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Editor’s 
Note

ท่ามกลางวิกฤตที่ เกือบทุกประเทศทั่วโลกกำาลังเผชิญกับการแพร่ระบาด 
ของโรค COVID-19 อยู่นั้น เราได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของคนในสังคม 

ทุกภาคส่วน ที่ต้องการช่วยหยุดยั้งไวรัสนี้ให้สำาเร็จโดยเร็ว 

นอกเหนือจากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่เสียสละปฏิบัติงานอย่างเต็ม 
ความสามารถ ตอนนี้นักวิจัยไทยก็เป็นส่วนสำาคัญที่ปฏิบัติงานอยู่เบื้องหลัง พัฒนาชุด 
ตรวจวินิจฉัยท่ีมีประสทิธภิาพ พฒันายาและวคัซนีปอ้งกนัโรค ตลอดจนงานวจิยัดา้นอืน่ๆ 
ทั้งประเด็นทางสังคม ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และการวิจัยเพ่ือผลิตเวชภัณฑ์ 
เราจะเห็นได้ว่าการวิจัยและพัฒนา คือหนทางสู่การเอาชนะ COVID-19 ได้ในท้ายที่สุด

สำาหรับ “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

 1. โรคที่สามารถก่อให้เกิดอาการป่วยจนเสียชีวิต

 2. มีการติดต่อระหว่างคนสู่คน

 3. การแพร่ระบาดลุกลามไปทั่วโลก

 มีการคาดการณ์กันว่า COVID-19 จะสร้างมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงกว่ากรณีของโรคซาร์สที่มีจุดกำาเนิดที่จีน 

เช่นกัน

 ในระยะข้างหน้า สิ่งสำาคัญที่เราน่าจะได้เห็นจากเหตุการณ์นี้คือ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ

การยกระดับความร่วมมือการทางแพทย์ท่ัวโลกจะมีความสำาคัญมากข้ึน ประชาคมโลกต้องร่วมกัน

ปฏิบัติตามมาตรฐานสุขภาพระหว่างประเทศ เพื่อลดผลกระทบจากภัยคุกคามนี้

 Cover Story ของ “นิตยสารสาระวิทย์” ฉบับที่ 85 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 นี้ จึงได้รวบรวม

สาระความรู้เกี่ยวกับ COVID-19 จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ให้ท่านผู้อ่านได้เสริมความรู้และ

ความเข้าใจ เพื่อเป็นเกราะป้องกันสำาหรับตนเองและคนรอบข้าง ได้ติดตามสถานการณ์ 

COVID-19 อย่างใกล้ชิด

ณ เวลานี ้คงไมม่ปีระเดน็ใดทีค่นทัว่โลกสนใจไดม้ากเทา่กับการแพรร่ะบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) 

ยกระดับให้เป็น “ภาวะการระบาดใหญ่ท่ัวโลก (Pandemic)” แลว้โดยหลกัเกณฑ์การระบาด 

ระดับโลกของ WHO คือ

1.	ที่มา	อาการ	การรักษา	และการป้องกันโรคโควิด-19
 โดย BBC Thai

ภาพจาก https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 องคก์ารอนามัยโลก หรือ WHO ไดป้ระกาศให้การแพรร่ะบาด 

ของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็น “การระบาดใหญ่” หรือ 

Pandemic หลังจากเช้ือลุกลามไปอย่างรวดเร็วในทุกภูมิภาคของโลก

 ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ของสหรัฐฯ ระบุว่า  

ในปัจจุบันไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่แพร่ระบาดไปแล้วใน 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

พันธุ์ใหม่ในเมืองอู่ฮั่น ซึ่งมีประชากรกว่า 11 ล้านคน
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 โดยหลังจากเก็บตัวอย่างไวรัสจากคนไข้นำาไปวิเคราะห์ใน 

ห้องปฏิบัติการ ในเวลาต่อมา จีนและองค์การอนามัยโลก ระบุว่า 

ไวรัสชนิดนี้คือ “เชื้อไวรัสโคโรนา”

 กอ่นหนา้นี ้พบไวรสัโคโรนามาแลว้ 6 สายพนัธ์ุ ทีเ่คยเกดิการ 

ระบาดในมนุษย์ สำาหรับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่กำาลังระบาด

เป็นสายพันธุ์ที่ 7

 คนไทยรูจ้กัไวรสัในตระกูลนีม้าแลว้จากโรคระบบทางเดนิหาย

ใจเฉยีบพลนัรา้ยแรง หรอื โรคซารส์ (Severe Acute Respiratory  

Syndrome - SARS) ซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อไวรัสโคโรนาเช่นกัน 

โดยพบการระบาดครัง้แรกปลายปี พ.ศ. 2545 เร่ิมจากพืน้ทีม่ณฑล 

กวางตุ้งของจีน ก่อนที่จะแพร่กระจายไปในหลายประเทศ จนม ี

ผูต้ดิเชือ้กว่า 8,000 คน และคร่าชวีติผูค้นไปเกอืบ 800 คนทัว่โลก

 องคก์ารอนามัยโลก ประกาศชือ่ทีเ่ปน็ทางการสำาหรับใชเ้รียก

โรคทางเดนิหายใจทีเ่กิดจากไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหมว่า่ “โควดิ-

ไนน์ทีน” (COVID-19)

 ขณะท่ีคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยอนุกรมวิธานวิทยา 

ของไวรัส (International Committee on Taxonomy of Viruses)  

ได้กำาหนดให้ใช้ชื่อไวรัสที่ทำาให้เกิดโรค COVID-19 ว่า SARS-

CoV-2 หรอืไวรสัโคโรนาโรคทางเดนิหายใจเฉยีบพลนัรุนแรงชนดิ 

ที่สอง (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) 

เนือ่งจากมีความเก่ียวข้องทางพนัธุกรรมอยา่งใกลช้ดิกบัเชือ้ไวรัส 

โรคซาร์ส

อาการ
 องคก์ารอนามยัโลกระบุวา่ ผู้ตดิเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม ่ 

จะมอีาการเริม่แรกคอื มไีข ้ตามมาดว้ยอาการไอแหง้ๆ หลงัจากนัน้ 

ราว 1 สัปดาห์จะมีปัญหาหายใจติดขัด ผู้ป่วยอาการหนักจะมี 

อาการปอดบวมอักเสบร่วมด้วย หากอาการรุนแรงมากอาจทำาให้

อวัยวะภายในล้มเหลว

 ขณะที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะนำาว่า หาก 

ผูท้ีเ่ดนิทางมาจากพืน้ท่ีเส่ียงการระบาดของโรคมอีาการไข้ รว่มกบั 

อาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำามูก 

หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันที

ความรุนแรงของโรค
 ปัจจุบันนักวิจัยประเมินว่า ในจำานวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

สายพันธุ์ใหม่ 1,000 คน มีผู้เสียชีวิต ราว 5-40 คน หากจะระบุ

ตัวเลขคาดการณ์ที่เฉพาะเจาะจงลงไปอีกก็คือ 9 คน ในผู้ติดเชื้อ 

1,000 คน หรือเกือบ 1%

 ขณะที่นายแมตต์ ฮานค็อก รัฐมนตรีสาธารณสุขของสหราช 

อาณาจกัร ระบเุมือ่วนัที ่1 มนีาคมทีผ่า่นมา วา่ “การประเมนิท่ีดท่ีีสดุ”  

ของรฐับาลคือ อตัราการเสยีชวีติอยูท่ี ่“2% หรอื นา่จะต่ำากวา่น้ัน”

 แตก่ข็ึน้อยูก่บัหลายปจัจยั ทัง้เรือ่งของอาย ุเพศ สขุภาพโดย 

ทั่วไป และระบบสาธารณสุขที่ผู้ป่วยเข้ารับบริการ

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคนไข้ 56,000 คน ที่จัดทำาข้ึนโดย 

องค์การอนามัยโลกบ่งชี้ว่า ผู้ได้รับเชื้อ 4 ใน 5 คน จะมีอาการ 

ป่วยไม่รุนแรง โดย :

 - 80% มีอาการไม่รุนแรง

 - 14% มีอาการรุนแรง

 - 6% มีอาการวิกฤต

 ส่วนอัตราการเสียชีวิตอยู่ในระดับต่ำาที่ 1-2%

เรามีความเสี่ยงแค่ไหน?
 ถ้าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ กลุ่มคนที่มีโอกาสเสีย 

ชีวิตมากกว่า ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และอาจจะรวมถึงผู้ชายด้วย
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 การวิเคราะห์ขนาดใหญ่คร้ังแรกในผู้ติดเช้ือมากกว่า 44,000 คน  

ในประเทศจีน พบว่า อัตราการเสียชีวิตในผู้สูงอายุสูงกว่า 

คนวัยกลางคนถึง 10 เท่า

 อัตราการเสียชีวิตในคนที่อายุต่ำากว่า 30 ปี ต่ำาที่สุด โดยม ี

ผู้เสียชีวิต 8 คนในจำานวนผู้ติดเชื้อ 4,500 คน

 ผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หรือ 

ปัญหาในการหายใจ มีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนปกติอย่างน้อย 

5 เท่า และผู้ชายมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าผู้หญิงเล็กน้อย

 ผลการวิเคราะห์จากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของจีน  

(CCDC) ช้ีว่า แม้อัตราการติดเชื้อโรคโควิด-19 ระหว่าง 

ชายและหญิงจะไม่ต่างกันมากนัก แต่อัตราการเสียชีวิตนั้นทิ้ง 

ห่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ โดยมีจำานวนคนไข้ชายที่เสียชีวิต 2.8% 

ในขณะที่คนไข้หญิงเสียชีวิต 1.7%

 สาเหตุที่ทำาให้เป็นเช่นนี้ สืบเนื่องมาจากการที่ผู้ชายเป็น 

“เพศอ่อนแอกว่า” ในเรื่องของภูมิต้านทานโรค แต่อย่างไรก็ตาม 

นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบชัดว่าเหตุใดผู้หญิงจึงแข็งแกร่งกว่า 

ผู้ชายในแง่นี้ ท้ังยังสามารถพัฒนาภูมิคุ้มกันหลังได้รับวัคซีนให้

ทำางานได้มีประสิทธิภาพดีกว่า และอยู่คงทนนานปีกว่าอีกด้วย

เราจะป้องกันตัวได้อย่างไร?
 ปัจจุบันยังไม่ทราบชัดเจนว่า เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม ่

แพร่กระจายจากคนสู่คนได้อย่างไร แต่เชื้อไวรัสชนิดคล้ายกัน 

แพร่ผ่านทางละอองของเหลวที่ออกมาจากการไอและจาม

 คำาแนะนำาที่ดีที่สุดจากองค์การอนามัยโลกคือ เราสามารถ 

ป้องกันตัวเองจากไวรัสที่ติดต่อทางระบบทางเดินหายใจทุกชนิด 

ไดด้้วยการลา้งมอื เลีย่งการเขา้ใกลค้นที่ไอหรอืจาม และพยายาม 

อย่าสัมผัสใบหน้า ดวงตา จมูก และปาก

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

 หนึ่งในคำาถามที่หลายๆ คนต้องการคำาตอบจากผู้เชี่ยวชาญ 

คือ เช้ือ SARS-CoV-2 ที่เป็นสาเหตุของ COVID-19 นั้นอยู่ 

ในสิ่งแวดล้อมได้นานขนาดไหน? ข่าวที่ว่าไวรัสอยู่บนธนบัตรได้  

9 วัน มีข้อมูลรองรับได้หรือไม่? เช้ืออยู่ในอากาศได้จริงไหม?  

ข้อมูลที่ผ่านมาเป็นการอ้างอิงการศึกษาในอดีตจากการใช้ไวรัส 

ทีม่คีวามใกลเ้คยีงกนั แตยั่งไมมี่การศกึษาท่ีใช้ไวรัส SARS-CoV-2 

ออกมายืนยันเสียที จนวันนี้ข้อมูลที่รอคอยก็มาถึง

 กลุ่มนักวิจัยจาก National Institutes of Health (NIH) 

และ Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

ของสหรัฐอเมริกา ทำาการเปรียบเทียบความสามารถของ SARS-

CoV-1 (ไวรัสก่อโรคซาร์ส) กับ SARS-CoV-2 ทางด้านการดำารง 

สภาพของไวรสัในสภาวะแวดลอ้มตา่งๆ โดยจำาลองไวรสัในสภาวะ 

Aerosol คืออยู่ใน Droplet nuclei หรือฝอยละอองขนาดเล็กกว่า 

5 ไมครอน แล้วติดตามว่าไวรัสจะอยู่ในสภาวะดังกล่าวได้



6เมษายน 2563

Cover
Story

นานแค่ไหน คำาตอบท่ีได้คือ ไวรัสท้ังสองชนิดสามารถอยู่

ในสภาวะดังกล่าวได้ตลอดเวลา 3 ช่ัวโมงท่ีทำาการทดลอง 

แต่จะเริ่มลดปริมาณลงประมาณ 10 เท่า ทั้งนี้การทดลองนี้เป็น 

การจำาลองสถานการณ์ ในสภาวะที่ ไม่มีอากาศเคลื่อนไหว 

ซึ่งในสภาวะจริงที่อากาศถ่ายเท ปริมาณไวรัสน่าจะลดลงมาก 

กว่านี้... การเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทจึงช่วยได้เยอะมากๆ

 นอกจากน้ีนักวิจัยยังทำาการเปรียบเทียบการคงสภาพของ 

ไวรัสในพื้นผิวต่างๆ กันพบว่า ไวรัสทั้งสองชนิดมีคุณสมบัติ 

ใกล้เคียงกัน โดยพื้นผิวท่ีไวรัสอยู่ทนท่ีสุด คือ พลาสติกและ 

สแตนเลส ปริมาณไวรัสจะลดลงเรื่อยๆ จนไม่พบไวรัสเมื่อ 

เวลาผา่นไปแลว้ 3 วนั สำาหรับบนกระดาษกลอ่งพสัด ุ(Cardboard)  

ที่หลายๆ คนกังวล ผลการศึกษาพบว่า ไวรัส SARS-CoV-2 

จะอยู่ได้สูงสุด 24 ชั่วโมง ซึ่งน่าสนใจว่า SARS-CoV-2 ดูจะชอบ 

กล่องกระดาษมากกว่า 

 ข้อมูลนี้น่าจะมีประโยชน์ต่อการเฝ้าระวังการระบาดของ 

COVID-19 ซึ่งตอนนี้เป็น Pandemic อย่างเป็นทางการแล้ว  

อย่างไรก็ตามผู้เขียนมีข้อแนะนำาในการแปลผลงานลักษณะนี้ 

นิดนึงคือ จำานวนเวลาที่รายงานแปรผันโดยตรงกับปริมาณของ 

ไวรัสที่ใช้ทดลอง ถ้าไวรัสเริ่มต้นมีมาก เวลาที่จะทำาให้ไวรัสลด 

จนวัดไม่ได้ก็จะมากตามไปด้วย ในสภาวะความเป็นจริงไวรัส 

อาจจะมากหรือน้อยกว่าที่ใช้ ในการทดลองนี้ คงไม่สามารถนำา 

ตัวเลขนี้ไปอ้างอิงได้ทุกสถานการณ์

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 

ผลกระทบใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงตอ่การดำาเนนิชวีติของเราอยา่ง 

ยั่งยืนและต่อเน่ืองไปเสมอนะครับ ตัวอย่างเช่นหลังเหตุ 

วินาศกรรม 11 กันยายน พ.ศ. 2544 หรือ 9/11 (ไนน์วันวัน) 

เคร่ืองบินพุ่งชนอาคาร World Trade Center ในสหรัฐอเมริกา 

ก็ทำาให้ระบบ Security ของสายการบินเข้มขึ้น เอาน้ำาขึ้นไปไม่ได้ 

ต้องถอดรองเท้า ถอดเข็มขัดตรวจกันทีเดียว

 แล้วหลังจากวิกฤต COVID-19 นี้ เราจะต้องเปล่ียนวิถี

การดำาเนินชีวิตเราอย่างไร ทางนิตยสาร Politico Magazine 

ของอเมรกิาได้ไปสมัภาษณ์เหลา่ Think Tank ท้ังหลายมา ลองอา่น 

แนวคิดที่ท่านเหล่านั้นให้สัมภาษณ์กันดูนะครับ

1. ไกลแค่ไหนคือใกล้ – ความกลัวการใกล้ชิดกันจะทำาให้เรา 

เริ่มที่จะไม่อยากเจอตัวจริงกันมากขึ้น เราจะประชุมออนไลน ์

กันมากขึ้น โดยเฉพาะกับคนแปลกหน้าท่ีเราไม่เคยพบ 

มากอ่น เราจะเริม่ถามกนัวา่จำาเปน็แคไ่หนท่ีจะตอ้งมาเจอหน้า

กนัจริงๆ เจอกนัออนไลน์เพยีงพอไหม ซึง่ผลทีจ่ะตามมากค็อื 

โลกจะแคบลงอีกนะครับ เพราะว่าเราจะทำางานออนไลน์กัน 

ได้ถนัดขึ้น ทำาให้เราทำางานกับคนทั่วโลกได้ง่ายขึ้นครับ

2. รักชาติยอมสละแม้ชีวี - มุมมองต่อหมอ พยาบาล และเจ้า 

หน้าที่สาธารณสุขจะเปล่ียนไป เราเร่ิมตระหนักกันว่าอาชีพ 

เหลา่น้ีต้องเผชญิหนา้กบัอนัตรายอยา่งมาก เปน็อาชพีทีเ่ปน็ 

วีรชนอย่างแท้จริง ประเทศควรจะต้องมีสวัสดิการ มีการ 

ตอบแทนที่ดีต่อบุคลากรในอาชีพเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น 

3. พวกเราเหลา่มาชมุนมุ – ความทีเ่ราเริม่มองเหน็ศตัรทูีแ่ทจ้รงิ 

รว่มกนั ความรูสึ้กแบง่แยกผูค้นเปน็สีต่างๆ กจ็ะเริม่จางหายไป  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้เห็นบทบาทของนักการเมืองที่ไม่ 

ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในสภาวะวิกฤต พลัง 

ประชาชนน่าจะทำาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการแบ่งแยก

สีได้นะครับ 
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4. นายไข่เจียว – ช่วงนี้เราเริ่มเห็นความสำาคัญของผู้เชี่ยวชาญ  

นักวิจัยที่เก่งๆ ที่สามารถคิดค้นชุดตรวจไวรัสได้ เราอยากฟัง 

ข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญเร่ืองนั้นจริงๆ มากกว่าฟังจากดารา 

หรือนักแสดง ยุคหลังจากนี้การเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น 

จริงๆ จะถูกให้ความสำาคัญมากขึ้น ประหน่ึงนายไข่เจียวที่ 

ทอดไข่เจียวเก่งอย่างเดียวก็ดังได้ครับ

5. อยา่เห็นแกต่วั – เหตกุารณ์ทีผ่า่นมาเราเริม่รูแ้ลว้วา่ผลกระทบ 

ของการเห็นแก่ตัว ออกไปเที่ยวเสเพลไม่เคารพข้อห้าม 

การกักตัวมันส่งผลเสียต่อส่วนรวมขนาดไหน คราวนี้เราจะ 

เริ่มเล็งกันแล้วว่าใครทำาอะไรแล้วจะมีผลกระทบต่อส่วนรวม

มากน้อยแค่ไหน เราจะร่วมกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องสังคม 

ร่วมกันมากขึ้น 

6. ม่านประเพณี – สงกรานต์ก็เลื่อนได้ กิจกรรมทางศาสนาก ็

ยืดหยุ่นได้แล้ว หลังจากน้ีเราคงจะเริ่มคิดกันใหม่ว่าอะไร 

ที่จำาเป็นจริงๆ อะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปบ้าง หลังจากที่เคย 

ถูกบอกกันมาว่าประเพณีนี้สืบทอดกันมานาน เปลี่ยนแปลง 

ไม่ได้หรอก

7. จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน – เราได้เห็นเหตุการณ์ที่ประชาชน 

ร่วมกันแก้ปัญหากันเอง เช่น พี่ตูนวิ่งเพื่อโรงพยาบาล เมื่อ 

โครงสร้างการทำางานของภาครัฐไม่สามารถตอบโจทย์ได้เร็ว

และดีพอ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเองก็เริ่มจับมือ 

สร้างองคก์รทำาหนา้ทีแ่ทนภาครัฐในหลายๆ ดา้น เรานา่จะเหน็ 

บทบาทของการรวมกลุ่มกันของภาคธุรกิจและภาคประชา 

สังคม ทีม่าชว่ยตอบปญัหาทีภ่าครฐัตอบได้ไมด่พีอกนัมากขึน้ 

8. เช้าแล้วยังอยู่บนที่นอน – ผลจากการได้สัมผัสกับการทำางาน 

ท่ีบ้านแล้วมันได้ผลดี หรือการเรียนออนไลน์โดยไม่ต้องไป 

เจออาจารย์ตวัเป็นๆ ทำาใหเ้รามาเริม่คดิกนัวา่ทำาไมเราจะตอ้ง 

เหนื่อยตื่นแต่เช้า อาบน้ำาแต่งตัวฝ่ารถติดไปทำางานอีกต่อไป  

เมือ่เรามีโอกาสจะใชเ้วลาบนเตียงไดน้านขึน้ แลว้ทำางานหรือ 

เรียนได้จนสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ พอเราก้าวข้ามการ 

