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Editor’s
Note
ภาพยนตร์เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงผู้รับชม สามารถให้ทั้งจินตนาการ เนื้อหาสาระ

ความบันเทิงรายละเอียดต่างๆ ได้ครบถ้วนน่าติดตาม
เทศกาลภาพยนตร์วทิ ยาศาสตร์เพือ่ การเรียนรู้ (Science Film Festival) จัดโดย สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง อาทิ อพวช. สสวท. สวทช. ฯลฯ เป็นการสร้างโอกาสและจุดประกาย
ให้กับการเรียนรู้ สร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อกลางใน
การนำ�สาระความบันเทิงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ประชาชน กระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้
ความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้ เทศกาลภาพยนตร์วทิ ยาศาสตร์เพือ่ การเรียนรู้ ได้จดั ขึน้ เป็นครัง้ ที่
16 แล้ว ภายใต้ประเด็นหลักในเรื่อง “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ “SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS” และด้วยสถานการณ์ โควิด 19 ในปีนี้ เทศกาลภาพยนตร์วทิ ยาศาสตร์ 2563 จึงได้เสนอ
ทางเลือกในการรับชมภาพยนตร์ ในรูปแบบออนไลน์ สำ�หรับผู้ที่สนใจรับชมแบบออนไลน์ สามารถรับชม
ได้ที่ https://www.goethe.de/ins/th/th/m/kul/sup/sff/amd.html
ขอให้สนุกกับการชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ครับ

☺
ปริทัศน์ เทียนทอง
บรรณาธิการ

Cover
Story
นักวิจัยไทยพัฒนา
“อวัยวะจำ�ลองมดลูกและรก”
ความหวังเพื่อการยับยั้ง
‘ไวรัสซิกา’ จาก ‘แม่สู่ลูก’

อาทิตย์ ลมูลปลั่ง

เชื้อไวรัสซิกา ซึ่งมักพบในประเทศ
เขตร้ อ นนั้ น เกิ ด จากยุ ง ลายเป็ น
พ า ห ะ สำ � คั ญ เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ โ ร ค
ไข้เลือดออก แต่ความพิเศษของ
ไวรัสซิกา สามารถแพร่เชือ
้ ได้หลาย
ทางเช่น ผ่านทางเพศสัมพันธ์ การ
ถ่ายเลือด และจากแม่สู่ลูกในครรภ์

อันตราย

ของไวรัสซิกา คือเชื้อ
สามารถที่ จ ะแพร่ จ าก
แม่ไปสูท่ ารกในครรภ์ได้ เมือ่ ทารกรับเชือ้ จากแม่ผา่ นทางรกมี
โอกาส 20% ทีจ่ ะเกิดเกิดภาวะสมองเล็ก !! มีปญ
ั หาพัฒนาการ
ทางสมอง และมี โ อกาสเสี ย ชี วิ ต หลั ง คลอดทั น ที ไ ด้ ด้ ว ย
ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยาป้องกันการติดเชื้อได้
เมื่อการติดเชื้อไวรัสซิกาในเด็กก่อให้เกิดปัญหาทั้งกาย
และใจกับครอบครัว และยังเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจและ
สังคม นักวิจัยไทย จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุมศึกษา
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วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ ‘สร้างระบบอวัยวะ
จำ � ลองมดลู ก ’ จากตั ว อย่ า งเนื้ อ เยื่ อ ของคนไข้ อ าสาสมั ค ร
เพื่อศึกษากระบวนการติดเชื้อไวรัสซิกาในมดลูก การทดสอบ
แอนติบอดีทมี่ ฤี ทธิย์ บั ยัง้ การเพิม่ จำ�นวนของเชือ้ ไวรัสซิกา รวมถึง
กระบวนการการส่งต่อเชื้อจากแม่ตั้งครรภ์สู่ลูกในท้อง
ดร.ธีรวัฒน์ วิวัฒน์พาณิชย์ นักวิจัย ทีมวิจัยการออกแบบ
และวิศวกรรมชีวโมเลกุลขัน้ แนวหน้า ไบโอเทค สวทช. ให้ขอ้ มูล
ว่า ไวรัสซิกา (Zika virus) อยู่ในตระกูลฟลาวิไวรัส (flavivirus) มี
ยุงลายเป็นพาหะนำ�โรค เหมือนกับโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อ
ยุงลาย (Chikungunya) และไข้เหลือง ในปัจจุบนั มีการแพร่ระบาด
ของเชือ้ ไวรัสซิกา ในแถบพืน้ ทีท่ ะเลคาริบเบียนตอนกลางและใต้
ของอเมริกา แอฟริกา เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่ง
รวมถึงประเทศไทยด้วย แม้ว่าการติดเชื้อไวรัสซิกาในผู้ ใหญ่ที่มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงจะไม่มีอาการรุนแรง หรือไม่เกิดอาการ
เลย แต่ปจั จุบนั ได้มผี ลการศึกษายืนยันแล้วว่า เมือ่ ผูห้ ญิงมีครรภ์
ได้ตดิ เชือ้ ไวรัสซิกา เชือ้ ไวรัสสามารถถ่ายทอดจากแม่สลู่ กู ในครรภ์
ได้ ซึง่ มีผลให้ทารกมีอาการสมองเล็ก สมองไม่พฒ
ั นา และรวมไป
ถึงการที่ทารกมีความเสี่ยงเสียชีวิตทันทีหลังกำ�เนิด การติดเชื้อ
ไวรัสซิกาในทารกส่งผลให้เกิดปัญหาทัง้ ด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ
ให้แก่ประเทศไทยและประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสนี้ ซึ่ง
ในปัจจุบันยังไม่มียาหรือวัคซีนที่สามารถจะยับยั้งการถ่ายทอด
เชื้อไวรัสซิกาจากแม่สู่ลูกในครรภ์ได้
ดร.ธีรวัฒน์กล่าวว่า ทีผ่ า่ นมาทีมวิจยั ไบโอเทค สวทช. ประสบ
ความสำ�เร็จในการสร้างออร์แกนอยด์ ซึง่ ก็เป็นกลุม่ ก้อนเซลล์ที่ได้
เพาะเลี้ยงแบบสามมิติ จนมีลักษณะและคุณสมบัติเสมือน หรือ
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คล้ายกับอวัยวะจริงในร่างกาย โดยนักวิจยั สามารถนำ�ออร์แกนอยด์
หรือระบบอวัยวะจำ�ลองมาศึกษากระบวนการทางชีวภาพต่างๆ
ตั้งแต่พฤติกรรมของเซลล์ การทำ�งานของระบบอวัยวะของ
ร่างกาย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบอวัยวะในร่างกาย การตอบ
สนองต่อฮอร์ โมนหรือยา ตลอดจนกระบวนการก่อโรคจากเชื้อ
ต่างๆ และโรคทางพันธุกรรมได้ ซึ่งข้อดีของออร์แกนอยด์คือ
นักวิจัยสามารถทำ�การทดลองเพื่อศึกษาโรคและทดสอบยาใน
ภาวะที่คล้ายคลึงกับร่างกายโดยที่ยังไม่ต้องทดสอบกับอาสา
สมัครหรือคนไข้จริง
“ถึงแม้ว่าการระบาดของเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทยจะไม่
รุนแรงมากนัก แต่เนื่องจากไวรัสซิกามีลักษณะทางพันธุกรรม
ใกล้เคียงกับเชื้อไวรัสเด็งกี่ ที่เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก
ซึ่งมีการระบาดในประเทศไทยอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งเชื้อไวรัส
สองชนิดนี้ยังมียุงลายเป็นพาหะเหมือนกัน ซึ่งทำ�ให้มีความเป็น
ไปได้สูงที่ประเทศไทยจะประสบปัญหาการแพร่ระบาดใหญ่
ของเชื้อไวรัสซิกาในอนาคต”
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ทีมวิจยั ไบโอเทค สวทช. และภาควิชาสูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เล็งเห็นความสำ�คัญของการ
เฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสซิกาแต่เนิ่นๆ เพื่อป้องกันและ
เตรียมพร้อมกับการระบาดของเชือ้ ไวรัสซิกาในอนาคต โดยเฉพาะ
การแพร่ของเชือ้ ไวรัสซิกาจากแม่สทู่ ารกในครรภ์ โดยทางทีมวิจยั
จะพัฒนาออร์แกนอยด์ของมดลูกและรก เพื่อใช้ทดสอบและ
พัฒนาสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำ�นวนของเชื้อไวรัสซิกา เพื่อ
การนำ�มาใช้ต้านทานเชื้อไวรัสซิกา และป้องการการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสนี้จากแม่สู่ทารกในครรภ์ต่อไป
อย่างไรก็ดี ทีมวิจัยหวังว่า ระบบการเลี้ยงอวัยวะจำ�ลองจาก
โครงการนี้จะเป็น ‘ฐานในการสร้างระบบอวัยวะจำ�ลอง’ ในห้อง
ปฏิบตั กิ ารทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ ล้ายกับร่างกายคนจริงมากขึน้ ลดการใช้
สัตว์ทดลอง ลดความเสี่ยงการทดลองในมนุษย์ และเพิ่มโอกาส
ในการรักษาโรคเพื่อมวลมนุษยชาติสืบไป

ปั จ จุ บั น โครงการนี้ ไ ด้ รั บ เลื อ กเป็ น 1
ใน 5 โครงการ (จาก 121 ผู้สมัครจาก
37 ประเทศ) ที่ ช นะ TDR Global
Crowdfunding Challenge Contest
ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่ง
จัดตั้งเพื่อสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับ
โรคติดต่อในเขตร้อน พร้อมเปิดระดมทุน
เพือ
่ ดำ�เนินงานวิจย
ั (Crowdfunding
for Science) ตัง
้ เป้า 8,000 ดอลลาร์
สหรัฐ (ประมาณ 260,000 บาท) โดย
จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการสนับสนุน
โครงการสามารถร่วมบริจาคเงินให้
แก่ โ ครงการได้ ที่ http://www.
experiment.com/noZika4Baby
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 15 ตุ ล าคม จนถึ ง 30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมที่่� :
https://experiment.com/projects/modeling-zika-virus-transmission-from-mother-to-child-using-uterine-mini-organs
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เรื่องโดย: นรมน กำ�จรพานิชเจริญ
สมาคมยุวชนอวกาศไทย

นิทรรศการออกแบบอนาคต
จากพื้นดินสู่อวกาศ
จากแนวคิดเรื่องความยั่งยืน For All Well-Being และการคาดการณ์
สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับโลกของเราในอนาคต บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้
ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (MQDC) ได้เล็งเห็นถึง
ความสำ�คัญของแนวโน้มใหม่ๆ ในด้านการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง
ยั่งยืนให้กับสรรพสิ่งบนโลก จึงได้จัดตั้งศูนย์วิจัยแห่งอนาคตที่แรก
ในประเทศไทย ที่มีชื่อว่า "FutureTales Lab" เพื่อสร้างแพลตฟอร์ม
ความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักอนาคตศาสตร์ทั่วโลก และส่งต่อ
ข้อมูลสู่สาธารณะเพื่อนำ�ไปสู่การออกแบบอนาคตที่ดีขึ้นร่วมกัน
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โดย

ในปีนี้ทาง FutureTales
Lab จะมีหัวข้อเกี่ยวกับ
Future of organization ซึ่งประกอบไป
ด้วย live, work, learn, play, move และ
sustain โดยเปิ ด ให้ ป ระชาชนทั่ ว ไป
สามารถเข้ าเยี่ ย มชม และทดลองเล่น
อุปกรณ์ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
โดยมี 3 ประเด็นหลักที่ FutureTales
Lab กำ�ลังทำ�อยู่ ดังนี้
1. Data Platform เป็นการแสดงข้อมูล
sea, air, land, ice และแสดงข่าวทั่ว
โลกแบบ real time ไม่ว่าจะเป็นข่าว
เกี่ยวกับไฟไหม้ ควัน หรือเหตุการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
2. Foresight Research หรือการวิจัย
ด้ า นการคาดการณ์ อ นาคต ไม่ ว่ า
จะเป็น future of living, future of
education หรือ space exploration
3. Collaboration Platform for Futurist
หรือก็คอื จัดงานต่างๆ เพือ่ ให้ผทู้ สี่ นใจ
เรื่องอนาคต ได้มารวมตัวกัน และ
พู ด คุ ย ในเรื่ อ งที่ ต นเองสนใจ ทั้ ง
offline และ online
นอกจากนี้ ยั ง มี บ ริ เ วณนิ ท รรศการ
อนาคตศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักรู้
และให้ความรู้ผ่านนิทรรศการแบบมีส่วน
ร่วม (interactive exhibition) จำ�นวน 3 โซน
ประกอบด้วย

โซนที่ 1 :
Data Platform

แบ่งเป็น 2 ส่วนนิทรรศการ ได้แก่
Earth Pulse มองโลกในมิติแห่งความ
เชื่อมโยง จับตาดูชีพจรของโลกในทุกแง่

มุมทั้งบนดิน ใต้น้ำ� และสภาวะอากาศ เชื่อมโยงทุกสถิติที่น่าสนใจ และ Bangkok Next
Tales รูจ้ กั และเข้าใจเมืองหลวงของเราในหลากหลายมิตจิ ากข้อมูลทีค่ ณ
ุ อาจไม่เคยรูจ้ าก
ที่ใดมาก่อน
Earth Pulse คือชีพจรของโลกในช่วงเวลานัน้ ซึง่ จะคอยตรวจสอบกระแสลม กระแสน้�ำ
ข่าวต่างๆ ทั่วทั้งดาวเคราะห์สีน้ำ�เงินใบนี้ เพื่อเราจะสามารถมองปัจจุบันและคาดการณ์
อนาคตได้ เพื่อดูสัญญาณต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และแสดงสิ่งต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นใน
อนาคตได้ว่า ถ้าเรายังใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไป อนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร
ถ้าเรามีขอ้ มูลมากพอ ก็อาจจะคาดการณ์ได้วา่ จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึน้ ก่อนหน้าทีจ่ ะ
เกิดนั้นประมาณ 1-2 อาทิตย์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเตรียมความพร้อมและป้องกัน
มากขึ้น

Bangkok Next Tales เป็นเครื่องมืออัจฉริยะที่จะทำ�ให้เราสามารถเชื่อมโยงอดีต
สู่เหตุการณ์ ในปัจจุบัน และสถานการณ์ ในอนาคตได้ โดยจะมีการแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ด้วยกัน ส่วนแรกคือ ประวัติศาสตร์กรุงเทพ ซึ่งสามารถบอกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
การขยายตัวของเมืองต่างๆ และการพัฒนาของเมืองได้ ทำ�ให้เห็นว่าในแต่ละยุคใช้วิธี
การสัญจรแบบไหน มีการพัฒนาอย่างไร ส่งผลอะไรในอนาคต อีกทั้งยังสามารถเทียบ
กับเหตุการณ์สำ�คัญในโลกได้อีกด้วย ทำ�ให้เห็นว่าประเทศอื่นๆ ในโลกพัฒนาก้าวหน้าไป
อย่างไร และประเทศไทยของเรายังตามหลังมากน้อยแค่ไหน และเนื่องจากเป็นข้อมูลที่
อยู่ในรูปแบบแผนที่จึงมีข้อมูลของสถานที่สำ�คัญต่างๆ แสดงอยู่ด้วย
ส่วนต่อมาคือเหตุการณ์ตามเวลาจริง ซึ่งแสดงข้อมูลออกมาแบบ real time เพื่อ
ให้เกิดการต่อยอดและพัฒนาเมืองในทิศทางที่ควรจะเป็น อีกทั้งยังสามารถจุดประกาย
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สถานการณ์ที่แย่ที่สุดคือ การที่ปล่อยให้
สภาพอาการแย่ไปเลย และสร้างโดมขึ้น
มาเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ต่างๆ ไม่ให้
มีมลพิษเข้าไป ซึง่ ก็จะทำ�ให้เกิดความแบ่ง
แยกของชนชัน้ มากขึน้ ไปอีก เพราะทุกคน
ไม่สามารถเข้าถึงอากาศบริสุทธิ์ได้

โซนที่ 2 :
Future Living
Interactive Gamification

ความคิด ให้เกิดการพูดคุยเพื่อสรรหาสิ่ง
ที่ดีและเหมาะสมที่สุด ระหว่างภาครัฐ
เอกชน และนักเรียนนักศึกษาได้
ส่วนต่อไปคือ What if Scenario หรือ
จะเกิดอะไรขึ้น ถ้า… เป็นการแสดงข้อมูล
ในปัจจุบันว่าในพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพฯ
มีพื้นที่สีเขียวเท่าไหร่ มีอัตราการทิ้งขยะ
พลาสติกเท่าไหร่ การสัญจร ฯลฯ และ
ถ้ า ทุ ก อย่ า งเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลงจะเป็ น
แบบไหน อะไรจะเกิดขึน้ หากมองหลายๆ
อย่างรวมกันก็จะสามารถหาความเชื่อม
โยงและเกิดหัวข้อทีส่ ามารถทำ�ไปต่อยอด
และพัฒนาประเทศได้
และส่ ว นสุ ด ท้ า ยคื อ สถานการณ์
สุดขั้ว ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ What if
Scenario โดยจะแสดงให้เห็นถึงความเป็น
ไปได้ ในรูปแบบต่างๆ ว่า กรุงเทพฯ จะเป็น
อย่างไรในอนาคต ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง
รู ป แบบต่ า งๆ เช่ น เกิ ด เป็ น กรุ ง เทพฯ
เมืองลอยน้�ำ ถ้าระดับน้�ำ ทะเลเกิดเพิม่ ขึน้
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จนกรุงเทพฯ จมลงไปได้น้ำ� และต้องใช้
เทคโนโลยีพัฒนาเมืองใหม่ขึ้นมา เหมือน
สิ ง คโปร์ ท่ี ส ามารถพั ฒ นาจนหาวิ ธี แ ละ
สามารถวางแผนไปจนถึงอนาคตได้ หรือ
อาจจะเกิดเป็นกรุงเทพฯ เมืองสีเขียวที่
มองไปทางไหนก็มีแต่ต้นไม้ หรือหากเกิด
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ประกอบด้ ว ย 6 ส่ ว นนิ ท รรศการ
ได้แก่
1. Future City Vision เป็นการจำ�ลอง
smart city ทั้ง 6 แห่ง ที่สะท้อนจุดเด่น
ของแต่ละมุมออกมา ไม่ว่าจะเป็น smart
government, smart people, smart city,
smart living, smart economy และอื่นๆ
อีกหลายหัวข้อ โดยมีการทดลองจริงใน
แต่ละเมือง และค้นหาเมืองที่เด่นที่สุด
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ในแต่ละเรื่อง เพื่อหาว่าวิธีการแบบไหน
เหมาะกับเมืองไหน เกิดปัญหาอะไรขึ้น
บ้าง ควรจะแก้ไขอย่างไร และพลเมือง
มีการต่อต้านแบบไหน แต่ smart ในที่นี้
ไม่ได้หมายถึงแค่ในด้านเทคโนโลยีเพียง
อย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงความยังยืน
และอื่นๆ อีกด้วย
2. Future Mobility เป็นเกม ให้เรา
สามารถเลือกไปยังสถานที่ต่างๆ ได้ โดย
เลือกยานพาหนะที่สามารถไปในตอนนี้
และยานพาหนะในอนาคต จากนั้นก็จะ
มีการเปรียบเทียบในเรื่องของความเร็ว
ระยะทาง พลั ง งานที่ เ สี ย ไป ปริ ม าณ
คาร์บอนที่ถูกปล่อยออกมา หรือแม้แต่

