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วันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ดร. มาณพ สิทธิเดช 
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
ส านักงานท่ีปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ า
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าพบ  
Ms. Silvia Villanueva Ferragud เจ้าหน้าท่ีโครงการ 
และ Ms. Rosanna D'Amario เจ้าหน้าท่ีด้านนโยบาย 
ของหน่วยสุขภาพ คณะกรรมาธิการยุโรป ด้านการวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อรับฟังข้อมูลและหารือเกี่ยวกับ
โ ค ร งก าร  The EU Joint Programme – Neuro-
degenerative Disease Research (JPND) ซึ่ ง เ ป็ น
โครงการความร่วมมือของสหภาพยุโรปในด้านการวิจัย
โรคที่เกิดจากการเส่ือมของเซลล์ประสาท 

โครงการความร่วมมือ JPND เป็นโครงการวิจัยระดับ
โลกท่ีใหญ่ท่ีสุดในการศึกษาโรคท่ีเกิดจากการเสื่อมของ
เซลล์ประสาท โดยมุ่งกระตุ้นให้เกิดการลงทุนร่วม
ระหว่างประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการเพื่อน ามาใช้เป็นงบ
สนับสนุนงานวิจัยในการศึกษาหาสาเหตุและพัฒนา
วิธีการรักษาโรคท่ีเกิดจากการเสื่อมของเซลล์ประสาท 
โดยความร่วมมือระหว่างโครงการวิจัยของแต่ละ 

ประเทศจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของ
งานวิจัย ซึ่งเป้าหมายสูงสุดของโครงการความร่วมมือ 
JPND คือการหาวิธีรักษาโรคท่ีเกิดจากการเสื่อมของ
เซลล์ประสาท และการวินิจฉัยและตรวจพบโรค
เพื่อท่ีจะสามารถให้การรักษาได้อย่างเฉพาะเจาะจงได้
ตั้งแต่ในระยะแรก ๆ 

หลักการและเหตุผล 

หลักการและเหตุผลของการจัดตั้งโครงการความ
ร่วมมือ JPND นั้นเริ่มมาจากสถานการณ์ท่ียุโรปนั้น
ก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยปัจจุบันร้อยละ 16 ของ
ประชากรท้ังหมดในยุโรปเป็นผู้ท่ีมีอายุมากกว่า 65 ปี 
และตัวเลขนี้ถูกคาดการณ์ว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ไปถึงร้อยละ 25 ในปี ค.ศ. 2030 โดยโรคท่ีพบมากและ
ส่งผลต่อสุขภาพในผู้สูงอายุเหล่านี้ก็คือ โรคท่ีเกิดจาก
การเสื่อมของเซลล์ประสาท เช่น โรคอัลไซเมอร์และ
พาร์คินสันซึ่งเป็นโรคท่ีรักษาให้หายได้ยาก 

Credit: freepik— abuhebatallah 
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โดยในกลุ่มโรคประเภทนี้ ภาวะสมองเสื่อมถือเป็น
อาการท่ีน่าเป็นห่วงและก่อให้เกิดปัญหามากท่ีสุด ซึ่ง
จะพบมากในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ โดยมากกว่า 7 ล้าน
คนในยุโรปก าลังเผชิญกับภาวะสมองเสื่อม และคาดว่า
จะเพิ่ม เป็นอีก เท่าตัวใน 20 ปีข้างหน้า ปัจจุบัน
งบประมาณท่ีใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีมีภาวะสมอง
เสื่อมอยู่ท่ีประมาณ 1.3 แสนล้านยูโรต่อปี ดังนั้นจึง
กล่าวได้ว่า โรคท่ีเกิดจากการเสื่อมของเซลล์ประสาท
เป็นความท้าทายทางสังคมและทางการแพทย์ท่ีส าคัญ
ท่ียุโรปก าลังเผชิญอยู ่

โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคท่ีมีค่าใช้จ่ายสูงในการดูแล
จัดการ เนื่องจากโรคอัลไซเมอร์นั้นท าให้เกิดการ
ถดถอยทางความจ า ความคิดและทักษะอื่น อย่าง
ต่อเนื่อง และความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามอายุ 
โดยระยะเวลาเฉลี่ยของโรคอัลไซเมอร์นั้นจะอยู่ระหว่าง 
2 – 10 ปี ในระยะสุดท้ายของโรค ผู้ป่วยจะไม่สามารถ
ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม สื่อสาร หรือท ากิจวัตร 

ประจ าวันของตนได้ ผู้ป่วยจึงต้องการดูแลเป็นพิเศษอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งก่อให้เกิดภาระต่อท้ังผู้ท่ีให้การดูแลและ
ต่อสังคมโดยรวม 

