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ความหมายลึกซึ้งในอดีต ยังหยิบยกนำ�มาใช้ได้ดีในสังคมไทยยุคปัจจุบัน เพราะด้วยความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคมโลก ส่งผลให้เยาวชนและ
คนรุน่ ใหม่ในทุกวันนี้ คือพลังอันสำ�คัญทีจ่ ะพาประเทศไทยให้กา้ วไกลไปสูค่ วามเจริญก้าวหน้า ทัง้ ด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
สำ�หรับ “นิตยสารสาระวิทย์” ฉบับที่ 88 นี้ ทางกองบรรณาธิการได้จัดทำ�บทสัมภาษณ์พิเศษของกลุ่ม
เยาวชนทีม wonSpace-Y ทีมผู้ชนะเลิศการโครงการ SRPC2020 แข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุม
หุ่นยนต์ Astrobee ผู้ช่วยนักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติ เราจะได้เห็นถึงมุมมองของเด็ก
ไทยที่มีความเก่งในเรื่องเทคโนโลยี และความสามารถในการร่วมงานกันเป็นทีม ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี
ของเด็กไทยรุ่นใหม่ในการพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง ขอเชิญติดตามอ่านกันได้ ใน
Cover Story ครับ

☺
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บรรณาธิการ
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ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์

ถอดประสบการณ์ won-spaceY แชมป์ SRPC 2020
เขียนโค้ดควบคุมหุ่นยนต์อวกาศ

เพือ
่

ส่งเสริมให้เยาวชนไทยเกิดความตระหนักถึง
ความสำ�คัญของเทคโนโลยีอวกาศ และ STEM
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
โดยสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ได้ ร่ ว มกั บ องค์ ก ารสำ � รวจอวกาศญี่ ปุ่ น หรื อ แจ็ ก ซา (Japan
Aerospace Exploration Agency: JAXA) องค์การบริหารการบิน
และอวกาศแห่งชาติสหรัฐ หรือนาซา (National Aeronautics and
Space Administration: NASA) และหน่วยงานพันธมิตร จัดโครงการ
แข่งขัน Space Flying Robot Programming Challenge 2020
(SPRC 2020) เวทีทจี่ ะช่วยกระตุน้ เพิม่ พูนความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิศวกรรม รวมทัง้ ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และ
สร้างแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีอวกาศให้เยาวชน

เ ท ค โ น โ ล ยี อ ว ก า ศ เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น
เทคโนโลยีที่มีความสำ�คัญต่อมนุษย์
มาโดยตลอด ทัง
้ ในเรือ
่ งการยกระดับ
เทคโนโลยี ต่ า งๆ เช่ น เทคโนโลยี
ทางการทหาร เทคโนโลยีการสื่อสาร
เทคโนโลยี ก ารสำ � รวจเพื่ อ เฝ้ า ระวั ง
ภัยพิบัติบนโลก และเทคโนโลยีเพื่อ
เ ฝ้ า ร ะ วั ง ภั ย พิ บั ติ จ า ก น อ ก โ ล ก
นอกจากนี้ยังมีอีกหลายเทคโนโลยีที่
เป็นส่วนตั้งต้นในการพัฒนาต่อยอด
ไปสู่ เ ทคโนโลยี ที่ จ ะยกระดั บ การใช้
ชีวิตของผู้คน เช่น โทรศัพท์มือถือ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต ระบบจีพีเอส
และอาหารฟรีซดราย

won-spaceY คว้าแชมป์ SRPC 2020
โครงการแข่งขัน Space Flying Robot Programming
Challenge 2020 (SRPC 2020) มีโจทย์การแข่งขันให้ผู้สมัคร

นายตุุลา ชีีวชาตรีีเกษม, นายสิิรภพ เวสน์์ไพบููลย์์ และนายธีีรโชติิ เมืืองจำำ�นงค์์
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ดร.จุุฬารััตน์์ ตัันประเสริิฐ รองผู้้�อำำ�นวยการ สวทช. กล่่าวแสดงความยิินดีีและมอบรางวััล

หรือริว นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
“ตลอดระยะเวลาการแข่งขันกว่า 3 เดือน รู้สึกประทับใจ
ในความตั้งใจของเด็กและเยาวชนทุกทีมเป็นอย่างมาก ได้เห็น
ถึงการผสานศาสตร์ความรู้แบบบูรณาการ และยังได้เห็นถึง
การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 อย่างการคิดวิเคราะห์และการ
ทำ�งานร่วมกันเป็นทีม ทัง้ นี้ ทีม won-spaceY จะได้รบั เงินรางวัล
มูลค่า 25,000 บาท และได้รับโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันรอบ
ชิงแชมป์เอเชียกับประเทศในเอเชีย-แปซิฟิก อีก 6 ประเทศ
คือ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ และญีป่ นุ่ ที่ Tsukuba Space Center ประเทศญีป่ นุ่
ในเดือนกันยายนนี้
สำ�หรับการเขียนโค้ดในรอบชิงแชมป์เอเชียจะแตกต่างจาก
รอบแข่งขันชิงแชมป์ประเทศ คือการรันโค้ดจะไม่ได้ทดสอบ
บนเซิร์ฟเวอร์อีกต่อไป แต่จะทดสอบการรันโค้ดด้วยแอสโตรบี
ที่กำ�ลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บนสถานีอวกาศจริงๆ โดยมีนักบินอวกาศ
เป็นผูค้ วบคุมการแข่งขัน หวังว่าเยาวชนทีม won-spaceY จะได้รบั
ประสบการณ์ทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาผลงานและการทำ�งาน
ในอนาคต”

เขียนโค้ด (coding) เพื่อควบคุมแอสโตรบี (Astrobee) หุ่นยนต์
ผูช้ ว่ ยนักบินอวกาศทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีจ่ ริงบนสถานีอวกาศให้ซอ่ มแซม
สถานีที่เกิดการชำ�รุดเนื่องจากอุกกาบาตพุ่งชนให้แม่นยำ�และใช้
เวลาน้อยที่สุด การแข่งขันจะตัดสินผลผู้ชนะจากผลการรันโค้ด
ทีม่ ขี อ้ ผิดพลาดน้อยทีส่ ดุ เพราะการทำ�งานบนอวกาศนัน้ ห้ามพลาด
ดังวลีที่ Gene Kranz ผู้นำ�ยาน Apollo 13 ลงจอดบนดวงจันทร์
ได้กล่าวไว้ว่า “Failure is not an option.”
ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผูอ้ �ำ นวยการ สวทช. เปิดเผยว่า
การแข่งขัน SPRC 2020 เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
มีผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 151 ทีม จากนั้นคณะกรรมการได้
คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
และประกาศผลผู้ชนะเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยผล
การแข่งขันผูช้ นะคือเยาวชน ‘ทีม won-spaceY (วนสเปซวาย)’
ประกอบด้วยนายตุลา ชีวชาตรีเกษม หรือตี้ นักศึกษาชั้นปี
ที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องยนต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายธีรโชติ
เมืองจำ�นงค์ หรือเอิรธ์ นักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และนายสิรภพ เวสน์ ไพบูลย์
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หนทางแห่งชัยชนะของ won-spaceY
การแข่ ง ขั น SRPC 2020 นอกจากจะต้ อ งใช้ ทั ก ษะ
ความสามารถในการเขียนโปรแกรมเพือ่ ควบคุมหุน่ ยนต์แอสโตรบี
ให้ทำ�งานได้อย่างแม่นยำ�ไร้ข้อผิดพลาดซึ่งเป็นเรื่องที่ยากแล้ว
ทีม won-spaceY ที่รวมตัวเยาวชนต่างสถาบัน ยังต้องฝ่าฟัน
ความลำ�บากในการทำ�งานร่วมกันภายใต้สถานการณ์ โควิด-19
แต่กระนัน้ พวกเขาก็สามารถผนึกกำ�ลังนำ�ความรูท้ มี่ มี าผสานและ
ทำ�งานร่วมกันภายใต้ขอ้ จำ�กัด คว้าชัยชนะมาได้อย่างน่าประทับใจ
ริวเล่าว่า “พวกเราเรียนในระดับ ปวช. ที่โรงเรียนเตรียม
วิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน จึงมีโอกาสได้มาพบเจอกันในชมรม
หุ่นยนต์ของโรงเรียน ที่เปิดไว้ ให้พวกเราได้ลองพัฒนาผลงาน
ด้วยตัวเอง พวกเราทีเ่ รียนต่างสาขาจึงมีประสบการณ์การทำ�งาน
ร่วมกัน และช่วยเหลือกันในการแข่งขันต่างๆ ตามความถนัด
ทัง้ ด้านเครือ่ งกล แมคคาทรอนิกส์ การคำ�นวณ และการเขียนโค้ด
พอการแข่งขันนี้มีการประกาศรับสมัครทางออนไลน์ พวกเราที่

แอสโตรบีี (Astrobee)

แอสโตรบีี (Astrobee) กำำ�ลัังปฏิิบััติิหน้้าที่่�บนสถานีีอวกาศ
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สนใจเรื่องนี้เป็นทุนเดิมจึงมารวมตัวกันเป็นทีม นำ�เอาความถนัด
ที่แตกต่างมาเป็นจุดแข็งในการแข่งขัน”
แม้การแข่งขันเพื่อชิงแชมป์ประเทศไทย เยาวชนทุกทีม
จะต้องแบกรับความกดกันในการเอาชนะเพื่อนอีก 150 ทีม
แต่บรรยากาศในการทำ�งานของ won-spaceY กลับไม่ตึงเครียด
และยังมีการแบ่งปันความรู้กับเพื่อนทีมอื่นอีกด้วย
ตีเ้ ล่าว่า “ทีมเราพยายามทีจ่ ะไม่เครียดและกดดันซึง่ กันและกัน
เพราะถ้าเกิดเหตุแบบนั้นจะทำ�ให้คนในทีมไม่อยากพูดคุยหรือ
ทำ�งานร่วมกันต่อ เราทำ�งานเหมือนมาเล่นกัน คล้ายๆ นัดเตะบอลนะ
(หัวเราะ) ในทีมมีการแบ่งหน้าที่การทำ�งานที่ชัดเจน คนหนึ่ง
พัฒนาสมการในการควบคุมการเคลื่อนที่ คนหนึ่งช่วยเสริมเรื่อง
การคำ�นวณทีแ่ ม่นยำ� และอีกคนนำ�สมการที่ได้มาจัดเรียงเป็นโค้ด
เพือ่ สัง่ การฮาร์ดแวร์ตอ่ แต่ละคนทำ�ส่วนทีต่ นถนัดแล้วค่อยนำ�มา
รวมกัน การนัดคุยแต่ละครัง้ ก็จะคุยว่าถึงไหนแล้ว ต้องทำ�อะไรต่อ
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การแบ่งสรรหน้าที่ การทำ�งานร่วมกันเป็นทีม และการทำ�งาน
ร่วมกันภายใต้ความกดดันให้มคี วามสุขและสนุกสนาน เป็นเรือ่ ง
หลักเลยที่เราได้เรียนรู้จากการแข่งขันครั้งนี้
นอกจากนั้นในระหว่างการแข่งขันยังได้แชร์ความรู้ที่มีกับ
เพื่อนทีมอื่นด้วย ถ้ามีใครถามอะไรมาแล้วเรารู้ก็จะบอกเขาเลย
เมื่อเขานำ�ไปพัฒนาต่อยอดเขาก็อาจนำ�มาแลกเปลี่ยนกับเราต่อ
เราเชื่อเรื่อง Give and Take หลังการแข่งขันทั้งหมดจบลง
ก็ตั้งใจจะทำ�คลิปอธิบายโค้ดของทีมเราแบบละเอียด เพื่อให้
เพื่อนๆ ได้เรียนรู้ แต่ตอนนี้ยังเผยแพร่ไม่ได้ เพราะเดี๋ยวทีม
ประเทศอื่นรู้ก่อน (หัวเราะ)”
สำ � หรั บ won-spaceY การเป็ น ผู้ ช นะในรอบชิ ง แชมป์
ประเทศไทยยังไปไม่ถึงจุดหมายที่พวกเขาตั้งใจไว้ เพราะพวกเขา
รู้สึกว่ายังทำ�ได้ดีกว่านี้ และจะเตรียมความพร้อมให้ดีขึ้นเพื่อ
แข่งขันกับอีก 6 ประเทศต่อไป
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Cover
Story
เอิร์ธเล่าว่า “ที่บอกว่าพวกเรายังไปไม่ถึงจุดหมาย เพราะ
เราคาดหวังว่าผลการทดสอบรันโค้ด 10 รอบ ในการแข่งขันจะ
ได้ผลเป็นคลาส A ทั้งหมด แต่ปรากฏว่ามีรอบหนึ่งได้ผลเป็น
คลาส C พวกเราตระหนั ก ดี ว่ า สำ � หรั บ การทำ � งานนอกโลก
ความผิดพลาดเป็นเรือ่ งทีห่ า้ มเกิดขึน้ เด็ดขาด จึงคิดว่าตอนนีเ้ รา
ไปได้เพียงประมาณครึง่ ทางของเป้าหมาย แต่ถา้ ดูทคี่ วามตัง้ ใจ
ในการทำ�งาน พวกเราก็รู้สึกว่าเราทำ�กันค่อนข้างเต็มที่แล้ว
แม้จะมีบางส่วนทีพ่ ฒ
ั นาเพือ่ ปิดช่องโหว่ในรอบชิงแชมป์ประเทศ
ไม่ทนั แต่กย็ งั มีโอกาสได้น�ำ ไปใช้ ในรอบชิงแชมป์เอเชีย ช่วงเตรียม
ความพร้อม 2 เดือนนี้ พวกเราแบ่งกันไปหาความรู้เพิ่มเติม
ซึ่ งเมื่ อทางแจ็ ก ซาเปิ ดให้ทดลองรันโค้ด ในเซิร์ฟ เวอร์อีกครั้ง
ก็จะนำ�ความรู้ที่ ได้มารวมกันแล้วเขียนโค้ดเพื่อนำ�ไปทดสอบต่อ
การทำ�งานด้วยกันยังมีความสุขและสนุกเหมือนเดิม”

