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ในวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016 ทีมนักวิทยาศาสตร์
จากหอสังเกตการณ์คลื่นความโน้มถ่วงด้วยเลเซอร์
อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์ หรือ LIGO (Laser Interfer-
ometer Gravitational-Wave Observatory) น าโดย
ศาตราจารย์  David Reitze ผู้ อ านวยการบริหาร
โครงการ  LIGO ศาตราจารย์  Kip Thorne จาก
มหาวิทยาลัย California Institute of Technology 
(Caltech) ศ า ต ร า จ า ร ย์  Rainer Weiss จ า ก
มหาวิทยาลัย Massachusetts of Technology (MIT) 
และ ดร. Gabriela González โฆษกของ LIGO ได้
ร่ ว มกั นแถลงข่ า วการค้ นพบ “คลื่ นค วาม โน้ ม
ถ่ ว ง ” (Gravitational Wave) ว่ า มี อ ยู่ จ ริ ง ต า ม ท่ี
อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยท านายไว้เมื่อกว่า 100 ปีท่ีแล้ว 
ซึ่งนับเป็นการค้นพบครั้งย่ิงใหญ่ท่ีเปิดหน้าต่างบานใหม่
ท่ีจะช่วยไขปริศนาอีกส่วนหนึ่งของเอกภพ 

ไอน์สไตน์ได้อาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพท่ัวไป (General 
Relativity) ท่ีตนเองคิดขึ้นในปี ค.ศ. 1915 ในการ
ท านายการมีอยู่ของคลื่นความโน้มถ่วงในปี ค.ศ. 1916 
โดยอธิบายว่าคลื่นความโน้มถ่วงเกิดจากวัตถุท่ีมีมวล
มากเคลื่อนท่ีด้วยความเร่งสูงหรือเกิดเหตุการณ์รุนแรง
ทางดาราศาสตร์ในเอกภพ เช่น หลุมด าคู่ หรือดาว
นิวตรอนคู่ โคจรรอบซึ่งกันและกัน ต่อมาเกิดการชนกัน
และรวมกันในท่ีสุด ตลอดจนเหตุการณ์ ซุปเปอร์โนวา
และ รังสีแกมมาระเบิดในอวกาศ เป็นต้นซึ่งจะท า 

ให้เกิดคลื่นความโน้มถ่วงแผ่ไปในอวกาศ และเมื่อคลื่น
ความโน้มถ่วงผ่านวัตถุใดก็จะท าให้วัตถุนั้นเกิดการหด
ในทิศทางหนึ่ง (เช่น ในแนวตั้ง) และยืดในอีกทิศทาง
หนึ่ง (ในแนวนอน) สลับกันไปอย่างต่อเนื่อง แต่ใน
ตลอดระยะเวลา 100 ปีท่ีผ่านมานั้น การพิสูจน์ทฤษฎี
คลื่นความโน้มถ่วงนี้ท าได้ยากมาก เป็นเพราะโลกยังไม่
มี เ ทค โ น โ ลยี ชั้ น สู งพอ ท่ี จ ะต รวจวั ด ไ ด้  อี ก ท้ั ง
ปรากฏการณ์ ท่ีจะท าให้ เกิดคลื่นความโน้มถ่วง ท่ี
สามารถตรวจจับได้ก็มีน้อยมาก แม้เกิดขึ้นมาแล้วคลื่น
นั้นก็ไม่มีความแรงพอท่ีจะตรวจจับได้  

จนกระทั่งเมื่อนักวิจัยแห่งห้องปฏิบัติการ LIGO ท่ีทุ่มเท
ความพยายามในการส ารวจคลื่นความโน้มถ่วงใน
อวกาศอย่างเต็มที่ ได้ค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงเมื่อวันท่ี 
14 กันยายน ค.ศ. 2015 ซึ่งเกิดจากการโคจรรอบซึ่ง
กันและกันระหว่างหลุมด า 2 ดวงท่ีมีมวลมหาศาล
ขนาด 29 เท่าของดวงอาทิตย์ และ 36 เท่าของดวง
อาทิตย์ เมื่อวัตถุซึ่งมีความหนาแน่นมากโคจรเข้ากัน
มากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้เกิดคลื่นความโน้มถ่วงท่ีมีต่อ
กันจากการเคลื่อนท่ีของวงโคจรท าให้หลุมด าท้ังสอง
หมุนตัวเข้าหากันและเพิ่มความเร่งวงโคจรจนเกือบถึง
ครึ่งหนึ่งของความเร็วแสงในท่ามกลางสนามความโน้ม
ถ่วงท่ีแรงมากร่วมกัน จนในท่ีสุดรวมตัวกันเป็นหลุมด า 

Credit: sciencenews 
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ขนาดใหญ่ท่ีมีมวลเป็น 62 เท่าของดวงอาทิตย์นั่น
หมายความว่า ปริมาณมวลจ านวน 3 เท่าของดวง
อาทิตย์ท่ีหายไป ได้ถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานตาม
ทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์  (E = mc2 ) ใน
รูปแบบของคลื่นความโน้มถ่วง การชนท่ีเกิดขึ้นเกิด
อย่างรวดเร็วมาก ภายในช่วงเวลาเพียง 20 วินาที 
พลังงานท่ีเกิดขึ้นมหาศาลมากโดยมากถึง 50 เท่าของ
พลังงานของทุกดวงดาวในเอกภพรวมกันท าให้เกิดคลื่น
ความโน้มถ่วงท่ีเคลื่อนท่ีด้วยความเร็วแสงแผ่ออกมาใน
อวกาศเมื่อ 1,300 ล้านปีก่อน จนคลื่นความโน้มถ่วงท่ี
เกิดขึ้น ณ วินาทีท่ีสองหลุมด ารวมตัวกันนั้นได้เดินทาง
มาถึ ง ยั ง โ ลก เมื่ อปี  ค .ศ . 2015  ท่ีผ่ านมานี้ เ อ ง
นักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าคลื่นความโน้มถ่วงมีแรง
กระท ามหาศาลจนท าให้อวกาศรอบโลกเกิดการ
กระเพื่อม ในขณะท่ีคลื่นความโน้มถ่วงเดินทางจะท าให้
กาลอวกาศ (space-time) ในระนาบท่ีตั้งฉากกับทิศ
ทางการเคลื่อนท่ีของคลื่นเกิดการยุบและยืดสลับกันไป 

นักวิจัยแห่งห้องปฏิบัติการ LIGO ได้ใช้เครื่องตรวจวัด 
2 เครื่องในการตรวจวัดคลื่นความโน้มถ่วงในคร้ังนี้ โดย 

เครื่องหนึ่งอยู่ท่ีเมืองลิฟวิงตัน รัฐหลุยเซียนา ส่วนอีก
เครื่องอยู่ ท่ี เมืองแฮนฟอร์ด รัฐวอชิงตันประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ 3,000 กิโลเมตร
เพื่ อการยืนยันให้มั่นใจว่าสัญญาณท่ีเกิดขึ้นเป็น
สัญญาณคลื่นความโน้มถ่วงจริง ๆ ไม่ได้ เกิดจาก
เหตุการณ์การรบกวนจากพื้นดิน ณ บริเวณนั้น เช่น 
จากการเกิดแผ่นดินไหว โดยเครื่องตรวจวัดคลื่นความ
โน้มถ่วงมีลักษณะเป็นสถานีอยู่ตรงกลาง และมีแขน 2 
ข้างความยาว 4 กิโลเมตร ยื่นออกไปและท ามุมตั้งฉาก
กัน โดยท่ีสถานีจะมีอุปกรณ์ยิงแสงเลเซอร์ผ่านท่อท่ี
เป็นสูญญากาศไปยังกระจก 2 บานท่ีปลายแขนแต่ละ
ข้าง และให้อุปกรณ์ตรวจวัดแสงตรวจสอบคลื่นแสงท่ี
สะท้อนกลับมา นักวิทยาศาสตร์จับเวลาท่ีแสงเลเซอร์
สะท้อนกลับจากกระจก ถ้ามีคลื่นความโน้มถ่วงผ่านมา 
จะท าให้ล าแสงเลเซอร์ใช้เวลาต่างกันในการสะท้อน
กลับจากแต่ละกระจกเพราะคลื่นความโน้มถ่วงจะท าให้
แขนของเครื่องตรวจวัดยืดหรือหดตัวสลับกันจนคลื่น
แสงเปลี่ยนแปลงไป  

เนื่องจากคลื่นนี้มีขนาดเล็กมากเพียง 1ใน 1,000 ส่วน
ของขนาดโปรตอน และปรากฏขึ้นเพียงเศษเสี้ยวของ 1 
มิลลิวินาที จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการตรวจวัด
เป็นอย่างมาก และใช้ เวลาตรวจสอบหลายเดือน
จนกระท่ังมั่นใจว่าสิ่งท่ีพวกเขาพบคือคลื่นความโน้ม
ถ่วง จึงประกาศผลความส าเร็จของการตรวจจับคลื่น
ความโน้มถ่วงในครั้งนี้ออกมาให้สาธารณชนได้รับรู้ซึ่ง
เหตุการณ์การตรวจพบคลื่นความโน้มถ่วงเมื่อวันท่ี 14 
กันยายน ค.ศ. 2015 เครื่องตรวจวัด LIGO ท้ังสองท่ีได้
ตรวจพบคลื่นท่ีแสดงเอกลักษณ์ของการเป็นความโน้ม
ถ่วงได้ชัดเจน ห่างกัน 7 มิลลิวินาทีเนื่องจากเครื่องท้ัง
สองอยู่ห่ างกัน โดยเครื่อง ท่ี เมืองลิฟวิ งตันได้รับ
สัญญาณคลื่นก่อนเครื่องท่ีเมืองแฮนฟอร์ด 
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ภาพหลมุด าสองหลุมก าลังเคลื่อนที่เข้าหากันส่งผลให้เกิดคลื่นความโน้มถ่วง  

