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Note

ท่

ามกลางวิ ก ฤตที่ เ กื อ บทุ ก ประเทศทั่ ว โลกกำ � ลั ง เผชิ ญ กั บ การแพร่ ร ะบาด
ของโรค COVID-19 อยู่นั้น เราได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของคนในสังคม
ทุกภาคส่วน ที่ต้องการช่วยหยุดยั้งไวรัสนี้ให้สำ�เร็จโดยเร็ว
นอกเหนือจากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่เสียสละปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ ตอนนี้นักวิจัยไทยก็เป็นส่วนสำ�คัญที่ปฏิบัติงานอยู่เบื้องหลัง พัฒนาชุด
ตรวจวินจิ ฉัยทีม่ ปี ระสิทธิภาพ พัฒนายาและวัคซีนป้องกันโรค ตลอดจนงานวิจยั ด้านอืน่ ๆ
ทั้ ง ประเด็ น ทางสั ง คม ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ และการวิ จั ย เพื่ อ ผลิ ต เวชภั ณ ฑ์
เราจะเห็นได้ว่าการวิจัยและพัฒนา คือหนทางสู่การเอาชนะ COVID-19 ได้ ในท้ายที่สุด
สำ�หรับ “นิตยสารสาระวิทย์” ขอร่วมเป็นหนึ่งพลังเล็กๆ ที่ช่วยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
COVID-19 ในหลายหลากหลายประเด็น เพื่อให้คุณผู้อ่านได้เสริมเพิ่มพูนความรู้
และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยทีมกองบรรณาธิการได้รวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ ไม่ตกเป็นเหยื่อของ Fake News ที่มีให้เห็นในสื่อ Social Media
หรือ ในแอปพลิเคชัน Line ที่เป็นข้อความส่งต่อกัน
ขอให้คุณผู้อ่านทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยจาก COVID-19 และอย่าลืม
#อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ 
ปริทัศน์ เทียนทอง
บรรณาธิการ
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กองบรรณาธิการสาระวิทย์
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เวลานี้ คงไม่มปี ระเด็นใดทีค่ นทัว่ โลกสนใจได้มากเท่ากับการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่องค์การอนามัยโลก (WHO)
ยกระดับให้เป็น “ภาวะการระบาดใหญ่ทวั่ โลก (Pandemic)” แล้วโดยหลักเกณฑ์การระบาด
ระดับโลกของ WHO คือ
1. โรคที่สามารถก่อให้เกิดอาการป่วยจนเสียชีวิต
2. มีการติดต่อระหว่างคนสู่คน
3. การแพร่ระบาดลุกลามไปทั่วโลก
มีการคาดการณ์กันว่า COVID-19 จะสร้างมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงกว่ากรณีของโรคซาร์สที่มีจุดกำ�เนิดที่จีน
เช่นกัน
ในระยะข้างหน้า สิ่งสำ�คัญที่เราน่าจะได้เห็นจากเหตุการณ์นี้คือ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ
การยกระดับความร่วมมือการทางแพทย์ทว่ั โลกจะมีความสำ�คัญมากขึน้ ประชาคมโลกต้องร่วมกัน
ปฏิบัติตามมาตรฐานสุขภาพระหว่างประเทศ เพื่อลดผลกระทบจากภัยคุกคามนี้
Cover Story ของ “นิตยสารสาระวิทย์” ฉบับที่ 85 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 นี้ จึงได้รวบรวม
สาระความรู้เกี่ยวกับ COVID-19 จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ให้ท่านผู้อ่านได้เสริมความรู้และ
ความเข้าใจ เพื่อเป็นเกราะป้องกันสำ�หรับตนเองและคนรอบข้าง ได้ติดตามสถานการณ์
COVID-19 อย่างใกล้ชิด

1. ที่มา อาการ การรักษา และการป้องกันโรคโควิด-19
โดย BBC Thai

องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้ประกาศให้การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่เป็น “การระบาดใหญ่” หรือ
Pandemic หลังจากเชือ้ ลุกลามไปอย่างรวดเร็วในทุกภูมภิ าคของโลก
ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ของสหรัฐฯ ระบุว่า
ในปัจจุบนั ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แพร่ระบาดไปแล้วใน 203 ประเทศ
และดินแดนทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อกว่า 857,957 คน ทั้งได้คร่าชีวิต
ผู้คนไปแล้วกว่า 42,139 คน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563)
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่คืออะไร?

โลกได้รับรู้เรื่องโรคติดต่อปริศนา หลังจากทางการจีนยืนยัน
เมื่อ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2019 ว่าเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสสาย
พันธุ์ ใหม่ในเมืองอู่ฮั่น ซึ่งมีประชากรกว่า 11 ล้านคน

ภาพจาก https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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โดยหลังจากเก็บตัวอย่างไวรัสจากคนไข้นำ�ไปวิเคราะห์ ใน
ห้องปฏิบัติการ ในเวลาต่อมา จีนและองค์การอนามัยโลก ระบุว่า
ไวรัสชนิดนี้คือ “เชื้อไวรัสโคโรนา”
ก่อนหน้านี้ พบไวรัสโคโรนามาแล้ว 6 สายพันธุ์ ทีเ่ คยเกิดการ
ระบาดในมนุษย์ สำ�หรับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ที่กำ�ลังระบาด
เป็นสายพันธุ์ที่ 7
คนไทยรูจ้ กั ไวรัสในตระกูลนีม้ าแล้วจากโรคระบบทางเดินหาย
ใจเฉียบพลันร้ายแรง หรือ โรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory
Syndrome - SARS) ซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อไวรัสโคโรนาเช่นกัน
โดยพบการระบาดครัง้ แรกปลายปี พ.ศ. 2545 เริม่ จากพืน้ ทีม่ ณฑล
กวางตุ้งของจีน ก่อนที่จะแพร่กระจายไปในหลายประเทศ จนมี
ผูต้ ดิ เชือ้ กว่า 8,000 คน และคร่าชีวติ ผูค้ นไปเกือบ 800 คนทัว่ โลก
องค์การอนามัยโลก ประกาศชือ่ ทีเ่ ป็นทางการสำ�หรับใช้เรียก
โรคทางเดินหายใจทีเ่ กิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่วา่ “โควิดไนน์ทีน” (COVID-19)
ขณะทีค่ ณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยอนุกรมวิธานวิทยา
ของไวรัส (International Committee on Taxonomy of Viruses)
ได้กำ�หนดให้ ใช้ชื่อไวรัสที่ทำ�ให้เกิดโรค COVID-19 ว่า SARSCoV-2 หรือไวรัสโคโรนาโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงชนิด
ที่สอง (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)
เนือ่ งจากมีความเกีย่ วข้องทางพันธุกรรมอย่างใกล้ชดิ กับเชือ้ ไวรัส
โรคซาร์ส

ความรุนแรงของโรค

ปัจจุบันนักวิจัยประเมินว่า ในจำ�นวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ ใหม่ 1,000 คน มีผู้เสียชีวิต ราว 5-40 คน หากจะระบุ
ตัวเลขคาดการณ์ที่เฉพาะเจาะจงลงไปอีกก็คือ 9 คน ในผู้ติดเชื้อ
1,000 คน หรือเกือบ 1%
ขณะที่นายแมตต์ ฮานค็อก รัฐมนตรีสาธารณสุขของสหราช
อาณาจักร ระบุเมือ่ วันที่ 1 มีนาคมทีผ่ า่ นมา ว่า “การประเมินทีด่ ที สี่ ดุ ”
ของรัฐบาลคือ อัตราการเสียชีวติ อยูท่ ี่ “2% หรือ น่าจะต่�ำ กว่านัน้ ”
แต่กข็ นึ้ อยูก่ บั หลายปัจจัย ทัง้ เรือ่ งของอายุ เพศ สุขภาพโดย
ทั่วไป และระบบสาธารณสุขที่ผู้ป่วยเข้ารับบริการ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคนไข้ 56,000 คน ที่จัดทำ�ขึ้นโดย
องค์การอนามัยโลกบ่งชี้ว่า ผู้ได้รับเชื้อ 4 ใน 5 คน จะมีอาการ
ป่วยไม่รุนแรง โดย :
- 80% มีอาการไม่รุนแรง
- 14% มีอาการรุนแรง
- 6% มีอาการวิกฤต
ส่วนอัตราการเสียชีวิตอยู่ในระดับต่ำ�ที่ 1-2%

อาการ

องค์การอนามัยโลกระบุวา่ ผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
จะมีอาการเริม่ แรกคือ มีไข้ ตามมาด้วยอาการไอแห้งๆ หลังจากนัน้
ราว 1 สัปดาห์จะมีปัญหาหายใจติดขัด ผู้ป่วยอาการหนักจะมี
อาการปอดบวมอักเสบร่วมด้วย หากอาการรุนแรงมากอาจทำ�ให้
อวัยวะภายในล้มเหลว
ขณะที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะนำ�ว่า หาก
ผูท้ เี่ ดินทางมาจากพืน้ ทีเ่ สีย่ งการระบาดของโรคมีอาการไข้ ร่วมกับ
อาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำ�มูก
หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันที
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เรามีความเสี่ยงแค่ไหน?

ถ้าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ กลุ่มคนที่มีโอกาสเสีย
ชีวิตมากกว่า ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และอาจจะรวมถึงผู้ชายด้วย
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เราจะป้องกันตัวได้อย่างไร?

การวิเคราะห์ขนาดใหญ่ครัง้ แรกในผูต้ ดิ เชือ้ มากกว่า 44,000 คน
ในประเทศจี น พบว่ า อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต ในผู้ สู ง อายุ สู ง กว่ า
คนวัยกลางคนถึง 10 เท่า
อัตราการเสียชีวิตในคนที่อายุต่ำ�กว่า 30 ปี ต่ำ�ที่สุด โดยมี
ผู้เสียชีวิต 8 คนในจำ�นวนผู้ติดเชื้อ 4,500 คน
ผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หรือ
ปัญหาในการหายใจ มีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนปกติอย่างน้อย
5 เท่า และผู้ชายมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าผู้หญิงเล็กน้อย
ผลการวิเคราะห์จากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของจีน
(CCDC) ชี้ ว่ า แม้ อั ต ราการติ ด เชื้ อ โรคโควิ ด -19 ระหว่ า ง
ชายและหญิงจะไม่ต่างกันมากนัก แต่อัตราการเสียชีวิตนั้นทิ้ง
ห่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ โดยมีจำ�นวนคนไข้ชายที่เสียชีวิต 2.8%
ในขณะที่คนไข้หญิงเสียชีวิต 1.7%
สาเหตุที่ทำ�ให้เป็นเช่นนี้ สืบเนื่องมาจากการที่ผู้ชายเป็น
“เพศอ่อนแอกว่า” ในเรื่องของภูมิต้านทานโรค แต่อย่างไรก็ตาม
นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบชัดว่าเหตุใดผู้หญิงจึงแข็งแกร่งกว่า
ผู้ชายในแง่นี้ ทั้งยังสามารถพัฒนาภูมิคุ้มกันหลังได้รับวัคซีนให้
ทำ�งานได้มีประสิทธิภาพดีกว่า และอยู่คงทนนานปีกว่าอีกด้วย

ปัจจุบันยังไม่ทราบชัดเจนว่า เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่
แพร่กระจายจากคนสู่คนได้อย่างไร แต่เชื้อไวรัสชนิดคล้ายกัน
แพร่ผ่านทางละอองของเหลวที่ออกมาจากการไอและจาม
คำ�แนะนำ�ที่ดีที่สุดจากองค์การอนามัยโลกคือ เราสามารถ
ป้องกันตัวเองจากไวรัสที่ติดต่อทางระบบทางเดินหายใจทุกชนิด
ได้ดว้ ยการล้างมือ เลีย่ งการเข้าใกล้คนที่ไอหรือจาม และพยายาม
อย่าสัมผัสใบหน้า ดวงตา จมูก และปาก

2. เชื้อ SARS-CoV-2 อยู่ในอากาศและพื้นผิวต่างๆ ได้นานแค่ไหน...
ข้อมูลจริงจากห้องปฏิบัติการ
โดย เพจ Virology and Cell Technology Lab - BIOTEC

กลุ่มนักวิจัยจาก National Institutes of Health (NIH)
และ Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
ของสหรัฐอเมริกา ทำ�การเปรียบเทียบความสามารถของ SARSCoV-1 (ไวรัสก่อโรคซาร์ส) กับ SARS-CoV-2 ทางด้านการดำ�รง
สภาพของไวรัสในสภาวะแวดล้อมต่างๆ โดยจำ�ลองไวรัสในสภาวะ
Aerosol คืออยู่ใน Droplet nuclei หรือฝอยละอองขนาดเล็กกว่า
5 ไมครอน แล้ ว ติ ด ตามว่ า ไวรั ส จะอยู่ ใ นสภาวะดั ง กล่ า วได้

หนึ่งในคำ�ถามที่หลายๆ คนต้องการคำ�ตอบจากผู้เชี่ยวชาญ
คือ เชื้อ SARS-CoV-2 ที่เป็นสาเหตุของ COVID-19 นั้นอยู่
ในสิ่งแวดล้อมได้นานขนาดไหน? ข่าวที่ว่าไวรัสอยู่บนธนบัตรได้
9 วัน มีข้อมูลรองรับได้หรือไม่? เชื้ออยู่ในอากาศได้จริงไหม?
ข้อมูลที่ผ่านมาเป็นการอ้างอิงการศึกษาในอดีตจากการใช้ไวรัส
ทีม่ คี วามใกล้เคียงกัน แต่ยงั ไม่มกี ารศึกษาทีใ่ ช้ไวรัส SARS-CoV-2
ออกมายืนยันเสียที จนวันนี้ข้อมูลที่รอคอยก็มาถึง
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ข้อมูลนี้น่าจะมีประโยชน์ต่อการเฝ้าระวังการระบาดของ
COVID-19 ซึ่งตอนนี้เป็น Pandemic อย่างเป็นทางการแล้ว
อย่างไรก็ตามผู้เขียนมีข้อแนะนำ�ในการแปลผลงานลักษณะนี้
นิดนึงคือ จำ�นวนเวลาที่รายงานแปรผันโดยตรงกับปริมาณของ
ไวรัสที่ใช้ทดลอง ถ้าไวรัสเริ่มต้นมีมาก เวลาที่จะทำ�ให้ไวรัสลด
จนวัดไม่ได้ก็จะมากตามไปด้วย ในสภาวะความเป็นจริงไวรัส
อาจจะมากหรือน้อยกว่าที่ใช้ ในการทดลองนี้ คงไม่สามารถนำ�
ตัวเลขนี้ ไปอ้างอิงได้ทุกสถานการณ์

นานแค่ ไ หน คำ � ตอบที่ ไ ด้ คื อ ไวรั ส ทั้ ง สองชนิ ด สามารถอยู่
ในสภาวะดั ง กล่ า วได้ ต ลอดเวลา 3 ชั่ ว โมงที่ ทำ � การทดลอง
แต่จะเริ่มลดปริมาณลงประมาณ 10 เท่า ทั้งนี้การทดลองนี้เป็น
การจำ � ลองสถานการณ์ ใ นสภาวะที่ ไ ม่ มี อ ากาศเคลื่ อ นไหว
ซึ่งในสภาวะจริงที่อากาศถ่ายเท ปริมาณไวรัสน่าจะลดลงมาก
กว่านี้... การเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทจึงช่วยได้เยอะมากๆ
นอกจากนี้นักวิจัยยังทำ�การเปรียบเทียบการคงสภาพของ
ไวรัสในพื้นผิวต่างๆ กันพบว่า ไวรัสทั้งสองชนิดมีคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกัน โดยพื้นผิวที่ ไวรัสอยู่ทนที่สุด คือ พลาสติกและ
สแตนเลส ปริ ม าณไวรั ส จะลดลงเรื่ อ ยๆ จนไม่ พ บไวรั ส เมื่ อ
เวลาผ่านไปแล้ว 3 วัน สำ�หรับบนกระดาษกล่องพัสดุ (Cardboard)
ที่หลายๆ คนกังวล ผลการศึกษาพบว่า ไวรัส SARS-CoV-2
จะอยู่ได้สูงสุด 24 ชั่วโมง ซึ่งน่าสนใจว่า SARS-CoV-2 ดูจะชอบ
กล่องกระดาษมากกว่า
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เอกสารอ้างอิง
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/
NEJMc2004973?query=featured_home
ที่มา https://www.facebook.com/avctbiotec/
posts/574354276488622
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3. โลกของเราจะเปลี่ยนไปเช่นไร หลังวิกฤต COVID-19
โดย เพจ Origimon

ทุกๆ ครั้งภายหลังวิกฤตครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นบนโลก จะส่ง
ผลกระทบให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อการดำ�เนินชีวติ ของเราอย่าง
ยั่ ง ยื น และต่ อ เนื่ อ งไปเสมอนะครั บ ตั ว อย่ า งเช่ น หลั ง เหตุ
วินาศกรรม 11 กันยายน พ.ศ. 2544 หรือ 9/11 (ไนน์วันวัน)
เครื่องบินพุ่งชนอาคาร World Trade Center ในสหรัฐอเมริกา
ก็ทำ�ให้ระบบ Security ของสายการบินเข้มขึ้น เอาน้ำ�ขึ้นไปไม่ได้
ต้องถอดรองเท้า ถอดเข็มขัดตรวจกันทีเดียว
แล้วหลังจากวิกฤต COVID-19 นี้ เราจะต้องเปลี่ยนวิถี
การดำ�เนินชีวิตเราอย่างไร ทางนิตยสาร Politico Magazine
ของอเมริกาได้ไปสัมภาษณ์เหล่า Think Tank ทัง้ หลายมา ลองอ่าน
แนวคิดที่ท่านเหล่านั้นให้สัมภาษณ์กันดูนะครับ
1. ไกลแค่ไหนคือใกล้ – ความกลัวการใกล้ชิดกันจะทำ�ให้เรา
เริ่มที่จะไม่อยากเจอตัวจริงกันมากขึ้น เราจะประชุมออนไลน์
กั น มากขึ้ น โดยเฉพาะกั บ คนแปลกหน้ า ที่ เราไม่ เ คยพบ
มาก่อน เราจะเริม่ ถามกันว่าจำ�เป็นแค่ไหนทีจ่ ะต้องมาเจอหน้า