แคลอรี่ ที่ จ ะเกิ ด การเผาผลาญหากเรา
เลือกใช้วิธีนี้ในการเดินทาง การเดินทาง
แต่ละแบบไม่มีผิดและถูก แต่จะทำ�ให้
เกิดกระบวนการคิดว่าควรจะใช้การเดิน
ทางแบบไหนจึงจะคุ้มค่ามากที่สุด เพื่อที่
จะทดแทนช่องว่างของการเดินทางแต่ละ
แบบ หายานพาหนะที่เหมาะสมในการ
เดินทางมากที่สุด และสามารถปิดช่อง
ว่างของยานพาหนะที่จะเกิดขึ้นในชีวิต
จริง ไม่ใช่แค่การปล่อยมลพิษออกมา ซึ่ง
ทุกคนสามารถมาทดลองเล่นและเลือกไป
ในทิศทางที่ตัวเองต้องการได้
3. Journey of Waste เป็นเกมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสิ่งแวดล้อม ที่สร้างขึ้นมาให้แยกขยะ
แต่ ล ะประเภทและสามารถเลื อ กได้ ว่ า
จะแยกอะไรไปแบบไหน และจากนั้นจะ
นำ�ไปไหนต่อ นำ�ไปขาย บริจาค รีไซเคิล
นำ�กลับมาใช้ ใหม่ และสามารถบอกได้
ว่าที่เราเลือกไปนั้นถูกต้องมากขนาดไหน
ที่ เ ราเลื อ กจะนำ � ไปขายได้ เ งิ น กลั บ มา
เท่าไหร่ อีกทั้งยังมีการบอกข้อมูลสถิติ
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เกี่ยวกับการทิ้งขยะของประเทศไทยด้วย
4. Future Habitat เป็นเกมการหาที่
อยู่อาศัยที่เหมาะกับตัวเรามากที่สุดใน
อนาคต เมื่อโลกปกติไม่สามารถอยู่อาศัย
ได้แลัว ทั้งบนฟ้า ในน้ำ� ในอวกาศ โดย
รูปแบบที่อยู่อาศัยจะมาจากคำ�ถามและ
กิจกรรมต่างๆ ที่เราเลือกทั้ง 15 อย่าง
โดยผู้ เ ล่ น แต่ ล ะคนก็ จ ะได้ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่
แตกต่างกันออกไป
5. Create Your City คือการสร้างเมือง
ของเราขึ้นมาเอง คล้ายๆ กับการเล่นเกม
Sims City โดยมีบล็อกให้สร้างถึง 84
บล็ อ ก เราสามารถเลื อ กได้ ว่ า จะสร้ า ง
อะไร เพียงแค่วางเครื่องมือ built ลงไป
และนำ�เครื่องมือต่างๆ วางลงไป แล้วก็
จะมีการปลดล็อกสิ่งก่อสร้างใหม่ๆ ขึ้น
มา โดยเมื่อนำ�เครื่องมือ built ออก ก็
จะสามารถเห็นเมืองที่เราสร้างไปแล้วได้
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และยังมีบอกปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ว่า
สมบูรณ์พร้อมขนาดไหน ทั้ง smart city
และ happyness city มีจำ�นวนประชากร
ที่อยู่อาศัยในเมืองที่เราสร้างได้กี่คน
6. Your Urbanite เป็นกิจกรรมสุดท้าย
ที่เป็นการประมวลผลถึงวิถีชีวิต ลักษณะ
ของแต่ละบุคคล แล้วแสดงออกมาใน 8
ลักษณะของพลเมืองยุคอนาคต ไม่ว่าจะ
เป็นนักสร้างสรรค์ นักบุกเบิกหรืออาจจะ
เป็นผู้นำ� โดยจะนำ�ข้อมูลมาจากกิจกรรม
ต่างๆ ที่ ได้เล่นไปทั้งหมด ไปรวบรวมและ
ประมวลผลออกมา
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โซนที่ 3 :
Space Exploration

ประกอบด้วยส่วนนิทรรศการ Space
Exploration ให้ความรู้ด้านอวกาศ ทั้งใน
ระดับนานาชาติและระดับประเทศไทย
รวมถึ ง แนวความคิ ด ของการที่ จ ะเดิ น
ทางไปอยู่อาศัยในดาวดวงใหม่ และการ
จำ�ลองการปลูกต้นไม้ ในโลก ซึ่งแนวคิดนี้
บริษทั Space ZAB Company ได้แนวคิด
โดยใช้ พื ช หรื อ สิ่ ง มี ชี วิ ต ทุ ก ประเภทบน
โลกเพื่อทดสอบ สมมุติฐานการดำ�รงชีพ
อย่างยัง่ ยืนในอวกาศ โดยใช้เครือ่ งจำ�ลอง
แรงโน้มถ่วง clinostat เป็นเครื่องมือ
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ทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่นักวิจัยใช้ ใน
การค้ น คว้ า และศึ ก ษาพฤติ ก รรมของ
พืช และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในสภาวะไร้แรง
โน้มถ่วง เพื่อแสดงให้เห็นถึงปัญหาและ
ปรากฏการณ์ตา่ งๆ ทีอ่ าจจะส่งผลกระทบ
ต่อการเจริญเติบโตของพืช
ยกตัวอย่างเช่น พืชที่ปลูกได้อย่าง
ง่ายดายบนพื้นโลกอย่างต้นถั่ว แต่กลับ
ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในอวกาศ ซึ่ง
หากไม่ได้รับการแก้ ไขในอนาคต นักบิน
อวกาศก็อาจไม่สามารถปลูกพืชเพือ่ นำ�มา
ใช้รับประทานได้ ทำ�ให้การปฏิบัติงานใน
อวกาศเป็นระยะเวลานานเป็นไปได้ด้วย
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ความยากลำ�บาก เพราะฉะนั้นการศึกษา
ปรากฏการณ์ แ ละการพั ฒ นาวิ ธี แ ก้ ไ ข
เหล่านี้ จะส่งผลให้เรามีความเข้าใจเกี่ยว
กั บ ธรรมชาติ แ ละกลไกลต่ า งๆ ในพื ช
ซึ่ ง สามารถนำ � กลั บ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ บ น
พืน้ โลก เพือ่ เพิม่ ผลผลิตและคุณภาพของ
การเกษตรและยกระดับความเป็นอยูข่ อง
มนุษย์ชาติได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ในการออกแบบอนาคตหลายๆ ครั้ง
ทีอ่ ยูอ่ าศัยยังคงเป็นหนึง่ ในปัจจัยทีส่ �ำ คัญ
ของการใช้ชีวิต และเป็นปัจจัยที่มีทาง
เลื อ กมากที่ สุ ด ไม่ ว่ า จะเป็ น ใต้ พื้ น ดิ น
ในน้ำ� บนพื้น ลอยน้ำ� อยู่บนอากาศ หรือ

แม้กระทั่งออกไปใช้ชีวิตในอวกาศ เพราะ
การหาทีอ่ ยูอ่ าศัยในอนาคตส่วนมากไม่ใช่
การพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้ว แต่เป็นการหา
หรือสร้างพื้นที่ใหม่ และไม่ว่าจะเกิดอะไร
ขึ้นมนุษย์ก็ยังต้องมีที่อยู่อาศัย สถานที่ที่
ยังต้องการการค้นหาอีกมากในตอนนี้ก็
หนีไม่พ้นอวกาศ
ถึงแม้ว่าการค้นคว้าวิจัยจะก้าวหน้า
ไปได้มาก และรวดเร็วกว่าในสมัยก่อน
แต่ก็ยังไม่พบหนทางที่จะขึ้นไปใช้ชีวิตใน
อวกาศได้อย่างสมบูรณ์ การหาแนวทาง
อืน่ ๆ จึงเป็นตัวเลือกทีค่ นส่วนมากให้ความ
สำ�คัญมากกว่า แต่ไม่ใช่การปล่อยปละ
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ละเลยทำ � ลายเมื อ งที่ อ ยู่ อ าศั ย ของเรา
และออกไปหาสถานที่ใหม่ๆ อยู่แทน แค่
การปรับเปลีย่ นชีวติ เล็กๆ น้อยๆ ในวันนีก้ ็
อาจจะทำ�ให้การเปลีย่ นทีอ่ ยูอ่ าศัยใหม่นนั้
ไม่จ�ำ เป็นอีกต่อไป การออกแบบอนาคตจะ
ไม่ใช่สงิ่ ทีแ่ ค่นกั วิทยาศาสตร์ นักการเมือง
หรือเหล่าผู้ที่มีอ�ำ นาจทำ�ได้ แต่มันจะเริ่ม
จากตัวเราทุกคน
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“หอมท่าดอกคำ� 8” ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่แดน
สปป. ลาว

ดร.

ธีรยุทธ ตูจ้ นิ ดา รักษาการรองผูอ้ �ำ นวยการด้านวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพ
เกษตร ไบโอเทค สวทช. กระทรวง อว. เผยถึง “โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าว
โดยเทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลสำ�หรับประเทศลุ่มน้ำ�โขง” ว่า เป็นโครงการที่ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ เช่น กรมการข้าว,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, Department of Agricultural Research
(DAR) จากเมียนมา และ National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI)
จาก สปป. ลาว
โดยโครงการนี้มีการจัดฝึกอบรมภาคปฏิบัติและมีสถานที่วิจัย (Challenge Program) เพื่อ
พัฒนาบุคลากรและการทำ�งานวิจยั ร่วมกัน รวมถึงมีการให้ทนุ การศึกษาในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก เพื่อให้นักศึกษาและนักวิจัยนำ�เอาความรู้และเทคโนโลยีไปปรับปรุงพันธุ์ข้าวของ
ประเทศตนเอง
จากการทำ�งานร่วมกัน NAFRI สามารถปรับปรุงพัฒนาจนได้ขา้ วเหนียวพันธุ์ ใหม่ “หอมท่า
ดอกคำ� 8 (HTDK8)” ซึ่งเป็นการผสมกันระหว่างข้าวเหนียวท่าดอกคำ� 8 ที่ให้ผลผลิตสูงและ
นิยมปลูกใน สปป. ลาว กับข้าวเหนียวหอม ทีพ่ ฒ
ั นาโดยหน่วยปฏิบตั กิ ารค้นหาและใช้ประโยชน์
จากยีนข้าว โดยนำ�เทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกพันธุ์ (MAS) มาใช้คัดเลือก
ลักษณะความหอมและยีนต้านทานโรคใบไหม้
ทำ�ให้ข้าวเหนียวสายพันธุ์หอมท่าดอกคำ� 8 เป็นพันธุ์ที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ เติบโตดี
ให้ผลผลิตสูง อายุ 130-135 วัน ลักษณะต้นเตี้ย ลำ�ต้นแข็งไม่ล้มง่าย ไม่ไวต่อแสง ทำ�ให้ปลูก
ได้ทั้งนาปีและนาปรัง เหมาะสมแก่การปลูกทั้งในภาคกลาง ใต้ และบางเขตในภาคเหนือของ
สปป. ลาว เช่น แขวงบ่อแก้ว หลวงน้ำ�ทา ไซยะบุรี อุดมไซ และหลวงพระบาง
ปัจจุบันทางกระทรวงเกษตรของ สปป. ลาว โดยศูนย์วิจัยข้าว กำ�ลังผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อ
ส่งมอบให้กับเกษตรกรใน 5 แขวงเป้าหมาย ไซยะบุรี เวียงจันทน์ บอลิคำ�ไซ และคำ�ม่วน
เพื่อปลูกและผลิตขายในเชิงพาณิชย์ต่อไป
เรียบเรียงจาก :

https://www.thairath.co.th/news/local/1963815 (ไทยรัฐ)
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FoodChoice สแกน
ก่อนกิน ลดอ้วน

ส

ถานการณ์ โรคอ้วนในประเทศไทย
เพิ่ มอย่ า งรวดเร็ ว โดยเฉพาะเด็ก
ไทยติดอันดับปริมาณเด็กอ้วนเพิ่มเร็วที่สุด
ในโลก เนื่องจากการบริโภคอาหาร ขนม
และเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี ร สหวาน รวมถึ ง การ
บริโภคอาหารสำ�เร็จรูปเพิ่มมากขึ้น ทำ�ให้
เสี่ยงต่อโรค NSDs อาทิ โรคอ้วน และ
เบาหวาน ดังนั้นประชาชนจึงจำ�เป็นต้องมี
ความรูท้ เี่ พียงพอเกีย่ วกับชนิดและปริมาณ
สารอาหารที่อยู่ ในผลิตภัณฑ์เหล่านั้น เพื่อ
ใช้ ในการตัดสินใจเลือกรับประทาน โดย
“FoodChoice” คือหนึง่ ในแอปพลิเคชัน ที่
จะช่วยให้การอ่านข้อมูลทางโภชนาการของ
อาหารแต่ละชนิดง่ายขึ้น

ระเบี
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ง
ข่าววิทย์เทคโนฯ ไทย

ดร.สาธิต ปิตุเดชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สธ. ร่วมกับ
กระทรวง อว. โดย สวทช. เนคเทค ภายใต้
การสนับสนุนของ สสส. คิดค้นเครื่องมือที่
จะช่วยให้ประชาชนเลือกผลิตภัณฑ์อาหารได้
เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย โดย
แอปพลิเคชัน FoodChoice ทีร่ ว่ มกันพัฒนา
ขึน้ นีส้ ามารถใช้สแกนบาร์ โค้ดจากผลิตภัณฑ์
เพื่ออ่านข้อมูลทางโภชนาการในรูปแบบที่
เข้าใจได้ง่าย มีการจำ�แนกเป็นสีที่แสดงถึง
คุณค่าทางโภชนาการที่แตกต่างกัน
“1) สีเขียว หมายถึง ปริมาณพลังงานหรือ
สารอาหารอยูใ่ นเกณฑ์ทกี่ �ำ หนด 2) สีเหลือง
หมายถึง ปริมาณพลังงานหรือสารอาหาร

อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 3) สีแดง หมายถึง
ปริมาณพลังงานหรือสารอาหารอยูใ่ นเกณฑ์
ที่สูงเกิน 4) สีฟ้า หมายถึง ปริมาณโปรตีน
แคลเซียม วิตามินบีสอง มีปริมาณต่ำ�กว่า
เกณฑ์ ม าก ซึ่ ง หากผู้ ใ ช้ ส แกนแล้ ว ไม่ พ บ
ข้อมูล ก็สามารถถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ ข้อมูล
โภชนาการ ส่วนประกอบ และเลข อย. 13
หลัก เพือ่ ช่วยเพิม่ เติมข้อมูลในแอปพลิเคชัน
ให้ทันสมัยและครบถ้วนได้อีกด้วย”
ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส.
กล่าวว่า “ปัจจุบันปัญหาที่ ไทยเผชิญไม่ใช่
เรื่องขาดสารอาหารเหมือนอย่างเมื่อ 10 ปี
ก่อนแล้ว เพราะกราฟเด็กไทยอ้วนกำ�ลังเพิม่
ปริมาณอย่างรวดเร็ว โดยภาพรวมเด็กใน
เมืองจะอ้วนมากกว่าเด็กนอกเมือง เพราะมี
การเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง ทำ�กิจกรรม
นั่งหน้าจอเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังถูกดึงดูด
จากการทำ�การตลาดของบริษทั ขนมขบเคีย้ ว
จึงเห็นถึงความสำ�คัญว่าควรเสริมความรู้ ใน
เรือ่ งนี้ให้ประชาชนเข้าถึงและทำ�ความเข้าใจ
ได้ง่ายเพื่อให้เกิดความเท่าทัน โดย สสส.
และเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน ได้เริ่ม

ขยายผลผลักดันให้เกิดการใช้แอปพลิเคชัน
FoodChoice ภายในโรงเรียน เพื่อช่วยยก
ระดับคุณภาพชีวิตของเด็กในวัยเรียน ให้มี
ความรูแ้ ละมีทกั ษะทางด้านสุขภาพมากขึน้ แล้ว”
ดร.ชั ย วุ ฒิ วิ วั ฒ น์ ชั ย ผู้ อำ � นวยการ
เนคเทค สวทช. กล่าวว่า “การสร้างแอปพลิเคชัน
FoodChoice ขึ้น เป็นหนึ่งในการผลักดัน
ให้เกิดระบบนิเวศของการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
สร้างประโยชน์แก่คนหมู่มาก โดยเป็นการ
สร้าง big data analytics platform ทีเ่ ชือ่ มโยง
ข้อมูลอาหารและโภชนาการ เพื่อให้ทุกภาค
ส่วนสามารถนำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย
รวมถึ ง รั ฐ สามารถนำ � ข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์
เชิ ง ลึ ก ไปใช้ ใ นการวางแผนและกำ � หนด
นโยบายส่งเสริมสุขภาพได้อย่างตรงเป้า”
ทางด้ า นนายสนิ ท แย้ ม เกสร รอง
เลขาธิการคณะ กก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “เด็กจำ�นวน
7 ล้านคนในสังกัด รร. สพฐ. มีโทรศัพท์มือ
ถือใช้ ดังนั้นแอปพลิเคชัน FoodChoice จะ
สามารถขยายตัวการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
และกว้างขวาง”

