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Editor’s
Note
ใช้องค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ เพื่อรู้ทันและป้องกัน
“ไวรัสโคโรนา”

เ

ริ่มต้นปี ค.ศ.2020 ทั่วโลกต่างก็ตกอยู่ในความตื่นตระหนกเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2019 (nCoV2019) จากเมืองอู่ฮั่น (Wuhan) มณฑลหูเป่ย
(Hubei) ประเทศจีน โดยเริ่มจากช่วงปลายปี ค.ศ. 2019 จนถึงปัจจุบัน จนประเทศจีนต้อง
ประกาศปิดเมืองอู่ฮั่นตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา
เราควรต้องตระหนักถึงการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่นี้ แต่ไม่ควรตื่นตระหนก
จนเกินไป โดยหมั่นศึกษาและติดตามข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพราะข่าวปลอมหรือข่าว
ที่รายงานเกินความเป็นจริงอาจก่อให้เกิดความสับสนและวุ่นวายขึ้นในสังคมได้
โดย ดร. สุวทิ ย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ได้ประกาศร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะที่กระทรวงสาธารณสุข
ในการจัดตั้งวอร์รูมที่กระทรวงสาธารณสุข และเดินหน้าในการการวิจัยเชิงรุกเรื่องนี้ต่อไป
โดยมีนโยบายเร่งดำ�เนินการวิจัยในประเด็นสำ�คัญ ได้แก่ การศึกษาทางพันธุกรรมของไวรัส
และการแพร่ระบาด การผลิตชุดตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคอย่างแม่นยำ�และรวดเร็ว การผลิต
ยารั ก ษาโรค รวมไปถึ ง การผลิ ต วั ค ซี น เพื่ อ ป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของไวรั ส ไปจนถึ ง
การสร้างวัคซีน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาระยะยาวต่อไป
สำ�หรับ “นิตยสารสาระวิทย์” ฉบับที่ 83 นี้ มีสาระความรู้ ในเรื่อง “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่
2019 (nCoV2019)” ทั้งบทความและภาพอินโฟกราฟิก ที่จะช่วยอธิบายให้เข้าใจสถานการณ์
ปัจจุบนั และการปฏิบตั ติ วั สำ�หรับคนไทย เพือ่ ให้การดำ�รงชีวติ ประจำ�วันของเราเป็นปกติมากทีส่ ดุ
ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และผ่านพ้นจากปัญหาการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา ปัญหาฝุ่น PM2.5 และปัญหาต่างๆ ไปด้วยดีครับ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า
สวัสดีครับ

ปริทัศน์ เทียนทอง
บรรณาธิการ
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เรียบเรียงจาก เว็บไซต์รัฐบาลไทย
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล และBBC Thai

การแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โคโรนาสายพั น ธุ์ ใ หม่
2019 (novel coronavirus 2019, 2019-nCoV)
ที่ก่อโรคปอดอักเสบ (pneumonia) ในเมืองอู่ฮั่น
(Wuhan) มณฑลหู เ ป่ ย (Hubei) ประเทศจี น
เริ่มจากช่วงปลายปี ค.ศ. 2019 จนถึงปัจจุบัน

ใ

นช่วงแรกคาดว่า เป็นการติดเชือ้ จากสัตว์สคู่ น เมือ่ มีขา่ ว
การระบาดนี้ ทั่วโลกก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพราะมี
ประสบการณ์มาจากโรคทางเดินหายใจร้ายแรงที่เกิดจากไวรัส
โคโรนา ได้แก่ โรคซาร์ (severe acute respiratory syndrome,
SARS) ที่ระบาดในช่วงปี ค.ศ. 2002-2003 ซึ่งมีสาเหตุจากไวรัส
โคโรน่าสายพันธุ์ SARS-CoV ที่เป็นไวรัสโคโรน่าข้ามสปีชีส์จาก
ค้างคาวผ่าน civet cat (ชะมด) มาติดเชื้อในคน โดยเริ่มระบาด
จากประเทศจีนและกระจายไปทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อกว่าแปดพันคน
อัตราการตายร้อยละ 10 และเพิ่มเป็นร้อยละ 50 ในผู้สูงอายุ
ต่อมาในปีค.ศ. 2012-2014 ก็มีการระบาดของไวรัสโคโรน่า
สายพันธุ์ ใหม่ ชื่อ Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) ที่เป็นไวรัสโคโรน่าข้ามสปีชีส์จากค้างคาว

ผ่านอูฐมาติดเชื้อในคน เริ่มจากผู้ป่วยในประเทศซาอุดิอาราเบีย
มีผู้ติดเชื้อรวม 1,733 คน อัตราการตายร้อยละ 36
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ไวรัสโคโรนา เป็นไวรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่มีสารพันธุกรรม
เป็นอาร์เอ็นเอ และมีเปลือกหุ้มด้านนอกที่ประกอบด้วยโปรตีน
คลุมด้วยกลุ่มคาร์ โบไฮเดรทเป็นปุ่มๆ (spikes) ยื่นออกไปจาก
อนุภาคไวรัส ทำ�ให้เมื่อดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน จะเห็น
เป็นเหมือนมงกุฎ (ภาษาลาติน corona แปลว่า crown หรือ
มงกุฎ) ล้อมรอบ จึงเป็นที่มาของชื่อเชื้อไวรัสในกลุ่มนี้ที่มีสมาชิก
หลากหลาย ติดเชื้อก่อโรคได้ทั้งในคน และสัตว์หลายชนิด เช่น
สัตว์ปกี สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม (ม้า วัว แมว สุนขั ค้างคาว กระต่าย
หนู อูฐ และสัตว์ปา่ อืน่ ๆ) และสัตว์เลือ้ ยคลาน เช่น งู ดังนัน้ ไวรัส
โคโรน่าสายพันธุ์ที่ก่อโรคในสัตว์ทั้งระบบทางเดินหายใจและ
ทางเดินอาหาร อาจแพร่มาสู่คนและก่อโรคในคนได้ (zoonotic
infection)
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่
2019 หรือ 2019-nCoV จากประเทศจีน นับจากที่มีการรายงาน
ครัง้ แรกเมือ่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2019 นัน้ พบผูป้ ว่ ยโรคปอดอักเสบ
ที่ไม่รสู้ าเหตุในเมืองอูฮ่ นั่ เพิม่ ขึน้ เป็นลำ�ดับ ต่อมาได้มกี ารรายงาน
เป็นทางการเมือ่ 3 มกราคม ค.ศ. 2020 ว่าโรคปอดอักเสบทีร่ ะบาด
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ทีอ่ ฮู่ นั่ มีสาเหตุจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2019 (novel coronavirus 2019, 2019-nCoV) และพบการแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้
ประเทศจีนได้ท�ำ การสืบสวนหาแหล่งแพร่เชือ้ ของการระบาด
ในครัง้ นีท้ เี่ มืองอูฮ่ นั่ จากผูต้ ดิ เชือ้ กลุม่ แรกทีเ่ ป็นคนงานและลูกค้า
ของตลาดขายส่งอาหารทะเลฮัว่ นาน (Huanan Seafood Wholesale
Market) โดยที่ตลาดสดนี้ นอกจากขายอาหารทะเลแล้ว ยังขาย
เนื้อสัตว์ และสัตว์ที่ใช้ทำ�อาหารที่ยังมีชีวิต เช่น เป็ด ไก่ ลา แกะ
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หมู อูฐ สุนัขจิ้งจอก งู แบดเจอร์ หนูอ้น เฮดจ์ฮอก แต่ระยะแรก
ตรวจไม่พบเชื้อ 2019-nCoV ในตัวอย่างตรวจจากสิ่งแวดล้อม
และอาหารทะเลที่ ไ ด้ จ ากตลาดขายส่ ง อาหารทะเลฮั่ ว นาน
อย่างไรก็ดี พบผู้ป่วยที่มีประวัติว่าไม่ได้เข้าไปที่ตลาดแห่งนี้เลย
จนในทีส่ ดุ นายเทดรอส อาดานอม เกเบรเยซัส ผูอ้ �ำ นวยการใหญ่
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้สถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ ใหม่ 2019 เป็นภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขระหว่างประเทศ เนือ่ งจากพบการระบาดจากคนสูค่ น
ครัง้ แรกในสหรัฐอเมริกา ทางองค์การอนามัยโลก มองว่า การระบาด
ของไวรัสโคโรนา กลายเป็นภัยคุกคามไปทั่วโลกไม่ใช่อยู่แค่ท่ีจีน

ซึ่งการประกาศภาวะฉุกเฉินในครั้งนี้ จะทำ�ให้ทั่วโลกได้ยกระดับ
มาตรการรักษาความปลอดภัยต่อการระบาดในครั้งนี้ให้มากขึ้น
การประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศส่ง
ผลให้กระทรวงสาธารณสุขของไทยยกระดับมาตรการป้องกันการ
ระบาดของไวรัสชนิดนี้ ซึง่ รวมถึงการพิจารณาประกาศให้ โรคปอด
ติดเชื้อจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่เป็น “โรคติดต่ออันตราย”
ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ ซึ่งจะนับเป็นโรคติดต่ออันตรายชนิดที่ 14
ของไทยหากมีการประกาศ
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ไทยยกระดับมาตรการเชิงป้องกันทันที
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร
ผู้ อำ � นวยการกองโรคติ ด ต่ อ ทั่ ว ไป ในฐานะผู้ บั ญ ชาการศู น ย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน แถลงข่าวสถานการณ์การรับมือเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ว่า ได้ยกระดับมาตรการเชิงป้องกัน
เน้นการทำ�งานเชิงรุก หลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ
โดยมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาด ได้แก่

แนวทางการป้องกันการติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2019
(2019-nCoV) ประกอบด้วย
1. การหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังเมืองอู่ฮั่น
2. หากไปประเทศจีนมาในช่วงสองสัปดาห์ทผี่ ่านมา แล้วมีอาการไข้
ไอ มีน�้ำ มูก เจ็บคอ หายใจเหนือ่ ยหอบ ให้ไปพบแพทย์ทโี่ รงพยาบาล
ทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางด้วย
3. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดในที่ชุมชนควรสวมหน้ากาก
อนามัย
4. อยู่ห่างจากผู้มีอาการของทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม
5. หมั่ น ล้ า งมื อ ด้ ว ยสบู่ แ ละให้ น้ำ � ไหลผ่ า นอย่ า งน้ อ ย 20 วิ น าที
หรือใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือ
6. ไม่นำ�มือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำ�เป็น

- เพิ่ ม ความเข้ ม ข้ น ในการคั ด กรองผู้ ป่ ว ยในสถานที่ ต่ า งๆ
นอกเหนือจากสนามบิน เช่น โรงพยาบาลและชุมชน เนื่องจาก
มีผู้ป่วยบางส่วนที่ติดเชื้อแล้วแต่ยังไม่แสดงอาการ
- พิจารณาประกาศให้ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2019
เป็นโรคติดต่ออันตรายโรคที่ 14 พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
ซึ่งคณะกรรมการด้านวิชาการและกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
กำ�ลังหารือกันอยู่ ซึง่ การประกาศจะทำ�ให้เจ้าหน้าทีท่ �ำ งานง่ายขึน้
แต่กต็ อ้ งพิจารณาถึงผลทางเศรษฐกิจ สังคมและการเดินทางของ
ประชาชนด้วย ไม่ใช่พิจารณาเรื่องสุขภาพอย่างเดียว
- ช่วยสนับสนุนการสอบสวนโรคให้แก่ประเทศที่ต้องการความ
เชีย่ วชาญจากประเทศไทย เช่น การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารและ
การใช้เทอร์ โมสแกนในการคัดกรองผู้ป่วย

กุุมภาพันธ์ 2563

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามได้ที่
สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php
เพจเฟสบุ๊ค : รู้กันทันโรค
เพจเฟสบุ๊ค : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
เรียบเรียงข้อมูลจาก
- https://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=1410
- https://www.bbc.com/thai/international-51321481
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กองบรรณาธิการ

