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http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สำ�หรับ “นิตยสารสาระวิทย์” ฉบับที่ 89 ได้เพิ่มคอลัมน์ ใหม่ที่น่าสนใจ คือ “เปิดโลกนิทานดาว” โดย
คุณอัฐ พงศธร กิจเวช เจ้าของเพจ “คนดูดาว stargazer” ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของ
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ปริทัศน์ เทียนทอง
บรรณาธิการ
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Story

ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์

สวทช. ผนึก มหิดล พัฒนา
‘อุปกรณ์ตรวจเชื้อก่อโรคโควิด 19’
เตรียมรับมือระบาดระลอก 2
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัววิธีสกัดอาร์เอ็นเอ (RNA) และชุดตรวจหาเชื้อ
ก่อโรคโควิด 19 อย่างง่าย ผลิตได้ภายในประเทศ มีราคาถูก ช่วยเพิ่มความ
มั่นคงด้านสุขภาพของประชาชนไทย
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มุ่งสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ
แม้ประเทศไทยจะมีระบบสาธารณสุขเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล และได้รับการกล่าวถึงในฐานะประเทศที่มีการป้องกันและ
ฟื้นตัวจากโควิด 19 ติดอันดับต้นของโลก แต่ประเทศไทยยังคง
ต้องเผชิญปัญหาการขาดความมั่นคงด้านสุขภาพ
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยการ สวทช. กล่าวว่า การ
ที่ประเทศไทยขาดความมั่นคงด้านสุขภาพ มีสาเหตุจากยังต้อง
นำ�เข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุดตรวจ และยา ทำ�ให้เมื่อเกิด
วิกฤติการณ์ขึ้น ดังเช่น การระบาดของโรคโควิด 19 ครั้งใหญ่
ระลอกแรกในประเทศช่วงเดือนมีนาคมทีผ่ า่ นมา ประเทศไทยต้อง
เผชิญปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์บางประเภท
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ทำ�ให้
ไม่สามารถปฏิบัติงานเชิงรุกได้อย่างรวดเร็ว
“นับตั้งแต่เดือนมกราคม ที่โรคโควิด 19 เริ่มแพร่ระบาด
อย่างรุนแรงในประเทศจีน ทีมนักวิจยั สวทช. ได้ระดมทำ�งานแข่ง
กับเวลาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ คิดค้นและวิจัยนวัตกรรมรับมือ
การแพร่ระบาดของโรค เพื่อสนับสนุนการทำ�งานของบุคลากร
ทางการแพทย์ให้ท�ำ งานได้ราบรืน่ เช่น การคิดค้นและพัฒนาวัคซีน
ป้องกันโรค อุปกรณ์ฆ่าเชื้อและป้องกันการติดเชื้อ อุปกรณ์ช่วย
วินจิ ฉัยโรค และแอปพลิเคชันอำ�นวยความสะดวกในการเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของเชือ้ โดยหนึง่ ในผลงานสำ�คัญที่ สวทช. พัฒนา
โดยได้รบั การสนับสนุนจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัย
มหิดล และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข คือ

วิธีสกัดอาร์เอ็นเอ (RNA) ด้วยเทคนิค magnetic bead และ
ชุดตรวจโรคโควิด 19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลีย่ นสีในขัน้ ตอนเดียว
ซึง่ จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถพึง่ พาตนเอง มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในเชิงรุกและ
เป็นส่วนเสริมให้คนไทยมีความมัน่ คงทางสุขภาพมากขึน้ สามารถ
กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติในเร็ววัน อีกทั้งยังเป็นก้าวสำ�คัญ
ในการเพิ่มขีดความสามารถวงการสาธารณสุขไทยจากการเป็น
ผู้นำ�เข้าอุปกรณ์ตรวจและวินิจฉัยโรคโควิด 19 สู่การเป็นผู้ผลิต
และส่งออกในอนาคต”
ไม่เพียงความสามารถในการวิจัยและพัฒนา หนึ่งในปัจจัย
สำ�คัญที่จะทำ�ให้ประเทศไทยก้าวข้ามวิกฤติการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว คือการผนึกกำ�ลังทำ�วิจัยและพัฒนา
ร่วมกันระหว่างองค์กร
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหวริสะ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสะท้อนมุมมองถึงความสำ�คัญของการ
ผนึกกำ�ลังในการทำ�วิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างองค์กรว่า 4
กุญแจสำ�คัญที่จะต้องผสานรวมกันเพื่อให้ก้าวผ่านวิกฤติประสบ
ความสำ�เร็จด้วยดี คือ พันธมิตร ความเชี่ยวชาญ ความร่วมมือ
ทางด้านทรัพยากร ทั้งเงินลงทุนและสิ่งอำ�นวยความสะดวกใน
การทำ�งาน และความพร้อมทีจ่ ะทุม่ เทแรงกายใจอย่างเต็มทีเ่ พือ่
พาประเทศก้าวผ่านวิกฤติ

ดร.ณรงค์์ ศิิริิเลิิศวรกุุล ผู้้�อำำ�นวยการ สวทช.
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ศาสตราจารย์์ นายแพทย์์บรรจง มไหวริิสะ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยมหิิดล
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ดร.วรรณพ วิิเศษสงวน
ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์พัันธุุวิิศวกรรมและเทคโนโลยีีชีีวภาพแห่่งชาติิ

นางวรรณสิิกา เกีียรติิปฐมชััย และ ดร.สิิทธิิโชค ตั้้�งภััสสรเรืือง

สกัดอาร์เอ็นเอ ศูนย์ โอมิกส์แห่งชาติ สวทช. นำ�โดย ดร.สิทธิโชค
ตั้งภัสสรเรือง ผู้อำ�นวยการศูนย์ โอมิกส์แห่งชาติ และทีมวิจัยได้
พัฒนาวิธีการสกัดอาร์เอ็นเอด้วยเทคนิค magnetic bead หรือ
การใช้สารละลายที่พัฒนาขึ้นในการทำ�ให้สารพันธุกรรมแตกตัว
แล้วใช้ magnetic bead ในการดูดจับอาร์เอ็นเอที่มีขั้วตรงข้าม
เพื่อแยกเอาเฉพาะส่วนอาร์เอ็นเอไปใช้ ในการตรวจคัดกรอง
หาอาร์เอ็นเอของไวรัส ทางด้านนางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย
หั ว หน้ า ที ม วิ จั ย เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมชี ว ภาพและการตรวจวั ด
ไบโอเทค สวทช. และคณะ ได้ พั ฒ นาชุ ด ตรวจเชื้ อ ก่ อ โรค
โควิด 19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลีย่ นสีในขัน้ ตอนเดียว (COVID-19
XO-AMP colorimetric detection kit) ซึ่งเป็นการนำ�อาร์เอ็นเอ
ที่ได้มาใส่น้ำ�ยาที่ทำ�ปฏิกิริยาจำ�เพาะกับ SARS-CoV-2 แล้วเพิ่ม
ปริมาณอาร์เอ็นเอด้วยเทคนิคแลมป์ หลังจากเพิ่มปริมาณแล้ว
ผู้ทดสอบสามารถอ่านผลการพบ SARS-CoV-2 ได้จากสีของ
น้�ำ ยาทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยไม่ตอ้ งใช้ผเู้ ชีย่ วชาญในการวิเคราะห์
ผลเหมือนการตรวจด้วยเทคนิค RT-PCR ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
“กระบวนการทั้งสองรวมถึงอุปกรณ์ ในการตรวจที่นักวิจัย
พัฒนาขึ้น ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพและความสะดวกในการ
ใช้งานแล้ว โดยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่ง
ในส่วนของวิธีการสกัดอาร์เอ็นเอด้วยเทคนิค magnetic bead มี
การทดสอบการใช้งานโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง

“เมื่อเกิดเหตุวิกฤติโควิด 19 มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะ
มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ ได้ร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ ในการนำ�ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
รวมถึงทรัพยากรที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนามา
สนับสนุน เพื่อเอื้อให้การวิจัยประสบความสำ�เร็จโดยเร็ว ซึ่ง
อาจารย์และบุคลากรทางการแพทย์จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีส่วนหนุนเสริมการทำ�วิจัยของ สวทช.
เพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤติโควิด19 ด้วยเช่นกัน”
อุปกรณ์ตรวจเชื้อก่อโรคโควิด 19
พร้อมรับการระบาดระลอก 2
ในการตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด 19 มีสองขั้นตอนหลัก คือ
การสกัดอาร์เอ็นเอ (RNA) จากสิ่งส่งตรวจที่เก็บตัวอย่างสาร
พันธุกรรมมาจากกลุ่มเสี่ยง และการนำ�อาร์เอ็นเอที่ ได้มาตรวจ
ว่ามีเชื้อ SARS-CoV-2 อยู่หรือไม่ นักวิจัย สวทช. จึงได้เร่งวิจัย
และพัฒนาวิธกี ารสกัดและตรวจหาเชือ้ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพเทียบเท่า
อุปกรณ์จากต่างประเทศทีค่ นไทยสามารถผลิตได้เอง เพือ่ ป้องกัน
การขาดแคลนอุปกรณ์ ในการตรวจและวินิจฉัยโรค
ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) กล่าวว่า ในส่วนของการ
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สาธารณสุข ด้วยอีกทีห่ นึง่ ผลการทดลอง
ใช้ทั้ง 2 เทคโนโลยีจากทั้ง 2 หน่วยงาน
น่ า พึ ง พอใจเป็ น อย่ า งยิ่ ง เทคโนโลยี
ทั้งสองไม่เพียงมีประสิทธิภาพเทียบเท่า
หรือดีกว่าชุดตรวจจากต่างประเทศ แต่
ยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ทำ�งาน
ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว นอกจาก
นั้ น ชุ ด ตรวจโรคของนั ก วิ จั ย สวทช. ที่
สามารถผลิ ต ได้ เ องภายในประเทศยั ง
มีราคาถูกกว่าชุดตรวจที่นำ�เข้าจากต่าง
ประเทศในปัจจุบันมาก จึงเป็นสัญญาณ
ดีอย่างยิ่งว่า หากเกิดการระบาดขึ้นอีก
ครั้ง ประเทศไทยจะสามารถปฏิบัติงาน
ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบัน
เทคโนโลยี ทั้ ง สองเริ่ ม มี บ ริ ษั ท เอกชน
ติดต่อเพือ่ ขอรับการถ่ายทอดความรูแ้ ล้ว”
ผลงานความร่วมมือในการพัฒนาวิธี
สกัดอาร์เอ็นเอและชุดตรวจเชื้อก่อโรค
โควิด 19 อย่างง่ายคือหนึ่งในผลงานที่จะ
ช่วยให้ประเทศไทยสามารถควบคุมการ
แพร่ระบาดโรคโควิด 19 ได้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่ ง ขึ้ น ช่ ว ยสร้ า งความมั่ น คงด้ า น
สุ ข ภาพแก่ ค นในประเทศ เป็ น หนึ่ ง ใน
สัญญาณที่ดีของการเปลี่ยนแปลงเรื่อง
ความมัน่ คงทางการแพทย์และสาธารณสุข
และช่ ว ยกระตุ้ น ให้ เ ศรษฐกิ จ ไทยด้ า น
อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งมื อ แพทย์ แ ละการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพให้ เ ติ บ โตขึ้ น ตาม
นโยบาย BCG (Bio-Circular-Green)
Economy Model อีกด้วย

ชุุดสกััด RNA ด้้วยเทคนิิค Magnetic Bead

ชุุดตรวจเชื้้�อก่่อโรคโควิิด19 ด้้วยเทคนิิคแลมป์์เปลี่่�ยนสีีในขั้้�นตอนเดีียว
(COVID-19 XO-AMP colorimetric detection kit)
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ดร.ปรวีร์ พรหมโชติ และ ผศ. ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ

นักชีววิทยา จุฬาฯ โชว์

“กะท่างน้ำ�ดอยภูคา”
ตัวชี้วัดสุขภาพสิ่งแวดล้อม ชนิดใหม่ของโลก
นักวิจัยภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยแพร่ภาพ
การค้นพบใหม่ “กะท่างน้ำ�ดอยภูคา” กะท่างน้ำ�ชนิดใหม่ของโลก จากอุทยานแห่งชาติ
ดอยภูคา จังหวัดน่าน บนแนวเทือกเขาหลวงพระบาง เป็นตัวชี้วัดสุขภาพป่าที่สมบูรณ์
และไร้สารเคมีปนเปื้อน
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ดร.

ปรวีร์ พรหมโชติอาจารย์ประจำ�ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กล่าวว่าตนพร้อมด้วยคณะทำ�งานได้แก่ ผศ. ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ
และ ดร.ภาณุพงศ์ ธรรมโชติ อาจารย์จากภาควิชาเดียวกัน
และได้รับความร่วมมือจากนักวิจัยทั้งจากมหาวิทยาลัยเกียวโต
ประเทศญี่ ปุ่ น ผู้ ส นั บ สนุ น จากประเทศฝรั่ ง เศส และ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ภายใต้ ก ารสนั บ สนุ น การสำ � รวจโดย
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จังหวัดน่าน คณะวิจัยสนใจการค้นพบกะท่างน้ำ� บริเวณดอยภูคา
ทีม่ เี รือ่ งเล่าการพบเห็นในนิตยสารบางฉบับมามากกว่า 20 ปีแล้ว
คณะนักวิจัยจึงสนใจที่ค้นคว้าเพิ่มเติมว่า กะท่างที่พบนั้นยังมีอยู่
หรือไม่เป็นจุดเริ่มต้นของการลงพื้นที่ โดยขออนุญาตและได้รับ
ความอนุเคราะห์จากนายฉัตรชัย โยธาวุธ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
ดอยภูคา และมีนายพศิน อิ่นแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยาน
ท่านอื่นๆ เป็นผู้นำ�เส้นทาง
“จากลั ก ษณะทางกายภาพของกะท่ า งน้ำ � ดอยภู ค าที่ มี
สีน้ำ�ตาลแถบส้ม รวมทั้งการตรวจแถบรหัสพันธุกรรม (DNA
banding) ทำ�ให้คณะนักวิจัยทราบได้ว่า สัตว์ตัวนี้ถือเป็นกะท่าง
น้ำ�สายพันธุ์ ใหม่ของโลก ที่สำ�คัญยังได้รับรู้ถึงความสมบูรณ์ของ
พื้ น ป่ า บริ เวณนี้ อี ก ด้ ว ย เพราะกะท่ า งน้ำ � ดอยภู ค าเป็ น สั ต ว์ ที่
สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดสุขภาพสิ่งแวดล้อมของผืนป่าในบริเวณที่
พบได้เป็นอย่างดี จากธรรมชาติของไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย
ของกะท่ า งจะอยู่ อ าศั ย ได้ ในบริ เ วณผื น ป่ า สมบู ร ณ์ ที่ ไ ม่ มี

สิงหาคม 2563

การเปลี่ยนแปลงและไม่ถูกทำ�ลาย รวมถึงพื้นที่นั้นๆ ต้องไม่มี
สารเคมีปนเปือ้ น 100% เท่านัน้ ซึง่ คณะนักวิจยั และคณะผูน้ �ำ ทาง
ต้องปีนขึ้นบนยอดดอยที่สูงชัน ผ่านป่าดิบที่สมบูรณ์ เพื่อค้นหา
แอ่งน้ำ�ที่เป็นแหล่งอาศัยของกะท่าง จนไปถึงแอ่งน้ำ�บนดอย
หญ้าหวาย มีความสูงจากระดับน้ำ�ทะเลปานกลาง 1,795 เมตร
โดยธรรมชาติ ข องกะท่ า งนั้ น จะอาศั ย ในแอ่ ง น้ำ � บริ เ วณหุ บ
บนยอดเขามีขนาดประมาณ 200 ตารางเมตร และเป็นน้ำ�ที่
ปกคลุมด้วยหญ้าที่มีความสูงไม่มากนัก มีก้อนหินขนาดใหญ่อยู่
กลางแอ่งน้ำ�และนอกจากนั้นยังมีขอนไม้ล้มที่มีโพรงจมอยู่กับ
พืน้ ของแอ่งน้�ำ ทีม่ คี วามลึกไม่มากนัก หรือประมาณครึง่ หน้าแข้ง”
ดร.ปรวีร์ กล่าวและเพิ่มเติมว่า
“บริ เ วณดั ง กล่ า ว ค้ น พบกะท่ า งน้ำ � ดอยภู ค าปี น อยู่ ต าม
กอหญ้า ขอนไม้แ ละก้อนหินกลางแอ่งน้ำ� มากกว่ า 50 ตั ว
และส่วนใหญ่เป็นตัวผู้ เมื่อสำ�รวจทั้งแอ่งน้ำ�และริมตลิ่งพบว่า
กะท่างน้ำ�ดอยภูคากำ�ลังมุ่งหน้าเข้าผืนป่า คาดเดาว่าเป็นช่วง
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ปลายของฤดู ผ สมพั น ธุ์ ธรรมชาติ
ของกะท่ า งน้ำ � เมื่ อ ผสมพั น ธุ์ กั น แล้ ว
ตั ว เมี ย จะวางไข่ และทิ้ ง ไข่ ป ล่ อ ยให้
ปรั บ ตั ว ไปตามธรรมชาติ ส่ ว นตั ว พ่ อ
และแม่นั้นจะมุ่งหน้ากลับผืนป่า เพราะ
โดยธรรมชาติ ข องกะท่ า งจะใช้ ชี วิ ต
อยู่ บ นบกยกเว้ น ช่ ว งเวลาผสมพั น ธุ์
เท่านั้น
ทั้งนี้การค้นพบดังกล่าวได้รับการ
ตีพิมพ์ลงในวารสารทางวิทยาศาสตร์
เป็นทีเ่ รียบร้อย” ดร.ปรวีร์ กล่าวทิง้ ท้าย

ข้อมูลเพิ่มเติม

“กระท่างน้ำ�ดอยภูคา” ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่สถานที่พบสัตว์ชนิดนี้คืออุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน
มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Tylototriton phukhaensis
จัดเป็นกะท่างน้ำ�ชนิดที่ 5 ที่มีรายงานการตั้งชื่อในประเทศไทย
“กะท่างน้ำ�ดอยภูคา” จัดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำ�สะเทินบกในวงกระท่างน้ำ� หรือ Family Salamandridae
สัตว์ ในวงนี้เป็นสัตว์เทินน้ำ�สะเทินบกที่มีลักษณะที่สำ�คัญคือมีสีน้ำ�ตาลแถบส้ม มีขาสี่ข้าง มีหางยาว มีความแตกต่างจากกลุ่ม
ของกบ เขียด คางคกที่เราคุ้นเคยซึ่งเป็นญาติที่มีความใกล้ชิดกัน สัตว์ ในกลุ่มนี้มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก (เมื่อวัดจากปลายจมูกถึง
ปลายหางประมาณ 10 เซนติเมตร) มีรูปร่าง 2 แบบ คือ
แบบที่ 1 เรียกว่า newt หรือ นิวต์ มีลักษณะของผิวหนังที่ ไม่เรียบ มีต่อมน้ำ�พิษปรากฏอยู่บนผิวหนังด้านหลัง บริเวณ
ลำ�ตัวและหัวมีสันที่ปรากฏอย่างชัดเจน มีสีสันบนลำ�ตัวไม่มากนัก ที่พบเด่นชัดคือ สีส้มที่ปรากฏตามสันของร่างกาย ปลายขา
และปลายหาง
แบบที่ 2 เรียกว่า salamander หรือ ซาลาแมนเดอร์ มีลักษณะของผิวหนังเรียบลื่น อาจจะมีของต่อมน้ำ�พิษปรากฏอยู่
หลังลูกตา ลำ�ตัวมีรอ่ งอยูด่ า้ นข้างระหว่างขาหน้าและขาหลัง ซึง่ จะไม่ปรากฏในกลุม่ นิว้ ต์ พวกซาลาแมนเดอร์ไม่พบในประเทศไทย
สถานภาพของประชากร (สถานที่ค้นพบ)
ปัจจุบันมีรายงานการค้นพบเพียงแห่งเดียวเท่านั้น จำ�เป็นที่จะต้องมีการสำ�รวจในบริเวณอื่นของเทือกเขาหลวงพระบาง
ทางฝากล้านนาตะวันออกซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
ถิ่นที่อยู่อาศัยของกะท่างน้ำ�ในประเทศไทยนั้นมีขอบเขตการกระจายค่อนข้างจำ�กัด จะพบในระดับความสูงจากระดับ
น้ำ�ทะเลปานกลางมากกว่า 1,000 เมตร และอยู่ในบริเวณที่มีอากาศเย็น แอ่งน้ำ�สะอาดและป่าปกคลุมที่ยังคงเป็นธรรมชาติ
ดังนั้นสามารถใช้กระท่างน้ำ�เป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพที่สามารถบ่งบอกถึง “สุขภาพ” ของสิ่งแวดล้อมได้
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ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สวทช.

รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน กับข่าวลวง

(Fake News) บนโลกออนไลน์
ทุกวันนี้คนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2562 มีสถิติรายงานว่าคนไทย
ร้อยละ 79 หรือประมาณ 59 ล้านคน ท่องโลกออนไลน์และใช้โซเชียลมีเดียเป็นประจำ�
ทุกวัน เพื่อรับข่าวสาร ทำ�กิจกรรม และทำ�ธุรกรรมต่างๆ แต่ขณะเดียวกันต้องยอมรับ
ว่าโลกออนไลน์นั้นมีทั้งข่าวจริงและข่าวปลอมปรากฏอยู่มากมายมหาศาล ซึ่งนั่นก็ทำ�ให้
คนไทยมีความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับการรับข้อมูลเท็จหรือการถูกหลอกลวงที่มุ่งเป้า
ให้ได้รับความเสียหายมากขึ้น
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สำ�

คนร้ายมักจะสวมรอยเป็นบริษัทหรือผู้ประกอบการที่มีความน่า
เชื่อถือสูง เช่น Facebook, Instagram, Microsoft หรือธนาคาร
ต่างๆ โดยการตั้งชื่ออีเมลและเว็บไซต์ ให้คล้ายหรือกลมกลืนกับ
หน่วยงานเหล่านั้น และใช้ข้อความที่สร้างความตื่นตระหนกให้
เหยื่อต้องรีบตัดสินใจคลิกลิงก์เข้าไปกรอกข้อมูลโดยทันที หาก
สงสัยว่าตนเองได้เผลอให้ข้อมูลสำ�คัญไปแล้ว ให้รีบเปลี่ยนรหัส
ผ่านและเปิดใช้รหัสผ่านแบบ 2 ชั้น (two factor authentication)
แต่หากไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทนั ให้รบี แจ้งความต่อกอง
บังคับปราบปรามการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี (ปอท.) หรือ ตำ�รวจไซเบอร์ เพื่อเป็นหลักฐานว่าไม่ได้
เป็นผู้ครอบครองไอดีนั้นแล้วและดำ�เนินการทางกฎหมายต่อไป
สำ�หรับ การหลอกให้ซื้อสินค้าที่ ไม่เป็นไปตามข้อมูลการ
โฆษณา และการหลอกให้ลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฎหมาย ปกปิด
ข้ อ มู ล การลงทุ น หรื อ การหลอกให้ ล งทุ น ในกิ จ การปลอม
มักมาในรูปแบบโฆษณาชวนเชื่อ ให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าเกินกว่ากว่า
ผลิตภัณฑ์หรือการลงทุนโดยทัว่ ไป มีราคาทีท่ �ำ ให้ผคู้ นวูว่ ามตัดสิน
ใจซือ้ ได้งา่ ย คือราคาไม่ถกู จนดูผดิ ปกติแต่ถกู กว่าราคาตลาดมีการ
เรียบเรียงถ้อยคำ�นำ�เสนอที่ไม่น่าเชื่อถือ เช่น ประโยคมีลักษณะ
ของการแปลมาจากภาษาอื่นด้วยโปรแกรมแปลภาษาหรือการใช้
ถ้อยคำ�ที่ไม่เป็นทางการ มีการใช้บคุ คลอ้างอิงหรือข้อมูลอ้างอิงที่
เป็นเท็จ ซึ่งมีทั้งในรูปแบบการสวมรอย แอบอ้าง บิดเบือนข้อมูล
ใช้พรีเซนเตอร์ที่ไม่มคี วามรูท้ างด้านนัน้ หรือไม่ได้ ใช้งานผลิตภัณฑ์
เหล่านั้นจริง หรือมีการแสดงภาพทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่
ไม่เป็นไปตามความเป็นจริง
นอกจากการหลอกลวงในรูปแบบ scam แล้ว การหลอกลวง
อีกประเภทหนึง่ ทีเ่ ป็นไวรัลให้พบเห็นได้เป็นประจำ� คือ ข่าวปลอม
หรือ “fake news” ซึ่งมักมาในรูปแบบการใช้ข้อความนำ�เสนอ
ที่ไม่เป็นความจริง ใช้ภาพตัดต่อ ใช้ภาพเก่าเล่าใหม่ นำ�ภาพของ
สถานการณ์อน่ื มาแต่งเรือ่ ง หรือบิดเบือนข้อมูล ซึง่ ในกรณีเหล่านี้
นอกจากผูร้ บั สารจะสามารถตรวจทานได้จากความน่าเชือ่ ถือของ
ข่าวและผูเ้ ผยแพร่แล้ว ยังสามารถตรวจได้จากการใช้บริการค้นหา
ของ Google ทั้ง การค้นหาภาพ การค้นหาข้อมูล และการค้นหา
ความจริง (fact check explorer) ซึ่งเป็นบริการใหม่ของ Google

นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวง
สาธารณสุข จึงได้จัดเวทีเสวนา “รู้ ให้เท่า ก้าวให้ทัน
กับข่าวลวง (fake news) บนโลกออนไลน์” ขึ้นเมื่อวันที่ 3
สิงหาคม ทีผ่ า่ นมา เพือ่ สร้างภูมคิ มุ้ กันในการคัดกรองข่าวสารและ
การทำ�กิจกรรมบนโลกออนไลน์ ให้แก่ประชาชน
ภายในงานมีการบรรยายเรือ่ ง “สารพัดการหลอกลวงบนโลก
ออนไลน์ที่ต้องรู้ และเทคนิคการกำ�จัดข่าวลวง (fake news)”
โดย ดร.ปานระพี รพิพันธุ์ (เอิ้น) พิธีกรและผู้ผลิตรายการเกี่ยว
กับไอทีและดิจิทัล ซึ่งได้มาให้ความรู้ถึงพฤติกรรมการล่อลวงบน
โลกออนไลน์ ในปัจจุบนั ว่า สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ
คือ การหลอกลวงที่มีจุดประสงค์มุ่งให้เหยื่อได้รับความเสียหาย
(scam) และข่าวปลอมเพื่อให้ผู้รับสารเกิดการเข้าใจผิด หรือที่
คุ้นหูกันว่า “fake news” โดยในกลุ่มของ scam แบ่งได้เป็น 3
ประเภทใหญ่ คือ การหลอกล้วงข้อมูล การหลอกให้ซื้อสินค้าที่
ไม่เป็นไปตามข้อมูลการโฆษณา และการหลอกให้ลงทุนในธุรกิจ
ที่ผิดกฎหมาย ปกปิดข้อมูลการลงทุน หรือการหลอกให้ลงทุนใน
กิจการปลอม
การหลอกล้ ว งข้ อ มู ล หรื อ รหั ส ผ่ า นนั้ น ปั จ จุ บั น มั ก มาใน
รูปแบบ “ฟิชชิง่ (phishing)” ทีเ่ ลียนเสียงมาจากคำ�ว่า “fishing”
ที่แปลว่าตกปลาหรือหลอกให้เ หยื่อ ติดเบ็ดนั่นเอง วิธีการนี้
ผู้ประสงค์ร้ายมักใช้วิธีการให้เหยื่อเป็นผู้คลิกลิงก์เข้าไปกรอก
ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง อาทิ ชือ่ -สกุล ชือ่ ผู้ ใช้ (username),
รหัสผ่าน อีเมล หมายเลขบัตรประชาชน เบอร์ โทรศัพท์มอื ถือ ซึง่

ดร.ปานระพีี รพิิพัันธุ์์�
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ผู้้�ร่่วมเสวนา คุุณพีีรพล อนุุตรโสตถิ์์�, เภสััชกรหญิิงอรััญญา เทพพิิทัักษ์์ และ จ่่าพิิชิิต ขจััดพาลชน

ถึงบางสินค้ามีข้อจำ�กัดว่าไม่สามารถเสนอขายทางออนไลน์ ได้
เช่น ผลิตภัณฑ์ยาที่นอกเหนือจากยาสามัญประจำ�บ้าน ดังนั้น
แล้วผู้นำ�เสนอข้อมูลสินค้าและการลงทุนควรศึกษาข้อกำ�หนด
ในการสื่อสารหรือขอคำ�แนะนำ�จากเจ้าหน้าที่ที่กำ�กับดูแลสินค้า
ประเภทนั้นๆ เพื่อป้องกันความผิดพลาดซึ่งอาจมีความผิดตาม
กฎหมาย และสำ�หรับผู้รับสารก็ควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
ของสารเหล่านัน้ เช่นกัน เพือ่ ป้องกันการตกเป็นเหยือ่ และยับยัง้
การกระทำ�ความผิดของผู้ไม่ประสงค์ดี ซึง่ ทัง้ หมดนีส้ ามารถศึกษา
ได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น เช่น ด้านผลิตภัณฑ์
อาหารและยาทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและยาสมุนไพร สามารถ
ตรวจสอบได้จากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ อย. (เว็บไซต์:
http://pca.fda.moph.go.th/service.php หรือแอปพลิเคชัน: อย.
ตรวจเลข) ด้านการลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากเว็บไซต์
และแอปพลิเคชันของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เว็บไซต์: https://
www.dbd.go.th หรือแอปพลิเคชัน: DBD e-Service)
สุ ด ท้ า ยนี้ เ พื่ อ ให้ ป ระชาชนเท่ า ทั น ไม่ ต กเป็ น เหยื่ อ ของผู้

ในส่วนของประเทศไทยเอง ก็มีหน่วยงานต่างๆ ที่นำ�เสนอ
ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าเป็นข่าวเท็จหรือไม่เช่นกัน เช่น
เว็บไซต์ “ศูนย์ตอ่ ต้านข่าวปลอม” (https://www.antifakenewscenter.com) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
เว็บไซต์ “เช็ก ชัวร์ แชร์” (https://sure.oryor.com) โดย อย.
ร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ ในประเทศไทย
นอกจากการบรรยายเพื่อให้รู้เท่าทันการหลอกลวงบนโลก
ออนไลน์แล้ว ภายในงานยังมีการเสวนาเรือ่ ง “สือ่ สารผลิตภัณฑ์
สุขภาพอย่างไรไม่ให้เกิด fake news” โดย คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์
ผู้สื่อข่าว อสมท รายการชัวร์ก่อนแชร์ จ่าพิชิต ขจัดพาลชน
เจ้ า ของเพจ Drama Addict และเภสั ช กรหญิ ง อรั ญ ญา
เทพพิทกั ษ์ ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์จดั การเรือ่ งร้องเรียนและปราบปราม
การกระทำ�ความผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย.
ทัง้ นี้ ในวงเสวนาได้มกี ารแนะนำ�เรือ่ งการนำ�เสนอข้อมูลขาย
สินค้าและการลงทุนว่า การเสนอขายแต่ละเรือ่ งมีขอ้ จำ�กัดในการ
สือ่ สาร เพือ่ ป้องกันการบิดเบือนข้อมูลหรือสือ่ สารข้อมูลเท็จ รวม
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ประสงค์ ร้ า ย และยั บ ยั้ ง การกระทำ � ผิ ด
ของบุคคลเหล่านั้น ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ�ว่า
ก่ อ นแชร์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารต้ อ งแน่ ใ จว่ า
ข้ อ มู ล นั้ น เป็ น จริ ง และเป็ น ประโยชน์
และก่ อ นจะแชร์ เ งิ น หรื อ ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว
ต้ อ งแน่ ใ จว่ า ผู้ รั บ ปลายทางเป็ น ตั ว จริ ง
ไม่หลอกลวง และหากพบเห็นผู้กระทำ�
ความผิ ด สามารถแจ้ ง ได้ ที่ กองบั ง คั บ
ปราบปรามการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) หรือ
ตำ�รวจไซเบอร์
Facebook: อาสา จับตา ออนไลน์

แอปพลิิเคชััน อย. ตรวจเลข

แอปพลิิเคชััน DBD e-Service

ติดตามชมการบรรยายและเสวนาย้อนหลังได้ที่
• สารพัดการหลอกลวงบนโลกออนไลน์ที่ต้องรู้ และเทคนิคการกำ�จัดข่าวลวง (fake news) : https://bit.ly/30trQLx
• สื่อสารผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไรไม่ให้เกิด fake news : https://bit.ly/2C4AkiY

15

สิงหาคม 2563

ระเบี
ย
ง
ข่าววิทย์เทคโนฯ ไทย

“ก้าวสะอาด” นวัตกรรมฆ่าเชือ
้ ก่อนเข้าอาคาร

นอก

จากการสวมใส่หน้ากากอนามัยและใช้เจลล้างมือเพือ่ ป้องกันการรับเชือ้
ก่อโรคโควิด 19เข้าสู่ร่างกายแล้ว การทำ�ความสะอาดพื้นรองเท้า
ที่เหยียบย่ำ�ไปตามพื้นที่ต่างๆ ก็สามารถช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อก่อโรคได้เช่นกัน
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) พร้อมคณะ จึงได้พัฒนาเครื่องก้าวสะอาด (KAO-SA-ARD) สำ�หรับ
ทำ�ความสะอาดรองเท้าก่อนเข้าอาคาร
จิร พร ศุภจำ�ปิย า ผู้จัดการทั่ ว ไป ศู น ย์ บ ริ ก ารปรึ ก ษาการออกแบบและวิ ศวกรรม
อธิบายว่า เครื่องก้าวสะอาดประกอบด้วยอ่างน้ำ�ยาฆ่าเชื้อที่มีตะแกรงกรองสิ่งสกปรก ถังใส่
น้ำ�ยาฆ่าเชื้อ และพรมสำ�หรับซับและกระจายน้ำ�ยาฆ่าเชื้อ โดยจะติดตั้งไว้หน้าอาคารหรือ
ทางเข้า ผู้ ใช้งานเพียงก้าวลงอ่างน้ำ�ยาแล้วก้าวเหยียบพรม ก็สามารถเดินเข้าพื้นที่ได้ทันที
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“ส่วนที่สัมผัสกับน้ำ�ยาฆ่าเชื้อจะมีเพียง
ส่วนพืน้ รองเท้าเท่านัน้ ด้านล่างของอ่างส่วน
ใต้พื้นรองเท้าจะมีตะแกรงทำ�หน้าที่กรอง
ฝุ่น ดิน และสิ่งไม่พึงประสงค์ออกจากพื้น
รองเท้า ส่วนถังบรรจุน้ำ�ยาฆ่าเชื้อจะมีระบบ
รักษาระดับความสูงของน้ำ�ยาฆ่าเชื้อและ
เติมน้ำ�ยาในอ่างเมื่อมีการใช้งาน ผู้ ใช้งาน
สามารถมั่นใจได้ว่าน้ำ�ยาจะไม่ทำ�ให้รองเท้า
เสียหาย เพราะมีการกำ�หนดปริมาณน้ำ�ยา
ให้มีปริมาณที่พอเหมาะ”
จิรพรอธิบายเสริมเกี่ยวกับตัวเครื่องว่า
การออกแบบเครื่องนี้ประยุกต์มาจากเครื่อง
ทำ�ความสะอาดรองเท้าในโรงงานผลิตอาหาร
โดยตัวเครื่องทั้งหมดเป็นสเตนเลส 304 ทุก
ชิ้นส่วนสามารถถอดมาทำ�ความสะอาด โดย
ใช้ น้ำ � ร้ อ นลวกทำ � ความสะอาด ตั ว เครื่ อ ง

มีอายุการใช้งาน 4-5 ปี ส่วนตัวถังใส่น�้ำ ยาได้
10 ลิตร และสามารถเลือกใช้น้ำ�ฆ่าเชื้อได้
ตามความต้องการ โดยน้ำ�ยาฆ่าเชื้อที่ใช้กับ
เครื่องก้าวสะอาดในตอนนี้ เป็นผลิตภัณฑ์
นาโนเทคโนโลยีสำ�หรับฆ่าเชื้อเบนไซออน
(Benzion) ผลงานทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยี
สิ่ ง แวดล้ อ ม ของศู น ย์ น าโนเทคโนโลยี
แห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. ร่วมกับ บริษัท
ยูนิซิล กรุ๊ป จำ�กัด ซึ่งออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัส
และแบคทีเรียได้รวดเร็วตั้งแต่นาทีแรกที่
สัมผัสกับเชือ้ โดดเด่นด้วยการไม่มสี ว่ นผสม
ของสารไวไฟ และสามารถย่อยสลายได้ตาม
ธรรมชาติ
เครือ่ งก้าวสะอาด เป็นผลงานเทคโนโลยี
รักษาสุขอนามัย (hygiene technology)
ที่ สวทช. ได้ ให้การสนับสนุนแก่จงั หวัดกระบี่

เพื่อใช้ ในการต้อนรับนักท่องเที่ยววิถีใหม่
โดยได้ทดลองใช้งานครั้งแรกที่ศาลากลาง
จั ง หวั ด กระบี่ ซึ่ ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของสำ � นั ก
ประสานงาน สวทช. ด้วย
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยการ
สวทช. เสริมในเรือ่ งการสนับสนุนเทคโนโลยี
ครั้งนี้ว่า การสนับสนุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแบบบูรณาการ “Krabi Go
Green Model” เพื่อสนับสนุนให้กระบี่เป็น
จังหวัดต้นแบบในการพัฒนา ซึ่งที่ผ่านมาได้
มีการนำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ไป
ช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้ว 26 โครงการ
ผ่านกลไกของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม (ITAP) และ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี จ ากสตาร์ ต อั ป ใน
โครงการศู น ย์ พั ฒ นาผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ
เทคโนโลยี (BIC)

รายละเอียดเพิ่มเติม >>
https://mgronline.com/science/detail/9630000073192
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“QueQ” แอปพลิเคชันบริหารการท่องเทีย
่ ววิถใี หม่ “ไร่เลย์โมเดล”

QueQ

(คิวคิว) โดย บริษัทคิวคิว (ประเทศไทย) จำ�กัด คือหนึ่ง
ในผลงานของผู้ประกอบการนวัตกรรม ภายใต้ โครงการ
บ่ ม เพาะธุ ร กิ จ โทคโนโลยี ของ สำ � นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนยี แ ห่ ง ชาติ
(สวทช.) และได้ รั บ ทุ น Startup Voucher หรื อ ทุ น สนั บ สนุ น โครงการสร้ า ง
ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม โดยล่าสุดได้มีการจับคู่กับผู้ ใช้งานจริงแล้วอย่าง
ชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวอ่าวไร่เลย์ แหลมพระนาง ด้วยการนำ�แอปพลิเคชันมาใช้จัดการ
ความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ์หลังคลายล็อกดาวน์ เพื่อให้สามารถ
บริหารการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สมบูรณ์ หง้าฝ้า ประธานชมรมฯ กล่าวว่า ก่อนจะเกิดการระบาดของเชื้อก่อโรคโควิด19
มีนักท่องเที่ยวเข้าพักในพื้นที่มากกว่า 2 พันคน และมีกลุ่มเดินทางไปกลับประมาณ 5,000 คน
ต่อวัน ส่งผลให้เกิดความคับคัง่ และก่อให้เกิดมลภาวะด้านต่างๆ จึงมีความตัง้ ใจทีจ่ ะจัดระเบียบ
พื้นที่ใหม่ ภายใต้แนวคิด “ไรเลย์ โมเดล” เช่น การจัดระเบียบเรือ การจัดโซนกิจกรรมหรือจุด
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ท่องเทีย่ วยอดนิยม การจัดการปัญหาขยะบน
ชายฝัง่ และการยกระดับความปลอดภัยของ
ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว
วิ ชุ พ รรณ ภู เ ก้ า ล้ ว น นายกสมาคม
โรงแรมกระบี่ เสริมว่า สิง่ แรกทีต่ งั้ เป้าหมาย
ให้ QueQ เข้ า มามี ส่ ว นช่ ว ยเรื่ อ งการ
บริหารงาน คือ การจัดการเรื่องจำ�นวนคน
เข้าออก เพื่อบริหารจุดจอดเรือ
โดยตั้ ง เป้ า ให้ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
เดิ น ทางไปกลั บ ต่ อ วั น ไม่ เ กิ น
2 พันคน
รั ง สรรค์ พรมประสิ ท ธิ์
ซีอโี อ บริษทั คิวคิว (ประเทศไทย)
จำ � กั ด อธิ บ ายในส่ ว นของ
รัังสรรค์์ พรมประสิิทธิ์์� ซีีอีีโอ
บริิษััทคิิวคิิว (ประเทศไทย)
จำำ�กััด

19

แอปพลิเคชัน QueQ ว่า จุดเริ่มต้นของการ
พัฒนาแอปพลิเคชัน QueQ มาจากการเป็น
แอปพลิเคชันจองคิวร้านอาหาร จนปัจจุบัน
ได้ มี ก ารนำ � มาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การบริ ห าร
การรองรั บ ผู้ เ ข้ า ใช้ ง านของพื้ น ที่ ป ระเภท
อืน่ ๆ เช่น สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ร้านเสริมความงาม
จุดรับของ (Drive thru) รวมถึงมีการนำ�มา
ใช้กับพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีการใช้งาน
จริงแล้ว 127 แห่งจาก 155 แห่ง
“ในส่วนของอ่าวไร่เลย์ แหลมพระนาง
จังหวัดกระบี่ ได้นำ� QueQ มาปรับใช้กับ
การบริ ห ารจั ด การความสามารถในการ
รองรับนักท่องเที่ยว (carrying capacity)
ซึ่ ง จะมี บ ริ ก ารใหม่ ที่ เ พิ่ ม เข้ า มานอกจาก
การจองคิวเพื่อเข้าเที่ยวในพื้นที่ คือ การ
ตรวจสอบคิวการให้บริการเรือเพื่อเดินทาง
เข้ า ออกเกาะ ซึ่ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วสามารถ
จองล่ ว งหน้ า และจ่ า ยค่ า บริ ก ารผ่ า นทาง
แอปพลิเคชัน เมื่อนักท่องเที่ยวได้รับการ
แจ้งเตือนว่าถึงเวลาใช้บริการแล้ว ก็เพียง
นำ � แอปพลิ เ คชั น ไปแสดงต่ อ เจ้ า หน้ า ที่
แอปพลิ เ คชั น QueQ จะเอื้ อ อำ � นวย
ความสะดวกการทำ � งานของเจ้ า หน้ า ที่
ในด้ า นการตรวจสอบการจอง ปริ ม าณ
ความหนาแน่นของแต่ละสถานที่และแต่ละ
กิจกรรม ผ่านระบบบริหารจัดการหลังบ้าน
ซึ่ ง แอปพลิ เ คชั น นี้ ร องรั บ จำ � นวนผู้ ใ ช้ ง าน
ได้ แ บบไม่ จำ � กั ด และมี ที ม ดู แ ลตลอด
24 ชั่วโมง เพื่อให้การใช้งานสะดวกมาก
ที่สุด”
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“ทุเรียนโมเดล” ชงการวิจัยใช้น้ำ�เพื่อการเกษตร
อย่างเหมาะสมในพื้นที่ EEC