เรียบเรียงจาก :
https://www.thaipost.net/main/detail/79989 (ไทยโพสต์)
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ทช. ร่วม สวทช. วิจัยพันธุ์ไม้ป่าชายเลนเสี่ยงสูญพันธุ์
สร้างฐานข้อมูลจีโนมครั้งแรกในไทย

สวนพฤกษศาสตร์์ป่่าชายเลนนานาชาติิ ร.9

นายโสภณ ทองดี อธิบดี ทช. กล่าวว่า ความร่วมมือในการ
ทำ�งานกับ สวทช. จะทำ�ให้เกิดการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สายพันธุพ์ ชื ป่าชายเลนในระดับจีโนม ความสัมพันธ์ ในระบบนิเวศ และ
วิธกี ารเก็บรักษาเชือ้ พันธุกรรมของพันธุ์ไม้ ในระยะยาว เพือ่ ให้สามารถ
นำ�ความรู้ไปใช้ ในการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูในถิน่ กำ�เนิด ส่งเสริมให้เกิดการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
“โดยในระยะแรก การวิ จั ย มุ่ ง เป้ า ไปที่ ก ารศึ ก ษาพั น ธุ์ ไ ม้ ป่ า
ชายเลนใกล้สูญพันธุ์ตามบัญชีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ขององค์การ
ระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (IUNC) โดยมี
ระยะเวลาดำ�เนินการ 2 ปี (สิน้ สุดในปี พ.ศ. 2565) มีสว่ นวิจยั ทรัพยากร
ป่าชายเลน กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ทช. เป็นหน่วยงาน
ภาคสนาม ครอบคลุมพื้นที่ป่าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน
24 จังหวัด”
ด้าน ดร.ณรงค์ ศิรเิ ลิศวรกุล ผูอ้ �ำ นวยการ สวทช. กล่าวว่า สวทช.
ได้มีส่วนร่วมในการทำ�งานครั้งนี้ด้วย การช่วยเพิ่มขีดความสามารถใน
การทำ�วิจัย โดยมีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและเครื่องมือ
ที่ทันสมัยในการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการทำ�วิจัยในระดับจีโนมและ
พันธุกรรมรวมถึงการรักษาเชือ้ พันธุกรรมหรือชีววัสดุในระยะยาวแบบ
ปลอดเชื้อ สวทช. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมทำ�วิจัยใน
ครัง้ นี้ ซึง่ จะนำ�ไปสูก่ ารคัดเลือกพ่อแม่พนั ธุป์ า่ ชายเลนเพือ่ การปรับปรุง
พันธุ์ ในอนาคต สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและระบบนิเวศให้
กับป่าชายเลนประเทศไทย คงความอุดมสมบูรณ์ สร้างรายได้อย่าง
ยั่งยืน

เมื่อ

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา
วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม (อว.) โดย
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดแถลงข่าว
ลงนามข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ การวิ จั ย พั ฒ นา และวิ ช าการ
เกี่ยวกับป่าชายเลน
ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ในฐานะประธานสมาคมป่าชายเลนนานาชาติ กล่าวว่า
ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่มีความสำ�คัญ เพราะเป็นรอยต่อระหว่าง
น้ำ�เค็มและน้ำ�จืดที่มีพันธุ์พืชมากกว่า 80 ชนิดเจริญอยู่ ซึ่งล้วนเป็น
พันธุพ์ ชื ทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว และยังเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น�้ำ
ป่าชายเลนจึงเป็นพื้นที่สำ�คัญที่สร้างอาชีพและรายได้ ให้กับชุมชนใน
การทำ�ประมงชายฝั่ง
“ปัจจุบันประเทศไทยมีโครงการที่สำ�คัญระดับโลก คือ ‘สวน
พฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9’ ซึ่งเป็นสวนพฤกษศาสตร์ป่า
ชายเลนแห่งแรกของโลก และเป็นแหล่งรวมพันธุ์ไม้ป่าชายเลนจาก
ทั่วโลก เพื่อเรียนรู้และทำ�วิจัยในระดับนานาชาติ ในการนี้ ทช. จึงร่วม
มือกับ สวทช. นำ�เอาความเชีย่ วชาญของแต่ละหน่วยงานมาบูรณาการ
เพื่อเปิดบทบาทการทำ�วิจัยป่าชายเลนในระดับแนวหน้าในไทย”

เรียบเรียงจาก : https://www.nstda.or.th/th/news/13551-20201002-mou (NSTDA)
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‘อุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม’ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่

สงขลานครินทร์ อธิบายว่า อุปกรณ์ประกอบด้วยแป้นติดผิวหนังและ
ถุงรองรับสิง่ ขับถ่ายทีม่ นี �้ำ หนักเบา โดยอุปกรณ์สามารถยึดติดผิวหนัง
ได้ดี ปรับรูปร่างได้ตามหน้าท้อง อีกทัง้ ยังสามารถรองรับน้�ำ หนักได้ถงึ
0.5 กิโลกรัม ไม่เกิดการรั่วซึม ไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์เล็ดลอด ในการ
ทำ�วิจัยได้ทำ�งานร่วมกับบริษัทเอกชน 5 ราย ได้แก่ บริษัทโนวาเทค
เฮลธ์แคร์ จำ�กัด, บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) หรือ
GC, บริษทั เอส.เค.โพลิเมอร์ จำ�กัด, กลุม่ บริษทั ทีพบี ไี อ จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทนีโอพลาสท์ โตเมอร์ จำ�กัด รวมถึงสถาบันพลาสติก และ
การสนับสนุนจากสำ�นักงานการวิจยั แห่งชาติ (วช.) โดยได้รบั มาตรฐาน
จากสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
“การผลิตชุดอุปกรณ์จากยางพาราที่สามารถผลิตได้ ในประเทศ
ทำ�ให้ราคาของ Colostomy bags ถูกลงเหลือประมาณ 190 บาท
ต่อชิ้น นอกจากนั้นยังสร้างประโยชน์ ให้กับเกษตรกรไทย ช่วยสร้าง
มูลค่าเพิม่ ให้ยางพาราซึง่ เป็นพืชเศรษฐกิจจากกิโลกรัมละ 30 บาท เป็น
กิโลกรัมละ 300 บาท ในอนาคตทีมวิจยั ยังตัง้ เป้าทีจ่ ะพัฒนาผลงานใน
ส่วนที่ใช้พลาสติกเข้ามาเป็นส่วนประกอบให้เป็นไบโอพลาสติกแทน
อีกด้วย เพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้หากผลิตภัณฑ์
มีการใช้งาน 5% ของยอดขายเดิม จะสามารถลดการนำ�เข้าได้
2,000 ล้านบาทต่อปี”
ผลงาน “นวัตกรรมอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม”
ได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคมและสิ่ง
แวดล้อม ประเภทหน่วยงานภาครัฐ เนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติ
ประจำ�ปี 2563 ซึง่ จัดโดยสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
หรือ NIA เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมา

ผู้

ป่วยมะเร็งลำ�ไส้ ใหญ่ จำ�เป็นต้องใช้ทวารเทียมเพื่อขับถ่าย
อุ จ จาระทางรู เ ปิ ด ของลำ � ไส้ บ ริ เ วณหนั ง หน้ า ท้ อ งแทน
ทวารหนัก และมีความจำ�เป็นต้องใช้ “อุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่าย
จากทวารเทียม” หรือเรียกว่า “colostomy bags” ซึ่งอุปกรณ์
ดังกล่าวนีม้ รี าคาสูงถึง 200-500 บาทต่อชุด และต้องใช้ราว 5-10 ชุด
ต่อเดือน จึงทำ�ให้ผู้ป่วยบางรายต้องประสบภาวะขาดแคลน
อุปกรณ์ colostomy bags ปัจจุบันต้องนำ�เข้าจากต่างประเทศ
อาทิ ญี่ปุ่น ยุโรป หรืออเมริกา 100% ซึ่งการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้
ผูป้ ว่ ยบางรายยังต้องเผชิญกับปัญหาในการใช้อปุ กรณ์ เช่น เกิดภาวะ
แทรกซ้ อ นเป็ น ผื่ น แพ้ ที่ ผิ ว หนั ง หรื อ ชุ ด อุ ป กรณ์ ห ลุ ด ก่ อ นเวลา
อันสมควรทำ�ให้เกิดกลิน่ อันไม่พงึ ประสงค์ เกิดผลเสียต่อคุณภาพชีวติ
ของผู้ป่วย
จากปั ญ หาดั ง กล่ า ว ที ม วิ จั ย คณะแพทศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ จึงทำ�การพัฒนา colostomy bags โดยใช้ยางพารา
ซึ่งสามารถผลิตได้ ในประเทศเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยพัฒนา
ชุดอุปกรณ์ให้เหมาะกับรูปแบบผิวหนังหน้าท้องของคนไทย มีการทดสอบ
มาตรฐาน (biocompatibility test) เพือ่ ความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย และ
ได้ดำ�เนินการถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ผู้ป่วยและญาติ เพื่อให้มีความ
เข้าใจในการใช้งานอุปกรณ์ โดยพยาบาลเฉพาะทาง รวมระยะเวลาใน
การทำ�งานวิจัยนี้กว่า 5 ปี
ผศ. นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สวุ รรณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เรียบเรียงจาก : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/901456 (กรุงเทพธุรกิจ)
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‘สะเก็ดเงิน’ เป็นมากกว่าโรคผิวหนัง
ลักษณะผื่นนูนแดง มีสะเก็ดสีขาว พบ
ได้ทั่วร่างกาย และพบได้บ่อยบริเวณ
หนังศีรษะ ข้อศอก หัวเข่า หรือเล็บ
บางครั้งพบที่อวัยวะเพศ และพบใน
ประวัติครอบครัวประมาณร้อยละ 30
ประการสำ�คัญ คือ โรคสะเก็ดเงิน
ไม่ได้มีอาการทางด้านผิวหนังเท่านั้น
แต่ยังมีความสัมพันธ์ร่วมกับโรคอื่นๆ
เช่น ข้ออักเสบสะเก็ดเงิน โรคหัวใจ
และหลอดเลือด รวมถึงภาวะซึมเศร้า
และปัญหาทางด้านจิตใจ ดังนั้นการให้
ความรู้แก่ผู้ป่วย ญาติ และประชาชน
ทั่ วไป จะช่ วยเสริ ม กำ � ลั งใจให้ผู้ป่วย
เข้มแข็ง มีสติในการเผชิญหน้ากับสิ่ง
รบกวนทางจิตใจ ลดการแยกตัวจาก
สังคม ลดความรู้สึกหดหู่จากการขาด
ความเชือ่ มัน่ ในการใช้ชวี ติ ประจำ�วัน ซึง่
กำ�ลังใจจากคนใกล้ชดิ จะเป็นยาขนานเอกในการรักษาโรค และช่วยให้
ผู้ป่วยดำ�เนินชีวิตได้อย่างมีความสุข”
แพทย์หญิงพู่กลิ่น ตรีสุโกศล รองผู้อำ�นวยการด้านการแพทย์
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า
วันสะเก็ดโลก (World Psoriasis Day) นับเป็นโอกาสสำ�คัญที่จะทำ�ให้
โรคอยูใ่ นความสนใจของสังคมและเกิดความตระหนักรูก้ นั มากขึน้ โดย
แคมเปญที่เป็นส่วนหนึ่งของงาน คือ “Be Informed” เพื่อมุ่งหวังให้
เกิดการเพิม่ ประสิทธิภาพในการรักษาผูป้ ว่ ย ผ่านการส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ย
บอกเล่าถึงอาการต่างๆ นอกจากอาการทางผิวหนังให้แพทย์รับทราบ
เพือ่ ให้เกิดการตรวจวินจิ ยั ฉัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุดมากขึน้
“นอกจากนี้ในเรื่องการดูแลรักษาตนเอง ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยง
ปัจจัยกระตุ้นต่างๆ ที่ทำ�ให้เกิดความเครียด การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ
ละเว้นการสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ ควบคุมเรื่องความอ้วน รวมถึง
การบริโภคยาที่กระตุ้นให้ โรคกำ�เริบ นอกจากนี้ยังควรระมัดระวังช่วง
อากาศเปลีย่ นแปลง เพราะการติดเชือ้ หรือเป็นโรคหวัดอาจทำ�ให้ผปู้ ว่ ย
บางรายเกิดผื่นเห่อขึ้นได้ โดยมีเคล็ดลับสี่ประการแนะนำ�ผู้ป่วยโรค
สะเก็ดเงิน คือ เข้าใจโรค ดูแลร่างกายและจิตใจอย่างเคร่งครัด หลีกเลีย่ ง
ปัจจัยกระตุ้น สังเกตและป้องกันตนเองจากภาวะโรคแทรกซ้อน”

วันที่

29 ตุลาคม ของทุกปี คือ วันสะเก็ดเงิ น โลก
(World Psoriasis Day) เนือ่ งจากโรคสะเก็ดเงิน
ไม่เพียงเป็นโรคผิวหนังเท่านั้น แต่ยังมีความสัมพันธ์กับโรคอื่นๆ
รวมถึงอาจสร้างปัญหาทางด้านจิตใจจนกลายเป็นภาวะซึมเศร้าได้
เมือ่ วันที่ 29 ตุลาคม ทีผ่ า่ นมา สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข และ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จดั กิจกรรมเพือ่ ให้ความรูท้ ถี่ กู ต้องเกีย่ วกับโรค
แก่ประชาชน
ศาสตราจารย์คลินกิ แพทย์หญิง ณัฏชา รัชตะนาวิน อาจารย์สาขา
วิชาจิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล กล่าวว่า โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคที่มีอาการอักเสบเรื้อรังบริเวณ
ผิวหนัง ซึ่งยังไม่ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของโรคว่ามาจากสาเหตุใด
แต่เป็นโรคที่พบได้มากเป็นอันดับที่ 4-5 ในคลินิกผิวหนังโรงเรียน
แพทย์และศูนย์การแพทย์ ของกระทรวงสาธารณสุข
“สำ�หรับตัวโรค ผืน่ สะเก็ดเงินเกิดขึน้ จากการแบ่งตัวทีผ่ ดิ ปกติของ
เซลล์ผวิ หนัง ซึง่ แบ่งตัวเร็วกว่าปกติ 5 เท่า จากการถูกกระตุน้ ด้วยสาร
เคมีในเซลล์เม็ดเลือดขาว “ลิมโฟไซต์ (Lymphocytes)” ชนิดเซลล์
“ที (T-cell) ทำ�ให้เกิดการอักเสบจนกลายเป็นผืน่ ขนาดใหญ่ตามร่างกาย

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.thaihealth.or.th/Content/53378-สะเก็ดเงิน%20เป็นมากกว่าโรคทางผิวหนัง.html (สสส.)
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ออฟฟิศไร้สัมผัสในอเมริกา
ป้องกันการระบาดโควิด 19
จากการระบาดของโควิด 19 ออฟฟิศของชาวอเมริกันได้ปรับสู่โฉมใหม่ ‘เพิ่มระบบไร้สัมผัส
เพื่อรักษาระยะห่างในที่ทำ�งาน’ เตรียมพร้อมให้พนักงานได้กลับเข้ามาทำ�งานในอนาคตอันใกล้
จุดเปลีย
่ นทีเ่ ห็นได้ชด
ั คือห้องพักเบรกซึง
่ เป็นพืน
้ ทีใ่ นการชงกาแฟหรือพักสนทนาในช่วงพัก

บ

ริษทั Nestle ผลิตเครือ่ งชงกาแฟแบบไร้สมั ผัส เพียงจ่อนิว้
เข้าไปใกล้ๆ ก็สามารถสัง่ กาแฟทีต่ อ้ งการได้ บริษทั Lavazza
ผลิตเครื่องชงกาแฟที่ให้สั่งเครื่องดื่มผ่านทางแอปพลิเคชัน ส่วน
บริษทั Bunn สร้างระบบการสัง่ กาแฟผ่าน QR Code หรือเว็บไซต์
Alicia LeBeouf เจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัท Canteen ผู้
ให้บริการด้านอาหารอธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงของการบริการ
อาหารในอาคารสำ�นักงาน เป็นโจทย์ ใหญ่ของช่วงโควิด 19 เพราะ
จะต้องเปลี่ยนจากการให้บริการเรื่องอาหารและเครื่องดื่มโดย
พนักงานเป็นการให้บริการอาหารแบบไร้สมั ผัสแทน อย่างทีบ่ ริษทั
Verizon, UnitedHealth Group Inc. และ Microsoft ก็เริ่มหันมา
ใช้เครือ่ งชงกาแฟแบบไร้สมั ผัส และทีบ่ ริษทั Mohawk Industries
ก็หันมาใช้ตู้เย็นแบบใช้เท้าเหยียบแทนมือจับ รวมถึงที่โรงอาหาร
ในอาคารสำ�นักงานของ FedEx ได้เปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงินค่า
อาหารมาเป็นการจ่ายผ่านแอปพลิเคชันเช่นกัน

นอกจากเรือ่ งการบริโภคภายในอาคารสำ�นักงานแล้ว รูปแบบ
การตกแต่งภายในก็เปลี่ยนแปลงไป Tom Vecchione เจ้าหน้าที่
สถาปนิกจาก Vocon ในมหานครนิวยอร์กเผยว่า บริษัทตัดสินใจ
นำ�ประตูและฉากกั้นต่างๆ ออก เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรักษาระยะ
ห่างให้มากขึ้น และเปลี่ยนเก้าอี้ทำ�งานเดิมให้เป็นเก้าอี้ ไร้พนักพิง
เพื่อกระตุ้นให้พนักงานไม่นั่งอยู่ที่ใดที่หนึ่งมากเกินความจำ�เป็น
ทั้งนี้จากการศึกษาของบริษัทวิจัย GoodFirms ในกรุง
วอชิงตัน ทีศ่ กึ ษาข้อมูลจาก 168 บริษทั ทัว่ โลก พบว่าราว 1 ใน 3
ของพนักงานจะต้องกลับเข้ามาทำ�งานในออฟฟิศ โดยราว 60%
ของพนักงานทัว่ โลกอยากกลับเข้ามาทำ�งาน แต่กว่าครึง่ ในนัน้ ยัง
กังวลเรื่องความปลอดภัยเมื่อกลับเข้าไปทำ�งานตามปกติ