เทคโนฯ ไทย

การวิเคราะห์คุณภาพเนื้อไก่โคราชเมื่อได้รับความร้อนที่อุณหภูมิต่างๆ
ด้วยเทคนิค synchrotron FT-IR microspectroscopy
microspectroscopy ร่วมกับการวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก (Principal Component
Analysis: PCA) สามารถศึกษาการเปลี่ยน
แปลงโครงสร้ า งในระดั บ ทุ ติ ย ภู มิ ข อง
ตัวอย่างโปรตีนในเนื้อไก่ โดยพบว่าสัดส่ว
เปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งในระดั บ ทุ ติ ย ภู มิ
ของโปรตี น ที่ แ ตกต่ า งกั น จะขึ้นกับสภาวะ
การให้ความร้อนที่แตกต่างกัน ซึ่งจะส่วน
สัมพันธ์ โดยตรงกับคุณภาพของเนื้อ การให้
ความร้ อ นในสภาวะที่ ไม่ รุ น แรง อุณ หภูมิ
70°ซ เป็นระยะเวลา 40 นาที จะส่งผลต่อ
คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพและทางเคมี ที่ ดี
กว่า จะทำ�ให้ ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความฉ่ำ�น้ำ�
มี ค วามนุ่ ม และสามารถถู ก ย่ อ ยในระบบ
ทางเดินอาหารได้ดีกว่า

ไก่

โคราช เป็นไก่ลูกผสมที่เกิดจาก พ่อพันธุ์ ไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาวกับแม่พันธุ์
ไก่ มทส. ที่ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นให้มีระยะเวลาการเลี้ยงสั้นกว่าไก่พื้นเมืองเพื่อเป็น
ทางเลือกให้เกษตรกรสร้างรายได้เพิ่มแทนไก่เนื้อทางการค้า โดยระยะเวลาการเลี้ยงไก่
โคราชประมาณ 10 สัปดาห์ ซึ่งสั้นกว่าไก่พื้นเมืองที่ ใช้ระยะเวลาการเลี้ยง 16 สัปดาห์
เพื่ อ ให้ ไ ด้ น้ำ � หนั ก ที่ ต้ อ งการในท้ อ งตลาด เนื้ อ ไก่ โ คราชมี ป ริ ม าณโปรตี น สู ง และไขมั น ต่ำ �
ซึ่งถือเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูง
การทำ�ให้เนื้อสุกเป็นขั้นตอนที่จำ�เป็นต่อความปลอดภัยทางอาหารและรสชาติ อุณหภูมิ
การให้ความร้อนเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำ�คัญส่งผลต่อคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการเข้าใจ
ถึงผลของสภาวะการให้ความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเนื้อไก่โคราชจึงมีความสำ�คัญ
และสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อโคราชที่เหมาะสม
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
และ นางสาวศศิ ก านต์ เกตุ ม าลา นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาเอก สาขาวิ ช าเทคโนโลยี อ าหาร
สำ�นักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับดร.กาญจนา ธรรมนู
นักวิจยั จากสถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้ท�ำ การศึกษาคุณภาพเนือ้ ไก่โคราช
เมื่อให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 70 และ 121 °ซ เป็นระยะเวลา 40 นาที ซึ่งแทนสภาวะการให้
ความร้อนที่ ไม่รุนแรงและความร้อนสูงมาก ตามลำ�ดับ การใช้เทคนิค synchrotron FT-IR
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รายละเอียด > https://bit.ly/2vDoAAc
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ข้อมูลดาวเทียม Terra และ Aqua ตรวจพบจุดความร้อน
พื้นที่ประเทศไทยรวม 180 จุด

วัน

ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ข้อมูล
จากดาวเทียม Terra และ Aqua
ของระบบ MODIS ตรวจพบจุดความร้อน
ทั้ ง ประเทศรวม 180 จุ ด ลดลงจากเดิ ม
665 จุด โดยพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่พบจุด
ความร้อนมากสุดถึง 83 จุด รองลงมาเป็นพืน้ ที่
เขต สปก. และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามลำ�ดับ
ขณะเดี ย วกั น ข้ อ มู ล จากดาวเที ย ม
Suomi NPP (VIIRS) พบจุดความร้อน หรือ
Hotspot ทั้งประเทศรวม 921 จุด โดยพื้นที่
เกษตรเป็นพืน้ ทีท่ พี่ บจุดความร้อนมากสุดถึง
255 จุด โดยพบมากสุดที่จังหวัดกาญจนบุรี
64 จุด จังหวัดกำ�แพงเพชร 55 จุด และ
จังหวัดตาก 52 จุด ตามลำ�ดับ นอกจากนี้
จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้น
อาจเป็นปัจจัยหนึง่ ทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพอากาศ

กุุมภาพันธ์ 2563

ในพื้นที่โดยรอบ ตั้งแต่ระดับมีผลกระทบต่อ
สุขภาพไปจนถึงอันตรายต่อสุขภาพ สำ�หรับ
จุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมี
ให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ทั้ ง นี้ จิ ส ด้ า ยั ง ติ ด ตามและรายงาน
สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้
กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำ�ไปใช้บริหา
รจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
สำ � หรั บ อุ ท ยานดาราศาสตร์ สิ ริ น ธร
อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่ จะเปิดให้บริการอย่างเต็ม
รูปแบบ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เป็นต้นไป
ข้ อ มู ล จากดาวเที ย มระบบ MODIS
ในกรณีที่เกิดไฟป่าเพียง 1 จุด หรือมากกว่า
1 จุ ด ภายในพื้ น ที่ 1 ตารางกิ โ ลเมตร
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ขนาดของจุดภาพจะเท่ากับ 1 ตารางกิโลเมตร
ระบบก็จะคำ�นวณรวมให้เป็น 1 จุดความร้อน
เท่านั้น
ซึ่ ง ต่ า งจากระบบ VIIRS มี ข นาดจุ ด
ภาพที่มีขนาดเล็กลง เหมือนการมองแบบ
Zoom In ลงไปถึงระดับย่อยของพื้นที่กล่าว
คือ 1 จุด จะมีขนาดของภาพเท่ากับเพียง
375 X 375 เมตร ดังนัน้ หากเกิดไฟป่าในพืน้ ที่
1 ตารางกิโลเมตร ระบบก็จะคำ�นวณให้เห็น
จุดความร้อนออกมาเป็น 2-3 จุด ในพื้นที่
1 ตารางกิโลเมตรที่เท่ากัน
รายละเอียด > http://fire.gistda.or.th

ระเบี
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ง
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ทำ�ความรู้จัก ‘หน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5’

ท่าม

กลางสถานการณ์ปัญหา ‘ฝุ่น PM2.5’ ที่มีความรุนแรงอย่างมากในหลายพื้นที่
ทั่วประเทศขณะนี้ วิธีการป้องกันตนเองที่ดีที่สุด คือ ‘การใส่หน้ากากอนามัย
ที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กระดับ 2.5 ไมครอนได้’ ซึ่งปัจจุบันหน้ากากอนามัย
ป้องกันฝุ่น PM2.5 ที่วางขายในท้องตลาดมีหลากหลายประเภท ทั้งแบบหน้ากากอนามัยทั่วไป
หน้ากากป้องกัน PM2.5 หรือ หน้ากาก N95 เป็นต้น ซึง่ ความแตกต่างของหน้ากากแต่ละประเภท
คือประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคฝุ่นละอองที่มีขนาดต่างกัน และปริมาณอากาศที่ ไหล
เข้าไปในหน้ากากโดยไม่ผ่านการกรองได้มากน้อยต่างกัน
ประเภทของหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM2.5
1. หน้ากากอนามัย N95
หน้ากากอนามัย N95 ถูกจัดว่าเป็นหน้ากากที่มีประสิทธิภาพ
ในการกรองฝุ่น PM2.5 ได้มากเป็นอันดับต้นๆ โดยมีการผลิต
จากแผ่ น ของเส้ น ใยที่ มี ข นาดเล็ ก ระดั บ นาโน-ไมโครเมตร
ซ้อนกันจำ�นวนหลายๆ ชั้น เพื่อให้สามารถป้องกันฝุ่นละออง
และเชื้อโรคที่มีอนุภาคขนาดเล็กระดับ 0.1-0.3 ไมครอน ได้ถึง
95% ตัวหน้ากากจึงมีความหนา และถูกออกแบบให้ปิดปกคลุม
จมู ก และปากได้ อ ย่ า งมิ ด ชิ ด ทำ � ให้ มี ป ริ ม าณอากาศที่ ไ ม่ ไ ด้
ผ่านการกรองไหลเข้าไปภายในหน้ากากน้อยมาก (น้อยกว่า 8%)
เมื่อใส่อย่างถูกวิธี แต่จากการที่อากาศไหลเข้าไปได้ยาก มีผล
ทำ�ให้ผู้สวมใส่รู้สึกอึดอัด หายใจลำ�บากหากต้องใส่ต่อเนื่องเป็น
เวลานาน
สำ�หรับรูปแบบหน้ากากอนามัย N95 มี 2 แบบหลักๆ คือ
ชนิดมีวาล์วเปิด-ปิด กับชนิดที่ไม่มี โดยหน้ากากรุ่นที่มีวาล์วจะมี
ส่วนช่วยในเรื่องของการระบายอากาศ ความร้อน และความชื้น
ภายในหน้ากาก เพิ่มความสบายในการสวมใส่และทำ�ให้หายใจ
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สะดวกยิ่งขึ้น แต่ประสิทธิภาพในการกรอง
ฝุ่นยังคงดีเช่นเดิม โดยลักษณะการทำ�งาน
ของวาล์วปิด-เปิด คือเมือ่ หายใจออกวาล์วจะ
เปิดและเมื่อเราหายใจเข้าวาลว์จะปิด
ส่วนในเรือ่ งของรูปทรงหน้ากากนัน้ บริษทั
ผูผ้ ลิตต่างๆ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หน้ากาก
N95 ออกมาหลากหลายรุ่ น หลายทรง
ซึ่งแบ่งหลักๆ ได้เป็น 4 แบบด้วย กัน คือ
แบบก้นถ้วย (Cup Shape) แบบพับได้สองชัน้
(Falt Fold 2 Panel) แบบพับได้สามชั้น (Falt
Fold 3 Panel) และแบบ V-Flex อีกทั้งแต่
ละรุ่นจะมีรูปแบบของสายรัดที่ต่างกัน เช่น
สายรัดด้านหลัง หรือคล้องหู โดยสายรัด
แต่ละแบบจะมีผลให้หน้ากากแนบกระชับ
กับใบหน้าต่างกัน ทั้งนี้ผู้ ใช้สามารถเลือกซื้อ
โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพการกรองฝุ่น
และความกระชับแนบสนิทกับใบหน้าขณะ
สวมใส่ให้มากที่สุด
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2. หน้ากากอนามัยชนิดป้องกันฝุ่น PM2.5
หน้ากากอนามัยชนิดป้องกันฝุน่ PM2.5 มีลกั ษณะคล้ายหน้ากาก
อนามัยทัว่ ไป แต่มกี ารบรรจุ ‘แผ่นกรองหลายชัน้ ’ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตใิ นการ
ดักจับและกรองฝุน่ ละออง PM2.5 ได้ อีกทัง้ บางผลิตภัณฑ์ยงั มีการใส่
‘สารเคลือบชนิดพิเศษ’ ที่ป้องกันจุลินทรีย์ ได้ด้วย นอกจากนี้ยังมี
เทคโนโลยีการผลิตแบบ ‘อิเล็กโตรสปินนิง่ ’ ในการพัฒนาเส้นใยนาโน
สมบัตพิ เิ ศษทีท่ �ำ ให้ได้เส้นใยขนาดเล็กทีม่ ลี กั ษณะเป็นรูพรุนขนาดเล็ก
จำ�นวนมาก และมีสมบัติสามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง PM2.5 ได้
หน้ากากอนามัยชนิดป้องกันฝุ่น PM2.5 มีการผลิตออกมา
หลากหลายรุน่ หลายแบบเช่นเดียวกัน อาทิ แบบสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าทัว่ ไป
หรือแบบ 3 มิติ ที่มีความกระชับ แนบสนิทตามรูปใบหน้า
วิธีเลือกซื้อหน้ากากอนามัยกันฝุ่น PM 2.5
1. ประสิ ท ธิ ภ าพการกรองฝุ่ น โดยฝุ่ น PM 2.5 เป็ น ฝุ่ น ที่ มี
ขนาดเล็กเพียง 2.5 ไมครอน ดังนั้นควรเลือกซื้อหน้ากากที่
สามารถป้องกันฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนได้ โดยหน้ากาก
อนามั ย ธรรมดาทั่ ว ไปสามารถกรองฝุ่ น ขนาด 3 ไมครอน
จึงไม่สามารถป้องกันฝุ่น 2.5 ได้
2. ผ่านการรับรองหรือได้รับมาตรฐาน ควรตรวจสอบว่าหน้ากากมี
มาตรฐานจากหน่วยงานหรือสถาบันทีเ่ ชือ่ ถือได้รองรับ ซึง่ สังเกต
ได้จากข้อความบนอุปกรณ์ หรือบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยมาตรฐานรับรอง
สำ�หรับหน้ากากกรองอากาศชนิดกรองอนุภาคที่ได้รบั การยอมรับ
จากนานาประเทศ ได้แก่ มาตรฐานอเมริกา (NIOSH Standard,
NIOSH 42 CFR 84 หรือ ASTM Standard), มาตรฐานยุโรป
(European Standard, EN 149) มาตรฐานออสเตรเลี ย/

