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ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ด้ในสมเด็
านดาราศาสตร์
จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงให้ความสนพระทัยปรากฏการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์
โดยเสด็จทอดพระเนตรปรากฏการณ์ดังกล่าวอยู่บ่อยครั้ง
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งวัตถุท้องฟ้าต่างๆ
และทรงใช้กล้องโทรทรรศน์ในการบันทึกภาพ
วัตถุท้องฟ้าไว้ด้วย
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เสด็จทอดพระเนตร
สุริยุปราคาเต็มดวง
ที่จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2538

•

• เรื่องจากปก : ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้านดาราศาสตร์
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
• บทความพิเศษ : เมิร์ส (MERS) โรคใหม่จากอูฐ ?

• หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก : Smart Helmet
หมวกกันน็อคอัจฉริยะ ติด GPS ในตัว
• สารคดีวิทยาศาสตร์ : รัมฟิอุส-ชายตาบอดยอดนักพฤกษศาสตร์
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Editor’s Note

Cover Story
จุมพล เหมะคีรินทร์

อิ่มเอมใจกับพระราชกรณียกิจด้านวิทยาศาสตร์
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
	สาระวิทย์ในสามฉบับที่ผ่านมานี้ ผมมีโอกาสค้นคว้าข้อมูล และ
ศึกษาเรื่องราวพระราชกรณียกิจด้านวิทยาศาสตร์เพียงส่วนหนึ่ง (ขอเน้น
ย้ำนะครับว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น) ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี เพื่ อ นำมาเสนอเป็ น บทความ cover story
ในสาระวิทย์ และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์เนื่องในโอกาส
เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบในปีนี้
	ต้องบอกว่า เมือ่ ยิง่ ค้นคว้าข้อมูลก็ยงิ่ รูส้ กึ ทึง่ และอิม่ เอมใจในความ
สนพระทัยของพระองค์ในเรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์ครับ ดังเช่นเรื่อง
ของความหลากหลายทางชีวภาพ จนเป็นทีม่ าของการก่อตัง้ โครงการอนุรกั ษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) หรือความสนพระทัยในโครงสร้างขนาดจิว๋ ของ
วัตถุต่างๆ จึงได้เสด็จพระราชดำเนินมาใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope) ที่ศูนย์นาโน
เทคโนโลยีแห่งชาติ (นานโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อศึกษาและถ่ายภาพวัตถุดังกล่าว และ
เรือ่ งราวของดาราศาสตร์ ซึง่ พระองค์ใส่พระทัยมาอย่างยาวนานกว่า 25 ปี
โดยมีโอกาสเสด็จทอดพระเนตรปรากฏการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์และ
วัตถุท้องฟ้าอยู่บ่อยครั้ง รวมทั้งการได้ทรงเสด็จประกอบพระกรณียกิจ
ทางด้านดาราศาสตร์มาเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
สาระวิทย์ฉบับนี้ จึงขอนำเสนอเรื่องราว “ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ทางด้ า นดาราศาสตร์ ในสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ
ของพระองค์ ในความสนพระทั ย วั ต ถุ ท้ อ งฟ้ า ต่ า งๆ โดยบั น ทึ ก ภาพ
ผ่านกล้องโทรทรรศน์โดยตรง และผ่านกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติ
ซีกฟ้าใต้ ซึง่ ตัง้ อยูท่ หี่ อดูดาว Cerro Tololo Inter-American Observatory
(CTIO) สาธารณรัฐชิลี (ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)) โดยควบคุมกล้องระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
	ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ฯ ในบทความ cover story ในสาระวิทย์ฉบับนี้
ส่วนหนึ่งได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสมาคมดาราศาสตร์ไทย ส่วนหนึ่ง
แสดงเป็นนิทรรศการที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ
อีกส่วนหนึ่งแสดงเป็นนิทรรศการโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) เมื่อมีกิจกรรมภายนอก ครับ

จุมพล เหมะคีรินทร์
บรรณาธิการบริหาร
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เสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552

เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิด “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ
๗ รอบ พระชนมพรรษา” ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 หอดูดาวแห่งนี้ดำเนินการโดย
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาระวิทย์ฉบับที่แล้ว ได้เสนอเรื่องราวและภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทางด้านนาโนไปแล้ว
ฉบับนี้จะขอนำเสนอภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ฯ ทางด้านดาราศาสตร์บ้างครับ ซึ่ง
พระองค์มคี วามสนพระทัยเป็นอย่างยิง่ ทรงโปรดทอดพระเนตรปรากฏการณ์
ท้องฟ้าอย่างสม่ำเสมอทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เช่น เสด็จทอดพระเนตร
ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2538 ที่จังหวัด
นครราชสี ม า และที่ ส าธารณรั ฐ ประชาชนจี น เมื่ อ วั น ที่ 22 กรกฎาคม
2552 เสด็จทอดพระเนตรกิจการของหอดูดาวยูนนาน เมืองคุนหมิง เสด็จ
ไปเยื อ นหอดู ด าวที่ ป ระเทศชิ ลี นอกจากนี้ พ ระองค์ ยั ง ได้ เ สด็ จ ประกอบ
พระกรณียกิจทางด้านดาราศาสตร์กับทางสมาคมดาราศาสตร์ไทย และ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อเนื่องเสมอมา เป็นเวลายาวนานกว่า 25 ปี
	เนื่องจากพระองค์ใฝ่พระทัยในด้านดาราศาสตร์ ทรงส่งเสริมและมี
พระราชดำริในโครงการทางด้านดาราศาสตร์ ทำให้ประเทศไทยมีการพัฒนา
ทางด้านดาราศาสตร์แบบก้าวกระโดด ดังนัน้ บุคลากรในวงการนักดาราศาสตร์
ไทยจึงเทิดทูนพระองค์วา่ เป็น “เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์” และจากการทีพ่ ระองค์
ทรงเสด็จทอดพระเนตรปรากฏกาณ์สำคัญทางดาราศาสตร์และวัตถุท้องฟ้า
อยู่บ่อยครั้ง จึงได้มีโอกาสถ่ายภาพปรากฏการณ์และวัตถุท้องฟ้าไว้ด้วย โดย
บันทึกภาพผ่านกล้องโทรทรรศน์ ดังภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ส่วนหนึ่งที่ได้นำมา
เสนอนี้

เสด็จเยือนหอดูดาวที่ประเทศชิลี
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ซึ่งทาง
สดร.ได้นำกล้องโทรทรรศน์มาติดตั้ง
เพื่อเป็นกล้องโทรทรรศน์ของ
ประเทศไทยประจำซีกฟ้าใต้
อยู่ที่นี่ด้วย

ภาพ :

ดวงจันทร์วันเพ็ญ

(ภาพพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญลงเผยแพร่
ในอินเทอร์เน็ตทางโฮมเพจสมาคมดาราศาสตร์ไทย)

บันทึกเมื่อ : วันที่ 22 เมษายน 2540 เวลา 20:20 น.
สถานที่ : ดาดฟ้าอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
บันทึกโดย : กล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงแบบชมิดต์แคสซิเกรน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ความยาวโฟกัส
2032 mm. f/10 ใส่ Reducer/Corrector f/6.3
ฐานตั้งกล้อง แบบเยอรมันอิเควทอเรียล ฟิล์ม
Fuji ISO 800 เปิดหน้ากล้องนาน 1/500 วินาที

เสด็จทอดพระเนตรวัตถุท้องฟ้าที่ “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา” ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556

เสด็จทอดพระเนตรกลุ่มดาวและวัตถุท้องฟ้าต่างๆ ณ สำนักงานชลประทานที่
1 จังหวัดเชียงใหม่ ทรงโปรดฯ ให้ สดร.จัดนิทรรศการภาพถ่ายทางดาราศาสตร์
และตั้งกล้องโทรทรรศน์ถวาย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557
มิถุนายน 2558
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ภาพ :

ดาวอังคาร

(ภาพพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญลงเผยแพร่
ในอินเทอร์เน็ตทางโฮมเพจสมาคมดาราศาสตร์ไทย)

บันทึกเมื่อ : วันที่ 22 เมษายน 2540 เวลา 20:35 น.
สถานที่ : ดาดฟ้าอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
บันทึกโดย : กล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงแบบชมิดต์แคสซิเกรน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 นิ้ว ความยาวโฟกัส
2800 mm. f/10 ใส่เลนส์ตาขนาด 5 mm.
กำลังขยายภาพ 560 เท่า ฐานตั้งกล้องแบบ
อิเควทอเรียล G-11 Losmandy
ฟิล์ม ฟูจิ ISO 800 เปิดหน้ากล้องนาน 2 วินาที

ภาพ :

จตุรวรกาลมงคล

ภาพเสี้ยวของดวงอาทิตย์ที่ถูกเงาของดวงจันทร์
บดบัง ก่อนเกิดคราสเต็มดวง บันทึกในคราวเสด็จ
พระราชดำเนิน ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จตุรวรกาลมงคล
หมายถึง วาระอันมี 4 สิ่งมงคลปรากฏอยู่ใน
ท้องฟ้าในขณะเดียวกัน ได้แก่ พระอาทิตย์ พระจันทร์
พญาอินทรี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

บันทึกเมื่อ : วันที่ 22 กรกฎาคม 2552
เวลา 09:32:33 น.