Credit: ligo.caltech.edu 

ถึงแม้ว่าเครื่องตรวจวัดของ LIGO มีความแม่นย าและ
สูงมาก ๆ แต่ปัญหาใหญ่ประการหนึ่งของการตรวจวัด
ดังกล่าวก็คือ โลกเรานั้นเป็นสถานท่ีซึ่งมีสัญญาณ
รบกวนเนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม มีการ
เคลื่อนไหวของรถในบริเวณใกล้เคียงอาจไปรบกวนการ
ท างานของเครื่องตรวจวัด LIGO ได้ ซึ่งเราสามารถ
หลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้โดยการติดตั้งเครื่องตรวจวัดไป
ไว้บนอวกาศแทน นั่นคือเบื้องหลังของแนวคิด eLISA 
หรื อ  Evolved Laser Interferometer Space An-
tenna ซึ่งเป็นกรอบความคิดส าหรับเครื่องตรวจวัด
คลื่นความโน้มถ่วงบนอวกาศ (space-based gravita-
tional wave detector) ซึ่งน าเสนอโดยหน่วยงาน
ยานอวกาศของยุโรป (European Space Agency) 
และมีแผนด าเนินการให้แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2034 โดย 
โครงการ eLISA จะส่งยานอวกาศ 3 ล าไปโคจรรอบ
ดวงอาทิตย์ ในลักษณะการจัดต าแหน่งของท้ังสามยาน
อวกาศเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ระบบการตรวจวัด
คลื่นของ eLISA นี้จะคล้ายคลึงกับของ LIGO โดยยาน
อวกาศเชื่อมต่อกับล าแสงเลเซอร์  จึงสามารถใช้แสง
เลเซอร์ในการบ่งชี้คลื่นความโน้มถ่วง และท าให้ระบบ 

การท่ีคลื่นความโน้มถ่วงมีหลักการพื้นฐานท่ีต่างจาก
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีเราทราบดีอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นจึง
คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทางดาราศาสตร์ 
โ ด ย ค ลื่ น ค ว า ม โ น้ ม ถ่ ว ง มี ศั ก ย ภ า พ ท่ี จ ะ ใ ห้
นักวิทยาศาสตร์ได้เห็นถึงลักษณะใหม่ ๆ ของวัตถุใน
เอกภพ ศาสตราจารย์ Rainer Weiss จาก MIT ได้
กล่าวในช่วงการแถลงข่าวการค้นพบว่า “ถ้าเราโชคดีท่ี
มี Supernova ในทางช้างเผือกของเรา หรืออาจจะอยู่
ใกล้ทางช้างเผือก เราอาจจะสามารถมองเห็นการ
เคลื่ อน ท่ีจริ ง  ๆ ของสิ่ ง ท่ีอยู่ภายใน Supernova 
ในขณะที่แสงจะถูกขัดขวางด้วยฝุ่นและก๊าซ คลื่นความ
โน้มถ่วง จะสามารถผ่านวัตถุต่าง ๆ ออกมาได้  และ 
ด้วยเหตุผลนี้เอง คุณจะสามารถค้นหาความจริงสิ่งท่ี
เกิดขึ้นภายในสิ่งเหล่านี้ได้” วัตถุแปลกใหม่อื่น ๆ ท่ี
นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจในการศึกษาค้นคว้าได้
ด้วยคลื่นความโน้มถ่วง นั่นก็คือ ดาวนิวตรอน ซึ่งเป็น
ซากท่ีเหลือหรือแกนดาวฤกษ์ท่ีสิ้นอายุขัยแล้ว มีความ
หนาแน่นสูงมาก ๆ โดยดาวนิวตรอนปริมาณหนึ่งช้อน
ชาสามารถท่ีจะมีน้ าหนักบนโลกประมาณหนึ่งพันล้าน
ตันเลยทีเดียว นักวิทยาศาสตร์ยังไม่แน่ใจว่าอะไรจะ
เกิดขึ้นกับสสารภายใต้สภาวะท่ีรุนแรงมากขนาดนั้น 
แต่คลื่นความโน้มถ่วงสามารถให้ข้อมูลภายในดาว
นิวตรอนท่ีอยู่ห่างจากโลก 
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อวกาศเพื่ อตอบปัญหาอันซับซ้อนของจักรวาล
นักวิทยาศาสตร์บางคนให้ความเห็นว่าความก้าวหน้าใน
การค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงนี้อาจจะท าให้เราได้ข้อมูล
เพื่อไขปริศนาเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์ ท่ีส าคัญ 
แม้กระท่ังย้อนไปถึงเหตุการณ์การก าเนิดของเอกภพท่ี
เรียกว่าเหตุการณ์บิกแบง (Big Bang) 
ที่มา: 
1) https://www.theguardian.com/
science/2016/feb/11/gravitational-waves-
discovery-hailed-as-breakthrough-of-the-
century?CMP=share_btn_link 

2) https://www.ligo.caltech.edu/news/
ligo20160211 

3) http://www.nytimes.com/2016/02/12/
science/ligo-gravitational-waves-black-holes-
einstein.html 

4) https://www.ligo.caltech.edu/system/
media_files/binaries/302/original/detection-
press-release.pdf?1455158835 

5) http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/
PhysRevLett.116.061102 

ตรวจวัด eLISA มีขีดความสามารถในการตรวจวัดคลื่น
ความโน้มถ่วงสูงขึ้น  ในขณะท่ีเลเซอร์ของเครื่อง LIGO 
นั้นยาวเพียงแค่ 4 กิโลเมตร แต่ระบบตรวจวัด eLISA 
จะมีความยาวของเลเซอร์มากถึง 1 ล้านกิโลเมตร ซึ่ง
จะท าให้ยานอวกาศสามารถตรวจวัดคลื่นความโน้มถ่วง
ท่ีความถี่ต่ ากว่ามากได้  โดย LIGO สามารถตรวจวัด
สัญญาณท่ีความถี่สูงซึ่งเกิดจากวัตถุซึ่งเคลื่อนท่ีด้วย
ความเร่งมาก ๆ ได้แก่ จากเหตุการณ์สองหลุมด าต่าง
โคจรรอบซึ่งกันและกันด้วยความถี่หลายรอบต่อวินาที 
ในขณะท่ี eLISA มีขีดความสามารถท่ีจะตรวจวัดคลื่น
ซึ่งมาจากวัตถุท่ีเคลื่อนในอวกาศช้ากว่ามาก ดังเช่น 
กรณีของระบบสองดาวนิวตรอนท่ีมารวมกัน หรือ กรณี
ของการรวมตัวกันของหลุมด าขนาดใหญ่มาก ๆ 
(supermassive black holes) และอยู่ห่างไกล 

การค้นพบครั้งนี้ไม่เพียงจะเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าคลื่น
ความโน้มถ่วงมีอยู่จริง แต่ยังเป็นการสร้างองค์ความ
ใหม่รู้ด้านอวกาศของมนุษยชาติ และจะเปิดหน้าต่าง
หน้าใหม่ส าหรับการศึกษาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ใน 

ทีมนักวิทยาศาสตร์จากหอสังเกตการณ์คลื่นความโน้มถ่วง
ด้วยเลเซอร์อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์ หรือ LIGO  

Credit: nytimes 

https://www.ligo.caltech.edu/news/ligo20160211
https://www.ligo.caltech.edu/news/ligo20160211
http://www.nytimes.com/2016/02/12/science/ligo-gravitational-waves-black-holes-einstein.html
http://www.nytimes.com/2016/02/12/science/ligo-gravitational-waves-black-holes-einstein.html
http://www.nytimes.com/2016/02/12/science/ligo-gravitational-waves-black-holes-einstein.html
https://www.ligo.caltech.edu/system/media_files/binaries/302/original/detection-press-release.pdf?1455158835
https://www.ligo.caltech.edu/system/media_files/binaries/302/original/detection-press-release.pdf?1455158835
https://www.ligo.caltech.edu/system/media_files/binaries/302/original/detection-press-release.pdf?1455158835
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ไวรัสซิกาคืออะไร? 

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease) เป็นโรคท่ี
เกิดจากเชื้อไวรัสซิกาซึ่งมียุงลายบ้านเป็นพาหะน าโรค 
ส่วนยุงลายสวนก็ถือว่ามีความน่าจะเป็นท่ีจะเป็นพาหะ
น าโรค อย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่ายุงลายสวนท่ี
พบในยุโรปสามารถแพร่กระจายโรคนี้ ได้หรือไม่ 
นอกจากนี้ยังการแพร่ระบาดของเชื้อยังสามารถเกิด
จากการมีเพศสัมพันธ์และจากมารดาสู่ทารกแรกคลอด 
ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิการายแรกนั้นถูกพบในประเทศ
บราซิลเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2015 และหลังจาก
นั้นก็ได้พบการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสชนิดนี้ไปยัง
ประเทศอื่น ๆ ในแถบละตินอเมริกาและอเมริกากลาง 
และกลุ่มประเทศในเขตทะเลแคริเบียน  

มีการสันนิษฐานถึงความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่าง
การติดเชื้อไวรัสซิกาในหญิงมีครรภ์กับภาวะศีรษะเล็ก
ของเด็กแรกเกิดท่ีคลอดออกมา หรือท่ีเรียกว่าภาวะ 
microcephaly  ซึ่ ง เป็นภาวะผิ ดปกติ ของระบบ
ประสาทของสมอง และเป็นหนึ่งในอาการของกลุ่มโรค
จีบีเอส หรือกลุ่มโรคกิลแลง-บาร์เร (Guillain-Barre 
syndrome) ท่ีอาจส่งผลให้ทารกมีอาการกล้ามเนื้อ
อ่อนแรง และในบางรายท่ีเป็นหนักอาจถึงขั้นอัมพาต
แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีผลการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ท่ี  

ยืนยันได้ ดังนั้นเหล่าผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ จึงเห็นพ้องกัน
ว่าความร่วมมือในระดับนานาชาติในการศึกษาและท า
ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อไวรัส 
ซิกากับภาวะผิดปกติของระบบประสาทของสมองของ
เด็กแรกเกิดเป็นเรื่องท่ีจ าเป็นและเร่งด่วน 

ในขณะนี้ เหล่าผู้ เชี่ ยวชาญได้ศึกษาลักษณะการ
แพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ของยุงสายพันธุ์ท่ีท าหน้าท่ี
เป็นพาหะของไวรัสซิกา และหากยืนยันได้ว่ายุงลาย
สวนสามารถเป็นพาหะของโรคได้ด้วยนั้น ก็จ าเป็นต้อง
ระมัดระวังการแพร่บาดของเชื้อไวรัสซิกาจากยุงชนิดนี้ 
ซึ่งอาจจะพบในฤดูร้อนโดยเป็นไปได้ท่ีจะแพร่จากแถบ
ยุโรปตอนใต้ นอกจากนี้เหล่าผู้เชี่ยวชาญยังระบุว่าการ
ขาดแคลนวัคซีน การวินิจฉัยโรคท่ีใช้เวลานานและขาด
ความเท่ียงตรง และภูมิคุ้มกันท่ีบกพร่องของประชาชน
ในประเทศท่ีเชื้อไวรัสเพิ่งเริ่มแพร่กระจาย ถูกพิจารณา
ว่าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
ซิกาย่ าแย่ลงไปอีก 

