A Team Bulletin
ที่ปรึกษา

ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ
จุมพล เหมะคีรินทร์

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
กุลประภา นาวานุเคราะห์

บรรณาธิการอำ�นวยการ
นำ�ชัย ชีววิวรรธน์

บรรณาธิการบริหาร
ปริทัศน์ เทียนทอง

กองบรรณาธิการ

รักฉัตร เวทีวุฒาจารย์
วัชราภรณ์ สนทนา
ภัทรา สัปปินันทน์
ศศิธร เทศน์อรรถภาคย์
วีณา ยศวังใจ
วริศา ใจดี

บรรณาธิการศิลปกรรม
จุฬารัตน์ นิ่มนวล

ศิลปกรรม

เกิดศิริ ขันติกิตติกุล

ผู้ผลิต

ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1177
โทรสาร 0 2564 7016
เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/sci2pub/
facebook page: นิตยสารสาระวิทย์

ติดต่อกองบรรณาธิการ

โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1177
อีเมล sarawit@nstda.or.th

Editor’s
Note
วันที ่

31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 02.22 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
ได้ ถ ู ก จารึ ก ไว้ ในอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ โลก ด้วยความร่วมมือของ
NASA และ SpaceX ในภารกิจ Demo-2 โดยจรวดฟัลคอน 9 ได้ถูกปล่อยออกจากฐานปล่อยจรวด
ณ ศูนย์อวกาศเคนเนดี รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เพื่อส่งนักบินอวกาศชาวอเมริกัน 2 คน ได้แก่
โรเบิร์ต เบห์นเคิน และดักลัส เฮอร์ลีย์ ขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติ
เดิมภารกิจ Demo-2 มีกำ�หนดการส่งนักบินอวกาศขึ้นสู่อวกาศ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.
2563 เวลา 03.33 น. (ตามเวลาประเทศไทย) แต่เนื่องจากสภาพอากาศบริเวณฐานปล่อยจรวดไม่
เอื้ออำ�นวย จึงประกาศเลื่อนการปล่อยจรวดออกไป
ความสำ�เร็จครั้งนี้นับเป็นการส่งมนุษย์ขึ้นสู่อวกาศจากแผ่นดินสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปี
และยังเป็นครั้งแรกที่ส่งมนุษย์ขึ้นสู่อวกาศด้วยจรวดของบริษัทเอกชน เพราะว่าในระยะเวลาตลอด
9 ปีที่ผ่านมานั้น การส่งนักบินอวกาศไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ ได้กระทำ�โดยผ่านทางจรวดโซยุส
(Soyuz) ของรัสเซียทั้งหมด
สำ�หรับเหตุผลที่ทำ�ให้เหตุการณ์ส่งมนุษย์ขึ้นสู่อวกาศในครั้งนี้เป็นข่าวใหญ่คนทั่วโลกให้ความสนใจ
แบ่งออกเป็นสาเหตุหลักๆ ได้ดังนี้ครับ
1. NASA ไม่ได้ส่งมนุษย์ขึ้นสู่อวกาศด้วยตตนเองมานาน 9 ปีแล้ว
2. ใช้จรวดของ SpaceX ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน ส่งนักบินอวกาศครั้งแรกของโลก
3. จรวด Falcon 9 สามารถนำ�กลับมาใช้ซ้ำ�ได้ ทำ�ให้ลดต้นทุนลงมาก
4. นับเป็นครั้งแรกที่จรวด Falcon 9 นำ�มาใช้ส่งคน
ถือเป็นการเริ่มยุคใหม่ทางอวกาศของสหรัฐฯ ที่สามารถใช้บริการภาคเอกชนส่งนักบินอวกาศขึ้นสู่
อวกาศได้ กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันและการร่วมมือทางเทคโนโลยีอวกาศระหว่างภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชนมากขึ้น
ต่อจากนี้ ไปเราจะได้เห็นการเดินทางสู่อวกาศกันบ่อยขึ้น ด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูกลง อุปกรณ์อำ�นวย
ความสะดวกในยานอวกาศที่ทันสมัยขึ้น โลกกำ�ลังก้าวเข้าสู่ยุคการท่องอวกาศในเร็ววันนี้

ปริทัศน์ เทียนทอง
บรรณาธิการ
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เรียบเรียงจาก BBC Thai
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
สำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

องค์ ก ารบริ ห ารการบิ น และอวกาศ
แห่ ง ชาติ ส หรั ฐ ฯ หรื อ นาซา พร้ อ ม
ด้วยบริษัทสเปซเอกซ์ ประสบความ
สำ � เ ร็ จ ใ น ก า ร ป ล่ อ ย ย า น แ ค ป ซู ล
"ดรากอน" (Crew Dragon Capsule)
ซึ่ ง เป็ น ระบบขนส่ ง มนุ ษ ย์ ขึ้ น สู่ ห้ ว ง
อวกาศ เมื่ อ วั น ที่ 30 พฤษภาคม
พ.ศ. 2563 เวลา 15.22 น. (ตาม
เวลาท้องถิ่น) หรือตรงกับวันที่ 31
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 02.22 น.
ตามเวลาในประเทศไทย หลังจากที่
ต้องเลื่อนการปล่อยมาแล้วครั้งหนึ่ง
เพราะสภาพอากาศไม่เอื้ออำ�นวย

ภารกิจ

ครัง้ ประวัตศิ าสตร์
ที่ชื่อ Demo-2
ซึ่ ง นำ � นั ก บิ น อวกาศทะยานขึ้ น จากแผ่ น ดิ น
สหรัฐฯ โดยจรวดฟัลคอน 9 ของสเปซเอกซ์ ใน
ครัง้ นี้ ถือเป็นครัง้ แรกในรอบ 9 ปี โดยนำ�ยาน
แคปซูล "ดรากอน" พร้อมนักบินอวกาศ 2 นาย
ประกอบด้วย นายดักลัส เฮอร์ลีย์ (Douglas
Hurley) วัย 53 ปี และนายโรเบิร์ต เบห์นเคน
(Robert Behnken) วัย 49 ปี กำ�หนดเทียบเท่า
กั บ สถานี อ วกาศนานาชาติ (ISS) ในเวลา
ประมาณ 21.29 น. ตามเวลาประเทศไทย ของ
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
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การนำ�ยานแคปซูล "ดรากอน" ทะยาน
ออกจากฐานที่ ศู น ย์ อ วกาศเคนเนดี ใ นรั ฐ
ฟลอริดาของสหรัฐฯ ท่ามกลางการรับชม
ของบุคคลสำ�คัญจากนาซา บริษทั สเปซเอกซ์
และประธานาธิบดี Donald Trump และ Mike
Pence รองประธานาธิบดีสหรัฐฯและภรรยา
Karen Pence รวมทัง้ ผูช้ มในบริเวณใกล้เคียง
และผู้ ช มทางออนไลน์ ร่ ว มเป็ น สั ก ขี พ ยาน
ในสภาพอากาศที่เป็นใจ
ความสำ � เร็ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ให้ ค วามหวั ง
แก่ อี ล อน มั ส ก์ ซี อี โ อคนดั ง ของกิ จ การ
ขนส่งอวกาศสเปซเอกซ์ ในการขยายเข้าสู่
อุตสาหกรรมอวกาศเพิ่มขึ้นและทำ�ให้ตลาด
นี้เติบโตขึ้นอีก ในขณะที่บริษัทโบอิงก็ได้ลง
นามสัญญาแบบเดียวกันเช่นกัน
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ทำ�ความรู้จักกับภารกิจ Demo-2
ภารกิจการเดินทางสูส่ ถานีอวกาศนานาชาติในครัง้ นี้ใช้ชอื่ ว่า
Demo-2 โดยจรวดฟัลคอน 9 ของสเปซเอกซ์ ซึ่งใช้นำ�ส่งยาน
ดรากอน ซึง่ มีความสำ�คัญอย่างยิง่ ต่ออเมริกา เพราะเป็นการเปิด
ประตูสยู่ คุ ใหม่ของวงการธุรกิจขนส่งอวกาศ ซึง่ จะเปิดเสรีให้ภาค
เอกชน อย่างเช่น โบอิงและสเปซเอกซ์เข้ามาประกอบการเชิง
พาณิชย์ ได้อย่างเต็มที่ โดยนาซาคาดว่าจะมอบหมายให้บริษัท
เอกชนเป็นผู้ดำ�เนินภารกิจทั้งหมดที่เป็นการขนส่งมนุษย์ขึ้นสู่
วงโคจรต่ำ�ของโลก (Low Earth Orbit) หลังจากนี้
ยิ่งไปกว่านั้น การปล่อยยานดรากอนยังเป็นการเรียกคืน
สถานะชาติมหาอำ�นาจด้านอวกาศของสหรัฐฯ หลังจากวิกฤติ
การเงิ น ทำ � ให้ น าซาต้ อ งยุ ติ ก ารใช้ ง านยานขนส่ ง อวกาศ

นายโรเบิิร์์ต เบห์์นเคน
(Robert Behnken)

นายดัักลััส เฮอร์์ลีีย์์
(Douglas Hurley)

แอตแลนติส ซึง่ มีคา่ ใช้จา่ ยสูงไปเมือ่ ปี ค.ศ. 2011 และต้องหันไป
พึ่งพารัสเซีย โดยใช้ยานโซยุซนำ�ส่งมนุษย์ขึ้นสู่ห้วงอวกาศแทน
ผูท้ ี่ได้รบั คัดเลือกให้เป็นนักบินอวกาศในภารกิจประวัตศิ าสตร์
ครัง้ นี้ ได้แก่ นายดักลัส เฮอร์ลยี ์ (Douglas Hurley) วัย 53 ปี และ
นายโรเบิร์ต เบห์นเคน (Robert Behnken) วัย 49 ปี ซึ่งต่างก็มี
ประสบการณ์ยาวนาน ในงานด้านการสำ�รวจอวกาศ ทัง้ ยังเคยขึน้
ปฏิบตั ภิ ารกิจในห้วงอวกาศมาแล้วถึงสองครัง้ ในครัง้ นีท้ งั้ สองยัง
ต้องผ่านขัน้ ตอนพิเศษ คือการกักตัวควบคุมโรคและตรวจหาเชือ้
ไวรัสก่อโรคโควิด-19 ก่อนขึ้นสู่ห้วงอวกาศอีกด้วย เพื่อให้แน่ใจ
ว่าจะไม่เป็นพาหะแพร่เชื้อโรคระบาดบนสถานีอวกาศนานาชาติ
ยังไม่แน่ชัดว่าเฮอร์ลีย์และเบห์นเคนจะอยู่ปฏิบัติภารกิจที่สถานี
อวกาศนานาชาตินานเท่าใดก่อนกลับสู่โลก แต่มีรายงานว่าน่าจะ
ใช้เวลาไม่เกิน 4 เดือน ห้องนักบินมีการใช้งานจอสัมผัสและมีการ
ปรับปรุงใหม่จากต้นแบบกระสวยอวกาศของนาซาในหลายเรื่อง
ส่วนชุดปรับความดันหรือชุดมนุษย์อวกาศ รุ่นใหม่ SpaceX
spacesuit หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “Starman suit” ที่นักบิน
อวกาศเฮอร์ลีย์และเบห์นเคนสวมใส่ ก็เป็นแบบปรับปรุงใหม่ ซึ่ง
มีโครงสร้างเพรียวบางลงไม่หนาเทอะทะเหมือนเก่า
สำ�หรับชุดนักบินอวกาศ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. IVA (Intravehicular Activity) สำ�หรับสวมใส่ภายในยานทีป่ รับ
ความดันแล้ว
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2. EVA (Extravehicular Activity) สำ�หรับสวมใส่เพื่อปฏิบัติงาน
ภายนอกยานหรือนอกสถานีอวกาศ โดยชุดสีขาวทำ�มาจาก
เทฟลอน PTFE หรือ Nomex และใต้ชนั้ สีขาวยังมีอกี 7-8 ชัน้
เป็นฉนวนอะลูมเิ นียมกันความร้อน 4-5 ชัน้ ชัน้ หล่อทำ�ความเย็น
และชั้นผ้าไนลอนอยู่ชั้นในสุด ซึ่งชุดประเภทนี้สามารถกัน