เดินทางได้ เราก็จะชินแล้วทำาอะไรผ่านออนไลน์จากที่บ้าน 

ได้ดีขึ้น แล้วเราจะกลับไปเป็นแบบเดิมทำาไม อยู่บนเตียง 

ตื่นสายสบายกว่ากันเยอะเลยนะครับ

9. คุณหมอคะ หนูนอนไม่ค่อยจะหลับ – เมื่อเราไม่ต้อง 

เดนิทางไปทำางาน เรากไ็มต่อ้งเดนิทางไปพบแพทยก์ไ็ดน้ะครบั  

คุณหมอเองก็ไม่อยากเข้าใกล้คนไข้ ให้เสี่ยงติดเชื้อเท่าไร  

พัฒนาการทางด้านการแพทย์ทางไกลก็จะพุ่งทะยานขึ้น 

อย่างรวดเร็ว ให้เราได้ใช้งานกันเร็วขึ้นล่ะครับ

10. ให้ฉันดูแลเธอได้ไหม - นึกถึงประกันสุขภาพ COVID-19 

ที่พรั่งพรูเข้ามามากมาย เสนอตัวมาช่วยดูแลปกป้อง สิ่งน้ี 

ทำาใหเ้หน็วา่ระบบประกนัสขุภาพจะมกีารเปลีย่นแปลงมากขึน้ 

ผูค้นจะเร่ิมมองหาประกนัสขุภาพทีจ่ะตอบโจทยตั์วเองมากขึน้ 

มากกว่าการพึ่งพาระบบประกันสังคมที่เรามีอยู่

11. คนใจหิน - ประสบการณ์การขาดหน้ากากอนามัย ทำาให้เรา 

เริ่มเห็นว่าระบบบริหารจัดการเวชภัณฑ์ที่จำาเป็นจะอยู่ในมือ 

ของคนใจหินหรือต่างชาติไม่ได้ ความสำาคัญของการผลิตใน

ประเทศจะต้องถูกบริหารจัดการใหม่ ให้เราสามารถมีของใช้

และยาที่จำาเป็นในยามเกิดวิกฤตได้พอเพียง

12. ความรู้มีเพียงแค่ชั้น ป.สี่ – เราจะเริ่มเห็นความสำาคัญของ

ความรู้เรื่องต่างๆ ทั้งที่แต่ก่อนเราคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆ เช่น 

การล้างมือ การไอจามให้ถูกวิธี ซึ่งความรู้เหล่านี้มาจากการ 

พิสูจน์ความจริงจากโลกวิทยาศาสตร์ เราจะเช่ือมั่นใน 

วิทยาศาสตร์กันมากข้ึน และใส่ใจในความรู้ท่ีถูกต้องกันมากข้ึน

 ยังมีแนวคิดอีกมากที่เขียนไว้ ในบทความนี้ ผมขอหยิบยก 

มาแค่นี้ก่อนละกันนะครับ เพราะเท่าที่อ่านดูเรื่องหลังๆ ค่อนข้าง 

ออกไปในด้านที่เกี่ยวพันกับระบบของประเทศอเมริกาเสียมาก 

กว่า ถ้าอยากอ่านกันเต็มๆ ก็ลองอ่านได้ที่นี่นะครับ https://

www.politico.com/news/magazine/2020/03/19/coronavirus-

effect-economy-life-society-analysis-covid-135579
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4.	การจัดการศพผู้ติดเชื้อ	
	 COVID-19

 เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทีมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติจำานวน 

25 คน ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ส่งเข้าไปสืบสวน 

สถานการณ์ในจนี ไดข้้อสรปุหลกัมากมายหลงัจากการปฏบิตังิาน 

ผ่านไป 9 วัน ซึ่งรายงานต้นฉบับภาษาอังกฤษฉบับดังกล่าว 

ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดย ดร.นำาชัย ชีววิวรรธน์ ฝ่าย 

สร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งข้อสรุปบางส่วนที่น่าสนใจมีดังนี้

• การติดเช้ือกรณีส่วนใหญ่ (78-85%) เกิดจากการติดต่อกัน 

ในครอบครัวจากละอองเสมหะ (Droplet) ไม่ใช่การกระจาย 

จากละอองลอย (Aerosol) 

 จากการแพร่ระบาดอย่างหนักของเชื้อก่อโรค COVID-19  

ส่งผลให้ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อกระจายไปมากกว่า 50 จังหวัด 

ทั่วประเทศไทย และเริ่มมีผู้เสียชีวิตจากการติดโรคดังกล่าว  

จึงเกิดเป็นข้อกังวลแก่ญาติของผู้ติดเช้ือและสังคมว่า จะต้อง 

จัดการกับศพของผู้ติดเชื้ออย่างไร และสามารถนำาไปทำาพิธีก

รรมทางศาสนาได้ตามปกติหรือไม่ กรมการแพทย์จึงได้อธิบาย 

แนวทางการจัดการศพผู้ติดเชื้อก่อโรค COVID-19 ไว้ 5 ขั้นตอน 

ดังภาพ

5.	รวมข้อสรุปน่าสนใจ	หลัง	WHO	ส่งทีมสืบสวนสถานการณ์	
	 โควิด-19	ที่จีน	

• เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ (จากทั้งหมด 2,055 คน) 

ติดเชื้อจากที่บ้าน หรือไม่ก็ติดเชื้อจากการระบาดในช่วงแรก

ที่ยังไม่มีการประกาศมาตรการรับมือโรค

• ราว 5% ของคนที่ถูกวินิจฉัยว่าป่วยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 

อีก 15% ต้องใช้ออกซิเจนเข้มข้นสูง

• การฟ้ืนตัวจะใช้เวลาโดยเฉล่ียราว 3-6 สัปดาห์สำาหรับ 

รายที่อาการหนัก ส่วนรายที่ป่วยไม่มากจะใช้เวลา 2 สัปดาห์

• จำานวนผู้ป่วยและช่วงเวลาท่ีใช้รักษาเป็นภาระหนักเกินกว่าระบบ 

ทีอู่ฮ่ัน่รองรบัได ้โดยจงัหวดัหเูปย่ เมอืงหลวงของมณฑลอูฮ่ัน่ 

มผีูป้ว่ยราว 65,596 คน (ขอ้มลู ณ วนัที ่2 มนีาคม พ.ศ. 2563)
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• มีการส่งคนไปช่วยรับมือที่หูเป่ยราว 40,000 คน ในอู่ฮั่นมี 

โรงพยาบาล 45 แห่งท่ีใช้รองรับผู้ป่วย โดย 6 แห่งรองรับ 

ผูป้ว่ยข้ันวกิฤต และอกี 39 แหง่รองรบัผูป้ว่ยหนกั โดยเฉพาะ 

กลุ่มอายุมากกว่า 65 ปี

• ขณะนี้จีนผลิตชุดตรวจโรคโควิด-19 ใหม่ราว 6 ล้านชุด 

ต่อสัปดาห์ โดยรู้ผลการตรวจได้ในวันเดียว ใครที่มีไข้และไป 

พบแพทย์จะได้รับการตรวจเบื้องต้นด้วยชุดตรวจนี้ ในเมือง 

กวางตุ้งที่ห่างจากอู่ฮั่น ได้ทดสอบกับคนไปแล้วรวม  

3.2 แสนคน และมี 0.14% ที่ตรวจพบไวรัส

• คนส่วนใหญ่ที่ได้รับเชื้อมักจะมีอาการในท่ีสุด แม้ว่าจะช้า 

เร็วต่างกัน ในกรณีที่ตรวจพบไวรัสแต่ยังไม่มีอาการนั้น 

หายาก และส่วนใหญ่จะป่วยในอีก 2-3 วันต่อมา

• อาการที่พบบ่อยที่สุดคือมีไข้ (88%) ไอแห้งๆ (68%) 

ไม่มีเรี่ยวแรง (38%) ไอแบบมีเสมหะ (33%) หายใจลำาบาก 

(18%) เจ็บคอ (14%) ปวดหัว (14%) 

• อาการที่ไม่ใช่สัญญาณโรคของโควิด-19 คือน้ำามูกไหล

• จากการตรวจสอบคนจีนที่ติดเชื้อรวม 44,672 คน มีอัตรา 

การเสียชีวิตอยู่ที่ 4%

• ระบบสุขภาพของจีน: คนที่ติดเชื้อในจีนราว 20% ต้องการ 

การรักษาที่โรงพยาบาลนานหลายสัปดาห์ จีนมีโรงพยาบาล 

เพียงพอจะใช้รักษาประชากรได้ 4% ของท้ังหมดในเวลา 

เดียวกัน ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ มีศักยภาพราว 0.1-

1.3% และเตยีงสว่นใหญ่ลว้นแล้วแต่มผีูป่้วยโรคอืน่ใชอ้ยู่แล้ว

• วิธีการรับมือแรกสุดท่ีจะช่วยป้องกันการกระจายของไวรัส 

ได้อย่างชะงัดคือ ทำาให้จำานวนผู้ป่วยหนักโรคนี้มีจำานวนน้อย  

และข้ันตอนสำาคญัรองลงมาคอืการเพิม่จำานวนเตยีง (รวมทัง้ 

วัสดุและบุคลากร) จนกว่าจะมีเพียงพอสำาหรับผู้ป่วยหนัก

• จีนทดสอบการรักษาด้วยวิธีการที่หลากหลายกับโรคท่ียังไม่

เป็นท่ีรู้จัก และนำาวิธีการที่ประสบความสำาเร็จมากที่สุดไปใช้

ทั่วประเทศ ด้วยวิธีการตอบสนองเช่นนี้เองที่ทำาให้อัตราการ

ตายลดลงกว่าเมื่อ 1 เดือนก่อนหน้านี้

• ยิ่งอายุน้อยก็ย่ิงติดเชื้อยาก และแม้จะติดเชื้อก็จะป่วยไม่ 

หนักเท่ากับผู้ที่อายุมากกว่า

 

• จากตาราง คนที่อาศัยในจีน มี 13.5% ที่อายุระหว่าง 20-

29 ปี จากจำานวนผู้ติดเชื้อในจีน มี 8.1% ที่อยู่ในอายุกลุ่มนี้ 

(แต่ไมไ่ดห้มายความวา่ม ี8.1% ของคนอาย ุ20-29 ปทีีต่ดิเช้ือ) 

นี่หมายความว่ามีแนวโน้มที่ใครก็ตามที่มีอายุในช่วงนี้ จะมี 

โอกาสติดเชื้อค่อนข้างต่ำากว่าค่าเฉลี่ย และในกลุ่มอายุนี้ 

ที่ติดเชื้อจะเสียชีวิต 0.2%

• เพศหญิงมีโอกาสเป็นโรคเท่าๆ กับเพศชาย โดยมีหญิง 

ชาวจีนเพียง 8% เท่านั้นที่ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคนี้ 

ขณะที่ผู้ชายจะอยู่ที่ 4.7% ของอัตราการเสียชีวิต

• โรคนี้รุนแรงในกลุ่มหญิงมีครรภ์มากกว่ากลุ่มอื่น

• เด็กที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อด้วยวิธีผ่าคลอดรวม 9 ราย  

ที่ตรวจสอบมีสุขภาพแข็งแรงและไม่ติดเชื้อ

• มารดาเหลา่นัน้ตดิเชือ้ในชว่ง 3 เดอืนสดุทา้ยของการตัง้ครรภ์

• ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าหากเกิดการติดเชื้อในช่วง 3 หรือ 

 6 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ เด็กในท้องจะเป็นอย่างไร  

เพราะเด็กเหล่านี้ยังไม่ถึงกำาหนดคลอดในปัจจุบัน

• ไวรัสชนิดใหม่นี้มีพันธุกรรม 96% เหมือนกับไวรัสโคโรนาที่

อยู่ในค้างคาว และเหมือนไวรัสโคโรนาในตัวนิ่ม (Pangolin) 

86-92% ดังน้ันมีความเป็นไปได้มากว่าที่มาของไวรัสใหม่นี้ 

คือการส่งผ่านไวรัสที่กลายพันธุ์จากสัตว์มายังคน
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• นับตั้งแต่สิ้นเดือนมกราคม จำานวนไวรัสโคโรนาในจีนค่อยๆ 

ลดลงอย่างต่อเนื่อง ถึงตอนนี้มีเพียง 329 รายที่วินิจฉัย 

พบใหม่เทียบกับประมาณ 1 เดือนก่อนหน้าน้ีท่ีพบราว  

3,000 รายต่อวัน

• รายงานสรปุวา่ปรากฏการณ์ลดลงของจำานวนผูป้ว่ยโควดิ-19 

ในจีนน่าจะเป็นเรื่องจริง 

 ทั้งนี้ผู้จัดทำารายงานสรุปว่า จากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ 

มีการลดลงของผู้ป่วยที่ ไปยังโรงพยาบาลในบริเวณที่เกิดการ 

ระบาด มีการเพิ่มขึ้นของจำานวนเตียงที่ว่าง และนักวิทยาศาสตร์ 

ชาวจนีเริม่ประสบปัญหาเร่ืองการหาจำานวนผูต้ดิเชือ้ใหม่ๆ  ใหม้าก 

พอสำาหรับใช้ในการทดสอบทางคลินิกของยามากมายหลายตัว

 หนึง่ในเหตผุลสำาคญัทีเ่ช่ือวา่ควบคมุการระบาดในจนีไดแ้ลว้  

คือมีการสัมภาษณ์คนที่ติดเชื้อทุกคนท่ัวประเทศเกี่ยวกับคนที่ 

เคยสัมผัสและทดสอบคนกลุ่มดังกล่าว โดยมีทีม 1,800 ทีมใน 

อูฮ่ัน่ทีท่ำาเรือ่งนี ้ซ่ึงแตล่ะทีมจดัการกบัเร่ืองนีอ้ยา่งนอ้ย 5 คน แต่ 

ความพยายามนอกอูฮ่ัน่กม็มีากมายเชน่กนั เชน่ ในเซนิเจิน้ ผูต้ดิเชือ้ 

ระบุรายชื่อคนที่ติดต่อด้วยรวม 2,842 คน มีการค้นหาจนพบ 

หมดทุกคน และมีการทดสอบไปแล้วถึง 2,240 ราย โดยจาก 

จำานวนดังกล่าวมี 8% ที่ติดเชื้อ

 ขณะที่ในจังหวัดเสฉวน มีคนติดต่อด้วยที่ระบุชื่อไว้ 25,493 

คน พบตัวแล้ว 99% (25,347 คน) และตรวจสอบไปแล้ว 

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%

ที่มาของบทความและภาพประกอบจาก >> 

https://bit.ly/39tnJAo

รายงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ >> Report of the WHO-China 

Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

(https://bit.ly/2UW4j1I)

 ท่ามกลางวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีแพร่กระจาย 

อย่างรวดเร็ว ทุกคนในสังคมล้วนมีความเสี่ยงติดเชื้อได้อย่าง 

งา่ยดาย การติดตามและประเมนิผูท้ีม่คีวามเสีย่งจึงมคีวามสำาคญั 

อย่างย่ิงที่จะช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคนี้อย่างได้ผล  

และยังช่วยให้ผู้ติดเชื้อสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทัน 

ท่วงที

 กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (อว.) 

โดยสำานกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) 

ได้ร่วมกับกรมควบคุมโรค และอีกหลายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พฒันาแอปพลเิคชัน DDC-Care: ระบบตดิตามและประเมนิผูท้ีม่ี

ความเสีย่งตอ่โรคตดิเช้ือ COVID-19 สำาหรับติดตามและประเมนิ 

สขุภาพผูท้ีม่คีวามเส่ียงตดิเช้ือโรคโควดิ-19 โดยผูท่ี้แพทย์ประเมนิ 

วา่เปน็กลุม่เสีย่งรวมถงึบคุคลท่ีใกลชิ้ดกับผู้ป่วยกลุม่เสีย่งดงักลา่ว 

6.	DDC-Care	แอปติดตามผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโรค	COVID-19
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จะต้องกักตัวเองอยู่ภายในท่ีพักอาศัยเป็น

ระยะเวลา 14 วัน ซ่ึงกรมควบคุมโรคจะ 

ประเมินความเส่ียงจากข้อมูลสุขภาพที่ได้จาก 

ระบบ เพื่อให้คำาแนะนำาและช่วยเหลือได้ทัน 

ท่วงทีเมื่อมีอาการ 

 สำาหรับผู้ ใช้งานแอปพลิเคชัน DDC-Care 

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ที่เข้ารับการ 

ตรวจที่โรงพยาบาลและแพทย์ประเมินว่าเป็น 

ผูท้ีมี่ความเสีย่ง และกลุม่ผูท่ี้ไดร้บัการประเมนิ 

จากแพทย์ว่าติดเช้ือรวมถึงบุคคลใกล้ชิด  

ซึ่งจะได้รับคำาแนะนำาให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน 

DDC-Care ณ โรงพยาบาล หรอืไดร้บัแจง้ผา่น 

SMS โดยเริ่มนำาไปใช้งานจริงเมื่อวันที่ 31 

มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ สถาบันบำาราศนราดูร

และจะขยายไปสู่โรงพยาบาลอื่นๆ ทั่วประเทศ

 ทัง้นี ้เม่ือผู้ใชง้านแอปพลเิคชนั DDC-Care  

ลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้ว  

จะต้องทำาแบบคัดกรองสุขภาพทุกวันอย่าง 

ต่อเนื่องเป็นเวลา 14 วัน โดยเป็นคำาถามเพื่อ 

ประเมนิเบ้ืองตน้ เช่น อาการไข ้อณุหภมูริา่งกาย 

อาการไอ น้ำามูก อาการเหนื่อยหอบ และเมื่อ 

ทำาแบบประเมินแล้วจะมีผลการประเมิน 

ตอบกลับว่ามีอัตราความเส่ียงเพิ่มขึ้นหรือไม่  

หากความเสี่ยงเพิ่ม ข้ึนจะมีคำาแนะนำาให้ 

โทรศัพท์ติดต่อกรมควบคุมโรค

 นอกจากนี้ระบบยังเข้าถึงพิกัดสถานท่ี 

กักตัวของผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงแบบเรียลไทม์ 

ทุกๆ 10 นาที และบันทึกเส้นทางการเดินทาง 

ย้อนหลังเพื่อประโยชน์ในการติดตามและลด 

ภาระงานของเจา้หนา้ทีใ่นการโทรศพัท์สอบถาม 

อาการและพิกัดของผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง  

หากพบกรณีผู้ ป่ วยและกลุ่ ม เสี่ ยงไม่ทำ า

แบบคัดกรองอย่างต่อเนื่องหรือออกนอก

พิกัดสถานที่กักตัว ระบบจะแจ้งเตือนไป
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ยังเจ้าหน้าที่เพื่อดำาเนินการได้อย่างทันท่วงที 

ท้ังนี้ ข้อมูลที่ ได้กรอกเข้าระบบ DDC-Care 

จะเป็นความลับ โดยมีการจำากัดผู้มีสิทธิ์ เข้า 

ตรวจสอบและจัดการข้อมูลเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

โรงพยาบาล สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

สำานกังานปอ้งกันควบคมุโรค และกรมควบคมุโรค 

โดยสามารถดรูายละเอยีดการใชง้านแอปพลเิคชนั 

DDC-Care ไดท้ี ่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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เทคโนฯ ไทย

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

ศูนย์เทคโนโลยเีพ่ือความมัน่คงของประเทศและการประยกุตเ์ชิงพาณชิย์ (NSD) 
สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) รว่มกบั สถาบนั 

วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาและ 
ทดสอบนวัตกรรมหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี หรือ “Germ Saber Robot” (เจิร์ม เซเบอร์ 
โรบอต) ซึง่เป็นหุน่ยนตท์ำาหน้าทีฆ่่าเช้ือกอ่โรค COVID-19 ซึง่มปีระสทิธภิาพสามารถเขา้ถึงการ 
ฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เฉพาะและจุดเสี่ยงโรคต่างๆ ได้ โดยใช้ระบบบังคับระยะไกล ทำาให้บุคลากร 
ไมจ่ำาเปน็ตอ้งเขา้ไปในจดุเสีย่ง และปอ้งกนัการไดร้บัอนัตรายจากแสง UV (รงัสอีลัตราไวโอเลต)

