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วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา สถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทยค่อยๆ
ดีขึ้นเป็นลำ�ดับ ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มลดน้อยลง ทางภาครัฐจึงเริ่มมีแผนผ่อนปรน
ให้บางกิจการเริม่ เปิดดำ�เนินการได้ภายใต้ขอ้ กำ�หนดทีต่ อ้ งปฎิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด เพือ่
ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดระลอกสองทีอ่ าจจะมีผตู้ ดิ เชือ้ มากกว่าเดิมหลายเท่าตัวได้
มีตัวเลขสถิติผู้ติดเชื้อของประเทศไทยที่น่าสนใจก็คือ ผู้ป่วยอายุน้อยสุดมีอายุ 1 เดือน
ผู้ป่วยอายุมากที่สุด 97 ปี และอายุเฉลี่ยผู้ติดเชื้อคือ 40 ปี สังเกตได้ว่าอายุเฉลี่ยของ
ผูต้ ดิ เชือ้ อยูใ่ นช่วงวัยทำ�งานทีต่ อ้ งออกนอกบ้านเพือ่ ทำ�กิจกรรมต่างๆ จึงมีการรณรงค์ ให้
อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ และมาตรการระยะห่างทางสังคมหรือ Social Distancing
ออกมา
เราจะเห็นได้ว่ารูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยเป็นมา เพื่อ
ตอบโจทย์ ก ารขั บ เคลื่ อ นที่ ส มดุ ล ในโลกหลั ง โควิ ด ทางกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เตรียมพร้อมสู่โลกหลังโควิด ด้วยการผลักดัน
“วาระขับเคลื่อนประเทศไทย” โดยหัวใจสำ�คัญของวาระขับเคลื่อนประเทศไทยในโลก
หลังโควิด คือการใช้พลังปัญญาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และวาระปฏิรูปอย่างเป็น
รูปธรรม เพือ่ ให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ รวมถึงนวัตกรรม
เชิงนโยบายชุดใหม่ๆ ที่มีผลกระทบสูงในวงกว้าง อาทิ Negative Income Tax, Social
Credit, Community Currency, Peer Production, Sharing Economy ชุดใหม่, Creative
Commons
สำ�หรับสาระความรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีท่ างกองบรรณาธิการได้จดั ทำ�
ในนิตยสารสาระวิทย์ฉบับนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านทุกท่าน หากมีข้อติ-ชม
แนะนำ�เพิ่มเติม สามารถร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเราได้ที่ Facebook page: นิตยสาร
สาระวิทย์
ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพใจที่เข้มแข็ง สวัสดีครับ 
ปริทัศน์ เทียนทอง
บรรณาธิการ
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วัชราภรณ์ สนทนา
ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์

จับตาวัคซีน COVID-19 ทั่วโลก
นับตัง้ แต่วนั ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 ทีค่ ณะนักวิจยั ประเทศจีน
ในเมื อ งอู่ ฮั่ น ประสบความสำ � เร็ จ ในการถอดรหั ส พั น ธุ ก รรม
ของไวรัส SARS-CoV-2 ที่ก่อโรค COVID-19 เปรียบเสมือน
การส่งสัญญาณให้งานวิจัยด้านวัคซีน COVID-19 ทั่วโลกเริ่มต้น
เดินหน้าในทันที
ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผู้อำ�นวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรม
สุขภาพสัตว์และการจัดการ และในฐานะนักไวรัสวิทยา ศูนย์พนั ธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำ�นักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า
ข้อมูลทางพันธุกรรมของไวรัส SARS-CoV-2 จากประเทศจีน
ช่วยให้นักวิจัยทั่วโลกสามารถนำ�มาใช้เป็นจุดตั้งต้นสำ�หรับการ
ออกแบบวัคซีนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งหลังจากนั้นเพียง 3 เดือน
วัคซีนต้นแบบอย่างน้อย 2 ชนิด ได้ถูกนำ�มาใช้ทดสอบความ

ท่ามกลางความหวาดวิตกจากสถานการณ์
การระบาดของ COVID-19 ซึ่งตัวเลข
ผู้ติดเชื้อทั่วโลกกำ�ลังจะหลักล้านแล้ว
แสงสว่ า งเล็ ก ๆ ตรงปลายอุ โ มงค์ ที่
จะเป็นความหวังให้กับมวลมนุษยชาติ
ได้ ย่อมฝากไว้ที่ ‘วัคซีน’ ซึง
่ เป็นทางรอด
เดี ย วที่ จ ะต่ อ สู้ กั บ ไวรั ส มรณะนี้ ทว่ า
คำ�ถามก็คอ
ื นับจนถึงวันนี้ การพัฒนา
วัคซีนก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว และหาก
ประสบความสำ�เร็จ คนไทยจะมีโอกาส
ได้ใช้วัคซีน COVID-19 เมื่อไร
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2. DNA Vaccine คือ การใช้ DNA ทีส่ ามารถสร้างแอนติเจน
ของ SARS-CoV-2 ได้หลังจากนำ�ส่งเข้าไปในร่างกาย
3. RNA Vaccine รูปแบบจะคล้ายๆ กับ DNA Vaccine แต่
รูปแบบนีจ้ ะไม่เสีย่ งต่อการที่ DNA จากวัคซีนจะเข้าไปรวมกับ
DNA ของเรา และปัจจุบันมีข้อมูลมาสนับสนุนว่าวัคซีน
รูปแบบนี้อาจจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีกว่า DNA Vaccine
4. Live Attenuated Virus คือการนำ�ไวรัส SARS-CoV-2
ที่แยกได้จากตัวอย่างผู้ป่วยมาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ
เป็นเวลานานๆ จนไวรัสอ่อนเชื้อลง ไม่ก่อให้เกิดโรค
และพร้อมนำ�ไปใช้เป็นวัคซีน
5. Recombinant Proteins คือการสร้างโปรตีนแอนติเจน
สำ�คัญในระบบต่างๆ เช่น แบคทีเรีย ยีสต์ หรือเซลล์สัตว์
เลี้ยงลูกด้วยน้ำ�นม และนำ�โปรตีนที่สร้างได้เหล่านั้นมา
ใช้เป็นวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน”
แม้หน่วยงานวิจัยชั้นนำ�และบริษัทยาทั่วโลกจะเร่งเดินหน้า
วิจัยพัฒนา ทุ่มเททรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มกำ�ลังในการผลิต
วัคซีนให้สำ�เร็จ แต่ก็ต้องยอมรับว่าการพัฒนาวัคซีนที่ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพต้องอาศัยเวลา เพราะนอกจากการคิดค้น
พัฒนาในห้องปฏิบตั กิ ารแล้ว ยังต้องมีการทดสอบในสัตว์ทดลอง
และการทดลองทางคลินกิ ในมนุษย์ ซึง่ กว่าจะได้วคั ซีน COVID-19
มาใช้ได้จริงนั้นยังต้องใช้เวลานับปี
ดร.อนันต์กล่าวว่า ขั้นตอนการพัฒนาวัคซีนจะเริ่มจากการ
สร้างวัคซีนต้นแบบในห้องปฏิบตั กิ ารและมีการทดสอบประสิทธิภาพ
การกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันในสัตว์ทดลอง ซึง่ ขัน้ ตอนนีเ้ ป็นเพียงขัน้ ตอน
แรก ส่วนจะใช้เวลามากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับธรรมชาติของ
ระบบภูมิคุ้มกันที่ถูกกระตุ้นขึ้น แต่หลังจากที่วัคซีนต้นแบบผ่าน
ขั้นตอนนี้แล้ว วัคซีนจะต้องผ่านการทดสอบในมนุษย์อีกหลาย
ขั้นตอน เช่น การทดสอบความปลอดภัยของวัคซีนในมนุษย์
การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของวั ค ซี น ในอาสาสมั ค รไม่ ต่ำ � กว่ า
2 ครัง้ ซึง่ ในสภาวะปกติขนั้ ตอนทัง้ หมดนีจ้ ะใช้เวลาไม่ต�่ำ กว่า 10 ปี
และใช้งบประมาณทีส่ งู มาก แต่ส�ำ หรับกรณีทเี่ ร่งด่วนอย่างวัคซีน
COVID-19 การทดสอบในมนุษย์น่าจะสามารถเร่งรัดให้ไวขึ้นได้
แต่อย่างไรก็ดี ระยะเวลาที่จะได้วัคซีนออกมาใช้จริงน่าจะไม่น้อย
กว่า 1 ปี ทั้งนี้คาดเดาจากสมมติฐานที่ว่าวัคซีนดังกล่าวปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่ยอมรับได้

ดร.อนัันต์์ จงแก้้ววััฒนา
ผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มวิิจััยนวััตกรรมสุุขภาพสััตว์์และการจััดการ

ปลอดภัยในมนุษย์ (Clinical phase I) แล้ว อีกทั้งยังมีวัคซีนต้น
แบบอีกจำ�นวนมากที่อยู่ในช่วงทดสอบประสิทธิภาพการกระตุ้น
ภูมคิ มุ้ กันในสัตว์ทดลอง ซึง่ นับได้วา่ การพัฒนาวัคซีน COVID-19
มีความคืบหน้ารวดเร็วมาก
“ปัจจุบันนักวิจัยจำ�นวนมากจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย
บริษทั สตาร์ตอัป และบริษทั ยาขนาดใหญ่ ในหลายประเทศทัว่ โลก
กำ�ลังแข่งขันกันพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ในรูปแบบ
ต่างๆ เฉพาะในประเทศจีนประเทศเดียว มีไม่น้อยกว่า 40 แห่ง
โดยเทคโนโลยี วั ค ซี น ที่ พั ฒ นากั น อยู่ สามารถแบ่ ง ออกเป็ น
5 รูปแบบใหญ่ๆ คือ
1. Viral Vector Vaccines คือการฝากแอนติเจนของ
SARS-CoV-2 เข้าไปกับไวรัสชนิดอื่นที่ติดคนได้แต่ไม่
ก่อโรค แล้วใช้ไวรัสดังกล่าวกระตุ้นภูมิคุ้มกันแทนการใช้
ไวรัส SARS-CoV-2 โดยตรง
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เรื่องของความปลอดภัย
ของการใช้วัคซีน แต่การ
พัฒนาที่รวดเร็วอาจทำ�ให้
ข้อมูลด้านประสิทธิภาพใน
มนุษย์มีไม่มากพอ ซึ่งผล
กระทบที่อาจเกิดขึ้นน่าจะ
เป็นเรือ
่ งของประสิทธิภาพ
การคุม
้ กันโรคมากกว่าด้าน
ความปลอดภัย

ประเทศไทยกับการพัฒนาวัคซีน COVID-19
เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19 มีผลกระทบอย่าง
รุนแรงทั่วทั้งโลก โดยเฉพาะประเทศหลักที่มีโรงงานผลิตวัคซีน
อย่าง สหรัฐอเมริกา จีน หรือกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป หาก
การพัฒนาวัคซีนประสบความสำ�เร็จผลิตใช้ได้จริง แน่นอนว่าผูท้ ี่ได้
ใช้วคั ซีนเป็นลำ�ดับแรกๆ คือประชากรภายในประเทศนัน้ ๆ โอกาส
ทีป่ ระเทศไทยจะได้รบั วัคซีนมาใช้อาจต้องใช้เวลาอีกเป็นปี ขึน้ อยู่
กับประสิทธิภาพและกำ�ลังการผลิตวัคซีนของประเทศผูผ้ ลิต ดัง้ นัน้
การวิจยั พัฒนาวัคซีนได้เองในประเทศ นับเป็น ‘การพึง่ พาตนเอง’
ที่สำ�คัญและจำ�เป็นอย่างมากในยามเผชิญภาวะวิกฤติ
ดร.อนันต์กล่าวว่า ขณะนีห้ ลายหน่วยงานในประเทศไทยได้เร่ง
เดินหน้าทำ�งานวิจัยด้านวัคซีนอย่างเต็มที่ โดยความคืบหน้าส่วน
ใหญ่จะอยูใ่ นช่วง Pre-clinical phase คือ การพัฒนาวัคซีนต้นแบบ
ซึ่งนักวิจัยไทยมีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนได้ไว
และแข่งขันกับนานาชาติได้ แต่สิ่งที่เป็นข้อจำ�กัดของการพัฒนา
วัคซีนในประเทศไทยคือ ยังขาดโครงสร้างพืน้ ฐานสำ�คัญทีจ่ ะช่วย
ให้วคั ซีนถูกนำ�ไปใช้จริงได้ เช่น โรงงานวัคซีนทีพ่ ร้อมจะขยายขนาด
ในระดับอุตสาหกรรม และห้องปฏิบัติการทดสอบวัคซีนในสัตว์
ทดลองทีม่ คี วามปลอดภัยสูง (Animal Biosafety Level 3 facilities)