สถานที่ :

เมืองจินซาน มณฑลเซี่ยงไฮ้
สาธารณรัฐประชาชนจีน
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เนบิวลานายพราน

(The Great Orion Nebula,
M42, NGC1976)  

เป็นเนบิวลาใหญ่ในกลุ่มดาวนายพราน (M42 Orion
Nebula) อยู่ทางใต้ของเข็มขัดโอไรออนในกลุ่มดาว
นายพราน ถือเป็นหนึ่งในเนบิวลาที่สว่างที่สุดและ
สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า อยู่ห่างจากโลก
ประมาณ 1,300 ปีแสง จัดเป็นเนบิวลาเปล่งแสง
(Emission Nebula) ทีม่ แี สงสว่างในตัวเอง เกิดจาก
การเปล่งแสงของอะตอมของไฮโดรเจน เนื่องจาก
ได้รับพลังงานจากดาวฤกษ์ภายในเนบิวลา

บันทึกเมื่อ : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
สถานที่ : พระตำหนักธงน้อย จังหวัดน่าน
บันทึกโดย : กล้องโทรทรรศน์ takahashi TOA150

บันทึกโดย : กล้องถ่ายภาพส่วนพระองค์
4

ภาพ :

มิถุนายน 2558

ภาพ :

M17 Swan Nebula
หรือ เนบิวลารูปหงส์

เป็นเนบิวลาเปล่งแสงในกลุ่มดาวคนยิงธนู
มีขนาดประมาณ 15 ปีแสง และอยู่ห่าง
จากโลกประมาณ 5,000-6,000 ปีแสง

บันทึกเมื่อ : วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
สถานที่ : อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ
บันทึกโดย : กล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติซีกฟ้าใต้

ดำเนินการโดยสถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัง้ อยูท่ ่ี Cerro Tololo Inter-American Observatory
(CTIO) สาธารณรัฐชิลี โดยควบคุมระยะไกลผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ภาพ :

ภาพ :

47 Tucanae

เป็นกระจุกดาวทรงกลมอยู่ห่างจากโลก 16,700
ปีแสง ขนาด 120 ปีแสง เป็นกระจุกดาวทรงกลม
ที่สว่างที่สุดเป็นอันดับสองบนท้องฟ้า

บันทึกเมื่อ : วันที่ 30 กรกฎาคม 2557
สถานที่ : พระตำหนักบ้านสวนปทุม จังหวัดปทุมธานี
บันทึกโดย : กล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติซีกฟ้าใต้

ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตั้งอยูท่ ่ี Cerro Tololo Inter-American Observatory
(CTIO) สาธารณรัฐชิลี โดยควบคุมระยะไกลผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ดาวพฤหัสบดี  

เป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ มีมวล
มากกว่ามวลของดาวเคราะห์ที่เหลือทั้งหมดใน
ระบบสุริยะรวมกันถึง 2.5 เท่า ดาวพฤหัสบดีเป็น
ดาวยักษ์กา๊ ซ ประกอบขึน้ ด้วยก๊าซและเมฆหลายชนิด
เป็นชั้นซ้อนกัน

บันทึกเมื่อ : วันที่ 22 มกราคม 2556
สถานที่ : หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

พระชนมพรรษา อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโดย
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บันทึกโดย : กล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2.4 เมตร

ฟิลเตอร์ :

Lum, R, G, B
มิถุนายน 2558
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ภาพ :

กาแล็กซีแบบกังหัน
(NGC6744)

เป็นกาแล็กซีแบบกังหันอยูห่ า่ งจากกาแล็กซีทางช้างเผือก
ออกไป 30 ล้านปี นักดาราศาสตร์เชื่อว่า กาแล็กซี
NGC6744 เป็นกาแล็กซีหนึง่ ทีม่ ลี กั ษณะรูปร่างลักษณะ
ทางกายภาพใกล้เคียงกับกาแล็กซีทางช้างเผือกของ
เรามากที่สุด

ภาพ :

Triangulum Galaxy (M33)

M33 หรือ Triangulum Galaxy เป็นกาแล็กซีทอ่ี ยู่
ห่างจากโลกประมาณ 3 ล้านปีแสงในกลุ่มดาว
สามเหลี่ยม (Triangulum Constellation) เป็น
กาแล็กซีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามของกลุ่ม
กระจุกกาแล็กซีท้องถิ่น ซึ่งรวมกลุ่มกาแล็กซีต่างๆ
ในละแวกกาแล็กซีเพื่อนบ้านรวมไปถึงกาแล็กซี
ทางช้างเผือกของเราและกาแล็กซีแอนโดรเมดา