การ

ทำ � วิ จั ย เพื่ อ สร้ า งความสมดุ ล ในการใช้ น้ำ � ในภาคการเกษตร นั บ เป็ น
ความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าจับตา เพราะเป็นคำ�ตอบใหญ่ของโจทย์
การบริหารจัดการน้ำ�ในอนาคต เพราะภาคการเกษตรเป็นภาคที่มีการใช้น้ำ�มากที่สุดแต่ ให้
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจได้ ไม่เท่าภาคอื่นๆ
หากเจาะลงมาในพืน้ ทีเ่ ล็กลงบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) หรือบริเวณ 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง มีการประเมินว่าเมือ่ พัฒนาโครงการ
อย่างเต็มรูปแบบในอีกเกือบ 20 ปีขา้ งหน้า หรือปี พ.ศ. 2580 คาดการณ์วา่ จะมีความต้องการใช้น�้ำ
เพิม่ ขึน้ 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี นัน่ หมายความว่าอาจทำ�ให้เกิดวิกฤติการณ์ขาดแคลนน้�ำ
และเกิ ด ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ระหว่ า งภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต และภาคการเกษตรได้
ดังนัน้ หนึง่ ในการวิจยั เพือ่ การพัฒนาบริหารการจัดการน้�ำ ในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
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(EEC) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย
(spearhead) ด้านสังคม แผนการบริหาร
จัดการน้�ำ ที่ได้รบั การสนับสนุนจากสำ�นักงาน
การวิ จั ย แห่ ง ชาติ (วช.) และสำ � นั ก งาน
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย
และนวัตกรรม (สกสว.) จึงเป็นการศึกษา
เรื่ อ ง “ปริ ม าณความต้ อ งการน้ำ � เพื่ อ
การเกษตรภายใต้ ก ารเปลี่ ย นแปลง
สภาพแวดล้อมเพื่อการรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก” โดยมี
เป้าหมายเพื่อปรับพฤติกรมการใช้น้ำ� ให้มี
การใช้น้ำ�ลดลงลงอย่างน้อยร้อยละ 15 ใน
พื้นที่ EEC โดยเริ่มต้นจากการลดปริมาณ
การใช้น้ำ�ในการปลูกทุเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งใน
พืชเศรษฐกิจของจังหวัดใน EEC
ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย จากภาควิชา
วิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
กำ�แพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กล่าวว่า การทดลองนี้ถือเป็นครั้งแรกของ
การพิสูจน์ว่าทุเรียนไม่ได้ต้องการน้ำ�ปริมาณ
มาก การที่ให้น้ำ�ในปริมาณที่พอดี ต้นทุเรียน

จะยังคงให้ผลผลิตมีคุณภาพดังเดิม เพราะ
ปั จ จุ บั น เกษตรกรผู้ ป ลู ก ทุ เ รี ย นส่ ว นใหญ่
เชื่อว่าทุกเรียนต้องการน้ำ�มาก ยิ่งน้ำ�มาก
ผลผลิตจะยิ่งมีคุณภาพ
“จากการทำ � วิ จั ย ที่ ส วนปฐพี ตำ � บล
ท่าพริก อำ�เภอเมือง จังหวัดตราด โดยการ
ใช้เครื่องมือ sap flow ติดตั้งที่ลำ�ต้นของ
ทุเรียนเพื่อวัดการใช้น้ำ�ผ่านท่อลำ�เลียงน้ำ�
(Xylem) โดยวั ด ค่ า ความต่ า งศั ก ย์ ไ ฟฟ้ า
เพื่อคำ�นวณอัตราการไหลของน้ำ�ในลำ�ต้น
ช่วงเวลาต่างๆ โดยจัดเก็บข้อมูลทุกสัปดาห์
ทำ�ให้ ได้ปริมาณความต้องการน้ำ�ที่แท้จริง
ของต้ น ทุ เรี ย น และข้ อ มู ล ช่ ว งเวลาที่ ต้ น
ทุเรียนต้องการน้ำ� ทำ�ให้สามารถลดปริมาณ
การใช้น�้ำ ลงได้มากถึงร้อยละ 35-40 มากกว่า
เป้าหมายที่โครงการตัง้ ไว้ จากข้อมูลดังกล่าว
คณะวิจัยจึงเตรียมเผยแพร่ข้อค้นพบนี้เพื่อ
ให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่เกษตรกรสวนทุเรียน
ในพื้นที่จังหวัดระยองต่อไป”
บัญชา ขวัญยืน หัวหน้ากลุ่มแผนงาน
เพือ่ การพัฒนาบริหารจัดการน้�ำ ในเขตพืน้ ที่
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พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เสริม
ในเรื่องการสร้างความสมดุลในการใช้น้ำ�ว่า
จะต้องลดความต้องการใช้น้ำ�ลงผ่านการ
ปรับพฤติกรรมในการใช้น้ำ� โดยสิ่งหนึ่งที่
จะสามารถเข้ามาช่วยพิสูจน์เรื่องนี้ ในเชิง
ประจักษ์ได้คอื การใช้เทคโนโลยีในการทำ�วิจยั
โดยเริ่มจากพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ดีแต่
ใช้น้ำ�ในการปลูกมาก เมื่อสามารถพิสูจน์ได้
ว่าการลดปริมาณน้ำ�ลง จะยังคงได้คุณภาพ
ของผลผลิตดังเดิม เพื่อให้เกษตรกรเชื่อถือ
และยินดีท่ีจะปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้น้ำ�
โดยหลังจากการทำ�วิจัยต้นทุเรียนแล้ว ได้มี
การตั้งเป้าหมายที่จะทำ�วิจัยต้นมังคุดเป็น
ลำ�ดับต่อไป”
ที่ ผ่ า นมาน้ำ � ในอ่ า งเก็ บ น้ำ � ส่ ว นใหญ่
ถูกจัดสรรไว้สำ�หรับภาคการเกษตร แต่ต่อ
จากนี้ น้ำ � จะต้ อ งถู ก จั ด สรรไปใช้ เ พื่ อ การ
อุ ป โภคบริ โ ภค ภาคอุ ต สาหกรรม และ
ภาคการบริการ ดังนั้นจะต้องบริหารการใช้
น้ำ�ให้สมดุลกับการดูแลรักษาระบบนิเวศ
ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม >>
https://bit.ly/2BLaEaW
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โลกเปลี่ยน งานวิจัยปรับ 2 ตัวอย่างนวัตกรรมจากเวที
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563

สำ�

นักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจยั ทัว่ ประเทศ จัด “มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020” ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 2-6
สิงหาคม พ.ศ. 2563
ศาสตราจารย์ นายแทพย์สริ ฤิ กษ์ ทรงศิวไิ ล เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ กล่าวว่า
การจัดงานครัง้ นี้ เป็นงานเพือ่ นำ�เสนอผลงานวิจยั เทคโนโลยี และนวัตกรรมคุณภาพ กว่า 300
ผลงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มวิจัย ได้แก่ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากำ�ลังคนและ
สถาบันความรู้ งานวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ ตอบโจทย์การท้าทายของสังคม งานวิจยั เพือ่ เพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน งานวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ พัฒนาเชิงพืน้ ทีแ่ ละลดความเหลือ่ มล้�ำ
และงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน BCG (Bio-Circular-Green) Economy Model

ผลิตภัณฑ์เครือ
่ งสำ�อาง
จาก วว.

สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.) นำ�ผลงานโครงการ
ไทยคอสเมโท ตามนโยบาย BCG Economy
Model ของกระทรวง อว. มานำ�เสนอ โดย
โครงการนีจ้ ะนำ�อัตลักษณ์ของพืชชนิดต่างๆ
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ทัว่ ประเทศมาพัฒนาเป็นเครือ่ งสำ�อาง โดยมี
มาจัดแสดง 3 ผลิตภัณฑ์ คือ สารสกัดจาก
เปลือกเมล็ดมะขาดและเนื้อเมล็ดมะขาม
เครื่องสำ�อางจากน้ำ�พุร้อนเค็มจังหวัดกระบี่
และเครื่องสำ�อางจากอะโวคาโด
นายสายั น ต์ ตั น พานิ ช รองผู้ ว่ า การ
วิ จั ย และพั ฒ นาด้ า นอุ ต สาหกรรมชี ว ภาพ
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วว. กล่าวว่า เมล็ดมะขามเป็นสิ่งที่เหลือทิ้ง
จำ�นวนมาก มีมูลค่าต่ำ� แต่เมื่อทำ�วิจัยพบ
ว่าตัวเปลือกและเมล็ดมะขามมีสารสำ�คัญ
คุณภาพ คือ OPC ที่มีคุณสมบัติ super
antioxidant หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่มี
คุณสมบัตเิ ด่นกว่าสารต้านอนุมลู อิสระทัว่ ไป
ช่วยบำ�รุงร่างกาย และทำ�ให้ผิวกระจ่างใส
สร้างมูลค่าเพิ่มจากเมล็ดมะขามกิโลกรัมละ
2-3 บาท เป็นสารสกัดกิโลกรัมละ 30,000 บาท
“ส่วนเครื่องสำ�อางจากอะโวคาโดนั้น ที่
อำ�เภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีปลูกมาก
และหลายปีเกษตรกรจะต้องเผชิญปัญหา
ราคาผลผลิตตกต่ำ� เนื่องจากมีผลผลิตออก
มากเกินจนล้นตลาด วว. จึงร่วมกับบริษัท
เอส แอนด์ เจ และบริษัทมิสทีน พัฒนา
และทดสอบคุณสมบัติของอะโวคาโดเพื่อ
นำ�มาใช้แปรรูปเป็นเครื่องสำ�อาง จนได้เป็น
ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์มิสทีน”

ระเบี
ย
ง
ข่าววิทย์เทคโนฯ ไทย

สกสว. และ มทร. โชว์
นวัตกรรมชูโรงขนมหวาน
เมืองเพชร

สำ � นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครเหนื อ (มทร.) คิ ด ค้ น นวั ต กรรม
เพื่ อ ชู โ รงขนมหวานเมื อ งเพชร อาทิ
ขนมหม้อแกง เม็ดขนุน ฝอยทอง อาลัว ฯลฯ

สำ � หรั บ ผู้ ดู แ ลสุ ข ภาพ ด้ ว ยการออกแบบ
สูตรสารให้ความหวานทดแทนน้�ำ ตาล โดยใช้
สารอิรทิ ริทอล (erythritol) ซึง่ เป็นน้�ำ ตาลที่ได้
จากการหมักข้าวสาลี แป้งข้าวโพด หรือหมัก
กลูโคสต์ด้วยยีสต์ สารให้ความหวานชนิดนี้
เหมาะกับผูท้ ตี่ อ้ งการควบคุมปริมาณน้�ำ ตาล
ลดน้ำ � หนั ก รวมถึ ง ผู้ ป่ ว ยโรคเบาหวาน
โดยผ่านการรับรองโดยองค์กรอาหารและยา
ของสหรัฐอเมริกา

ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำ�นวยการ
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มทร. พระนคร
กล่ า วว่ า ผลงานนี้ เ ป็ น การทำ � งานร่ ว มกั น
แบบบูรณาการของบุคลากรจาก 4 คณะ
คือ คณะคหกรรมศาสตร์เป็นผู้คิดค้นสูตร
การนำ � สารอิ ริ ท ริ ท อลไปใช้ แ ทนน้ำ � ตาล
ใ น ก า ร ทำ � ข น ม ห ว า น พื้ น บ้ า น ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ออกแบบเครื่องจักร คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์
และคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ทำ � หน้ า ที่ ด้ า นการ
ตลาด ทั้งนี้มีทีมวิจัยที่ทำ�งานร่วมด้วย คือ
นายชลากร อุ ด มรั ก ษากุ ล และนางสาว
วัชราภรณ์ ชัยวรรณ
“สำ�หรับการใช้สารอิริทริทอลนั้น มีการ
กำ � หนดให้ ใช้ ท ดแทนปริ ม าณน้ำ � ตาลที่
25% ซึ่งปัจจุบันทาง มทร. พระนคร เป็น
ผู้ผลิตและจำ�หน่ายสารให้ความหวานนี้เอง
โดยยังไม่มีการถ่ายทอดให้กับภาคเอกชน
มี ผู้ ผ ลิ ต ขนมหวานจั ง หวั ด เพชรบุ รี ม าเข้ า
รับการถ่ายทอดสูตรการทำ�ขนมหวานแล้ว
หลายราย และมี ผู้ เ ข้ า อบรมเริ่ ม ใช้ ส าร
ให้ ค วามหวานชนิ ด นี้ ใ นการทำ � ขนมเพื่ อ
จำ�หน่ายแล้ว 30 ราย ปัจจุบันราคาของสาร
ให้ความหวานชนิดนีย้ งั มีราคาสูงกว่าน้�ำ ตาล
ทั่วไป เพราะยังมีปริมาณความต้องการของ
ตลาดน้ อ ย ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ข นมหวานที่ ใ ช้
สารให้ ค วามหวานชนิ ด นี้ มี ร าคาสู ง กว่ า
ขนมหวานปกติ 10-20% หรือ หากหม้อแกง
ถาดเล็กเดิมราคา 15 บาท ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น
20 บาท อย่ า งไรก็ ต ามหากในอนาคตมี
ความต้องการของตลาดมากขึ้น ราคาของ
สารให้ความหวานชนิดนี้ก็จะถูกลง ผู้ที่สนใจ
สามารถติ ด ต่ อ ขอรั บ ความรู้ ใ นการใช้ ส าร
ให้ ค วามหวานชนิ ด นี้ ใ นการทำ � ขนมหวาน
เมืองเพชรได้”
รายละเอียดเพิม่ เติม >> https://mgronline.
com/smes/detail/9630000073933
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ระเบี
ย
ง
ข่าววิทย์เทคโนฯ ไทย

2 นวัตกรรมขานรับวิถีใหม่ใส่ใจสุขภาพ

จาก

การแพร่ระบาดของเชื้อก่อโรคโควิด 19 รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนจึง
แปรเปลี่ยนไปสู่วิถี ใหม่ (new normal) ที่ ให้ความใส่ ใจเรื่องการดูแล
สุขภาพมากขึ้น ทั้งการป้องกันการรับเชื้อโรคจากการสัมผัส สูดดม และความปลอดภัยใน
การบริโภค
บริษัท เจียไต๋ จำ�กัด บริษัทสัญชาติไทยซึ่งทำ�ธุรกิจด้านนวัตกรรมการเกษตร ก็หันมาใส่ใจ
นวัตกรรมที่เกี่ยวกับสุขอนามัยเช่นกัน โดยมี 2 ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์นวัตกรรมสุข
อนามัย ภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์ ใหม่ Urbanize & Innovation คือ สเปรย์ไอโซลเทค (i-Sol Tech)
และเจียไต๋ ฟิซซี่ พาวเดอร์ (Chia Tai Fizzy Powder)

สเปรย์ไอโซลเทค
(i-Sol Tech)

สเปรย์ ไ อโซลเทคเป็ น สเปรย์ ฆ่ า เชื้ อ
ที่คิดค้นและพัฒนาร่วมกับสำ�นักงานพัฒนา
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ
(สวทช.) เป็นนวัตกรรมทำ�ความสะอาด ที่
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ปราศจากแอลกอฮอล์ สารพิษ และน้ำ�หอม
มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเชื้อจุลินทรีย์ ทั้งไวรัส แบคทีเรีย และ
รา นอกจากนั้นยังมีเทคโนโลยีฟิล์มเคลือบ
อนุ ภ าคนาโนที่ ช่ ว ยให้ ส ารฆ่ า เชื้ อ ติ ด กั บ
พืน้ ผิวได้นานยิง่ ขึน้ เป็นเสมือนเกราะป้องกัน
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เชื้อโรค ไอโซลเทคเหมาะกับการใช้ทดแทน
แอลกอฮอล์ โดยสามารถใช้ฉีดพ่นลงบน
วัตถุได้ โดยตรงทั้งเฟซชิลด์ โทรศัพท์มือถือ
เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ ลูกบิดประตู ราวจับ
สุขภัณฑ์ ฯลฯ ได้อย่างปลอดภัย

ระเบี
ย
ง
ข่าววิทย์เทคโนฯ ไทย

เจียไต๋ ฟิซซี่ พาวเดอร์
(Chia Tai Fizzy
Powder)

เจียไต๋ ฟิซซี่ พาวเดอร์ เป็นผลิตภัณฑ์
ล้างสารพิษกลุ่มยาฆ่าแมลงที่ตกค้างบนผัก
และผลไม้ ใช้ ง านง่ า ยและสะดวก เพียง

ผสมสารละลายลงในน้ำ�สะอาด ผลิตภัณฑ์
จะทำ � ลายโมเลกุ ล ของสารเคมี ต กค้ า งให้
สลายตัวอยูใ่ นรูปของสารไม่มพี ษิ จึงปลอดภัย
ทั้ ง ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภคและสิ่ ง แวดล้ อ ม โดย
นวัตกรรมนี้ ได้รบั รางวัลด้านนวัตกรรมระดับ
สากล อาทิ รางวั ล เหรี ย ญเงิ น จากเวที
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International Invention Innovation
Competition in Canada – ICAN 2019
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.
thansettakij.com/content/441959
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หน้ข่าาววิต่ทย์า- ง
เทคโนฯ โลก

ผลการทดสอบวัคซีนต้านโควิด 19
ของประเทศฝั่งตะวันตกส่งสัญญาณดี
ในช่วงเดือนกรกฎาคมทีผ
่ า่ นมา มีผลการทดสอบวัคซีนโควิด 19 ในประเทศฝัง
่ ตะวันตกออกมา
เป็นระยะ ซึง
่ ล้วนให้ผลดี เริม
่ จากผลการทดสอบวัคซีนของบริษท
ั โมเดอร์นา (Moderna) บริษท
ั
เทคโนโลยีชีวภาพสัญชาติอเมริกัน ซึ่งร่วมพัฒนาโดยนักวิจัยจากสถาบันโรคภูมิแพ้และโรค
ติ ด เชื้ อ แห่ ง สหรั ฐ ฯ ให้ สั ญ ญาณที่ ดี ใ นการสร้ า งภู มิ ต้ า นทานแก่ อ าสาสมั ค รในระยะที่ ส อง
และกำ�ลังจะทดสอบวัคซีนระยะที่สามในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ในกลุ่มอาสาสมัคร
30,000 คน ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา

ทาง

ด้านฝัง่ อังกฤษมีผลการทดสอบวัคซีนทีว่ จิ ยั
โดยนักวิจยั มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ซึง่ ได้
ร่วมกับบริษัทเวชภัณฑ์แอสตราเซเนกา ในการทดสอบกับกลุ่ม
อาสาสมัครจำ�นวน 1,000 คน ออกมาเช่นกัน มีผลตีพิมพ์ ใน
วารสารทางการแพทย์ เดอะ แลงแซ็ท ยืนยันว่า วัคซีนชนิดนี้
ช่วยกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำ�งานเพื่อสร้างสาร
ภูมิต้านทานที่ใช้ ในการป้องกันเชื้อก่อโรคโควิด 19 และยังสร้าง
การตอบสนองให้เซลล์ต่อสู้กับไวรัสชนิดนี้ด้วย
สำ � หรั บ การทดสอบวั ค ซี น ของมหาวิ ท ยาลั ย ออกซ์ ฟ อร์ ด
จะดำ�เนินการทดสอบต่อในกลุ่มตัวอย่างราว 10,000 คน ทั้ง

ในอังกฤษ บราซิล แอฟริกาใต้ รวมถึงการทดสอบแยกต่างหาก
ในสหรัฐฯ ซึ่งตั้งเป้าว่าจะรับอาสาสมัครราว 30,000 คน และ
คาดหวังว่าจะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลทีเ่ พียงพอต่อการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของวัคซีนได้เพียงพอในสิ้นปีนี้ เพื่อตัดสินใจว่า
วัคซีนชนิดนี้เหมาะแก่การแจกจ่ายในวงกว้างหรือไม่ ซึ่งในการนี้
มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดและบริษทั แอสตราเซเนกาตัง้ เป้าว่าจะมี
การผลิตออกมาทัง้ หมด 2 พันล้านโดส โดยปัจจุบนั มีหลายประเทศ
รวมถึง สหรัฐฯ เยอรมนี ฝรัง่ เศส อังกฤษ อิตาลี และเนเธอร์แลนด์
ลงนามสัง่ ซือ้ วัคซีนนีจ้ �ำ หลายร้อยล้านโดสแล้ว การส่งมอบชุดแรก
คาดว่าจะเกิดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้หากเป็นไปตามที่วางไว้

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.voathai.com/a/oxford-vaccine-test-shows-good-sign/5509893.html
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“โฮป” ดาวเทียมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ทะยานสู่ดาวอังคารแล้ว
The Hope probe successfully launched from a spaceport in Japan รูปภาพจาก BBC News