เรียนมากนัก กลุ่มของเราคิดว่าการที่พวกเราเข้าใจทฤษฎีต่างๆ
รู้ จั ก เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ และสามารถนำ � มาปรั บ ใช้ ไ ด้ ก็ เ พราะ
ประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติและการแข่งขัน รวมถึงจาก
โครงการ SPRC 2020 ด้วย พวกเราแสวงหาโอกาสเหล่านั้นจาก
ความสนใจด้วยตัวเอง ดังนั้นผมจึงคิดว่าการชี้ชวนให้นักเรียน
นักศึกษาได้นำ�ความรู้ ไปลงมือใช้งานจริงเพื่อเสริมความเข้าใจ
และต่อยอดความรู้สำ�คัญมาก”
สุดท้ายทีม won-spaceY ได้ฝากข้อคิดถึงเพื่อนๆ และน้องๆ
ที่ อ ยู่ ใ นช่ ว งของการค้ น หาเส้ น ทางการเรี ย นและการทำ � งาน
ของตัวเอง
ตี้สรุปข้อคิดของทีมไว้ว่า “อยากให้ค้นหาสิ่งที่ตนเองสนใจ
แล้วทดลองทำ�มันจริงๆ หากทำ�แล้วยังไม่ชอบอย่างน้อยก็จะ
ได้รวู้ า่ ยังไม่ใช่ อย่างตัวพวกเราเองรูว้ า่ ชอบอะไร ความสนใจจึง
พาเราไปสูก่ ารค้นหาต่อยอดสิง่ ต่างๆ หากสิง่ ทีเ่ ราชอบผูป้ กครอง
หรือคนรอบตัวคิดว่ายังไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ หมาะสม ให้ลองเปิดใจคุยกันถึง
ความสำ�คัญและข้อดีของสายงานนั้น หรือหากใครยังไม่รู้ว่าสิ่ง
ที่สนใจคืออะไรก็ให้ลองค้นหาเป้าหมายด้วยตัวเอง ลองออก
นอกกรอบ การได้ลองทำ�สิ่งต่างๆ จะเป็นประโยชน์อย่างมากใน
การค้นหาความสนใจ
ก็ อ ยากให้ ผู้ ใหญ่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ทั้ ง เรื่ อ งการพั ฒ นา
การศึกษา การชี้นำ�ให้เห็นว่าแต่ละสายงานมีความน่าสนใจ
และมีประโยชน์ต่อประเทศอย่างไร รวมถึงอยากให้เพิ่มพื้นที่
ทดลองปฏิบตั งิ านและแข่งขัน เพือ่ ค้นหาความสนใจและพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง”
ทัง้ หมดนีค้ อื ประสบการณ์การแข่งขันและข้อคิดด้านการศึกษา
อันน่าสนใจของเยาวชนทีม won-spaceY โดยหลังจากนี้ในเดือน
กันยายน ทีม won-spaceY จะเดินทางไปแข่งขันต่อรอบชิงแชมป์
เอเชียที่ Tsukuba Space Center ประเทศญี่ปุ่น เชื่อว่าความ
มุ่งมั่นตั้งใจและความรักในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของ
พวกเขา จะเป็นแรงผลักให้พวกเขาสามารถพัฒนาโค้ดได้อย่าง
ที่ตั้งหวังไว้ และได้เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มที่
เพื่อเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป

‘เรียนรู้และปฏิบัติจริง’ แนวคิด
won-spaceY
นอกจากเรื่องการแข่งขันแล้ว won-spaceY ยังได้สะท้อน
ประสบการณ์การเรียนรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
พวกเขาในฐานะนักศึกษาทีก่ �ำ ลังศึกษาในระดับปริญญาตรีไว้อย่าง
น่าสนใจอีกด้วย
เอิร์ธสะท้อนว่า “จากประสบการณ์ของผมที่ผ่านมา ผมคิด
ว่าการทีอ่ าจารย์อธิบายทฤษฎีในห้องเรียนโดยไม่ได้บอกเป้าหมาย
ของการเรียนรู้ รวมถึงให้ โอกาสนักศึกษาได้นำ�ทฤษฎีที่เรียนไป
ทดลองใช้น้อย ทำ�ให้ผมและเพื่อนอีกหลายคนประยุกต์ ใช้สิ่งที่
เรียนมาไม่เป็น ส่งผลให้ ไม่อยากเรียนในห้องเรียน หลายครั้ง
เราจำ�เนื้อหาเพื่อเอาตัวรอดในการสอบ แต่ไม่ได้เข้าใจเรื่อง
เหล่านัน้ จริงๆ สิง่ ทีเ่ รียนรูจ้ ากห้องเรียนจึงนำ�มาใช้ประโยชน์ได้นอ้ ย
ดังนั้นพวกผมอยากให้อาจารย์อธิบายก่อนจะสอนแต่ละเรื่อง
ว่าเป้าหมายในการเรียนคืออะไร ชี้ ให้เห็นว่าแต่ละเรื่องมีความ
สัมพันธ์กันอย่างไรในการใช้งานจริง และจัดสรรเวลาการสอน
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติมากขึ้น”
ริวเสริมว่า “อยากให้มกี ารอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วย เพราะ
มีหลายเทคโนโลยีที่ก้าวไกลไปแล้ว แต่ยังไม่มีการกล่าวถึงในชั้น

7

กรกฎาคม 2563

ระเบี
ย
ง
ข่าววิทย์เทคโนฯ ไทย

‘MagikTuch’ ปุม
่ กดลิฟต์ไร้สม
ั ผัส นวัตกรรมรับ ‘นิวนอร์มอล’

การ

ระบาดของโรคโควิด-19 ทำ�ให้
‘หน้ากากอนามัย’ กลายเป็น
ของใช้จำ�เป็นที่ทุกคนต้องมีติดตัวไปทุกที่ และ
ยังกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา ‘นวัตกรรม’ เพื่อลด
การแพร่กระจายของเชื้อโรคและรองรับชีวิตวิถี ใหม่
หรือ ‘นิวนอร์มอล’ (new normal) ดังเช่นนวัตกรรม
ปุม่ กดลิฟต์ไร้สมั ผัส หรือ ‘MagikTuch’ ผลงานนักวิจยั
จากศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและ
การประยุกต์เชิงพาณิชย์ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยี
เพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์
สวทช. กล่าวว่า ด้วยปัจจุบันมีโรคระบาดเกิดขึ้นจำ�นวนมาก
และหลายโรคสามารถติดต่อกันผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่ง
ของผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูบ่ นอุปกรณ์ สิง่ ของต่างๆ ทีม่ คี นใช้งานร่วมกัน
เช่น ที่จับประตู ปุ่มกดลิฟต์ โดยสาร กลายเป็นแหล่งสะสม
ของเชื้อโรค และนำ�พาไปสู่คนที่สัมผัสต่อๆ กัน ดังนั้นการ
ลดการสัมผัสจุดเสี่ยงเหล่านี้ สามารถช่วยลดโอกาสที่จะรับ
ได้เชื้อโรค และลดการแพร่กระจายของโรคติดต่อได้
“ทีมวิจยั ได้ศกึ ษาข้อมูลความเสีย่ งในการรับเชือ้ โรคจาก
สถานที่ต่างๆ และเล็งเห็นว่าลิฟต์ โดยสารเป็นหนึ่งในระบบ
ขนส่งทีม่ ผี คู้ นใช้รว่ มกันจำ�นวนมาก ทัง้ ในหน่วยงาน โรงแรม
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ดร.ศิิวรัักษ์์ ศิิวโมกษธรรม ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์เทคโนโลยีีเพื่่�อความมั่่�นคง
ของประเทศและการประยุุกต์์เชิิงพาณิิชย์์ สวทช.
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ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล และบริษัท
ดั ง นั้ น ทุ ก คนล้ ว นมี โ อกาสโดยสารลิ ฟ ต์
และสัมผัสปุ่มกดลิฟต์ จึงทำ�ให้ทีมวิจัยเกิด
แนวคิดพัฒนา นวัตกรรมปุม่ กดลิฟต์ไร้สมั ผัส
หรือ MagikTuch เพื่อเป็นเทคโนโลยีที่ช่วย
เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตประจำ�วัน
ลดการเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค”
จุดเด่นของ MagikTuch คือระบบการ
ทำ�งานแบบไร้สัมผัส สั่งการด้วยเซนเซอร์ มี
วิธีใช้งานง่ายเพียงนำ�หลังมือบังหน้าปุ่มเลข
ชั้นที่ต้องการในระยะห่าง 2-3 เซนติเมตร
เซนเซอร์จะตรวจจับข้อมูลชัน้ ทีต่ อ้ งการเลือก

และสัง่ การลิฟต์ โดยอัตโนมัติ ทำ�ให้ผู้ ใช้ลฟิ ต์
ปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคจากการสัมผัส
และช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อโรคในลิฟต์
ด้วย นอกจากนั้นชุดอุปกรณ์ MagikTuch
ยังติดตั้งง่าย สามารถติดตั้งเข้าไปบนลิฟต์
ตัวเดิมโดยไม่ต้องเจาะตัวลิฟต์ จึงไม่ส่งผล
กระทบต่อสถานะของระบบประกันจากบริษทั
ผู้ติดตั้งและผู้ดูแลลิฟต์ อีกทั้งออกแบบให้
รองรับจำ�นวนชั้นที่แตกต่างกันตามสถานที่
ที่ติดตั้งได้ รวมทั้งรองรับระบบการทำ�งาน
ด้วยระบบไฟฟ้าทั้งกระแสสลับ (AC) และ
กระแสตรง (DC)
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ทัง้ นีท้ มี วิจยั มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทั้งรัฐและเอกชน ขณะนี้กำ�ลังดำ�เนินการใน
การนำ� MagikTuch ไปติดตั้งและทดสอบ
การใช้ ง านในโรงพยาบาลภาครั ฐ อาทิ
โรงพยาบาลศิรริ าช (ทดสอบบางอาคาร) และ
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค
เมืองทองธานี เพื่อลดการสัมผัสเชื้อไวรัส
ก่อโรคโควิด-19 สร้างความมั่นใจและความ
ปลอดภัยให้กับผู้ ใช้ลิฟต์ โดยสาร
ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สวทช.
โทรศัพท์ 02 564 6900 ต่อ 2521
อีเมล siwaruk.siw@nstda.or.th
ทีม่ า >> www.nstda.or.th/th/news/13332-magiktuchnews
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สวทช.-จิสด้า-JAXA ผนึกกำ�ลังปลูกผลึกโปรตีนบนสถานีอวกาศสำ�เร็จ

ประ

เทศไทยประสบความ
สำ � เร็ จ ในการปลู ก ผลึ ก
โปรตี น บนสถานี อ วกาศนานาชาติ จาก
งานวิจัย “การทดลองปลูกผลึกโปรตีนใน
อวกาศเพื่อพัฒนายาต้านมาลาเรีย” ซึ่งได้
รับคัดเลือกจากโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์
อวกาศและการทดลองในอวกาศ (National
Space Exploration, NSE) สำ�นักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
(องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ให้ทำ�การ
ทดลองในสถานี อ วกาศนานาชาติ หรื อ
ISS เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา จนกระทั่ง
วันนี้ งานวิจยั ดังกล่าวสำ�เร็จ ได้ผลึกโปรตีน
ที่มีคุณ ภาพพร้อมใช้ ในการศึกษาต่อเพื่อ
การออกแบบยาต้านมาลาเรียต่อไป
ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ นักวิจัยอาวุโส
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่ ง ชาติ (ไบโอเทค) สำ � นั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
หัวหน้าโครงการวิจัย “การทดลองปลูกผลึก

กรกฎาคม 2563

โปรตีนในอวกาศเพือ่ พัฒนายาต้านมาลาเรีย”
เปิดเผยว่า การตกผลึกโปรตีนมีความสำ�คัญ
ตรงที่ เราจะเห็ น โครงสร้ า งของตั ว โปรตี น
ที่เป็นเป้าหมายของยาอย่างชัดเจน ซึ่งจะ
ทำ�ให้เราสามารถออกแบบตัวยาทีจ่ ะสามารถ
จับกับโปรตีนตัวนี้ ได้ดียิ่งขึ้น เมื่อเราเห็นตัว
โครงสร้างที่ชัดเจน เปรียบเสมือนเราเห็น
ตัวแม่กุญแจแล้วเราหาลูกกุญแจไปจับเพื่อ
ให้ มั น เหมาะสม โดยการตกผลึ ก โปรตี น