ความร้อนได้ประมาณ 120 องศาเซลเซียส และความเย็นได้
ถึงประมาณ -150 องศาเซลเซียส
3. IEVA (Intra/Extravehicular Activity) สามารถใส่ท�ำ งานได้ทงั้
ภายในและนอกยาน
ชุด Starman suit ที่ใช้ ในภารกิจ Demo-2 ทำ�มาจากผ้า
ประเภทไนลอนเคลือบยูรีเทน เมื่อต้องออกไปนอกยานหรือนอก
สถานีอวกาศก็จะต้องใส่ชุดแบบ EVA (ExtraVehicular Activity)
SpaceX Crew Dragon นำ�มนุษย์
ไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS)
สำ�คัญอย่างไร?
นับตั้งแต่นาซาได้ยกเลิกโครงการกระสวยอวกาศไปในปี
ค.ศ. 2011 ก็ ไม่เคยมีนักบินอวกาศเดินทางออกจากแผ่นดิน
ของสหรัฐฯเพื่อไปยังอวกาศอีกเลย แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า
สหรัฐฯ ไม่ได้มนี กั บินอวกาศมา 9 ปีแล้ว แต่เป็นเพราะว่าในการส่ง
นักบินอวกาศไปยังสถานีอวกาศนานาชาติตลอด 9 ปีทผี่ า่ นมานัน้
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ได้กระทำ�โดยผ่านทางจรวดโซยุส (Soyuz) ของรัสเซีย
ทั้งหมด
ด้วยนาซานั้นเล็งเห็นว่า ในอนาคตการเดินทาง
อวกาศควรจะเป็นเรือ่ งของบริษทั เอกชน และรัฐควร
ทีจ่ ะถอยตัวออกจากการยึดครองการเดินทางอวกาศ
เอาไว้เพียงฝ่ายเดียว จึงเลือกทีจ่ ะ Outsource การส่ง
นักบินอวกาศให้กับบริษัทเอกชนแทน
โดยในปัจจุบัน มีบริษัทโบอิง และสเปซเอกซ์ ที่
ได้เซ็นสัญญากับรัฐบาลสหรัฐฯ ในการพัฒนาระบบ
ขนส่งมนุษย์ไปยังอวกาศทางพาณิชย์ Commercial
Crew Development (CCDev) การปล่อยให้ภาค
เอกชนเข้ามาร่วมพัฒนานั้น ก่อให้เกิดการแข่งขัน
ลดการผูกขาด และช่วยพัฒนาเทคโนโลยีให้ทนั สมัย
และลดต้นทุนการข่นส่งได้อย่างมาก
นอกไปจากนี้ จรวดฟันคอน 9 ของสเปซเอกซ์
นั้ น มี ค่ า ใช้ จ่ า ยเพี ย งประมาณ $58 ล้ า นเหรี ย ญ
ซึง่ ถูกกว่าโครงการกระสวยอวกาศเดิมเป็นอย่างมาก
และถูกกว่าแม้แต่จรวด Soyuz ของรัสเซีย
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Cover
Story

โดยภารกิ จ Demo-2 นี้ เป็ น เพี ย งภารกิ จ ในการ
"ทดสอบ" การขนส่ ง มนุ ษ ย์ ขึ้ น ไปยั ง วงโคจรและ
เทียบเท่ากับสถานีอวกาศนานาชาติเพียงเท่านั้ น ยั งมี
ภารกิจอีกมากทีจ่ ะตามมาในภายหลัง รวมไปถึงภารกิจของ
ยานจากบริษัทโบอิง อีกด้วย
ยิ่งไปกว่านั้น การส่งมนุษย์กลับขึ้นไปยังอวกาศจาก
ผืนดินของสหรัฐฯ โดยภาคเอกชนในครั้งนี้ ยังนับเป็น
ก้ า วสำ � คั ญ อี ก ก้ า วหนึ่ ง ของแผนระยะยาวของสหรั ฐ ฯ
ทีจ่ ะส่งมนุษย์กลับไปยังดวงจันทร์และดาวอังคารในอนาคต
อันใกล้
สิ่งที่แน่ชัดที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คือ ยุคสมัยของการเดิน
ทางไปยังอวกาศโดยภาคเอกชนได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
เรียบเรียงจาก
https://www.bbc.com/thai/international-52820264
https://www.facebook.com/photo?fbid=3188267794570146
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แพลตฟอร์มจับคูค
่ วามต้องการ “ผูใ้ ห้” และ “ผูร้ บ
ั ”
อุปกรณ์ทางการแพทย์

เครือ

ข่ายรัฐและเอกชนจับมือพัฒนา “ระบบจับคู่ความต้องการอุปกรณ์
ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลและผู้ต้องการสนับสนุนอุปกรณ์”
เพื่อให้เกิดการส่งมอบที่ตรงความประสงค์อย่างรวดเร็วและเริ่มเปิดตัวการใช้งานเพื่อ
รับมือสถานการณ์ โควิด-19 แล้วในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยการดำ�เนินการพัฒนา
แพลตฟอร์มนีเ้ ป็นความร่วมมือระหว่าง สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) บริษัทเน็ตเบย์ จำ�กัด (มหาชน) เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย (UHosNet) และสำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำ�นวยการ สวทช. กล่าวว่า มีผลงานอุปกรณ์ทางการแพทย์
มากมายทีม่ กี ารคิดค้นและผลิตขึน้ โดยนักวิจยั ไทย แต่ปญ
ั หาหนึง่ ทีย่ งั มีอยูใ่ นประเทศคือการไม่
ทราบถึงความต้อง (Demand) อุปกรณ์ทางการแพทย์ของสถานพยาบาล และปริมาณอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่ผู้สนับสนุนสามารถมอบให้ (Supply) แบบเป็นภาพรวมของทั้งประเทศ จึง
ทำ�ให้การสนับสนุนความช่วยเหลือไม่ครอบคลุมหรือตรงจุด ดังจะเห็นได้จากสถานการณ์วกิ ฤติ
โควิด-19 ที่โรงพยาบาลต่างต้องร้องขอการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างฉุกละหุกผ่านสือ่
ต่างๆ หน่วยงานพันธมิตรทัง้ 4 จึงได้มาร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์ม “ระบบบริหารความต้องการ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Devices Demand-Supply Matching Platform)” เพื่อ
รับมือกับภาวะวิกฤติที่ประเทศกำ�ลังเผชิญ
พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเน็ตเบย์ จำ�กัด (มหาชน) เสริมว่า
แพลตฟอร์มทีร่ ว่ มกันพัฒนาขึน้ จะทำ�หน้าทีเ่ ป็นสือ่ กลางรวบรวมข้อมูลความต้องการรับบริจาค
เครือ่ งมือทางการแพทย์จากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลซึง่ เป็นฝ่ายอุปสงค์ แล้วเชือ่ มโยงไป
ยังฝ่ายอุปทานทีเ่ ป็นผูต้ อ้ งการสนับสนุนอุปกรณ์แบบเรียลไทม์ ทำ�ให้ทงั้ 2 ฝ่ายทราบถึงสถานะ

ความต้องการของกันและกัน โดยผูส้ นับสนุน
สามารถดำ�เนินการตกลงสนับสนุนอุปกรณ์
ทางการแพทย์ได้ ในระบบ โดยไม่ตอ้ งทำ�เรือ่ ง
ติดต่อไปยังสถานพยาบาล รวมถึงสามารถ
แจ้งถึงสถานะการจัดส่งอุปกรณ์ ในระบบได้
ด้วยเช่นกัน จึงเป็นการลดความซับซ้อนใน
การติดต่อประสานงาน รวมถึงสามารถช่วย
เหลือได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว ทั้งนี้ทั้ง
2 ฝ่ายสามารถเข้าใช้งานแพลตฟอร์มได้ที่
www.mds4covid19.in.th
ศันสนีย์ ทักษ์ศริ ิ ผูจ้ ดั การฝ่ายบริหารงาน
โครงการ กล่าวว่า ในตอนนี้ระบบพร้อมให้
บริการแล้ว โดยในเฟสแรกนี้ ‘การขนส่ง
อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ’ ผู้ ป ระสงค์ จ ะ
สนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ยั ง ต้ อ งดำ � เนิ น การจั ด
ส่ ง ของด้ ว ยตนเองอยู่ แต่ ใ นอนาคตเฟส
2 โครงการอยู่ระหว่างการประสานงานกับ
บริษัทด้านโลจิสติกให้เข้ามาเป็นตัวกลางใน
ระบบ เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดเป็นระบบนิเวศ
(Ecosystem) ทีส่ มบูรณ์แบบมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้
สำ�หรับผู้ที่ต้องการให้การสนับสนุนอุปกรณ์
ทางการแพทย์ ปัจจุบันแพลตฟอร์มได้จัด
ทำ�ข้อมูลอธิบายรายละเอียดของอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่สถานพยาบาลต้องการรับ
บริจาคไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถ
ศึ ก ษาข้ อ มู ล ของอุ ป กรณ์ แ ต่ ล ะชนิ ด ก่ อ น
ทำ�การบริจาค เพื่อสนับสนุนได้อย่างถูกต้อง
ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง

รายละเอียดเพิ่มเติม >>
https://bit.ly/3gm02ib
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ปลายปี 64 เร็วสุดที่จะได้ใช้
“วัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย”

เมือ
่

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ในงานแถลงข่าวสถานการณ์ โรคโควิด-19
ทีก่ ระทรวงสาธารณสุข นพ.นคร เปรมศรี ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนในประเทศไทยว่า สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้ร่วมมือกับ
สำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประสานให้มีการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ในประเทศ
โดยมีหน่วยงานต่างๆ ริเริ่มพัฒนาวัคซีนต้นแบบขึ้น 6 ส่วน ได้แก่ 1) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย บริษัทไบโอเนท-เอเชีย จำ�กัด และ สวทช. 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
สวทช. 3) มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สวทช. 4) มหาวิทยาลัยมหิดล
(ศิริราช) และ สวทช. 5) มหาวิทยาลัยมหิดล 6) สวทช. ซึ่งทุกส่วนกำ�ลังพัฒนาไปในทิศทาง
เดียวกับการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลก
ขณะนีม้ วี คั ซีน 2 ตัว ได้เริม่ ทดสอบในสัตว์ทดลองแล้ว ตัวแรกคือ ดีเอ็นเอวัคซีน ทีพ่ ฒ
ั นา
โดย บริษทั ไบโอเนท-เอเชีย จำ�กัด ได้เริม่ ทดลองในหนู และตัวทีส่ องคือ เอ็มอาร์เอ็นเอวัคซีน
ที่พัฒนาโดยคณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ ได้ผ่านการทดลองในหนูแล้วและกำ�ลังเริ่มทดลอง
ในลิง อย่างไรก็ตามวัคซีนที่พัฒนาจะต้องผ่านการทดสอบในสัตว์ทดลองจนได้ผลเป็นที่
พอใจทั้งความปลอดภัยและการกระตุ้นภูมิคุ้มกันจึงจะเริ่มนำ�มาทดสอบในคนได้ โดยระยะ
การทดสอบในคนจะแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ความปลอดภัย ทดสอบในอาสาสมัคร 30-50 คน
ระยะที่ 2 การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ทดสอบในอาสาสมัคร 250-500 คน และระยะที่ 3 การให้ผล
ป้องกันโรค ทดสอบในอาสาสมัครมากกว่า 1,000 คน

ส่ ว นในระดั บ นานาชาติ ข้ อ มู ล ณ
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เริ่มมีการ
ทดสอบวัคซีนในคนแล้วทั้งหมด 10 ชนิด
ในประเทศจีน 5 ชนิด สหรัฐอเมริกา 2 ชนิด
อั ง กฤษ เยอรมนี และออสเตรเลี ย
ประเทศละ 1 ชนิ ด โดยมี ก ารทดลอง
ในสัตว์ทดลองแล้วอีก 114 ชนิด ซึ่งรวม
ของประเทศไทยด้วยแล้ว จะเห็นได้ว่าการ
ทำ�งานของประเทศไทยแม้จะเป็นไปได้ช้า
กว่าประเทศแนวหน้าแต่ก็ไม่ได้จัดอยู่ในแถว
หลัง ถือได้ว่าอยู่ในกลุ่มที่ทำ�วิจัยและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้
สร้างพันธมิตรกับนานาชาติในการร่วมมือ
วิจัยพัฒนาวัคซีน เพื่อให้เกิดการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ร วมถึ ง เกิ ด การจั ด ซื้ อ วั ค ซี น ที่
ผลิตได้ร่วมกัน เพื่อให้ประเทศไทยมีวัคซีน
ใช้ ในเวลาที่ ใกล้เคียงกับประเทศอื่น
นพ.นครทิง้ ท้ายว่า หากประเทศแนวหน้า
สามารถวิ จั ย และพั ฒ นาได้ ต ามแผน
คาดว่าในอีก 12-18 เดือนข้างหน้าจะมีวคั ซีน
โควิด-19 ใช้ แต่หากเกิดการสะดุดติดขัด
ก็ ต้ อ งปรั บ รู ป แบบวั ค ซี น ใหม่ ซึ่ ง จะต้ อ ง
ใช้ เ วลาในการดำ � เนิ น งานวิ จั ย สำ � หรั บ
ประเทศไทยนั้นถ้าเป็นไปตามแผนน่าจะ
เริ่มดำ�เนินการทดสอบวัคซีนในคนได้ช่วง
ปลายปี พ.ศ. 2563 หรือต้นปี พ.ศ. 2564
และหากเป็นไปตามแผนประเทศไทยก็จะ
ผลิตวัคซีนได้ช่วงปลายปี พ.ศ. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม >>
https:/bit.ly/2XtLX9H