บันทึกเมื่อ : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557
สถานที่ : หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

บันทึกเมื่อ : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557
สถานที่ : หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

บันทึกโดย : กล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติซีกฟ้าใต้

บันทึกโดย : กล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

นครราชสีมา ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดำเนินการโดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัง้ อยูท่ ่ี Cerro Tololo Inter-American
Observatory (CTIO) สาธารณรัฐชิลี
โดยควบคุมระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

นครราชสีมา ดำเนินการโดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

0.5 เมตร

ฟิลเตอร์ : Lum, R, G, B
เวลาเปิดหน้ากล้อง : ประมาณ 2 ชั่วโมง

ขอขอบคุณ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่เอื้อเฟื้อภาพและข้อมูล
แหล่งข้อมูลและแหล่งภาพเพิ่มเติม
http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9580000014563
http://thaiastro.nectec.or.th/royal/princess.html
http://thaiastro.nectec.or.th/royal/princess2.html
http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/1057-princess-sirindhorn-sky-objects
http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/236-2013-02-01-07-47-51
http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/237-fd
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ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย
กองบรรณาธิ ก าร

เทคโนโลยี
ช่วยวิเคราะห์โรค
“ธาลัสซีเมีย”
เป็นโรคทีเ่ กิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม เกีย่ วกับการสร้างเม็ดเลือดแดง ทำให้เกิด
“ธาลั
ส
ซี
เ
มี
ย
”
ภาวะโลหิตจาง ความรุนแรงของโรคมีตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้
ปัจจุบนั ประเทศไทยมีผปู้ ว่ ยธาลัสซีเมียมากกว่า 600,000 คน และยังมีคนทีม่ ยี นี พาหะของโรคนีอ้ กี กว่า 10 ล้านคน
ล่าสุดนักวิจัย สวทช. ได้คิดค้นร ะบบ CDSS หรือ clinical decision support system ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยแพทย์ใน
การวินิจฉัยโรค เพื่อช่วยป้องกันและควบคุมอุบัติการณ์ของโรคธาลัสซีเมียที่จะเกิดในอนาคต
	นักวิจัย สวทช. พัฒนาระบบ Thalassemia CDSS ช่วยแปลผลชนิดของธาลัสซีเมีย พาหะธาลัสซีเมีย และ
ฮีโมโกลบินผิดปกติจากเครื่องตรวจยืนยันแบบ LPLC หรือ เครื่องวิเคราะห์ระบบโครมาโตกราฟีแรงดันต่ำ
อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นนี้ จะดักจับสัญญาณภาพที่ออกจากเครื่อง LPLC ด้วยอุปกรณ์สมองกลฝังตัว เพื่อ
แปลงรหัสของภาพดังกล่าวออกเป็นตัวเลขและตัวอักษรที่สามารถนำไปแปลผลชนิดของธาลัสซีเมีย
ร่วมกับข้อมูลของเม็ดเลือดแดงอื่นๆ อาทิ ค่า MCV, ค่าร้อยละของฮีโมโกลบิน
	 ระบบนี้สามารถช่วยให้แพทย์วินิจฉัยชนิดของโรคธาลัสซีเมียที่ได้จากการวิเคราะห์โดย
เครือ่ ง LPLC ได้อย่างแม่นยำ และยังสามารถต่อเข้ากับระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาล
หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลที่นำไปใช้ในการป้องกันและ
ควบคุมอุบัติการณ์ของโรคธาลัสซีเมียในประเทศไทยต่อไปได้
อีกด้วย