10

ในอวกาศจะได้ตัวผลึกที่มีคุณภาพที่ดีกว่า
การตกผลึกโปรตีนบนพื้นผิวโลก เพราะใน
อวกาศไม่มีแรงโน้มถ่วง ตัวผลึกก็สามารถ
สร้างได้แบบธรรมชาติที่สุดในตัวของมันเอง
และผลการตกผลึกครัง้ นีก้ อ็ อกมาดีเกินคาด
ผลึ ก โปรตี น ที่ ไ ด้ จ ากการทดลองใน
สถานีอวกาศนานาชาตินั้นได้ถูกส่งต่อให้แก่
องค์การสำ�รวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ JAXA นำ�
ไปทดลองต่อโดยการยิงแสงซินโครตรอน

ระเบี
ย
ง
ข่าววิทย์เทคโนฯ ไทย

เพือ่ ดูการกระเจิงของแสง แล้วเอาข้อมูลการ
กระเจิงของแสงมาคำ�นวณสร้างเป็นโครงสร้าง
3 มิติของโปรตีนในคอมพิวเตอร์ เพื่อดูว่า
หน้ า ตาเป็ น อย่ า งไร มี ช่ อ งไหนที่ ส ามารถ
นำ�มาใช้ออกแบบสารเคมี (ยา) ที่สามารถ
จั บ กั บ โปรตี น ตั ว นี้ ไ ด้ ดี โดยโปรตี น ตั ว นี้ มี
ความสำ�คัญต่อเชื้อมาลาเรีย ถ้าเรายับยั้ง
การทำ�งานของโปรตีนตัวนี้ ได้เชือ้ มาลาเรียก็
จะตาย ซึง่ เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งดำ�เนินการวิจยั ต่อไป
และจุดมุง่ หมายสุดท้ายของงานวิจยั นีค้ อื การ
หายาต้าน “มาลาเรีย”
ทั้งนี้ก่อนส่งโปรตีนไปยังสถานีอวกาศ
นานาชาติ JAXA ได้ด�ำ เนินการเติมสารละลาย
โปรตีน ณ ฐานยิงจรวด ศูนย์อวกาศเคนเนดี
รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ก่อนทีจ่ ะทำ�การส่ง
เพียงไม่กชี่ วั่ โมง เพือ่ ป้องกันการทำ�ปฏิกริ ยิ า
ก่อนของสสาร จึงทำ�ให้ ได้ผลึกอวกาศที่มี
คุณภาพและสมบูรณ์มาก โดย JAXA จะส่ง
ข้อมูลการกระเจิงของแสงและผลการฉาย
แสงซินโครตรอนกับโครงสร้างผลึกโปรตีน
อวกาศให้จิสด้าภายในเดือนกรกฎาคมนี้
ดร.อัมรินทร์ พิมพ์หนู หัวหน้าโครงการ
NSE ของจิสด้า กล่าวว่า การทดลองดัง
กล่ า วของ ดร.ชั ย รั ต น์ ฯ แม้ ว่ า จะยั ง ไม่
สามารถพัฒนาเป็นตัวยาต้านโรคมาลาเรีย
ได้ ในตอนนี้ แต่เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
สามารถพัฒนาได้ต่อไปในที่สุด เนื่องจากว่า
ข้อมูลผลึกโปรตีนจากอวกาศที่ ได้มานั้นมี
ความสำ�คัญที่สุดในการพัฒนาตัวยา และนี่
เป็นเหตุผลที่โครงการ NSE ของจิสด้า ได้
คัดเลือกเอางานวิจัยดังกล่าวส่งไปทดลอง
ในอวกาศ

ดร.ชััยรััตน์์ อุุทััยพิิบููลย์์ (ซ้้าย) ดร.อััมริินทร์์ พิิมพ์์หนูู (ขวา)

ภาพผลึึกโปรตีีนโปรตีีนที่่�เกิิดจากการทดลองปลููกบนสถานีีอวกาศนานาชาติิ ภายใต้้โครงการวิิจััย
“การทดลองปลููกผลึึกโปรตีีนในอวกาศเพื่่�อพััฒนายาต้้านมาลาเรีีย”
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ที่มา >> gistda.or.th/main/th/node/3895
>> gistda.or.th/main/th/node/3916
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สุริยุปราคาบางส่วนเหนือฟ้าเมืองไทย

สถาบัน

วิ จั ย ดาราศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
(องค์ ก ารมหาชน) (สดร.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.) เผย
ภาพปรากฏการณ์สุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย ช่วงบ่ายวันที่ 21
มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 จาก เชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา โคราช และสงขลา
ภาคเหนือของไทยดวงอาทิตย์ถูกบังเยอะสุดกว่าร้อยละ 60 มี
ชาวไทยให้ความสนใจติดตามปรากฏการณ์กันทั่วประเทศ
นายศุ ภ ฤกษ์ คฤหานนท์ หั ว หน้ า งานบริ ก ารวิ ช าการทาง
ดาราศาสตร์ สดร. เผยว่าปรากฏการณ์สุริยุปราคาที่เกิดขึ้นในวันที่
21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 เป็น “สุรยิ ปุ ราคาวงแหวน” แนวคราสวงแหวน
พาดผ่านในประเทศไทยเห็นเป็น“สุริยุปราคาบางส่วน” ในช่วงเวลา
ประมาณ13:00-16:10 น. ตามเวลาประเทศไทยดวงจันทร์บดบัง
ดวงอาทิตย์เพียงบางส่วนเว้าแหว่งมากทีส่ ดุ เวลาประมาณ 14:49 น.

กรกฎาคม 2563
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(เวลา ณ กรุงเทพมหานคร) สามารถสังเกต
ได้ทุกภูมิภาคของไทย แต่ละภูมิภาคจะมอง
เห็นดวงอาทิตย์เว้าแหว่งแตกต่างกันไป ดวง
อาทิตย์ถูกบดบังมากที่สุดบริเวณภาคเหนือ
ที่อำ�เภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประมาณ
ร้ อ ยละ 63 ส่ ว นภาคใต้ ที่ อำ � เภอเบตง
จังหวัดยะลา ดวงอาทิตย์ถูกบดบังน้อยที่สุด
เพียงร้อยละ 16 และ กรุงเทพมหานคร ดวง
อาทิตย์ถูกบดบังประมาณร้อยละ 40
ปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนเหนือ
ฟ้าเมืองไทยในครั้งนี้ มีประชาชนชาวไทยให้
ความสนใจติดตามชมกันอย่างคึกคัก เห็นได้
ชัดในสือ่ โซเชียลมีเดียทุกช่องทาง ต่างพากัน
แชร์ ภ าพบรรยากาศการสั ง เกตการณ์ ทั้ ง
แบบทางตรงและทางอ้อม และรวมถึงภาพ
ดวงอาทิตย์ที่เว้าแหว่งกันเป็นจำ�นวนมาก
นอกจากนี้ สดร. ยั ง จั ด ถ่ า ยทอดสด
สุ ริ ยุ ป ราคาเหนื อ ฟ้ า เมื อ งไทยตลอดทั้ ง
ปรากฏการณ์ ตั้งแต่เวลา 13.00-16.10 น.
รวมทั้งได้นำ�กล้องโทรทรรศน์สำ�หรับดูดวง
อาทิตย์ โดยเฉพาะ และกล้องโทรทรรศน์
ติ ด แผ่ น กรองแสงดวงอาทิ ต ย์ รวมถึ ง
อุปกรณ์ดูดวงอาทิตย์แบบทางอ้อม มาให้
บริ ก ารประชาชนได้ ร่ ว มชมปรากฏการณ์
“สุรยิ ปุ ราคาบางส่วน” ณ อุทยานดาราศาสตร์
สิรินธร อำ�เภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หอดู
ดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
ฉะเชิงเทรา และนครราชสีมา สร้างความ
ประทับใจให้แก่ประชาชนเป็นจำ�นวนมาก
สำ � หรั บ ปรากฏการณ์ สุ ริ ยุ ป ราคาครั้ ง
ต่อไปทีส่ ามารถสังเกตได้ทวั่ ประเทศไทย คือ
สุริยุปราคาบางส่วนที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 2
สิงหาคม พ.ศ. 2570
ที่มา >> www.narit.or.th
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ค้นพบอนุภาค "แอกซิออน"
ที่ทฤษฎีฟิสิกส์ทำ�นายไว้เมื่อ 43 ปีก่อน
18 มิถุนายน 2020

โครงการทดลองเพื่อค้นหาสสารมืด "ซีนอนวันที" (Xenon1T) ได้ค้นพบสัญญาณที่อาจชี้ถึง
การปรากฏตัวครั้งแรกของอนุภาคแอกซิออน (Axion) ซึ่งทฤษฎีฟิสิกส์ได้ทำ�นายไว้ว่าเป็น
อนุภาคที่มีอยู่จริงตั้งแต่เมื่อ 43 ปีก่อน และน่าจะเป็นอนุภาคที่มีความเกี่ยวข้องกับสสารมืด

ทีม

นักวิทยาศาสตร์นานาชาติเผยแพร่ผลวิเคราะห์ที่
ได้จากการทดลองด้วยอุปกรณ์ Xenon1T ซึ่งติด
ตัง้ ทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารแห่งชาติแกรนซาสโซของอิตาลีระหว่างปี พ.ศ.
2559-2561 โดยระบุว่าพบ "เหตุการณ์" ที่อนุภาคต่างๆ จากนอก
โลกพุง่ ผ่านเข้ามาทำ�ปฏิกริ ยิ ากับก๊าซซีนอนปริมาณ 2 ตัน ซึง่ บรรจุ
ในถังขนาดใหญ่ใต้ภูเขาถึง 285 ครั้ง ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น
มากครั้งกว่าที่ควรจะเป็นถึง 53 ครั้ง โดยเกินจากการคาดการณ์
เบือ้ งต้นทีม่ องว่า น่าจะมีแต่อนุภาคทัว่ ไปเท่านัน้ พุง่ เข้าชน 232 ครัง้
ทำ � ให้ สั น นิ ษ ฐานได้ ว่ า อาจมี อ นุ ภ าคพิ เ ศษที่ ยั ง ไม่ เ คยตรวจพบ
มาก่อนเข้ามาร่วมทำ�ปฏิกิริยาด้วย
ข้อมูลเบือ้ งต้นชีว้ า่ อนุภาคนีม้ คี วามคล้ายคลึงกับแอกซิออนที่
นักฟิสกิ ส์เคยทำ�นายไว้วา่ มีมวลต่�ำ และจะเกิดอันตรกิรยิ าด้วยแรง
นิวเคลียร์อย่างอ่อนมากจนแทบตรวจจับไม่ได้ ซึง่ เดิมทีแนวคิดเรือ่ ง
อนุภาคแอกซิออนถูกคิดค้นขึน้ เพือ่ ทำ�ให้สมการทางฟิสกิ ส์บางอย่าง

กรกฎาคม 2563

มีความสมดุล แต่ไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์เริ่มให้ความสนใจว่า
มันอาจเป็นองค์ประกอบที่ให้กำ�เนิดสสารมืด นอกเหนือไปจาก
อนุภาค WIMPs ซึ่งได้ทำ�การศึกษาทดลองกันมาก่อนหน้านี้
ผลวิจยั ซึง่ เผยแพร่ในคลังเอกสารวิชาการออนไลน์ arXiv.org
ระบุว่า อนุภาคแอกซิออนที่ค้นพบในครั้งนี้ อาจเป็นชนิดที่มาจาก
ดวงอาทิตย์ (solar axion) ซึง่ จะช่วยไขความลับเรือ่ งสสารมืดทีเ่ รา
มองไม่เห็น แต่มอี ยูเ่ ป็นสัดส่วนมากทีส่ ดุ ถึง 85% ของสสารในจักรวาลได้
ผลการค้นพบในครั้งนี้มีค่าความเป็นไปได้ทางสถิติสูงมาก
โดยมีโอกาสเพียง 2 ใน 10,000 ที่อนุภาคนี้จะไม่ใช่แอกซิออน แต่
เป็นอย่างอื่นเช่นนิวทริโนหรืออนุภาคจากการปนเปื้อนภายในถัง
ทดลองเอง ซึ่งทีมผู้วิจัยระบุว่าจะต้องมีการตรวจสอบยืนยันจาก
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกอีกครั้งหนึ่ง
ข้อมูลจาก >> www.bbc.com/thai/features-53092877
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เฉื่อยชาพามะเร็ง ! ผลวิจัยชี้การเคลื่อนไหวร่างกาย
ช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง
22 มิถุนายน ค.ศ. 2020

ศูนย์มะเร็ง MD Anderson มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ติดตามศึกษา
พฤติกรรมในกลุ่มคนตัวอย่าง พบว่าคนที่เฉื่อยชามีอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง
มากกว่าคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งเฉย