ในขณะท่ีมีการลงทุนจ านวนมากในการวิจัยหาวิธีการ
รักษาโรคอื่น ๆ เช่น โรคมะเร็ง และโรคหลอดเลือด
หัวใจ ซึ่งเราด็เห็นถึงการพัฒนาของการรักษาและ
สภาวะท่ีดีขึ้นของผู้ป่วยท่ีเป็นโรคเหล่านี้ แต่โรคท่ีเกิด
จากการเสื่อมของเซลล์ประสาทยังได้รับทุนวิจัยน้อย
กว่าโรคเหล่านั้นมาก ถึงแม้จะมีผลกระทบเชิงลบต่อ
สุขภาพของผู้ป่วยอย่างมาก 

วิธีการรักษาโรคท่ีเกิดจากการเสื่อมของเซลล์ประสาท
ยังมีอยู่อย่างจ ากัด อีกท้ังยังเป็นการรักษาแค่อาการ
ของโรคมากกว่าการรักษาสาเหตุ ท่ีท าให้เกิดโรค 
นอกจากนี้ยังไม่มียาชนิดใหม่ ๆ ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมาท่ี
ได้รับการยอมรับให้ใช้ในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ 

Credit: freepik 
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นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคอื่น ๆ ในการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
โรคท่ีเกิดจากการเสื่อมของเซลล์ประสาท เช่น หัวข้อ
การวิจัยถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ แยกจากกันโดยขาด
การบูรณาการในองค์รวมให้เกิดเป็นวาระการวิจัยเรื่อง
ใหญ่ ๆ ท่ีชัดเจน ขาดการเชื่อมโยงระหว่างแหล่งทุน
วิจัยภายในประเทศ มีการท างานซ้ าซ้อนของหลายภาค
ส่วน รวมไปถึงการขาดการแบ่งปันทุนวิจัยระหว่า
ประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป โดยการรวมตัวของ
หลาย ๆภาคส่วนในหลาย ๆ ประเทศภายใต้โครงการ
ความร่วมมือ JPND จะช่วยจัดการกับอุปสรรคเหล่านี้
ได ้

รูปแบบการท างาน 

กรอบการท างานของโครงการความร่วมมือ JPND ถูก
แบ่งออกเป็นส่วนประกอบส าคัญ 3 ส่วนดังนี้ 

1) ปรับปรุงความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ต่อโรคท่ีเกิด
จากการเส่ือมของเซลล์ประสาทให้ดีมากย่ิงขึ้น 

2) พัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อให้แพทย์สามารถ
ใช้ในการวินิจฉัยตรวจหาโรค และรักษาโรคได้ดีมาก
ยิ่งขึ้น 

3) พัฒนาโครงสร้างการให้การดูแลและบริการทาง
สังคมเพื่อช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ป่วย ครอบครัวของผู้ป่วย และผู้ท่ีให้การดูแล เพื่อท่ี
ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลท่ีเหมาะสมในทุกระยะของ
อาการป่วย 

โดยโครงการความร่วมมือ JPND ได้ก าหนดเป้าของ
การท างานไว้ 4 เป้าหมายดังนี้ 

1) พัฒนาวิธีการรักษาใหม่ ๆ และก าหนดกลยุทธ์ใน
การป้องกันการเกิดโรค 

2) ปรับปรุงการให้การบริการและการดูแลทางสุขภาพ
และทางสังคม 

3) สร้างความตระหนักและช่วยให้เกิดการยอมรับต่อผู้
ท่ีป่วยเป็นโรคท่ีเกิดจากการเสื่อมของเซลล์ประสาท 

4) ช่วยบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดจาก
โรคชนิดนี้ 

Credit: positivehealthwellness.com 
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โครงการความร่วมมือ JPND ได้ระดมผู้เชี่ยวชาญจาก
หลาย ๆ ภาคส่วน ได้แก่ นักวิจัยท่ีท างานวิจัยขั้น
พื้นฐาน/ งานวิจัยทางคลินิก/ และงานวิจัยทางการให้
การดูแลทางสุขภาพและสังคม หน่วยงานให้ทุนวิจัย
แห่งชาติ ส านักงานสนับสนุนการจัดท ายุทธศาสตร์และ
การลงทุนทางการวิจัย และภาคอุตสาหกรรม จาก
ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกจ านวน 30 ประเทศมาท างาน
ร่วมกัน ได้แก่ อัลบาเนีย ออสเตรเลีย ออสเตรีย 
เบลเยียม บัลแกเรีย แคนาดา โครเอเชีย สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี 
ไอร์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ 
โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลเวเนีย 
สเปน สวี เดน สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี  และสหราช
อาณาจักร และในอนาคตอันใกล้จะมีประเทศสมาชิก
ของโครงการเพิ่มขึ้นอีก 7 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย 
สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ จีน บราซิล ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ 