กุุมภาพันธ์ 2563

นิวซีแลนด์ (Australia/New Zealand Standard, AS/NZS 1761)
และมาตรฐานญี่ปุ่น (Japanese Industrial Standard หรือ JIS)
• N95: เป็นการรับรองของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยรับรองว่า
หน้ากากนี้มีประสิทธิภาพในการกรอง 95% (หากเลขมากกว่า
นั้น เช่น N99 หมายถึง มีประสิทธิภาพในการกรอง 99%)
• ASTM F2299 Level 1 เป็นการรับรองของสมาคม ASTM
สหรั ฐอเมริ ก า โดยรั บ รองว่ า หน้ า กากนี้ มี ป ระสิท ธิภ าพใน
การกรองฝุ่นขนาด 0.1 ไมครอนได้ ≥95% (หากเป็น Level
2 และ 3 ได้ ≥98%)
• FFP2: เป็นการรับรองของฝั่งยุโรป โดยรับรองว่าหน้ากากนี้มี
ประสิทธิภาพในการกรอง 94% (หากเป็น FFP3 จะหมายถึง
มีประสิทธิภาพในการกรอง 99%)
• P2: เป็นการรับรองของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
โดยรับรองว่าหน้ากากนี้มีประสิทธิภาพในการกรอง 94%
(หากเป็น P3 จะหมายถึง มีประสิทธิภาพในการกรอง 99%)
• JIS T 8151: 2018 เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมญีป่ นุ่ โดยรับรอง
ว่ า หน้ า กากนี้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการป้ อ งกั น ฝุ่ น ละอองใน
อากาศที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ โดยการ
หายใจ
3. ความกระชับในการสวมใส่ ควรเลือกหน้ากากที่สวมใส่แล้วรู้สึก
สบายไม่อึดอัดจนเกินไป สายรัดไม่รัดบริเวณหูจนเกิดอาการเจ็บ
และเมื่อใส่อย่างถูกต้องแล้ว หน้ากากต้องกระชับแนบสนิทกับ
ใบหน้า มีอากาศรั่วไหลหรือเล็ดรอดจากขอบหน้ากากเข้าสู่ด้าน
ในน้อยที่สุด
อย่างไรก็ดนี อกจากการเลือกซือ้ หน้ากากอนามัยทีก่ รองฝุน่ PM2.5
ได้แล้ว การสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำ�คัญ เช่น
พยายามใส่ให้กระชับแนบสนิทกับใบหน้า ควรใช้ครัง้ เดียวแล้วทิง้ ไม่ใช้
หน้ากากอนามัยซ้�ำ เมือ่ มีการเปือ้ น หรือแผ่นด้านทีส่ มั ผัสผิวถูกเสียดถู
จนด้อยสภาพ หน้ากากเสียรูปหรือชำ�รุด หรือชื้นแฉะ รวมถึงล้างมือ
ก่อนการสวมใส่และหลังการถอดออกทุกครั้ง จะช่วยป้องกันและ
ช่วยกรองฝุ่น PM2.5 ได้ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
รายละเอียด > https://www.nstda.or.th/th/news/13002-20200128pm2-5
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นักวิทย์ฟันธง! เครียดมากทำ�ให้ผมหงอกก่อนวัย
29 มกราคม ค.ศ. 2020

การศึ ก ษาครั้ ง ใหม่ ที่ ตี พิ ม พ์ อ ยู่ ใ นวารสาร Nature แสดง
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนสมมติฐานทีว
่ า่ ความเครียด
สามารถทำ�ให้เส้นผมของคนเราเปลี่ยนเป็นสีเทาหรือสีขาวได้

นั

กวิจยั ค้นพบกระบวนการทางเคมีทส่ี ามารถเปลีย่ นแปลง
สีผมในช่วงเวลาที่เกิดความเครียดได้ กระบวนการนี้
เชือ่ มโยงกับปฏิกริ ยิ าทีเ่ รียกว่า “จะสูห้ รือจะหนีด”ี (fight-or-flight)
ของร่างกายทีส่ ามารถเกิดขึน้ ได้ ในสถานการณ์ทเี่ ป็นอันตราย
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ชี้ ว่ า ปกติ ค นส่ ว นใหญ่ มี รู ขุ ม ขนบน
หนังศีรษะประมาณ 100,000 รูขมุ ขน ซึง่ มีหน้าทีส่ ร้างเมลาโนไซต์
(melanocyte ) หรือเซลล์สร้างสีผม เมื่อคนเราอายุมากขึ้น
การผลิตเมลาโนไซต์กจ็ ะลดลง จึงทำ�ให้ผมเริม่ เปลีย่ นเป็นสีเทา
หรือหงอกตามธรรมชาติ โดยนักวิจัยคาดเดาว่าความเครียด
อาจส่งผลต่อเซลล์ต้นกำ�เนิดเมลาโนไซต์ดังกล่าวได้
นั ก วิ จั ย ชุ ด นี้ ใ ช้ วิ ธี ใ หม่ ด้ ว ยการทดสอบระบบประสาท

ซิมพาเทติก (sympathetic nervous system) ของร่างกาย
ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมปฏิกิริยา “fight-or-flight” ในสภาวะคับขัน
นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า การวิจัยนี้อาจนำ�ไปสู่การบำ�บัด
รักษาแบบใหม่ในอนาคต รวมไปถึงการขยายผลของการศึกษา
วิจัยเพื่อดูว่า ความเครียดส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของ
เนื้อเยื่ออื่นๆ ในร่างกายซึ่งนำ�ไปสู่กระบวนการชราภาพได้
หรือไม่
ข้อมูลจาก: VOA Thai
https://www.voathai.com/a/what-causes-gray-hairs/
5264034.html
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เทคโนโลยีใหม่ช่วยตรวจหามะเร็งตับอ่อน
6 มกราคม ค.ศ. 2020

น

มะเร็งตับอ่อนเป็นหนึง
่ ในโรคมะเร็งทีเ่ ป็นอันตรายมากทีส
่ ด
ุ แต่เป็น
โรคที่ตรวจพบได้ยากและมักจะตรวจพบเมื่ออยู่ในระยะลุกลามจน
เกินกว่าที่จะรักษาให้หายขาดได้ แต่บรรดานักวิจัยกำ�ลังทดลองใช้
เทคโนโลยีใหม่ที่อาจช่วยป้องกันการพัฒนาโรคมะเร็งตับอ่อนนี้ได้
ฝึกอบรมแพทย์ทั่วสหรัฐฯ ในการใช้เทคโนโลยีใหม่นี้ เพื่อที่
จะสามารถชี้ระบุก้อนซีสต์ที่เป็นมะเร็งได้อย่างแม่นยำ�ยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตามแพทย์จะใช้วธิ กี ารใหม่นี้ หลังจากผูป้ ว่ ยได้รบั
ใบสั่งจากแพทย์ ให้เข้ารับการตรวจสอบด้วยการถ่ายภาพแบบ
อื่นๆ เท่านั้น ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเชื้อมะเร็งจะยังคงเติบโต
อยู่ภายในร่างกายของผู้ป่วยอย่างเงียบๆ จนสายเกินกว่าที่จะ
ช่วยคนเหล่านั้นได้
นายแพทย์ Somashekar Krishna กล่าวกับผูส้ อื่ ข่าว VOA ว่า
การตรวจเลือดเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการค้นหามะเร็งตับอ่อนใน
ระยะเริม่ ต้น ซึง่ นักวิจยั กำ�ลังพยายามคิดค้นพัฒนาวิธกี ารทดสอบ
ด้วยการตรวจเลือดกันอยู่

ายแพทย์ Somashekar Krishna ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
เรื่องต่อมไร้ท่อ กล่าวคือเป็นผู้ที่ศึกษาในเรื่องของ
ฮอร์โมน และอวัยวะต่างๆ ทีผ่ ลิตฮอร์โมนกล่าวว่าเรือ่ งดังกล่าว
คือเหตุผลที่บ่งชี้ว่าเหตุใดจึงมีผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
โรคมะเร็งตับอ่อนเพียง 9% เท่านั้นที่ยังมีชีวิตอยู่ต่อได้อีก
5 ปีหลังจากที่ ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้ และว่าโรคมะเร็ง
ชนิดนี้จะไม่แสดงอาการใดๆ เลยในระยะเริ่มต้น
นายแพทย์ Krishna เป็นหัวหน้าการในการศึกษาวิจัย
อุปกรณ์ชนิดใหม่ที่ให้แพทย์สามารถดูก้อนซีสต์ได้ด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ ทีศ่ นู ย์การแพทย์ Wexner แห่งมหาวิทยาลัยโอไฮโอ
เขากล่าวว่าการศึกษาของเขาแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ ใหม่นี้
มีความแม่นยำ�ในการวินิจฉัยก้อนซีสต์สูงถึง 96% ถึง 97%
วิธีดังกล่าวใช้กล้องจุลทรรศน์ขนาดเล็กที่มีแสงเลเซอร์ ใน
การผลิตภาพด้านในของถุงน้ำ�
ซึง่ นายแพทย์ Krishna และนักวิจยั ท่านอืน่ ๆ กำ�ลังให้การ

กุุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลจาก: VOA Thai
https://www.voathai.com/a/new-tech-for-detect-pancreatic-cancer-01052020/5227146.html
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โคโรนา : วิจัยล่าสุดชี้ “สัตว์ตัวกลาง”
นำ�ไวรัสสายพันธุ์ใหม่จากค้างคาวมาสู่มนุษย์
31 มกราคม ค.ศ. 2020

ผลการศึกษาล่าสุดทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์ในวารสารการแพทย์ Lancet ฉบับวันที่ 29 ม.ค. 2563
เผยถึงข้อมูลเรือ
่ งต้นตอของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ หรือ 2019-nCoV ทีไ่ ด้จาก
การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมว่า แม้แหล่งกำ�เนิดของเชื้อดังกล่าวจะมาจากค้างคาว
แต่จะต้องมี “สัตว์ตัวกลาง” ที่เป็นพาหะนำ�เชื้อโรคมาติดต่อสู่คนอีกทอดหนึ่ง