 ดร.ศิิวรักษ์์ ศิิวโมกษ์ธรรม
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 ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำานวยการ 
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศ 
และการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) สวทช.  
กลา่ววา่ “Germ Saber Robot” เปน็หุน่ยนต ์
ฆ่าเชื้อไวรัสก่อโรค COVID-19 ด้วยแสง 
UV-C ซึ่งเป็นแสง UV ที่มีประสิทธิภาพสูง
ในการกำาจดัสิง่มชีวีติขนาดเลก็หรอืเชือ้โรค
ต่างๆ ที่ความยาวคลื่นนี้ จะสามารถทำาลาย 
DNA ของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอย่างไวรัส 
แบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อโรคชนิดต่างๆ 
เพื่อเป็นการหยุดยั้งการแพร่พันธุ์ 
 “Germ Saber Robot ท่ีพัฒนาข้ึน 
ประกอบดว้ยหลอด UV-C ขนาดพลงังานรวม 
300 วตัต ์พร้อมชดุควบคุมไฟพเิศษทีส่ามารถ 
บังคับให้ขับเคล่ือนไปยังจุดต่างๆ  ผ่านอุปกรณ์ 
ควบคมุรีโมตคอนโทรล และสามารถหมนุตวั 
ได้แบบ 360 องศา เมื่อใช้ Germ Saber  

Robot ระยะเวลา 15-30 นาทีต่อจุด จะช่วย 
ฆ่าเชื้อโรคในรัศมีโดยรอบ 1-2 เมตร บน 
พื้นผิวต่างๆ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
อุปกรณ์การแพทย์ ท่ีไม่สามารถโดนน้ำาหรือ 
น้ำายาเคมีได้ ที่สำาคัญหุ่นยนต์ สามารถฆ่า 
เช้ือโรคในละอองฝอยที่ลอยในอากาศได้ 
โดยไม่มีสารเคมีตกค้าง
 ดร.ศิวรักษ์ กล่าวต่อว่า วัตถุประสงค์ 
ในการพัฒนา Germ Saber Robot ขึ้น  
ทีมวิจัยต้องการช่วยบรรเทาสถานการณ์ 
การระบาดของโรค COVID-19 ในยาม 
ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั้ง 
หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ และ 
น้ำายาฆ่าเช้ือ จึงเร่งผลิตหุ่นยนต์ฆ่าเช้ือขึ้น 
เพื่อเป็นอุปกรณ์เสริม ที่ใช้งานได้สะดวก 
ทุกท่ีทุกเวลา ทั้งนี้ทีมวิจัยวางแผนนำาร่อง 
ทดสอบการใช้งานที่สถานพยาบาลแห่งแรก 

ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และหน่วยงาน 
ต่างๆ ต่อไป

 สำาหรับหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจให้ทีม 
วิจัยทำาการผลิต หรือนำาไปทดลองใช้งาน 
สามารถติดต่อได้ที่ 
ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม 
ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความ 
มั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิง 
พาณิชย์ สวทช. 
โทรศัพท์ 0 2564 7000 กด 2521

รายละเอียด > https://bit.ly/39eqiWL
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“WIN-Masks: Washable  
Innovative Nano-Masks” 

ได้รับการเปิดตัวอย่างสอดรับกับยุคสมัยใน 
ฐานะ “หนา้กากอนามยัซกัไดจ้ากผา้นาโน เพือ่ 
สู้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” โดยโครงการ 
นวัตกรรมหน้ากากผ้านาโนกันไรฝุ่นซักได้  
หรือ Washable Innovative Nano-Masks:  
WIN-Masks เป็นการพัฒนาข้ึนจากความ 
ร่วมมือของ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
คณะแพทยศ าสต ร์ ศิ ริ ร า ชพย าบ าล 
มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ความเป็นเลิศ 
ด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) รวมถึง 
หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบัน 

นวัตกรรมหน้ากากผ้านาโนป้องกัน	COVID-19	และไรฝุ่น	
“WIN-Masks:	Washable	Innovative	Nano-Masks”

เทคโนโลยีนิวเคลียร์ และการสนับสนุน 
ด้านเงินทุนวิจัยจากสำานักงานการวิจัย 
แห่งชาติ (วช.)
 จุดเร่ิมต้นของการทำาวิจัยนี้มาจากการที ่
ศิริราชพยาบาล เล็งเห็นถึงปัญหาการแพร่ 
ระบาดของไวรสักอ่โรค COVID-19 ไปทัว่โลก  
เม่ือลองคาดการณ์ถึงสถานการณ์ที่แย่ที่สุด 
(Worst-case scenario) พบวา่การขาดแคลน 
หน้ากากอนามัยของบุคลากรทางการแพทย์  
จะเป็นสิ่งแรกที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งจะ 
เป็นปัญหาใหญ่ต่อทั้งระบบสาธารณสุข จึง 
ตอ้งมกีารคดิมาตรการทีช่ดัเจนเพือ่รบัมอืถึง
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
 เมื่อมีการปรึกษาร่วมกับหน่วยงาน 
และแผนกทีเ่ก่ียวขอ้ง พบวา่หลายหนว่ยงาน 

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างมีการ 
พัฒนานวัตกรรมหน้ากากที่ ใช้ป้องกัน 
ฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ก่อนหน้าแล้ว จึงเกิด 
การผนึกกำาลังกันข้ึนระหว่าง ศูนย์ความเป็นเลิศ 
ด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา และศูนย์บริการ 
และวจิยัไรฝุน่โรงพยาบาลศิรริาช เพือ่รว่มกัน 
ต่อยอดนวัตกรรมผ้ากันไรฝุ่นท่ีมีอยู่เดิม 
เป็นนวัตกรรมหน้ากากอนามัย WIN-Masks 
ซึ่งมีคุณสมบัติ 5 ข้อ คือ
1) สามารถกรองอนุภาคได้ อย่ า งมี  

ประสิทธิภาพ (Particle filtration  
e f f i c iency :  PFE)  ป้องกันหรือ 
กรองฝุน่ละอองฝอยขนาด 5 ไมครอนได้

2) สามารถป้อง กันการซึมผ่ านของ 
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ละอองฝอยเสมหะหรือสารคัดหลั่ง 
ที่เป็นของเหลว (Fluid resistance)  
จากภายนอกสู่ผู้สวมใส่ และจากเสมหะ
ผู้สวมใส่สู่ภายนอกได้

3) หน้ากากมีความกระชับ (Fit test)  
สามารถสวมใสไ่ดแ้นบกบัใบหนา้ ปอ้งกนั 
อากาศจากภายนอกเข้าได้

4) มีการซึมผ่านของอากาศได้ดี (Perme-
ability test) ทำาให้มีการระบายของ 
อากาศได้ดีและไม่ทำาให้การหายใจลำาบาก

5) สามารถซักซ้ำาได้มากกว่า 30 ครั้ง  
โดยไม่สูญเสียคุณสมบัติทั้ง 4 ด้าน 
ในการผลิตทางศูนย์ความเป็นเลิศด้าน 
ชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) จะสั่งผลิต 

หน้ากากจากโรงงานที่คัดเลือกแล้วว่า 
ไดรั้บการรบัรองมาตรฐานจากสำานกังาน 
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  
โดยใหม้หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
ล้านนาทำาหน้าที่เป็นหน่วยตรวจสอบ 
มาตรฐาน ก่อนนำาไปฆ่าเชื้อด้วยรังสี 
แกมมาโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลีย
ร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซ่ึงจะใช้ 
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ฉายรังสีลงบน 
หน้ากากเป็นข้ันตอนสุดท้ายเพ่ือทำาให้ 
มั่นใจได้ว่าหน้ากาก WIN-Masks จะถูก 
ฆ่าเชื้อทั้งหมดโดยไม่มีการสัมผัสก่อน 
สง่มอบไปยงัผู้ใช้งาน ผู้ใช้สามารถวางใจ 
เรื่องความปลอดภัยในการใช้งานได้

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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นอกจาก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” แล้ว การทำาความสะอาดพื้นที่สาธารณะที่ม ี
การใชง้านรว่มกนัของคนจำานวนมาก อาท ิอาคารผู้โดยสารสนามบนิ โรงแรมทีพ่กั 

รถขนส่งสาธารณะ และสถานที่จัดประชุมต่างๆ ฯลฯ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยป้องกันการระบาดของเชื้อ 
ก่อโรค COVID-19 ได้
 หน่ึงในผลิตภณัฑฆ์า่เชือ้ทีก่ำาลงัไดรั้บความนยิมในปจัจบุนั คอื ผลติภณัฑ ์“KEEEN Germ Killer 
Blood, Scale & Oil Remover” ซึ่งเป็นหนึ่งใน “ผลิตภัณฑ์ในบัญชีนวัตกรรมไทย” ซึ่งมีสำานักงาน 
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานดูแล  

“ฆ่าเชื้อก่อโรค	COVID-19”	ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ	ไม่เป็นอันตราย
ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม	ทนความร้อน	ย่อยสลายได้

ดร.วสัันต์์ อริยพุุทธรัต์น์

 ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ ผู้ก่อตั้ง และประธานกรรมการบริหาร บริษัทคีนน์ จำากัด 
กลา่ววา่ ผลติภณัฑ ์KEEEN Germ Killer Blood, Scale & Oil Remover คอื น้ำายาฆา่เชือ้ 
ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ (Natural disinfectant) ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์  
เปน็ผลงานทีต่อ่ยอดนวตักรรมจากฐานงานวจิยัเดมิ ผลติภณัฑแ์บคทเีรยียอ่ยคราบน้ำามนั  
หรือสารชีวภาพขจัดคราบน้ำามัน (Bio dispersant) ซ่ึงร่วมวิจัยกับศูนย์พันธุวิศวกรรม 
และเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ(ไบโอเทค) สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
แห่งชาติ (สวทช.) 
 “ผลิตภัณฑ์ KEEEN Germ Killer Blood, Scale & Oil Remover สามารถใช้ 
ทำาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคได้ทั้งในบ้านเรือนและการสาธารณสุข สามารถฆ่าเชื้อ 
แบคทีเรียก่อโรคทั้งแกรมบวก แกรมลบ เชื้อรา และเชื้อไวรัส ได้ถึง 99.99% 
ในทุกพื้นผิวสัมผัส ท้ังบนพื้นผิว (Surface) และที่ลอยอยู่ในอากาศ (Airborne) 
สามารถใช้ทำาความสะอาดสิ่งสกปรก คราบเลือด สารคัดหลั่งปนเปื้อน คราบไขมัน  



19 เมษายน 2563

ระเบียง
ข่าววิทย์-

เทคโนฯ ไทย

ดร.วสัันต์์ อริยพุุทธรัต์น์

คราบท่ีเกิดจากเช้ือรา คราบตะกรันท่ีปนเป้ือน 
บริเวณพื้นผิว รวมทั้งยังช่วยขจัดกลิ่นไม่ 
พึงประสงค์
 “ท่ีสำาคัญผลิตภัณฑ์ยังมีเทคโนโลยีฉีดพ่น 
แบบละอองน้ำา (Fumigation) ชว่ยเพิม่พืน้ทีผ่วิ 
และประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้ดีขึ้น 

โดยมผีลรบัรองจากตา่งประเทศ และยงัเป็น 
ผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่ ได้ ใบรับรองจากยุโรป 
ที่เรียกว่า ECOCERT (Natural product 
Certification) และได้ใบรับรองว่าปลอดภัย 
เมื่อสัมผัสอาหาร (Food grade) จาก NSF  
(Nat ional Sani tat ion Foundat ion)  

สหรัฐอเมริกา รวมทั้งยังได้ ข้ึนทะเบียน 
สินค้าในบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อจำาหน่าย 
ให้กับตลาดหน่วยงานภาครัฐได้ จัดซื้อ 
ง่ายขึ้นด้วย”
 ปัจจุบันนวัตกรรม Germ Killer Blood,  
Scale & Oil Remover เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ ์
ที่กำากับดูแลโดยสำานักงานคณะกรรมการ 
อาหารและยา (อย.) ซึง่เป็นผลติภณัฑฆ์า่เช้ือ 
จากสารสกัดจากธรรมชาติหนึ่งเดียวของ 
ประเทศไทยที่มีการนำาไปใช้งานจริง ได้รับ 
การตรวจรบัรองจากคณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น  
มหาวิทยาลัยมหิดลในการนำาไปใช้ฆ่าเชื้อ  
ไวรสัโรคมอืเทา้ปากและไวรสัทางเดินหายใจ  
เช่น H5N1 นอกจากนั้นล่าสุดบริษัทเอเชีย  
คลนีนิง่ จำากดั และบรษิทัเอสบแีอล ซพัพลาย  
จำากัด ผู้แทนจำาหน่ายนวัตกรรมดังกล่าวได้
นำาไปใช้ฉีดพ่นภายในอาคารผู้โดยสารพื้นที ่
สนามบินอู่ตะเภาท้ังหมด ในช่วงการนำาคนไทย 
กลบัจากประเทศจนี เมือ่ตน้เดอืนกุมภาพนัธ ์
ที่ผ่านมา

รายละเอียด > https://bit.ly/2QH9q4A
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“ชุดทดสอบโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคพยาธิเส้นด้ายในคน”	
ตรวจง่าย	ตรวจเร็ว	รู้ผลใน	15	นาที

รศ.นพ.ชาญชยั พานทองวริยิะกลุ 
รั กษ าก า รแทนอธิ ก า รบดี  

มหาวทิยาลยัขอนแกน่ กลา่ววา่ เปน็ครัง้แรก 
ท่ีไทยสามารถผลิตชุดทดสอบสำาเร็จรูปที่ 
สามารถตรวจสอบโรคพยาธิเส้นด้ายและ 
โรคพยาธิใบไม้ในตับในคน ซ่ึงสามารถตรวจสอบ 
และอา่นผลไดอ้ยา่งรวดเรว็ โดยไมต่อ้งอาศัย 
เครื่องมือแพทย์ราคาแพงและผู้เชี่ยวชาญ 
ในการทดสอบ ชดุทดสอบนีจ้ะชว่ยหนนุเสรมิ 
ศักยภาพในการทำางานของบุคคลากรด้าน 
สาธารณสุข ให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่มี 
อาการใหม้คีณุภาพชีวติทีด่ข้ึีน และยงักระตุน้ 
ให้เกิดความเข้มแข็งด้านงานวิจัยในคนและ
สัตว์สาขาปรสิตวิทยาในกลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่ 
 ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย มาลีวงษ์  
ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สำานักงานคณะกรรมการ 
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ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) หัวหน้าโครงการ “ชุดทดสอบ 
โรคพยาธิใบไม้ตับและโรคพยาธิเส้นด้าย 
ในคนแบบรวดเร็ว” หนึ่งในผู้สร้างสรรค์ 
ผลงานเผยว่า ผลงานทั้ง “Strongyloi-
diasis ICT Kit” สำาหรับวินิจฉัยโรคพยาธิ 
เส้นด้ายหรือโรคพยาธิสตรองจิลอยต์ในคน  
และ “Opisthorchiasis & Clonorchiasis  
ICT Kit” สำาหรับวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับ 
ทั้งชนิดโอพิสทอร์ศิส วิเวอรินี (Opisthochis  
viverrini; Ov) ที่พบในคนไทย และชนิด 
คลอนอร์คิสไซเนนสิส (Clonorch is  
sinensis: Cs) ที่พบในจีน เกาหลี และ 
เวียดนาม เป็นนวัตกรรมชุดทดสอบแบบ 
รวดเร็วท่ีทันสมัยชุดแรกของโลก โดย 
อุปกรณ์นี้ใช้เทคนิค Lateral flow คล้าย 
การตรวจการต้ังครรภ์ สามารถใช้ตรวจหา 
แอนติบอดีในน้ำาเลือดผู้ป่วย แล้วอ่านผล 
ด้วยตาเปล่า ณ จุดทดสอบภายใน 15 นาที 
ซึ่งบุคลากรในห้องปฏิบัติการทั่วไปสามารถ
ใช้ชุดทดสอบนี้ ได้

 “เดมิทวีธิกีารตรวจหาพยาธเิสน้ดา้ยและ 
พยาธิใบไม้ตับที่ดีที่สุดคือการนำาอุจจาระมา 
ตรวจใตก้ลอ้งจุลทรรศน ์แลว้อาศยันกัปรสติ 
วทิยาทีเ่ชีย่วชาญในการทำางาน ซึง่ในบางคร้ัง 
อจุจาระทีน่ำามาตรวจก็ไมม่พียาธหิรอืไขพ่ยาธ ิ
อยูใ่นนัน้ แต่หากใช ้Strongyloidiasis ICT Kit  
ในการตรวจพยาธิเส้นด้าย จะมีค่าความไว  
93.3% และค่าความจำาเพาะ 83.7% และ 
หากใช้ Opisthorchiasis & Clonorchiasis  
ICT Kit ในการตรวจพยาธิใบไม้ตับ จะมีค่า 
ความไว 94.6% และคา่ความจำาเพาะ 91.2%”
 โดยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ได้อธิบาย 
ถึงความอันตรายของพยาธิทั้งสองว่า พยาธ ิ
เส้นด้ายเป็นอันตรายต่อผู้ที่ ได้ รับสาร 
สเตียรอยด์ในขนาดสูงเป็นเวลานาน เม่ือ 
ติดเช้ือพยาธิกลุ่มนี้จะมีการติดเชื้ออย่าง 
รุนแรง และเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียใน 
กระแสเลือดทำาให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ ฉะนั้น 
การวินิจฉัยโรคที่แน่ชัดจึงมีความสำาคัญใน 
ผู้ป่วยท่ีจะเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ หรือรักษา 
ด้วยยากลุ่มสเตียรอยด์

 “สำาหรับพยาธิใบไม้ตับ คนไทยจะติดมา 
จากการบริโภคปลาน้ำาจืดที่มีเกล็ดแบบดิบ  
ซึ่งอาจมีตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้  
เม่ือพยาธิใบไม้ตับโตเต็มวัยพยาธิจะก่อให้เกิด 
การอักเสบเรื้อรังที่ท่อน้ำาดี และแม้บางราย 
จะกินยาถ่ายพยาธิทุกปีแต่ยังคงบริโภคปลาดิบ 
ดงัเดมิ กอ็าจตดิพยาธซิ้ำาๆ จนทอ่น้ำาดเีกดิการ 
อกัเสบเร้ือรังและรุนแรงเร็วข้ึน ดังน้ันการตรวจ 
หาแอนติบอดีจึงเป็นแนวทางใหม่ในการตรวจ 
คัดกรองหาผู้ติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับ เพื่อ 
ป้องกันการเกิดมะเร็งท่อน้ำาดี”
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มอบ 
ชดุตรวจทัง้ 2 ชนดิ ใหผู้แ้ทนจากสำานักงาน
ป้องกันควบคุมโรค ผู้แทนจากโรงพยาบาล 
ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 22 โรงพยาบาล  
และอบรมการใช้งานเชิงปฏิบัติการตาม 
ลำาดับ ทั้งนี้อุปกรณ์ชุดตรวจทั้ง 2 ชนิด ได้
รับทุนสนับสนุนในการทำาวิจัยจาก สกสว. 
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด > https://bit.ly/33Luooa
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ระบบเกษตรอัจฉริยะ
(Handy	Sense)	

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
และคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ

(เนคเทค) สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการ 
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) พฒันา “ระบบเกษตรอจัฉรยิะ (Handy 
Sense)”
 ดร.พนติา พงษ์ไพบลูย์ รองผูอ้ำานวยการ 
เนคเทค กล่าวว่า เนคเทคได้เล็งเห็นถึง 
ความสำาคัญในการประยุกต์เทคโนโลยีไปสู่ 
งานด้านต่างๆ รวมถึงงานทางด้านเกษตรกรรม  
ซ่ึงเป็นภาคการผลิตสำาคัญของไทยมายาวนาน  
จึงให้ความสำาคัญกับการพัฒนากระบวนการ 
ทำาเกษตรกรรมแบบแมน่ยำา สำาหรบัใช้ในการ 
ควบคุมตัวแปรสำาคัญที่มีผลต่อการเจริญ 
เติบโตของพืช เพื่อช่วยยกระดับการทำางาน 
ของเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 “สำาหรับเทคโนโลยี ‘ระบบเกษตรอัจฉริยะ  
(Handy Sense)’ ท่ีเนคเทคพัฒนาขึ้นนั้น 
เป็นผลงานวิจัยโดย คุณนริชพันธ์ เป็นผลดี  
ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส และทีมระบบไซเบอร์-
กายภาพ หนว่ยทรัพยากรดา้นการคำานวณและ 
ไซเบอร์-กายภาพ เนคเทค โดยเทคโนโลยี 
นี้เป็น ‘นวัตกรรมเซนเซอร์เพื่อวิเคราะห์ 
และควบคุมปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มี 
ผลสำาคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช’  
ประกอบด้วย เซนเซอร์อุณหภูมิ ความชื้น 
ในอากาศ ปริมาณแสง ปริมาณการให้น้ำา  
ค่าความเป็นกรดด่าง ค่าความขุ่น ปริมาณ 
ออกซิเจน โดยนำาข้อมูลของพืชแต่ละชนิด 
มากำาหนดตัวแปรสำาหรับควบคุมสภาวะ 
แวดล้อม เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมใน 
การปลูกต้ังแต่ต้น ซ่ึงจะส่งผลไปถึงการควบคุม 