มิถุนายน 2563

10

ระเบี
ย
ง
ข่าววิทย์เทคโนฯ ไทย

นวัตกรรม “ผู้ช่วยแพทย์คัดกรองต้อหิน”
ลดความเสี่ยงตาบอดสนิท

คณะ

วิ ศ วกรรมศาสตร์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ธรรมศาสตร์ (TSE) เผยนวั ต กรรม
“ผู้ช่วยแพทย์คัดกรองต้อหิน” เพื่อช่วย
จักษุแพทย์คดั กรองผูป้ ว่ ยและวินจิ ฉัยตัง้ แต่
ระยะแรก โดยการนำ�ภาพขั้วประสาทตา
ของผู้ ป่ ว ยจากโรงพยาบาลมาสแกนเข้ า
โปรแกรมเพื่อตรวจหาความผิดปกติ ผ่าน
การใช้ เ ทคโนโลยี Image processing
ค้ น หาและประมวลผลการเปลี่ ย นแปลง
ของขั้วประสาทตาในบางตำ�แหน่งที่จักษุ
แพทย์ อ าจเห็ น ได้ ไม่ ชั ด ซึ่ ง หากผู้ ป่ ว ย
สามารถตระหนักรู้และเข้ารับการรักษาได้
อย่างรวดเร็ว จะช่วยป้องกันไม่ ให้ต้อหิน
กระทบการมองเห็นจนรุนแรงเป็นเหตุของ
การตาบอดสนิดได้
รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรีชานนท์
อาจารย์ ป ระจำ � ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า
และคอมพิ ว เตอร์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) ผู้พัฒนา
และคิดค้นนวัตกรรมนี้กล่าวว่า “โรคต้อหิน”
หรือ “โรคความเสื่อมขั้วประสาทตา” ถือ
เป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพคนไทย เนื่องจาก
ในระยะแรกของโรคผู้ป่วยมักไม่ได้มีอาการ
ผิดปกติให้สังเกต ผู้ป่วยจะค่อยๆ สูญเสีย
การมองเห็ น และลุ ก ลามรุ น แรงจนถึ ง ขั้ น

บอดสนิท ซึง่ การรักษาโรคนี้ ไม่สามารถรักษา
ให้ ห ายขาดได้ ทำ � ได้ เ พี ย งควบคุ ม อาการ
ภายใต้การดูแลของจักษุแพทย์ นอกจาก
นี้ประเทศไทยยังประสบสภาวะขาดแคลน
เนื่ อ งจากมี แ พทย์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทาง
หรื อ อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ที่ ทั น สมั ย ใน
การรักษาโรคต้ อ หิ น ที่ โรงพยาบาลรั ฐและ
เอกชนขนาดใหญ่เท่านั้น
“เพื่ อ ให้ ค นไทยเข้ า ถึ ง โอกาสในการ
วินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็ว คณะวิจัยจึงได้
พั ฒ นานวั ต กรรม ‘ผู้ ช่ ว ยแพทย์ คั ด กรอง
ต้ อ หิ น ’ ผ่ า นการใช้ เ ทคโนโลยี Image
processing ค้ น หาและประมวลผลการ
เปลี่ ย นแปลงของขั้ ว ประสาทตาในบาง
ตำ�แหน่งที่จักษุแพทย์อาจเห็นได้ไม่ชัด จาก
การประมวลผลของโปรแกรมจะทำ�ให้จักษุ
แพทย์เห็นค่าความผิดปกติได้ง่ายขึ้น และ
สามารถวิ นิ จ ฉั ย ได้ ว่ า ผู้ นั้ น ควรเข้ า รั บ การ
รั ก ษาต้ อ หิ น หรื อ ไม่ หรื อ ในกรณี ที่ กำ � ลั ง
รักษาอยู่ก็สามารถใช้เทคโนโลยีนี้ติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของขั้วประสาทตาได้ โดย
ไม่ต้องอาศัยทักษะความชำ�นาญที่ผ่านการ
สั่ ง สมประสบการณ์ ม าเป็ น เวลานานของ
จักษุแพทย์ ช่วยลดความยุง่ ยากในการทำ�งาน
นวั ต กรรมนี้ ไ ด้ ผ่ า นการทดสอบความ
แม่ น ยำ � เบื้ อ งต้ น แล้ ว พบว่ า สามารถช่ ว ย
สังเกตความผิดปกติในบางตำ�แหน่งที่ยาก
แก่การสังเกตจากภาพถ่ายปกติ ในอนาคต
หลังจากผ่านการพัฒนาให้ ใช้งานได้ง่ายขึ้น
จะเปิดให้ โรงพยาบาลในกำ�กับของรัฐและ
เอกชน รวมถึ ง หน่ ว ยงานทางการแพทย์
เฉพาะทางใช้ ฟ รี เพื่ อ ลดข้ อ จำ � กั ด การ
คั ด กรอง โดยจะมี ก ารจั ด อบรมวิ ธี ก ารใช้
โปรแกรมให้
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ภาพการประมวลผลต้้อหิิน ผ่่านโปรแกรม
'ผู้้�ช่่วยแพทย์์คััดกรองต้้อหิิน'

ทั้งนี้ “โปรแกรมผู้ช่วยแพทย์คัดกรอง
ต้อหิน” หรือ “โปรแกรมช่วยแพทย์ ในการ
ตรวจหาการเปลี่ยนแปลงในการดำ�เนินโรค
ของผู้ป่วยต้อหิน (Medical Assistant’s
Program as an Aid to Detect Glaucoma
Progression)” ได้รับ
รางวัล Silver
Medal จากการ
ประกวดนวัตกรรม
นานาชาติ ครั้งที่ 47
ณ นครเจนีวา
สมาพันธรัฐสวิส

รองศาสตราจารย์์ ดร.นพพร ลีีปรีีชานนท์์

รายละเอียดเพิ่มเติม >>
https://bit.ly/2X0jCbW
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ชุดตรวจเมล็ดพันธุ์ลูกผสม
เพิ่มโอกาสส่งออกไปต่างประเทศ

ศูนย์

พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำ�นักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พัฒนาชุดตรวจ
HybridSure (ไฮบริดชัวร์) โดยประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีเครือ่ งหมายดีเอ็นเอแบบลําดับเบสเดีย่ ว
(Single Nucleotide Polymorphism) หรือ สนิป (SNP) เพื่อทดสอบเอกลักษณ์พันธุ์พืช
ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุล์ กู ผสม (F1 hybrid seeds) ทีส่ �ำ คัญประเทศหนึง่ ของ
โลก เนื่องจากไทยได้เปรียบด้านทำ�เลที่ตั้ง ความอุดมสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศที่
เหมาะสม ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนเกษตรกรไทยมีทักษะความชำ�นาญด้าน
การผลิตเมล็ดพันธุ์สูง ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทยจึงเติบโตอย่างมาก อย่างไรก็ตาม
ปัจจัยสำ�คัญที่มองข้ามไม่ได้ เพราะส่งผลตรงต่อราคาขายเมล็ดพันธุ์ คือ การที่เมล็ดพันธุ์
ผ่านการทดสอบเอกลักษณ์เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์
ดร.วิรลั ดา ภูตะคาม นักวิจยั ศูนย์ โอมิกส์แห่งชาติ ไบโอเทค สวทช. อธิบายว่า การทดสอบ
ความบริสทุ ธิข์ องเมล็ดพันธุด์ ว้ ยเทคนิคเครือ่ งหมายโมเลกุลสนิปกำ�ลังได้รบั ความนิยมเพิม่ มาก
ขึน้ เนือ่ งจากในจีโนมของพืชมีเครือ่ งหมายโมเลกุลสนิปอยูเ่ ป็นจำ�นวนมาก และการตรวจความ
บริสุทธิ์ด้วยวิธีการนี้ทำ�ได้รวดเร็วและแม่นยำ�กว่าวิธีการดั้งเดิม จึงตั้งใจที่จะพัฒนาชุดตรวจ
HybridSure สำ�หรับใช้ตรวจสอบพืชเศรษฐกิจไทย พริก แตงกวา แตงโม เมล่อน และมะเขือเทศ
เพื่อแยกความเป็นเอกลักษณ์ระหว่างสายพันธุ์ตอบสนองอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์
“การทดสอบด้วยชุดตรวจ HybridSure ทำ�ได้ โดยนำ�ตัวอย่างสายพันธุ์พ่อและแม่ที่ใช้
ผลิตลูกผสมมาวิเคราะห์ลําดับนิวคลีโอไทด์ของจีโนมิกดีเอ็นเอ ค้นหาตําแหน่งของสนิปที่
ครอบคลุมทั้งจีโนม โดยใช้วิธี Genotyping-by-sequencing (GBS) ซึ่งสามารถค้นหาจีโนไทป์
ได้ครัง้ ละหลายพันเครือ่ งหมาย สามารถแยกเอกลักษณ์ระหว่างสายพันธุ์ และสามารถใช้ยนื ยัน
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ความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ เมื่อได้ตําแหน่ง
ของสนิปที่มีความแตกต่างระหว่างสายพันธุ์
พ่ อ และแม่ จึ ง นำ � ไปทดสอบกั บ ตั ว อย่ า ง
ลู ก ผสมโดยใช้ เ ทคนิ ค MassARRAY®
System ซึ่งสามารถตรวจสอบการปนเปื้อน
ได้
ขั้นตอนการตรวจและวิเคราะห์ผลจะ
ใช้เวลาน้อยกว่า 1 วัน รวดเร็วกว่าวิธีการ
เดิมที่ ใช้เวลา 6-12 เดือน นอกจากนั้น
ยังมีความถูกต้องสูงกว่ามาก นับเป็นการ
เพิม่ ขีดความสามารถให้มคี วามแม่นยำ�และ
ใช้เวลาสั้นที่สุดในปัจจุบัน”
ชุดตรวจไฮบริดชัวร์ได้รบั รางวัลชนะเลิศ
จากการนำ�เสนอผลงานในโครงการ Leaders
in Innovation Fellowships Programme
(LIF) ประจำ�ปี 2562 สนับสนุนโดย Newton
Fund และ The Royal Academy of
Engineering (RAEng) สหราชอาณาจักร
เพื่อสนับสนุนการสร้างศักยภาพความเป็น
ผูป้ ระกอบการให้กบั นักวิจยั ของประเทศไทย
และสนั บ สนุ น ให้ ผ ลงานวิ จั ย เกิ ด การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อีกทั้งยังได้รับรางวัล
The Most Fundable Innovation Award
ในงาน The Asia Innovates Summit 2019
จั ด ขึ้ น เมื่ อ เดื อ นตุ ล าคม พ.ศ. 2562 ณ
กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

รายละเอียดเพิ่มเติม >>
https://bit.ly/2M1eONc
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ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน
(สับปะรด) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บ่มเพาะผู้ประกอบการด้วย วทน.
เสริมแกร่งเศรษฐกิจ
“ที่ นี่ เ ป็ น โรงคั ด บรรจุ ผ ลสดทั น สมั ย
แห่งแรกของประเทศไทย ที่มีเครื่องจักร
และกระบวนการผลิตมาตรฐานครบวงจร
มีกำ�ลังการผลิตผลสับปะรดสดเพื่อส่งออก
3 ตันต่อชั่วโมง และยังสามารถประยุกต์ ใช้
เทคโนโลยีของศูนย์ ในการผลิตผลิตภัณฑ์
ผลไม้ชนิดอื่น
“ปัจจุบันศูนย์ฯ มีขอบเขตการบ่มเพาะ
เทคโนโลยี ก ารคั ด บรรจุ แ ละแปรรู ป คื อ
1) การแบ่งเกรดและคัดบรรจุสบั ปะรดผลสด
2) การเคลือบผิวผลไม้ 3) การผลิตผลไม้
ตัดแต่ง มะม่วง ขนุน และสับปะรด 4) การ
บริหารจัดการห้องเย็น 5) การผลิตสับปะรด
กวน แยมสับปะรด น้�ำ สับปะรดผสมว่านหาง
จระเข้ มะม่วงกวน และ 6) การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อสับปะรด”