ขณะท่ีเชื้อไวรัสซิกายังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องใน
ภูมิภาคอเมริกา ความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสซิกาผ่านนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้าทวีปยุโรปก็มี
มากขึ้น โดยปัจจุบันได้มีการรายงานการตรวจพบผู้ติด 
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เชื้อไวรัสซิกาแล้วใน 6 ประเทศใน
ท วี ป ยุ โ ร ป  แ ต่ อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม
สถานการณ์ไวรัสซิกาในยุโรปยังพบแค่
ในนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางกลับจาก
ประเทศท่ีมีการแพร่ระบาดของไวรัส
ชนิดนี้ และจากรายงานการระบาด
ของเชื้อไวรัสซิกาในประเทศเยอรมัน
ซึ่งจัดท าโดยสถานเอกอัคราชทูต ณ 
กรุงเบอร์ลินพบว่าในขณะนี้ยังไม่มีการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้ ใน
ประเทศเยอรมัน และยังไม่พบผู้ติด
เชื้อท่ีเดินทางกลับจากต่างประเทศ   

Credit: shutterstock 

Credit: women.mhsblogs 
 
เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016 ดร.มาร์กาเร็ต ชาน ผู้อ านวยการ
องค์การอนามัยโลก (World Health Organisation, WHO) ได้
ประกาศให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกาท่ีมีพาหะคือ
ยุงลาย เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ 

ในมุมมองขององค์การอนามัยโลก ความร่วมมือระหว่างประเทศเป็น
สิ่งจ าเป็นท่ีจะช่วยลดภัยคุกคามในประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากเชื้อ
ไวรัสซิกา และช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสซิกาไป
ยังประเทศอื่น ๆ ท่ัวโลก โดยความร่วมมือระหว่างประเทศนี้จ าเป็นท่ี
ต้องถูกใช้ในการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง การวินิจฉัยการติดเชื้อ 
การตรวจหาความผิดปกติของทารกแรกเกิดและภาวะแทรกซ้อนทาง
ระบบประสาท การใช้มาตรการท่ีเข้มงวดในการควบคุมจ านวน
ประชากรยุงลาย และการวิจัยและพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรค รวมไปถึง
วัคซีนเพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์จากการติดเชื้อ
ไวรัสชนิดนี้ ในขณะนี้มาตรการป้องกันท่ีส าคัญท่ีสุดคือ การควบคุม
จ านวนประชากรยุงลาย และการป้องการตนเองโดยเฉพาะหญิง
ตั้งครรภ์จากการถูกยุงลายกัด 

การจัดการกับเช้ือไวรัสซิกาในยุโรป 

เมื่อเกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกา ทางคณะกรรมาธิการ
ยุโรปได้ท างานอย่างใกล้ชิดกับองค์การอนามัยโลก และรัฐบาลของ
ประเทศต่าง ๆ ในยุโรปเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการกับภัยคุกคาม
ระหว่างประเทศท่ีเกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกานั้นมี
ความสอดคล้อง และด าเนินไปในทิศทางเดียวกันตามประกาศกฏ
ระเบียบต่อภัยคุกคามทางสุขภาพท่ีรุนแรงของสหภาพยุโรป
(1082/2013/EU) โดยมีการตัดสินใจมอบหมายให้ศูนย์ควบคุมและ
ป้องกันโรคแห่งสหภาพยุโรป (European Centre for Disease 
Prevention and Control, ECDC) จัดท าการประเมินความเสี่ยง
ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกา 

จากรายงานล่าสุดของศูนย์ ECDC ซึ่งถูกตีพิมพ์เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 
ค.ศ. 2016 ได้ระบุว่าความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสซิกาในยุโรปนั้น
ค่อนข้างต่ ามากในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากสภาพภูมิอากาศไม่
เอื้ออ านวยต่อยุงลายในการท าหน้าท่ีเป็นพาหะของไวรัสซิกา และผล 
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Credit: inhabitat.com  

จากการประเมินความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสซิกาจากศูนย์ ECDC ส่งผลให้มีการเผยแพร่
มาตรการต่าง ๆ ท่ีใช้ในการควบคุมการติดเชื้อและการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้ให้แก่เจ้าหน้าท่ีด้าน
สาธารณสุขของประเทศสมาชิกต่าง ๆ ของสหภาพ
ยุโรป 

นอกจากนี้การประกาศใช้กฏระเบียบต่อภัยคุกคามทาง
สุขภาพท่ีรุนแรงของสหภาพยุโรปได้ส่งผลให้มีการน า
ระบบเตือนภัยล่วงหน้าและการตอบสนองต่อภาวะ
ฉุกเฉินทางการแพทย์มาใช้ในสหภาพยุโรป อีกท้ังคณะ
กรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ (Health 
Security Committee, HSC) ได้ประสานงานจัดการ
ประชุมอย่างต่อเนื่องระหว่างประเทศสมาชิกของ
สหภาพยุโรป และคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อหารือใน
เรื่องความร่วมมือเพื่อป้องกันและเตรียมความพร้อมใน
การรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกา โดยการ
ประชุมครั้งล่าสุดเกิดเมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016 

สถานการณ์ในประเทศไทย 

ส าหรับจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศ
ไทย กระทรวงสาธารณสุขได้ยืนยันว่ายังไม่มีการแพร่ 

ระบาดของเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทย ดังนั้นจึงยังไม่
มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ และไม่มีการระบุประเด็นไวรัส
ซิกาในค าแนะน าการเดินทางมายังประเทศไทย 

ข้อแนะน าต่อนักท่องเที่ยวและผู้ที่พ านักอยู่ในพื้นที่ที่
มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกา 

คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพได้
จัดท าข้อแนะน าให้แก่นักท่องเท่ียวขึ้นเมื่อวันท่ี 16 
ธันวาคม ค.ศ. 2016 โดยอาศัยข้อมูลจากการประเมิน
ความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกาซึ่ง
จัดท าโดยศูนย์ ECDC และได้ท าการแปลเป็นภาษาต่าง 
ๆ โดยข้อแนะน าต่าง ๆ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 นักท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางไปยังพื้นท่ีท่ีมีการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสซิกา ควรหาวิธีป้องกันตัวเอง
จากการถูกยุงลายกัด 

 บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางภูมิคุ้มกันหรือเป็นโรค
เรื้อรั งร้ายแรงควรต้องปรึกษาแพทย์หรือขอ
ค าแนะน าจากคลินิกเวชศาสตร์ท่องเท่ียวก่อนออก
เดินทางไปยังพื้นท่ีท่ีมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
ซิกา 
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Credit: disneycruiselineblog 

 หญิงตั้งครรภ์ หญิงท่ีมีความตั้งใจท่ีจะตั้งครรภ์ และ
หญิงท่ีมีแผนการเดินทางไปยังพื้นท่ีท่ีมีการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสซิกา จ าเป็นต้องปรึกษา
แผนการเดินทางกับบุคลากรทางการแพทย์ และ
ควรพิจารณาเลื่อนการเดินทางไปยังพื้นท่ีเสี่ยง
เหล่านั้น โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสซิกาก าลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 พลเมืองสหภาพยุโรปและบุคคลอื่น ๆ ท่ีพ านักอยู่
ในพื้นท่ีท่ีมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกาควรใช้
มาตรการป้องกันตนเองจากการถูกยุงลายกัด
โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ และหญิงท่ีมีความตั้งใจท่ี
จะตั้งครรภ์ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ 

 มาตรการป้องกันตนเองจากการถูกยุงลายกัดควร
น ามาปฏิบัติตลอดท้ังวันโดยเฉพาะช่วงตอนเช้า 
และช่วงบ่ายแก่ ๆ ไปถึงค่ าเพราะเป็นช่วงท่ีมี
ยุงลายชุกชุมมากท่ีสุด 

 มาตรการป้องกันตนเองจากการถูกยุงลายกัดมีดังนี้ 

 ใช้ยากันยุงตามค าแนะน าบนฉลาก โดยไม่
แนะน าให้ใช้ยากันยุงท่ีมีส่วนประกอบของสาร 
DEET กับเด็กทารกท่ีอายุต่ ากว่า 3 เดือน 

 ควรสวมเสื้ อแขนยาว และกางเกงขายาว 
โดยเฉพาะในช่วงเวลาท่ีมียุงลายชุกชุม 

 ควรใช้มุ้งแบบชุบสารเคมีหรือไม่ก็ได้ ในกรณีท่ี
ภ า ย ใ น อ า ค า ร ไ ม่ ไ ด้ ติ ด ตั้ ง มุ้ ง ล ว ด ห รื อ
เครื่องปรับอากาศ 

 นักท่องเท่ียวท่ีแสดงอาการคล้ายกับอาการของโรค
ไข้ เลือดออกเดงกี  (dengue)  โรคชิคุนกุนยา 
(chikungunya) หรือโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (zika 
virus disease) ภายในระยะเวลา 3 อาทิตย์หลัง
เดินทางกลับจากพื้นท่ีท่ีมีการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสซิกา ควรไปพบแพทย์ทันที 

 หญิงตั้งครรภ์ท่ีได้เดินทางไปยังพื้นท่ีท่ีมีการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสซิกาควรแจ้งให้หมอประจ าตัว
ท่ีรับฝากครรภ์ได้ทราบถึงการเดินทางเพื่อให้ได้รับ
การตรวจวินิจฉัยอย่างเหมาะสมต่อไป 

 
ที่มา: 

1) http://ec.europa.eu/health/
preparedness_response/policy/decision/
index_en.htm 

2) http://www.who.int/mediacentre/news/
statements/2016/emergency-committee-zika-
microcephaly/en/#.Vreie2nXIjE.mailto 

3) http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/
moedas/blog/european-commission-urges-
support-urgent-zika-research_en 

4) รายงานเรื่อง “ท่าทีเยอรมันต่อการระบาดของไวรัส 
Zika” จัดท าโดยสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน 
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นวัตกรรมล่าสุดด้านพลังงานคือการใช้ไฮโดรเจนเป็น
ตั วพาพลั ง งาน  (Energy carrier) เพื่ อน า ไปสู่
เศรษฐกิจคาร์บอนต่ าในอนาคต โดยเทคโนโลยีนี้จะ
ถูกน าไปใช้ทั้งในอุตสาหกรรมก่อสร้างและการขนส่ง 
แต่อย่างไรก็ตามความเข้าใจในเทคโนโลยีชนิดนี้ใน
ประเทศฝร่ังเศสยังน้อยอยู่มาก 