เรียบเรียงจาก: https://bit.ly/3egfjAn (VOA Thai)
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นาซาพบน้ำ�บนพื้นผิวดวงจันทร์
เพียงพอสำ�รวจดาวระยะยาว
เครื่องบินสังเกตการณ์ดาราศาสตร์ในบรรยากาศโลกชั้นสตราโตสเฟียร์หรือโซเฟีย
(SOFIA) ซึ่งเป็นเครื่องโบอิง 747SP ที่ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์รังสีอินฟราเรดของ
องค์การนาซา ตรวจพบโมเลกุลน้ำ�บนพื้นผิวดวงจันทร์ด้านสว่างที่แสงอาทิตย์ส่องถึง
การค้นพบครั้งนี้ เป็นการค้นพบครั้งสำ�คัญที่ชี้ว่า อาจมีน้ำ�กระจายตัวอยู่ทั่วทุนหนแห่ง
บนพื้นผิวระดับตื้นของดาว ซึ่งง่ายต่อการนำ�มาใช้ประโยชน์

ก่อน

หน้านี้นักวิทยาศาสตร์เคยค้นพบแหล่ง
น้�ำ บนดวงจันทร์จ�ำ นวนหนึง่ ซึง่ มีเฉพาะ
ในแอ่งหลุมลึก มืด และหนาวเย็น บริเวณดวงจันทร์ด้านห่าง
ไกลเท่านั้น โดยมักอยู่ในรูปของน้ำ�แข็งที่สกัดมาใช้ประโยชน์
ได้ยาก แต่การค้นพบครั้งนี้ นาซาพบโมเลกุลน้ำ�บนพื้นผิว
ของแอ่งหลุมคลาเวียส (Clavius crater) บริเวณใกล้กับขั้ว
ใต้ของดาว ซึ่งเป็นหลุมอุกกาบาตรใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งบน
ดวงจันทร์และสามารถมองเห็นได้จากโลก
โดยมีการรายงานการค้นพบในวารสาร Nature Astronomy
ว่า ปริมาณน้ำ�ที่ค้นพบมีอยู่เฉลี่ยราว 12 ออนซ์หรือเท่ากับน้ำ�
ดื่มขวดเล็กในเนื้อดินทุก 1 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีน้อยมากหรือ
น้อยกว่าในพื้นผิวทะเลทรายซาฮาราถึง 100 เท่า แต่อย่างไร
ก็ตาม การค้นพบน้ำ�ในรูปแบบพิเศษนี้ทำ�ให้เชื่อได้ว่า บน
ดวงจั น ทร์ มี น้ำ � พร้ อ มให้ นำ � ไปใช้ ป ระโยชน์ ม ากกว่ า ที่ คิ ด

และน่าจะมีเพียงพอต่อการเป็นฐานที่มั่นสำ�รวจดวงจันทร์ ใน
ระยะยาว ซึ่ งจะเป็ น ปั จ จั ย เกื้ อ หนุ น แก่ โครงการอาร์เ ทมิส
(Arthemis) ของนาซา ที่จะส่งมนุษย์กลับไปเหยียบดวงจันทร์
อีกครั้งภายในปี พ.ศ. 2567
แม้จะยังไม่ทราบชัดว่าโมเลกุลน้�ำ บนผิวดวงจันทร์มาจากไหน
และคงอยูใ่ นสถาวะไร้บรรยากาศปกคลุมได้อย่างไร แต่มคี วาม
เป็นไปได้วา่ อาจมากับสะเก็ดดาวขนาดเล็กทีพ่ งุ่ ชนผิวดวงดาว
หรื อ ก่ อ ตั ว ขึ้ น จากปฏิ กิ ริ ย าระหว่ า งอนุ ภ าคพลั ง งานสู ง ที่
ปลดปล่อยมาจากดวงอาทิตย์ โมเลกุลน้ำ�ดังกล่าวอาจถูก
กักเก็บไว้ ในเม็ดแก้วเล็กๆ ที่ปะปนอยู่กับเนื้อดินบนดวงจันทร์
หรือถูกเก็บรักษาไว้ ในกับดักเย็น (cold trap) ซึ่งเป็นบริเวณ
เงามืดถาวรบริเวณขั้วโลกเหนือและขั้นโลกใต้ของดาว โดย
ประมาณการว่ามีพนื้ ทีเ่ ก็บน้�ำ ได้ลกั ษณะนีอ้ ยูถ่ งึ 40,000 ตาราง
กิโลเมตรบนดวงจันทร์

เรียบเรียงจาก : https://www.bbc.com/thai/international-54698799 (BBC Thai)
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North Atlantic Right Whale

นักวิทย์ฯ และนักอนุรักษ์
จาก 40 ประเทศ
เตือนวาฬและโลมาเสี่ยงสูญพันธุ์
นักวิทยาศาสตร์และนักอนุรักษ์มากกว่า 350 คน จาก 40 ประเทศ ร่วมลงนามในจดหมาย
เรียกร้องให้ทั่วโลกช่วยกันอนุรักษ์วาฬและโลมา โดยให้เหตุผลว่า มากกว่าครึ่งของสายพันธุ์
วาฬและโลมาทั้งหมดอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ และมี 2 สายพันธุ์ที่เสี่ยงใกล้สูญพันธุ์มาก

ภาย

ในจดหมายระบุ ว่ า “การไม่ จั ด การกั บ
สภาพทะเลที่เต็มไปด้วยมลพิษและถูก
ใช้ประโยชน์มากเกินไป จะทำ�ให้วาฬและโลมาหลายสาย
พันธุ์สูญพันธุ์ภายในช่วงอายุเรา แม้แต่วาฬพันธุ์ขนาดใหญ่
ที่รู้จักกันดีก็อาจสูญพันธุ์ด้วย”
“Save the whales” สโลแกนของนักอนุรักษ์ที่คุ้นหูกัน
ดีในช่วงทศวรรษที่ 80-90 นำ�มาสู่การประกาศยุติวาฬเชิง
พาณิชย์ส�ำ เร็จในช่วงเวลาต่อมา แต่ปจั จุบนั สัตว์เลีย้ งลูกด้วย
นมเหล่านีก้ �ำ ลังต้องเผชิญกับภัยใหม่จากการกระทำ�ของมนุษย์
ทั้งการทิ้งขยะพลาสติก การถูกล่า การถูกเรือที่แล่นผ่านชน
การเปลี่ยนแปลงการสูญเสียถิ่นตามธรรมชาติ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยปัจจัยที่สร้างความ
เสียหายมากที่สุดในตอนนี้ คือ การติดไปกับอุปกรณ์จับปลา
ซึ่งเป็นเหตุให้วาฬและโละมาตายราว 3 แสนตัวต่อปี

นักวิทยาศาสตร์ระบุวา่ วาฬไรต์แอตแลนติกเหนือ (North
Atlantic Right Whale) เหลืออยู่ไม่กี่ร้อยตัวในโลก ส่วนโลมา
วากีตา (Vaquita) ซึ่งพบในอ่าวแคลิฟอร์เนีย อาจเหลือเพียง
10 ตัวในโลก และอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะสูญพันธุ์ ไปตาม
โลมาไป๋จี (Baiji) ซึง่ เคยพบทัว่ ไปในแม่น�้ำ แยงซีแต่ตอนนีเ้ ชือ่ ว่า
สูญพันธุ์ไปแล้ว
ดร.ซูซาน ลิเบอร์แมน บอกกับสำ�นักข่าว BBC ว่า เป็น
เรื่องสำ�คัญที่รัฐจะต้องพัฒนา ให้ทุน และใช้มาตรการที่
จำ�เป็นในการปกป้องและรักษาสายพันธุท์ ี่โดดเด่นเหล่านี้ ไม่
ให้มจี ดุ จบเหมือนกับโลมาไป๋จี ในขณะทีซ่ าราห์ โดล์แมน จาก
กลุ่มอนุรักษ์วาฬและโลมาในสหราชอาณาจักรบอกว่า การจับ
สัตว์เหล่านี้ ไปพร้อมปลาอืน่ ๆ โดยไม่ได้ตงั้ ใจเป็นปัญหาทีเ่ กิด
ขึ้นในน่านน้ำ�สหราชอาณาจักร ซึ่งนั่นยังทำ�ให้สัตว์ชนิดอื่นๆ
เช่น แมวน้ำ�และนกหลายพันตัวต้องตายในแต่ละปี

เรียบเรียงจาก : https://www.bbc.com/thai/international-54494909 (BBC Thai)
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สาระ
App

แนะนำ�แอปดี มีความรู้

ชาวเกษตร (Chaokaset) :
ระบบบริหารจัดการปฏิทิน
การเพาะปลูกพืช
ช า ว เ ก ษ ต ร คื อ โ ม บ า ย
แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น ที่ ช่ ว ย แ น ะ นํ า
เกษตรกรถึ ง วิ ธี ก ารเพาะปลู ก ที่
ถู ก ต้ อ งตามกรอบเวลา (crop
calendar) และวิธีปฏิบัติงานใน
แปลงอย่างถูกต้อง และเหมาะสม
เช่น การบริหารจัดการน้�ำ ปุย
๋ หรือ
ยารักษาโรคพืช โดยสามารถเชือ
่ ม
โยงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น
ข้ อ มู ล ปฏิ บั ติ คลิ ป วิ ดี โ อความรู้
มานําเสนอตามชนิด พืชที่ได้รับ
กาํ หนดร่วมกับนักวิชาการเกษตร
ที่เกี่ยวข้อง และด้วยเทคโนโลยี
ปั จ จุ บั น สมาร์ ต โฟนมี ก ารใช้ ง าน
อย่ า งแพร่ ห ลายการดึ ง ความ
สามารถจากเทคโนโลยี ม าช่ ว ย
บริ ห ารจั ด การแปลง ก็ เ ป็ น การ
เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกได้
อีกแนวทางหนึ่ง เช่น การบันทึก
พิกัดแปลง การจดบันทึกบัญชี
ฟาร์ม การแจ้งเตือนภัยโรคและ
ศั ต รู พื ช เฝ้ า ดู ส ภาพภู มิ อ ากาศ
ใกล้ เ คี ย ง การแจ้ ง ราคาตลาด
รั บ ซื้ อ สิ น ค้ า เกษตรใกล้ ตํ า แหน่ ง
แปลงเพาะปลูก

วิจัยพัฒนาโดย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(เนคเทค-สวทช.)

[Download]
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ร้อยพัน
วิทยา

รวิศ ทัศคร

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

ภาพ ลัักษณะชั้้�นบรรยากาศของดาวศุุกร์์ในปััจจุุบััน
(ที่่�มา https://photojournal.jpl.nasa.gov/figures/PIA23791_fig2.jpg)

แนวคิดในการปรับสภาพ

ดาวศุกร์ให้คล้ายโลก
(ตอนที่2)

ดาวศุกร์... ดาวที่มีแสงเจิดจรัสที่สุดบนท้องฟ้า ที่คนไทยรู้จักกันดีมาแต่ครั้งโบราณ
จนมีชื่อเรียกแบบไทยว่า “ดาวประกายพรึก” หรือดาวรุ่ง ในยามเช้ามืดทางทิศ
ตะวันออก หรือเรียกดาวประจำ�เมืองเมื่อเห็นในเวลาหัวค่ำ�ทางทิศตะวันตก
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เมือ
่

พู ด ถึ ง ก า ร ป รั บ ส ภ า พ
ดาวเคราะห์ ให้ มี ส ภาพ
แวดล้อมให้เหมือนโลก (terraforming)
ผู้ ค นก็ มั ก จะมองไปที่ ด าวอั ง คารเป็ น
ส่ ว นใหญ่ เนื่ อ งจากดาวอั ง คารเป็ น
ดาวเคราะห์ ในระบบสุรยิ ะทีม่ นุษย์มองว่า
น่าจะจัดการได้ง่ายกว่า เนื่องจากมีสภาพ
บรรยากาศเบาบาง การลงจอด และ
การสร้างอาณานิคมตั้งถิ่นฐานในอนาคต
ย่ อ มทำ � ได้ ง่ า ยกว่ า ดาวศุ ก ร์ ที่ มี ชั้ น
บรรยากาศหนาทึ บ และมี ส ภาพเรื อ น
กระจกทำ � ให้ มี อุ ณ หภู มิ แ ละความดั น
พื้นผิวดาวที่สูงมาก นอกจากนี้ดาวศุกร์
ยังขาดสนามแม่เหล็กทีม่ คี วามเข้มเท่ากับ

ของโลก ซึ่งจะป้องกันมิให้ชั้นบรรยากาศ
ถูกพัดพาออกไปในอวกาศได้ แต่สนาม
แม่ เ หล็ ก ที่ ด าวศุ ก ร์ มี กลั บ เป็ น สนาม
แม่เหล็กทีเ่ บาบาง และมีลกั ษณะลูอ่ อกไป
ด้านหลังเหมือนหางของดาวหาง ซึ่งเป็น
ข้อเสียทีท่ �ำ ให้สนามไฟฟ้าทีม่ ากับลมสุรยิ ะ
สามารถทะลุทะลวงเข้ามาในบรรยากาศ
ชัน้ บนของดาวศุกร์ หรือชัน้ ไอโอโนสเฟียร์
จนมันพัดพาเอาเอาอิออน โดยเฉพาะหมู่
อิออนทีเ่ ป็นพวกออกซิเจนและไฮโดรเจน
ออกไปได้ ทำ�ให้ดาวศุกร์สูญเสียน้ำ�ที่เคย
มีออกไปทีละน้อยเป็นเวลาช้านาน จน
กระทัง่ ชัน้ บรรยากาศของดาวศุกร์แทบไม่
เหลือองค์ประกอบของน้ำ�เลยในปัจจุบัน

จากข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากยาน Venus
Express ขององค์การอวกาศยุโรป ซึ่ง
ไปถึงดาวศุกร์ ในปี พ.ศ. 2549 และโคจร
รอบดาวโดยส่งข้อมูลมาอย่างต่อเนือ่ งจน
เชื้อเพลิงหมด และตกลงสู่บรรยากาศ
ของดาวศุกร์ ไปเมื่อปี พ.ศ. 2557 ทีม
นักวิจัย[1] ได้เลือกเก็บข้อมูลจากทุกครั้ง
ที่ ย านโคจรไปอยู่ เ หนื อ ขั้ ว เหนื อ ของ
ดาวศุกร์ ซึ่งจะทำ�ให้ยานบันทึกความเข้ม
ของสนามไฟฟ้ า ที่ มี ค วามเกี่ ย วพั น กั บ
เส้นแรงแม่เหล็กของดาวศุกร์ได้
จากผลที่ ได้ทำ�ให้นักวิทยาศาสตร์มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการสูญเสียน้ำ�
ของดาวศุกร์มากขึ้น เนื่องจากอนุภาค

รูปที่ 1 ภาพจำ�ลองสนามแม่เหล็กเบาบางของดาวศุกร์ที่ทำ�ให้เกิดหางคล้ายดาวหาง (magnetotail) ซึ่งเป็นการสร้างจากข้อมูลที่ค้นพบโดยยาน Venus Express เครดิต : ESA
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รูปที่ 2 สนามแม่เหล็กของดาวศุกร์ที่ถูกเหนี่ยวนำ�ให้เกิดขึ้น และการก่อตัวของกระแสการไหลของ
อนุภาคมีประจุเนื่องจากอิทธิพลที่เกิดแรงกระทำ�กับอิเลกตรอนซึ่งมีชื่อเรียกว่า electric wind ของ
ดาวศุ ก ร์ ซึ่ ง เมื่ อ มีสนามไฟฟ้ า เกิ ด ขึ้ น จากการเคลื่ อ นที่ของอิ เ ลกตรอน แม้แรงดึ ง ดู ด จะมีแรงดึ ง ให้
อิ อ อนต่างๆ ลงสู่ระดั บ ต่ำ� แต่สนามนี้ก็เพียงพอที่จะเร่งให้ ไฮโดรเจนและออกซิเ จนวิ่ งออกจากดาง
ศุกร์ด้วยความเร็วหลุดพ้นได้ เครดิตภาพ[1]

มีประจุที่เป็นส่วนประกอบของโมเลกุล
น้ำ� จะถูกเร่งความเร็วให้พุ่งออกจากชั้น
บรรยากาศไปตามแนวของสนามแม่เหล็ก
อ่อนๆ ของดาวที่รูปร่างเหมือนหางของ
ดาวหางได้ดว้ ยความเร็วมากกว่าความเร็ว
หลุดพ้น ซึ่งคือค่าความเร็วที่ทำ�ให้วัตถุ
มวลสารหนึ่ ง ๆ หนี พ้ น แรงดึ ง ดู ด ของ
ดาวเคราะห์ดวงนั้นและหลุดออกไปใน
อวกาศ
ดังนั้นก๊าซพวกนี้จึงสูญเสียออกจาก
ดาวศุกร์ไปตลอดกาล ...
พวกเขาเรี ย กกระแสการไหลของ
อิ อ อนมี ป ระจุ ข องบรรยากาศที่ ถู ก เร่ ง
ออกไปนี้ว่า electric wind ของดาวศุกร์

ซึ่งปรากฏการณ์นี้จะเกิดมากกว่าที่เกิด
กับโลกของเรามาก เนื่องจากโลกของเรา
มีสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มสูงกว่ามาก
กระแสของอิ อ อนที่ ถู ก เร่ ง ตรงขั้ ว โลก
ของเรา จึงวิ่งวนอยู่ท่ีขั้วสนามแม่เหล็ก
ของโลกเท่านั้น ซึ่งเรียกว่า polar wind
มีความเร็วไม่สูงเท่าความเร็วหลุดพ้น จึง
ไม่ถูกพัดพาออกไปสู่อวกาศ
ด้วยการค้นพบของ Collinson และ
คณะ [1] นั ก วิ ท ยาศาสตร์ จึ ง มี ง านเพิ่ ม
คือ ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะต่างๆ
ที่ ปั จ จุ บั น ค้ น พบมากมายหลายดวงนั้ น
หลายดวงที่ เ คยคิ ด กั น ว่ า อยู่ อ าศั ย ได้
เนื่องจากโคจรรอบดาวฤกษ์แม่ของมัน