กระนั้นการพัฒนาวัคซีนในช่วงเวลาอันรวดเร็ว อาจทำ�ให้
หลายคนกังวลใจว่า วัคซีนที่พัฒนาขึ้นจะมีความปลอดภัยหรือไม่
ดร.อนันต์อธิบายว่า ปกติวัคซีนที่ ใช้ ในมนุษย์จะมีการทดสอบ
ด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดมาก ซึ่งคิดว่าการพัฒนาวัคซีน
COVID-19 ทุกชนิด จำ�เป็นต้องผ่านการทดสอบดังกล่าวด้วย
เช่นกัน ส่วนตัวไม่มีความกังวลเรื่องของความปลอดภัยของการ
ใช้วคั ซีน แต่การพัฒนาทีร่ วดเร็วอาจทำ�ให้ขอ้ มูลด้านประสิทธิภาพ
ในมนุษย์มีไม่มากพอ ซึ่งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นน่าจะเป็นเรื่อง
ของประสิทธิภาพการคุ้มกันโรคมากกว่าด้านความปลอดภัย
“จากข้อมูลของผู้ป่วย COVID-19 ที่หายดี พบว่าปริมาณ
แอนติบอดีหรือภูมิต้านทานที่เพิ่มขึ้นจะสามารถควบคุมไวรัสใน
ร่างกายได้ดีมาก ถ้าวัคซีนที่พัฒนาขึ้นสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
ได้ ใกล้เคียงกับธรรมชาติ เชือ่ ว่าการฉีดวัคซีนให้ประชากรส่วนใหญ่
จะสามารถควบคุมการระบาดได้”
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Cover
Story
จากสถานการณ์การระบาดใหญ่ครัง้ นี้ ในฐานะนักไวรัสวิทยา
ดร.อนันต์มองว่าสิ่งที่ประเทศไทยต้องเตรียมดำ�เนินการต่อไป
เพื่ อ เตรี ย มรั บ มื อ กั บ โรคอุ บั ติ ใ หม่ ใ นอนาคต คื อ การเตรี ย ม
โครงสร้างพืน้ ฐานและการสนับสนุนด้านวิจยั และพัฒนา โดยเฉพาะ
โรคอุบัติใหม่ในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม
“การระบาดใหญ่ครั้งนี้แ สดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ า โรค
COVID-19 สร้างผลกระทบมหาศาลทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
งานวิจยั และพัฒนาด้านโรคอุบตั ใิ หม่ในประเทศไทยยังมีอยูอ่ ย่าง
จำ�กัดมาก โดยเฉพาะงานวิจัยพื้นฐานที่จะช่วยให้เราเข้าใจเชื้อ
ไวรัสมากขึ้น ทั้งนี้รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสำ�คัญหลายด้านยังมี
ไม่เพียงพอ และขาดการสนับสนุนที่เป็นรูปธรรม
“นอกจากนี้ กฎระเบียบต่างๆ ทีท่ �ำ ให้งานวิจยั ล่าช้าอาจจำ�เป็น
ต้องมีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้สามารถมีช่องทางให้นักวิจัย
ดำ�เนินการได้ทันต่อสถานการณ์เร่งด่วน การระบาดครั้งนี้นับว่า
ประเทศไทยยังโชคดีที่การระบาดไม่เริ่มขึ้นที่บ้านเรา เพราะเรา
ยังมีองค์ความรูจ้ ากนักวิจยั จีนให้สามารถเริม่ งานวิจยั ได้คอ่ นข้างไว
แต่ ถ้ า ในอนาคตเหตุ ก ารณ์ ลั ก ษณะนี้ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศไทย
และยังไม่พร้อม จะนำ�ไปสู่ปัญหาและผลกระทบต่อประเทศชาติ
ที่ใหญ่มาก”
อย่างไรก็ดี สำ�หรับในช่วงเวลาทีย่ งั ไม่มวี คั ซีนทีจ่ ะช่วยกระตุน้
ภูมิคุ้มกันเพื่อคุ้มภัยให้กับประชาชนได้ ข้อแนะนำ�ที่ดีที่สุดคือ
‘การมีระยะห่างทางสังคม หรือ Social distancing’
“ด้วยสถานการณ์ตอนนี้คงต้องอยู่บนสมมติฐานที่ว่า ทุกคน
มีสิทธิเป็นผู้แพร่เชื้อมาหาเราได้ เราจำ�เป็นต้องหลีกเลี่ยงการมี
ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างเคร่งครัด การใส่หน้ากากอนามัยจะมี
ความสำ�คัญมาก เนื่องจากจะเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อจาก
ตัวเราไปสู่คนอื่นและสิ่งแวดล้อมได้
“นอกจากนี้ การล้างมือบ่อยๆ ยังมีความจำ�เป็น และถ้า
เรากลายเป็นผู้ป่วย COVID-19 ขอให้ตั้งสติเข้าใจว่า มากกว่า
80 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ป่วยสามารถหายได้เอง โดยไม่ต้องใช้ยา
ต้านไวรัสพิเศษใดๆ แต่ถ้ามีอาการไข้สูง หายใจติดขัด แสดงว่า
อาจมีอาการปอดบวม ต้องรีบพบแพทย์ ในทันที” ดร.อนันต์ ย้�ำ ถึง
ข้อควรปฏิบัติในช่วงเวลาที่โลกยังไม่มีวัคซีน COVID-19

“สวทช. เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี นั ก วิ จั ย ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญที่
หลากหลาย โดยเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนาวัคซีนต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา และการสร้างระบบเซลล์ที่รองรับการขยายขนาด
วัคซีนได้ ซึ่งขณะนี้นักวิจัย ไบโอเทค สวทช. โดยกลุ่มนวัตกรรม
สุขภาพสัตว์และการจัดการ ซึ่งเป็นกลุ่มแรกๆ ของโลกที่สามารถ
พัฒนาระบบการสร้างอนุภาคไวรัสโคโรนาที่ก่อโรคท้องเสียใน
ลู ก สุ ก รได้ โดยระบบดั ง กล่ า วเป็ น ที่ ย อมรั บ ว่ า สามารถนำ � ไป
ต่อยอดเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพได้จริง แต่เนื่องจากไวรัส
SARS-CoV-2 เป็นไวรัสที่ถูกควบคุมเป็นพิเศษ จึงจำ�เป็นต้องใช้
ห้องชีวนิรภัยระดับ 3 ดังนัน้ หากจะมีการสร้างอนุภาคไวรัสในห้อง
ปฏิบตั กิ าร จะทำ�ให้การพัฒนาวัคซีนทีด่ �ำ เนินการอยูไ่ ม่สามารถทำ�ได้
“ดังนั้นงานวิจัยด้านวัคซีนที่ดำ�เนินการอยู่ในปัจจุบันจึงเป็น
การใช้เทคโนโลยีที่ไม่ตอ้ งใช้เชือ้ ไวรัสโดยตรง เช่น การสร้างโปรตีน
สไปก์เพือ่ เป็นแอนติเจน การสร้าง DNA และ RNA Vaccine และ
การนำ� Virus Vector เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ทมี่ กี ารแสดงออกของ
แอนติเจนของไวรัส SARS-CoV-2 ซึง่ ขณะนีก้ �ำ ลังอยูใ่ นช่วงทดสอบ
ความสามารถของวัคซีนในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหนูทดลอง”
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กองบรรณาธิการ

เทคโนฯ ไทย

นวัตกรรมต้านโควิด-19 'เฟซชิลด์'
จากเทคโนโลยี 3D printing

หนึง
่

ในอุปกรณ์ส�ำ คัญทีช่ ว่ ยหยุดยัง้ ป้องกันการติดเชือ้ ไวรัสก่อโรค COVID-19
นอกจากหน้ากาก N95 และหน้ากากอนามัยแล้ว หน้ากากชนิดบัง
ใบหน้าหรือ Face shield (เฟซชิลด์) เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่จำ�เป็นอย่างมากสำ�หรับบุคลากร
ทางการแพทย์ ในการป้องกันการรับเชือ้ จากสารคัดหลัง่ ของผูต้ ดิ เชือ้ ทีฟ่ งุ้ กระจายในอากาศ
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โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม
(Fabrication Lab) เพือ่ พัฒนาทักษะความเป็น
นวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย หรือ FabLab
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ทัง้ ส่วนกลางทีบ่ า้ นวิทยาศาสตร์
สิรินธร อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
และเครือข่าย FabLab ภูมภิ าค รวมถึงเครือข่าย
นั ก ประดิ ษ ฐ์ ห รื อ Maker ได้ ร่ ว มกั น ใช้
เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ในโครงการ
FabLab เร่งผลิต Face shield คุณภาพดี
สวมใส่สบาย แข็งแรง ทนทาน และใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ปกป้องบุคลากร
ทางการแพทย์
อุ ป กรณ์ Face shield ที่ FabLab
ผลิ ต ขึ้ น ได้ ต่ อ ยอดแบบการขึ้ น รู ป จาก
เมกเกอร์ Prusa Protective Face Shield
Model : RC2 โดยมีการปรับแก้ไขแบบและ
พัฒนาต่อยอด เพือ่ ให้ ใช้งานได้สะดวกสบาย
เมื่อต้องสวมใส่เป็นระยะเวลานาน
อุปกรณ์ประกอบด้วย 3 ชิ้นส่วนหลัก
ได้แก่ กระบังด้านหน้า (Visor) แผ่นพลาสติกใส
(Clear plastic sheet) และสายรัดศีรษะ
(Elastic head band) ซึ่งชิ้นส่วนกระบัง
ด้ า นหน้ า ที่ ไ ม่ ส ามารถหาซื้ อ ได้ ทั่ ว ไปเป็ น
ชิ้นส่วนที่สำ�คัญมาก เพราะต้องสัมผัสกับ
ผู้ ใช้งานโดยตรงเป็นระยะเวลานาน ดังนั้น
จึงต้องเลือกสรรวัสดุและออกแบบให้มคี วาม
แข็งแรง คงทน และยืดหยุ่น สามารถปรับ
เข้ากับศีรษะของผูส้ วมใส่แต่ละคน นอกจาก
นั้นยังได้คำ�นวณระยะห่างระหว่างแผ่นใส
กับใบหน้าให้มตี �ำ แหน่งทีเ่ หมาะสม โดยคำ�นึง
ถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่สวมใส่แว่นตา
หรือสวมใส่แว่นตาทางการแพทย์ซ้อนทับ
อีกชั้น และยังพัฒนาให้สามารถถอดเปลี่ยน
แผ่นพลาสติกได้ เมือ่ ต้องการทำ�ความสะอาด
หรื อ เปลี่ ย นแผ่ น พลาสติ ก ชิ้ น ใหม่ ทั้ ง นี้

พฤษภาคม 2563

ระเบี
ย
ง
ข่าววิทย์เทคโนฯ ไทย

(จากซ้้าย) ดร.อ้้อมใจ ไทรเมฆ ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ สวทช. นายปริิญญา ผ่่องสุุภา วิิศวกรประจำำ�โครงการ FabLab สวทช.
และนางปิ่่�น ช่่างทอง ครููชำำ�นาญการพิิเศษ หััวหน้้าโครงการ FabLab โรงรีียนดััดดรุุณีี

Face shield ทุกชิน้ ทีผ่ ลิตจะมีการตรวจสอบ
คุณภาพ (Quality control) ก่อนส่งมอบ
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์
ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
สวทช. กล่าวว่า โครงการฯ FabLab ได้สง่ มอบ
Face shield ให้ บุ ค ลากรทางการแพทย์
แล้ว 9 โรงพยาบาล จำ�นวนรวม 599 ชุด เช่น
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลปทุ ม ธานี โรงพยาบาล
เวชศาสตร์ เ ขตร้ อ น โรงพยาบาลราชวิ ถี

พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาล
เสรีรักษ์ โรงพยาบาลสามโคก (ปทุมธานี)
แผนกการแพทย์ กองบริการ หน่วยบัญชาการ
อากาศโยธิน นอกจากนี้โครงการฯ ยังเตรียม
การผลิตต่อเนือ่ งเพิม่ อีก 680 ชุด เพือ่ ส่งมอบ
ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดปทุมธานี ตามที่
ทีมแพทย์และพยาบาลแจ้งความประสงค์
เข้ามา
โครงการ FabLab ได้ อั ป โหลดไฟล์
Face shield ต้ น แบบโมเดล 3 มิ ติ
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ไว้ ในระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ Thingiverse
(www.thingiverse.com/thing:4260273)
เพื่ อ นำ � มาเป็ น แบบสำ � หรั บ แจกจ่ า ยให้ กั บ
เครือข่าย FabLab และหน่วยงานที่สนใจ
ร่วมกันนำ�ไปผลิตหรือพัฒนาต่อยอดวิธีการ
ผลิต เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์
ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
https://bit.ly/2yIJj7s
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มหาวิทยาลัยนเรศวร วิจัยยืดอายุส่งออก
‘มะม่วง’ ทางเรือ รับมือสถานการณ์โควิด-19

สำ�

นักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
(สกสว.) หนุน มหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้
ประโยชน์จากงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี
หลั ง การเก็ บ เกี่ ย ว ช่ ว ยชาวสวนส่ ง ออก
‘มะม่วงน้ำ�ดอกไม้สีทอง’ ทางเรือไปญี่ปุ่น
และเกาหลี ใ ต้ ในช่ ว งวิ ก ฤติ โ ควิ ด -19
เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง
ผศ.พี ร ะศั ก ดิ์ ฉายประสาท คณบดี
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
(มน.) เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูร้อนมีผลผลิต
มะม่วงน้ำ�ดอกไม้สีทองออกมาเป็นจำ�นวน
มาก แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ทำ�ให้ ไม่สามารถส่งออก
มะม่ ว งไปประเทศญี่ ปุ่ น และเกาหลี ใ ต้ ซึ่ ง
เป็ น ตลาดพรี เ มี่ ย มสำ � คั ญ ทำ � รายได้ ใ ห้ แ ก่
ประเทศมากเหมื อ นทุ ก ปี เนื่ อ งจากมี
สายการบินพาณิชย์ ให้บริการจำ�นวนน้อยลง
ค่าระวางเครือ่ งบินมีราคาแพง ทำ�ให้ตอนนีม้ ี

ผลผลิตคงค้างไม่ต่ำ�กว่า 10,000 ตัน ราคา
ขายภายในประเทศต่�ำ กว่ากิโลกรัมละ 20 บาท
จากราคาปกติกโิ ลกรัมละ 50-60 บาท ส่งผล
ให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนอย่างมาก
“จากผลการวิจัยเรื่อง “การวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วง
น้�ำ ดอกไม้สที องเพือ่ การส่งออกตลาดประเทศ
ญี่ปุ่นโดยการขนส่งทางเรือเชิงพาณิชย์”
ภายใต้ทุนวิจัยมุ่งเป้าจากสำ�นักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ผ่าน สกสว. พบว่า เทคนิคยืด
อายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำ�ดอกไม้สีทอง
ในสภาพดัดแปลงบรรยากาศ โดยการบรรจุ
ถุ ง พลาสติ ก WEB (White ethylene
absorbing bag) และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
13 องศาเซลเซียส สามารถยืดอายุการเก็บ
รักษาได้เป็นเวลา 33 วัน จากเดิม 15 วัน
เพราะถุงพลาสติก WEB ช่วยลดการสูญเสียน้�ำ
ลดอัตราการหายใจ และลดการผลิตเอทิลีน
สามารถรักษาคุณภาพมะม่วงให้อยู่ในระดับ
ที่น่าพึงพอใจ
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“ในการทำ�วิจยั คณะวิจยั ได้ทดลองส่งออก
มะม่ ว งน้ำ � ดอกไม้ สี ท องทางเรื อ ไปท่ า เรื อ
โยโกฮาม่า ญี่ปุ่น 1.2 ตัน ในช่วงฤดูร้อนเพื่อ
ยืนยันผล โดยใช้ระยะเวลาตั้งแต่เก็บเกี่ยว
จนถึงประเทศญีป่ นุ่ รวม 20 วัน พบว่ามะม่วง
ทั้ ง หมดอยู่ ใ นสภาพสด ยั ง คงรสชาติ ที่ ดี
พร้อมจำ�หน่าย เป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค
ทั้งนี้ การขนส่งทางเรือสามารถลดต้นทุน
การขนส่งได้ประมาณ 2 เท่า (ทีห่ น่วยขนส่ง
10 ตันทางอากาศ เทียบกับ 10 ตันทางเรือ)
โดยมีต้นทุนการขนส่งไม่เกิน 30 บาทต่อ
กิโลกรัม”
จากผลการวิ จั ย ผศ.พี ร ะศั ก ดิ์ จึ ง
เสนอแนวทางดั ง กล่ า วให้ กั บ เกษตรกร
ในการส่งออกมะม่วงในช่วงวิกฤติโควิด-19
หากเกษตรกรหรือผู้ส่งออกรายใดต้องการ
ความช่วยเหลือทางวิชาการ สามารถเข้ารับ
การฝึกอบรมออนไลน์ หรือหากต้องการ
ให้ ช่ ว ยประสานงานกั บ ผู้ ส่ ง ออกและ
นำ�เข้าปลายทางในสองประเทศดังกล่าว
สามารถติดต่อนักวิจัยได้ที่ 081-971-3510
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
https://bit.ly/2SemhMC
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ระเบี
ย
ง
ข่าววิทย์เทคโนฯ ไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คว้า 3 รางวัลฟู้ดเทค
ลดขยะเพิ่มค่าสินค้าเกษตร