หากพิจารณาถึ ง  บริษั ท  EasyJet บริษั ท  Hype 
(บริษัทรถแท็กซีในปารีส) รถยนต์รุ่น Mirai  ซึ่งเป็น
รถยนต์พลังงานไฮโดรเจนจากบริษัท Toyota รถยกท่ี
ใช้ในบริษัท IKEA โรงอาหารของโรงเรียนบนเกาะ 
Réunion รวมไปถึงโครงการก าจัดคาร์บอนในเขต 
Dunkirk และ Fos-sur-Mer ของประเทศฝรั่งเศส จะ
เห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้มีหนึ่งอย่างท่ีเหมือนกันนั่นคือ ต่างก็
ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเป็นแหล่งพลังงาน โดยใช้ใน
จุดประสงค์ต่าง ๆ กันเช่นการขับเคลื่อนเครื่องบินขึ้น
จากพื้น ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับยานพาหนะ ใช้ยืดอายุ
การใช้งานของแบตเตอรี หรือใช้สร้างความร้อนภายใน
อาคาร นับตั้งแต่การค้นพบครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1839 

ไฮโดรเจนก็ถูกน ามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมมาแล้ว
หลายทศวรรษ อีกท้ังถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับจรวดท่ี
ใช้ในโครงการส ารวจอวกาศอะพอลโล (Apollo) 

จากสารประกอบเคมีสู่พลังงาน 

โดยส่วนใหญ่ไฮโดรเจนนั้นถูกผลิตขึ้นมาจากก๊าซ
ธรรมชาติ และถูกใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม
มากมาย  คุณสมบัติ ท่ีน่าสนใจอีกอย่างหนึ่ งของ
ไฮโดรเจนคือ การท าหน้าท่ีเป็นตัวพาพลังงาน เซลล์
เชื้อเพลิงไฮโดรเจนสามารถผลิตพลังงานออกมาได้ 2 
วิธี โดยวิธีแรกนั้นจะเป็นการผลิตไฮโดรเจนขึ้นมาจาก
แหล่งพลังงานเช่น พลังงานหมุนเวียน หรือ เชื้อเพลิง
ฟอสซิล จากนั้นไฮโดรเจนท่ีถูกผลิตขึ้นมาจะถูกกักเก็บ
ไว้ในระบบก๊าซธรรมชาติก่อนท่ีจะถูกแปรรูปไปเป็น
พลังงานไฟฟ้า โดยไฮโดรเจนท่ีถูกผลิตจากแหล่ง
พลังงานหมุนเวียนจะสามารถน าไปสร้างพลังงานไฟฟ้า
แ ล ะ พ ลั ง ง า น ค ว า ม ร้ อ น ท่ี มี ก า ร ป ล่ อ ย ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ในปริมาณท่ีต่ า ได้  ซึ่ งถือว่ า
สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานของการประชุมรัฐ 

Credit: inhabitat 
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ภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศสมัยท่ี 21 (COP21) 

ในประเทศญี่ปุ่นมีการติดตั้งหม้อไอน าท่ีใช้เทคโนโลยี
ไฮโดรเจนแล้วกว่า 100,000 ครัวเรือน และในโครงการ 
Jupiter 1000 ในเขต Fos-sur-Mer ของประเทศ
ฝรั่งเศส ซึ่งด าเนินงานโดยบริษัท GRT Gas ก็มีการ
แปลงกระแสไฟฟ้าส่วนเกินท่ีได้จากทุ่งกังหันลม อีกท้ัง
ยังใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีถูกปล่อยออกมาจาก
ภาคอุตสาหกรรมไปผลิตเป็นก๊าซไฮโดรเจน และก๊าซ
มีเทนซึ่งจะถูกล าเลียงไปเก็บในระบบก๊าซธรรมชาติ
ต่อไป 

ในโรงอาหารของโรงเรียนบนเกาะ Réunion บริษัท 
EDF ได้ท าการติดตั้งระบบพลังงานไฮโดรเจนซึ่งรวม
การผลิตและการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าเข้าไว้ด้วยกัน
เพื่อท่ีจะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง
ในช่วงท่ีไร้แสงอาทิตย์ นอกจากนี้ยังมีโครงการในเขต 
Dunkirk ของประเทศฝรั่ ง เศสท่ีได้มุ่ ง เน้นการใช้
ไฮโดรเจนเพื่อผสานการจัดการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซ
ธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกัน 

บริษัท Engie ซึ่งเป็นบริษัทด้านพลังงานในประเทศ
ฝรั่งเศสได้ท าการศึกษาเพื่อประเมินผลประโยชน์ทาง
เทคนิคและทางเศรษฐกิจในระดับชาติของเทคโลยีการ
แปรรูปพลังงานไปเป็นก๊าซเพื่อจะน าเทคโนโลยีชนิดนี้
ไปปรับใช้ในตลาดครัวเรือนและในอุตสาหกรรมขนส่ง 
โดยจะมีการใช้ส่วนผสมของก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซ
ธรรมชาติเพื่อให้พลังงานแก่รถประจ าทางจ านวน 50 
คัน 

ส าหรับวิธีท่ี 2 ของการใช้เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนมา
ผลิตพลังงาน จะเกี่ยวข้องกับการแปรรูปไฮโดรเจนและ
ออกซิเจนไปเป็นพลังงานไฟฟ้าและน้ าตามหลักการของ
ก า ร แ ย ก ห รื อ สกั ด ส า ร เ ค มี ด้ ว ย ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ้ า 
(electrolysis) และการใช้เซลล์เชื้อเพลิง โดยพลังงาน
ไฟฟ้าท่ีผลิตขึ้นมาได้ก็จะถูกน าไปเป็นเชื้อเพลิงให้แก่
มอเตอร์และแบตเตอรีของยานพาหนะ 

ในปัจจุบันบริษัทผลิตรถยนต์เช่น Toyota, Honda, 
Hyundai, BMW, Mercedes แ ล ะ  Audi ต่ า ง ก็ มี
แผนการผลิตรถยนต์พลังงานไฮโดรเจน แต่ในประเทศ
ฝรั่งเศสแม้ว่าจะมีหลายบริษัทน าเทคโนโลยีไฮโดรเจน
มาใช้เช่น บริษัท Hype ซึ่งเป็นบริษัทรถแท็กซีในปารีส 
บริษัทรถยก และบริษัทรถตู้ไฟฟ้า Kangoo ท่ีได้ใช้
เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเพื่อช่วยในการขับเคลื่อน
ยานพาหนะเป็นระยะทางถึง 300 กิโลเมตร แต่
ผู้ประกอบการจ านวนมากท่ีผลิตรถยนต์ในฝรั่งเศสก็ยัง
ไม่สามารถถูกโน้มน้าวให้น าเทคโนโลยีไฮโดรเจนมาใช้
ในการผลิตได้ 

อย่างไรก็ตามก็ยังมีบริษัทใหญ่อื่น ๆ ในประเทศฝรั่งเศส
ท่ีสามารถพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรเจนไปได้ไกลแล้ว
ได้แก่ บริษัท Air Liquide, Engie, McPhy, Symbio 
FCell รวมไปถึงห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยต่าง ๆ 
นอกจากนี้บริษัทเชื้อเพลิงในประเทศฝรั่งเศสตั้งใจท่ีจะ
ขยายสถานีเติมแก๊สไฮโดรเจนในประเทศเยอรมันเป็น
จ านวน 50 สถานีภายในปี ค.ศ. 2018 และขยายเป็น 
400 สถานีภายในปี ค.ศ. 2023 

ที่มา: http://www.euractiv.com/
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การพัฒนาอย่ า ง รวด เร็ วทางวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเป็นตัวท่ีบ่งบอกได้ว่าความเข้าใจของมนุษย์
ในความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการและสุขภาพได้
พัฒนาขึ้นไปด้วย โดยการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยป้องกันมนุษย์จากการเป็น
โรคไม่ติดต่อ ซึ่งเป็นโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร และการใช้ชีวิตท่ีไม่เหมาะสมเช่น โรคอ้วน 
โรคเบาหวาน และโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและอุดตัน 
และการจัดหาอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการท่ี
พอเพียงต่อจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ถือว่า
เป็นความท้าทายท่ีส าคัญในระดับโลก โดยในบทความ
นี้เราจะพิจารณาถึงหัวข้อการพัฒนาและความท้าทาย
ต่าง ๆ ท่ีผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการก าลังเผชิญอยู่ รวม
ไปถึงศึกษาวิธีการท่ีเป็นไปได้ในการจัดการกับภัย
คุกคามท่ีส่งผลกระทบต่อแหล่งอาหารและสุขภาพ 

โภชนาการในศตวรรษที่ 21 

นาย Tom Sanders จากราชวิทยาลัยแห่งลอนดอน 
(King’s College London) ได้ระบุถึงปัจจัยหลัก 3 
อย่างท่ีจะเป็นตัวก าหนดวิถีการท างานของนักโภชการ
ในทศวรรษข้างหน้านี้ ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ การเพิ่ม
จ านวนของกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ การเพิ่มจ านวนของ
ผู้ป่วยโรคอ้วนโดยเฉพาะในวัยเด็กซึ่งส่งผลให้จ านวนผู้
ท่ีเป็นโรคเบาหวานเพ่ิมขึ้นอย่างมากท่ัวยุโรป และการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ยังพบว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงท่ีแตกต่างกันในแต่ละประเทศอาทิเช่น 
จ านวนประชากรในประเทศจีนและอินเดียเพิ่มรวดเร็ว
มากเมื่อเทียบกับประเทศในยุโรป ส าหรับเทคโนโลยี
ใหม่ท่ีถูกสร้างขึ้นมาก็ถือว่าเป็นดาบสองคม โดยมัน
อาจจะช่วยให้ความกระจ่าง เกี่ ยวกับปัญหาทาง
โภชนาการ แต่อีกด้านหนึ่งมันก็อาจน าไปสู่วิถีชีวิตแบบ
เนือยนิ่งซึ่งมีการท ากิจกรรมและออกก าลังกายน้อย 

Metabolic programming: การปรับระบบและการ
จัดการการเผาผลาญสารอาหารต่าง ๆ ภายใน
ร่างกาย 

นาง Mary Fewtrell จากสถาบันสุขภาพเด็กของ
มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน (Institute of Child 
Health, University College London) ไ ด้ ต อ บ
ค าถ าม ท่ี ถามว่ า  “Metabolic programming คื อ
อะไร” โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาของการปรับ
ระบบและการจัดการภาวะโภชนาการในร่างกายมนุษย์ 
นาง Mary กล่าวว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการปรับระบบและ
การจัดการการเผาผลาญสารอาหารต่าง ๆ ภายใน
ร่ า งก าย  (Metabolic programming) มี ท้ั งปั จ จั ย
ภายในอย่างฮอร์โมน และปัจจัยภายนอกเช่น อุณหภูมิ 
แสง สิ่งปนเปื้อน ฯลฯ แต่สิ่งส าคัญท่ีนาง Mary ได้
ชี้ให้เห็นนั่นคือการท่ีมนุษย์ได้รับการสัมผัสกับปัจจัย
เหล่านี้ตั้งแต่ยังเป็นตัวอ่อนในครรภ์หรือทารก สามารถ
ท่ีจะส่งผลกระทบระยะยาวเมื่อโตขึ้นมาเป็นเด็กและ
ผู้ใหญ่ได้ 