ขอบเขตการท างาน 

โครงการความร่วมมือ JPND มุ่งเน้นการท างานใน 3 
ด้านหลักดังนี้ 

1) การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมความสนใจในการท า
แบบจ าลองในสัตว์ การจัดท าธนาคารทรัพยากรชีวภาพ 
(Biobank) การวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบไปข้างหน้าจาก
เหตุไปหาผล (Cohort Studies) และการศึกษาพยาธิ
วิทยาของโรคซึ่งเป็นการศึกษาและวินิจฉัยโรคจากการ
ตรวจอวัยวะ เนื้อเยื่อ เซลล์ สารคัดหลั่ง และจากท้ัง
ร่างกายมนุษย์ 

2) การศึกษาทางการแพทย์ ซึ่งจะมุ่งเน้นการวินิจฉัย
ตรวจหาโรคในระยะแรกเริ่ม การป้องกันการเกิดโรค 
และการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก 

3) งานบริการทางสังคม ซึ่งจะมุ้งเน้นการจัดหาการ
ดูแลทางสุขภาพให้ผู้ป่วย การใช้ระบบบ้านอัจฉริยะ
เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยและบุคลลรอบข้าง 
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการ
ประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์ในการก าหนดนโยบาย การ
วางแผนและการจัดบริการสุขภาพ เพื่อให้ทรัพยากรท่ี
ใช้ในการจัดบริการสุขภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชน รวมไปถึงประเด็นทาง
จริยธรรม 
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โดยโรคท่ีเกิดจากการเสื่อมของเซลล์ประสาท ท่ี
โครงการความร่วมมือ JPND ให้ความสนใจมีดังนี้ 
โรคอัลไซเมอร์ โรคฮันติงตัน โรคเซลล์ประสาทสั่งการ
เสื่อม โรคพาร์คินสันและความผิดปกติท่ีเกี่ยวโยงกับ
โรคชนิดนี้ โรคพรีออน โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (SMA) 
และ โรคกล้ามเนื้อเสียการประสานงานจากสมองน้อย
และไขสันหลัง (SCA) 

ท่ีมา: www.neurodegenerationresearch.eu/ 

Credit: http://3dsbiovia.com 

Credit: www.neurodegenerationresearch.eu 
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คลื่นวิทยุมีความส าคัญยิ่งในการศึกษาและวิจัยดารา
ศาสตร์ สามารถใช้ศึกษาเทหวัตถุ ในเอกภพและ
ปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์มากมายท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ดาว
เคราะห์และดาวหางในระบบสุริยะ ดวงอาทิตย์ ดาว
ฤกษ์ ดาราจักรกัมมันต์ การระเบิดของดาวฤกษ์ ฯลฯ 
นอกจากนี้การศึกษาดาวนิวตรอนในช่วงคลื่นวิทยุยัง
น าไปสู่ผลการยืนยันความถูกต้องของทฤษฏีสัมพัทธ
ภาพท่ัวไปของไอนสไตน์  ดาราศาสตร์ วิทยุจึ งมี
ความส าคัญอย่างยิ่งในวงการดาราศาสตร์ เห็นได้จาก
จ านวนรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ท่ีเกี่ยวข้องกับดารา
ศาสตร์วิทยุท่ีมีมากถึง 5 ใน 7 รางวัล จากบรรดา
งานวิจัยดาราศาสตร์แขนงอื่นๆ นับตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน 

กล้องโทรทรรศน์วิทยุ 

โดยอุปกรณ์ส าคัญท่ีใช้ศึกษาคลื่นวิทยุก็คือ “กล้อง 
 

โทรทรรศน์วิทยุ” ซึ่งมีหลักการท างานเช่นเดียวกับ
สถานีรับ-ส่งสัญญาณดาวเทียม แต่กล้องโทรทรรศน์
วิทยุจะสามารถตรวจวัดสัญญาณท่ีมีความเข้มต่ ามาก มี
ระบบขับเคลื่อนแม่นย าสูง สามารถติดตามเทหวัตถุ
ท้องฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายชั่วโมง 

การเพิ่มประสิทธิภาพของกล้องโทรทรรศน์วิทยุ
สามารถท าได้โดยการเพิ่มขนาดจานรับสัญญาณ แต่
ด้วยข้อจ ากัดด้านโครงสร้างและน้ าหนัก จึงมีการใช้
กล้องโทรทรรศน์วิทยุ ณ ต าแหน่งต่าง ๆ บนพื้นโลก
ร่วมสังเกตการณ์เทหวัตถุท้องฟ้าอย่างพร้อมเพรียงกัน  
 