เพื่อ

เป็ น การสร้ า งมิ ติ ใ หม่
ให้อุตสาหกรรมอาหาร
ไทยได้ แ จ้ ง เกิ ด ในตลาดโลกมากยิ่ ง ขึ้ น
คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จึ ง ร่ ว มกั น สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมอาหาร
ผ่ า นการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่ สิ น ค้ า
เหลือทิ้งจากภาคอุตสาหกรรม รวมถึงยก
ระดับพืชผลทางการเกษตรของไทย จน
ผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและ
สากล สามารถคว้า 3 รางวัลฟูด้ เทค (Food
Tech) จากเวที ป ระกวดในประเทศและ
ต่างประเทศ

นี้ ค ว้ า รางวั ล เหรี ย ญทองในเวที ป ระกวด
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ (SIIF
2019) ณ กรุ ง โซล ประเทศเกาหลี ใ ต้
ปัจจุบันได้รับการจดอนุสิทธิบัตร รวมถึงมี
ความพร้อมในการผลิตและจัดจำ�หน่ายใน
เชิงพาณิชย์แล้ว

พุดดิ้งผงกึ่งสำ�เร็จรูป
“O-Krajeab”

ดิปปิ้งชีสซอสโปรตีนสูง
จากเมล็ดถั่วพู (Vegan
Cheese)

ผงปรุงรสล็อบสเตอร์
“Lobster-Xanthin”

ผงปรุงรสอเนกประสงค์ ครบครันด้วย
โภชนาการทางอาหารนี้ ผลิตจากแคลเซียม
และแอสตาแซนทิน สารสกัดสีแดงที่มีฤทธิ์
ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ ช่ ว ยชะลอความเสื่ อ ม
ของร่างกาย ผงปรุงรสนี้ผลิตจากของเหลือ
ในอุ ต สาหกรรมอาหาร (Food waste)
เหมาะอย่างยิ่งสำ�หรับผู้ประกอบการอาหาร
และแม่บ้านยุคใหม่ ที่ต้องการเสริมเสน่ห์
ให้ กั บ อาหารด้ ว ยผงปรุ ง รสล็ อ บสเตอร์
สามารถนำ�ไปคลุกเคล้ากับของทอด หรือ
โรยบนข้าวสวยเพื่อเสริมรสชาติ นวัตกรรม
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เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชี ส ซอสโปรตี น สู ง ทาง
เลือกใหม่ส�ำ หรับผูบ้ ริโภควีแกน ไม่มสี ว่ นผสม
ของนมจากสั ต ว์ และนมจากถั่ ว เหลื อ ง
คอเลสเตอรอล 0% ให้ เ นื้ อ สั ม ผั ส และ
ความรู้ สึ ก เสมื อ นการกิ น ชี ส ที่ ผ ลิ ต จาก
นมสัตว์ ทำ�ให้ผู้บริโภคสามารถกินได้อย่าง
เพลิดเพลิน แล้วยังเป็นประโยชน์ตอ่ ร่างกาย
ส่งผลให้นวัตกรรมดังกล่าวคว้า 2 รางวัลใหญ่
ได้แก่ Grand Prize และรางวัล Popular Vote
จากเวทีประกวด Food Innopolis Innovation
Contest 2020
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เป็ น พุ ด ดิ้ ง ผงกึ่ ง สำ � เร็ จ รู ป รสน้ำ � นม
ถั่วเหลือง ที่มีส่วนประกอบสำ�คัญเป็นพืช
ท้องถิ่นอย่างกระเจี๊ยบเขียว ซึ่งมีใยอาหาร
และสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยเสริมสร้างให้
เซลล์แข็งแรง ดีต่อการขับถ่าย และช่วย
ลดน้ำ � ตาลในเลื อ ด เหมาะกั บ ผู้ สู ง อายุ ที่
มีปัญหาด้านการขับถ่ายและสำ�ลักอาหาร
ด้วยความกินง่ายและพกพาสะดวก ส่งผล
ให้ ส ามารถคว้ า 2 รางวั ล ได้ แ ก่ รางวั ล
รองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลนำ�เสนอ
ยอดเยี่ยม จากเวทีประกวด Food Innopolis
Innovation Contest 2020 มาครอง
ได้สำ�เร็จ
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
https://bit.ly/2KzoT3g

ระเบี
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ง
ข่าววิทย์เทคโนฯ ไทย

“We Chef Food Truck”
แอปพลิเคชัน จองช่องจอดขายอาหาร

We

Chef Food Truck เป็ น แอปพลิ เ คชั น จองช่ อ งจอดรถขายอาหาร
ทีพ่ ฒ
ั นาโดย บริษทั วี เชฟ ประเทศไทย จำ�กัด หรือ We Chef (Thailand)
หนึ่งในสตาร์ตอัปผู้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี 2562 หรือ SUCCESS 2019
ของศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
(TMC) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
We Chef เริ่ ม ต้ น มาจากการพั ฒ นา
แอปพลิเคชันจองช่องจอดรถขายอาหารใน
ปั๊มน้ำ�มันพีที “We Chef Food Truck @PT
Station” ก่อนทีป่ จั จุบนั จะสามารถขยายไปสู่
การจองช่องจอดรถขายอาหาร ตามหมู่บ้าน
ตลาด และงานอีเวนต์ We Chef สามารถ
ยกนิยาม ‘เปลีย่ นครัวทีบ่ า้ นให้เป็นงาน เปลีย่ น
ฝีมอื ทำ�อาหารให้เป็นเงิน’ มาทำ�ให้เกิดขึน้ จริง
เป็นรูปธรรม โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วย
บริหารจัดการ สร้างรายได้ และยกระดับ
ผู้ประกอบการ
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ระเบี
ย
ง
ข่าววิทย์เทคโนฯ ไทย

วิ นิ จ ลิ่ ม เจริ ญ CEO & Founder
บริษัทวี เชฟ ประเทศไทย จำ�กัด กล่าวว่า
จุดเริ่มต้นของการพัฒนา Food Service
Platform ของ We Chef หรือแอปพลิเคชัน
จองช่ อ งจอดรถขายอาหาร มาจากการที่
เราต้ อ งการสร้ า งช่ อ งทางการขายให้ ค น
ที่รักการทำ�อาหาร ซึ่งความโชคดีของเรา
ในตอนนั้ น คื อ ได้ ปั๊ ม น้ำ � มั น พี ที ม าเป็ น
พาร์ตเนอร์ ในการเดินหน้าสร้างงานบริการ
แบบใหม่ ตอนนั้ น ปั๊ ม น้ำ � มั น พี ที มี โ จทย์
ความต้ อ งการคื อ ‘การมี ผู้ ม าใช้ บ ริ ก าร
(Traffic) ที่ปั๊มเป็นจำ�นวนมาก’ ประกอบ
กับเราเล็งเห็นว่าธุรกิจ Food Truck (ฟูด้ ทรัก)
หรือร้านอาหารเคลื่อนที่ กำ�ลังเผชิญปัญหา
เรื่อง ‘สถานที่จอดรถเพื่อขายอาหาร’ เราจึง
เอาสองเรื่ อ งนี้ ม ารวมกั น แล้ ว สร้ า งเป็ น
แพลตฟอร์ม “We Chef Food Truck @PT
station” แอปพลิเคชันจองช่องจอดรถขาย
อาหารในปั๊มน้ำ�มันพีที
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“ต่อมาจึงได้พฒ
ั นาอีก 3 ช่องทางเพิม่ เติม
คือ We Chef Food Truck @Home การนำ�
รถไปจอดขายอาหารในหมูบ่ า้ นต่างๆ We Chef
Food Truck @Market การนำ�รถไปจอด
ขายตามตลาดต่างๆ และ We Chef Food
Truck on Event สำ�หรับผู้จัดงานอีเวนต์ที่
ต้องการติดต่อ Food Truck ไปออกงาน
ตอนนี้นี้เรายังมีแผนที่จะขยายการใช้งาน
แอปพลิเคชันไปใช้กับปั๊มน้ำ�มันอื่นๆ ต่อไป
อี ก ด้ ว ย สิ่ ง ที่ เราต้ อ งการจะเห็ น คื อ การมี
Food Truck อยู่ในปั๊มทุกแบรนด์ ทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าภายในปีนี้จะได้เห็น
ปรากฏการณ์นั้น”
วิ นิ จ เสริ ม ข้ อ คิ ด ว่ า “ใครก็ ต ามที่ คิ ด
จะทำ � ธุ ร กิ จ ไม่ ว่ า จะเป็ น SMEs หรื อ
Startup จำ � เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งมี โ ค้ ช
เพราะเราไม่ได้เชี่ยวชาญในทุกด้าน การเข้า
ร่วมโครงการ SUCCESS 2019 ของ สวทช.
ต่อเนื่องสองปี ทำ�ให้ We Chef เกิดการ

12

เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ตกผลึกความคิด
ได้เร็ว กระชับเวลาในการพัฒนางาน หาก
ผมไม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการนี้ ผมว่ า บางที
We Chef อาจกลายเป็ น ซอมบี้ แ บบที่ ใ น
วงการ Startup เขาชอบพูดกัน”
ผู้ประกอบการ Food Truck และร้าน
อาหารเคลื่อนที่ ที่สนใจใช้งานแอปพลิเคชัน
We Chef ซึ่งมีด้วยกัน 4 รูปแบบ
เข้าใช้งานได้ที่
www.wechefthailand.com
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Line: @wechefthailand
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
https://bit.ly/2YldV9V

ระเบี
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‘MONICA’ เกมกระตุ้นสมองผู้สูงวัย ฝึกความจำ� ชะลอสมองเสื่อม

ทีม

วิจยั ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ
วั ส ดุ แ ห่ ง ชาติ (เอ็ ม เทค)
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) คิดค้นและออกแบบ
แอปพลิ เ คชั น เกมฝึ ก สมอง MONICA
เกมกระตุ้นสมองสำ�หรับผู้สูงอายุ เพื่อใช้
ในการฝึ ก ฝนด้ า นความจำ � อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ชะลอภาวะสมองเสื่อม สร้างเสียงหัวเราะ
ให้จิตใจเบิกบาน มีภูมิต้านทานสู้ โรคโควิด
ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ และ ดร.สิทธา
สุขกสิ ทีมวิจัยห้องปฏิบัติการการออกแบบ
และแก้ปัญหาอุตสาหกรรม เอ็มเทค สวทช.
เผยว่า ผลงาน “แอปพลิเคชันเกมฝึกสมอง
MONICA (โมนิก้า)” เป็นผลงานการทำ�
วิจัย เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้
ฝึกฝนสมองด้านความทรงจำ� เพื่อป้องกัน
หรื อ ชะลอการเป็ น “โรคสมองเสื่ อ ม”
ซึ่งยังไม่มียารักษา
ดร.ศราวุ ธ อธิ บ ายว่ า ในการพั ฒ นา
แอปพลิเคชัน MONICA ทีมวิจัยเอ็มเทค ได้
ร่วมออกแบบและพัฒนาโดยใช้กระบวนการ
Design thinking และ Human centric
design เพื่อทำ�ความเข้าใจบริบทและความ

ต้องการของผู้ ใช้ โดยได้รับคำ�แนะนำ�จาก
ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลรามาธิบดี และศูนย์
ผู้สูงวัย สุขกายสุขใจ สถาบันประสาทวิทยา
ทำ�ให้ MONICA มีความโดดเด่นแตกต่าง
จากผลิตภัณฑ์เกมฝึกสมองอื่นๆ ที่มีอยู่มาก
ในตลาด ซึ่งมักใช้งานได้ยาก ไม่ตอบโจทย์
กลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง
ดร.สิ ท ธาอธิ บ ายรายละเอี ย ดของ
MONICA ว่า ตัวเกมจะเน้นการใช้ภาพหรือ
ไอคอนที่ง่ายต่อการจดจำ� เช่น การเปรียบ
เทียบภาพที่เห็นในปัจจุบันกับภาพก่อนหน้า
ว่ า เหมื อ นหรื อ ต่ า ง หากเหมื อ นให้ ก ดปุ่ ม
เครื่องหมายถูกสีเขียว หากต่างให้กดปุ่ม
เครื่องหมายผิดสีแดง ภาพที่แสดงบนจอ
ทั้งหมดจะผ่านการออกแบบให้มองเห็นง่าย
ทัง้ ขนาด สี และรูปลักษณ์ ผูส้ งู อายุหรือผูป้ ว่ ย
สมองเสือ่ มจึงทำ�ความเข้าใจวิธกี ารเล่นได้งา่ ย
สามารถเพลิดเพลินไปกับการเล่น แม้จะไม่
เคยมีประสบการณ์การเล่นเกมมาก่อน
“นอกจากตัวซอฟต์แวร์เกมแล้ว MONICA
ยังมาพร้อมกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แบบไร้สาย
สำ�หรับให้ผสู้ งู อายุได้เลือกใช้ควบคุมการเล่น
แทนการสัมผัสหน้าจอทัชสกรีนของมือถือ
หรือแทปเลตได้อีกด้วย โดยอุปกรณ์ไร้สาย
เหล่านี้ผ่านการออกแบบให้ผู้สูงอายุใช้งาน
ได้อย่างปลอดภัย ทัง้ ปุม่ กดขนาดใหญ่ กดง่าย
จับถนัดมือ แท่นรองปุ่ม และเบาะวางตัก
ที่เว้ารับเข้ากับลำ�ตัวผู้สูงอายุ ทำ�ให้สามารถ
วางอุปกรณ์บนตักได้อย่างมั่งคง ลดโอกาส
ที่จะเกิดการเมื่อยล้าระหว่างเล่น และยังได้
ฝึกใช้กล้ามเนือ้ เพือ่ ควบคุมการเล่นอีกด้วย”
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ธนพล จตุรงค์ธวัชชัย เจ้าหน้าที่พัฒนา
ธุรกิจ บริษทั ดิจติ อล ปิกนิก จำ�กัด (Digital Picnic
Co., Ltd.) ในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการ
ที่ ไ ด้ รั บ ถ่ า ยทอดสิ ท ธิ น วั ต กรรมปุ่ ม กดใน
แอปพลิเคชันเกม MONICA จาก ทีมวิจัย
เอ็มเทค สวทช. และเป็นผู้พัฒนาโปรแกรม
MONICA เสริ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ แอปฯ ว่ า
MONICA มีการออกแบบให้ผู้เล่นสามารถ
บันทึกการเล่นในแอกเคานต์ของตนเองได้
ซึ่งข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ดูแล ในการวางแผนการดูแลให้เหมาะสม
รายบุคคลอีกด้วย
“ในภาพรวมจึงถือได้ว่า MONICA เป็น
เกมฝึกสมองเพื่อพัฒนาสมาธิและความจำ�
ทีช่ ว่ ยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ งู อายุ
ในฐานะผู้ ใช้ ผู้ดูแล และครอบครัว ได้เป็น
อย่างดี และยังสามารถใช้งานได้ง่ายและ
สะดวกทั้งที่บ้าน สถานดูแลผู้สูงอายุ และ
โรงพยาบาล”
ทั้ ง นี้ ป ระชาชนสามารถดาวน์ โ หลด
แอปพลิเคชันเกม MONICA ได้ฟรีทั้งใน
App store และ Play store และสำ�หรับ
ใครที่ ต้ อ งการใช้ อุ ป กรณ์ เ สริ ม ปุ่ ม กดเกม
MONICA ติดตามได้ ในอีกประมาณ 2 เดือน
ข้างหน้าผ่านช่องทาง https://digitalpicnic.
co.th/monica/
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
https://bit.ly/3eVTQwA