ส

ถ า บั น วิ จั ย วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ขับเคลือ่ นโครงสร้างพืน้ ฐานด้วย “ศูนย์การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตภาพ
และมูลค่าพืชไร่ชุมชน (สับปะรด) จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์” มุง่ บ่มเพาะผูป้ ระกอบการ
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพือ่ ช่วย
เสริมความเข้มแข็งให้กบั เศรษฐกิจของไทย
ด้านการขยายตลาดส่งออกสับปะรดผลสด
และผลไม้อื่นหลังวิกฤตโควิด-19
ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว.
กล่าวว่า ศูนย์นี้มีรูปแบบการบริหารจัดการ
เพื่ อ มุ่ ง ใช้ ป ระโยชน์ เ ป็ น ศู น ย์ เ รี ย นรู้ แ ละ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน วทน. เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ผปู้ ระกอบการ เกษตรกร
และวิสาหกิจชุมชน
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ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์
วว. ในฐานะผู้บริหารศูนย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า
ศูนย์จะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบภายใน
ปี พ.ศ. 2563 หลังผ่านการรับรองมาตรฐาน
GMP เพื่อส่งเสริมการผลิตและจำ�หน่าย
สับปะรดผลสดมาตรฐานส่งออก และจะ
จัดการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ ให้แก่
เกษตร ในเรือ่ งเทคโนโลยีเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่
และการแปรรูปผลผลิตทางเกษตร
“ โ ด ย ศู น ย์ ยั ง มี บ ท บ า ท อื่ น ใ น
อุตสาหกรรม คือ การเป็นที่ปรึกษาให้แก่
เกษตรกรในเรื่ อ งการสร้ า งความเชื่ อ มั่ น

เกี่ ย วกั บ มาตรฐานของผลผลิ ต ให้ แ ก่
ผู้ประกอบการ และยังเป็นตัวกลางสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพือ่ ยกระดับ
การวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
เทคโนโลยีการเกษตรในพื้นที่เพาะปลูก ผล
ที่คาดว่าจะเกิดในระยะยาว คือ เกษตรกร
มี ค วามสามารถพั ฒ นาคุ ณ ภาพผลผลิ ต
มีอำ�นาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง และมี
รายได้เพิ่มขึ้นจากการส่งออกสินค้าอย่างต่อ
เนื่อง ซึ่งจะทำ�ให้ผู้ประกอบการ เกษตรกร
และวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนในพื้ น ที่ แ ละพื้ น ที่ ใ กล้
เคียงมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือ
ขอรับบริการได้ที่
นางสาวกัลยา โมกขพันธุ์
โทรศัพท์ : 0 2577 9012
โทรสาร : 0 2577 9004
E-mail : ppp_pkn@tistr.or.th
หรือ tistr@tistr.or.th

รายละเอียดเพิ่มเติม >>
https://bit.ly/3c3Oixo

มิถุนายน 2563

14

หน้ข่าาววิต่ทย์า- ง
เทคโนฯ โลก

นักวิจัยจีนเผย “วัสดุใหม่” ความท้าทายในการคิดค้น
วัสดุทางวิศวกรรมยานยนต์และอวกาศ
อวีซ๋ หู่ ง ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนใน
เหอเฝย ผูน้ �ำ ทีมวิจยั กล่าวว่า วัสดุใหม่นี้
สร้างขึน้ มาจาก “เซลลูโลสนาโนไฟเบอร์
(CNF)” แหล่งทรัพยากรณ์สเี ขียวทีอ่ ดุ ม
สมบูรณ์ทสี่ ดุ หาได้จากพืชหรือแบคทีเรีย
“วัสดุดงั กล่าวมีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ไม่ถึง 1 ใน 10,000 ของเส้นผมมนุษย์
มีคณ
ุ สมบัตใิ นระดับจุลภาคทีแ่ ข็งแกร่ง
กว่าเหล็ก แต่ยังมีคุณสมบัติในระดับ
มหภาคอ่อนแอกว่าวัสดุทั่วไปที่ ใช้อยู่
เดิมเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้การจะ
สร้างวัสดุเซลลูโลสนาโนไฟเบอร์ที่มี
ประสิทธิภาพสูง จึงยังเป็นเรือ่ งท้าทาย
สำ�หรับนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก”
กวนชิ่ง หนึ่งในสมาชิกเสริมในการสัมภาษณ์ว่า นักวิจัยได้ค้น
พบคุณสมบัติที่เหนือกว่าของวัสดุใหม่จากเครือข่ายนาโน 3 มิติ ที่
ผลิตจากกลูโคสด้วยวิธสี งั เคราะห์ทางชีวภาพ วัสดุนนั้ แสดงให้เห็น
ถึงโครงสร้างหลายชั้นในระดับไมครอน มีลักษณะคล้ายกับ “ชั้น
ของใยแมงมุม”
“เมื่อได้รับแรงกระแทกที่ความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
โครงสร้างสามารถดูดซับและกระจายพลังงานมหาศาลดังกล่าวได้
ทันที โดยไม่เกิดการเสียรูปหรือเกิดรอยร้าว ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติที่
เหนือกว่าเซรามิก พลาสติก และอะลูมิเนียมผสมอัลลอย”
ในรายงานการวิจยั ยังระบุวา่ วัสดุดงั กล่าวสามารถใช้กบั รถยนต์
อากาศยาน และเครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้ ในด้านการบินและอวกาศ เช่น
ตัวยึดเลนส์ส�ำ หรับยานสำ�รวจดวงจันทร์ ซึง่ จำ�เป็นต้องมีน�้ำ หนักเบา
มีความแข็งแกร่งและทนทานสูงภายใต้สภาวะอากาศสุดขั้ว
ด้วยเซลลูโลสเป็นวัสดุราคาถูก มีศกั ยภาพดี และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมกว่าวัสดุเดิมมาก จึงอาจเป็นหนึ่งในวัสดุที่มาแทนที่
วัสดุเดิมในอนาคต

สำ�นักข่าวซินหัว สื่อทางการจีนรายงานว่า
ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ทีมวิจัย
ของจีนได้ประกาศถึงการพัฒนาวัสดุพเิ ศษ
ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หนื อ กว่ า เซรามิ ก และโลหะ
ซึ่ ง คาดการณ์ ว่ า วั ส ดุ นี้ จ ะเป็ น หนึ่ ง ในตั ว
เลือกใหม่สำ�หรับการผลิตพลาสติกในสาขา
วิศวกรรมยานยนต์และอวกาศในอนาคต ใน
ฐานะวัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ราย

งานที่ตีพิมพ์ลงวารสารไซแอนซ์ แอดวานซ์
(Science Advances) ระบุ ว่ า วั ส ดุ ใ หม่ มี
ความหนาแน่นเพียง 1 ใน 6 ของเหล็กกล้า มีจุดเด่นที่ความ
แข็งแกร่งและทนทาน สามารถทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ -120 ถึง
150 องศาเซลเซียส

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://bit.ly/2MhGIEX
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Photo by Ian Parker on Unsplash

เพนกวินขับถ่ายก๊าซหัวเราะมากเกินไป
นักวิจัยขำ�กลิ้งจนแทบหยุดไม่ได้
เพนกวินจักรพรรดิฝูงหนึ่งบนเกาะใกล้ทวีปแอนตาร์กติกาขับถ่ายอุจจาระที่มีไนโตรเจน
สูงออกมาปริมาณมาก นักวิทยาศาสตร์ที่กำ�ลังศึกษาวิถีชีวิตของพวกมันสูดดมเข้าไป
จนเกิดอาการเพี้ยนและขำ�กลิ้งจนแทบหยุดไม่ได้

ทีม

นักวิทยาศาสตร์นานาชาติประจำ�ศูนย์ศกึ ษาชัน้ ดิน
เยือกแข็งคงตัว (CENPERM) แห่งมหาวิทยาลัย
โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ระบุเรื่องราวนี้ในรายงาน
วิจัยซึ่งตีพิมพ์ลงวารสาร Science of the Total Environment
ฉบับล่าสุด
ศาสตราจารย์ โบ เอลเบอร์ลิง ผู้นำ�ทีมวิจัย กล่าวว่า ใน
ขณะที่กำ�ลังศึกษาเพนกวินจักรพรรดิบนเกาะเซาท์จอร์เจีย
(South Georgia) ซึง่ อยูใ่ นมหาสมุทรแอตแลนติก มีสมาชิกทีม
วิจยั ผูห้ นึง่ เกิดอาการเพีย้ นและหัวเราะขึน้ มาอย่างหนักโดยไร้
สาเหตุ และอีกคนหนึง่ มีอาการไม่สบายและปวดศีรษะ คาดว่า
เป็นผลมาจากการทีน่ กั วิจยั เคราะห์รา้ ยผูน้ นั้ เก็บข้อมูลอยูใ่ กล้
ฝูงเพนกวินเป็นเวลานานหลายชัว่ โมง จนสูดดมเอาก๊าซไนตรัส
ออกไซด์หรือก๊าซหัวเราะซึง่ มีสารตัง้ ต้นจากมูลเพนกวินเข้าไป
ในปริมาณมาก

มิถุนายน 2563

“สาเหตุทมี่ ลู ของเพนกวินมีไนโตรเจนปริมาณมาก มาจาก
การที่พวกมันกินปลาและตัวเคย (Krill) สัตว์ทะเลมีเปลือกหุ้ม
รูปร่างคล้ายกุ้งตัวเล็กจิ๋วซึ่งมีไนโตรเจนอยู่ปริมาณมากเป็น
อาหาร จากนั้นเพื่อเพนกวินขับถ่ายออกมา มูลของพวกมันจะ
ถูกแบคทีเรียในดินเปลี่ยนให้เป็นก๊าซไนตรัสออกไซด์ ซึ่งเป็น
ก๊าซเรือนกระจกที่มีความเป็นพิษและทำ�ลายสิ่งแวดล้อมสูง
กว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 300 เท่า
“ในกรณีนี้ แม้ก๊าซหัวเราะที่ฝูงเพนกวินผลิตออกมายังไม่
มากพอจะส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมระดับโลก แต่กท็ �ำ ให้คน้
พบความรู้ ใหม่ว่าเพนกวินฝูงใหญ่สามารถส่งผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมรอบตัวได้อย่างไรบ้าง เพราะปัจจุบันประชากรของ
เพนกวินมีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ และกำ�ลังขยายอาณาเขตทีอ่ ยู่
อาศัยของพวกมันออกไปสู่บริเวณกว้าง”
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://bbc.in/2TUBmDW

16

หน้ข่าาววิต่ทย์า- ง
เทคโนฯ โลก

หิมะยอดเขาหิมาลัยละลาย “เมือกเขียว”
ในทะเลอาหรับขยายตัว
นักวิทยาศาสตร์เปิดเผยว่า ภาวการณ์ละลายของหิมะบนยอดเขา
หิมาลัย ส่งผลให้ปรากฏการณ์ “เมือกเขียว” ในทะเลอาหรับขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ว และอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารในทะเล

ราย

งานที่ตีพิมพล์ลงวารสาร Nature’s Scientific
Reports แสดงภาพถ่ายจากดาวเทียมของ
องค์การนาซา เป็นภาพท้องทะเลอาหรับเปลี่ยนสีเหมือนถูก
ปกคลุมไปด้วยเมือกสีเขียว เพราะการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ของแพลงก์ตอนพืชชนิดหนึ่ง ส่งผลกระทบต่อการทำ�ประมง
ในภูมิภาคนี้ ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่มากถึงราว 150 ล้านคน
โฮอาควิม โกเอส นักวิจยั จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย กล่าว
ว่า ปรากฏการณ์นเี้ ป็นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว
มาก สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก
ซึ่งปรากฏการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ บริเวณชายฝั่งของไทยและเวียดนาม รวมถึงในแถบ