กันจริงๆ เจอกันออนไลน์เพียงพอไหม ซึง่ ผลทีจ่ ะตามมาก็คอื
โลกจะแคบลงอีกนะครับ เพราะว่าเราจะทำ�งานออนไลน์กัน
ได้ถนัดขึ้น ทำ�ให้เราทำ�งานกับคนทั่วโลกได้ง่ายขึ้นครับ
2. รักชาติยอมสละแม้ชีวี - มุมมองต่อหมอ พยาบาล และเจ้า
หน้าที่สาธารณสุขจะเปลี่ยนไป เราเริ่มตระหนักกันว่าอาชีพ
เหล่านีต้ อ้ งเผชิญหน้ากับอันตรายอย่างมาก เป็นอาชีพทีเ่ ป็น
วีรชนอย่างแท้จริง ประเทศควรจะต้องมีสวัสดิการ มีการ
ตอบแทนที่ดีต่อบุคลากรในอาชีพเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น
3. พวกเราเหล่ามาชุมนุม – ความทีเ่ ราเริม่ มองเห็นศัตรูทแี่ ท้จริง
ร่วมกัน ความรูส้ กึ แบ่งแยกผูค้ นเป็นสีตา่ งๆ ก็จะเริม่ จางหายไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้เห็นบทบาทของนักการเมืองที่ ไม่
ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในสภาวะวิกฤต พลัง
ประชาชนน่าจะทำ�ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการแบ่งแยก
สีได้นะครับ
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4. นายไข่เจียว – ช่วงนี้เราเริ่มเห็นความสำ�คัญของผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่เก่งๆ ที่สามารถคิดค้นชุดตรวจไวรัสได้ เราอยากฟัง
ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นจริงๆ มากกว่าฟังจากดารา
หรือนักแสดง ยุคหลังจากนี้การเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น
จริงๆ จะถูกให้ความสำ�คัญมากขึ้น ประหนึ่งนายไข่เจียวที่
ทอดไข่เจียวเก่งอย่างเดียวก็ดังได้ครับ
5. อย่าเห็นแก่ตวั – เหตุการณ์ทผี่ า่ นมาเราเริม่ รูแ้ ล้วว่าผลกระทบ
ของการเห็ น แก่ ตั ว ออกไปเที่ ย วเสเพลไม่ เ คารพข้ อ ห้ า ม
การกักตัวมันส่งผลเสียต่อส่วนรวมขนาดไหน คราวนี้เราจะ
เริ่มเล็งกันแล้วว่าใครทำ�อะไรแล้วจะมีผลกระทบต่อส่วนรวม
มากน้อยแค่ไหน เราจะร่วมกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องสังคม
ร่วมกันมากขึ้น
6. ม่านประเพณี – สงกรานต์ก็เลื่อนได้ กิจกรรมทางศาสนาก็
ยืดหยุ่นได้แล้ว หลังจากนี้เราคงจะเริ่มคิดกันใหม่ว่าอะไร
ที่จำ�เป็นจริงๆ อะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปบ้าง หลังจากที่เคย
ถูกบอกกันมาว่าประเพณีนี้สืบทอดกันมานาน เปลี่ยนแปลง
ไม่ได้หรอก
7. จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน – เราได้เห็นเหตุการณ์ที่ประชาชน
ร่วมกันแก้ปัญหากันเอง เช่น พี่ตูนวิ่งเพื่อโรงพยาบาล เมื่อ
โครงสร้างการทำ�งานของภาครัฐไม่สามารถตอบโจทย์ได้เร็ว
และดีพอ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเองก็เริ่มจับมือ
สร้างองค์กรทำ�หน้าทีแ่ ทนภาครัฐในหลายๆ ด้าน เราน่าจะเห็น
บทบาทของการรวมกลุ่มกันของภาคธุรกิจและภาคประชา
สังคม ทีม่ าช่วยตอบปัญหาทีภ่ าครัฐตอบได้ไม่ดพี อกันมากขึน้
8. เช้าแล้วยังอยู่บนที่นอน – ผลจากการได้สัมผัสกับการทำ�งาน
ที่บ้านแล้วมันได้ผลดี หรือการเรียนออนไลน์ โดยไม่ต้องไป
เจออาจารย์ตวั เป็นๆ ทำ�ให้เรามาเริม่ คิดกันว่าทำ�ไมเราจะต้อง
เหนื่อยตื่นแต่เช้า อาบน้ำ�แต่งตัวฝ่ารถติดไปทำ�งานอีกต่อไป
เมือ่ เรามีโอกาสจะใช้เวลาบนเตียงได้นานขึน้ แล้วทำ�งานหรือ
เรี ย นได้ จ นสำ � เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ พอเราก้ า วข้ า มการ
เดินทางได้ เราก็จะชินแล้วทำ�อะไรผ่านออนไลน์จากที่บ้าน
ได้ดีขึ้น แล้วเราจะกลับไปเป็นแบบเดิมทำ�ไม อยู่บนเตียง
ตื่นสายสบายกว่ากันเยอะเลยนะครับ
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9. คุ ณ หมอคะ หนู น อนไม่ ค่ อ ยจะหลั บ – เมื่ อ เราไม่ ต้ อ ง
เดินทางไปทำ�งาน เราก็ไม่ตอ้ งเดินทางไปพบแพทย์กไ็ ด้นะครับ
คุณหมอเองก็ ไม่อยากเข้าใกล้คนไข้ ให้เสี่ยงติดเชื้อเท่าไร
พั ฒ นาการทางด้ า นการแพทย์ ท างไกลก็ จ ะพุ่ ง ทะยานขึ้ น
อย่างรวดเร็ว ให้เราได้ ใช้งานกันเร็วขึ้นล่ะครับ
10. ให้ฉันดูแลเธอได้ ไหม - นึกถึงประกันสุขภาพ COVID-19
ที่พรั่งพรูเข้ามามากมาย เสนอตัวมาช่วยดูแลปกป้อง สิ่งนี้
ทำ�ให้เห็นว่าระบบประกันสุขภาพจะมีการเปลีย่ นแปลงมากขึน้
ผูค้ นจะเริม่ มองหาประกันสุขภาพทีจ่ ะตอบโจทย์ตวั เองมากขึน้
มากกว่าการพึ่งพาระบบประกันสังคมที่เรามีอยู่
11. คนใจหิน - ประสบการณ์การขาดหน้ากากอนามัย ทำ�ให้เรา
เริ่มเห็นว่าระบบบริหารจัดการเวชภัณฑ์ที่จำ�เป็นจะอยู่ในมือ
ของคนใจหินหรือต่างชาติไม่ได้ ความสำ�คัญของการผลิตใน
ประเทศจะต้องถูกบริหารจัดการใหม่ ให้เราสามารถมีของใช้
และยาที่จำ�เป็นในยามเกิดวิกฤตได้พอเพียง
12. ความรู้มีเพียงแค่ชั้น ป.สี่ – เราจะเริ่มเห็นความสำ�คัญของ
ความรู้เรื่องต่างๆ ทั้งที่แต่ก่อนเราคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆ เช่น
การล้างมือ การไอจามให้ถูกวิธี ซึ่งความรู้เหล่านี้มาจากการ
พิ สู จ น์ ค วามจริ ง จากโลกวิ ท ยาศาสตร์ เราจะเชื่ อ มั่ น ใน
วิทยาศาสตร์กนั มากขึน้ และใส่ใจในความรูท้ ถ่ี กู ต้องกันมากขึน้
ยังมีแนวคิดอีกมากที่เขียนไว้ ในบทความนี้ ผมขอหยิบยก
มาแค่นี้ก่อนละกันนะครับ เพราะเท่าที่อ่านดูเรื่องหลังๆ ค่อนข้าง
ออกไปในด้านที่เกี่ยวพันกับระบบของประเทศอเมริกาเสียมาก
กว่า ถ้าอยากอ่านกันเต็มๆ ก็ลองอ่านได้ที่นี่นะครับ https://
www.politico.com/news/magazine/2020/03/19/coronaviruseffect-economy-life-society-analysis-covid-135579
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4. การจัดการศพผู้ติดเชื้อ
COVID-19
จากการแพร่ระบาดอย่างหนักของเชื้อก่อโรค COVID-19
ส่ ง ผลให้ ปั จ จุ บั น มี ผู้ ติ ด เชื้ อ กระจายไปมากกว่ า 50 จั ง หวั ด
ทั่วประเทศไทย และเริ่มมีผู้เสียชีวิตจากการติดโรคดังกล่าว
จึงเกิดเป็นข้อกังวลแก่ญาติของผู้ติดเชื้อและสังคมว่า จะต้อง
จัดการกับศพของผู้ติดเชื้ออย่างไร และสามารถนำ�ไปทำ�พิธีก
รรมทางศาสนาได้ตามปกติหรือไม่ กรมการแพทย์จึงได้อธิบาย
แนวทางการจัดการศพผู้ติดเชื้อก่อโรค COVID-19 ไว้ 5 ขั้นตอน
ดังภาพ

5. รวมข้อสรุปน่าสนใจ หลัง WHO ส่งทีมสืบสวนสถานการณ์
โควิด-19 ที่จีน
เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทีมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติจำ�นวน
25 คน ที่ อ งค์ ก ารอนามั ย โลก (WHO) ส่ ง เข้ า ไปสื บ สวน
สถานการณ์ ในจีน ได้ขอ้ สรุปหลักมากมายหลังจากการปฏิบตั งิ าน
ผ่านไป 9 วัน ซึ่งรายงานต้นฉบับภาษาอังกฤษฉบับดังกล่าว
ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดย ดร.นำ�ชัย ชีววิวรรธน์ ฝ่าย
สร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งข้อสรุปบางส่วนที่น่าสนใจมีดังนี้
• การติดเชื้อกรณีส่วนใหญ่ (78-85%) เกิดจากการติดต่อกัน
ในครอบครัวจากละอองเสมหะ (Droplet) ไม่ใช่การกระจาย
จากละอองลอย (Aerosol)

• เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ (จากทั้งหมด 2,055 คน)
ติดเชื้อจากที่บ้าน หรือไม่ก็ติดเชื้อจากการระบาดในช่วงแรก
ที่ยังไม่มีการประกาศมาตรการรับมือโรค
• ราว 5% ของคนที่ถูกวินิจฉัยว่าป่วยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
อีก 15% ต้องใช้ออกซิเจนเข้มข้นสูง
• การฟื้ น ตั ว จะใช้ เวลาโดยเฉลี่ ย ราว 3-6 สั ป ดาห์ สำ � หรั บ
รายที่อาการหนัก ส่วนรายที่ป่วยไม่มากจะใช้เวลา 2 สัปดาห์
• จำ�นวนผูป้ ว่ ยและช่วงเวลาทีใ่ ช้รกั ษาเป็นภาระหนักเกินกว่าระบบ
ทีอ่ ฮู่ นั่ รองรับได้ โดยจังหวัดหูเป่ย เมืองหลวงของมณฑลอูฮ่ นั่
มีผปู้ ว่ ยราว 65,596 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563)
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• มีการส่งคนไปช่วยรับมือที่หูเป่ยราว 40,000 คน ในอู่ฮั่นมี
โรงพยาบาล 45 แห่งที่ใช้รองรับผู้ป่วย โดย 6 แห่งรองรับ
ผูป้ ว่ ยขัน้ วิกฤต และอีก 39 แห่งรองรับผูป้ ว่ ยหนัก โดยเฉพาะ
กลุ่มอายุมากกว่า 65 ปี
• ขณะนี้จีนผลิตชุดตรวจโรคโควิด-19 ใหม่ราว 6 ล้านชุด
ต่อสัปดาห์ โดยรู้ผลการตรวจได้ ในวันเดียว ใครที่มีไข้และไป
พบแพทย์จะได้รับการตรวจเบื้องต้นด้วยชุดตรวจนี้ ในเมือง
กวางตุ้ ง ที่ ห่ า งจากอู่ ฮั่ น ได้ ท ดสอบกั บ คนไปแล้ ว รวม
3.2 แสนคน และมี 0.14% ที่ตรวจพบไวรัส
• คนส่วนใหญ่ที่ ได้รับเชื้อมักจะมีอาการในที่สุด แม้ว่าจะช้า
เร็ ว ต่ า งกั น ในกรณี ที่ ต รวจพบไวรั ส แต่ ยั ง ไม่ มี อ าการนั้ น
หายาก และส่วนใหญ่จะป่วยในอีก 2-3 วันต่อมา
• อาการที่ พ บบ่ อ ยที่ สุ ด คื อ มี ไ ข้ (88%) ไอแห้ ง ๆ (68%)
ไม่มีเรี่ยวแรง (38%) ไอแบบมีเสมหะ (33%) หายใจลำ�บาก
(18%) เจ็บคอ (14%) ปวดหัว (14%)
• อาการที่ไม่ใช่สัญญาณโรคของโควิด-19 คือน้ำ�มูกไหล
• จากการตรวจสอบคนจีนที่ติดเชื้อรวม 44,672 คน มีอัตรา
การเสียชีวิตอยู่ที่ 4%
• ระบบสุขภาพของจีน: คนที่ติดเชื้อในจีนราว 20% ต้องการ
การรักษาที่โรงพยาบาลนานหลายสัปดาห์ จีนมีโรงพยาบาล
เพียงพอจะใช้รักษาประชากรได้ 4% ของทั้งหมดในเวลา
เดียวกัน ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ มีศักยภาพราว 0.11.3% และเตียงส่วนใหญ่ลว้ นแล้วแต่มผี ปู้ ว่ ยโรคอืน่ ใช้อยูแ่ ล้ว
• วิธีการรับมือแรกสุดที่จะช่วยป้องกันการกระจายของไวรัส
ได้อย่างชะงัดคือ ทำ�ให้จำ�นวนผู้ป่วยหนักโรคนี้มีจำ�นวนน้อย
และขัน้ ตอนสำ�คัญรองลงมาคือการเพิม่ จำ�นวนเตียง (รวมทัง้
วัสดุและบุคลากร) จนกว่าจะมีเพียงพอสำ�หรับผู้ป่วยหนัก
• จีนทดสอบการรักษาด้วยวิธีการที่หลากหลายกับโรคที่ยังไม่
เป็นที่รู้จัก และนำ�วิธีการที่ประสบความสำ�เร็จมากที่สุดไปใช้
ทั่วประเทศ ด้วยวิธีการตอบสนองเช่นนี้เองที่ทำ�ให้อัตราการ
ตายลดลงกว่าเมื่อ 1 เดือนก่อนหน้านี้
• ยิ่งอายุน้อยก็ยิ่งติดเชื้อยาก และแม้จะติดเชื้อก็จะป่วยไม่
หนักเท่ากับผู้ที่อายุมากกว่า
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• จากตาราง คนที่อาศัยในจีน มี 13.5% ที่อายุระหว่าง 2029 ปี จากจำ�นวนผู้ติดเชื้อในจีน มี 8.1% ที่อยู่ในอายุกลุ่มนี้
(แต่ไม่ได้หมายความว่ามี 8.1% ของคนอายุ 20-29 ปีทตี่ ดิ เชือ้ )
นี่หมายความว่ามีแนวโน้มที่ใครก็ตามที่มีอายุในช่วงนี้ จะมี
โอกาสติดเชื้อค่อนข้างต่ำ�กว่าค่าเฉลี่ย และในกลุ่มอายุนี้
ที่ติดเชื้อจะเสียชีวิต 0.2%
• เพศหญิงมีโอกาสเป็นโรคเท่าๆ กับเพศชาย โดยมี หญิ ง
ชาวจีนเพียง 8% เท่านั้นที่ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคนี้
ขณะที่ผู้ชายจะอยู่ที่ 4.7% ของอัตราการเสียชีวิต
• โรคนี้รุนแรงในกลุ่มหญิงมีครรภ์มากกว่ากลุ่มอื่น
• เด็กที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อด้วยวิธีผ่าคลอดรวม 9 ราย
ที่ตรวจสอบมีสุขภาพแข็งแรงและไม่ติดเชื้อ
• มารดาเหล่านัน้ ติดเชือ้ ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของการตัง้ ครรภ์
• ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าหากเกิดการติดเชื้อในช่วง 3 หรือ
6 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ เด็กในท้องจะเป็นอย่างไร
เพราะเด็กเหล่านี้ยังไม่ถึงกำ�หนดคลอดในปัจจุบัน
• ไวรัสชนิดใหม่นี้มีพันธุกรรม 96% เหมือนกับไวรัสโคโรนาที่
อยู่ในค้างคาว และเหมือนไวรัสโคโรนาในตัวนิ่ม (Pangolin)
86-92% ดังนั้นมีความเป็นไปได้มากว่าที่มาของไวรัสใหม่นี้
คือการส่งผ่านไวรัสที่กลายพันธุ์จากสัตว์มายังคน
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• นับตั้งแต่สิ้นเดือนมกราคม จำ�นวนไวรัสโคโรนาในจีนค่อยๆ
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ถึงตอนนี้มีเพียง 329 รายที่วินิจฉัย
พบใหม่ เ ที ย บกั บ ประมาณ 1 เดื อ นก่ อ นหน้ า นี้ ที่ พ บราว
3,000 รายต่อวัน
• รายงานสรุปว่าปรากฏการณ์ลดลงของจำ�นวนผูป้ ว่ ยโควิด-19
ในจีนน่าจะเป็นเรื่องจริง

ระบุรายชื่อคนที่ติดต่อด้วยรวม 2,842 คน มีการค้นหาจนพบ
หมดทุกคน และมีการทดสอบไปแล้วถึง 2,240 ราย โดยจาก
จำ�นวนดังกล่าวมี 8% ที่ติดเชื้อ
ขณะที่ในจังหวัดเสฉวน มีคนติดต่อด้วยที่ระบุชื่อไว้ 25,493
คน พบตั ว แล้ ว 99% (25,347 คน) และตรวจสอบไปแล้ ว
23,178 คน โดยพบว่ามีการติดเชื้อ 0.9% ส่วนจังหวัดกวางตุ้ง
มีคนในรายชื่อที่ติดต่อกัน 9,939 คน พบตัวหมดแล้ว และมี
การตรวจสอบไปแล้ว 7,765 คน พบผู้ติดเชื้อ 4.8% ซึ่งก็หมาย
ความว่าหากคุณบังเอิญติดต่อหรือพูดคุยโดยตรงกับคนที่ติดเชื้อ
จะมีโอกาสติดเชื้ออยู่ระหว่าง 1-5%

ทั้งนี้ผู้จัดทำ�รายงานสรุปว่า จากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ
มีการลดลงของผู้ป่วยที่ ไปยังโรงพยาบาลในบริเวณที่เกิดการ
ระบาด มีการเพิ่มขึ้นของจำ�นวนเตียงที่ว่าง และนักวิทยาศาสตร์
ชาวจีนเริม่ ประสบปัญหาเรือ่ งการหาจำ�นวนผูต้ ดิ เชือ้ ใหม่ๆ ให้มาก
พอสำ�หรับใช้ ในการทดสอบทางคลินิกของยามากมายหลายตัว
หนึง่ ในเหตุผลสำ�คัญทีเ่ ชือ่ ว่าควบคุมการระบาดในจีนได้แล้ว
คือมีการสัมภาษณ์คนที่ติดเชื้อทุกคนทั่วประเทศเกี่ยวกับคนที่
เคยสัมผัสและทดสอบคนกลุ่มดังกล่าว โดยมีทีม 1,800 ทีมใน
อูฮ่ นั่ ทีท่ �ำ เรือ่ งนี้ ซึง่ แต่ละทีมจัดการกับเรือ่ งนีอ้ ย่างน้อย 5 คน แต่
ความพยายามนอกอูฮ่ นั่ ก็มมี ากมายเช่นกัน เช่น ในเซินเจิน้ ผูต้ ดิ เชือ้

ที่มาของบทความและภาพประกอบจาก >>
https://bit.ly/39tnJAo
รายงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ >> Report of the WHO-China
Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
(https://bit.ly/2UW4j1I)

6. DDC-Care แอปติดตามผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโรค COVID-19
ท่ามกลางวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 ที่แพร่กระจาย
อย่างรวดเร็ว ทุกคนในสังคมล้วนมีความเสี่ยงติดเชื้อได้อย่าง
ง่ายดาย การติดตามและประเมินผูท้ มี่ คี วามเสีย่ งจึงมีความสำ�คัญ
อย่างยิ่งที่จะช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคนี้อย่างได้ผล
และยั ง ช่ ว ยให้ ผู้ ติ ด เชื้ อ สามารถเข้ า ถึ ง การรั ก ษาได้ อ ย่ า งทั น
ท่วงที
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.)
โดยสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ได้ร่วมกับกรมควบคุมโรค และอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาแอปพลิเคชัน DDC-Care: ระบบติดตามและประเมินผูท้ มี่ ี
ความเสีย่ งต่อโรคติดเชือ้ COVID-19 สำ�หรับติดตามและประเมิน
สุขภาพผูท้ ม่ี คี วามเสีย่ งติดเชือ้ โรคโควิด-19 โดยผูท้ แี่ พทย์ประเมิน
ว่าเป็นกลุม่ เสีย่ งรวมถึงบุคคลทีใ่ กล้ชดิ กับผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ งดังกล่าว
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จะต้ อ งกั ก ตั ว เองอยู่ ภ ายในที่ พั ก อาศั ย เป็ น
ระยะเวลา 14 วั น ซึ่ ง กรมควบคุ ม โรคจะ
ประเมินความเสี่ยงจากข้อมูลสุขภาพที่ ได้จาก
ระบบ เพื่อให้คำ�แนะนำ�และช่วยเหลือได้ทัน
ท่วงทีเมื่อมีอาการ
สำ�หรับผู้ ใช้งานแอปพลิเคชัน DDC-Care
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ที่เข้ารับการ
ตรวจที่โรงพยาบาลและแพทย์ประเมินว่าเป็น
ผูท้ มี่ คี วามเสีย่ ง และกลุม่ ผูท้ ี่ได้รบั การประเมิน
จากแพทย์ ว่ า ติ ด เชื้ อ รวมถึ ง บุ ค คลใกล้ ชิ ด
ซึ่งจะได้รับคำ�แนะนำ�ให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน
DDC-Care ณ โรงพยาบาล หรือได้รบั แจ้งผ่าน
SMS โดยเริ่ ม นำ � ไปใช้ง านจริง เมื่อวันที่ 31
มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ สถาบันบำ�ราศนราดูร
และจะขยายไปสู่โรงพยาบาลอื่นๆ ทั่วประเทศ
ทัง้ นี้ เมือ่ ผู้ ใช้งานแอปพลิเคชัน DDC-Care
ลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้ว
จะต้ อ งทำ � แบบคั ด กรองสุ ข ภาพทุ ก วั น อย่ า ง
ต่อเนื่องเป็นเวลา 14 วัน โดยเป็นคำ�ถามเพื่อ
ประเมินเบือ้ งต้น เช่น อาการไข้ อุณหภูมริ า่ งกาย
อาการไอ น้ำ�มูก อาการเหนื่อยหอบ และเมื่อ
ทำ � แบบประเมิ น แล้ ว จะมี ผ ลการประเมิ น
ตอบกลับว่ามีอัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหรือไม่
หากความเสี่ ย งเพิ่ ม ขึ้ น จะมี คำ � แนะนำ � ให้
โทรศัพท์ติดต่อกรมควบคุมโรค
นอกจากนี้ ร ะบบยั ง เข้ า ถึ ง พิ กั ด สถานที่
กักตัวของผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงแบบเรียลไทม์
ทุกๆ 10 นาที และบันทึกเส้นทางการเดินทาง
ย้อนหลังเพื่อประโยชน์ ในการติดตามและลด
ภาระงานของเจ้าหน้าทีใ่ นการโทรศัพท์สอบถาม
อาการและพิ กั ด ของผู้ ป่ ว ยและกลุ่ ม เสี่ ย ง
หากพบกรณี ผู้ ป่ ว ยและกลุ่ ม เสี่ ย งไม่ ทำ �
แบบคั ด กรองอย่ า งต่ อ เนื่ อ งหรื อ ออกนอก
พิ กั ด สถานที่ กั ก ตั ว ระบบจะแจ้ ง เตื อ นไป