พฤษภาคม 2563
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ไบโอเทคพัฒนาชุดตรวจ COVID-19
ด้วยเทคนิคแลมป์รู้ผลใน 1 ชั่วโมง

ทีม

วิ จั ย เทคโนโลยี วิ ศ วกรรม
ชี ว ภาพและการตรวจวั ด
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ (ไบโอเทค) สำ�นักงานพัฒนา
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ
(สวทช.) ได้พัฒนาชุดตรวจหาเชื้อไวรัส
SARS-CoV-2 ที่ เ ป็ น สาเหตุ ข องโรค
COVID-19 โดยใช้เทคนิคแลมป์ (LAMP)
เปลี่ยนสีแบบง่ายในขั้นตอนเดียว (colorimetric LAMP-XO) ให้ผลการทดสอบภายใน
1 ชั่วโมง สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า

พฤษภาคม 2563

โดยไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ โดยหากสีของ
สารละลายเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลือง
แสดงว่ามีการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2
แต่ ห ากยั ง เป็ น สี ม่ ว งแสดงว่ า ไม่ มี ก าร
ติดเชื้อ
ปั จ จุ บั น ชุ ด ตรวจนี้ อ ยู่ ใ นขั้ น ตอนของ
การทดสอบกับตัวอย่างจากผู้ป่วยในจำ�นวน
ที่มากขึ้น ร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล โดยคาดว่ า จะพร้ อ ม
หารือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
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เพือ่ การขยายผล ในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2563
ทั้ ง นี้ เทคนิ ค แลมป์ หรื อ Loopmediated isothermal amplification (LAMP)
คื อ เทคนิ ค ที่ ส ามารถเพิ่ ม ปริ ม าณสาร
พันธุกรรมทั้ง DNA และ RNA ที่อุณหภูมิ
ในช่วง 60-65 องศาเซลเซียส สามารถเพิ่ม
ปริมาณสารพันธุกรรมได้ถึง 1000 ล้านเท่า
ภายในเวลา 1 ชั่วโมง เทคนิคแลมป์เป็น
เทคนิคตรวจหาสารพันธุกรรมของตัวเชื้อ
เช่นเดียวกับเทคนิค PCR และ RealtimePCR โดยเทคนิ ค แลมป์ มี ค วามไวในการ
ตรวจวัดสูงกว่า PCR และอาจเทียบเท่า
Realtime-PCR และยังมีความจำ�เพาะกับ
ตั ว เชื้ อ สู ง มี ขั้ น ตอนการตรวจไม่ ยุ่ ง ยาก
ใช้งานง่าย และใช้เครื่องมือราคาไม่แพง
เทคนิคแลมป์จงึ ถูกนำ�มาพัฒนาและประยุกต์
ใช้ ในการตรวจหาเชื้ อ ในผู้ ป่ ว ย หรื อ ผู้ ที่
สงสั ย ว่ า มี ก ารติ ด เชื้ อ ไวรั ส และแบคที เรี ย
อย่างต่อเนื่อง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ โทร. 02-564-6700
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
https://www.nstda.or.th/th/news/13148sars-cov-2-lamp
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“มิวเทอร์ม เฟสเซนส์”
ผู้ช่วยคัดกรองผู้ป่วยแบบไม่ต้องสัมผัสใกล้ชิด

อุณ

หภูมิของร่างกายที่ผิดไป
จากปกติ คื อ สั ญ ญาณ
บ่ ง ชี้ ว่ า ร่ า งกายของเราอาจกำ � ลั ง เจ็ บ ไข้
ได้ป่วย หากอุณหภูมิร่างกายสูงเกินปกติ
แสดงว่ า เรากำ � ลั ง มี ไ ข้ และนั่ น อาจเป็ น
สัญญาณอันตรายของโรคติดต่อร้ายแรง
ก็ เ ป็ น ได้ ไม่ ว่ า จะเป็ น โรคไข้ ห วั ด ใหญ่
ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ โรคทางเดิน
หายใจรุนแรงเฉียบพลัน หรือแม้กระทั่ง
โรคโควิด-19 ที่กำ�ลังระบาดอยู่ ในขณะนี้
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อคัดกรอง
คนไข้จึงเปรียบเสมือนด่านสำ�คัญที่จะช่วย

ป้องกันการแพร่ระบาดได้ แต่เครื่องมือ
วัดอุณหภูมิร่างกายโดยทั่วไปนั้น ผู้ตรวจ
จำ � เป็ น ต้ อ งอยู่ ใ นระยะใกล้ กั บ ผู้ ถู ก ตรวจ
ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ และตรวจวัดได้
เพียงทีละคนเท่านัน้ ทำ�ให้การคัดกรองล่าช้า
และไม่เหมาะกับสถานที่ที่มีคนจำ�นวนมาก
ปั ญ หาที่ ก ล่ า วมาจะไม่ เ ป็ น ข้ อ จำ � กั ด
อี ก ต่ อ ไปเมื่ อ มี “มิ ว เทอร์ ม เฟสเซนส์ ”
(μTherm FaceSense) ระบบตรวจวัด
อุณ หภูมิใ บหน้ า แบบไม่ สั มผั ส ที ล ะหลาย
บุคคลและการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย
การสือ่ สาร ผลงานวิจยั ของทีมวิจยั เทคโนโลยี
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โฟโทนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำ�นัก
งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจาก
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ในการ
ต่อยอดปรับปรุงข้อจำ�กัดและเสริมจุดแข็ง
ให้กับมิวเทอร์มรุ่นก่อนหน้า
“มิ ว เทอร์ ม เฟสเซนส์ ” ตรวจวั ด
อุ ณ หภู มิ โ ดยใช้ เ ทคโนโลยี ก ล้ อ งตรวจจั บ
ความร้อนสแกนใบหน้าและตรวจวัดอุณหภูมิ
จากใบหน้าแบบอัตโนมัติได้ครั้งละหลายคน
พร้อมกันอย่างแม่นยำ�ที่ระยะห่าง 0.5-1.5
เมตร ภายในเวลา 0.1 วิ น าที โดยค่ า
อุณหภูมิที่วัดได้จะแสดงเป็นตัวเลขบนจอ
หากอุ ณ หภู มิ เ กิ น ค่ า ที่ กำ � หนดตั ว เลขจะ
เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงและส่งเสียง
เตือน พร้อมทัง้ สามารถตัง้ ค่าชดเชยอุณหภูมิ
และระยะการตรวจวัดทีเ่ ปลีย่ นไป เพือ่ ชดเชย
ผลจากอุณหภูมิ ความชื้น และระยะห่าง
ของบุคคล ทำ�ให้ได้คา่ อุณหภูมทิ แี่ ม่นยำ�ทีส่ ดุ
ซึง่ เป็นเทคโนโลยีทเี่ ป็นสิทธิบตั รของทีมวิจยั
ทีมวิจยั ยังได้ออกแบบระบบบันทึกข้อมูล
วิเคราะห์และประมวลผลภายในตัวเครื่อง
สามารถเชื่ อ มต่ อ และส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ า นระบบ
อินเทอร์เน็ต โดยในอนาคตข้อมูลอุณหภูมิ
และภาพใบหน้าดังกล่าวจะถูกบันทึกในเซิรฟ์ เวอร์
หน่วยงานเจ้าของสถานที่หรือบุคคลที่ ได้รับ
อนุญาตจะสามารถตรวจสอบข้อมูลการตรวจ
วัดผ่าน Dashboard เว็บเซิร์ฟเวอร์ หรือ
แอปพลิเคชันได้ นำ�ไปสู่การป้องกันการเพิ่ม
จำ � นวนของผู้ ติ ด เชื้ อ และการติ ด ตามการ
ระบาดของโรคแบบเรียลไทม์ โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ในสถานที่ ที่ มี ค นจำ � นวนมากหรื อ
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แออั ด รวมถึ ง สถานที่ เ สี่ ย งต่ อ การแพร่
กระจายของเชือ้ โรค โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า
อาคารสำ�นักงาน โรงงาน เป็นต้น
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นฐานข้อมูล
อ้างอิง ใช้ประโยชน์ ในการเฝ้าระวัง เพื่อ
กำ�หนดมาตราการลดการแพร่กระจายของ
โรคติ ด ต่ อ หรื อ การสู ญ เสี ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ภาวะการเสี ย สมดุ ล ของอุ ณ หภู มิ ร่ า งกาย
รวมถึงสามารถนำ�ข้อมูลไปศึกษาวิจัยด้าน
ระบาดวิทยาได้อีกด้วย
ปัจจุบัน “มิวเทอร์ม เฟสเซนส์” อยู่ใน
ขั้ น ตอนการทดสอบเพิ่ ม เติ ม ตามเกณฑ์
การทดสอบขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ เตรียมความพร้อม
ลงสนามใช้จริง 40 เครื่องเร็วๆ นี้
(ที่มา : www.nectec.or.th/news/news-article/
mutherm-facesense2020.html)
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“แมวอาจเครียด”
เมื่อต้องแยกจากกับเจ้าของ
สำ � นั ก ข่ า วซี เ อ็ น เอ็ น รายงานว่ า แม้ จ ะมี
การศึ ก ษามานานแล้ ว ว่ า สุ นั ข จะมี อ าการ
วิ ต ก กั ง ว ล เ มื่ อ ต้ อ ง แ ย ก กั บ เ จ้ า ข อ ง
แต่จากรายงานชิ้นใหม่ระบุว่า แมวที่เลี้ยง
ในบ้านก็มีความผูกพันกับเจ้าของเช่นกัน
ถึงแม้ช่วงนี้หลายคนจะอยู่กับบ้านใกล้ชิด
กั บ แมวมากขึ้ น เนื่ อ งด้ ว ยการระบาด
ของเชื้อก่อโรคโควิด-19 แต่ถึงอย่างนั้น
ถ้าแมวของคุณเริม
่ มีพฤติกรรมแปลก คุณ
อาจต้องเริม
่ สังเกตแมวของคุณให้มากขึน
้

Caption: A British shorthair kitten gets a kiss from its owner's during a cat show in Bucharest,
Romania, Saturday, Sept. 28, 2019. Hundreds of cats competed in an international cat show
recently held in the Romanian capital. (AP Photo/Vadim Ghirda)

ทำ�หน้าที่เพียงเก็บสิ่งปฏิกูล ทิ้งอาหารไว้ ให้ แล้วออกจากบ้าน
ในทางตรงกันข้ามแมวจะรู้สึกมีความสุขมากกว่า หากผู้เลี้ยงเป็น
ผู้ ใหญ่วัยตอนปลายหรือคนที่เกษียณแล้ว เพราะจะมีเวลาอยู่บ้าน
ด้วยกันมากกว่า และมีตารางชีวิตที่แน่นอนกว่า
อย่างไรก็ตาม จอห์นสันแนะนำ�ว่า เจ้าของแมวควรสังเกตด้วย
ว่าอาการดังกล่าว เกิดจากความวิตกกังวลเมือ่ ต้องแยกกับเจ้าของ
หรือเป็นเพียงอาการ “เบือ่ ” หรือ “หงุดหงิด” ของแมว ซึง่ เจ้าของ
แมวก็อาจเป็นผูท้ �ำ ให้แมวหงุดหงิดโดยไม่รตู้ วั ได้เช่นกัน เช่น การ
ให้อาหารแมวทิง้ ไว้แล้วออกจากบ้าน ในขณะทีแ่ มวเป็นสัตว์ทต่ี อ้ งการ
ทานอาหารมื้อย่อยวันละ 9-16 มื้อ ดั้งนั้นการเทอาหารให้วันละไม่
กี่ครั้ง อาจทำ�ให้รู้สึกกระวนกระวาย เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กิน
อาหารมื้อต่อไปอีก ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมบุกตู้กับข้าวใน
ครัว หรือตะกุยกระดาษชำ�ระเป็นได้
จอห์นสันกล่าวต่อว่า หากคุณสงสัยว่าแมวมีอาการเบื่อ คุณ
อาจจะเตรียมของเล่นที่สามารถซ่อนอาหารแมวเอาไว้ เมื่อแมวได้
“เล่นเกม” จนคลายเบื่อ ก็จะได้รับอาหารเป็นของตอบแทน อีกวิธี
การหนึ่งคือหาของเล่นให้แมวเล่น เช่น หมอนกัญชาแมว ลูกบอล
ตุก๊ ตา หรือกระดาษขยำ�เป็นก้อน โดยวางของกระจายไว้บนพืน้ เพือ่
ให้แมวได้เขี่ยเล่นตัวเดียวในยามที่เจ้าของไม่อยู่บ้าน นอกจากนั้น
การหาที่ให้แมวปีนป่ายหรือได้ขึ้นไปหลบพักอย่างคอนโดแมว ก็จะ
ทำ�ให้แมวรู้สึกปลอดภัยตามสัญชาตญาณเดิมได้เช่นกัน
โดยจอห์นสันแนะนำ�ว่า หากเจ้าของอยู่บ้าน เจ้าของควรเล่น
กับแมวในช่วงเวลาก่อนกินอาหาร เพือ่ ให้สอดคล้องกับวงจรชีวติ
ตามธรรมชาติของแมว ที่จะล่าเหยื่อ กิน เลียขน แล้วก็นอน