ดาวเทียม “โฮป (Hope)” น้ำ�หนัก 1.3 ตัน ทะยานขึ้นสู่อวกาศด้วยจรวด H2-A จาก
ฐานปล่อยจรวดทาเนกาชิมะของญี่ปุ่น ในวันที่ 19 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เป็นการเดินทาง
ระยะทางราว 500 ล้านกิโลเมตร คาดว่าจะถึงจุดหมายในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2564
เพื่อทำ�หน้าที่สำ�รวจสภาพอากาศและภูมิอากาศของดาวอังคาร

เป้า

หมายการเดินทางของดาวเทียมโฮป ทางกลุ่ม
วิ เ คราะห์ โ ครงการสำ � รวจดาวอั ง คาร (Mars
Exploration Program Analysis: MEPAG) ซึง่ เป็นคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาของนาซา ได้เป็นผู้ช่วยกำ�หนดภารกิจเป้าหมายเพื่อ
ให้ได้มาซึง่ ความรู้ใหม่ โดยมีเป้าหมายของการเดินทางเป็นการ
ศึกษาเรือ่ งการเคลือ่ นย้ายของพลังงานผ่านชัน้ บรรยากาศ จาก
ชัน้ บนลงมาชัน้ ล่าง โดยจะทำ�การศึกษาตลอดทัง้ วัน และตลอด
ทุกฤดูของปี นอกนจากนัน้ ดาวเทียมนีจ้ ะแกะรอยฝุน่ ทีล่ อยอยูใ่ น
อากาศ ซึง่ มีอทิ ธิพลอย่างมากต่ออุณหภูมใิ นชัน้ บรรยากาศของ
ดาวอังคารและศึกษาว่าเกิดอะไรขึน้ กับอะตอมทีเ่ ป็นกลางของ
ไฮโดรเจนและออกซิเจนทีบ่ ริเวณจุดสูงสุดของชัน้ บรรยากาศ โดย
มีการตัง้ ข้อสงสัยว่าอะตอมเหล่านีม้ บี ทบาทสำ�คัญต่อการกัดเซาะ
ชัน้ บรรยากาศของดาวอังคารจากอนุภาคทีท่ รงพลังทีอ่ อกมาจาก
ดวงอาทิตย์ การศึกษาในเรือ่ งนีจ้ ะทำ�ให้เข้าใจว่าเหตุใดน้�ำ ส่วนใหญ่
บนดาวเคราะห์จงึ เหือดแห้งไปจากเดิม

ในการสังเกตการณ์เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ ดาวเทียมโฮปจะ
โคจรรอบดาวอังคารในแนวเส้นศูนย์สตู ร ระยะห่างจากดาวอังคาร
ประมาณ 22,000 กิโลเมตร ถึง 44,000 กิโลเมตร การทีต่ อ้ งโคจร
เป็นวงโคจรทีใ่ หญ่และเป็นรูปไข่ เพราะต้องการเห็นถึงพืน้ ผิวดาว
อังคารอย่างละเอียดในทุกช่วงเวลาของวัน ดาวเทียมดวงนีจ้ ะลอย
อยูเ่ หนือภูเขาไฟโอลิมปัสมอนส์ (Olympus Mons) ภูเขาไฟทีใ่ หญ่
ทีส่ ดุ ในระบบสุรยิ ะจักรวาลในช่วงเวลาทีแ่ ตกต่างกันของแต่ละวัน
นอกจากนีจ้ ะมีบางช่วงทีด่ าวอังคารหมุนวนอยูใ่ ต้ดาวเทียมดวงนี้
ด้วย ซึง่ จะทำ�ให้ได้เห็นภาพของดาวอังคารเต็มดวง
ดาวเทียมโฮปดวงนี้ เปรียบเสมือนยานแห่งแรงบันดาลใจ ที่
จะช่วยดึงดูดให้คนหนุม่ สาวในยูเออีและทัว่ ภูมภิ าคอาหรับหันมา
สนใจวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนและการศึกษาระดับสูงมากขึน้
รายละเอียดเพิม่ เติม>>
https://www.bbc.com/thai/international-53408161

27

สิงหาคม 2563

หน้ข่าาววิต่ทย์า- ง
เทคโนฯ โลก

Image by KAREN OSBORN/ SMITHSONIAN

ปลาทะเลพรางตัวในทะเลลึกด้วย
“สีที่มืดมิดที่สุดในโลก”
มีสัตว์ทะเลอย่างน้อย 16 สายพันธุ์ ที่ถูกค้นพบว่าผิวหนังมีสีดำ�เข้มในระดับใกล้
เคียงกับสี “แวนตาแบล็ก (Vantablack)” ซึ่งจัดเป็นสีที่มืดมิดที่สุดในโลก โดย
มีการรายงานในวารสาร Current Biology ว่า นักชีววิทยาจากสหรัฐฯ และ
สหราชอาณาจักรค้นพบสัตว์ทะเลลึกเหล่านีอ
้ าศัยตรงก้นทะเลมืดมิดในระดับความ
ลึกมากกว่า 200 เมตร โดยผิวที่ดำ�สนิทจะช่วยพรางตัวมันจากสัตว์ผู้ล่า

ดร.คาเรน

ออสบอร์ น หนึ่ ง ใน
สมาชิ ก จากสถาบั น
วิจยั สมิธโซเนียน กล่าวว่า เธอเคยประสบปัญหาขณะพยายาม
บันทึกภาพปลาทะเลลึกบางชนิด เนือ่ งจากผิวหนังของพวกมัน
ดูดซับแสงสว่างจากดวงไฟของช่างภาพเอาไว้ได้เกือบทัง้ หมด
ทำ�ให้ภาพออกมาไม่คมชัดและมืดมัว ซึ่ง “มังกรดำ�แปซิฟิก”
คือสัตว์ทะเลลึกที่ถ่ายภาพได้ยากมากที่สุดตัวหนึ่ง
จากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้เธอศึกษาวิธีการ
พรางตัวของสัตว์ทะเลลึกเหล่านี้ และค้นพบว่าบางตัวมีผวิ ดำ�สนิท
จนสามารถดูดซับแสงไว้ ได้มากกว่า 99.956% เทียบเท่า
ความดำ�มืดของสีแวนตาแบล็กที่ดูดซับแสงได้ราว 99.96%
ผลของการวิเคราะห์ผวิ หนังพบว่า พวกมันมีอนุภาคของเม็ดสี
เรียงติดกันแน่นขนัดโดยไม่มีช่องว่าง ซึ่งอนุภาคเหล่านี้ก่อตัว
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เป็นชั้นบางในผิวหนังเพียงชั้นเดียว เม็ดสีมีขนาดและรูปร่าง
ที่เหมาะสมในการกระจายให้แสงผ่านเข้าไปใต้ผิวหนังได้พอดี
และยังสามารถดักจับแสงไม่ให้สะท้อนกลับออกมาได้อีกด้วย
ซึง่ โครงสร้างเหล่านีช้ ว่ ยให้พวกมันสามารถพรางตัวในทะเลลึก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมือ่ มีแสงจากสัตว์ผลู้ า่ เช่น
ปลาตกเบ็ด (anglerfish) ฉายส่องมา หรือเมื่อต้องอำ�พราง
ตนเองไม่ให้เป็นจุดเด่นเมื่อกินปลาหรือสัตว์เรืองแสงเข้าไป
ความรูเ้ รือ่ งดังกล่าวนี้ ทำ�ให้ ดร.ออสบอร์นสามารถคิดค้น
วิธจี ดั แสงให้สามารถถ่ายภาพปลาทะเลลึกผิวมืดได้คมชัด และ
อาจสามารถนำ�ไปประยุกต์ ใช้คดิ ค้นวัสดุสดี �ำ พิเศษเพือ่ เคลือบ
ด้านในของกล้องถ่ายภาพหรือกล้องโทรทัศน์ได้อีกด้วย
รายละเอียดเพิม่ เติม >> https://www.bbc.com/thai/features-53462845
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แนะนำ�แอปดี มีความรู้

Museum Pool

แอปพลิเคชันเดียว เที่ยวทุกพิพิธภัณฑ์
ดาวน์โหลดฟรี

ร ะ บ บ จั ด ก า ร ข้ อ มู ล
พิพิธภัณฑ์แบบเครือข่าย
(Museum Pool) เป็ น
ระบบบริหารจัดการเนือ
้ หา
นำ � ช ม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่
ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง โ ม ไ บ ล์
แอปพลิ เ คชั น นำ � ชมได้
โดยเป็ น แอปพลิ เ คชั น
เดียวที่สามารถเข้าชมได้
ทุกพิพธ
ิ ภัณฑ์ในเครือข่าย

คุณสมบัติของระบบ
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์

- ใช้ได้กบ
ั สมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ต ทีม
่ ก
ี ารแสดงผลขนาด 5 นิว
้ ขึน
้ ไป สามารถรองรับ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 4.4 และระบบปฏิบัติการ iOs ตั้งแต่ 9.0 ขึ้นไป
- แอปพลิเคชันเดียวก็สามารถเข้าได้ทุกพิพิธภัณฑ์ในเครือข่าย และสามารถให้
ข้อมูลด้วย ภาพ ข้อความ เสียง พร้อมทั้งวิดีโอ

ภัณฑารักษ์หรือเจ้าหน้าที่งานจัดแสดงต่างๆ

- เว็บแอปพลิเคชันสำ�หรับบริหารจัดการข้อมูลนำ�ชม
- ข้อมูลสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำ�ชม
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รวิศ ทัศคร

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

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

ไก

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

สาหร่ายมากประโยชน์ ทรงคุณค่าทางอาหาร

คุณผู้อ่านคงทราบว่าในทวีปเอเชียของเราการนำ�สาหร่ายมาเป็นอาหารมนุษย์นั้นมีสูง และกระแสการบริโภคสาหร่ายก็กำ�ลัง
แพร่ไปสู่ทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และยุโรปเช่นกัน ในประเทศญี่ปุ่น จีน และเกาหลีนั้น ร้อยละ 5 ของอาหารที่คนรับประทานนั้น
มีสาหร่ายสีเขียวเป็นส่วนประกอบ [6]

ภาพจาก https://www.flickr.com/photos/stevendepolo/15550649789
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ภาพจาก https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cladophora_glomerata_in_a_wave_at_Govik_3.jpg

สาหร่ายไกจากลำ�น้ำ�น่าน เคยมีผู้วิจัยเอาไว้ [8] พบว่า สาหร่าย
ที่เจริญในแหล่งน้ำ�ธรรมชาติ จะประกอบด้วยคาร์ โบไฮเดรต
ร้อยละ 62.8–74.5 โปรตีนร้อยละ 9–17.3 แต่จากข้อมูลที่พบว่า
อาจมีโปรตีนสูงถึงร้อยละ 24.8 ใยอาหารร้อยละ 17.5
ตั ว เลขข้ า งต้ น นี้ อ าจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปตามสถานที่ ที่
สาหร่ายเจริญ คุณภาพน้�ำ แสง และปัจจัยอืน่ ๆ เนือ่ งจาก ศิรเิ พ็ญ
และคณะ [18] เคยทดลองเพาะเลี้ยงสาหร่ายไกด้วยน้ำ�ทิ้งจาก
โรงอาหาร และพบว่าสาหร่ายทีเ่ ลีย้ งในห้องปฏิบตั กิ ารในอ่างแก้ว
ระบบน้ำ�วน มีโปรตีนร้อยละ 31.49 คาร์ โบไฮเดรตร้อยละ 20.78
ไขมันร้อยละ 4.17 ใยอาหารร้อยละ 19.20 ความชื้นร้อยละ 8.71
และเถ้าร้อยละ 27.33 โดยน้ำ�หนักแห้ง
การศึกษาโดยยุวดี และคณะ [20, 21] พบว่า สาหร่ายไกแห้ง
ทุก 100 กรัม จะมีโปรตีนร้อยละ 28 คาร์ โบไฮเดรตร้อยละ 30.34

สาหร่ายน้ำ�จืดสีเขียวในสกุล Cladophora นั้นเป็นแหล่ง
อาหารที่ ได้รับการบริโภคกันอย่างกว้างขวางในประเทศฝรั่งเศส
ในรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา และในประเทศไทย [7] โดยสาหร่าย
Cladophora นั้นเป็นแหล่งของเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำ�เป็น
ต่อร่างกายอีกด้วย [9] จึงมีการเติมเข้าไปในขนมปังเพือ่ เสริมคุณค่า
ทางโภชนาการ [10] กรดอะมิโนทีจ่ �ำ เป็นต่อร่างกายในสาหร่ายสกุล
Cladophora นั้น มีปริมาณสูงกว่าของสาหร่ายสไปรูลินา หรือ
สาหร่ายเกลียวทองที่มีการบริโภคสารสกัดเป็นอาหารเสริมกัน
อย่างแพร่หลาย และยังมากกว่าของสาหร่ายสกุล Porphyra
หรือที่เรียกภาษาไทยว่า สาหร่ายสายใบ (หรืออีกชื่อคือ จีฉ่าย
หรือญี่ปุ่นเรียก โนริ ซึ่งเป็นสาหร่ายอัดแผ่นของญี่ปุ่น ที่นำ�มาทำ�
ข้าวห่อสาหร่ายและข้าวปั้น) เสียอีก [9]
สาหร่ายไกเป็นสาหร่ายน้�ำ จืดทีม่ ศี กั ยภาพ มีคณ
ุ ค่าทางอาหารสูง
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ไขมันร้อยละ 6.81 ใยอาหารร้อยละ 19.29 ความชืน้ ร้อยละ 13.19
และเถ้าร้อยละ 20.80 โดยน้ำ�หนักแห้ง และพบเกลือแร่และ
วิตามินดังนี้ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินอี แคลเซียม โซเดียม
แมกนีเซียม แมงกานีส เหล็ก ทองแดง และสังกะสี จำ�นวน
169.50, 541.10, 4.20, 943.90, 716.90, 170.50, 5.36, 162.00,
310.00 และ 0.65 มิลลิกรัม ตามลำ�ดับ ซึ่งทำ�ให้ผลิตภัณฑ์
อาหารต่างๆ ที่ใช้สาหร่ายชนิดนี้เป็นวัตถุดิบมีคุณค่าทางอาหาร
เป็นอย่างดี โดยในชุดงานวิจัยโครงการดังกล่าวได้ศึกษาการนำ�
สาหร่ า ยไกมาแปรรู ป เป็ น สู ต รอาหารที่ ผ สมไกถึ ง 24 ชนิ ด
ได้แก่ บะหมี่สาหร่ายไกสดและแห้ง น้ำ�พริกตาแดง น้ำ�พริกเผา
น้�ำ พริกแคบหมู น้�ำ หริกหมู น้�ำ พริกนรก โจ๊ก สาหร่ายแผ่นกรอบปรุงรส
ขนมปังแป้งข้าวเหนียวอบกรอบ สาหร่ายแผ่น ขนมปังกรอบเค็ม
เค้กเนย ข้าวเกรียบ คุกกี้ ทองม้วน พิมพ์กรอบ ข้าวแต๋น ข้าวเม่า
แครกเกอร์ ทอดมัน และไกแผ่นชุบแป้งทอด ซึ่งผู้สนใจนำ�สูตร
ไปพั ฒ นาต่ อ สามารถสื บ ค้ น เอกสารรายงานฉบั บ ดั ง กล่ า วได้
จาก สกว.
หลายคนในภาคอื่นๆ ของไทยที่ ไม่ใช่คนเมืองเหนือ ยังไม่
คุ้นเคยกับสาหร่ายชนิดนี้ และมีข้อสงสัยในความปลอดภัยใน
การบริโภค ซึ่งอันที่จริงแล้วไกเป็นอาหารที่มีการบริโภคกันมา
ช้านาน แต่กม็ งี านวิจยั ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับความปลอดภัยต่อการบริโภค
และแสดงหลักฐานสนับสนุนว่า ไกปลอดภัยต่อการบริโภค โดยมี
การสกัดสารจากสาหร่ายไก ศึกษาในหนูทดลอง และทดสอบวัด
ค่าความเป็นพิษแบบกึ่งเรื้อรัง (sub chronic toxicity) และความ
เป็นพิษเฉียบพลัน (acute toxicity test) และไม่พบว่ามีความเป็นพิษ
หรือมีการเปลี่ยนแปลงการทำ�งานของตับหรือไตของหนูทดลอง
แต่อย่างใด [1]
เคยมีงานวิจัยที่ศึกษาความสามารถในการต่อต้านอนุมูล
อิสระของสาหร่ายไก [2] โดยพบว่า ทั้งสาหร่ายไกที่เก็บมาจาก
แม่น้ำ�น่านและที่เพาะเลี้ยงมีความสามารถในการต้านอนุมูล
อิ ส ระ และปริ ม าณสารประกอบกลุ่ ม ฟิ น อลิ ก ไม่ มี ค วามแตก
ต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ สารประกอบในกลุ่มฟินอลิกถือเป็น
โภชนเภสัชหรือกลุ่มอาหารที่มีสมบัติเป็นยา ซึ่งสรรพคุณที่ดี
ต่อสุขภาพคือมีสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่จะส่งผลเสีย
ต่อร่างกาย ทำ�ให้เกิดการเสื่อมและแก่ชราของเซลล์ จึงช่วยใน

ด้านสุขภาพนั่นเอง โดยสารที่พบจะมีไอโซเคอร์ซีทิน แคทิชิน
กรดแทนนิก ไฮโดรควินิน เคอร์ซีทิน รูติน กรดแกลลิก และ
แคมเฟอรอล
นอกจากนี้ยังพบจากการศึกษาในสัตว์ทดลองว่า สารสกัด
สาหร่ายไกมีฤทธิ์เป็นสารต้านภาวะเบาหวาน และมีฤทธิ์เป็นสาร
ต้านอนุมูลอิสระในหนูทดลองได้อีกด้วย [4] โดยหนูขาวกลุ่ม
เบาหวานจะมีระดับน้�ำ ตาลและไตรกลีเซอไรด์ในพลาสมาสูง ร่วมกับ
การมีภาวะที่ดื้อต่ออินซูลินอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ โดยหนูขาว
กลุม่ เบาหวานควบคุมจะมีการแสดงออกของยีนกลูตาไทโอนเพอร์
ออกซิเดสร่วมกับภาวะไขมันออกซิเดชันในเนือ้ เยือ่ ไตสูง ซึง่ หนูขาว
กลุ่มที่ ได้รับสารสกัดจากสาหร่ายไกสามารถลดค่าเหล่านี้ลงได้
ใกล้เคียงกับหนูขาวในภาวะปกติ ซึ่งจากผลการศึกษา ผู้วิจัยยัง
ได้มองเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาสารสกัดจากสาหร่ายไกให้
เป็นทางเลือกในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และป้องกันภาวะ
แทรกซ้อนทางไตที่เกิดจากโรคเบาหวานอีกด้วย
ในแง่ของการเป็นอาหารนัน้ สาหร่ายไกทีเ่ ป็นเส้นสายทีย่ งั ไม่
แก่จัดนั้น ได้มีการนำ�มาประกอบอาหารจำ�พวกยำ�และสลัด เพื่อ
ช่วยป้องกันอาการท้องผูก และสารทีม่ ฤี ทธิท์ างชีวภาพต่างๆ ในตัวมัน
ยังช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้อกี ด้วย [11,12,13] สาหร่ายไก
เป็นแหล่งของสารกลุม่ โพลีแซกคาไรด์ทเี่ ป็น complex crystalline
polysaccharides และ ulvans ซึ่งเป็นโพลีแซคคาไรด์ที่มีหมู่
ซัลเฟตที่มีสมบัติในการเกิดเจล ซึ่งมีฤทธิ์ทางชีวภาพในการช่วย
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย ต้านไวรัส เป็นสารต่อต้าน
อนุมูลอิสระ ต่อต้านภาวะไขมันสูงในเลือด และต่อต้านมะเร็ง
อีกด้วย [14] ด้วยเหตุนี้จึงมีศักยภาพในการนำ�มาใช้ ในงานด้าน
ยา เภสัชกรรม อาหาร และเครื่องสำ�อาง [15]
นอกจากความสำ�คัญในแง่ของการใช้เป็นอาหารของมนุษย์
สาหร่ายไกมีความสำ�คัญในฐานะของพืชอาหารสัตว์น้ำ�ในแถบ
ลุม่ น้�ำ โขงและแม่น�้ำ น่านอยูแ่ ล้ว จึงมีศกั ยภาพในการนำ�มาใช้เป็น
อาหารสำ�หรับอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ�ได้อีกด้วย โดยมีการศึกษาที่
พบว่า เมื่อทดลองป้อนสาหร่ายไกให้กุ้งก้ามกราม [3] พบว่ากุ้งที่
เลีย้ งด้วยสาหร่ายไกจะมีน�้ำ หนักเฉลีย่ สุดท้ายและขนาดความยาว
ของกุง้ สูงกว่ากุง้ ทีเ่ ลีย้ งด้วยอาหารที่ไม่ได้ผสมสารหร่ายไกอย่างมี
นัยสำ�คัญ นับว่าในฐานะแหล่งอาหารสัตว์น้ำ�นั้น สาหร่ายไกใช้ได้
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ผลดีมาก จึงมีผสู้ นใจพยายามนำ�มาวิจยั เพาะเลีย้ ง เพือ่ ใช้ทดแทน
อาหารปลา [7,16] ใช้เป็นแหล่งโปรตีนสำ�หรับอาหารเม็ดเลี้ยง
ปลานิล [17] และมีทดลองวิจยั การเพาะเลีย้ งในประเทศไทยเพือ่
ศึกษาผลของการใช้เลี้ยงปลาบึก [18,19] ซึ่งพบว่าสามารถผสม
สาหร่ายไกลงในอาหารปลาทดแทนอาหารโปรตีนสูงจากแหล่ง
อืน่ ได้ถงึ ร้อยละ 15 ของสูตร ส่งผลให้ตน้ ทุนการผลิตเนือ้ ปลาบึก
ต่ำ�ลง และยังส่งผลต่อการเพิ่มระดับคุณค่าทางโภชนาการ และ
แคโรทีนอยด์ ในเนื้อปลาบึกได้อีกด้วย

