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Editor’s
Note
สวัสดีครับคุณผู้อ่านสาระวิทย์ทุกท่าน ก้าวเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี พ.ศ. 2563 อย่างรวดเร็ว แต่

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ก็ยังไม่มีท่าทีที่จะไว้วางใจได้ แต่ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์
ทัว่ โลกเร่งพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสก่อโรค COVID-19 และเริม่ มีขา่ วการทดลองใช้วคั ซีนจริงแล้วในหลาย
ประเทศ ซึง่ ตอนนีม้ วี คั ซีนอย่างน้อย 13 ชนิดแล้ว ทีก่ �ำ ลังเข้าสูก่ ารทดสอบขัน้ สุดท้าย โดยเป็นความหวัง
ในการยุติการระบาดของไวรัสที่สร้างผลกระทบต่อชีวิตผู้คนอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
สำ�หรับนิตยสารสารวิทย์ฉบับส่งท้ายปี พ.ศ.2563 เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่น่าจับตามอง ซึ่งทาง สวทช.
ได้คดั สรรเทคโนโลยีเด่นทีค่ าดว่าจะส่งผลกระทบอย่างชัดเจนเป็นวงกว้างในอีก 3-5 ปีขา้ งหน้า ในขณะที่
บางเทคโนโลยีนั้นอาจพลิกโฉมธุรกิจในยุคนิวนอร์มัลได้ โดยสิ้นเชิง
ซึ่งเราต้องติดตามกันต่อไปว่า เทคโนโลยีใดจะสามารถกอบกู้ประเทศของเราให้รอดพ้นจากวิกฤตต่างๆ
พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้แก่นักลงทุนได้ ในอนาคตอันใกล้นี้ และแน่นอนว่า สวทช. ก็ได้ทุ่มเททรัพยากร
อย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ เพือ่ สร้างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สำ�หรับ
ตอบโจทย์ปัญหาสำ�คัญ และนำ�พาประเทศให้ก้าวพ้นทุกวิกฤตการณ์ไปได้
สุดท้ายนี้ขอให้คุณผู้อ่านสาระวิทย์ทุกท่าน มีความสุขกับช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ตอนรับปีใหม่ พ.ศ.
2564 แล้วพบกันใหม่กับนิตยสาระวิทย์ ในปีหน้าที่จะเพิ่มเนื้อหาให้น่าสนใจมากขึ้นครับ

☺

ปริทัศน์ เทียนทอง
บรรณาธิการ
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“10 เทคโนโลยี”

จับตา
พลิกโฉมธุรกิจในยุคนิวนอร์มัล

สถานการณ์โควิด 19 กินเวลายาวนานมาเกือบปี ถือเป็นวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่
ของมวลมนุษยชาติที่ต้องเผชิญหน้ากับโรคระบาดและความท้าทายอีกหลายด้าน
ทัง
้ ความพร้อมของระบบสาธารณสุข ภาวะเศรษฐกิจทีต
่ กต่�ำ อย่างรุนแรง ปัญหา
สิง
่ แวดล้อมทีเ่ ข้าขัน
้ วิกฤต และวิถช
ี ว
ี ต
ิ ของผูค
้ นในสังคมทีจ
่ ะเปลีย
่ นแปลงไปภาย
หลังยุคโควิด 19 หรือทีเ่ รียกว่า “ชีวต
ิ วิถใี หม่” หรือ “นิวนอร์มล
ั ” (new normal)

เพื่อ

ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สถานการณ์ ปั จ จุ บั น
และเตรี ย มพร้ อ มสำ � หรั บ ชี วิ ต วิ ถี ใ หม่
สำ � นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) ได้จัดงาน THAILAND
TECH SHOW 2020 ภายใต้ แ นวคิ ด

“วิถีชีวิตใหม่ นวัตกรรม เพื่อการลงทุน
(Technologies and Innovations for
Investment in The New Normal)” โดย
จัดบนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นครั้งแรก
อย่ า งสมบู ร ณ์ เ มื่ อ วั น ที่ 2-4 ธั น วาคม
พ.ศ. 2563 และไฮไลต์ ข องงานนี้ คื อ
การบรรยายพิเศษเรื่อง 10 เทคโนโลยี
ที่น่าจับตามอง (10 Technologies to

3

Watch) โดย ดร.ณรงค์ ศิริ เลิ ศ วรกุล
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ ซึ่ ง ได้ คั ด สรร
เทคโนโลยีเด่นที่คาดว่าจะส่งผลกระทบ
อย่างชัดเจนเป็นวงกว้างในอีก 3-5 ปี
ข้างหน้า ในขณะที่บางเทคโนโลยีนั้นอาจ
พลิ ก โฉมธุ ร กิ จ ในยุ ค นิ ว นอร์ มั ล ได้ โ ดย
สิ้นเชิง

ธันวาคม 2563
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วัคซีนโควิด 19

(COVID-19 Vaccines)

การระบาดของโรคโควิด 19 เริม่ ตัง้ แต่

เดื อ นธั น วาคม พ.ศ. 2562 ซึ่ ง แต่ ล ะ
ประเทศก็ มี ก ารจั ด การกั บ การระบาด
ของโรคเพื่อให้อยู่กับสถานการณ์ โควิด
แบบในปัจจุบันได้ โดยหลักๆ จะใช้ 3 วิธี
คือ การสร้างภูมคิ มุ้ กันหมู่ (herd immunity)
การพัฒนายารักษาโรคโควิด 19 และ
การพั ฒ นาวั ค ซี น ซึ่ ง ทั่ ว โลกรวมทั้ ง
ประเทศไทยเร่งพัฒนาวัคซีนโควิด 19
และพยายามที่ จ ะผลั ก ดั น ให้ ผ ลิ ต เพื่ อ
ออกมาใช้ ไ ด้ เร็ ว ที่ สุ ด ปั จ จุ บั น มี ก ารใช้
เทคโนโลยีวัคซีน 4 รูปแบบเพื่อพัฒนา
วัคซีนโควิด 19 ได้แก่
รูปแบบที่หนึ่ง คือ virus vaccine
เป็นเทคโนโลยีดั้งเดิมที่ใช้ ในการพัฒนา
วัคซีนทัว่ ไป คือใช้ตวั ไวรัสทัง้ ตัวมาเป็นตัว

ธันวาคม 2563

กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งมีทั้ง
วัคซีนเชื้อเป็นที่ทำ�ให้อ่อนฤทธิ์และวัคซีน
เชื้อตาย
รูปแบบที่สอง คือ protein-based
vaccine หรือ subunit vaccine เป็นการ
เอายีนของเชื้อ SARS-CoV-2 ไปใส่ใน
แบคทีเรียหรือยีสต์ แล้วให้แบคทีเรียหรือ
ยีสต์สร้างโปรตีนขึ้นมา โดยก่อนจะนำ�
ไปฉีดเข้าร่างกาย จะต้องเติม adjuvant
ซึ่งเป็นสารกระตุ้นที่ทำ�ให้ร่างกายสร้าง
ภูมิคุ้มกันเข้าไปด้วย
รู ป แบบที่ ส าม คื อ nucleic acid
vaccine เป็นการต่อยอดใช้สารพันธุกรรม
ของแบคที เรี ย หรื อ ยี ส ต์ ที่ มี ก ารเติ ม ยี น
ของเชื้อ SARS-CoV-2 มาใช้ประโยชน์
มี 2 รูปแบบ ได้แก่ DNA vaccine และ
mRNA vaccine ซึ่ ง ทั้ ง สองรู ป แบบนี้
จำ�เป็นทีจ่ ะต้องพัฒนาตัวนำ�ส่ง ได้แก่ lipid
nanoparticle หรือ gene gun ด้วย โดย
ถ้าเป็น DNA vaccine ต้องนำ�ส่งเข้าไปยัง
นิวเคลียส และหากเป็น mRNA vaccine
ต้องนำ�ส่งไปยังไซโทพลาซึม เพือ่ ใช้กลไก
ของร่างกายเปลีย่ น DNA หรือ mRNA ให้
เป็นโปรตีนที่ทำ�ให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน
ต่อเชื้อก่อโรค
รูปแบบที่สี่ คือ viral vector vaccine
เป็ น เทคโนโลยี ที่ ใ ช้ ไ วรั ส วั ค ซี น ที่ มี อ ยู่
แล้ ว มาเป็ น ตั ว นำ � ส่ ง โดยออกแบบให้
วั ค ซี น เหล่ า นี้ ส ามารถนำ � ยี น ของเชื้ อ
SARS-CoV-2 เข้าสูร่ า่ งกาย ตัวอย่างเช่น
การสร้ า งวั ค ซี น ไข้ ห วั ด ใหญ่ ที่มียีนของ
SARS-CoV-2 ทำ�ให้รา่ งกายสร้างภูมคิ มุ้ กัน
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ได้ทั้งโรคโควิด 19 และโรคไข้หวัดใหญ่
หรือใช้ adenovirus vaccine
ในประเทศไทยมี ก ารพั ฒ นาวั ค ซี น
ทั้ง 4 รูปแบบ โดยคณะแพทยศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย จั บ มื อ กั บ
University of Pennsylvania ในการ
พัฒนาสูตรวัคซีน mRNA และวางแผน
ให้ Bionet Asia ผลิตเพื่อทดสอบในเชิง
คลินิก ปัจจุบันได้ผลทดสอบในลิงแล้ว
ส่วนบริษัท Siam Bioscience ร่วมมือกับ
บริษัท AstraZeneca และ University of
Oxford พัฒนา viral vector vaccine โดย
ใช้ adenovirus เป็นตัวนำ�ส่ง
สำ�หรับ สวทช. พัฒนาต้นแบบวัคซีน
3 รูปแบบ ยกเว้นรูปแบบ virus vaccine
ที่ ต้ อ งใช้ เ ชื้ อ ไวรั ส SARS-CoV-2
เนื่องจากยังไม่มีห้องปฏิบัติการที่มีความ
ปลอดภัยระดับ 3 อย่างไรก็ตามหากดู
ความก้าวหน้าในระดับโลก ปั จจุบันยัง
ไม่มีวัคซีนที่ผ่านการรับรองที่พร้อมผลิต
เชิงพาณิชย์ แต่ก็มีหน่วยงานที่มีความ
ก้าวหน้าในขั้นทดลองเฟส 3 เช่น บริษัท
Pfizer และ BioNTech ของสหรัฐอเมริกา
เป็น mRNA vaccine ซึ่งประกาศความ
สำ�เร็จในการวิจัยเชิงคลินิกระยะที่ 3 (ณ
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) และได้
ยื่นขอ emergency use authorization
(EUA) จาก U.S. Food and Drug
Administration (FDA) แล้ว มีคู่แข่งใน
แพลตฟอร์มเดียวกันคือ Moderna ของ
สหรัฐอเมริกา
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ยาแก้ความชรา

(Rejuvenating Drug)

ความ ชราเกิดจากกลไกในร่างกาย

เราเอง เช่น มีการสะสมของสารพันธุกรรม
ที่ถูกทำ�ลาย หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาวะสิ่ ง แวดล้ อ มในเซลล์ ที่ มี ผ ลต่ อ
ความเสถียรหรือการทำ�งานของดีเอ็นเอ
ที่เรียกรวมๆ ว่า สภาวะเหนือพันธุกรรม
(epigenetics) เพราะมีสิ่งแวดล้อมมาส่ง
ผลกระทบด้วย
ยาแก้ ไ ขความชราถื อ เป็ น หนึ่ ง ใน
เทคโนโลยีแห่งความหวังของโลกที่ก้าว
เข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ นอกจากจะช่วยให้เรา
มีชีวิตยืนยาวแล้ว ที่สำ�คัญคือจะช่วยให้
เราสามารถใช้ชีวิตในช่วงวัยชราได้อย่าง
มีคุณภาพและมีความสุข
ปัจจุบันมีสถาบันวิจัยทั่วโลกวิจัยและ
พัฒนายาแก้ไขความชรา มียาหลายชนิด
ก้ า วหน้ า ไปสู่ ก ารทดลองทางคลิ นิ ก ใน
มนุษย์แล้ว เช่น ยา Metformin สำ�หรับ
ต่อต้านความชราของวิทยาลัยการแพทย์

อั ล เบิ ร์ ต ไอน์ ส ไตน์ แ ห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย
เยชีวา ยารักษาโรคพาร์กินสันของบริษัท
Alkahest ยารักษาโรคติดเชือ้ ทางเดินหายใจ
ในผู้สูงอายุของบริษัท ResTORbio ยา
รักษาโรคข้อเข่าเสื่อมของบริษัท UNITY
Biotechnology
สำ�หรับในประเทศไทยก็มยี าอายุวฒ
ั นะ
REDGEMs หรือ มณีแดง เพื่อแก้ ไข
ความชรา ซึ่ ง เป็ น ผลงานวิ จั ย ของ
ศ. ดร. นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร จาก
ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัย นักวิจยั แกนนำ� สวทช. ทีพ่ บว่า
ความชราของดีเอ็นเอเป็นสภาวะเหนือ
พันธุกรรม เกิดจากการลดลงของข้อต่อ
ดี เ อ็ น เอซึ่ ง ทำ � ให้ ร อยโรคของดี เ อ็ น เอ
เพิ่ ม ขึ้ น จึ ง พั ฒ นายามณี แ ดงที่ จ ะช่ ว ย
เพิ่มข้อต่อดีเอ็นเอในเซลล์ ทำ�ให้รอยโรค
ของดีเอ็นเอลดลง เซลล์กลับมามีรูปร่าง
และทำ�งานได้เหมือนเซลล์ปกติ
ปั จ จุ บั น มี ก ารทดสอบใช้ ม ณี แ ดง
ในเซลล์ แ ละในหนู ท ดลองแล้ ว พบว่ า
สามารถสร้างข้อต่อดีเอ็นเอได้ เซลล์ที่
ชราแล้วกลับมามีรูปร่างและการทำ�งาน
เหมื อ นเซลล์ ป กติ แผลไฟไหม้ ในหนู
ทดลองหายเร็ ว ขึ้ น ไขมั น ลงพุ ง ลดลง
หนูชรามีความจำ�ดีขึ้นและคล่องแคล่ว
ว่องไวพอๆ กับหนูหนุ่มสาว ถ้ามณีแดง
ผลิตได้จริงในเชิงพาณิชย์ ก็จะนำ�ไปใช้
เพื่อการรักษาโรคทางผิวหนัง เช่น แผล
เบาหวาน แผลไฟไหม้น้ำ�ร้อนลวก แผล
คนชรา และโรคอื่ น ๆ เช่ น กระดู ก ผุ
ความดันโลหิตสูง ไขมันพอกตับ ร่างกาย
เสื่อมโทรมจากเบาหวานหรือความชรา
และสมองเสื่อม
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03

อินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิง
่ สุขภาพ
(Internet of Health
Things, IoHT)

ปัจจุบันเริ่มมีการนำ� Internet of

Things หรือ IoT มาใช้งานในด้านการ
ดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ IoT ใน
รูปแบบอุปกรณ์สวมใส่อย่างสมาร์ตวอตช์
ที่ ส ามารถวั ด และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล สุ ข ภาพ
ส่วนบุคคล เช่น สัญญาณชีพ ความดัน
อุ ณ หภู มิ ความถี่ ข องการไอจาม ฯลฯ
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ ในการ
ตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำ�ขึ้น และ
เทคโนโลยี 5G ที่จะเกิดขึ้นนั้น สามารถ
รองรั บ การทำ � งานของอุ ป กรณ์ IoT
จำ�นวนมากๆ ได้พร้อมๆ กัน (massive
IoT) ทำ � ให้ ก ารติ ด ตามสุ ข ภาพผู้ ป่ ว ย
ผ่านอุปกรณ์สวมใส่ (mobile medical
devices) ต่างๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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Cover
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ประกอบกับการระบาดของโรคโควิด 19
ทำ�ให้คนส่วนใหญ่พยายามลดความเสี่ยง
โดยหลี ก เลี่ ย งการไปตรวจติ ด ตามโรค
เรื้อรังที่โรงพยาบาล ทำ�ให้อุปกรณ์ IoT
ด้ า นสุ ข ภาพมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะได้ รั บ ความ
นิยมมากขึ้น
การทำ�งานของระบบ IoT ทางด้าน
สุ ข ภาพ หรื อ Internet of Health
Things, IoHT ประกอบด้วย 3 ส่วน
หลั ก ส่ ว นแรกคื อ เซนเซอร์ ที่ อ ยู่ ใ น
อุปกรณ์สวมใส่หรือเครื่องมือแพทย์ต่างๆ
เพื่ อ ใช้ วั ด สั ญ ญาณชี พ ของผู้ ป่ ว ย เช่ น
ความดันโลหิต อุณหภูมิ อัตราการเต้น
หัวใจ สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ โดยส่ง
ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายไปเก็บยังส่วน
ที่สองคือ ฐานข้อมูลสุขภาพ ที่เก็บข้อมูล
สุขภาพของแต่ละบุคคล ทัง้ ข้อมูลทีว่ ดั ได้
จากเซนเซอร์และข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ
และส่วนสุดท้ายคือ ซอฟต์แวร์วิเคราะห์
ข้ อ มู ล ที่ ทำ � หน้ า ที่ ป ระมวลผลข้ อ มู ล
สำ�หรับแพทย์ตรวจติดตามและวินิจฉัย
รวมทั้งแสดงผลกลับไปยังตัวผู้ป่วย
ปัจจุบนั บริษทั Startup ในต่างประเทศ
หลายแห่งออกผลิตภัณฑ์ IoHT ในการ
ดู แ ลผู้ ป่ว ยโรคเรื้ อ รั ง และผู้สูง อายุบ้า ง
แล้ว เช่น ตรวจติดตามโรคหัวใจ ตรวจ
ติ ด ตามโรคเบาหวาน และประยุกต์ ใช้
เพือ่ ติดตามอาการของผูป้ ว่ ยโรคโควิด 19
ระหว่างกักตัวที่บ้าน
ในประเทศไทยก็มีหลายหน่วยงาน
วิ จั ย พั ฒ นาในเรื่ อ งนี้ เช่ น ศู น ย์ วิ จั ย
เทคโนโลยีสิ่งอำ�นวยความสะดวกและ
เครื่องมือแพทย์ (A-MED) สวทช. ได้นำ�

ธันวาคม 2563

IoHT มาประยุกต์ ใช้ ในการป้องกันการ
หกล้ ม ของผู้ สู ง อายุ โดยพั ฒ นาเป็ น
อุ ป กรณ์ เ ซนเซอร์ สำ � หรั บ สวมใส่ ห รื อ
ติ ด ไว้ บ นร่ า งกาย เพื่ อ ตรวจวั ด การ
เคลื่ อ นไหวของผู้ ส วมใส่ หากพบว่ า
อยู่ ใ นท่ า ทางที่ เ สี่ ย งต่ อ การหกล้ ม
เซนเซอร์ จ ะส่ ง สั ญ ญาณไปแจ้ ง เตื อ น
ผู้ดูแล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาให้
เซนเซอร์มีขนาดเล็กลง ทนทานต่อการ
ใช้งาน และมี data analytics ที่แม่นยำ�
มากยิ่งขึ้น

04

ชิปสายพันธ์ุใหม่
(Neuromorphic Chip)

โลก ทุ ก วั น นี้ เ ข้ า สู่ ยุ ค ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ย

ข้อมูล ต่า งๆ มากมาย จึงจำ�เป็นต้องมี
เทคโนโลยีที่สามารถส่งข้อมูลขนาดใหญ่
และเทคโนโลยีที่ช่วยในการประมวลผล
ข้ อ มู ล จำ � นวนมหาศาลได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
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ดังนั้นจึงมีความพยายามในการพัฒนา
ชิปคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลได้รวดเร็ว
เหมื อ นกั บ สมองของมนุ ษ ย์ ที่ ส ามารถ
เชื่อมต่อข้อมูลต่างๆ ซึ่งมีความซับซ้อน
หลายมิติได้พร้อมกัน เรียกว่า นิวโรมอร์
ฟิกชิป หรือชิปสายพันธุ์ ใหม่
นิ ว โรมอร์ ฟิ ก ชิ ป เลี ย นแบบการ
ทำ�งานของสมองและเส้นประสาทของ
มนุษย์ โดยใช้อุปกรณ์ที่ทำ�งานคล้ายกับ
เซลล์ประสาทในสมอง และพัฒนาสิ่ง
ที่เรียกว่า ไซแนปส์ (Synapse) หรือจุด
ประสานประสาท ซึ่งเป็นโครงสร้างพิเศษ
ทีท่ �ำ หน้าทีเ่ สมือนลำ�เลียงข้อมูลจากเซลล์
ประสาทหนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งได้ หรือ
จากหน่วยประมวลผลหนึ่งไปยังอีกหน่วย
หนึง่ ได้ เพือ่ ประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล
หลายอย่างได้พร้อมกันเหมือนกับทีส่ มอง
ของมนุษย์ทำ�ได้ รองรับการทำ�งานขั้นสูง
ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ด้วยความ
รวดเร็ ว กว่ า และใช้ พ ลั ง งานน้ อ ยกว่ า
คอมพิวเตอร์ ในปัจจุบัน
ช่ ว งหลายปี ที่ ผ่ า นมามี บ ริ ษั ท และ
หน่วยงานวิจัยชั้นนำ�ของโลกหลายแห่ง
วิจัยและพัฒนานิวโรมอร์ฟิกชิป เช่น
ในปี พ.ศ. 2557 บริษัท IBM พัฒนา
ชิป SyNAPSE ที่ในชิปหนึ่งตัวประกอบ
ด้วย "คอร์" ที่สามารถประมวลผล เก็บ
ข้อมูลในหน่วยความจำ� และสื่อสารกับ
คอร์อื่นๆ ได้ภายในตัวเอง
ปี พ.ศ. 2559 นักวิจัยจาก Princeton
University สร้ า งนิ ว โรมอร์ ฟิ ก ชิ ป ที่ ใ ช้
แสงเลียนแบบการส่งสัญญาณประสาท
ภายในสมอง สามารถประมวลผลทาง