นัก

วิจัยได้ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างราว 8,000 คน ใน
ช่วงเวลาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2552 ถึง 2556 โดยให้คน
กลุ่มนี้พกอุปกรณ์ติดตามความเคลื่อนไหวของร่างกายอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงระหว่างวัน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาซึง่ ทำ�กับคนอเมริกนั ทีม่ อี ายุเกิน 45 ปีจ�ำ นวนกว่า
30,000 คน โดยเฉพาะที่เป็นคนอเมริกันผิวดำ�และที่อยู่ในรัฐ
ทางใต้ เพือ่ หาคำ�ตอบว่าเหตุใดคนกลุม่ นีจ้ งึ มีอตั ราเส้นเลือดใน
สมองอุดตัน ซึง่ เป็นสาเหตุของการสูญเสียความจำ� หรือทำ�ให้
เป็นโรคหลงลืมมากกว่าคนกลุ่มอื่น
ผลการศึกษาหลังจากทีต่ ดิ ตามเก็บข้อมูลเป็นเวลาห้าปี ได้พบว่า
กลุม่ คนทีม่ พี ฤติกรรมเฉือ่ ยชา คือชอบอยูน่ งิ่ ๆ โดยไม่เคลือ่ นไหว
ร่างกายนัน้ มีอตั ราการเสียชีวติ ด้วยโรคมะเร็งสูงกว่าคนกลุม่ อืน่
ถึง 82% ทัง้ นีเ้ มือ่ พิจารณาตัดตัวแปรอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น อายุ
เพศ หรือสถานะโรคประจำ�ตัวออกไปแล้ว และกลุม่ ตัวอย่างที่
ว่านี้ก็ไม่เคยมีใครเป็นมะเร็งมาก่อนเลยก่อนเริ่มการวิจัย
แพทย์หญิงซูซาน กิลคริสต์ หัวหน้านักวิจยั ของศูนย์มะเร็งที่

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเท็กซัสบอกว่า การศึกษานีน้ บั เป็นครัง้ แรก
ที่บง่ ชีค้ วามสัมพันธ์อย่างใกล้ชดิ ระหว่างการไม่เคลือ่ นไหวร่างกาย
กับการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง การค้นพบความสัมพันธ์ที่ว่านี้
ช่วยเน้นย้ำ�ถึงความจำ�เป็นของการนั่งอยู่กับที่ให้น้อยลง และ
เคลื่อนไหวร่างกายให้มากขึ้น
ทั้งนี้แพทย์ผู้วิจัยแนะว่า การเปลี่ยนอิริยาบถอย่างเช่น
ลุกขึน้ ยืนหรือเดินราว 5 นาทีในทุก ๆ ชัว่ โมง หรือการเคลือ่ นไหว
ร่างกายแบบเบาๆ เช่น การเดินวันละ 30 นาที จะช่วยลดความเสีย่ ง
ของมะเร็งลงได้ราว 8% และการทำ�กิจกรรมการเคลือ่ นไหวร่างกาย
ระดับปานกลางถึงระดับเข้มข้น เช่น การถีบจักรยานด้วยความเร็ว
ราว 16 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง การเดินเร็วๆ การเคลือ่ นไหวแบบแอโรบิก
ในน้�ำ ไปจนถึงการเต้นรำ�ในจังหวะบอลรูมหรือการเล่นเทนนิส
จะช่วยลดความเสีย่ งของการเสียชีวติ จากมะเร็งลงได้ถงึ 31%
ข้อมูลจาก >>
https://www.voathai.com/a/cancer-and-movement-ct/5472040.html
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หน้ข่าาววิต่ทย์า- ง
เทคโนฯ โลก

จีนเริ่มปลูก 'ข้าวทนดินเค็ม'
บนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบตครั้งแรก
9 มิถุนายน 2020

คณะนักวิทยาศาสตร์จีนได้เพาะปลูกข้าวทนดินเค็มด่างลงแปลงนาที่ตั้งอยู่สูง
เหนือระดับน้ำ�ทะเล 2,800 เมตร ในมณฑลชิงไห่ทางจีนตะวันตกเฉียงเหนือ
เปิดฉากการทดลอง "เพาะปลูกข้าวทนดินเค็ม" บนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบตครั้งแรก

แปลง

นาดังกล่าวตัง้ อยูบ่ นแอ่งกระทะฉาย
ต๋ามู่ (Qaidam Basin) ของที่ราบสูง
ชิงไห่-ทิเบต ซึ่งมีพื้นที่ดินเค็มด่างขนาดใหญ่ที่พืชผลเติบโต
ได้ยาก รวมถึงมักเผชิญภัยแล้ง พายุลูกเห็บ น้ำ�ค้างแข็ง และ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ เป็นประจำ�
ทีมนักวิจัยนำ�โดยหยวนหลงผิง เจ้าของสมญานาม "บิดา
ข้าวลูกผสม" ได้ท�ำ งานวิจยั อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ เพิม่ ผลผลิตข้าวที่
เก็บเกีย่ วจากทีด่ นิ เค็มด่าง ล่าสุดคณะนักวิจยั จากศูนย์วจิ ยั และ
พัฒนาข้าวทนดินเค็มด่างชิงเต่าได้เคลื่อนย้ายข้าวทนดินเค็ม
และอากาศหนาวเย็น ซึ่งบ่มเพาะอยู่ในเรือนกระจกออกไป
ทดลองเพาะปลูกในที่ดินเค็มด่างบนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต

กรกฎาคม 2563

จางกัว๋ ตง วิศวกรประจำ�ศูนย์ฯ เผยว่าคณะนักวิจยั วางแผน
ทดลองเพาะปลูกข้าวทนดินเค็มด่างบนพื้นที่ราว 42 ไร่ และ
ใช้แรงงานคนและเครื่องจักรในการสังเกตการณ์ รวมถึงสร้าง
ตัวอย่างเพือ่ การเพาะปลูกขนานใหญ่ในอนาคต โดยนับตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2019 ศูนย์ฯ ได้สง่ เสริมข้าวทนดินเค็มในพืน้ ทีด่ นิ เค็มด่าง
7 แห่งของจีนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และในอนาคตจะมี
การก่อตั้งศูนย์การทดลองและฐานการเพาะปลูกใหม่ในชิงไห่
เพือ่ ริเริม่ หนทางใหม่ของการผลิตทางการเกษตรบนทีร่ าบสูง
ข้อมูลจาก >> www.bbc.com/thai/features-53092877

16

Sci
Info

graphic

17

กรกฎาคม 2563

Sci
Info

graphic

กรกฎาคม 2563

18

สาระ
App

แนะนำ�แอปดี มีความรู้

Plook CLASSROOM
ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ในยุค New normal ทีต
่ อ
้ งใช้เทคโนโลยีเข้ามามีสว
่ นช่วยในเรือ
่ ง
ของการเรียนการสอน ทั้งคุณครูและนักเรียนที่จะต้องปรับตัวและเรียนรู้ร่วมกันครับ
สำ�หรับ “สาระแอป” ฉบับนีข
้ อแนะนำ� PLOOK CLASSROOM จากทรูปลูกปัญญาครับ
Plook CLASSROOM คือห้องเรียนอัจฉริยะ ในระบบโลกออนไลน์ ทีท
่ รูในบริการฟรี
สำ�หรับครูและนักเรียนทีม
่ ค
ี วามจำ�เป็นหรือมีความต้องการต้องใช้หอ
้ งเรียนเสมือนจริงที่
สามารถช่วยทั้งการลดเวลาการเดินทาง เพิ่มความสะดวกในการเรียนการสอน
โดยแบ่งการใช้งานออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. ผูส
้ อน (สร้างกลุม
่ ผูเ้ รียน ดูสถานะทำ�งานของผูเ้ รียน ตรวจงานและดูบน
ั ทึกสรุปงาน)
2. ผู้เรียน (เปิดดูงานที่ได้รับมอบหมาย, ส่งงาน)

สามารถเข้าใช้งานได้ฟรีที่
https://www.trueplookpanya.com/classroom
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วิทยา

รวิศ ทัศคร

รวิศ ทัศคร
เคยเป็นกรรมการบริหารและสมาชิกทีมบรรณาธิการ วารสารทางช้างเผือก สมาคมดาราศาสตร์ไทย เคยทำ�งานเป็นนักเขียนประจำ�
นิตยสาร UpDATE นิตยสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น (มหาชน) จำ�กัด ปัจจุบันรับราชการเป็นอาจารย์ประจำ�
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มาภาพ
https://th.wikipedia.org/wiki/สาหร่ายไก

ไก

สาหร่ายไทยแสนอร่อย
ทีค
่ ณ
ุ อาจไม่เคยได้ลม
ิ้ ลอง
(ตอนที่ 1)
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ไกเป็นสาหร่ายน้ำ�จืดสีเขียว สกุล Cladophora ชื่อพื้นเมืองที่เรียกกันมีหลายชื่อ อย่าง
เช่น ไกเหนียว หรือไกค้าง ไกเปื้อย ไกต๊ะ สาหร่ายไก สาหร่ายไคร ไกค่าวเตา สาหร่าย
ชนิดนี้มีสีเขียวเข้ม มีความยาวประมาณ 2 เมตร ไม่แตกแขนง เนื้อไม่ฟู แต่ไกบางชนิด
จะแตกเป็นสองง่าม และเพิ่มจำ�นวนสายยาวออกไปเรื่อยๆ

ไก

สำ�หรับแหล่งที่สองคือทางแถบจังหวัดเชียงราย ริมแม่น้ำ�
(Cladophora glomerata kützing) เป็นสาหร่ายทีพ่ บใน
โขงนั้ น ในการเก็ บ เกี่ ย วปกติ แ ล้ ว ชาวบ้ า นที่ เ ก็ บ สาหร่ า ยขึ้ น
ภาคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะสองแหล่งใหญ่
ในภาคเหนือ แหล่งแรกคือ ในแถบแม่น้ำ�น่าน ในอำ�เภอท่าวังผา มาจากแม่น้ำ�โขงและแม่น้ำ�น่านจะลงไปงมขึ้นมาตอนที่น้ำ�ลด
จังหวัดน่าน แต่จากที่ผู้เขียนเดินทางไปสำ�รวจหาแหล่งวัตถุดิบ โดยเฉพาะแม่น้ำ�โขงในช่วงต้นฤดูฝนจะไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้
เพื่อทำ�วิจัย ชาวบ้านและกลุ่มแม่บ้านบอกว่า ช่วงหลังมานี้ (ปี เนื่องจากระดับน้ำ�มีเพิ่มขึ้นทำ�ให้ลงไปเก็บได้ยาก อีกทั้งน้ำ�ยังมี
พ.ศ. 2560–2563) ไกที่เก็บบางทีจะมาจากแหล่งต้นน้ำ�ขึ้นไปอีก ความขุน่ เพราะน้�ำ พัดพาตะกอนมาทำ�ให้ไม่เห็นสาหร่ายไกแต่เมือ่
ซึ่งมีน้ำ�สะอาดกว่า เพราะที่ท่าวังผาแม้จะยังมีอยู่ แต่ก็มีน้อยลง น้�ำ ลดลงและไหลช้าลงจะเริม่ ทำ�การเก็บเกีย่ วไปได้เรือ่ ยๆ จนกว่า
ส่วนแหล่งที่สองจะอยู่ที่อำ�เภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดย น้ำ�จะใสและแห้งจนสาหร่ายหมดไป โดยเฉพาะคุ้งน้ำ�ทางฝั่งลาว
มีกลุ่มใหญ่คือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหาดไคร้ ตำ�บลเวียง ตรงข้ามอำ�เภอเชียงของ ซึ่งมีชายฝั่งตื้นและมีกรวดหินจำ�นวน
อำ�เภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และเครือข่ายสมุนไพรสามัคคี มาก เป็นสถานที่เก็บไกได้ดี โดยแต่เดิมฤดูกาลที่สามารถเก็บไก
จังหวัดเชียงราย ทีเ่ ป็นกลุม่ ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ โอทอปทีน่ �ำ สาหร่าย ได้ดีที่สุดคือ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนมาจนถึงเดือนพฤษภาคม
ของทุกปี แต่ช่วงสามปีที่ผ่านมาเวลาเก็บเกี่ยวจะเลื่อนออกไป
ไกมาแปรรูปจำ�หน่าย
เพราะระดั บ น้ำ � ในแม่ น้ำ �
ประชาชนผู้ อ าศั ย ที่
โขงมีการเพิ่มลดผิดจากวง
หมูบ่ า้ นหนองบัวตำ�บลป่าคา
รอบฤดูกาลตามธรรมชาติ
อำ�เภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
เนื่องจากการกักเก็บน้ำ�ใน
เป็นเชื้อสายชาวไทยลื้อที่
เขือ่ นต่างๆ ของประเทศจีน
สืบเชื้อสายมาจากเมืองล้า
ในต้นลำ�น้ำ�โขง ซึ่งส่งผล
แคว้นสิบสองปันนา มลฑล
เป็นอย่างมาก ทั้งปริมาณ
ยูนาน ประเทศจีน ซึ่งเป็น
น้ำ � ที่ เ พิ่ ม และลดอย่ า ง
กลุม่ คนทีน่ �ำ เอาไกมาบริโภค
รวดเร็ว ไม่แน่นอนรวมถึง
เป็ น อาหารหลั ก มานาน
และได้นำ�เข้ามาเผยแพร่
ผ ล ต่ อ ดิ น ต ะ ก อ น แ ล ะ
ในประเทศไทยทางเหนือ
สารอาหารที่ ก ระแสน้ำ �
เ มื่ อ มี ก า ร อ พ ย พ ย้ า ย
จะพั ด พามาให้ กั บ พื ช น้ำ �
และสั ต ว์ น้ำ � ในแม่ น้ำ � โขง
ถิ่ น ฐานเข้ า มาพำ � นั ก ใน
สาหร่ายไก
หรื
อ
ชื
่
อ
เต็
ม
Cladophora
glomerata
(Linnaeus)
K
ü
tzing
ทำ�ให้เราได้เห็นการเปลี่ยน
ตำ � แหน่ ง ที่ อ าศั ย ปั จ จุ บั น
(ที่มาของภาพ https://img.algaebase.org/images/3EE735B10772e004C5sLV302CDCD/1c3ZZHVGkft8.jpg)
เมือ่ สองร้อยกว่าปีทผี่ า่ นมา
ของน้�ำ จากเดิมทีม่ สี ขี นุ่ ขาว
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กลายเป็นใสมาก ซึ่ง เป็น สภาพ
แม่น้ำ� ที่เรียกว่าแม่น้ำ�ตาย คือ
ไม่เหมาะแก่การเจริญของพืชน้ำ�
เท่ากับสภาพดัง้ เดิมของแม่น�้ำ โขง
ชาวบ้านจะนำ�ไกทีเ่ ก็บได้ลง
ล้างในแม่น้ำ�โขง โดยสางสาหร่าย
ที่มีลักษณะเป็นเส้นคล้ายเส้นผม
จนสะอาด ซึง่ จะล้างเป็นสิบๆ รอบ
ขึ้นไป ซึ่งเมื่อล้างดินออกแล้วจะ
เห็ น สาหร่ า ยเป็ น สี เ ขี ย วเข้ ม สด
พร้อมนำ�ไปทำ�ความสะอาดก่อน
ประกอบอาหารต่อไป
อาหารพื้ น บ้ า นภาคเหนื อ
ที่มักนำ�ไกมาทำ�ก็คือ ห่อหมกไก
(ทางเหนือเรียก แอบไก) ไกยี คัว่ ไก
แกงไก และน้ำ � พริ ก ไก รวมถึ ง
นำ�มาผสมพวกของขบเคี้ยว เช่น
ทองม้ว น ข้าวเกรียบ แม้ แ ต่ ใน
รู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าหร่ า ยแผ่ น
อบกรอบ หรือสาหร่ายแผ่นทอด
กรอบปรุงรส ก็มีการทำ�กันเป็นผลิตภัณฑ์ โอทอปเช่นกัน
ในจำ�นวนนี้ ผลิตภัณฑ์ทนี่ า่ สนใจนำ�มาพัฒนาเพิม่ คือ ไกยี ซึง่
อาจทำ�โดยการนำ�สาหร่ายไกมาทำ�ความสะอาด ตากแห้ง แล้วนำ�
มาผิงไฟให้กรอบ แล้วใช้มอื ยีให้เป็นสาหร่ายป่น ปรุงรสด้วยเกลือ
และงาขาวคัว่ ซึง่ จากการลงสำ�รวจพืน้ ทีก่ พ็ บว่าอีกวิธหี นึง่ คือการ
คัว่ ในกระทะ และเพิม่ กระเทียมเจียวเข้าไปในสูตรด้วย ซึง่ แต่เดิม
แล้ว สาหร่ายไกผงหรือไกยีนจี้ ะนำ�มาทานกับข้าวเหนียวทีน่ งึ่ ใหม่ๆ
หอมๆ หรือจะนำ�มาโรยข้าวสวยทานกับกับข้าวอย่างอื่น ก็เสริม
ความอร่อยได้เป็นอย่างดีจากความหอมของตัวสาหร่าย
ลักษณะของผลิตภัณฑ์สาหร่ายไกยี มีความคล้ายคลึงกับผง
โรยข้าวญี่ปุ่นสำ�เร็จรูป ผสมสาหร่ายทะเล แต่มีรสชาติที่อร่อย
ตามแบบไทย และมีศักยภาพในการส่งเสริมด้านการตลาดได้
แต่สาหร่ายไกยีมีปัญหาคือเก็บไว้ได้ไม่นาน ก่อนจะเกิดการหืน
ของกลิน่ รสจากการเกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันของไขมันและน้�ำ มัน