25

ในระยะที่ห่างพอดี ทำ�ให้มีอุณหภูมิพอ
เหมาะจนมี น้ำ � ที่ เ ป็ น ของเหลวในโซน
ที่ ส ามารถอยู่ อ าศั ย ได้ นั้ น อาจเป็ น
ดาวเคราะห์ที่มีสนามแม่เหล็กน้อย และ
มี ป รากฏการณ์ สู ญ เสี ย น้ำ � ออกจากชั้ น
บรรยากาศเช่นเดียวกับดาวศุกร์ก็เป็นได้
ดาวศุกร์สญ
ู เสียชัน้ บรรยากาศเพราะ
สนามแม่เหล็กของดาวศุกร์อ่อน แต่ของ
โลกมีสนามแม่เหล็กทีม่ คี วามเข้มสูง แล้ว
เพราะเหตุใดดาวทั้งสองดวงนี้ถึงมีสนาม
แม่เหล็กที่แตกต่างกัน
เหตุผลทีเ่ ชือ่ กันมานานคือ เป็นเพราะ
ดาวศุกร์มคี าบการหมุนรอบตัวเองช้ามาก
ถึง 243 วัน ซึ่งบางสมมติฐานมีว่าอาจ
เกิดจากมีวัตถุท้องฟ้าบางอย่างมาชนใน
อดีต ทำ�ให้แกนกลางของดาวซึง่ เป็นโลหะ
หลอมเหลวไม่หมุนทำ�ให้ ไม่มีการสร้าง
สนามแม่เหล็กเหมือนโลก
อย่ า งไรก็ ต ามนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้
พัฒนาแนวคิดต่อมาว่า การเกิดสนาม
แม่เหล็กของดาวเคราะห์หินแบบโลกได้
นั้ น จะต้ อ งมี ก ารพาความร้ อ นเกิ ด ขึ้ น ที่
แกนกลาง (core) ของดาว ซึ่งจะถ่ายเท
ความร้อนมาให้ชนั้ เนือ้ (mantle) ของดาว
ซึ่ ง โลกเรามี แต่ ด าวศุ ก ร์ ไ ม่ มี เซท
เจคอปสัน และคณะผู้ร่วมงาน[2] จาก
มหาวิท ยาลัยแห่งแคลิฟอร์เ นี ย ลอสแอนเจลิส ได้เสนอแนวคิดเอาไว้ ใน Earth
and Planetary Science Letters ว่า โลก
และดาวศุกร์อาจลงเอยด้วยการกลายเป็น
ดาวที่ แ ทบไม่ มี ส นามแม่ เ หล็ ก ด้ ว ยกั น
ทัง้ คู่ เว้นแต่วา่ โลกในตอนทีเ่ กือบจะก่อตัว
สมบูรณ์ ในยุคบรรพกาลถูกชนจากวัตถุ
ท้ อ งฟ้ า ขนาดใหญ่ เ ท่ า ดาวอั ง คาร ซึ่ ง

พฤศจิกายน 2563

ร้อยพัน
วิทยา
เหตุการณ์ชนครั้งนั้นทำ�ให้เกิดดวงจันทร์
ของโลกขึ้น แต่ดาวศุกร์นั้นไม่ได้ถูกชน
ทำ�ให้ โครงสร้างของดาวศุกร์ยังคงเป็น
ชัน้ ๆ ตามแบบจำ�ลองทีค่ ณะของเจคอปสัน
ศึกษา ซึ่งเสนอแนวคิดในการก่อตัวของ
ดาวเคราะห์หินแบบโลกว่า เมื่อเกิดดาว
เคราะห์หนิ ใหม่ๆ ส่วนทีเ่ ป็นธาตุหนักอย่าง
เหล็กและนิกเกิลจะจมลงไปสูใ่ นกลางดาว
กลายเป็นแกน และหลังจากนัน้ เมือ่ มีกอ้ น
วัตถุใหม่ชนเข้ามาค่อยๆ สะสมรวมตัวมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ส่วนโลหะที่เป็นของหนักก็จะ
จมดิ่ ง ลงไปสู่ แ กนกลางดาว ในขณะที่
จมลงก็ จ ะดึ ง เอาธาตุ ที่ เ บากว่ า เช่ น
ออกซิเจน ซิลิกอน และกำ�มะถัน ลงไป
ในส่วนลึกๆ ตามลำ�ดับ
ซึ่ ง จ ะ ทำ � ใ ห้ สั ด ส่ ว น ข อ ง ธ า ตุ
องค์ประกอบเกิดการแปรผันกัน แตกต่าง
ไปในแต่ละระดับความลึก จนเนื้อดาว
กลายเป็ น โครงสร้ า งแบบชั้ น ๆ คล้ า ย

เปลือกหัวหอม ที่มีความเสถียรในแต่ละ
ระดั บ ความลึ ก ซึ่ ง การพาจะกวนผสม
ของไหลภายในชั้นเดียวกันจนเป็นเนื้อ
เดี ย ว แต่ จ ะป้ อ งกั น การผสมข้ า มชั้ น
ซึง่ ดาวก็จะยังสูญเสียความร้อนจากกลไก
การนำ � ความร้ อ นจากชั้ น หนึ่ ง ไปยั ง อี ก
ชั้ น หนึ่ ง แต่ เ กิ ด ขึ้ น ช้ า มาก ทำ � ให้ ไ ม่ มี
การไหลหมุ น เวี ย นของชั้ น หลอมเหลว
ที่จำ�เป็นสำ�หรับการเกิดสนามแม่เหล็ก
ซึ่งนี่คือสิ่งที่เกิดกับดาวศุกร์ ในขณะที่
โลกถูกชนอย่างจังตอนที่การรวมตัวเป็น
ดาวเคราะห์เกือบจะเสร็จสมบูรณ์พอดี ทำ�ให้
เกิดการผสมกันของเนื้อวัสดุใจกลางโลก
จึงมีการพาเกิดขึ้นเพราะโครงสร้างที่เป็น
ชั้นเหล่านั้นถูกกวนทำ�ให้ถูกทำ�ลายลง
แนวคิดต่างๆ ในการปรับ
สภาพดาวศุกร์
แนวคิดแรกๆ ในการปรับสภาพดาวศุกร์

ให้คล้ายกับโลกมีการเสนอขึ้นในปี พ.ศ.
2504 โดย คาร์ล เซแกน เขาเสนอให้
โปรยแบคทีเรียหรือสาหร่ายที่ดัดแปลง
พันธุกรรม ที่สามารถขยายพันธุ์ ได้เพื่อ
ที่จะเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ ให้เป็น
ออกซิเจน และสารอินทรียท์ เี่ ป็นของแข็ง
อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นเมื่อเราทราบ
ข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับสภาวะบรรยากาศ
ดาวศุ ก ร์ ซึ่ ง ส่ ว นหนึ่ ง ที เ ดี ย วก็ ม าจาก
การพยายามผลั ก ดั น ของเซแกนเอง
เขาจึ ง ทราบว่ า แนวทางนี้ เ ป็ น ไปไม่ ไ ด้
เนื่ อ งจากบรรยากาศขาดน้ำ � ที่ จ ะให้
ไฮโดรเจนที่ต้องการในการสร้างโมเลกุล
ของสารอินทรีย์ สภาพกรดในเมฆและ
สภาวะอุ ณ หภู มิ สู ง บนพื้ น ผิ ว ที่ จ ะย่ อ ย
สลายสารอิ น ทรี ย์ แ ละปล่ อ ยกลั บ เป็ น
คาร์บอนไดออกไซด์อีกครั้งทันที
อี ก แนวคิ ด หนึ่ ง ที่ มี ก ารเสนอคื อ
การนำ�เอาแผ่นสะท้อนแสงอาทิตย์ ไป

รูปที่ 3 การพาความร้อนของโลก จากภาพจะเห็นกระแสการพาความร้อนที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของชั้นเนื้อโลก (mantle) (เครดิตภาพ วิกิพีเดีย https://
th.wikipedia.org/wiki/ร่องลึกก ้นสมุทร#/media/ไฟล์:Oceanic_spreading_th.svg และ https://www.rbth.com/science_and_tech/2016/02/16/amysterious-new-layer-found-in-earths-mantle_568199)
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รูปที่ 4 จุดลากรานจ์คือจุดที่แรงระหว่างวัตถุมวลมากสองชิ้น (กรณีนี้คือดาวศุกร์กับดวงอาทิตย์) ทำ�กิริยาต่อกันทำ�ให้วัตถุมวลน้อยที่จุดนั้นมีความเสถียร
สามารถโคจรไปรอบวัตถุมวลมากนั้นโดยมีความเสถียรของวงโคจรและไม่ต้องการเชื้อเพลิง ภาพซ้าย ตำ�แหน่งจุดลากรานจ์ของระบบดวงอาทิตย์-ดาวศุกร์
จุด L1 และ L2 จะอยู่ห่างจากดาวศุกร์ประมาณ 1 ล้านกิโลเมตร ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากวงโคจรของดาวศุกร์เป็นวงรีเล็กน้อย (
ที่มา [3]) ภาพขวา ภาพในจินตนาการของแผ่นบังแสงอาทิตย์ที่โคจรเหนือดาวศุกร์ เครดิต Kevin Gill (ที่มา https://www.universetoday.com/135976/
construction-tips-type-2-engineer-collaboration-isaac-arthur/)

ติดตัง้ ไว้ทจี่ ดุ ลากรานจ์ (lagrangian point)
ระหว่างดาวศุกร์กับดวงอาทิตย์ ดังภาพ
ซึ่ ง สามารถปรั บ และควบคุ ม ค่ า ชดเชย
ต่างๆ ได้อย่างระมัดระวัง
ทัง้ นีม้ ขี อ้ กังขาว่า เมือ่ คำ�นวณออกมา
แล้ว แผ่นบังแดดนี้อาจจะต้องใหญ่กว่า
ดาวศุกร์เสียอีก แต่ไม่เชิงจะเป็นไปไม่ได้
เนื่องจากปัจจุบันมีการพัฒนาวัสดุที่ทั้ง
บางเฉียบและแข็งแกร่งออกมามากมาย
นอกจากนี้ในอวกาศก็ต้องการโครงสร้าง
รับแรงน้อยมากๆ แผ่นกันแสงแผ่นกลม
อาจขึ ง ให้ ตึ ง แข็ ง ได้ ด้ ว ยการหมุ น รอบ
ตัวเองช้าๆ โดยไม่ต้องมีโครงเสียด้วยซ้ำ�
นอกจากนี้เทคโนโลยีการใช้ฝูงหุ่นยนต์
ดาวเทียมจิว๋ แบบทีเ่ คยมีการเสนอแนวคิด
เอาไว้ โดยองค์การนาซา สำ�หรับการแก้
ปัญหาสภาวะโลกร้อน อาจถูกนำ�มาใช้
กับโครงการปรับเปลี่ยนสภาพดาวศุกร์
ได้เช่นกัน[5]

หากมนุษย์ ในอนาคตทำ�โครงการนี้
สำ � เร็ จ เมื่ อ บรรยากาศของดาวศุ ก ร์
เย็นตัวลง มันจะปรับเปลี่ยนสมดุลเพื่อ
คายความร้อนออกไป ซึ่งจะเกิดขั้นตอน
การเย็นตัวลงเป็นชุด สิ่งที่จะเกิดขึ้นที่
เป็นผลกระทบใหญ่ก่อนคือ การสูญเสีย
ชั้นเมฆที่ปกคลุมอยู่ ทำ�ให้มีแสงอาทิตย์
ลงไปสู่ พื้ น ผิ ว มากขึ้ น ซึ่ ง ในที่ สุ ด แล้ ว
อุ ณ หภู มิ ก็ จ ะลงถึ ง จุ ด เยื อ กแข็ ง ของ
คาร์บอนไดออกไซด์ และชั้นบรรยากาศ
ก็จะยุบตัว ลงจนหยุดอยู่ที่ความดันราว
สามเท่าของบรรยากาศโลก ที่พื้นผิวดาว
ซึ่งประกอบด้วยไนโตรเจนเกือบทั้งหมด
ลอยอยู่เหนือชั้นของน้ำ�แข็งแห้ง หรือ
คาร์บอนไดออกไซด์ ในสภาพเยือกแข็งที่
หนาหลายกิโลเมตร และหากเราสามารถ
ควบคุ ม ให้ มี ค วามร้ อ นถ่ า ยเทลงบน
ดาวศุ ก ร์ ไ ด้ น้ อ ยลงอี ก ไนโตรเจนก็ จ ะ
แข็งตัว ซึ่งการทำ�เช่นนี้ ไม่มีประโยชน์
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ส่วนช่วงเปลีย่ นผ่าน คือที่ 20 องศาเซลเซียส
นัน้ น่าจะควบคุมได้ยาก เนือ่ งจากความร้อน
ภายในจะถูกปลดปล่อยออกมา มีโอกาสที่
ภูเขาไฟบนดาวศุกร์จะทำ�ให้ CO2 ระเหิด
กลับไปเป็นก๊าซอีกครั้ง ดังนั้น CO2 บาง
ส่ ว นจะยั ง คงอยู่ ใ นบรรยากาศ ทำ � ให้
อุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ซึ่งต้องการ
ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ โครงสร้ า ง
ภายในของดาวศุกร์ และกิจกรรมของ
ภูเขาไฟอีกมากในการนี้
วิธีที่ง่ายกว่าคือการดึงเอา CO2 ออก
จากชั้นบรรยากาศด้วยวิธีอื่น ทั้งด้วยวิธี
ทางเคมีและกายภาพ ซึ่งหากมนุษยชาติ
ในอนาคตสามารถหาวิธีที่จะขนเอา CO2
ออกจากดาวศุกร์ได้เป็นปริมาณมหาศาล
ซึง่ อาจทำ�ด้วยเครือ่ งจักรในแบบอัตโนมัติ
เมื่อนั้นชั้นบรรยากาศแบบเดียวกับโลก
ก็อาจกระทำ�ได้ โดยรักษาอุณหภูมิพื้นผิว
เฉลี่ยอยู่ที่ราว 45 องศาเซลเซียส ที่ระยะ
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ร้อยพัน
วิทยา

รูปที่ 5 แสดงองค์ประกอบของชั้นบรรยากาศดาวศุกร์[4]

ห่างจากดวงอาทิตย์ของดาวศุกร์ ซึ่งจะ
มีบริเวณที่สามารถอยู่อาศัยได้ที่ละติจูด
สูงๆ ขึ้นไปจากแนวเส้นศูนย์สูตร และจะ
ไม่มีฤดูกาล[5]

อี ก วิ ธี ก า ร ห นึ่ ง คื อ ก า ร เ ติ ม น้ำ �
ปริมาณมากลงไปบนดาวเพื่อให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลง CO2 ในบรรยากาศให้กลาย
เป็ น หิ น คาร์ บ อเนตชนิ ด ต่ า งๆ ซึ่ ง เป็ น

แหล่งข้อมูล

กระบวนการเดียวกับที่เปลี่ยน CO2 ใน
บรรยากาศโลกในช่วงต้นให้กลายเป็นหิน
คาร์บอเนต และนำ�คาร์บอนไดออกไซด์
ออกจากชั้นบรรยากาศ ซึ่งจะทำ�ได้ก็ต้อง
ถล่ ม ดาวศุ ก ร์ ด้ ว ยดาวหางจำ � นวนมาก
หรือแม้แต่เปลี่ยนทิศทางการโคจรของ
ดวงจั น ทร์ ที่ มี น้ำ � แข็ ง ของดาวเคราะห์
รอบนอกบางดวงให้ ม าชนกั บ ดาวศุ ก ร์
ซึ่ ง อาจจั ด การให้ ช นในแบบที่ จ ะทำ � ให้
ดาวศุกร์หมุนเร็วขึ้นก็เป็นได้
แน่นอนว่าแนวคิดนี้น่าจะออกเป็น
แนวไซไฟไปสักนิด เนื่องจากเราอาจจะ
ต้องรอไปอีกหลายร้อยล้านปีกว่าจะย้าย
ไปอยู่บ้านใหม่ของเราได้นั่นเอง ถึงตรง
นี้คุณผู้อ่านมีไอเดียอย่างไร ลองโพสต์
เข้ามาร่วมสนุกได้ ในกลุม่ เฟซบุก “หว้ากอ
in wonderland” กันได้นะครับ

https://sci.esa.int/web/venus-express/-/54068-7-water-loss
https://eos.org/research-spotlights/venuss-unexpected-electrifying-water-loss
https://sci.esa.int/web/venus-express/-/50246-a-magnetic-surprise-for-venus-express
https://skyandtelescope.org/astronomy-news/why-is-earth-magnetized-and-venus-not-magnetized
https://phys.org/news/2017-12-doesnt-venus-magnetosphere.html
http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/picture_gallery/07/programmes_global_sunshade/html/6.stm
http://www.astrobio.net/news-exclusive/pies-in-the-sky-a-solution-to-global-warming/
1. Collinson, G. A., Frahm, R. A., Glocer, A., Coates, A. J., Grebowsky, J. M., Barabash, S., … Zhang, T. L. (2016). The electric wind of Venus: A global
and persistent “polar wind”-like ambipolar electric field sufficient for the direct escape of heavy ionospheric ions. Geophysical Research Letters,
43(12), 5926–5934. doi:10.1002/2016gl068327
2. Jacobson, S. A., Rubie, D. C., Hernlund, J., Morbidelli, A., & Nakajima, M. (2017). Formation, stratification, and mixing of the cores of Earth and Venus.
Earth and Planetary Science Letters, 474, 375–386. doi:10.1016/j.epsl.2017.06.023
3. Limaye, S.S., and Kovalenko, I.D. (2019). Monitoring Venus and communications relay from Lagrange Points. Planetary and Space Science, 179,
104710. https://doi.org/10.1016/j.pss.2019.104710
4. Taylor, Fredric W. (2014). "Venus: Atmosphere". In Tilman, Spohn; Breuer, Doris; Johnson, T. V. (eds.). Encyclopedia of the Solar System (3rd ed.).
Oxford: Elsevier Science & Technology.
5. Taylor, F.W. (2014). The Scientific Exploration of Venus. Cambridge University Press, New York.
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สภากาแฟ