Cover
Story
คณิตศาสตร์ ได้เร็วกว่า CPU ทั่วไปถึง
1,960 เท่า
ปี พ.ศ. 2560 บริษัท Intel พัฒนา
ชิป Loihi ที่สามารถเรียนรู้ชุดข้อมูลได้
ด้วยความเร็วทีส่ งู กว่าชิปบนคอมพิวเตอร์
ทั่วไปถึง 1 ล้านเท่า โดยใช้พลังงานน้อย
ลง 1,000 เท่า
และในปี พ.ศ. 2563 บริษัท Intel ร่วม
กับมหาวิทยาลัย Cornell ทดสอบและ
พัฒนาความสามารถของชิป Loihi โดย
ให้ ป ระมวลผลเพื่ อ แยกแยะและจดจำ �
กลิ่นของสารเคมีที่เป็นอันตรายได้ พบว่า
Loihi สามารถแยกแยะกลิ่นสารเคมีได้
ถึง 10 ชนิด ในสภาวะที่มีกลิ่นอื่นปะปน
อยู่ด้วย ซึ่งความสามารถนี้ ถ้าใช้ deep
learning อื่นๆ จะต้องใช้ข้อมูลตัวอย่าง
มากกว่า 3,000 ชุด
คาดว่าใน 10 ปีข้างหน้า นิวโรมอร์ฟิ ก ชิ ป จะเป็ น หั ว ใจสำ � คั ญ ที่ ช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการทำ � งานของปั ญ ญา
ประดิษฐ์ ให้เก่งและสามารถทำ�งานแทน
มนุ ษ ย์ ไ ด้ ห ลายด้ า นมากขึ้ น ทั้ ง ในงาน
ด้านการแพทย์ ที่นำ�มาใช้ ในการวินิจฉัย
โรคจากรูปภาพทางการแพทย์ ได้รวดเร็ว
มากกว่าและแม่นยำ�ยิ่งขึ้น ด้านยานยนต์
อัตโนมัติ ที่สามารถนำ�ทาง ตอบสนอง
และโต้ตอบกับยานพาหนะอื่นๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งสัญญาณและไซเรน และ
ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
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การสื่อสารด้วยภาพ
(Vision Communication)

เมื่อคอมพิวเตอร์มีสมองหรือชิปที่มา

จากการเลียนแบบการทำ�งานของสมอง
ของมนุษย์ ก็ยงิ่ ทำ�ให้คอมพิวเตอร์มคี วาม
สามารถคล้ายมนุษย์มากขึ้น
Vision Communication หรื อ
“การสื่อสารด้วยภาพ” เป็นรูปแบบการ
สื่อสารยุคใหม่ ที่เกิดขึ้นจากวิท ยาการ
คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ ในการ
ทำ�ให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถคล้าย
มนุ ษ ย์ ห รื อ เลี ย นแบบพฤติ ก รรมมนุ ษ ย์
โดยเฉพาะความสามารถในการคิดเองได้
หรือทีเ่ รียกว่ามีปญ
ั ญานัน่ เอง ซึง่ ประกอบ
ด้วย 2 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มที่มีการกระทำ�คล้ายมนุษย์
(acting humanly) คือ สื่อสารกับมนุษย์
ได้ด้วยภาษาที่มนุษย์ ใช้ มีจังหวะการพูด
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กะพริบตา ส่ายหน้า หรือแสดงอารมณ์
และความรูส้ กึ ออกมาทางใบหน้า เช่น คิว้
ตา สายตา และมุมปาก
2) กลุ่ ม ที่ มี ก ารคิ ด แบบมี เ หตุ ผ ล
(thinking rationally) สามารถวิเคราะห์
อารมณ์ได้จากใบหน้า แยกแยะและจดจำ�
ใบหน้าได้ สามารถแยกเสียงพูด วิเคราะห์
ความหมาย อารมณ์ ความต้องการของ
เสียง เช่น ระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบค้นหา
ข้อมูล
ปัจจุบนั เริม่ มีการนำ�เทคโนโลยี Vision
Communication ไปใช้งานด้านการสร้าง
ภาพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์ ไซไฟเรื่ อง
Gemini Man (เจมิไน แมน) ที่แสดงนำ�
โดย “วิล สมิธ” ซึ่งเข้าฉายในปี 2562 อีก
ตัวอย่างที่เริ่มมีให้เห็นบ่อยและใกล้ตัว
เรามากขึ้น คือการนำ�ไปใช้งานด้านการ
สื่อสาร เช่น ในจีนมีการสร้างตัว avatar
ของผู้ ป ระกาศข่ า วหรื อ ผู้ ป ระกาศข่ า ว
เสมือนให้มาอ่านข่าวแทนผู้ประกาศข่าว
ตัวจริง และล่าสุดเกาหลีใต้เพิ่งเปิดตัวผู้
ประกาศข่ า วเสมื อ นที่ ส ามารถอ่ า นข่ า ว
และพูดโต้ตอบกับผู้ประกาศข่าวตัวจริง
ได้แบบเรียลไทม์ เพิ่มความน่าสนใจและ
ความรวดเร็วในการรายงานข่าว หรือแม้
กระทั่งในโรงพยาบาลที่มีแนวโน้มว่าจะ
นำ�เทคโนโลยีนี้ ไปใช้ ในการคัดกรองคนไข้
และวินจิ ฉัยโรคในเบือ้ งต้นก่อนพบแพทย์
เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดต่อสื่อสาร
กันโดยตรงระหว่างคนไข้และบุคลากร
ทางการแพทย์ อย่างเช่นในยุคโควิด 19
หรือในสถานการณ์ทม่ี โี รคระบาดอืน่ เกิดขึน้
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ขวดพลาสติกจากพืช
(PEF)

อุตสาหกรรมพลาสติกเริ่มต้น

มาจากปิ โ ตรเคมี ซึ่ ง เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ของ
การผลิ ต เม็ ด พลาสติ ก ก่ อ นนำ� ไปขึ้ น รู ป
เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆ แต่การใช้
พลาสติกจำ�นวนมากในช่วงทีผ่ า่ นมาส่งผล
ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมามากมาย
ปัจจุบันทั่วโลกจึงให้ความสำ�คัญกับวัสดุ
ชีวภาพมากขึ้น มีวัสดุใหม่หลายอย่างที่
ทำ�จากวัสดุชีวภาพ และมีวัสดุที่เรียกว่า
BIOPET ซึ่งมีส่วนประกอบเป็นวัตถุดิบ
จากพืช 30% และต่อไปจะมีวสั ดุทเี่ รียกว่า
PEF (Polyethylene Furanoate) ผลิต
จากวัสดุชีวภาพหรือ Bio-based 100%
ซึ่งสามารถลด Carbon footprint ได้กว่า
50% เมือ่ เทียบกับการผลิตขวด PET จาก
ปิโตรเคมี ทำ�ให้คาดว่า PEF จะมาแทนที่
พลาสติก PET ในอนาคต
คุณสมบัติเด่นของ PEF ที่เหนือกว่า
PET คือ ผลิตจากวัตถุดิบชีวภาพ 100%
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น้ำ�หนักเบาและมีความแข็งแรงกว่า มี
ความเสถียรทางความร้อนสูง สามารถ
นำ�มารีไซเคิลได้ 100% ในระบบเดียวกับ
PET มีสมบัติกันน้ำ�และก๊าซผ่านเข้าออก
ได้ดีกว่า PET ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้จึง
คาดว่า PEF จะเป็นพอลิเมอร์รุ่นต่อไปที่
มีศักยภาพในการแทนที่ PET
PEF ผลิ ต ได้ จ ากชี ว มวลและของ
เหลื อ ทิ้ ง จากภาคการเกษตร รวมถึ ง
อุตสาหกรรมแป้งและน้ำ�ตาล ซึ่งในต่าง
ประเทศมีการวิจัยการผลิตขวดพลาสติก
PEF อย่างต่อเนื่อง และเมื่อเปรียบเทียบ
ราคาต้นทุนของ PEF กับ PET พบว่าใน
ช่วงเริม่ แรก PEF มีตน้ ทุนสูงกว่า PET มาก
แต่ ปั จ จุ บั น ราคาเริ่ ม ใกล้ เ คี ย งกั น และ
คาดการณ์ว่าต้นทุนของ PEF จะลดต่ำ�ลง
มาเท่ากับ PET จึงทำ�ให้ PEF มีความ
น่าสนใจและสามารถแข่งขันได้ ในระดับ
อุตสาหกรรม
สวทช. โดยศู น ย์ น าโนเทคโนโลยี
แห่งชาติ (NANOTEC) กำ�ลังเริ่มศึกษา
เกี่ ย วกั บ PEF โดยมี ค วามร่ ว มมื อ กั บ
Prof. Xiaoqing Liu นักวิจัยจาก Ningbo
Institute of Materials Technology and
Engineering ประเทศจีน ในการนำ� PEF
มาพั ฒ นาเป็ น ต้ น แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ
เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่จะนำ�มาสู่ต้นแบบ
กระบวนการผลิต PEF และผลิตภัณฑ์
จาก PEF สำ�หรับถ่ายทอดสู่อุตสาหกรรม
ตั้งแต่ต้นน้ำ�ถึงปลายน้ำ� เพื่อผลักดันให้
เกิดการใช้พลาสติกจากพอลิเมอร์ชวี ภาพ
แทนพลาสติกจากปิโตรเลียม ซึ่งจะช่วย
ลดปัญหาขยะพลาสติกและลดภาวะโลก
ร้ อ น และที่ สำ � คั ญ ยั ง เป็ น การส่ ง เสริ ม
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อุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ไทยให้ เ ติ บ โต
อย่างยั่งยืน
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การออกแบบ
โครงสร้างวัสดุ
ชนิดเดียว

(Monomaterial Structure
Design)

ใน ประเทศไทยมีขยะพลาสติกเกิดขึ้น

ปี ล ะประมาณ 2 ล้ า นตั น ในจำ� นวนนี้
สามารถนำ�ไปรีไซเคิลได้เพียง 0.5 ล้านตัน
อีก 1.5 ล้านตัน ต้องกำ�จัดด้วยการเผา
หรือฝังกลบ โดย 0.3 ล้านตัน เป็นขยะ
ประเภทขวดพลาสติก และอีก 1.2 ล้านตัน
เป็นประเภทถุงพลาสติกและซองบรรจุภณ
ั ฑ์
ต่างๆ แบบใช้ครั้งเดียว ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
พลาสติกแบบ multilayer materials ที่
เป็ น วั ส ดุ ห ลายชนิ ด เรี ย งซ้ อ นกั น เพื่ อ

Cover
Story
ให้มีสมบัติการใช้งานที่ดี แต่ข้อเสียคือ
คัดแยกยาก (sorting) และแยกชั้นฟิล์ม
ออกจากกันยาก (delamination) ทำ�ให้นำ�
ไปรีไซเคิลยากและไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน
เทคโนโลยี Monomaterial Structure
Design ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้
ปัญหาดังกล่าว คือทำ�ให้ ได้บรรจุภัณฑ์
พลาสติกทีด่ กี ว่าหรือเทียบเท่ากับ multilayer
materials แต่ทเี่ หนือกว่าคือ การเป็นวัสดุ
ชนิดเดียวกัน ทำ�ให้สามารถคัดแยกง่าย
ไม่ ต้ อ งมี ขั้ น ตอนการแยกชั้ น ฟิ ล์ ม ออก
จากกัน นำ�มารีไซเคิลได้ทั้งหมดโดยไม่มี
ของเสี ย เหลื อ อยู่ จึ ง ไม่ ไ ปเพิ่ ม ขยะสู่
สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีนี้ควบคุมโครงสร้างตั้งแต่
การสังเคราะห์ โดยควบคุมให้ โมเลกุลของ
วัสดุชนิดเดียวกันมีโครงสร้างต่างๆ กัน
เพือ่ ทำ�หน้าทีแ่ ต่ละส่วนตามต้องการ จาก
นัน้ ผ่านกระบวนการขึน้ รูปด้วยการฉีดหรือ
อัดรีดขึ้นรูปเพื่อควบคุมโครงสร้างระดับ
จุลภาค ให้เกิดการเรียงซ้อนกันหลายๆ ชัน้
เป็นสิบถึงพันชั้น กลายเป็นวัสดุใหม่ที่มี
สมบัติการใช้งานตามต้องการ
ในส่ ว นของ สวทช. มี ที ม นั ก วิ จั ย
จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่ง
ชาติ (MTEC) ที่เตรียมความพร้อมเชิง
เทคโนโลยีทั้งเรื่องของ Monomaterials
และ Monomaterial Structure Design
เพื่ อ ทำ � งานร่ ว มกั บ ภาคเอกชนในการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์ของประเทศ
ในการแก้ ไขปัญหาขยะพลาสติก ซึ่งใน
อนาคตหากมีการลงทุนในเทคโนโลยีนี้
เพิ่มมากขึ้น และมีผลิตออกสู่ตลาดอย่าง

แพร่หลาย เชือ่ ว่าเราจะสามารถทำ�ให้ขยะ
พลาสติกลดปริมาณลงได้เป็นจำ�นวนมาก
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วัสดุนาโนคาร์บอน
จากก๊าซคาร์บอนได
ออกไซด์
(CO2 to Nanocarbon)

หลั ง การปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรม ก๊ า ซ

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในบรรยากาศ
ได้ เ พิ่ ม ปริ ม าณสู ง ขึ้ น อย่ า งมากจาก
กิจกรรมของมนุษย์ จนถึงปี 2562 ความ
เข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ใน
บรรยากาศได้เพิม่ สูงกว่า 400 ppm ส่งผล
ให้เกิดภาวะโลกร้อน (global warming)
ซึ่ ง เป็ น ปั ญ หาสำ � คั ญ ของประเทศต่ า งๆ
ทั่วโลก จึงเกิดแนวคิดที่จะนำ� CO2 ที่อยู่
ในบรรยากาศมาเปลี่ยนรูปให้เป็นวัสดุอื่น
ที่มีประโยชน์ เพื่อลดปริมาณ CO2 และ
ลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
ปัจจุบันเราสามารถเปลี่ยน CO2 ให้
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เป็นวัสดุได้หลายชนิด เช่น คาร์บอเนต
(carbonates) และสารประกอบของ
คาร์บอน (Carbon-based compounds)
แต่ ต้ อ งใช้ พ ลั ง งานสู ง และมี ต้ น ทุ น สู ง
แต่หากเปลี่ยนวิธีใหม่ โดยนำ� O2 ออก
ให้เหลือ C เพียงอย่างเดียว แล้วทำ�ให้
เป็ น คาร์ บ อนที่ มี มู ล ค่ า สู ง เช่ น วั ส ดุ
นาโนคาร์บอน ที่สำ�คัญได้แก่ ท่อนาโน
คาร์บอน (carbon nanotubes) และ
กราฟี น (graphene) ซึ่ ง มี โ ครงสร้ า ง
ระดับนาโนแบบ 1 และ 2 มิติ ที่กำ�ลังได้
รับความสนใจอย่างมากเมือ่ เทียบกับวัสดุ
อื่น เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ โดดเด่นเป็น
พิเศษทั้งทางกายภาพ ไฟฟ้าและเคมี
ทำ�ให้เหมาะทีจ่ ะนำ�ไปประยุกต์ ใช้เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการใช้งานในหลายๆ ด้าน
เช่น อิเล็กทรอนิกส์ระดับนาโน เซนเซอร์
วั ส ดุ สำ � หรั บ ยานยนต์ แ ละอากาศยาน
แบตเตอรี่ขนาดเล็ก
การสังเคราะห์วสั ดุนาโนคาร์บอนจาก
ก๊าซ CO2 เพิ่งเริ่มมีมาได้ไม่นานนักและ
สามารถทำ�ได้หลายวิธี แต่มีเพียงไม่กี่วิธี
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงทีอ่ าจสามารถนำ�ไปใช้
ในการผลิตเชิงพาณิชย์ในอนาคต หนึง่ ในนัน้
คือ การสังเคราะห์วัสดุท่อนาโนคาร์บอน
และกราฟีนด้วยไอเคมี หรือ CVD ลงบน
คะตะลิสต์จากก๊าซ CO2 ในเตาอุณหภูมสิ งู
ซึ่งมีการศึกษาและพัฒนามากที่สุดโดย
หน่วยงานวิจยั ต่างๆ ทัว่ โลก เช่น เยอรมนี
จีน และไทย โดย สวทช. มี ศู น ย์ วิจั ย
ด้านการสังเคราะห์กราฟีนและการผลิต
กราฟีนและวัสดุนาโนคาร์บอนจาก CO2
เทคโนโลยีการแปลงก๊าซ CO2 ไปเป็น
กราฟีนและท่อนาโนคาร์บอนนี้สามารถ
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นำ�ไปใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อ
ช่วยลดปริมาณก๊าซ CO2 ที่ปลดปล่อย
ออกมาจากกระบวนการผลิต สามารถ
ตอบสนองต่อแนวทางการใช้วัสดุซ้ำ�หรือ
เหลือทิ้งให้เป็นประโยชน์ เกิดเป็นธุรกิจ
ใหม่ที่จะสร้างวัสดุที่มีมูลค่าสูง และขณะ
เดียวกันก็ชว่ ยลดมลพิษในสิง่ แวดล้อม ซึง่
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ของสหประชาชาติ (SDGs)
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แบตเตอรี่ปลอดภัย
ไร้ลิเทียม

(Non-Lithium Ion Batteries)

ปั จ จุ บั น มีการพัฒนาแบตเตอรี่ที่

ปลอดภั ย และไม่ ใ ช้ ลิ เ ที ย มหลายชนิ ด
โดยเฉพาะแบตเตอรี่ซิงก์ ไอออน โดย
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เมื่อไม่นานมานี้กองทัพบกสหรัฐอเมริกา
และหน่วยงานในสหรัฐฯ ประสบความ
สำ�เร็จในการวิจัยแบตเตอรี่ซิงก์ ไอออน
ชนิดใช้น�้ำ เกลือเป็นอิเล็กโทรไลต์ มีจดุ เด่น
คื อ สามารถเก็ บ พลั ง งานได้ สู ง โดยมี
ความหนาแน่นพลังงานสูงเทียบเท่ากับ
แบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออนที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน แต่มีต้นทุนถูกกว่าเกือบ 3 เท่า
แบตเตอรีซ่ งิ ก์ไอออนมีขอ้ ดีหลายด้าน
ทั้ง ด้า นราคาที่ถูกกว่า เนื่องจากแหล่ง
แร่สังกะสีที่ใช้เป็นวัตถุดิบมีมากกว่า ซึ่ง
ในประเทศไทยก็ มี แ หล่ ง แร่ สั ง กะสี อ ยู่
ในหลายพื้นที่ ขณะที่ลิเทียมมีจำ�กัดแค่
ในบางประเทศ และไทยต้องนำ�เข้ามา
เท่ า นั้ น เนื่ อ งจากลิ เ ที ย มมี ค วามไวต่ อ
สภาพแวดล้อม จึงต้องประกอบในห้อง
คลี น รู ม ทำ � ให้ มี ต้ น ทุ น ในการจั ด การ
โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมสูงกว่า
ทีส่ �ำ คัญในด้านความปลอดภัย สังกะสี
เป็ น ธาตุ ท่ี ไม่ ทำ � ปฏิ กิ ริ ย ากั บ อากาศ
และติดไฟเหมือนลิเทียม จึงไม่ระเบิด
สามารถขนส่ ง ทางอากาศได้ เหมาะ
สำ � หรั บ ประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ งานที่ ต้ อ งการ
ความปลอดภั ย สู ง เช่ น เรื อ ดำ � น้ำ �
แท่นขุดเจาะน้�ำ มัน นอกจากนีย้ งั ตอบโจทย์
ด้ า นความมั่ น คงทางพลั ง งานของ
ประเทศ และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สามารถรีไซเคิลได้
มี ก ารคาดการณ์ ว่ า แบตเตอรี่ ซิ ง ก์
ไอออนจะเป็นหนึง่ ในแบตเตอรีช่ นิดใหม่ที่
จะออกสู่ตลาดในอนาคตอันใกล้ภายในปี
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พ.ศ. 2568 ซึ่งในปัจจุบันมีบริษัทเอกชนที่
พัฒนาแบตเตอรีซ่ งิ ก์ไอออนและกำ�ลังจะ
ออกสู่ท้องตลาดแล้ว ยกตัวอย่าง บริษัท
NantEnergy พัฒนาแบตเตอรี่ zinc air
บริ ษั ท e Zn พั ฒ นาแบตเตอรี่ zinc
aqueous และบริษัท Ionic materials
พั ฒ นาแบตเตอรี่ zinc solid state
electrolyte
ในประเทศไทย สวทช. โดยศู น ย์
เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศ
และการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) มี
งานวิ จั ย พั ฒ นาแบตเตอรี่ ซิ ง ก์ ไ อออน
ด้วยวัสดุกราฟีน จนมีประสิทธิภาพเทียบ
เคี ย งได้ กั บ แบตเตอรี่ ลิ เ ที ย มบางชนิ ด
(Lithium iron phosphate; LFP) แต่มี
ความปลอดภัยสูง ไม่ระเบิดแม้ถูกเจาะ
นอกจากนี้ ยั ง ได้ ร่ ว มกั บ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ กรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกลาโหม จัดตัง้ และดำ�เนินการ
ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า นนวั ต กรรม
แบตเตอรี่ ล้ำ � สมั ย ที่ ผ ลิ ต จากวั ต ถุ ดิ บ
ภายในประเทศเพื่ อ ความมั่ น คง เพื่ อ
เป็นหน่วยงานหลักในการวิจัยและเป็น
ศูนย์กลางในเครือข่ายงานวิจัยนวัตกรรม
แบตเตอรี่ ที่ ผ ลิ ต จากวั ต ถุ ดิ บ ภายใน
ประเทศ หากประเทศไทยสามารถผลิต
แบตเตอรี่ซิงก์ไอออนได้ จะช่วยให้เราไม่
ต้องประสบปัญหาขาดแคลนพลังงานใน
ยามวิกฤตที่ ไม่สามารถนำ�เข้าลิเทียมได้
และยังส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงาน
ของประเทศอีกด้วย