สำนั
ก
งาน
ข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย การทดสอบฤทธิ์

ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านการแบ่งตัวของเซลล์ ของสารสกัด
เอทานอลจากเมล็ดทับทิม (Punica granatum L., PSEE) ในเซลล์
มะเร็งหลายๆ ชนิดของมนุษย์ พบว่า สารสกัดจากเมล็ดทับทิม
มีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดกระบวนการออกซิเดชันของไขมัน (lipid
peroxidation) ที่ ดี มี ฤ ทธิ์ ต้ า นการแบ่ ง ตั ว ของเซลล์ ม ะเร็ ง
ต่อมลูกหมากชนิด LNCaP และการทดสอบกับเซลล์มะเร็งเต้านม พบว่ามีค่าความเข้มข้นที่
สามารถยับยัง้ การแบ่งตัวได้ 50% (IC50) การวิเคราะห์ทางเคมีพบว่า สารสกัดจากเมล็ดทับทิม
มีสาร punicic acid เป็นส่วนประกอบหลัก (72.8%) และยังอุดมไปด้วยสารในกลุ่ม
glycolipids, phospholipids และกรดไขมันจำเป็น เช่น α-linoleic และ α-linolenic
	 จากผลการทดลองดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า PSEE มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้าน
การแบ่งตัวของเซลล์ที่ดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับ
ต้านมะเร็งต่อไป
แหล่งข้อมูล
http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1075
แหล่งภาพ
http://www.anniesremedy.com/herb_detail518.php
มิถุนายน 2558
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เรื
อ
่
งของ
“ผมร่วง” ดูจะเป็นปัญหา
ของใครหลายๆ คน ไม่ว่าชายหรือหญิง งานวิจัยล่าสุดซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ศึกษา
ฤทธิ์กระตุ้นการงอกของเส้นผมของสารสกัด 50% เอทานอลจากดอกคำฝอย
ซึง่ อุดมไปด้วยสาร hydroxysafflor yellow A ในเซลล์ dermal papilla และ
human keratinocytes (HaCaT) (เซลล์ท้ังสองนี้มีผลต่อการงอกของเส้นผม
ของคน) พบว่าสารสกัดที่ความเข้มข้น 0.005-1.25 มก./มล. จะกระตุ้นการเพิ่ม
จำนวนของเซลล์ทง้ั สองชนิด ได้ 166.02 ± 4.89% และ 114.83 ± 6.83% ตามลำดับ
และสารสกัดที่ความเข้มข้น 0.25-1.00 มก./มล. มีฤทธิ์เพิ่มการแสดงออกของ mRNA
ที่เกี่ยวข้องกับการงอกของเส้นผม และลดการแสดงออกของ mRNA ที่เกี่ยวข้องกับ
การหลุดร่วงของเส้นผม
	นอกจากนี้ สารสกัดดอกคำฝอยทีค่ วามเข้มข้น 50-200 มคก./มล.
ยังมีผลเพิม่ ความยาวของเซลล์รากผม (hair follicles) ของหนูเม้าส์
ได้เทียบเท่ากับยา minoxidil (50 มคก./มล.) ซึ่งเป็นยาที่มีผลต่อ
การงอกของเส้นผม
	และเมือ่ ทาสารสกัดฯ ขนาด 0.05, 0.1 และ 0.5 มก./มล. ลงบนผิวหนัง
ทีถ่ กู โกนขนของหนูเม้าส์ เป็นเวลา 15 วัน พบว่าสารสกัดฯ ทีค่ วามเข้มข้น
0.1 มก./มล. สามารถกระตุน้ การงอกของเส้นขนของหนูได้เทียบเท่ากับยา
minoxidil ทีค่ วามเข้มข้นเดียวกัน และไม่ทำให้ผวิ หนังเกิดการระคายเคือง
หรือเกิดการเปลีย่ นแปลงสภาพของเส้นขน
	
สรุปว่าสารสกัดจากดอกคำฝอยมีศกั ยภาพในการทีจ่ ะนำมา
ใช้เป็นสารกระตุน้ การงอกของเส้นผมได้
แหล่งข้อมูล

http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1077
แหล่งภาพ
http://takenrayong.blogspot.com/2014/12/blog-post_51.html

ฉบับที่ 25
ตามที
ส
่
าระวิ
ท
ย์
คอลัมน์ cover story ได้นำเสนอบทความเรื่อง

พรรณไม้ในพระนาม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (เพิ่มเติม)

สิง่ มีชวี ติ ในพระนามสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี นัน้ ยังมีพรรณไม้ในพระนามฯ
เพิม่ เติมอีกดังนี้

ไอยริศ

Zingiber sirindhorniae Triboon & Keerat
	พื ช ชนิ ด ใหม่ ข องโลกในวงศ์ ขิง ข่ า (Zingiberaceae) สำรวจพบโดย
ดร.ปราโมทย์ ไตรบุญ นักวิจัยจาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย โดยพบบริเวณภูเขาหินปูนเขตแห้งแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี
พ.ศ. 2552 ทีร่ ะดับความสูง 300-500 เมตร เป็นพืชล้มลุกอายุหลายปี มีลำต้นอยูใ่ ต้ดนิ
แตกใบขึน้ มาสูง 20-30 เซนติเมตร ออกดอกสีมว่ ง บานในเดือนมิถนุ ายนถึงสิงหาคม
ออกผลในเดือนตุลาคม มีสถานภาพเป็นพรรณไม้ถน่ิ เดียวและหายากในถิน่ กำเนิดตาม
ธรรมชาติ ได้รบั พระราชทานชือ่ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในปี พ.ศ. 2554