เป็นเวลา 12 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 25–28 องศาเซลเซียส [5] โดย
พบว่าการใช้น้ำ�สกัดจะให้ปริมาณสารสกัดมากที่สุด แต่การใช้
เอทานอลในการสกัดจะให้ปริมาณสารน้อยกว่า แต่มปี ริมาณของ
สารกลุ่มฟินอลิกและคลอโรฟิลล์มากกว่า โดยการใช้สารละลาย
เอทานอลความเข้มข้น 60% โดยปริมาตร จะให้ค่าแอกทิวิตีของ
สารป้องกันการเกิดออกซิเดชันมากที่สุด เมื่อนำ�ไปวิเคราะฤทธิ์
ต้านทานอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และ ABTS โดยสารกลุ่ม
ฟีนอลิกหลักๆ ที่พบในสารสกัด เมื่อนำ�ไปวิเคราะห์ด้วยวิธีลิควิด
โครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมทรี(LC/MS) ได้แก่ เคอร์ซีทิน
ไอโซเคอร์ซีทิน และไฮโดรควินิน
นอกจากวิธกี ารสกัดด้วยน้�ำ ธรรมดา และสารละลายเอทานอล
ที่สภาวะปกติแล้ว ยังมีการใช้ไมโครเวฟที่กำ�ลัง 800 วัตต์มาช่วย
ในการสกัดโดยใช้ตัวทำ�ละลายเป็นน้ำ� สารละลายเอทานอล
ที่ 70% และสารละลายเมทานอลที่ 70% ซึง่ พบว่าสำ�หรับปริมาณ

วิธก
ี ารสกัดสารจากสาหร่ายไก

สาหร่ายไกมีประโยชน์ทั้งในการใช้งานแปรรูปเป็นอาหาร
แปรรูปชนิดต่างๆ ในระดับอุตสาหกรรม และการนำ�มาสกัดเอา
สารภายในตัวของมันเพือ่ ทีจ่ ะนำ�ไปใช้ประโยชน์ ตัวอย่างเช่น เคย
มีผู้ศึกษาพบว่า สารสกัดจากสาหร่ายไกสามารถใช้งานเป็นสาร
ต่อต้านอนุมูลอิสระเพื่อป้องกันการหืนของปลาโอลาย (Eastern
little tuna) ได้เป็นอย่างดี โดยการสกัดด้วยการใช้น้ำ�เทียบกับ
การใช้เอทิลแอลกอฮอล์เป็นตัวกลางในการสกัด โดยใช้สัดส่วน
สาหร่ายผง 10 กรัม ต่อตัวกลางในการสกัด 250 มล. แล้วนำ�ไป
ผ่านเครื่องโฮโมจีไนเซอร์ที่ 10000 g เป็นเวลา 2 นาที แล้วกวน
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ข้อกำ�หนดของสนามไฟฟ้าที่ใช้ ในงานวิจยั ต่างๆ ข้างต้น คือใช้
เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้าขนาด 40 kV-10 kA ซึ่งให้ความเข้มสนาม 20
kV/cm และ 40 kV/cm จำ�นวนพัลส์ 600 ครั้งต่อเนื่อง ที่ความถี่
0.5 Hz ใช้เวลานาน 0.01-6 ms และมีพัลส์เป็นรูป exponential
decay ซึ่งพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของผลผลิตที่สกัดได้อย่างมีนัย
สำ�คัญในสาหร่าย Parachlorella kessleri โดยที่ 40 kV/cm ให้ผล
ที่มากกว่า โดยประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นยังขึ้นกับชนิดของสาหร่าย
ด้วย [22,24] ในขณะที่สาหร่ายคลอเรลลาพบว่าการใช้ความเข้ม
สนามที่ 5 และ 15 kV/cm ไม่เพียงพอต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการสกัดสาร ซึ่งผู้วิจัยให้ความเห็นว่าอาจเพราะผนังเซลล์มี
ความหนา [23] และในข้อมูลอีกแหล่งหนึง่ รายงานว่าที่ 17.1 kV/cm
ก็ยังปลดปล่อยออกมาเพียงโปรตีนที่มีน้ำ�หนักโมเลกุลต่ำ�เท่านั้น
[26] ซึ่งมีข้อคิดเห็นว่าสนามไฟฟ้าแบบพัลส์สามารถช่วยเสริม

สารที่ ส กั ด ได้ การใช้ น้ำ � และไมโครเวฟช่ ว ยในการสกั ด จะให้
ปริมาณสารสกัดมากทีส่ ดุ และมีปริมาณสารฟินอลิกมากทีส่ ดุ ด้วย
ในขณะที่หากเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มที่ละลายน้ำ�
ได้น้อยหรือไม่ละลาย (hydrophobic antioxidants) การใช้
สารละลายเอทิลแอลกอฮอล์ 70% ละลายและกวน โดยไม่ใช้
ไมโครเวฟจะให้ปริมาณสารออกมามากที่สุด [30]
นอกจากนี้ยังมีผู้ทดลองใช้กระบวนการสกัดด้วยของไหล
เหนือวิกฤติ (Supercritical Fluid Extraction, SFE) โดยใช้อณ
ุ หภูมิ
ที่ 40oC ความดัน 300 bar ใช้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวทำ�ละลาย
และใช้สารละลายเอทานอล 11.4% เป็นตัวทำ�ละลายร่วม ซึ่ง
ผู้วิจัยจากประเทศโปแลนด์ [29] รายงานว่าพบสารแคโรทีนอยด์
เด่นในสารสกัดจากไกคือฟูโคแซนทิน ซึ่งเป็นสารต่อต้านอนุมูล
อิสระที่มีฤทธิ์สูง ซึ่งตามปกติจะเกิดในพวกสาหร่ายสีน้ำ�ตาล
สารสกัดจากไกมีประโยชน์มาก แล้วมีวิธีไหนอีกที่ช่วยทำ�ให้
สกัดสารออกมาได้มากขึ้นบ้าง
ข้ า งต้ น สารละลายเอทิ ล แอลกอฮอล์ 60% ใช้ เ ป็ น ตั ว
ทำ�ละลายเพื่อสกัดสารจากสาหร่ายไกได้ดี แต่ในอุตสาหกรรมได้
มีผู้ศึกษาวิธีการใช้กระบวนการนำ�สาหร่ายชนิดอื่นๆ ผ่านเข้าไป
ในสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ (pulsed electric field) เพื่อทำ�ให้เซลล์
มีความพรุนเพิม่ ขึน้ จากสนามไฟฟ้า เพือ่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพของ
การสกัด การใช้เพือ่ ลดจุลนิ ทรียป์ นเปือ้ น รวมถึงการใช้คลืน่ เสียง
ความถีส่ งู ช่วยทำ�ให้ผนังเซลล์แตก ซึง่ สาหร่ายทีม่ กี ารนำ�มาทดลอง
ทำ�เพื่อสกัดไขมัน โปรตีน และสารชีวภาพอื่นๆ ได้แก่ สาหร่าย
ขนาดเล็กที่นิยมนำ�มาสกัดสารเพื่อใช้ ในอุตสาหกรรมความงาม
และอาหารเสริม เช่น สาหร่ายเกลียวทองหรือสไปรูลินา ที่ใน
ประเทศไทยมีความนิยมมากในปัจจุบัน และสาหร่ายคลอเรลลา
(C. vulgaris และ C. sorokiniana) ซึง่ เป็นสาหร่ายกลุม่ ทีเ่ ป็นแหล่ง
อาหารเสริมโปรตีนสูงทีใ่ ช้กนั มากในประเทศญีป่ นุ่ รวมไปถึงสาหร่าย
น้�ำ เค็มขนาดเล็กอย่าง Nannochloropsis sp. ซึง่ ในไทยพบในอ่าวไทย
และสาหร่ายน้�ำ จืดขนาดเล็กอย่าง Parachlorella kessleri ทีศ่ กั ยภาพ
ในการนำ�ไปสกัดไขมัน [22,23,24,25,26,27] ซึ่งนอกจากสาหร่าย
แล้ว การใช้สนามไฟฟ้าแบบพัลส์ยงั มีการนำ�ไปใช้ชว่ ยในการสกัด
สารในกลุม่ แคโรทีนอยด์จากยีสต์สายพันธุ์ Rhodotorula glutinis
อีกด้วย [28]

รูปที่ 5 ภาพถ่ายภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเลกตรอนแบบ field emission
scanning electron microscope (FESEM) ซึ่ ง แสดงถึ ง พื้ น ผิ ว ที่
เปลี่ยนแปลงไปของ biochar จากสาหร่ายไก ก่อนปรับสภาพ (a และ b)
และหลังจากการปรับสภาพด้วยกรดไนตริก (d และ e) เพื่อทดสอบการนำ�
ไปใช้เป็นขั้วของตัวเก็บประจุยิ่งยวด (supercapacitors) (ที่มา [33])
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ร้อยพัน
วิทยา
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดได้ แต่ให้ ใช้ร่วมกับวิธีอื่นที่
ให้ผลมากกว่า เช่นการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ส่วนในงานที่ใช้
ลดจุลินทรีย์ปนเปื้อนของสาหร่ายคลอเรลลา จะใช้เครื่องกำ�เนิด
พัลส์ที่ให้สัญญาณพัลส์เป็นรูปแท่ง (rectangular pulse) ที่แต่
ละพัลส์กินเวลา 2–100 ns ที่ความต่างศักย์ 2–20 kV ทำ�ให้ได้
ความเข้มสนามไฟฟ้าในช่วง 5–100 kV/cm ที่ความถี่ 1–35 kHz
โดยทีมวิจัยเลือกใช้ความเข้มที่ 27.43 kV/cm, 39.64 kV/cm
และ 49.79 kV/cm ตามลำ�ดับ ซึ่งพบว่าสามารถลดปริมาณ
เชื้อปนเปื้อนลงได้อย่างมีนัยสำ�คัญเมื่อเทียบกับสาหร่ายที่ ไม่ได้
ผ่านสนามไฟฟ้าแต่ทั้งนี้จะตั้งเป้าให้ลดเชื้อปนเปื้อนลงไม่มาก
เนื่ อ งจากผู้ วิ จั ย ต้ อ งการให้ เ ซลล์ ข องสาหร่ า ยยั ง มี ชี วิ ต อยู่
เพียงต้องการลดการปนเปื้อนของเชื้อเพื่อใช้ ในการเลี้ยงใน
ระบบปิดเท่านั้น [25]
ความสำ�คัญในแง่พลังงานทางเลือกและวัสดุแห่งอนาคต
อันที่จริงสาหร่ายไกไม่ได้ขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังขึ้น
ในอีกหลายประเทศ เช่น ในทะเลสาบใหญ่ห้าแห่งในสหรัฐฯ
ประเทศญี่ ปุ่ น จี น โปแลนด์ พื้ น ที่ แ ถบชายทะเลแคสเปี ย น
ตอนเหนือของอิหร่าน ในประเทศเหล่านั้นที่ ไม่รู้จักการบริโภค
สาหร่ายไกเป็นอาหารเหมือนคนไทย จึงไม่มีการเก็บเกี่ยว ทำ�ให้
เกิดการเจริญของสาหร่ายเป็นจำ�นวนมาก ซึง่ ในประเทศเหล่านัน้
กลับมองว่าสาหร่ายไกก่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้าส่งคนไทย
ไป สาหร่ายอาจลดจำ�นวนลงอย่างรวดเร็วนะครับ เหมือนที่มีข่าว
หอยนางรมล้นชายฝั่งแถบสแกนดิเนเวียนหลายข่าวเมื่อไม่นาน
มานี้ ทั้งนอร์เวย์และเดนมาร์ก จนมีชาวโซเชียลไทยแชร์และ
กล่าวกันว่าวิธีแก้คือส่งคนไทยไปพร้อมกับน้ำ�จิ้มซีฟู้ด–ผู้เขียน)
เมื่อเป็นเช่นนั้น จึงมีความพยายามในการใช้สาหร่ายที่มีปริมาณ
มากเกินพอดี เพือ่ เป็นแหล่งพลังงานทางเลือก โดยใช้กระบวนการ
เผาไหม้ทอี่ ณ
ุ หภูมสิ งู (thermal pyrolysis) เพือ่ เปลีย่ นมันเป็นก๊าซ
เชื้อเพลิงที่มีไฮโดรเจนในสัดส่วนที่สูง รวมถึงน้ำ�มันจากวัสดุ
ชีวภาพ (bio-oil) และถ่านชีวภาพ (bio-char) เพือ่ ใช้เป็นเชือ้ เพลิง
ทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนได้อีกด้วย [31,32]
นอกจากนี้ ถ่ า นชี ว ภาพที่ ไ ด้ จ ากไกยั ง มี ก ารค้ น พบว่ า มี
ศักยภาพสูงในการนำ�ไปใช้ทำ�วัสดุขั้วของตัวเก็บประจุยิ่งยวด ซึ่ง
เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าจำ�นวนมากๆ และบางชนิดก็ทำ�งานได้ โดย
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ไม่ใช้ปฏิกิริยาทางเคมีอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันตัวเก็บประจุพวกนี้
คาดว่าจะนำ�มาใช้แทนแบตเตอรีใ่ นอนาคต โดยถ่านจากสาหร่ายไก
แม้กอ่ นปรับสภาพด้วยกรดก็ถอื ว่ามีความสามารถในการเก็บประจุ
ได้สูงอยู่แล้ว คือ 197.8 F/g แต่เมื่อปรับสภาพด้วยกรด ก็ยิ่งมี
ความจุในการเก็บประจุ สูงยิง่ ขึน้ ไปอีก คือ 376.7 F/g ทีเดียว [33]
ความน่าสนใจในแง่ของวัสดุยังไม่หมดเพียงเท่านี้ มีรายงาน
ด้วยว่า สาหร่าย Cladophora rupestris ซึ่งเป็นสาหร่ายน้ำ�จืด
สีเขียวในสกุลเดียวกับสาหร่ายไก ยังสามารถนำ�ไปสกัดเอาผลึก
เซลลูโลสขนาดนาโน (cellulose nanocrystals, CNCs) ออกมา
ใช้ ง านเพื่ อ เสริ ม ความแข็ ง แรงให้ กั บ ฟิ ล์ ม ที่ ทำ � จากแป้ ง เพื่ อ
เป็นวัสดุคอมโพสิตระดับนาโนได้อีกด้วย [34] จัดเป็นกลุ่มสาร
nanofillers เสริมความแข็งแรงให้กับฟิล์มพลาสติก สำ�หรับ
อุตสาหกรรมผลิตฟิล์มเทอร์ โมพลาสติกที่ดัดแปลงมาจากแป้ง
ซึง่ นำ�ไปใช้งานด้านวิศวกรรมเนือ้ เยือ่ การจ่ายตัวยา ส่วนประกอบ
อุปกรณ์อเิ ลกทรอนิกส์ได้ ซึง่ เป็นประโยชน์ ในการใช้งานในระดับ
เทคโนโลยีชั้นสูงทั้งสิ้น
ส่งท้าย ...
อ่านมาถึงตรงนี้ ทุกคนคงได้ทราบแล้วว่า สาหร่ายไกเป็น
สาหร่ายสารพัดประโยชน์ ที่มีคุณค่าซ่อนอยู่ในตัวอย่างมหาศาล
ทัง้ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา เครือ่ งสำ�อางค์ การแพทย์
รวมไปถึงเชื้อเพลิง และอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย สาหร่ายไกจึง
เป็นทรัพยากรธรรมชาติทสี่ �ำ คัญยิง่ ของชาติทที่ กุ คนต้องตระหนัก
และนั บ วั น จะลดน้ อ ยลงไปทุ ก ที จากความเสื่ อ มโทรมของ
ลำ�น้ำ�น่านและลุ่มน้ำ�โขงที่เกิดทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ มลพิษจากสารเคมีการเกษตร และการกระทำ�ของมนุษย์
เช่น การสร้างเขื่อน ผู้เขียนหวังว่าบทความนี้คงจะมีประโยชน์
ในการกระตุ้นให้เกิดความเคลื่อนไหวในการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรนี้ในอนาคตต่อไป
เอกสารอ้างอิง
https://www.nstda.or.th/sci2pub/cladophora-ref/
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ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร.ป๋วยอุ่นใจ | http://www.ounjailab.com
นักวิจัยชีวฟิสิกส์และอาจารย์ประจำ�ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นักสื่อสารวิทยาศาสตร์
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เรื่องราวแห่งพืชพันธุ์
จากงานศิลป์
“ภาพหนึง
่ ภาพสือ
่ แทนถ้อยคำ�ได้นบ
ั ร้อยพัน” และในถ้อยคำ�เหล่านัน
้ อาจมี
นัยและข้อมูลอืน
่ ๆ อีกมากมายแอบซ่อนไว้อยูด
่ ว
้ ยภายใต้ฝแ
ี ปรงอันวิจต
ิ ร
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อีฟ

เด สเมท (Ive De Smet)
นั ก พฤกษศาสตร์ จ าก
มหาวิทยาลัยเกนต์ (Ghent University)
ประเทศเบลเยี่ ย ม เชื่ อ ว่ า ภาพศิ ล ปะ
จากยุคต่างๆ นอกจากจะสวยงามในยาม
ชื่นชมแล้วยังแฝงนัยแห่งวิทยาศาสตร์
ไว้ ให้เราค้นหาอีกมาก
เขากับนักประวัติศาสตร์ศิลปะ เดวิด
เฝอร์เกาเวน (David Vergauwen) จาก
แอมาแรนท์ (Amarant) ได้เริม่ สนใจศึกษา
ภาพวาดในยุคต่างๆ โดยเน้นที่พืชผลไม้ที่
มีรปู ร่าง สี หรือขนาดทีเ่ ปลีย่ นไป ตัง้ แต่ได้
เห็นภาพของแผงผลไม้ โดยจิตกรเฟลมิช
(Flemish artist) ฟรานซ์ สไนเดอร์ (Frans
Snyders) ที่วาดไว้ ในศตวรรษที่ 17

เขาสั ง เกตเห็ น ว่ า แตงโมในภาพมี
เนือ้ ในสีขาวซีด แทนทีจ่ ะแดงชุม่ ฉ่�ำ เหมือน
ที่เรารับประทานกันอยู่ในปัจจุบัน
จากการศึกษาภาพอืน่ ๆ ในยุคเดียวกัน
พบว่าแตงโมในยุคนัน้ มีสองสี ทัง้ แดงและ
ขาว ซึง่ ตัวแปรทีท่ �ำ ให้แตงมีสตี า่ งกันก็คอื
ยีนทีค่ วบคุมการสร้างไลโคปีน (lycopene)
ที่เป็นรงควัตถุสีแดงนั่นเอง
“น่าจะเป็นการกลายพันธุ์บางอย่าง
ที่กีดกันไม่ให้เกิดการสะสมรงควัตถุใน
เนื้อแตง ซึ่งด้วยความรู้ทางพันธุศาสตร์
พืชในปัจจุบันที่มีอยู่ เราจะสามารถศึกษา
เจาะลึกเข้าไปในรายละเอียดได้เลยว่าเกิด
อะไรขึน้ กันแน่ในตอนนัน้ ” เด สเมทกล่าว
เด สเมทเผยว่าที่จริงแล้วงานศึกษา

ภาพแผงผลไม้ของฟรานซ์ สไนเดอร์
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วิวฒ
ั นาการของพืชผ่านยุคต่างๆ นัน้ ทำ�ได้
หลายวิธี ทั้งขุดหาซากพืชโบราณมาแล้ว
เอาไปวิเคราะห์ดีเอ็นเอ (บางคนเรียก
โบราณพฤกษคดี (archaeobotany)) หรือ
แม้แต่ศึกษาจากตำ�ราและบันทึกโบราณ
ที่เขียนบรรยายถึงพืชพันธุ์ต่างๆ ไว้อย่าง
ละเอียดก็ทำ�ได้ แต่ไม่มีอะไรที่จะทำ�ให้
เราจินตนาการเห็นภาพได้ง่ายเท่ากับการ
มองเข้าไปในภาพวาดที่เหมือนจริงแล้ว
อิ่มเอมกับข้อมูลที่เห็นด้วยตาตัวเอง
เทคนิ ค การวิ เ คราะห์ แ ละตี ค วาม
จากภาพนี้เรียกว่าการวิเคราะห์ภาพแบบ
ไอโคโนกราฟิก (Iconographic approach)
แต่กม็ ปี ญ
ั หาอยูบ่ า้ งคือศิลปินบางคน
ก็มีความติสต์ และอาจจะใส่จินตนาการ