ผศ. ดร.ป๋วย อุ่นใจ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

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

โครงร่างไร้เซลล์ กับความลับ
แห่งการงอกอวัยวะใหม่
เรื่องราวของเซลล์ต้นกำ�เนิดหรือสเต็มเซลล์เป็นเรื่องที่ได้ยินกันมานานแล้ว ปัจจุบัน
นั ก วิ จั ย สามารถแยกสเต็ ม เซลล์ อ อกมาจากสิ่ ง มี ชี วิ ต หรื อ แม้ แ ต่ ก ระตุ้ น ให้ เ ซลล์ จ าก
หลายอวัยวะของร่างกายแปรเปลี่ยนตัวเองกลับไปเป็นสเต็มเซลล์ก็ยังได้ ยิ่งไปกว่านั้น
เทคโนโลยีในการเปลีย
่ นสเต็มเซลล์ไปเป็นเซลล์ทท
ี่ �ำ งานเฉพาะของอวัยวะต่างๆ เช่น เซลล์
ประสาท เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ ก็ได้รับการพัฒนาและประสบความสำ�เร็จอย่างน่าตื่นเต้น
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ที่

เจ๋งยิง่ ไปกว่านัน้ คือ นักวิจยั สามารถ
เลี้ ย งเซลล์ ในระบบเพาะเลี้ ย ง
สามมิติ และกระตุ้นให้มันประกอบร่าง
เป็นก้อนเนื้อเยื่อขนาดจิ๋วที่มีโครงสร้าง
คล้ายๆ อวัยวะจริงทีเ่ ราเรียกว่า อวัยวะมินิ
(miniorgan) หรื อ ออร์ แ กนอยด์
(organoid) ได้แล้วด้วย แต่โครงสร้าง
ของอวั ย วะมิ นิ เ หล่ า นี้ ยั ง ห่ า งไกลจาก
ความซับซ้อนของโครงสร้างอวัยวะจริง
อยู่มากนัก
การควบคุ ม ชะตาของสเต็ ม เซลล์
และกำ�หนดให้มันเติบโตไปเป็นอวัยวะ
ที่สมบูรณ์นั้นยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายใน
วงการอวัยวะทดแทน
ทั้ ง นี้ เ พราะปั จ จั ย สำ � คั ญ ที่ กำ � หนด
ชะตาของสเต็มเซลล์นั้น ไม่ได้มีเพียงแค่
สารเคมีหรือฮอร์ โมนเท่านั้น แต่มีปัจจัย
ทางกายภาพ เช่ น แรงผลักจากเซลล์
รอบข้ า ง การยึ ด เกาะของเซลล์ กั บ
โครงร่างในเนื้อเยื่อ องค์ประกอบของ
สารเคลือบเซลล์ (extracellular matrix)
และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งสภาวะแวดล้อม
รอบๆ เซลล์พวกนี้ เรียกว่า สภาวะแวดล้อม
จุลภาค (microenvironment)
งานวิจัยที่ช่วยสร้างองค์ความรู้และ
ความเข้ า ใจในความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
สเต็มเซลล์กับสภาวะแวดล้อมจุลภาคนี้
จะเป็ น ก้ า วที่ สำ � คั ญ ยิ่ ง ที่ อ าจนำ � ไปสู่
เทคโนโลยี ใ นการสร้ า งอะไหล่ อ วั ย วะ
หรือการกระตุ้นให้ร่างกายของผู้ป่วยนั้น
สร้ า งและซ่ อ มอวั ย วะใหม่ ขึ้ น มาได้ เ อง
และรักษาอาการเจ็บป่วยได้ด้วยตัวเอง !
เหมื อ นกั บ ซาลามานเดอร์ ที่ ง อก
หางออกมาใหม่ ไ ด้ หรื อ หนอนตั ว แบน
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พลานาเรี ย ที่ แ ม้ จ ะโดนสั บ เป็ น ชิ้ น จิ๋ ว ๆ
ก็ยังสามารถงอกเป็นตัวใหม่ที่สมบูรณ์ได้
สิ่งที่นักวิจัยในด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
(regenerative medicine) สนใจจึงเป็น
การสร้ า งโครงร่ า งสามมิ ติ ที่ เ ลี ย นแบบ
โครงร่างทางกายภาพที่พบจริงๆ ภายใน
เนื้ อ เยื่ อ ให้ เ ซลล์ เ ข้ า ไปอยู่ และค่ อ ยๆ
เปลีย่ นและประกอบร่างขึน้ มาเป็นอวัยวะ
ใหม่ตามที่ต้องการ
หลายเทคโนโลยีถูกเอามาใช้ เช่น
การเลีย้ งเซลล์สามมิตใิ นสารเคลือบเซลล์
จำ � ลอง และการพิ ม พ์ โ ครงร่ า งอวั ย วะ
ออกมาเลยเป็นสามมิติ
ทว่ า ทั้ ง สองเทคนิ ค ที่ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น
มายั ง ห่ า งไกลกั บ ความซั บ ซ้ อ นของ
โครงสร้างเนื้อเยื่อที่แท้จริงมากนัก ที่จริง
แล้วการพัฒนาอวัยวะในร่างกายนั้นสลับ
ซับซ้อนยิ่งกว่านั้นมาก
ในช่วงของการสร้างอวัยวะ สเต็มเซลล์
จะหลัง่ สารออกมาสือ่ สารกับเซลล์รอบข้าง
และร่วมกันควบคุมและกำ�หนดสภาวะ
แวดล้ อ มจุ ล ภาคภายนอกเซลล์ ด้ ว ย
นัน่ หมายความว่าในทุกระยะทีส่ เต็มเซลล์
เปลี่ยนแปลงไปเพื่อสร้างเป็นอวัยวะใหม่

ลักษณะและองค์ประกอบของโครงร่าง
นอกเซลล์ก็จะเปลี่ยนไปด้วย
และในตอนนี้ นั ก วิ จั ย ก็ เ ข้ า ใจเพี ย ง
น้ อ ยนิ ด ว่ า มี อ ะไรเกิ ด อะไรขึ้ น บ้ า งกั บ
โครงร่ า ง และองค์ ป ระกอบของมั น ใน
แต่ ล ะระยะการพั ฒ นาของสเต็ ม เซลล์
ไปเป็นอวัยวะที่สมบูรณ์
อีกไอเดียหนึ่งจึงเกิดขึ้นมา ในช่วง
ปี พ.ศ. 2549 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย
นิ โ ซตา ได้ แ ยกเอาโครงร่ า งสามมิ ติ
ออกมาจากหัวใจหนู โดยการล้างเซลล์
ทั้ ง หมดออกไปด้ ว ยสารชะล้ า งอ่ อ นๆ
(mild detergent) ที่เรียกว่ากระบวนการ
ดีเซลลูลาไรเซชัน (decellularization)
สิ่งที่ ได้คืออวัยวะที่ ไร้ซึ่งเซลล์เหลือ
อยู่ แม้จะคงรูปเหมือนอวัยวะจริงๆ ก็ตาม
แต่ก็มีความใสกว่ามาก เพราะเซลล์หาย
ไปหมดแล้ว
และหลังจากที่พวกเขาลองปลูกถ่าย
เซลล์หัวใจกลับเข้าไปแล้วเอาไปเลี้ยงต่อ
ปรากฏว่าโครงร่างหัวใจหนูที่ถูกปลูกถ่าย
เซลล์กลับเข้าไปแล้ว สามารถฟอร์มตัว
กลั บ มาเป็ น หั ว ใจใหม่ ที่ เ ต้ น ได้ ภายใน
ระยะเวลาเพียงแค่ไม่ถึงสองสัปดาห์

ภาพหัวใจหนูที่ผ่านกระบวนการดีเซลลูลาไรเซชัน ภาพ 1-3 จากซ้าย และในระหว่างการปลูกถ่ายเซลล์
กลับเข้าไป (ขวา)
(ภาพโดย Thomas Matthiesen, University of Minnesota)
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สภากาแฟ

เว็บไซต์บริษัท Miromatrix ที่เน้นพัฒนาเทคนิคดีเซลลูลาไรเซชันเพื่อการสร้างอวัยวะอะไหล่

แม้ จ ะยั ง มี ผิ ด จั ง หวะและเพี้ ย นๆ
ไปบ้าง แต่เท่านั้นก็น่ากรี๊ดแล้ว สำ�หรับ
วิศวกรเนื้อเยื่อ
เทคนิคดีเซลลูลาไรเซชันหรือเทคนิค
การเตรียมอวัยวะไร้เซลล์ จึงเป็นเทรนด์
ใหม่อีกเทรนด์ ในช่วงนั้นที่น่าสนใจ จน
เริ่ ม มี บ ริ ษั ท เอกชนอย่ า ง มิ โ รเมตริ ก ซ์
(Miromatrix) ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อออกแบบ
และพัฒนาเทคนิคดีเซลลูลาไรเซชันแบบ
ใหม่ๆ และหาวิธใี นการปลูกถ่ายเซลล์กลับ
เข้าไป ด้วยความหวังทีว่ า่ จะพัฒนาอะไหล่
อวัยวะที่สามารถนำ�มาใช้ปลูกถ่ายได้เลย
จากวิธีนี้
แต่พวกเขาก็ยงั ประสบหลายอุปสรรค
ที่ยังเข้ามาท้าทาย เช่น การชะล้างเซลล์
โดยเทคนิคดีเซลลูลาไรเซชันเพื่อเตรียม

อวัยวะสำ�หรับการปลูกถ่ายเซลล์นั้น มัก
จะมีปัญหาคือเซลล์ที่ปลูกถ่ายกลับเข้าไป
ไม่สามารถรู้ได้ว่ามันควรไปอยู่ตรงไหนใน
โครงร่างไร้เซลล์ที่เหลืออยู่
จากการสังเกต ปัญหานีม้ กั จะเกิดกับ
การดีเซลลูลาไรเซชันของเนื้อเยื่อของ
อวัยวะทั้งก้อน แต่จะมีปัญหาน้อยกว่ากับ
เนือ้ เยือ่ ทีฝ่ านมาเป็นชิน้ บางๆ เป็นไปได้วา่
เวลาที่ใช้ ในการชะเซลล์ โดยใช้สารชะล้าง
นั้นอาจจะช้าไป เพราะกว่าสารชะล้างจะ
ล้างเข้าไปถึงภายในของก้อนอวัยวะ เซลล์
ในเนื้อเยื่อข้างในอาจจะเริ่มตายและเริ่ม
ปล่อยเอนไซม์ ในการย่อยสลายทั้งสาร
เคลือบเซลล์และโครงร่างต่างๆ ไปแล้ว
ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น อาจจะมาก
พอที่จะทำ�ให้เซลล์ที่ปลูกถ่ายเข้าไป ไม่
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สามารถจดจำ�โครงร่างในบริเวณนัน้ ได้อกี
ต่อไป จึงไม่ยอมเข้าไปอยูแ่ ละประกอบตัว
เป็นเนื้อเยื่อใหม่
ในช่ ว งแรกที่ ผ มกลั บ มาไทย และ
เริ่มเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผมถูก
ขอให้สอนวิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ผมและคุ ณ สมบั ติ สิ ง หาแก้ ว
นักวิทยาศาสตร์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านสัตววิทยา
ของภาควิชา จึงได้เริ่มเพาะเลี้ยงหนอน
ตัวแบนในแล็บ โดยได้ความอนุเคราะห์
สายพันธุพ์ ลานาเรียมาจาก อ. ดร.วุฒพิ งษ์
ทองใบ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศ รี น ค ริ น ท ร วิ โ ร ฒ น์
ประสานมิตร
ผมเริ่ ม สนใจในด้ า นชี ว วิ ท ยาของ
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สภากาแฟ

ภาพพลานาเรียที่ถูกกระตุ้นให้มีสองหัวในห้องปฏิบัติการ (ภาพโดย สมบัติ สิงหาแก้ว)

ภาพของเซลล์ นี โ อบลาสต์ ที่ป ลู ก ถ่ า ยกลั บ ลงไปในโครงร่างไร้เซลล์
ของพลานาเรีย (ภาพโดย ดร.เอกสิทธิ์ สอนโพธิ์)

หนอนตัวแบนพลานาเรีย เพราะจะตัดกี่ครั้ง มันก็งอก
อวัยวะออกมาใหม่ได้ตลอด และการงอกอวัยวะใหม่ของ
พลานาเรียนั้น อวัยวะที่ ได้จะสมบูรณ์ เพอร์เฟกต์ ไม่
เหมือนกับหางจิง้ จกทีพ่ องอกขึน้ มาใหม่แล้วจะสัน้ ลง แถม
ระยะเวลาที่ใช้ ในการงอกอวัยวะใหม่ของพลานาเรียนั้น
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลาเพียงแค่สัปดาห์
เดียวก็เริ่มเห็นการสร้างอวัยวะใหม่ที่ชัดเจนได้แล้ว
พลานาเรี ย มี ส เต็ ม เซลล์ ที่ ท รงพลั ง มาก เรี ย กว่ า
“นีโอบลาสต์” (neoblast) และหากเราเข้าใจว่านีโอบลาสต์
ถูกกระตุ้นให้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอวัยวะใหม่ได้อย่างไร
และอะไรเป็นตัวกำ�หนดการเปลีย่ นแปลงของนีโอบลาสต์
จนเป็นอวัยวะใหม่ทสี่ มบูรณ์ได้ เราอาจจะหาวิธกี ระตุน้ ให้
คนงอกอวัยวะใหม่ได้ก็เป็นได้
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ภาพแสดงแนวคิดในเรื่องกระบวนการดีเซลลูลาไรเซชันของพลานาเรีย (ภาพโดย ศิวัช เรืองเริงกุลฤทธิ์)

พลานาเรีย ถือได้ว่าเป็นสัตว์ทดลอง
ที่แบบจำ�ลองในการศึกษาสเต็มเซลล์ที่
แทบจะเพอร์เฟกต์ และแม้จะมีงานวิจัย
มากมายศึกษาวิถีชีวเคมีต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
พัฒนาการของสเต็มเซลล์ ในพลานาเรีย
แต่นา่ แปลกใจทีก่ ารศึกษาสารเคลือบ
เซลล์และโครงร่างสามมิติทางกายภาพที่
ประกอบกันเป็นอวัยวะภายในตัวพลานาเรีย
นั้นกลับมีน้อยยิ่งกว่าน้อย และที่สำ�คัญ
ยังไม่มีใครสามารถทำ�การทดลองดีเซลลูลาไรเซชันในพลานาเรียได้สำ�เร็จ
ซึ่ ง ถ้ า เ ร า ต้ อ ง ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมจุลภาคใน
พลานาเรีย เราต้องหาวิธีชะเซลล์และ
แยกโครงร่างไร้เซลล์ออกมาให้ได้สมบูรณ์
ทีส่ ดุ ก่อน ซึง่ ท้าทายมาก เพราะโครงสร้าง
เคลือบเซลล์ของพลานาเรียนัน้ สูญสลาย
ไปได้ง่ายมาก แต่ไม่มีอะไรเหนือความ
พยายาม
เพราะงานนี้พึ่งขึ้นหิ้งไปในวารสาร
Zoological Sciences เมือ่ เดือนกรกฎาคม
ที่ผ่านมานี้เอง
ทีมวิจยั ของเราสามารถพัฒนาวิธกี าร

ภาพของพลานาเรีย (ซ้าย) และโครงร่างไร้เซลล์ของพลานาเรีย (ขวา) (ภาพโดย ดร.เอกสิทธิ์ สอนโพธิ์)

แยกโครงร่างสามมิติของหนอนตัวแบน
ได้เป็นผลสำ�เร็จเป็นที่แรกในโลก และ
ด้วยความร่วมมือกับห้องปฏิบัติการของ
ศ.คิโยคาซู อะกาตะ (Kiyokazu Agata)
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จากมหาวิทยาลัยกาคูชูอิน (Gakushuin
University) ประเทศญีป่ นุ่ เราได้พฒ
ั นาวิธี
การปลูกถ่ายเซลล์กลับเข้าไปในโครงร่าง
ได้เป็นผลสำ�เร็จเป็นครั้งแรกอีกด้วย
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และที่น่าตื่นเต้นที่สุดสำ�หรับผมก็คือ
นีเ่ ป็นอีกตัวอย่างหนึง่ ทีแ่ สดงถึงศักยภาพ
ของนักศึกษาไทย เพราะงานวิจัยนี้เป็น
ผลงานวิ จั ย ที่ เ กิ ด จากความร่ ว มมื อ กั น
ของนักศึกษาล้วนๆ โดยทีผ่ มเป็นเพียงแค่
ที่ ป รึ ก ษาและผู้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ชั ก ใย
อยู่เบื้องหลัง
ดรีม-ชนิฎา วุฒิชัยรังสรรค์ (อดีต
นศ. ปริญญาตรีในห้องแล็บผม ในขณะนัน้ )
คือผู้ริเริ่มพัฒนาวิธีการแยกสารเคลือบ
เซลล์และโครงร่างสามมิตขิ องพลานาเรีย
ออกมาได้เป็นผลสำ�เร็จ
อุ๋งอิ๋ง-อัญชุลีรัตน์ มาลีหวล (อดีต
นศ. ปริญญาตรีอกี คนหนึง่ ในห้องแลบผม
ปัจจุบันกำ�ลังศึกษาในระดับปริญญาโท)
คือผู้ที่พัฒนาวิธีการฟอกฆ่าเชื้อโครงร่าง

ไร้เซลล์ของพลานาเรียเพื่อที่จะสามารถ
นำ�ไปปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ต่อได้
เอก-ดร.เอกสิทธิ สอนโพธิ์ (อดีต นศ.
ปริญญาตรีและปริญญาเอกในห้องแล็บ
ผม) คือผู้ที่ร่วมบุกเบิกโปรเจกต์และสาน
ต่องานน้องดรีม จนสามารถพัฒนาเทคนิค
การดีเซลลูลาไรเซชันในพลานาเรียจน
เป็นโพรโทคอลมาตรฐาน อีกทั้งยังเป็น
ผู้พัฒนาวิธีการปลูกถ่ายเซลล์กลับเข้าไป
ในโครงร่างสามมิติอีกด้วย
แน่นอนว่างานวิจัยหากนำ�ไปต่อยอด
ต่ อ ไปอาจจะเปิ ด โลกใหม่ ใ นวงการ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่จะทำ�ให้เราสามารถ
เข้าใจบทบาทของสภาวะแวดล้อมจุลภาค
ที่มีต่อสเต็มเซลล์ และการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ในระหว่างกระบวนการซ่อมแซมและ

สร้างใหม่ของอวัยวะ ที่จะนำ�ไปสู่ความ
เข้าใจกลไกอวัยวะงอกใหม่ในพลานาเรีย
ที่ ใ นวั น หนึ่ ง อาจจะถู ก เอาลงมาจากหิ้ ง
และช่ ว ยทำ � ให้ ผู้ ป่ ว ยสามารถงอกแขน
ขาใหม่ได้เมื่อขาดไป หรือแม้แต่อาจจะ
พัฒนาความสามารถในการซ่อมแซมตัว
เองได้แบบวูล์ฟเวอรีน ในหนังเอกซ์เมน
ก็เป็นได้ ซึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูและลุ้นกัน
ต่อไป
แต่ ที่ ชั ด เจนแล้ ว ก็ คื อ งานวิ จั ย นี้
ถื อ เป็ น บทพิ สู จ น์ ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสามารถของนั ก ศึ ก ษาไทย ว่ า มี
ความสามารถผลักดันงานวิจัยได้ ไม่แพ้
ชนชาติ ไ หนอย่ า งแน่ น อน หากได้ รั บ
การสนับสนุนที่เหมาะสม !