ธัญสิริน

Oryza hybrid

ภาพโดย ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น

ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่นามพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 โดยการพัฒนาสายพันธุจ์ ากข้าวเหนียว กข6 ให้ตา้ นทานโรคไหม้
โรคขอบใบแห้ง และมีตน้ เตีย้ ไม่คอ่ ยหักล้ม จึงมีผลผลิตได้สงู ถึง 1,000 กก./ไร่ นิยมปลูกในภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พัฒนาโดย ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพ
แห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมการข้าว และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
8
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เด็กไทยเจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศ

“โครงงานวิทย์ฯ”
ระดับมัธยมศึกษาที่ใหญ่
ที่สุดในโลก

กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดแถลงข่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนไทยที่ได้รับรางวัลจากการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาที่ใหญ่ท่ีสุด
ในโลก ณ เมืองพิตต์สเบิรก์ มลรัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 2 เวที
ได้แก่ อินเทล ไอเซฟ 2015 (Intel International Science and Engineering
Fair 2015) (Intel ISEP) ครัง้ ที่ 66 และ ไอสวีป (I-SWEEEP 2015) ครัง้ ที่ 8
สามารถคว้ารางวัลได้หลายรางวัล
เวที Intel ISEP 2015 ประเทศไทยส่งเข้าประกวดทัง้ สิน้ 11 โครงงาน
มีนกั เรียนทีเ่ ข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 1,700 คน จาก 75 ประเทศ นักเรียนไทย
สร้างชือ่ ด้วยการคว้ารางวัลดังนี้
• ผลงานเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการพ่นใยผลิต
แผ่นใยไหม” โดย นางสาวสุทธิลกั ษณ์ รักดี นายนัทธพงศ์ เชือ้ ศิรถิ าวร
และนายธนานนท์ หิรณ
ั ย์วาณิชชากร จากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
จังหวัดเชียงราย ชนะเลิศอันดับ 1- Grand Award ประเภทสัตวศาสตร์
นอกจากนีย้ งั ได้รบั รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากรางวัล First Physical
Science Award โดยทั้งสองรางวัล ได้รับทุนการศึกษารวม 5,000
เหรียญสหรัฐฯ และยังได้รบั เงินรางวัลชนะเลิศประจำสาขาการแข่งขัน
อีก 3,000 เหรียญสหรัฐฯ พร้อมทัง้ ได้รบั โอกาสเดินทางไปประเทศอิตาลี
เพือ่ ร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เยาวชนอีกด้วย
• ผลงานเรือ่ ง “ผลของสารสกัดหยาบจากหญ้าคาทีม่ ตี อ่ อัตราการรอดชีวติ
และอัตราการเจริญเติบโตของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและผลกระทบต่อ
แมลงตัวห้ำไข่เพลีย้ กระโดดสีนำ้ ตาล” โดย นายวสุ ชวนะสุพชิ ญ์ นางสาววณิชา
โคตรวงศ์ษา และนางสาวณัชมุกดา ไพบูลย์ จากโรงเรียนสาธิต ม.ขอนแก่น
(มอดินแดง) ได้รางวัลอันดับ 3 สาขาพฤกษศาสตร์ รับทุนการศึกษา 1,000
เหรียญสหรัฐฯ และได้รบั รางวัลพิเศษซึง่ สนับสนุนโดยบริษทั มอนซานโต
• ผลงานเรือ่ ง “บรรจุภณ
ั ฑ์ชวี ภาพจากเซลลูโลสในดอกบัว” โดย นายธีรพัฒน์
มาน้อย นายยุทธศาสตร์ สอนประสม และนายฤทธิกุล ธรฤทธิ์ และ