เมษายน 2563

12

Cover
Story
ยั ง เจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ดำ � เนิ น การได้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที
ทั้ ง นี้ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ก รอกเข้ า ระบบ DDC-Care
จะเป็ น ความลั บ โดยมี ก ารจำ � กั ด ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า
ตรวจสอบและจัดการข้อมูลเป็น 4 ระดับ ได้แก่
โรงพยาบาล สำ � นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรค และกรมควบคุมโรค
โดยสามารถดูรายละเอียดการใช้งานแอปพลิเคชัน
DDC-Care ได้ที่ https://youtu.be/ETEyh2wfsw8

ที่มา : www.nstda.or.th/th/news/13098-20200401-nstda-covid-19, www.nectec.or.th/news/news-pr-news/ddc-care.html
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กองบรรณาธิการ

เทคโนฯ ไทย

“Germ Saber Robot” หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อไวรัส
COVID-19 ด้วยแสงยูวี ใน 30 นาที

ศูนย์

เทคโนโลยีเพือ่ ความมัน่ คงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD)
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สถาบัน
วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาและ
ทดสอบนวัตกรรมหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี หรือ “Germ Saber Robot” (เจิร์ม เซเบอร์
โรบอต) ซึง่ เป็นหุน่ ยนต์ท�ำ หน้าทีฆ่ า่ เชือ้ ก่อโรค COVID-19 ซึง่ มีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงการ
ฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เฉพาะและจุดเสี่ยงโรคต่างๆ ได้ โดยใช้ระบบบังคับระยะไกล ทำ�ให้บุคลากร
ไม่จ�ำ เป็นต้องเข้าไปในจุดเสีย่ ง และป้องกันการได้รบั อันตรายจากแสง UV (รังสีอลั ตราไวโอเลต)

ดร.ศิิวรัักษ์์ ศิิวโมกษธรรม

เมษายน 2563
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ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศ
และการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) สวทช.
กล่าวว่า “Germ Saber Robot” เป็นหุน่ ยนต์
ฆ่าเชื้อไวรัสก่อโรค COVID-19 ด้วยแสง
UV-C ซึ่งเป็นแสง UV ที่มีประสิทธิภาพสูง
ในการกำ�จัดสิง่ มีชวี ติ ขนาดเล็กหรือเชือ้ โรค
ต่างๆ ที่ความยาวคลื่นนี้ จะสามารถทำ�ลาย
DNA ของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอย่างไวรัส
แบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อโรคชนิดต่างๆ
เพื่อเป็นการหยุดยั้งการแพร่พันธุ์
“Germ Saber Robot ที่ พั ฒ นาขึ้ น
ประกอบด้วยหลอด UV-C ขนาดพลังงานรวม
300 วัตต์ พร้อมชุดควบคุมไฟพิเศษทีส่ ามารถ
บังคับให้ขบั เคลือ่ นไปยังจุดต่างๆ ผ่านอุปกรณ์
ควบคุมรีโมตคอนโทรล และสามารถหมุนตัว
ได้แบบ 360 องศา เมื่อใช้ Germ Saber

Robot ระยะเวลา 15-30 นาทีต่อจุด จะช่วย
ฆ่าเชื้อโรคในรัศมีโดยรอบ 1-2 เมตร บน
พื้น ผิว ต่างๆ เช่ น อุ ป กรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์การแพทย์ ที่ไม่สามารถโดนน้ำ�หรือ
น้ำ�ยาเคมีได้ ที่สำ�คัญหุ่นยนต์ สามารถฆ่า
เชื้อโรคในละอองฝอยที่ ล อยในอากาศได้
โดยไม่มีสารเคมีตกค้าง
ดร.ศิวรักษ์ กล่าวต่อว่า วัตถุประสงค์
ในการพัฒนา Germ Saber Robot ขึ้น
ที ม วิ จั ย ต้ อ งการช่ ว ยบรรเทาสถานการณ์
การระบาดของโรค COVID-19 ในยาม
ขาดแคลนอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ทั้ ง
หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ และ
น้ำ�ยาฆ่าเชื้อ จึงเร่งผลิตหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อขึ้น
เพื่อเป็นอุปกรณ์เสริม ที่ ใช้งานได้สะดวก
ทุกที่ทุกเวลา ทั้งนี้ทีมวิจัยวางแผนนำ�ร่อง
ทดสอบการใช้งานที่สถานพยาบาลแห่งแรก
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ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และหน่วยงาน
ต่างๆ ต่อไป
สำ�หรับหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจให้ทีม
วิจัยทำ�การผลิต หรือนำ�ไปทดลองใช้งาน
สามารถติดต่อได้ที่
ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม
ผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความ
มั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิง
พาณิชย์ สวทช.
โทรศัพท์ 0 2564 7000 กด 2521
รายละเอียด > https://bit.ly/39eqiWL
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นวัตกรรมหน้ากากผ้านาโนป้องกัน COVID-19 และไรฝุ่น
“WIN-Masks: Washable Innovative Nano-Masks”

“W

IN-Masks: Washable
Innovative Nano-Masks”
ได้รับการเปิดตัวอย่างสอดรับกับยุคสมัยใน
ฐานะ “หน้ากากอนามัยซักได้จากผ้านาโน เพือ่
สู้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่” โดยโครงการ
นวัตกรรมหน้ากากผ้านาโนกันไรฝุ่นซักได้
หรือ Washable Innovative Nano-Masks:
WIN-Masks เป็นการพัฒนาขึ้นจากความ
ร่ ว มมื อ ของ กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม (อว.)
ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ ศิ ริ ร า ช พ ย า บ า ล
มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้ า นชี ว วิ ท ยาศาสตร์ (TCELS) รวมถึ ง
หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา สถาบั น
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เทคโนโลยี นิ ว เคลี ย ร์ และการสนั บ สนุ น
ด้ า นเงิ น ทุ น วิ จั ย จากสำ � นั ก งานการวิ จั ย
แห่งชาติ (วช.)
จุดเริ่มต้นของการทำ�วิจัยนี้มาจากการที่
ศิริราชพยาบาล เล็งเห็นถึงปัญหาการแพร่
ระบาดของไวรัสก่อโรค COVID-19 ไปทัว่ โลก
เมื่อลองคาดการณ์ถึงสถานการณ์ที่แย่ที่สุด
(Worst-case scenario) พบว่าการขาดแคลน
หน้ากากอนามัยของบุคลากรทางการแพทย์
จะเป็นสิ่งแรกที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งจะ
เป็นปัญหาใหญ่ต่อทั้งระบบสาธารณสุข จึง
ต้องมีการคิดมาตรการทีช่ ดั เจนเพือ่ รับมือถึง
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
เมื่ อ มี ก ารปรึ ก ษาร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน
และแผนกทีเ่ กีย่ วข้อง พบว่าหลายหน่วยงาน
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ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างมีการ
พั ฒ นานวั ต กรรมหน้ า กากที่ ใ ช้ ป้ อ งกั น
ฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ก่อนหน้าแล้ว จึงเกิด
การผนึกกำ�ลังกันขึน้ ระหว่าง ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และศูนย์บริการ
และวิจยั ไรฝุน่ โรงพยาบาลศิรริ าช เพือ่ ร่วมกัน
ต่ อ ยอดนวั ต กรรมผ้ า กั น ไรฝุ่ น ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม
เป็นนวัตกรรมหน้ากากอนามัย WIN-Masks
ซึ่งมีคุณสมบัติ 5 ข้อ คือ
1) สามารถกรองอนุ ภ าคได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ (Particle filtration
efficiency: PFE) ป้ อ งกั น หรื อ
กรองฝุน่ ละอองฝอยขนาด 5 ไมครอนได้
2) สามารถป้ อ งกั น การซึ ม ผ่ า นของ
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ละอองฝอยเสมหะหรื อ สารคั ด หลั่ ง
ที่เป็นของเหลว (Fluid resistance)
จากภายนอกสู่ผู้สวมใส่ และจากเสมหะ
ผู้สวมใส่สู่ภายนอกได้
3) หน้ า กากมี ค วามกระชั บ (Fit test)
สามารถสวมใส่ได้แนบกับใบหน้า ป้องกัน
อากาศจากภายนอกเข้าได้
4) มีการซึมผ่านของอากาศได้ดี (Permeability test) ทำ�ให้มีการระบายของ
อากาศได้ดแี ละไม่ท�ำ ให้การหายใจลำ�บาก
5) สามารถซั ก ซ้ำ � ได้ ม ากกว่ า 30 ครั้ ง
โดยไม่สูญเสียคุณสมบัติทั้ง 4 ด้าน
ในการผลิตทางศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) จะสั่งผลิต

หน้ากากจากโรงงานที่คัดเลือกแล้วว่า
ได้รบั การรับรองมาตรฐานจากสำ�นักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
โดยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้ า นนาทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น หน่ ว ยตรวจสอบ
มาตรฐาน ก่ อ นนำ � ไปฆ่ า เชื้ อ ด้ ว ยรั ง สี
แกมมาโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลีย
ร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งจะใช้
เทคโนโลยี นิ ว เคลี ย ร์ ฉ ายรั ง สี ล งบน
หน้ากากเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อทำ�ให้
มั่นใจได้ว่าหน้ากาก WIN-Masks จะถูก
ฆ่าเชื้อทั้งหมดโดยไม่มีการสัมผัสก่อน
ส่งมอบไปยังผู้ ใช้งาน ผู้ ใช้สามารถวางใจ
เรื่องความปลอดภัยในการใช้งานได้
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สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
Sinwattana Support Team
Tel: 02-233-3723
Email: info@sinwattana.com
HELP LINE:
K. Bhornkanok 061-798-0119
K. Sawita 083-728-5585
รายละเอียด > https://bit.ly/2wD6nUb
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“ฆ่าเชื้อก่อโรค COVID-19” ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ ไม่เป็นอันตราย
ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทนความร้อน ย่อยสลายได้

นอก

จาก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” แล้ว การทำ�ความสะอาดพื้นที่สาธารณะที่มี
การใช้งานร่วมกันของคนจำ�นวนมาก อาทิ อาคารผู้ โดยสารสนามบิน โรงแรมทีพ่ กั
รถขนส่งสาธารณะ และสถานที่จัดประชุมต่างๆ ฯลฯ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยป้องกันการระบาดของเชื้อ
ก่อโรค COVID-19 ได้
หนึง่ ในผลิตภัณฑ์ฆา่ เชือ้ ทีก่ �ำ ลังได้รบั ความนิยมในปัจจุบนั คือ ผลิตภัณฑ์ “KEEEN Germ Killer
Blood, Scale & Oil Remover” ซึ่งเป็นหนึ่งใน “ผลิตภัณฑ์ ในบัญชีนวัตกรรมไทย” ซึ่งมีสำ�นักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานดูแล
ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ ผู้ก่อตั้ง และประธานกรรมการบริหาร บริษัทคีนน์ จำ�กัด
กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ KEEEN Germ Killer Blood, Scale & Oil Remover คือ น้�ำ ยาฆ่าเชือ้
ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ (Natural disinfectant) ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
เป็นผลงานทีต่ อ่ ยอดนวัตกรรมจากฐานงานวิจยั เดิม ผลิตภัณฑ์แบคทีเรียย่อยคราบน้�ำ มัน
หรือสารชีวภาพขจัดคราบน้ำ�มัน (Bio dispersant) ซึ่งร่วมวิจัยกับศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.)
“ผลิตภัณฑ์ KEEEN Germ Killer Blood, Scale & Oil Remover สามารถใช้
ทำ�ความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคได้ทั้งในบ้านเรือนและการสาธารณสุข สามารถฆ่าเชื้อ
แบคทีเรียก่อโรคทั้งแกรมบวก แกรมลบ เชื้อรา และเชื้อไวรัส ได้ถึง 99.99%
ในทุกพื้นผิวสัมผัส ทั้งบนพื้นผิว (Surface) และที่ลอยอยู่ ในอากาศ (Airborne)
ดร.วสัันต์์ อริิยพุุทธรััตน์์
สามารถใช้ทำ�ความสะอาดสิ่งสกปรก คราบเลือด สารคัดหลั่งปนเปื้อน คราบไขมัน
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คราบทีเ่ กิดจากเชือ้ รา คราบตะกรันทีป่ นเปือ้ น
บริเวณพื้นผิว รวมทั้งยังช่วยขจัดกลิ่นไม่
พึงประสงค์
“ทีส่ �ำ คัญผลิตภัณฑ์ยงั มีเทคโนโลยีฉดี พ่น
แบบละอองน้�ำ (Fumigation) ช่วยเพิม่ พืน้ ทีผ่ วิ
และประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้ดีขึ้น

โดยมีผลรับรองจากต่างประเทศ และยังเป็น
ผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่ ได้ ใบรับรองจากยุโรป
ที่เรียกว่า ECOCERT (Natural product
Certification) และได้ ใบรับรองว่าปลอดภัย
เมื่อสัมผัสอาหาร (Food grade) จาก NSF
(National Sanitation Foundation)

สหรั ฐ อเมริ ก า รวมทั้ ง ยั ง ได้ ขึ้ น ทะเบี ย น
สิ น ค้ า ในบั ญชี น วั ตกรรมไทยเพื่อจำ�หน่าย
ให้ กั บ ตลาดหน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ จั ด ซื้ อ
ง่ายขึ้นด้วย”
ปัจจุบันนวัตกรรม Germ Killer Blood,
Scale & Oil Remover เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์
ที่กำ�กับดูแลโดยสำ�นักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์ฆา่ เชือ้
จากสารสกั ดจากธรรมชาติ ห นึ่งเดีย วของ
ประเทศไทยที่มีการนำ�ไปใช้งานจริง ได้รับ
การตรวจรับรองจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดลในการนำ�ไปใช้ฆ่าเชื้อ
ไวรัสโรคมือเท้าปากและไวรัสทางเดินหายใจ
เช่น H5N1 นอกจากนั้นล่าสุดบริษัทเอเชีย
คลีนนิง่ จำ�กัด และบริษทั เอสบีแอล ซัพพลาย
จำ�กัด ผู้แทนจำ�หน่ายนวัตกรรมดังกล่าวได้
นำ�ไปใช้ฉีดพ่นภายในอาคารผู้ โดยสารพื้นที่
สนามบินอูต่ ะเภาทัง้ หมด ในช่วงการนำ�คนไทย
กลับจากประเทศจีน เมือ่ ต้นเดือนกุมภาพันธ์
ที่ผ่านมา
รายละเอียด > https://bit.ly/2QH9q4A
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“ชุดทดสอบโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคพยาธิเส้นด้ายในคน”
ตรวจง่าย ตรวจเร็ว รู้ผลใน 15 นาที

รศ.

นพ.ชาญชัย พานทองวิรยิ ะกุล
รั ก ษ า ก า ร แ ท น อ ธิ ก า ร บ ดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า เป็นครัง้ แรก
ที่ ไ ทยสามารถผลิ ต ชุ ด ทดสอบสำ � เร็ จ รู ป ที่
สามารถตรวจสอบโรคพยาธิเส้นด้ายและ
โรคพยาธิใบไม้ในตับในคน ซึง่ สามารถตรวจสอบ
และอ่านผลได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ตอ้ งอาศัย
เครื่องมือแพทย์ราคาแพงและผู้เชี่ยวชาญ
ในการทดสอบ ชุดทดสอบนีจ้ ะช่วยหนุนเสริม
ศักยภาพในการทำ�งานของบุคคลากรด้าน
สาธารณสุข ให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่มี
อาการให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ และยังกระตุน้
ให้เกิดความเข้มแข็งด้านงานวิจัยในคนและ
สัตว์สาขาปรสิตวิทยาในกลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่
ศาสตราจารย์ ดร.วั น ชั ย มาลี ว งษ์
ศาสตราจารย์วจิ ยั ดีเด่น สำ�นักงานคณะกรรมการ
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ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(สกสว.) หั ว หน้ า โครงการ “ชุ ด ทดสอบ
โรคพยาธิใบไม้ตับและโรคพยาธิเส้นด้าย
ในคนแบบรวดเร็ว” หนึ่งในผู้สร้างสรรค์
ผลงานเผยว่า ผลงานทั้ง “Strongyloidiasis ICT Kit” สำ�หรับวินิจฉัยโรคพยาธิ
เส้นด้ายหรือโรคพยาธิสตรองจิลอยต์ ในคน
และ “Opisthorchiasis & Clonorchiasis
ICT Kit” สำ�หรับวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับ
ทั้งชนิดโอพิสทอร์ศิส วิเวอรินี (Opisthochis
viverrini; Ov) ที่พบในคนไทย และชนิด
คลอนอร์ คิ ส ไซเนนสิ ส (Clonorchis
sinensis: Cs) ที่ พ บในจี น เกาหลี และ
เวียดนาม เป็นนวัตกรรมชุดทดสอบแบบ
รวดเร็ ว ที่ ทั น สมั ย ชุ ด แรกของโลก โดย
อุปกรณ์นี้ ใช้เทคนิค Lateral flow คล้าย
การตรวจการตั้งครรภ์ สามารถใช้ตรวจหา
แอนติบอดี ในน้ำ�เลือดผู้ป่วย แล้วอ่านผล
ด้วยตาเปล่า ณ จุดทดสอบภายใน 15 นาที
ซึ่งบุคลากรในห้องปฏิบัติการทั่วไปสามารถ
ใช้ชุดทดสอบนี้ ได้

“เดิมทีวธิ กี ารตรวจหาพยาธิเส้นด้ายและ
พยาธิใบไม้ตับที่ดีที่สุดคือการนำ�อุจจาระมา
ตรวจใต้กล้องจุลทรรศน์ แล้วอาศัยนักปรสิต
วิทยาทีเ่ ชีย่ วชาญในการทำ�งาน ซึง่ ในบางครัง้
อุจจาระทีน่ �ำ มาตรวจก็ไม่มพี ยาธิหรือไข่พยาธิ
อยูใ่ นนัน้ แต่หากใช้ Strongyloidiasis ICT Kit
ในการตรวจพยาธิเส้นด้าย จะมีค่าความไว
93.3% และค่าความจำ�เพาะ 83.7% และ
หากใช้ Opisthorchiasis & Clonorchiasis
ICT Kit ในการตรวจพยาธิใบไม้ตับ จะมีค่า
ความไว 94.6% และค่าความจำ�เพาะ 91.2%”
โดยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ได้อธิบาย
ถึงความอันตรายของพยาธิทั้งสองว่า พยาธิ
เส้ น ด้ า ยเป็ น อั น ตรายต่ อ ผู้ ที่ ได้ รั บ สาร
สเตียรอยด์ ในขนาดสูงเป็นเวลานาน เมื่อ
ติ ด เชื้ อ พยาธิ ก ลุ่ ม นี้ จ ะมี ก ารติ ด เชื้ อ อย่ า ง
รุ น แรง และเกิ ด การติ ด เชื้ อ แบคที เรี ย ใน
กระแสเลือดทำ�ให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ ฉะนั้น
การวินิจฉัยโรคที่แน่ชัดจึงมีความสำ�คัญใน
ผู้ ป่ ว ยที่ จ ะเปลี่ ย นถ่ า ยอวั ย วะ หรื อ รั ก ษา
ด้วยยากลุ่มสเตียรอยด์
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“สำ�หรับพยาธิใบไม้ตับ คนไทยจะติดมา
จากการบริโภคปลาน้ำ�จืดที่มีเกล็ดแบบดิบ
ซึ่งอาจมีตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้
เมือ่ พยาธิใบไม้ตบั โตเต็มวัยพยาธิจะก่อให้เกิด
การอักเสบเรื้อรังที่ท่อน้ำ�ดี และแม้บางราย
จะกินยาถ่ายพยาธิทกุ ปีแต่ยงั คงบริโภคปลาดิบ
ดังเดิม ก็อาจติดพยาธิซ�้ำ ๆ จนท่อน้�ำ ดีเกิดการ
อักเสบเรือ้ รังและรุนแรงเร็วขึน้ ดังนัน้ การตรวจ
หาแอนติบอดีจงึ เป็นแนวทางใหม่ในการตรวจ
คั ด กรองหาผู้ ติ ด เชื้ อ พยาธิ ใ บไม้ ตั บ เพื่ อ
ป้องกันการเกิดมะเร็งท่อน้ำ�ดี”
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มอบ
ชุดตรวจทัง้ 2 ชนิด ให้ผแู้ ทนจากสำ�นักงาน
ป้องกันควบคุมโรค ผู้แทนจากโรงพยาบาล
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 โรงพยาบาล
และอบรมการใช้ ง านเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารตาม
ลำ�ดับ ทั้งนี้อุปกรณ์ชุดตรวจทั้ง 2 ชนิด ได้
รับทุนสนับสนุนในการทำ�วิจัยจาก สกสว.
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียด > https://bit.ly/33Luooa
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ระบบเกษตรอัจฉริยะ
(Handy Sense)