เทศกาลภาพยนต
ว�ทยาศาสตรเพ�่อการเร�ยนรู
ครั�งที่ 16
16 - 27 พฤศจ�กายน 2563
(ยกเวนวันหยุดราชการ)

ณ สํานักงานพัฒนาว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
หอง CO-110 (Theater) อาคารสํานักงานกลาง
เวลา 12:00 - 13:00 น.
สอบถามรายละเอียดเพ��มเติมไดที่ 0 2564 7000 ตอ 1177, 1179
www.nstda.or.th/sci2pub
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ดูรายละเอียดเพ��มเติมไดที่
sciencefilmfestival.org
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ห้องภาพ
สัตว์ปา่
ไทย

ประทีป ด้วงแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กินแมลงอกเหลือง
Mixornis gularis

กินแมลงอกเหลืองเป็นนกทีม
่ ข
ี นาดเล็กมาก
กระหม่อมสีน�ำ้ ตาลแดง ด้านล่างลำ�ตัวสีเหลืองซีด
มีลายขีดสีด�ำ พบได้หลายพืน
้ ที่ เช่น ป่าเบญจพรรณ
ป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบชืน
้ ป่าดงดิบเขา ป่ารุน
่ ทุง
่ โล่ง
ผสมพันธุใ์ นช่วงเดือนเมษายนถึงมิถน
ุ ายน
ทำ�รังเป็นรูปทรงกลม
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สาระวิทย์
ในศิลป์

สาระวิทย์
ในศิลป์ 13
วริศา ใจดี (ไอซี)
เด็กสาย(พันธุ์)วิทย์สานศิลป์ ชอบเรียนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ สนใจเรื่องเกี่ยวกับอวกาศ
และสัตว์เลี้ยงตัวจิ๋ว เวลาว่างชอบทำ�งานศิลปะ กำ�ลังค้นหาสูตรผสมที่ลงตัวระหว่างวิทย์กับศิลป์
Facebook : I-see Warisa Jaidee

ท่องอวกาศกับ
กล้องโทรทรรศน์แบบโรโบติก
ตอนที่ 2

ต่อจากฉบับทีแ
่ ล้วทีฉ
่ น
ั ได้เล่าวิธก
ี ารสมัคร
เข้าใช้งานกล้องโทรทรรศน์แบบโรโบติก
2 ตัวในโครงการ Faulkes telescope
ฉบับนี้ฉันจะเล่าถึงกล้องโทรทรรศน์แบบ
เดี ย วกั น นี้ อี ก ตั ว หนึ่ ง กล้ อ งตั ว นี้ เ ปิ ด
ให้ ค นทั่ ว ไปเข้ า ใช้ เ พื่ อ การศึ ก ษาได้ โ ดย
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่จะใช้ได้แค่แบบ
ออฟไลน์เท่านั้น หรือใช้เป็นการส่งคำ�ขอ
ถ่ายวัตถุที่ต้องการไปยังระบบของกล้อง
เพื่ อ รอรั บ ภาพกลั บ มา แทนที่ จ ะเข้ า ไป
ควบคุมและจัดแจงถ่ายภาพเสียเอง นั่น
คือกล้องโทรทรรศน์ Liverpool Telescope (LT) ตั้งอยู่ที่ Roque de los
Muchachos Observatory ที่ Canary
Island ประเทศสเปน โดยทีก
่ ล้องตัวนีอ
้ ยู่
ภายใต้การจัดการของ The National
Schools’ Observatory (NSO)
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ภาพ Liverpool Telescope ที่ Roque de los Muchachos Observatory, Canary Island ประเทศสเปน
ขอบคุณภาพจาก: https://www.schoolsobservatory.org/gallery/lt

การ

ใช้งานสะดวกและง่ายตรง
ที่ เราไม่ ต้ อ งเข้ า ไปควบคุ ม
ตัวกล้องโดยตรง แต่ระบบจะบันทึกคำ�ขอ
ของเรา และจะทยอยถ่ายภาพส่งมาให้ผู้ขอ
ตามลำ�ดับคำ�ขอที่มีอยู่ การใช้งานแบบนี้จึง
ซับซ้อนน้อยกว่าแบบเรียลไทม์ เนื่องจาก
เราไม่ต้องทำ�การตั้งค่าหรือกำ�หนดตำ�แหน่ง
เอง ภาพที่ได้มาจะถูกถ่ายด้วยการตัง้ ค่าของ
กล้องที่คำ�นวณมาแล้วเพื่อความเหมาะสม
ของวั ต ถุ ที่ เ ราต้ อ งการ ตั้ ง แต่ ร ะยะเวลา
ชัตเตอร์และฟิลเตอร์ที่ใช้ ทำ�ให้ภาพออกมา
มีความชัดพอสมควร ภาพที่ ได้จะเป็นภาพ
แบบขาวดำ�
ในส่วนของการแต่งภาพนั้นจะเป็นเรื่อง
ของการปรั บ ความละเอี ย ด ขยายขนาด
ความสว่าง และเติมสีสงั เคราะห์หรือฟิลเตอร์
เพิ่ ม เติ ม เข้ า ไป เพื่ อ ให้ ไ ด้ ภ าพที่ ส วยงาม
สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ทจี่ ะนำ�ไปใช้
งานนัน่ เอง และสามารถทำ�ได้ โดยใช้ฟงั ก์ชนั
ในซอฟต์แวร์ LTImage ซึง่ เราสามารถเข้าไป
ดาวน์ โหลดซอฟต์แวร์นี้มาใช้งานเพื่อการ
ศึกษาได้ฟรีที่ https://www.schoolsobservatory.org/obs/software/ltimage

นอกจากนี้ เ รายั ง สามารถขอใช้ ภ าพ
ข้ อ มู ล ที่ ถู ก รวบรวมไว้ แ ล้ ว ในคลั ง ภาพ
(Achieve of Observations) ได้เช่นกัน โดย
ผู้ ที่ ส นใจสามารถลงทะเบี ย นสมั ค รเป็ น
สมาชิกได้ที่เว็บไซต์ของ National Schools’
Observatory (NSO) https://www.schoolsobservatory.org และท่ อ งจั ก รวาลได้
ผ่านฟังก์ชัน Go Observing ที่ประกอบ
ไปด้วยรายชื่อวัตถุที่เราสามารถสำ�รวจได้
ตามประเภทต่างๆ ตั้งแต่พื้นผิวดวงจันทร์
ดาวเคราะห์ ไปจนถึงเนบิวลาและกาแล็กซี
ที่ ห่ า งไกลออกไป พร้ อ มระบุ ช่ ว งเวลาที่
เหมาะสมที่สามารถมองเห็นวัตถุนั้นๆ ได้ชัด
ประกอบการพิจารณาว่าเราควรจะเลือกดู
อะไรเพื่อวัตถุประสงค์ ใด ภาพตามคำ�ขอ
ของเราทีถ่ า่ ยสำ�เร็จแล้วจะถูกส่งกลับมาเก็บ
รวบรวมไว้ ใน My Observations ทั้งนี้เรา
สามารถเข้าสู่ระบบดึงภาพจากฐานข้อมูลที่
เก็บไว้ หรือส่งคำ�ขอให้ถ่ายภาพใหม่ได้อยู่
เรื่อยๆ อย่างไม่จำ�กัด เพียงแต่อาจต้องใช้
ระยะเวลารอภาพถ่ายทีร่ อ้ งขอนานสักหน่อย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่สำ�คัญๆ ที่มีคนลงจองการใช้งาน
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กันเยอะ ใครอยากทดลองใช้กอ็ ย่าลืมเตรียม
วางแผนล่วงหน้ากันไว้ก่อน
ส่ ว นในกรณี ที่ เ ราต้ อ งการภาพถ่ า ย
วัตถุบนท้องฟ้าในช่วงเวลาที่ในอดีตเคยมีผู้
ร้องขอ และได้มีการถ่ายภาพนั้นๆ และเก็บ
บันทึกไว้แล้ว เราสามารถเข้าไปเรียกดูภาพ
จากฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วได้ที่ Archive of
Observations โดยใช้การสืบค้นตามชือ่ เรียก
วัตถุบนท้องฟ้า หรือชื่อของผู้ ใช้ที่ร้องขอ
ให้ถ่ายภาพนั้นๆ รวมทั้งยังสามารถระบุช่วง
เวลาของภาพที่ถูกบันทึกไว้ได้ด้วย

เราสามารถสำ�รวจ
ได้ตามประเภทต่างๆ
ตั้งแต่พื้นผิวดวงจันทร์
ดาวเคราะห์ ไปจนถึง
เนบิวลาและกาแล็กซีที่
ห่างไกลออกไป
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ภาพ แสดงตัวอย่างหน้าแสดงผลของของภาพที่กล้องถ่ายและส่ง
กลับมาให้ฉันเรียบร้อยแล้วที่ My Observation จะเห็นว่ามีระบุชื่อวัตถุ
บนท้องฟ้าที่ต้องการถ่ายภาพ เวลาที่ทำ�การถ่ายภาพ ชื่อกล้องที่ใช้พร้อม
ฟิลเตอร์ที่ ใช้ และชื่อของผู้ส่งคำ�ร้องขอภาพนี้ด้วย

ภาพแสดงรายการที่ฉันส่งคำ�ขอไปยังกล้องโทรทรรศน์ LT เพื่อให้ถ่ายภาพ
ตามที่ฉันกำ�หนดเป้าหมายให้

ภาพด้านล่างนี้เป็นภาพที่ฉันส่งคำ�ขอไปยังกล้องโทรทรรศน์ LT และฉันได้ ใช้ซอฟต์แวร์ LTimage ปรับความคมชัดให้ภาพชัดเจนแล้ว ภาพ
เหล่านีม้ เี รือ่ งราวทีน่ า่ สนใจไม่แพ้รปู ร่างหน้าตาทีส่ วยงามของพวกมันเลย นอกจากชือ่ ทางวิทยาศาสตร์ทถี่ กู ตัง้ ตามการจัดกลุม่ แล้ว ยังมีชอื่ ทีต่ งั้ ตาม
รูปร่างของมันตามจินตนาการของคนที่พบเห็นมันอีกด้วย ไปดูกันเลย!

ภาพ Messier 1 ถ่ายด้วยกล้องโทรทรรศน์ LT จะได้ ไฟล์ภาพขาวดำ�ที่ค่อนข้างมืดสนิท เราต้องใช้คำ�สั่ง Display Scaling ในซอฟต์แวร์ LTimage
ปรับความคมชัดของภาพจนมองเห็นเป็นรูปร่างที่ชัดเจน
Messier 1 หรืออีกชื่อคือเนบิวลาปู (Crab Nebula) เป็นซากของดาวฤกษ์ที่ระเบิดตัวอย่างรุนแรง โดยมีแก่นเป็นดาวนิวตรอนชื่อพัลซาร์ปู (Crab Pulsar)
ที่น่าสนใจคือเนบิวลานี้นับเป็นเป็นวัตถุแรกที่เราสามารถระบุได้จากการระเบิดซูเปอร์โนวา และยังเป็นวัตถุทางดาราศาสตร์ที่ ให้กำ�เนิดรังสีแกมมาที่รุนแรงที่สุดเท่า
ที่เคยเจอ (จากข้อมูลการสำ�รวจทางดาราศาสตร์ล่าสุดในปี 2562 มาจาก https://www.nasa.gov/feature/goddard/2017/messier-1-the-crab-nebula)
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ตัวอย่างภาพที่ฉันเรียกดูจากฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วใน Archive of Observations และ
ฉันปรับความคมชัดให้ภาพด้วยซอฟต์แวร์ LTimage
ซ้าย : Lyra constellation หรือเนบิวลาวงแหวนในกลุ่มดาวพิณ เกิดขึ้นในขั้นตอน
สุดท้ายของวงจรชีวิตดาวฤกษ์มวลต่ำ� ตรงกลางที่เป็นรูเหมือนวงแหวนคือเกิดจาก
แรงตอนที่ดาวนั้นยุบตัวกลายเป็นดาวแคระขาว
ขวา : Cygnus constellation หรือเนบิวลาเสี้ยวจันทร์ ในกลุ่มดาวหงส์ รูปร่าง
ที่แหว่งไปเหมือนเสี้ยวของดวงจันทร์นั้นเกิดขึ้นจากการตีกันของลมสุริยะเมื่อดาว
Wolf-Rayet 136 (WR 136) ปล่อยออกมาตอนมันกลายเป็นดาวยักษ์แดง (Red Giant)
ข้อมูลจาก NASA

นอกจากนี้เรายังสามารถเลือกดูสถานะของกล้อง Liverpool Telescope ใน
ขณะที่ทำ�การถ่ายภาพที่เราร้องขอได้ด้วยการกดเลือกที่ Observing Conditions
โดยจะมีขอ้ มูลบอกถึงเวลา ณ ขณะนัน้ สภาพอากาศ เฟสของดวงจันทร์ ตำ�แหน่ง
ของวัตถุโดยใช้ดาวบนท้องฟ้าเป็นจุดอ้างอิง และวิดีโอถ่ายทอดสดเรียลไทม์ของ
กล้องที่กำ�ลังทำ�งานขณะถ่ายภาพนั้นอยู่
ทีจ่ ริงยังมีอกี เรือ่ งทีฉ่ นั อยากเล่าให้ฟงั เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับการประกวด Image
of The Month ของ NSO เราสามารถส่งภาพทีป่ รับแต่งด้วย LTImage ไปประกวด
ได้ด้วยนะ ต้องทำ�อะไร อย่างไรบ้าง เดี๋ยวฉบับหน้ามาเล่าให้ฟัง

ภาพตัวอย่างหน้าเพจที่แสดง Observing Conditions

ขอบคุณข้อมูลจาก
https://www.schoolsobservatory.org
https://www.nasa.gov/
ขอบคุณแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมสอนวิธีใช้งานซอฟต์แวร์ LTImage ใช้แต่งรูปถ่ายทางดาราศาสตร์
https://youtu.be/WMmx2nHY-Q4
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นิทานดาว
พงศธร กิจ เวช (อัฐ )
Facebook: คนดูด าว stargazer

กลุ่มดาวแมงป่อง
ที่มาของเดือนพฤศจิกายน

กาล

ค รั้ ง ห นึ่ ง น า น ม า แ ล้ ว
ในดินแดนกรีกโบราณ มี
นายพรานชื่อ โอไรออน (Orion)
วันหนึง่ โอไรออนพูดขึน้ ว่า “เราจะฆ่าสัตว์
ให้หมดทั้งโลก”
เมื่อไกอา (Gaia) เทพีแห่งโลก ผู้เป็น
มารดาแห่ ง สรรพชี วิ ต ได้ ยิ น คำ � พู ด ของ
โอไรออนก็โกรธมาก จึงส่งแมงป่องมาต่อย
โอไรออนจนเสียชีวิต
อาร์ เ ทมิ ส (Artemis) เทพี แ ห่ ง ดวง
จันทร์และการล่าสัตว์ ผูเ้ ป็นเพือ่ นล่าสัตว์กบั
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โอไรออน ได้ขอร้องซูส (Zeus) ราชาแห่ง
ทวยเทพ ให้นำ�ร่างของโอไรออนไปประดับ
เป็นดาวบนฟากฟ้า
ซูสได้น�ำ ทัง้ ร่างของโอไรออนและแมงป่อง
ไปเป็นกลุม่ ดาว 2 กลุม่ คือ กลุม่ ดาวนายพราน
(Orion) และกลุ่มดาวแมงป่อง (Scorpius)
โดยให้ ก ลุ่ ม ดาวทั้ ง สองอยู่ ค นละฝั่ ง
ตรงข้ า มกั น ถ้ า เห็ น กลุ่ ม ดาวนายพราน
จะไม่เห็นกลุ่มดาวแมงป่อง ถ้าเห็นกลุ่มดาว
แมงป่องก็จะไม่เห็นกลุ่มดาวนายพราน
กลุ่ ม ดาวแมงป่ อ งเป็ น ที่ ม าของเดื อ น
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พฤศจิกายน คำ�ว่า “พฤศจิกายน” มาจาก
คำ�ว่า “พฤศจิก” แปลว่า แมงป่อง และคำ�ว่า
“อายน” แปลว่า การมาถึง ดังนัน้ “พฤศจิกายน”
จึ ง แปลว่ า การมาถึ ง แมงป่ อ ง หมายถึ ง
ดวงอาทิตย์เดินทางมาถึงกลุ่มดาวแมงป่อง
หรือราศีพฤศจิก (หรือใช้ว่า ราศีพิจิก)
กลุ่มดาวแมงป่องเป็นกลุ่มดาวเก่าแก่
โบราณ ตั้ ง แต่ ส มั ย บาบิ ล อน (Babylon)
ประมาณ 3,000 ปีก่อน ตอนนั้นเมื่อเข้า
เดือนพฤศจิกายนดวงอาทิตย์จะเข้าไปอยู่ใน
กลุ่มดาวแมงป่อง (จะมองไม่เห็นกลุ่มดาว