ผลงานเรือ่ ง “การดัดแปลงโครงสร้าง NANO MEMBRANE COMPACT
จากคาร์บอนโพรงเซลลูโลสที่ติดด้วยเม็ดสีคอมโพสิตกับ TiO2” ของ
นายปัณณวัฒน์ เพียรจัด และนางสาวอรวรรณ ทัศนเบญจกุล ทัง้ สองทีม
นีม้ าจากโรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี คว้ารางวัลอันดับ 3
สาขาวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม พร้อมทุนการศึกษาทีมละ 1,000 เหรียญสหรัฐฯ
• ผลงานเรื่อง “การพัฒนาสารยึดติดกล้ากล้วยไม้จากยางผลกาฝาก”
ของนายวัฒนะ ทำของดี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ได้รางวัลอันดับ 4 รับทุนการศึกษา 500 เหรียญสหรัฐฯ ในสาขาพฤกษศาสตร์
ส่วนเวที I-SWEEEP 2015 ประเทศไทยส่งโครงงานจำนวนสีโ่ ครงงาน
สาขาการจัดการสิง่ แวดล้อม เยาวชนไทยสามารถคว้ารางวัล 3 เหรียญทองแดง
และ 1 รางวัลชมเชย
รางวัลเหรียญทองแดง 3 โครงงาน ได้แก่
• โครงงาน “การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของลักษณะการเคลือ่ นที่ และ
การเปลี่ยนแปลงปริมาตรฟองอากาศเพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชันตรวจ
คุณภาพน้ำโดยใช้กล้องของอุปกรณ์พกพา” จากโรงเรียกรุงเทพคริสเตียน
โดย นายบุณยกร อัศวนิเวศน์ และนายกฤต กรวยกิตานนท์
• โครงงาน “หมวกกันน็อคสำหรับจักรยานรักษ์สง่ิ แวดล้อม” จากโรงเรียน
สุราษฎร์พทิ ยา โดย นายจักรพันธ์ กางกรณ์ นายพชรพล อภินนั ทชาติ
และนางสาวณัฐชยา แบนเพชร
• โครงงาน “โปรแกรม WAM สำหรับวิเคราะห์การบริหารจัดการน้ำทัง้ ระบบ
เพือ่ ลดผลกระทบจากการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ้ ชายฝัง่ อย่างยัง่ ยืน” จากโรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียน โดย นายปริตต์ วงศ์ตระกูล และนายภิวตั จงเจริญ
รางวัลชมเชย 1 โครงงาน ได้แก่
• โครงงาน “กระดาษซับน้ำมันทนไฟจากเส้นใยดอกธูปฤาษี” จากโรงเรียน
พระบางวิทยา โดย นางสาวสุวมิ ล ส่งศรีจนั ทร์ นางสาวเจนจิรา โตม่วง
และนางสาวสุวนันท์ มานิม่

มิถุนายน 2558

ฉบับที่ 27

Â‹ Í ÂâÅ¡¢Œ Í ÁÙ Å ¢‹ Ò ÇÊÒÃÇÔ · ÂÒÈÒÊµÃ à ¾× è Í ¤Ø ³

9

หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก

‘Smart Helmet’ หมวกกันน็อคอัจฉริยะ ติด GPS ในตัว
มองเห็นแผนที่ได้ที่หน้าจอแบบใสบนหน้ากากของหมวกกันน็อค
สำหรั
บ
หลายๆ คน จักรยานยนต์คือยานพาหนะที่สะดวกกว่ารถยนต์
เพราะสามารถลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอยได้โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ แต่ปญ
ั หา

อย่างหนึง่ ของเหล่านักบิดคือ ไม่สามารถดูแผนทีห่ รือเนวิเกเตอร์ได้สะดวกเหมือน
ผูข้ บั ขีร่ ถยนต์ หลายๆ ครัง้ ทีส่ งิ ห์นกั บิดต้องประสบปัญหาเวลาหลงทางแล้วต้อง
จอดเพื่อกางแผนที่ หรือต้องละสายตาจากถนนเพื่อก้มมองดูอุปกรณ์นำทาง
แบบ GPS เป็นระยะๆ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุบนท้องถนน
	