ศูนย์

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(เนคเทค) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(อว.) พัฒนา “ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Handy
Sense)”
ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผูอ้ �ำ นวยการ
เนคเทค กล่ า วว่ า เนคเทคได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง
ความสำ�คัญในการประยุกต์เทคโนโลยีไปสู่
งานด้านต่างๆ รวมถึงงานทางด้านเกษตรกรรม
ซึง่ เป็นภาคการผลิตสำ�คัญของไทยมายาวนาน
จึงให้ความสำ�คัญกับการพัฒนากระบวนการ
ทำ�เกษตรกรรมแบบแม่นยำ� สำ�หรับใช้ ในการ
ควบคุ ม ตั ว แปรสำ � คั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ การเจริ ญ
เติบโตของพืช เพื่อช่วยยกระดับการทำ�งาน
ของเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
“สำ�หรับเทคโนโลยี ‘ระบบเกษตรอัจฉริยะ
(Handy Sense)’ ที่เนคเทคพัฒนาขึ้นนั้น
เป็นผลงานวิจัยโดย คุณนริชพันธ์ เป็นผลดี
ผู้ ช่ ว ยวิ จั ย อาวุ โ ส และที ม ระบบไซเบอร์ กายภาพ หน่วยทรัพยากรด้านการคำ�นวณและ
ไซเบอร์-กายภาพ เนคเทค โดยเทคโนโลยี
นี้เป็น ‘นวัตกรรมเซนเซอร์เพื่อวิเคราะห์
และควบคุ ม ปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ ม ที่ มี
ผลสำ � คั ญ ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช ’
ประกอบด้วย เซนเซอร์อุณหภูมิ ความชื้น
ในอากาศ ปริมาณแสง ปริมาณการให้น้ำ�
ค่าความเป็นกรดด่าง ค่าความขุ่น ปริมาณ
ออกซิเจน โดยนำ�ข้อมูลของพืชแต่ละชนิด
มากำ � หนดตั ว แปรสำ � หรั บ ควบคุ ม สภาวะ
แวดล้ อ ม เพื่ อ ควบคุ ม สภาพแวดล้ อ มใน
การปลูกตัง้ แต่ตน้ ซึง่ จะส่งผลไปถึงการควบคุม
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ดร.พนิิตา พงษ์์ไพบููลย์์
คุณภาพ ประเมินปริมาณผลผลิต ลดต้นทุน
ในการผลิต รวมถึงช่วยควบคุมกระบวนการ
เพาะปลู ก ให้ ส ามารถออกผลผลิ ต ในช่ ว ง
ที่ มี ค วามต้ อ งการสู ง หรื อ ขาดแคลนเพื่ อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยในการทำ � งานเนคเทคได้ ใ ช้ ก าร
รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาการทำ�เกษตรกรรม
แบบวิถีชาวบ้าน มาผสานเข้ากับเทคโนโลยี
เพือ่ ทีจ่ ะช่วยยกระดับการทำ�งาน ซึง่ ชาวบ้าน
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จะสามารถนำ�ความรู้ที่ผ่านการรวบรวมนี้ ไป
ส่ ง ต่ อ ให้ กั บ เกษตรกรรุ่ น หลั ง ได้ ส ะดวก
ยิ่งขึ้นอีกด้วย”
รายละเอียด > https://bit.ly/2Uc677E
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“Microsoft Teams” แอปเรียนออนไลน์ฝ่าวิกฤตโควิด-19

การ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ทีข่ ยายเป็นวงกว้างไปทัว่ โลก
โดยที่ ยั ง คาดเดาสถานการณ์ ไ ม่ ไ ด้ ว่ า จะ
ยืดเยื้อยาวนานเพียงใด ทำ�ให้รัฐบาลต้อง
กำ�หนดมาตรการให้ประชาชนอยู่แต่ภายใน
บ้ า นหรื อ ที่ พั ก อาศั ย ของตนเอง เพื่ อ ลด
การแพร่ ก ระจายของเชื้ อ ไวรั ส ในพื้ น ที่
สาธารณะ รวมถึงสถานศึกษา กระทรวง อว.
จึงได้มีมาตรการให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
จัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ 100%
เพื่อไม่ให้การเรียนต้องสะดุด อนาคตต้อง
หยุ ด ชะงั ก นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนสามารถ
learning from home ได้ด้วยแอปพลิเคชัน
“Microsoft Teams”
“Microsoft Teams” คื อ นวั ต กรรม
ช่ ว ยยกระดั บ การเรี ย นการสอนออนไลน์
ที่พัฒนาขึ้นโดยไมโครซอฟท์ บริษัทผู้พัฒนา
เทคโนโลยี ซ อฟต์ แ วร์ ร ายใหญ่ ข องโลก
ซึง่ ล่าสุด กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ร่วมกับบริษัท
ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด นำ�แอปพลิ เ คชั น Microsoft Teams กั บ บริ ก าร
Microsoft Office 365 A1 บนแพลตฟอร์ม
ระดั บ โลกจากไมโครซอฟท์ ที่ ร องรั บ การ
ใช้งานบนระบบคลาวด์แบบไม่จำ�กัดจำ�นวน
ผู้ ใช้ มาให้บริการแก่มหาวิทยาลัยทัง้ 150 แห่ง
และนิสิต นักศึกษาอีก 2 ล้านกว่าคน ได้ ใช้
โปรแกรม Microsoft Teams ในการเรียน
การสอนออนไลน์ โดยไม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยใน
การใช้ซอฟต์แวร์ และนำ�มาใช้เป็นแพลต
ฟอร์ ม หลั ก สำ � หรั บ การเรี ย นการสอนของ
มหาวิทยาลัย ซึง่ จะช่วยยกระดับให้การศึกษา
นอกสถานที่เป็นไปในรูปแบบที่มากกว่าการ
ประชุมทางไกลผ่านวิดีโอทั่วไป

โปรแกรม Microsoft Teams สามารถ
รองรับการใช้งานในภาคการศึกษาได้อย่าง
เต็ ม รู ป แบบ รองรั บ ผู้ เ รี ย นได้ สู ง สุ ด ถึ ง
5,000 คนต่อ 1 ห้องเรียน โดยสามารถ
สร้างห้องเรียนย่อย เพื่อแบ่งกลุ่ม หรือแบ่ง
หัวข้อการเรียนได้กว่า 200 ห้องย่อย แชร์
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เอกสารขนาดใหญ่ ที่ สุ ด 15GB ต่ อ ไฟล์
และแก้ไขพร้อมกันได้สงู สุด 100 คน บนพืน้ ที่
เก็บขนาดใหญ่ที่มอบให้ฟรี บันทึกการสอน
เป็นวิดีโอเพื่อดูย้อนหลังได้ภายใน 10 นาที
หลังจบการสอนและสามารถกำ�หนดตาราง
เวลาการเรียนการสอนได้ โดยผูเ้ รียนสามารถ
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ระเบี
ย
ง
ข่าววิทย์เทคโนฯ ไทย

เข้าใช้งานได้จากทุกแพลตฟอร์มทั้งระบบ
ปฏิ บั ติ ก ารวิ น โดวส์ (Windows), ระบบ
ปฏิบัติการแมคโอเอส (MAC OS), ระบบ
ปฏิ บั ติ ก ารไอโอเอส (iOS), แอนดรอยด์
(Android) และบนเว็บไซต์ (Web Browser)

ที่ ม า : https://www.nstda.or.th/th/
news/13092-20200326-microsoft-teamsfor-edu%20cation
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กองบรรณาธิการ

เทคโนฯ โลก

ช่องโหว่ชั้นโอโซนปิดแคบลงอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลเปลี่ยนทิศทางลมกระแสหลัก
ของโลกกลับเป็นปกติ
28 มีนาคม ค.ศ. 2020

มีรายงานว่า ช่องโหว่ในชั้นโอโซนของบรรยากาศโลกยังคงมีแนวโน้มจะปิด
แคบลงเรื่ อ ยๆ และมี ก ารฟื้ น คื น สภาพมากพอ จนเริ่ ม ส่ ง ผลดี ต่ อ ระบบ
ภูมิอากาศของโลกโดยรวม

ผ

ลการศึกษาของทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติจาก
แคนาดา สหรัฐฯ และออสเตรเลีย ซึง่ ตีพมิ พ์ในวารสาร
Nature พบว่าการหนาตัวขึ้นของชั้นโอโซนที่เคยได้รับความ
เสี ย หาย ทำ � ให้ ก ระแสลมกรดซี ก โลกใต้ (Southern Jet
Stream) พัดกลับคืนสู่ทิศทางที่ควรจะเป็น จนหลายภูมิภาค
ในซีกโลกใต้ ไม่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศรุนแรงบ่อยครั้ง
เหมือนเดิม
ก่อนหน้านี้มีงานวิจัยที่พบว่า ช่องโหว่ในชั้นโอโซนส่งผล
รบกวนต่อสภาพอากาศโดยรวมของโลกได้ โดยการใช้สารเคมี
จำ�พวกคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน (ซีเอฟซี) ซึ่งมักใช้เป็นสาร
ทำ�ความเย็นและใช้ ในการผลิตสเปรย์ตา่ งๆ เป็นตัวการทำ�ลาย

ชั้นโอโซนให้บางลง
ส่วนประเทศแถบอเมริกาใต้ตอนกลาง เช่น ปารากวัย
อุรุกวัย บราซิลตอนใต้ และอาร์เจนตินาตอนเหนือ อาจมี
ปริมาณฝนลดลง แต่ภูมิภาคแถบพาตาโกเนียอย่างชิลีและ
อาร์เจนตินาตอนใต้จะมีฝนตกมากขึน้ และจะมีระดับความเข้ม
ของรังสีอัลตราไวโอเลตที่เป็นอันตรายลดลงด้วย
ข้อมูลจาก: BBC Thai
https://www.bbc.com/thai/international-52068333
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มนุษย์มี “วงปี” เหมือนต้นไม้ในเคลือบรากฟัน
บ่งบอกประวัติสุขภาพในอดีตได้
27 มีนาคม ค.ศ. 2020

เ

นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาจากมหาวิ ท ยาลั ย นิ ว ยอร์ ก ของสหรั ฐ ฯ พบว่ า ภายใน
เคลือบรากฟัน (Cementum) มีชั้นเนื้อเยื่อแข็งที่เรียงซ้อนกันตามกาลเวลา
คล้ายวงปีของต้นไม้ ซึง
่ ชัน
้ เนือ
้ เยือ
่ นีไ้ ด้บน
ั ทึกข้อมูลเหตุการณ์ส�ำ คัญในชีวต
ิ
ที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและจิตของคนคนหนึ่งเอาไว้เกือบทั้งหมด

พื่อพิสูจน์ถึงสมมติฐานดังกล่าว ทีมผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์
ตัวอย่างฟัน 47 ซี่ ที่ได้มาจากร่างของผูเ้ สียชีวติ ชาวมาลาวี
ซึ่งมีเชื้อสายชนเผ่าบันตู (Bantu) รวม 15 คน โดยแต่ละคน
มีอายุระหว่าง 25-69 ปี ในขณะที่เสียชีวิต
มีการวิเคราะห์ชนั้ เนือ้ เยือ่ ในเคลือบรากฟัน ซึง่ เป็นเนือ้ เยือ่
ทีแ่ ข็งขึน้ เพราะการสะสมตัวของแคลเซียม โดยเคลือบรากฟัน
จะต่างกับเนื้อฟันตรงที่มันสามารถงอกเติบโตได้ตลอดชีวิต
ของคนเรา ทั้งมีการค้นพบก่อนหน้านี้ว่า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
หลายชนิ ด มี ชั้ น ของเคลื อ บรากฟั น ซึ่ ง บั น ทึ ก ร่ อ งรอยของ
เหตุการณ์ที่ส่งผลสะเทือนต่อชีวิตและสุขภาพเอาไว้
ในกรณีของฟันจากหญิงเผ่าบันตู พบร่องรอยของชั้น
เคลือบรากฟันที่บางลงกว่าปกติ ในช่วงที่มีเหตุการณ์สำ�คัญ
ทางกายภาพ เช่น มีการคลอดบุตร ให้นมบุตร หรือถึงวัย
หมดประจำ�เดือน ซึ่ง “วงปี” ของชั้นเคลือบฟันสามารถบอก
ช่วงเวลาทีเ่ หตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ได้ตรงกับประวัตบิ คุ คลที่
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มีการบันทึกไว้อย่างแม่นยำ�
ในส่วนของฟันจากชายเผ่าบันตูนนั้ ชัน้ ของเคลือบรากฟัน
สามารถบ่งบอกถึงอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง รวมไปถึงเหตุการณ์
รุนแรงหรือความเปลี่ยนแปลงครั้งสำ�คัญในชีวิตที่ทำ�ให้เกิดค
วามเครียดได้ด้วย เช่น บ่งบอกถึงช่วงเวลาที่ถูกจับกุมคุมขัง
หรือช่วงปีที่พวกเขาโยกย้ายถิ่นฐานจากชนบทเข้ามาอาศัยใน
เมืองใหญ่
อย่างไรก็ตาม การอ่านประวัติสุขภาพจาก “วงปี” ของ
ชั้นเคลือบฟันมนุษย์ สามารถจะทำ�ได้ ในกรณีของเหตุการณ์
ใหญ่ๆ หรืออาการเจ็บป่วยเรื้อรังที่กินเวลานานเท่านั้น แต่ไม่
สามารถจะบันทึกเหตุการณ์ทั่วไปที่เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นประจำ�
และไม่สม่ำ�เสมอได้
ข้อมูลจาก: BBC Thai
https://www.bbc.com/thai/features-52046549
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นักวิจัยสหรัฐฯ ทดสอบยามาลาเรีย
หวังใช้รักษาโคโรนาไวรัส
20 มีนาคม ค.ศ. 2020

สำ�นักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นักวิจย
ั ในสหรัฐฯ ได้เริม
่ การศึกษาว่ายาทีใ่ ช้กน
ั อย่าง
แพร่หลาย และมีราคาถูกสองชนิด จะสามารถนำ�มาใช้ในการรักษาอาการจากเชื้อ
โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้หรือไม่

นั

กวิจัยที่ University of Minnesota เริ่มการศึกษา
ในสัปดาห์นี้ โดยใช้กลุม่ ตัวอย่าง 1,500 คน และอาศัย
ข้อมูลจากงานวิจยั ก่อนหน้านีข้ องนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ
ที่ว่า ยารักษาโรคมาลาเรียที่มีชื่อว่า ไฮดร็อกซีคลอโรควีน
(Hydroxychloroquine) จะสามารถใช้ปอ้ งกันหรือลดความรุนแรง
จากเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ได้หรือไม่
ยารักษามาลาเรียชนิดนี้กำ�ลังได้รับการทดสอบอยู่ใน
ประเทศจีน ออสเตรเลีย และฝรั่งเศส เช่นกัน
นอกจากนีย้ งั มีการทดสอบยาลดความดันโลหิต โลซาร์ทาน
(Losartan) ว่าจะช่วยรักษาอาการจากเชื้อก่อโรคโควิด-19
ได้หรือไม่เช่นกัน
จนถึงขณะนีย้ งั ไม่มวี คั ซีนหรือวิธรี กั ษาอาการจากเชือ้ ก่อโรค
โควิด-19 โดยมีแต่เพียงวิธีดูแลรักษาไปตามอาการที่เกิดขึ้น

เท่านั้น
ผู้ติดเชื้อก่อโรคโควิด-19 มักมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
แบบอ่อนๆ ในช่วงแรก แต่ราว 20% อาจติดเชือ้ รุนแรงทีอ่ าจนำ�ไป
สูอ่ าการปอดอักเสบและเสียชีวติ ได้หากไม่ได้รบั การรักษาอย่าง
ทันท่วงที
ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าอาจต้องใช้เวลานับปีกว่าที่จะมีวัคซีน
ป้องกันโคโรนาไวรัส ดังนั้นวิธีรักษาที่มีประสิทธิภาพจึงเป็น
สิ่งสำ�คัญอย่างยิ่งในตอนนี้
ข้อมูลจาก: VOA Thai
https://www.voathai.com/a/coronavirus-genericdrugs/5336158.html
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ภัทรา สัปปินันทน์
ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สวทช.

“จิ้งหรีด”

โปรตีนทางเลือกมาแรง
โอกาสธุรกิจไทยตีตลาดโลก
ปฏิเสธไม่ได้ว่า ‘แมลง’ กำ�ลังเป็นเทรนด์อาหารทางเลือกมาแรงและเป็นแหล่ง
โปรตีนแห่งอนาคต เพราะนอกจากแมลงจะมีโปรตีนสูงกว่าเนือ
้ วัว หมู และไก่แล้ว
การเพาะเลี้ยงแมลงยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่ามาก เนื่องจากใช้พื้นที่ น้ำ�
และอาหารในการเพาะเลีย
้ งไม่มาก แถมยังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นอ
้ ยกว่า
หลายเท่าตัว ดังจะเห็นได้จากวลีทเี่ ป็นกระแสเปลีย
่ นแปลงโลกว่า ‘Eat Insects to
Save the Planet’ ซึ่งแมลงที่ได้รับความนิยมขณะนี้ คือ “จิ้งหรีด (Cricket)”
หนึ่งในแมลงอุตสาหกรรมของไทย
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ใน

งาน สวทช.-วิทย์สัญจร วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค
จัดโดยสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) ได้มีการจัดเสวนาในหัวข้อ ‘โปรตีนทางเลือกจากแมลง
ธุรกิจเกษตรใหม่สำ�หรับชุมชน’ เวทีแลกเปลี่ยนถึงโอกาสและการ
ผลักดันสร้างธุรกิจใหม่ให้แก่จิ้งหรีดของไทย
คุณธนาภูมิ ม่วงเอี่ยม Co-founder & Chief Farming (CFO)
บริ ษั ท โกลบอล บั๊ ก ส์ เอเชี ย จำ � กั ด บริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต และส่ ง ออก
จิง้ หรีดแปรรูป ชีต้ วั เลขแนวโน้มทางเศรษฐกิจของตลาดแมลงทัว่ โลก
โดยอ้างอิงจาก Meticulous Research ว่า ธุรกิจนีม้ แี นวโน้มการเติบโต
แบบก้าวกระโดดมากกว่าร้อยละ 20 ภายใน 5 ปี (พ.ศ. 2561–2566) โดย
คาดว่าขนาดตลาดของประเทศไทยจะขยายจาก 23.25 ล้านดอลลาร์
สหรัฐในปี พ.ศ. 2561 เป็น 80.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2563
หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 18.9
“ผลิตภัณฑ์แมลงที่ ได้รับความนิยมในตลาดโลกมีหลายชนิด
ทัง้ ในรูปแบบแมลงทัง้ ตัว (Whole insect) และในรูปแบบอาหารแปรรูป
เช่น แมลงผง โปรตีนเชก โปรตีนบาร์ เครือ่ งดืม่ ลูกอม โดยผลิตภัณฑ์
ที่มีสัดส่วนตลาดสูงสุดคือแมลงผง (ร้อยละ 24)”
เมือ่ แนวโน้มตลาดธุรกิจแมลงกินได้ขยายวงกว้างมากขึน้ นับเป็น
โอกาสของประเทศไทยในการส่งออกแมลงไปขายทั่วโลก แต่การจะ
ทำ�ฟาร์มจิ้งหรีดเพื่อตีตลาดโลกได้นั้น ประตูด่านแรกที่ผู้ประกอบการ

ต้องผ่านให้ ได้คือมาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practice)
8202-2560 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำ�หรับฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด
จาก สำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
รศ. ดร.จิ ร าพร กุ ล สาริ น อาจารย์ ค ณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนึง่ ในคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐาน
สินค้าเกษตร ผู้มีส่วนช่วยกำ�หนดแนวปฏิบัติการใช้มาตรฐาน GAP

ตู้้�เพาะเลี้้�ยงจิ้้�งหรีีด
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ต่างกับเวย์ (Whey) โปรตีนจากนมวัว เพราะมีจุดขายที่เสริมมาอีกขั้น
คือกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
“สำ�หรับผู้ที่สนใจทำ�ธุรกิจอาหารจากจิ้งหรีด ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน
ที่แนะนำ�ให้ผลิตคือ ‘แมลงผง’ เพราะผู้บริโภคในตลาดโลกส่วนใหญ่
ยั ง ให้ ก ารยอมรั บ ในรู ป แบบนี้ ม ากกว่ า แบบแมลงทั้ ง ตั ว (Whole
Insect) และรูปแบบผงยังนำ�ไปใช้เป็นส่วนผสมของอาหารต่างๆ
เพือ่ เพิม่ โปรตีนได้งา่ ย เช่น โปรตีนเชก โปรตีนบาร์ พาสต้า ขนมปัง และ
ขนมขบเคีย้ ว หากสนใจทีจ่ ะแปรรูปเพือ่ จำ�หน่ายในระดับอุตสาหกรรม
ผูป้ ระกอบการสามารถทำ�วิจยั ร่วมกับศูนย์วจิ ยั ต่างๆ ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
ทางด้านอาหารแมลง รวมถึงศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์”
อย่างไรก็ดี โอกาสในการทำ�ธุรกิจทางด้านแมลงเป็นของเกษตรกร
และผู้ประกอบการไทยแล้ว หากเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่ทำ�
ธุรกิจทางด้านแมลง (หรือทางด้านอืน่ ๆ) ต้องการยกระดับประสิทธิภาพ
ในการทำ�งานด้วยการทำ�วิจัย ก็สามารถขอทุนสนับสนุนจาก สวทช.
ได้ผ่าน 2 โครงการ คือ โครงการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อชุมชน (CTAP) ซึ่งเป็นโครงการเพื่อยกระดับ
ศั ก ยภาพของเกษตรกรและวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเพื่ อ ให้ เ กิ ด การพึ่ ง พา
ตนเองอย่างยั่งยืน และโปรแกรมสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (ITAP) ซึ่งเป็นโครงการเพื่อให้บริการภาคอุตสาหกรรม
ในการวิจยั และพัฒนาเพือ่ ยกระดับเทคโนโลยีการผลิต โดยทัง้ 2 โครงการนี้
นอกจาก สวทช. จะให้ทุนสนับสนุนในการทำ�วิจัยแล้ว ยังช่วยจับคู่
ความต้องการในการพัฒนาเทคโนโลยีของท่านกับผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะทาง
และยังทำ�หน้าที่ ให้คำ�ปรึกษาและร่วมพัฒนาโครงการจนเกิดเป็น
ผลลัพธ์ทนี่ า่ พอใจ เป็นการใช้วทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
มาช่วยยกระดับ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้าการเกษตร ภายใต้แนวคิด
การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ BCG (Bio-CircularGreen) Economy Model