ที

มนั ก วิ จั ย จากห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารไวรั ส วิ ท ยาและศู น ย์
ควบคุมโรคติดต่อหลายแห่งของจีน ได้ถอดรหัสข้อมูล
พันธุกรรมทัง้ หมดหรือ “จีโนม” ของเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ที่พบในผู้ป่วยชาวจีน 9 คน โดยพบว่ารหัสพันธุกรรมของ
ไวรัสดังกล่าวมีอยูถ่ งึ 10 แบบ ซึง่ แต่ละแบบมีความคล้ายคลึง
กันมากถึง 99.98%
ศาสตราจารย์ ชี เว่ ย เฟิ ง หนึ่ ง ในที ม ผู้ วิ จั ย จากห้ อ ง
ปฏิ บั ติ ก ารด้ า นระบาดวิ ท ยา มหาวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์
แห่งมณฑลชานตงบอกว่า “เป็นเรื่องน่าประหลาดใจ ที่รหัส
พันธุกรรมของไวรัสจากคนไข้ซึ่งมาจากหลายพื้นถิ่น กลับมี
ความคล้ายคลึงกันอย่างสูง การค้นพบนี้ชี้ว่าไวรัสโคโรนา
สายพั น ธุ์ ใ หม่ กำ � เนิ ด ขึ้ น จากแหล่ ง เดี ย วกั น ในระยะเวลา
อันสั้น และถูกตรวจพบอย่างรวดเร็วมาก”
ดร. หวู่ กุ้ยเจิน สมาชิกอีกคนหนึ่งของทีมวิจัยจากศูนย์
ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติจีน (CCDC) ระบุว่า “ข้อมูล
เหล่านีช้ วี้ า่ เชือ้ ไวรัส 2019-nCoV น่าจะมาจากค้างคาวค่อนข้าง

แน่นอน แต่ผลการสืบสวนล่าสุดกลับพบว่าไม่มีการจำ�หน่าย
ค้างคาวที่ตลาดสดขายส่งอาหารทะเลของเมืองอู่ฮั่น ทำ�ให้
สันนิษฐานได้ว่า น่าจะมีสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่เป็นตัวกลางแพร่
เชื้อจากค้างคาวมาสู่มนุษย์ แต่เรายังไม่ทราบว่าเป็นสัตว์
ชนิดใดแน่”
ก่ อ นหน้ า นี้ มี ร ายงานว่ า งู เ ห่ า จี น (Chinese cobra)
และงูสามเหลี่ยมจีน (Chinese krait) ที่นำ�มาวางจำ�หน่ายใน
ตลาดสดเมืองอู่ฮั่น อาจเป็นสัตว์ตัวกลางที่ส่งต่อเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ ใหม่จากค้างคาวมาสู่คน เนื่องจากงูพิษที่
อาศัยอยู่ในธรรมชาติล่าค้างคาวในถ้ำ�เป็นอาหาร แต่ก็ยังคงมี
ข้อสงสัยว่า ไวรัสโคโรนาสามารถปรับตัวให้อยูอ่ าศัยและขยาย
พันธุ์ ในร่างกายของทั้งสัตว์เลือดเย็นและสัตว์เลือดอุ่นได้
อย่างไร
ข้อมูลจาก: BBC Thai
https://www.bbc.com/thai/features-51318174
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นาซาพัฒนาวิธีใช้เส้นใยเห็ดรา
สร้างฐานที่มั่นบนดวงจันทร์-ดาวอังคาร
19 มกราคม ค.ศ. 2020

ทีมนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิจัยเอเมส (ARC) ขององค์การนาซา เผยถึง
ความคืบหน้าในการคิดค้นพัฒนาวิธีใช้กลุ่มเส้นใยของเห็ดราหรือไมซีเลียม
(mycelium) มาทำ�เป็นวัสดุส�ำ หรับก่อสร้างฐานทีม
่ น
่ั ของมนุษย์บนดวงจันทร์
หรือดาวอังคาร ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานและอำ�นวยความสะดวกได้
อย่างมาก เพราะไม่ต้องขนย้ายวัสดุที่มีน้ำ�หนักมหาศาลมาจากโลก

โ

จะมีความทนทานสูง แต่มีความยืดหยุ่นมากกว่าคอนกรีต
สามารถเติบโตซ่อมแซมตัวเองได้ มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกัน
ความร้อนและทนไฟ
ขณะนีก้ �ำ ลังมีการทดสอบว่า เชือ้ เห็ดราจะสามารถเติบโต
ในสภาพดินของดาวอังคารได้ดีเพียงใด หากมีการให้นำ้�ใน
ปริมาณจำ�กัดและมีการเพิม่ แบคทีเรียชนิดทีส่ ามารถสังเคราะห์
ด้ ว ยแสงลงไป เพื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม สารอาหารให้ เ ห็ ด ราอี ก ทาง
หนึ่ง

ครงการวิจัยนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2018 โดยถือเป็นกลยุทธ์
หนึง่ ในการพัฒนาวัสดุทเี่ หมาะสมกับการสำ�รวจอวกาศใน
อนาคตอันใกล้ ซึง่ นักวิจยั ของนาซามองว่า เราสามารถนำ�หัวเชือ้
เห็ดราทีม่ รี าคาถูกและมีน�้ำ หนักเบาในปริมาณเพียงน้อยนิดไป
ยังสถานทีต่ งั้ อาณานิคมต่างดาว แล้วเพาะให้มนั ขยายตัวเพิม่
เป็นวัสดุรูปทรงต่างๆ ได้ ในภายหลัง
กลุม่ เส้นใยไมซีเลียมของเห็ดราสามารถจะเติบโตขึน้ เป็น
เนือ้ วัสดุของโครงสร้างรูปแบบต่างๆ หรือกลายเป็นเนือ้ อิฐบล็อก
ได้ ในสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม จากนัน้ จะมีการอบความร้อน
ให้เชื้อราตายลง ซึ่งจะทำ�ให้เนื้อวัสดุมีความแข็งแกร่งขึ้นด้วย
ทีมผู้วิจัยระบุว่า วัสดุก่อสร้างที่ทำ�จากเส้นใยของเห็ดรา
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ข้อมูลจาก: BBC Thai
https://www.bbc.com/thai/features-51161304
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ญี่ปุ่นยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
แต่ไม่ปรากฏอาการ 2 ราย
30 มกราคม ค.ศ. 2020

โ

เจ้าหน้าทีก
่ ระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญีป
่ น
ุ่ ได้ยน
ื ยัน
ว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่ปรากฏอาการใดๆ 2
คนแรกในประเทศญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่กล่าวว่า การพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ที่ไม่ปรากฏอาการใดๆ นั้นถือเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นนอกประเทศจีน
รวจไม่พบเชือ้ ไวรัสดังกล่าว ขณะทีผ่ ู้ โดยสาร 2 คนปฏิเสธทีจ่ ะ
เข้ารับการตรวจหาเชือ้ ด้านเจ้าหน้าทีก่ ระทรวงระบุวา่ จะยังคง
โน้มน้าวให้ผู้ โดยสารทั้ง 2 คนเข้ารับการตรวจ
ทางกระทรวงระบุวา่ การยืนยันว่ามีผตู้ ดิ เชือ้ 2 รายที่ไม่เคย
เดินทางไปเมืองอู่ฮั่นนั้น ได้พิสูจน์ว่ามีการติดเชื้อจากคนสู่คน
เกิดขึ้นในญี่ปุ่น
ทว่าทางกระทรวงเรียกร้องให้สาธารณชนอย่าวิตกกังวล
จนเกิดเหตุ เนื่องจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่นั้นยังไม่แพร่
กระจายในวงกว้าง

ดยทางกระทรวงได้ยนื ยันว่า ตรวจพบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ในบรรดาผู้อพยพจากเมืองอู่ฮั่นของจีน 3 คน
ทั้ง 3 คนนี้เป็นผู้ โดยสารในบรรดา 206 คน ซึ่งโดยสาร
เครือ่ งบินทีร่ ฐั บาลญีป่ นุ่ เช่าเหมาลำ� เพือ่ เดินทางกลับมาญีป่ นุ่
เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม ค.ศ. 2020
ชายคนหนึง่ วัยประมาณ 40 ปี และหญิงคนหนึง่ วัยประมาณ
50 ปี ไม่ได้แสดงอาการติดเชื้อใดๆ แต่ผลการตรวจหาเชื้อ
ไวรัสของพวกเขาเป็นบวก
ชายอีกคนหนึ่งวัย 50 ปีเศษรายงานว่าเขารู้สึกเจ็บคอ
และต่อมาก็มีไข้ ก่อนที่ผลตรวจจะออกมาเป็นบวก
ขณะนีจ้ �ำ นวนผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ในญีป่ นุ่
อยู่ที่ 11 คน
ทัง้ นี้ ผู้ โดยสารอีกจำ�นวน 201 คน จากเทีย่ วบินเดียวกันต

ข้อมูลจาก: NHK World Japan
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/th/news/214914/
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ยอดผู้ติดเชื้อ ‘ไวรัสโคโรนา’ ในจีน
ทะยานสู่ 14,380 ราย ดับพุ่ง 304 ราย
2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020

ร

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน (NHC) ประกาศจำ�นวนผู้ป่วยโรคปอด
อักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ทไ่ี ด้รบ
ั การยืนยันผลอยูท
่ ่ี 14,380 ราย
(ตัดมณฑลกว่างตงออก 1 ราย) และจำ�นวนผูป
้ ว
่ ยทีเ่ สียชีวต
ิ อยูท
่ ่ี 304 ราย
เมื่อนับถึงสิ้นวันเสาร์ (1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020)
คณะกรรมการฯ ระบุว่ามีการติดตามผู้ที่มีประวัติติดต่อ
ใกล้ชิดกับผู้ป่วยทั้งหมด 163,844 ราย โดย 8,044 ราย ได้รับ
การปล่อยตัวจากการกักกันเพือ่ การสังเกตการณ์ทางการแพทย์
ขณะ 137,594 ราย ยังคงอยู่ภายใต้การสังเกตการณ์ทาง
การแพทย์ต่อไป
ด้านจำ�นวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากไวรัสฯ ที่ ได้รับการ
ยืนยันผลในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
และเกาะไต้หวันของจีนอยู่ที่ 14, 7 และ 10 รายตามลำ�ดับ
เมื่อนับถึงสิ้นวันเสาร์ (1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020)

ายงานประจำ�วันของคณะกรรมการฯ ระบุว่าผู้ป่วย
ทั้งหมดกระจายตัวอยู่ในภูมิภาคระดับมณฑล 31 แห่ง
ของจีน ส่วนหนึ่งเป็นผู้ป่วยหนักขั้นวิกฤต 2,110 ราย ขณะ
จำ�นวนผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสฯ อยู่ที่ 19,544 ราย ส่วน
ผู้ป่วยที่ ได้รับการรักษาจนหายดีอยู่ที่ 328 ราย
เมื่อวันเสาร์ (1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020) เพียงวันเดียว
มีรายงานผูป้ ว่ ยโรคปอดอักเสบจากไวรัสฯ รายใหม่ 2,590 ราย
ผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสฯ รายใหม่ 4,562 ราย และ
ผู้ป่วยที่เสียชีวิตรายใหม่ 45 ราย ซึ่งเป็นคนในมณฑลหูเป่ย
ทั้ง 45 ราย
ในวันเดียวกัน มีรายงานผูป้ ว่ ยอาการวิกฤต 315 ราย และ
ผู้ป่วยที่ ได้รับการรักษาจนหายดีจนออกจากโรงพยาบาลได้
85 ราย

กุุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลจาก: Xinhua Thai
https://www.xinhuathai.com
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สาระ
App

แนะนำ�แอปดี มีความรู้

แอป “วารสารวิทยาศาสตร์”
คือสมุดบันทึกทางวิทยาศาสตร์
แบบดิจิทัลซึ่งจัดทำ�โดย Google
เหมาะสำ�หรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่ชื่นชอบการทดลองวิทยาศาสตร์ โดยสามารถเก็บบันทึกรูปภาพ
และการสังเกตการณ์ได้อย่างสะดวกในที่เดียว ใช้เซ็นเซอร์ในโทรศัพท์เพื่อวัดและสร้างกราฟจากปรากฏการณ์
ต่างๆ เช่น แสง เสียง การเคลื่อนไหว หรือเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ภายนอกผ่านทางบลูทูธเพื่อทำ�การทดลองต่างๆ
ในโลกรอบตัวเรา

แอป “วารสารวิทยาศาสตร์” ช่วยให้คุณทำ�สิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ได้
• วัดแสง เสียง ความเร่ง ความดันอากาศ และอีกมากมายด้วยเซ็นเซอร์ ในโทรศัพท์
• จดบันทึกและถ่ายภาพเพื่อสร้างเอกสารการทดลองวิทยาศาสตร์ และเตรียมพบกับบันทึกแบบใหม่เร็วๆ นี้
• เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ภายนอกด้วยการเลือกอุปกรณ์ Arduino และ Vernier ที่รองรับการใช้งานบลูทูธ
• เข้าถึงการทดสอบในอุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้ Google ไดรฟ์
• ส่งออกข้อมูลเซ็นเซอร์ที่บันทึกไว้ ในรูปแบบไฟล์ CSV
• สร้างทริกเกอร์แบบอัตโนมัติสำ�หรับการบันทึกข้อมูลและจดบันทึก
• ใช้การแปลงข้อมูลเป็นเสียงเพื่อฟังเสียงกราฟ
วารสารวิทยาศาสตร์พร้อมใช้งานได้ฟรีบนอุปกรณ์ Android, iPhone, iPad และ Chromebook ที่ใช้งานร่วมกันได้
สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Google Play ระบบ Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.forscience.whistlepunk&hl=th
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ภัทรา สัปปินันทน์
ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สวทช.