การผลิ ต แปรรู ป สาหร่ายไกแผ่นอบแห้ ง ของกลุ่ ม วิ สาหกิ จชุ ม ชนแปรรู ป
สาหร่ายน้ำ �จื ด บ้ า นหนองบั ว ตำ �บ ลป่ า คา อำ � เภอท่ า วั ง ผา จั ง หวั ด น่ า น
(ที่มาของภาพ https://www.technologychaoban.com/marketing/
article_97388 )
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ร้อยพัน
วิทยา
ในส่วนผสม หากสามารถปรับปรุงตรงจุดนี้ ได้ ผลิตภัณฑ์นี้น่าจะ
ได้รับการตอบรับดีจากทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นโจทย์ที่น่า
พัฒนาต่อไปในอนาคต

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ำ � พริ ก สมุ น ไพรจากสาหร่ายไกแม่ น้ำ � โขง ของบริ ษั ท น้ำ � พริ ก
สมุรไพรอรุณรัตน์ จำ�กัด โดยมีการดำ�เนินงานร่วมกับ เครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนสมุนไพรสามัคคี จังหวัดเชียงราย (เอื้อเฟื้อภาพโดย คุณอารุณ
มูลชนะ ประธานเครือข่ายสมุนไพรสามัคคี)

"ไกยี"

มาทำ�
หรือไกคัว
่ ป่นกันเถอะ
ถ้ า คุ ณ อยากลองทำ � ไกยี เ อง เพื่ อ ใช้
คลุกข้าวหรือโรยข้าวสวยร้อนๆ แล้ว
ละก็ วิธีทำ�นั้นง่ายนิดเดียวครับ เพียง
ย่างไกแห้งด้วยไฟอ่อนจนกรอบ หรือใช้
วิธคี วั่ ในกระทะโดยใช้ไฟอ่อนใช้ตะหลิว
คอยพลิกกลับไปมา ประมาณ 3 นาที
จากนัน้ ทำ�ให้สาหร่ายไกทีค่ ณ
ุ คัว่ จนหอม
กรุ่น ป่นเป็นผงและเส้นเล็กๆ
ด้วยการใช้มือขยี้ หรือในภาษาไทลื้อ เรียกว่า “ยี” นั่นเอง เสร็จแล้วแยกไว้ทางหนึ่ง ตั้งกระทะคั่วกระเทียมกับ
น้ำ�มันเล็กน้อยตั้งไฟอ่อนๆ จนหอมฉุย แล้วเอาไกยีที่ป่นไว้กลับเข้าไปคลุก แล้วแต่งรสด้วยงากับเกลือป่น
คลุกให้เข้ากัน เป็นอันเสร็จพิธี
ไกยี (ที่มาของภาพ https://www.facebook.com/Nanidentityhallnancc/photos/pcb.1274507519373334/1274506322706787/?type=3&theater)
เอกสารอ้างอิง https://www.nstda.or.th/sci2pub/cladophora/
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ผศ. ดร.ป๋วย อุ่นใจ
กลุ่มวิจัยชีววิทยาเพื่อการศึกษาและความบันเทิง
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร.ป๋วยอุ่นใจ | http://www.ounjailab.com
นักวิจัยชีวฟิสิกส์และอาจารย์ประจำ�ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นักสื่อสารวิทยาศาสตร์
นักเขียน ศิลปินภาพสามมิติ และผู้ประดิษฐ์ฟอนต์ไทย มีความสนใจทั้งในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี งานศิลปะและบทกวี
แอดมินและผู้ร่วมก่อตั้งเพจ FB: ToxicAnt เพราะทุกสิ่งล้วนเป็นพิษ

ชีวิตอิสระจะกลับมาเมื่อไร

ในยุคโพสต์โควิด ?
ในขณะทีม
่ ผ
ี ต
ู้ ด
ิ เชือ
้ เพิม
่ ขึน
้ อย่างต่อเนือ
่ งทัว
่ โลก จนอาจจะเหยียบๆ สิบล้าน
ในอีกไม่กี่วัน แต่ในประเทศไทย สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ดูเหมือนจะ
เริม
่ เบาบางลง หลังจากทีไ่ ม่มรี ายงานผูต
้ ด
ิ เชือ
้ ในประเทศมานานร่วมเดือน
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นัน
่

คือเกินกว่าระยะพักตัวของไวรัส
ไปนานโข จนหลายคนเชื่อว่า
เรากำ�ลังอยูใ่ นยุคหลังโควิดหรือทีเ่ รียกว่า
ยุคโพสต์ โควิด (postcovid era) นั่นเอง
สิ่งต่างๆ ในประเทศไทยจึงได้ทยอย
เริ่มกลับเข้าสู่โหมดปกติใหม่ หรือที่เรียก
กันว่า new normal ผู้คนเริ่มได้กลับมา

ทำ�งาน กิจกรรมต่างๆ เริม่ กลับมาดำ�เนิน
เป็นปกติ การจราจรเริ่มกลับมาติดขัดใน
ช่วงชั่วโมงเร่งด่วน แม้จะต้องใส่หน้ากาก
เข้าหากัน อาจจะมีขวดแอลกอฮอล์ฆ่า
เชื้อเพิ่มเข้ามาในกระเป๋าอีกชิ้นหนึ่ง และ
อาจจะยังต้องเว้นระยะห่างระหว่างกันอีก
สักระยะ

25

แต่ มั น เป็ น จริ ง หรื อ ไม่ ที่ ค วามเสี่ ย ง
ในการติดเชื้อได้หายไปแล้ว และเราอาจ
จะกลับมาใช้ชีวิตได้ดังเดิมในเวลาไม่ช้า
ไม่นาน ? คำ�ตอบคือ “บอกยาก” เพราะ
ในการระบาดของเชื้อไวรัสก่อโรคที่เพิ่ง
พบใหม่ แม้ จ ะมี ง านวิ จั ย ออกมาอย่ า ง
มหาศาลในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือน
ความรู้ความเข้าใจหลายๆ อย่างเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของโรค กลับยังไม่ชัดเจน และ
อาจจะขัดแย้งกันเองเสียด้วยซ้ำ� คงต้อง
ใช้เวลาอีกสักพักใหญ่กว่าที่จะสรุปอะไร
ได้แจ่มชัดจริงๆ
ประเด็นที่ต้องคำ�นึงถึงคือการตรวจ
วิ นิ จ ฉั ย เชิ ง รุ ก อาจจะไม่ ไ ด้ ค รอบคลุ ม
ให้ ส ามารถตรวจเชื้ อ ได้ กั บ ผู้ ค นทุ ก คน
และไม่ใช่ทกุ คนทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัสก่อโรคโควิด
-19 จะอาการหนัก นอนคางเหลือง หายใจ
พะงาบๆ อยู่ในห้องไอซียู เพราะในความ
เป็ น จริ ง ผู้ ป่ ว ยหลายคนก็ ดู ภ ายนอก
เหมือนจะสบายดี
ผู้ ป่ ว ยบางรายอาจจะดู ป กติ ใ นช่ ว ง
ติ ด เชื้ อ ระยะแรก (presymptomatic)
และต้องใช้เวลาพักตัว หลายวั น กว่ า จะ
เริ่มแสดงอาการ จึงต้องมีระยะการกักตัว
(quarantine) อย่างน้อย 14 วัน สำ�หรับ
ผู้ที่ดูจะมีความเสี่ยง ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้ใน
ประเทศไทยน่าจะแทบไม่มแี ล้ว เพราะพบ
ผูป้ ว่ ยใหม่เพียงแค่ในสถานกักตัวแยกเชือ้
ในกลุม่ ผูท้ เ่ี ดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
ดังนัน้ การกักตัวผูเ้ ดินทางเข้าประเทศ
นั้น จะช่วยสกรีนผู้ติดเชื้อแบบมีอาการ
ชัดเจน และผู้ติดเชื้อแบบ presymptomatic ช่วยลดความเสี่ยงได้ค่อนข้างดี
แต่ ถ้ า มี ก ารปล่ อ ยให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ
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นักธุรกิจเดินทางเข้ามาในประเทศได้เลย
อย่างอิสระ ก็เป็นไปได้อีกเช่นกันที่อาจ
จะได้ของแถมเป็นเชือ้ นำ�เข้าอิมพอร์ตเข้า
มาจนเกิดการติดเชื้อในประเทศก็เป็นได้
แต่ทนี่ า่ กังวล ทีท่ �ำ ให้เราการ์ดตกไม่ได้
คื อ กลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยที่ แ ม้ ติ ด เชื้ อ แต่ จ ะไม่ มี
อาการอะไรแสดงออกมาให้เห็นเด่นชัด
แต่กลับสวมบทบาทเป็นพาหะแพร่เชือ้ ได้
(asymptomatic) กลุม่ นีต้ า่ งหากทีน่ า่ กลัว
เพราะถ้าไวรัสกระจายเข้าไปสู่ผู้คนที่
เป็นกลุ่มเสี่ยงได้เมื่อไร โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกับผู้อยู่อาศัยในที่แออัด การติดเชื้อ
แบบมโหฬารอาจเกิดขึ้นได้ ในระยะเวลา
อันสั้น อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับที่
กำ � ลั ง เกิ ด กั บ สิ ง คโปร์ ที่ ย อดผู้ ติ ด เชื้ อ
พุ่งทะยานจนทะลุ 40,000 คนไปแล้ว
แม้ว่าในช่วงต้นปี สิงคโปร์จะสามารถคุม

