักเรียนอเมริกันผิวขาวไมมีความแตกตางกัน 
นักวิจัยตั้งคำถามตอไปวา แตเมื่อเวลาผานไป สาเหตุใดทำใหเกิดชองวางของความสำเร็จระหวางนักเรียน 
สองเชื้อชาติ นอกจากนี้ วัฒนธรรมและความคิดเชื่อวาเปนสวนหนึ่งของความสำเร็จ จากการสำรวจ 
นักเรียนอเมริกันเชื้อสายเอเชีย มีความเชื่อวาปญญาเปนสิ่งที่สามารถพัฒนาได ในขณะที่นักเรียนอเมริกัน 
ผิวขาวเชื่อวาความสามารถทางปญญาเปนสิ่งที่มีมาแตกำเนิด นักเรียนอเมริกันเชื้อสายเอเชียยังกลาวอีกวา 
พอแมของพวกเขาผลักดันเพื่อที่จะใหพวกเขาจะประสบความสำเร็จกวานักเรียนอเมริกันผิวขาว นอกจากนี้ 
นักวิจัยกลาวเพิ่มเติมวา ความเชื่อในวัฒธรรมและการอพยพยายถิ่นฐานของชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย 
เปนกุญแจหลักในการนำไปสูความพยายามที่มากขึ้น ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียเชื่อวา การศึกษาเปนสิ่ง 
สำคัญสำหรับอนาคตในการทำงานและความเปนอยูที่ดีขึ้น ทั้งนี้ นักวิจัยทำการศึกษาขอมูลเพิ่มเติมในเรื่อง 
พัฒนาการของบุคคลหรือกลุมคนในชวงเวลาหลายป โดยมีความเชื่อวา ขอไดเปรียบของนักเรียนอเมริกัน 

ที่มา: Carl Engelking วันที่ 5 พ.ค. 2557 

 http://blogs.discovermagazine.com/d-brief/2014/05/05/asian-americans-are-high-achievers-because-they-work-harder/#.U2z_qfldXLp

เชื้อสายเอเชีย คือ การใชความพยายามทางวิชาการ 
มากกวาเพื่อนนักเรียนของพวกเขาซึ่งมีหลายทฤษฎี
ที ่กลาวถึงเหตุผลที ่ชาวอเมริก ันเช ื ้อสายเอเชีย 
ประสบความสำเร็จสูงกวา แตยังไมเปนที่ยอมรับ 
อยางเปนทางการ
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    นอกจากธงซึ่งเปนธงประจำชาติของสหรัฐฯ แลว แตละรัฐของสหรัฐฯ ก็มีธงเปนสัญลักษณ 

ของแตละรัฐเอง โดยรูปแบบของธงจะไดรับแรงบันดาลใจและมีความหมายเฉพาะตัว 

ตัวอยางของธงประจำรัฐที่นาสนใจมีดัังนี้ 

FLAG DAY: วันธงชาติสหรัฐอเมริกาFLAG DAY: วันธงชาติสหรัฐอเมริกา

      ธงชาติของกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา 

มีสถานะเปนเขตปกครองพิเศษ รูปแบบของธงไดแรงบันดาลใจ  

จากตราอารม หรือตราประจำตัวของอัศวินของ George 

Washington

     ธงชาติของมลรัฐอลาสกา มีพื้นเปนสีน้ำเงินเขม เปนสัญลักณ 

แทนทองฟา น้ำทะเล ทะเลสาป และธรรมชาติอื่นๆ ของมลรัฐ 

อลาสกา  ดาว 8 ดวงคือ ดาวหมีใหญ ผูออกแบบธงชาตินี้เปน 

ชาวอเมริกันพื้นเมืองขณะนั้น มีอายุ 13 ป เขาไดรับเงินรางวัล 

จำนวน 1,000 เหรียญสหรัฐฯ เปนรางวัลสำหรับการชนะการ 

ประกวดออกแบบธงชาติ 

      ธงชาติของมลรัฐนิวยอรค รูปหญิงสาวสองคนบนธงแสดง 

ใหเห็นถึงเสรีภาพ (ซาย) และความยุติธรรม (ขวา) ระหวางหญิง 

สาวมีโลหขนาดใหญที่มีรูปดวงอาทิตย ภูเขา และเรือสองลำใน 

แมน้ำ Hudson เหนือโลหเปนรูปโลกและเหยี่ยว ดานลางมีคำ 

วา "EXCELSIOR" (แปลวา ดีขึ้น หรือเหนือขึ้นตลอดไป).

      ธงชาติของมลรัฐวอชิงตัน เปนตราประทับประจำรัฐ ซึ่งเปน 

ภาพของ George Washington บนพื้นสีเขียวเขม 

ธงชาติของวอชิงตันเปนธงชาติเดียวที่มีพื้นเปนสีเขียว และมีรูป 

ของประธานธิบดีสหรัฐฯ ปรากฎอยู