Credit: pinterest 
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โภชนาการส่วนบุคคลเพื่อกลุ่มจุลินทรีย์ในล าไส้ 

นาย Kieran Tuohy จากองค์กร Fondazione Ed-
ward Munch ในประเทศอิตาลีได้กล่าวว่าในล าไส้ของ
มนุษย์มีจุลินทรีย์กว่า 1,000 ชนิดอาศัยอยู่ ซึ่งจุลินทรีย์
เหล่านี้จะท าปฏิกิริยากับปัจจัยอื่น ๆ ในร่างกายเช่น
อาหาร และไมโครไบโอม (Microbiome) ซึ่งเป็นกลุ่ม
ของจุลินทรีย์ท้ังหมดท่ีอาศัยอยู่ในทางเดินอาหารของ
มนุษย์ และร่างกายมนุษย์ก็ถือว่าเป็นระบบนิเวศน์
ส าหรับกลุ่มจุลินทรีย์เหล่านี้ โดยคนท่ีเป็นโรคอ้วนจะมี
กลุ่มของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารท่ีแตกต่างจากคน
ปกติ และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงชนิดของอาหารท่ีทาน
เข้าไป ชนิดของจุลินทรีย์ในไมโครไบโอมก็จะเปลี่ยง
แปลงไปด้วย ซึ่งถ้าเราสามารถทานอาหารท่ีเหมาะสม
กับชนิดจุลินทรีย์ ท่ีอยู่ในทางเดินอาหารของเรา ก็
อาจจะน าไปสู่ภาวะโภชนาการท่ีดีขึ้นได้ 

นวัตกรรมทางอาหาร 

นาย Klaus Riediger เจ้าหน้าท่ีด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัยทางอาหารของประเทศออสเตรียได้ให้ค า
จ ากัดความของค าว่า “นวัตกรรมทางอาหาร” และ
อธิบายถึงระบบท่ีใช้ในการประเมินนวัตกรรมทาง
อาหารในยุโรป นาย Riediger ได้ชี้ให้เห็นถึงการพัฒนา
ท่ีส าคัญของนวัตกรรมทางอาหารใหม่ ๆ ได้แก่ อาหาร
ท่ีสกัดออกมาจากพืชเช่น เมล็ดเชียซึ่งเปี่ยมไปด้วยกรด
ไขมันโอเมกา-3 และโปรตีนจากเรพซีด อีกท้ังยัง
ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์เรานั้นอยู่กับนวัตกรรมทางอาหาร
มาแล้วสักระยะ ตัวอย่างเช่น กาแฟข้าวบาร์เลย์ และ 

น้ ามันจมูกข้าวโพด สุดท้ายนาย Riediger ได้อธิบายถึง
กฏระเบียบใหม่  ๆ ท่ีจะถูกบังคับใช้ ในยุ โรปเช่น 
กระบวนการอนุมัติการใช้นวัตกรรมทางอาหาร การใช้
นาโนเทคโนโลยี การโคลน และเนื้อหลอดแก้ว 

ความท้าทายทางโภชนาการ: การใช้ความ
หลากหลายทางชีวภาพการเษตรเพื่อผลิตอาหารที่ดี
ต่อสุขภาพในระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน 

ดร. Gina Kennedy จากองค์กร Bioversity Interna-
tional ในประเทศอิตาลีกล่าวว่า ในขณะนี้เราก าลัง
ประสบปัญหาทางโภชนาการท่ีส าคัญ 3 อย่างด้วยกัน 
ประชากรจ านวน 805 ล้านคนขาดความมั่งคงทาง
อาหาร ในขณะท่ีประชากรจ านวน 21 ล้านคนประสบ
ปัญหาโรคอ้วน และอีก 20 ล้านคนต้องทุกข์ทรมาน
จากภาวะขาดแคลนสารอาหาร ดร . Kennedy ได้
ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาเหล่านี้กับ
กระบวนการผลิตอาหารท่ีทันสมัย และกล่าวว่าความ
หลากหลายทางชีวภาพได้ลดลงจนถึงจุดท่ีร้อยละ 75 
ของอาหารท้ังหมดในโลกวันนี้ถูกผลิตขึ้นจากพืชและ
สัตว์ ท้ังหมดเพียง 12 สายพันธุ์  ดร. Kennedy ได้
แนะน าว่าระบบการผลิตอาหารท่ียั่งยืนสามารถถูก
น ามาใช้ต่อสู้ กับปัญหาวัชพืช พัฒนาโภชนาการ 
ปรับปรุงระบบนิเวศน์ และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ส าหรับ
การด ารงชีพ 
 
ที่ ม า : http://www.efsa.europa.eu/en/press/
news/160205 
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การก่อการร้ายบนเครื่องบินถือเป็นภัยคุกคามท่ีรุนแรง
และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของ
สายการบิน ดังนั้นโครงการ FLY-BAG2 ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากสหภาพยุโรปจึงได้คิดค้นเทคโนโลยีใหม่
นั่นคือ ถุงนิรภัยกันระเบิดท่ีช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องบิน
ถูกฉีกออกเป็นเสี่ยง ๆ เมื่อเกิดการระเบิดกลางอากาศ 
โดยถุงนิรภัยชนิดนี้พร้อมแล้วท่ีจะถูกผลิตและน าไป
ติดตั้งในเครื่องบิน 

นับตั้งแต่มีเหตุก่อการร้ายท่ีท าให้เครื่องบินโดยสารของ
ประเทศรัสเซียตกในพื้นท่ีหุบเขาของคาบสมุทรไซนาย 
ทางตอนเหนือของประเทศอียิปต์ในปี ค.ศ. 2015 ก็ท า
ให้มีการยกระดับมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
ทางการบินและการป้องกันการก่อการร้ายให้เข้มงวด
มากขึ้น โดยถุงนิรภัยกันระเบิด FLY-BAG2 ได้รับความ
สนใจเป็นอย่างมากในการประชุมการบินพลเรือนของ
ยุโรป (European Civil Aviation Conference) เมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016 เพราะถุง FLY-BAG2 นั้นมี
น้ าหนักเบาและยืดหยุ่นได้ดี และสิ่งท่ีส าคัญท่ีสุดคือ
สามารถป้องกันแรงระเบิดได้อย่างดีจากระเบิดที่ถูกเก็บ
ไว้ในกระเป๋าเดินทาง 

ถุ ง  FLY-BAG2 ถือเป็นเทคโนโลยีสิ่ งทอ ท่ีมี ราคา
ย่อมเยาว์ ซึ่ งจะช่วยรักษาชีวิตของผู้ โดยสารและ
พนักงานบนเครื่องบินได้ โดยนาย Alessandro Boz-
zolo ผู้ประสานงานโครงการ FLY-BAG2 ได้กล่าวว่า 
ถุง FLY-BAG2 สามารถน าไปใช้ในเครื่องบินทุกรุ่น และ

การทดสอบท้ังในห้องปฏิบัติ การและในขณะ ท่ี
เครื่องบินท าการบินเหนือน่านฟ้าได้พิสูจน์แล้วว่าถุง 
FLY-BAG2 มีประสิทธิภาพในการป้องกันแรงระเบิดได้
เป็นอย่างดี 

การป้องกันในห้องเก็บสัมภาระและห้องผู้โดยสาร 

ถุง FLY-BAG2 นั้นมีความเหมาะสมอย่างมากส าหรับใช้
ในเครื่องบินเนื่องจากมีน้ าหนักหนักเบาและความหนา
น้อย โดยภายในของถุง FLY-BAG2 จะถูกแบ่งออกเป็น
ชั้น ๆ และแต่ละชั้นก็มีหน้าท่ีเฉพาะแตกต่างกันเช่น 
ดูบซับแรงกระแทกจากระเบิด กักเก็บเศษของมีคมท่ี
เกิดในช่วงการระเบิด ตลอดท้ังป้องกันการลุกลามของ
ไฟซึ่งเกิดจากการระเบิด โครงการ FLY-BAG2 เป็น
โครงการท่ีต่อยอดจากความส าเร็จของโครงการ FLY-
BAG โดยนาย Bozzolo กล่าวว่าในโครงการ FLY-BAG 
นั้นเป็นการสร้างถุงผ้านิรภัยกันระเบิดส าหรับใช้ใน
เครื่องบินท่ีมีขนาดล าตัวค่อนข้างแคบเช่น เครื่องบิน
แอร์บัสรุ่น A320 แต่ในโครงการ FLY-BAG2 ทาง
โครงการได้พัฒนาระบบใหม่เพื่อใช้ป้องกันเครื่องบิน
ขนาดใหญ่  อย่าง เช่น Boeing 747  และระบบนี้
สามารถป้องกันท้ังห้องเก็บสัมภาระและห้องผู้โดยสาร 

Credit: fre
epik 

Credit: colourbox 
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ถุงนิรภัยกันระเบิด FLY-BAG2 ส าหรับใช้ในห้องเก็บ
สัมภาระใต้ท้องเครื่องนั้นมีอยู่ 2 รุ่นคือ ส าหรับใช้กับ
เครื่องบินขนาดเล็กและเครื่องบินขนาดใหญ่ โดยถุง 
FLY-BAG2 ส าหรับเครื่องบินขนาดใหญ่จะถูกบรรจุลง
ในถังอะลูมิเนียม และกระเป๋าสัมภาระจะถูกบรรจุลงใน
ถุง FLY-BAG2 อีกทีหนึ่ง ส่วนถุง FLY-BAG2 ส าหรับ
เครื่องบินขนาดเล็ก ตัวถุงจะหุ้มสัมภาระโดยตรงเพื่อ
ป้องกันตัวเครื่องจากระเบิด 

ส าหรับถุงนิรภัยกันระเบิด FLY-BAG2 ส าหรับใช้ในห้อง
ผู้โดยสาร ถุงจะใช้บรรจุในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ 
โดยถ้าหากพนักงานบนเครื่องบินพบว่ามีกระเป๋า
เดินทางแบบถือขึ้นเครื่องท่ีน่าสงสัย ก็สามารถน า
กระเป๋าใบนั้นใส่ลงไปในถุง FLY-BAG2 และจากนั้นก็
น าถุงไปไว้ในพื้นท่ีท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่
เครื่องบินได้น้อยท่ีสุด 