คุณภาพ ประเมินปริมาณผลผลิต ลดต้นทุน 
ในการผลิต รวมถึงช่วยควบคุมกระบวนการ 
เพาะปลูกให้สามารถออกผลผลิตในช่วง 
ท่ีมีความต้องการสูงหรือขาดแคลนเพื่อ 
สร้างมูลค่าเพิ่ม
 โดยในการทำางานเนคเทคได้ ใช้การ 
รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาการทำาเกษตรกรรม 
แบบวิถีชาวบ้าน มาผสานเข้ากับเทคโนโลย ี
เพือ่ทีจ่ะชว่ยยกระดบัการทำางาน ซึง่ชาวบา้น 

จะสามารถนำาความรู้ที่ผ่านการรวบรวมนี้ ไป 
ส่งต่อให้กับเกษตรกรรุ่นหลังได้สะดวก 
ยิ่งขึ้นอีกด้วย”

รายละเอียด > https://bit.ly/2Uc677E

ดร.พุนิต์า พุงษ์์ไพุบููลย์
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การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 
ทีข่ยายเปน็วงกวา้งไปทัว่โลก 

โดยท่ียังคาดเดาสถานการณ์ไม่ได้ว่าจะ 
ยืดเยื้อยาวนานเพียงใด ทำาให้รัฐบาลต้อง 
กำาหนดมาตรการให้ประชาชนอยู่แต่ภายใน 
บ้านหรือที่พักอาศัยของตนเอง เพื่อลด
การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสในพื้นที่  
สาธารณะ รวมถึงสถานศึกษา กระทรวง อว.  
จึงได้มีมาตรการให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 
จัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ 100%  
เพื่อไม่ให้การเรียนต้องสะดุด อนาคตต้อง 
หยุดชะงัก นิสิตนักศึกษาทุกคนสามารถ 
learning from home ได้ด้วยแอปพลิเคชัน 
“Microsoft Teams” 
 “Microsoft Teams” คือนวัตกรรม 
ช่วยยกระดับการเรียนการสอนออนไลน์  
ที่พัฒนาขึ้นโดยไมโครซอฟท์ บริษัทผู้พัฒนา 
เทคโนโลยีซอฟต์แวร์รายใหญ่ของโลก 
ซ่ึงล่าสุด กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ร่วมกับบริษัท 
ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำากัด นำาแอป- 
พลิเคชัน Microsoft Teams กับบริการ 
Microsoft Office 365 A1 บนแพลตฟอร์ม 
ระดับโลกจากไมโครซอฟท์ ที่รองรับการ 
ใช้งานบนระบบคลาวด์แบบไม่จำากัดจำานวน 
ผู้ใช ้มาใหบ้ริการแกม่หาวทิยาลยัทัง้ 150 แห่ง  
และนิสิต นักศึกษาอีก 2 ล้านกว่าคน ได้ใช้ 
โปรแกรม Microsoft Teams ในการเรียน 
การสอนออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใน 
การใช้ซอฟต์แวร์ และนำามาใช้เป็นแพลต
ฟอร์มหลักสำาหรับการเรียนการสอนของ 
มหาวทิยาลยั ซึง่จะชว่ยยกระดบัใหก้ารศกึษา 
นอกสถานที่เป็นไปในรูปแบบที่มากกว่าการ 
ประชุมทางไกลผ่านวิดีโอทั่วไป

“Microsoft	Teams”	แอปเรียนออนไลน์ฝ่าวิกฤตโควิด-19

 โปรแกรม Microsoft Teams สามารถ 
รองรับการใช้งานในภาคการศึกษาได้อย่าง 
เต็มรูปแบบ รองรับผู้ เรียนได้สูงสุดถึง 
5,000 คนต่อ 1 ห้องเรียน โดยสามารถ 
สร้างห้องเรียนย่อย เพื่อแบ่งกลุ่ม หรือแบ่ง 
หัวข้อการเรียนได้กว่า 200 ห้องย่อย แชร์ 

เอกสารขนาดใหญ่ที่สุด 15GB ต่อไฟล์ 
และแก้ไขพรอ้มกนัได้สงูสดุ 100 คน บนพืน้ที ่
เก็บขนาดใหญ่ที่มอบให้ฟรี บันทึกการสอน 
เป็นวิดีโอเพ่ือดูย้อนหลังได้ภายใน 10 นาที 
หลังจบการสอนและสามารถกำาหนดตาราง 
เวลาการเรียนการสอนได้โดยผูเ้รยีนสามารถ 
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เข้าใช้งานได้จากทุกแพลตฟอร์มทั้งระบบ 
ปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows), ระบบ 
ปฏิบัติการแมคโอเอส (MAC OS), ระบบ 
ปฏิบัติการไอโอเอส (iOS), แอนดรอยด์ 
(Android) และบนเว็บไซต์ (Web Browser)

ที่มา : https://www.nstda.or.th/th/
news/13092-20200326-microsoft-teams-
for-edu%20cation

ระเบียง
ข่าววิทย์-

เทคโนฯ ไทย
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หน้าต่าง
ข่าววิทย์-

เทคโนฯ โลก

กองบรรณาธิการ

ผลการศึกษาของทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติจาก 
แคนาดา สหรฐัฯ และออสเตรเลยี ซึง่ตพีมิพ์ในวารสาร 

Nature พบว่าการหนาตัวข้ึนของชั้นโอโซนท่ีเคยได้รับความ 
เสียหาย ทำาให้กระแสลมกรดซีกโลกใต้ (Southern Jet 
Stream) พัดกลับคืนสู่ทิศทางที่ควรจะเป็น จนหลายภูมิภาค 
ในซีกโลกใต้ไม่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศรุนแรงบ่อยครั้ง 
เหมือนเดิม
 ก่อนหน้านี้มีงานวิจัยที่พบว่า ช่องโหว่ในช้ันโอโซนส่งผล 
รบกวนตอ่สภาพอากาศโดยรวมของโลกได ้โดยการใชส้ารเคมี 
จำาพวกคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน (ซีเอฟซี) ซ่ึงมักใช้เป็นสาร 
ทำาความเยน็และใช้ในการผลติสเปรยต์า่งๆ เปน็ตวัการทำาลาย 

ชั้นโอโซนให้บางลง
 ส่วนประเทศแถบอเมริกาใต้ตอนกลาง เช่น ปารากวัย 
อุรุกวัย บราซิลตอนใต้ และอาร์เจนตินาตอนเหนือ อาจมี 
ปริมาณฝนลดลง แต่ภูมิภาคแถบพาตาโกเนียอย่างชิลีและ 
อารเ์จนตนิาตอนใตจ้ะมฝีนตกมากข้ึน และจะมรีะดบัความเข้ม 
ของรังสีอัลตราไวโอเลตที่เป็นอันตรายลดลงด้วย

ข้อมูลจาก: BBC Thai
https://www.bbc.com/thai/international-52068333

มีรายงานว่า ช่องโหว่ในชั้นโอโซนของบรรยากาศโลกยังคงมีแนวโน้มจะปิด 
แคบลงเรื่อยๆ และมีการฟ้ืนคืนสภาพมากพอ จนเริ่มส่งผลดีต่อระบบ 
ภูมิอากาศของโลกโดยรวม

ช่องโหว่ชั้นโอโซนปิดแคบลงอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลเปลี่ยนทิศทางลมกระแสหลัก

ของโลกกลับเป็นปกติ
28 มีนาคม ค.ศ. 2020
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หน้าต่าง
ข่าววิทย์-

เทคโนฯ โลก

หน้าต่าง
ข่าววิทย์-

เทคโนฯ โลก

นักมานุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กของสหรัฐฯ พบว่า ภายใน 
เคลือบรากฟัน (Cementum) มีชั้นเนื้อเยื่อแข็งที่เรียงซ้อนกันตามกาลเวลา 
คลา้ยวงปขีองตน้ไม ้ซึง่ช้ันเนือ้เยือ่น้ีไดบ้นัทกึขอ้มลูเหตกุารณส์ำาคญัในชวีติ 
ที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและจิตของคนคนหนึ่งเอาไว้เกือบทั้งหมด

เพื่อพิสูจน์ถึงสมมติฐานดังกล่าว ทีมผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์ 
ตวัอยา่งฟนั 47 ซี ่ท่ีไดม้าจากรา่งของผูเ้สยีชวีติชาวมาลาว ี

ซึ่งมีเชื้อสายชนเผ่าบันตู (Bantu) รวม 15 คน โดยแต่ละคน 
มีอายุระหว่าง 25-69 ปี ในขณะที่เสียชีวิต
 มกีารวเิคราะหช์ัน้เนือ้เยือ่ในเคลอืบรากฟนั ซึง่เปน็เนือ้เยือ่ 
ทีแ่ขง็ขึน้เพราะการสะสมตวัของแคลเซยีม โดยเคลอืบรากฟัน 
จะต่างกับเนื้อฟันตรงท่ีมันสามารถงอกเติบโตได้ตลอดชีวิต 
ของคนเรา ทั้งมีการค้นพบก่อนหน้านี้ว่า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
หลายชนิดมีชั้นของเคลือบรากฟันซ่ึงบันทึกร่องรอยของ 
เหตุการณ์ที่ส่งผลสะเทือนต่อชีวิตและสุขภาพเอาไว้
 ในกรณีของฟันจากหญิงเผ่าบันตู พบร่องรอยของช้ัน 
เคลือบรากฟันที่บางลงกว่าปกติ ในช่วงท่ีมีเหตุการณ์สำาคัญ 
ทางกายภาพ เช่น มีการคลอดบุตร ให้นมบุตร หรือถึงวัย 
หมดประจำาเดือน ซึ่ง “วงปี” ของชั้นเคลือบฟันสามารถบอก 
ชว่งเวลาทีเ่หตกุารณ์ดงักลา่วเกดิข้ึนไดต้รงกบัประวตับิคุคลที่

มีการบันทึกไว้อย่างแม่นยำา
 ในสว่นของฟันจากชายเผา่บันตน้ัูน ช้ันของเคลอืบรากฟัน 
สามารถบ่งบอกถึงอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง รวมไปถึงเหตุการณ์ 
รุนแรงหรือความเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญในชีวิตที่ทำาให้เกิดค
วามเครียดได้ด้วย เช่น บ่งบอกถึงช่วงเวลาที่ถูกจับกุมคุมขัง 
หรือช่วงปีที่พวกเขาโยกย้ายถิ่นฐานจากชนบทเข้ามาอาศัยใน
เมืองใหญ่
 อย่างไรก็ตาม การอ่านประวัติสุขภาพจาก “วงปี” ของ 
ช้ันเคลือบฟันมนุษย์ สามารถจะทำาได้ในกรณีของเหตุการณ์
ใหญ่ๆ หรืออาการเจ็บป่วยเร้ือรังที่กินเวลานานเท่านั้น แต่ไม่
สามารถจะบันทึกเหตุการณ์ทั่วไปที่เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นประจำา
และไม่สม่ำาเสมอได้

ข้อมูลจาก: BBC Thai
https://www.bbc.com/thai/features-52046549

มนุษย์มี “วงปี” เหมือนต้นไม้ในเคลือบรากฟัน 
บ่งบอกประวัติสุขภาพในอดีตได้

27 มีนาคม ค.ศ. 2020
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หน้าต่าง
ข่าววิทย์-

เทคโนฯ โลก

สำานกัขา่วรอยเตอรร์ายงานวา่ นกัวจิยัในสหรฐัฯ ไดเ้ริม่การศกึษาวา่ยาทีใ่ชก้นัอยา่ง 
แพร่หลาย และมีราคาถูกสองชนิด จะสามารถนำามาใช้ในการรักษาอาการจากเชื้อ 
โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้หรือไม่

นักวิจัยที่ University of Minnesota เริ่มการศึกษา 
ในสปัดาหน์ี ้โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 1,500 คน และอาศยั 

ขอ้มูลจากงานวิจัยก่อนหน้าน้ีของนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ 
ที่ว่า ยารักษาโรคมาลาเรียท่ีมีชื่อว่า ไฮดร็อกซีคลอโรควีน  
(Hydroxychloroquine) จะสามารถใช้ป้องกันหรือลดความรุนแรง 
จากเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ได้หรือไม่
 ยารักษามาลาเรียชนิดน้ีกำาลังได้รับการทดสอบอยู่ใน 
ประเทศจีน ออสเตรเลีย และฝรั่งเศส เช่นกัน
 นอกจากนียั้งมกีารทดสอบยาลดความดนัโลหติ โลซารท์าน  
(Losartan) ว่าจะช่วยรักษาอาการจากเชื้อก่อโรคโควิด-19 
ได้หรือไม่เช่นกัน
 จนถึงขณะน้ียังไม่มีวัคซีนหรือวิธีรักษาอาการจากเช้ือก่อโรค 
โควิด-19 โดยมีแต่เพียงวิธีดูแลรักษาไปตามอาการท่ีเกิดขึ้น 

นักวิจัยสหรัฐฯ ทดสอบยามาลาเรีย
หวังใช้รักษาโคโรนาไวรัส

20 มีนาคม ค.ศ. 2020

เท่านั้น
 ผู้ติดเช้ือก่อโรคโควิด-19 มักมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 
แบบออ่นๆ ในชว่งแรก แตร่าว 20% อาจตดิเช้ือรนุแรงทีอ่าจนำาไป
สูอ่าการปอดอกัเสบและเสยีชวีติไดห้ากไมไ่ดร้บัการรกัษาอยา่ง 
ทันท่วงที
 ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าอาจต้องใช้เวลานับปีกว่าที่จะมีวัคซีน 
ป้องกันโคโรนาไวรัส ดังน้ันวิธีรักษาที่มีประสิทธิภาพจึงเป็น 
สิ่งสำาคัญอย่างยิ่งในตอนนี้

ข้อมูลจาก: VOA Thai
https://www.voathai.com/a/coronavirus-generic-
drugs/5336158.html
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ภัทรา สัปปินันทน์ 

ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สวทช.
บทความ 

พิเศษ

“จิ้งหรีด”
โปรตีนทางเลือกมาแรง	

โอกาสธุรกิจไทยตีตลาดโลก
ปฏิเสธไม่ได้ว่า ‘แมลง’ กำาลังเป็นเทรนด์อาหารทางเลือกมาแรงและเป็นแหล่ง 
โปรตีนแหง่อนาคต เพราะนอกจากแมลงจะมีโปรตนีสงูกวา่เน้ือวัว หม ูและไกแ่ลว้ 
การเพาะเลี้ยงแมลงยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่ามาก เนื่องจากใช้พื้นที่ น้ำา 
และอาหารในการเพาะเลีย้งไม่มาก แถมยงัปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดน์อ้ยกวา่
หลายเทา่ตวั ดงัจะเหน็ไดจ้ากวลทีีเ่ปน็กระแสเปลีย่นแปลงโลกวา่ ‘Eat Insects to 
Save the Planet’ ซึ่งแมลงที่ได้รับความนิยมขณะนี้ คือ “จิ้งหรีด (Cricket)” 
หนึ่งในแมลงอุตสาหกรรมของไทย
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ในงาน สวทช.-วิทย์สัญจร วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค  
จดัโดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

(สวทช.) ได้มีการจัดเสวนาในหัวข้อ ‘โปรตีนทางเลือกจากแมลง 
ธุรกิจเกษตรใหม่สำาหรับชุมชน’ เวทีแลกเปลี่ยนถึงโอกาสและการ 
ผลักดันสร้างธุรกิจใหม่ให้แก่จิ้งหรีดของไทย 
 คุณธนาภูมิ ม่วงเอี่ยม Co-founder & Chief Farming (CFO) 
บริษัทโกลบอล บั๊กส์ เอเชีย จำากัด บริษัทผู้ผลิตและส่งออก 
จิง้หรดีแปรรปู ชีต้วัเลขแนวโนม้ทางเศรษฐกจิของตลาดแมลงทัว่โลก 
โดยอา้งองิจาก Meticulous Research วา่ ธรุกจินีม้แีนวโนม้การเตบิโต 
แบบกา้วกระโดดมากกว่ารอ้ยละ 20 ภายใน 5 ป ี(พ.ศ. 2561–2566) โดย 
คาดวา่ขนาดตลาดของประเทศไทยจะขยายจาก 23.25 ลา้นดอลลาร ์
สหรฐัในป ีพ.ศ. 2561 เปน็ 80.29 ลา้นดอลลารส์หรฐัในป ีพ.ศ. 2563  
หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 18.9 
 “ผลิตภัณฑ์แมลงที่ ได้รับความนิยมในตลาดโลกมีหลายชนิด 
ทัง้ในรปูแบบแมลงทัง้ตวั (Whole insect) และในรปูแบบอาหารแปรรปู 
เชน่ แมลงผง โปรตนีเชก โปรตนีบาร ์เครือ่งดืม่ ลกูอม โดยผลิตภณัฑ ์
ที่มีสัดส่วนตลาดสูงสุดคือแมลงผง (ร้อยละ 24)” 
 เมือ่แนวโนม้ตลาดธรุกจิแมลงกนิได้ขยายวงกวา้งมากข้ึน นบัเปน็ 
โอกาสของประเทศไทยในการส่งออกแมลงไปขายท่ัวโลก แต่การจะ
ทำาฟาร์มจิ้งหรีดเพื่อตีตลาดโลกได้นั้น ประตูด่านแรกที่ผู้ประกอบการ 

บทความ 
พิเศษ

ต้องผ่านให้ได้คือมาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practice) 
8202-2560 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำาหรับฟาร์มเลี้ยงจ้ิงหรีด 
จาก สำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 รศ. ดร.จิราพร กุลสาริน อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่ึงในคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐาน 
สินค้าเกษตร ผู้มีส่วนช่วยกำาหนดแนวปฏิบัติการใช้มาตรฐาน GAP  

ต์ู�เพุาะเล้ �ยงจิ้ิ �งหร้ด
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วัสัดุเพุาะเล้ �ยงจิ้ิ �งหร้ด

สำาหรบัฟาร์มจิง้หรีดอธบิายวา่ มาตรฐานนีม้ข้ึีนเพือ่รบัรองความสะอาด 
ปลอดภยั และการบรหิารจดัการทีเ่ปน็ระบบ ซึง่จะสง่ผลดทีัง้แก่ผูผ้ลติ 
ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม โดยหลังจากมีมาตรฐานออกมาเรียบร้อย 
แลว้ คณะเกษตรศาสตร์  สถาบนัการจดัการเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
เกษตร (สท.) สวทช. และกรมปศุสัตว์  ได้ร่วมกันศึกษาและพัฒนา 
เพือ่ยกระดบัประสทิธภิาพการเลีย้งจิง้หรดีสู ่Smart farming และถา่ย 
ทอดองค์ความรู้ ให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งจนถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับการ 
ถ่ายทอดแล้วมากกว่า 500 ราย 
 “ฟารม์เลีย้งจิง้หรีดทีผ่า่นมาตรฐาน GAP ตา่งประสบความสำาเรจ็ 
ในการเพาะเลีย้งเปน็อยา่งมาก เพราะผูบ้รโิภคตา่งเลอืกสินค้าทีม่าจาก 
ฟาร์มที่ได้มาตรฐาน ทำาให้ปัจจุบันมีความต้องการท่ีล้นหลามจนไม่ 
สามารถผลติไดท้นั โดยใบรบัรองมาตรฐาน GAP ผูป้ระกอบการสามารถ 
ใช้เป็นใบเบิกทางในการจำาหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศได้อีกด้วย  
เพราะมาตรฐาน GAP เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อย่างไรก็ตามบาง 
ประเทศอาจมีข้อกำาหนดเฉพาะที่แตกต่างออกไป” 
 นอกจากการพฒันาฟารม์และผลติภัณฑ์ให้ไดม้าตรฐานสากลเพือ่ 
ให้ได้การยอมรับจากตลาดโลกแลว้ การพฒันาผลติภณัฑท์ีห่ลากหลาย  
ตอบโจทย์ผู้บริโภค โดยเฉพาะการเจาะตลาด Functional food ยัง 
เป็นกุญแจสำาคัญในการแปรรูปอาหารและสร้างความต้องการอาหาร 
จากแมลงให้เพิ่มสูงขึ้น 
 รศ. ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำานวยการ ศูนย์นวัตกรรมอาหาร 
และบรรจุภัณฑ์ (FIN) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะนำาว่า จุดขาย 
ของจ้ิงหรดี คอื การเปน็ทางเลอืกในการบรโิภคโปรตนี ประจวบเหมาะ 
กบัความนิยมในการบริโภคโปรตีนเพ่ือดูแลสุขภาพ ซ่ึงเป็นเทรนด์ต่อเน่ือง 
มากว่า 3 ปีแล้ว ดังนั้นจิ้งหรีดจึงเป็นหนึ่งในโปรตีนที่น่าจับตามองไม่