วััสดุุเพาะเลี้้�ยงจิ้้�งหรีีด
สำ�หรับฟาร์มจิง้ หรีดอธิบายว่า มาตรฐานนีม้ ขี นึ้ เพือ่ รับรองความสะอาด
ปลอดภัย และการบริหารจัดการทีเ่ ป็นระบบ ซึง่ จะส่งผลดีทงั้ แก่ผผู้ ลิต
ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม โดยหลังจากมีมาตรฐานออกมาเรียบร้อย
แล้ว คณะเกษตรศาสตร์ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เกษตร (สท.) สวทช. และกรมปศุสัตว์ ได้ร่วมกันศึกษาและพัฒนา
เพือ่ ยกระดับประสิทธิภาพการเลีย้ งจิง้ หรีดสู่ Smart farming และถ่าย
ทอดองค์ความรู้ ให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งจนถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับการ
ถ่ายทอดแล้วมากกว่า 500 ราย
“ฟาร์มเลีย้ งจิง้ หรีดทีผ่ า่ นมาตรฐาน GAP ต่างประสบความสำ�เร็จ
ในการเพาะเลีย้ งเป็นอย่างมาก เพราะผูบ้ ริโภคต่างเลือกสินค้าทีม่ าจาก
ฟาร์มที่ ได้มาตรฐาน ทำ�ให้ปัจจุบันมีความต้องการที่ล้นหลามจนไม่
สามารถผลิตได้ทนั โดยใบรับรองมาตรฐาน GAP ผูป้ ระกอบการสามารถ
ใช้เป็นใบเบิกทางในการจำ�หน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศได้อีกด้วย
เพราะมาตรฐาน GAP เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อย่างไรก็ตามบาง
ประเทศอาจมีข้อกำ�หนดเฉพาะที่แตกต่างออกไป”
นอกจากการพัฒนาฟาร์มและผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐานสากลเพือ่
ให้ได้การยอมรับจากตลาดโลกแล้ว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทหี่ ลากหลาย
ตอบโจทย์ผู้บริโภค โดยเฉพาะการเจาะตลาด Functional food ยัง
เป็นกุญแจสำ�คัญในการแปรรูปอาหารและสร้างความต้องการอาหาร
จากแมลงให้เพิ่มสูงขึ้น
รศ. ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำ�นวยการ ศูนย์นวัตกรรมอาหาร
และบรรจุภัณฑ์ (FIN) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะนำ�ว่า จุดขาย
ของจิง้ หรีด คือ การเป็นทางเลือกในการบริโภคโปรตีน ประจวบเหมาะ
กับความนิยมในการบริโภคโปรตีนเพือ่ ดูแลสุขภาพ ซึง่ เป็นเทรนด์ตอ่ เนือ่ ง
มากว่า 3 ปีแล้ว ดังนั้นจิ้งหรีดจึงเป็นหนึ่งในโปรตีนที่น่าจับตามองไม่
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ภัทรา สัปปินันทน์
ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สวทช.

“หอมนาคา”

ข้าวเหนียวสะเทินน้ำ�สะเทินบก
‘ข้าวเหนียว’ เป็นตัวแทนความมัน
่ คงทางอาหารของพืน
้ ทีภ
่ าคเหนือและอีสาน
เพราะเป็นอาหารหลักของคนในพื้นที่ แต่ด้วยปัญหาโลกร้อนในปัจจุบัน
ทุง
่ นาแดนนีจ
้ ง
ึ ประสบปัญหาทัง
้ น้�ำ ท่วมและความแห้งแล้งมาตลอด ผลผลิต
ที่ได้ไม่เคยทัดเทียมพื้นที่อื่นซึ่งอุดมสมบูรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจเป็นทางออกหนึ่งที่จะช่วยให้ชาวนารอดพ้นจากวิกฤติภัยธรรมชาตินี้
ได้ โดยไม่ต้องรอโชคชะตาจากฟ้าฝนกำ�หนด
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สำ�

นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) โดย ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพ
แห่งชาติ (ไบโอเทค) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พัฒนา ‘ข้าวหอมนาคา’ ข้าวเหนียวพันธุ์
ใหม่ที่ทนทานต่อภาวะน้ำ�ท่วมฉับพลัน ทนแล้ง และทนโรค จนเรียก
ได้ว่า ‘ข้าวสะเทินน้ำ�สะเทินบก’ ได้สำ�เร็จเป็นครั้งแรกของไทย
ดร.ธีรยุทธ ตูจ้ นิ ดา ผูอ้ �ำ นวยการกลุม่ วิจยั เทคโนโลยีชวี ภาพพืช
และการจัดการแบบบูรณาการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. กล่าวว่า ปัญหาหลักของ
การปลูกข้าวเหนียวทีพ่ นี่ อ้ งชาวนาต้องเผชิญ คือ ‘ข้าวล้ม’ เพราะข้าว
เหนียวพันธุ์ไทยเป็นข้าวต้นสูง เวลาที่ลมฝนมาแรง ข้าวจะล้มนอน
แม้ยงั ออกไม่เต็มรวง ปีไหนแล้ง ‘ขาดน้�ำ ’ ผลผลิตก็จะออกน้อย หนำ�ซ้�ำ
ยังต้องเผชิญกับโรคไหม้และโรคขอบใบแห้งที่ทำ�ให้การเจริญเติบโต
ไม่สมบูรณ์ สิ่งเหล่านี้เป็นความทุกข์ของคนทำ�นา เพราะชะตาชีวิต

ของพวกเขาต้องแขวนอยูบ่ นปัจจัยเสีย่ งต่างๆ นักวิจยั ไทยจึงพยายาม
วิจัยพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเหนียวเพื่อเอาชนะปัญหาดังกล่าวให้ชาวนา
มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จนในปี ที่ ผ่ า นมา ไบโอเทค สวทช. ร่ ว มกั บ
คุณศรีสวัสดิ์ ขันทอง และคณะผู้วิจัย พัฒนาข้าวเหนียวสายพันธุ์ข้าว
หอมนาคาทีแ่ ก้ปญ
ั หาหลักทัง้ หมดได้ส�ำ เร็จ โดยใช้เทคโนโลยีดา้ นจีโนม
ศึ ก ษาระดั บ พั น ธุ ก รรมของข้ า วไทย จนรู้ ถึ ง ยี น ต่ า งๆ ที่ ทำ � หน้ า ที่
ควบคุมลักษณะโดดเด่นของข้าว ทำ�ให้นักวิจัยสามารถเพิ่มยีนเด่นลด
ยีนด้อยในข้าวเหนียวพันธุ์ไทยได้ ผ่านการผสมและคัดเลือกพันธุอ์ ย่าง
เหมาะสม จนได้เป็นข้าวเหนียวสายพันธุ์ ใหม่ที่มีลักษณะตามต้องการ
‘สะเทินน้ำ�สะเทินบก’ คือ คำ�สำ�คัญที่สะท้อนถึงจุดแข็งของ
‘ข้าวหอมนาคา’ เพราะการจะแข็งแกร่งยืนหยัดอยู่ถึงฤดูเก็บเกี่ยว
อย่างสมบูรณ์ ได้ ข้าวที่ปลูกจะต้องทนทานต่อการแช่อยู่ใต้น้ำ�เมื่อ
ฝนมา และทนต่อความแห้งแล้งเมือ่ ฝนไป ตามลักษณะพืน้ ทีร่ มิ น้�ำ โขง
“ข้าวเหนียวสายพันธุ์นี้ถูกพัฒนาขึ้นให้สอดรับกับสภาพพื้นที่

ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา
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จึงสามารถจมอยู่ ในน้ำ�ได้นาน 1–2 สัปดาห์ เป็นที่มาของชื่อ ‘นาคา’
ซึ่งสื่อถึงการที่ทุ่งนาถูกแช่คาอยู่ใต้น้ำ� และทนทานต่อการขาดน้ำ�ใน
บางระยะของการปลูกข้าวได้ โดยข้าวหอมนาคาเมื่อผ่านทั้งสอง
สถานการณ์นแี้ ล้วข้าวยังคงออกรวงได้ดดี งั เดิม ทีส่ �ำ คัญยังทนทานต่อ
โรคไหม้และขอบใบแห้ง อีกสาเหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้ชาวนาสูญเสีย
ผลผลิต
“ไม่เพียงแข็งแกร่งทนทาน ‘ข้าวหอมนาคา’ ยังปลูกได้ทงั้ ปี เพราะ
ข้าวหอมนาคาเป็นข้าวไม่ไวแสง มีระยะเวลาในการปลูกประมาณ
130–140 วัน จึงปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรัง ทำ�ให้ชาวนามีรายได้
เพิ่ ม ขึ้ น ที่ สำ � คั ญ ข้ า วหอมนาคายั ง มี จุ ด เด่ น ตรงที่ ลำ � ต้ น ไม่ สู ง
ทำ�ให้เก็บเกี่ยวง่าย สามารถเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องทุ่นแรงแทนการใช้
แรงงานคน สอดรับกับการทำ�นาสมัยใหม่และแนวโน้มการเปลีย่ นแปลง
ในอนาคตที่เครื่องจักรจะเข้ามาแทนที่ โดยผลจากการทดลองปลูก
พบว่าในพื้นที่ภาคเหนือสามารถเก็บผลผลิตได้ 800–900 กิโลกรัม
ต่ อ ไร่ และภาคอี ส านมี ผ ลผลิ ต สู ง ถึ ง 700–800 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่
ต่างจากเดิมที่มักมีผลผลิตเพียง 400–500 กิโลกรัมต่อไร่เท่านั้น”
‘ปลูกข้าวตามใจคนกิน’ เป็นวลีหนึ่งที่อธิบายข้าวเหนียวพันธุ์
‘หอมนาคา’ ได้เป็นอย่างดี เพราะคนไทยชอบรับประทานข้าวที่หอม
และนุ่ ม ซึ่ ง ข้ า วเหนี ย วหอมนาคามี ค วามโดดเด่ น ทางพั น ธุ ก รรม
ในทั้ ง สองเรื่ อ งนี้ เมื่ อ นำ � ไปนึ่ ง จะมี ก ลิ่ น หอมฟุ้ ง ชวนรั บ ประทาน

หยิ บ ไม่ ติ ด มื อ แม้ จ ะวางตั้ ง ทิ้ ง ไว้ ก็ ยั ง ไม่ แ ข็ ง ที่ สำ � คั ญ เมื่ อ นำ � ไป
อุ่นซ้ำ�ข้าวก็ยังไม่เละ จึงได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคที่ ได้ทดลอง
รับประทาน นอกจากความแข็งแกร่งของสายพันธุ์และความอร่อย
ถูกปากผูบ้ ริโภค สิง่ สำ�คัญของการพัฒนาสายพันธุข์ า้ วที่ไม่ควรมองข้าม
คือ การคำ�นึงถึงอนาคตที่มั่นคงของชาวนาผู้ปลูกข้าวสายพันธุ์นี้
“ในส่วนของแผนการรองรับที่จะเกิดขึ้น หลังจากมีการกระจาย
พันธุ์ไปปลูกอย่างแพร่หลายในภาคเหนือและอีสาน คณะวิจยั ตัง้ เป้าที่
จะดำ�เนินการขึ้นทะเบียนพันธุ์กับกรมวิชาการเกษตร และเผยแพร่
ความรูเ้ รือ่ งการปลูกเมล็ดพันธุ์ เพือ่ ให้ชาวนาสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์
ได้เอง ลดการพึ่งพิงรัฐหรือนายทุน ในด้านการค้าคณะวิจัยได้เจรจา
กับโรงสีต่างๆ ถึงข้อเด่นของข้าวสายพันธุ์นี้เพื่อให้เกิดการรับซื้อไป
จำ � หน่ า ยต่ อ ซึ่ ง โรงสี ค่ อ นข้ า งให้ ค วามสนใจ นอกจากนั้ น ยั ง
มี ก ารทดสอบเรื่ อ งการแปรรู ป เช่ น การพองตั ว เป็ น ข้ า วพอง
ผลที่ ได้ก็ออกมาดีเช่นกัน จึงอยู่ ในช่วงของการเจรจาให้ โรงงานได้
นำ�ไปลองใช้เป็นวัตถุดิบอาหารแปรรูป ส่วนสุดท้ายคือทางด้าน
ผลกำ�ไรจากการขายข้าวที่ชาวนาจะได้รับ คณะวิจัยมีความเห็นว่า
ราคาข้าวน่าจะอยู่ในเกณฑ์ทั่วไปของราคาตลาด เพื่อให้เกิดการซื้อ
ง่ายขายคล่อง กำ�ไรที่ชาวนาได้เพิ่ม จะมาจากปริมาณผลผลิตที่ ได้
มากขึ้นจากแต่ละรอบการปลูก และปริมาณการใช้ยาและสารเคมี
ที่ลดน้อยลง”
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การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเหนียวครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งผลงานสำ�คัญ
ของการนำ�วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามาบรรเทา
ความทุกข์ร้อนให้กับชาวนา ทำ�ให้พวกเขาสามารถปลูกข้าวได้ผลผลิต
ปริมาณมากขึ้น ท่ามกลางภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ อีกทั้งยังมีแนวโน้มอันดีที่จะได้รับการตอบรับจาก
ตลาดทั้งในส่วนของตลาดข้าวและอุตสาหกรรมแปรรูป หลังจาก
การจดทะเบียนพันธุ์ซึ่งกำ�ลังอยู่ในขั้นตอนการดำ�เนินงานเสร็จสิ้น
รอยยิ้มคงจะปรากฏชัดขึ้นอีกครั้งบนใบหน้าของชาวนาภาค
เหนือและอีสาน กลุม่ คนทีเ่ ปรียบดัง่ กระดูกสันหลังของชาติไทย
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ภัทรา สัปปินันทน์
ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สวทช.

NPV
ไวรัสกำ�จัดหนอนศัตรูพืช
ไร้สารเคมี ไม่ตกค้าง ไม่ดื้อยา

หนอนกระทูห
้ อม หนอนกระทูผ
้ ก
ั และหนอนเจาะสมอฝ้าย ขึน
้ ชือ
่ ว่าเป็นแมลงศัตรูพช
ื ตัวฉกาจ
ที่ทำ�ลายพืชเศรษฐกิจของไทย ไม่ว่าจะเป็น องุ่น สตรอว์เบอร์รี กระเทียม ข้าวโพด
ผักตระกูลกะหล่�ำ ผักสลัด หอมแบ่ง เป็นต้น ทีผ
่ า่ นมาเกษตรกรใช้วธ
ิ ก
ี �ำ จัดด้วยการฉีดพ่น
สารเคมี แม้จะให้ผลดี แต่กม
็ ผ
ี ลเสียต่อสุขภาพทัง
่ ผูผ
้ ลิต และผูบ
้ ริโภค อีกทัง
้ ยังส่งผลเสีย
ต่อคุณภาพดินในระยะยาว ขณะเดียวกันปัจจุบน
ั มีเกษตรกรหันมาทำ�เกษตรอินทรียจ
์ �ำ นวน
มาก จึงทำ�ให้ ‘สารชีวภัณฑ์’ สำ�หรับใช้ควบคุมและกำ�จัดแมลงศัตรูพืชเป็นที่ต้องการ
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นายสัมฤทธิ์ เกียววงศ์

หนอน

นายสัมฤทธิ์ เกียววงศ์ นักวิชาการอาวุโส ทีมวิจยั เทคโนโลยีไวรัส
เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช ไบโอเทค สวทช. อธิบายว่า “ไวรัส NPV
(Nuclear Polyhedrosis Virus)” เป็นกลุ่มไวรัสที่ก่อโรคกับหนอน
(แมลงศัตรูพืช) โดยกลไกการทำ�งานของไวรัสจะเกิดขึ้นเมื่อหนอน
กินพืชทีเ่ กษตรกรฉีดพ่นไวรัสไว้ จากนัน้ ไวรัสจะก่อโรคในกระเพาะอาหาร
ของหนอน ทำ�ให้หนอนไม่อยากอาหารภายใน 2 วัน และตายภายใน
5 วัน โดยไวรัส NPV มีประสิทธิภาพเทียบเท่าสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช
แต่มรี าคาทีถ่ กู กว่า และยังมีจดุ แข็งคือไม่กอ่ ให้เกิดการดือ้ ยาอีกด้วย
“ไวรัส NPV ทำ�งานแบบจำ�เพาะเจาะจงกับหนอนแต่ละชนิด
จึงมัน่ ใจได้วา่ มีความปลอดภัยสูง ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิง่ มีชวี ติ
อื่นๆ ในตอนนี้ ไวรัส NPV ที่ ไบโอเทคพัฒนาขึ้นมี 3 สายพันธุ์ สำ�หรับ
กำ�จัดศัตรูพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด คือ หนอนกระทู้ผัก (กินผักใบเขียว)
หนอนกระทูห้ อม (กินกระเทียม) และหนอนเจาะสมองฝ้าย (กินข้าวโพด)
การใช้งานทำ�ได้ง่ายเพียงนำ�ไวรัสผสมน้ำ�ในสัดส่วนที่กำ�หนดแล้ว

กระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก และหนอน
เจาะสมอฝ้าย ขึน้ ชือ่ ว่าเป็นแมลงศัตรูพชื
ตัวฉกาจทีท่ �ำ ลายพืชเศรษฐกิจของไทย ไม่วา่ จะเป็น องุน่ สตรอว์เบอร์รี
กระเทียม ข้าวโพด ผักตระกูลกะหล่�ำ ผักสลัด หอมแบ่ง เป็นต้น ทีผ่ า่ นมา
เกษตรกรใช้วิธีกำ�จัดด้วยการฉีดพ่นสารเคมี แม้จะให้ผลดี แต่ก็มีผล
เสียต่อสุขภาพทั่งผู้ผลิต และผู้บริโภค อีกทั้งยังส่งผลเสียต่อคุณภาพ
ดินในระยะยาว ขณะเดียวกันปัจจุบันมีเกษตรกรหันมาทำ�เกษตร
อินทรีย์จำ�นวนมาก จึงทำ�ให้ ‘สารชีวภัณฑ์’ สำ�หรับใช้ควบคุมและ
กำ�จัดแมลงศัตรูพืชเป็นที่ต้องการ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย
ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) พัฒนา
‘ไวรัส NPV’ สารกำ�จัดแมลงศัตรูพืชประสิทธิภาพสูง เพื่อเป็นทาง
เลือกหนึ่งให้เกษตรกรใช้ทดแทนสารเคมีได้ทั้งการทำ�เกษตรแบบ
เคมีและอินทรีย์
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ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา
และข้าวโพดหวาน ฯลฯ กล่าวเสริมในฐานะผู้ประกอบการที่ใช้ไวรัส
NPV ของไบโอเทคมากว่า 5 ปีว่า ที่บริษัทได้ ใช้ ไวรัส NPV กำ�จัด
ศั ต รู พื ช สำ � คั ญ ทั้ ง 3 ชนิ ด เพราะไวรั ส NPV มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในการกำ�จัดที่ดีมาก ไม่มีสารพิษอันตราย ยืนยันได้จากการที่บริษัท
ได้มาตรฐาน Organic Thailand ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM ซึ่งช่วย
สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค จนปัจจุบันสินค้าได้มีการนำ�ไปวาง
จำ�หน่ายในห้างร้านชั้นนำ�ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพฯ
“ไบโอเทคไม่เพียงผลิตไวรัส NPV เพือ่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ทำ�ฟาร์มให้แก่ผู้ผลิตแบบออร์แกนิก แต่ทีมงานจากไบโอเทคยังช่วย
สนับสนุนข้อมูลการใช้งานไวรัสให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น
อัตราส่วน ความถี่ และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการใช้งาน ผลจาก
การแนะนำ�ของไบโอเทคทำ�ให้บริษทั สามารถใช้ไวรัสเพือ่ ป้องกันหนอน
ศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมอมา”