นาย Bozzolo กล่าวว่าการผลิตถุง FLY-BAG2 ไม่ได้มี
วัตถุประสงค์มาทดแทนการตรวจค้นสัมภาระก่อนขึ้น
เครื่อง แต่เป็นระบบท่ีเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อเพิ่มระดับการ
รักษาความปลอดภัยให้มากขึ้นแก่ผู้ โดยสารและ
พนักงานบนเครื่องบิน โดยถุง FLY-BAG2 สามารถ
น าไปใช้ในเครื่องบินเพื่อลดโอกาสท่ีเครื่องบินจะได้รับ
ความเสียหายได้ในกรณีท่ีผู้ก่อการร้ายสามารถรอดพ้น
จากการตรวจค้น ในขณะนี้ระบบถุงนิรภัยกันระเบิด 
FLY-BAG2 ได้รับการจดสิทธิบัตรในระดับนานาชาติ
แล้ว และการติดตั้งถุงนิรภัยกันระเบิด FLY-BAG2  

ส าหรับเครื่องบินขนาดเล็กก็ได้รับการรับรองให้ใช้แล้ว
ส าหรับเครื่องบินตระกูล A320 

รายละเอียดโครงการ 

ชื่อโครงการ: FLY-BAG2 
ประเทศ ท่ี เข้ าร่ วมโครงการ : ประ เทศอิตาลี  (ผู้
ประสานงาน) เยอรมนี สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ 
สวีเดน กรีซ และสเปน  
หมายเลขอ้างอิงของโครงการ: 314560 
ค่าใช้จ่ายท้ังหมด: 5,683,085 ยูโร 
เงินสนับสนุนจากสหภาพยุโรป: 4,408,895 ยูโร 
ระยะเวลาด าเนินการ: พฤษภาคม ค.ศ.  2015 ถึง 
พฤษภาคม ค.ศ. 2018 

ที่มา: http://ec.europa.eu/research/infocentre/
article_en.cfm?id=/research/headlines/news/
article_16_02_08_en.html?
infocentre&item=Infocentre&artid=38117 

Credit: dietitianresources 

ถุงนิรภัยกันระเบิดบนเครื่องบิน FLY-BAG2 

Credit: gallery.yopriceville 

http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_16_02_08_en.html?infocentre&item=Infocentre&artid=38117
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_16_02_08_en.html?infocentre&item=Infocentre&artid=38117
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_16_02_08_en.html?infocentre&item=Infocentre&artid=38117
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_16_02_08_en.html?infocentre&item=Infocentre&artid=38117
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แก่นโลกชั้นในนั้นถูกค้นพบเมื่อ 65 ปีก่อน และ
นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานักวิทยาศาสตร์ก็ได้ท าการวิจัย
และส ารวจโลกเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างท่ี
แน่นอนและคุณสมบัติทางธรณีพลศาสตร์ของแก่นโลก
ชั้นใน ในขณะท่ียังไม่มีใครสามารถหาค าตอบให้กับ
ค าถามหลาย ๆ ค าถามได้ ดร. Arwen Deuss จึงได้รับ
การสนับสนุนจากสภายุวิจัยยุโรป (European Re-
search Council, ERC) เพื่อท าการส ารวจจนกระท่ัง
ได้ข้อมูลที่น่าประทับใจ 

โครงก า ร  EARTH CORE STRUCTURE ซึ่ ง มี ด ร . 
Deuss เป็นหัวหน้าโครงการ ได้ช่วยพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับโครงสร้างภายในของโลกผ่านการพัฒนาวิธี
การศึกษาแก่นโลกแบบใหม่เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างของ
โลกได้ดีขึ้น โดยวิธีการท่ีใช้นั้นเป็นการบูรณาการ
ความรู้จากหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน และสุดท้ายก็ช่วย
ให้นักวิทยาศาสตร์อธิบายแก่นโลกออกมาเป็นภาพได้
อย่างละเอียดอย่างท่ีไม่เคยท าได้มาก่อน 

สิ่งมีชีวิตสามารถด ารงชีพบนโลกได้ สาเหตุหนึ่งนั้นก็มา
จากสนามแม่เหล็กท่ีถูกผลิตขึ้นจากแก่นโลกซึ่งสามารถ
ป้องกันมนุษย์จากรังสีคอสมิก  โดยการศึกษา 

องค์ประกอบและสถานะความร้อนของโครงสร้าง
ภายในของโลกจะเป็นกุญแจดอกส าคัญในการไข
ปริศนาว่าสนามแม่เหล็กมีการท างานอย่างไร จาก
การศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าแก่นโลกชั้นในมีลักษณะเป็น
ทรงกลม แข็ง และมีขนาดเทียบเท่ากับดวงจันทร์ โดยมี
องค์ประกอบหลักคือเหล็กและนิกเกิล และจะถูก
ล้อมรอบโดยแก่นโลกชั้นนอกซึ่งประกอบด้วยสารเหลว
ร้อนของโลหะเหล็ก เนื่องจากเราไม่สามารถน าตัวอย่าง
จากแก่นโลกชั้นใน แก่นโลกชั้นนอก และชั้นเนื้อโลก
ออก มา ศึ ก ษ า ไ ด้  เ ร า จึ ง ใ ช้ วิ ท ย าแ ผ่ น ดิ น ไ ห ว 
(seismology) เป็น เครื่ อ งมือส าคัญในการศึ กษา
โครงสร้างและคุณสมบัติของโลก โดยเครื่องวัด
แผ่นดินไหวจะวัดคลื่นซิสมิคท่ีเกิดจากแผ่นดินไหว และ
ข้อมูลเหล่านี้จะถูกน าไปใช้ในการประเมินองค์ประกอบ 
ความหนาแน่น และความเร็วในการหมุนของโลก 

ดร. Deuss ได้ด าเนินโครงการเพื่อเฝ้าสังเกตการเกิด
คลื่นซิสมิคจากการสั่นของโลกร่วมกับผู้ เชี่ยวชาญ
ทางด้านพลศาสตร์ของไหลและฟิสิกส์แร่ โดยทีมงาน
ของเธอได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อศึกษาส่วนเฉพาะภายใน
ของโลกซึ่งไม่สามารถศึกษาได้มาก่อนเนื่องจาก ณ 
ตอนนั้นยังขาดทฤษฎีท่ีเหมาะสมมาสนับสนุน แต่ใน
ปัจจุบันทีมของดร. Deuss ได้ประยุกต์ทฤษฏีสมัยใหม่
และท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเกิดแผ่นดินไหวครั้ง
ใหญ่ ๆ ท่ัวโลกเช่น แผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี
ค.ศ. 2011 รวมท้ังได้สร้างแบบจ าลองของแก่นโลก
ชั้นในซึ่งน าไปสู่การค้นพบข้อมูลใหม่ ๆ ท่ีน่าสนใจและ
เป็นประโยชน์มากมาย 

Credit: dreamsline 

Credit: freepik 
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โดยงานของดร. Deuss ได้เปิดเผยให้เห็นว่าส่วนบนสุด
ของแก่นโลกชั้นในนั้นสามารถถูกแบ่งเป็นครึ่งวงกลม 2 
ส่วน นอกจากนี้พวกเขายังค้นพบว่าส่วนของแข็ง
ภายในแก่นโลกชั้นในจ าเป็นต้องประกอบด้วยธาตุท่ีมี
น้ าหนักเบาอย่างเช่นซิลิกอนและออกซิเจน ซึ่งมีส่วน
ช่วยในการอธิบายถึงคุณสมบัติท่ีขึ้นอยู่กับทิศทางของ
คลื่นซิสมิค และชี้ ให้เห็นว่ากระบวนการทางธรณี
พลศาสตร์ท่ีเกิดขึ้น ณ แก่นโลกชั้นในแท้ท่ีจริงแล้วมี
ความซับซ้อนมากกว่าสิ่งท่ีนักวิทยาศาสตร์เคยคิดไว้
เป็นอย่างมาก และเป็นไปได้ว่าเราจะสามารถสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างลักษณะของแก่นโลกชั้นในกับ
ต าแหน่งที่สนามแม่เหล็กโลกมีระดับสูงหรือต่ าได้ 

รายละเอียดโครงการ 

นักวิจัย: Arwen Fedora Deuss 

ต้นสังกัด: The Chancellor, Masters and Scholars 
of the University of Cambridge, United King-
dom 

ชื่อโครงการ: Thermal and compositional state 
of the Earth's inner core from seismic free os-
cillations, (EARTH CORE STRUCTURE) 

เงินสนับสนุนจากสภาวิจัยยุโรป: 1,202,744 ยูโร 

ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม ค.ศ .  2008 ถึ ง 
กันยายน ค.ศ. 2014 

ที่มา: https://erc.europa.eu/projects-and-results/erc-stories/secrets-earth%E2%80%
99s-deep-interior 

ดร. Arwen Fedora Deuss  
หัวหน้าโครงการ EARTH CORE STRUCTURE  

Credit: primedecals 
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Credit: kristinemacdonald 

ความส าเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีของโครงการ DE-
SCRAMBLE ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปจะ
เอื้อให้ยุโรปสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อน
ใต้พิภพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเข้าถึง
ต าแหน่งของแหล่งพลังงานชนิดนี้ได้มากขึ้นอีกด้วย ซึ่ง
จุดประสงค์ของการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ก็เพื่อเพิ่มอัตรา
การใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด 
และลดการพ่ึงพาการน าเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลสู่ยุโรป 

ในปลายปี ค.ศ. 2018 นักวิจัยของโครงการ DE-
SCRAMBLE มีแผนการทดสอบเทคโนโลยีด้านพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพท่ีถูกพัฒนาขึ้นในพื้นท่ี Larderello 
แคว้น Tuscany ของประเทศอิตาลี โดยก่อนหน้านี้มี
การเจาะบ่อน้ าใต้ดินลึกลงไป 2.2 กิ โลเมตรจาก
พื้ นผิ ว โลก  แต่ โครงการ  DESCRAMBLE มี ความ
พยายามท่ีจะเพิ่มความลึกของบ่อน้ าให้เป็น 3 ถึง 3.5 
กิโลเมตร เพื่อให้เข้าถึงแหล่งน้ าร้อนใต้ดินท่ีมีความดัน
และระดับความร้อนท่ีสูงอย่างไม่เคยสามารถเข้าถึง
ได้มาก่อน ก่อนหน้านี้โรงงานพัฒนาแหล่งพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพในประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศอิตาลี 

ไอซ์แลนด์ได้พยายามเจาะบ่อน้ าลงไปในความลึกระดับ
นี้ แต่สุดท้ายก็ไม่ประสบผลส าเร็จเนื่องจากความดัน
และอุณหภูมิท่ีสูงมากของน้ าร้อนใต้ดิน ส่งผลต่อการ
ท างานของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการขุดเจาะ 

โดยโรงงานพัฒนาแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพจะใช้
ไอน้ าหรือน้ าร้อนท่ีน ามาจากบ่อน้ าร้อนใต้ดินซึ่งลึก 2 
กิโลเมตรไปหมุนกังหันเพื่อผลิตไฟฟ้า ซึ่งปกติจะมีการ
เจาะบ่อน้ าใต้ดินในเขตพื้นท่ีภูเขาไฟเนื่องจากเป็น
บริเวณท่ีมีการไหล หรือแผ่กระจายของความร้อนจาก
ภายใต้ผิวโลกขึ้นมาสู่ผิวดินมากกว่าปกติ แต่เทคโนโลยี
ในการเจาะในปัจจุบันยังไม่เอื้อให้เจาะบ่อกักเก็บน้ า
ร้อนใต้ดินที่มีความลึกสูงได้ ดังนั้นพลังงานท่ีผลิตได้จาก
โรงงานพัฒนาแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพยังมีอยู่
อย่างจ ากัด  

แต่ภาคอุตสาหกรรมท่ีพัฒนาแหล่งพลังงานความร้อน
ใต้พิภพมีความต้องการท่ีจะเจาะลงไปในระดับท่ีมีความ
ดันสูงกว่าความดันในชั้นบรรยากาศถึง 218 เท่า และมี
อุณหภูมิสูงถึง 374oC โดยในสภาวะนี้น้ าจะอยู่ใน 
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สภาวะยิ่งยวด (supercritical) ซึ่งเป็นสภาวะท่ีน้ ามี
สถานะอยู่ระหว่างก๊าซและของเหลว ซึ่งน้ าในสภาวะ
ยิ่งยวดนี้จะมีความยุ่งยากในการจัดการ และมีฤทธิ์กัด
กร่อนอุปกรณ์ท่ีใช้ในการขุดเจาะ ดังนั้นโครงการ DE-
SCRAMBLE จึงมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีท่ี
สามารถเจาะลงไปในระดับท่ีน้ าอยู่ในสภาวะยิ่งยวดได้
และน าน้ าในสภาวะยิ่งยวดขึ้นมาใช้ผลิตพลังงาน ซึ่ง
พลังงานท่ีได้จากน้ าในสภาวะยิ่งยวดจะสูงกว่าพลังงาน
ท่ีได้จากน้ าร้อนหรือไอน้ าใต้ดินถึง 10 เท่า 

การเข้าถึงน้ าในสภาวะยิ่งยวดจะช่วยให้โรงงานพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพสามารถลดจ านวนการเจาะบ่อน้ า
ร้อนท่ีจ าเป็นต้องใช้ต่อหนึ่งสถานีผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะท าให้
ประหยัดค่าใช้จ่าย และกระตุ้นความสามารถในการ
แข่งขันของภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ความสามารถ
ในการเจาะบ่อน้ าลงไปในระดับท่ีลึกมากก็จะช่วยให้
หลายพื้นท่ีสามารถตั้งโรงงานพลังงานความร้อนใต้ 
 

พิภพขึ้นมาได้อีกหลายแห่ง โครงการ DESCRAMBLE 
จะพัฒนาแบบจ าลองเพื่อช่วยโรงงานพลังงานความ
ร้อนใต้พิภพให้สามารถวิ เคราะห์และท านายถึ ง
คุณสมบัติและลักษณะของน้ าในสภาวะยิ่งยวดได้ใน
ระหว่างท่ีถูกดูดขึ้นมายังพื้นดิน 

รายละเอียดโครงการ 

ชื่อโครงการ: DESCRAMBLE 

ประเทศ ท่ี เข้ าร่ วมโครงการ : ประ เทศอิตาลี  (ผู้
ประสานงาน) เยอรมนี และนอร์เวย์ 

หมายเลขอ้างอิงของโครงการ: 640573 

ค่าใช้จ่ายท้ังหมด: 15,615,955 ยูโร 

เงินสนับสนุนจากสหภาพยุโรป: 6,753,635 ยูโร 

ระยะเวลาด าเนินการ: พฤษภาคม ค.ศ.  2015 ถึง 
พฤษภาคม ค.ศ. 2018 

ที่มา: http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/
headlines/news/article_16_02_05_en.html?infocentre&item=Infocentre&artid=38077  

พื้นที่ Larderello แคว้น Tuscany ของประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นสถานที่ด าเนินโครงการ DESCRAMBLE  

http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_16_02_05_en.html?infocentre&item=Infocentre&artid=38077
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_16_02_05_en.html?infocentre&item=Infocentre&artid=38077
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อุปกรณ์พกพาเพื่ อตรวจหาโอกาสของการเกิ ด
โรคมะเร็งในผู้ป่วยนั้นก าลังถูกพัฒนาขึ้นโดยโครงการ 
GLAM ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป โดย
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาเครื่องมือชนิดนี้คือเพื่อร่น
ระยะเวลาและลดการบาดเจ็บระหว่างการตรวจวินิจฉัย
และเฝ้าระวังโรคมะเร็ง  

ตั วบ่ ง ชี้ ท า งชี วภ าพ  (Biomarkers) คื อส ารหรื อ
กระบวนการในร่างกายของมนุษย์ท่ีสามารถใช้บ่งชี้ถึง
การเกิดของโรคในร่างกาย โดยส่วนใหญ่แล้วตัวบ่งชี้
ทางชีวภาพท่ีใช้ในการวิเคราะห์โรคมะเร็งในร่างกาย
จ าเป็นต้องใช้ตัวอย่างเลือดและเนื้อเยื่อซึ่งจะถูกส่งไป
วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ซึ่งวิธีการนี้จะ
ก่อให้เกิดความเจ็บปวดแก่ผู้ป่วย อีกท้ังใช้เวลานาน
และมีค่าใช้จ่ายสูง 

นักวิจัยของโครงการ GLAM มีแผนในการพัฒนา
เครื่องมือตรวจวินิจฉัยแบบพกพาเพื่อใช้ตรวจหาตัว
บ่งชี้ทางชีวภาพของโรคมะเร็งในปัสสาวะ โดยการ
วินิจฉัยและวิเคราะห์จะมุ่งเน้นตรวจหามะเร็งท่ีเกิดใน
บริเวณอวัยวะเพศและอวัยวะท่ีใช้ในระบบปัสสาวะ แต่
อย่างไรก็ตามนักวิจัยของโครงการ GLAM กล่าวว่า
เครื่องมือชนิดนี้มีโอกาสและศักยภาพท่ีจะน าไปพัฒนา
ต่อยอดเพื่อใช้วิเคราะห์ของเหลวทางชีวภาพชนิดอื่น ๆ 
และน าไปใช้วินิจฉัยมะเร็งชนิดอื่น ๆ หรือ โรคอื่น ๆ ได้ 

ในการท างาน เครื่องมือชนิดนี้อาศัยเทคโนโลยีตัว
ตรวจวัดทางชีวภาพแบบโฟตอนิกส์ (photonic bio-
sensor) ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีท่ีมีความไวสูงในการ
ตรวจจับและง่ายต่อการใช้ โครงการ GLAM ต้องการท่ี 

จะพัฒนาเทคโนโลยีตัวตรวจวัดทางชีวภาพท่ีสามารถ
ตรวจจับตัวบ่งชี้ทางชีวภาพกว่า 10 ชนิดโดยเพียงแค่ใช้
ตัวอย่างปัสสาวะในปริมาณนิดเดียว 

นาง Izabel Alfany ผู้ประสานงานของโครงการ 
GLAM ได้กล่าวว่าโดยส่วนมากการตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจ
วินิจฉัยการเกิดโรคมะเร็งจะต้องใช้ห้องปฏิบัติการ
เฉพาะทางซึ่งรวมไปถึงเจ้าหน้าท่ีและอุปกรณ์เฉพาะ
ทางในการวิเคราะห์ ด้วยเหตุนี้วิธีการนี้จึงมีค่าใช้จ่ายสูง
และใช้ เวลานาน ดังนั้นจึงจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนา
เครื่องมือแบบใหม่เพื่อใช้ในการวินิจฉัยและท านาย
อาการของโรคมะเร็งได้รวดเร็วขึ้นและมีการตอบสนอง
ต่อตัวบ่งชี้ทางชีวภาพได้ไวเป็นพิเศษ 
รายละเอียดโครงการ 

ชื่อโครงการ: GLAM 
ประ เทศ ท่ี เข้ าร่ วมโครงการ : ประ เทศสเปน (ผู้
ประสานงาน) เนเธอร์แลนด์ อิสราเอล เซอร์เบีย 
เบลเยียม และสหราชอาณาจักร 
หมายเลขอ้างอิงของโครงการ: 634928 
ค่าใช้จ่ายท้ังหมด: 4,835,584 ยูโร 
เงินสนับสนุนจากสหภาพยุโรป: 4,835,584 ยูโร 
ระยะเวลาด าเนินการ: พฤษภาคม ค.ศ.  2015 ถึง 
พฤษภาคม ค.ศ. 2018 

ที่มา: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

en/news/portable-device-detect-signs-cancer 

Credit: freepik 
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หากสามารถสร้างความเชื่อมโยงท่ีเฉพาะเจาะจง
ระหว่างสายพันธุ์ของเชื้อจุลินทรีย์และประเภทของ
อาหารได้ ก็จะช่วยให้ประเมินหาประเภทอาหารท่ีเสี่ยง
ก่อให้เกิดโรคได้  

ในช่วงปี ค.ศ. 2011 มีการแพร่ระบาดของเชื้อ E. 
coli สายพันธ์ุท่ีผลิตสารพิษ Shiga โดยการแพร่ระบาด
ครั้งนี้ท าให้มีผู้ล้มป่วยถึง 4,000 ราย และมีผู้ท่ีเสียชีวิต
มากกว่า 50 ราย และเทคนิค Molecular typing ก็
กลายมามีบทบาทส าคัญเพราะได้ถูกน ามาใช้ในการ
ระบุหาสายพันธุ์ของเชื้อ E. coli ท่ีเป็นต้นตอของการ
แพร่ระบาดครั้งนี้ และได้พบว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกันท่ี
ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของภาวะอาหารเป็นพิษใน
ประเทศเยอรมันและฝรั่งเศส เทคนิค Molecular typ-
ing ยังสามารถใช้จ าแนกว่าจุลิทรีย์ว่าชนิดไหนท่ีมีความ
รุนแรงมากท่ีสุดในการก่อให้เกิดโรค หรือสามารถ
ต้านทานฤทธิ์ของยาปฏิชีวนะได้ 