อะ

ลีน คริสตินา่ ซันต์ อันนา นักวิจยั ด้านสัตววิทยาแห่ง
Federal University of Juiz de Fora ในบราซิล กล่าวว่า
ผลงานวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่าแมวมีความผูกพันกับเจ้าของ
ซึง่ อาจขัดกับความเชือ่ เดิมว่า แมวไม่สามารถผูกพันกับเจ้าของได้
และยิ่งไปกว่านั้นแมวอาจรู้สึกเจ็บปวดเมื่อต้องแยกกับเจ้าของ
จากการสำ�รวจผูเ้ ลีย้ งแมว 130 คนในบราซิล ผ่านแบบสอบถาม
เรื่องพฤติกรรมและภาษากายของแมวเมื่อเจ้าของไม่อยู่บ้าน โดย
เจ้าของแมวจะต้องทำ�การตอบแบบสอบถาม ผ่านการซักถามคนอืน่
ในบ้าน เพื่อนบ้าน หรือสังเกตร่องรอยที่แมวทิ้งไว้ ซึ่งผลลัพธ์จาก
การสำ�รวจแมวทัง้ หมด 223 ตัว พบว่า มีแมว 30 ตัว ทีม่ ปี ญ
ั หาอย่าง
น้อยหนึง่ อย่างเมือ่ ต้องแยกกับเจ้าของ และเกือบร้อยละ 67 ของแมว
30 ตัวนี้ มีพฤติกรรมทำ�ลายข้าวของ หรือแสดงพฤติกรรมอื่นๆ
เช่น ร้องมากกว่าปกติ ถ่ายปัสสาวะและถ่ายหนักไม่เป็นที่ มีอาการ
เครียด ก้าวร้าว อยู่ไม่สุข
อิ น กริ ด จอห์ น สั น ที่ ป รึ ก ษาด้ า นพฤติ ก รรมแมวที่ มี
ประสบการณ์มากว่า 20 ปี กล่าวว่า แมวทีถ่ กู เลีย้ งอาจรูส้ กึ ทุกข์หาก
เจ้าของแมวเป็นผู้ ใหญ่วัยตอนต้นอายุ 18-35 ปี ที่มักมีตารางชีวิต
แน่น ชอบเที่ยว และกลับบ้านดึก ไม่ค่อยอยู่บ้านกับแมวเท่าไหร่

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://bit.ly/2SiOrG5
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Photo of Trombone Shorty by Jeroen Komen, CC license

ฟังเพลง 13 นาทีช่วยคลายเศร้า
ฟังต่ออีก 9 นาที จะมีความสุข
“ฟังเพลง 13 นาทีชว
่ ยคลายเศร้า ฟังต่ออีก 9 นาที จะมีความสุข” เป็นผลการวิจย
ั
ของสถาบันการบำ�บัดด้วยเสียงแห่งประเทศอังกฤษ (The British Academy of
Sound Therapy) ที่พิสูจน์ว่าการฟังเพลงมีผลดีในการบำ�บัดเยียวยาจิตใจ

การ

ค้นคว้าล่าสุดของสถาบัน ในโพรเจกต์ “ดนตรี
เยียวยา” (รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://
bit.ly/3aNjPCU) นัน้ ทีมนักวิจยั พยายามหาข้อพิสจู น์ทสี่ ามารถ
อธิบายอย่างเจาะจงได้ว่า เพลงประเภทใดที่จะช่วยกระตุ้น
ระบบประสาทในทางบวก และต้องฟังนานแค่ไหนถึงจะมีผล
ตอบรับ โดยได้อธิบายถึงจุดประสงค์ ในการวิจัยครั้งนี้ว่า
“คนเราส่วนใหญ่ฟงั เพลงกันอยูแ่ ทบทุกวันอยูแ่ ล้ว แล้วแต่
ละคนก็จะเปลีย่ นเซตของเพลงทีฟ่ งั ไปตามอารมณ์ ในขณะนัน้
นักจิตวิทยาทางด้านดนตรีจึงพยายามหาข้อยืนยันเกี่ยวกับ
สมมติฐานว่า ‘เพลงมีผลต่อสุขภาพของคน’ ซึง่ น่าจะเป็นผลดี
หากเราสามารถรู้ได้แน่ชัดว่าเพลงหรือดนตรีประเภทใด มีผล
ต่อสภาวะอารมณ์ ใดของเราในแต่ละช่วงขณะ”

พฤษภาคม 2563

โดยการวิจยั นี้ ได้ท�ำ การสอบกับอาสาสมัครจำ�นวน 7,581 คน
ผลลัพธ์ที่ ได้คือร้อยละ 89 ของอาสาสมัครบอกว่า “เพลง
มีผลอย่างมากต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของพวกเขา”
โดยแบ่งประเภทของเพลงออกได้เป็น 4 ประเภท
เพลงเพื่ อ ความผ่ อ นคลาย การฟั ง เพลงจั ง หวะช้ า ๆ
ดนตรีเรียบง่าย และไม่มีเสียงร้อง เป็นเวลา 13 นาที จะช่วย
ให้เกิดความผ่อนคลาย โดยทางสถาบันได้ยกตัวอย่างเป็นเพลง
Weightless โดยวงดนตรี Marconi Union (ลิงก์เพื่อฟังเพลง
>> https://bit.ly/3bRtzxu) ผลการทดสอบพบว่า อาสาสมัคร
ร้อยละ 89 รู้สึกว่าความตึงเครียดลดลง ร้อยละ 84 พบว่า
ความคิดเชิงลบลดน้อยลง ร้อยละ 82 รูส้ กึ ว่านอนหลับได้ดขี นึ้
และร้อยละ 82 รู้สึกสงบสุขและอิ่มอกอิ่มใจ
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เพลงเพื่อความสุข ในการทดสอบได้ ใช้เพลงที่มีจังหวะ
เร่งเร้าขึ้น แต่ยังคนเป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสุข
หลังจากให้อาสาสมัครได้ฟังอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 9 นาที
พบว่าร้อยละ 89 ของผู้ฟัง รู้สึกกระปรี้กระเปร่า ร้อยละ 65
ฟังแล้วมีความสุขมากขึ้น หัวเราะมากขึ้น ร้อยละ 82 บอกว่า
ตอนนี้จะให้เขาทำ�อะไรก็ได้ และอีกร้อยละ 82 รู้สึกมีพลัง
อำ�นาจที่จะควบคุมชีวิตตัวเอง
เพลงเพือ่ ปลดปล่อยความซึมเศร้า ในส่วนของความเศร้า
เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับช่วงเวลาและอารมณ์เฉพาะบุคคล
เวลาผูค้ นอยูใ่ นอารมณ์นมี้ กั อยากฟังเพลงทีม่ เี นือ้ หาสอดคล้อง
ตรงใจกับเรือ่ งราวของตนเอง ผลการทดสอบระบุวา่ จะต้องฟัง
เหล่านัน้ ประมาณ 13 นาที จึงจะมีผลรับในเชิงบวก ความเศร้า
มีอิทธิพลต่อใจน้อยลง โดยอาสาสมัคร ร้อยละ 87 รู้สึก
อารมณ์ มั่ น คงมากขึ้ น ร้ อ ยละ 84 รู้ สึ ก ท้ อ แท้ ล ดน้ อ ยลง
ร้อยละ 91 รู้สึกได้ปลดปล่อย ผ่อนคลาย และร้อยละ 84
บอกว่าพวกเขาได้ก้าวออกจากสภาวะโศกเศร้านั้นแล้ว
เพลงเพื่อช่วยในการโฟกัสกับสิ่งที่ทำ� จากการทดสอบ
พบว่าหากผู้ฟังใช้เวลา 13 นาที ในการฟังดนตรีคลาสสิค
ที่ มี จั ง หวะหรื อ ทำ � นองที่ ใ ห้ บ รรยากาศเนิ บ ช้ า ไม่ มี คำ � ร้ อ ง
จะทำ � ให้ ส ามารถโฟกั ส กั บ สิ่ ง ที่ ทำ � ได้ ดี ขึ้ น โดยร้ อ ยละ 81
รูส้ กึ จิตใจปลอดโปร่ง ร้อยละ 91 รูส้ กึ ว่าสามารถทำ�งานได้ดขี นึ้
และร้อยละ 89 รู้สึกว่าสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น
ผลจากการวิจยั ชีว้ า่ ดนตรีและบทเพลงมีผลต่อการเยียวยา
จิ ต ใจของมนุ ษ ย์ ช่ ว ยกระตุ้ น เสริ ม ผ่ อ นคลายอารมณ์
ในแต่ละความรู้สึก
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
1) Music Takes 13 Minutes to ‘Release Sadness’ and
9 to Make You Happy, Says New Study (https://bit.
ly/3f2NETq)
2) Music as Medicine – The Musical Recommended
Daily Allowance (https://bit.ly/3aNjPCU)
3) ผลการวิจยั ล่าสุดพบว่า การฟังเพลง 13 นาทีชว่ ยคลายเศร้า
ฟังต่ออีก 9 นาที จะมีความสุข https://bit.ly/2VMKeNe
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Apple และ Google
ผนึกกำ�ลังพัฒนาเทคโนโลยี
ลดการแพร่ระบาดโควิด-19
Apple และ Google สองค่ายบริษัทผู้ผลิตสมาร์ทโฟน รวมถึงระบบปฏิบัติการที่
มีผู้ใช้งานมากที่สุดสองอันดับแรกของโลกอย่าง iOS และ Android ร่วมกันสร้าง
ปรากฏการณ์ใหม่ของวงการ ด้วยการประกาศจับมือร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีส�ำ หรับ
ให้รฐ
ั บาลและหน่วยงานด้านสาธารณสุข ได้ใช้ในการลดการแพร่ระบาดของเชือ
้ ก่อโรค
โควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ

โดย

ทั้ง Apple และ Google ได้อธิบายไว้ว่า
ในเดือนพฤษภาคมนี้ ทัง้ สองบริษทั จะปล่อย
APIs ที่ทำ�ให้อุปกรณ์ ในระบบ Android และ iOS สามารถ
ใช้งานแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการของหน่วยงานด้าน
สาธารณสุขร่วมกันได้อย่างไร้ข้อจำ�กัด ก่อนที่ในอีกไม่กี่เดือน
หลั ง จากนี้ จะร่ ว มกั น พัฒนาแพลตฟอร์ม ติด ตามประเมิ น
ความเสี่ยงผู้ติดเชื้อ และดำ�เนินการแจ้งเตือนผู้ ใช้งานที่เคย

พฤษภาคม 2563

พบปะกับผู้ติดเชื้อรายดังกล่าว ในช่วงที่เชื้อยังไม่ฟักตัวหรือ
ไม่แสดงอาการโดยตรง
ตัวอย่างเช่น อลิซและบ๊อบเคยพบกันและนั่งคุยกันเป็น
ระยะเวลา 10 นาที โดยที่ทั้งสองคนใช้สมาร์ตโฟนระบบ
ปฏิบัติการ iOS และ Android ตามลำ�ดับ สมาร์ตโฟนของทั้งคู่
จะดำ�เนินการแลกเปลี่ยน ‘กุญแจ’ หรือเทคโนโลยีบีคอนแบบ
ไม่ระบุตัวตนโดยอัตโนมัติ

20

หน้ข่าาววิต่ทย์า- ง
เทคโนฯ โลก

เมือ่ เวลาผ่านไป บ๊อบถูกวินจิ ฉัยว่าป่วยด้วยโรคโควิด-19 บ๊อบจะรายงานผลการตรวจในแอปพลิเคชันของหน่วยงานด้านสาธารณสุข
และทำ�การกดอนุญาตให้สมาร์ตโฟนของเขาทำ�การอัปโหลดกุญแจที่เคยส่งข้อมูลผ่านบีคอนในระยะเวลา 14 วัน ไปยังคลาวด์ เพื่อให้
สมาร์ตโฟนของผู้อื่นทำ�การจับคู่กุญแจความสัมพันธ์ ใกล้ชิด ที่อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อก่อโรคจากบ๊อบต่อไป

ทางฝัง่ อลิซที่ใช้ชวี ติ อย่างปกติ โดยไม่ทราบมาก่อนว่ามีประวัตเิ ข้าใกล้ผตู้ ดิ เชือ้ โควิด-19 สมาร์ตโฟนของเธอจะทำ�หน้าที่โหลดกุญแจ
บีคอนของผู้ติดเชื้อก่อโรคโควิด-19 ของทุกคนในภูมิภาคที่เธออาศัยอยู่จากระบบคลาวด์มาเป็นระยะ เพื่อหากุญแจบีคอนที่เธอเคยจับคู่
ด้วยมาก่อน เมื่อกุญแจบีคอนของอลิซพบกับกุญแจบีคอนของบ๊อบ (ที่ติดเชื้อแล้ว) ระบบจะดำ�เนินการแจ้งเตือนอลิซทันทีว่า เคยมี
ประวัติเข้าใกล้กับผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมแสดงข้อมูลการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมในลำ�ดับถัดไป
“พวกเราทุกคนที่ Apple และ Google หวังว่าจะได้ ใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี มาช่วยให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ชะลอการแพร่
กระจายของเชื้อก่อโรคโควิด-19 และกลับมาใช้ชีวิตประจำ�วันได้อย่างปกติ”
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://bit.ly/2YaPfke
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วีณา ยศวังใจ, ภัทรา สัปปินันทน์
ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สวทช.