ฉีดพ่นไปที่พืช”
ด้าน ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผู้อำ�นวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรม
สุขภาพสัตว์และการจัดการ ไบโอเทค สวทช. กล่าวว่า นอกจากไวรัส
NPV 3 ชนิดข้างต้น ไบโอเทคยังมีแนวคิดที่จะนำ�เทคโนโลยีจีโนมมา
ถอดรหัสพันธุกรรมของไวรัส NPV ว่ายีนส่วนใดของไวรัสมีบทบาท
ในการทำ�ลายแมลงสูง เพื่อให้นักวิจัยสามารถคัดเลือกไวรัสชนิด
ใหม่มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ไว ไม่ตอ้ งลองผิดลองถูกเหมือนในอดีต
และเมื่อเกิดเหตุการณ์อุบัติใหม่ของแมลงศัตรูพืชขึ้น นักวิจัยจะ
สามารถใช้เทคโนโลยีนี้พัฒนาไวรัส NPV เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ในการควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
ขณะที่ นายเอกราช เครื่องพนัด ผู้จัดการทั่วไป บริษัทริมปิง
ออร์แกนิคฟาร์ม จำ�กัด บริษัทผู้ผลิตและจำ�หน่ายผักออร์แกนิก ทั้ง
ผักสลัด อาทิ สลัดคอส บัตเตอร์เฮด กรีนโอ๊ก เรดโอ๊ก ฯลฯ และ
ผักผลไม้ทคี่ นไทยนิยมบริโภค เช่น ผักบุง้ ผักกาดขาว แตงกวา มะเขือเทศ
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นายเอกราช เครื่องพนัด
“ไวรัส NPV” สำ�หรับกำ�จัดศัตรูพืช เป็นอีก
หนึ่งผลงานสำ�คัญที่ ไบโอเทค สวทช. ได้นำ�
ความเชี่ ย วชาญทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้าง
มูลค่าเพิ่มในการทำ�การเกษตรให้แก่เกษตรกร
โดยคำ�นึงถึงการเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม สอดคล้อง
กับหลัก BCG (Bio-Circular-Green) Economy
Model
สำ�หรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่
ไบโอเทค สวทช.
โทรศัพท์ 02-564-6700 ต่อ 3305
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ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“จ้ำ�ม่ำ�-จำ�เสื่อม-ใจสลาย”

วลีเตือนใจ จากผลการวิจัยโดยแพทย์
ปัจจุบัน คนไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำ�เนินชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีเมือง
พฤติกรรมการบริโภคอาหารก็เปลีย
่ นแปลงไปเช่นกัน คุณภาพของอาหารลดน้อยลง และ
อาหารหลายชนิดทีไ่ ด้รบ
ั ความนิยมในการบริโภคเป็นอาหารทีม
่ ไี ขมันและแคลอรีสง
ู ส่งผล
ให้มีอุบัติการณ์อ้วนลงพุงสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า
ประชากรไทยมีภาวะอ้วนลงพุงอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังนั้น ภาวะอ้วนลงพุงจึงจัดเป็น
ปัญหาสาธารณสุขที่สำ�คัญในประเทศ เช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลก
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ปัจ

จุบัน คนไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำ�เนินชีวิต
ให้สอดคล้องกับวิถีเมือง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน คุณภาพของอาหารลดน้อยลง และอาหาร
หลายชนิดที่ ได้รับความนิยมในการบริโภคเป็นอาหารที่มีไขมันและ
แคลอรีสงู ส่งผลให้มอี บุ ตั กิ ารณ์อว้ นลงพุงสูงขึน้ เป็นอย่างมาก ข้อมูล
จากกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า ประชากรไทยมีภาวะอ้วนลงพุง
อย่างต่อเนือ่ งทุกปี ดังนัน้ ภาวะอ้วนลงพุงจึงจัดเป็นปัญหาสาธารณสุข
ที่สำ�คัญในประเทศ เช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลก
ข้อมูลจากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า การบริโภคอาหารที่มีปริมาณ
ไขมันและแคลอรีสูง ไม่เพียงทำ�ให้เกิดภาวะอ้วนลงพุง แต่ยังส่งผล
ต่อการทำ�งานของหัวใจและหลอดเลือด ส่งผลต่อความจำ�และ
ความสามารถในการเรียนรู้ และอาจนำ�ไปสู่การเป็นโรคสมองเสื่อม
หรือโรคอัลไซเมอร์
กลไกที่ทำ�ให้ร่างกายทำ�งานผิดปกติ เริ่มต้นจากการสะสมของ
ไขมันทั่วร่างกายโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้อง ซึ่งทั่วไปมักเรียกกันว่า
“อ้วนลงพุง” ไขมันทีส่ ะสมบริเวณหน้าท้องจะทำ�ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
สำ�คัญคือ ปริมาณไขมันในเลือดเพิ่มขึ้นและมีการสะสมของไขมัน
ในอวัยวะต่างๆ มากขึ้น ส่งผลกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเครียด
ออกซิเดชัน (Oxidation stress) ทั่วร่างกาย ทำ�ให้เซลล์ต่างๆ
อาทิ เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจและเซลล์สมองเกิดภาวะดื้อต่อฮอร์ โมน
อินซูลิน (Insulin resistance) ซึ่งเป็นฮอร์ โมนหลักที่ใช้ควบคุมระดับ
ไขมันและน้ำ�ตาล ผู้ป่วยที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินในระยะเริ่มต้นจะไม่
ปรากฏอาการแต่อย่างใด แต่ภาวะดื้อต่อฮอร์ โมนอินซูลินจะส่งผล
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ให้ผู้ป่วยที่อ้วนลงพุงมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ
และโรคสมองเสื่อมมากขึ้นกว่าคนปกติ
นอกจากภาวะดื้อต่ออินซูลินที่กล่าวถึงในข้างต้นแล้ว การบริโภค
อาหารที่มีปริมาณไขมันสูง ยังส่งผลให้เกิดความผิดปกติของระดับ
ไขมันในเลือด (Dyslipidemia) โดยจะมีการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณไขมันชนิด
ไม่ดี เช่น ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) คอเลสเตอรอล (Cholesterol)
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โรคอ้วนร่วมกับภาวะดื้อต่อฮอร์ โมนอินซูลิน มีระดับ FGF21 สูงขึ้น
แต่การให้ FGF21 เข้าไปเพิ่ม จะส่งผลต่อการเพิ่มความสามารถใน
การทำ�งานของไมโทคอนเดรียของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจและสมอง
ทำ�ให้เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจและสมองทำ�งานได้ดีขึ้น
สำ�หรับผลของการศึกษาในระดับคลินกิ คณะวิจยั ได้ “ทำ�การศึกษา
ในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะอ้วนลงพุง เพือ่ ศึกษาบทบาทของ FGF21 ต่อการทำ�งาน
ของสมอง” ผลจากการวิจยั แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยทางด้านเมแทบอลิก
(Metabolic) มีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้และความจำ� และผลจาก
การให้กลุม่ เป้าหมายทำ�แบบทดสอบ Montreal Cognitive Assessment
scale (MoCa) พบว่า ยิ่งมีภาวะอ้วนลงพุงมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีความ
บกพร่องในการเรียนรู้และความจำ�มากยิ่งขึ้นเท่านั้น
โดยทางทีมวิจัยยังค้นพบอีกว่า ค่าดัชนีมวลกาย รอบเอว ระดับ
HbA1c (ระดับน้ำ�ตาลสะสมในเลือดตลอดระยะเวลา 2-3 เดือน)
และระดับ FGF21 มีความสัมพันธ์ โดยตรงและสูงที่สุด ต่อการมี
ภาวะบกพร่องในการเรียนรูแ้ ละความจำ� ในผูป้ ว่ ยทีอ่ ายุนอ้ ยกว่า 65 ปี
ที่มีภาวะอ้วนลงพุง และยังชี้ ให้เห็นว่าควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่อง
ความสำ�คัญของ FGF21 กับการทำ�งานของสมอง โดยเฉพาะส่วน
การเรียนรู้และความจำ�
ทัง้ นีท้ มี วิจยั ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างระดับ FGF21
และค่าทาง Metabolic ในผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนลงพุงว่า ระดับ FGF21
ในเลือดของผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนลงพุง อาจนำ�มาใช้เป็นตัวบ่งชี้เพื่อ
พยากรณ์ความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ โดย
คณะผู้วิจัยได้จดสิทธิบัตรองค์ความรู้เรื่องความสัมพันธ์และตัวบ่งชี้
ดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม การค้นพบในส่วนนี้จำ�เป็นที่จะต้องทำ�
การวิจัยและศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มประชากรที่มีขนาดใหญ่ต่อไป
อีกทั้งคณะวิจัยยังได้แสดงให้เห็นว่า การกระตุ้นเส้นประสาท
เวกัสของสมองที่มีผลต่อการทำ�งานของหัวใจและสมองของหนูที่
มีภาวะอ้วนร่วมกับภาวะดื้อต่อฮอร์ โมนอินซูลิน จะส่งผลให้ ไมโท
คอนเดรียของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจและเซลล์สมองทำ�งานได้ดีขึ้น
ซึ่งสามารถนำ�เอาองค์ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ ใช้ต่อได้
ทั้งหมดข้างต้นคือส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ ใหม่ที่ได้จากโครงการ
วิจัยนี้ ซึ่งก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างชัดเจน อีกทั้งยัง
สามารถนำ�เอาองค์ความรู้นี้ ไปใช้ ในการปรับปรุงการดูแลรักษาผู้ป่วย
ที่มีภาวะอ้วนลงพุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ได้กล่าวไว้ว่า
“เมื่อผู้ป่วยมีคุณ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น เขาจะเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการ
พัฒนาประเทศต่อไป”

ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร
และ LDL (ไขมันไม่ดี) ในขณะที่ HDL (ไขมันดี) ในเลือดจะลดลง ซึ่ง
ภาวะผิดปกติของระดับไขมันในเลือดสามารถกระตุน้ ให้เกิดกระบวน
การอักเสบ ร่วมกับกระบวนการเครียดออกซิเดชันทัว่ ร่างกาย ผลเสีย
ดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงไปยังไมโทคอนเดรีย (Mitochondrion) ซึง่ เป็น
แหล่งสร้างพลังงานสำ�คัญให้กับเซลล์ต่างๆ รวมทั้งหัวใจและสมอง
ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการทำ�งานของอวัยวะสำ�คัญทั้งสองส่วนนี้
จากความสำ�คัญดังกล่าวข้างต้น ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.
นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักวิจยั แกนนำ� สวทช. และคณะวิจยั จึงทำ�วิจยั ภายใต้หวั ข้อ “การศึกษา
ตัง้ แต่ระดับเซลล์จนถึงระดับผูป้ ว่ ย เพือ่ ค้นหาวิธกี ารรักษาและตัวบ่งชี้
แบบใหม่ ในผู้ป่วยที่มีภาวะ “อ้วนลงพุง” เพื่อป้องกันความผิดปกติ
ที่จะเกิดขึ้นต่อหัวใจและสมอง” โดยทำ�การศึกษาทั้งงานวิจัยพื้นฐาน
และงานวิจัยทางคลินิก
โครงการวิจยั แรก คณะผูว้ จิ ยั ได้ท�ำ การศึกษาถึง “ผลของการจำ�กัด
แคลอรีต่อการทำ�งานของหัวใจและสมองของหนูที่มีภาวะโรคอ้วน
ร่วมกับภาวะดื้อต่อฮอร์ โมนอินซูลิน” จากการศึกษาคณะผู้วิจัยพบว่า
การจำ�กัดแคลอรีของอาหารที่บริโภค เกิดผลดีต่อการทำ�งานของ
หัวใจและสมอง อย่างไรก็ตามผลดีดังกล่าวยังน้อยกว่าการให้ยา
เบาหวานในกลุ่ม Dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4)
นอกจากนี้ ใ นโครงการวิ จั ย ต่ อ มา คณะวิ จั ย ยั ง ได้ ศึ ก ษาถึ ง
“ผลของฮอร์ โมน Fibroblast growth factor 21 (FGF21) ต่อการ
ทำ�งานของหัวใจและสมองในหนูที่มีภาวะโรคอ้วนร่วมกับภาวะดื้อ
ต่อฮอร์ โมนอินซูลิน” ข้อมูลจากงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าหนูที่มีภาวะ
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วันนี้ !!! สาระวิทย์ ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นถึงกอง บ.ก.
เฟซบุก๊ สาระวิทย์

ดาวน์โหลดสาระวิทย์ฉบับใหม่ และแจ้งความเคลื่อนไหวของสาระวิทย์
ให้แก่สมาชิกและผู้อ่านทั่วไปแล้ว เข้าไปชมได้ที่
https://www.facebook.com/sarawit2you
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สาระ
App

แนะนำ�แอปดี มีความรู้

Sky Map

แอปสำ�หรับใช้ดต
ู �ำ แหน่งดวงดาวต่างๆ รอบตัวของเรา
ในรูปแบบ 360 องศา ใช้งานง่าย สะดวก เพียงแค่ยก
โทรศัพท์ส่องเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆ ก็จะมองเห็น
ตำ�แหน่งและกลุ่มดาวรอบทิศทาง

โดยแอป Sky Map มีระบบเข็มทิศที่ระบุทิศทาง และมีฟังก์ชันในการดูดาวรูปแบบต่างๆ พร้อมระบบค้นหา
ดวงดาว เพี ย งแค่ เ ราใส่ ชื่ อ ดวงดาวก็ แ สดงผลปรากฏอยู่ ต รงหน้ า ของเรา โดยไม่ จำ � เป็ น ต้ อ งรอดู ด าว
ตอนกลางคืน เพียงเท่านีเ้ ราก็สามารถดูดาว พร้อมรูต
้ �ำ แหน่งดวงดาวบนท้องฟ้าได้อย่างสบายๆ เลยทีเดียว

สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Google Play  ระบบ Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.stardroid&hl=en
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ห้องภาพ
สัตว์ปา่
ไทย

ประทีป ด้วงแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค้างคาวไผ่หัวแบนใหญ่
Tylonycteris robustula

ค้

างคาวไผ่หว
ั แบนใหญ่เป็นค้างคาวกินแมลง
ขนาดเล็ ก มาก ขนาดของหั ว และลำ � ตั ว
รวมกันประมาณ 4 เซนติเมตร อาศัยอยู่ใน
ลำ�ปล้องของไม้ไผ่ มีการปรับตัวเป็น
แบบเฉพาะโดยมีกะโหลกแบบแบนราบ
เพื่อให้ผ่านเข้าออกช่องเปิดแคบๆ
ตามปล้องไม้ไผ่ได้อย่างสะดวก
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คอลัมน์
แนะนำ�

สาระวิทย์
ในศิลป์ 6
วริศ า ใจดี (ไอซี)
เด็กสาย(พัน ธุ์)วิท ย์ส านศิ ลป์ ชอบเรี ยนคณิ ต ศาสตร์ และฟิ สิ กส์ สนใจเรื ่ อ งเกี ่ ยวกั บอวกาศ
และสัตว์เลี้ย งตัวจิ๋ว เวลาว่ างชอบทำ � งานศิ ลปะ กำ � ลั ง ค้ นหาสู ต รผสมที ่ ลงตั ว ระหว่ างวิ ทย์ กับ ศิลป์
Instagram : iizeewj

ศิลปะของความคิด
ที่แม้แต่วิทยาศาสตร์ก็ยังยากจะอธิบาย
Art of Thoughts: Phenomenon that
even science find it hard to explain

ฉันเชื่อว่าบางคนเคยเจอกับปรากฏการณ์แปลกๆ ที่อธิบายได้ยาก
ด้วยความเป็นนามธรรมและกลไกทางความคิดของเราที่ไม่ได้มีรูปร่าง
ชัดเจนผิดกับวิทยาศาสตร์เชิงกายภาพ ในเมื่อหัวใจ
ของการพิสูจน์คือหลักฐาน แล้วเราจะได้ทฤษฎีที่เป็นหลักการ
มาอธิบายได้อย่างไร? ถ้าเราไม่สามารถเข้าถึงหลักฐานนั้นได้
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ฉัน

เชื่อว่าบางคนเคยเจอกับปรากฏการณ์แปลกๆ ที่
อธิบายได้ยาก ด้วยสิง่ เหล่านัน้ มีความเป็นนามธรรม
ดั ง นั้ น บางครั้ ง การจะอธิ บ ายออกมาเป็ น คำ � พู ด จึ ง ทำ �
ได้ยาก ทำ�ให้บางคนเลือกที่จะใช้ศิลปะเข้าช่วย เพื่อสื่อสาร
ประสบการณ์ที่พบเจอมาแทน
ฉั น เคยตั้ ง ข้ อ สงสั ย ว่ า ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ข องมนุ ษ ย์
สามารถส่งเราไปไกลถึงนอกโลก แต่กย็ งั ไม่อาจทำ�ให้เราเข้าใจ
กระบวนการความคิดของมนุษย์ได้ หรือความคิดของเรามันจะ
ขยายออกไปเรื่อย จนใหญ่ยิ่งกว่าขนาดของเอกภพทุกวันนี้
กันแน่? กระทั่งฉันได้มาเรียนวิชา “Theory of Knowledge”
ที่โรงเรียน เป็นหนึ่งในวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับการพิสูจน์และทำ�
ความเข้าใจกระบวนการรับความรู้ ซึ่งนำ�ไปสู่การประมวล
ความจริงเท็จของข้อมูล สิง่ เหล่านีส้ ามารถอธิบายได้ดว้ ยหลัก
การทางวิทยาศาสตร์ และจัดอยูใ่ นหัวข้อปรากฏการณ์ทางจิต
(Psychological phenomenon)
ในฉบับนี้ ฉันจึงอยากจะยกตัวอย่างบางสิง่ ทีห่ ลายคนอาจ
เคยได้ยนิ หรือพบเจอกับตัวเองในชีวติ ประจำ�วัน แต่ไม่รวู้ า่ มัน
เกิดอะไรขึ้นกันแน่ ยิ่งคิดก็ยิ่งงงเพราะหาสาเหตุไม่ได้ จะรอ
ให้เกิดปรากฏการณ์อกี ครัง้ เพือ่ เก็บหลักฐานก็ท�ำ ได้ยากเช่นกัน
เพราะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตามกำ�หนด เหมือนอย่างเหตุการณ์
ข้างขึ้นข้างแรมหรืออุปราคาที่มาตามปฏิทิน เราไม่สามารถ
สวมเครื่องมือวัดคลื่นประสาทเอาไว้ตลอดเวลาเพื่อดักรอ
การเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่างๆ ในสมองได้ เช่นเดียวกับ
ที่ ไ ม่เคยมี ผู้ ใ ดสามารถถ่ายคลิป ความฝันมาเป็นหลั ก ฐาน
แม้จะมีผู้คนเคยเข้าสู่ Lucid dream หรือการฝันที่คนฝันรู้ตัว
มาแล้วก็ตาม
ฉันเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเจอกับเหตุการณ์ประหลาด
บางอย่าง แต่ไม่ได้ ใส่ใจอะไรนัก จนวันหนึ่งที่ทางโรงเรียน
ประกาศปิด ให้นักเรียนทุกคนรีบติดต่อทางบ้านเพื่อวางแผน
การเดินทางกลับประเทศอย่างรวดเร็วทีส่ ดุ จากการแพร่ระบาด
ของโควิด-19
นับตั้งแต่วินาทีที่ฉันเก็บข้าวของเครื่องใช้ เพื่อฝากเข้า
ห้องเก็บของของโรงเรียน ฉันก็เห็นทุกอย่างมีชีวิตไปหมด
บางสิง่ ทำ�หน้ายิม้ เยาะ บางสิง่ ทำ�หน้าหลอกหลอน และบางสิง่ ก็

ดูเหมือนจะเศร้าและเห็นใจฉัน จนฉันขึน้ รถบัสออกจากโรงเรียน
มายังสนามบินเพื่อกลับไทย ฉันแหงนหน้าขึ้นมองเพดานรถ
รายละเอียดเล็กๆ บนนั้นทำ�เอาฉันจ้องอยู่นาน
บนนั้นมี ใบหน้ายิ้มแย้มให้กำ�ลังใจ แทนที่จะเห็นเป็น
หลอดไฟอย่างที่ควร รูบนเคสมือถือของฉันก็กลับดูเหมือน
ใบหน้าคนเหวอ ตอนแรกฉันเองก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกัน
ฉันจึงต้องใช้ศิลปะเข้าช่วย ฉันวาดภาพที่เห็นจากมุมมอง
ของฉันแทนคำ�อธิบาย แล้วขอให้เพื่อนดูภาพเหล่านั้น แล้ว
ลองวาดอธิบายออกมาในมุมมองของแต่ละคน
ทุกคนล้วนคิดเหมือนกันว่าเห็นภาพใบหน้า แต่ภาพทีว่ าด
ออกมา กลับแตกต่างกันเสียสิ้นเชิง บ้างหน้าบึ้ง บ้างหน้ายิ้ม
หน้าเศร้าก็มี จะเห็นได้ว่าแม้คิดใกล้เคียงกันแต่แท้จริงแล้ว
อาจมองต่างกันก็เป็นได้ ฉันจึงใช้เวลาระหว่างนัง่ รอขึน้ เครือ่ ง
ทีส่ นามบิน ทำ�การสืบค้นข้อมูล แล้วเริม่ เขียนบทความนีอ้ อกมา