Cover
Story
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กรีนไฮโดรเจน
(Green Hydrogen)

แนว โน้มด้านพลังงานใหม่ที่ทั่วโลก

ให้ความสนใจคือ พลังงานสะอาด ที่ ไม่
สร้างมลพิษ การกักเก็บพลังงานในรูปของ
ก๊าซไฮโดรเจนที่ผลิตจากแหล่งพลังงาน
ที่นำ�กลับมาใช้ ใหม่ได้ เช่น พลังงานแสง
อาทิ ต ย์ และพลั ง งานลม เป็ น หนึ่ ง ใน
เทคโนโลยีทางเลือกที่ตอบโจทย์นี้
ปั จ จุ บั น หลายประเทศจึ ง มุ่ ง ที่ จ ะ

พัฒนา green hydrogen ซึ่งสะอาดมา
ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง ด้วยการ
เลือกใช้วตั ถุดบิ จากแหล่งพลังงานสะอาด
อย่างแสงอาทิตย์ ลม และใช้กระบวนการ
อิเล็กโทรไลซิสซึง่ ไม่มกี ารปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์
กระบวนการอิเล็กโทรไลซิสคือการ
แยกน้ำ�ด้วยไฟฟ้าโดยใช้เครื่องมือที่ชื่อ
ว่า electrolyser ซึ่งจะได้ก๊าซไฮโดรเจน
กับ ออกซิเจนออกมา เราสามารถเก็ บ
ไฮโดรเจนไว้ ไ ด้ เ หมื อ นกั บ การกั ก เก็ บ
อิเล็กตรอนในแบตเตอรี่ แต่มีข้อดีกว่า
คือ มีต้นทุนต่ำ�กว่า เก็บพลังงานได้มาก
และนานกว่า เมือ่ มีความต้องการใช้ไฟฟ้า
ก็สามารถนำ�ไฮโดรเจนป้อนเข้าไปในเซลล์
เชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าได้
ตอนนี้เครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์ที่อยู่
ในเชิงพาณิชย์แล้วมี 2 ชนิดคือ alkaline
electrolyser และ PEM electrolyser
ส่วน solid oxide electrolyser ซึ่งมี
ประสิทธิภาพในการแยกน้�ำ เป็นไฮโดรเจน
สูง ยังอยู่ในขั้นตอนวิจัยและพัฒนา
ตั ว อย่ า งของการใช้ ป ระโยชน์ ก รี น
ไฮโดรเจน เช่น การนำ�ไปใช้ผลิตไฟฟ้า
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ผ่านเซลล์เชื้อเพลิง เพื่อใช้กับรถยนต์
ไฟฟ้า (เช่น Toyota Mirai) หรื อเป็ น
เซลล์เชื้อเพลิงที่ติดไว้กับบ้านเรือน หรือ
ป้อนเข้าโรงไฟฟ้าโดยการนำ�ไปใช้ผลิต
ไฟฟ้าผ่านกังหันก๊าซร่วมกับการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ เ ป็ น เชื้ อ เพลิ ง ในการเผาไหม้
ซึ่งตอนนี้ก็มีโครงการนำ�ร่องผ่านความ
ร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับบรูไน โดยผลิต
ไฮโดรเจนที่บรูไนแล้ว ขนส่ง ทางเรื อไป
ญี่ปุ่นเพื่อผลิตไฟฟ้า
นอกจากนี้ ไฮโดรเจนยั ง เป็ น ส่ ว น
ประกอบของซินก๊าซ (synthesis gas) ที่
เป็นสารตั้งต้นของสารอื่นๆ สามารถนำ�
ไปใช้ประโยชน์ต่อได้อีกหลากหลาย ซึ่ง
แนวคิดนี้เรียกว่า Power-to-X
ทั้งหมดนี้คือ 10 เทคโนโลยีที่น่า
จับตามอง ในช่วงวิกฤตการณ์ครัง้ สำ�คัญ
ของโลก ซึ่งเราต้องติดตามกันต่อไปว่า
เทคโนโลยี ใดจะสามารถกอบกู้ประเทศ
ของเราให้ ร อดพ้ น จากวิ ก ฤตต่ า งๆ
พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้แก่นักลงทุนได้
ในอนาคตอันใกล้นี้
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เรื่องโดย: แพงมาก พุ่มมาก
สมาคมยุวชนอวกาศไทย

“หินดวงจันทร์เทียม”
ฝีมือคนไทย

งานวิจัยเพื่อใช้ชีวิตบนดวงจันทร์

ข้้อมููลจาก บริิษััทสเปซ แซ่่บ จำำ�กััด
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กลายเป็นทีฮ
่ อ
ื ฮาอย่างมาก
ในวงการอวกาศทั่วโลก กับ
การค้นพบโมเลกุลของน้ำ�ใน
ช่องว่างระหว่างโมเลกุลของ
หินบนดวงจันทร์บริเวณด้าน
ที่ ถู ก แสงดวงอาทิ ต ย์ เ ป็ น
ครั้ ง แรก เมื่ อ เดื อ นตุ ล าคม
ที่ผ่านมา

โดยครั้งก่อนๆ จะพบเพียงในบริเวณ
ที่ ไม่โดนแสงดวงอาทิตย์ เช่น หลุมขั้ว
ดวงจันทร์ ซึ่งการค้นพบในครั้งนี้ต้องยก
ความดีความชอบให้แก่ Stratospheric
Observatory for Infrared Astronomy
หรือ SOFIA จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบ
ว่ามีน้ำ�จำ�นวน 12 ออนซ์ต่อ 1 ลูกบาศก์
เซนติเมตร ของหินบนดวงจันทร์ โดยนัก
วิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าน้ำ�เหล่านั้นมา
จากลมสุรยิ ะ (solar wind) หรืออุกกาบาต
ลูกเล็กๆ ที่อาจจะมีน้ำ�อยู่ในนั้น
ในขณะเดียวกันยังมีนักวิทยาศาสตร์
อีกกลุ่มหนึ่งคาดว่าการที่ SOFIA ตรวจ
พบน้ำ�เป็นเพราะพื้นผิวดวงจันทร์นั้นเต็ม
ไปด้วยหลุม ซึ่งสร้างร่มเงาและความเย็น
เพียงพอที่จะรักษาสภาพน้ำ�ให้คงอยู่ใน
สถานะของแข็งได้ ถ้าทฤษฎีทสี่ องนัน้ เป็น
จริง แผนงานที่ NASA จะส่งนักบินอวกาศ
ไปใช้ชีวิตอยู่บนดวงจันทร์จะมีความเป็น
ไปได้ที่สูงขึ้น
ปัจจุบันโลกกำ�ลังเผชิญกับภาวะโลก
ร้ อ นและภั ย ธรรมชาติ ต่ า งๆ มากมาย
ทำ�ให้มนุษย์เราเริม่ หาวิธแี ก้ไขปัญหาที่โลก
กำ�ลังเผชิญอยู่ ซึ่งมีอยู่สองวิธีการหลักๆ
ได้แก่ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีที่สุด
หรือหาดาวดวงใหม่อยู่ วิธกี ารอย่างหลังมี

ความเป็นไปได้น้อยมากที่จะทำ�สำ�เร็จในเร็วๆ นี้ จากข้อมูลที่เรามีในตอนนี้ชี้ให้เห็นว่า ยัง
ไม่มีดาวเคราะห์ดวงใดที่มีทรัพยากรจำ�เป็นในการดำ�รงชีวิตครบถ้วนและเพียงพอ นี่จึง
กลายเป็นข้อจำ�กัดของสิ่งมีชีวิตบนโลกในการไปใช้ชีวิตนอกโลก แต่ข้อจำ�กัดนี้กำ�ลังจะ

ภาพของหิินดวงจัันทร์์ไทยภายใต้้กล้้องจุุลทรรศน์์
ข้้อมููลจาก บริิษััทสเปซ แซ่่บ จำำ�กััด

องค์์ประกอบทางเคมีีของหิินดวงจัันทร์์ที่่�พััฒนาในไทย
ข้้อมููลจาก บริิษััทสเปซ แซ่่บ จำำ�กััด
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ถูกทำ�ลายลงเนื่องจากสิ่งที่เรียกว่า “หิน
ดวงจันทร์”
“หินดวงจันทร์” ที่กำ�ลังจะกล่าวถึง
นี้ เ ป็ น หิ น ดวงจั น ทร์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ม าจากดวง
จันทร์ แต่เป็นการสร้างหินขึ้นมาโดยให้มี
คุณสมบัติคล้ายหินดวงจันทร์ โดยอ้างอิง
ข้อมูลจากตัวอย่างหินดวงจันทร์ที่ถูกเก็บ
กลับมาในภารกิจอะพอลโล 11 และที่
สำ�คัญคือ ผลงานนี้เป็นฝีมือของคนไทย

หินดวงจันทร์เทียม
ที่ทำ�ขึ้นมีองค์ประกอบ
ทางเคมีที่ใกล้เคียงกับ
หินดวงจันทร์ที่เก็บมาจาก
ภารกิจอพอลโล 11 ทั้งใน
สัดส่วนของปริมาณ
แมกนิเซียม, ไทเทเนียม
และซิลิกา

เมื่อไม่นานมานี้ประเทศไทยของเรา
ได้มีก้าวเล็กๆ ที่อาจนำ�ไปถึงดวงจันทร์ได้
เนื่องจากประเทศไทยนั้นสามารถสร้าง
หินดวงจันทร์เทียมซึ่งมีความคล้ายคลึง
กับตัวอย่างที่ยานอพอลโล 11 อย่างมาก
เมื่อนำ�หินที่ ได้มาค้นคว้าวิจัยต่อ ก็ทำ�ให้
เกิดความหวังเล็กๆ ว่าเราอาจจะได้ไปตั้ง
รกรากอยู่ที่ดวงจันทร์ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
หินหรือดินบนดวงจันทร์ที่พัฒนาใน
ไทย มีลักษณะสำ�คัญหลายอย่างที่เป็น
เอกลักษณ์ของหินดวงจันทร์ อาทิ ลักษณะ
ของหินเป็นเม็ดหินที่มีส่วนประกอบเป็น
ผงขนาดเล็กมาก (74 ไมครอนหรือเล็ก
กว่า) และมีลักษณะที่มีความแหลมคม
ซึ่งความแหลมคมนี้เคยก่อให้เกิดปัญหา
ต่อกระจกและแว่นของนักบินอวกาศที่ไป
ปฏิบัติภารกิจบนดวงจันทร์ ด้วยลักษณะ
หินเช่นนี้ทำ�ให้ฝุ่นติดอยู่บนชุดอวกาศได้
ง่ายและยากต่อการทำ�ความสะอาด
นอกจากคุณ ลักษณะกายภาพแล้ว
หิ น ดวงจั น ทร์ เ ที ย มที่ ทำ � ขึ้ น ก็ ยั ง มี อ งค์
ประกอบทางเคมีที่ ใกล้เคียงกับหินดวง
จันทร์ที่เก็บมาจากภารกิจอะพอลโล 11

ด่่านเริ่่�มแรก
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ทั้ ง ในสั ด ส่ ว นของปริ ม าณแมกนิ เ ซี ย ม,
ไทเทเนียม และซิลิกา เป็นต้น
หลั ง การตรวจสอบหิ น ดวงจั น ทร์
ที่ ผ ลิ ต ได้ เราค้ น พบว่ า หิ น ดวงจั น ทร์
นั้ น ประกอบไปด้ ว ยออกซิ เ จนถึ ง 45
เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นการต่อยอดเพื่อผลิต
ออกซิ เ จนโดยใช้ หิ น ดวงจั น ทร์ จึ ง ไม่ ใ ช่
เรื่ อ งยาก โดยสามารถผลิ ต ออกซิ เ จน
จากหินดวงจันทร์ ได้ถึง 1 เมตริกตันใน
หนึ่งปี โดยการใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ใน
ปัจจุบัน ซึ่งปริมาณนี้เพียงพอต่อคนหนึ่ง
คนประมาณ 181 วัน ถึงกระนั้น หาก
เราสร้างสถานีผลิตออกซิเจนสำ�เร็จ เรา
จะสามารถสร้างออกซิเจนได้มากขึ้นถึง
10 เท่าตัว ในอนาคตมีความเป็นไปได้
สู ง มากที่ จ ะผลิ ต ออกซิ เ จนในจำ � นวน
มากขึ้น จนมีปริมาณที่เพียงต่อการสร้าง
รกรากของมนุษย์ ในอย่างที่ทราบกันนั้น
ออกซิ เ จนบนดวงจั น ทร์ ไ ม่ ส ามารถนำ �
มาใช้ ได้ทันที ดังนั้นเราจึงต้องนำ�หินที่มี
ออกซิเจนเป็นส่วนประกอบมาสกัด โดย
มี 5 ขั้นตอนหลักๆ คือ

สถานีีผลิิตเมื่่�อสร้้างเสร็็จ
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1. การเก็บหินดวงจันทร์บนดวงจันทร์
ดวงจันทร์นนั้ ประกอบด้วยหินหลากหลายชนิด แต่มเี พียงบางชนิดเท่านัน้ ทีจ่ ะนำ�มาสกัดออกซิเจนได้ (2-20% ของดวงจันทร์ประกอบ
ด้วย FeTiO2) ดังนั้นเราจะต้องตรวจสอบก่อนว่ามีหินดวงจันทร์ที่มีออกซิเจนเป็นส่วนประกอบ (FeTiO2) ซึ่งสามารถนำ�มาใช้งานได้
อยู่ที่ ไหนบ้าง ส่วนกระบวนการเก็บนั้นจะใช้หุ่นยนต์

2. นำ�หินมาสกัด
ขั้นตอนนี้เป็นหัวใจสำ�คัญของการสกัด
ออกซิเจน ซึ่งสามารถทำ�ได้สามวิธีได้แก่
solid gas interaction, molten electrolysis/
reduction, และ vacuum pyrolysis คาดว่า
ประสิทธิภาพในการดึง oxygen มาจะอยู่ที่
1-5% สำ � หรั บ solid gas interaction,
14-28% สำ�หรับ vacuum pyrolysis และ
40% สำ�หรับ molten electrolysis
3. รอให้เย็น
การสกั ด หิ น มั ก จะเกิ ด ขึ้ น ที่ ใ นสภาพ
แวดล้อมที่มีความดันและอุณหภูมิสูงมาก
ดังนัน้ เราจึงต้องรอให้หนิ เย็นตัวลงก่อน เพือ่
ความสะดวกในการจัดเก็บและนำ�ไปใช้

ตััวเครื่่�อง

การสร้้างด่่านเริ่่�มในการใช้้แก้้ขััด
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บทความ
พิเศษ

Workflow สำำ�หรัับการผลิิต oxygen ด้้วยวิิธีี Vacuum Pyrolisis

ในงานชุมนุมด้านวิชาการที่ผ่านมาพบว่า ปัญหา
ทางวิศวกรรมที่ยังต้องนำ�กลับไปขบคิ ด มี อยู่ บาง
ประเด็นได้แก่
- ปัญหาด้านการซีลสุญญากาศซึง่ จะส่งผลสำ�คัญ
ต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำ�งาน
- อุนหภูมิของพื้นผิวดวงจันทร์ที่มีช่วงอุณหภูมิ
กว้างมากตั้งแต่ 100 เคลวิน ถึง 400 เคลวิน
(-173 องศาเซลเซียส ถึง 127 องศาเซลเซียส)
ในแต่ละวัน
- ส่วนประกอบของหินหรือทรายดวงจันทร์ขนาดเล็ก
ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายผงขัด อาจจะนำ�มาซึง่ ความลำ�บาก
ในการใช้งาน รวมไปถึงองค์ประกอบทางเคมีที่
อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณที่สำ�รวจ
แต่ถงึ กระนัน้ ก็มคี วามเป็นไปได้ทเี่ ราจะสามารถ
จั ด การอุ ป สรรคที่ มี อ ยู่ แ ละขึ้ น ไปตั้ ง รกรากบน
ดวงจันทร์ได้ ในอนาคต

workflow สำำ�หรัับการผลิิต oxygen ด้้วยวิิธีี molten electrolysis

4. กักเก็บ
เมื่อผลิตเสร็จแล้วเราจะต้องนำ�ออกซิเจนที่ ได้
มากักเก็บและเตรียมที่จะนำ�ไปใช้
ถึ ง แม้ ค วามเป็ น ไปได้ ในการใช้ ชี วิ ต อยู่ บ น
ดวงจันทร์จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการค้นพบที่
เกิดขึน้ ใหม่ๆ แต่เราก็ยงั คงต้องเผชิญกับความยาก
ลำ�บากทางด้านเทคโนโลยี จากการพูดคุยวิเคราะห์

ธันวาคม 2563

อ้างอิงรูปภาพ

https://sci.esa.int/documents/34200/36212/1567256046440-7_4_5_final-Piccolo.pdf
https://1drv.ms/w/s!AnrjLd9vvEroimsSo18yVzJu0oOD?e=yydjsE
https://www.nasa.gov/pdf/203084main_ISRU%20TEC%2011-07%20V3.pdf
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เอ็มเทค-ไทยเบฟ เปิดตัว “Green Rock” วัสดุเม็ดมวลเบาสังเคราะห์
วัสดุก่อสร้างเพื่อความยั่งยืน

ดร.จุุลเทพ ขจรไขยกููล
ผู้้�อำำ�นวยการเอ็็มเทค สวทช.

“Green Rock” วััสดุุเม็็ดมวลเบาสัังเคราะห์์

เ

ปิดตัวแล้ว อีกหนึ่งผลงานนวัตกรรม
เพื่ อ ความยั่ ง ยื น ตามหลั ก BCG
(Bio-Circular-Green) Economy Model
ซึ่งมาจากการดำ�เนินงานของ กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) โดย สำ�นักงานพัฒนา
วิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) ที่ ไ ด้ ส่ ง เสริ ม ให้ ภ าคเอกชน
เกิดการลงทุนเพือ่ ขับเคลือ่ น BCG ซึง่ มี
เป้าหมายเพื่อความยั่งยืน โดยผลงาน
ล่าสุดนี้ คือ “Green Rock” วัสดุเม็ด
มวลเบาสังเคราะห์
ดร.จุลเทพ ขจรไขยกูล ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
(เอ็มเทค) สวทช. กล่าวว่า ผลงานวัสดุเม็ด

มวลเบาสังเคราะห์ หรือ “Green Rock”
พัฒนาขึ้นโดย ดร.พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล
หัวหน้าทีมวิจยั วิศวกรรมเซรามิกส์ เอ็มเทค
และคณะ ร่วมกับบริษัทจรัญธุรกิจ 52
กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ต่ อ เนื่ อ งในเครื อ บริ ษั ท ไทย
เบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) แนวทางใน
การพัฒนาวัสดุนี้คือ การนำ�วัสดุพลอยได้
จากภาคอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ ซึ่ง “Green Rock” สามารถนำ�มา
ประยุ ก ต์ ใช้ ท ดแทนหิ น ธรรมชาติ ใ น
ส่ ว นผสมคอนกรี ต ประเภทต่ า งๆ ได้
และยั ง มี คุ ณ สมบั ติ เ ด่ น คื อ ช่ ว ยลด
น้ำ�หนักโครงสร้างอาคาร คงความแข็ง
แรงตามมาตรฐานการก่อสร้าง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน
เนื่ อ งจากโครงสร้ า งประกอบด้ ว ยฟอง
อากาศภายในเป็ น จำ � นวนมาก จึ ง ช่ ว ย
ป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ ไม่ให้
เข้าสูภ่ ายในอาคารได้ดี โดยในการทดสอบ
ประสิ ท ธิ ภ าพการต้ า นทานความร้ อ น

นายประวิิช สุุขุุม
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่
บริิษััทไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน)

ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากบริ ษั ท พี ซี เ อ็ ม
คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำ�กัด
นายประวิช สุขุม ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้ อำ � นวยการใหญ่ ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด สาย
บริหารทั่วไป บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด
(มหาชน) ทิ้งท้ายในประเด็น BCG ว่า
ล่ า สุ ด ไทยเบฟได้ ร่ ว มลงนามบั น ทึ ก ข้ อ
ตกลง “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน
และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy
Model)” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อมุ่งสู่
เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (SDGs)
ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่ ได้ร่วมงานกับ
สวทช. ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานชั้ น นำ � ระดั บ
ประเทศในด้ า นการพั ฒ นาและวิ จั ย
นวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ Green Rock
ซึ่ ง เป็ น วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งที่ ต อบสนองความ
ต้องการของผู้ ใช้ทงั้ ด้านคุณภาพและการ
ทดแทนวัสดุจากธรรมชาติ ช่วยลดการ
ทำ�ลายสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง

เรียบเรียงจาก :

https://www.posttoday.com/pr/638082 (โพสต์ทูเดย์)
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“Smart Wristband” ระบุตัวตนผู้ป่วย

S

mart Wristband เป็นหนึ่งในผลงาน
จากโครงการพั ฒ นาเทคโนโลยี
นวั ต กรรมเพื่ อ ความปลอดภั ย ของผู้ ป่ ว ย
และบุ ค ลากรสาธารณสุ ข หรื อ SP @
Safety Tech โดยกระทรวงการอุดมศึกษา
วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม (อว.)
สำ � นั ก ง า น พั ฒ น า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ (สวทช.) ร่ ว มกั บ
สถาบั น รั บ รองคุ ณ ภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน) หรือ สรพ.
โดยโครงการนี้ ไ ด้ ส นั บ สนุ น การจั บ คู่
โรงพยาบาลกับสตาร์ตอัปที่มีความสามารถ
ในการพัฒนานวัตกรรมให้ตอบโจทย์ความ
ต้องการหรือ pain point ของโรงพยาบาล
โดย Smart Wristband เป็นผลงานทีเ่ กิดจาก
การจั บ คู่ กั น ระหว่ า งบริ ษั ท อิ น เทลลิ เ จ็ น ซ์
ซิสเท็ม คอร์เปอร์เรชัน่ จำ�กัด กับโรงพยาบาล
ระยอง เพื่อแก้ปัญหา 4 ด้าน คือ 1) ภาระ
งานรักษาและงานเอกสารที่มากตามจำ�นวน
ผู้ รั บ บริ ก าร 2) การทำ � งานซ้ำ � ซ้ อ นทั้ ง ใน
และระหว่างแผนก 3) ปัญหาบุคลากรทาง
การแพทย์ ไ ม่ เ พี ย งพอหรื อ มี อ ย่ า งจำ � กั ด
4) ความเสีย่ งในการระบุตวั ตนคนไข้ผดิ บริษทั
จึ งได้ นำ� เทคโนโลยี ที่ ทำ � การพัฒนามากว่า
2 ปี ซึ่งมีโรดแมปในการก้าวสู่ตลาดสถาน
พยาบาลอยู่ แ ล้ ว มาใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หานี้