Credit: www.theepochtimes.com 
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เรียกว่า เครือข่ายการแทรกสอดระยะไกล (Very Long 
Baseline Interferometer: VLBI) ส่ ง ผ ล ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพเสมือนกับกล้องโทรทรรศน์วิทยุท่ีมีขนาด
ใหญ่ ครอบคลุมพื้นท่ีท่ีติดตั้งกล้องโทรทรรศน์วิทยุ
ท้ังหมด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การเพิ่มประสิทธิภาพของกล้องโทรทรรศน์วิทยุ
สามารถท าได้โดยการเพิ่มขนาดจานรับสัญญาณ แต่
ด้วยข้อจ ากัดด้านโครงสร้างและน้ าหนัก จึงมีการใช้
กล้องโทรทรรศน์วิทยุ ณ ต าแหน่งต่าง ๆ บนพื้นโลก 

ร่วมสังเกตการณ์เทหวัตถุท้องฟ้าอย่างพร้อมเพรียงกัน 
เรียกว่า เครือข่ายการแทรกสอดระยะไกล (Very Long 
Baseline Interferometer: VLBI) ส่ ง ผ ล ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพเสมือนกับกล้องโทรทรรศน์วิทยุท่ีมีขนาด
ใหญ่ ครอบคลุมพื้นท่ีท่ีติดตั้งกล้องโทรทรรศน์วิทยุ
ท้ังหมด 

กล้องโทรทรรศน์วิทยุในประเทศไทย  

ปัจจุบันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังไม่มีกล้อง
โทรทรรศน์วิทยุส าหรับใช้งานวิจัยดาราศาสตร์ ท้ังๆ ท่ี
มีสภาพภูมิศาสตร์ ท่ี เหมาะสมอย่างยิ่งในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเครือข่าย VLBI ในแถบภูมิภาคเอเซีย
แ ป ซิ ฟิ ก  เ นื่ อ ง จ า ก ตั้ ง อ ยู่ กึ่ ง ก ล า ง ร ะ ห ว่ า ง
เครือข่าย VLBI ของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก ทวีป
ออสเตรเลีย และยุโรป 

โดยประเทศไทยตั้งอยู่ในต าแหน่งท่ีเป็นศูนย์กลางของ
ภูมิภาค  จึงเหมาะสมอย่างยิ่ ง ในการติดตั้ งกล้อง
โทรทรรศน์วิทยุขนาดใหญ่ ด้วยเหตุนี้ สถาบันวิจัยดารา
ศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) จึงได้ก าหนดแผนติดตั้งกล้อง
โทรทรรศน์วิทยุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 40 
  

ส่วนประกอบหลักของกล้องโทรทรรศน์วิทยุ ได้แก่ จานรับสัญญาณ  
เครื่องขยายและแปลงความถี่ และคอมพิวเตอรเ์พื่อจัดเก็บข้อมลู 

Credit: news.aarnet.edu.au 
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ภาพเครือข่ายเครือข่ายการแทรกสอดระยะไกล  
(Very Long Baseline Interferometer: VLBI) 

ภาพแสดงการเช่ือมโยงหอสังเกตการณด์าราศาสตร์วิทยุแห่งชาติกบั
เครือข่ายการแทรกสอดระยะไกล ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ทวีปแอฟริกา และทวีปยโุรป 

เมตร และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เมตร โดยกล้องโทรทรรศน์
วิทยุท้ังสองกล้องจะท างานสนับสนุนกันเพื่อใช้ในการวิจัยทางดารา
ศาสตร์และการเป็นสถานีเชื่อมต่อของภูมิภาคและร่วมสังเกตการณ์
กับเครือข่าย  VLBI ของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก ทวีป
ออสเตรเลีย และเครือข่าย VLBI อื่น ๆ ของโลก 