ตะขาบห้าตัวผนึก สวทช.
วิจัยพลิกโฉม

“สเปรย์พ่นแก้ไอ”

กุุมภาพันธ์ 2563
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‘ตะขาบห้าตัว’ เป็นแบรนด์ยาแก้ไอสัญชาติไทยทีย
่ น
ื หยัดความนิยมมากว่า 80 ปี
เพราะไม่เพียงสรรพคุณบรรเทาอาการไอและเจ็บคอได้ดีจนเป็นที่ยอมรับของ
ผูบ
้ ริโภค บริษท
ั ยังให้ความสำ�คัญกับการปรับภาพลักษณ์และรูปแบบของผลิตภัณฑ์
ให้สอดคล้องกับความนิยมของแต่ละยุคสมัยมาเสมอ จึงส่งผลให้บริษัทเติบโต
ขึ้นอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

ล่

าสุด บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำ�กัด เดินหน้าปรับกลยุทธ์
ครั้งใหญ่อีกครั้ง เพื่อขยายฐานการตลาดให้สามารถตอบสนอง
ความนิ ย มในการบริ โ ภคยาของคนรุ่ น ใหม่ แ ละชาวต่ า งชาติ ม ากขึ้ น
โดยร่ ว มกั บ สำ � นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ
(สวทช.) โดย ศู น ย์ พั น ธุ วิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี ชี ว ภาพแห่ ง ชาติ
(ไบโอเทค) ดำ�เนินการวิจัยและพัฒนาพลิกโฉมสินค้ายาลูกกลอนที่เป็น
อัตลักษณ์ของบริษัท สู่ผลิตภัณฑ์น้องใหม่ ‘สเปรย์พ่นแก้ไอ’ ที่จะทำ�ตลาด
ตีคู่ไปกับผลิตภัณฑ์เดิม
ดร.กอบกุล เหล่าเท้ง ผู้อำ�นวยการกลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและ
นวั ต กรรมอาหาร ไบโอเทค สวทช. อธิบายถึงกระบวนการวิจัยเพื่อ
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ดร.กอบกุล เหล่าเท้งช
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ใหม่ว่า คณะวิจัยได้
พั ฒ นาวิ ธี ก ารเตรี ย มวั ต ถุ ดิ บ ยาสำ � หรั บ
กระบวนการผลิตยาแก้ไอในรูปแบบสเปรย์พน่
โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
ชี ว กระบวนการอุ ต สาหกรรม (Industrial
bioprocess technology) และเทคโนโลยี
การตรวจวิเคราะห์ฤทธิ์ยับยั้งจุลชีพ มาช่วย
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาโฉมใหม่ที่คงสูตร
สมุนไพรเดิม จากการทดสอบพบว่าสเปรย์
แก้ ไอมีประสิทธิภาพในการการออกฤทธิ์
เทียบเคียงยาอมแบบลูกกลอน สามารถ
ยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรียทีเ่ ป็นสาเหตุของอาการ
คออักเสบ (Pharyngitis) ได้มากกว่า 99.9

กุุมภาพันธ์ 2563

เปอร์เซ็นต์ ภายในเวลา 5 นาที
ทั้ ง นี้ แ ม้ ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส เปรย์
พ่นแก้ ไอ จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบ
ของผลิตภัณฑ์ยา รวมถึงกระบวนการผลิต
แต่บริษทั และคณะวิจยั ยังคง ‘ความซือ่ สัตย์’
ยึดถือจุดยืนที่มีต่อสังคมดังเดิม
“กระบวนการผลิตทัง้ หมดเน้นใช้กรรม
วิธีและวัตถุดิบจากธรรมชาติ ไม่ ใช้สารเคมี
และไม่มสี ว่ นผสมของยาปฏิชวี นะ เพราะหาก
ผู้ป่วยได้รับยาปฏิชีวนะไม่ครบตามปริมาณ
ที่กำ�หนดอาจเกิดการดื้อยา ซึ่งจะส่งผลให้
การรักษาในอนาคตจำ�เป็นต้องใช้ยาที่แรง
ขึ้น กระบวนการผลิตมีการนำ�ศาสตร์ต่างๆ
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เข้าไปเสริมความสามารถ ให้ท�ำ งานได้เร็วขึน้
ง่ายขึ้น และสามารถควบคุมคุณภาพตลอด
สายการผลิต ไม่ให้กอ่ มลพิษต่อสิง่ แวดล้อม
นอกจากนั้นกระบวนการผลิตหลักส่วนใหญ่
ยังใช้เทคโนโลยีของคนไทย ลดการพึ่งพา
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ”
ปัจจุบันบริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ)
จำ�กัด สามารถขึน้ ทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาแก้ไอ
แบบสเปรย์พน่ กับสำ�นักงานคณะกรรมการอ
าหารและยา (อย.) ได้เป็นที่เรียบร้อย โดยมี
แผนจัดจำ�หน่ายในช่วงครึง่ ปีแรกของปี 2563
ซึ่งบริษัทฯ มีฐานตลาดการส่งออกอยู่กว่า
14 ประเทศ
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ดร.กอบกุล กล่าวว่า ในบทบาทของการเป็นนักวิจัยศูนย์วิจัยแห่งชาติ นับเป็นความภูมิใจ
ที่สามารถนำ�เอาองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี
เข้าไปเสริมแกร่งผู้ประกอบการ ให้สามารถยกระดับการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มี
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ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้ประกอบการและลูกค้า
นวัตกรรม ‘ยาแก้ ไอตราตะขาบห้าตัว
ในรูปแบบสเปรย์พน่ ’ นับเป็นการเปลีย่ นแปลง
อีกก้าวสำ�คัญของผูป้ ระกอบการไทย ทีห่ นั มา
ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
พลิกโฉมผลิตภัณฑ์ ให้ตอบโจทย์ความต้อง
การของตลาด เพื่อขยายฐานกลุ่มเป้าหมาย
ภายใต้แนวคิด BCG (Bio – Circular – Green)
Economy Model ที่มุ่งเน้นการนำ�ศาสตร์
ความรู้และเทคโนโลยีมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้
กับสินค้า โดยคำ�นึงถึงการไม่สร้างผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อม ใช้จดุ แข็งทีเ่ ป็นมิตรต่อสังคม
เหล่านีเ้ ป็นจุดขายทีจ่ ะขับเคลือ่ นอุตสาหกรรม
ไทยไปสู่สากล
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ภัทรา สัปปินันทน์
ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สวทช.

“MAKER FAIRE BANGKOK 2020”
มหกรรมปลดปล่อยพลัง
ความสร้างสรรค์ ‘เมกเกอร์’ ไทย
จัดต่อเนือ
่ งเป็นปีที่ 5 แล้ว สำ�หรับงาน “Maker Faire Bangkok 2020 : The Future
We Make” มหกรรมแสดงผลงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ แ ละการรวมตั ว ของเมกเกอร์
ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ เมื่ อ วั น ที่ 18–19 มกราคม
2563 ณ หน้ า ลานศู น ย์ ก ารค้ า เดอะสตรี ท รั ช ดา กรุ ง เทพฯ ซึ่ ง จั ด โดยบริ ษั ท
เชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจและผลิต จำ�กัด ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม โดย สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และกลุ่มเมกเกอร์ในประเทศ
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โ

ดยการจัดงานเมกเกอร์แฟร์ ในประเทศไทย ถือเป็นตัวแปรสำ�คัญ
ในการส่งเสริมให้วฒ
ั นธรรมเมกเกอร์เติบโตขึน้ อย่างแพร่หลาย
ในเยาวชนและประชาชน เพราะไม่เพียงทำ�ให้คนทั่วไปรู้จักคำ�ว่า
‘เมกเกอร์ (Maker)’ และเข้าใจบทบาทของเมกเกอร์มากขึน้ แต่ยงั เป็น
‘เมกเกอร์อเี วนต์ (Maker Event)’ หรือพืน้ ทีพ่ บปะเพือ่ เชือ่ มโยงเหล่า
เมกเกอร์จากต่างสาขาและความชำ�นาญ ทำ�ให้เกิดสังคมแห่งการแลก
เปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์อีกด้วย ซึ่งในปีนี้มี
ผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 8,000 คน
ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานของเมกเกอร์กว่า 60 บูธ
ทั้งของเมกเกอร์ ไทยและต่างชาติ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชม
งานเป็นอย่างมาก ตัวอย่างผลงานของเมกเกอร์ เช่น “Dz II” ผลงาน
เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวง ของคุณอิศราเดช แสงทอง
(Iceman) คุณมารุต ค้ำ�ชู (ป๋า) และ คุณอิทธิพัทธิ์ ศรีบุญเรือง (มาร์ค)
ซึ่งผันตัวจากการเป็นวิศวกรมาเป็นนักดนตรีสไตล์อิเล็กทรอนิกส์
ในยามว่าง พวกเขาลงมือประดิษฐ์เครื่องดนตรีแบบครบวงทั้งเครื่อง
จังหวะ คอร์ด และเบส เพื่อใช้เล่นเสียงดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แทน
การนั่งหน้าคอมพิวเตอร์เพื่อสังเคราะห์เสียงด้วยโปรแกรม ทำ�ให้คน
ในงานได้ชมปรากฏการณ์ ใหม่ของการเล่นดนตรีสไตล์อิเล็กทรอนิกส์
แบบสดและครบวง

วง Dz II โดยคุณอิศราเดช แสงทอง (Iceman) คุณมารุต
ค้ำ�ชู (ป๋า) และ คุณอิทธิพัทธิ์ ศรีบุญเรือง (มาร์ค)
“หุ่นยนต์ ไหว้เจ้า” แขนกลถือธูปขึ้นลงไปมาเลียนแบบท่าทาง
ในการไหว้เจ้าของคนได้อย่างน่ารัก เตรียมรับเทศกาลตรุษจีน แท้จริง
แล้วเป็นหุ่นยนต์ที่กำ�ลังอยู่ ในขั้นตอนการพัฒนาเพื่อนำ�ไปใช้สอน
คณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
เรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ไ ด้ อ ย่ า งเห็ น ภาพ ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งเมทริ ก ซ์
ตรีโกณมิติ หรือแคลคูลัส เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นหลักการของการ
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Phantom Escape โดย คุณสิรวิชญ์ บุญเลี้ยง
เต็มบุญเกียรติ (โฮม) และ คุณวิชญ์ภาส ศิริเดช (โชกุน)
เพียงดาวน์ โหลดแอปพลิเคชัน Roblox ก็จะสามารถเล่นเกมนี้ ได้ทาง
โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ทั้ง Mac และ Windows
“นายยิม้ การาจ” โดยคุณนิมติ ร หงษ์ยมิ้ เมกเกอร์ชอื่ ดังของประเทศ
ได้นำ�ผลงานรถรูปแบบต่างๆ มาจัดแสดง หนึ่งในรถหน้าตาแปลก
สะดุดตาใครหลายคน มีชื่อผลงานว่า “Predator” เป็นรถมอเตอร์
ไซค์ไฟฟ้าที่มีเพียงล้อหน้า เพราะล้อหลังถูกเปลี่ยนไปเป็นตีนตะขาบ
คุณนิมิตรได้อธิบายไว้ว่า ‘นายยิ้ม การาจ’ มีเป้าหมายในการสร้าง
แรงบันดาลใจให้ผคู้ นอยากลงมือประดิษฐ์นวัตกรรมด้วยตนเอง ดังนัน้
‘การจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนอยากเป็นเมกเกอร์ ต้องสร้าง
Wow Effect!! ให้ ได้ว่า เฮ้ย! ทำ�ได้อย่างไรวะ อยากทำ�จังเลย
แล้วของแบบนี้มันไม่มีขาย ต้องลงมือทำ�เอง’ หากใครสนใจงาน