โดยเทคโนโลยี ดั ง กล่ า ว คื อ “patient
tracking” ในรูปแบบ “Smart Wristband”
เอกศักดิ์ โอศิริพัฒน์ ประธานกรรมการ
บริหาร บริษัทอินเทลลิเจ็นซ์ ซิสเท็ม คอร์
เปอร์ เ รชั่ น จำ � กั ด อธิ บ ายถึ ง การใช้ ง าน
Smart Wristband ว่า เริ่มจากการให้ผู้ป่วย
สวมใส่ริสแบนด์ซึ่งติดอาร์เอฟไอดีให้ผู้ป่วย
จากนัน้ จึงนำ�โค้ดของผูป้ ว่ ยมาลงทะเบียนใน
ระบบ ทุกครัง้ ทีบ่ คุ ลากรทางการแพทย์ท�ำ การ
รั ก ษาจะใช้ ส มาร์ ต โฟนสแกนที่ ริ ส แบนด์
เพื่ อ ดู ข้ อ มู ล ผู้ ป่ ว ย การรั ก ษาและการทำ �
หัตถการ รวมถึงการจ่ายยา รวมถึงบันทึก
ข้อมูลการรักษาของตนทุกครั้ง ประโยชน์
ที่เกิดขึ้นคือการช่วยลดความผิดพลาดใน
การทำ�งาน เสริมความมั่นใจให้กับบุคลากร
ทางการแพทย์และคนไข้วา่ มีการระบุตวั ตนที่
แม่นยำ� อีกทั้งยังอำ�นวยความสะดวกในการ
ย้อนดูประวัตกิ ารรักษาแบบเรียลไทม์อกี ด้วย
เอกศักดิ์ทิ้งท้ายว่า บริษัทมีความตั้งใจ
ที่จะพัฒนางานด้านสาธารณสุขไทย เพราะ
มีประสบการณ์ ในการทำ�งานด้านวิจยั ยาและ
เครื่องมือแพทย์ทั้งในไทยและต่างประเทศ
เป็ น ต้ น ทุ น ซึ่ ง ในตอนนี้ กำ � ลั ง เตรี ย มร่ า ง
โรดแมปเรื่องการดูแลสุขภาพ โรค อุบัติเหตุ
และอุบัติภัย ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในวัยทำ�งาน
อีกด้วย

เรียบเรียงจาก :

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/906953 (กรุงเทพธุรกิจ)
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BioVis โนว์ฮาวเพิ่มค่า
ขยะ ปูทางซีโร่เวสต์

นั

กวิจัยสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
ประยุกต์ ใช้ความรูด้ า้ นเอนไซม์เปลีย่ น
ขยะอินทรีย์เป็น BioVis สารบำ�รุงพืชที่
ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย
ส่งงานวิจัยเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อช่วย
ชุมชนสร้างรายได้จากขยะครัวเรือนผ่าน
โครงการขยะเพิ่มทรัพย์แล้ว
“C-ROS” (Cash Return from
Zerowaste and Segregation of Trash) หรือ
“โครงการขยะเพิม่ ทรัพย์” มีจดุ เริม่ ต้นมาจาก
การตระหนักถึงปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วจนถึงขั้นวิกฤต ซึ่งกว่า 60% เป็น
ขยะอินทรีย์จากครัวเรือนที่มีมูลค่าต่ำ�ไม่คุ้ม
ค่าต่อการลงทุน นักวิจัยจึงได้นำ�เทคโนโลยี
มาเปลี่ยนขยะให้เป็นสารสำ�คัญที่คุ้มค่าต่อ
กระบวนการแยกขยะ
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ศ.พิ ม พ์ ใ จ ใจเย็ น คณบดี สำ � นั ก วิ ช า
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ชวี โมเลกุล
สถาบั น วิ ท ยสิ ริ เ มธี (VISTEC) หั ว หน้ า
โครงการระบบสาธิตกระบวนการชีวภาพเพือ่
การเปลี่ยนแปลงเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและ
สารชีวภัณฑ์ โดยการสนับสนุนจากสำ�นักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม (สกสว.) เผยว่า “โครงการขยะ
เพิ่มทรัพย์” เป็นแพลตฟอร์มที่จะสนับสนุน
ให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างสังคมไทยให้
เป็นสังคมไร้ขยะ โดยการเปลีย่ นขยะอินทรีย์
จากอุ ต สาหกรรมอาหารและการเกษตร
รวมทั้งขยะเศษอาหารจากเทศบาลชุมชน
และครัวเรือน ให้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและ
สารชีวภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม
“หนึ่ ง ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากขยะที่ พ ร้ อ ม
ใช้งานและสามารถจัดจำ�หน่ายได้แล้วคือ

‘สารบำ � รุ ง พื ช ชี ว ภาพ BioVis’ ที่ ผ่ า น
กระบวนการย่อยแบบไฮเทค ทำ�ให้มีธาตุ
อาหารหลักและรองครบถ้วนสมบูรณ์ ช่วยให้
พืชเจริญเติบโตได้ดี มีภูมิคุ้มกันโรค กระตุ้น
การเกิดราก ซึ่งเมื่อพืชขยายระบบรากได้ดี
ก็จะสามารถดูดธาตุอาหารได้ดขี นึ้ ด้วย ทำ�ให้
ได้ผลผลิตสูง คุณภาพดี ช่วยปรับสภาพ
ดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ำ� และช่วยเพิ่มจุลินทรีย์
ในดิ น นอกจากนั้ น การใช้ ปุ๋ ย ชี ว ภาพยั ง
ป้องกันไม่ให้รากเป็นแผลจากการใช้สารเคมี
ปริ ม าณมากอี ก ด้ ว ย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นี้ ผ่ า น
การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพแล้ ว จากฟาร์ ม
เกษตรอินทรีย์ เกษตรกรชาวสวน ผูอ้ ยูอ่ าศัย
ในบ้านเรือนและคอนโดมิเนียม”
ในการนี้ ที ม วิ จั ย และนิ สิ ต ได้ รั บ การ
สนับสนุนจากธนาคารกสิกรไทย ในการทำ�
โครงการ “การสร้างมูลค่าเพิม่ ให้ขยะอินทรีย์

ผ่านกระบวนการชีววิทยาสังเคราะห์” ซึ่งได้
เริม่ ใช้งานจริงทีบ่ า้ นมหาโพธิ์ วัดอรัญญาวาส
และโรงเรียนจุมวนิดาภรณ์ จังหวัดน่าน แล้ว
และได้รับผลตอบรับที่ดี เพราะแก้ปัญหาได้
ตรงจุด สะดวก ปลอดภัย ที่สำ�คัญยังสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้ขยะที่ ไม่มีมูลค่า ก่อให้เกิดผล
กระทบเชิงบวกด้านการรณรงค์คัดแยกขยะ
ในระดับชุมชน ปัจจุบันโครงการได้รับการ
สนับสนุนให้สร้างเทคโนโลยีที่มีระดับใหญ่
และครบวงจรมากขึ้น ทั้งจากภาครัฐ คือ
สกสว. และภาคเอกชน ธนาคารกสิกรไทย
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) และบริษัท
บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำ�กัด โดยมุง่ หวัง
ให้ ป ระเทศไทยมี เ ทคโนโลยี ชี ว ภาพแบบ
สะอาดในการจั ด การขยะ และเป็ น ระบบ
Zero Waste ที่สมบูรณ์แบบ

เรียบเรียงจาก :
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/887705 (กรุงเทพธุรกิจ)
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นวัตกรรมสเปรย์จับฝุ่น PM2.5

ใ

นระยะหลังช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลกมีฝุ่นจิ๋ว PM2.5
เป็ น มลภาวะทางอากาศ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของมนุ ษ ย์ ทั้ ง ในระยะสั้ น และ
ระยะยาว รศ. ภญ. ร.ต.อ.หญิง ดร.สุชาดา สุขหร่อง และ รศ. ภญ. ร.ท.หญิง ดร.ภัสราภา
โตวิวัฒน์ อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงพัฒนานวัตกรรม “สเปรย์
ลดฝุ่น PM2.5” สำ�หรับพื้นที่ปิด เช่น บ้าน สำ�นักงาน และรถยนต์ ฯลฯ

เรียบเรียงจาก : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/909110
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รศ. ภญ. ร.ต.อ.หญิง ดร.สุชาดา เผยถึง
จุดเริ่มต้นในการพัฒนางานวิจัยว่า แนวคิด
การพัฒนาสเปร์ยลดฝุ่น PM2.5 มาจากการที่
ฝุ่น PM2.5 เป็นอนุภาคของแข็งที่แขวนลอย
อยู่ในอากาศ จึงได้คิดหาวิธีทำ�ให้ฝุ่นตกลงสู่
พื้นโดยใช้เทคโนโลยีทางเภสัชกรรมคิดค้น
สารผสมที่สามารถดักจับ PM2.5 ด้วยกลไก
จำ�เพาะ หลังจากการทำ�วิจัยกว่า 1 ปี จึงได้
สารผสมที่สามารถทำ�ให้ PM2.5 เกาะรวมตัว
กันเป็นฝุ่นขนาดใหญ่ตกลงสู่พื้น ทำ�ให้ ไม่
ลอยอยู่ในอากาศ ช่วยให้ผู้ ใช้งานไม่สูดเอา
ฝุน่ PM2.5 เข้าสูร่ า่ งกาย โดยสารที่ใช้เป็นสาร
จากธรรมชาติที่มีความปลอดภัยต่อมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม
รศ. ภญ. ร.ท.หญิง ดร.ภัสราภา เสริมว่า
นวัตกรรมนี้ประสบความสำ�เร็จได้จากการ
ผสานศาสตร์และความร่วมมือจากคณะต่างๆ
ทำ�ให้สามารถต่อยอดงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์
โดยผลงานนี้ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศในโครงการ
Leaders in Innovation Fellowships
Programme (LIF) ประจำ�ปี 2563 ภายใต้
การสนับสนุนของ กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ Newton Fund
และ The Royal Academy of Engineering
สหราชอาณาจักร
ผลงาน “สเปร์ยลดฝุ่น PM2.5” ได้รับ
การต่อยอดจากภาคเอกชนเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว โดยบริษัทเอส.ที.โพรเทค จำ�กัด ได้ทำ�
ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ในการใช้ สิ ท ธิ บั ต ร
เพื่อนำ�ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ “PhytFoon
ไฟท์ฝนุ่ ” ซึง่ จะแถลงข่าวเปิดตัวในช่วงเดือน
ธันวาคมปี พ.ศ. 2563
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Power Lift Bed เตียงนอนลุกนั่งยืนสบาย เพื่อสังคมผู้สูงอายุ

จ

ากข้อมูลของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
สรุปว่าไทยจะเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุโดย
สมบูรณ์แบบในปี พ.ศ. 2564 กลุม่ บริษทั เอสบี
ดีไซน์สแควร์ จึงร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ในการ
พัฒนา Power Lift Bed เตียงนอนสำ�หรับ
ผูส้ งู อายุและผูป้ ว่ ยพักฟืน้ เพือ่ เป็นทางเลือก
ใหม่ ในการสร้างความอุ่นใจในการใช้ชีวิต
พิเดช ชวาลดิฐ กรรมการบริหาร กลุ่ม
บริ ษั ท เอสบี เฟอร์ นิ เ จอร์ เผยว่ า ตลอด

การดำ�เนินธุรกิจกว่า 50 ปี กลุ่มบริษัท
เอสบี เฟอร์นิเจอร์ มุ่งเน้นเรื่อง Customer
centric หรือการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางใน
การสร้างสรรค์สินค้าและบริการ ดังนั้นเพื่อ
ให้ ส อดรั บ กั บ แนวโน้ ม ของสั ง คมที่ กำ � ลั ง
เปลี่ยนแปลงไปจึงได้พัฒนาเทคโนโลยีนี้ขึ้น
เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค
“เตียงนอน Power Lift Bed เป็นการ
พัฒนาต่อยอดจากผลงานวิจัยเตียงตื่นตัว
(Joey-active bed) หรือเตียงนอนที่มีกลไก
ช่วยผู้สูงอายุในการลุก
นั่งยืนของเอ็มเทค โดย
เอสบี ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้
ใช้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข อง
ผลงานดั ง กล่ า วในเชิ ง
พาณิ ช ย์ สำ � หรั บ เตี ย ง
Power Lift Bed มีกลไก
สำ � คั ญ ที่ จ ะช่ ว ยอำ � นวย
ความสะดวกให้แก่ผ้ใู ช้งาน

เรียบเรียงจาก : https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_5434857 (ข่าวสด)

21

คือ การสามารถปรับท่าทางให้ลุกนั่งและยืน
ได้ด้วยตนเอง ลดความเสี่ยงในการหกล้ม มี
ฟังก์ชันหมุนได้ 90 องศา และควบคุมการ
ใช้งานด้วยรีโมตคอนโทรล จึงมีความคล่อง
ตัวในการใช้งานมากกว่าเตียงธรรมดาทัว่ ไป”
พิ เ ดชกล่ า วเสริ ม ว่ า นอกจากเรื่ อ ง
ฟังก์ชนั ทีค่ รบถ้วนสมบูรณ์แล้ว เตียง Power
Lift Bed ยังได้รบั การพัฒนาในด้านรูปลักษณ์
ให้มีดีไซน์สวยงามเสมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์
ชิน้ หนึง่ ภายในบ้าน จึงให้ความรูส้ กึ ทีแ่ ตกต่าง
จากเตียงผู้ป่วยทั่วไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นี้ จ ะเป็ น ทางเลื อ กใหม่ ที่ ช่ ว ย
เติมเต็มความสุขในการใช้ชีวิตให้กับสมาชิก
ทุกคนในครอบครัว ทั้งผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และ
ลูกหลานที่ทำ�หน้าที่ดูแล
ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำ�นวยการ
เอ็มเทค เผยว่า เอ็มเทคให้ความสำ�คัญในเรือ่ ง
การทำ�วิจยั และพัฒนา (R&D) เพือ่ สนับสนุน
นวัตกรรมด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
เพือ่ คุณภาพของคนในสังคม โดยเฉพาะการที่
ประเทศไทยกำ�ลังก้าวสูก่ ารเป็นสังคมผูส้ งู อายุ
โดยสมบู ร ณ์ แ บบ นั กวิ จั ยเอ็ มเทคนำ�โดย
ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ หัวหน้าทีมวิจัย
ออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม และ
คณะ จึงใช้หลัก Human-centric design ใน
ทุกขัน้ ตอนของการพัฒนางานวิจยั ดังนัน้ ผูท้ ี่
สนใจเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์จงึ มัน่ ใจได้วา่ ผลงาน
จะตอบโจทย์ผู้ ใช้งานอย่างแท้จริง
สำ � หรั บ ผู้ ที่ ส นใจสามารถพาผู้ สู ง อายุ
หรือคุณพ่อคุณแม่ไปทดลองสินค้าได้ทเี่ อสบี
ดีไซน์สแควร์ 4 สาขา คือ เดอะคริสตัล,
เอสบี ราชพฤกษ์, คริสตัล ดีไซน์เซ็นเตอร์
(CDC) สาขาบางนาและพระราม 2 โดยมี
โปรโมชั น พิ เ ศษเป็ น ของขวั ญ ปี ใ หม่ ตั้ ง แต่
วันนี้ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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หน้ข่าาววิต่ทย์า- ง
เทคโนฯ โลก

PayPal เปิดตัวบริการ ซื้อ ขาย
ถือเงินคริปโตฯ ได้อิสระ
PayPal ผูใ้ ห้บริการรับชำ�ระเงินออนไลน์เปิดตัวบริการใหม่ ให้ผใู้ ช้งานในประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถ
ซื้อ ขาย และถือสินทรัพย์ในรูปแบบเงินดิจิทัลคริปโตเคอร์เรนซีได้อย่างอิสระผ่านบัญชี PayPal

ส

าเหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้ PayPal หันมาให้ความสำ�คัญกับ
เงินรูปแบบนี้ เพราะเทรนด์การใช้เงินดิจิทัลกำ�ลังได้
รับความนิยมอย่างแพร่หลายในวงกว้าง โดยเฉพาะจากข้อมูล
การสำ�รวจธนาคารเพื่อการชำ�ระบัญชีระหว่างประเทศ (Bank
of International Settlements) ที่ระบุว่า 1 ใน 10 ของธนาคาร
กลาง เตรียมจะออกเงินดิจทิ ลั ของตัวเองภายในอีก 3 ปี ต่อจากนี้
แดน ซูลแมน (Dan Schulman) ประธานกรรมการบริหาร
PayPal ระบุว่า การขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงของเงินไปสู่
รูปแบบดิจิทัลเป็นสิ่งที่ ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพราะเงินดิจิทัลทำ�ให้

ผู้ ใช้สามารถเข้าถึงได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และยืดหยุ่น รวมถึง
ทำ�ให้รัฐบาลสามารถนำ�จ่ายเงินให้กับประชาชนได้รวดเร็วอีกด้วย
PayPal จึงกระตือรือร้นทีจ่ ะทำ�งานร่วมกับธนาคารกลางและรัฐบาล
ทั่วโลก เพื่อนำ�เสนอการสนับสนุนและการมีส่วนในการกำ�หนด
บทบาทของสกุลเงินดิจิทัลในอนาคต
สำ�หรับเงินดิจิทัลที่ PayPal เปิดให้ ใช้งานได้ ประกอบด้วย
สกุลเงิน Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash และ Litecoin ซึ่ง
ภายในครึง่ ปีแรกของปี พ.ศ. 2564 นี้ PayPal ตัง้ ใจจะขยายขอบเขต
การใช้งานไปยังแพลตฟอร์ม Venmo และประเทศอื่นๆ

เรียบเรียงจาก: https://thestandard.co/paypal-accept-cryptocurrency/ (The Standard)
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เทคโนฯ โลก

Virgin Hyperloop ประสบความสำ�เร็จ
วิ่งพร้อมผู้โดยสารจริง
ขยับเข้าใกล้นวัตกรรมการเดินทางแบบ Hyperloop อีกขั้น เมื่อ Virgin Hyperloop
ประสบความสำ�เร็จในการทดสอบวิ่งพร้อมผู้โดยสารที่เป็น ‘มนุษย์’ เรียบร้อยแล้วเมื่อ
วันที่ 8 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยเป็นการทดสอบวิ่งยาน Pod ที่มีผู้โดยสารจริง 2 คน

เ

ซอร์ริชาร์ด แบรนสัน ผู้ก่อตั้ง Virgin Group บริษัทแม่
ของ Virgin Hyperloop กล่าวว่า ช่วงหลายปีนี้ทีมงาน
ได้ท�ำ งานกันอย่างหนักเพือ่ ยกระดับเทคโนโลยีนี้ ให้สามารถ
ใช้ ได้จริง และจากความสำ�เร็จของการทดสอบวันนี้ ก็ ได้
สะท้อนให้เห็นว่านวัตกรรมนี้จะนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลง
การใช้ชีวิต การทำ�งาน และการเดินทางของผู้คน
สำ�หรับการทดสอบวิ่งยาน Pod ของ Virgin Hyperloop
เป็ น การทดสอบบนไซต์ ข อง DevLoop ในแคลิ ฟ อร์ เ นี ย
บนรางมีความยาว 500 เมตร โดยสามารถทำ�ความเร็วได้
172 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือใช้เวลาในการเดินทางเพียง
15 วินาทีเท่านั้น ซึ่งก่อนหน้านี้ Virgin Hyperloop ได้ทำ�
การทดสอบโดยไม่มีผู้ โดยสารมาแล้วถึง 400 ครั้ง
อย่างไรก็ตาม การทดสอบวิง่ ด้วยอัตราเร็วที่ 172 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง ยังห่างไกลจากเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้คือต้องการ

ยกระดับการเดินทางสู่อัตราความเร็วสูง 1,000 กิโลเมตร
ต่ อ ชั่ ว โมง เพื่ อ ให้ ส ามารถให้ บ ริ ก ารผู้ โ ดยสารนั บ หมื่ น คน
ต่อชั่วโมง

เรียบเรียงจาก : https://thestandard.co/virgin-hyperloop/ (The Standard)
ภาพจาก : https://virginhyperloop.com/ (Virgin Hyperloop)
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หน้ข่าาววิต่ทย์า- ง
เทคโนฯ โลก

ถุงมือคนเหงา ถุงมือโลกเสมือน
เทคโนโลยีทก
ี่ า้ วไกลเดินหน้าเข้าแทนทีม
่ นุษย์ในหลายวงการ และยังมีปฏิสม
ั พันธ์กบ
ั มนุษย์
มากขึ้นในทุกวัน 2 เทคโนโลยีที่หยิบยกมานำ�เสนอในฉบับนี้จึงเป็น 2 ถุงมือที่จะทำ�งาน
ใกล้ชิดกับผู้คนในอนาคต ทั้งในโลกความเป็นจริงและโลกเสมือน