“นวนุรักษ์”
โลโก้้แพลตฟอร์์ม “นวนุุรัักษ์์”

แพลตฟอร์มอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรมไทย

ขนบธรรมเนี ย มประเพณี วิ ถี ชี วิ ต ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ล้วนเป็นมรดกอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชน และหล่อหลอม
รวมเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องชาติ ซึ่ ง ถู ก ถ่ า ยทอดออกมาในรู ป แบบที่ ห ลากหลาย
ทั้ ง สถาปั ต ยกรรม ประติ ม ากรรม จิ ต รกรรม เอกสาร ตำ � รา ศิ ล าจารึ ก
บันทึกใบลาน ตลอดจนโบราณสถานและโบราณวัตถุต่างๆ ซึ่งแสดงถึงความ
เจริญรุง
่ เรืองทีเ่ คยมีมาเมือ
่ ครัง
้ อดีต ทว่ากาลเวลาทีล
่ ว
่ งเลยผ่าน สภาพแวดล้อม
ผู้คนและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอาจทำ�ให้มรดกทางวัฒนธรรมของไทยค่อยๆ
สูญหายไปตามกาลเวลา หากปราศจาก “วัฒนธรรมดิจท
ิ ล
ั ” อันเป็นกระบวนการ
แปลงข้อมูลทีเ่ กีย
่ วข้องกับการเก็บรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ให้อยูใ่ นรูปแบบดิจท
ิ ล
ั

ภาพจาก www.navanurak.in.th
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พิิพิิธภััณฑ์์วััดปงสนุุก (ภาพจาก www.navanurak.in.th)

เพื่อ

สืบสาน รักษา และดำ�รงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่
สื บ ต่ อ ไปถึ ง รุ่ น ลู ก รุ่ น หลาน สำ � นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มคลังข้อมูล
วัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์มรดกไทย ระบบบริหารจัดการคลังข้อมูล
วัฒนธรรมดิจิทัล ที่เรียกว่า “นวนุรักษ์” (NAVANURAK) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ ทั้งเพื่อ
การอนุรกั ษ์ การศึกษา และการท่องเทีย่ ว โดยจัดเก็บตามหลักมาตรฐาน
สากล ทำ�ให้ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บมาสามารถนำ�ไปเชื่อมต่อกับพิพิธภัณฑ์
ต่างๆ ในโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำ�คัญข้อมูลวัฒนธรรมที่
จัดเก็บต้องสนับสนุนบริการข้อมูลในลักษณะโครงสร้างแบบเปิด
"Open Data" เพื่อให้เกิดการแบ่งปันข้อมูล สะดวกต่อการนำ�ข้อมูล
ไปใช้งานหรือต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ
ภั ท ราพร มี ค ล้ า ย ที ม วิ จั ย เทคโนโลยี ภ าษาธรรมชาติ แ ละ
ความหมาย กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ เนคเทค ให้ข้อมูลว่า “วัตถุป
ระสงค์หลักของการพัฒนาแพลตฟอร์ม “นวนุรักษ์” เป็นเครื่องมือ

ในการเก็บข้อมูลวัฒนธรรม เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละการท่องเทีย่ ว
โดยมีหน่วยงาน อาทิ มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ ชุมชนและ
ภาคเอกชนเป็นผู้ ใช้งาน เริ่มแรกเราจะต้องเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบและสอนวิ ธีก ารใช้ งานให้ แ ก่ ผู้ ดูแ ลพิ พิ ธภั ณ ฑ์ ชุมชน ซึ่งจะ
ทำ�หน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบบริหารจัดการคลังข้อมูลวัฒนธรรม ตั้งแต่
ขั้นตอนการลงทะเบียน การบันทึกข้อมูลพิพิธภัณฑ์ การบันทึกข้อมูล
วัตถุจัดแสดง การถ่ายภาพวัตถุเพื่อให้ ได้มุมมองภาพ 360 องศา
ข้อมูลที่มีการบันทึกเข้าไปในระบบจะมีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน
รูปแบบเว็บไซต์ www.navanurak.in.th เพื่อให้คนทั่วไปสามารถเข้า
ถึงข้อมูลวัฒนธรรมดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมชมหรือศึกษาค้นคว้า
นำ�ข้อมูลไปใช้ ในการอ้างอิง”
ทีมวิจัยทำ�งานร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยพันธมิตรในการ
เผยแพร่เทคโนโลยีไปสู่กลุ่มผู้ ใช้งานจริง โดยปัจจุบันมีการรวบรวม
ข้ อ มู ล พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ชุ ม ชนไว้ ในแพลตฟอร์ ม
นวนุรักษ์แล้วมากกว่า 70 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนใน
ภาคเหนือและภาคกลาง อาทิ พิพิธภัณฑ์บ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิพธิ ภัณฑ์วดั ปงสนุก จังหวัดลำ�ปาง พิพธิ ภัณฑ์คมั ภีร์ใบลาน
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ศููนย์์อุุตสาหกรรมทำำ�ร่่ม จัังหวััดเชีียงใหม่่ แหล่่งภููมิิปััญญาการทำำ�ร่่มแบบโบราณ (ภาพจาก www.navanurak.in.th)

ครูบามหาเถร วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ รวมถึงศูนย์อุตสาหกรรมทำ�ร่ม
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ดำ�เนินธุรกิจทำ�ร่มบ่อสร้าง
ควบคูก่ บั การอนุรกั ษ์วธิ กี ารทำ�ร่มแบบดัง้ เดิมของชาวล้านนาตามแบบ
อย่างที่บรรพบุรุษเคยทำ�มามิให้สูญหาย
เพชรวดี ภัทรธนานันท์ ทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและ
ความหมาย กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ เนคเทค ให้ข้อมูลเสริมว่า

เทคนิิคการถ่่ายภาพวััตถุุจััดแสดงแบบ 360 องศา
เพื่่�อจััดเก็็บในคลัังข้้อมููลวััฒนธรรมดิิจิิทััล
(ภาพโดย วีีระวุุฒิิ ฟุ้้�งรััตนตรััย)

พฤษภาคม 2563

นอกจากเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ภูมปิ ญ
ั ญาและวัฒนธรรมประจำ�ท้องถิน่ แล้ว ยังออกแบบ
ให้แพลตฟอร์มนวนุรกั ษ์สามารถสร้างแผนทีท่ อ่ งเทีย่ วโดยเชือ่ มต่อกับ
แผนที่ Google Maps เพื่อแนะนำ�เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนในบริเวณ
ใกล้ เ คี ย งกั บ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนนั้ น ๆ ให้ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว เพราะ
หลายครั้งที่นักท่องเที่ยวไปเยือนพิพิธภัณฑ์ชุมชนแล้วไม่รู้ว่าจะไป

เส้้นทางท่่องเที่่�ยวพิิพิิธภััณฑ์์วััดปงสนุุกและสถานที่่�
สำำ�คััญในเมืืองลำำ�ปาง
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ผู้้�ช่่วยเจ้้าอาวาสวััดปงสนุุกเหนืือและทีีมนัักวิิจััยเนคเทค
(ภาพโดย วีีระวุุฒิิ ฟุ้้�งรััตนตรััย)

ภายในพิิพิิธภััณฑ์์วััดปงสนุุก (ภาพโดย วีีระวุุฒิิ ฟุ้้�งรััตนตรััย)

ที่ไหนต่อ ก็สามารถค้นหาสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วอืน่ ทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงได้ หรือใช้
เส้นทางท่องเทีย่ วทีแ่ นะนำ�ไว้ โดยชุมชนได้ ซึง่ คนในชุมชนนัน้ ๆ จะทราบ
ข้อมูลของชุมชนและรู้จักสถานที่ต่างๆ ในชุมชนของตนเองดีอยู่แล้ว
จึงสามารถแนะนำ�นักท่องเที่ยวได้ว่าสถานที่ ไหนมีอะไรน่าสนใจ เป็น
การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในท้องถิ่นต่างๆ ได้อีกทางหนึ่ง
ยกตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์วัดปงสนุก อำ�เภอเมือง
จั ง หวั ด ลำ � ปาง ซึ่ ง เป็ น สถานที่ เ ก็ บ รวบรวมโบราณวั ต ถุ แ ละงาน
พุทธศิลป์ต่างๆ ของวัดที่มีอายุเก่าแก่หลายร้อยปี ห่างออกไปไม่ไกล
ภายในเขตตำ�บลเดียวกันเป็นทีต่ งั้ ของวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
วัดเก่าแก่และสวยงามทีม่ อี ายุนบั พันปี ซึง่ ในอดีตเคยเป็นทีป่ ระดิษฐาน
พระพุ ท ธมหามณี รั ต นปฏิม ากร หรือพระแก้วมรกต พระพุ ท ธรู ป
คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย ต่อจากนั้นไปพิพิธภัณฑ์เซรามิกธนบดี
ซึ่งมีการจัดแสดงเรื่องราวที่เล่าถึงประวัติการค้นพบดินขาวและการ
ก่อตั้งโรงงานเซรามิกแห่งแรกในลำ�ปาง รวมถึงกำ�เนิดชามตราไก่
อั น เลื่ อ งชื่ อ ที่ แ พร่ ห ลายไปทั่ ว ประเทศ และปิ ด ท้ า ยที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
หอปูมละกอน ที่เน้นเล่าเรื่องเมืองลำ�ปางโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

ภายในพิิพิิภััณฑ์์วััดพระแก้้วดอนเต้้าสุุชาดาราม
(ภาพโดย วีีระวุุฒิิ ฟุ้้�งรััตนตรััย)
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จะเห็นได้ว่า ‘นวนุรักษ์’ ไม่เพียงเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริม
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไทย และดำ�รงรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์
ของชุ ม ชน แต่ ยั ง เป็ น กุ ญ แจนำ � ทางไปยั ง สถานที่ สำ � คั ญ ทาง
ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ และสถานที่อื่นๆ ที่เป็นแหล่งมรดกทาง
วัฒนธรรมอันล้ำ�ค่า รวมถึงแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญา
ดั้ ง เดิ ม ของชุ ม ชนที่ สื บ ทอดมาจากบรรพบุ รุ ษ ถื อ เป็ น การพั ฒ นา
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเมืองรอง ที่จะก่อให้เกิดการกระจายรายได้
สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

เครื่่�องปั้้�นดิินเผาโบราณภายในพิิพิิธภััณฑ์์บ้้านแพรก
จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา (ภาพจาก youtube เนคเทค)
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ดร.นำ�ชัย ชีววิวรรธน์
ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สวทช.

มองไปข้างหน้า เมื่อมนุษย์ต้องอยู่กับ ‘โรค’ โควิด-19 อีกนาน ...‘โลก’
จะเปลี่ยนไปอย่างไร และชาวโลกได้เรียนรู้อะไรบ้าง
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มอง

ไปข้ า งหน้ า เมื่ อ มนุ ษ ย์ ต้ อ งอยู่ กั บ ‘โรค’
โควิด-19 อีกนาน ...‘โลก’ จะเปลี่ยนไปอย่างไร
และชาวโลกได้เรียนรู้อะไรบ้าง
ถึงวันนี้ นักคิด ปัญญาชน และคนในรัฐบาลที่ต้องรับมือกับการ
ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก มองข้ามชอต เรื่องการรับมือเฉพาะหน้า
ไปยังสิ่งที่จะเกิดตามมาหลังจากนี้กันแล้ว
อะไรจะเกิดขึ้นตามมาหลังจากนี้?
ความเห็ น จากนั ก ระบาดวิ ท ยาส่ ว นใหญ่ ก็ คื อ หากเรายื้ อ
การติดเชื้อให้เป็น 10-12 เดือน แทนจะติดต่อกันอย่างรวดเร็วใน
เดื อ นเดี ย ว จะมี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมากมายมหาศาลเรื่ อ ง
จำ�นวนผู้ป่วยอาการหนัก จำ�นวนคนที่จะต้องไปโรงพยาบาล และคน
ที่ต้องเสียงชีวิต

แน่นอนว่าเป็นเรื่องคาดหมายได้ว่า กว่าโรคนี้จะสงบลง คงก่อให้
เกิดผลกระทบทางการแพทย์และทางเศรษฐกิจอย่างมากมายมหาศาล
โดยคาดหมายกันว่าโครงสร้างเศรษฐกิจหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงไ
ปอย่างกู่ไม่กลับ ผู้คนที่ต้องโดนกักตัวอยู่แต่ในบ้าน อาจจะเริ่มชินกับ
การสัง่ ของออนไลน์ ทัง้ ของกิน ของใช้ สายการบินจะปรับตัวครัง้ ใหญ่
โรงแรมอาจเริม่ คิดถึงการไม่พงึ่ พาแต่ลกู ค้าทีเ่ ป็นนักท่องเทีย่ วต่างชาติ
เป็นหลักอีกต่อไป

จากความกลั ว เรื่ อ งโรคระบาดที่ อ าจติ ด ไปกั บ อะไรก็ ไ ด้ ที่ ใ ช้
มือหยิบจับ การจับจ่ายทุกอย่างผ่านแอพพลิชันจ่ายเงินหรือกระเป๋า
เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) อาจจะสะดวกกว่า ปลอดภัยกว่า
และแพร่หลายจนอาจกลายเป็นระเบียบวิธีปฏิบัติ ไปจนถึงกลายเป็น
“ความปกติแบบใหม่ (New normal)” ของสังคมต่างๆ โดยเฉพาะใน
ประเทศที่มีระบบอินเทอร์เน็ตที่พร้อม และคนเชื่อมต่อกันอยู่มาก
แล้วตั้งแต่ก่อนหน้าการระบาดของโรคนี้
ขณะที่ ค นส่ ว นใหญ่ ใ นเมื อ งอาจจะต้ อ งพึ่ ง พา “ระบบ” และ
เข้าสู่กริด (Grid) ทั้งกริดไฟฟ้าและกริดอินเทอร์เน็ต ต้องพึ่งพา
ไฟฟ้าไปทุกกิจกรรมของชีวิต ตั้งแต่การเดินทาง การติดต่อสื่อสาร
ไปจนถึ ง การดู ด ฝุ่ น และซั ก เสื้ อ ผ้ า ผู้ ค นอี ก ส่ ว นหนึ่ ง อาจจะเลื อ ก
ออกจากกริ ด พวกนี้ กลั บ ไปใช้ ชี วิ ต ที่ พึ่ ง พาการทำ � อยู่ ทำ � กิ น โดย
ทรัพยากรรอบตัวที่ยังพอ “ควบคุมได้”

ในช่ ว งเวลาที่ ยื ด ยาวออกนั้ น เราก็ อ าจจะได้ วั ค ซี น หรื อ ยาที่
จำ�เพาะกับโควิด-19 ออกมา เพราะการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ เพื่อให้
แน่ใจว่าปลอดภัยกับผูป้ ว่ ยจริงๆ จะต้องผ่านการทดสอบหลายขัน้ ตอน
กินเวลาอย่างน้อยก็เป็นปี
ระหว่ า งนั้ น ใครอยู่ ใ นพื้ น ที่ เ ขตร้ อ นก็ อ าจจะได้ เ ปรี ย บหน่ อ ย
เพราะโคโรนาไวรัสเป็นไวรัสทีช่ อบอากาศเย็น หากเจอกับอากาศร้อน
และชื้น (อย่างในประเทศไทย) ก็จะแพร่กระจายได้ไม่ดีเท่ากับอากาศ
แบบเย็นและแห้งในกลุ่มประเทศเขตอบอุ่นหรือแถบหนาวเย็น
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ถึงตอนนั้นโครงสร้างโลก
ขณะนีท
้ ก
ี่ ลายเป็นสังคมเมือง
เพราะคนส่วนใหญ่ในโลก
(มากกว่า 4,000 ล้านคน)
เข้ามาอยู่อาศัยในเมือง
ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้
เช่นกัน