สภากาแฟ
แฟนตาซีลงไปในภาพ ทำ�ให้ตีความผิดได้
อยู่เหมือนกัน
อย่างถ้าไปเอาภาพเหยือกน้ำ�กับชาม
ผลไม้ (Pitcher and Bowl of Fruit) ของ
พาโบล ปิกัสโซ (Pablo Picasso) มาใช้
ก็คงจะไม่ได้ข้อมูลอะไรเท่าไร
ซึ่งวิธีแก้คือก็คงต้องเลือกภาพวาด
และศิลปินสักหน่อย ดูบริบทรอบๆ ก็นา่ จะ
พอจะเดาได้ ในระดับหนึ่งแล้วว่าภาพนี้
สะท้ อ นภาพความเป็ น จริ ง มากเพี ย งไร
อาจจะต้ อ งศึ ก ษาและเก็ บ ข้ อ มู ล จาก
ภาพวาดให้มากที่สุดก่อนที่จะตีความและ
สรุ ป ผลอะไรออกมา และอาจจะต้ อ ง
มี ก ารเปรี ย บเที ย บกั บ ข้ อ มู ล จากแหล่ ง
อื่นๆ ด้วยว่าข้อมูลที่จะได้นั้นน่าจะเชื่อถือ
ได้สักเพียงไร
ภาพ Pitcher and Bowl of Fruit ของ Pablo Picasso
ตัวอย่างที่เขาเอามาใช้วิเคราะห์เพื่อ
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า วิ ธี ไ อโคโนกราฟิ ก นี่ ใ ช้ ไ ด้ ก็ คื อ กุ ห ลาบ
เพราะเป็นดอกไม้ยอดนิยมที่อยู่คู่กับอารยธรรมมนุษย์
มานานแสนนาน
ดอกกุหลาบเริ่มปรากฏในภาพวาดในยุคอารยธรรม
ไมนอส (minos) หรือยุคสำ�ริดในกรีก ราวๆ หนึ่งพัน
ห้าร้อยปีก่อนคริสตกาล ในภาพ Minoan Blue Bird
Fresco จากพระราชวังคนอสซอส (Knossos palace)
บนเกาะครีต (Crete) และปรากฏในภาพวาดจากยุคต่างๆ
อีกมากมาย
นอกจากนี้ นั ก ผสมพั น ธุ์ กุ ห ลาบยั ง ได้ ทำ � บั น ทึ ก
พงศาวลีและแนวทางการพัฒนาสายพันธุ์กุหลาบพันธุ์
ต่างๆ ไว้อย่างละเอียด อีกทั้งกุหลาบหลายสายพันธุ์ที่
ภาพ Blue Bird Fresco จากอารยธรรมไมนอส ในยุคกรีกโบราณ
เป็นพันธุ์อ้างอิงก็ยังคงถูกปลูกเลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์
กันอยู่และพบเห็นได้ ในทุกวันนี้อีกด้วย
นัน่ ทำ�ให้เราสามารถเปรียบเทียบภาพดอกกุหลาบจาก ในการพัฒนาพันธุ์ การเลือกลักษณะทางพันธุกรรมของนักผสมในแต่ละ
อดีตและในปัจจุบนั กับทีพ่ บในภาพวาดในยุคต่างๆ ได้เป็น ยุค อีกทั้งยังได้เห็นวิวัฒนาการของกุหลาบที่เกิดขึ้นในยุคต่างๆ อีกด้วย
อย่างดี ซึง่ จะช่วยให้นกั วิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจแนวคิด
การวิเคราะห์กหุ ลาบช่วยยืนยันว่าการวิเคราะห์ภาพแบบไอโคโนกราฟิก

41

สิงหาคม 2563

สภากาแฟ

ภาพ The harvesters โดย Pieter Bruegel the Elder

นี้น่าเชื่อถือและเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถ
ใช้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพืชพรรณ
ต่างๆ ในสังคมมนุษย์ได้ค่อนข้างดี
โดยส่วนใหญ่นกั พัฒนาพันธุพ์ ชื มักจะ
เน้นพัฒนาอะไรทีป่ ลูกง่าย ขายได้ และทน
เช่ น ทำ � ให้ สีสวย มี ธ าตุอาหารมากขึ้น
เก็บเกีย่ วง่าย และหนามน้อยลง ยกตัวอย่าง
เช่ น ในภาพเขี ย น “ผู้ เ ก็ บ เกี่ ย ว (The
harvesters)” อันเลื่องชื่อ ของปีเตอร์
เบรอเคิล ผู้พ่อ (Pieter Bruegel the
Elder) ที่ แ สดงอยู่ ใ นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศิ ล ปะ
เมโทรโพลิทัน(Metropolitan Museum
of Art) ในนิ ว ยอร์ ก ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ภาพนาข้าวสาลีในยุโรป ในปี ค.ศ. 1565 ใน
ตอนนั้น ต้นข้าวสาลีมีขนาดใหญ่เทียมหัว
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ผู้เก็บเกี่ยว แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับข้าว
สาลีที่นิยมปลูกกันในปัจจุบันที่มีความสูง
อยู่เพียงแค่เข่าของเกษตรกรเท่านั้น
แต่ถา้ ให้ตามล่าหารูปและก็นง่ั วิเคราะห์
กั น แค่ ส องคน คงทำ � อะไรได้ ไ ม่ ม าก
พวกเขาจึงวางแผนที่จะสร้างฐานข้อมูล
บิ๊ ก ดาต้ า ขนาดใหญ่ โ ดยใช้ พ ลั ง โลก
โซเชี ย ลที่ จ ะช่ ว ยสกรี น หาและโพสต์
รูปของภาพเขียนจากพิพิธภัณฑ์ทั่วโลก
ทีม่ ผี กั ผลไม้ปรากฏอยู่ รวมทัง้ รายละเอียด
ที่แล้วติด hashtag #ArtGenetics
และด้ ว ยข้ อ มู ล ทางพั น ธุ ก รรมที่ มี
ในปัจจุบัน ผนวกกับข้อมูลรายงานและ
บั น ทึ ก อื่ น ๆ ไม่ แ น่ ว่ า รู ป ถ่ า ยภาพเขี ย น
เพี ย งไม่ กี่ ภ าพของคุ ณ อาจจะช่ ว ยเป็ น
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จิ๊กซอว์ที่ทำ�ให้นักวิทยาศาสตร์สามารถ
เข้ า ใจอดี ต และปั จ จุ บั น ของพื ช พรรณ
ธัญญาหารต่างๆ ได้ ในระดับจีโนมเลย
ที เ ดี ย ว ซึ่ ง ข้ อ มู ล เหล่ า นี้ อ าจจะนำ � ไปสู่
การสร้างพืชพันธุ์แห่งอนาคตก็เป็นได้
เดวิด เฝอร์เกาเวนและอีฟ เด สเมท
กำ�ลังจะตีพิมพ์แนวคิดเกี่ยวกับไอโคโน
กราฟิ ก ของพวกเขาในบทความเรื่ อ ง
Genomes on canvas: Artist’s
perspective on evolution of plant-based
foods ในวารสาร Trends in Plant
Science ฉบับเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2020
ใครสนใจสามารถไปตามอ่ า นเพิ่ ม เติ ม
ได้ครับ

ห้องภาพ
สัตว์ปา่
ไทย

ประทีป ด้วงแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เต่าเหลือง

Indotestudo elongata
เต่าเหลืองเป็นเต่าบกทีพ
่ บเห็นตัวได้บอ
่ ยทีส
่ ด
ุ อาศัยอยูต
่ ามพืน
้ ป่า
มักพบในป่าเต็งรัง มีการกระจายในพืน
้ ทีป
่ า่ ทัว
่ ประเทศไทย
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สาระวิทย์
ในศิลป์

สาระวิทย์
ในศิลป์ 10
วริศา ใจดี (ไอซี)
เด็กสาย(พันธุ์)วิทย์สานศิลป์ ชอบเรียนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ สนใจเรื่องเกี่ยวกับอวกาศ
และสัตว์เลี้ยงตัวจิ๋ว เวลาว่างชอบทำ�งานศิลปะ กำ�ลังค้นหาสูตรผสมที่ลงตัวระหว่างวิทย์กับศิลป์
Instagram : iizeewj

“STARGAZING EXPEDITION”
Day 4

ฉบับนี้จะเป็นกิจกรรมที่ 4 ของสัปดาห์ดูดาวของฉันและเพื่อนๆ ที่เวลส์!
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วัน

นี้ฉันกับเพื่อนๆ และอาจารย์ที่
ปรึ ก ษาโครงงานดู ด าวได้ เ ดิ น
ทางไปที่ ใ จกลางเมื อ งคาร์ ดิ ฟ ฟ์ ซึ่ ง เป็ น
เมืองหลวงของเวลส์ พวกเรากำ�ลังจะไปไข
ความลับเรื่อง “เวลา” ปัญหาใกล้ตัวระดับ
จักรวาลกัน !
พอฉันรูข้ า่ วจากกลุม่ Cardiff Astronomical
Society ว่ า ทางสมาคมดาราศาสตร์ ข อง
เมืองคาร์ดิฟฟ์ และคณะดาราศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟฟ์ ได้จัดการบรรยาย
เกี่ยวกับทฤษฎี spacetime ฉันก็รีบจัดแจง
เขี ย นจดหมายติ ด ต่ อ ขอนำ � คณะเพื่ อ นๆ
และคุณครูไปเข้าร่วมฟัง ทางมหาวิทยาลัย
แปลกใจอย่างมาก เพราะงานนี้จัดขึ้นในช่วง
เวลาค่ำ�หลังเลิกงาน สำ�หรับสมาชิกอาวุโส
ของสมาคมดูดาวซึง่ ส่วนใหญ่เป็นผูร้ ู้ ในสาขา
ที่แตกต่างกันไป
แต่มีความสนใจในเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
กับสายวิชาดาราศาสตร์ ฉันจึงได้แต่หวังว่า
พวกเราจะเข้าร่วมฟังการบรรยายด้วยความ
สนุกสนาน และฉันสัญญากับตัวเองว่าฉัน
จะนั่ ง ฟั ง จนจบการบรรยายโดยไม่ มึ น ไป
เสี ย ก่ อ น ! และนี่ เ ป็ น ครั้ ง แรกที่ ฉั น ได้ ไ ป
มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟฟ์
พวกเราหลงอยู่ น านกว่ า จะหาห้ อ ง
บรรยายเจอ เมื่อเปิดประตูเข้าไปก็เป็นไป
ตามที่รู้ล่วงหน้าคือทุกคนที่นั่งในห้องเป็น
ผู้ ใหญ่ที่อยู่ในวัยเกษียณอายุแล้วทั้งนั้น ฉัน
รู้สึกดี และอยากให้มีบรรยากาศเช่นนี้บ่อยๆ
สถานทีท่ ผ่ี อู้ าวุโสมากประสบการณ์ ต่างพืน้ ฐาน
ความรูแ้ ต่มคี วามสนใจในวิทยาศาสตร์เหมือนกัน
สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนสนทนาเรื่องราว
ภายใต้ ข้ อ กำ � หนดเดี ย วกั น คื อ การรั บ ฟั ง
อย่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน
โดยพื้นฐานความรู้ ในเรื่อง spacetime
แล้วฉันมีเพียงน้อยนิด แต่ด้วยความสนใจ
และต้องการทีจ่ ะเข้าใจ ฉันเองจึงมาเพือ่ รับฟัง
และเมื่อการบรรยายเริ่มขึ้นทุกคนในห้อง

ภาพเมืองคาร์ดิฟฟ์ที่ฉันถ่ายในระหว่างทางก่อนถึงมหาวิทยาลัยคาร์ดิฟฟ์
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ก็ตั้งใจฟัง “การบรรยายเรื่อง Time in the
Past, Present and Future บรรยายโดย
ศาสตราจารย์ Fay Dowker ผู้สอนรายวิชา
ฟิสกิ ส์เชิงทฤษฎีประจำ�มหาวิทยาลัย Imperial
College London, UK”
ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาหลัก ฉันขอบอกไว้
ก่อนว่า สำ�หรับฉันเนื้อหาของการบรรยาย
ค่อนข้างจะยากและเจาะลึกเฉพาะทางฉัน
จึงขอออกตัวก่อนว่าต่อไปนี้จะเป็นการจับ
ประเด็นเนื้อหาการบรรยายตามความเข้าใจ
ของฉั น บนพื้ น ฐานความรู้ ที่ ฉั น มี จึ ง มี
จิ นตนาการผสานวิ ชาการ ตามสไตล์เด็ก
สายวิ ท ย์ ผ สมศิ ล ป์ เป้ า หมายเพื่ อ ความ
เพลิดเพลินสำ�หรับผู้อ่าน
หากผู้ อ่ า นท่ า นใดสนใจอยากจะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือแม้แต่มาช่วย
อธิบายขัดเกลาความเข้าใจของฉัน ฉันก็ยนิ ดี
น้อมรับคำ�แนะนำ�จากทุกท่าน
เมื่อพูดถึง “เวลา” ในเชิงฟิสิกส์ ฉัน
คิดฝันมาตลอดว่าอยากเข้าไปสวมบทบาท
ตัวละครในภาพยนตร์หลายเรื่องที่อ้างอิง
เรื่องการเดินทางข้ามเวลา เพื่อย้อนกลับ
ไปดู เรื่ อ งราวในอดี ต ไม่ ว่ า จะเป็ น การใช้
ไทม์แมชชีนเดินทางข้ามห้วงเวลาในการ์ตูน
ญี่ ปุ่ น เรื่ อ งโดราเอม่ อ น หรื อ เทคโนโลยี
ล้ำ�สมัยที่ทีมนักสืบสวนสอบสวนใช้ติดตาม
คดี ดู เ หตุ ก ารณ์ ในอดี ต เพื่ อ ตามจั บ ตั ว
ผู้ก่อการร้ายในเรื่อง Deja Vu ดังนั้นคำ�พูด
แรกของศาสตราจารย์ทวี่ า่ “พวกเราสามารถ
มองเห็ น อดี ต ได้ ” เลยทำ�ให้ฉัน นั่ง ตัว ตรง
ตาสว่างขึ้นมาทันที เมื่อศาสตราจารย์เริ่ม
เกริ่นนำ�ถึงการเดินทางของแสงในอวกาศ
แสงคื อ สิ่ ง มี ค วามเร็ ว มากที่สุด กว่าสิ่ง ใดๆ
ในจักรวาลนี้ คือ 3×10^8 เมตรต่อวินาที เพื่อ
ความง่ายต่อการคิดคำ�นวณ คำ�ว่า ปีแสง
เลยถูกใช้บอกทั้งระยะทางและเวลาไปด้วย
ในตัว ตัวอย่างแรกที่ศาสตราจารย์ยกมาให้
เห็นถึงความวุ่นวายว่าทำ�ไม “เวลา” ที่ฟัง
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ดูเหมือนเรื่องปกติทั่วไป ถึงได้ยุ่งยากและ
ยุ่งเหยิงเหลือเกินเมื่อนำ�ไปประยุกต์ ใช้ ใน
อวกาศ
...แสงจากดวงอาทิตย์ ใช้เวลา 8 นาที ใน
การเดินทางมาถึงโลก
...แสงจากดาวเหนือใช้เวลา 431 ปี ใน
การเดินทางมาถึงโลก (ข้อมูลจากดาวเทียม
ฮิปปาร์คอส)
แปลความได้วา่ แสงแดดทีเ่ ราใช้ตากผ้า
ในตอนนี้ จริงๆ แล้วคือแสงจากดวงอาทิตย์
เมื่อ 8 นาทีที่แล้ว
และทุกครั้งเมื่อเรามองดาวเหนือ สิ่งที่
เราเห็นคือดาวเหนือเมื่อ 431 ปีที่แล้ว
นีย่ งั ไม่นบั วัตถุทางท้องฟ้าอืน่ ๆ ทีอ่ ยูไ่ กล
ออกไปจากเรามากกว่านี้ จากการคำ�นวณ
ดังกล่าวที่ ใช้ระยะทางกับความเร็วแสงมา
ช่วยระบุว่าแสงที่เรามองเห็นอยู่ ได้เดินทาง
ไกลผ่านจักรวาลมานานแค่ไหน คล้ายกับ
เป็นภาพของอดีตที่เพิ่งจะเดินทางมาถึงเรา
ถึงแม้ว่ามันจะถือกำ�เนิดมานานแล้วก็ตาม
แสดงว่าทุกครั้งที่คนเราแหงนหน้าขึ้นมอง
ดูดวงดาวบนท้องฟ้า เรากำ�ลังมองเห็นอดีต
ของดวงดาวในจักรวาล !
เพื่อความชัดเจน ศาสตราจารย์ยังได้
ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่นักวิทยาศาสตร์
ได้จำ�ลองขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นเชิงทฤษฎี
เรือ่ งมีอยูว่ า่ หากมีคนมองมายังโลกเราจากที่
ที่ห่างไกลออกไป 65 ล้านปีแสง ด้วยกล้อง
โทรทรรศน์ที่กำ�ลังขยายดีมากๆ เขาคนนั้น
จะสามารถเห็ น เหล่ า ไดโนเสาร์ ที่ สู ญ พั น ธุ์
จากโลกเราไปนานแล้วได้ ! นั่นเพราะตาม
สถานการณ์สมมติ แสงใช้เวลา 65 ล้านปี
เดินทางจากโลกไปยังจุดสังเกตการณ์ แสง
ที่คนตรงจุดนั้นมองเห็นคือแสงจากโลกเมื่อ
65 ล้านปีก่อน เมื่อตอนที่ยังมีไดโนเสาร์อยู่
แต่เพิ่งเดินทางไปถึงตรงนั้นนั่นเอง
หากเป็นเช่นนั้นจริง ถ้ามนุษย์ต่างดาว
ที่อยู่ไกลออกไปมากๆ ราว 4,600 ล้านปีแสง
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แสงที่เรามองเห็นอยู่
ได้เดินทางไกลผ่าน
จักรวาลมานานแค่ไหน
คล้ายกับเป็นภาพ
ของอดีตที่เพิ่งจะ
เดินทางมาถึงเราถึง
แม้ว่ามันจะถือกำ�เนิด
มานานแล้วก็ตาม
แสดงว่าทุกครัง
้ ทีค
่ นเรา
แหงนหน้าขึ้นมองดู
ดวงดาวบนท้องฟ้า เรา
กำ�ลังมองเห็นอดีตของ
ดวงดาวในจักรวาล!

ส่องมายังโลกเราด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำ� พวก
เขาก็ อ าจจะเห็ น แค่ โ ลกที่ เ พิ่ ง เริ่ ม เย็ น ตั ว
เป็นดาวเคราะห์เกิดใหม่ยังไม่มีพวกเราอยู่
ดั ง นั้ น ไม่ ต้ อ งกลั ว ว่ า เรากำ � ลั ง โดนมนุ ษ ย์
ต่างดาวแอบส่องเพื่อวางแผนโจมตีเข้ายึด
ครองโลกของเรา ! (ฉันหวังว่านะ) ทีนี้ฉันก็
เข้าใจถ่องแท้แล้วว่าการ “มองย้อนอดีต” ที่
ศาสตราจารย์ว่าหมายถึงแบบนี้นี่เอง…
เดิ ม ที แ ล้ ว มนุ ษ ย์ เ ราเป็ น คนกำ � หนด
กฎเกณฑ์ ก ารนั บ เวลาขึ้ น มาโดยอิ ง จาก
ดวงอาทิตย์ การโคจรและหมุนรอบตัวเอง
ของโลก และตำ�แหน่งที่ตั้งทางลองจิจูดของ
แต่ละประเทศในการระบุเวลา แต่พอพูดถึง
อวกาศที่เป็นสเกลใหญ่ขึ้นไป กฎนี้ก็ใช้ ไม่
ได้อีกต่อไป แล้วเราจะบอกเวลาจากอะไร
กันล่ะ ? ในการบรรยายครั้งนี้ศาสตราจารย์
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ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของอดีต ปัจจุบัน
และอนาคต ในมุมมองต่างๆ ที่ถูกใช้เพื่อ
อธิบายความเป็นอยู่ของเวลา สิ่งที่เรามอง
ไม่เห็น จับต้องก็ไม่ได้ แต่ทุกคนรับรู้ว่ามัน
มี อ ยู่ เพราะเราเป็ น ผู้ กำ � หนดและอ้ า งอิ ง
มันขึ้นมา เช่นนั้นแล้ว เวลานั้นไปข้างหน้า
หรือว่าเราเป็นผู้เดินผ่านเวลาไปกันแน่ ?
ซึ่ ง ในการบรรยายนี้ ศ าสตราจารย์ ไ ด้ เ น้ น
เปรียบเทียบสองทฤษฎีหลักๆ ที่ใช้อธิบาย
ความสัมพันธ์ของเวลา และพื้นที่ว่างหรือ
กาลอวกาศ ทั้งสองทฤษฎีนี้จะอิงอยู่บนหลัก
การเชิงฟิสกิ ส์ของนักวิทยาศาสตร์ชอื่ ดังสอง
ท่านอย่าง Sir Isaac Newton และ Albert
Einstein ผูท้ เี่ กิดคนละยุคสมัย มีมมุ มองและ
แนวคิดต่างกันออกไป

แต่ ค วามคิ ด ของทั้ ง คู่ ไ ด้ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
วงการฟิสกิ ส์อย่างมาก เริม่ ตัง้ แต่การทีน่ วิ ตัน
มองว่ า แรงโน้ ม ถ่ ว งดึ ง ดู ด ให้ ผ ลแอปเปิ ล
ตกลงมายังผิวโลก ในขณะที่ ไอน์สไตน์มอง
ว่ า โลกต่ า งหากที่ พุ่ ง ขึ้ น ไปหาผลแอปเปิ ล
ด้วยความเร่ง ทำ�ให้เกิดทฤษฎีสัมพัทธภาพ
ที่กล่าวถึงผลของการเปลี่ยนมุมมองที่มีผล
ต่อการรับรู้ความจริง
ทฤษฎี แ รก block universe หรื อ
Newton’s spacetime หลักการที่อธิบายถึง
ความสัมพันธ์ของกาลและอวกาศในรูปแบบ
ของจั ก รวาลกล่ อ ง โดยยึ ด ตามหลั ก แรง
โน้มถ่วงของนิวตัน (Newtonian gravitation)
ทฤษฎี นี้ ถู ก อธิ บ ายด้ ว ยกล่ อ งกาลอวกาศ
สีเ่ หลีย่ มมุมฉากบรรจุไปด้วยเหตุการณ์ตา่ งๆ