ถุ

งมือแรก คือถุงมือสำ�หรับคนโสดขี้เหงา “Osampo
Kanojo” ซึ่งได้รับการรายงานจากสำ�นักข่าว CENT
ว่าเป็นหุน่ ยนต์ถงุ มือทีส่ ร้างขึน้ โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวญีป่ นุ่
มีสัมผัสคล้ายมือคน ทั้งฝ่ามือที่มีความอ่อนนุ่ม ยืดหยุ่น
มีเหงือ่ จริง และเมือ่ ผู้ ใช้จบั หรือบีบฝ่ามือนัน้ ฝ่ามือก็จะบีบมือ
กลับทันที นอกจากนั้นยังมีลำ�โพงขนาดเล็กเล่นเสียงเท้า
และเสียงหายใจแผ่วๆ เสมือนมีคนเดินอยู่เคียงข้าง และมี
การปล่อยกลิน่ หอมอ่อนๆ ของทัง้ ชายและหญิงตามเพศของ
ถุงมืออีกด้วย ผูส้ ร้าง Osampo Kanojo คาดหวังว่า ถุงมือนี้
จะช่วยปลอบประโลมให้ผู้ ใช้ผอ่ นคลายจากความเครียดและ
ความเหงาได้
อีกหนึง่ เทคโนโลยีทน่ี า่ ตืน่ ตาไปไม่แพ้กนั คือ “ถุงมือจับของ
ในโลกเสมือน” ทีพ่ ฒ
ั นาโดยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย

คอร์ แ นล ถุ ง มื อ นี้ มี เ ซนเซอร์ เ ส้ น ใยแก้ ว นำ � แสงยื ด หดได้
ทำ�หน้าที่ตรวจจับการทำ�งานของนิ้ว ทั้งรูปทรงมือ การกด
งอ และการยืด ผ่านการเคลื่อนไหวของแสง ซึ่งจะส่งข้อมูล
ไปแปรผลในระบบคอมพิวเตอร์ ถุงมือนี้ใช้ต้นทุนการสร้างที่
ไม่สูง ประกอบด้วยบลูทูทในการส่งข้อมูล และแบตเตอรี่
ลิเทียมเป็นแหล่งพลังงาน
ลองนึกภาพดูว่า หากใช้ถุงมือนี้ในการเรียนซ่อมรถหรือ
เปลี่ยนยางในโลกเสมือนจริง แล้วถุงมือนี้สามารถบอกคุณ
ได้ว่า ให้บิดตรงนี้ หยุดขยับตรงนี้ ใช้แรงเท่าไหร่ จะทำ�ให้
การเรียนรู้เป็นเรื่องง่ายขึ้นขนาดไหน นอกจากนี้นักวิจัยยัง
คาดว่าในอนาคตอุปกรณ์เหล่านี้จะสามารถนำ�ไปต่อยอดใน
การแพทย์รวมถึงการทำ�กายภาพบำ�บัดอีกด้วย

เรียบเรียงจาก : https://www.beartai.com/news/sci-news/505687 (#beartai)
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สาระ
App

แนะนำ�แอปดี มีความรู้

ThaiJO 2.0 :

Thai Journals Online
วารสารวิชาการ (Academic/Research Journal) เป็นช่องทางการนำ�เสนอผลงานทางวิชาการ ของ

นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการในสาขาต่างๆ สำ�หรับประเทศไทยมีระบบบริการวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศ คือ ระบบ ThaiJO หรือ Thai Journals Online ที่เป็นแหล่งรวมวารสาร
วิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา  ทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ปัจจุบันมีวารสารที่อยู่ในระบบฯ กว่าร้อยละ 80 ของวารสารทั้งหมดในประเทศไทย
ด้วยความร่วมมือของสองหน่วยงานระหว่างศูนย์ดรรชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ซึ่งมีภารกิจ
โดยตรงในการยกระดับคุณภาพวารสารไทยกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC) ได้รว
่ มกันพัฒนาและปรับปรุงระบบสู่ ThaiJO 2.0 โดยพัฒนามาจากซอฟต์แวร์ Open Journal
System (OJS) ซึง
่ เป็นโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ทไี่ ด้รบ
ั ความนิยมทัว
่ โลก นำ�มาปรับปรุงแก้ปญ
ั หาข้อบกพร่อง
ต่างๆ ของระบบเดิมให้สามารถรองรับข้อมูลวารสารทั้งประเทศได้ เพิ่มกระบวนการให้สมบูรณ์สอดคล้อง
กับการทำ�งานของทีมบรรณาธิการวารสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผนวกกระบวนการตรวจความซ้ำ�ซ้อน
(plagiarism checking) ด้วยระบบ CopyCatch ไว้ใน ThaiJo2.0 ด้วย

จุดเด่นของ ThaiJO 2.0
- การบริหารจัดการระบบที่ส่วนกลาง ไม่เป็นภาระ
ของทีมบรรณาธิการวารสาร
- มีกระบวนการตรวจสอบความซ�้ำ ซ้อน (Plagiarism
Checking) ในระบบ โดยใช้เครือ
่ งมือ CopyCatch
ให้ขอ
้ มูลแก่บรรณาธิการเพือ
่ สนับสนุนการพิจารณา
คุณภาพบทความ
- ยกระดับการยอมรับวารสารด้วยการประเมินคุณภาพ
วารสารวิชาการนัน
้ เว็บไซต์ทไี่ ด้มาตรฐาน ถือเป็น
เกณฑ์หลักของทุกฐานข้อมูลวิชาการ ทั้งภายใน
ประเทศ (Thai Citation Indexed) หรือระดับ
นานาชาติ เช่น Scopus, Web Of Science
- ตอบโจทย์การมีเว็บไซต์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ของวารสารวิชาการไทย เนื่องจากที่ผ่านมา ด้วย
ข้ อ จำ � กั ด เรื่ อ งงบประมาณและบุ ค ลากร ทำ � ให้ มี
วารสารจำ�นวนไม่มากนักทีม
่ เี ว็บไซต์ทไี่ ด้มาตรฐาน
ของตัวเอง

ใช้งานระบบได้ที่

ติ ด ตามข่ า วสารและกิ จ กรรม
อบรม หรือสอบถามเพิ่มเติม

https://www.tci-thaijo.org/

Facebook:
https://www.facebook.com/ThaiJo2.0/
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ร้อยพัน
วิทยา

รวิศ ทัศคร

รวิศ ทัศคร
เคยเป็นกรรมการบริหารและสมาชิกทีมบรรณาธิการวารสารทางช้างเผือก สมาคมดาราศาสตร์ไทย เคยทำ�งานเป็นนักเขียน
ประจำ�นิตยสาร UpDATE นิตยสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น (มหาชน) จำ�กัด ปัจจุบันรับราชการ
เป็นอาจารย์ประจำ�สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมล็ดเจีย

อาหารแสนมหัศจรรย์

ในประวัตศ
ิ าสตร์มห
ี ลักฐานปรากฏว่า มีการใช้เมล็ดเจียกับเมล็ดถัว
่ ข้าวโพด และผักโขม
โดยกลุม
่ วัฒนธรรมในแถบอเมริกากลาง อย่างชาวแอซเท็กและมายันในการเตรียมยา
พืน
้ บ้านและอาหาร ในสังคมของอเมริกากลางก่อนการมาถึงของโคลัมบัสนัน
้ เจียเป็น
พืชเกษตรชนิดหลักอย่างที่สองรองจากถั่วทีเดียว ในชุมชนต่างๆ ของชาวแอซเท็ก
นั้นใช้เจียเป็นอาหาร เครื่องสำ�อาง และประกอบพิธีกรรมด้านศาสนา
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ใน

ปัจจุบันเจียไม่ได้ปลูกอยู่แต่ใน
ประเทศแถบอเมริกากลางอย่าง
เม็กซิโก และกัวเตมาลาเท่านัน้ แต่ยงั ปลูก
ในออสเตรเลีย โบลิเวีย กัมพูชา เปรู
อาร์เจนตินา อเมริกา และยุโรปอีกด้วย
โดยมี ป ระเทศเม็ ก ซิ โ กถื อ เป็ น ประเทศ
ผู้ผลิตเจียรายใหญ่ที่สุดของโลก
คำ�ว่า Chia มาจากคำ�ในภาษาสเปน
ว่า “Chian” ซึ่งหมายถึงการมีน้ำ�มันมาก
เพราะเมล็ดเจียถือเป็นเมล็ดพืชให้น้ำ�มัน
ทีม่ ปี ริมาณน้�ำ มันมาก (30–40% เทียบกับ
น้ำ � หนั ก แห้ ง ) โดยนอกจากมี วิ ต ามิ น
(เอ บี เค อี และดี) แล้ว ยังอุดมไปด้วย
กรดไขมันไม่อิ่มตัว ซึ่งในส่วนของไขมันนี้
หลักๆ จะเป็นกรดไขมันโอเมกา 3 ร้อยละ
68 ของไขมั น ทั้ ง หมด ซึ่ ง สั ด ส่ ว นต่ อ
น้ำ � หนั ก สู ง กว่ า ที่ มี ใ นปลาแซลมอนถึ ง
8 เท่า และกรดไขมันโอเมกา 6 ร้อยละ 19
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ของไขมันทั้งหมด ซึ่งปริมาณของกรด
ไขมันชนิดไม่อิ่มตัวที่มีพันธะคู่หลายอัน
(polyunsaturated fatty acids, PUFAs)
จะมี ก ารแปรผั น ไปขึ้ น กั บ อุ ณ หภู มิ ข อง
สถานที่ปลูก
ประโยชน์ของกรดไขมันโอเมกา 3 มีตอ่
ร่างกายมนุษย์คอื ช่วยลดระดับกลีเซอไรด์
และคอเลสเตอรอล ต้านการอักเสบ ปกป้อง
หัวใจ ป้องกันความเสียหายต่อตับ ต่อต้าน
เบาหวาน และป้องกันมะเร็ง ข้ออักเสบ
โรคภูมคิ มุ้ กันทำ�ลายตัวเอง ในขณะทีก่ รด
ไขมันโอเมกา 6 ก็มีผลในการต่อต้านการ
อักเสบ ความดันโลหิตสูง ป้องกันกิจกรรม
ต่างๆ ที่จะทำ�ให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันและ
มะเร็ง [1]
เจียมีปริมาณคาร์ โบไฮเดรต 26–41%
และมี ป ริ ม าณโปรตี น 15–25% ซึ่ ง
เหมื อ นกั บ ที่ มี ใ นถั่ ว เลนทิ ล (23%)

30

ถั่ ว ลั น เตา(25%) ถั่ ว ลู ก ไก่ ห รื อ ถั่ ว
หัวช้าง (21%) นอกจากนี้เส้นใยอาหาร
(18–30%) ที่มียังมีศักยภาพที่จะนำ�ไป
ใช้งานในการผลิตอาหารฟังก์ชัน (functional food) อีกด้วย โดยเมล็ดเจียกับ
น้ำ�มันของเมล็ดเจียจะมีปริมาณสารต้าน
อนุมูลอิสระตามธรรมชาติในปริมาณมาก
กลุ่มสารที่พบ อาทิ โทโคฟีรอล (tocopherols) ไฟโตสเตอรอล (phytosterols)
แคโรที น อยด์ ( carotenoids) และ
สารประกอบในกลุ่มพอลิฟีนอล (polyphenolic compounds)
สารกลุ่ ม พอลิ ฟี น อลนี้ เ ป็ น กลุ่ ม
สารประกอบที่ มี โ ครงสร้ า งซั บ ซ้ อ นที่ มี
ความสำ�คัญมากทีส่ ดุ ที่ให้ความสามารถใน
การต่อต้านอนุมลู อิสระให้แก่เมล็ดเจีย ซึง่
มีความสามารถในการกำ�จัดอนุมูลอิสระ
จับประจุอิออนต่างๆ และให้ ไฮโดรเจน

ร้อยพัน
วิทยา
สารประกอบแอนติออกซิแดนต์ชนิดต่างๆ
ยังลดความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคเรื้อรังต่างๆ
ทั้งมะเร็งและภาวะหัวใจขาดเลือด หรือ
หัวใจวาย และยังป้องกันโรคบางชนิด เช่น
เบาหวาน อัลไซเมอร์ และพาร์กินสันอีก
ด้วย [1]
นอกจากมี ส ารกลุ่ ม พอลิ ฟี น อลสู ง
เมล็ ด เจี ย ยั ง มี ข้ อ ดี อี ก คื อ ที่ ไ ม่ มี ส ารพิ ษ
จากเชื้อราและไม่มีกลูเตน ซึ่งผู้บริโภค
บางส่วนมีอาการแพ้ และยังมีปริมาณ
แคลเซียมมากกว่าข้าว ข้าวบาเลย์ ข้าวโพด
และข้าวโอ๊ต
ในอุตสาหกรรมอาหารนั้น เมล็ดเจีย
อาจใช้งานได้ ในหลายรูปแบบ ใช้ทงั้ เมล็ด

เมล็ดบด แป้งจากเมล็ดเจีย น้�ำ มัน และเจล
ในปี พ.ศ. 2543 ตามข้อแนะนำ�การบริโภค
อาหารของสหรัฐ มีการเสนอแนะให้ ใช้เจีย
เป็นแหล่งอาหารหลัก แต่ใช้ ในปริมาณ
จำ�กัด โดยแนะให้รบั ประทานไม่เกินวันละ
48 กรัม
เมื่อเรานำ�เมล็ดเจียไปแช่ในน้ำ� มัน
จะปลดปล่อยเอาเมือกที่เรียกว่า chia
mucilage (CM) ออกมา เมือกนีม้ ลี กั ษณะ
เป็ น เจลที่ ป ระกอบไปด้ ว ยใยอาหารที่ มี
ส่วนที่ละลายน้ำ�ได้ และคิดเป็นร้อยละ 6
ของเมล็ด เจลที่ก่อตัวออกมาจากเมล็ดนี้
มีการนำ�ไปใช้งานมากมายในอุตสาหกรรม
อาหาร เช่น เป็นสารทำ�ให้ขน้ สารก่อเจล

รูปที่ 1 ภาพถ่ายเมล็ดเจียหลังจากแช่น้ำ� (ภาพ 1b และ c) เมือกของเมล็ดในสภาพที่อิ่มน้ำ�อย่าง
เต็มที่มีลักษณะเป็นแคปซูลใสหุ้มรอบเมล็ด มีความหนาประมาณ 414 ไมครอน ซึ่งจะมีความหนา
สูงสุด หลังแช่ราว 2 ชั่วโมง เมื่อใช้สีย้อมจะสังเกตเห็นชั้นเมือกหุ้มเมล็ดแบ่งเป็นสองชั้น ชั้นใน
ก่ อ ตั ว ขึ้ น จากโครงสร้ า งที่มีลักษณะคล้ายกิ่งก้าน ส่ว นด้านนอกจะเป็นชั้นที่เ ป็นเนื้อเดียวกันและมี
ความขุ่น (ภาพ d) ( ที่มา : [5] )
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และสารจับประจุหรือสารคีเลต (chelator)
ซึ่งสารในกลุ่มนี้นอกจากเมือกเมล็ดเจีย
แล้ ว ยั ง มี ส ารที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยกั น อี ก
หลายชนิด มีการใช้งานด้านต่างๆ ทั้ง
ทางด้านการเกษตรสำ�หรับจับธาตุอาหาร
สำ�หรับปุย๋ พืช ในด้านการแพทย์ ใช้ส�ำ หรับ
การล้างพิษโลหะหนักในกระแสเลือด
ในอุ ต สาหกรรมอาหารนั้ น เมื อ ก
เมล็ดเจียใช้เป็นตัวรักษาเสถียรภาพของ
โฟม สารช่วยแขวนตะกอน สารอิมัลซิ
ไฟเออร์ (emulsifying activity index,
EAI) สารยึดติด (adhesives) สารช่วย
ยึดเกาะ (binders) เนือ่ งจากความสามารถ
ในการอุม้ น้�ำ และความหนืดของมัน ซึง่ มัน
สามารถอุ้มน้ำ�ได้มากกว่าน้ำ�หนักของตัว
มันเองถึง 12 เท่า นอกจากนี้เมือกเจีย
ยังใช้เป็นสารเคลือบที่ปรับปรุงสมบัติเชิง
หน้าทีต่ า่ งๆ ให้ดขี นึ้ ได้กว่าสารเคลือบชนิด
เดิมๆ อีกด้วย ดัชนีชี้ความสามารถในการ
เป็นอิมลั ซิไฟเออร์มคี า่ ต่�ำ เมือกเมล็ดเจีย
แสดงความสามารถในการเพิม่ เสถียรภาพ
ของอิ มั ล ชั น อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ อย่ า งไร
ก็ตามความสามารถของมันนั้นจะได้รับ
ผลกระทบจากองค์ประกอบของอิมัลชัน
นั้นๆ ด้วย การที่เมือกเจียสามารถทำ�ให้
อิ มั ล ชั น มี ค วามเสถี ย รมากขึ้ น ได้ อ าจ
เนื่องจากความสามารถในการดูดซับใน
พืน้ ผิวสัมผัสระหว่างวัฏภาคทัง้ ในของแข็ง
กับของเหลว และทำ�ให้อิมัลชันเสถียร
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี หรื อ
เอนไซม์ เมือกจากเมล็ดเจียนัน้ เป็นแหล่ง
พอลิแซ็กคาไรด์แบบใหม่ซง่ึ อาจให้สว่ นผสม
พอลิเมอร์ทนี่ า่ สนใจสำ�หรับใช้ท�ำ ฟิลม์ และ
สารเคลือบที่รับประทานได้ ซึ่งอาจนำ�ไป
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ร้อยพัน
วิทยา
ใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เป็นสารสังเคราะห์
แต่ฟิล์มที่ ได้นั้นมีลักษณะบางและเปราะ
แตกง่าย จึงอาจใช้กลีเซอรอลเป็นสาร
พลาสติไซเซอร์เพื่อช่วยด้านคุณสมบัติ
ทางกายภาพ ซึ่งสมบัติการละลายน้ำ�จะ
เพิ่มขึ้นหากมีการเติมกลีเซอรอลลงไป
ปัจจุบันมีการศึกษาเพื่อนำ�เอาเมือก
เมล็ดเจีย เติมเข้าไปในผลิตภัณฑ์ไส้กรอก
โดยพบว่าสามารถลดปริมาณฟอสเฟตที่
จะเติมลงไปในไส้กรอกโบโลญญาลงไป
ได้ถึงร้อยละ 50 โดยเติมในปริมาณเพียง
2% โดยน้ำ�หนักเท่านั้น [2] เมือกเมล็ด
เจียยังสามารถเติมลงในผลิตภัณฑ์จ�ำ พวก

ขนมปังและเค้กได้ เพื่อช่วยลดปริมาณ
ไขมันในสูตรส่วนผสมลงโดยไม่กระทบต่อ
ลักษณะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์แต่เดิมที่มี
ไขมันมากอีกด้วย [3] เนื่องจากมีสมบัติ
ที่ ไม่ชอบน้ำ�จึงใช้เป็นตัวแทนของไข่และ
ไขมันได้ โดยอาจใช้ทดแทนไข่ในส่วนผสม
สูตรอาหารได้ถึงร้อยละ 25
สำ�หรับการนำ�เมล็ดเจียมาประกอบ
อาหารนั้น มีข้อสังเกตประการหนึ่งคือ
หากต้องการประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็ม
หน่วย ไม่ควรใช้ความร้อนเกิน 90 องศา
เซลเซียส เนื่องจากมีผู้ศึกษาเอาไว้ [4]
ว่าหากทำ�การแปรรูปเมล็ดเจียด้วยการใช้

รูปที่ 2 ภาพถ่ายผ่านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน(SEM) แสดงเมล็ดเจีย (a) เมล็ดเจียที่แช่น้ำ�จน
พองแล้ว และทำ�ให้แห้งอีกครั้ง จะเห็นเมือกเป็นฟิล์มบางหุ้มรอบเมล็ด (b-d) แสดงให้เห็นถึงโครงสร้าง
รูปหกเหลี่ยม(hexagonal structure) เยื่อเมมเบรนที่เป็นเมือกแห้งบนพื้นผิวเมล็ด (e) และ (f) ที่จุด
ใจกลางของโครงสร้างหกเหลี่ยม แสดงให้เห็นถึงฐานของส่วนคอลัมเมลลา(columella) ( ที่มา : [5] )
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ความร้อนที่ 90, 120, 150 และ 180 oC
พบว่าที่อุณหภูมิสูงขึ้น ค่าปริมาณโปรตีน
รวมและเถ้าจะเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณสาร
ฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ คาโรทีนอยด์ และค่า
แอนติออกซิแ ดนต์แ อกทิวิตี กลับมีค่า
ลดลง โดยสารฟีนอลิกทีม่ มี ากในเมล็ดเจีย
ได้แก่ myrcetin และกรด rosmarinic 3,
4-dihydroxybenzoic, caffeic, และ gallic
acid จะลดลงเมือ่ อุณหภูมกิ ารแปรรูปเพิม่
มากขึ้นทั้งนั้น กรดไขมันอย่าง linolenic,
linoleic และกรด oleic จะลดลง รวมถึง
สารประกอบในกลุ่มของวิตามินอีอย่าง
tocopherols และ tocotrienols จะลดลง
เช่นกัน
เมื่ อ ทราบว่ า เมล็ ด เจี ย มี ป ระโยชน์
ขนาดนี้แล้ว จะรอช้าไปใย มาทำ�พุดดิง
เมล็ดเจีย (chia pudding) ทานกันดีกว่า
ลองทำ�ตามกันเลยครับ

ร้อยพัน
วิทยา

สูตรพุดดิงเมล็ดเจียแสนอร่อย
สูตรเริ่มต้น

เมล็ดเจีย
น้ำ�เชื่อมเมเปิล หรือสารให้ความหวานตามชอบ
(อาจใช้สารสกัดหญ้าหวานที่มีขายบรรจุขวดสำ�เร็จรูป)
วานิลลา
นมชนิดที่คุณชอบ (อาจใช้น้ำ�กะทิ น้ำ�นมถั่วเหลือง
น้ำ�นมเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือน้ำ�นมเมล็ดอัลมอนด์
แทนนมวัวก็ได้)

3 ช้อนโต๊ะ
1 ช้อนโต๊ะ
1 ช้อนชา
¾ ถ้วย

วิธีทำ�

ผสมส่วนผสมต่างๆ ในชาม ทิ้งไว้ ให้อยู่ตัวอย่างน้อย 15 นาที หรือ
หากจะให้ดีในหลายสูตรจะแช่เย็นเอาไว้ 6 ชั่วโมงขึ้นไป เพื่อให้เมล็ดเจีย
พองตัว เมือ่ ข้นแล้วกวนผสมอีกครัง้ และเติมน้�ำ นมลงไปเพิม่ เล็กน้อยตามชอบ
โรยเครื่องแต่งหน้าที่คุณชอบลงไป เช่น เมล็ดอัลมอนด์ป่น วอลนัตป่น หรือ
อื่นๆ ตามชอบ เท่านี้ก็จะได้พุดดิงเมล็ดเจียที่น่ารับประทานแล้วหากยังไม่จุใจ
คุณผู้อ่านอาจลองทำ�ตามสูตรอื่นๆ อีก เช่น
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ร้อยพัน
วิทยา

สูตรผสมผิวเลมอนและราสป์เบอร์รี
เมล็ดเจีย
3 ช้อนโต๊ะ
น้ำ�เชื่อมเมเปิล
1 ช้อนโต๊ะ
ผิวมะนาวเลมอน
1 ลูก
น้ำ�นมอัลมอนด์
2/3 ถ้วย
ราสป์เบอร์รีสด
¼ ถ้วย
วิธีทำ� ผสมเมล็ดเจีย น้ำ�เชื่อมเมเปิล นมอัลมอนด์ และผิวเลมอนเข้าด้วยกัน
ทิ้งไว้อย่างน้อย 15 นาที หรือทิ้งไว้ค้างคืน จากนั้นเมื่อจะรับประทาน ให้นำ�ผล
ราสป์เบอร์รีใส้ลงไปก้นถ้วย ใช้ช้อนบดให้ละเอียดตามต้องการ แล้วตักพุดดิง
เมล็ดเจียเติมลงไปข้างบน แล้วโรยผิวเลมอนเพิ่มตามชอบ
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ทั้งหมดเกิดขึ้นได้.....เพราะเอนไซม์ที่ภายใน
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ภาพโครงสร้างโปรตีนจาก DeepMind

โครง

สร้ า งบั น ไดเวี ย น
เกลียวคู่ของเจมส์
วัตสัน และฟรานซิส คริก ได้เปิดศักราช
ใหม่ ที่ ทำ � ให้ เ ราเข้ า ใจกลไกที่ ง่ า ยแต่
ทว่ า งดงามยิ่ ง ในการส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล ทาง
พันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่น ตั้งแต่การแบ่ง
ดีเอ็นเอในระดับเซลล์ ไปจนถึงกลไก
การแบ่งเซลล์หรือแม้แต่กระบวนการ
ปฏิสนธิในสิง่ มีชวี ติ ทีม่ คี วามหลากหลาย
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!