ภาพหลอดไฟบนเพดานรถบัส กับภาพวาดในมุมมองของ
ฉันและเพื่อนๆ
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ภาพเคสมือถือของฉัน กับภาพวาดในมุมมองของฉันและเพื่อนๆ

cortex) และสมองส่วนการมองเห็น (Visual cortex) โดยสมอง
ส่วนหน้าจะส่งข้อมูลไปยังประสาทส่วนหลังของสมองส่วน
การมองเห็น จากนั้นสมองส่วนการมองเห็นจะเริ่มทบทวน
ความทรงจำ� พยายามตีความสิ่งเร้า หรือสิ่งที่เรารับรู้และ
มองเห็น ณ ขณะนัน้ ออกมาเป็นภาพที่ใกล้เคียงความคุน้ เคย
มากที่สุด (อ้างอิงจาก https://bit.ly/3auKrt7)
ในอดีต แพริโดเลียถูกใช้ประโยชน์ ในเรื่องของการเอา
ชีวิตรอด คนสมัยก่อนจะมีความระแวงและระมัดระวังตัว
มากขึ้น เมื่อพวกเขาคิดว่าเห็นใบหน้าของคนหรือศัตรูใน
ธรรมชาติ ทั้งที่ ไม่ได้เห็นภาพนั้นจริงๆ ปรากฏการณ์ทางจิต
นี้เป็น ‘สัญชาตญาณ’ ที่มีการถ่ายทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
จากบรรพบุรุษมาถึงปัจจุบัน
จากการศึกษาพบว่า มีขอ้ สมมติฐานหลายกรณีอธิบายว่า
ผู้ป่วยทางจิตหรือผู้อยู่ในภาวะอารมณ์ไม่ปกติ มักมีแนวโน้ม
ประสบกับปรากฏการณ์น้ีมากกว่า เพราะเขาเหล่านั้นอาจ
หวาดระแวงสิ่งรอบข้าง รวมถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น ทำ�ให้
สมองประมวลผลภาพที่ไม่ได้มีอยู่จริงออกมา

แพริ โ ดเลี ย (Pareidolia) ปรากฏการณ์
คิดไปเอง

ฉันว่าแปลกดีนะ ที่ในบางครั้งเรามองไปรอบตัวแล้วเห็น
อะไรบางอย่าง แต่สิ่งแรกที่ปรากฏขึ้นในหัวเรา กลับเป็นคน
ละเรื่องกับสิ่งที่เราเห็น และยังแตกต่างออกไปในแต่ละคน
อีกด้วย ทัง้ ทีพ่ วกเราคือมนุษย์ทมี่ ปี ระสาทสัมผัสและการรับรู้
สิ่งเร้าเหมือนกัน
หลายครัง้ การเชือ่ มโยงก็เกิดขึน้ แบบสุม่ เชือ่ มอย่างหนึง่ กับ
อีกอย่างที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิง โดยเราเองก็ไม่รู้ตัวหรือ
ไม่ ท ราบถึ ง เหตุ ผ ล นั่ น เป็ น เพราะสมองของเราเป็ น ทั้ ง
นักคิดและนักเชื่อมโยง จึงเกิดการสร้างสรรค์ จินตนาการ
หรือปรุงแต่ง ทำ�ให้เกิดผลผลิตที่แตกต่างในแต่ละคน
ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า “แพริโดเลีย (Pareidolia)” เป็น
ปรากฏการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การรั บ รู้ สิ่ ง เร้ า ที่ ไ ม่ ชั ด เจน
สมองของเราจะเกิ ด การจิ น ตนาการสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ต่ า งๆ
จากองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความทรงจำ�เดิมที่มีอยู่
ปรากฏการณ์นจี้ ะเกิดขึน้ ทีบ่ ริเวณสมองส่วนหน้า (Prefrontal
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ภาพตัวอย่างอื่นๆ ของแพริโดเลียที่ฉันพบในชีวิตประจำ�วัน
นอกจากนั้ น ผู้ ห ญิ ง ยั ง มี แ นวโน้ ม มองเห็ น สิ่ ง ของเป็ น
ใบหน้าคนมากกว่าผู้ชาย เพราะว่าผู้หญิงมีความสามารถ
ในการระบุอารมณ์ผ่านการตีความการแสดงออกทางสีหน้า
มากกว่ า ซึ่ ง สาเหตุ ที่ ม นุ ษ ย์ ไ ด้ บ่ ม เพาะสั ญ ชาตญาณนี้
ขึ้นมา เพราะสมองถูกออกแบบให้รับภาพและจดจำ�ใบหน้า
มนุษย์จากสิ่งที่ตาเห็น ซึ่งถือเป็นทักษะทางสังคมอย่างหนึ่ง
สมองที่ทำ�งานหน้าที่นี้โดยเฉพาะมีชื่อว่า ฟูซิฟอร์ม ไจรัส
(Fusiform gyrus) หากสมองส่วนนีถ้ กู ทำ�ลายหรือบกพร่องไป
จะเป็นเหตุสำ�คัญของการป่วยเป็นโรคโพรโซแพกโนเซีย
(Prosopagnosia) หรือโรคหลงลืมใบหน้าคน (Face blindness)
แพริโดเลียถูกนำ�มาใช้ประโยชน์ในการรักษาและบำ�บัดผูป้ ว่ ย
ทางจิต เช่น แบบทดสอบบุคลิกภาพจากหยดหมึก (Inkblot
test) ซึ่งคิดค้นขึ้นโดยเฮอร์มานน์ รอร์สชาช (Hermann
Rorschach) เพือ่ ใช้วเิ คราะห์ประเมินผลทางความคิดจากคำ�ตอบ
ของผู้รับการทดสอบ ซึ่งใช้งานได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างแบบทดสอบบุคลิกภาพจากหยดหมึก (Inkblot)
คิดค้นขึ้นโดยเฮอร์มานน์ รอร์สชาช
(Hermann Rorschach)
ข้อมูลจาก https://bit.ly/2xB9rQW
ในชั้นเรียน Theory of Knowledge ของฉันได้พูดถึง
ปรากฏการณ์ทางจิตที่นอกเหนือจากแพริโดเลียด้วยเช่นกัน
และเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่มีผลอย่างมากต่อการประมวลข้อมูล
เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนจำ�นวนมาก บางครั้งก็ก่อ
ให้เกิดผลกระทบตามมาไม่นอ้ ย ก่อนฉันจะเล่าถึงปรากฏการณ์
เรื่องต่อไป อยากให้ทุกคนลองทำ�บททดสอบง่ายนี้ดูก่อน

Mandela Effect เมื่อสมองกุเรื่อง

แม้ แ พริ โ ดเลี ย จะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ได้ รั บ สิ่ ง เร้ า ที่ ไ ม่ ชั ด เจน
จนทำ�ให้สมองเราคิดมโนต่อเอาเอง แต่ถึงอย่างนั้น บางครั้ง
การได้รับรู้จากสิ่งเร้าที่ชัดเจน เห็นและจดจำ�มันได้ จนถึงขั้น
มั่นใจว่าสิ่งที่จดจำ�เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ก็ใช่ว่าจะถูกเสมอไป
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อาจลองนึกคำ�ตอบไว้ ในใจ แล้วลองถามคนรอบๆ ตัวดูก็ได้นะ
1. ตัวการ์ตูนพิกาชูจากโปเกม่อนมีแถบสีดำ�คาดที่หางไหม?

เหตุ ก ารณ์ นี้ มั ก ส่ ง ผลกระทบต่ อ คนกลุ่ ม ใหญ่ ทำ � ให้ เ กิ ด
ความทรงจำ � ที่ เ หมื อ นกั น แต่ ก ลั บ ผิ ด ไปจากความเป็ น จริ ง
ปรากฏการณ์นี้เป็นที่รู้จักในวงการจิตวิทยาในชื่อ “แมนเดลา
เอฟเฟกต์ (Mandela Effect)” สาเหตุของชือ่ มาจากการจดจำ�
เรื่ อ งราวทางประวั ติศาสตร์ อย่ า งปี ที่ เ นลสั น แมนเดลา
(Nelson Mandela) เสียชีวิตผิด
เหตุการณ์นี้จุดประกายให้คนหันมาสนใจว่า เหตุการณ์
ประหลาดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรฟิโอนา บรูม (Fiona Broome)
นักวิจัยอาถรรพ์ เป็นคนแรกที่ ใช้ชื่อของแมนเดลาในการ
อธิบายปรากฏการณ์นี้ เพราะเธอและกลุ่มคนอีกจำ�นวน
มากเชื่อว่า แมนเดลาเสียชีวิตไปแล้วในปี ค.ศ. 1980 ทั้งที่
จริงแล้วเขาเพิ่งเสียชีวิตเมื่อปี ค.ศ. 2013 หลังจากนั้นก็มี
อีกหลายทฤษฎีที่ถูกสร้างขึ้นเพื่ออธิบายปรากฏการณ์นี้ แต่
ส่วนมากยังค้นหาวิธีการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ ไม่ได้
จึงยังถูกทิ้งไว้เป็นคำ�ถามต่อไป
หากอ้ า งอิ ง ตามหลั ก การทำ � งานของสมองและระบบ
ประสาท ความทรงจำ�ในขัน้ ตอนของการรวบรวมข้อมูล (Consolidation) จะเป็นร่องรอยความทรงจำ� ทีบ่ รรจุไว้แบบชัว่ คราว
ในส่วนฮิปโปแคมปัส (Hippocampus) ซึ่งทำ�หน้าที่เก็บความ
จริงและเหตุการณ์ทพี่ บ ก่อนจะถูกโอนย้ายไปบรรจุแบบถาวร
ที่สมองส่วนหน้า (Prefrontal cortex)เมื่อเราต้องการรื้อฟื้น
ความทรงจำ�ขึ้นมา จะผ่านกระบวนการประมวลข้อมูลซ้ำ�
(Reconsolidation) ทำ�ให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน
อีกรอบ และเปิดช่องให้ขอ้ มูลใหม่ไหลเข้ามารบกวนความจำ�เดิม
ยิ่งความทรงจำ�นั้นเลือนรางมากแค่ไหน ความถูกต้องของ
ข้อมูลก็จะยิ่งลดน้อยลงเท่านั้น เพราะเกิดจากการบิดเบือน
ในขั้นตอนการเชื่อมโยงนั่นเอง
ทั้งนี้ยังมีคำ�เฉพาะที่ ใช้อธิบาย ช่องว่างในการทำ�งาน
ของสมองแบบนีว้ า่ “การกุเหตุความจำ�เสือ่ ม (Confabulation)”
หรือการที่สมองสร้างเรื่องราวจากความทรงจำ�ที่มีอยู่ แล้ว
แปลความทรงจำ � ออกมาผิ ด เพี้ ย น อย่ า งไรก็ ต ามเรื่ อ งที่
เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องนอกเหนืออำ�นาจจิตใจ เราไม่รู้
ตัวว่ามันผิดเพี้ยนไปตั้งแต่ตอนไหน และควบคุมมันไม่ได้

2. คุณลุงหนวดจากเกมโมโนโพลีใส่แว่นตาหรือเปล่า?

3. ฉากนี้ในเรื่องสโนว์ ไวต์ ประโยคติดปากที่ราชินีพูดกับ
กระจกวิเศษเริ่มต้นว่าอย่างไร?

จากการสำ�รวจพบว่าคนส่วนมากราวร้อยละ 90 เลือก
คำ�ตอบที่ผิดหรือรูปฝั่งซ้าย ฉันเองก็เป็นหนึ่งในนั้น เป็นอะไร
ที่ ทำ � ให้ ป ระหลาดใจมาก ทั้ ง ที่ แ บบทดสอบนั้ น เป็ น โลโก้
แบรนด์ดัง ตัวการ์ตูนที่คุ้นเคย หรือประโยคติดปากจาก
ภาพยนตร์ที่ผ่านตาจนคุ้นชิน
เมื่อคนหนึ่งเข้าใจผิด และพบว่าคนอื่นๆ ก็เข้าใจแบบ
เดียวกัน จะเกิดการหลอกสมองของเราว่ามันถูกต้องแล้ว
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คอลัมน์
แนะนำ�
แต่ก็ไม่ต้องตกใจไป เพราะเป็นเรื่องที่ปกติมากๆ และเกิดขึ้น
ในชีวิตประจำ�วันทั่วไป ไม่ใช่ความบกพร่องของสมองหรือ
ร่างกายแต่อย่างใด
ปรากฏการณ์ทางจิตโดยมากจะได้รับอิทธิพลจากสิ่งที่
มนุษย์พบเจอและคุ้นเคย แน่นอนว่าอาจมีความทรงจำ�เท็จ
(False memory) ปะปนมาด้วย นี่ล่ะความย้อนแย้งที่ทำ�ให้
มันน่าปวดหัวสำ�หรับการอธิบายด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์
ผลกระทบของเหตุ ก ารณ์ นี้ เราอาจพบเห็ น ได้ ใ นรู ป แบบ

ข่าวลวง (Fake news) ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดจนเป็น
ปัญหา
ตอนนี้ฉันกลับถึงบ้านแล้ว และแน่นอนฉันต้องถูกกักตัว
ตามระเบียบของสังคม ฉันมองเห็นภาพอาหารในจานที่แม่
ส่งให้ทุกมื้อเป็นภาพใบหน้าแตกต่างกันไปทุกวัน และฉันก็
เข้าใจแล้วว่าฉันไม่ได้มีความผิดปกติหรือเกิดอาการหลอน
และหวาดกลัวแต่อย่างใด แล้วเพือ่ นๆ เคยมองเห็นสิง่ รอบตัว
เป็นหน้าตาอะไรกันบ้าง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

https://www.wewantscience.com/science-articles/scientific-facts-pareidolia/
https://www.lenstore.co.uk/eyecare/pareidolia-science
https://www.mentalfloss.com/article/538524/science-behind-pareidolia
https://steemit.com/science/@aggroed/exploring-the-mandela-effect-s1e3-mirror-mirror-on-the-wall-line-has-changed-to-magic-mirror-on-thewall-in-disney-s-snow-white
https://www.goodhousekeeping.com/life/entertainment/g28438966/mandela-effect-examples/
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รายงานสรุปกิจกรรม

Moon Village Workshop &
Symposium 2019
ต้นฉบับจาก Moon Village Association :
Moon Village Workshop & Symposium 2019 Final Report

แปลและเรียบเรียงโดย
สมาคมยุวชนอวกาศไทย Space Youth Association of Thailand (SYAT)
1. นายคมสัน ฐามนกิจประสาท			
Kyushu University
2. นายธรรมบดี ธนศรีบดี 			
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. นางสาวศริญญา จิตคล่องทรัพย์		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4. นายปพน สุสิกขโกศล			โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
5. นางสาวภคพร อรัญยกรกุล			
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
6. นายธนัท ศุภกรมงคล				การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
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The

Moon Village Association (MVA) เป็น
สมาคมที่ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ การพั ฒ นา
แหล่ ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย บนดวงจั น ทร์ โดยมี ส มาชิ ก จากหลาย
ประเทศทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยด้วย
“Moon Village” หรื อ ที่ แ ปลตรงตั ว ว่ า “หมู่ บ้ า น
ดวงจันทร์” นั้น ไม่ใช่หมู่บ้านที่แท้จริงบนดวงจันทร์ ไม่ใช่
สถานีอวกาศนานาชาติ และไม่ได้เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ที่ตั้ง
อยู่เพียงลำ�พัง แต่เป็นชุมชนที่มีความหลากหลาย ประกอบ
ไปด้วยโครงการทีด่ �ำ เนินการโดยผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียจากสาขา
ต่ า งๆ ทำ � งานร่ ว มกั น ทั้ ง ทางเทคโนโลยี วิ ท ยาศาสตร์
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ฯลฯ และยังเป็นการทำ�งานประสาน
กันทั่วโลก โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อบรรลุ
เป้าหมายในระยะต่อๆ ไป

ด้วยผลกระทบทางการเมืองและความสำ�คัญของ Moon
Village ทำ�ให้มีความจำ�เป็นที่จะต้องทำ�งานร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในวงกว้าง นอกเหนือจากวงการอวกาศปกติ เช่น
ภาคอุตสาหกรรมและการเงิน วงการวิทยาศาสตร์ สื่อต่างๆ
วงการบันเทิง วงการศิลปะและวรรณกรรม รวมถึงนักการศึกษา
ฯลฯ MVA จึงทำ�หน้าที่เป็นตัวแทนของภาคประชาสังคมและ
ประชาคมอวกาศระหว่างประเทศ ในกระบวนการตัดสินใจที่
เกี่ยวข้องกับแนวคิด Moon Village
โดยในวันที่ 5-8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 The Moon Village
Association ได้จัดงานประชุม workshop ขึ้นเป็นครั้งที่
3 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีผู้เข้าร่วมจากทั้งหมด 16
ประเทศทัว่ โลก ในพิธเี ปิดได้มกี ารนำ�เสนอจาก 3 เจ้าภาพร่วม
ในหัวข้อดังนี้
1. “Activities by Space Colony Center” โดย Tokyo
University of Science
2. “Promotion for Human Space Activity” โดย Kyoto
University
3. “Legal Aspect of Moon Village” โดย Keio University
ภายในงานได้มีการประชุมหารือกันโดยแบ่งได้เป็น 5
หัวข้อดังนี้
1. การหารือทางด้านสถาปัตยกรรมของ MVA
2. มนุษย์บนดวงจันทร์ และข้อคำ�นึงทางวัฒนธรรม
3. แผนสู่ตลาดดวงจันทร์
4. การร่วมมือประสานงาน และหัวข้อทางกฎหมาย
5. การทดลองวิทยาศาสตร์และการส่งการทดลองบนดวงจันทร์

แล้วทำ�ไมถึงต้องไปดวงจันทร์?

• มี ก ารค้ น พบสิ่ ง ใหม่ บ นดวงจั น ทร์ ม ากมาย เช่ น น้ำ �
รวมถึงวัสดุที่หายากบนโลก และทรัพยากรที่มีค่าทาง
เศรษฐกิจอื่นๆ
• เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำ�ให้อุตสาหกรรมภาค
เอกชน สามารถพัฒนาภารกิจที่ท้าทายมากขึ้น เช่น
การนำ�ยานอวกาศลงจอดบนดวงจันทร์ โดยไม่ต้องพึ่ง
การสนับสนุนของรัฐบาล และการสร้างแบบจำ�ลองทาง
ธุรกิจที่มีศักยภาพทางการเงิน
• ความต้องการของมนุษย์ ในการสำ�รวจ
ด้ ว ยเหตุ ผ ลทั้ ง หมดข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า การสำ � รวจ
ดวงจันทร์มีความน่าสนใจทั้งทางการเงิน ทางเทคโนโลยี
และอาจจะนำ�ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อีกด้วย MVA จึง
พยายามที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยการส่งเสริม
วิสยั ทัศน์ขององค์กรให้ผคู้ นทัว่ ไปได้รบั รู้ กระตุน้ ความตระหนัก
ทั่วโลกเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับจาก Moon Village และ
ปรั บ เปลี่ ย นกระบวนทั ศ น์ ใ นการออกแบบภารกิ จ อวกาศ
ระหว่างประเทศสู่วิธีที่เร็วขึ้น ราคาถูกลง มีความสร้างสรรค์
และมีการทำ�งานร่วมกันมากขึ้น
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การประชุมส่วนที่ 1 :
การหารือทางด้านสถาปัตยกรรมของ MVA
มีการคาดการณ์ 6 บริเวณทีจ่ ะเป็นสถานทีอ่ า้ งอิงสำ�หรับ
การก่อสร้างต่างๆ ได้แก่
1. ขัว้ โลกใต้ของดวงจันทร์ บริเวณทีห่ นั ไปหาแสงตลอดเวลา
(Peak of the Eternal Light : PEL)
2. ขัว้ โลกใต้ของดวงจันทร์ บริเวณทีห่ นั อยูใ่ ต้เงาตลอดเวลา
(Permanently Shadowed Region : PSR)
3. ใกล้กับบริเวณขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์ ฝั่งตรงกันข้ามกับ
Aitken basin
4. ในวงโคจรของดวงจันทร์
5. บนจุด Liberation ระหว่างโลกกับดวงจันทร์ (Lagrangian
point)
6. ในวงโคจรระยะต่ำ�ของโลก (Low earth orbit)
มีขอ้ ตกลงทีต่ อ้ งหารือกันในการทำ�ภารกิจบนดวงจันทร์
ได้แก่
1. ของเหลวและก๊าซ (เช่น เชื้อเพลิง เครื่องมือช่วยชีวิต)
2. นักบินอวกาศและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (รวมไปถึง
ระบบเครือ่ งกลเช่น Airlock, Pressurized vehicle, ระบบ
EVA, การจัดการไฟฟ้า อุณหภูมิ และฝุน่ ระบบการบริหาร
ข้อมูล และระบบนำ�ร่อง)
3. การลงจอดและระบบช่วยเหลือยานพาหนะ (เช่น การนำ�
ยานพาหนะมาใช้ ใหม่ได้หรือไม่)
4. การรีไซเคิลและการจัดการกับขยะ (เช่น ของเสียจากมนุษย์
หรือสิ่งของที่สามารถใช้แล้วทิ้งได้)
5. การบริ ห ารข้ อ มู ล (เช่ น พั ฒ นา Interface หรื อ
Cyber-security)
6. ภารกิจบนพื้นผิวดวงจันทร์ (พลังงาน การขุดเจาะ หรือ
ISRU2)
7. การสำ�รวจบนพื้นผิวดวงจันทร์
8. ภารกิจงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงการวิจัยบน
ดวงจันทร์และการวิจัยสิ่งของจากดวงจันทร์