หมู่เกาะซีเชลส์ การเพิ่มขึ้นปริมาณมากของแพลงก์ตอนชนิด
นีก้ อ่ ให้เกิดปัญหาต่อคุณภาพน้�ำ ส่งผลให้สงิ่ มีชวี ติ ในทะเลตาย
เป็นจำ�นวนมาก
นักวิทยาศาสตร์อธิบายว่า ปกติลมมรสุมฤดูหนาวจะพัดพา
จากยอดเขาหิมาลัยทำ�ให้ผิวน้ำ�ในมหาสมุทรเย็นลง แต่ภาวะ
โลกร้อนทำ�ให้ภูเขาน้ำ�แข็งและหิมะบนยอดเขาละลายมากขึ้น
ทำ�ให้เกิดลมร้อนและความชืน้ สูง ซึง่ ส่งผลให้แพลงก์ตอนดังกล่าว
เติบโตได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงทีแ่ พลงก์ตอนไม่ได้พง่ึ พา
แสงอาทิตย์ แต่เติบโตจากการกินจุลนิ ทรียต์ า่ งๆ แทน
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://bit.ly/2ZZFpCz
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‘สัตว์เลี้ยง’
กับ ความเสี่ยง
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จากที่ มี ข่ า วการตรวจพบเชื้ อ ไวรั ส
ก่อโรคโควิด-19 ในสุนัข 2 ตัว แมว
1 ตัว ในฮ่องกง และ แมว 1 ตัว ใน
ประเทศเบลเยียมนั้น แม้ผลการตรวจ
เชื้อจะระบุว่า “weakly positive” ซึ่ง
หมายถึงพบไวรัสมีปริมาณที่ต่ำ� แต่ก็
ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่า สุนัขได้รับ
เชื้ อ มาจากเจ้ า ของจริ ง หรื อ ว่ า เป็ น
เพียงการ "ปนเปื้อน" ไวรัส SARSCoV-2 จากสารคัดหลั่งของเจ้าของ
โดยสุนัขอาจจะเลีย หรือใช้จมูกสัมผัส
ตัวอย่างที่มีไวรัสอยู่ แต่กระนั้นข่าวนี้
ได้สร้างคำ�ถามขึ้นในสังคมมากมายว่า
สัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขและแมวมีความ
เสีย
่ งต่อการแพร่เชือ
้ ก่อโรค COVID-19
หรือไม่?

มิถุนายน 2563

ดร.

อนัน ต์ จงแก้ววัฒนา ผู้อำ�นวยการกลุ่ มวิ จัย
นวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ และใน
ฐานะนักไวรัสวิทยา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่ ง ชาติ (ไบโอเทค) สำ � นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ขณะนี้มีงานวิจัยเกี่ยวกับ
สัตว์เลีย้ ง และสัตว์ ในห้องทดลองกับความสามารถในการติดเชือ้
SARS-CoV-2 ออกมาจำ�นวนมาก ตัวอย่างผลการศึกษาทีน่ า่ สนใจ
ในต่ า งประเทศ ซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล จาก Dr.Siddharth Sridhar
จากมหาวิทยาลัยแห่งฮ่องกง (The University of Hong Kong)
สรุปได้ว่า มีการตรวจพบสารพันธุกรรมของไวรัสโรค COVID-19
ในสุนัข 2 ตัว และแมว 2 ตัว ในฮ่องกงและเบลเยียม โดย
เจ้าของของสุนัขและแมวทั้งหมดเป็นผู้ป่วย COVID-19 และ
เจ้าของน่าจะเป็นผู้แพร่เชื้อไวรัสดังกล่าวให้สัตว์เลี้ยงของตัวเอง
“นอกจากนี้ยังมีการทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยการนำ�
เชือ้ ไวรัส SARS-CoV-2 ทดสอบการติดเชือ้ ในสัตว์หลายประเภท
คือ แมว หนูแฮมสเตอร์ เฟอร์เรต สุนัข และลิง พบว่า สัตว์
เหล่านีส้ ามารถติดเชือ้ ไวรัส SARS-CoV-2 ได้ แต่มคี วามสามารถ
แพร่เชื้อได้ ไม่เท่ากัน เช่น สุนัขแพร่เชื้อได้น้อยกว่าแมวและ
หนูแฮมสเตอร์ แต่ทั้งนี้อย่าลืมว่าการทดลองในห้องปฏิบัติการ
ดั ง กล่ า วมี ก ารใช้ เ ชื้ อ ไวรั ส เพื่ อ ทำ � ให้ สั ต ว์ ติ ด เชื้ อ ในปริ ม าณ
ที่ สู ง มาก และสู ง เกิ น กว่ า ที่ จ ะพบได้ ในสภาวะปกติ ห รื อ ใน
ธรรมชาติทั่วไป แต่สิ่งที่สำ�คัญคือ แม้สัตว์เหล่านี้จะติดเชื้อ
ไวรัสได้ แต่ยงั ไม่มหี ลักฐานใดๆ ทีย่ นื ยันว่า สัตว์เหล่านีส้ ามารถ
แพร่เชื้อไวรัสก่อโรค COVID-19 มาสู่คน เนื่องจากสัตว์ไม่มี
อาการป่วยเหมือนในคน หรืออาจเพราะปริมาณไวรัส SARS-CoV-2
ในสัตว์เลี้ยงมีปริมาณน้อยมากๆ จนไม่สามารถแพร่สู่คนได้”
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นอกจากนี้ ในอดีตยังเคยมีงานวิจัยที่ใช้ไวรัส SARS-CoV ซึ่งก่อโรคซาร์ส เป็นไวรัสโคโรนาที่มีความใกล้เคียงไวรัส SARS-CoV-2
ที่ก่อโรค COVID-19 ในปัจจุบัน มาทดลองเกี่ยวกับความสามารถในการติดเชื้อของสัตว์เลี้ยง ซึ่งก็ไม่พบหลักฐานการแพร่เชื้อจาก
สัตว์เลี้ยงสู่คนเช่นเดียวกัน
ดร.อนันต์กล่าวว่า มีผลงานวิจัยชิ้นแรกตีพิมพ์ ในวารสาร Nature ในปี 2003 โดยกลุ่มนักไวรัสระดับโลกจากประเทศเนเธอร์แลนด์
รายงานไว้ชัดเจนว่า แมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่สามารถติดเชื้อไวรัส SARS-CoV ได้ และแมวที่ติดเชื้อนั้นสามารถแพร่เชื้อไปที่แมวตัวอื่น
ที่ เ ลี้ ย งอยู่ ด้ ว ยกั น ได้ แต่ ป ระเด็ น ที่
น่าสนใจมากคือแมวทุกตัวที่ ได้รับเชื้อ
SARS-CoV ไม่มีอาการป่วยเลย และ
ในการศึกษาครั้งนั้นก็ไม่มีการยืนยันว่า
พบการติดเชื้อไวรัสจากแมวสู่คน
ดังนั้นแม้ ในช่วงนี้จะมีข่าวว่าตรวจ
พบเชื้ อ ไวรั ส ก่ อ โรค COVID-19 ใน
สัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข และแมว อย่าได้
ตระหนกหรื อ ด่ ว นสรุ ป ว่ า สั ต ว์ เ ลี้ ย ง
เหล่านีเ้ ป็นอันตรายจนถึงขัน้ นำ�ไปปล่อย
หรือทอดทิง้ ส่วนข้อปฏิบตั ใิ นการเลีย้ งดู
สัตว์เลีย้ งในช่วงการระบาด COVID-19
เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส
แนะนำ�ว่า
1. อย่าให้สัตว์เลียหน้า มือ หรือ
หน้ากากอนามัย
2. งดการจูบหรือหอมสัตว์เลี้ยง
3. เล่นกับสัตว์เลีย้ งได้ แต่ตอ้ งล้าง
มือให้สะอาดทั้งก่อนและหลัง
4. ทิง้ หน้ากากอนามัยให้ถกู ที่ เพือ่
ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ สั ต ว์ เ ลี้ ย งนำ � มา
แทะเล่นได้
5. ถ้าเป็นไปได้ อย่านำ�อาหารทีเ่ รา
รับประทาน “เหลือ” ให้สตั ว์เลีย้ ง
เพียงเว้นระยะห่าง ลดการคลุกคลีระหว่าง
ตัวเรากับสัตว์เลี้ยง และเฝ้าระวังไม่ให้
สัตว์เลี้ยงไปสัมผัสกับสิ่งของภายนอก
บ้าน ก็สามารถป้องกันทัง้ ตัวเราและสัตว์
เลี้ยงให้ปลอดภัยจากโรค COVID-19
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‘แชตบอต’
Traffy fondue

ตัวช่วย หยุดโควิด-19

“ทราฟี่ฟองดูว์” (Traffy fondue)
จากแพลตฟอร์มที่ใช้ในการรับแจ้งข้อ
ร้องเรียนและปัญหาเมือง ทั้งขยะล้น
ทางเท้ า เป็ น หลุ ม บ่ อ ไฟฟ้ า ดั บ ผ่ า น
ระบบไลน์ แ ชตบอตเพื่ อ ถาม-ตอบ
ด้ ว ยระบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ ร วดเร็ ว
และยั ง ส่ ง ต่ อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นไปยั ง ผู้
รั บ ผิ ด ชอบโดยตรง ทั้ ง เทศบาลและ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำ � บล (อบต.)
เมื่อการแก้ปัญหาแล้วเสร็จ ระบบยัง
ตอบกลับไปยังผู้แจ้งอีกด้วย
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ดร.วสัันต์์ ภััทรอธิิคม หััวหน้้าทีีมวิิจััยระบบขนส่่งและจราจร

“ระ

บบนี้รับแจ้งเรื่องจากประชาชนผ่านไลน์แชตบอต
เหมื อ นคุ ย กั บ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งนั้ น ๆ โดยตรง
ไม่ว่าจะแจ้งเรื่องอะไร ระบบแชตบอตจะถามว่า ท่านต้องการ
แจ้งเรือ่ งอะไร ท่านต้องการแจ้งพืน้ ที่ไหน ท่านมีรปู ถ่ายหรือข้อมูล
รายละเอียดไหม เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาระบบได้พัฒนารองรับ
การแจ้งปัญหามาอย่างต่อเนื่องทั้งปัญหาเมือง ปัญหาการเผา
ลดฝุ่นควัน ตลอดจนล่าสุดปัญหาสถานการณ์การระบาดของ
โรคโควิด-19 ทีมวิจยั ก็พร้อมประยุกต์ ให้ระบบรองรับการแจ้งได้”
ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม หัวหน้าทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจร
อัจฉริยะ ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(เนคเทค) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าเวลานี้มีความพยายามสกัดกั้น