เปิดโลก
นิทานดาว

ภาพกระต่ายยิงดวงอาทิตย์
ภาพถ่ายกลุ่มดาวแมงป่อง ดาวที่สว่างที่สุดคือดาวแอนแทรีส ซ้ายมือคือ
ทางช้างเผือก ถ่ายภาพโดย Akira Fuji
ที่มาภาพ https://www.spacetelescope.org/images/heic0211e/

แมงป่อง เพราะดวงอาทิตย์อยู่ตรงนั้น)
เมื่อเวลาผ่านไปดวงอาทิตย์ก็เขยิบห่างออกไปหน่อย ปัจจุบัน
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ดวงอาทิตย์อยู่ในกลุ่มดาวคันชั่ง
(Libra) ทีอ่ ยูต่ ดิ กัน (แต่จะสามารถมองเห็นกลุม่ ดาวแมงป่องตอนหัวค่�ำ
หลังดวงอาทิตย์ตก) ต้องรอจนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ดวงอาทิตย์จึงจะเข้าไปในเขตกลุ่มดาวแมงป่อง
กลุ่มดาวแมงป่องประกอบด้วยดาวสว่างหลายดวง ทำ�ให้สามารถ
เห็นได้ดว้ ยตาเปล่าแม้ ในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ ดาวทีส่ ว่างทีส่ ดุ คือ

ภาพแผนที่กลุ่มดาวแมงป่อง
ที่มาภาพ สหพันธ์ดาราศาสตร์สากล (International Astronomical Union
ย่อว่า IAU) https://www.iau.org/public/themes/constellations/
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เปิดโลก
นิทานดาว

ภาพกลุ่มดาวแมงป่อง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ตอนดวงอาทิตย์ตก
ที่มาภาพ แอป SkyPortal
ภาพแมงป่องช้าง (Heterometrus
laoticus) เป็นแมงป่องที่พบได้ทุก
ภาคในประเทศไทย (ภาพนี้ถ่ายที่
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่) และหลาย
ประเทศในเอเชีย มีขนาดใหญ่ อาจ
ยาวได้ถึง 12 เซนติเมตร สีดำ�หรือ
น้ำ�ตาลเข้ม ก้ามใหญ่ มีนิสัยดุ กิน
แมลงเป็นอาหาร รวมทั้งกินพวก
เดียวกันด้วย จะใช้ก้ามจับเหยื่อ
แล้วใช้เหล็กในต่อยอย่างรวดเร็ว
ซ้ำ�หลายๆ ครั้ง จนเหยื่อตาย พิษ
แมงป่องช้างไม่สามารถทำ�ให้มนุษย์
เสียชีวิตได้ ถ้าโดนแมงป่องต่อย
ให้ทำ�ความสะอาดแผล ใช้น้ำ�แข็ง
ประคบ จะหายเองภายใน 1-2 วัน
ถ้ามีอาการปวดแผลมาก ไข้สูง
ปวดศีรษะ หัวใจเต้นเร็ว ควรรีบไป
พบแพทย์โดยด่วน
ที่มาภาพ Wikipedia https://
en.wikipedia.org/wiki/Heterometrus_laoticus
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ภาพท่าโยคะที่เรียกว่า ท่าแมงป่อง
(scorpion pose) หรือ พิจิกอาสนะ
(Vrischikasana)
ที่มาภาพ https://www.yogaclassplan.
com/yoga-pose/scorpion-pose/

ดาวแอนแทรีส (Antares) มาจากคำ�ว่า
ant แปลว่า คู่แข่ง กับคำ�ว่า Ares (แอรีส)
หมายถึง ดาวอังคาร ดังนั้นแอนแทรีส
จึงแปลว่า คูแ่ ข่งของดาวอังคาร เนือ่ งจาก
มีสีแดงเหมือนดาวอังคาร และมีความ
สว่างใกล้เคียงกัน (ดาวแอนแทรีสมีความ
สว่างเฉลี่ยประมาณ+1) คนไทยเรียกดาว
แอนแทรี ส ว่ า ดาวปาริ ช าต (ต้ น ไม้ บ น
สวรรค์ ในสวนของพระอินทร์)
กลุ่ ม ดาวแมงป่ อ งอยู่ ใ กล้ กั บ จุ ด
ศูนย์กลางทางช้างเผือก (Milky Way)
ถ้าออกไปดูในที่มืดสนิท ไกลจากเมือง
ไม่มแี สงไฟหรือมลพิษแสงรบกวน จะเห็น
กลุ่ ม ดาวแมงป่ อ งและทางช้ า งเผื อ ก
สวยงาม

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

"จุดเหลือง
ใต้หนังหมึกยักษ์
ไม่ใช่พยาธิใบไม้ แต่เป็น
อวัยวะเรืองแสง"

มี

แม่บ้านท่านหนึ่งโพสต์เฟซบุ๊กในกลุ่มทำ�อาหารว่า "มี ใครรู้บ้างว่ามันคืออะไร
สีเหลืองๆ รีๆ อยู่ใต้หนังของปลาหมึกยักษ์ พอลอกเอาออกจะเป็นรูๆ เหมือน
มันกินเนื้อไปแล้ว ก่อนที่ยังไม่ได้ลอกหนังออก มันเรืองแสงสีส้มๆ"
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อ๋อ
มันเป็น
อย่างนีน้ เ่ี อง

ก็มีคนมาช่วยกันคิดไป เดาไปต่างๆ นานา จนมีคนเสนอว่า
เป็นพยาธิใบไม้ ในปลา แล้วสื่อบางสำ�นักก็รีบเอาไปขยายอย่าง
รวดเร็วทำ�ให้คนตกใจกันใหญ่... ไม่ใช่นะครับ มันไม่ใช่พยาธิ
อย่างที่เป็นข่าวกัน !!
1. บางคนเข้าใจว่า เจ้าของรูปภาพนีเ้ อาขนมถัว่ แปบ มาแปะบน
เนื้อหมึกยักษ์ เพื่อปั่นกระแสแกล้งคน แต่เจ้าตัวเขายืนยัน
ว่าเจอมาจริงๆ แล้วก็เคยมีรายงานลักษณะของจุดสีเหลือง
ที่อยู่ใต้หนังหมึกยักษ์นี้มาก่อนหลายครั้งแล้ว ทั้งในไทย
(เช่น https://m.pantip.com/topic/39872419?) และ
ต่างประเทศ (เช่น https://sdfish.com/forums/t/yelowspots-in-squid.38954/) โดยเฉพาะของต่างประเทศนั้น
มักจะบอกว่ามาจากหมึกฮัมโบลด์ ที่จับในประเทศแถบ
อเมริกาใต้ แต่ไม่มีคำ�อธิบายชัดเจนว่าคืออะไร
2. ทีบ่ างคนไปคิดว่าเป็น Clinostomum marginatum พยาธิใบไม้
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ในปลา หรือ yellow grub นั้น แม้ว่าจะดูเป็นเม็ดสีเหลืองๆ อยู่ที่ใต้
เกล็ดของปลา แต่มันเป็นปรสิตของปลาน้ำ�จืด ไม่ใช่ของหมึกยักษ์
ที่อยู่ในทะเล จึงตัดทิ้งได้เลย (ดู https://en.m.wikipedia.org/wiki/
Clinostomum_marginatum)
3. ผมได้ปรึกษากับ ศ. ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหมึกและหอย
ของทางจุฬาฯ ว่า เม็ดสีเหลืองๆ นี้จะเป็นปรสิตชนิดไหนของหมึก
ยักษ์หรือเปล่า ? อาจารย์ก็บอกว่าไม่น่าใช่ ปรสิตของหมึกมักจะอยู่
ในบริเวณช่องท้อง (ช่อง coelom) ของมัน ไม่ใช่ที่ใต้ผิวหนังแบบนี้
และถ้าคิดว่าเป็นปรสิตชนิด crustacean (พวดเห็บทะเล) มาเกาะ
ที่หนัง จากรูปก็ไม่ได้เห็นว่าจะมีระยางค์ยื่นออกมา แถมมันเรียงเป็น
ระเบียบมาก จึงน่าจะเป็นชิ้นส่วนเนื้อเยื่อของหมึกเองมากกว่า
4. ทีอ่ าจารย์บอกว่าเป็นไปได้มากกว่า ก็คอื มันอาจจะเป็นอวัยวะสำ�หรับ
การเรืองแสง "โฟโตฟอร์ (photophore)" ของหมึกยักษ์ ปกติพวกหมึก
ในน้ำ�ลึกจะมีการเปลี่ยนแปลงสีตัวและสร้างแสงขึ้นได้ด้วยตนเอง
โดยใช้ โครมาโตฟอร์ (chromatophore) ที่เป็นถุงที่มีเม็ดสี ซึ่งอยู่บน
ผิวหนังด้านนอก ควบคุมโดยระบบประสาทให้ถุงหดหรือขยายอย่าง
รวดเร็วมากระดับนาโนวินาที แต่ในบริเวณทีน่ �ำ้ ลึกมืดมิด ถุงโครมาโตฟอร์
หดขยายได้ ไม่ดีพอ จึงมีอีกอวัยวะคือ โฟโตฟอร์ (photophores)
ทำ�หน้าที่เป็นอวัยวะเรืองแสง ที่ใช้ปฏิกิริยาเคมีแบบลูมิเนสเซนส์
luminescence
5. ความเห็นนี้สอดคล้องกับที่เคยมีบทความในวารสารการประมง พ.ศ.
2562 เรื่อง "อวัยวะสร้างแสงเรืองในปลาหมึก (Bioluminescence
in Cephalopods)" ของ สนธยา ผุยน้อย และคณะ จากภาควิชา
วิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่
อธิบายถึง อวัยวะสร้างแสงเรือง (photophores หรือ light organ) นี้
ที่พบแทรกอยู่ในเนื้อหมึกนำ�เข้าจากต่างประเทศ มีลักษณะเป็นก้อน
สีครีมออกขาว รูปทรงกลมและทรงรี ขนาดเท่าเมล็ดข้าวสาร จึง
ทำ�ให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นปรสิตที่ฝังตัวอยู่ในเนื้อเยื่อของหมึก แต่
เมือ่ ส่องดูดว้ ยกล้องจุลทรรศน์ก�ำ ลังขยายต่�ำ จะเห็นเป็นก้อนทึบแสง
และเมื่อกระตุ้นด้วยสารเคมีบางชนิดจะทำ�ให้เกิดแสงเรืองสีต่างๆ
เช่น ขาว เขียว ฟ้า ชมพู หรือม่วง จากปฏิกิริยาออกซิเดชันที่มีเซลล์
โฟโตไซต์ (photocyte) เป็นตัวสร้าง (ดู https://www4.fisheries.
go.th/.../202001211609001_pic.pdf)
สรุปคือ เวลาซื้อเนื้อหมึกยักษ์จากตามห้าง ซึ่งเดี๋ยวนี้มักจะเป็นเนื้อ
ของหมึกจากต่างประเทศ แล้วเจอจุดหรือก้อนเหลืองแบบนี้แทรกอยู่
ใต้ชั้นหนังแข็งด้านนอกของมัน ก็อย่าตกใจแตกตื่นกันนะครับ เป็นแค่
อวัยวะที่ใช้ ในการเรืองแสงของมัน สามารถกำ�จัดออกแล้วเอาเนื้อมา
บริโภคได้ตามปกติครับ
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เบือ้ งหลัง
การค้นพบ

สิง่ มีชวี ติ ชนิดใหม่
ของโลก 35 ชนิด

ดร.ชวลิ ต วิ ท ยานนท์

ชนิดที่

11-18
ปลาค้างคาวคุณสืบ
และผองเพื่อน

ผู้

เขียนสำ�รวจพบปลาค้างคาวชนิดใหม่ ซึ่งพบเฉพาะลำ�ธารในระดับสูงกว่าน้ำ�ทะเล 1000 เมตร
ขึ้ น ไปในพื้ น ที่ เ ขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า ดอยเชี ย งดาว และได้ ตั้ ง ชื่ อ ว่ า ปลาค้ า งคาวคุ ณ สื บ
Oreoglanis nakasathiani Vidthayanon, Saenjundaeng & Ng, 2009 เพือ่ เป็นเกียรติแก่คณ
ุ สืบ นาคะเสถียร
ผู้สละเวลาแรงใจแรงกายทั้งชีวิตเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าและผืนป่าตะวันตกจนได้เป็นพื้นที่มรดกโลก
ทางธรรมชาติ ซึง่ นอกจากปลาค้างคาวคุณสืบแล้วยังค้นพบปลาค้างคาวชนิดใหม่ของโลกอีก 7 ชนิดทีเ่ ป็น
ผองเพื่อนอีกด้วย

ปลาค้างคาวคุณสืบ
Oreoglanis nakasathiani จากดอยเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่

ปลาค้างคาวศิลาเพชร
Oreoglanis vicinus จากน้ำ�ตกศิลาเพชร จังหวัดน่าน
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เบือ้ งหลัง
การค้นพบ

สิง่ มีชวี ติ ชนิดใหม่
ของโลก 35 ชนิด
ปลาค้างคาวทุ่งช้าง
Oreoglanis tenuicauda จากทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ปลาค้างคาวน้ำ�ยวม
Oreoglanis heteropogon จากลำ�น้ำ�แม่ยวมน้อย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปลาค้างคาวน้ำ�ปาย
Oreoglanis laciniosus จากลุ่มน้ำ�ปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปลาค้างคาวอาจารย์สุรพล
Oreoglanis sudarai จากห้วยแม่ปิงน้อย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปลาค้างคาวหางสั้น
Oreoglanis colurus จากน้ำ�ตกในคอยภูคา จังหวัดน่าน

ปลาค้างคาวดอยตุง
Oreoglanis suraswadii จากดอยตุง จังหวัดเชียงราย
เครดิตภาพ : นณณ์ ผาณิตวงศ์"
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Sci
Quiz

บ้านนักคิด

ในที่สุดเหมียวก็รู้แล้วว่า ทำ�ไมเหมียวถึงเห็นปลาทองที่อยู่ในถุงตัวใหญ่กว่าตอนที่อยู่ในตู้ปลา คือ

อย่างนี้ฮะ ถุงที่ใส่ปลามีผิวโค้ง ใส พอมีน้ำ�อยู่ข้างในก็เลยทำ�ให้มันมีลักษณะเป็นเหมือนเลนส์นูนของ
แว่นขยาย เมื่อแสงเดินทางผ่านผิวที่โค้งนูนก็จะเกิดการเลี้ยวเบนไปรวมกันที่จุดโฟกัส ถ้าระยะระหว่าง
ปลากั บจุ ด กึ่ งกลางเลนส์สั้นกว่า ความยาวโฟกัส (ระยะห่างระหว่างจุด กึ่ง กลางเลนส์กับ จุดโฟกัส)
ภาพที่เห็นจะมีลักษณะเหมือนเดิมทุกประการ
แต่มีขนาดใหญ่ขึ้น เหมียวก็เลยเห็นปลาในถุง
ตัวโตกว่าขนาดจริงฮะ

ผู้ได้รับรางวัลประจำ�ฉบับที่ 91
รางวัลที่ 1 หมอนรองคอยางพารา
ได้แก่ คุณสรรพวีร์ ประสิทธิรัตน์

รางวัลที่ 2 กิฟต์เซตสมุดโน้ตและดินสอ
I love science
ได้แก่ ด.ญ.ปาณิสรา ชุมวาส
		 คุณวราภรณ์ แจ้งสุทธิวรวัฒน์
		 ด.ช.ภากร สุลัญชุปกร

ฉบับนี้เหมียวอยากรู้ว่า ยุงชนิดใดเป็นพาหะนำ�โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และ
อาการของโรคมีอะไรบ้างฮะ
รางวัลประจำ�ฉบับที่ 92

รางวัลที่ 1 กิฟต์เซตกระเป๋าชอปปิง
และกระบอกน้ำ� NSTDA
จำ�นวน
1 รางวัล

รางวัลที่ 2 พวงกุญแจหม้อห้อม

จำ�นวน

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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2 รางวัล

หมดเขตส่งคำ�ตอบ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ใน สาระวิทย์ ฉบับที่ 93
สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

พฤศจิกายน 2563

คำ�คม
นักวิทย์
กองบรรณาธิการ
สาระวิทย์

ภาพจาก Nobelprize.org

ศาสตราจารย์โยชิโนริ โอสุมิ (9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2488–ปัจจุบัน)
ศาสตราจารย์โยชิโนริ โอซูมิ จากสถาบันเทคโนโลยีโตเกียว (Tokyo Institute of Technology) ได้รับ
รางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ (Nobel Prize in Physiology or Medicine) ประจำ�ปี
ค.ศ. 2016 จากผลงานการค้นพบกระบวนการกลืนกินตัวเองของเซลล์ (autophagy) โดยหาก
กระบวนการกลืนกินตัวเองนี้ถูกขัดขวางก็จะเป็นสาเหตุของโรคพาร์กินสันหรือโรคเบาหวานได้
กระบวนการออโตฟากี้ คือ กระบวนการที่เซลล์กินบางส่วนของตัวเองถูกค้นพบมานานนับ 50 ปีแล้ว แต่
งานวิจัยในปี พ.ศ. 2535 ของโอสุมิเป็นการปฏิวัติความเข้าใจในเรื่องนี้ เขาศึกษากระบวนการออโตฟากี้
ในยีสต์ที่มีการกลายพันธุ์จำ�นวนหลายพันเซลล์ และค้นพบยีน 15 ยีนที่ทำ�ให้เกิดออโตฟากี้ ส่งผลให้
นักวิทยาศาสตร์รู้วิธีการระบุยีนที่เกี่ยวข้องกับออโตฟากี้ ในสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ได้

ชีวติ คือ
สถานะสมดุล
ระหว่างการสังเคราะห์
กับการเสือ่ มสลายของ
โปรตีนต่างๆ
- โยชิโนริ โอสุมิ 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

พฤศจิกายน 2563

จัดทำ�โดย ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์
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สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วย