หน้าเว็บเพจหลักของ DeepMind ที่ http://www.deepmind.com

ที่ จ ริ ง ถ้ า คุ ณ อยากเข้ า ใจระบบอะไรที่
ซับซ้อนมากๆ สิ่งที่คุณต้องทำ�ก็แค่มอง
เข้าไปให้รู้ว่าอะตอมอยู่ตรงไหน ก็แค่นั้น
ศาสตราจารย์ ดร.ริชาร์ด ไฟยน์แมน
นักฟิสกิ ส์รางวัลโนเบลผูท้ โ่ี ด่งดังได้กล่าวไว้
และนัน่ ทำ�ให้นกั วิทยาศาสตร์มากมาย
ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อค้นหาโครงสร้าง
สามมิ ติ ที่ ซั บ ซ้ อ นของโมเลกุ ล ต่ า งๆ ที่
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ความละเอียดระดับให้เห็นอะตอมให้ได้
ข้ อ มู ล โครงสร้ า งเหล่ า นั้ น ทำ � ให้ เรา
เข้ า ใจกลไกต่ า งๆ ในสิ่ ง มี ชี วิ ต ตั้ ง แต่
การสร้างโปรตีนจักรกลนาโนที่เรียกว่า
เอนไซม์มาใช้ ในการเร่งปฏิกริ ยิ าขับเคลือ่ น
ทุกสิง่ อย่างทีเ่ กิดขึน้ ภายในเซลล์ การส่งสาร
ติดต่อกับโลกภายนอกผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
ไปจนถึงการควบคุมชะตาชีวิตของเซลล์
ภายในสิ่งมีชีวิต
หรือแม้แต่กระบวนการเข้ายึดครองเซลล์
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ของไวรัสก่อโรคอย่างเช่น SARS-CoV-2 !
องค์ ค วามรู้ ใ นเรื่ อ งของโครงสร้ า ง
สามมิติของโปรตีนและเอนไซม์ต่างๆ นั้น
ทำ�ให้นักวิทยาศาสตร์สามารถออกแบบ
เอนไซม์ ใ หม่ ๆ แอนติ บ อดี ใ หม่ ๆ หรื อ
ยาใหม่ๆ ที่จำ�เพาะเจาะจงมากกับโรคร้าย
จนแทบไม่สง่ ผลข้างเคียงอะไรเลยกับผูป้ ว่ ย
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ หลายๆ คนถือเป็น
ข้อมูลลับระดับพันล้านดอลลาร์ ทีน่ กั พัฒนา
ยาและเภสัชภัณฑ์ต่างๆ หวงแหน เพราะ

สภากาแฟ
รายละเอียดเพียงเล็กน้อยอาจจะส่งผล
ให้ยาบางตัวออกฤทธิ์ ได้ดีกว่ายาตัวอื่น
จนเอาชนะได้ ในเกมการแข่ ง ขั น แสน
ดุ เ ดื อ ดที่ มี ชี วิ ต คนและเม็ ด เงิ น จำ � นวน
มหาศาลเป็นเดิมพัน
ในวงการธุรกิจ การปรับแต่งโครงสร้าง
เอนไซม์ ให้มีความเสถียรมากขึ้น ทนขึ้น
อาจจะดูเหมือนไม่มอี ะไร แต่การได้เปรียบ
เพียงเล็กน้อยนี้ อาจสร้างผลต่างใหญ่หลวง
ในด้ า นการผลิ ต สารออกฤทธิ์ ใ นระดั บ
อุตสาหกรรม
เม็ ด เงิ น ที่ ป ระเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว
ไ ด้ ล ง ทุ น ไ ป กั บ โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น
(infrastructure) เพื่อการหาโครงสร้าง
สามมิติของโปรตีนและเอนไซม์ที่สำ�คัญ
นั้นจึงบอกได้คำ�เดียวว่าสุดประมาณ

การพัฒนาเทคนิคแยกบริสุทธิ์และ
การตกผลึกโปรตีนที่ยากแสนยาก แหล่ง
กำ�เนิดแสงขนาดมหึมาจนจุสนามฟุตบอล
เข้ า ไปได้ ส บายๆ อย่ า งซิ น โครตรอน
ไซโครตรอน หรือบีวาตรอน จึงได้ถกู ก่อตัง้
ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ ในการหาโครงสร้าง
โมเลกุ ล ด้ ว ยหลั ก การทางผลึ ก ศาสตร์
(crystallography)
และเมื่ อ ไม่ น านมานี้ เ องก็ มี ข่ า วดี
อีกข่าวหนึ่งจากนักวิทยาศาสตร์และนัก
พัฒนาเทคโนโลยี นั่นก็คือเทคโนโลยีการ
สร้างภาพสุดล้ำ�โดยใช้กล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนถ่ายภาพที่อุณหภูมิเยือกแข็ง
ยิง่ ยวด (cryoEM) หรือ cryogenic electron
microscopy ก็ประสบความสำ�เร็จในการ
ถ่ายภาพโปรตีนให้เห็นได้ ในระดับอะตอม

!

เว็บไซต์การแข่งขันการทำ�นายโครงสร้างสามมิติของโปรตีน CASP14
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แต่ต้นทุนทางอินฟราสตรักเจอร์ของ
ทัง้ สองเทคโนโลยีนนี้ นั้ แพงมหาศาล หลัก
หลายพันล้านบาททีต่ อ้ งทุม่ ลงไป แน่นอน
ที่สุด ในหลายประเทศทั้งสหรัฐอเมริกา
ยุโรป จีน เกาหลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ต่างก็
ลงทุนงบประมาณก้อนใหญ่ดว้ ยความหวัง
ที่ว่าโครงสร้างเอนไซม์ที่มีความสำ�คัญใน
เชิงเศรษฐกิจ เช่น เอนไซม์ทเี่ ป็นเป้าหมาย
ของยาต้านเชื้อก่อโรค หรือเอนไซม์ที่มี
บทบาทสำ�คัญในเชิงอุตสาหกรรมเพียงแค่
ไม่กต่ี วั ก็จะส่งผลให้เกิดการสร้างผลิตภัณฑ์
และนวัตกรรมที่ออกมานำ�ตลาดทำ�กำ�ไร
ได้ อ ย่ า งเป็ น กอบเป็ น กำ � คุ้ ม ค่ า กั บ
งบประมาณที่ลงไป
อย่าลืมว่ารายละเอียดเพียงเล็กน้อย
อาจจะสร้างผลต่างในเชิงเศรษฐกิจอย่าง
มหาศาล ไม่นับในเรื่องของผู้เชี่ยวชาญ
ที่จะเกิดขึ้นในประเทศที่จะมาช่วยพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีตอ่ ยอดต่อไปด้วย
แน่นอนว่าเทคโนโลยีการหาโครงสร้าง
สามมิ ติ นั้ น ต้ อ งอาศั ย ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ที่ มี ป ระสบการณ์ สู ง อี ก ทั้ ง ยั ง ต้ อ งใช้
งบประมาณมากมาย แถมโครงสร้างที่ได้
เป็นแค่ snapshot หรือโครงสร้างภาพนิ่ง
ที่ยังยากที่จะการันตีความถูกต้องแม่นยำ�
ของโครงสร้างนั้นได้
นักวิจัยด้านชีววิทยาเชิงโครงสร้าง
ก็ เ ลยได้ จั ด ตั้ ง การประกวดการทำ � นาย
โครงสร้างของโปรตีนในคอม ที่เรียกว่า
CASP หรือว่า Critical Assessment of
Protein-Structure Prediction ขึ้นมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เพื่อให้นักวิจัยและ
ผู้สนใจทั่วโลกนั้นได้พัฒนาเทคนิคในการ
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ออกแบบวิธีการทำ�นายโครงสร้างสามมิติ
ของโปรตีนอย่างแม่นยำ�ขึ้นมา
เป็ น ข่ า วใหญ่ ที่ พึ่ ง ออกมาสะเทื อ น
วงการชีววิทยาและชีวเคมี เมือ่ อัลฟาโฟลด์
(Alpha fold) ปัญญาประดิษฐ์จากโครงการ
DeepMind ของกู เ กิ ล สามารถทำ � นาย
โครงสร้างสามมิตขิ องโปรตีนได้ดว้ ยความ
แม่ น ยำ � ขนาดที่ บ อกได้ ว่ า อะตอมไหน
น่าจะอยู่ตรงไหนในโมเลกุล
การทำ�นายของทีม DeepMind เข้าไป
แข่งใน CASP ภายใต้ชอื่ กลุม่ 427 (group
427) ที่ น่ าตื่ น เต้ น ก็ คือ 2/3 ของแบบ
จำ�ลองที่ DeepMind AlphaFold ส่งไป
แข่ ง นั้ น ดั น มี ค วามเหมื อ นมากๆ กั บ
โครงสร้างโปรตีนที่มาจากการทดลองที่
เขาเตรียมไว้เป็นโจทย์ เช่น ข้อมูลจาก
ผลึก หรือจาก cryoEM
โดยปกติแล้ว ถ้านับความถูกต้อง โดย
เปรียบเทียบกับโครงสร้างทีถ่ กู สร้างขึน้ มา
แล้วจากการทดลอง ที่ถูกซ่อนไว้เพื่อเป็น
โจทย์ การทำ�นายโดยใช้เทคนิคชีววิทยา
เชิงคำ�นวณ (computational biology) นัน้
จะได้คะแนนอยูใ่ นช่วงราวๆ 75 เปอร์เซ็นต์
คือมีความแม่นยำ�พอสมควร แต่จะยังมี
ความเพี้ ย นๆ ของโครงสร้ า งอยู่ บ้ า ง
เล็กน้อย
แต่การทำ�นายของอัลฟาโฟลด์ นั้น
ได้คะแนนมากถึงราวๆ 90% เลยทีเดียว
เมื่อเปรียบเทียบในโจทย์เดียวกัน
จอห์ น จั ม เปอร์ (John Jumper)
หัวหน้าทีมอัลฟาโฟลด์จาก DeepMind
ให้ สั ม ภาษณ์ ว่ า ในขั้ น แรก เทคนิ ค ทาง
ปัญญาประดิษฐ์ที่เรียกว่า deep learning
จะนำ�ไปศึกษาข้อมูลทางโครงสร้างและ
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พันธุศาสตร์เช่นลำ�ดับกรดอะมิโน เพื่อ
ทำ�นายระยะห่างระหว่างกรดอะมิโนแต่ละ
คู่ในโปรตีน และในขั้นต่อมา อัลฟาโฟลด์
จะเอาข้ อ มู ล ทุ ก อย่ า งมาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ
สร้างแบบจำ�ลองสามมิติขึ้นมาที่จะบอก
ได้ว่าโปรตีนต่างๆ นั้นมีโครงสร้างสามมิติ
เป็ น อย่ า งไร โดยจะโฟกั ส ที่ โ ครงสร้ า ง
สุดท้ายที่ดีที่สุดที่สร้างขึ้นมาได้
แอนเดร ลู ป าส (Andrei Lupas)
นั ก ชี ว วิ ท ยาวิ วั ฒ นาการจากสถาบั น
มักซ์พลังก์เพื่อชีววิทยาพัฒนาการ (Max
Planck Institute for Developmental
Biology) ในเมือง Tübingen ประเทศ
เยอรมนี เปิ ด เผยว่ า สำ � หรั บ โปรตี น
ชนิ ด หนึ่ ง จากแบคที เ รี ย ที่ ที ม วิ จั ย ของ
เขาสนใจ และใช้เวลานับทศวรรษกว่า
จะผลิ ต แยกบริ สุ ท ธิ์ ตกผลึ ก และ
ประกอบร่างสร้างขึน้ มาจนเป็นโครงสร้าง
สามมิติได้ อัลฟาโฟลด์ ใช้เวลาเพียงแค่
ครึ่ ง ชั่ ว โมงในการทำ � นายโครงสร้ า งที่
สวยงามและมีความแม่นยำ�สูงมาก ไม่ตา่ ง
ไปจากโครงสร้างที่พวกเขาทุ่มเททำ�การ
ทดลองจนแทบกระอั ก เลื อ ดนานนั บ
สิบปีกว่าจะได้มา

เราตั้งใจจะทำ�ให้อัลฟาโฟลด์มีประโยชน์
สูงสุดกับนักวิทยาศาสตร์ที่สนใจอยาก
จะใช้มัน อันที่จริงเราพึ่งจะเริ่มเห็นภาพ
ชัดว่านักชีววิทยาอยากได้อะไร แน่นอน
ว่าการบุกเบิกยา และการออกแบบ
โปรตีนคงเป็นการต่อยอดที่ชัดเจน
เดมิส แฮสซาบิส ผูร้ ว่ มก่อตัง้ และหัวหน้า
ผู้บริหาร DeepMind ให้สัมภาษณ์

นี่คือจุดพลิกผันที่จะเปลี่ยนการแพทย์
เปลี่ยนงานวิจัย เปลี่ยนวิศวกรรม
ชีวภาพ เปลี่ยนทุกสิ่งอย่าง

เดมิส แฮสซาบิส หัวหน้าทีมผู้บริหารและหนึ่ง
ในผู้ร่วมก่อตั้ง DeepMind

38

สภากาแฟ

หน้าเว็บเพจของ DeepMind ที่ ให้ข้อมูลโครงสร้างโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 แบบ Opensource

และนี่ คื อ การเปิ ด ฉากเริ่ ม ต้ น ที่
สวยงามของการนำ�ปัญญาประดิษฐ์มา
ใช้ ในทางชีววิทยาเชิงโครงสร้าง และคง
ไม่ต้องบอกว่า DeepMind ไม่ใช่เอกชน
เจ้าเดียวที่กระโดดลงมาเล่นในสนามนี้
เพราะผู้ เข้ าร่ ว มการแข่ง ขันในสัง เวียน

CASP14 ไม่ได้มีแค่ DeepMind แต่ยังมี
ไมโครซอฟต์และบริษัทเทคโนโลยีชื่อดัง
สั ญ ชาติ จี น อย่ า งเทนเซนต์ (Tencent)
อีกด้วย
หนทางยั ง อี ก ยาวไกล แต่ ห นทาง
สายใหม่ ช่ า งดู ส วยงามนั ก สำ � หรั บ
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นักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยี
ดิ ส รั ป ชั น ที่ จ ะทำ � ให้ เ กิ ด การปฏิ รู ป
วงการชีวเคมีและวิทยาศาสตร์การแพทย์
กำ�ลังเริ่มขึ้นแล้ว !
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ห้องภาพ
สัตว์ปา่
ไทย

ประทีป ด้วงแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พังพอนเล็ก
Herpestes urva

พังพอนเล็กเป็นสัตว์ผล
ู้ า่ ขนาดเล็ก อาศัยได้เกือบทุกสภาพพืน
้ ที่
มักออกหากินตามลำ�พัง โดยมากพบเห็นในช่วงเย็นหรือกลางคืน
อาหารเป็นสัตว์ขนาดเล็ก เช่น หนู นก สัตว์เลือ
้ ยคลานโดยเฉพาะงู
ออกลูกตามโพรงไม้หรือโพรงดิน ครัง
้ ละประมาณ 2-4 ตัว
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สาระวิทย์
ในศิลป์ 14
วริศา ใจดี (ไอซี)
เด็กสาย(พันธุ์)วิทย์สานศิลป์ ชอบเรียนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ สนใจเรื่องเกี่ยวกับอวกาศ
และสัตว์เลี้ยงตัวจิ๋ว เวลาว่างชอบทำ�งานศิลปะ กำ�ลังค้นหาสูตรผสมที่ลงตัวระหว่างวิทย์กับศิลป์
Facebook : I-see Warisa Jaidee

ท่องอวกาศกับ
กล้องโทรทรรศน์แบบโรโบติก
ตอนที่ 3

เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของการ
ท่องอวกาศกับกล้องโทรทรรศน์
แบบโรโบติก โดยเป็นเรื่องเกี่ยว
กั บ กิ จ กรรม Image of the
month ของ NSO (National
School’s Observatory) ที่เปิด
โอกาสให้ ทุ ก คนที่ ส นใจ สามารถ
ส่ ง ภาพที่ ต นเองปรั บ แต่ ง แสงสี
โดยใช้ซอฟต์แวร์ LTImage นี้เข้า
ร่วมประกวดชิงตำ�แหน่งภาพเด่น
ประจำ�เดือน
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โดย

ภาพที่ ได้รับเลือกก็จะถูกโพสต์ลงในเว็บไซต์ของ NSO ไปเลย และถ้าผู้ชนะพำ�นักอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์
จะได้รบั รางวัลเพิม่ เติมเป็นเฟรมแคนวาสของภาพทีต่ นส่งไป วิธกี ารส่งก็คอื โพสต์ภาพลงในโซเชียลมีเดียของ NSO และติดแฮช
แท็ก #NSO_comp หรือแชร์ลงในเว็บไซต์ แล้วรอลุ้นรับรางวัลกันทุกๆ สิ้นเดือนได้เลย

ตัวอย่างภาพที่เคยได้รางวัลประจำ�แต่ละเดือนที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2563

ภาพ Messier 27 (M27; Dumbbell Nebula)
ทั้งสองภาพเป็นภาพของ M27; Dumbbell Nebula หรือ เนบิวล่าดัมบ์เบลล์ ภาพทางซ้ายเป็นภาพที่ ได้รับรางวัลเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2562 เจ้าของ
ผลงานคือคุณ Guy Wells ส่วนภาพทางขวา ฉันสืบค้นได้มาจากคลังภาพของ National Schools’ Observatory (NSO) เนบิวล่าดัมบ์เบลล์ เป็นอีกหนึ่ง
ความสวยงามในอวกาศที่เกิดจากการขยายตัวของดาวฤกษ์และยุบตัวลงเป็นดาวแคระขาวอยู่ตรงใจกลางของเนบิวลาตามวงจรชีวิตดาวฤกษ์มวลต่ำ� เศษซาก
ที่กระจายอยู่ภายนอกบริเวณกลุ่มแก๊สคือซากวัตถุที ่หลุดออกด้วยแรงระเบิดและล ่องลอยออกไปยังอวกาศโดยรอบสร้างรูปร่างคล้ายกับเครื่องยกน้ำ�หนัก
เช่นเดียวกัน ดวงอาทิตย์ของเราเองก็กำ�ลังมีอายุมากขึ้นและในอนาคตอีกหลายปีข้างหน้าก็จะดำ�เนินรอยตาม และอาจกลายเป็นเนบิวลาหน้าตาคล้ายๆ กันนี่แหละ

ธันวาคม 2563
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ตัวอย่างภาพกาแล็กซี ในคลังภาพของ National Schools’ Observatory (NSO)
ภาพทั้งสามนี้เป็นภาพ Spiral Galaxy หรือกาแล็กซีทรงกังหัน เหมือนทางช้างเผือกของเรา ยกเว้น NGC 1600 เป็นกาแล็กซีร ี (elliptical galaxy) ซึ่งมีสสาร
พวกกลุ่มแก๊สระหว่างดวงดาวน้อยกว่ารูปร่างแบบอื่นๆ ทำ�ให้การเกิดของดาวฤกษ์นั้นพบได้น้อยในกาแล็กซีประเภทนี้ จากภาพที่ถ่ายออกมาจะเห็นว่า NGC
1600 อยู่อย่างโดดเดี่ยวแยกออกจากวัตถุอื่นๆ บนท้องฟ้า และที่สำ�คัญคือตรงใจกลางของกาแล็กซีนี้เป็นที่อยู่ของหนึ่งในหลุมดำ�มวลยิ่งยวด (super
massive black hole) ขนาดใหญ่มาก