ภาพประกอบแนวคิดแบบนิวตัน เปรียบเทียบกับแนวคิดแบบไอน์สไตน์

ภาพประกอบทฤษฎีสัมพัทธภาพที่กล่าวถึงผลของการเปลี่ยนมุมมองที่มีผลต่อการรับรู้ความจริง
เด็กที่นั่งเก้าอี้มองเห็นเด็กเล่นสเกตบอร์ดเคลื่อนที่ผ่านไปทางขวามือของเขา ในขณะที่เด็กเล่น
สเกตบอร์ดมองเห็นเด็กที่นั่งเก้าอี้เคลื่อนที่ผ่านไปทางซ้ายมือของเขา
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ที่เกิดขึ้น โดยความสูงและความกว้างของ
กล่องคือแกนของพื้นที่ว่าง (space) หรือ
ง่ายๆ คือตำ�แหน่งที่เหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้น
ส่วนความยาวของกล่องคือแกนเวลา (time)
ระบุเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆ ขึ้น
หากฉันสมมติภาพคนคนหนึง่ อ้างอิงบน
ตำ�แหน่งหนึ่ง ณ ปัจจุบัน ดังนั้นภาพตัวคน
เล็กๆ ณ ตำ�แหน่งใดตำ�แหน่งหนึ่งในกล่อง
จึงแสดงถึงเวลา ณ ปัจจุบัน ตอนนี้ และ
ตรงนี้ นั่นเอง
ส่วนในบริเวณอื่นๆ ก็ยังมีเหตุการณ์อีก
จำ�นวนมากที่เกิดขึ้นแล้ว กำ�ลังเกิด และจะ
เกิดขึ้นในเวลาข้างหน้า อดีต ปัจจุบัน และ
อนาคตจึงเป็นจริงอย่างเท่าเทียมกัน (equally
real) หลักการหนึ่งของทฤษฎีนี้ที่ทำ�ให้ฉัน
รู้สึกแปลกใจอย่างหนึ่งก็คือ “เวลาไม่มีการ
ไหล แต่การเดินทางย้อนเวลานั้นเป็นไปได้”
ทั้ ง นี้ ก็ เ พราะทุ ก อย่ า งรวมเป็ น เนื้ อ
เดียวกัน เราสามารถเดินทางย้อนเวลาไปพูดคุย
กั บ คนในอดี ต เยี่ ย มชมสถานที่ ใ นอดี ต
หรื อ แม้ แ ต่ พ ยายามเปลี่ ย นเหตุ ก ารณ์ ใ น
อดีตได้ เพราะตามทฤษฎี block universe
นั้น อนาคตได้ถูกกำ�หนดไว้แล้ว การกระทำ�
ใดๆ ของเราขณะที่ย้อนเวลาไปในอดีตนั้น
ก็ มี แ ต่ จ ะทำ � ให้ อ นาคตเกิ ด ขึ้ น มาในแบบ
ที่ มั น เป็ น อยู่ แ ละควรจะเป็ น ไม่ ไ ด้ มี อ ะไร
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
แนวคิ ด นี้ ต รงกั น ข้ า มโดยสิ้ น เชิ ง กั บ
ปรัชญาเกี่ยวกับเวลาที่เรียกว่า presentism
ที่กล่าวว่า “เวลามีการไหล อดีตกับอนาคต
ไม่มอี ยูจ่ ริง ปัจจุบนั ก็คอื ปัจจุบนั ” กาลอวกาศ
ในรูปแบบนีจ้ ะเป็นลักษณะของระนาบแบนๆ
สองมิติที่แสดงแต่ปัจจุบันให้เห็น ส่วนอดีต
กับอนาคตนั้นเป็นแค่ความคิดที่มนุษย์เรา
คิดไปเอง ไม่มีอยู่จริง
ฟังมาถึงตรงนีแ้ ล้ว ฉันไม่เชือ่ ทฤษฎีแรก
ทีศ่ าสตราจารย์เล่าให้ฟงั เท่าไหร่ เพราะถ้ายึด
เอาตามความรู้สึกล้วนๆ อดีตคือสิ่งที่ผ่านไป
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ภาพประกอบทฤษฎี block universe

แล้ว ปัจจุบันคือตอนนี้ และอนาคตคือสิ่ง
ที่กำ�ลังจะเกิดและเราคาดเดาไม่ได้ ฉันไม่
เชื่อว่าอนาคตถูกกำ�หนดไว้หมดแล้วในแบบ
จักรวาลกล่อง ส่วนเรื่องการย้อนเวลา ถ้า
ไปเปลี่ยนแปลงอะไรก็ควรจะมีผลกระทบ
ตามมาบ้าง เพราะอดีตส่งผลให้เกิดปัจจุบัน
และปัจจุบันส่งผลให้เกิดอนาคต (หรือบางที
ฉันอาจจะดูภาพยนตร์มากไป) และนี่ก็คือ
ความลำ�บากของการศึกษาเกีย่ วกับเวลาและ
อวกาศ
การทดลองทางกายภาพเพือ่ พิสจู น์เรือ่ ง
เวลาให้เห็นกันจะๆ นั้นทำ�ได้ยากจนแทบจะ
เป็นไปไม่ได้ ไม่เช่นนั้นป่านนี้เราคงเดินทาง
ข้ามเวลากันมั่วไปหมดแล้ว การทดลองที่
นักวิทยาศาสตร์สามารถทำ�ได้คอื การทดลอง
ทางความคิด (thought experiment) และ
การคำ � นวณเชิ ง ทฤษฎี ไ ปก่ อ น ทำ � ให้ เ กิ ด
หลักแนวคิดต่างมุมมองของแต่ละคนที่ถูก
หยิบยกขึ้นมาเพื่อพยายามอธิบายเวลา แต่
สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถสรุปเห็นตรงกันได้
ว่าหลักของใครถูกต้องที่สุด ทำ�ให้มีคนเชื่อ
บ้างไม่เชื่อบ้าง เห็นต่าง ถกเถียงกันบ้าง
ศาสตราจารย์ ที่ อ ธิ บ ายถึ ง กลั บ กล่ า วขำ � ๆ
เพราะกลุ่ ม ที่ ต่ อ ต้ า นแนวคิ ด แบบ block
universe ได้แซวคนกลุ่มที่เชื่อเช่นนั้นว่า
พวก block-headed ที่พ้องคำ�กับชื่อทฤษฎี
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จักรวาลกล่อง แต่ดันมีความหมายตรงตัว
ว่าคนโง่เสียนี่
ต่อมาได้มีทฤษฎีหนึ่งถูกคิดค้นขึ้นโดย
อิงตามหลักทฤษฎีสัมพัทธภาพ (relativity)
จึงถูกเรียกว่า relativistic spacetime หรือ
ทฤษฎี Einstein’s spacetime ซึ่ ง จริ ง ๆ
แล้วไอน์สไตน์ ไม่ใช่คนคิดค้นหลักการนี้ซะ
ทีเดียว แต่เรียกได้ว่าเป็นคนเริ่มต้นค้างไว้
แล้วคุณเฮอร์มานน์ มินคอฟสกี (Hermann
Minkowski) นักคณิตศาสตร์และอาจารย์ชาว
เยอรมัน ก็เข้ามาสรุปให้สมบูรณ์ ในภายหลัง
ในบางทีจงึ เรียกว่า Minkowski’s spacetime
ภาพที่มีรูปร่างคล้ายกับนาฬิกาทรายนี้
เรียกว่ากรวยแสง (light cone) กรวยด้านบน
เรียกว่ากรวยแสงอนาคต ซึ่งการกระทำ�ของ
เราในปัจจุบันมีผลต่อสิ่งที่จะเกิดในอนาคต
ส่วนกรวยด้านล่างเรียกว่ากรวยแสงอดีต
ทีเ่ กิดขึน้ ไปแล้วและเราไปเปลีย่ นแปลงไม่ได้
ส่วนเหตุการณ์อนื่ ๆ ทีอ่ ยูน่ อกโคนแสงทัง้ สอง
คือเหตุการณ์ที่ ไม่มีผลต่อทั้งอดีต ปัจจุบัน
และอนาคต โครงสร้างกาลอวกาศนี้ใช้การ
เดินทางของแสงมาช่วยจำ�ลอง ดังรูปข้างต้น
จะมีแกนแนวตั้งเป็นเวลา (time) และแนว
ระนาบเป็นพื้นที่ว่าง (space) แสดงการ
แผ่กระจายของแสงที่เดินทางไปได้เป็นวง
กว้างที่ระยะรัศมีหนึ่งๆ ณ เวลานั้นๆ และจะ
ขยายเป็นวงใหญ่ขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อนำ�
วงกลมขนาดเล็กไปใหญ่มาซ้อนเรียงกันตาม
แกนเวลาในแนวตั้ง จึงเกิดเป็นรูปทรงกรวย
สมมาตรขึ้นดังรูป ฉันมองง่ายๆ ก็คือเทียบ
กับคลื่นบนผิวน้ำ�เวลาเราโยนหินลงไปนี่เอง
อย่ า งไรก็ ต ามการจะอธิ บ ายทฤษฎี
เข้ากับเรื่องของกาลอวกาศ ต้องใช้ทฤษฎี
สัมพัทธภาพมาเกี่ยวข้อง ศาสตราจารย์เลย
ได้ทิ้งท้ายให้ผู้ชมได้ไปค้นคว้ากันต่อเอาเอง
เพราะเวลา 2 ชั่วโมงนี้อธิบายอย่างไรก็ไม่มี
ทางหมด ฉันเองคงต้องขอตัวไปศึกษาเพิม่ เติม
เช่นกัน ได้คำ�ตอบเช่นไรแล้วฉันจะมาเล่าให้
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ฟังอีกคราเมื่อเข้าใจ
เพื่ อ เป็ น การขยายต่ อ ความคิ ด จาก
ทฤษฎีทั้งสองนี้ ฉันก็ขอยกตัวอย่างแนวคิด
ที่ฉันได้จากการชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่
เดินทางข้ามเวลาหลายๆ เรือ่ งดูบา้ ง ซึง่ ทฤษฎี
นีจ้ ะช่วยไขข้อสงสัยในปัญหาสุดแปลกอย่าง
ปฏิทรรศน์คุณปู่ (grandfather paradox)
เรือ่ งมีอยูว่ า่ หลานสาวได้นงั่ ไทม์แมชชีนย้อน
เวลาไปฆ่าคุณปู่ของตนในอดีต ซึ่งนั่นทำ�ให้
คุณปู่วัยหนุ่มเสียชีวิตไปก่อนที่จะมีลูกหลาน
เสียอีก หลานสาวที่ ไม่ทันได้เกิด จึงถือว่า
ไม่มตี วั ตนในปัจจุบนั แล้วใครกันล่ะทีเ่ ดินทาง
ข้ามเวลาไปฆ่าคุณปู่ ?
นี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า อดีต ปัจจุบัน
และอนาคต มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันเป็น
ลูกโซ่ทมี่ แี ต่จะเดินไปข้างหน้า หากคิดจะย้อน
กลับก็จะเกิดการวนลูปไปไม่มีจุดเริ่มจุดจบ
ดังนั้นวิธีแก้ปัญหาที่ย้อนแย้งกันนี้มีเพียง
อย่างเดียว คือการนำ�เหตุการณ์เหล่านั้น
แยกออกจากไทม์ไลน์หลัก หรือเป็นการแตก
กิง่ ออกไปทีใ่ ห้จดุ จบอีกแบบหนึง่ แทนทีจ่ ะเอา
มาปนกันเป็นลูปเดิมๆ นัน่ ก็คอื ทฤษฎีเอกภพ
คู่ขนาน (parallel universe) แนวคิดที่ถูก

ภาพแสดงกรวยแสง (light cone)

สาระวิทย์
ในศิลป์
ภาพยนตร์หลายเรื่องหยิบยกมาใช้เป็นโครงเรื่อง เพราะสามารถเข้าใจได้ง่าย และจินตนาการ
ออกไปได้อย่างไม่มที สี่ นิ้ สุด จักรวาลทีแ่ ตกกิง่ ก้านสาขาออกไปราวกับต้นไม้ ไม่มที างทีเ่ ราจะรู้ได้
ว่าการเปลีย่ นอดีตครัง้ หนึง่ ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์แบบไหน หรือหลังจากนัน้ เอกภพทีเ่ ราอาศัยอยู่

ขอบคุณภาพจาก:
https://www.pitt.edu/~jdnorton/teaching/HPS_0410/chapters/spacetime/index.html

คือเอกภพเดิมที่เราจากมา หรือเป็นเอกภพ
ใหม่โดยสิ้นเชิง ?
อ่านมาถึงตรงนี้อาจจะงง ตอนฉันฟัง
ฉันเองก็งงเหมือนกัน แต่ที่น่าฉงนกว่าก็คือ
เรายังสรุปไม่ได้เต็มปากเต็มคำ�ว่าทฤษฎีไหน
เป็นจริง และเวลาคืออะไรกันแน่ ?
หลังจบการบรรยาย ฉันยังรู้สึกเข้าใจ
ระคนสงสัย แต่กร็ สู้ กึ สบายใจที่ได้คน้ พบหลัก
การบางอย่างทีเ่ ชือ่ มโยงกับฉากในภาพยนตร์
เรือ่ งโปรดของฉัน มาช่วยประสานให้เรือ่ งราว
ฟิสกิ ส์ทแี่ สนสับสนดูลนื่ ไหลอย่างมีเหตุมผี ล
ขึ้นมา และยังได้เห็นบรรยากาศความน่ารัก
ของสมาคมดาราศาสตร์อาวุโสที่มารวมตัว
พูดคุยร่วมแบ่งปันความรู้กัน
แถมท้ายตอนจบของการบรรยายมีการ
จับฉลากหมายเลขที่นั่งฟังบรรยายแจกไวน์
ติดไม้ติดมือกันกลับบ้าน ส่วนเด็กๆ อย่าง
พวกเรามึนได้ทตี่ งั้ แต่ชว่ งต้นของการบรรยาย
โดยไม่ต้องพึ่งไวน์ เพื่อลดระดับความมึนงง
ฉันจึงขอย้อนเวลากลับไปสู่ช่วงเวลาก่อนที่
พวกเราจะเข้าฟังบรรยาย สู่อีกหนึ่งภารกิจ
ของ Stargazing expedition ครั้ ง นี้ คื อ
การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ National Museum
Cardiff (ติดตามอ่านได้ ในสาระวิทย์ฉบับ
หน้านะคะ)

ภาพระหว่างการฟังบรรยายเรื่อง Time in the Past, Present and Future
บรรยายโดย ศาสตราจารย์ Fay Dowker สามารถเข้าชมการบรรยายอื่นๆ ของเธอได้ที่
https://www.artandeducation.net/classroom/video/197531/fay-dowker-the-story-of-spacetime

สามารถเข้าชมการบรรยายอื่นๆ ของท่านศาสตราจารย์ Fay Dowker ได้ที่
https://www.artandeducation.net/classroom/video/197531/fay-dowker-the-story-of-spacetime
ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก
https://medium.com/sciways/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87-c31d37a1441f
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เปิดโลก
นิทานดาว
พงศธร กิ จ เวช (อั ฐ )
Facebook: คนดู ดาว stargazer

กลุ่มดาวสิงโต

ที่มาของเดือนสิงหาคม
กาล
ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในเมืองนีเมีย (Nemea) ประเทศกรีซ (Greece) มีสิงโต
วิเศษตัวหนึ่ง ขนเป็นสีทอง อาวุธใดไม่อาจทำ�อันตรายได้ กงเล็บของมัน
คมกว่าดาบ และสามารถตัดเกราะได้ทุกชนิด
เจ้าสิงโตตัวนี้ออกไปจับตัวหญิงสาวในเมืองมาไว้ ในถ้ำ� เพื่อล่อให้คนมาช่วยหญิงสาว
แต่ไม่มีใครสามารถช่วยได้ แถมยังถูกฆ่าตายกลายเป็นอาหารสิงโตแทน
วันหนึ่งมีชายชื่อ เฮราคลีส (Heracles) ได้รับมอบหมายภารกิจให้มาสังหารสิงโตตัวนี้
เมื่อเจอสิงโต เฮราคลีสใช้ธนูยิงใส่ แต่ลูกศรไม่อาจทำ�อันตรายสิงโตได้
เฮราคลีสจึงล่อสิงโตเข้าไปในถ้ำ� สิงโตกระโจนใส่เฮราคลีส แต่เฮราคลีสจับขาสิงโตไว้
แล้วหักหลังสิงโต ทำ�ให้สิงโตเสียชีวิต แล้วช่วยหญิงสาวที่ถูกสิงโตจับขังออกมา
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เฮราคลีสสู้กับสิงโตนีเมียบนเหยือกอายุ
ประมาณ 2,560 ปี ปัจจุบันเหยือกนี้อยู่ที่
พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre) ประเทศฝรั่งเศส
ที่มาภาพ Wikipedia: Heracles
https://en.wikipedia.org/wiki/Heracles

เปิดโลก
นิทานดาว

แผนที่ดาว วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:41 น. (ดวงอาทิตย์ตกที่กรุงเทพฯ)
จะเห็นดวงอาทิตย์อยู่ ในกลุ่มดาวสิงโต
ที่มาภาพ แอป SkyPortal 3.3.1.1, iPhone SE (2nd generation), iOS 13.6

เฮราคลีสยังพยายามแล่หนังสิงโต แต่มีด
ของเขาไม่สามารถทำ�ได้ เขาจึงใช้กรงเล็บ
ของสิงโตเองแล่หนังออกมาใส่เป็นเสื้อคลุม
ป้องกันอาวุธต่างๆ
เทพเจ้าซูส (Zeus) ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์
และเป็นพ่อของเฮราคลีสอยากให้มอี นุสรณ์
รำ�ลึกถึงเรื่องนี้จึงให้สิงโตไปอยู่บนท้องฟ้า
ชื่ อ เฮราคลี ส เป็ น ภาษากรี ก ส่ ว น
ภาษาละตินหรือภาษาของคนโรมันเรียกว่า
เฮอร์คิวลีส (Hercules)
ซูสในภาษาละตินคือ จูปิเตอร์ (Jupiter)
หรือดาวพฤหัสบดี
กลุ่ ม ดาวสิ ง โต (Leo) เป็ น กลุ่ ม
ดาวโบราณมาตั้ ง แต่ ส มั ย เมโสโปเตเมี ย
(Mesopotamia) เมื่อประมาณ 6,000 ปีก่อน
คำ�ว่า Leo เป็นภาษาละติน ที่มาของ
ภาษาอังกฤษว่า lion
กลุ่มดาวสิงโตเป็น 1 ใน 12 กลุ่มดาว
จั ก รราศี (zodiac) ที่ ด าวที่ เ ป็ น ชื่ อ วั น ใน
สัปดาห์ โคจรผ่าน คือ ดวงอาทิตย์ (Sun),
ดวงจันทร์ (Moon), ดาวอังคาร (Mars),
ดาวพุธ (Mercury), ดาวพฤหัสบดี (Jupiter),

ดาวศุกร์ (Venus) และดาวเสาร์ (Saturn)
12 กลุ่มดาวจักรราศีเป็นที่มาของเดือน
12 เดือน สำ�หรับกลุ่มดาวสิงโตคือกลุ่มดาว
ประจำ � เดื อ นสิ ง หาคม เนื่ อ งจากในเดื อ น
สิงหาคมดวงอาทิตย์จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มดาว
สิงโต (เดือนสิงหาคมเราจะไม่เห็นกลุ่มดาว
สิงโตเพราะดวงอาทิตย์อยู่ตรงนั้น)
ภาษาอั ง กฤษของเดื อ นสิ ง หาคมคื อ
August มาจากชื่ อ จั ก รพรรดิ อ อกุ ส ตุ ส
(Augustus) ของโรมัน
ส่วนคำ�ว่า “สิงหาคม” ตั้งโดย สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์
วโรปการ เมื่ อ พ.ศ. 2432 มาจากคำ � ว่ า
สิงห์ + อาคม (การมาถึง) แปลว่า การมาถึง
ราศีสิงห์ หรือ การมาถึงกลุ่มดาวสิงโต
เดื อ นของไทยเดิ ม ใช้ ด วงจั น ทร์ เ ป็ น
หลักหรือเรียกว่า จันทรคติ เรียกชื่อเดือน
ตามลำ�ดับเลข คือ เดือนอ้าย (1), เดือนยี่
(2), เดือนสาม, เดือนสี่ จนถึงเดือนสิบสอง
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว รัชกาลที่ 5 ให้ ใช้เดือนแบบสากลที่ใช้
ดวงอาทิตย์เป็นหลักหรือเรียกว่า สุริยคติ
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
ผู้ตั้งชื่อเดือนสิงหาคม
ที่มาภาพ วิกิพีเดีย: https://th.wikipedia.org