Whole Genome Sequencing 

Whole Genome Sequencing หรื อ  เทคนิ คการ
วิเคราะห์หาล าดับเบสในจีโนมนั้นเป็นเทคนิคท่ีใช้
ส าหรับ Molecular typing โดยเป็นการน าดีเอ็นเอ
ของโครโมโซมแต่ละคู่ มาเปรียบเ ทียบกันเพื่ อดู
อัตราส่วนต่อกัน ซึ่งการใช้เทคนิค Whole Genome 
Sequencing ในการวิเคราะห์หาสายพันธุ์จุลินทรีย์ท่ี
ก่อให้เกิดภาวะอาหารเป็นพิษประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
หลักด้วยกัน 

Credit: EFSA 

 ในทุก ๆ ปีมีผู้ป่วยหลายพันคนท่ีต้องประสบ
 กับภาวะอาหารเป็นพิษ อันเป็นผลมาจากการ
บริโภคอาหารท่ีปนเปื้อนกับเชื้อจุลินทรีย์เช่น Salmo-
nella E. coli ไ ว รั ส ตั บ อั ก เ สบ  A แ ล ะ  Listeria 
monocytogenes ซึ่งการป้องกันหรือควบคุมการแพร่
ระบาดของเชื้อโรคเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องท่ีเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขจะต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน 

การสอบสวนการระบาดของโรค 

ในขณะนี้นักวิทยาศาสตร์หลาย ๆ คนได้หันมาใช้
เทคนิค molecular typing ซึ่งเป็นการใช้ลายพิมพ์ดี
เอ็ น เอ  (DNA fingerprinting) ในการสืบสวนการ
ระบาดของโรคท่ีเกิดจากการบริโภคอาหาร และใช้บ่งชี้
ถึงสาเหตุของการเกิดโรค ซึ่งเทคนิคนี้ก็ถูกใช้ในนิติเวช
ศาสตร์เช่นกัน 

เทคนิค MOLECULAR TYPING คืออะไร? 

Molecular typing เป็นเทคนิคท่ีถูกพัฒนาขึ้นมาใน
ไม่ กี่ ปี ท่ี ผ่ านมา ซึ่ ง ใช้ ในการระบุส ายพันธุ์ ขอ ง
เชื้ อจุลินทรีย์ เช่นแบคทีเรีย หรือไวรัส ผ่ านการ
วิเคราะห์สารพันธุกรรมของจุลินทรีย์เหล่านั้น ส่วนมาก
แล้วเทคนิคนี้จะถูกใช้ในการระบุหาสาเหตุของการแพร่
ระบาดของภาวะอาหารเป็นพิษ  การวิเคราะห์ดีเอ็นเอ
ของจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ เช่น Salmonella Listeria 
E. coli และ Campylobacter จะช่วยในการระบุสาย
พันธุ์ของเชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้ท่ีก่อให้เกิดโรค และถ้า 
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1) แยกเชื้อแบคทีเรียออกมาจาก
ผู้ป่วยและอาหารท่ีคาดว่าเป็น
สาเหตุที่ก่อให้เกิดโรค 

2) สกัดดีเอ็นเอออกมาจากแบคทีเรีย
ท่ีได้มาจากผู้ป่วยและอาหาร 

3) เปรียบเทียบล าดับเบสของดีเอ็นเอ
ของแบคทีเรียท่ีแยกออกมาจาก
ผู้ป่วยและอาหาร 

 
ถ้าหากนักวิทยาศาสตร์พบว่าล าดับเบส
ของดีเอ็นเอท่ีได้จากผู้ป่วยและจากอาหาร
นั้นตรงกัน ก็สามารถสรุปได้ว่าแบคทีเรีย
ท่ีพบในอาหารเป็นสาเหตุ ท่ีท าให้เกิด
ภาวะอาหารเป็นพิษในผู้ป่วย จากนั้นการ
ใช้ข้อมูลจากแต่ละประเทศสมาชิกของ
สหภาพยุโรป และข้อมูลจากการสอบสวน
การระบาดของโรคจะช่วยให้สามารถ
ตรวจสอบหาต้นตอของการปนเปื้อน
เชื้อจุลินทรีย์ชนิดนั้นในอาหารได้ ดังนั้น
การควบคุมการแพร่ระบาดก็จะท าได้ง่าย
และสะดวกขึ้น เทคนิค Molecular typ-
ing ได้เปลี่ยนวิถีการท างานของ 

นักวิทยาศาสตร์ในการสอบสวนและระบุ
หาสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคท่ี
เกิดจากการบริโภคอาหาร และเป็น
เทคนิคที่จะช่วยรักษาความปลอดภัยของ
อาหารในยุโรปได้ 

ที่มา: http://www.efsa.europa.eu/
interactive_pages/moleculartyping/
MolecularTyping 
http://www.efsa.europa.eu/en/

topics/topic/moleculartyping 

Credit: EFSA 

http://www.efsa.europa.eu/interactive_pages/moleculartyping/MolecularTyping
http://www.efsa.europa.eu/interactive_pages/moleculartyping/MolecularTyping
http://www.efsa.europa.eu/interactive_pages/moleculartyping/MolecularTyping
http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/moleculartyping
http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/moleculartyping
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ด้ านวั ตถุ ดิ บ  ปั จจั ยทาง เศรษฐกิ จ  หรื อการก่ อ
อาชญากรรม ตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ท่ีพบเนื้อม้า
ปนเป้ือนกับเนื้อวัว และรวมไปถึงการปลอมแปลงอื่น ๆ 
ท่ีพบในน้ ามัน น้ าผึ้ง ผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากนม และปลา 
ซึ่งเป็นสิ่งท่ีท้าทายต่อภาคอุตสาหกรรมอาหารอย่าง
มากท่ีจะต้องช่วยกันหยุดการปลอมแปลงอาหาร และ
พัฒนาระบบเพื่อตรวจสอบวัตถุดิบจากผู้จัดจ าหน่าย 

การตรวจวัดเชื้อโรคในอาหารอย่างรวดเร็ว 

องค์การอนามัยโลก (World Health Organisation, 
WHO) ได้ประเมินสถานการณ์ท่ัวโลกเกี่ยวกับโรคท่ีเกิด
จากการบริโภคอาหารไว้ว่า ในหนึ่งปีทุก ๆ 1 คน จาก 
10 คนจะประสบกับภาวะอาหารเป็นพิษ ในขณะท่ี
กฏหมายว่าด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยทางด้าน
อาหารให้ทันสมัยในประเทศสหรัฐอเมริกามีการ
ผลักดันให้เปลี่ยนจากวิธีเชิงตั้งรับเป็นเชิงป้องกัน ชุด
ตรวจวัดเชื้อจุลินทรีย์นั้นมีบทบาทส าคัญในการป้องกัน
ไม่ ให้อาหาร ท่ีถูกปนเปื้อนด้ วยเชื้ อจุลินทรีย์ถู ก
น าออกไปสู่ผู้บริโภค  

ประเด็นท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหารในปี ค.ศ. 2016 มีตั้งแต่การปลอมแปลง
อาหาร รวมไปถึงเทคนิคการตรวจวัดเชื้อโรคในอาหาร
อย่างรวดเร็ว และนาโนเทคโนโลยี 

ระบบการตรวจสอบอาหาร 

คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารถือเป็นเรื่องท่ีมี
ความส าคัญมากอย่างยิ่ง โดยองค์การอาหารและยามี
จุดมุ่งหมายให้กฏหมายว่าด้วยการปรับปรุงความ
ปลอดภัยทางด้านอาหารให้ทันสมัย ได้ถูกน าไปใช้อย่าง
แพร่หลายในห่วงโซอุปทานเพื่อควบคุมคุณภาพและ
ความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งประเด็นส าคัญในการ
ตรวจสอบจะมีเรื่องการตรวจวัดหาโลหะหนักในอาหาร 
ระบบการการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้อง
ควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis and 
Critical Control Point, HACCP) รวมไปถึงซอฟต์แวร์
และเทคโนโลยีท่ีเอื้อประโยชน์ในการตรวจสอบอาหาร 

อาหารปลอม 

การปลอมแปลงอาหารนั้นอาจจะมีสาเหตุมาจากปัญหา 

Credit: cdc.gov 
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Credit: aupairmom 

นาโนเทคโนโลยี 

คณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดท ารายการระบุชนิดของ
วัสดุนาโนในปี ค.ศ. 2011 แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการ
ออกกฏหมายเพื่อควบคุมการใช้วัสดุนาโนในสหภาพ
ยุโรป ส าหรับตัวอย่างการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยี
ในอุตสาหกรรมอาหารได้แก่ การพัฒนายาต้านจุลชีพท่ี
มีอนุภาคในระดับนาโน และบรรจุภัณฑ์อาหารอัจฉริยะ 

การสุขาภิบาลอาหาร 

เหล่าบริษัทผลิตอาหารท้ังหลายได้พยายามป้องกัน
อาหารจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ท่ีก่อให้เกิด
โรค ในขณะท่ีองค์การอาหารและยาได้ปรับปรุง
หลักเกณฑ์ขั้นต่ าของสุขลักษณะของอาหารให้เข้มงวด
มากขึ้น นอกจากนี้ยังจะมีการปรึกษาหารือในระบบ
สุขาภิบาลอาหาร รวมไปถึงเทคโนโลยีและเครื่องมือ
ผลิตอาหารท่ีสามารถช่วยรักษาความสะอาดในการ
ผลิตอาหาร 

ระบบอัตโนมัติ 

ระบบอั ต โนมั ติ นั้ น จะถู ก ใช้ อย่ า งแพร่หลาย ใน
อุตสาหกรรมอาหาร และแม้ว่าในขั้นตอนนั้นจะเป็น
ขั้นตอนท่ีแสนจะธรรมดาและไม่ซับซ้อน ระบบ
อัตโนมัติก็จะยังถูกน ามาใช้ทดแทนแรงงานคนเช่นกัน 
แต่อย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับขนาดของบริษัท  ระบบ
อัตโนมัติจะช่วยให้บริษัทผลิตอาหารได้รวดเร็วขึ้นซึ่ง
นั่นก็หมายถึงการท่ีบริษัทมีความสามารถในการผลิต
เพิ่มขึ้น และส่งผลดีต่อผลตอบแทนจากการลงทุน 
(return on investment) 

ที่มา: http://www.foodqualitynews.com/Lab-
Technology/FQN-topics-under-the-microscope
-in-2016 

Credit: csmres.co.uk 



 

 

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2559 24 

Office of Science and Technology 

Royal Thai Embassy 

412 Boulevard du Souverain 

Brussels 1150 Belgium 

Tel: +32 ( 0 )  2 675 07 97 

Fax: +32 ( 0 )  2 662 08 58 

Email: info@thaiscience.eu 