โรคโควิด-19 ระบาดกันทุกวิถีทาง ทีมวิจัยจึงประยุกต์ ให้ Traffy
fondue ทำ�งานสนองกับสถานการณ์ โดยกระทรวงมหาดไทย
(มท.) ต้องการทราบว่าคนทีม่ คี วามเสีย่ งกับโรคโควิด-19 เดินทาง
กลับมายังภูมลิ �ำ เนามีอยูท่ ใ่ี ดบ้าง เพือ่ ช่วยเจ้าหน้าทีใ่ นการคัดกรอง
คนที่ เ ดิ น ทางกลั บ บ้ า นต่ า งจั ง หวั ด และมาจากพื้ น ที่ เ สี่ ย งและ
พื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีการระบาดอยู่มากที่สุด ให้คนเหล่านั้น
ต้องมีส่วนรับผิดชอบสังคม โดยต้องกักตัวเองตามมาตรการของ
กระทรวงสาธารณสุข
“เมื่อประชาชนเพิ่มเพื่อนในไลน์ (LINE) โดยพิมพ์ @traffy
fondue ก็สำ�หรับการแจ้งเมื่อพบว่ามีคนกลับมาภูมิลำ�เนาที่อาจ
มาจากพื้นที่เสี่ยง ระบบนี้จะแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
พื้นที่ เข้าไปตรวจสอบและเมื่อตอบสอบเสร็จ เจ้าหน้าที่จะตอบ
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กลับไปยังผู้แจ้งว่าได้ดำ�เนินการตรวจสอบ บุคคลหรือกลุ่มเสี่ยง
เหล่านั้นแล้ว ไปยังผู้แจ้ง โดยฐานข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งไปยัง
กระทรวงมหาดไทย เพื่อรวบรวมไปให้ผู้เกี่ยวข้องนำ�ไปติดตาม
และป้องกันโรคในแต่ละพื้นที่ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง”
ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิค-19 มีความ
ร้ า ยแรง จนทำ � ให้ ก ารทำ � งานของเจ้ า หน้ า ที่ เ ป็ น ไปด้ ว ยความ
ยากลำ�บาก ทางภาครัฐต้องออกมาตรการขอความร่วมมือเว้นระยะ
ห่างทางสังคม (Social distancing) รวมถึงการขอความร่วมมือ
สถานประกอบการบางแห่งปิดการทำ�งานเพื่อเป็นการ “อยู่บ้าน
หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”
ดร.วสันต์กล่าวถึงประเด็นนี้ด้วยว่า การระบาดที่แพร่ไป
ทัว่ ประเทศและเจ้าหน้าทีข่ องกระทรวงมหาดไทยมีอยูอ่ ย่างจำ�กัด
ดังนั้นประชาชนในพื้นที่ต่างๆ จึงเป็นตัวช่วยในการเป็นหูเป็นตา
ได้ดี อีกทั้งยังรู้ว่าใครเสี่ยงจากที่ ไหนกลับมาในพื้นที่เมื่อไหร่ ซึ่ง
จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ ได้ดี โดยใช้
เทคโนโลยีทม่ี อี ยูใ่ นมือถือของทุกคนเพือ่ ช่วยกันสอดส่องแจ้งข้อมูล
แจ้งปัญหาต่างๆ ซึ่งในกรณีนี้คือการช่วยแจ้งข้อมูลคนที่กลับมา
ยังภูมิลำ�เนาและมาจากพื้นที่เสี่ยงให้เจ้าหน้าที่รับทราบ เป็นต้น
สำ�หรับประชาชนที่เข้าไลน์แชตบอต @traffyfondue ระบบ
มีรูปแบบให้สามารถส่งตำ�แหน่ง (พิกัด) ภาพสถานที่ ที่ ไม่ใช่
ภาพบุคคล ชื่อเล่น เพศ เพื่อที่จะทำ�ให้เจ้าฝ่ายปกครองท้องถิ่น
ลงพืน้ ที่ ตรวจสอบและติดตามได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
ดร.วสันต์กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีผู้ ใช้แชตบอต @traffyfondue
เพือ่ แจ้งเบาะแสของผูเ้ ข้าข่ายเดินทางจากพืน้ ทีเ่ สีย่ งทีก่ ลับมายัง
ภูมิลำ�เนาแล้วจำ�นวนมาก เนื่องจากสามารถแจ้งได้ 24 ชั่วโมง
โดยจังหวัดทีป่ ระชาชนแจ้งกลับมาแล้ว เช่น มหาสารคาม ราชบุรี
นครพนม ยโสธร หนองคาย ทั้งนี้ข้อมูลที่ถูกส่งเข้ามาในระบบ
แชตบอตจะขึ้ น ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ เ ห็ น ว่ า พื้ น ที่ ไ หนมี จำ � นวนมาก
และได้รับการตรวจสอบพร้อมทั้งแจ้งกลับไปยังผู้แจ้งอีกด้วยว่า
ดำ�เนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วหรือยัง
ถึงนาทีนที้ กุ คนต้องยอมรับว่าโลกเปลีย่ นไปแล้วจริงๆ เพราะ
เทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตและอำ�นวยความสะดวกใน
ทุกมิติ จากใครที่ ไม่เคยสั่งอาหารด้วยมือถือก็หันมาดาวน์ โหลด
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แอปพลิเคชัน สัง่ กันเกือบทุกมือ้ การเปลีย่ นวิถมี าทำ�งานจากบ้าน
ประชุมกันด้วยโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์แบบใช้กล้องก็
ทำ�ได้สะดวกขึ้น
เช่นเดียวกับภารกิจ ‘หยุดเชือ้ เพือ่ ชาติ’ ทีเ่ ป็นอีกความตัง้ ใจ
ของนักวิจัยผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน เชิญชวนคนไทย มาร่วมกัน
แจ้งข้อมูลผ่านไลน์แชตบอตเพียงเพิ่มเพื่อน @traffyfondue
หากพบคนจากพื้นที่เสี่ยงกลับภูมิลำ�เนา โดยแจ้งข้อมูลพิมพ์
#โควิด ตามด้วยชื่อเล่น เพศ ลักษณะที่อยู่หมู่บ้าน ชุมชน
เพียงเท่านี้ก็สามารถให้ @traffyfondue เป็นอีกตัวช่วยหยุด
การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ได้แล้ว
หากหน่วยงานใดที่ต้องการรับแจ้งเรื่องใดๆ จากประชาชน
สามารถติดต่อทีมวิจัยได้ที่ 0869016124 (วสันต์) หรือ ID Line:
joopbu
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ปลู
ลูกเมลอน
เทคโนโลยีป
ในโรงเรือนอัจฉริยะ

เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สำ�นักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษท
ั นาวิตาฟูด
้ ส์ จำ�กัด
พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกเมลอน 4 สายพันธุ์ในโรงเรือนอัจฉริยะ เพื่อนำ�
องค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดแก่เกษตรกร ยกระดับการทำ�เกษตรกรรม
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น

างสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำ�นวยการ สวทช.
ในฐานะผู้อำ�นวยการ สท. เผยว่า การร่วมกันพัฒนา
เทคโนโลยี ก ารเพาะปลู ก เมลอนในโรงเรื อ นอั จ ฉริ ย ะครั้ ง นี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเติบโตของ
ต้นเมลอน 4 สายพันธุ์ ที่ ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์และ
องค์ความรูเ้ ทคโนโลยีทางการเกษตรในการเพาะปลูกจาก บริษทั
นาวิตาฟู้ดส์ จำ�กัด ตั้งแต่เริ่มเพาะปลูกจนเก็บเกี่ยว (Crop
requirement) รวมถึงการปรับโรงเรือนและการตั้งค่าเซนเซอร์
ให้สอดรับกับความต้องการของพืช เพื่อนำ�องค์ความรู้ที่ ได้ ไป
ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรต่อไป ทั้งนี้ ได้ทำ�การทดลองปลูกใน
โรงเรื อ นอั จ ฉริ ย ะ “SMART Greenhouse Knockdown
Double Roof GH-1” ที่ สท. พัฒนาขึ้น
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“การทำ�งานของโรงเรือนอัจฉริยะนี้จะควบคุมการเพาะปลูก
ด้วยเซนเซอร์ 4 ตัว คือ เซนเซอร์วัดความเข้มแสง ควบคุม
การทำ�งานของม่านพรางแสง เซนเซอร์วัดความชื้นดิน ควบคุม
การทำ � งานของระบบน้ำ � หยด เซนเซอร์ วั ด ความชื้ น อากาศ
ควบคุมการทำ�งานของระบบพ่นหมอก และเซนเซอร์วดั อุณหภูมิ
ควบคุมการทำ�งานของพัดลมใต้หลังคา โดยเซนเซอร์ทั้งหมดนี้
สามารถแสดงผล แจ้งเตือน และควบคุมการทำ�งานผ่าน Smart
phone และ Web base ด้วยเทคโนโลยี IoT (Internet of Things)”
นายสุวิทย์ ไตรโชค ผู้ก่อตั้ง บริษัท นาวิตาฟู้ดส์ จำ�กัด และ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีการเกษตร เสริมว่า เมลอนทัง้ 4 สายพันธุ์
ที่บริษัทให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์เพื่อทำ�การพัฒนาเทคโนโลยี
การเพาะปลูกในโรงเรือนอัจฉริยะครั้งนี้ เป็นสายพันธุ์ที่ผ่านการ
ทดลองและคัดเลือกมาเป็นอย่างดี โดยบริษทั มีใบรับรองคุณภาพ
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ในการทำ�การเกษตรจาก Central Lab และกรมวิชาการเกษตร
“เมลอน 4 สายพันธุ์ ประกอบด้วย พันธุ์เพิร์ลเมลอนเนื้อ
สีส้ม (Orange Pearl Melon) เพิรล์ เมลอนเนือ้ สีเขียว (Green
Pearl Melon) กาเลียเมลอน (Japanese Galia Melon) และ
เมลอนสีทอง (Golden Dragon Melon) ซึ่งแต่ละสายพันธุ์จะมี
รสชาติและเนื้อสัมผัสที่โดดเด่นแตกต่างกัน และทั้ง 4 สายพันธุ์
ผ่านการคัดเลือกมาแล้วว่าเหมาะสมแก่การปลูกในสภาพแวดล้อม
ประเทศไทย
การทดลองเพาะปลูกเมลอนทั้ง 4 สายพันธุ์ ในโรงเรือน
อัจฉริยะ ถือว่าประสบความสำ�เร็จเป็นอย่างดีทั้งปริมาณผลผลิต
และคุณภาพเมลอนเป็นไปตามความต้องการของตลาด จุดเด่น
ของการเพาะปลู ก ในโรงเรื อ นอั จ ฉริ ย ะ คื อ ความสะดวกใน
การดูแล และสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ

การเพาะปลูก รวมถึงลดความเสีย่ งทีผ่ ลผลิตจะได้รบั ความเสียหาย
จากแมลงและฝน โดยองค์ความรู้ที่ ได้จากการทดลองนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่เกษตรกรในการยกระดับการเพาะปลูกของตน เพื่อ
ให้มีผลประกอบการที่สูงขึ้น มีความเสี่ยงในการทำ�การเกษตร
ลดลง นำ�ไปสู่ความยั่งยืน”
ทั้งนี้ผลผลิตเมลอนกว่า 200 ผล จากการทดลองการปลูกใน
ครั้งนี้ ได้นำ�ไปส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นขวัญและกำ�ลังใจในการ
ทำ�งานต่อสู้กับวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ตลอดหลายเดือนที่
ผ่านมา โดยมี ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดี
ฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นตัวแทนรับมอบ
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สาระ
App
FoodiEat

แนะนำ�แอปดี มีความรู้

ร่างกายในแต่ละวัน (BMR) ของผู้ใช้ ทำ�ให้เมื่อนำ�มาใช้
ร่วมกับประวัตก
ิ ารรับประทานอาหารและออกกำ�ลังกาย
จะทราบว่าอาหารที่บริโภคเหมาะสมกับความต้องการ
พลังงานของร่างกายหรือไม่
ข้อมูลการแสดงผล

ช่วง

• ข้อมูลฉลากโภชนาการ จาก สาํ นักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.)

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำ�ให้
หลายๆ คนต้องดูแลสุขภาพร่างกาย
กั น มากขึ้ น สาระวิ ท ย์ ฉ บั บ นี้ ข อแนะนำ � แอปพลิ เ คชั น
สำ�หรับคนรักสุขภาพ คือโปรแกรมบันทึกและวิเคราะห์
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารและออกกํ า ลั ง กาย
(FoodiEat) เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึก
และรับคำ�แนะนำ�การบริโภคอาหารและออกกำ�ลังกาย
ในแต่ละวัน สำ�หรับใช้เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง

• สแกนบาร์โค้ดฉลากโภชนาการ เพื่อบันทึกอาหาร
• วิ เคราะห์ พ ลั ง งานจากอาหารที่ กิ น แบ่ งตามสาร
อาหารหลัก (คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน)
• คำ�นวณพลังงานทีเ่ ผาผลาญจากการออกกำ�ลังกาย
• แสดงการเปลี่ยนแปลงของน้ำ�หนัก
• แสดงค่าน้ำ�หนักที่ควรจะเป็น
• Share ข้อมูลโภชนาการและออกกำ�ลังกายผ่าน
Social network

โดยโปรแกรมสามารถคำ � นวณค่ า ดั ช นี ม วลกาย
(BMI) และอัตราความต้องการเผาผลาญพลังงานของ

สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่
Google Play
ระบบ Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nectec.foodieat&hl=th
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ห้องภาพ
สัตว์ปา่
ไทย

ประทีป ด้วงแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตุ๊กแกป่าลายจุด

Cyrtodactylus peguensis

มิถุนายน 2563

ตุก
๊ แกป่าลายจุดหากินตามพืน
้ ป่าและบริเวณ
พูพอนโคนต้นไม้ พบในป่าดงดิบและป่าผลัดใบ
ทางภาคตะวันตกและภาคใต้
ของประเทศไทย
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สาระวิทย์
ในศิลป์ 8
วริศา ใจดี (ไอซี)
เด็กสาย(พันธุ์)วิทย์สานศิลป์ ชอบเรียนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ สนใจเรื่องเกี่ยวกับอวกาศ
และสัตว์เลี้ยงตัวจิ๋ว เวลาว่างชอบทำ�งานศิลปะ กำ�ลังค้นหาสูตรผสมที่ลงตัวระหว่างวิทย์กับศิลป์
Instagram : iizeewj