ทีมสถาปัตยกรรมของ MVA เชือ่ ว่าการคาดเดาเหตุการณ์
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นเรื่องยากและไม่แน่นอน จึงได้
แก้ปญ
ั หาโดยการจำ�ลองสถานการณ์เกีย่ วกับการจัดการบริหาร
Cis-Lunar1 โดยกิจกรรมบนดวงจันทร์และบริเวณรอบๆ
จะถูกบริหารโดย
1. รัฐบาลและโครงการสำ�รวจอวกาศ Human Space Flight
Programs (โปรแกรมสำ�หรับนักบินอวกาศและมนุษย์ ใน
อวกาศ)
2. องค์กรวิทยาศาสตร์ของรัฐบาล
3. ภาคเอกชน
นอกจากนัน้ MVA ยังเชือ่ ว่าดวงจันทร์จะเป็นอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่แห่งใหม่ที่สร้างโอกาสในการทำ�ธุรกิจต่างๆ โดย
MVA ได้คาดว่าสถานการณ์ดังต่อไปนี้จะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้า
1. การเดินทางขึ้นสู่วงโคจรโลกจะสามารถทำ�ได้ด้วยต้นทุน
ราคาทีค่ อ่ นข้างต่�ำ และจะทำ�ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงภารกิจ
ใน Cis-Lunar1 เป็นอย่างมากในช่วงทศวรรษที่จะถึงนี้
2. ตลาดด้านอวกาศขนาดใหญ่จากทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
จะเปิดตัวขึ้น เนื่องจากเป็นผลลัพธ์ของการที่เราสามารถ
เดินทางขึ้นสู่วงโคจร ได้ง่ายขึ้นตามการคาดการณ์ที่ 1
ยกตัวอย่างเช่น
a. การสร้างเครือข่ายการสื่อสารที่สามารถใช้ได้ทั่วโลก
b. โครงการผลิตไฟฟ้าขนาดมหึมา (จากดวงอาทิตย์ และ
ความเป็นไปได้ของการใช้นิวเคลียร์)
c. การใช้ทรัพยากรจากอวกาศโดยเริ่มต้นจากดวงจันทร์
d. การตั้งถิ่นฐานถาวรของ
มนุ ษ ย์ ใ นดวงจั น ทร์ แ ละ
บริเวณรอบๆ อย่างยั่งยืน
ดวงจันทร์และบริเวณรอบๆ
2
หน่วยผลิตทรัพยากรในพื้นที่ (In-situ Resource Utilization)
1
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สมาคมยุวชน
อวกาศไทย
ข้อแนะนำ�จากการประชุมส่วนที่ 1

9. การปล่อยตัวยานอวกาศและวิธกี ารขนส่งสิง่ ของในอวกาศ
10. การให้ความบันเทิงแก่นักบินอวกาศระหว่างภารกิจ

1. ต้องมีการปรับเปลีย่ นและพัฒนาแผนคาดการณ์ตามเหตุ
การณ์ที่เกิดขึ้น
2. ต้องพัฒนาเป้าหมายของสมาคมในอนาคตโดยเน้นไปที่
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่นาน ยาวไปถึงปี พ.ศ. 2588
3. ต้องทำ�การคัดกรองหัวข้อเกี่ยวกับภารกิจดวงจันทร์ต่างๆ
ให้เหลือ 10 หัวข้อที่สำ�คัญที่สุดโดยหัวข้อเหล่านี้จะถูก
ประกาศโดย MVA เพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจถึงภารกิจของ
MVA

การประชุมส่วนที่ 2 :
มนุษย์บนดวงจันทร์ และข้อคำ�นึงทางวัฒนธรรม
ข้อแนะนำ�จากการประชุมส่วนที่ 2

MVA ได้มีการหารือในเรื่องการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์บน
ดวงจันทร์ และได้มีข้อสรุปผลที่จะเกิดขึ้นดังนี้
1. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นส่วนสำ�คัญของการ
สำ�รวจอวกาศ หากร่วมมือกันจะทำ�ให้การทำ�งานทำ�ได้
ดีขึ้นและได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า
2. ชุมชนที่สร้างไว้กำ�ลังเติบโตขึ้นอย่างกว้างขวาง เราไม่ได้
เป็นเพียงแค่เมือง ประเทศ หรือภูมภิ าค แต่เรามาจากโลก
3. พอมองย้อนกลับไป เรารู้สึกภูมิใจที่ได้มาจากโลก
4. โลกไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาล ดังนั้นมุมมองของเราจึง
เปลี่ยนไปตามแหล่งที่อยู่ในอวกาศ
5. ยิ่งเราอยู่ไกลจากโลกมากเท่าไหร่ เราต้องยิ่งร่วมมือกัน
มากเท่านั้น

1. ต้องมีการมุง่ เน้นไปทีก่ ารเพิม่ ความหลากหลายในทุกระดับ
ของ MVA โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวัฒนธรรม
2. ต้องใช้ข้อคำ�นึงทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาชุมชนทั้งหมด
3. ต้องพิจารณาผลกระทบของปัญหาสุขภาพ และวิธีแก้ไข
ปัญหาสุขภาพ
4. MVA เล็งเห็นว่า ถึงเวลาที่ต้องยอมรับว่าดวงจันทร์เป็น
ก้าวสำ�คัญในอนาคตแล้ว
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สมาคมยุวชน
อวกาศไทย
การประชุมส่วนที่ 3:
แผนสู่ตลาดดวงจันทร์  
มีการอภิปรายว่าเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจายศูนย์
(Distributed Ledger Technology: DLT) เป็นเครื่องมือ
ทีท่ รงพลัง และจะทำ�ให้เกิดตลาดใหม่ส�ำ หรับทรัพย์สนิ อวกาศ
ทำ � ให้ ต้ น ทุ น เหมาะสมที่ สุ ด ตรงต่ อ เวลา และทำ � ให้ เ กิ ด
กระบวนการผลิตแบบลีน (Lean production)
ต้องมีการพัฒนากฎหมายใหม่ระหว่างประเทศและข้อ
บังคับในประเทศเพื่อการสำ�รวจอวกาศ โดยระบบฉันทามติ
ของ UNCOPUOS3 ทำ�ให้ทำ�งานยาก จึงได้มีการเสนอให้
มีการจดทะเบียนธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้
ธุรกิจใหม่ๆ
“สร้างโอกาสให้ศลิ ปะ แล้วสิง่ อืน่ ๆ จะตามมา” มีการเสนอ
ให้ ใช้ความน่าดึงดูดของศิลปะ มาจัดการกับปัญหาต่างๆ เช่น
การขาดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจในอวกาศ และ
ปัญหา “อวกาศน่าเบื่อ”

มีการนำ�เสนอแนวทางในการสร้างการตลาดบนดวงจันทร์
ที่หลากหลายและน่าสนใจ สรุปผลการอภิปรายได้ดังนี้
ต้องจัดการกับปัญหาการตลาดอวกาศ (Marketing of space)
และการตลาดผ่านอวกาศ (Marketing through space)
โดยสามารถศึกษาบทเรียนได้จากการตลาดกีฬา ซึง่ เกีย่ วข้อง
กับทั้งสื่อ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การมี Sponsor และ
การท่องเที่ยว ต้องเน้นการสร้างอารยธรรมและการสร้าง
วัฒนธรรม และมีการยกตัวอย่างที่มีผลเชิงบวกในญี่ปุ่น
มีการนำ�เสนอรูปแบบธุรกิจการพิมพ์ 3 มิติ ในระดับ
ก่อสร้าง ทีส่ ามารถมีสว่ นร่วมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนของสหประชาชาติ (SDCs) มีการเสนอให้ท�ำ ธุรกิจ
บน Digital platform ทีเ่ ชือ่ มต่อลูกค้ากับวิศวกรหรือสถาปนิก
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ
เหตุผลสนับสนุนการทำ�ธุรกิจบนดวงจันทร์นน้ั จะเกีย่ วข้อง
กั บ สิ่ ง ที่ มี ค วามจำ � เป็ น อย่ า งยิ่ ง (Critical needs) เช่ น
การใช้พลังงานเกินพอดี มีการเสนอให้มองแบบองค์รวม และ
พิจารณาวิธีแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีใหม่อย่างทั่วถึง มีการ
กำ�หนดแกนเทคโนโลยีเพื่อขยายขอบเขตของมนุษย์และ
อุตสาหกรรม โดยการจัดลำ�ดับโครงการจะขึน้ อยูก่ บั ภาวะตลาด
อิ่มตัว และโดยรากฐานแล้ว ไม่มี “ตลาดดวงจันทร์ (Lunar
market)” มีแต่ตลาดการขยายอารยธรรมมนุษย์ออกไปใน
ระบบสุริยะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบนโลก
Blockchain จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอวกาศ
ในหลายๆ ด้าน เช่น การจัดหาเงินเพื่ออวกาศ (Space
financing) การ Tokenization ทรัพย์สนิ อวกาศ (Space asset
tokenization) การจั ด หาอุ ต สาหกรรมอวกาศ (Space
industry procurement) การจัดการโซ่อุปทานการผลิต
(Manufacturing supply chain management) และการสือ่ สาร
กับดาวเทียมที่ปลอดภัย (Secure satellite communication)
3

ข้อแนะนำ�จากการประชุมส่วนที่ 3

1. รัฐบาลควรกำ�กับดูแลกิจกรรมในอวกาศต่อไป เพือ่ สนับสนุน
การลงทุนในอวกาศ
2. ต้องจัดการกับปัญหาต่างๆ และเสนอกลไกเพือ่ ลดช่องว่าง
ระหว่างตลาดกับการลงทุน (เช่น การจดทะเบียนธุรกิจ
ระหว่ า งประเทศ การจดทะเบี ย นการอ้ า งสิ ท ธิ เ หนื อ
ทรัพยากร กลไกการแปลงสินทรัพย์เงินกู้เป็นหลักทรัพย์
การปกครองพลเรือน การใช้อำ�นาจตำ�รวจ ฯลฯ)
3. อาจมีโครงการศึกษา เรื่อง การประเมินผลกระทบของ
พลังงานแสงอาทิตย์ทม่ี ตี อ่ โลกจากมุมมองด้านสิง่ แวดล้อม
แทนที่จะเป็นด้านการเงิน
4. Disruptive megaprojects เช่นการพัฒนาทรัพยากรบน
ดวงจันทร์หรือนิคมอวกาศ มีศักยภาพเป็นตัวขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจบนดวงจันทร์ที่รวดเร็วและแข็งแรง

สํานักงานกิจการอวกาศส่วนนอกแห่งสหประชาชาติ
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สมาคมยุวชน
อวกาศไทย
การประชุมส่วนที่ 4 :
การร่วมมือประสานงาน และหัวข้อทางกฎหมาย
MVA ได้ มี ก ารนำ � เสนอหั ว ข้ อ ทางกฎหมาย ได้ แ ก่
ข้อมูลการจดทะเบียนและแบ่งปัน และการประสานงาน
สำ�หรับการสำ�รวจดวงจันทร์ ดังนี้
1. การปิดช่องว่างของกฎหมายในอวกาศ (ข้อตกลงการปฏิบตั ิ
ตามสนธิสัญญาดวงจันทร์)
2. เขตอำ�นาจศาลและสัญชาติบนดวงจันทร์
3. การใช้กฎหมายอวกาศกับชุมชนบนดวงจันทร์
4. การตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของ MVA ในประเทศ
เกิดใหม่ในด้านอวกาศ
นอกจากนี้ MVA จะเป็นผูส้ งั เกตการณ์ของ UNCOPUOS4
โดยในต้นปี พ.ศ. 2563 นี้ MVA จะสามารถนำ�ไปสูป่ ระเด็นของ
COPUOS5 ที่มีความสำ�คัญสำ�หรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
ดวงจันทร์ได้

3.
4.

5.

ข้อแนะนำ�จากการประชุมส่วนที่ 4

1. MVA ต้ อ งตั ด สิ น ใจตามข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จากผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
การประชุมในครั้งนี้ ว่าควรดำ�เนินการอะไรที่จะต้อง
ดำ�เนินการในปี พ.ศ. 2563 โดยเฉพาะการจดทะเบียน
และการแบ่งปันวิธีการแก้ปัญหา เพื่อปิดช่องว่างของ
กฎหมายในอวกาศ และจะต้องส่งข้อมูลพวกนี้ ไปให้
หน่วยงานใด และสำ�หรับการประสานงานในครั้งนี้ ได้รับ
การสนับสนุนทางด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะจากองค์กร
เอกชนมากเพียงพอหรือไม่
2. การอนุมัติแนวทางในการมีส่วนร่วมของประเทศที่เกิด
ใหม่ ใ นด้ า นอวกาศและ MVA จะให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ
แนวทางนี้สำ�หรับกิจกรรมอวกาศปี พ.ศ. 2563 และ

4
5

6.

จะมีการตัดสินใจว่าจะนำ�เรื่องนี้ ไปสู่ STSC (Safety
Trained Supervisor Construction) ของ UNCOPUOS
หรือไม่ในเดือนกุมภาพันธ์ของปี พ.ศ. 2563
กฎของ MVA ทั้ง 9 ข้อจำ�เป็นจะต้องได้รับการแก้ไขให้
เหมาะสมกับภาษาของ COPUOS โดยรวมไปถึงปัญหาที่
จะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีการกำ�กับดูแล
มีการพิจารณาว่าการทำ�งานของ The Hague International
Space Resources Governance Working Group (คณะ
ทำ�งานการปกครองทรัพยากรอวกาศระหว่างประเทศ ณ
กรุงเฮก) ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยมีการเผยแพร่ Building
Blocks และมีการเสนอให้คณะทีท่ �ำ งานเกีย่ วกับ Building
Blocks ก่อตัง้ ขึน้ ภายใน MVA เพือ่ จัดการกับปัญหาในด้าน
การดูแลและส่งเสริมการดำ�เนินการ และรวมบางส่วน
ของพวกเขาไว้ ในหลักการจัดการของ MVA (MV principles)
COPUOS ได้นำ�แนวทาง 21 ข้อที่เกี่ยวกับกิจกรรม
อวกาศที่ยั่งยืนมาใช้ เมื่อเดือนมิถุนายนปี พ.ศ. 2562
แต่มันเป็นแค่แนวทางทั่วไป
มีการเสนอให้ MVA กำ�หนดการดำ�เนินการตามแนวทาง
ที่ได้รบั การอนุมตั แิ ล้วสำ�หรับโครงการนี้ ซึง่ สามารถทำ�ได้
จากการประสานงานร่วมกับ COPUOS

สํานักงานกิจการอวกาศส่วนนอกแห่งสหประชาชาติ
คณะกรรมการอวกาศส่วนนอกในทางสันติ
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สมาคมยุวชน
อวกาศไทย
การประชุมส่วนที่ 5 :
การทดลองวิทยาศาสตร์และการส่งการทดลองบนดวงจันทร์
มีการนำ�เสนอแนวทางในการทำ�การทดลองวิทยาศาสตร์
บนดวงจันทร์ โดยได้มีการหารือกันในเรื่องดังต่อไปนี้
1. เราจะทดลองอะไรได้บ้างในการส่งการทดลองครั้งแรก
		 ได้มกี ารยกตัวอย่างเกีย่ วกับการวัดการสัน่ ไหวของการ
เคลื่อนที่ของดวงดาวผ่านกล้อง การถ่ายภาพการเปลี่ยน
แปลงเล็กน้อยๆ ทุกช่วงเวลาที่เกิดขึ้นกับโลกในแต่ละวัน
และนำ�มาวิเคราะห์กลุม่ ควันระหว่างลงจอด โดยสามารถ
นำ�มาประยุกต์ใช้ได้ ในภารกิจอนาคตเพือ่ วิจยั สภาพอวกาศ
(Space weather)
2. เราจะใช้วิทยาศาสตร์อย่างไรบ้างกับภารกิจที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต
		 การวิเคราะห์ปล่องภูเขาไฟเกี่ยวกับแม่เหล็กและ
น้ำ� อีกทั้งสร้างตัววัดแรงโน้มถ่วงเพื่อตรวจสอบการสั่น
สะเทือนเมื่อเปรียบเทียบกับโลก โดยสามารถใช้การวัด
คลื่นความถี่จากบนโลกได้ และสามารถใช้ ในการทดลอง
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ในสภาวะกลางคื น ของดวงจั น ทร์ ที่ มี อุ ณ หภู มิ ที่ ต่ำ � ได้
ซึ่งสามารถทดสอบได้จากโลก
3. เราสามารถทำ�กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ในด้านใดได้บ้าง
		 เราสามารถร่วมได้ โดยการทำ�การทดลองทีเ่ ข้าถึงได้งา่ ย
และราคาย่อมเยา เช่น เทคโนโลยี VR (Virtual Reality)
และเกม ก็สามารถนำ�มาใช้ ในการศึกษาได้ อุปกรณ์
จำ�พวกเสาสัญญาณก็สามารถติดตั้งตามโรงเรียนสำ�หรับ
ทำ�โครงงานวิจยั ได้ อีกทัง้ ยังสามารถถ่ายรูปโลก อุกกาบาต
ขณะเคลื่อนที่ผ่านโลก ดาวอังคาร จาก ISS ได้อีกด้วย
ข้อแนะนำ�จากการประชุมส่วนที่ 5

1. MVA ต้ อ งสร้ า งความต่ อ เนื่ อ งในการหารื อ เพื่ อ สร้ า ง
ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มอื่น
2. สำ�หรับกล่องบรรจุการทดลอง (Payload) ของ MVA
ทางทีมจะต้องค้นคว้าว่า ฟิลเตอร์แบบไหนที่สามารถนำ�
ไปใช้กับกล้องของ MVA ได้ และนำ�ไปใช้ประโยชน์ ได้
อย่างไรบ้าง
3. MVA ควรมองไปทีก่ ลยุทธ์ในการทำ�กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์
บนดวงจันทร์
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Sci
Quiz

บ้านนักคิด

ฉบับที่แล้ว เหมียวจะเอาขยะไปทิ้ง
แต่พอไปถึงที่แล้วเกิดอาการสับสน ไม่รู้ว่า
จะแยกทิ้ ง อะไรลงถั ง ไหนดี เ ราไปดู เ ฉลย
กันฮะ

ผู้ได้รับรางวัลประจำ�ฉบับที่ 84

รางวัลที่ 1 กล่องข้าว NSTDA Eco No
Waste ได้แก่ คุณสุมาลี กำ�จรวงศ์ไพศาล
รางวัลที่ 2 สมุ ด โน้ ต I love science
ด.ช.อาทิตย์ ทับศรีนวล คุณวิลาสินี ทองฉิม

สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ในหลายประเทศยังวิกฤต รวมทั้งประเทศไทย
ของเราด้วย เหมียวเฝ้าติดตามอัปเดตสถานการณ์ทก
ุ วัน พอดูมากฟังมากก็เริม
่ งงฮะ ตกลงว่า
COVID-19 นี่เป็น “ชื่อไวรัส” หรือ “ชื่อโรค” กันแน่
รางวัลประจำ�ฉบับที่ 85
รางวัลที่ 1 กล่องข้าว NSTDA Eco No Waste
จำ�นวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 สมุดโน้ต I love science
จำ�นวน 2 รางวัล

ส่งคำ�ตอบมาร่วมสนุกได้ที่
กองบรรณาธิการสาระวิทย์ ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
หรือส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2564 7016 หรือทาง e-mail ที่ sarawit@nstda.or.th
อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ มาด้วยนะฮะ
หมดเขตส่งคำ�ตอบ วันที่ 25 เมษายน 2563
คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลใน สาระวิทย์ ฉบับที่ 86
สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์
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คำ�คม
นักวิทย์

“Genius is one percent inspiration
and ninety-nine percent perspiration.”
-Thomas Alva Edisons-

นำ�ชัย ชีววิวรรธน์

“การเป็นอัจฉริยะ ประกอบด้วยแรงบันดาลใจ 1%
และหยาดเหงื่ออีก 99%”
-โทมัส อัลวา เอดิสัน-

โทมัส อัลวา เอดิสัน (11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1847 - 18 ตุลาคม ค.ศ. 1931)

เ

ป็นนักประดิษฐ์และนักธุรกิจชาวอเมริกนั ผูซ้ ง่ึ ประดิษฐ์อปุ กรณ์ทส่ี �ำ คัญต่างๆ มากมาย ได้ฉายา “พ่อมดแห่งเมนโลพาร์ก”
เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มนำ�หลักการของการผลิตจำ�นวนมากและกระบวนการประดิษฐ์มาประยุกต์รวมกัน
โทมัส อัลวา เอดิสัน มักจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นผู้คิดค้นหลอดไฟ แต่ในความเป็นจริงเขาเป็นบุคคลแรกที่จดสิทธิบัตร
ในการประดิษฐ์หลอดไฟจากนักวิทยาศาสตร์กว่า 20 คนที่คิดค้นหลอดไฟ และสามารถนำ�มาทำ�เป็นธุรกิจได้ เอดิสันยังคง
เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทเจเนอรัลอิเล็กทริก (General Electric) บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ของโลก
สิทธิพิเศษสำ�หรับสมาชิก

ใบสมัครสมาชิก

- ได้รับ “นิตยสารสาระวิทย์” e-magazine
รายเดือนอย่างต่อเนื่องทางอีเมล
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- ซื้อหนังสือของ สวทช. ได้รับส่วนลด 20%
ณ ศูนย์หนังสือ สวทช.
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ลิงก์

https://bookstore.nstda.or.th/

https://forms.gle/jnj86w6J58Y9Nqqb8

ติดต่อกองบรรณาธิการสาระวิทย์
ได้ทางอีเมล

หรือ Scan QR Code

sarawit@nstda.or.th

ที่อยู่

ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ (MPC)
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
สาระวิทย์ เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายเดือน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/sci2pub/ หรือ บอกรับเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
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จัดทำ�โดย ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์
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สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วย