กล้อง โทรทรรศน์ วิทยุ แห่ งชาติ ของ
ประเทศไทย ใช้ต้นแบบและพัฒนามาจาก
กล้องโทรทรรศน์วิทยุเยเบส ฐานรากมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 18 เมตร 
ซึ่งถือว่าใช้พื้นท่ีน้อยมาก ตัวอาคารฐาน
รากมีความสูงประมาณอาคาร 3  ชั้น 
ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการนักดารา
ศาสตร์และห้องเก็บอุปกรณ์รับสัญญาณ
วิทยุ  ส่ วนห้องรับสัญญาณเป็นแบบ
แนสมิท (Nasmyth) ขนาด 8x9 เมตร ซึ่ง
ใหญ่ กว่ าห้ อง รับสัญญานของกล้อ ง
โทรทรรศน์วิทยุท่ัวไปเกือบ 2 เท่า (กล้อง
โทรทรรศน์วิทยุ ท่ัวไปมีขนาดห้องรับ
สัญญาณประมาณ  4x4 เมตร) กล้อง
โทรทรรศน์ วิทยุ แห่ งชาติ รับความถี่
ค ลื่ น วิ ท ยุ ไ ด้ ถึ ง  1 0 0   กิ
กะเฮิร์ตซ์  เทียบเท่ากล้องโทรทรรศน์
วิทยุของประเทศเกาหลี  และ ญี่ปุ่น 
จุดเด่นอีกข้อคือ มีห้องเก็บอุปกรณ์รับ
สัญญาณอยู่ในตัวกล้อง ช่วยให้สามารถ
ควบคุมสภาวะแวดล้อมและอุณหภูมิได้ดี 
ซึ่ ง จะมี ผลต่ อประสิ ทธิ ภ าพการรั บ
สั ญ ญ า ณ วิ ท ยุ  โ ด ย มี ก า ห น ด แ ผ น
ด าเนินการก่อสร้างระหว่างปี พ.ศ. 2560-
2563 คาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จ เริ่มใช้
งานประมาณปี พ.ศ. 2564 

ส าหรับกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติของ
ประเทศไทย ประเทศไทยได้ลงนามใน
สัญญาการจัดซื้อกล้องโทรทรรศน์วิทยุ 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร กับ
บริษัทเอ็มทีเมคคาทรอนิกส์ จ ากัด ตั้งอยู่
ท่ีเมืองไมนซ์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
ซึ่ ง เ ป็ น ผู้ น า ร ะ ดั บ โ ล ก ด้ า น ก ล้ อ ง
โทรทรรศน์และเทคโนโลยีวิศวกรรมการ
สื่อสารในห้วงอวกาศลึก มีความเชี่ยวชาญ
ในการออกแบบ การพัฒนา การรวม 
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ระบบ การว่าจ้าง การฝึกอบรม การบ ารุงรักษา และ
การด าเนินงานส าหรับการสื่อสารและเสาอากาศ
ส าหรับอวกาศลึก กล้องโทรทรรศน์วิทยุและกล้อง
โทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง อุปกรณ์เมคคาทรอนิกส์
ต่างๆ  มีประสบการณ์การผลิตกล้องโทรทรรศน์และ
สายอากาศกว่ าห้ าสิ บปี  และมี ทีมวิ ศ วกรและ
ผู้ เ ชี่ ย วช าญ ท่ีมี คุ ณสมบั ติ ค รบถ้ วนพร้ อมด้ ว ย
ประสบการณ์และความสามารถสูง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์
ท่ีคุ้มค่าและมีคุณภาพสูงสุด มีผลงานการสร้างกล้อง
โ ท ร ท ร ร ศ น์ วิ ท ยุ เ ย เ บ ส ข น า ด เ ส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลาง 40 เมตร ของหอดูดาวเยเบส ราชอาณาจักร
สเปน กล้องโทรทรรศน์วิทยุพาร์คส์ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  64 เมตร ของหอดูดาวพาร์ค เครือรัฐ
ออสเตรเลีย กล้องโทรทรรศน์วิทยุเอฟเฟลส์เบอร์ก 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 เมตร ของสถาบันมักซ์
พลังก์ดาราศาสตร์วิทยุ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
เป็นต้น 

ในอนาคตประเทศไทยยังมีแผนติดตั้งกล้องโทรทรรศน์
วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13  เมตร และขยาย
เครือข่ายสถานีเชื่อมสัญญาณไปอีก 3 จังหวัด ได้แก่ 
อุบลราชธานี  กาญจนบุรี  และสงขลา เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของกล้องโทรทรรศน์วิทยุ โดยจะเชื่อมต่อ
และท างานร่วมกันเป็นเครือข่ายการแทรกสอด 

ระ ยะ ไ กลข อ งป ระ เทศ ไทย  (  Thai Very Long  
Baseline Interferometer Network : Thai VLBI 
Network) ส่งผลให้มีประสิทธิภาพเสมือนกับกล้อง
โทรทรรศน์วิทยุขนาดใหญ่ท่ีครอบคลุมพื้นท่ีท้ังประเทศ 
และสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย VLBI อื่น ๆ ท่ัวโลก
ได้อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการติดตั้งกล้อง
โทรทรรศน์วิทยุ 

นอกจากงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์แล้ว หอดูดาว
ดาราศาสตร์วิทยุดังกล่าว ยังสามารถใช้ในการศึกษา 
 