หุ่นยนต์ ไหว้เจ้า โดยคุณจิรัฏฐ์ ศรีรัตนอาภรณ์ (เบิร์ด)
สร้างหุ่นยนต์ และยังอยู่ในการพัฒนาเทคโนโลยีอีกหลายด้าน โดย
คุณจิรัฏฐ์ ศรีรัตนอาภรณ์ (เบิร์ด) Robotics Hardware Engineer
เมกเกอร์จากบริษทั CoXSys Robotics Co., Ltd. ได้อธิบายว่า สาเหตุที่
พัฒนาหุน่ ยนต์นมี้ าจากการค้นพบว่านักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเรียน
เรื่อง Robotics ไม่เข้าใจ ไม่ใช่เพราะไม่เข้าใจศาสตร์นี้ แต่เป็นเพราะ
พืน้ ฐานคณิตศาสตร์ไม่แน่นพอ ดังนัน้ หากมีพน้ื ฐานทีด่ ขี น้ึ จะเป็นประโยชน์
ต่อการเรียน Advance Robotics และวิศวกรรมขั้นสูงเป็นอย่างมาก
“Phantom Escape” เกมที่พัฒนาโดย คุณสิรวิชญ์ บุญเลี้ยง
เต็มบุญเกียรติ (โฮม) และ คุณวิชญ์ภาส ศิริเดช (โชกุน) นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากกลุ่ม Dojo Coding โดยใช้ฟรีแวร์
Roblox ซึ่ ง เป็ น แพลตฟอร์ ม ที่ นั ก พั ฒ นาชาวต่ า งชาติ ไ ด้ ส ร้ า งขึ้ น
เพือ่ ให้คนภายนอกเข้ามาใช้พฒ
ั นาเกมของตนเอง โดยเกม Phantom
escape เป็ น เกมแนว Survivor ที่ ต้ อ งเอาชนะการถู ก ไล่ ล่ า
ของผี ที่ เ ปิ ด ให้ ค นในโลกออนไลน์ ไ ด้ ร่ ว มสนุ ก เร้ า ใจไปด้ ว ยกั น
ตอนนี้เกมกำ�ลังอยู่ในระดับ Alpha stage ที่เปิดให้ทดลองเล่นได้แล้ว

กุุมภาพันธ์ 2563

นายยิ้ม การาจ โดย คุณนิมิตร หงษ์ยิ้ม
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ตามตนเอง เช่น ชูสองนิ้ว หรือยกกำ�ปั้น ฯลฯ “ONE Way Racing”
กิจกรรมชวนนักประดิษฐ์รุ่นเล็กมาเรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้า มอเตอร์
และระบบควบคุมแบบง่ายๆ ผ่านการประกอบรถแข่งจิ๋วเพื่อนำ�ไปใช้
ประลองกับเพื่อน นอกจาก 2 กิจกรรมที่ยกตัวอย่างข้างต้น ยังมีอีก
หลากกิจกรรมที่ ได้รับความสนใจไม่น้อยไปกว่ากัน เช่น “DIY Light
Saber” ลงมือทำ�ดาบ Light Saber ของอัศวินเจไดจากภาพยนตร์ดัง
Star Wars ทีม่ คี วามสมจริงทัง้ รูปร่างและเอฟเฟกต์, “กล่องดนตรีมชี วี ติ
Origimon” ประดิษฐ์กล่องดนตรีในธีม Jungle Tree House ที่ทั้ง
ไพเราะและเคลื่อนไหวได้อย่างนุ่มนวลชวนฝัน, เครื่องวัด PM2.5
จาก KidBright ประกอบบอร์ดสมองกลเพื่อวัดค่าฝุ่น PM 2.5
ด้วยตัวเอง ฯลฯ

รถมอเตอร์ ไซค์ ไฟฟ้า “Predator”
สิ่งประดิษฐ์ด้านนี้ ก็สามารถนำ�ไอเดียมาพัฒนาผลงานร่วมกันได้ โดย
ไม่มคี า่ วิชา ติดตามได้ที่ Facebook : NaiYim Garage โรงกลึงนายยิม้
- Maker Space
นอกจากนี้ในงานยังมีบธู กิจกรรมทีเ่ รียกเสียงเฮฮาสร้างความสนุก
ได้เป็นอย่างมาก เช่น บูธ “Bump Kid by KidBright” ของศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
สวทช. ทีน่ �ำ บอร์ด KidBright มาใช้ควบคุมการเคลือ่ นทีข่ องรถบัม๊ ป์ให้
สามารถเคลื่อนที่ ได้ตามต้องการ แต่ความสนุกไม่ได้อยู่แค่เพียงการ
ควบคุมรถ เพราะเด็กๆ จะต้องควบคุมรถของตนที่มีเข็มติดอยู่ด้านห
น้า ไปไล่แทงลูกโป่งที่ติดอยู่ด้านหลังรถของคู่แข่งให้สำ�เร็จใน 5 นาที
ใครทำ�ได้กอ่ นก็จะเป็นผูช้ นะของการแข่งขัน ขณะทีบ่ ธู “Enjoy Design
Challenges” ของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจและผลิต
จำ�กัด ก็ได้เปิดให้เด็กๆ ได้สนุกกับการสวมบทบาทเป็นวิศวกรตัวน้อย
ทำ�การทดลองว่าวัสดุอะไรจะทำ�ให้กระดานเลือ่ นหิมะเคลือ่ นที่ได้ไวสุด
โดยการนำ�วัสดุต่างๆ เช่น ผ้าขนสัตว์ ผ้าไนลอน ผ้าฝ้าย ผ้าตาข่าย
มาหุ้มกระดานเลื่อนแล้วลองปล่อยบนรางเพื่อวัดผลความเร็ว และ
สังเกตว่าวัสดุที่แตกต่างส่งผลต่อการเคลื่อนที่อย่างไร
เช่ น เดี ย วกั บ งาน Maker Faire ทั่ ว โลก หนึ่ ง ในไฮไลต์ ข อง
การจัดงาน คือ นานากิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้ผู้เข้าชม
งานได้ร่วมกิจกรรม ซึ่งในปีนี้มีมากถึงกว่า 20 รายการ เช่น “Easy
Machine Learning with Micro:bit” กิจกรรมเรียนรู้เทคโนโลยี
Machine Learning (ML) ที่ ใช้ Micro:bit บอร์ดสมองกลฝังตัว
ในการประมวลผล ผู้เรียนจะได้ลงมือสอนสมองกลออกท่าทางต่างๆ

Easy Machine Learning with Micro:bit

ONE Way Racing
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บทความ
พิเศษ

อีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลต์ คือ การแข่งขัน “Hebocon” การแข่ง
สร้างหุน่ ยนต์จากอุปกรณ์บา้ นๆ ทีม่ าในสโลแกน “ยิง่ เห่ย ยิง่ ดี” เพราะ
สิ่งสำ�คัญของกิจกรรมนี้ คือ ทุกคนสนุกกับกิจกรรมโดยไม่ต้องห่วง
ชัยชนะ แล้วจงสรรเสริญความเห่ยของผู้อื่น! ซึ่งในปีนี้ก็สร้างความ
ขบขันให้กับผู้ชมในงานได้เป็นอย่างดีไม่แพ้การจัดงานในปีที่ผ่านมา
นอกจากความสนุกที่ได้กล่าวถึงทัง้ หมดในข้างต้น สิง่ ทีเ่ ป็นไฮไลต์
เฉพาะของงาน Maker Faire Bangkok เท่านัน้ คือ “Electric Parade”
การเดินขบวนสร้างสีสันในความมืด (Grow in the dark) ผู้เดิน
ขบวนจะนำ�หลอดไฟแอลอีดีมาติดบนเสื้อผ้า เครื่องประดับ และ
อุปกรณ์ตา่ งๆ อย่างระยิบระยับตระการตา เรียกรอยยิม้ ให้กบั คนทัว่ ทัง้
งานในยามค่ำ�คืน และด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมงาน
เนื่องจากเป็นการจัดงานในพื้นที่ กลางแจ้งในช่วงที่ประเทศไทยมี
ค่าฝุ่น PM 2.5 ค่อนข้างสูง สวทช. จึงได้นำ� “เครื่อง IonFresh”

DIY Light Saber

Electric Parade
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บทความ
พิเศษ

เครื่องกรองอากาศแบบไฟฟ้าสถิต ผลงานของศูนย์เทคโนโลยีเพื่อ
ความมั่ น คงของประเทศและการประยุ ก ต์ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ สวทช.
ในรูปแบบ “จรวดกรองอากาศ” ไปติดตั้งในบริเวณโซนกลางของ
พื้นที่จัดงานเพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ด้วย
ทั้ ง นี้ ปิ ด ท้ า ยด้ ว ยกิ จ กรรมพิ เ ศษสุ ด ที่ จั ด ขึ้ น ภายใน Maker
Faire Bangkok เป็นประจำ�อย่างต่อเนื่อง คือ การประกาศผลและ
มอบรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะการประกวด “โครงการ Young Maker
Contest ปี 4” งานประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนสาย
สามัญและอาชีวศึกษา ซึง่ ปีนจี้ ดั ขึน้ ภายใต้หวั ข้อ “Social Innovation:
นวั ต กรรมเพื่ อ สั ง คมที่ ย่ั ง ยื น ” โดยที ม ชนะเลิ ศ สายสามั ญ คื อ
“อุปกรณ์เลีย้ งปลาวาไรตี”้ ผลงานของนักเรียนโรงเรียนปลาปากวิทยา
จังหวัดนครพนม และทีมชนะเลิศสายอาชีวศึกษา คือ “ชุดเลี้ยงกบ
ในขวดพลาสติกระบบรีไซเคิลน้ำ�” ผลงานนักศึกษาจากวิทยาลัยการ
อาชีพไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทั้งหมดนี้คือสีสันบรรยากาศของงาน Maker Faire Bangkok
2020 ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข และความสนุกสนาน โดยหวังว่า
กิจกรรมดีๆ แบบนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และผลักดันให้เกิด
‘เมกเกอร์หน้าใหม่’ เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เป็นการปูทางสูก่ ารสร้าง
‘Maker Nation’ หรือประเทศแห่งนักพัฒนา กำ�ลังสำ�คัญในการเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศได้อย่างยั่งยืน

Electric Parade

เครื่อง IonFresh ในรูปแบบ “จรวดกรองอากาศ”
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สาระน่ารูจ้ าก อย.
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คอลัมน์
แนะนำ�

สาระวิทย์
ในศิลป์ 4
วริศ า ใจดี (ไอซี)
เด็กสาย(พัน ธุ์)วิท ย์ส านศิ ลป์ ชอบเรี ยนคณิ ต ศาสตร์ และฟิ สิ กส์ สนใจเรื ่ อ งเกี ่ ยวกั บอวกาศ
และสัตว์เลี้ย งตัวจิ๋ว เวลาว่ างชอบทำ � งานศิ ลปะ กำ � ลั ง ค้ นหาสู ต รผสมที ่ ลงตั ว ระหว่ างวิ ทย์ ก ับ ศิลป์
Instagram : iizeewj