ปริมาณผูต้ ดิ เชือ้ ได้อย่างดีเยีย่ มอยูใ่ นหลัก
สิบอยู่ได้นานหลายเดือน
ในขณะที่หลายประเทศ เริ่มรายงาน
การติดเชื้อแบบระลอก 2 กันบ้างแล้ว
ทั้งในจีนและสหรัฐอเมริกา และนี่คือสิ่ง
ที่ทำ�ให้การเว้นระยะห่างในสังคม และ
การติดตามควบคุมโรคยังเป็นสิ่งที่จำ�เป็น
อย่างยิ่งในสังคมเรา
แน่นอน มันอาจจะยังไม่ดกี บั เศรษฐกิจ
ที่ กำ � ลั ง พยายามจะฟื้ น ตั ว แต่ กั น ไว้ ดี
กว่าแก้ เพราะถ้ามีการระบาดอีกระลอก
มาจริ ง ๆ ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น อาจ
ประเมินค่าไม่ได้
แต่เราจะปิดประเทศถาวรไม่ได้ ดังนัน้
การลดความเสี่ยงและคุมไม่ให้เกิดการ
ระบาดในประเทศจึงต้องเป็นสิ่งที่รัฐควร
ให้ความสำ�คัญ

กราฟแสดงจำ�นวนเคสที่ ได้รับการยืนยันแล้วในสิงคโปร์เทียบกับช่วงเวลาจะเห็นได้ว ่าแม้ว่าสิงคโปร์
จะคุ ม จำ � นวนเชื้ อ ได้ ดี เ ยี่ ย มในช่วยก่ อ นเดื อ นมี น าคมแต่พอมี ก ารระบาดเข้ า ชุ ม ชนแออั ด (แคมป์
คนงาน) จนกลายเป็นคลัสเตอร์ติดเชื้อการระบาดของโรคก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนควบคุมได้ยาก
(ภาพจาก https://coronavirus.jhu.edu/map.html)
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แล้ ว วั ค ซี น และยาจะมาเมื่ อ ไร ?
คำ�ตอบของคำ�ถามนี้บอกได้ยากเช่นกัน
แม้วา่ จะมีแคนดิเดตวัคซีนและยานับร้อย
ที่ลงทะเบียนศึกษาในขั้นคลินิกไว้แล้วกับ
องค์การอนามัยโลก แต่ทุกขนานก็ยังอยู่
ในระหว่างการทดลอง และต่อให้ทดลอง
ได้สำ�เร็จ การผลิตอาจจะเป็นอีกปัจจัย
หนึ่งที่ต้องคิดว่าจะทำ�อย่างไรถึงจะทำ�ให้
ทุ ก คนเข้ า ถึ ง ทั้ ง ยาและวั ค ซี น ได้ อ ย่ า ง
เท่าเทียม เพราะอย่าลืมว่าไวรัสไม่ได้เลือก
ติดใครคนใดคนหนึง่ ทีค่ วามยากดีมจี น ทุก
คนมีสทิ ธิตดิ เท่ากัน และมีโอกาสแพร่เชือ้
ไปสู่ผู้อื่นในสังคมได้ ท้ายสุด ติดคนเดียว
ทุกคนอาจจะเดือดร้อนอย่างทัดเทียม
การพัฒนายาดูจะมีความหวังได้ลุ้น
มากกว่าวัคซีน เพราะยาบางชนิดได้รับ
การทดสอบความเป็นพิษในมนุษย์ไปแล้ว
และอาจจะใช้ ในการรักษาโรคอืน่ ๆ อยู่ ซึง่
ถ้าทดสอบแล้ว หากสามารถใช้ควบคุม
ไวรัส SARS-CoV2 ได้ ก็อาจจะเอามา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการรั ก ษาโควิ ด -19 ได้
อย่างรวดเร็วในฐานะยาปรับจุดประสงค์
(repurposed drugs)
ส่วนวัคซีนก็ตอ้ งรอลุน้ ดูวา่ จะสามารถ
กระตุ้นภูมิในผู้รับวัคซีนได้หรือไม่ และจะ
มีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่า เพราะใน
กรณีของวัคซีนไวรัสไข้เด็งกี่ กว่าจะเจอ
ว่าอาจจะมีผลกระทบไม่คาดคิดที่เรียกว่า
antibody dependent enhancement
(ADE) หรือการเพิ่มการติดเชื้อเนื่องจาก
แอนติบอดีในผูร้ บั วัคซีนบางราย ก็ตอ้ งรอ
จนทดสอบยาเฟสท้ายๆ จนเกือบจะผ่าน
มาได้ ใช้กับคนทั่วไปไปแล้ว
แต่ ต่ อ ให้ ไ ม่ มี ผ ลกระทบอะไรเลย

สภากาแฟ

แอนติบอดีต้าน SARS-CoV2 ที่สามารถเข้า
ยึ ด เกาะกั บ โปรตี น ที่ ไ วรั ส ใช้ ในการเข้ า รุ ก ราน
เซลล์มนุษย์ทำ�ให้ ไวรัสเข้าสู่เซลล์ ไม่ ได้ อาจจะ
นำ�มาใช้ประโยชน์ ในการรักษา หรือการตรวจ
วินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ ได้ ในอนาคต

การทดลองวัคซีนก็อาจจะต้องรอผลไปอีก
ราวๆ หนึ่งปี ถึงปีครึ่งสำ�หรับกระบวนการ
พัฒนา ก่อนที่วัคซีนจะเข้าสู่ตลาด ให้เรา
ได้ ใช้กัน

ในที่ สุ ด วั น หนึ่ ง เมื่ อ วั ค ซี น และยา
สำ�เร็จ ความกังวลเรื่องไวรัสโควิดก็คงจะ
ค่อยๆ หายไป เหลือแค่ความทรงจำ�อัน
บอบช้ำ�ของคนหลายๆ คน
แต่อกี อย่างทีต่ อ้ งคิดถึงคือเมือ่ วัคซีน
หรือยาถูกพัฒนาได้แล้ว มันจะมาถึงมือ
เราหรือไม่ ในเมื่อยาและวัคซีนนั้นคงเป็น
ที่ต้องการไปทั่วโลก ซึ่งถ้าประเทศยักษ์
ใหญ่ก็ยังคุมโรคไม่ได้ ชัดเจนว่าการที่ยา
และวัคซีนจะเหลือส่งต่อมาถึงเรา อาจ
จะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก และนั่นอาจจะส่ง
ผลถึงความพร้อมในด้านการรักษา และ
ป้องกันโรคของประเทศได้
เราอาจจะต้องพิจารณาอีกทีถึงการ
พั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ น
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเฟ้นหา
และผลิตยาต่างๆ ยาลอกแบบชีวภาพ
(biosimilars) สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
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(bioactive substances) ว่ามันอาจจะ
เป็ น สิ่ ง ที่ เ ลี่ ย งไม่ ไ ด้ อี ก ต่ อ ไปในยุ ค แห่ ง
การเปลี่ยนแปลง ที่โรคอุบัติใหม่อาจจะ
เกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้
และเมื่ อ เราสามารถมั่ น ใจได้ ว่ า
ระบบสาธารณสุขของเราจะป้องกันการ
ระบาดได้จริง และเพียงพอที่จะรองรับ
ปริมาณผู้ติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่โอเวอร์ โหลดและไม่ล่ม
เมื่อนั้นเราก็จะสามารถกลับมาดำ�รงชีวิต
เป็นอิสระได้ดงั เดิม โดยไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ ง
โควิดอีกต่อไป...
แต่วันนั้นจะมาถึงเมื่อไร คงต้องรอดู
ต่อไป อาจจะอีกไม่นาน

กรกฎาคม 2563

ห้องภาพ
สัตว์ปา่
ไทย

ประทีป ด้วงแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมีขอ

Arctictis binturong

หมีขอหรือบินตุรงเป็นสัตว์รป
ู ร่างหน้าตาคล้ายสัตว์จ�ำ พวกหมี ลำ�ตัวอ้วน สามารถใช้หางม้วน
เป็นขอเกีย
่ วต้นไม้เพือ
่ ใช้ในการห้อยตัวได้ โดยปกติจะอาศัยอยูต
่ ามเรือนยอดไม้ในป่าดิบ
ลงหากินบนพืน
้ ดินบ้างเป็นครัง
้ คราว ออกหากินตามลำ�พังหรือเป็นครอบครัวเล็กๆ
พบออกหากินเวลากลางคืน
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วริศา ใจดี (ไอซี)
เด็กสาย(พันธุ์)วิทย์สานศิลป์ ชอบเรียนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ สนใจเรื่องเกี่ยวกับอวกาศ
และสัตว์เลี้ยงตัวจิ๋ว เวลาว่างชอบทำ�งานศิลปะ กำ�ลังค้นหาสูตรผสมที่ลงตัวระหว่างวิทย์กับศิลป์
Instagram : iizeewj

“STARGAZING EXPEDITION”
Day 3

หลังจากคืนวันที่สองที่พวกเราอยู่ดูดาวกันจนดึกดื่น ในวันที่สามฉันเลยพาสมาชิก
กลุ่มเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการออกเดินทางจากเวลส์มาผ่อนคลายที่อังกฤษบ้าง !
ในขณะที่การเดินเที่ยวเล่นในเมือง Bromsgrove แห่งอังกฤษถือเป็นของแถม
เป้าหมายอันแท้จริงที่พวกเราวางแผนจะทำ�ในวันนี้คือ การเข้าชมอีเวนต์สุดพิเศษ
ที่มีเฉพาะช่วงสัปดาห์นี้เท่านั้น ! ณ หอศิลปะ Artrix
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หลัง

จากคืนวันที่สองที่พวกเราอยู่ดูดาวกันจนดึกดื่น
ในวั น ที่ ส ามฉั น เลยพาสมาชิ ก กลุ่ ม เปลี่ ย น
บรรยากาศด้วยการออกเดินทางจากเวลส์มาผ่อนคลายทีอ่ งั กฤษบ้าง !
ในขณะที่การเดินเที่ยวเล่นในเมือง Bromsgrove แห่งอังกฤษถือเป็น
ของแถม เป้าหมายอันแท้จริงที่พวกเราวางแผนจะทำ�ในวันนี้คือการ
เข้าชมอีเวนต์สุดพิเศษที่มีเฉพาะช่วงสัปดาห์นี้เท่านั้น ! ณ หอศิลปะ
Artrix
สถานที่แห่งนี้จะเป็นที่สำ�หรับจัดแสดงนิทรรศการเวียนและงาน
ศิลปะต่างๆ ในแต่ละช่วงทีห่ ลากหลายแตกต่างกันไป ซึง่ ในช่วงสัปดาห์
นี้จะมีผลงานศิลปะสุดสร้างสรรค์ที่นำ�อวกาศมาสู่พื้นโลก ให้ได้ชมกัน
ภายใต้นิทรรศการ “Space Art”
นิ ท รรศการนี้ นำ � เสนอผลงานศิ ล ปะภายใต้ มุ ม มองจั ก รวาล
จากสายตาของศิลปินแนวอวกาศ เป็นการถ่ายทอดแนวความคิด
วิทยาศาสตร์ผา่ นผลงานศิลปะ ด้วยการใช้เทคนิคและมุมมองทีแ่ ปลก
ใหม่ สือ่ ถึงความหมายอันลึกซึง้ ซึง่ สะท้อนถึงอิทธิพลของอวกาศทีม่ ตี อ่
มนุษย์ โลก
ภาพแรกที่ต้อนรับพวกเราเมื่อเดินเข้าไปในส่วนของนิทรรศการ
“Space Art” ก็คือภาพ The Hand of Mission Control โดยศิลปิน
Rebecca Hardy เป็นภาพสีอะคริลิกบนผ้าใบวาดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.
2561 ภาพนี้ ไ ด้ รั บ แรงบั น ดาลใจส่ ง ตรงจากนาซาในช่ ว งภารกิ จ
อะพอลโล จึงเกิดการดัดแปลงจากภาพผลงาน The Creation of
Adam ต้นฉบับของศิลปินชื่อดังในอดีต ไมเคิล แองเจโล (Michael
Angelo) แล้วสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นภาพที่สื่อถึงข้อความสำ�คัญว่า
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุค
สมัยรวมไปถึงศิลปะด้วย

ภาพโปสเตอร์แผ่นนี้ที่เชิญชวนให้ฉันมาหอศิลปะ Artrix

ภาพ The Hand of Mission Control (ซ้าย) เทียบกับภาพ The Creation of Adam (ขวา) ขอบคุณแหล่งที่มาของภาพ The Creation of Adam (ขวา)
จาก wikipedia
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ภาพดั้งเดิมนั้นสื่อถึงการที่พระเจ้าได้ ให้ชีวิตแก่ อดัม มนุษย์
คนแรกของโลก ส่วนในภาพที่ฉันได้ไปชมนั้นมือทั้งสองที่แตะกันถูก
แทนที่ด้วยมือของนักบินอวกาศและมือของมนุษย์ โลกผู้อยู่เบื้องหลัง
ภารกิจนี้ เป็นสัญลักษณ์ทสี่ อื่ ว่า ภารกิจอะพอลโลนีจ้ ะสำ�เร็จลุลว่ งด้วยดี
มนุษย์จะไปไกลถึงอวกาศ และมนุษย์เป็นผู้ ให้ชีวิตกับวิทยาศาสตร์
สิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ เราได้ ส ร้ า งขึ้ น มาก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงชี วิ ต ของ
มนุษยชาติในอนาคตข้างหน้า
Rebecca Hardy ยังสร้างสรรค์ผลงานอีกจำ�นวนมาก ซึง่ ล้วนเล่า
เรื่องราวเบื้องหลังของภารกิจต่างๆ เกี่ยวกับอวกาศเอาไว้ อย่างเช่น
ในภาพ X-stasy เธอวาดขึ้นเป็นที่ระลึกแก่โครงการ X-plane ของ
สหรัฐอเมริกาที่มุ่งพัฒนาอากาศยานและจรวด จะเห็นอากาศยาน
จำ�นวนมากเรียงตัวกันโดยรอบ แสดงถึงความพยายามลองผิดลอง
ถูกหลายครั้งจนประสบความสำ�เร็จ
Bell X-1 ลำ�ที่เด่นอยู่ตรงใจกลางของภาพซึ่งเป็นอากาศยานลำ�
แรกที่ถูกออกแบบให้สามารถทำ�ลายกำ�แพงเสียง (sound barrier)
หรือแรงทีด่ งึ ให้บนิ ได้ชา้ ลง นัน่ ทำ�ให้อากาศยานลำ�นีส้ ามารถบินได้ดว้ ย
ความเร็วเหนือเสียง หรือที่เรียกกันว่า supersonic ในปี พ.ศ. 2489
การค้นพบนี้นับเป็นก้าวใหญ่ของเทคโนโลยีการบินที่พาเราให้เข้าใกล้
อวกาศมากขึ้นไปอีก