ภาพสีแบบ 3-colour imaging ของกาแล็กซี NGC 891 ฉันสร้างโดยเอาไฟล์ภาพทั้ง 3 ภาพ ที่ถ่ายด้วยฟิลเตอร์ R,V และ B จากกล้องโทรทรรศน์ LT มา
ประกอบซ้อนกันในซอฟต์แวร์ LTImage และปรับสีระบบ RGB (red,green,blue) สามารถเข้าไปศึกษาวิธี ใช้ซอฟต์แวร์ LTImage ได้ที่ https://youtu.be/
WMmx2nHY-Q4
NGC 891 หรือ กาแล็กซีซิลเวอร์ ซิลเวอร์ (Silver Sliver Galaxy) กาแล็กซี ในกลุ่มดาวแอนโดรเมดา (Andromeda constellation) นอกจากความสวยงาม
ของแสงสีดวงดาวแล้ว ตำ�แหน่งที่อยู่และการวางตัวกาแล็กซียังสร้างมุมมองที่ทำ�ให้เราชาวทางช้างเผือกมองเห็นด้านข้างของมัน (edge-on perspective)
ทำ�ให้เราสามารถสังเกตอวกาศในมุมมองที่ต่างออกไป และกาแล็กซีนี้ก็ถูกเลือกให้เป็น First Light Image* ของกล้องโทรทรรศน์ชื่อดังถึงสองตัวด้วยกัน
นั่นคือเป็นวัตถุแรกที่ถูกถ่ายด้วย Large Binocular Telescope และ Lowell Discovery Telescope
*First light image ของกล้องโทรทรรศน์ คือ ภาพแรกที่ถูกถ่ายด้วยกล้องหลังจากกล้องนั้นถูกสร้างขึ้นมาใหม่ๆ ถึงจะยังได้ภาพที่ ไม่ชัดเจนพอที่จะใช้งานได้ แต่นับว่ามีความสำ�คัญ
ทางประวัติศาสตร์มากทีเดียว (ข้อมูลจาก https://apod.nasa.gov/apod/ap170112.html)
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ภาพนี้เป็นภาพของเนบิวลา IC63 เปรียบเทียบระหว่างภาพถ่ายจากกล้องโทรทรรศน์ LT ที่เป็นขาวดำ� Credit: National Schools’ Observatory (NSO)
และฉันได้ ใช้ซอฟต์แวร์ LTimage ปรับความคมชัดให้ภาพกับภาพที่ถ่ายจากกล้องฮับเบิ้ลที่ ได้ปรับแต่งสีแล้ว Credit: ESA/Hubble, NASA
เนบิวลา IC63 เป็นที่รู้จักกันในชื่อ the ghost of Cassiopeia เกิดขึ้นห่างจากกลุ่มดาวแคสสิโอเปีย (Cassiopeia constellation) ออกไป 550 ปีแสง
เนบิวลานี้ ได้รับผลกระทบจากรังสีอัลตราไวโอเลตที่ดาว Gamma ในกลุ่มดาวแคสสิโอเปีย แผ่ออกมา ส่งผลให้เนบิวลาหรือกลุ่มก๊าซนี้ค่อยๆกระจายตัวและ
สลายออกเป็นรูปร่างและสีสันอย่างที่เห็น โดยอิเล็กตรอนของก๊าซไฮโดรเจนในเนบิวลาจะได้รับพลังงานหลังจากถูกกระทบด้วยรังสีอัลตร้าไวโอเลต และปลด
ปล่อยออกมาในรูปของรังสีไฮโดรเจนอัลฟ่า ที่ปรากฏเป็นสีแดงในภาพจากกล้องฮับเบิล

ภาพวาดกลุ่มดาวแคสสิโอเปีย แสดงตำ�แหน่งของดาว Gamma (γ)

จะเห็ น ได้ ว่ า การปรั บ แต่ ง สี ข องภาพนั้ น ไม่ มี ถู ก ผิ ด ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ
วัตถุประสงค์ของการนำ�ภาพไปใช้ เราสามารถปรับแต่งสีตามจินตนาการของเรา
ว่าต้องการให้ภาพออกมามีสีสันสวยงามอย่างไร หรือจะปรับสีเพื่อใช้ ในการ
ศึกษาเฉพาะทางตามข้อมูลทีม่ ี ก็อาจจะต้องใช้ โปรแกรมการตกแต่งภาพอืน่ ๆ เข้า
มาร่วมด้วย และถ้าใครอยากได้ภาพสำ�เร็จรูปทีถ่ กู ปรับแต่งสีสนั โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทางด้านดาราศาสตร์ ก็สามารถเข้าไปเลือกภาพที่ต้องการได้จากแกลลอรี่ของ
เพจนี้ ได้เช่นกัน โดยกดเข้าไปที่ Home> Gallery จะมีภาพสวยๆ ให้เลือกดูได้
มากมาย ถ้าใครอยู่บ้านในช่วงนี้ สนใจอยากใกล้ชิดกับจักรวาลมากขึ้น ก็ลอง
เข้าไปใช้บริการแหล่งเรียนรู้ผ่านกล้องโทรทรรศน์ออนไลน์กันได้ รับประกันว่า
นอกจากสนุกแล้วยังได้ภาพเจ๋งๆ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพระดับงานวิจยั มาชืน่ ชมอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก
https://www.schoolsobservatory.org
https://www.nasa.gov/
ขอบคุณแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมสอนวิธีใช้งานซอฟต์แวร์ LTImage ใช้แต่งรูปถ่ายทางดาราศาสตร์
https://youtu.be/WMmx2nHY-Q4
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นิทานดาว
ภาพแสงเลเซอร์จากกล้องโทรทรรศน์ Very Large
Telescope (VLT) ในประเทศชิลี ส่องไปที่ ใจกลาง
ทางช้างเผือก ถ่ายโดย Yuri Beletsky
ที่มาภาพ NASA: Astronomy picture of the Day
(APOD)
https://apod.nasa.gov/apod/ap190106.html

พงศธร กิจ เวช (อัฐ )
Facebook: คนดูด าว stargazer

กลุ่มดาวคนยิงธนู
ที่มาของเดือนธันวาคม

กาล

ครัง้ หนึง่ นานมาแล้ว เทพเจ้า
โครนัส (Cronus) ได้แปลง
ร่างเป็นม้า แอบหนีภรรยาคือ รีอา (Rhea)
โครนั ส ได้ ไ ปพบฟิ ไ ลรา (Philyra)
เทพธิ ด าแห่ ง มหาสมุ ท ร และได้ มี ลู ก ชาย
ด้วยกันชือ่ ไครอน (Chiron) มีลกั ษณะแปลก
ประหลาดคือ ลำ�ตัวท่อนบนเป็นคน แต่ล�ำ ตัว
ท่อนล่างเป็นม้า
ฟิไลรารูส้ กึ อับอายมากทีล่ กู เกิดมาเช่นนี้

จึงอ้อนวอนขอให้เทพเจ้าช่วยเปลีย่ นร่างเธอ
เป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่มนุษย์ เทพเจ้าจึงเปลีย่ น
ร่างเธอเป็นต้นไม้
เทพอพอลโล (Apollo) ได้มาพบไครอนก็
พาไปเลีย้ ง และสอนศิลปะความรูต้ า่ ง ๆ ให้คอื
ดนตรี การเล่นพิณ การยิงธนู การรักษาโรค
และการพยากรณ์ อาร์ทิมิส (Artemis) น้อง
สาวของอพอลโลก็ชว่ ยสอนเรือ่ งการล่าสัตว์
เมื่อไครอนเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ได้กลาย
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เป็นอาจารย์ของเหล่าวีรบุรุษกรีกหลายคน
ลักษณะครึง่ คนครึง่ ม้านีเ้ รียกว่า เซนทอร์
(centaur) ไครอนได้รบั ยกย่องว่าเป็นเซนทอร์
ที่ฉลาดที่สุด
บนท้องฟ้ามีกลุ่มดาว 2 กลุ่มที่เกี่ยวกับ
เซนทอร์และไครอนคือ กลุ่มดาวคนครึ่งม้า
(Centaurus ออกเสียงว่า เซนทอรัส) และ
กลุ่มดาวคนยิงธนู (Sagittarius ออกเสียงว่า
แซจิแทเรียส)
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ภาพดวงอาทิตย์อยู่ ในกลุ่มดาวคนยิงธนูวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เวลา 18:00 น. กรุงเทพฯ
ที่มาภาพ แอป SkyPortal 3.3.4.0, iPhone SE (2nd generation)

ภาพไครอนกำ�ลังสอนลูกศิษย์คือ อาคิลีส (Achilles) ยิงธนู
วาดโดย Jean-Baptiste Regnault (ค.ศ. 1754-1829)
อาคิลีสเป็นวีรบุรุษสำ�คัญคนหนึ่งในสงครามกรุงทรอย
ที่มาภาพ Wellcome Collection
https://wellcomecollection.org/works/vzbb7m92

กลุ่มดาวคนยิงธนูเป็นที่มาของชื่อเดือนธันวาคม คำ�ว่า “ธันวาคม”
เป็นภาษาสันสกฤต มาจากคำ�ว่า “ธนุ” แปลว่า ธนู กับคำ�ว่า “อาคม”
แปลว่า มาถึง หมายความว่า ดวงอาทิตย์มาถึงราศีธนูหรือกลุ่มดาว
คนยิงธนู
เนื่องจากการส่ายของแกนโลกและการแบ่งเขตกลุ่มดาวสากล
สมัยใหม่ ทำ�ให้ปจั จุบนั วันที่ 1-18 ธันวาคม ดวงอาทิตย์จะอยูใ่ นกลุม่ ดาว
คนแบกงู (Ophiuchus) และวันที่ 19 ธันวาคม ถึง 20 มกราคม จึงจะ
อยู่ในกลุ่มดาวคนยิงธนู
เราจะเห็นกลุ่มดาวคนยิงธนูได้ ในที่มืดสนิท ในเมืองใหญ่อย่าง
กรุ ง เทพฯ อาจจะเห็ น ได้ เ พี ย งบางดวงเท่ า นั้ น ดาวที่ ส ว่ า งที่ สุ ด ใน
กลุ่มดาวคนยิงธนูคือ ดาวเอปซิลอน แซจิแทรีไอ (Epsilon Sagittarii)
มีความสว่าง 1.85
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ภาพเนบิวลาสามแฉก (Trifid Nebula) หรือ M20 ในกลุ่มดาวคนยิงธนู
ถ่ายโดย Franz Hofmann และ Wolfgang Paech
ที่มาภาพ NASA: Astronomy picture of the Day (APOD)
https://apod.nasa.gov/apod/ap171020.html

ภาพจำ�ลองการร่วมทิศใหญ่ (great conjunction)
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19:00 น. กรุงเทพฯ
ที่มาภาพ แอป SkyPortal 3.3.4.0, iPhone SE (2nd generation)

เปิดโลก
นิทานดาว

ภาพจำ�ลองฝนดาวตกคนคู่ (Geminids) วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 04:00 น. กรุงเทพฯ
ที่มาภาพ แอป SkyPortal 3.3.4.0, iPhone SE (2nd generation)

ใจกลางดาราจั ก รหรื อ แกเล็ ก ซี ท าง
ช้างเผือก (Galactic Center) อยู่ในกลุ่มดาว
คนยิงธนูด้วย ทำ�ให้เราเห็นทางช้างเผือก
สวยสุดเมื่อมองไปทางกลุ่มดาวคนยิงธนู
ชื่อเทพโครนัส (พ่อของไครอน) เป็น
ภาษากรีก ซึ่งก็คือ แซเทิร์น (Saturn) ใน
ภาษาโรมัน และหมายถึงดาวเสาร์ด้วย
สำ � หรั บ เดื อ นธั น วาคม พ.ศ. 2563
มีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ 2 เรื่องคือ
1. ฝนดาวตกคนคู่ (Geminids) 150 ดวง
ต่อชั่วโมง มากที่สุดวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 เวลา 07:50 น. เนือ่ งจากเป็นเวลา
กลางวัน อาจดูตงั้ แต่หวั ค่�ำ วันที่ 13 ถึงเช้ามืด
วันที่ 14 ธันวาคม
เราจะเห็นดาวตกเหมือนพุ่งออกมาจาก
กลุ่มดาวคนคู่ (Gemini)
ฝนดาวตกคนคูเ่ กิดประจำ�ทุกปี มีดาวตก

จำ�นวนมากเกิดในฤดูหนาวซึง่ ท้องฟ้ามักโปร่ง
หรือมีเมฆน้อย และมักมีดาวตกลูกใหญ่สว่าง
หรือลูกไฟ (fireball) ทำ�ให้ฝนดาวตกคนคูเ่ ป็น
ฝนดาวตกที่น่าดูที่สุดในประเทศไทย
เนื่ อ งจากวั น ที่ 14 ธั น วาคมปี นี้ ไ ม่ มี
แสงจั น ทร์ ร บกวนเลย จึ ง เป็ น ปี ที่ ดี ที่ สุ ด
ในรอบ 11 ปี (พ.ศ. 2555-2566) ที่จะดู
ฝนดาวตกคนคู่
ฝนดาวตกเกิ ด ทั่ ว ท้ อ งฟ้ า สามารถ
มองทิศทางใดก็ได้ ไม่จำ�เป็นต้องมองไปที่
จุดกระจายหรือจุดศูนย์กลางของฝนดาวตก
ในกลุ่ ม ดาวคนคู่ (ยิ่ ง มองใกล้ จุ ด กระจาย
ดาวตกยิ่งสั้น แต่สำ�หรับการถ่ายภาพนิยม
ให้เห็นจุดกระจายด้วย)
นอนดูกลางท้องฟ้าดีที่สุด เพราะเป็น
บริเวณท้องฟ้าทีม่ ดื สุด กว้างสุด และสบายสุด
ไม่เมื่อยคอ
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2. การร่วมทิศใหญ่ (great conjunction)
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็น
ปรากฏการณ์ที่ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์
ใกล้ กั น จะเกิ ด ทุ ก 20 ปี และครั้ ง นี้ จ ะ
ใกล้กันมากที่สุดในรอบ 397 ปี นับตั้งแต่
ปี พ.ศ. 1623
ถ้ า มองด้ ว ยตาเปล่ า จะเห็ น เหมื อ น
ดาวพฤหั ส บดี แ ละดาวเสาร์ ร วมเป็ น ดวง
เดี ย วกั น ถ้ า ดู ด้ ว ยกล้ อ งโทรทรรศน์ ห รื อ
กล้ อ งดู ด าวที่ มี กำ � ลั ง ขยาย 20-100 เท่ า
จะเห็ น ดาวพฤหั ส บดี แ ละดาวเสาร์ อ ยู่ ใ น
กรอบ (frame) เดียวกัน
ตอนหัวค่�ำ เวลาประมาณ 18:45-19:20 น.
มองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หาดาวสว่าง
ที่สุด ใกล้ขอบฟ้า

ธันวาคม 2563

อ๋อ
มันเป็น
อย่างนีน้ เ่ี อง
by อาจารย์ เ จษฎ์
https://www.facebook.com/OhISeebyAjarnJess/

"หมึกบลูริง"
เสียบไม้ขาย
พิษร้ายถึงชีวิต
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ตาม

ทีก่ รมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ออกมาเตือนว่า พบคนเอา
"หมึกบลูรงิ " ทีม่ พี ษิ ร้ายแรง มาย่างขายนัน้ และการใช้ความร้อน
ก็ ไม่สามารถทำ�ลายพิษของมันได้
ขอเอาความรู้เกี่ยวกับอันตรายของหมึกชนิดนี้ มาเผยแพร่ให้อ่านกันนะครับ
หมึกสายวงน้ำ�เงิน หรือหมึกบลูริง (อังกฤษ: blue-ringed octopus) เป็น
หมึกในสกุล Hapalochlaena อันดับหมึกยักษ์ จัดเป็นหมึกขนาดเล็กจำ�พวกหนึ่ง
มีจุดเด่น คือสีสันตามลำ�ตัวที่เป็นจุดวงกลมคล้ายแหวนสีน้ำ�เงินหรือสีม่วงซึ่ง
สามารถเรืองแสงได้เมื่อถูกคุกคาม ตัดพื้นลำ�ตัวสีขาวหรือเขียว
หมึกสายวงน้�ำ เงินนัน้ มีพษิ ทีผ่ สมอยูใ่ นน้�ำ ลายทีม่ คี วามร้ายแรงมาก ซึง่ ร้ายแรง
กว่างูเห่าถึง 20 เท่า ผู้ที่ถูกกัดจะตายภายใน 2-3 นาที นับเป็นหนึ่งในสัตว์น้ำ�ที่มีพิษ
ร้ายแรงมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก
สารพิษของหมึกสายวงน้ำ�เงินนั้น เรียกว่า เทโทรโดทอกซิน (tetrodotoxin)
เป็นพิษชนิดเดียวกับที่พบในปลาปักเป้า ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท โดยจะเข้าไป
ขัดขวางการสั่งงานของสมองที่จะไปยังกล้ามเนื้อที่อยู่ใต้อำ�นาจจิต
คนที่ถูกพิษจะมีอาการคล้ายเป็นอัมพาต หายใจไม่ออกเนื่องจากกล้ามเนื้อ
กะบังลมและหน้าอกไม่ทำ�งาน ทำ�ให้ไม่สามารถนำ�อากาศเข้าสู่ปอดได้ เป็นสาเหตุ
ให้เสียชีวิต

48

อ๋อ
มันเป็น
อย่างนีน้ เ่ี อง

พิ ษ ข อ ง ห มึ ก ส า ย ว ง น้ำ � เ งิ น เ กิ ด จ า ก
แบคทีเรียทีอ
่ าศัยอยูใ่ นต่อมน้�ำ ลายของมัน
(เป็ น แบคที เ รี ย สกุ ล Bacillus และ
Pseudomonas) พิษเทโทรโดทอกซินและ
แบคทีเรียยังพบได้ในไข่ของหมึก
การปฐมพยาบาลต้องหาวิธนี �ำ อากาศเข้าสูป่ อด เช่น เป่าปาก จากนัน้
ต้องรีบนำ�ส่งแพทย์ โดยด่วน เพื่อใช้เครื่องช่วยหายใจ ถ้าช่วยชีวิตเป็นผล
ผู้ป่วยจะฟื้นเป็นปกติภายใน 24 ชั่วโมง เว้นแต่ว่าจะขาดอากาศนานเกิน
ไปจนสมองตาย
พิษของหมึกสายวงน้�ำ เงินเกิดจากแบคทีเรียทีอ่ าศัยอยูใ่ นต่อมน้�ำ ลาย
ของมัน (เป็นแบคทีเรียสกุล Bacillus และ Pseudomonas) พิษเทโทรโด
ทอกซินและแบคทีเรียยังพบได้ ในไข่ของหมึก
สันนิษฐานว่าเป็นกระบวนการส่งถ่ายความสามารถในการสร้างพิษ
จากแม่หมึกไปยังลูก โดยพบได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยด้วยซ้ำ�
ในน่านน้�ำ ของประเทศไทยนัน้ มีหมึกสายวงน้�ำ เงินอย่างน้อย 1 สปีชสี ์
(จากทั้งหมด 3-4 สปีชีส์) คือ Hapalochlaena maculosa สามารถพบได้
ทั้งทางฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย
ต่อมพิษของหมึกชนิดนี้จะอยู่ที่ปาก (ต่อมน้ำ�ลาย salivary gland) ไม่
ได้กระจายทั่วไปตามลําตัว ผู้ที่ ได้รับพิษนั้นมักเกิดจากการถูกมันกัด ไม่ใช่
จากการสัมผัสโดนตัว โดยพิษของหมึกชนิดนีจ้ ะไม่สลายเมือ่ ถูกความร้อน
หากนําไปปรุงอาหารจนสุก แล้วรับประทานเข้าไป ก็เสีย่ งทีจ่ ะเกิดอันตราย
ได้เช่นกัน จึงไม่ควรซื้อมาปรุงเป็นอาหารรับประทานเด็ดขาด
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ปัน้ น้�ำ เป็น
ปลา

ดร.ชวลิ ต วิ ท ยานนท์
https://www.facebook.com/WaterAndFishes

สายยูแห่งบางปะกง
ปลาที่เจอเมื่อวานนี้
บันทึกเมื่อ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563
วันก่อนผมลงพื้นที่ทุ่งใหญ่ปากพลี ที่
นครนายก เพือ
่ ช่วยมูลนิธพ
ิ น
ื้ ทีช
่ ม
ุ่ น้�ำ ไทย
และมู ล นิ ธิ อี ส ต์ ฟอรั่ ม สำ � รวจแม่ น้ำ �
บางปะกงทั้งระบบ ทำ�ให้นึกถึงปลาชนิด
หนึ่งที่ผมตามหาอยู่คือเจ้าปลาสายยู

ปลา

สายยู (Ceratoglanis
pachynema Ng, 1999)
เซอราโตกลานิสพาชีนีมา เป็นปลาตระกูล
ปลาเนื้ออ่อน หน้าตาประหลาด ตาเล็กๆ
มีหนวดขนาดเล็กเป็นตุ่ม เวลาว่ายหนวดจะ
กระดิกรัวๆ ดิง๊ ๆ เหมือนหนวดมนุษย์ตา่ งดาว
ขนาดตั ว ใหญ่ สุ ด จากหั ว ถึ ง ปลายหางยาว

ประมาณจากข้อมือถึงข้อศอกของผูช้ าย เป็น
ปลาที่เจอเฉพาะในแม่น้ำ�บางปะกงเท่านั้น
ผมรู้ จั ก ปลาสายยู ค รั้ ง แรกตอนเรี ย น
วิ ช าปลาของคณะประมง มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ โดยเห็นชื่อจากหนังสือ The
Freshwater Fishes of Siam or Thailand เป็น
หนังสือปลาน้�ำ จืดของไทยเล่มแรก เขียนโดย

หมอสมิท (Hugh McCormick Smith) เจ้ากรม
รักษาสัตว์น�้ำ (อธิบดีกรมประมง) คนแรกของ
ไทย ตีพิมพ์หลังสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อ
ปี พ.ศ. 2488 สมิทเขียนไว้ว่า ได้ตัวอย่าง
ปลาชนิดนี้มาจากลูกเสือที่ ได้มาจากแม่น้ำ�
นครนายก (ได้ ในย่านใกล้เคียงกับที่ ได้ปลา
หวีเกศแห่งบางปะกงที่สูญพันธุ์ไปแล้ว) เขา