Credit: bucksnortobservatory.com 
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Credit: http://creationwiki.org/Astronomy 

วิจัยด้านยีออเดซี่และธรณีวิทยา โดยการใช้เทคนิคการ
วัดต าแหน่งท่ีเรียกว่า เครือข่ายการแทรกสอดระยะไกล
ยีออเดติกส์ของโลก  ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในวิธีวัต าแหน่งของ
แผ่นเปลือกโลกท่ีมีความแม่นย าสูง ข้อมูลดังกล่าวจะ
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทางการส ารวจ เช่น กองยี
ออเดซี่และยีออฟิสิกส์ กรมแผนท่ีทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย ในการสร้างและเชื่อมโยงโครงข่ายหมุด
หลักฐานทางยีออเดซี่และยีออฟิสิกส์เพื่อเป็นจุดควบคุม 
และอ้างอิงในงานส ารวจ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงการศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ของเปลือกโลกซึ่งมีผลกระทบต่อการเกิดภัยพิบัติบน
พื้นโลก เช่น การเกิดแผ่นดินไหว โดยความร่วมมือกับ
ภาควิ ช าธรณี วิ ทยา  และวิ ศ วกรรมส า รวจ  ใน
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานของประเทศ 

เนื่องจากการวิจัยดาราศาสตร์และฟิสิกส์ระดับรากฐาน
จ าเป็นต้องมีเครื่องมือท่ีใช้เทคโนโลยีระดับสูง การ
พัฒนาเทคโนโลยีด้วยตนเอง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ปัจจุบันข้อจ ากัดส่วนมากส าหรับงานวิจัยทางวิศวกรรม 
คือไม่มีโจทย์ท่ีท้าทายและเวทีส าหรับการน าไปใช้งาน
จริง กล้องโทรทรรศน์วิทยุ จะเปิดโอกาสให้เทคโนโลยี
ขั้นสูงได้รับการพัฒนาขึ้นจากบุคลากรด้านเทคนิคคน
ไทยหลายสาขา เช่น  วิศวกรรม โทรคมนาคม 
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ 

และศูนย์วิศวกรรมขั้นสูง ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการ
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและความร่วมมือ
ด้านเทคนิคขั้นสูงระหว่างหลายหน่วยงาน อาทิ ศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC)  ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  มหาวิทยาลัยหลาย
แห่งในไทย เครือข่าย VLBI  ของจีน เกาหลี ญี่ปุ่น 
สถาบันมักซ์พลังก์ดาราศาสตร์วิทยุ สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมัน เป็นต้น องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญท่ี
เกิดขึ้นไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะงานด้านดาราศาสตร์เท่านั้น 
ยังสามารถน าไปต่อยอดประยุกต์ส าหรับงานเทคโนโลยี
ขั้นสูงสาขาวิชาอื่น และภาคอุตสาหกรรมต่อไปใน
อนาคต  
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ประโยชน์ด้านอื่นๆ ของดาราศาสตร์วิทย ุ

การศึกษาด้านยีออเดซี่: นอกจากงานวิจัยดาราศาสตร์
แล้ว กล้องโทรทรรศน์วิทยุยังสามารถใช้ในการวิจัยชั้น
บรรยากาศและธรณีวิทยา เช่น เทคนิคการวัดต าแหน่ง
ท่ีเรียกว่า เครือข่ายการแทรกสอดระยะไกล ยีออเด
ติกส์ของโลก (Global Geodetic VLBI) เป็นวิธีวัด
ต าแหน่งของแผ่นเปลือกโลกท่ีมีความแม่นย าสูงท่ีสุด 
ข้อมูลท่ีได้จะเป็นประโยชน์ในการส ารวจและศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเปลือกโลก และการเกิด
แผ่นดินไหว 

การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์บรรยากาศ: คลื่นวิทยุจาก
เทหวัตถุ เคลื่อนท่ีผ่านและถูกเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
โดยโมเลกุลในชั้นบรรยากาศ เช่น น้ า ออกซิเจน และ
ไนโตรเจน ท าให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาชั้น
บรรยากาศและวัดค่าปริมาณ   ไอน้ าในอากาศเหนือ
สถานีได้อย่างแม่นย า ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยด้าน
การท าฝนหลวง และวางแผนจัดการอนุรักษ์ทรัพยากร
น้ า และป่าไม้ 

ที่มา: 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) 
https://public.nrao.edu 

Credit: researchgate.net (Ignazio Ciufolini) 

Credit: aq-ast.com 
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Credit: freepik 