ถึงตอนนั้นโครงสร้างโลกขณะนี้ที่กลายเป็นสังคมเมือง เพราะ
คนส่วนใหญ่ในโลก (มากกว่า 4,000 ล้านคน) เข้ามาอยู่อาศัยในเมือง
ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้เช่นกัน
สำ � หรั บ เศรษฐกิ จ มหภาคและระดั บ โลกก็ อ าจมี ดิ ส รั ป ชั น
(Disruption) ครั้งใหญ่เช่นกัน รูปแบบซัปพลายเชน (Supply chain)
ที่อาศัยวัตถุดิบจากประเทศหนึ่ง รวบรวมส่งไปผลิตชิ้นเป็นส่วนต่างๆ
ในอีกประเทศหนึ่ง ก่อนนำ�ไปประกอบในอีกประเทศหนึ่ง ตามแต่
ความถูกของค่าแรงขั้นต่ำ�ในประเทศนั้น หรือความพร้อมทางด้าน
เครื่องจักรของประเทศนั้น ก่อให้เกิดการส่งข้าวของผ่านไปมาทั้งโลก
ก็อาจต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นกัน

ประเทศขนาดใหญ่ที่อาจหาวัตถุดิบส่วนใหญ่หรือแม้แต่ทั้งหมด
ได้เองในประเทศ อาจจะเริ่มคิดวางแผนซัปพลายเชนใหม่ เพราะเห็น
แล้วผลกระทบจากการปิดเมืองที่อีกซีกโลก เช่น ปิดเมืองอู่ฮั่น ที่เป็น
เมืองหลักเมืองหนึ่งในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และสารกึ่ง
ตั ว นำ � ทำ � ให้ เ กิ ด การชะงั ก งั น ด้ า นการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ของโลกได้
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แนะนำ�แอปดี มีความรู้

Clicknic-คลิกนิก
Clicknic ให้บริการปรึกษาแพทย์
แบบครบวงจร เริม
่ ตัง
้ แต่บริการปรึกษา
แพทย์ ผ่าน VDO call รวมถึงบริการ
ฝากซื้ อ ยาและเชื่ อ มต่ อ ระบบขนส่ ง ยา
จากร้านยาชั้นนำ�กว่า 30 แห่ง พร้อม
คำ�แนะนำ�โดยเภสัชกร
คุ ณ หมอในเครื อ ข่ า ยเป็ น แพทย์
ที่ มี ใ บอนุ ญ าตการประกอบวิ ช าชี พ
เวชกรรมที่ ไ ด้ รั บ การแนะนำ � เพื่ อ ให้
คำ�ปรึกษาผ่านระบบ Online โดยเฉพาะ
มั่นใจในคุณภาพ ทุกครั้งที่ใช้บริการ
ขณะนี้ ทาง Clicknic ยังได้รว
่ มมือ
กับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และสถาบันป้องกันควบคุมโรค
เขตเมือง (สปคม.) เพื่ อ เป็ น อี กหนึ่ ง
กำ�ลังสำ�คัญ ทีจ
่ ะช่วยให้คนไทยผ่านพ้น
วิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน ด้วย
บริการคัดกรองผู้ติดเชื้อ COVID-19
โดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ผ่า นแอป
“Clicknic”

สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่
Google Play และ
App Store
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ห้องภาพ
สัตว์ปา่
ไทย

ประทีป ด้วงแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมาหริ่ง

Melogale personata

ห

มาหริง
่ อาศัยอยูต
่ ามทุง
่ หญ้าและ
ป่าผลัดใบ หากินในเวลากลางคืน
กลางวั น พั ก หลบนอนตามโพรงดิ น
หรื อ ซอกหิ น ปกติ ห ากิ น ตามพื้ น ป่ า
อาหาร เช่น แมลง หอยทาก ไส้เดือน
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สาระวิทย์
ในศิลป์ 7
วริศ า ใจดี (ไอซี)
เด็กสาย(พัน ธุ์)วิท ย์ส านศิ ลป์ ชอบเรี ยนคณิ ต ศาสตร์ และฟิ สิ กส์ สนใจเรื ่ อ งเกี ่ ยวกั บอวกาศ
และสัตว์เลี้ย งตัวจิ๋ว เวลาว่ างชอบทำ � งานศิ ลปะ กำ � ลั ง ค้ นหาสู ต รผสมที ่ ลงตั ว ระหว่ างวิ ทย์ กับ ศิลป์
Instagram : iizeewj

“STARGAZING EXPEDITION”
Day 1

สวัสดีชาวโลก ! ฉันพ้นจากการกักตัวสามารถออกมาเดินเล่นวนๆ รอบๆ
บ้านได้แล้ว แต่เฉพาะในช่วงกลางวันนะ เพราะฉันมีนัดต้องเรียนออนไลน์
กับคุณครูที่เวลส์ในทุกค่ำ�คืน ฉันเริ่มคิดถึงท้องฟ้า
และการเรียนในโรงเรียนจริงๆ ซะแล้ว
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ใน

ฉบับต่อๆ ไปนี้ ก็เลยจะเป็นเรื่องราวพิเศษเกี่ยวกับกิจกรรม
ที่ฉันได้ทำ�ในช่วง Project Week หรือ สัปดาห์ โครงงาน
ของโรงเรี ย นที่ เ วลส์ หลั ก การก็ คื อ ในช่ ว งฤดู ที่ ท้ อ งฟ้ า แจ่ ม ใส
อุณหภูมิเย็นสบาย นักเรียนทุกคนจะได้ออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียน
ผ่านการทำ�กิจกรรม หรือโครงงานที่ตนเองสนใจเป็นเวลา 1 สัปดาห์
ใครอยากทำ�อะไรก็นำ�เสนอแนวความคิดเข้าไปให้ทางคณะกรรมการ
ของโรงเรียนพิจารณาคัดเลือก
โดยโครงงานจะแบ่ ง ออกเป็ น 2 รู ป แบบคื อ การ Service
หรืองานบริการอาสา และ Expedition คือการเดินทางเพื่อเรียนรู้
โครงงานที่ผ่านการคัดเลือกจะมีตั้งแต่การทำ�จิตอาสาดูแลคนไร้บ้าน
ไปจนการเดินทางท่องเที่ยวผจญภัย และทำ�สิ่งที่ท้าทาย อย่างเช่น
การปี น หน้ า ผา ซึ่ งทางโรงเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่าย
ภายในวงเงินที่ กำ � หนดเท่ า นั้ น ส่ ว นเจ้ า ของโครงงานก็ จ ะได้ เ ป็ น
ผูน้ �ำ กลุม่ ซึง่ ต้องมีหน้าทีก่ �ำ หนดจำ�นวนสมาชิกทีร่ บั จัดตารางกิจกรรม
และติดต่อประสานงานกับสถานที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนเพือ่ นๆ ทีห่ วั ข้อไม่ผา่ นการคัดเลือก หรือเลือกทีจ่ ะไม่น�ำ เสนอ
ก็จะลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเข้าร่วมทำ�กิจกรรมในโครงงานทีผ่ า่ น
การคัดเลือกแล้ว ตามที่ตนเองถนัดและสนใจ
สำ�หรับฉัน ฉันได้นำ�เสนอโครงงาน 1 สัปดาห์แห่งการดูดาว
และศึ ก ษาแหล่ ง เรี ย นรู้ ด้ า นอวกาศในสหราชอาณาจั ก ร หรื อ
Stargazing Project และแล้วฉันก็ได้สมาชิกมาร่วมดูดาวอีก 8 คน
พร้อมคุณครูที่ปรึกษาอีก 2 ท่านมาคอยดูแลเรื่องการเดินทาง
ท้ อ งฟ้ า ที่ เ วลส์ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง บริ เ วณ South Wales
ที่โรงเรียนของฉันตั้งอยู่ อยู่ในเขตชนบทแถมติดทะเลทั้งมืดสนิทและ

ปราศจากแสงรบกวน ตอนที่ฉันสืบค้นสถานที่ที่สนใจจะไป ฉันจึงพบ
สมาคมที่เกี่ยวข้องกับทางด้านดาราศาสตร์ กระจายตัวอยู่อย่างน้อย
หนึ่งแห่งในแต่ละเมืองรอบๆ โรงเรียน สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ว่าจะ
ไปที่ เ มื อ งไหนก็ ส ามารถหาแหล่ ง เรี ย นรู้ ไ ด้ จ ากสมาคมทางด้ า น
ดาราศาสตร์ซึ่งมีบริการให้ข้อมูลข่าวสาร แนะนำ� และจัดกิจกรรม
มอบความรู้ ให้แก่คนในแต่ละเขตนั้นๆ
ในวันแรกของ Stargazing Expedition ฉันจึงเลือกทีจ่ ะไป Dyffryn
Gardens ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดดูดาวของ Cardiff Astronomical Society
(CAS) ตั้งอยู่ห่างจากโรงเรียนของฉันประมาณครึ่งชั่วโมงขับรถ
Dyffryn Gardens แบ่งเป็นส่วนอุทยานพฤกษศาสตร์ ซึ่งก็เปิด
ให้รับชมเช่นกัน แต่ส่วนที่ฉันไปเป็นส่วนของ Observatory หรือ หอ
ดูดาวซึ่งสมาคมดาราศาสตร์ประจำ�เมืองคาร์ดิฟฟ์ได้จัดตั้ง และสร้าง
ขึ้นมาเอง
ในทุกๆ เดือนที่นี่จะเปิดให้คนที่สนใจสามารถเดินเข้าไปตามวันที่
กำ�หนด และร่วมดูดาวด้วยกันโดยมีผเู้ ชีย่ วชาญคอยให้ค�ำ แนะนำ� ถ้าเรา
มีกล้องโทรทรรศน์เราสามารถนำ�ไปเองได้ แต่อันที่จริงแล้วสำ�หรับ
ผู้ดูดาวเริ่มต้น ตาเปล่า หรือกล้องสองตาส่องทางไกลก็สามารถใช้
ได้เหมือนกัน
ในส่ วนของหอดู ดาว จะมี ลักษณะเป็ น ที่ กำ � บั งเล็ก ๆ ที่คนใน
สมาคมช่วยกันก่อสร้างขึ้นมาเอง ! เนื่องจากความจำ�เป็นที่หลังคา
ต้องเปิดออก เพื่อให้กล้องโทรทรรศน์ส่องไปยังท้องฟ้าได้ ในยาม
ค่ำ�คืน และปิดลงในช่วงกลางวัน

ภายนอกของ Observatory ที่ Dyffryn Gardens
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ด้านนอกอาจจะดูไม่ค่อยสะดุดตาซักเท่าไหร่นัก แต่พอเข้าไป
ภายในแล้วทุกคนถึงกับร้องว้าว ! เพราะในบังกะโลเล็กๆ นีเ้ ป็นทีอ่ ยูข่ อง
กล้องโทรทรรศน์ถงึ 3 ตัวหลักๆ ด้วยกัน รวมไปถึงระบบกล้องตรวจจับ
อัตโนมัติ (meteor-detecting camera) ที่ใช้ติดตามวัตถุเคลื่อนไหว
เพือ่ บันทึกเก็บเป็นข้อมูลสถิตขิ องปรากฏการณ์บนท้องฟ้า ซึง่ วิทยากร
บอกว่า หลายครั้งมาเปิดกล้องดูที่เห็นแต่นกพิราบ ไม่ใช่ว่าจะเห็น
ดาวตกหรืออุกกาบาตเสมอไป
ในวันที่พวกเราได้ไปในช่วง Project Week นั้นเป็นช่วงกลางวัน
ของเดือนมีนาคม นอกจากจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกล้องโทรทรรศน์
และกลุ่ ม ดาวต่ า งๆ แล้ ว พวกเรายั ง ได้ มี โ อกาสใช้ ก ล้ อ ง Solar
Telescope หรือกล้องโทรทรรศน์สำ�หรับส่องดวงอาทิตย์ โดยเฉพาะ
กล้องนี้จะเป็นกล้องหักเหแสง ประเภทมีแผ่นกรองแสงไฮโดรเจน
อัลฟา (H-alpha Telescope) ซึ่งจะเลือกรับความยาวคลื่นของ
ไฮโดรเจนได้ ทำ � ให้ ไ ม่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สายตาเราเมื่ อ มองผ่ า น
แสงแดดจ้า

(ภาพบน) วิทยากรสาธิตการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ (Celestron 11"
diameter HD computer-driven telescope) และระบบการตรวจจับ
วัตถุเคลื่อนไหวบนท้องฟ้าให้พวกเราชม
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ฟังบรรยายในคืนกิจกรรม Star Party

ใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง กว่าที่สายตาเราจะปรับสภาพกลับมา
เข้ า กั บ ความมื ด และสามารถมองเห็ น ดาวได้ ชัด เจนเหมื อ นเดิ ม
อีกครั้ง แต่เราก็สามารกใช้ไฟฉายที่ให้แสงไฟสีแดงทดแทนได้ หรือ
ทำ�ได้เองโดยง่ายด้วยการใช้นำ�ยาทาเล็บสีแดงทาที่หลอดไฟ หรือ
นำ�กระดาษแก้วสีแดงมาห่อที่ปากกระบอกไฟฉายก็ได้เช่นกัน
ทำ � ให้ ฉั น ได้ รู้ ว่ า ประเด็ น สำ � คั ญ ที่ แ ท้ จ ริ ง ของการดู ด าว ไม่ ใ ช่
การส่องดูเพียงเพื่อมองหาดาวอย่างเดียว แต่คือการที่เราได้ศึกษา
ตำ�แหน่งต่างๆ ของดวงดาวบนท้องฟ้า และสามารถแยกแยะให้เป็น
ว่ากลุ่มดาวต่างๆ มีการจัดเรียงตัวบนท้องฟ้าอย่างไร
เมื่อเราชำ�นาญแล้วก็จะสามารถใช้ทักษะการประกอบกับการใช้
กล้องโทรทรรศน์ เพื่อการศึกษาเชิงลึกต่อไปหรือถ้าอยากถ่ายภาพ
เก็บไว้ศึกษา ทางที่ดีก็คือใช้กล้องโทรทรรศน์บนอวกาศ หรือพวก
ดาวเทียม ส่งสัญญาณกลับมา แน่นอนว่าจะได้ภาพที่คมชัดกว่า
ส่องดูจากโลกแน่ๆ เพราะภาพที่เห็นจากโลกจะเห็นเฉพาะกลุ่มดาว
บางกลุ่ม และวัตถุทางท้องฟ้าบางอย่างนั้นก็เล็ก และแสงสว่าง
ริบหรี่เกินกว่าจะจับภาพได้
ถึงแม้เห็นด้วยตาก็เป็นแค่จุดแสงคล้ายๆ กันไปหมด แต่เราก็
ยังสามารถระบุสิ่งที่มองเห็นได้ว่าเป็นอะไร จากการสังเกตการจัด
เรียงตัวที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนของสิ่งนั้น และเมื่อเจอดาวดวงหนึ่ง
ก็สามารถโยงตำ�แหน่งไปยังอีกหนึ่ง ค่อยๆ ไล่ตามกันไป การบรรยาย
ของวิ ท ยากรเองก็ เ ป็ น ในลั กษณะเช่ น นั้ น ซึ่ งนั่ น ช่ วยให้ฉันเข้าใจ
ง่ายขึ้น การดูดาวจึงไม่ได้ยากอย่างที่คิดกัน
สิ่ ง ที่ ยิ่ ง ทำ � ให้ ฉั น ชอบและสนใจมากที่ สุ ด คื อ การเชื่ อ มโยง
ดวงดาวกับเรื่องราวของตำ�นานเทพเจ้ากรีก ทำ�ให้การจดจำ�กลุม่ ดาว
ง่ายขึน้ อีกเยอะ ฉันชอบอ่านตำ�นานเทพปกรณัมกรีกและโรมัน (Greek