สีฟอกอากาศ
นวัตกรรมที่แฝงไว้
ภายใต้งานศิลปะ
ในช่ ว งวั น หยุ ด ฉั น ได้ มี โ อกาสร่ ว มทริ ป ของ
โรงเรียน เดินเที่ยวในเมืองบริสตอล (Bristol)
สหราชอาณาจักร

บ

ริ ส ตอลเป็ น เมื อ งที่ ขึ้ น ชื่ อ เป็ น อย่ า งมากในเรื่ อ งของ
สตรีทอาร์ต (Street Art) หรือ ศิลปะข้างถนน ไม่มีใคร
ไม่รู้จัก แบงก์ซี่ (Banksy) ศิลปินกราฟฟิตี้ หรือศิลปะการพ่น
กำ�แพงชือ่ ดังประจำ�สหราชอาณาจักร เขามักจะแฝงความหมาย
และเรื่ อ งราวอั น ลึ ก ซึ้ ง ไว้ ใ นภาพวาดด้ ว ยสเปรย์ เ พนท์ ต าม
มุมตึกต่างๆ และเซ็นกำ�กับด้วยนาม Banksy ไม่มีใครรู้แน่ชัด
ว่าเขาหรือพวกเขาคือใครกันแน่ รูแ้ ต่วา่ ผลงานของเขาประกอบ
Street Art ในกรุงโรม
ภาพจาก https://matadornetwork.com/read/street-art-piece-improves-air-rome/
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ไปด้วยเนื้อหาที่สะท้อนสังคม การเมือง ซึ่งถ่ายทอดออกมา
ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และงดงาม แบงก์ซี่เปลี่ยนมุมตึกที่
คล้ายซากปรักหักพังให้กลับมามีชีวิตชีวาและมีความหมาย
อีกครัง้ ใครทีม่ าเทีย่ วบริสตอลเป็นต้องเดินชมงานสตรีทอาร์ต
ทั้งนั้น ฉันเองก็ได้ไปเดินดูมาเหมือนกัน เราจะพบภาพวาด
ตามมุมเมืองที่เรียกได้ว่าเดินไปทางไหนก็เจอ ถ้าโชคดีจะได้
เห็นคนทีก่ �ำ ลังพ่นสเปรย์สร้างสรรค์งานอยูส่ ดๆ ร้อนๆ อีกด้วย
นับเป็นเทรนด์ยอดฮิตประจำ�ที่นี่
ในช่วงปิดเทอมเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา
ฉันมีโอกาสได้กลับประเทศไทย เลยลองไปตามรอยสตรีทอาร์ต
ย่านถนนเจริญกรุง จุดที่เคยมีการจัดเทศกาลศิลปะข้างถนน
ครั้ ง นั้ น มี ก ารระดมศิ ล ปิ น มากมายทั้ ง ชาวไทยและชาว
ต่ า งชาติ ใ ห้ เ ข้ า มาร่ ว มงาน เพื่ อ สร้ า งสรรค์ ผ ลงานศิ ล ปะ
ลงบนกำ�แพง ผนังตึก แต่ฉนั ก็พบว่ามันไม่เหมือนเดิมเสียแล้ว
ภาพหลายๆ จุดถูกบดบังทัศนียภาพด้วยรถที่จอดข้างกำ�แพง
จากเศษขยะที่คนแอบไปเททิ้งไว้ และบางจุดก็มีร่องรอยการ
พ่นสีสเปรย์ทับลงไป
ศิลปะเกิดขึน้ ได้ทกุ ที่ ในขณะเดียวกัน ฉันก็สงั เกตเห็นว่า
กว่าจะมาเป็นศิลปะข้างถนนให้เราได้เดินชมกันตลอดแนว
ก็ต้องผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ซึ่งสีที่ใช้ ในการ
พ่นและวาดรูปลงไปส่วนใหญ่คือสีสเปรย์ ในกระป๋องสเปรย์
นี้ ก็ ป ระกอบไปด้ ว ยสารเคมี ซึ่ ง สารเคมี เ หล่ า นี้ จ ะฟุ้ ง
กระจายไปในอากาศ และจะสะสมอยูใ่ นชัน้ บรรยากาศรวมถึง
ทำ�ลายชั้นบรรยากาศของโลก ให้เสื่อมสมรรถภาพในการ
กรองรั ง สี ล งอี ก ด้ ว ย ยั ง ไม่ ต้ อ งรอให้ ส ะสมถึ ง ชั้ น โอโซน
ความเป็นพิษของสารเคมีเหล่านีก้ ม็ ากพอแล้วทีจ่ ะเข้ารบกวน
ระบบทางเดินหายใจและผิวหนังของพวกเรา ส่งผลเสียเป็น
สารตกค้างอยู่อีกด้วย ไหนจะที่ตั้งของงานศิลปะนี้ ตามชื่อ
แล้วก็ชัดเจนว่าไม่ใช่หอศิลปะสำ�หรับเดินในห้องแอร์เย็นๆ
แต่เป็นข้างถนน ตามกำ�แพงของสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่รายล้อม
ด้วยควันพิษจากท่อไอเสียของรถยนต์ที่สัญจรไปมา และ
ฝุ่นจากเขตก่อสร้างใกล้ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ผู้ ค นที่ ม าชื่ น ชมงานศิ ล ปะก็ ต้ อ งคอยยกมื อ ปิ ด จมู ก
ป้ อ งกั น ควั น พิ ษ แน่ น อนว่ า มี ห ลายคนตระหนั ก ถึ ง สิ่ ง นี้

ภาพ Street Art บนตึกในเมืองบริสตอล

ในช่วงปิดเทอมเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ฉันมีโอกาสได้กลับประเทศไทย เลยลองไปตามรอยสตรีทอาร์ตย่าน
ถนนเจริญกรุง จุดที่เคยมีการจัดเทศกาลศิลปะข้างถนน ครั้งนั้นมีการระดมศิลปินมากมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ให้เข้ามาร่วมงาน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะลงบนกำแพง ผนังตึก แต่ฉันก็พบว่ามันไม่เหมือนเดิมเสียแล้ว ภาพ
หลายๆ จุดถูกบดบังทัศนียภาพด้วยรถที่จอดข้างกำแพง จากเศษขยะที่คนแอบไปเททิ้งไว้ และบางจุดก็มีร่องรอยการ
พ่นสีสเปรย์ทับลงไป

ภาพ Street Art บนตึกในเมืองบริสตอล

ภาพ Street Art บนกำแพงในซอยย่านถนนเจริญกรุง

ภาพ Street Art บนกำ�แพงในซอยย่านถนนเจริญกรุง

ศิลปะเกิดขึ้นได้ทุกที่ ในขณะเดียวกัน ฉันก็สังเกตเห็นว่ากว่าจะมาเป็นศิลปะข้างถนนให้เราได้เดินชมกันตลอดแนว ก็
ต้องผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ซึ่งสีที่ใช้ในการพ่นและวาดรูปลงไปส่วนใหญ่คือสีสเปรย์ ในกระป๋องสเปรย์นี้ก็
ประกอบไปด้วยสารเคมี ซึ่งสารเคมีเหล่านี้จะฟุ้งกระจายไปในอากาศ และจะสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศรวมถึงทำลาย
ชั้นบรรยากาศของโลก ให้เสื่อมสมรรถภาพในการกรองรังสีลงอีกด้วย ยังไม่ต้องรอให้สะสมถึงชั้นโอโซน ความเป็นพิษ
ของสารเคมีเหล่านี้ก็มากพอแล้วทีจ่ ะเข้ารบกวนระบบทางเดินหายใจและผิวหนังของพวกเรา ส่งผลเสียเป็นสารตกค้าง
อยู่อีกด้วย ไหนจะที่ตั้งของงานศิลปะนี้ ตามชื่อแล้วก็ชัดเจนว่าไม่ใช่หอศิลปะสำหรับเดินในห้องแอร์เย็นๆ แต่เป็นข้าง
ถนน ตามกำแพงของสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่รายล้อมด้วยควันพิษจากท่อไอเสียของรถยนต์ที่สัญจรไปมา และฝุ่นจากเขต
ก่อสร้างใกล้ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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ผู้คนที่มาชื่นชมงานศิลปะก็ต้องคอยยกมือปิดจมูกป้องกันควันพิษ แน่นอนว่ามีหลายคนตระหนักถึงสิ่งนี้ และได้พลิก
สถานการณ์จาก “สี” ที่เป็นตัวต้นเหตุก่อให้เกิดมลพิษ วิธีแก้ไขก็ใช้สีนี่แหละ!
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วิทยาศาสตร์ โดยการนำ�สีกรอง
อากาศนีม้ าใช้ เราก็สามารถชืน่ ชม
งานศิลปะในขณะที่วิทยาศาตร์
ในตัวสีช่วยกรองอากาศไปด้วย
ซึ่งแนวความคิดนี้มีทำ�ขึ้นจริงๆ
แล้วที่กรุงโรม นอกจากเนื้อหา
ในรูปจะสร้างความตระหนักถึง
สิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์แล้ว ยัง
สร้างสรรค์ขน้ึ ด้วยสีทเ่ี ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม รวมถึงใช้เทคโนโลยี
สี Airlite ซึ่งมคุณสมบัติในการ
กรองอากาศและสารพิ ษ พวก
ไนโตรเจนออกไซด์ เหมือนที่ ได้
กล่าวถึงในข้างต้นไว้ด้วย ซึ่งสี
ที่ละเลงลงบนพื้นที่กว่า 10,000
ตารางฟุตของหน้าตึกนี้ มีความ
สามารถในการกรองอากาศได้
เทียบเท่ากับต้นไม้ถึง 30 ต้นทีเดียว
คงจะดีไม่น้อยถ้าเราสามารถเปลี่ยนตึกทั้งหลายให้กลาย
เป็นเครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่ด้วยการใช้สีเพ้นท์กรอง
อากาศ นอกจากจะดีต่อสุขภาพใจแล้วยังดีต่อสุขภาพกาย
อีกด้วย แถมยังช่วยยกระดับคุณภาพอากาศในใจกลางเมือง
ขึ้นมา แต่ทางที่ดีเราควรร่วมมือช่วยกันรักษาความสะอาด
ของอากาศ ผ่านการปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับธรรมชาติ จะได้ไม่
ต้องมาตามแก้ปัญหาซ่อมอากาศเอาภายหลังให้ยุ่งยากจะดี
กว่ากันเยอะเลย

และได้พลิกสถานการณ์จาก “สี” ที่เป็นตัวต้นเหตุก่อให้เกิด
มลพิษ วิธีแก้ไขก็ใช้สีนี่แหละ!
ฉั น ได้ ไ ปเจอกั บ เทคโนโลยี สี ก รองอากาศ หรื อ สี ท า
ที่ ป ระกอบไปด้ ว ยเทคโนโลยี ข องสารเคมี ที่ ไ วต่ อ แสง
Photocatalytic Technology ซึ่งก็คือ ไททาเนียมไดออกไซด์
ที่สามารถดูดกลืนพลังงานแสงและเปลี่ยนรูปไอน้ำ�ไปเป็น
อนุมูลอิสระ ประเภท ไฮดรอกซิลและเพอร์ร็อกซิลเกาะอยู่ที่
ผิวของสีที่ทาลงไป ซึ่งขั้นตอนการทำ�ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นใน
ชั่วเสี้ยววินาที อนุมูลอิสระที่ถูกสร้างขึ้นจะทำ�ปฏิกิริยากับ
สารปนเปื้อนในอากาศที่เป็นพิษทันทีที่สัมผัสกันและสลาย
สารพิษเหล่านั้น โดยเฉพาะจำ�พวกไนโตรเจนออกไซด์พบ
มากในควันท่อไอเสียจากยานพาหนะ ก็จะถูกเปลี่ยนไปใน
รูปที่ ไม่เป็นพิษต่อมนุษย์และสามารถถูกชำ�ระล้างออกไปได้
ง่ายๆ กับน้�ำ ฝน ตราบใดทีม่ แี สง อากาศและความชืน้ เพียงพอ
สารไททาเนียมไดออกไซด์นี้ก็จะดำ�เนินการสร้างอนุมูลอิสระ
ผ่านกระบวนการปฏิกิริยาเคมีออกมาเรื่อยๆ ไม่มีหยุด
ฉั น คิ ด ว่ า ถ้ า เราสามารถประยุ ก ต์ เ อาเทคโนโลยี ท าง

ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก
https://matadornetwork.com/read/street-art-pieceimproves-air-rome/
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ห้องภาพ
สัตว์ปา่
ไทย

ประทีป ด้วงแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค้างคาวมงกุฎใหญ่
Rhinolophus luctus

ค้

างคาวมงกุฎใหญ่เป็นค้างคาวกินแมลงทีม
่ ี
ขนาดกลาง มีความยาวหัวและลำ�ตัวประมาณ
8 เซนติเมตร แต่จด
ั เป็นค้างคาวมงกุฎขนาดใหญ่
ทีส
่ ด
ุ ทีพ
่ บในประเทศไทย พบถิน
่ อาศัยกระจายตัว
อยูท
่ ว
ั่ ประเทศ เป็นกลุม
่ เล็กๆ ตามถ้�ำ โพรงไม้ หรือ
แม้กระทั่งใต้สะพาน หรือท่อน้ำ�ลอดใต้ถนน
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Sci
Quiz

บ้านนักคิด

เหมียวมีเกมครอสเวิร์ด

Sci Quiz: บ้านนักคิด 83
เหมียวมีเกมครอสเวิร์ดศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่องหนูๆ มาให้ฝึกสมองกันตั้งแต่ต้นปี ไปดูเฉลยกันฮะ
R

ศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่องหนูๆ มาให้
ฝึกสมองกันตัง
้ แต่ตน
้ ปี ไปดูเฉลย
กันฮะ

M
U
S

แนวตั้ง
1. mouse หมายถึ ง หนู ข นาดเล็ ก ถึ ง
ปานกลางในสกุลที่มีหนูหริ่งบ้านเป็น
สมาชิก
2. หนูกินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร
3. หนูและหมัดของหนูเป็นพาหะนำ�โรค
ระบาดที่คร่าชีวิตคนเป็นจำ�นวนมาก
4. ลูกหนูแรกเกิดจะยังไม่มีขนและยังไม่
ลืมตา
5. rat คือ หนูทม
ี่ ข
ี นาดใหญ่กว่า mouse
ในบ้านเราจะหมายถึงหนูในสกุลหนึ่ง
ที่มีสมาชิก เช่น หนูท่อ หนูจี๊ด
แนวนอน
1. หนูเป็นสมาชิกในอันดับสัตว์ฟันแทะ
2. หนูมักออกหากินในเวลากลางคืน
3. หนูบางชนิดกินซากสัตว์เป็นอาหาร
4. โรคที่ เ กิ ด จากเชื้ อ แบคที เ รี ย ที่ อ ยู่ ใ น
ปัสสาวะของสัตว์พาหะ เช่น หนู หมู
วัว หมา
5. วงศ์หนู เป็นครอบครัวใหญ่ มีความ
หลากหลายและมีจ�ำ นวนสปีชส
ี ม
์ ากทีส
่ ด
ุ
ในบรรดาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
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10 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนู

10 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนู
1. Family Muridae หรือวงศ์หนู เป็นวงศ์ที่มีความหลากหลายและมีจำ�นวนสปีชีส์
1. Family
Muridae หรือวงศ์หนู เป็นวงศ์ที่มีความหลากหลายและมีจำนวนสปีชีส์มากที่สุดในบรรดาสัตว์เลี้ยง
มากที่สุดในบรรดาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ลู2.
กด้วยนม
หนูอยู่ในอันดับสัตว์ฟันแทะ (Rodentia) มีญาติร่วมอันดับ เช่น กระรอก บีเวอร์
2. หนูอแฮมสเตอร์
ยู่ในอันดับสัตว์คาปิ
ฟันแทะ
(Rodentia) มีญาติร่วมอันดับ เช่น กระรอก บีเวอร์ แฮมสเตอร์ คาปิบารา
บารา
3.3.RatRat
คือ หนู
ที่มหนู
ีขนาดใหญ่
ในบ้านเราจะเราหมายถึ
งหนูที่อยู่ในสกุล Rattus
คือ
ที่มีขนาดใหญ่
ในบ้านเราจะเราหมายถึ
งหนูที่อยู่ในสกุล Rattus
วน Mouse
อ หนู
นาดเล็กถึงปานกลางในสกุ
ล Mus
4.4.ส่วนส่Mouse
คือ หนูขคืนาดเล็
กถึขงปานกลางในสกุ
ล Mus
5.
หนู
เ
ป็
น
พวก
Nocturnal
คื
อ
มั
ก
ออกหากิ
น
ในเวลากลางคื
น
5. หนูเป็นพวก Nocturnal คือ มักออกหากินในเวลากลางคืน
ป็น Omnivorous
กินตว์ทัเป็้งนพือาหาร
ชและสัตว์เป็นอาหาร
6.6.หนูเหนู
ป็นเOmnivorous
คือ กินทั้งพืคืชอ
และสั
7. แต่หนูบางชนิดเป็น Scavenger ด้วยเพราะกินซากสัตว์เป็นอาหาร
7. แต่หนูบางชนิดเป็น Scavenger ด้วยเพราะกินซากสัตว์เป็นอาหาร
8. ลูกหนูแรกเกิดจะไม่มีขน มีผิวสีชมพูแดง เรียกว่า Pinkies
8. ลูกหนูแรกเกิดจะไม่มีขน มีผิวสีชมพูแดง เรียกว่า Pinkies
9. หนูและหมัดของหนูเป็นพาหะนำ�โรค Plague หรือ กาฬโรค ซึง
่ เป็นโรคระบาดใหญ่
9. หนูแในอดี
ละหมัตดของหนู
เ
ป็
น
พาหะนำโรค
Plague
หรื
อ
กาฬโรค
ซึ
ง
่
เป็
น
โรคระบาดใหญ่
ในอดีตที่คร่าชีวิตคนเป็น
ที่คร่าชีวิตคนเป็นจำ�นวนมาก
จำนวนมาก
10. Leptospirosis หรือโรคฉีห
่ นู เกิดจากเชือ
้ แบคทีเรียทีอ
่ ยูใ่ นปัสสาวะของสัตว์พาหะ
10. Leptospirosis
หรื
อ
โรคฉี
ห
่
นู
เกิ
ด
จากเชื
อ
้
แบคที
เ
รี
ย
ที
อ
่
ยู
ใ
่
นปั
ส
สาวะของสั
ตว์พาหะ เช่น หนู หมู วัว หมา
เช่น หนู หมู วัว หมา

ผู้ได้รับรางวัลประจำ�ฉบับที่ 82
รางวัลที่ 1 สมุดโน้ตปกหม้อห้อมเคลือบนาโน ได้แก่ คุณสิริกุล ง้าววิเศษ
รางวัลที่ 2 สมุดโน้ต I love science ได้แก่ คุณกุลภัทร์ เฉลิมงาม คุณสมรลักษณ์ แจ่มแจ้ง

ช่ ว ง

ต้ น เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ นี้ มาแรงกว่ า ฝุ่ น PM2.5 ก็ โ รคปอดอั ก เสบรุ น แรงจากเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 นี่ละฮะ ช่วงนี้ก็จะเห็นคนใส่หน้ากากอนามัยกันเยอะขึ้น พอๆ กับข้อความข่าวสารที่ส่งต่อๆ
กันทางโซเชียลมีเดียทั้งหลาย ซึ่งจริงบ้าง ไม่จริงบ้าง เหมียวเองก็สับสน อย่างเช่นเรื่องการใส่หน้ากากอนามัย
ทีเ่ ขาส่งต่อกันมาว่า ถ้าเป็นคนป่วยป้องกันการแพร่เชือ
้ ให้เอาด้านทีม
่ ส
ี อ
ี อก แต่ถา้ เป็นคนปกติตอ
้ งการป้องกันตัวเอง
ก็ให้ใส่ด้านขาวออก อ่านแล้วก็ชวนสงสัยว่า มันใช่เรื่องจริงหรือเปล่าหนอ คุณผู้อ่านช่วยบอกเหมียวหน่อยฮะว่า
การใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องนั้นควรทำ�อย่างไร ควรใส่สลับข้างตามข้อความที่ส่งต่อๆ กันมาบอกไว้หรือเปล่า
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รางวัลประจำ�ฉบับที่ 83
รางวัลที่ 1 เสื้อยืด Intelligent
economy
จำ�นวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 กระบอกน้ำ� NSTDA
จำ�นวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 3 ชุดจานรองแก้ว
Watson & Crick
จำ�นวน 2 รางวัล

ส่งคำ�ตอบมาร่วมสนุกได้ที่
กองบรรณาธิการสาระวิทย์ ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อ และผลิตภัณฑ์
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
หรือส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2564 7016 หรือทาง e-mail ที่ sarawit@nstda.or.th
อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ มาด้วยนะฮะ
หมดเขตส่งคำ�ตอบ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลใน สาระวิทย์ ฉบับที่ 84
สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

วันนี้ !!! สาระวิทย์ ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นถึงกอง บ.ก.
เฟซบุก๊ สาระวิทย์
กุุมภาพันธ์ 2563

ดาวน์โหลดสาระวิทย์ฉบับใหม่ และแจ้งความเคลื่อนไหวของสาระวิทย์
ให้แก่สมาชิกและผู้อ่านทั่วไปแล้ว เข้าไปชมได้ที่
https://www.facebook.com/sarawit2you
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One, remember to look up at the stars and not down at your feet.
Two, never give up work. Work gives you meaning and purpose and life is empty without it. Three,
if you are lucky enough to find love, remember it is there and don’t throw it away.
- Stephen Hawking
หนึ่ง-จงจำ�ไว้ว่าให้เงยหน้ามองดวงดาว หาใช่เท้าตนเองไม่
สอง-อย่าเลิกทำ�งาน งานทำ�ให้เรามีความหมายและมีเป้าหมาย และทำ�ให้ชีวิตไม่ว่างเปล่า
สาม-หากโชคดีพอที่จะพบรัก จดจำ�มันไว้และห้ามโยนทิ้ง
- สตีเฟน ฮอว์คิง

คำ�คม
นักวิทย์
นำ�ชัย ชีววิวรรธน์

สตีเฟน วิลเลียม ฮอว์กิง
(8 มกราคม ค.ศ. 1942 – 14 มีนาคม ค.ศ. 2018)

เ

ป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎี นักจักรวาลวิทยา และนักเขียน ศาสตราจารย์ประจำ�มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หนังสือวิทยาศาสตร์
ของเขาและการปรากฏตัวต่อสาธารณะ ได้ท�ำ ให้เขาเป็นผูม้ ชี อ่ื เสียงด้านวิชาการ ผลงานวิทยาศาสตร์ส�ำ คัญของเขา
จนถึงปัจจุบัน มีการบัญญัติทฤษฎีบทเกี่ยวกับภาวะเอกฐานเชิงความโน้มถ่วงในกรอบของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป
ร่วมกับโรเจอร์ เพนโรส และการทำ�นายเชิงทฤษฎีที่ว่าหลุมดำ�ควรปล่อยรังสี ซึ่งปัจจุบันมีชื่อว่า รังสีฮอว์กิง (บางครั้ง
เรียก รังสีเบเคนสไตน์-ฮอว์กิง)

ใบสมัครสมาชิก

สิทธิพิเศษสำ�หรับสมาชิก
- ได้รับ “นิตยสารสาระวิทย์” e-magazine
รายเดือนอย่างต่อเนื่องทางอีเมล
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- ซื้อหนังสือของ สวทช. ได้รับลด 20%
ณ ศูนย์หนังสือ สวทช.

สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ลิงก์
https://forms.gle/jnj86w6J58Y9Nqqb8
หรือ Scan QR Code

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

ติดต่อกองบรรณาธิการสาระวิทย์
ได้ทางอีเมล
sarawit@nstda.or.th

ที่อยู่

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

กุมภาพันธ์ 2563
39
ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วย
จัดทำ�โดย ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