สืบเนื่องมาจากเมื่อวันท่ี 18-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
ส านักงานท่ีปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุง
บรัส เซลส์  ได้ ร่ วมกับส านั ก งานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสถานเอกอัครราชทูต
ไทย ณ กรุงบรัสเซลล์ จัดการประชุมวิชาการนักเรียน
ไทยในทวีปยุ โรป (TSAC2018) ครั้ง ท่ี 7 ประจ าปี 
2560 ในหัวข้อ “การมุ่งเน้นน าความคิดสร้างสรรค์มา
พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์” ภายใต้แนวคิด “Bridging Academic Re-
search and Practical Implication: Knowledge 
Creation and Transferring” โดยมีหนึ่งกิจกรรมท่ี
น่าสนใจคือ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการน าองค์ความรู้และ
เทคนิคท่ีได้จากงานวิจัยนั้นมาประยุกต์เพื่อสร้างเป็น
ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ การบริการหรือนวัตกรรม  
ส านักงานท่ีปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุง
บรัสเซลส์ ขอน าตัวอย่างแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากงานวิจัยท่ีน่าสนใจมาน าเสนอดังนี้ 

แนวคิดที่ 1: พืชดดัแปลงพันธุกรรม 

ผลิตภัณฑ์พืชดัดแปลงพันธุกรรมภายใต้ชื่อสินค้า 
“Beauty leaves” เป็นต้นพืชท่ีมีการผลิตโปรตีนท่ี
ช่วยลดการเกิดริ้วรอยก่อนวัย อย่าง Human growth 
factor โปรตีน ช่วยให้ผู้บริโภคท่ีใช้สารจากพืชดังกล่าว
บ ารุงผิวหน้ามีผิวหน้าท่ีชุ่มชื่นยิ่งขึ้น ช่วยชะลอการเกิด
ริ้วรอย ชะลอความแก่ของผิวหน้า ส่งผลท าให้ผู้ใช้ดู
อ่อนเยาว์กว่าวัย อีกท้ังการท่ีผู้บริโภคสามารถซื้อต้น
กล้าของพืชดัดแปลงพันธุกรรมไปปลูกเองท่ีบ้านท าให้
เกิดความมั่นใจด้านความปลอดภัยจากการปนเปื้อน
สารเคมีอันตรายในสินค้า ลดปัญหาผู้บริโภคท่ีเกิด
อาการแพ้จากสารเคมีอันตราย 

แนวคิดผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างขึ้นมีองค์ความรู้มาจากการ
ผลิตโปรตีนท่ีช่วยลดการเกิดริ้วรอยก่อนวัย อย่าง Hu-
man growth factor โปรตีน โดย Human growth 
factor gene ถูกสกัดออกมาจากเซลล์มนุษย์ จากนั้น
จะถูกขนถ่ายด้วยแบคทีเรียจ าเพาะ Agrobacteria เข้า
สู่เซลล์พืชต้นแบบอย่าง Arabidopsis thaliana ซึ่ง 
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สามารถปลูกได้ง่ายในประเทศไทย  เมื่อโปรตีนดังกล่าว
ถูกแสดงออกในพืชต้นแบบแล้ว เราสามารถน าใบของ
ต้น Arabidopsis thaliana มาขยี้ให้ละเอียด จากนั้น
น ามาทาบนใบหน้าได้ทันที  พืชดัดแปลงพันธุกรรมท่ี
ถูกพัฒนาขึ้นไม่มีสารเคมีปนเปื้อน อีกท้ังยังสามารถ
ช่วยบ ารุงผิวหน้า เพิ่มความชุ่มชื้นและลดรอยเหี่ยวย่น
บนใบหน้าได้ดี  นอกจากนี้แนวคิดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
พืชดัดแปลงพันธุกรรมจักมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
3D printer ใช้เพื่อพิมพ์รูปแบบกระถางต้นไม้พลาสติก
ท่ีย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ซึ่งผนังภายในของ
กระถางถูกบรรจุด้วย nanoparticles ท่ีมีสารอาหาร/
แร่ธาตุ ท่ีจ าเป็นและจ าเพาะต่อการเจริญเติบโตของพืช
ต้นแบบ เมื่อเติมน้ าลงในกระถางก็จะมีการปลดปล่อย
สารอาหารแบบ controlled release ท าให้สะดวกต่อ
การปลูก และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 

แนวคิดที่ 2: เครื่องพิมพ์พลาสเตอร์ปิดแผล 

 

 

 
 