ต่างกับเวย์ (Whey) โปรตีนจากนมวัว เพราะมีจุดขายที่เสริมมาอีกขั้น
คือกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 “สำาหรับผู้ที่สนใจทำาธุรกิจอาหารจากจิ้งหรีด ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน 
ที่แนะนำาให้ผลิตคือ ‘แมลงผง’ เพราะผู้บริโภคในตลาดโลกส่วนใหญ่ 
ยังให้การยอมรับในรูปแบบน้ีมากกว่าแบบแมลงทั้งตัว (Whole 
Insect) และรูปแบบผงยังนำาไปใช้เป็นส่วนผสมของอาหารต่างๆ 
เพือ่เพิม่โปรตนีไดง้า่ย เชน่ โปรตนีเชก โปรตนีบาร ์พาสตา้ ขนมปงั และ 
ขนมขบเคีย้ว หากสนใจทีจ่ะแปรรปูเพือ่จำาหนา่ยในระดบัอตุสาหกรรม  
ผูป้ระกอบการสามารถทำาวิจยัรว่มกบัศนูยว์จิยัต่างๆ ทีม่คีวามเชีย่วชาญ 
ทางด้านอาหารแมลง รวมถึงศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์”  
 อยา่งไรกด็ ีโอกาสในการทำาธรุกิจทางดา้นแมลงเปน็ของเกษตรกร 
และผู้ประกอบการไทยแล้ว หากเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่ทำา 
ธรุกจิทางดา้นแมลง (หรอืทางดา้นอืน่ๆ) ตอ้งการยกระดบัประสิทธภิาพ 
ในการทำางานด้วยการทำาวิจัย ก็สามารถขอทุนสนับสนุนจาก สวทช.  
ได้ผ่าน 2 โครงการ คือ โครงการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวัตกรรมเพื่อชุมชน (CTAP) ซ่ึงเป็นโครงการเพื่อยกระดับ 
ศักยภาพของเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเพ่ือให้เกิดการพึ่งพา 
ตนเองอย่างยั่งยืน และโปรแกรมสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรม (ITAP) ซ่ึงเป็นโครงการเพ่ือให้บริการภาคอุตสาหกรรม 
ในการวิจัยและพัฒนาเพ่ือยกระดับเทคโนโลยีการผลิต โดยท้ัง 2 โครงการน้ี 
นอกจาก สวทช. จะให้ทุนสนับสนุนในการทำาวิจัยแล้ว ยังช่วยจับคู่ 
ความต้องการในการพัฒนาเทคโนโลยีของท่านกับผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง  
และยังทำาหน้าที่ให้คำาปรึกษาและร่วมพัฒนาโครงการจนเกิดเป็น 
ผลลพัธท์ีน่่าพอใจ เป็นการใชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 
มาชว่ยยกระดบั สรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัสนิคา้การเกษตร ภายใตแ้นวคดิ 
การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ BCG (Bio-Circular-
Green) Economy Model
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ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สวทช.
บทความ 

พิเศษ

“หอมนาคา”	
ข้าวเหนียวสะเทินน้ำาสะเทินบก

‘ข้าวเหนียว’ เป็นตัวแทนความม่ันคงทางอาหารของพ้ืนท่ีภาคเหนือและอีสาน  
เพราะเป็นอาหารหลักของคนในพื้นที่ แต่ด้วยปัญหาโลกร้อนในปัจจุบัน  
ทุง่นาแดนนีจ้งึประสบปญัหาท้ังน้ำาทว่มและความแหง้แลง้มาตลอด ผลผลติ 
ที่ได้ไม่เคยทัดเทียมพื้นที่อื่นซึ่งอุดมสมบูรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อาจเป็นทางออกหนึ่งที่จะช่วยให้ชาวนารอดพ้นจากวิกฤติภัยธรรมชาตินี้ 
ได้ โดยไม่ต้องรอโชคชะตาจากฟ้าฝนกำาหนด 
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สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) โดย ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพ 

แห่งชาติ (ไบโอเทค) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พฒันา ‘ขา้วหอมนาคา’ ขา้วเหนยีวพนัธุ์ 
ใหม่ที่ทนทานต่อภาวะน้ำาท่วมฉับพลัน ทนแล้ง และทนโรค จนเรียก 
ได้ว่า ‘ข้าวสะเทินน้ำาสะเทินบก’ ได้สำาเร็จเป็นครั้งแรกของไทย 
 ดร.ธรียทุธ ตูจ้นิดา ผูอ้ำานวยการกลุม่วจิยัเทคโนโลยชีวีภาพพชื 
และการจัดการแบบบูรณาการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
ชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. กล่าวว่า ปัญหาหลักของ 
การปลกูขา้วเหนยีวทีพ่ีน้่องชาวนาตอ้งเผชญิ คอื ‘ขา้วลม้’ เพราะขา้ว 
เหนียวพันธุ์ไทยเป็นข้าวต้นสูง เวลาที่ลมฝนมาแรง ข้าวจะล้มนอน 
แม้ยงัออกไมเ่ตม็รวง ปไีหนแลง้ ‘ขาดน้ำา’ ผลผลติกจ็ะออกนอ้ย หนำาซ้ำา 
ยังต้องเผชิญกับโรคไหม้และโรคขอบใบแห้งท่ีทำาให้การเจริญเติบโต 
ไม่สมบูรณ์ สิ่งเหล่านี้เป็นความทุกข์ของคนทำานา เพราะชะตาชีวิต 

ของพวกเขาตอ้งแขวนอยูบ่นปจัจยัเสีย่งตา่งๆ นกัวจิยัไทยจึงพยายาม 
วิจัยพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเหนียวเพ่ือเอาชนะปัญหาดังกล่าวให้ชาวนา 
มาอย่างต่อเนื่อง จนในปีที่ผ่านมา ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับ 
คุณศรีสวัสดิ์ ขันทอง และคณะผู้วิจัย พัฒนาข้าวเหนียวสายพันธุ์ข้าว 
หอมนาคาทีแ่กป้ญัหาหลกัทัง้หมดได้สำาเรจ็ โดยใช้เทคโนโลยดีา้นจโีนม 
ศึกษาระดับพันธุกรรมของข้าวไทย จนรู้ถึงยีนต่างๆ ที่ทำาหน้าที่ 
ควบคุมลักษณะโดดเด่นของข้าว ทำาให้นักวิจัยสามารถเพิ่มยีนเด่นลด
ยนีดอ้ยในขา้วเหนียวพันธุ์ไทยได ้ผา่นการผสมและคดัเลอืกพันธุอ์ยา่ง 
เหมาะสม จนได้เป็นข้าวเหนียวสายพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะตามต้องการ
 ‘สะเทินน้ำาสะเทินบก’ คือ คำาสำาคัญที่สะท้อนถึงจุดแข็งของ  
‘ข้าวหอมนาคา’ เพราะการจะแข็งแกร่งยืนหยัดอยู่ถึงฤดูเก็บเก่ียว 
อย่างสมบูรณ์ได้ ข้าวที่ปลูกจะต้องทนทานต่อการแช่อยู่ใต้น้ำาเมื่อ 
ฝนมา และทนตอ่ความแหง้แลง้เมือ่ฝนไป ตามลกัษณะพืน้ทีร่มิน้ำาโขง
 “ข้าวเหนียวสายพันธ์ุน้ีถูกพัฒนาขึ้นให้สอดรับกับสภาพพื้นที่ 
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จึงสามารถจมอยู่ในน้ำาได้นาน 1–2 สัปดาห์ เป็นที่มาของชื่อ ‘นาคา’  
ซึ่งสื่อถึงการที่ทุ่งนาถูกแช่คาอยู่ใต้น้ำา และทนทานต่อการขาดน้ำาใน 
บางระยะของการปลูกข้าวได้ โดยข้าวหอมนาคาเมื่อผ่านทั้งสอง 
สถานการณน์ีแ้ลว้ข้าวยงัคงออกรวงได้ดดีงัเดมิ ทีส่ำาคญัยงัทนทานต่อ 
โรคไหม้และขอบใบแห้ง อีกสาเหตุสำาคัญท่ีทำาให้ชาวนาสูญเสีย 
ผลผลิต
 “ไมเ่พยีงแขง็แกร่งทนทาน ‘ขา้วหอมนาคา’ ยงัปลกูไดท้ัง้ป ีเพราะ 
ข้าวหอมนาคาเป็นข้าวไม่ไวแสง มีระยะเวลาในการปลูกประมาณ  
130–140 วัน จึงปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรัง ทำาให้ชาวนามีรายได้ 
เพิ่มขึ้น ที่สำาคัญข้าวหอมนาคายังมีจุดเด่นตรงที่ลำาต้นไม่สูง 
ทำาให้เก็บเกี่ยวง่าย สามารถเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องทุ่นแรงแทนการใช้ 
แรงงานคน สอดรับกบัการทำานาสมยัใหมแ่ละแนวโนม้การเปลีย่นแปลง 
ในอนาคตที่เครื่องจักรจะเข้ามาแทนที่ โดยผลจากการทดลองปลูก 
พบว่าในพื้นที่ภาคเหนือสามารถเก็บผลผลิตได้ 800–900 กิโลกรัม 
ต่อไร่ และภาคอีสานมีผลผลิตสูงถึง 700–800 กิโลกรัมต่อไร่ 
ต่างจากเดิมที่มักมีผลผลิตเพียง 400–500 กิโลกรัมต่อไร่เท่านั้น”
 ‘ปลูกข้าวตามใจคนกิน’ เป็นวลีหนึ่งท่ีอธิบายข้าวเหนียวพันธุ์ 
‘หอมนาคา’ ได้เป็นอย่างดี เพราะคนไทยชอบรับประทานข้าวที่หอม 
และนุ่ม ซึ่งข้าวเหนียวหอมนาคามีความโดดเด่นทางพันธุกรรม 
ในท้ังสองเรื่องนี้ เมื่อนำาไปนึ่งจะมีกลิ่นหอมฟุ้งชวนรับประทาน 

หยิบไม่ติดมือ แม้จะวางตั้งทิ้งไว้ก็ยังไม่แข็ง ที่สำาคัญเมื่อนำาไป 
อุ่นซ้ำาข้าวก็ยังไม่เละ จึงได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคที่ได้ทดลอง 
รับประทาน นอกจากความแข็งแกร่งของสายพันธ์ุและความอร่อย 
ถกูปากผูบ้รโิภค สิง่สำาคญัของการพัฒนาสายพนัธ์ุข้าวที่ไมค่วรมองขา้ม  
คือ การคำานึงถึงอนาคตที่มั่นคงของชาวนาผู้ปลูกข้าวสายพันธุ์นี้
 “ในส่วนของแผนการรองรับที่จะเกิดขึ้น หลังจากมีการกระจาย 
พนัธุ์ไปปลกูอยา่งแพรห่ลายในภาคเหนอืและอสีาน คณะวจิยัตัง้เปา้ที่
จะดำาเนินการขึ้นทะเบียนพันธุ์กับกรมวิชาการเกษตร และเผยแพร ่
ความรูเ้รือ่งการปลูกเมล็ดพนัธุ ์เพือ่ใหช้าวนาสามารถผลติเมลด็พันธุ์ 
ได้เอง ลดการพึ่งพิงรัฐหรือนายทุน ในด้านการค้าคณะวิจัยได้เจรจา 
กับโรงสีต่างๆ ถึงข้อเด่นของข้าวสายพันธ์ุนี้เพ่ือให้เกิดการรับซื้อไป 
จำาหน่ายต่อ ซึ่งโรงสีค่อนข้างให้ความสนใจ นอกจากน้ันยัง
มีการทดสอบเรื่องการแปรรูป เช่น การพองตัวเป็นข้าวพอง 
ผลที่ได้ก็ออกมาดีเช่นกัน จึงอยู่ในช่วงของการเจรจาให้ โรงงานได้ 
นำาไปลองใช้เป็นวัตถุดิบอาหารแปรรูป ส่วนสุดท้ายคือทางด้าน 
ผลกำาไรจากการขายข้าวที่ชาวนาจะได้รับ คณะวิจัยมีความเห็นว่า 
ราคาข้าวน่าจะอยู่ในเกณฑ์ทั่วไปของราคาตลาด เพื่อให้เกิดการซื้อ 
ง่ายขายคล่อง กำาไรที่ชาวนาได้เพิ่ม จะมาจากปริมาณผลผลิตที่ได้
มากขึ้นจากแต่ละรอบการปลูก และปริมาณการใช้ยาและสารเคมี
ที่ลดน้อยลง”  
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 การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเหนียวครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งผลงานสำาคัญ 
ของการนำาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามาบรรเทา 
ความทุกข์ร้อนให้กับชาวนา ทำาให้พวกเขาสามารถปลูกข้าวได้ผลผลิต 
ปริมาณมากขึ้น ท่ามกลางภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของ 
สภาพภูมิอากาศ อีกทั้งยังมีแนวโน้มอันดีท่ีจะได้รับการตอบรับจาก 
ตลาดทั้งในส่วนของตลาดข้าวและอุตสาหกรรมแปรรูป หลังจาก 
การจดทะเบียนพันธุ์ซึ่งกำาลังอยู่ในขั้นตอนการดำาเนินงานเสร็จสิ้น
 รอยยิ้มคงจะปรากฏชัดข้ึนอีกคร้ังบนใบหน้าของชาวนาภาค 
เหนือและอีสาน กลุ่มคนท่ีเปรียบด่ังกระดูกสันหลังของชาติไทย
 

 

บทความ 
พิเศษ
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NPV	
ไวรัสกำาจัดหนอนศัตรูพืช	
ไร้สารเคมี	ไม่ตกค้าง	ไม่ดื้อยา

ภัทรา สัปปินันทน์ 

ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สวทช.
บทความ 

พิเศษ

หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก และหนอนเจาะสมอฝ้าย ข้ึนช่ือว่าเป็นแมลงศัตรูพืชตัวฉกาจ 
ที่ทำาลายพืชเศรษฐกิจของไทย ไม่ว่าจะเป็น องุ่น สตรอว์เบอร์รี กระเทียม ข้าวโพด 
ผกัตระกลูกะหล่ำา ผกัสลดั หอมแบง่ เป็นต้น ทีผ่า่นมาเกษตรกรใชว้ธีิกำาจดัด้วยการฉดีพน่ 
สารเคม ีแมจ้ะใหผ้ลดี แตก็่มผีลเสียตอ่สขุภาพทัง่ผูผ้ลติ และผูบ้รโิภค อกีทัง้ยงัสง่ผลเสยี 
ตอ่คุณภาพดินในระยะยาว ขณะเดียวกันปัจจุบันมีเกษตรกรหันมาทำาเกษตรอินทรีย์จำานวน 
มาก จึงทำาให้ ‘สารชีวภัณฑ์’ สำาหรับใช้ควบคุมและกำาจัดแมลงศัตรูพืชเป็นที่ต้องการ
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บทความ 
พิเศษ

หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก และหนอน 
เจาะสมอฝา้ย ขึน้ชือ่วา่เปน็แมลงศตัรพูชื 

ตัวฉกาจทีท่ำาลายพชืเศรษฐกจิของไทย ไมว่า่จะเปน็ องุน่ สตรอวเ์บอรรี์ 
กระเทียม ขา้วโพด ผกัตระกลูกะหล่ำา ผกัสลดั หอมแบง่ เป็นตน้ ทีผ่า่นมา 
เกษตรกรใช้วิธีกำาจัดด้วยการฉีดพ่นสารเคมี แม้จะให้ผลดี แต่ก็มีผล 
เสียต่อสุขภาพทั่งผู้ผลิต และผู้บริโภค อีกทั้งยังส่งผลเสียต่อคุณภาพ 
ดินในระยะยาว ขณะเดียวกันปัจจุบันมีเกษตรกรหันมาทำาเกษตร 
อินทรีย์จำานวนมาก จึงทำาให้ ‘สารชีวภัณฑ์’ สำาหรับใช้ควบคุมและ 
กำาจัดแมลงศัตรูพืชเป็นที่ต้องการ
 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย 
ศูนยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ (ไบโอเทค) พฒันา  
‘ไวรัส NPV’ สารกำาจัดแมลงศัตรูพืชประสิทธิภาพสูง เพื่อเป็นทาง 
เลือกหนึ่งให้เกษตรกรใช้ทดแทนสารเคมีได้ทั้งการทำาเกษตรแบบ 
เคมีและอินทรีย์

 นายสมัฤทธิ ์เกียววงศ์ นักวิชาการอาวุโส ทมีวิจัยเทคโนโลยไีวรสั 
เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช ไบโอเทค สวทช. อธิบายว่า “ไวรัส NPV 
(Nuclear Polyhedrosis Virus)” เป็นกลุ่มไวรัสที่ก่อโรคกับหนอน 
(แมลงศัตรูพืช) โดยกลไกการทำางานของไวรัสจะเกิดขึ้นเมื่อหนอน 
กนิพืชท่ีเกษตรกรฉีดพ่นไวรัสไว้ จากน้ันไวรัสจะก่อโรคในกระเพาะอาหาร 
ของหนอน ทำาให้หนอนไม่อยากอาหารภายใน 2 วัน และตายภายใน 
5 วัน โดยไวรัส NPV มีประสิทธิภาพเทียบเท่าสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช 
แต่มรีาคาทีถู่กกว่า และยังมจุีดแขง็คอืไมก่่อใหเ้กิดการดือ้ยาอกีดว้ย
 “ไวรัส NPV ทำางานแบบจำาเพาะเจาะจงกับหนอนแต่ละชนิด  
จงึมัน่ใจไดว้า่มคีวามปลอดภยัสงู ไมเ่ปน็อนัตรายตอ่มนษุยแ์ละส่ิงมชีวีติ 
อื่นๆ ในตอนนี้ไวรัส NPV ที่ไบโอเทคพัฒนาขึ้นมี 3 สายพันธุ์ สำาหรับ 
กำาจัดศัตรูพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด คือ หนอนกระทู้ผัก (กินผักใบเขียว)  
หนอนกระทู้หอม (กินกระเทียม) และหนอนเจาะสมองฝ้าย (กินข้าวโพด)  
การใช้งานทำาได้ง่ายเพียงนำาไวรัสผสมน้ำาในสัดส่วนที่กำาหนดแล้ว 

นายสััมฤทธิ์ เก้ยววงศิ์
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บทความ 
พิเศษ

ฉีดพ่นไปที่พืช” 
 ด้าน ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผู้อำานวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรม 
สขุภาพสตัวแ์ละการจดัการ ไบโอเทค สวทช. กลา่ววา่ นอกจากไวรสั 
NPV 3 ชนิดข้างต้น ไบโอเทคยังมีแนวคิดที่จะนำาเทคโนโลยีจีโนมมา 
ถอดรหัสพันธุกรรมของไวรัส NPV ว่ายีนส่วนใดของไวรัสมีบทบาท 
ในการทำาลายแมลงสูง เพื่อให้นักวิจัยสามารถคัดเลือกไวรัสชนิด 
ใหม่มาพฒันาเปน็ผลติภณัฑ์ได้ไว ไมต่อ้งลองผดิลองถูกเหมอืนในอดตี  
และเมื่อเกิดเหตุการณ์อุบัติใหม่ของแมลงศัตรูพืชขึ้น นักวิจัยจะ 
สามารถใช้เทคโนโลยีนี้พัฒนาไวรัส NPV เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
ในการควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
 ขณะที่ นายเอกราช เครื่องพนัด ผู้จัดการทั่วไป บริษัทริมปิง 
ออร์แกนิคฟาร์ม จำากัด บริษัทผู้ผลิตและจำาหน่ายผักออร์แกนิก ทั้ง 
ผักสลัด อาทิ สลัดคอส บัตเตอร์เฮด กรีนโอ๊ก เรดโอ๊ก ฯลฯ และ 
ผักผลไมท้ีค่นไทยนยิมบริโภค เชน่ ผกับุง้ ผกักาดขาว แตงกวา มะเขือเทศ  

และข้าวโพดหวาน ฯลฯ กล่าวเสริมในฐานะผู้ประกอบการท่ีใช้ไวรัส  
NPV ของไบโอเทคมากว่า 5 ปีว่า ที่บริษัทได้ ใช้ไวรัส NPV กำาจัด 
ศัตรูพืชสำาคัญทั้ง 3 ชนิด เพราะไวรัส NPV มีประสิทธิภาพ 
ในการกำาจัดที่ดีมาก ไม่มีสารพิษอันตราย ยืนยันได้จากการที่บริษัท 
ได้มาตรฐาน Organic Thailand ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM ซึ่งช่วย 
สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค จนปัจจุบันสินค้าได้มีการนำาไปวาง 
จำาหน่ายในห้างร้านชั้นนำาทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพฯ     
 “ไบโอเทคไมเ่พยีงผลติไวรัส NPV เพือ่ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพการ 
ทำาฟาร์มให้แก่ผู้ผลิตแบบออร์แกนิก แตท่ีมงานจากไบโอเทคยังช่วย 
สนับสนุนข้อมูลการใช้งานไวรัสให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น 
อัตราส่วน ความถี่ และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการใช้งาน ผลจาก 
การแนะนำาของไบโอเทคทำาใหบ้ริษทัสามารถใช้ไวรสัเพือ่ปอ้งกนัหนอน 
ศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมอมา” 