ทดลองใช้กล้อง Solar Telescope

ฉันเคยพาเพือ่ นๆ พร้อมกับอาจารย์มาเข้าร่วมกิจกรรม Star Party
เมื่อเดือนมกราคม ที่ Dyffryn Gardens มาแล้วครั้งหนึ่ง ในครั้งนั้น
เป้าหมายก็คือต้องให้ทาง CAS สอนวิธีใช้กล้องโทรทรรศน์อันเก่าแก่
ที่ฉันค้นพบในห้องทดลองฟิสิกส์ของโรงเรียน แต่สุดท้ายในวันนั้น
ท้องฟ้าปิดและเต็มไปด้วยเมฆ เราก็เลยย้ายมาฟังบรรยายกันใน
ห้องแทน ทาง CAS ได้ ใช้ โปรแกรมดูดาว Stellarium สำ�หรับแสดง
ปรากฏการณ์ ข องท้ อ งฟ้ า และวั ต ถุ ต่ า งๆ เป็ น เครื่ อ งมื อ ประกอบ
การบรรยาย
นอกจากนี้ วิ ท ยากรยั ง ได้ แ นะนำ � พวกเราเกี่ ย วกั บ การดู ด าว
เผื่อว่าเราจะเอาไปดูที่โรงเรียนของเรา ความมืดของท้องฟ้าเป็นอีก
หนึ่งจุดสำ�คัญ สิ่งรบกวนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างจากโดยรอบ
ฝุ่นละอองบนท้องฟ้า ล้วนมีผลทำ�ให้เราสังเกตการณ์ได้ยาก สิ่งที่เรา
สามารถทำ�ได้คือระวังการสร้างมลภาวะทางแสง (Light pollution)
เนื่องจากแสงใช้เวลาระยะหนึ่งในการเดินทาง และถ้าเราใช้ไฟฉายที่
ให้แสงไฟสีขาวซึง่ เป็นช่วงแสงทีต่ ามองเห็น (Visible light) แสงนัน้ จะ
ยังคงอยู่ในอากาศรอบรอบตัวเราถึงแม้เราจะปิดไฟฉายไปแล้ว ต้อง
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กลุ่มดาวนายพรานที่ฉันวาด และภาพที่ถ่ายจากโรงเรียนของฉัน

and Roman Mythology) ฉันอ่านตัง้ แต่ฉนั ยังไม่รเู้ รือ่ งกลุม่ ดาว อวกาศ และดาราศาสตร์เลยด้วยซ้�ำ
แต่พอได้มารูว้ า่ ความสัมพันธ์ของเทพเจ้ากรีก วีรบุรษุ หรือแม้แต่สตั ว์ ในตำ�นานทัง้ หลาย มันเกิด
มาจากจินตนาการของคนสมัยก่อน ที่ ได้แรงบันดาลใจจากความสัมพันธ์ของดาวแต่ละกลุ่ม
นี่แหละ
ตำ�นานหนึ่งที่ฉันคุ้นเคยที่สุดคือตำ�นานของกลุ่มดาวนายพราน (Orion) กลุ่มดาวที่สามารถ
เห็นได้จากแทบทุกที่ของมุมโลก กับตำ�นาน “โอไรออน” นายพรานที่มีความสามารถที่สุด
แต่เสียตรงที่เป็นคนหลงตัวเองโอ้อวดว่าจะฆ่าสัตว์ ให้หมดจากโลก ได้ยินถึงเทพีแห่งพื้นดิน
ผู้คุ้มครองสัตว์ป่า “ไกอา” นางเลยโกรธและสั่งให้แมงป่องมาฆ่าโอไรออน แต่เทพีอาร์เตมิส
(เทพีแห่งดวงจันทร์ผู้มีชื่อเสียงในด้านการล่าสัตว์เช่นกัน) เกิดหลงรักโอไรออนเข้า ได้ขอร้อง
ให้ พ่ อ ของตนคื อ มหาเทพซุ ส ชุ บ ชี วิ ต โอไรออนให้ ไ ปเกิ ด เป็ น กลุ่ ม ดาว ส่ ว นแมงป่ อ งตั ว นั้ น ก็ ไ ด้ เ กิ ด เป็ น กลุ่ ม ดาวเช่ น กั น และเพื่ อ
ความปลอดภัยของนายพรานโอไรออน ซุสได้วางให้ทั้งสองอยู่คนละฟากฟ้ากัน จะขึ้นตกจากท้องฟ้าคนละเวลา และไม่มีวันได้เจอกัน
อีกนั่นเอง !
จากเรื่องราวนี้เอง ทำ�ให้ฉันสามารถแยกแยะกลุ่มดาวจากการจัดเรียงตัวและตำ�แหน่งของพวกมันบนท้องฟ้า อีกไม่กี่สัปดาห์ฉันก็จะ
ปิดเทอมแล้ว และจะได้ออกมาสังเกตท้องฟ้าที่เมืองไทยอย่างจริงๆ จังๆ อีกครั้ง

สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ของCardiff Astronomical Society: https://www.cardiff-astronomical-society.co.uk
https://www.baanjomyut.com/library_3/extension-1/orion/01.html
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by อาจารย์เจษฎ์

by อาจารย์ เ จษฎ์
https://www.facebook.com/OhISeebyAjarnJess/

			
"นี่ไม่ใช่หลุมอุกกาบาต
แต่เป็นหลุมระเบิดในประเทศไนจีเรีย"

มี

การแชร์ภาพของหลุมขนาดยักษ์ อ้างว่าเป็นผลจากอุกกาบาตตกใส่ที่
ไนจีเรีย ?! .. แต่ไม่จริงนะครับ !! หลุมยักษ์ที่เมือง Akure ของ
ประเทศไนจีเรียนี้ เกิดจากการระเบิดของรถบรรทุก ที่กำ�ลังขนส่งวัตถุระเบิด
สำ�นักข่าว AFP Factual ได้ตรวจสอบภาพที่แชร์กัน และระบุว่า
มีรายงานข่าวจากสื่อในประเทศไนจีเรีย ถึงการระเบิดของรถบรรทุก
ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 บนถนนเส้นทางที่เชื่อมระหว่างเมือง
Akure ไปยังเมือง Owo ในรัฐ Ondo ของประเทศไนจีเรีย
นาย Arakunrin Akeredolu ผู้ว่าการรัฐ Ondo ได้ทวีตเมื่อวันที่ 28
มีนาคม ว่าเขาได้ไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บแล้ว และปฏิเสธเรื่องที่บอกกันว่าหลุม
ดังกล่าวเกิดจากอุกกาบาต แต่เกิดจากความผิดพลาดของขบวนรถที่กำ�ลัง
ขนส่งวัตถุระเบิด บนทางหลวงสาย Akure-Owo ไปยังคลังเก็บในรัฐข้างเคียง
เจ้าหน้าที่ ได้สังเกตเห็นควันออกมาจากรถ และพยายามจะดับไฟอยู่หลายครั้ง
ก่อนที่มันจะระเบิดขึ้น
ภาพและข้อมูล แปลจาก : https://factual.afp.com/el-crater-en-esta-foto-fue-producido-por-el-estallido-de-un-camion-que-transportaba-explosivos-en
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"ถ้าแอร์ที่บ้านกินไฟ
ลองสลับไปเป็นโหมด Dry ดูไหมล่ะ"

ช่วง

ทำ�งานอยู่กับบ้าน work from home แบบนี้ หลายคนบ่นว่าค่าไฟฟ้า
พุ่งพรวดเลย ซึ่งจะมาจากทางที่เราใช้ไฟฟ้ากันมากขึ้น แถมเป็น
ช่วงอากาศหน้าร้อนด้วย จำ�นวนยูนิตของไฟฟ้าที่ใช้ไปก็สูงขึ้นตามมา
เบสิกของการแก้ปัญหานี้ คือ พยายามประหยัดไฟครับ ปิดไฟบ้าน ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
ทุกอย่างเมื่อไม่ได้ ใช้งาน
อย่าตุนของในตู้เย็นมากเกินไป จนตู้เย็นทำ�งานหนัก
เปิดแอร์ที่อุณหภูมิสูงขึ้นกว่าเดิม (เช่น เปิดที่ 27-28 องศาเซลเซียส แทนที่จะเป็น
23-24) และเปลี่ยนมาใช้พัดลมเป่า ช่วยให้ตัวเรารู้สึกสบายขึ้นแทน ฯลฯ
วิธีหนึ่งที่ทำ�ได้ผล แต่ไม่ค่อยมีใครรู้กัน คือ การสลับโหมดของแอร์ จากโหมด Cool
ให้เป็นโหมด Dry
โหมด Dry คือ โหมดลดความชื้น มักมีสัญลักษณ์บนรีโมตเป็นรูปหยดน้ำ� ในโหมดนี้
แอร์ จ ะทำ � หน้ า ที่ ล ดความชื้ น ของห้ อ งเท่ า นั้ น โดยจะเอาความความชื้ น ในอากาศดู ด เข้ า ไปใน
เครื่อง และกลั่นตัวเป็นไอน้ำ�ปล่อยทิ้งตามท่อ แอร์จะทำ�งานไม่หนัก กินไฟต่ำ�
โหมด Dry นี้ ไม่ได้ทำ�ให้ห้องเย็นขึ้นเหมือนโหมด Cool ซึ่งผมว่ามันเหมาะกับตอนที่เราเปิดแอร์ปกติให้ห้องเย็น
แล้วพักการทำ�งานของเครื่องบ้าง ขณะที่เราก็ยังรู้สึกสบายตัวอยู่ดี สบายกว่าตอนที่ไม่เปิดแอร์เลย เนื่องจาก
ความชื้นจากร่างกายจะถูกดึงออกไปกับแอร์ด้วย
อันนี้มาจากประสบการณ์ที่ใช้เองกับแอร์ที่บ้านนะครับ คิดเห็นอย่างไร
แลกเปลี่ยนกันได้ครับ
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Sci
Quiz

บ้านนักคิด

สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ในหลายประเทศ

ยังวิกฤต รวมทัง
้ ประเทศไทยของเราด้วย เหมียวเฝ้าติดตาม
อัปเดตสถานการณ์ทุกวัน พอดูมากฟังมาก็เริ่มงง ตกลงว่า
COVID-19 นี่ เ ป็ น “ชื่ อ ไวรั ส ” หรื อ “ชื่ อ โรค” กั น แน่
ไปดูเฉลยกัน

ผู้ได้รับรางวัลประจำ�ฉบับที่ 85

รางวัลที่ 1 ปิ่นโต NSTDA Eco No Waste ได้แก่
คุณจิตติศักดิ์ เสนาจักร์
รางวัลที่ 2 สมุดโน้ต I love science ได้แก่ คุณภูริภัทร หุวะนันทน์ คุณพงศธร วนิชย์ถนอม

ข่วงนีส
้ ถานการณ์เริม
่ ผ่อนคลายแต่เราก็ยง
ั วางใจไม่ได้นะฮะ แล้วก็อย่าลืมว่าโลกนีก
้ ไ็ ม่ได้มแ
ี ค่โรค
COVID-19 ยังมีโรคติดต่ออื่นๆ อีกหลายโรค ฉบับนี้เรามาทบทวนความรู้กันดีฮะว่า โรคติดต่อ
15 โรคที่เหมียวยกมานี้ มีเชื้ออะไรเป็นสาเหตุในการก่อโรค
วัณโรค

กาฬโรค

ทริคิโนซิส

ซาร์ส
เท้าช้าง

เอดส์

อีสุกอีใส

ฉี่หนู แอนแทรกซ์

ไข้เลือดออก บาดทะยัก

ตาแดง
มาลาเรีย

พิษสุนัขบ้า

กลาก

รางวัลประจำ�ฉบับที่ 86
รางวัลที่ 1 เสื้อยืด Sharing Economy
จำ�นวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 จานรองแก้ว World Scientist
จำ�นวน 2 รางวัล

ส่งคำ�ตอบมาร่วมสนุกได้ที่
กองบรรณาธิการสาระวิทย์ ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
หรือส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2564 7016 หรือทาง e-mail ที่ sarawit@nstda.or.th
อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ มาด้วยนะฮะ
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หมดเขตส่งคำ�ตอบ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลใน สาระวิทย์ ฉบับที่ 87
สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

Facebook Page:
นิตยสารสาระวิทย์
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คำ�คม
นักวิทย์

“Two things are infinite: the universe
and human stupidity;
and I'm not sure about the universe”
- Albert Einstein

กองบรรณาธิการ
สาระวิทย์

“สองสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด คือจักรวาล
และความโง่เขลาของมนุษย์
และผมเองก็ไม่ค่อยแน่ใจเกี่ยวกับจักรวาลเท่าใดนัก”
- อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (14 มีนาคม พ.ศ. 2422 - 18 เมษายน พ.ศ. 2498)

เ

ป็นศาสตราจารย์ทางฟิสิกส์และนักฟิสิกส์ทฤษฎีชาวเยอรมันเชื้อสายยิว ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นนั
กวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 20 เขาเป็นผู้เสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
กลศาสตร์ควอนตัม กลศาสตร์สถิติ และจักรวาลวิทยา เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ใน พ.ศ. 2464 จากการอธิบาย
ปรากฏการณ์โฟโทอิเล็กทริก และจาก "การทำ�ประโยชน์แก่ฟิสิกส์ทฤษฎี" ในทุกวันนี้ ไอน์สไตน์ยังคงเป็นที่รู้จักดีในฐานะ
นักวิทยาศาสตร์ที่โด่งดังที่สุด ทั้งในวงการวิทยาศาสตร์และนอกวงการ
สิทธิพิเศษสำ�หรับสมาชิก

ใบสมัครสมาชิก

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

สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ลิงก์

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

https://forms.gle/jnj86w6J58Y9Nqqb8

ติดต่อกองบรรณาธิการสาระวิทย์
ได้ทางอีเมล

หรือ Scan QR Code

sarawit@nstda.or.th

ที่อยู่

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

44

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วย