“STARGAZING EXPEDITION”
Day 2

วันนี้ฉันจะพาทุกคนไปเที่ยวสถานที่ในประวัติศาสตร์
วงการดูดาวของเวลส์!
ณ ริมชายหาดของเมือง Swansea ในประเทศเวลส์ มีหอดูดาวที่ถูกก่อสร้างขึ้น
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ชื่อว่า หอดูดาวแห่งสวอนซี (Swansea Observatory) หรือ
Marina Tower Observatory ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่โด่งดังในวงการดาราศาสตร์
แห่งเวลส์ จนได้รับการขนานนามว่า Tower of the Ecliptic
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เนื่อง

จากในส่วนของยอดโดมบนสุดของหอดูดาวนี้
เคยเป็นที่ตั้งของกล้องโทรทรรศน์ที่ใหญ่ที่สุด
ในเวลส์ นั่นก็คือ 500-mm Shafer-Maksutov telescope เป็น
กล้องโทรทรรศน์แบบผสม (Catadioptric telescope) ใช้หลักการ
ทำ � งานร่ ว มกั น ของกระจกและเลนส์ แบบผสมนี้ ไ ด้ ค งหลั ก การ
สะท้อนแสงไว้เพื่อให้ลำ�กล้องสั้นลง และใช้กระจกนูนเป็นกระจก
ทุติยภูมิมาบีบลำ�แสงให้ ไปตกบนกระจกปฐมภูมิ และปิดท้ายด้วย
เลนส์ปรับแก้ (Correcting lens) ที่ติดตั้งไว้เพื่อแก้ปัญหาภาพโค้ง
ทำ�ให้กล้องโทรทรรศน์ชนิดนี้เหมาะสำ�หรับการส่องวัตถุขนาดเล็ก
ที่อยู่ไกลๆ และให้ภาพที่คมชัดขึ้น
โดยต่างจากกล้องโทรทรรศน์ ในรูปแบบเดิมอีกสองประเภทคือ
แบบหักเหแสง (Refractor telescope) ทีป่ ระกอบด้วยเลนส์นนู ในการ
รวมแสงเพื่อขยายภาพของวัตถุให้มาปรากฏยังตาของเรา เนื่องจาก
เลนส์นูนที่ โฟกัสยาวจะส่งผลให้ลำ�กล้องยาวไปด้วย จึงไม่สะดวก
ต่อการเคลื่อนย้ายและติดตั้ง ส่วนกล้องโทรทรรศน์อีกประเภทคือ
แบบสะท้อนแสง (Reflector telescope) หรือ แบบนิวโทเนียน
(Newtonian telescope) ที่ถูกคิดค้นโดยเซอร์ไอแซก นิวตัน จะใช้
กระจกเว้าแทนเลนส์นูน ด้วยการนำ�กระจกมาช่วยสะท้อนแสงแล้วก็
ช่วยลดความยาวโฟกัสลงไปได้ แต่ก็ยังให้ภาพที่ไม่คมชัดนัก
ในปี พ.ศ. 2553 กล้องโทรทรรศน์ถกู ย้ายออกไปพร้อมกับสมาคม
ดาราศาสตร์แห่ง Swansea และหอดูดาวแห่งสวอนซีถูกซื้อโดย
นั ก ธุ ร กิ จ ชาวเมื อ งสวอนซี ด้ ว ยเหตุ ผ ลทางเศรษฐกิ จ จึ ง ปิ ด เพื่ อ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นธุรกิจใหม่

ภาพแสดงหลักการทำ�งานของกล้องโทรทรรศน์แบบผสม “Catadioptric
telescope”

ภาพแสดงหลักการทำ�งานของกล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสง “Refractor
telescope”

ภาพกล้องโทรทรรศน์ที่ ใหญ่ที่สุดในเวลส์ 500-mm Shafer-Maksutov
telescope เป็นกล้องโทรทรรศน์แบบผสม “Catadioptric telescope”

ภาพแสดงหลักการทำ�งานของกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง
“Reflector telescope” หรือ “Newtonian telescope”

ขอบคุณภาพจาก https://www.slideshare.net/operacrazy/shafer-maksutov-telescope

มิถุนายน 2563
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ภาพ Swansea Observatory ก่อนที่จะถูกดัดแปลงและต่อเติมเป็นภัตตาคาร
ขอบคุณรูปภาพจาก:2ภาพบน https://www.atlasobscura.com/places/tower-of-the-ecliptic
และ ภาพล่างhttps://en.wikipedia.org/wiki/Marina_Towers_Observatory#/media/File:Swansea_Observatory.JPG

ถึงแม้ว่า ณ ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ ได้ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นภัตตาคาร และบาร์ริมทะเล
ไปแล้ว แต่อย่างไรก็ตามฉันคิดว่ามันเป็นโอกาสดีที่จะได้มาเที่ยวชมและศึกษาโครงสร้างของ
การออกแบบ ที่เกี่ยวโยงกับความเหมาะสมในการเป็นที่ตั้งของหอดูดาว หลังจากการเดินทาง
ราวชั่วโมงกว่าๆ พวกเราก็เดินทางมาถึงชายหาดเมือง Swansea ในที่สุด สิ่งแรกที่เรามองเห็น
คือตึกแฝดสี่ชั้นที่มีรูปร่างคล้ายฐานปล่อยจรวดตั้งเด่นอยู่สูงกว่าใคร ยิ่งมองยิ่งให้ความรู้สึก
เหมือนพวกเราเป็นผูร้ บั ชมพิธปี ล่อยจรวดสูห่ ว้ งอวกาศเลย และอากาศริมทะเลในวันนีก้ ด็ มี ากๆ
เลยทีเดียว บรรยากาศช่างเหมาะสมกับทีเ่ คยเป็นทีต่ งั้ ของสมาคมดาราศาสตร์แห่งสวอนซีจริงๆ
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ภาพที่ฉันถ่ายเมื่อต้นเดือนมีนาคม 2563
หอดูดาวแห่งสวอนซีได้ถูกปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให้กลายเป็น Swansea Bar
and Restaurant แต่ปัจจุบันยังคงปิดให้
บริการอยู่
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อดีตหอดูดาวแห่งสวอนซีตั้งอยู่ติดริมทะเล ค่ำ�คืนที่ท้องฟ้ามืด
เหมาะกับการดูดาวยิ่งนัก และด้วยสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ภายในที่ แ ปลกตาโดดเด่ น จนดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วและกลายเป็ น
Landmark แห่งเมืองไปเลย จากคำ�บอกเล่าของคนที่เคยมาชมเมื่อ
ตอนที่ยังเปิดเป็นหอดูดาวและสถานศึกษาดาราศาสตร์สาธารณะ
อยูน่ นั้ บอกว่าทีน่ มี่ ที งั้ ส่วนของนิทรรศการดาราศาสตร์และห้องสัมมนา
สำ�หรับฟังบรรยายอยูภ่ ายในชัน้ อืน่ ๆ อีกด้วย โดยสามารถแบ่งออกเป็น
6 ส่วนใหญ่ๆ คือ หอดูดาว ชั้นชมวิว ห้องสัมมนา แบบจำ�ลองระบบ
สุริยะ นิทรรศการจัดแสดงเกี่ยวกับดาราศาสตร์ และห้องฟังบรรยาย
ทางขึ้นตึกส่วนที่ก่อสร้างด้วยอิฐจะเป็นบันไดเวียน และมีแบบ
จำ�ลองระบบสุริยจักรวาลห้อยแขวนลงมาในส่วนของนิทรรศการ เมื่อ
มองขึ้นไปด้านบนและผนังโดยรอบ จะมีงานกระจกสีแนวอวกาศ
ประดั บ อยู่ เป็ น การผสานงานศิ ล ปะโดยได้ รั บ แรงบั น ดาลใจจาก

วิทยาศาสตร์ได้ดีทีเดียว ส่วนของโดมครึ่งทรงกลมขนาดใหญ่บนยอด
ของตึก จะสามารถเปิดออกได้ ในเวลาจะใช้ดูดาวซึ่งการออกแบบ
เพือ่ ช่วยลดแรงที่ใช้ ในการเลือ่ นฝาโดมขนาดใหญ่นนั่ ออกคือการใช้น�้ำ
และน้�ำ มันใส่ระหว่างตัวฝาและตัวโดม ใช้แรงลอยตัวของน้�ำ และน้�ำ มัน
ที่แยกชั้นกันอยู่นั้น ช่วยในการผ่อนแรงทำ�ให้ ใช้พลังงานน้อยลง
ในการเลื่อนฝาโดมให้เปิดออก ดังนั้นการเลื่อนฝาโดมที่ลอยอยู่บน
ของเหลวทั้งสองนั้น ใช้แรงเพียงนิ้วแตะก็สามารถเปิดออกได้ !
เนื่องจากวันนี้เราได้เรียนรู้กันเรื่องประเภทของกล้องโทรทรรศน์
เมื่อกลับมาถึงโรงเรียนในตอนเย็นพวกเราได้นำ�กล้องโทรทรรศน์เก่า
เก็บที่โรงเรียนของฉัน รุ่น Tasco 11TR ซึ่งเป็นประเภทหักเหแสง
(Refractor telescope) ออกไปส่องดูดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำ�คืน
ในบริเวณโรงเรียนกัน แต่ด้วยระยะทางที่ห่างไกล และความที่แสง
สว่างของดวงดาวไม่มากพอที่จะใช้กล้องโทรทรรศน์ที่เรามีจับภาพ

ภาพภายในของส่วนบันไดเวียน ที่มีศิลปะกระจกสีและแบบจำ�ลองระบบสุริยะ
ขอบคุณรูปภาพจาก : www.explore-gower.co.uk และhttps://www.amusingplanet.com/2015/12/the-marina-towers-observatory-in.html
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คอลัมน์
แนะนำ�
ภาพท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาว ใน
ขณะที่คุณครูที่ปรึกษาโครงงานของฉัน
กำ�ลังสาธิตการใช้กล้องโทรทรรศน์

มาได้ ฉันจึงใช้วิธีดั้งเดิมในการสังเกต
ดวงดาว วิ ธี ที่ ดี ท่ี สุ ด คื อ การสำ � รวจ
ท้องฟ้าด้วยสองตาเปล่าภายใต้ความ
มืดมิดของท้องฟ้ายามค่ำ�คืน แต่ยัง
มีดวงจันทร์ที่ฉันสามารถถ่ายภาพผ่าน
กล้องโทรทรรศน์กลับมาฝากได้ ทุกๆ
คนตืน่ เต้นกันมาก ฉันเองก็ดว้ ย เพราะ
ถึ ง แม้ จ ะเคยเห็ น ดวงจั น ทร์ จ ากสื่ อ
ต่างๆ แต่การได้ดผู า่ นกล้องโทรทรรศน์
ด้ ว ยตนเองมั น ดู ใ กล้ ชิ ด สมจริ ง กว่ า
เป็นไหนๆ
ยิ่ ง จ้ อ งมองท้ อ งฟ้ า อยู่ น าน
สายตาฉั น ก็ ยิ่ ง ปรั บ เข้ า กั บ ความมื ด
ฉั น ถึ ง กั บ เห็ น ดาวเที ย มที่ โ คจรผ่ า น
หมู่ดาวพวกนั้นด้วย ตอนแรกฉันก็คิดว่าตาฝาดจนมองเห็นดวงดาว
เคลื่อนที่ ได้ แต่คุณครูได้พิสูจน์ว่าเรื่องจริงหรือตาฝาดด้วยการให้
ฉันลองใช้แอปพลิเคชันตรวจจับดาวเทียม หรือ Satellite Tracker
ผ่ า นมื อ ถื อ ของคุ ณ ครู ซึ่ ง นอกจากจะมองเห็ น ตำ � แหน่ ง ของการ
เคลื่อนที่ของวัตถุที่ภาคพื้นโลกส่งขึ้นไปแบบ Real time แล้ว ยังบอก
ถึงชื่อของดาวเทียมที่เรามองเห็นได้ ในขณะนั้นอีกด้วย นักดูดาวบาง
คนใช้ Satellite Tracker ในการเฝ้าติดตามสิ่งเคลื่อนไหวบนท้องฟ้า
เพื่อหาโอกาสถ่ายภาพสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS: International
Space Station) ในเวลาที่มันโคจรผ่านมาด้วย เพื่อนๆ จะลองดูบ้าง
ก็ได้นะ

ภาพดวงจันทร์ถ่ายผ่านกล้องโทรทรรศน์
Refractor telescope รุ่น Tasco 11TR

สามารถเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับ Swansea Observatory เพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ https://www.walesonline.co.uk/incoming/gallery/swanseas-victorian-space-observatory-saved-4890531

และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของกล้องโทรทรรศน์ได้ที่
http://www.lesa.biz/astronomy/telescope/telescope-type
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อ๋อ
มันเป็น
อย่างนีน้ เ่ี อง
by อาจารย์ เ จษฎ์
https://www.facebook.com/OhISeebyAjarnJess/

"ผลวิจัยล่าสุดจากขั้วโลกใต้
ค้นพบ "จักรวาลคู่ขนาน"
จริงเหรอ?"