ดร.อนันต์์ จิ้งแก�ววัฒนา
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บทความ 
พิเศษ

 “ไวรัส NPV” สำาหรับกำาจัดศัตรูพืช เป็นอีก 
หนึ่งผลงานสำาคัญที่ ไบโอเทค สวทช. ได้นำา 
ความเช่ียวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้าง 
มูลค่าเพิ่มในการทำาการเกษตรให้แก่เกษตรกร  
โดยคำานึงถึงการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม สอดคล้อง 
กับหลัก BCG (Bio-Circular-Green) Economy 
Model 

สำาหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ 
ไบโอเทค สวทช.
โทรศัพท์ 02-564-6700 ต่อ 3305 

นายเอกราช เครื ่องพุนัด
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“จ้ำาม่ำา-จำาเสื่อม-ใจสลาย”	
วลีเตือนใจ	จากผลการวิจัยโดยแพทย์

บทความ 
พิเศษ

ปัจจุบัน คนไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำาเนินชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีเมือง  
พฤตกิรรมการบริโภคอาหารก็เปลีย่นแปลงไปเชน่กนั คณุภาพของอาหารลดนอ้ยลง และ 
อาหารหลายชนดิทีไ่ดร้บัความนยิมในการบรโิภคเปน็อาหารทีม่ไีขมนัและแคลอรสีงู สง่ผล 
ให้มีอุบัติการณ์อ้วนลงพุงสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า 
ประชากรไทยมีภาวะอ้วนลงพุงอย่างต่อเน่ืองทุกปี ดังนั้น ภาวะอ้วนลงพุงจึงจัดเป็น
ปัญหาสาธารณสุขที่สำาคัญในประเทศ เช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลก

ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ปัจจุบัน คนไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำาเนินชีวิต 
ให้สอดคล้องกับวิถีเมือง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

ก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน คุณภาพของอาหารลดน้อยลง และอาหาร 
หลายชนิดที่ได้รับความนิยมในการบริโภคเป็นอาหารที่มีไขมันและ 
แคลอรสีงู สง่ผลใหม้อุีบตักิารณอ์ว้นลงพงุสงูข้ึนเปน็อย่างมาก ขอ้มลู 
จากกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า ประชากรไทยมีภาวะอ้วนลงพุง 
อยา่งตอ่เนือ่งทกุป ีดงันัน้ ภาวะอว้นลงพงุจงึจดัเปน็ปญัหาสาธารณสุข 
ที่สำาคัญในประเทศ เช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลก
 ข้อมูลจากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า การบริโภคอาหารที่มีปริมาณ 
ไขมันและแคลอรีสูง ไม่เพียงทำาให้เกิดภาวะอ้วนลงพุง แต่ยังส่งผล 
ต่อการทำางานของหัวใจและหลอดเลือด ส่งผลต่อความจำาและ 
ความสามารถในการเรียนรู้ และอาจนำาไปสู่การเป็นโรคสมองเสื่อม
หรือโรคอัลไซเมอร์
 กลไกท่ีทำาให้ร่างกายทำางานผิดปกติ เร่ิมต้นจากการสะสมของ 
ไขมันทั่วร่างกายโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้อง ซึ่งทั่วไปมักเรียกกันว่า  
“อ้วนลงพุง” ไขมันท่ีสะสมบริเวณหน้าท้องจะทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
สำาคัญคือ ปริมาณไขมันในเลือดเพิ่มข้ึนและมีการสะสมของไขมัน 
ในอวัยวะต่างๆ มากขึ้น ส่งผลกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเครียด 
ออกซิเดชัน (Oxidation stress) ท่ัวร่างกาย ทำาให้เซลล์ต่างๆ  
อาทิ เซลล์กล้ามเน้ือหัวใจและเซลล์สมองเกิดภาวะด้ือต่อฮอร์โมน 
อินซูลิน (Insulin resistance) ซึ่งเป็นฮอร์โมนหลักที่ใช้ควบคุมระดับ 
ไขมันและน้ำาตาล ผู้ป่วยที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินในระยะเริ่มต้นจะไม่
ปรากฏอาการแต่อย่างใด แต่ภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินจะส่งผล 

ให้ผู้ป่วยที่อ้วนลงพุงมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ  
และโรคสมองเสื่อมมากขึ้นกว่าคนปกติ
 นอกจากภาวะดื้อต่ออินซูลินที่กล่าวถึงในข้างต้นแล้ว การบริโภค 
อาหารที่มีปริมาณไขมันสูง ยังส่งผลให้เกิดความผิดปกติของระดับ 
ไขมันในเลือด (Dyslipidemia) โดยจะมีการเพ่ิมข้ึนของปริมาณไขมันชนิด 
ไมด่ ีเชน่ ไตรกลเีซอไรด์ (Triglyceride) คอเลสเตอรอล (Cholesterol) 
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บทความ 
พิเศษ

และ LDL (ไขมันไม่ดี) ในขณะที่ HDL (ไขมันดี) ในเลือดจะลดลง ซึ่ง 
ภาวะผดิปกตขิองระดบัไขมนัในเลอืดสามารถกระตุน้ใหเ้กดิกระบวน 
การอกัเสบ รว่มกบักระบวนการเครยีดออกซเิดชนัท่ัวรา่งกาย ผลเสยี 
ดังกลา่วจะสง่ผลโดยตรงไปยงัไมโทคอนเดรยี (Mitochondrion) ซึง่เป็น 
แหล่งสร้างพลังงานสำาคัญให้กับเซลล์ต่างๆ รวมท้ังหัวใจและสมอง 
ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการทำางานของอวัยวะสำาคัญทั้งสองส่วนนี้
 จากความสำาคัญดังกล่าวข้างต้น ศ. (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร. 
นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
นกัวจัิยแกนนำา สวทช. และคณะวจิยั จงึทำาวจิยัภายใตห้วัขอ้ “การศกึษา 
ต้ังแต่ระดบัเซลลจ์นถงึระดบัผูป้ว่ย เพือ่คน้หาวธิกีารรกัษาและตวับง่ชี ้
แบบใหม่ ในผู้ป่วยที่มีภาวะ “อ้วนลงพุง” เพื่อป้องกันความผิดปกติ 
ที่จะเกิดขึ้นต่อหัวใจและสมอง” โดยทำาการศึกษาทั้งงานวิจัยพื้นฐาน
และงานวิจัยทางคลินิก 
 โครงการวจิยัแรก คณะผูว้จิยัไดท้ำาการศกึษาถงึ “ผลของการจำากดั 
แคลอรีต่อการทำางานของหัวใจและสมองของหนูที่มีภาวะโรคอ้วน 
ร่วมกับภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน” จากการศึกษาคณะผู้วิจัยพบว่า 
การจำากัดแคลอรีของอาหารที่บริโภค เกิดผลดีต่อการทำางานของ 
หัวใจและสมอง อย่างไรก็ตามผลดีดังกล่าวยังน้อยกว่าการให้ยา 
เบาหวานในกลุ่ม Dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) 
 นอกจากนี้ ในโครงการวิจัยต่อมา คณะวิจัยยังได้ศึกษาถึง 
“ผลของฮอร์โมน Fibroblast growth factor 21 (FGF21) ต่อการ 
ทำางานของหัวใจและสมองในหนูที่มีภาวะโรคอ้วนร่วมกับภาวะดื้อ 
ต่อฮอร์โมนอินซูลิน” ข้อมูลจากงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าหนูที่มีภาวะ

โรคอ้วนร่วมกับภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน มีระดับ FGF21 สูงข้ึน 
แต่การให้ FGF21 เข้าไปเพิ่ม จะส่งผลต่อการเพิ่มความสามารถใน
การทำางานของไมโทคอนเดรียของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจและสมอง 
ทำาให้เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจและสมองทำางานได้ดีขึ้น
 สำาหรบัผลของการศกึษาในระดบัคลนิกิ คณะวจัิยได ้“ทำาการศกึษา 
ในผูป่้วยทีม่ภีาวะอว้นลงพุง เพือ่ศกึษาบทบาทของ FGF21 ตอ่การทำางาน 
ของสมอง” ผลจากการวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัทางดา้นเมแทบอลกิ 
(Metabolic) มีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้และความจำา และผลจาก 
การใหก้ลุม่เป้าหมายทำาแบบทดสอบ Montreal Cognitive Assessment  
scale (MoCa) พบว่า ยิ่งมีภาวะอ้วนลงพุงมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีความ
บกพร่องในการเรียนรู้และความจำามากยิ่งขึ้นเท่านั้น 
 โดยทางทีมวิจัยยังค้นพบอีกว่า ค่าดัชนีมวลกาย รอบเอว ระดับ 
HbA1c (ระดับน้ำาตาลสะสมในเลือดตลอดระยะเวลา 2-3 เดือน)  
และระดับ FGF21 มีความสัมพันธ์โดยตรงและสูงที่สุด ต่อการมี 
ภาวะบกพรอ่งในการเรยีนรูแ้ละความจำา ในผูป้ว่ยทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 65 ป ี 
ที่มีภาวะอ้วนลงพุง และยังช้ีให้เห็นว่าควรศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่อง 
ความสำาคัญของ FGF21 กับการทำางานของสมอง โดยเฉพาะส่วน 
การเรียนรู้และความจำา
 ทัง้นีที้มวจิยัไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งระดับ FGF21 
และค่าทาง Metabolic ในผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนลงพุงว่า ระดับ FGF21 
ในเลือดของผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนลงพุง อาจนำามาใช้เป็นตัวบ่งชี้เพื่อ 
พยากรณ์ความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ โดย 
คณะผู้วิจัยได้จดสิทธิบัตรองค์ความรู้เรื่องความสัมพันธ์และตัวบ่งชี้ 
ดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม การค้นพบในส่วนน้ีจำาเป็นที่จะต้องทำา 
การวิจัยและศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มประชากรที่มีขนาดใหญ่ต่อไป
 อีกทั้งคณะวิจัยยังได้แสดงให้เห็นว่า การกระตุ้นเส้นประสาท 
เวกัสของสมองที่มีผลต่อการทำางานของหัวใจและสมองของหนูที่
มีภาวะอ้วนร่วมกับภาวะด้ือต่อฮอร์โมนอินซูลิน จะส่งผลให้ไมโท 
คอนเดรียของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจและเซลล์สมองทำางานได้ดีขึ้น  
ซึ่งสามารถนำาเอาองค์ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ต่อได้
 ทั้งหมดข้างต้นคือส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ ใหม่ที่ได้จากโครงการ 
วิจัยนี้ ซึ่งก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างชัดเจน อีกทั้งยัง 
สามารถนำาเอาองค์ความรู้น้ีไปใช้ในการปรับปรุงการดูแลรักษาผู้ป่วย
ที่มีภาวะอ้วนลงพุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ได้กล่าวไว้ว่า 
“เมื่อผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เขาจะเป็นกำาลังสำาคัญในการ 
พัฒนาประเทศต่อไป” 

ศิ. (เช้ ่ยวชาญพุิเศิษ์) ดร. นพุ.นิพุนธ์ ฉัต์รทิพุากร
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วันน้ี !!! สาระวิทย์ ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นถึงกอง บ.ก. 

ดาวน์โหลดสาระวิทย์ฉบับใหม่ และแจ้งความเคลื่อนไหวของสาระวิทย์ 

ให้แก่สมาชิกและผู้อ่านทั่วไปแล้ว เข้าไปชมได้ที่  

https://www.facebook.com/sarawit2youเฟซบุ๊กสาระวิทย์

Sci 
Info 

graphic
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สาระน่ารู้จาก อย.
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สาระน่ารู้จาก อย.
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สาระ
App

แนะนำาแอปดี มีความรู้

Sky Map 
แอปสำาหรับใช้ดูตำาแหน่งดวงดาวต่างๆ รอบตัวของเรา
ในรูปแบบ 360 องศา ใช้งานง่าย สะดวก เพียงแค่ยก
โทรศัพท์ส่องเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆ ก็จะมองเห็น
ตำาแหน่งและกลุ่มดาวรอบทิศทาง 

โดยแอป Sky Map มีระบบเข็มทิศที่ระบุทิศทาง และมีฟังก์ชันในการดูดาวรูปแบบต่างๆ พร้อมระบบค้นหา 
ดวงดาว เพียงแค่เราใส่ชื่อดวงดาวก็แสดงผลปรากฏอยู่ตรงหน้าของเรา โดยไม่จำาเป็นต้องรอดูดาว 
ตอนกลางคืน เพียงเท่าน้ีเราก็สามารถดูดาว พร้อมรู้ตำาแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้าได้อย่างสบายๆ เลยทีเดียว

สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่	Google	Play		ระบบ	Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.stardroid&hl=en



49 เมษายน 2563

ห้องภาพ 
สัตว์ป่า
ไทย

ประทีป ด้วงแค

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค้างคาวไผ่หัวแบนใหญ่ 
Tylonycteris robustula

ค้างคาวไผ่หัวแบนใหญ่เป็นค้างคาวกินแมลง 
ขนาดเล็กมาก ขนาดของหัวและลำาตัว 

รวมกันประมาณ 4 เซนติเมตร อาศัยอยู่ใน 
ลำาปล้องของไม้ไผ่ มีการปรับตัวเป็น
แบบเฉพาะโดยมีกะโหลกแบบแบนราบ 
เพื่อให้ผ่านเข้าออกช่องเปิดแคบๆ 
ตามปล้องไม้ไผ่ได้อย่างสะดวก
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สาระวิทย์
ในศิลป์

คอลัมน์
แนะนำา

วริศา ใจดี (ไอซี)
เด็กสาย(พันธุ ์)วิทย์สานศิลป์ ชอบเรียนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ สนใจเรื ่องเกี ่ยวกับอวกาศ
และสัตว์เลี ้ยงตัวจิ ๋ว เวลาว่างชอบทำางานศิลปะ กำาลังค้นหาสูตรผสมที่ลงตัวระหว่างวิทย์กับศิลป์ 
Instagram : iizeewj

6

ศิลปะของความคิด
ที่แม้แต่วิทยาศาสตร์ก็ยังยากจะอธิบาย

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

ฉันเชื่อว่าบางคนเคยเจอกับปรากฏการณ์แปลกๆ ที่อธิบายได้ยาก ฉันเชื่อว่าบางคนเคยเจอกับปรากฏการณ์แปลกๆ ที่อธิบายได้ยาก 
ด้วยความเป็นนามธรรมและกลไกทางความคิดของเราที่ไม่ได้มีรูปร่างด้วยความเป็นนามธรรมและกลไกทางความคิดของเราที่ไม่ได้มีรูปร่าง

ชัดเจนผิดกับวิทยาศาสตร์เชิงกายภาพ ในเมื่อหัวใจชัดเจนผิดกับวิทยาศาสตร์เชิงกายภาพ ในเมื่อหัวใจ
ของการพิสูจน์คือหลักฐาน แล้วเราจะได้ทฤษฎีที่เป็นหลักการ ของการพิสูจน์คือหลักฐาน แล้วเราจะได้ทฤษฎีที่เป็นหลักการ 
มาอธิบายได้อย่างไร? ถ้าเราไม่สามารถเข้าถึงหลักฐานนั้นได้ มาอธิบายได้อย่างไร? ถ้าเราไม่สามารถเข้าถึงหลักฐานนั้นได้ 

ฉันเชื่อว่าบางคนเคยเจอกับปรากฏการณ์แปลกๆ	ที่อธิบายได้ยาก	
ด้วยความเป็นนามธรรมและกลไกทางความคิดของเราที่ไม่ได้มีรูปร่าง

ชัดเจนผิดกับวิทยาศาสตร์เชิงกายภาพ	ในเมื่อหัวใจ
ของการพิสูจน์คือหลักฐาน	แล้วเราจะได้ทฤษฎีที่เป็นหลักการ 
มาอธิบายได้อย่างไร?	ถ้าเราไม่สามารถเข้าถึงหลักฐานนั้นได้	
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คอลัมน์
แนะนำา

ดเูหมือนจะเศร้าและเห็นใจฉัน จนฉันข้ึนรถบัสออกจากโรงเรียน 
มายังสนามบินเพื่อกลับไทย ฉันแหงนหน้าขึ้นมองเพดานรถ  
รายละเอียดเล็กๆ บนนั้นทำาเอาฉันจ้องอยู่นาน 
 บนนั้นมีใบหน้ายิ้มแย้มให้กำาลังใจ แทนที่จะเห็นเป็น 
หลอดไฟอย่างที่ควร รูบนเคสมือถือของฉันก็กลับดูเหมือน
ใบหน้าคนเหวอ ตอนแรกฉันเองก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกัน 
ฉันจึงต้องใช้ศิลปะเข้าช่วย ฉันวาดภาพท่ีเห็นจากมุมมอง 
ของฉันแทนคำาอธิบาย แล้วขอให้เพื่อนดูภาพเหล่านั้น แล้ว 
ลองวาดอธิบายออกมาในมุมมองของแต่ละคน
 ทกุคนลว้นคดิเหมอืนกนัวา่เหน็ภาพใบหนา้ แตภ่าพทีว่าด 
ออกมา กลับแตกต่างกันเสียสิ้นเชิง บ้างหน้าบึ้ง บ้างหน้ายิ้ม 
หน้าเศร้าก็มี จะเห็นได้ว่าแม้คิดใกล้เคียงกันแต่แท้จริงแล้ว 
อาจมองตา่งกนัก็เป็นได้ ฉนัจึงใชเ้วลาระหวา่งนัง่รอขึน้เครือ่ง
ทีส่นามบนิ ทำาการสบืคน้ขอ้มลู แลว้เริม่เขยีนบทความนีอ้อกมา

ภาพุหลอดไฟบูนเพุดานรถบูัสั กับูภาพุวาดในมุมมองของ
ฉันและเพุื ่อนๆ

ฉันเชื่อว่าบางคนเคยเจอกับปรากฏการณ์แปลกๆ ที่ 
อธิบายได้ยาก ด้วยส่ิงเหล่าน้ันมีความเป็นนามธรรม  

ดัง น้ันบางคร้ังการจะอธิบายออกมาเป็นคำาพูดจึงทำา 
ได้ยาก ทำาให้บางคนเลือกที่จะใช้ศิลปะเข้าช่วย เพ่ือสื่อสาร 
ประสบการณ์ที่พบเจอมาแทน
 ฉันเคยตั้งข้อสงสัยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีของมนุษย์ 
สามารถส่งเราไปไกลถงึนอกโลก แตก่ย็งัไมอ่าจทำาใหเ้ราเขา้ใจ 
กระบวนการความคดิของมนุษย์ได ้หรอืความคดิของเรามนัจะ 
ขยายออกไปเรื่อย จนใหญ่ย่ิงกว่าขนาดของเอกภพทุกวันนี้ 
กันแน่? กระทั่งฉันได้มาเรียนวิชา “Theory of Knowledge” 
ที่โรงเรียน เป็นหนึ่งในวิชาพ้ืนฐานเก่ียวกับการพิสูจน์และทำา 
ความเข้าใจกระบวนการรับความรู้ ซึ่งนำาไปสู่การประมวล 
ความจรงิเทจ็ของขอ้มลู สิง่เหลา่นีส้ามารถอธบิายไดด้ว้ยหลกั
การทางวทิยาศาสตร ์และจดัอยูใ่นหวัขอ้ปรากฏการณท์างจติ 
(Psychological phenomenon)
 ในฉบบันี ้ฉันจงึอยากจะยกตัวอย่างบางส่ิงท่ีหลายคนอาจ 
เคยไดยิ้นหรอืพบเจอกบัตวัเองในชวีติประจำาวนั แตไ่ม่รูว้า่มัน 
เกิดอะไรขึ้นกันแน่ ยิ่งคิดก็ยิ่งงงเพราะหาสาเหตุไม่ได้ จะรอ 
ให้เกิดปรากฏการณ์อีกคร้ังเพ่ือเก็บหลักฐานก็ทำาได้ยากเช่นกัน  
เพราะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตามกำาหนด เหมือนอย่างเหตุการณ ์
ข้างขึ้นข้างแรมหรืออุปราคาที่มาตามปฏิทิน เราไม่สามารถ 
สวมเครื่องมือวัดคลื่นประสาทเอาไว้ตลอดเวลาเพื่อดักรอ
การเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่างๆ ในสมองได้ เช่นเดียวกับ
ที่ ไม่เคยมีผู้ ใดสามารถถ่ายคลิปความฝันมาเป็นหลักฐาน 
แม้จะมีผู้คนเคยเข้าสู่ Lucid dream หรือการฝันที่คนฝันรู้ตัว 
มาแล้วก็ตาม 
 ฉันเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเจอกับเหตุการณ์ประหลาด 
บางอย่าง แต่ไม่ได้ ใส่ใจอะไรนัก จนวันหนึ่งที่ทางโรงเรียน 
ประกาศปิด ให้นักเรียนทุกคนรีบติดต่อทางบ้านเพื่อวางแผน 
การเดนิทางกลบัประเทศอยา่งรวดเรว็ทีส่ดุจากการแพรร่ะบาด 
ของโควิด-19 
 นับตั้งแต่วินาทีท่ีฉันเก็บข้าวของเครื่องใช้ เพื่อฝากเข้า 
ห้องเก็บของของโรงเรียน ฉันก็เห็นทุกอย่างมีชีวิตไปหมด  
บางสิง่ทำาหน้ายิม้เยาะ บางสิง่ทำาหนา้หลอกหลอน และบางส่ิงก็ 
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ภาพุเคสัมือถือของฉัน กับูภาพุวาดในมุมมองของฉันและเพุื ่อนๆ