เครื่องพิมพ์พลาสเตอร์ปิดแผล ท่ีสามารถพิมพ์พลา
สเตอร์ปิดแผลท่ีมีขนาดพอดีกับแผล ไม่ว่าขนาดของ
แผลจะเล็กหรือใหญ่ ท าให้ส่วนท่ีเป็นเนื้อผ้าท่ีมีตัวยา
ส าหรับป้องกันการอักเสบนั้นสัมผัสได้โดยตรงกับ
บาดแผล ในส่วนท่ีเป็นกาว จะท าการปรับเปลี่ยนชนิด
กาวให้สมดุลกับลักษณะของผิวท่ีมีขนมากหรือน้อยได้ 
ช่วยลดอาการเจ็บปวดจากการดึงพลาสเตอร์ยาออก
จากแผล อีกท้ังสามารถพิมพ์พลาสเตอร์ปิดแผลให้มีสี
กลืนกับสีผิวของผู้ใช้ได้ 

แนวคิดคิดเร่ิมต้นมาจากพลาสเตอร์ปิดแผลในปัจจุบันมี
ขนาดไม่พอดีกับขนาดแผลท่ีอาจเกิดขึ้นได้ในทุกส่วน
ของร่างกาย เช่น มีบาดแผลขนาดเล็กท่ีนิ้วมือ แต่พลา
สเตอร์มีขนาดใหญ่เกินไป หรือแผลขนาดใหญ่ท่ีขาจาก
อุบัติเหตุจักรยานล้ม แต่พลาสเตอร์ยาท่ัวไปมีขนาดเล็ก
จนเกินไปไม่สามารถปิดแผลได้ท้ังหมด ดั้งนั้นหากเรา 
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สามารถสร้างพลาสเตอร์ยาส าหรับปิดแผลซึ่งมีขนาด
พอดีกับขนาดของบาดแผลขึ้นมาใช้ได้เอง จักเป็นการดี
และสะดวกอย่างยิ่ง 

การท างานเริ่มต้นจากการสแกนบาดแผล แล้วใช้
โปรแกรมค านวณหาขนาดบาดแผลท่ีเล็กท่ีสุด เมื่อ
ทราบขนาดบาดแผลแล้ว เครื่องพิมพ์สามมิติจะท าการ
สร้างพลาสเตอร์ แล้วพิมพ์ออกมา ซึ่งสามารถพิมพ์
ออกมาได้ขนาดท่ีเหมาะสมกับขนาดของบาดแผล และ
สามารถพิมพ์ได้ครั้งละหลายชิ้น 

แนวคิดที่ 3: แว่นตาอจัฉริยะ 

 

 

 

 

แว่นตาเป็นอุปกรณ์พื้นฐานท่ีผู้มีปัญหาทางด้านสายตา
มักจะสวมใส่เป็นประจ าแต่ก็ยังมีข้อจ ากัดอยู่มาก เช่น 
ราคาแพง ไม่คงทน ฟังก์ชันการใช้งานจ ากัด เป็นต้น  
แว่นตาอัจฉริยะถูกคิดขึ้นมาเพื่อพยายามลดปัญหา
เหล่านั้น โดยท าจากวัสดุราคาถูก สามารถเชื่อมต่อกับ
อินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือได้ และสื่อสารโดยตรง 

กับสมองได้  ฟังก์ชันการท างานเหล่านี้จะท าให้ผู้ท่ีมี
ปัญหาด้านสายตาต้องการแค่แว่นตาอัจฉริยะเพียงอัน
เดียว ปัญหาลืมแว่นตายังสามารถแก้ไขได้เนื่องจาก
แว่นตาอัจฉริยะจะส่งเสียงเตือนเมื่อแว่นตาถูกปล่อยลืม
ท้ิงไว้ 

โดยแว่นตาอัจฉริยะถูกพัฒนามาจากเลนส์น้ ามีต้นทุน
การผลิตท่ีถูก และสามารถควบคุมได้เพื่อปรับระยะ
โฟกัสของเลนส์โดยอัตโนมัติ   การอ่านและบันทึกคลื่น
สมองจาก EEG และ High speed brain computer 
interfacing technologies ในการสั่งการการท างาน
ของแว่นตา สัญญาณภาพท่ีเห็นไม่ชัดเจนจากสมองจะ
ควบคุมระยะโฟกัสของเลนส์จนสมองรับรู้สัญญาณภาพ
ท่ีชัดเจน นอกจากนี้ล าโพงขนาดเล็กบนแว่นตาสามารถ
เลือกให้เล่นเพลงคลาสสิกเพื่อผ่อนคลายสมองได้ หรือ
ตั้งเป็นข้อความเตือนได้ และมีการเชื่อมต่อกับระบบ
อินเตอร์เน็ตและระบบคลาวด์ 

หากสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออยากทราบ
แนวคิดอื่น ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
สามารถอ่านได้ท่ี รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
นโยบาย ของส านักงานท่ีปรึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ประจ าเดือนมิถุนายน 
2561 (www.thaiscience.eu) 
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