นอกจาก Bell X-1 แล้วยังมีอากาศยานอื่นๆ ในโครงการที่เป็นที่
น่าจดจำ�ไม่แพ้กนั อย่าง North American X-15 ลำ�ทีม่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ
ในภาพ ทีน่ บั ได้วา่ เป็นยานอวกาศลำ�แรกของโลก ! เพราะด้วยความเร็ว
สูงสุด 7,274 กิโลเมตร/ชัว่ โมง ทีเ่ ป็นสถิตโิ ลก จึงพานักบินขึน้ แตะเขต
รอยต่อระหว่างชั้นบรรยากาศโลกและอวกาศ (Kármán line) ได้เป็น
ครั้งแรก และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีอากาศยานที่
ขับเคลื่อนด้วยแรงมนุษย์ลำ�ไหนทำ�ลายสถิติความเร็วนี้ ได้เลย !
นอกจากภาพนี้จะมีความสวยงามแบบการวาดภาพรูปแบบซ้ำ�ๆ
อย่างมีระบบระเบียบทำ�ให้เกิดความสมมาตรทีล่ งตัวแล้ว หากเรามอง
เข้าไปใกล้ๆ อากาศยานแต่ละลำ� เราจะเห็นตัวอักษรแรกของชือ่ นักบิน
คนแรกผู้ทำ�การบินทดสอบอากาศยานเหล่านี้ด้วย เพื่อเป็นการระลึก
ถึงความกล้าหาญของพวกเขาเหล่านั้น
ผลงานอีกชิ้นของคุณ Rebecca ในชื่อชุด “cunning cosmos”
คือภาพการฉลองครบรอบ 50 ปีของภารกิจอะพอลโล เมื่อยาน
อะพอล 11 ได้ลงจอดบนดวงจันทร์เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์
โลกในปี พ.ศ. 2512 ในภาพดวงจันทร์ซึ่งอยู่ตรงกลางนั้นถูกล้อม
รอบด้วยภาพสัญลักษณ์ที่สื่อถึงภารกิจในแต่ละครั้งที่มีเป้าหมายพา
มนุษย์ไปสู่ดวงจันทร์
โดยวงนอกสุดเป็นภาพดวงดาวแต่ละดวงที่สื่อถึงคนแต่ละคน
ที่ ได้ร่วมเดินทางไปยังดวงจันทร์ ยานบังคับการแต่ละลำ�แทนภารกิจ
รอยเท้ารวม 12 รอย แทนคน 12 คนที่ ได้ไปเหยียบดวงจันทร์ ยิ่งมอง
ภาพนีอ้ ย่างละเอียด ฉันยิง่ ได้เรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ผา่ นชิน้ งานศิลปะที่
เรี ย บง่ า ยแต่ แ ฝงด้ ว ยเรื่ อ งราวสำ � คั ญ เกี่ ย วกั บ อวกาศไว้ ม ากมาย
บนผืนผ้าใบนี้
จากภาพสวยๆ ที่นำ�เสนอเรื่องราวอันสำ�คัญของภารกิจอวกาศ
ต่างๆ ในส่วนถัดไปของนิทรรศการจะเน้นภาพที่มีสีสันของจักรวาลใน
มุมมองที่ไม่ได้มืดมิดอย่างที่เราเห็นจากโลก ดาวฤกษ์ กลุ่มแก๊ส และ
แสงสีที่สะท้อนกันไปมาของวัตถุบนอวกาศนั้น มีความสวยงามจนละ

ภาพ X-stasy
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ภาพชุด “cunning cosmos” ภาพการฉลองครบรอบ 50 ปีของภารกิจอะพอลโล (บน) และภาพวงแหวนดาวเสาร์แบบละเอียดยิบ (ล่าง)

สายตาไม่ได้เลยทีเดียว เนบิวลาเป็นหนึ่งในสิ่งที่ได้รับความสนใจเป็น
อย่างมากทั้งในวงการนักดาราศาสตร์และศิลปะ ด้วยความที่มันเป็น
กลุ่มแก๊ส จุดกำ�เนิดของดาวฤกษ์ ที่น่าศึกษาเสมือนเป็นกุญแจไข
ความลั บ ของจั ก รวาล แถมยั ง มี สี สั น ที่ ส วยงามอย่ า งน่ า อั ศ จรรย์
จนฉันเองยังไม่คิดว่าจะสามารถเห็นอะไรแบบนี้ ได้จริงๆ บนอวกาศ
นอกจากวันหนึ่งจะมีโอกาสได้ขึ้นไปพิสูจน์เสียเอง
ภาพถ่ายเนบิวลานายพราน (Orion nebula) จากกล้องโทรทรรศน์
ทีผ่ า่ นการแต่งสีเพือ่ ความคมชัด แต่สที ี่ได้จะยังอยูใ่ นช่วงของแสงสีที่
ปรากฏจริงทีส่ ามารถมองเห็นได้ดว้ ยสายตาของเรา ฉันสามารถยืนยัน
ได้วา่ เหมือนจริง เพราะเมือ่ คืนก่อนฉันได้เรียนรูว้ ธิ กี ารส่องหาเนบิวลา
นายพรานนี้ผ่านกล้องโทรทรรศน์เช่นกัน ครูของฉันได้บอกให้เล็งไป
บริเวณทางใต้ของเข็มขัดกลุ่มดาวนายพราน ภาพที่ ได้เห็นนั้นคุ้มค่า
แก่การรอคอยจริงๆ ฉันตื่นเต้นมากๆ นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นสีสัน
ของจักรวาลด้วยตาเปล่า
แต่นา่ เสียดายทีข่ นาดนีถ่ อื เป็นหนึง่ ในเนบิวลาสว่างทีส่ ดุ ฉันก็ยงั
ไม่สามารถจับภาพของมันมาได้ ภาพถ่ายจากแต่ละแหล่งนั้นก็มีความ
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สาระวิทย์
ในศิลป์

ภาพถ่ายเนบิวลานายพราน โดยองค์กรนาซ่า
ขอบคุณแหล่งที่มาของภาพ https://www.nasa.gov/multimedia/
imagegallery/image_feature_151.html
From: Astronomy Picture of the Day
Credit & Copyright: Russell Croman

แตกต่างกันออกไป เพราะกว่าจะได้ภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ออกมา
แต่ละภาพมานั้น ต้องผ่านการตัดต่อหรือใส่ฟิลเตอร์ต่างๆ ตามแต่จุด
ประสงค์ของการศึกษา
เรื่องของสียังมีผลในการบ่งบอกธาตุองค์ประกอบในวัตถุที่เรา
พบเห็นอีกด้วย ฉันขอยกตัวอย่างภาพถ่ายเนบิวลานายพรานโดยนาซา
จะสังเกตเห็นว่าสีจะต่างไปจากสิ่งที่ตาคนเราเห็นอย่างสิ้นเชิง โดยสี
แดงคือซัลเฟอร์ สีเขียวคือไฮโดรเจน และสีฟา้ คือออกซิเจน ทัง้ นีเ้ ป็น
ผลมาจากการใช้ฟิลเตอร์ ในการถ่ายภาพ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาธาตุ
ประกอบของจักรวาล เป็นต้น

ภาพผลงานเนบิวลานายพราน ที่คุณ Brian Dickinson
ได้สร้างสรรค์ขึ้นจากจินตนาการโดยสื่อผ่านศิลปะกระจกสี
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สาระวิทย์
ในศิลป์
การถ่ายทอดภาพแห่งจักรวาลไม่ได้มแี ค่เพียงการวาดและการถ่ายภาพเท่านัน้ อย่างศิลปิน
ชื่อคุณ Brian Dickinson ได้สื่อถึงเนบิวลานายพราน และ “Quasar” (วัตถุอวกาศอันไกลโพ้น
ที่สุดเท่าที่มนุษย์เราเคยรู้จัก ที่มีแสงสว่างในตัวเอง เจิดจ้ากว่าดาวฤกษ์ถึงหลายพันเท่า)
ออกมาในรูปแบบของงานศิลปะกระจกสีหรือ "stained glass" ได้อย่างน่าทึ่งมากๆ

ภาพ Galactic Spinner ที่คุณ Brian Dickinson รังสรรค์ขึ้น โดยอ้างอิงมาจากภาพถ่ายทาง
ดาราศาสตร์ของเควซาร์ (Quasar : Quasistellar Radio Sources)และ ภาพทางขวาเป็นภาพที่
คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดศิลปะอวกาศ: Astronomy meets the Arts Competition จัด
โดย University of Warwick

ภาพชุดเอกภพที่คุณ Lisa Price ใช้นิ้วมือ
ละเลงสีอะคริลิกลงบนผืนผ้าใบ

ภาพของคุณ Brian Dickinson สื่อถึงการลุกจ้าของดวงอาทิตย์ หรือเปลวสุริยะ (Solar Flare)
ที่เกิดจากการระเบิดที่ชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูป
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทำ�ให้เห็นเป็นจุดสว่างวาบขึ้นมา
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อี ก ไฮไลต์ ห นึ่ ง ของงานที่ ฉั น ชื่ น ชอบ
เอามากๆ คือผลงานของคุณ Lisa Price
นักศิลปะชื่อดังผู้สร้างสรรค์ภาพของเอกภพ
ด้วยนิ้วมือของเธอและสีอะคริลิกบนผ้าใบ
ผลงานหลักๆ ของเธอคือภาพเอกภพที่ได้รบั
แรงบันดาลใจจากภาพถ่ายโดยกล้องฮับเบิล
(Hubble) และจากผลงานเขียนของคุณ Carl

สาระวิทย์
ในศิลป์

Sagan นักดาราศาสตร์ชาวอเมริกัน อย่าง
เรื่อง “Cosmos” และ “Contact”
ถัดจากภาพวาดก็จะเป็นภาพถ่ายจาก
องค์กรและสมาคมดาราศาสตร์ประจำ�แต่ละ
เมือง เช่น เมือง Redditch, Birmingham
และ Worcester astronomical society
มานำ � เสนอจั ก รวาลในรู ป แบบที่ เ สมื อ น
จริงที่สุด ผ่านการใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพที่มี
เทคโนโลยีขั้นสูง
การได้ เ รี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ จั ก รวาลและ
ประวัติศาสตร์ของภารกิจทางอวกาศผ่าน
ผลงานศิลปะ ช่วยปรับมุมมองทำ�ให้เรื่อง
ราวยากๆ ทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่สนุก
และน่าสนใจได้มากทีเดียว ใครจะไปรู้ว่าสิ่ง
ที่ ไกลตัวสุดๆ อย่างอวกาศอันไกลโพ้นจะส่ง
แรงบันดาลใจมาถึงคนบนโลกอย่างเราๆ จน
เกิดเป็นชิ้นงานอันหลากหลายเทคนิคหาก
แต่ล้วนสื่อถึงเป้าหมายเดียวกัน สิ่งที่มนุษย์
ยังคงเฝ้าตั้งคำ�ถาม และค้นหาคำ�ตอบอย่าง
ไม่มีที่สิ้นสุด

ภาพถ่ายของจริง โดยเหล่านักถ่ายรูปทางดาราศาสตร์ ที่เรียกกันว่า Astrophotographer
บนซ้าย : North America Nebula (NGC 7000) ถ่ายโดยคุณ David Murren
บนขวา : ภาพพื้นผิวดวงจันทร์ ถ่ายโดยคุณ Steve Davies

ขอบคุณ: หอศิลปะ Artrix และคุณครูที่ปรึกษา คุณ Valentina Mindoljevic
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อ๋อ
มันเป็น
อย่างนีน้ เ่ี อง
by อาจารย์ เ จษฎ์
https://www.facebook.com/OhISeebyAjarnJess/

นวัตกรรมใหม่ของจุฬาฯ
ในยุค New Normal
สเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพ

หน้ากากผ้า
สู้ฝุ่น สู้เชื้อโรค

ใน

ยุ ค ที่ ใ ส่ ห น้ า กากเข้ า หากั น จะใช้ ห น้ า กากแบบ
ใช้ แ ล้ ว ทิ้ ง ทุ ก วั น คงไม่ ไ หวแน่ ผมว่ า คนส่ ว นใหญ่
เริ่ ม ใช้ ห น้ า กากผ้ า มากขึ้ น แล้ ว ทำ � อย่ า งไรให้ ห น้ า กากผ้ า
มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นและเชื้อโรคเพิ่มขึ้นล่ะ ?
ผมขอท้าวความนิดนึงครับ เมื่อตอนต้นปี พ.ศ. 2563
ที่ผ่านมา ในช่วงที่มีวิกฤตฝุ่นละอองพิษ PM2.5 หนาแน่นและ
ช่วงโควิด-19 จนทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดเสวนา
วิชาการ โดยมีคณาจารย์หลายท่านมาช่วยกัน ระดมความคิด
ในการหาทางออกของวิกฤต PM2.5 (และมีผมเอง เป็นพิธีกร
การเสวนาครั้งนั้น) ซึ่งมีไฮไลต์สำ�คัญอย่างนึง กับการประกาศ
นวัตกรรมของคณะเภสัชศาสตร์ ที่ทำ�วิจัยพัฒนา "สเปรย์
สำ�หรับฉีดพ่นหน้ากากผ้า" ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งต่อต้าน
ฝุ่น PM2.5 และต้านเชื้อโรคในอากาศได้
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อ๋อ
มันเป็น
อย่างนีน้ เ่ี อง
มาวันนี้ นวัตกรรมที่น่าภูมิใจดังกล่าวของชาวจุฬาฯ ได้รับ
การผลิตออกขายเป็นผลิตภัณฑ์จริงๆ แล้วครับ ด้วยการคัดเลือก
ให้แบรนด์ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน อย่างแบรนด์ Tigerplast เป็น
พาร์ตเนอร์ร่วมผลิต และเผยแพร่นวัตกรรมนี้ ไปสู่สาธารณชน
สถานการณ์ ในตอนนี้ เรื่องฝุ่น PM2.5 รวมทั้งวิกฤตโรค
โควิด-19 จากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ ใหม่ ที่จะอยู่กับพวกเรา
ไปอีกนาน และจำ�เป็นอย่างมากที่เราจะต้องมีเครื่องมือป้องกัน
สุขภาพ อย่างหน้ากากประสิทธิภาพสูง ทีต่ อ้ งสูงขึน้ กว่าหน้ากาก
ผ้าธรรมดาที่ใช้กันอยู่
ตามข้อมูลที่ระบุไว้ สเปรย์ Tigerplast MaskShield+ นี้
เมื่อฉีดพ่นลงบนหน้ากากผ้าธรรมดาและทิ้งให้แห้งแล้ว สาร
พอลิเมอร์ที่เป็นเกรดที่ใช้กันทางการแพทย์ ซึ่งปลอดภัยต่อลม
หายใจของเราทีอ่ ยูใ่ นสเปรย์ จะไปช่วยทำ�เส้นใยของหน้ากากผ้า
นัน้ เชือ่ มต่อกันได้เรียบละเอียดมากขึน้ พวกรูเปิดทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ผิว
ของหน้ากากจะมีขนาดเล็กลง สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการก
รองของหน้ากากผ้าให้ดขี นึ้ โดยทีผ่ สู้ วมใส่ยงั สามารถหายใจเข้า
ออกได้ (ไม่เหมือนกับการที่บางคนเอาพวกสเปรย์กันน้ำ� มาฉีด
พ่นหน้ากากจนตัน หายใจไม่ออก)
สเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพการกรองหน้ากากผ้า ช่วย 3 เรื่อง คือ
1. สเปรย์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกรองเชื้อโรคในอากาศ (air
microbial filtration) ได้ดีขึ้นถึง 142% (ทดสอบโดยนักวิจัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
2. และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกรองฝุ่น (particle filtration)
ได้ดีขึ้น 83% (ทดสอบด้วยวิธีมาตราฐานสากล ASTM
F2299 โดย นักวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
3. สะท้อนฝุ่นและไวรัสได้ นอกจากเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
กรองแล้ว สเปรย์ MaskShield+ ยังมีสารทีม่ คี วามสามารถ
ในการปรับประจุของหน้ากากผ้า ให้เป็นประจุเดียวกันกับ
อนุภาคของฝุ่นและไวรัสที่เข้ามาใกล้ (ซึ่งตามหลักเรื่อง
ประจุแล้ว เมื่ออนุภาคของประจุที่เหมือนกัน มาอยู่ใกล้กัน
ก็จะมีแรงผลักออกจากกัน) ดังนัน้ สเปรย์จงึ ทำ�ให้เกิดแรงผลัก
ให้ฝุ่นและไวรัสออกไป ไม่เข้ามาใกล้หรือเกาะหน้ากาก

เรื่องความปลอดภัย ทางคณะผู้วิจัยจุฬาฯยืนยันว่า สารเคมี
ที่ใช้ ในการทำ�สเปรย์นี้ สามารถนำ�มาใช้พ่นหน้ากากผ้าได้อย่าง
ปลอดภัย ไม่หลุดออกมาจากเส้นใยให้เป็นอันตรายต่อระบบทาง
เดินหายใจ สามารถนำ�ไปใช้ได้คนทุกเพศทุกวัย แม้กระทั้งเด็ก
อนุบาลหรือผู้สูงอายุ (เพียงแค่ไม่ควรนำ�มากิน กลืน หรือพ่นเข้า
สู่ร่างกายโดยตรง)
ในยุค new normal ทีเ่ ราคงต้องใส่หน้ากากออกไปนอกบ้าน
ทุกวันแบบนี้ จะให้ซอื้ หน้ากากอนามัยแบบใช้ผา่ ตัด มาใช้และทิง้
ทุกวัน ก็คงสู้ค่าใช้จ่ายไม่ไหว วิธีการเอาหน้ากากผ้าซึ่งสามารถ
ซักใช้ ใหม่ มาพ่นสเปรย์เสริมประสิทธิภาพการกรองแบบสเปรย์
MaskShield+ นั้น น่าจะเป็นทางออกที่คุ้มค่ากว่ากันเยอะ และ
ยังช่วยส่งเสริมให้กำ�ลังใจนักวิจัยชาวไทยได้สร้างนวัตกรรมใหม่
ออกสู่สังคมด้วยครับ
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เบือ้ งหลัง
35 ปลา

ชนิดใหม่ของโลก

ดร.ชวลิ ต วิ ท ยานนท์

ชนิดที่

1

ปลาซิวเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
Amblypharyngodon chulabhornae Vidthayanon & Kottelat, 1990

ใน

ประเทศไทย ปลาทั้งน้ำ�จืดและ
ทะเลน่าจะสำ�รวจพบได้มากกว่า
2,900 ชนิด ซึง่ ส่วนมากก็คน้ พบและตัง้ ชือ่
โดยชาวต่างประเทศ แต่ใน 2-3 ทศวรรษ
ที่ผ่านมา ก็มีคนไทยหลายคนค้นพบปลา
และตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ปลามากขึ้น
ปลาซิวเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นี้พบจากการ
สำ�รวจแหล่งน้ำ�ของกรมประมงเมื่อกว่า
30 ปีกอ่ น แต่พอมาเทียบกับ key (รูปวิธาน)
มันก็แปลกๆ ไม่เข้าพวก ทางกรมประมง
เลยถามผู้ เ ชี่ ย วชาญปลาฝรั่ ง คนนึ ง
(ดร.ไทสัน โรเบิร์ต) ที่มาแวะเวียนมาที่
กรมประมงบ่อยๆ ได้ความว่ามันเป็นสกุล
ที่ ไม่เคยมีรายงานในน่านน้ำ�ไทยมาก่อน
อาจเพราะมันไม่มีสีสันสะดุดตา และตัว
เล็กแบบลูกปลาตะเพียนทั่วๆ ไป
หลังจากนัน้ มีการตามล่าตัวอย่างปลา
ชนิดนี้ต่อ แล้วไปพบโดยบังเอิญจากการ
ประเมินแหล่งน้ำ�โครงการประมงหมู่บ้าน
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ที่อำ�เภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย แต่ได้มา
แบบเยินๆ สิบกว่าตัว ปัญหาคือจะหาตัวอย่าง
ทีส่ วยๆ ทีจ่ ะเอามาเป็นต้นแบบ holotype ทัง้
รูปถ่ายและวาดได้อย่างไร ในที่สุดก็ใช้เวลา
และการเดินทางอยู่กว่า 4 ปี จึงได้มาตัวนึง
จากการสำ�รวจแหล่งน้ำ�ที่อำ�เภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นงานของกรมประมง
ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรมประมงเห็นว่าการค้นพบใหม่นนี้ า่
จะตัง้ ชือ่ ให้แก่ผทู้ มี่ คี ณ
ุ ปู การแก่การประมง
ของไทย จึงดำ�เนินการขอพระราชทานพระ
อนุ ญ าตใช้ พ ระนามของสมเด็ จ พระเจ้ า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี (พระยศขณะนั้น) และการจะ
เขียนรายงานนั้นก็ต้องเทียบกับชนิดเดิม
3 ชนิดที่พบในอินเดียถึงพม่า ซึ่งได้รับ
ความร่วมมือจากผู้เขียนร่วม Dr. Maurice
Kottelat แล้วตีพิมพ์ ใน Bull. Natural
History of Siam Soc.
ฉบับที่ 38 (1990)

Holotype คือตัวอย่างต้นแบบ
ที่ ใช้ ในการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ของชนิดนั้นๆ เช่นในคน Homo sapiens
ก็ ใช้ศพของ Calorus Linnaeus ที่เก็บไว้ ในพิพิธภัณฑ์ Upsala
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บ้านนักคิด

ฉบับนี้เราไปดูเฉลยกันฮะว่า เครื่องมือที่ใช้วัดข้อมูลสภาพอากาศทั้ง 6 อย่างที่เหมียวถามนั้นเรียกว่าอะไร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ทิศทางลม
ความเร็วลม
อุณหภูมิ
ความชื้นในอากาศ
ปริมาณน้ำ�ฝน
ความกดอากาศ

ผู้ได้รับรางวัลประจำ�ฉบับที่ 87
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รางวัลที่ 1 ปิ่นโต NSTDA Eco Go Green
ได้แก่ คุณสมฤทธิ์ พุทธันบุตร
รางวัลที่ 2 สมุดโน้ต I love science
ได้แก่ คุณฉมาพร ขจรบุญ
คุณปณาลี เชิดชูธรรมขจร
คุณวิลาสินี ทองฉิม
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คำ�ถามประจำ�ฉบับที่ 87

รางวัลประจำ�ฉบับที่ 87

เมือ
่ กีเ๊ หมียวพลิกไปอ่านคอลัมน์หอ
้ งภาพสัตว์ปา่ เมืองไทย
มาฮะ ไม่อยากจะเชือ
่ เลยว่า “หมีขอ” ไม่ใช่ “หมี” เมือ
่ มัน
ไม่ใช่หมี แล้วมันเป็นญาติกบ
ั สัตว์ตระกูลไหนกันฮะเนีย
่
คุณผู้อ่านช่วยบอกเหมียวหน่อย

รางวัลที่ 1 ชุดกิฟต์เซตนักดื่ม (ขวดน้ำ�+
จานรองแก้ว world scientist)
จำ�นวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2
พวงกุญแจผ้าหม้อห้อม

จำ�นวน 3 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 กรกฎาคม 2563
คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลใน สาระวิทย์ ฉบับที่ 89
สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

กรกฎาคม 2563

คำ�คม
นักวิทย์
กองบรรณาธิการ
สาระวิทย์

A scientific truth does not triumph by convincing its opponents and making
them see the light, but rather because its opponents eventually die
and a new generation grows up that is familiar with it.
- Max Planck สัจธรรมทางวิทยาศาสตร์หาได้มีชัยจากการโน้มน้าวใจฝ่ายตรงข้าม และทำ�ให้พวก
เขามองเห็นแสงสว่าง แทนที่จะเป็นเช่นนั้น ศัตรูของมันจะตายไปในที่สุด
และชนรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นจะคุ้นเคยกับมันต่างหาก
- มักซ์ พลังค์ -

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Max_Planck_(1858-1947).jpg

มักซ์ พลังค์ ((23 เมษายน ค.ศ.1858 - 4 ตุลาคม ค.ศ.1947)
มักซ์ คาร์ล แอนสท์ ลุดวิจ พลังค์ (Max Karl Ernst Ludwig Planck) เป็นนักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน ผู้บุกเบิกการศึกษา
ทฤษฎีควอนตัมอันเป็นส่วนสำ�คัญในการศึกษาฟิสกิ ส์สมัยใหม่แม้ในชีวติ ตอนแรกของเขาจะดูราบรืน่ โดยเขามีความสามารถ
ทั้งทางดนตรีและฟิสิกส์ แต่เขากลับเดินไปในเส้นทางแห่งนักฟิสิกส์ทฤษฎี จนเขาได้ตั้งทฤษฎีทางฟิสิกส์ที่สำ�คัญต่อฟิสิกส์
สมัยใหม่ นั่นคือ กฎการแผ่รังสีของวัตถุดำ�ของพลังค์ รวมถึงค่าคงตัวของพลังค์ ซึ่งนับว่าขาดไม่ได้เลยสำ�หรับการ
ศึกษากลศาสตร์ควอนตัม
สิทธิพิเศษสำ�หรับสมาชิก

ใบสมัครสมาชิก

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

สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ลิงก์  

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

https://forms.gle/jnj86w6J58Y9Nqqb8

ติดต่อกองบรรณาธิการสาระวิทย์
ได้ทางอีเมล

หรือ Scan QR Code

sarawit@nstda.or.th

ที่อยู่

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

ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วย