แพริโดเลีย	 (Pareidolia)	 ปรากฏการณ์ 
คิดไปเอง
 ฉันว่าแปลกดีนะ ที่ในบางครั้งเรามองไปรอบตัวแล้วเห็น 
อะไรบางอย่าง แต่สิ่งแรกที่ปรากฏขึ้นในหัวเรา กลับเป็นคน
ละเรื่องกับสิ่งท่ีเราเห็น และยังแตกต่างออกไปในแต่ละคน 
อกีดว้ย ท้ังท่ีพวกเราคอืมนษุย์ทีม่ปีระสาทสมัผสัและการรบัรู้ 
สิ่งเร้าเหมือนกัน 
 หลายคร้ังการเช่ือมโยงก็เกิดข้ึนแบบสุ่ม เช่ือมอย่างหน่ึงกับ 
อีกอย่างท่ีต่างออกไปโดยสิ้นเชิง โดยเราเองก็ไม่รู้ตัวหรือ 
ไม่ทราบถึงเหตุผล นั่นเป็นเพราะสมองของเราเป็นทั้ง 
นักคิดและนักเชื่อมโยง จึงเกิดการสร้างสรรค์ จินตนาการ 
หรือปรุงแต่ง ทำาให้เกิดผลผลิตที่แตกต่างในแต่ละคน 
 ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า “แพริโดเลีย (Pareidolia)” เป็น 
ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการรับรู้สิ่งเร้าที่ ไม่ชัดเจน 
สมองของเราจะเกิดการจินตนาการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ 
จากองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความทรงจำาเดิมที่มีอยู่  
ปรากฏการณนี์จ้ะเกดิข้ึนทีบ่ริเวณสมองสว่นหนา้ (Prefrontal 

cortex) และสมองสว่นการมองเหน็ (Visual cortex) โดยสมอง 
ส่วนหน้าจะส่งข้อมูลไปยังประสาทส่วนหลังของสมองส่วน 
การมองเห็น จากน้ันสมองส่วนการมองเห็นจะเริ่มทบทวน 
ความทรงจำา พยายามตีความสิ่งเร้า หรือสิ่งที่เรารับรู้และ 
มองเหน็ ณ ขณะนัน้ ออกมาเปน็ภาพที่ใกลเ้คยีงความคุน้เคย 
มากที่สุด (อ้างอิงจาก https://bit.ly/3auKrt7)
 ในอดีต แพริโดเลียถูกใช้ประโยชน์ในเรื่องของการเอา 
ชีวิตรอด คนสมัยก่อนจะมีความระแวงและระมัดระวังตัว 
มากขึ้น เมื่อพวกเขาคิดว่าเห็นใบหน้าของคนหรือศัตรูใน 
ธรรมชาติ ทั้งที่ไม่ได้เห็นภาพนั้นจริงๆ ปรากฏการณ์ทางจิต 
นี้เป็น ‘สัญชาตญาณ’ ท่ีมีการถ่ายทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น 
จากบรรพบุรุษมาถึงปัจจุบัน 
 จากการศกึษาพบวา่ มีขอ้สมมตฐิานหลายกรณอีธบิายวา่ 
ผู้ป่วยทางจิตหรือผู้อยู่ในภาวะอารมณ์ไม่ปกติ มักมีแนวโน้ม 
ประสบกับปรากฏการณ์นี้มากกว่า เพราะเขาเหล่านั้นอาจ 
หวาดระแวงสิ่งรอบข้าง รวมถึงอันตรายที่จะเกิดข้ึน ทำาให ้
สมองประมวลผลภาพที่ไม่ได้มีอยู่จริงออกมา
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 นอกจากนั้นผู้หญิงยังมีแนวโน้มมองเห็นส่ิงของเป็น 
ใบหน้าคนมากกว่าผู้ชาย เพราะว่าผู้หญิงมีความสามารถ 
ในการระบุอารมณ์ผ่านการตีความการแสดงออกทางสีหน้า 
มากกว่า ซึ่งสาเหตุที่มนุษย์ ได้บ่มเพาะสัญชาตญาณนี้ 
ขึ้นมา เพราะสมองถูกออกแบบให้รับภาพและจดจำาใบหน้า 
มนุษย์จากส่ิงท่ีตาเห็น ซึ่งถือเป็นทักษะทางสังคมอย่างหนึ่ง  
สมองที่ทำางานหน้าท่ีนี้โดยเฉพาะมีชื่อว่า ฟูซิฟอร์ม ไจรัส 
(Fusiform gyrus) หากสมองสว่นนีถ้กูทำาลายหรอืบกพรอ่งไป  
จะเป็นเหตุสำาคัญของการป่วยเป็นโรคโพรโซแพกโนเซีย 
(Prosopagnosia) หรือโรคหลงลืมใบหน้าคน (Face blindness)
 แพริโดเลียถูกนำามาใช้ประโยชน์ในการรักษาและบำาบัดผู้ป่วย 
ทางจิต เช่น แบบทดสอบบุคลิกภาพจากหยดหมึก (Inkblot 
test) ซึ่งคิดค้นขึ้นโดยเฮอร์มานน์ รอร์สชาช (Hermann  
Rorschach) เพ่ือใช้วิเคราะห์ประเมินผลทางความคิดจากคำาตอบ 
ของผู้รับการทดสอบ ซึ่งใช้งานได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ 

Mandela	Effect	เมื่อสมองกุเรื่อง
 แม้แพริโดเลียจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับสิ่งเร้าที่ ไม่ชัดเจน 
จนทำาให้สมองเราคิดมโนต่อเอาเอง แต่ถึงอย่างนั้น บางครั้ง
การได้รับรู้จากสิ่งเร้าที่ชัดเจน เห็นและจดจำามันได้ จนถึงขั้น
มั่นใจว่าสิ่งที่จดจำาเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ก็ใช่ว่าจะถูกเสมอไป 

ภาพุต์ัวอย่างอื ่นๆ ของแพุริโดเล้ยท้ ่ฉันพุบูในช้วิต์ประจิ้ำาวัน

ต์ัวอย่างแบูบูทดสัอบูบูุคลิกภาพุจิ้ากหยดหมึก (Inkblot) 
คิดค�นขึ �นโดยเฮอร์มานน์ รอร์สัชาช 
(Hermann Rorschach) 
ข�อมูลจิ้าก https://bit.ly/2xB9rQW

 ในชั้นเรียน Theory of Knowledge ของฉันได้พูดถึง 
ปรากฏการณ์ทางจิตท่ีนอกเหนือจากแพริโดเลียด้วยเช่นกัน 
และเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่มีผลอย่างมากต่อการประมวลข้อมูล 
เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนจำานวนมาก บางครั้งก็ก่อ 
ใหเ้กดิผลกระทบตามมาไมน่อ้ย กอ่นฉนัจะเลา่ถงึปรากฏการณ ์
เรื่องต่อไป อยากให้ทุกคนลองทำาบททดสอบง่ายนี้ดูก่อน 
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เหตุการณ์นี้มักส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มใหญ่ ทำาให้เกิด 
ความทรงจำาที่เหมือนกันแต่กลับผิดไปจากความเป็นจริง  
ปรากฏการณ์นี้เป็นที่รู้จักในวงการจิตวิทยาในชื่อ “แมนเดลา 
เอฟเฟกต ์(Mandela Effect)” สาเหตขุองชือ่มาจากการจดจำา 
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ อย่างปีที่เนลสัน แมนเดลา  
(Nelson Mandela) เสียชีวิตผิด 
 เหตุการณ์น้ีจุดประกายให้คนหันมาสนใจว่า เหตุการณ์ 
ประหลาดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรฟิโอนา บรูม (Fiona Broome) 
นักวิจัยอาถรรพ์ เป็นคนแรกที่ใช้ชื่อของแมนเดลาในการ 
อธิบายปรากฏการณ์นี้ เพราะเธอและกลุ่มคนอีกจำานวน 
มากเชื่อว่า แมนเดลาเสียชีวิตไปแล้วในปี ค.ศ. 1980 ท้ังที่
จริงแล้วเขาเพิ่งเสียชีวิตเมื่อปี ค.ศ. 2013 หลังจากนั้นก็มี 
อีกหลายทฤษฎีที่ถูกสร้างขึ้นเพื่ออธิบายปรากฏการณ์นี้ แต่
ส่วนมากยังค้นหาวิธีการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ไม่ได้ 
จึงยังถูกทิ้งไว้เป็นคำาถามต่อไป 
 หากอ้างอิงตามหลักการทำางานของสมองและระบบ 
ประสาท ความทรงจำาในขัน้ตอนของการรวบรวมขอ้มลู (Con-
solidation) จะเป็นร่องรอยความทรงจำา ทีบ่รรจุไว้แบบช่ัวคราว 
ในส่วนฮิปโปแคมปัส (Hippocampus) ซึ่งทำาหน้าที่เก็บความ
จริงและเหตกุารณ์ทีพ่บ ก่อนจะถูกโอนย้ายไปบรรจแุบบถาวร 
ที่สมองส่วนหน้า (Prefrontal cortex)เมื่อเราต้องการรื้อฟื้น 
ความทรงจำาขึ้นมา จะผ่านกระบวนการประมวลข้อมูลซ้ำา  
(Reconsolidation) ทำาให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน 
อกีรอบ และเปิดช่องให้ข้อมูลใหม่ไหลเข้ามารบกวนความจำาเดิม  
ยิ่งความทรงจำานั้นเลือนรางมากแค่ไหน ความถูกต้องของ 
ข้อมูลก็จะยิ่งลดน้อยลงเท่าน้ัน เพราะเกิดจากการบิดเบือน 
ในขั้นตอนการเชื่อมโยงนั่นเอง 
 ทั้งนี้ยังมีคำาเฉพาะที่ใช้อธิบาย ช่องว่างในการทำางาน 
ของสมองแบบนีว้า่ “การกเุหตคุวามจำาเสือ่ม (Confabulation)”  
หรือการที่สมองสร้างเรื่องราวจากความทรงจำาที่มีอยู่ แล้ว 
แปลความทรงจำาออกมาผิดเพี้ยน อย่างไรก็ตามเรื่องที่  
เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องนอกเหนืออำานาจจิตใจ เราไม่รู้
ตัวว่ามันผิดเพี้ยนไปตั้งแต่ตอนไหน และควบคุมมันไม่ได้ 

อาจลองนกึคำาตอบไว้ในใจ แล้วลองถามคนรอบๆ ตวัดูก็ไดน้ะ
1. ตัวการ์ตูนพิกาชูจากโปเกม่อนมีแถบสีดำาคาดที่หางไหม?
 

2. คุณลุงหนวดจากเกมโมโนโพลีใส่แว่นตาหรือเปล่า?

 
  

3. ฉากน้ีในเรื่องสโนว์ไวต์ ประโยคติดปากท่ีราชินีพูดกับ 
กระจกวิเศษเริ่มต้นว่าอย่างไร?

 จากการสำารวจพบว่าคนส่วนมากราวร้อยละ 90 เลือก 
คำาตอบที่ผิดหรือรูปฝั่งซ้าย ฉันเองก็เป็นหนึ่งในนั้น เป็นอะไร 
ที่ทำาให้ประหลาดใจมาก ทั้งที่แบบทดสอบนั้นเป็นโลโก้ 
แบรนด์ดัง ตัวการ์ตูนที่คุ้นเคย หรือประโยคติดปากจาก 
ภาพยนตร์ที่ผ่านตาจนคุ้นชิน 
 เมื่อคนหนึ่งเข้าใจผิด และพบว่าคนอื่นๆ ก็เข้าใจแบบ 
เดียวกัน จะเกิดการหลอกสมองของเราว่ามันถูกต้องแล้ว  
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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-the-
wall-in-disney-s-snow-white
https://www.goodhousekeeping.com/life/entertainment/g28438966/mandela-effect-examples/

คอลัมน์
แนะนำา

แต่ก็ไม่ต้องตกใจไป เพราะเป็นเรื่องที่ปกติมากๆ และเกิดขึ้น 
ในชีวิตประจำาวันท่ัวไป ไม่ใช่ความบกพร่องของสมองหรือ 
ร่างกายแต่อย่างใด
 ปรากฏการณ์ทางจิตโดยมากจะได้รับอิทธิพลจากสิ่งที่ 
มนุษย์พบเจอและคุ้นเคย แน่นอนว่าอาจมีความทรงจำาเท็จ 
(False memory) ปะปนมาด้วย นี่ล่ะความย้อนแย้งท่ีทำาให้ 
มนัน่าปวดหวัสำาหรบัการอธบิายดว้ยหลกัการทางวทิยาศาสตร ์ 
ผลกระทบของเหตุการณ์น้ีเราอาจพบเห็นได้ ในรูปแบบ 

ข่าวลวง (Fake news) ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดจนเป็น 
ปัญหา
 ตอนนี้ฉันกลับถึงบ้านแล้ว และแน่นอนฉันต้องถูกกักตัว 
ตามระเบียบของสังคม ฉันมองเห็นภาพอาหารในจานที่แม่ 
ส่งให้ทุกมื้อเป็นภาพใบหน้าแตกต่างกันไปทุกวัน และฉันก็ 
เข้าใจแล้วว่าฉันไม่ได้มีความผิดปกติหรือเกิดอาการหลอน 
และหวาดกลวัแตอ่ยา่งใด แลว้เพือ่นๆ เคยมองเหน็สิง่รอบตวั 
เป็นหน้าตาอะไรกันบ้าง
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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



57 เมษายน 2563

The Moon Village Association (MVA) เป็น 
สมาคมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

แหล่งที่อยู่อาศัยบนดวงจันทร์ โดยมีสมาชิกจากหลาย 
ประเทศทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยด้วย 
 “Moon Village” หรือท่ีแปลตรงตัวว่า “หมู่บ้าน 
ดวงจันทร์” นั้น ไม่ใช่หมู่บ้านที่แท้จริงบนดวงจันทร์ ไม่ใช่ 
สถานีอวกาศนานาชาติ และไม่ได้เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ที่ตั้ง 
อยู่เพียงลำาพัง แต่เป็นชุมชนที่มีความหลากหลาย ประกอบ 
ไปดว้ยโครงการทีด่ำาเนนิการโดยผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีจากสาขา 
ต่างๆ ทำางานร่วมกัน ทั้งทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ 
วัฒนธรรม และเศรษฐกจิ ฯลฯ และยังเป็นการทำางานประสาน 
กันทั่วโลก โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือบรรลุ 
เป้าหมายในระยะต่อๆ ไป

แล้วทำาไมถึงต้องไปดวงจันทร์?
• มีการค้นพบสิ่งใหม่บนดวงจันทร์มากมาย เช่น น้ำา 

รวมถึงวัสดุที่หายากบนโลก และทรัพยากรท่ีมีค่าทาง 
เศรษฐกิจอื่นๆ

• เทคโนโลยีที่เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วทำาให้อุตสาหกรรมภาค 
เอกชน สามารถพัฒนาภารกิจท่ีท้าทายมากขึ้น เช่น  
การนำายานอวกาศลงจอดบนดวงจันทร์โดยไม่ต้องพึ่ง 
การสนับสนุนของรัฐบาล และการสร้างแบบจำาลองทาง 
ธุรกิจที่มีศักยภาพทางการเงิน

• ความต้องการของมนุษย์ในการสำารวจ
 ด้วยเหตุผลทั้งหมดข้างต้น จะเห็นได้ว่าการสำารวจ 
ดวงจันทร์มีความน่าสนใจทั้งทางการเงิน ทางเทคโนโลยี  
และอาจจะนำาไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนได้อีกด้วย MVA จึง 
พยายามท่ีจะบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยการส่งเสริม 
วสัิยทัศน์ขององค์กรให้ผู้คนท่ัวไปได้รับรู้ กระตุ้นความตระหนัก 
ทั่วโลกเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับจาก Moon Village และ 
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ในการออกแบบภารกิจอวกาศ 
ระหว่างประเทศสู่วิธีที่เร็วขึ้น ราคาถูกลง มีความสร้างสรรค์ 
และมีการทำางานร่วมกันมากขึ้น

 ด้วยผลกระทบทางการเมืองและความสำาคัญของ Moon 
Village ทำาให้มีความจำาเป็นที่จะต้องทำางานร่วมกับผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสียในวงกว้าง นอกเหนือจากวงการอวกาศปกติ เช่น  
ภาคอุตสาหกรรมและการเงิน วงการวิทยาศาสตร์ สื่อต่างๆ  
วงการบันเทงิ วงการศลิปะและวรรณกรรม รวมถงึนกัการศกึษา 
ฯลฯ MVA จึงทำาหน้าที่เป็นตัวแทนของภาคประชาสังคมและ 
ประชาคมอวกาศระหว่างประเทศ ในกระบวนการตัดสินใจที่ 
เกี่ยวข้องกับแนวคิด Moon Village
 โดยในวันที ่5-8 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 The Moon Village 
Association ได้จัดงานประชุม workshop ขึ้นเป็นคร้ังที่ 
3 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีผู้เข้าร่วมจากทั้งหมด 16 
ประเทศทัว่โลก ในพิธเีปดิไดม้กีารนำาเสนอจาก 3 เจา้ภาพรว่ม 
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 และข้อคำานึงทางวัฒนธรรม
3. แผนสู่ตลาดดวงจันทร์
4. การร่วมมือประสานงาน และหัวข้อทางกฎหมาย
5. การทดลองวิทยาศาสตร์และการส่งการทดลองบนดวงจันทร์

สมาคมยุวชน
อวกาศไทย
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 ทมีสถาปตัยกรรมของ MVA เชือ่วา่การคาดเดาเหตกุารณ์ 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นเรื่องยากและไม่แน่นอน จึงได้ 
แก้ปัญหาโดยการจำาลองสถานการณ์เก่ียวกับการจัดการบริหาร  
Cis-Lunar1 โดยกิจกรรมบนดวงจันทร์และบริเวณรอบๆ 
จะถูกบริหารโดย
1. รฐับาลและโครงการสำารวจอวกาศ Human Space Flight 

Programs (โปรแกรมสำาหรับนักบินอวกาศและมนุษย์ใน
อวกาศ)

2. องค์กรวิทยาศาสตร์ของรัฐบาล 
3. ภาคเอกชน
 นอกจากน้ัน MVA ยังเช่ือว่าดวงจันทร์จะเป็นอตุสาหกรรม 
ขนาดใหญ่แห่งใหม่ท่ีสร้างโอกาสในการทำาธุรกิจต่างๆ โดย 
MVA ได้คาดว่าสถานการณ์ดังต่อไปนี้จะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้า
1. การเดินทางขึ้นสู่วงโคจรโลกจะสามารถทำาได้ด้วยต้นทุน 

ราคาท่ีค่อนข้างต่ำา และจะทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงภารกิจ 
ใน Cis-Lunar1  เป็นอย่างมากในช่วงทศวรรษที่จะถึงนี้

2. ตลาดดา้นอวกาศขนาดใหญจ่ากท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
จะเปิดตัวขึ้น เนื่องจากเป็นผลลัพธ์ของการที่เราสามารถ 
เดินทางขึ้นสู่วงโคจร ได้ง่ายขึ้นตามการคาดการณ์ที่ 1 
ยกตัวอย่างเช่น 
a. การสร้างเครือข่ายการสื่อสารที่สามารถใช้ได้ทั่วโลก 
b. โครงการผลติไฟฟ้าขนาดมหมึา (จากดวงอาทิตย ์และ 

ความเป็นไปได้ของการใช้นิวเคลียร์) 
c. การใช้ทรัพยากรจากอวกาศโดยเริ่มต้นจากดวงจันทร์ 
d. การตั้งถิ่นฐานถาวรของ 

มนุษย์ ในดวงจันทร์และ 
บริเวณรอบๆ อย่างยั่งยืน

การประชุมส่วนที่	1	:	
การหารือทางด้านสถาปัตยกรรมของ	MVA

 มกีารคาดการณ ์6 บรเิวณทีจ่ะเปน็สถานทีอ่า้งองิสำาหรับ 
การก่อสร้างต่างๆ ได้แก่
1. ขัว้โลกใตข้องดวงจนัทร ์บรเิวณทีห่นัไปหาแสงตลอดเวลา 

(Peak of the Eternal Light : PEL)
2. ขัว้โลกใตข้องดวงจนัทร ์บรเิวณทีห่นัอยู่ใตเ้งาตลอดเวลา 

(Permanently Shadowed Region : PSR)
3. ใกล้กับบริเวณขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์ ฝั่งตรงกันข้ามกับ 