ภาพปลาสายยูตัวเป็นๆ โดย นณณ์ ผาณิตวงศ์

ธันวาคม 2563
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ปัน้ น้�ำ เป็น
ปลา
บันทึกไว้วา่ ปลาสายยูเป็นชนิดเดียวกับทีพ่ บ
ในบอร์เนียว ชวา สุมาตรา ในชือ่ Ceratoglanis
scleronema ครั้งนั้นเป็นการพบปลาสายยู
ครั้งแรกในประเทศไทย
ผมอ่านๆ ดูก็ไม่สนใจอะไรนัก เพราะ
ตอนนั้นผมสนใจปลาทะเลและปลาสีสวยๆ
มากกว่า หลังจากนัน้ ผมก็มโี อกาสเห็นตัวอย่าง
เจ้าปลาชนิดนี้ที่สมิธเก็บไว้คที่คณะประมง
ครั้งหนึ่ง และไปเห็นอีกครั้งที่สถาบันสมิธ
โซเนียน สหรัฐอเมริกา ตอนไปฝึกงานที่นั่น
ครัง้ ต่อมาที่ได้เกีย่ วข้องกับเจ้าสายยูกต็ อน
เรียนปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ทีจ่ ฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ราวปี พ.ศ. 25262527 ครั้งนั้น ฮิโรชิ เซโน่ เพื่อนรุ่นพี่ที่เป็น
นักเรียนแลกเปลีย่ นมาจากมหาวิทยาลัยริวกิว
ประเทศญีป่ นุ่ ไปได้ตวั อย่างปลามาจากแม่คา้
แบกะดิ น ข้ า งตลาดสามย่ า น (ตอนนี้ เ ป็ น
สามย่านมิตรทาวน์ไปแล้ว) แม่ค้าคนนี้ขาย
ของพื้นบ้านจากย่านปราจีนบุรี นครนายก
เซโน่ถ่ายรูปไว้ แล้วดองปลาเป็นตัวอย่างส่ง
กลับไปที่มหาวิทยาลัยริวกิว แต่ตอนนั้นผมก็
ยังไม่สนใจอีก คิดว่าเป็นปลาเหมือนที่พบใน
บอร์เนียวอย่างที่สมิธเขียนไว้ แถมยังบอก
เซโน่อีกว่า น่าจะเป็นปลาเนื้ออ่อนพิการมั้ง
เพราะหน้าตามันประหลาด
ผมได้ยนิ เรือ่ งเจ้าสายยูอกี ครัง้ จากไทสัน
โรเบิร์ตส์ ช่วงปี พ.ศ. 2534-2535 ตอนเริ่ม
ทำ�งานที่กรมประมงแล้ว ไทสันเป็นนักวิจัย
ชาวอเมริกันที่เคยมาอยู่เมืองไทย เขาเก็บ
ตัวอย่างปลาทั่วเอเชียและแอฟริกา และ
เดินทางเก็บปลาน้ำ�จืดมาแล้วเกือบทั่วโลก
ไทสันเล่าว่า เขานั่งรถไฟจากหัวลำ�โพงไป
ค้างคืน เพื่อตื่นให้ทันตลาดเช้าปราจีนบุรี
ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น จึงทันซื้อปลาสายยูมา
เป็นตัวอย่าง ผมฟังแล้วก็เริ่มสนใจ และ
อยากถ่ายรูปของเจ้าสายยูให้ ได้แบบสวยๆ

จากนั้นมา ถ้าผมได้ ไปไปสำ�รวจย่านแม่น้ำ�
บางปะกงทีป่ ราจีนบุรที ไี ร ผมจะลุกแต่เช้ามืด
ไปตลาดเพื่อหาปลาสายยูทุกครั้ง แต่ก็ ไม่
เคยได้
ปี พ.ศ. 2542 อึง ฮอก ฮี จากมหาวิทยาลัย
แห่งชาติสิงคโปร์ ตีพิมพ์บทความบรรยาย
ชนิดว่า เจ้าสายยูเป็นปลาชนิดใหม่ของโลก
โดยมีความต่างจากปลาที่สมิธบันทึกไว้คือ
Ceratoglanis pachynema มีหนวดหนากว่า
พบในแม่น้ำ�บางปะกง (มีตัวอย่าง) และพบ
ในลุ่มน้ำ�โขง ที่จังหวัดอุบลราชธานี (จาก
รายงานของจารุจนิ ต์ นภีตะภัฎ ในหนังสือพืช
และสัตว์ ใกล้สญ
ู พันธุ์ ในประเทศไทย, 2533)
ผมเห็ น ในบทความของฮอก ฮี มี เ ฉพาะ
ตัวอย่างจากลุม่ น้�ำ บางปะกง จังหวัดปราจีนบุรี
แต่ไม่มตี วั อย่างจากแม่น�้ำ โขง จึงคุยกับมอริส
คอตทีแลต ผู้เขียนหนังสือ Fishes of Laos
ที่เคยขอรูปปลาสายยูบางปะกงจากผมไป
ลงหนังสือเล่มนี้ของเขา พอเขาก็เอาไปลง
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คนอ่านก็เข้าใจว่าเป็นปลาจากลาว
คอตที แ ลตเป็ น นั ก มี น วิ ท ยาชาวสวิ ส
เราเป็นพันธมิตรด้านการสำ�รวจปลากันมา
ยาวนาน และเคยเขียนบรรยายปลาซิวเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์ Amblypharyngodon chulabhornae
และปลาซิวแคระ Boraras micros เป็นปลา
ชนิดใหม่ของโลกด้วยกัน ผมขอดูตัวอย่าง
สายยูแม่น�้ำ โขงจากคอตทีแลตว่าหน้าตาเป็น
ยังไง ตัวแค่ไหน ขอดูรูปถ่ายก็ได้ เขาว่าไม่มี
เขาแค่เห็นปลาในตลาดที่ปากเซ ประเทศ
ลาว พอเดินกลับมาจะซื้อ ปลาก็ไม่อยู่แล้ว
ซึ่งก็เป็นธรรมดาของปลาหนึ่งตัว ถ้าเราเห็น
แล้วไม่ซื้อหรือถ่ายรูปไว้ทันที โอกาสสูญจะ
สูงมาก แต่ผมก็ยงั ติดอยูว่ า่ ถ้าเป็นเจ้าสายยู
จริง คอตทีแลตต้องรีบตะครุบทันที เพราะ
เป็นปลาหายากมากในพื้นที่นั้น แต่นี่น่าจะ
เป็นว่า พอเดินผ่านไปแล้วเขามาฉุกคิดว่า
น่าจะเป็นปลาตัวนี้มั้ง ผมว่าน่าจะเป็นแบบนี้
ผมมั่นใจว่าครั้งนั้นคอตทีแลตตาฝาดว่า
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ปัน้ น้�ำ เป็น
ปลา
ปลาที่เห็นคือสายยู เพราะในช่วงสิบปีหลัง
จากนัน้ มีนกั สำ�รวจปลาทัง้ ไทยและญีป่ นุ่ ไปสุม่
สำ � รวจปลาทุ ก สปี ชีส์ ใ นพื้น ที่ที่ค อตทีแลต
บอกอีกร่วมสามสิบครั้ง ทั้งในลาวใต้และ
กัมพูชา แต่ก็ไม่เจอเจ้าสายยูเลย
ผมเองก็ไปสำ�รวจที่ปากเซเกินสามครั้ง
และสมั ย ทำ � งานอยู่ WWF ก็ ไ ปสำ � รวจ
แม่น้ำ�โขงในกัมพูชา ส่วนที่ต่อมาจากปากเซ
และหลี่ ผี ข องลาว ซึ่ ง จะมี ป ลามารวมกั น
มากกว่าที่ปากเซ โดยไปสามครั้งในสามฤดู
ในช่ ว งปี พ.ศ. 2549-2550 ในเดื อ น
พฤศจิกายน เมษายน และสิงหาคม เรานัง่ เรือ
สำ�รวจจากกระแจะทวนน้�ำ ขึน้ ไปถึงสตึงเตรง
แวะนอนไปตามทาง และได้สมั ภาษณ์ชาวบ้าน
ด้วย ผมเอารูปสายยูให้ดู ชาวบ้านก็บอกว่า
โอ๊ย ปลาดังแดงนี่แหละ มีเยอะแยะ
ผมรู้ ว่ า ไม่ ใ ช่ ดั ง แดงแน่ ดั ง แดง
(Hemisilurus mekongensis) กั บ สายยู
หน้าตาคล้ายกันมาก ตัวผู้หนวดสั้นเหมือน
สายยู แต่ ห นวดไม่ เ ป็ น ตุ่ ม และไม่ ก ระดิ ก
เท่านั้นเอง ส่วนดังแดงตัวเมียหนวดยาว
เหมือนไม้กวาด ดังแดงมีเยอะในแม่น้ำ�โขง
ตั้งแต่เชียงรายไปถึงเขมร ทำ�ให้มีคนเข้าใจ
ผิดว่าเป็นชนิดเดียวกัน ตอนไปสำ�รวจที่ลาว
และเขมร เวลาเจอกองปลาดังแดงทีไหน
ผมจะคุ้ยดูทุกตัว ดูหนวด ดูปาก ผลออกมา
คือ ไม่มีเจ้าสายยู
ที่ ช าวบ้ า นบอกว่ า สายยู คื อ ดั ง แดง
แสดงว่าเขาไม่เคยเห็นสายยู ถ้าเขาเคยเห็น
แบบจั บ ร้ อ ยตั ว เจอตั ว นึ ง เขาจะต้ อ งรู้ ว่ า
มันเป็นปลาอีกชนิดหนึง่ อ้อ หนวดมันเป็นติง่ ๆ
เจ้าตัวนี้นานๆ ทีถึงจะได้ เขาจะบอกแบบนี้
ขณะที่ เ มื่ อ ผมไปถามแม่ ค้ า ที่ น ครนายก
ปราจีนบุรี ผมถามว่าเคยเจอปลาคล้ายปลา
เนื้ออ่อน แต่ปากเล็กๆ ไม่มีเขี้ยวไหม (ปลา
เนื้ออ่อนปากกว้างและมีเขี้ยว) แม่ค้าบอก
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อ๋อ ปลาสายยู (ผมไม่ได้เรียกชื่อปลาเลย)
ไม่ใช่ปลาเนือ้ อ่อน มันตาเล็กๆ ปากจูๆ๋ หนวด
สั้นๆ พอแม่ค้าพูดคำ�ว่า “ปากจู๋” นี่ใช่เลย
แต่แม่ค้าไม่ทันดูว่าหนวดมันกระดิกดิ๊งๆ ได้
เพราะมันมาตอนตายแล้ว
หลังได้รับการบรรยายว่าเป็นชนิดใหม่
ของโลก สายยูกม็ ชี อื่ เสียงและเป็นทีต่ อ้ งการ
มาก เพราะความหายากและความแปลก
ของมันที่ทำ�หนวดกระดิกดิ๊งๆ ๆ ๆ เวลา
ว่ายน้�ำ ไม่มใี ครเจอปลาชนิดนีท้ อี่ นื่ อีกยกเว้น
ในลุ่มน้ำ�บางปะกง
ราวปี พ.ศ. 2545-2546 กิ ต ติ พ งศ์
จารุธาณินทร์ ได้ส่งสายยูเป็นๆ ที่ร้านแม่น้ำ�
ที่สวนจตุจักรจับมาได้ ไปขายให้อะควาเรียม
ที่ญี่ปุ่นในราคาตัวละหนึ่งแสนบาท ก่อนส่ง
ไปญี่ปุ่น นณณ์ ผาณิตวงศ์ ได้ถ่ายรูปเจ้า
สายยูตัว นี้ เ อาไว้ และกลายเป็ น รู ป สายยู
ตั ว เป็ น ๆ เพี ย งรู ป เดี ย วที่ ใ ช้ กั น อยู่ ใ นโลก
ตอนนี้ ส่วนปลาในอะควาเรียมญี่ปุ่น ผมว่า
มันคงตายไปแล้ว.
หลั ง จากที่ น ณณ์ ไ ด้ รู ป ปลาคราวนั้ น
นานๆ ที ผ มก็ จ ะได้ ข่ า วจากเฟซบุ๊ ก ว่ า มี
นักตกปลาตกได้ปลาตัวนี้ เขาจะเข้ามาถามว่า
ปลาอะไรแปลกจัง ไม่เคยเห็น หนวดมัน
กระดิกได้ด้วย พอติดต่อไปก็พบว่า ปลาตาย
แล้วบ้าง หายไปบ้าง หรือมีคนอื่นมาขอซื้อ
ไปแล้วบ้าง เพราะกว่าผมจะเห็นในเฟซบุ๊ก
ก็มกั จะผ่านไปหลายชัว่ โมงหรือหลายวันแล้ว
ส่วนปลาทีเ่ ห็นโฆษณากันในอินเทอร์เน็ตว่ามี
เรือรับพาไปตกปลาสายยู พาไปกินปลาสายยู
หรือแม้แต่ปลาสายยูที่อะควาเรียมบึงฉวาก
ก็เป็นคนละชนิดกับสายยูบางปะกง อันนั้น
คือ ปลาสายยูเผือก หรือปลายาง ปลาโมง
ตระกูลปลาสวาย (Pangasius conchophilus
Roberts & Vidthayanon, 1991) พอเรียกชือ่
เดียวกันคนก็สับสน
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เพราะความหายากอย่ า งยิ่ ง ของเจ้ า
สายยู ในการประชุม Thailand Red list
ปีล่าสุด ที่ประชุมว่าด้วยการจัดสถานภาพ
สัตว์ของประเทศไทย จึงระบุสถานะของเจ้า
สายยูว่าเป็นชนิดใกล้สูญพันธุ์อย่างวิกฤต
และพบแห่งเดียวในโลกในลุม่ น้�ำ บางปะกง
ผมเคยถ่ายสไลด์และเก็บตัวอย่าวดอง
ของเจ้าสายยูไว้ทก่ี รมประมงตัวหนึง่ แต่ตวั นัน้
ไม่สวย ขนาดไม่ถึงคืบ และหางขาด ผมได้
ตั วอย่ า งมาจากกิ ตติ พ งศ์ เดิ มทีเ ขาจะส่ง
ไปญี่ ปุ่ น แต่ มั น ตายก่ อ นเลยยกให้ ก รมฯ
แต่ถือว่ายังเป็นตัวอย่างที่ไม่สมบูรณ์
ถึ ง ตอนนี้ ผ มก็ ยั ง หวั ง ว่ า จะได้ เ ก็ บ
ตัวอย่างและถ่ายรูปปลาสายยูตัวเต็มวัยที่
สมบูรณ์แบบสดๆ สักครั้ง กรมประมงจะ
ได้ มี ตั ว อย่ า งปลาที่ ส มบู ร ณ์ เ อาไว้ ใ ช้ เ พื่ อ
การศึ ก ษาต่ อ ไป เพราะการถ่ า ยภาพเพื่ อ
การศึกษาอนุกรมวิธานทีด่ เี ราต้องได้ตวั อย่าง
ที่สมบูรณ์ สดใหม่ และนำ�มาถ่ายแบบเป็น
ปลานางแบบเพื่อให้เห็นขนาดและสัดส่วน
ของอวัยวะต่างๆ อย่างชัดเจน
ล่าสุดเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ผมก็ยังลุก
แต่เช้าไปตามหาปลาสายยูทตี่ ลาดนครนายก
และปราจีนบุรีอีก แล้วก็ได้คำ�ตอบเหมือนๆ
เดิม ผมถามทีไร แม่คา้ ก็ยนื ยันว่ามีแน่ แต่มา
“เมื่ อ วานนี้ ” และขายไปแล้ ว พอผมไป
“วันนี้” ก็วืดทุกครั้ง
เอาเข้ า จริ ง ผมก็ ไ ม่ รู้ ห รอกว่ า การมา
เมื่ อ วานของสายยู อาจเป็ น บทสนทนาที่
แม่ค้าอยากทำ�ให้เรื่องนี้น่าตื่นเต้นมากขึ้น
ก็ ไ ด้ แต่ ไ ม่ เ ป็ น ไรหรอก ยั ง ไงเจ้ า สายยู
แห่ ง บางปะกงก็ ยั ง เป็ น หนึ่ ง ในปลาที่ ผ ม
ตามหาอยู่เสมอ

Sci
Quiz

บ้านนักคิด

ฉบับที่แล้วเหมียวถามว่า

ยุงชนิดใดเป็นพาหะนำ�โรคติด
เชื้อไวรัสซิกา และอาการของ
โรคมีอะไรบ้าง ไปดูเฉลยกันฮะ
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส ซิ ก ามี ยุ ง ลายเป็ น
พ า ห ะ นำ � โ ร ค เ ช่ น เ ดี ย ว กั น กั บ โ ร ค
ไข้เลือดออก อาการทัว
่ ไปก็คล้ายๆ กัน
คือ มีไข้ ปวดเมื่อย มีผื่นขึ้น แต่ที่พบ
บ่อยกว่าไข้เลือดออกคือตาแดงแบบ
ไม่ มี ขี้ ต า  โดยทั่ ว ไปคนที่ ติ ด เชื้ อ จะมี
อาการไม่ รุ น แรงหรื อ ไม่ มี อ าการเลย
แต่สำ�หรับคุณแม่ที่กำ�ลังตั้งครรภ์นั้น
ต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะถ้าคุณแม่
ติดเชื้อไวรัสซิกา  ลูกน้อยในครรภ์ก็
จะติดด้วย และที่น่ากลัวคือทารกจะมี
ความพิการทางสมอง
ข้อมูล : https://www.rama.mahidol.
ac.th/rama_hospital/th/services/
knowledge/04252020-0025

โรคติ ดเชื้ อไวรั สซิ กา
ZIKA VIRUS DISEASE

ยุงลาย

เป็นพาหะนําโรค

คนทั่วไป

เมื่อได้รับเชื้ออาจไม่มีอาการ
หรือมีอาการดังนี้

คุณแม่ตั้งครรภ์
เมื่อได้รับเชื้อสามารถ
ถ่ายทอดสู่ลูกในครรภ์ได้

ตาแดง
แบบไม่มีขี้ตา

มีไข้
ปวดศีรษะ

ลูกติดเชื้อ
เสี่ยงพิ การทางสมอง
ปวดเมื่อย

มีผื่นขึ้น

ผู้ได้รับรางวัลประจำ�ฉบับที่ 92

รางวัลที่ 1 กิฟต์เซตกระเป๋าชอปปิง และกระบอกน้ำ� NSTDA ได้แก่
คุณดรุณี อัศวเสถียร
รางวัลที่ 2 พวงกุญแจหม้อห้อม ได้แก่
คุณนิภารัตน์ เนียมเพราะ ด.ญ.พรพิสุทธิ์ แอ่งสาย

มาถึงตอนนี้ก็ครบหนึ่งปีแล้วนะฮะที่เราทุกคนต้องอยู่กับโรคอุบัติใหม่อย่าง “โควิด 19” และเราคง
ต้องอยู่กับมันไปอีกสักพักใหญ่ๆ จนกว่าจะมีวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ซึ่งตอนนี้สถาบันวิจัยและ
หน่วยงานต่างๆ จากทั่วโลกเร่งพัฒนาวัคซีนกันอยู่ฮะ และก็คงจะเริ่มมีออกมาให้ใช้กันในปีหน้า  ถือว่า
เร็วมากๆ เลย เหมียวเคยได้ยินมาว่ากว่าจะได้วัคซีนแต่ละตัวนั้นต้องใช้เวลานาน 10-15 ปี ต้องผ่าน
การทดสอบหลายขั้ น ตอนเพื่ อ ความปลอดภั ย ในการใช้ ง าน ว่ า แต่ การพั ฒ นาวั ค ซี น นั้ น มี
ขั้นตอนอะไรบ้าง คุณผู้อ่านช่วยบอกเหมียวหน่อยฮะ

รางวัลประจำ�ฉบับที่ 93

รางวัลที่ 1 หมอนรองคอยางพารา
จากนวัตกรรม ParaFIT

รางวัลที่ 2 กิฟต์เซต “สมุดโน้ต

จำ�นวน 1 รางวัล

จำ�นวน 2 รางวัล

I love science และดินสอ”

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

53

หมดเขตส่งคำ�ตอบ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563
คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ในสาระวิทย์ ฉบับที่ 94
สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

ธันวาคม 2563

คำ�คม
นักวิทย์
กองบรรณาธิการ
สาระวิทย์

เด็กทุกคนมีพรสวรรค์
ทีเ่ ราควรให้
การส่งเสริม
- เบร์นาร์ท เฟียริงคา -

- Bernard Feringa ภาพจาก Nobelprize.org

เบร์นาร์ท เฟียริงคา (18 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 – ปัจจุบัน)
เป็นนักเคมีอนิ ทรียส์ งั เคราะห์ชาวดัตช์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านนาโนเทคโนโลยีระดับโมเลกุลและตัวเร่งปฏิกริ ยิ าเอกพันธุ์ สำ�เร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเกียรตินิยม และระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยโกรนิงเงินในปี ค.ศ. 1974
ดำ�รงตำ�แหน่งศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ยาโกบึส วันต์โฮฟฟ์ดา้ นวิทยาศาสตร์เชิงโมเลกุล ประจำ�สถาบันเคมีสตราติง มหาวิทยาลัย
โกรนิงเงิน ประเทศเนเธอร์แลนด์ และเป็นสมาชิกของราชสถาบันศิลปะและวิทยาศาสตร์แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ เขาได้รบั รางวัล
โนเบลสาขาเคมีในปี ค.ศ. 2016 ร่วมกับ เซอร์ เจ. เฟรเซอร์ สตอดดาร์ต และฌ็อง-ปีแยร์ โซวาฌ จากผลงานด้านการออกแบบ
และสังเคราะห์จักรกลโมเลกุล
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

ธันวาคม 2563

จัดทำ�โดย ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์
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สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วย