งาน

วิจยั ที่ ได้รบั ทุนจากองค์การนาซา ในการสร้าง
เครื่องที่ชื่อว่า แอนนิตา (ANITA) ได้ค้นพบ
ปรากฏการณ์ประหลาดทีอ่ ธิบายยาก จากการทีพ่ บรังสีคอสมิก
(Cosmic ray) จากอนุภาคทีม่ ปี ระจุและพลังงานสูง พุง่ ขึน้ จาก
ชัน้ บรรยากาศของโลก จนมีคนตัง้ คำ�ถามว่า หรือนีจ่ ะเป็นหลัก
ฐานของจักรวาลคู่ขนาน (Parallel universe) ที่เคยอยู่แค่ ใน
สมการจากทฤษฎีกำ�เนิดจักรวาลอย่างบิ๊กแบง (Big Bang) !?
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โครงการ ANITA (Antarctic Impulsive Transient
Antenna) นั้น เป็นการใช้บอลลูนศึกษาชั้นบรรยากาศ
ระดับสตราโทสเฟียร์ (Stratosphere) ที่ขั้วโลกใต้ โดยมี
เสาวิ ท ยุ ที่ ชี้ ล งสู่ พื้ น โลกเพื่ อ ตรวจจั บ คลื่ น วิ ท ยุ ซึ่ ง แผ่
ออกมาเมือ่ อนุภาคนิวทริโน (Neutrino) ชนิดทีม่ พี ลังงาน
สูงมาก (และหายากมาก) ไปกระทบกับอะตอมของ
น้ำ�แข็ง

อ๋อ
มันเป็น
อย่างนีน้ เ่ี อง
โดยทั่วไปแล้ว โลกของเราจะได้รับอนุภาคพลังงานสูงพุ่งเข้าใส่
จากอวกาศต่อเนือ่ งกันตลอดเวลา เหมือนกับเป็นกระแสลม (เป็นทีม่ า
ของคำ�ว่า Solar wind ลมสุริยะ) อนุภาคที่มีพลังงานสูงนั้นจะถูกหยุด
เอาไว้เมื่อกระทบพื้นผิวโลก
แต่ถ้าเป็นอนุภาคที่มีพลังงานต่ำ�อย่างนิวทริโนชนิดทั่วไป มันจะ
วิ่งทะลุโลกเข้าไปได้เลยอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากมีมวลน้อยมากๆ
ความแปลกประหลาดมันเริ่มที่ตรงนี้ เมื่อปี ค.ศ. 2016 โครงการ
ANITA ได้ตรวจพบสัญญาณบางอย่างที่เป็นหลักฐานว่ามีอนุภาค
นิวทริโน ชนิดทีม่ พี ลังงานสูงมาก ชือ่ ว่า Tau neutrino ได้พงุ่ ขึน้ มาจาก
โลกออกไปสูอ่ วกาศโดยหาแหล่งทีม่ าไม่ได้ ?! ปรากฏการณ์ประหลาด
นี้เกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงเวลากว่า 4 ปีของการวิจัย
การค้ น พบปรากฏการณ์ ค ล้ า ยรั ง สี ค อสมิ ก พุ่ ง ขึ้ น ข้ า งบน
(Upward-pointing cosmic ray-like-events) นีเ้ อง ทีท่ �ำ ให้มคี ณะวิจยั
อืน่ ๆ เสนอว่า “หรือว่าทีม ANITA ได้เจอหลักฐานของ CPT symmetric
universe จักรวาลสมมาตรซีพีทีเข้าให้แล้ว ?” เมื่อเหตุการณ์ต่างๆ
เกิดขึ้นในทิศทางสวนทางกับจักรวาลของเราในขณะนี้
ตามทฤษฎี จักรวาล CPT symmetric universe นั้นเป็นจักรวาล
ที่ “เวลา” จะเดินไปในทิศทางย้อนกลับจากเหตุการณ์ Big Bang
ทีเ่ กิดขึน้ ตอนกำ�เนิดจักรวาลเมือ่ 13.8 พันล้านปีกอ่ น และเป็นจักรวาล
ทีอ่ ดุ มไปด้วยพวก “ปฏิสสาร (antimatter)” เหมือนกับการเปรียบเทียบ
ระหว่างคูข่ อง “จักรวาลก่อนเกิดบิก๊ แบง” กับ “จักรวาลหลังเกิดบิก๊ แบง”
ที่ทุกอย่างจะตรงข้ามกัน
ในส่วนของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มอื่นๆ ที่ทำ�โครงการวิจัยคล้ายๆ
กับโครงการ ANITA นี้ เชื่อว่า ถ้าการค้นพบนี้ ไม่ได้เป็นผลจากความ
ผิดพลาดใหญ่ที่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ ผลการทดลองนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่
มหัศจรรย์มากในทางฟิสิกส์
เพื่อพิสูจน์ผลของการศึกษาของทีม ANITA นักวิทยาศาสตร์
ของสถานีสังเกตการณ์นิวทริโน IceCube Neutrino Observatory
ที่ขั้วโลกใต้ จึงได้พยายามที่จะค้นหาแหล่งที่มาของสัญญาณของ
นิวทริโนพวกนี้
สถานี IceCube Neutrino ประกอบไปด้วยตัวตรวจจับเชิงออปติก
กว่า 5,160 ตัว ฝังอยู่ใต้น้ำ�แข็ง และสามารถตรวจจับนิวทริโนที่ผ่าน
ทะลุไปและทำ�ปฏิกิริยากับอะตอมของไฮโดรเจนและออกซิเจนใน
น้ำ�แข็งได้ ดังนั้น ถ้าทีม ANITA ตรวจพบสัญญาณแปลกๆ อะไรขึ้นมา

ทีม IceCube ก็ควรจะต้องตรวจพบได้มากกว่าด้วยซ้�ำ โอกาสที่ ANITA
จะตรวจพบอะไร แต่ IceCube ตรวจไม่พบนั้น เป็นไปได้น้อยมาก
และผลการตรวจสอบการตรวจจั บ ของ ANITA ด้ ว ยสถานี
สังเกตการณ์ IceCube ทีต่ พี มิ พ์ ในวารสารวิจยั Astrophysical Journal
ได้สรุปว่า “มีข้อจำ�กัดอย่างร้ายแรงในการใช้คำ�อธิบายเชิงของฟิสิกส์
อวกาศภายใต้ โมเดลมาตรฐานสำ�หรับปรากฏการณ์ผิดปกติเหล่านั้น”
หรือพูดง่ายๆ คือ เรายังไม่รู้ว่าสัญญาณเหล่านั้นมาจากไหน
ตอนนี้ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ห วั ง ว่ า จะใช้ เ ครื่ อ ง HiCal 2 radio
frequency pulser มาช่วยในการทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติต่างๆ
ของพื้นผิวน้ำ�แข็งของขั้วโลกใต้ เพื่อหวังว่าจะสามารถตีความผล
ของ ANITA ได้ดีขึ้น
กล่าวโดยสรุปก็คือว่า ผลการทดลองที่พบที่ขั้วโลกใต้นี้ เป็นเรื่อง
ที่น่าสนใจจริงๆ ในทางฟิสิกส์ และยังมีปริศนาให้ต้องศึกษาต่อไป
แต่ทั้งหมดนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทฤษฎี “จักรวาลคู่ขนาน” ..
อนุภาคนิวทริโนพลังงานสูงเหล่านั้นไม่ได้วิ่งมาจากจักรวาลคู่ขนาน
และเราไม่ ไ ด้ จ ะมี แ นวทางที่ จ ะย้ อ นเวลาได้ แ บบในหนั ง TENET
ที่กำ�ลังจะเข้าโรงนะครับ 

ข้อมูลและภาพจาก
https://movieweb.com/parallel-universe-nasa/

เพิ่มเติมข้อมูล จาก
https://www.forbes.com/sites/jamiecartereurope/2020/05/21/has-nasa-found-a-paralleluniverse-where-time-flows-backwards-thetruth-behind-the-headlines/#7a69795c646d
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Sci
Quiz

บ้านนักคิด

ฉบับที่แล้ว เหมียวขอให้คุณผู้อ่านช่วยจัดหมวดหมู่ว่า โรคติดต่อ 15 โรคที่เหมียวยกมาเป็นคำ�ถามนั้น มีเชื้อ
อะไรเป็นสาเหตุในการก่อโรค ไปดูเฉลยกันฮะ

ผู้ได้รับรางวัลประจำ�ฉบับที่ 86

วัณโรค
กาฬโรค
ฉี่หนู
บาดทะยัก
แอนแทรกซ์

ไข้เลือดออก
ซาร์ส
เอดส์
อีสุกอีใส
พิษสุนัขบ้า
ตาแดง

เท้าช้าง
ทริคิโนซิส
มาลาเรีย

กลาก

1

รางวัลที่ 1 เสื้อยืด Sharing Economy
ได้แก่ คุณจันเพ็ญ วนิชย์ถนอม
รางวัลที่ 2 จานรองแก้ว World Scientist
ได้แก่ คุณออมทอง เจริญรัตน์
		 คุณจุฑา ด้วงแค

2

คำ�ถามประจำ�ฉบับที่ 87

ก้าวเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว เหมียวนั่งดูพยากรณ์
อากาศทุกวันเลย ลุน
้ ว่าฝนจะตกไหมระหว่าง
ที่นั่งดูนอนดูอยู่นี่ก็เกิดความสงสัยอีกแล้ว
ว่า เครื่องมือที่ใช้วัดข้อมูลสภาพอากาศ
เหล่านี้เรียกว่าอะไรฮะ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3

4

5

6

ทิศทางลม
ความเร็วลม
อุณหภูมิ
ความชื้นในอากาศ
ปริมาณน้ำ�ฝน
ความกดอากาศ

รางวัลประจำ�ฉบับที่ 87

รางวัลที่ 2 สมุดโน้ต
I love science
จำ�นวน 3 รางวัล

รางวัลที่ 1 ปิ่นโต NSTDA
Eco Go Green
จำ�นวน 1 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 มิถุนายน 2563
คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลใน สาระวิทย์ ฉบับที่ 88
สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

คำ�คม
นักวิทย์

To me there has never been a higher source of
earthly honor or distinction than that connected
with advances in science.
- Isaac Newton -

กองบรรณาธิการ
สาระวิทย์

สำ�หรับข้าพเจ้าแล้ว ไม่มีเกียรติยศหรือชื่อเสียงใด
บนโลกจะเหนือไปกว่าการได้เชื่อมโยงกับความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์อีกแล้ว
- ไอแซก นิวตัน -

เซอร์ ไอแซก นิวตัน (25 ธันวาคม พ.ศ. 2184 – 20 มีนาคม พ.ศ. 2268)

ไ

อแซก นิวตัน เป็นนักฟิสกิ ส์ นักคณิตศาสตร์ นักดาราศาสตร์ นักปรัชญา นักเล่นแร่แปรธาตุ และนักเทววิทยาชาวอังกฤษ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน เป็นกฎทางวิทยาศาสตร์อันเป็นเสาหลักของการศึกษาจักรวาลทางกายภาพตลอดช่วง
3 ศตวรรษถัดมา นิวตันแสดงให้เห็นว่า การเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆ บนโลกและวัตถุท้องฟ้าล้วนอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติ
ชนิดเดียวกัน โดยแสดงให้เห็นความสอดคล้องระหว่างกฎการเคลือ่ นทีข่ องดาวเคราะห์ของเคปเลอร์กบั ทฤษฎีแรงโน้มถ่วง
ของตน ซึ่งช่วยยืนยันแนวคิดดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางจักรวาล และช่วยให้การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ใบสมัครสมาชิก

สิทธิพิเศษสำ�หรับสมาชิก
- ได้รับ “นิตยสารสาระวิทย์” e-magazine
รายเดือนอย่างต่อเนื่องทางอีเมล
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- ซื้อหนังสือของ สวทช. ได้รับส่วนลด 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

มิถุนายน 2563
41
ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วย
จัดทำ�โดย ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