Aitken basin
4. ในวงโคจรของดวงจันทร์
5. บนจดุ Liberation ระหวา่งโลกกับดวงจนัทร ์(Lagrangian 

point) 
6. ในวงโคจรระยะต่ำาของโลก (Low earth orbit) 
 มข้ีอตกลงทีต่อ้งหารอืกนัในการทำาภารกจิบนดวงจนัทร์ 
ได้แก่
1. ของเหลวและก๊าซ (เช่น เชื้อเพลิง เครื่องมือช่วยชีวิต)
2. นักบินอวกาศและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (รวมไปถึง 

ระบบเครือ่งกลเชน่ Airlock, Pressurized vehicle, ระบบ  
EVA, การจัดการไฟฟ้า อุณหภูมิ และฝุน่ ระบบการบรหิาร 
ข้อมูล และระบบนำาร่อง)

3. การลงจอดและระบบช่วยเหลือยานพาหนะ (เช่น การนำา
ยานพาหนะมาใช้ใหม่ได้หรือไม่)

4. การรไีซเคิลและการจดัการกบัขยะ (เชน่ ของเสียจากมนษุย์ 
หรือสิ่งของที่สามารถใช้แล้วทิ้งได้)

5. การบริหารข้อมูล (เช่น พัฒนา Interface หรือ  
Cyber-security)

6. ภารกิจบนพ้ืนผิวดวงจันทร์ (พลังงาน การขุดเจาะ หรือ 
ISRU2)

7. การสำารวจบนพื้นผิวดวงจันทร์
8. ภารกิจงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงการวิจัยบน 

ดวงจันทร์และการวิจัยสิ่งของจากดวงจันทร์
1 ดวงจันทร์และบริเวณรอบๆ
2 หน่วยผลิตทรัพยากรในพื้นที่ (In-situ Resource Utilization)
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9. การปล่อยตัวยานอวกาศและวิธีการขนส่งส่ิงของในอวกาศ
10. การให้ความบันเทิงแก่นักบินอวกาศระหว่างภารกิจ

	การประชุมส่วนที่	2	:
มนุษย์บนดวงจันทร์	และข้อคำานึงทางวัฒนธรรม

 MVA ได้มีการหารือในเร่ืองการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์บน 
ดวงจันทร์ และได้มีข้อสรุปผลที่จะเกิดขึ้นดังนี้
1. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นส่วนสำาคัญของการ 

สำารวจอวกาศ หากร่วมมือกันจะทำาให้การทำางานทำาได้ 
ดีขึ้นและได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า

2. ชุมชนที่สร้างไว้กำาลังเติบโตขึ้นอย่างกว้างขวาง เราไม่ได้ 
เปน็เพยีงแคเ่มอืง ประเทศ หรอืภมูภิาค แตเ่รามาจากโลก

3. พอมองย้อนกลับไป เรารู้สึกภูมิใจที่ได้มาจากโลก
4. โลกไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาล ดังนั้นมุมมองของเราจึง

เปลี่ยนไปตามแหล่งที่อยู่ในอวกาศ
5. ยิ่งเราอยู่ไกลจากโลกมากเท่าไหร่ เราต้องย่ิงร่วมมือกัน 

มากเท่านั้น

ข้อแนะนำาจากการประชุมส่วนที่	1
1. ตอ้งมีการปรบัเปลีย่นและพฒันาแผนคาดการณต์ามเหตุ

การณ์ที่เกิดขึ้น
2. ต้องพัฒนาเป้าหมายของสมาคมในอนาคตโดยเน้นไปที ่

สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่นาน ยาวไปถึงปี พ.ศ. 2588
3. ต้องทำาการคัดกรองหัวข้อเกี่ยวกับภารกิจดวงจันทร์ต่างๆ 

ให้เหลือ 10 หัวข้อที่สำาคัญท่ีสุดโดยหัวข้อเหล่านี้จะถูก 
ประกาศโดย MVA เพ่ือให้คนทั่วไปเข้าใจถึงภารกิจของ 
MVA

ข้อแนะนำาจากการประชุมส่วนที่	2
1. ตอ้งมีการมุ่งเน้นไปท่ีการเพ่ิมความหลากหลายในทุกระดับ 

ของ MVA โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวัฒนธรรม
2. ต้องใช้ข้อคำานึงทางวัฒนธรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการ 

พัฒนาชุมชนทั้งหมด
3. ต้องพิจารณาผลกระทบของปัญหาสุขภาพ และวิธีแก้ไข 

ปัญหาสุขภาพ
4. MVA เล็งเห็นว่า ถึงเวลาที่ต้องยอมรับว่าดวงจันทร์เป็น

ก้าวสำาคัญในอนาคตแล้ว
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 มกีารนำาเสนอแนวทางในการสรา้งการตลาดบนดวงจันทร ์
ที่หลากหลายและน่าสนใจ สรุปผลการอภิปรายได้ดังนี้
 ตอ้งจัดการกับปัญหาการตลาดอวกาศ (Marketing of space)  
และการตลาดผ่านอวกาศ (Marketing through space)  
โดยสามารถศกึษาบทเรยีนไดจ้ากการตลาดกฬีา ซึง่เกีย่วขอ้ง 
กับทั้งสื่อ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การมี Sponsor และ 
การท่องเท่ียว ต้องเน้นการสร้างอารยธรรมและการสร้าง 
วัฒนธรรม และมีการยกตัวอย่างที่มีผลเชิงบวกในญี่ปุ่น
 มีการนำาเสนอรูปแบบธุรกิจการพิมพ์ 3 มิติ ในระดับ 
กอ่สรา้ง ท่ีสามารถมส่ีวนรว่มในการบรรลเุปา้หมายการพัฒนา 
อยา่งย่ังยนืของสหประชาชาต ิ(SDCs) มกีารเสนอใหท้ำาธุรกจิ 
บน Digital platform ทีเ่ชือ่มตอ่ลกูค้ากบัวศิวกรหรอืสถาปนกิ 
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ
 เหตุผลสนับสนุนการทำาธุรกิจบนดวงจันทร์น้ัน จะเก่ียวข้อง 
กับส่ิงที่มีความจำาเป็นอย่างยิ่ง (Critical needs) เช่น 
การใชพ้ลงังานเกินพอดี มีการเสนอใหม้องแบบองค์รวม และ 
พิจารณาวิธีแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีใหม่อย่างทั่วถึง มีการ 
กำาหนดแกนเทคโนโลยีเพื่อขยายขอบเขตของมนุษย์และ 
อตุสาหกรรม โดยการจัดลำาดับโครงการจะข้ึนอยู่กับภาวะตลาด 
อิ่มตัว และโดยรากฐานแล้ว ไม่มี “ตลาดดวงจันทร์ (Lunar 
market)” มีแต่ตลาดการขยายอารยธรรมมนุษย์ออกไปใน 
ระบบสุริยะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบนโลก
 Blockchain จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอวกาศ 
ในหลายๆ ด้าน เช่น การจัดหาเงินเพื่ออวกาศ (Space  
financing) การ Tokenization ทรพัยส์นิอวกาศ (Space asset  
tokenization) การจัดหาอุตสาหกรรมอวกาศ (Space  
industry procurement) การจัดการโซ่อุปทานการผลิต  
(Manufacturing supply chain management) และการสือ่สาร 
กับดาวเทียมที่ปลอดภัย (Secure satellite communication)  

การประชุมส่วนที่	3:	
แผนสู่ตลาดดวงจันทร์		

มีการอภิปรายว่าเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจายศูนย์  
(Distributed Ledger Technology: DLT) เป็นเครื่องมือ 
ทีท่รงพลงั และจะทำาใหเ้กิดตลาดใหม่สำาหรบัทรพัย์สินอวกาศ  
ทำาให้ต้นทุนเหมาะสมที่สุด ตรงต่อเวลา และทำาให้เกิด 
กระบวนการผลิตแบบลีน (Lean production)
 ต้องมีการพัฒนากฎหมายใหม่ระหว่างประเทศและข้อ 
บังคับในประเทศเพื่อการสำารวจอวกาศ โดยระบบฉันทามต ิ
ของ UNCOPUOS3  ทำาให้ทำางานยาก จึงได้มีการเสนอให้
มีการจดทะเบียนธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ 
ธุรกิจใหม่ๆ
 “สรา้งโอกาสใหศิ้ลปะ แลว้ส่ิงอืน่ๆ จะตามมา” มีการเสนอ 
ให้ใชค้วามนา่ดงึดดูของศลิปะ มาจดัการกับปญัหาตา่งๆ เชน่ 
การขาดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจในอวกาศ และ 
ปัญหา “อวกาศน่าเบื่อ” 

ข้อแนะนำาจากการประชุมส่วนที่	3
1. รฐับาลควรกำากับดูแลกิจกรรมในอวกาศต่อไป เพ่ือสนับสนุน 

การลงทุนในอวกาศ
2. ตอ้งจัดการกับปญัหาตา่งๆ และเสนอกลไกเพ่ือลดชอ่งวา่ง 

ระหว่างตลาดกับการลงทุน (เช่น การจดทะเบียนธุรกิจ 
ระหว่างประเทศ การจดทะเบียนการอ้างสิทธิเหนือ 
ทรัพยากร กลไกการแปลงสินทรัพย์เงินกู้เป็นหลักทรัพย์ 
การปกครองพลเรือน การใช้อำานาจตำารวจ ฯลฯ)

3. อาจมีโครงการศึกษา เรื่อง การประเมินผลกระทบของ 
พลังงานแสงอาทิตย์ท่ีมีต่อโลกจากมุมมองด้านส่ิงแวดล้อม  
แทนที่จะเป็นด้านการเงิน

4. Disruptive megaprojects เช่นการพัฒนาทรัพยากรบน 
ดวงจันทร์หรือนิคมอวกาศ มีศักยภาพเป็นตัวขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจบนดวงจันทร์ที่รวดเร็วและแข็งแรง

3  สำานักงานกิจการอวกาศส่วนนอกแห่งสหประชาชาติ  
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 MVA ได้มีการนำาเสนอหัวข้อทางกฎหมาย ได้แก่ 
ข้อมูลการจดทะเบียนและแบ่งปัน และการประสานงาน 
สำาหรับการสำารวจดวงจันทร์ ดังนี้
1. การปิดช่องว่างของกฎหมายในอวกาศ (ข้อตกลงการปฏิบัติ 

ตามสนธิสัญญาดวงจันทร์)
2. เขตอำานาจศาลและสัญชาติบนดวงจันทร์
3. การใช้กฎหมายอวกาศกับชุมชนบนดวงจันทร์
4. การตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของ MVA ในประเทศ 

เกิดใหม่ในด้านอวกาศ
 นอกจากนี ้MVA จะเปน็ผูสั้งเกตการณข์อง UNCOPUOS4  
โดยในตน้ป ีพ.ศ. 2563 น้ี MVA จะสามารถนำาไปสู่ประเดน็ของ 
COPUOS5  ท่ีมีความสำาคัญสำาหรับปัญหาที่เก่ียวข้องกับ 
ดวงจันทร์ได้

ข้อแนะนำาจากการประชุมส่วนที่	4
1. MVA ต้องตัดสินใจตามข้อมูลที่ ได้รับจากผู้เข้าร่วม 

การประชุมในครั้งนี้ ว่าควรดำาเนินการอะไรที่จะต้อง 
ดำาเนินการในปี พ.ศ. 2563 โดยเฉพาะการจดทะเบียน 
และการแบ่งปันวิธีการแก้ปัญหา เพื่อปิดช่องว่างของ 
กฎหมายในอวกาศ และจะต้องส่งข้อมูลพวกน้ี ไปให้ 
หน่วยงานใด และสำาหรับการประสานงานในครั้งนี้ ได้รับ
การสนบัสนนุทางดา้นอตุสาหกรรมโดยเฉพาะจากองคก์ร
เอกชนมากเพียงพอหรือไม่

2. การอนุมัติแนวทางในการมีส่วนร่วมของประเทศที่เกิด 
ใหม่ในด้านอวกาศและ MVA จะให้ความสำาคัญกับ 
แนวทางน้ีสำาหรับกิจกรรมอวกาศปี พ.ศ. 2563 และ

การประชุมส่วนที่	4	:	
การร่วมมือประสานงาน	และหัวข้อทางกฎหมาย

จะมีการตัดสินใจว่าจะนำาเรื่องนี้ ไปสู่ STSC (Safety 
Trained Supervisor Construction) ของ UNCOPUOS 
หรือไม่ในเดือนกุมภาพันธ์ของปี พ.ศ. 2563

3. กฎของ MVA ทั้ง 9 ข้อจำาเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขให ้
เหมาะสมกับภาษาของ COPUOS โดยรวมไปถึงปัญหาที่
จะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีการกำากับดูแล

4. มีการพิจารณาวา่การทำางานของ The Hague International  
Space Resources Governance Working Group (คณะ
ทำางานการปกครองทรัพยากรอวกาศระหว่างประเทศ ณ 
กรุงเฮก) ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยมีการเผยแพร่ Building  
Blocks และมีการเสนอให้คณะทีท่ำางานเก่ียวกบั Building  
Blocks กอ่ตัง้ขึน้ภายใน MVA เพือ่จดัการกบัปญัหาในดา้น 
การดูแลและส่งเสริมการดำาเนินการ และรวมบางส่วน 
ของพวกเขาไว้ในหลักการจัดการของ MVA (MV principles)

5. COPUOS ได้นำาแนวทาง 21 ข้อที่เก่ียวกับกิจกรรม 
อวกาศที่ยั่งยืนมาใช้ เมื่อเดือนมิถุนายนปี พ.ศ. 2562 
แต่มันเป็นแค่แนวทางทั่วไป

6. มีการเสนอให้ MVA กำาหนดการดำาเนินการตามแนวทาง
ที่ไดร้บัการอนมุตัแิลว้สำาหรบัโครงการนี ้ซึง่สามารถทำาได้ 
จากการประสานงานร่วมกับ COPUOS

4  สำานักงานกิจการอวกาศส่วนนอกแห่งสหประชาชาติ
5 คณะกรรมการอวกาศส่วนนอกในทางสันติ
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 มีการนำาเสนอแนวทางในการทำาการทดลองวิทยาศาสตร์
บนดวงจันทร์ โดยได้มีการหารือกันในเรื่องดังต่อไปนี้   
1. เราจะทดลองอะไรได้บ้างในการส่งการทดลองครั้งแรก
  ได้มีการยกตัวอย่างเก่ียวกับการวัดการส่ันไหวของการ 

เคลื่อนที่ของดวงดาวผ่านกล้อง การถ่ายภาพการเปลี่ยน 
แปลงเล็กน้อยๆ ทุกช่วงเวลาที่เกิดขึ้นกับโลกในแต่ละวัน 
และนำามาวเิคราะหก์ลุม่ควนัระหวา่งลงจอด โดยสามารถ 
นำามาประยุกต์ใช้ได้ในภารกิจอนาคตเพ่ือวิจัยสภาพอวกาศ  
(Space weather)

2. เราจะใช้วิทยาศาสตร์อย่างไรบ้างกับภารกิจที่จะเกิดขึ้น 
ในอนาคต 

  การวิเคราะห์ปล่องภูเขาไฟเกี่ยวกับแม่เหล็กและ
น้ำา อีกทั้งสร้างตัววัดแรงโน้มถ่วงเพ่ือตรวจสอบการสั่น 
สะเทือนเมื่อเปรียบเทียบกับโลก โดยสามารถใช้การวัด
คลื่นความถี่จากบนโลกได้ และสามารถใช้ในการทดลอง 

การประชุมส่วนที่	5	:	
การทดลองวิทยาศาสตร์และการส่งการทดลองบนดวงจันทร์

ในสภาวะกลางคืนของดวงจันทร์ที่มีอุณหภูมิที่ต่ำาได้ 
ซึ่งสามารถทดสอบได้จากโลก

3. เราสามารถทำากิจกรรมวิทยาศาสตร์ในด้านใดได้บ้าง 
  เราสามารถร่วมได้ โดยการทำาการทดลองท่ีเข้าถึงได้ง่าย 

และราคาย่อมเยา เช่น เทคโนโลยี VR (Virtual Reality)  
และเกม ก็สามารถนำามาใช้ ในการศึกษาได้ อุปกรณ์ 
จำาพวกเสาสัญญาณก็สามารถติดตั้งตามโรงเรียนสำาหรับ 
ทำาโครงงานวจัิยได ้อีกทัง้ยังสามารถถ่ายรปูโลก อกุกาบาต 
ขณะเคลื่อนที่ผ่านโลก ดาวอังคาร จาก ISS ได้อีกด้วย

ข้อแนะนำาจากการประชุมส่วนที่	5
1. MVA ต้องสร้างความต่อเน่ืองในการหารือเพื่อสร้าง 

ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มอื่น
2. สำาหรับกล่องบรรจุการทดลอง (Payload) ของ MVA 

ทางทีมจะต้องค้นคว้าว่า ฟิลเตอร์แบบไหนที่สามารถนำา 
ไปใช้กับกล้องของ MVA ได้ และนำาไปใช้ประโยชน์ได้ 
อย่างไรบ้าง 

3. MVA ควรมองไปท่ีกลยุทธ์ในการทำากิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ 
บนดวงจันทร์
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บ้านนักคิดSci 
Quiz

ผู้ได้รับรางวัลประจำาฉบับที่	84	 
รางวัลที่	1	 กล่องข้าว	 NSTDA	 Eco	 No	
Waste ได้แก่ คุณสุมาลี กำาจรวงศ์ไพศาล
รางวัลที่	2	 สมุดโน้ต	 I	 love	 science	 
ด.ช.อาทิตย์ ทับศรีนวล คุณวิลาสินี ทองฉิม

สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ในหลายประเทศยังวิกฤต รวมทั้งประเทศไทย 
ของเราดว้ย เหมยีวเฝา้ตดิตามอปัเดตสถานการณท์กุวนั พอดมูากฟงัมากกเ็ริม่งงฮะ ตกลงวา่ 
COVID-19 นี่เป็น “ชื่อไวรัส” หรือ “ชื่อโรค” กันแน่ 

ฉบับที่แล้ว เหมียวจะเอาขยะไปทิ้ง 
แต่พอไปถึงที่แล้วเกิดอาการสับสน ไม่รู้ว่า 
จะแยกทิ้งอะไรลงถังไหนดีเราไปดูเฉลย 
กันฮะ

รางวัลที่ 1 กล่องข้าว NSTDA Eco No Waste
จำานวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 สมุดโน้ต I love science 
จำานวน 2 รางวัล

ส่งคำาตอบมาร่วมสนุกได้ที ่
กองบรรณาธิการสาระวิทย์ ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
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

หมดเขตส่งคำาตอบ วันที่ 25 เมษายน 2563 
คำาตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลใน สาระวิทย์ ฉบับที่ 86 

สำาหรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

รางวัลประจำาฉบับที่	85
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สาระวิทย ์เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายเดือน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน  
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/sci2pub/ หรือ บอกรับเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

จัดทำาโดย ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์     สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำาเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

คำาคม 
นักวิทย์
นำาชัย ชีววิวรรธน์ “Genius is one percent inspiration 

and ninety-nine percent perspiration.”

 -Thomas Alva Edisons-

“การเป็นอัจฉริยะ ประกอบด้วยแรงบันดาลใจ 1% 
และหยาดเหงื่ออีก 99%”

-โทมัส อัลวา เอดิสัน-

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

เป็นนักประดิษฐ์และนักธุรกิจชาวอเมริกัน ผู้ซ่ึงประดิษฐ์อุปกรณ์ท่ีสำาคัญต่างๆ มากมาย ได้ฉายา “พ่อมดแห่งเมนโลพาร์ก”  
เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มนำาหลักการของการผลิตจำานวนมากและกระบวนการประดิษฐ์มาประยุกต์รวมกัน

 โทมัส อัลวา เอดิสัน มักจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นผู้คิดค้นหลอดไฟ แต่ในความเป็นจริงเขาเป็นบุคคลแรกที่จดสิทธิบัตร 
ในการประดิษฐ์หลอดไฟจากนักวิทยาศาสตร์กว่า 20 คนที่คิดค้นหลอดไฟ และสามารถนำามาทำาเป็นธุรกิจได้ เอดิสันยังคง 
เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทเจเนอรัลอิเล็กทริก (General Electric) บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ของโลก

สิทธิพิเศษสำ�หรับสม�ชิก
- ได้รับ “นิตยสารสาระวิทย์” e-magazine 
 รายเดือนอย่างต่อเนื่องทางอีเมล  
 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- ซื้อหนังสือของ สวทช. ได้รับส่วนลด 20% 
 ณ ศูนย์หนังสือ สวทช. 
 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 https://bookstore.nstda.or.th/

ติดต่อกองบรรณ�ธิก�รส�ระวิทย์
ได้ท�งอีเมล 
sarawit@nstda.or.th

ที่อยู่ 
ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ (MPC)
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ใบสมัครสม�ชิก

สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ลิงก์  
https://forms.gle/jnj86w6J58Y9Nqqb8

หรือ Scan QR Code