โดยเรี ย กชื่ อ เดื อ นตามที่ ส มเด็ จ พระเจ้ า
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
ทรงคิดไว้ และใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน
คนไทยรู้จักกลุ่มดาวสิงโตมากขึ้นในปี
พ.ศ. 2541 เมื่อมีข่าวพายุฝนดาวตกสิงโต
(Leonids) ในปีนั้น
ฝนดาวตก (meteor shower) คื อ
ปรากฏการณ์ทเี่ ราเห็นดาวตกพุง่ ออกมาจาก
จุ ดใดจุ ดหนึ่ งบนท้ อ งฟ้ า ฝนดาวตกสิงโต
คือเห็นดาวตกพุ่งออกมาจากกลุ่มดาวสิงโต
เกิดขึ้นทุกปี สำ�หรับปีนี้ฝนดาวตกสิงโตจะมี
มากทีส่ ดุ วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 05:30 น. มีดาวตก 10-20 ดวงต่อชัว่ โมง
พายุฝนดาวตก (meteor storm) คือ
ฝนดาวตกที่มีดาวตกมากกว่า 1,000 ดวงต่อ
ชั่วโมง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1833
เคยเกิดพายุฝนดาวตกสิงโต ประมาณว่า
มีดาวตกมากกว่า 34,640 ดวงต่อชั่วโมง
หรือมากกว่า 2 แสนดวงในคืนนั้น นับเป็น
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เปิดโลก
นิทานดาว

พายุฝนดาวตกสิงโตในปี ค.ศ. 1833 จาก
หนังสือ Bible Readings for the Home
Circle (ภาพทำ�ในปี ค.ศ. 1889 หลังเหตุการณ์)
ที่มาภาพ Wikipedia: Leonids
https://en.wikipedia.org/wiki/Leonids

ฝนดาวตกที่ มี ด าวตกมากที่ สุ ด เท่ า ที่ มี ก าร
บันทึกไว้ และเป็นจุดเริ่มต้นความสนใจที่จะ
ศึกษาเรื่องฝนดาวตกในเวลาต่อมา
พายุ ฝ นดาวตกสิ ง โตจะมี ทุ ก 33 ปี
ครั้งล่าสุดคือปี พ.ศ. 2544 มีดาวตก 3,000
ดวงต่อชั่วโมง
ในเดื อ นสิ ง หาคมก็ มี ฝ นดาวตกที่
น่าสนใจคือ ฝนดาวตกเพอร์เซียส (Perseids)

ฝนดาวตกเพอร์เซียส เมื่อปี ค.ศ. 2016 ที่สหรัฐอเมริกา โดย Brad Goldpaint
ที่มาภาพ NASA: Astronomy Picture of the Day (APOD)
https://apod.nasa.gov/apod/ap160808.html

หรือฝนดาวตกวันแม่ เพราะมักมีมากที่สุด
ในวันแม่ 12 สิงหาคม สำ�หรับปีนี้เป็นเวลา
20:00-23:00 น. มีดาวตก 110 ดวงต่อชัว่ โมง
กลุ่ ม ดาวสิ ง โตเป็ น กลุ่ ม ดาวที่ ห าง่ า ย
เนือ่ งจากประกอบด้วยดาวสว่างทีอ่ าจเห็นได้
แม้ ในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ ดาวที่สว่าง
ที่สุดในกลุ่มดาวสิงโตคือ ดาวหัวใจสิงห์หรือ
ดาวเรกิวลัส (Regulus) หรือชื่อทางการคือ
Alpha Leonis คำ�ว่า Regulus เป็นภาษาละติน
แปลว่า เจ้าชาย

ดาวหัวใจสิงห์หรือดาวเรกิวลัสนี้อยู่ใกล้
เส้นสุริยวิถี (ecliptic) คือเส้นทางเดินของ
ดวงอาทิตย์ ดังนั้นเราอาจใช้ดาวหัวใจสิงห์
ช่วยหาเส้นสุริยวิถีบนท้องฟ้าได้
เราสามารถมองหากลุ่มดาวสิงโตจาก
แผนที่ดาวหรืออาจใช้แอปดูดาวซึ่งมีหลาย
แอปทัง้ ฟรีและเสียเงิน ในทีน่ ขี้ อแนะนำ�แอป
SkyPortal ดาวน์ โหลดฟรี ภาพสวย
ใช้งานง่าย มีขอ้ มูลดาวมากถึง 120,000 ดวง
ใช้ได้ทั้งระบบ Android และ iOS

อ้างอิง
1. Wikipedia: Leo (constellation)
https://en.wikipedia.org/wiki/Leo_(constellation)
2. ปฏิทินฝนดาวตกปี ค.ศ. 2020 (2020 Meteor Shower Calendar) โดย องค์การอุกกาบาตสากล (International Meteor Organization ย่อว่า IMO)
https://www.imo.net/files/meteor-shower/cal2020.pdf
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อ๋อ
มันเป็น
อย่างนีน้ เ่ี อง
by อาจารย์เจษฎ์
https://www.facebook.com/OhISeebyAjarnJess/

ดาวเคราะห์เรียงตัว
ดาวเคราะห์น้อยเคลื่อนผ่าน
ไม่ได้ทำ�ให้เกิดภัยพิบัติ

มี

สกู๊ปข่าวใหญ่ออกมาทำ�นายว่า "ปีนี้เกิดปรากฏการณ์ดาวเรียง
ตัวกันเป็นแถว ตั้งแต่ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ ดาวอังคาร ดาวศุกร์
ดาวพุธ และโลก ทำ�ให้เกิดพลังงานนอกโลก ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติ
ยิ่งมีดาวเคราะห์น้อย “2020ND” เฉียดใกล้ โลก จะส่งผลต่อสภาพ
อากาศให้เปลีย่ นแปลงฉับพลัน เกิดฝนตกหนักและแล้งผิดปกติ รวมถึง
อาจมีแผ่นดินไหว แถมมีดาวหางโผล่มา ทำ�ให้ โลกร้อน มีโอกาสเกิด
ภัยพิบัติสูงมาก ที่ทั่วโลกเกิดความวุ่นวาย จีนและสหรัฐฯ ทะเลาะกัน
ประเทศไทยเกิดการชุมนุมประท้วง ล้วนแล้วเกิดจากอิทธิพลของ
ดวงดาว ทำ�ให้คนใจร้อนมากขึ้น ฯลฯ” เรื่องนี้จริงหรือ !?!
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อ๋อ
มันเป็น
อย่างนีน้ เ่ี อง
3. เอาเข้าจริงๆ แล้ว ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลของ

ไม่จริงนะครับ !! เรื่องของดาวเคราะห์เรียงตัวกัน (planetary
alignment) หรือเรื่องของดาวเคราะห์น้อยเข้าใกล้ โลก หรือแม้แต่
ดาวหาง ที่ อ้ า งว่ า มี ผ ลต่ อ อิ ท ธิ พ ลของดิ น ฟ้ า อากาศของโลกให้
แปรปรวน เกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ภัยพิบัติต่างๆ หรือแม้แต่
ทำ�ให้คนใจร้อนมากขึ้นนั้น เป็นแค่ความเชื่อส่วนบุคคล ไม่ใช่มาจาก
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับกัน
คำ�อธิบายเรื่องเหล่านี้ ดังนี้

1.

NASA ได้อธิบายเรือ่ งนี้ ไว้ ตัง้ แต่สมัยทีค่ นกลัวเรือ่ ง "ดาวเคราะห์
เรียงตัวกัน ปี 2000" ซึ่งเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2000
ได้มีดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์
มาเรียงอยู่ในแนวเดียวกันกับดวงอาทิตย์ แล้วทำ�ให้คนออก
มาทำ�นายกันว่าจะเกิดภัยพิบตั ใิ หญ่ เช่น น้�ำ แข็งขัว้ โลกละลาย
น้ำ�ท่วม พายุเฮอร์ริเคน แผ่นดินไหว ฯลฯ
NASA ก็ ฟั น ธงว่ า คำ � ทำ � นายเหล่ า นั้ น ไม่ ไ ด้ อ ยู่ บ นพื้ น ฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ ระยะห่างระหว่างดาวเคราะห์นั้นกว้างไกล
มหาศาลเกินกว่าที่แรงโน้มถ่วง สนามแม่เหล็ก หรือรังสีจาก
ดาวเคราะห์ จะมีผลกระทบต่อโลกได้
แรงดึงดูดทีด่ าวเคราะห์แต่ละดวงจะมีตอ่ โลกนัน้ มีคา่ น้อยมากๆ
จนแทบเรียกว่า ไม่อาจตรวจจับได้ หรือแม้วา่ จะเอาแรงทัง้ หมด
มารวมกัน ก็ยงั น้อยกว่าแรงกระทำ�จากดวงอาทิตย์หรือจากดวง
จันทร์ตอ่ โลกมากนัก เนือ่ งจากดาวเคราะห์เหล่านัน้ อยูห่ า่ งไกล
จากโลกมากเกินกว่าจะส่งผลใดๆ ต่อโลก

2. ตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการทำ�นายผิดๆ คือหนังสือชื่อ

“The Jupiter Effect (ผลกระทบจากดาวพฤหัสบดี)” โดย John
Gribbin และ Stephen Plagemann ตีพมิ พ์ตงั้ แต่ปี ค.ศ. 1974
พูดถึงการเรียงตัวของดาวเคราะห์ในวันที่ 10 มีนาคม ค.ศ. 1982
จะทำ � ให้ เ กิ ด ภั ย พิ บั ติ ต่ อ โลก ซึ่ ง รวมถึ ง ทำ � นายว่ า จะเกิ ด
แผ่นดินไหวใหญ่ทร่ี อยเลือ่ นซานแอนเดรียสของรัฐแคลิฟอร์เนีย
ด้วย แต่ในที่สุดก็ไม่เกิดเหตุการณ์อย่างที่ว่าแต่อย่างไร
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เรานั้น ไม่เคยเรียงกันเป็นแนวเส้นตรง อย่างที่เห็นใน
รูปวาดจินตนาการกันในกระดาษ เพราะดาวเคราะห์แต่ละดวง
นั้นไม่ได้ โคจรรอบดวงอาทิตย์ ในระนาบเดียวกัน มีมุมเอียง
แตกต่างกันไปเมื่อพิจารณาเป็น 3 มิติ
เวลาที่นักดาราศาสตร์ ใช้คำ�ว่า "planetary alignment การ
เรียงตัวของดาวเคราะห์" นั้น พวกเขาไม่ได้หมายความว่า
ดาวเคราะห์มาเรียงเป็นเส้นตรงจริงๆ แต่หมายถึงการที่
ดาวเคราะห์จำ�นวน 2-3 ดวง โคจรมาอยู่บริเวณเดียวกัน
บนท้องฟ้า ให้เราสังเกตได้ ในเวลาเดียวกัน

4. ดังนั้นดาวเคราะห์ทั้ง 8 ของระบบสุริยะจักรวาลจึงไม่เคย

มาเรียงตัวเป็นเส้นตรงพอดีอย่างที่เข้าใจกัน อย่างดีที่สุด
มันก็เคยปรากฏบนท้องฟ้าในพื้นที่เดียวกันเมื่อกว่าพันปี
ที่ แ ล้ ว (AD 949) และกว่ า จะเกิ ด อี ก ครั้ ง ก็ คื อ วั น ที่ 6
พฤษภาคม ค.ศ. 2492

5. ในส่วนของดาวเคราะห์น้อย Asteroid 2020 ND นั้นได้

เคลื่อนที่ผ่านโลกของเราไปแล้วเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม
ที่ผ่านมา ดาวเคราะห์น้อยนี้มีขนาดประมาณ 160 เมตร
และเป็นที่ทราบกันว่ามันไม่ได้จะทำ�อันตรายอะไรกับโลก
เนื่ อ งจากระยะทางที่ มั น จะเข้ า มาใกล้ โลกมากที่สุดแล้ว
ยังอยู่ห่างถึง 5,570,000 กม. ในขณะที่ระยะห่างระหว่าง
โลกกับดวงจันทร์นั้นอยู่ที่ 385,000 กม. ซึ่งแปลว่ามันยังอยู่
ห่างไกลจากโลกมาก ถึงประมาณ 8 เท่าจากระยะห่าง
ระหว่างโลกกับดวงจันทร์ และแน่นอนว่าด้วยขนาดของมัน
ที่เล็กมากก็ไม่ได้ส่งอิทธิพลอะไรต่อโลกของเราเช่นกัน

สรุปอีกทีวา่ การอ้างเรือ่ งดาวเคราะห์เรียงตัว หรือดาวเคราะห์นอ้ ย
บินผ่านโลก แล้วจะส่งผลให้เกิดภัยพิบตั ติ า่ งๆ ต่อโลกนัน้ เป็นความเชือ่
ส่วนบุคคล ไม่ได้เป็นทีย่ อมรับของวงการวิทยาศาสตร์แต่อย่างไร
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เบือ้ งหลัง
35 ปลา

ชนิดใหม่ของโลก

ดร.ชวลิ ต วิ ท ยานนท์

ชนิดที่

2

ปลาบู่กุดทิง
Neodontobutis aurarmus (Vidthayanon, 1995)

ปลาบู่น้อยของพื้นที่ชุ่มน้ำ�สำ�คัญ

ครั้ง

หนึ่ ง ในระหว่ า งการไปเก็ บ ตั ว อย่ า งที่
ตลาดเช้ า บึ ง กาฬกั บ แขกนั ก วิ จั ย ญี่ ปุ่ น
Dr. Midori Kobayakawa ก็ ได้เจอปลาบู่น้อยนี้ 2-3 ตัว
ปนอยู่ ในแผงแม่ค้ากุ้งฝอย เลยเก็บตัวอย่างมา เจ้าปลานี้
ดูเผินๆ ก็คอื ลูกปลาบูน่ นั่ เอง แต่ดที ี่ ได้ขอ้ สังเกตจากปรมาจารย์
ปลาบู่ของไทย ท่าน อ.ประจิตร วงศ์รัตน์ แห่งคณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชี้นำ�ว่ามันไม่ ใช่ลูกปลาบู่นึ่งซีอิ๊ว
ธรรมดานะ มันคล้ายๆ กับปลาที่พบในเอเชียตะวันออกถึง
รัสเซียทีเดียว ซึ่งปลาสกุลนี้ ไม่เคยพบในเขตร้อนอย่างเรา
ใกล้สุดก็่จะมีในจีนหรือเกาหลี
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เบือ้ งหลัง
35 ปลา

ชนิดใหม่ของโลก

เครดิต ภาพ : นนณ์
ต่ อ มาในช่ ว งที่ ผู้ เ ขี ย นเดิ น ทางกลั บ
ประเทศไทยมาเก็บตัวอย่างปลาในภาคอีสาน
เพือ่ ทำ�ปริญญาเอกนัน้ ก็ยงั ตามล่าตัวอย่างที่
สมบูรณ์กว่าของเจ้าปลาบู่น้อยนี้อยู่ โดยได้
กลับไปที่ตลาดเดิมอยู่อีกราว 2-3 ปี ก็คว้า
น้ำ�เหลวทุกครั้งเพราะแม่ค้ากุ้งไม่มาขาย จน
ครั้งสุดท้ายเจอเจ้าตัวก็เลยถามแหล่งจับกุ้ง
ก็พบว่ามันมาจากกุดทิง จึงไปตามจับมาได้
สิบกว่าตัวเล็กๆ ซึง่ ยังไม่เหมาะในการทำ�เป็น
holotype/type specimens นัก การลักลอบ
ขนสัตว์ข้ามประเทศเลยเกิดขึ้น โดยปนมัน
ไปในขวดที่มีพื ชน้ำ� พอถึงด่านศุล กากรที่
นาริตะ ก็ส�ำ แดงว่าเป็นพืชน้ำ�จะเอาไปใส่ตู้ที่
Tosuidai (Tokyo University of Fisheries) จ้า
เจ้าหน้าที่ต้องเปิดค้นตำ�ราพักนึงว่ามันเป็น
invasive alien specie (ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่
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รุกราน) ต้องห้ามไหม ซึ่งข้าพเจ้ารู้อยู่แล้ว
ว่าไม่เป็น (อิๆ ทำ�การบ้านมาก่อน) เจ้าปลา
เลยได้ ม าพั ก ที่ แ ล็ บ ได้ ร่ ว มปี จ นโตเต็ ม ที่
และจับคูว่ างไข่อกี จึงจับมันมาถ่ายรูปเอามา
วาดทำ� holotype
แต่ตัวอย่างชนิดเปรียบเทียบของเจ้า
ปลาบู่น้อยนี่ก็หาไม่ได้ง่ายนัก เพราะเป็น
ปลาของเขตหนาวในจีน รัสเซีย มองโกเลีย
เกาหลี โชคดีที่ตอนเอาข้อมูลไปเสนอใน
การประชุมประจำ�ปีสมาคมมีนวิทยาญี่ปุ่น
สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะทรงร่วมฟัง
และพระราชทานข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
มากมาย และยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ ไ ปใช้ ตั ว อย่ า งของแล็ บ ในพระราชวั ง
อิมพีเรียลที่มีปลาบู่เกือบทุกสกุลของโลก
อีกด้วย
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ผานิต วงศ์

จากข้ อ คิ ด เห็ น (พระราชวิ นิ จ ฉั ย )
ดั ง กล่ า วจึ ง ใช้ ชื่ อ สกุ ล ว่ า Odontobutis
เหมือนกับที่พบใน จีน เกาหลี และญี่ปุน
และตั้งชื่อชนิดว่า aurarmus ก็คือ แขน
(รักแร้) สีทอง ตีพมิ พ์ ใน J. of Ichthyological
Exploration of Freshwater แต่ภายหลังมี
การวิเคราะด้วย DNA โดย Chen, Kottelat &
Wu 2002 ก็พบว่ามันเป็นคนละสกุลกัน จึงมี
ชื่อสกุลใหม่ว่า Neodontobutis
เดิ ม คิ ด ว่ า ปลาบู่ กุ ด ทิ ง พบเฉพาะใน
ประเทศไทย แต่ตอ่ มาก็พบว่ามันกระจายพันธุ์
ในหนองบึ ง ที่ ส ภาพดี เ ท่ า นั้ น จึ ง พบได้ ทั่ ว
ลุ่มน้ำ�โขงทั้งไทย ลาว และกัมพูชา

Sci
Quiz

บ้านนักคิด

ฉบับที่แล้วเหมียวสงสัยว่า ถ้า “หมีขอ” ไม่ใช่ “หมี” แล้วมันเป็นญาติกับสัตว์ตระกูลไหนกันแน่

ตอนนี้เหมียวรู้คำ�ตอบแล้วนะฮะ

หมีขอ หรือ บินตุรง เป็นสัตว์ในวงศ์ Viverridae
มีญาติเป็นสัตว์พวกชะมดและอีเห็นฮะ ส่วนพวกหมี
ทัง
้ หลายไม่วา่ จะเป็นหมีหมา หมีควาย หมีขาว หมีกริซลี
รวมถึงหมีแพนด้าจะอยู่ในวงศ์ Ursidae ฮะ

ผู้ได้รับรางวัลประจำ�ฉบับที่ 89

รางวัลที่ 1 ชุดกิฟต์เซตนักดื่ม
ได้แก่ ด.ช.วันสุข ทับศรีนวล
รางวัลที่ 2 พวงกุญแจผ้าหม้อห้อม
ได้แก่ ด.ช.ศุภณัฐ จันทร์พุ่ม
คุณมาลีรัตน์ ถิรสถิตวงษ์
คุณชันม์จริ า ก่อสกุล คุณชุลพ
ี ร แลเฮว

ฉบั บ นี้ เ หมี ย วถามต่ อ เลยละกั น ว่ า
สัตว์วงศ์หมีทพ
ี่ บได้ตามธรรมชาติใน
ประเทศไทยเนี่ยมีหมีอะไรบ้างฮะ

รางวัลประจำ�ฉบับที่ 89
รางวัลที่ 1 เสื้อยืดลาย Bioeconomy
จำ�นวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2
สมุดโน้ต I love science

จำ�นวน 3 รางวัล

ส่งคำ�ตอบมาร่วมสนุกได้ที่
กองบรรณาธิการสาระวิทย์ ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
หรือส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2564 7016 หรือทาง e-mail ที่ sarawit@nstda.or.th
อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ มาด้วยนะฮะ
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หมดเขตส่งคำ�ตอบ วันที่ 25 สิงหาคม 2563
คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลใน สาระวิทย์ ฉบับที่ 90
สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

สิงหาคม 2563

คำ�คม
นักวิทย์
กองบรรณาธิการ
สาระวิทย์

Most people say that it is the intellect which makes a great scientist
They are wrong: it is character.
- Albert Einstein คนส่วนใหญ่กล่าวว่า นักวิทยาศาสตร์ทย่ี ง่ิ ใหญ่ตอ้ งมีสติปญ
ั ญา
พวกเขากล่าวผิด ต้องมีคณ
ุ ลักษณะนิสยั ต่างหาก
- แอลเบิรต์ ไอน์สไตน์ -

ภาพจาก https://yourstory.com/weekender/famous-quotes-albert-einstein-physicist-birthday

แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (14 มีนาคม พ.ศ. 2422 – 18 เมษายน พ.ศ. 2498)

เป็นศาสตราจารย์ทางฟิสิกส์และนักฟิสิกส์ทฤษฎี ชาวเยอรมันเชื้อสายยิว ผู้คิดค้นทฤษฎีสัมพัทธภาพ
และสมการอันลือลั่นเกี่ยวกับพลังงานและมวล คือ E = mc2
เขามีส่วนร่วมในการพัฒนากลศาสตร์ควอนตัม กลศาสตร์สถิติ และจักรวาลวิทยา เขาได้รับ
รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ใน พ.ศ. 2464 จากการอธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก และจาก
"การทำ�ประโยชน์แก่ฟิสิกส์ทฤษฎี"
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

สิงหาคม 2563

จัดทำ�โดย ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์
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สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วย