ด้วยเหตุนี้ บริษัท start-up ในกรุงมอสโค รัสเซีย จึงได้คิดค้นพัฒนา
หมวกกันน็อคอัจฉริยะขึ้นมาเรียกว่า LiveMap ซึ่งเป็นหมวกกันน็อคที่ติดตั้ง
ระบบนำทาง GPS เอาไว้ และปรากฏเป็นแผนทีด่ จิ ทิ ลั ออกมาทางหน้าจอแบบใส
บนหน้ากากของหมวกกันน็อค ทำให้ผู้ขี่จักรยานยนต์ไม่ต้องละสายตาออกจาก
ถนนเพื่อก้มมองแผนที่อีกต่อไป
	คุณ Andrei Artishchev ซีอีโอของบริษัท LiveMap บอกว่าหมวก
กันน็อครุ่นใหม่นี้มีทั้งระบบนำทาง GPS และระบบสั่งงานด้วยเสียง เพื่อที่ผู้ขี่
จักรยานยนต์จะได้ไม่ต้องจอดรถข้างถนนเพื่อใส่บ้านเลขที่ของจุดหมายปลาย
ทาง เพียงแค่พูดกับหมวกกันน็อคว่าอยากไปที่ไหน แผนที่ดิจิทัลก็จะปรากฏ
ต่อสายตาทันที
	คุณ Artishchev บอกว่าตนมีแนวคิดสร้าง Smart Helmet ตั้งแต่
7 ปี ก่ อ น โดยได้ แรงบั น ดาลใจจากหมวกกั น น็ อ คของนั ก บิ น ซึ่ ง มี ร ะบบ
GPS ติดอยู่ด้วย แต่หมวกนักบินนั้นมีราคาแพงมากคือตกใบละประมาณ
10,000–15,000 ดอลลาร์ หรือราว 300,000–500,000 บาท ตนจึงต้องการ
สร้างหมวกกันน็อคอัจฉริยะราคาถูกสำหรับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ โดยตั้งใจว่า
จะมีราคาไม่เกิน 2,000 ดอลลาร์ หรือ ราว 65,000 บาท
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	คุณ Artishchev ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาหลายคน ก่อนที่จะ
วางโครงการเป็นจริงเป็นจัง และได้ติดต่อกับบริษัท Google เพื่อใช้ระบบ
ปฏิบัติการ Android และแผนที่ของ Google ในหมวกกันน็อครุ่นใหม่นี้ 
เจ็ดปีต่อมา เขาพัฒนาหมวกกันน็อค LiveMap รุ่นแรกสำเร็จ โดยมี
หน้าจอที่สามารถแสดงผลได้หลายสี สามารถปรับความเข้มของแสงที่เข้าสู่
นัยน์ตาผู้ขับขี่ได้ และมีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของศีรษะผู้สวมใส่ด้วย
	คุณ Anatoly Sukhov บรรณาธิการนิตยสารจักรยานยนต์ Moto
Magazine ในรัสเซีย ชีว้ า่ ก่อนหน้านีม้ บี ริษทั ในสหรัฐฯ ทีเ่ คยนำ Smart Helmet
ออกขายแล้ว ชื่อว่า Skully แต่ปัญหาคือ Skully มีน้ำหนักมากเกินไปเกือบ
2 กิโลกรัม แต่หมวกกันน็อค LiveMap เบากว่าคือหนักเพียง 1.4 กิโลกรัม
ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะสำหรับสิงห์นักบิดทั่วไป อะไรก็ตามที่หนักกว่า 1.5
กิโลกรัม ไม่เรียกว่าเป็นหมวกกันน็อค 
LiveMap ตั้ ง เป้ า จะออกสู่ ต ลาดอเมริ ก าเหนื อ และยุ โรปในเดื อ น
สิงหาคมปีนี้ โดยตั้งราคาไว้ที่ $2,000 และหากประสบความสำเร็จด้วยดี
ก็มีแผนจะบุกตลาดทั่วโลก โดยเฉพาะตลาดเอเชียที่มีผู้ใช้จักรยานยนต์มากมาย
หลายประเทศ

รายงานจากผู้สื่อข่าว Zlatica Hoke / เรียบเรียงโดยทรงพจน์ สุภาผล
http://www.voathai.com/content/smart-helmet-ss/2705158.html

เมิร์ส (MERS)
อูฐ ?

โรคใหม่จาก

บทความพิเศษ

ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์, ฝ่ายสื่อสารวิทยาศาสตร์ สวทช.

ปรากฏตั
ระยะสองทศวรรษที
่ผ่านมานี้ โรคชื่อแปลกๆ ที่ไม่เคยพบเคยเห็นกันมาก่อน
วขึ้นมาเป็นระลอกๆ ไม่ว่าจะเป็นโรควัวบ้า ไข้หวัดนก โรคซาร์ส

และไข้หวัดใหญ่ 2009 ฯลฯ
	
เปิดเดือนมิถนุ ายน ค.ศ. 2015 มา ก็มขี า่ วผูเ้ สียชีวติ สองรายในประเทศ
เกาหลีใต้ จากโรคอุบัติใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยกันนักในชื่อ เมิร์ส (MERS) โดยเมื่อ
สืบสวนโรคกลับไปก็พบว่าต้นตอโรคคราวนีม้ าจากชายคนหนึง่ ทีเ่ ดินทางไปแถบ
ตะวันออกกลางก่อนหน้านี้
	
แต่ที่ต่างออกไปจากครั้งที่ผ่านมาก็คือมีการติดโรคอย่างกว้างขวาง
ในสถานพยาบาลทีผ่ เู้ สียชีวติ ทัง้ สองคนพักรักษาตัวนัน่ เอง ทำให้รฐั บาลเกาหลีใต้
ตั ด สิ น ใจปิ ด โรงเรี ย นหลายร้ อ ยแห่ ง และกั ก กั น โรคกั บ คนเกื อ บ 700 คน
ทั้งคนใกล้ชิดและบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยสองรายดังกล่าว เพื่อดูอาการและเพื่อ
ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อต่อไป
	
เมิร์ส (MERS) เป็นชื่อย่อของโรค มาจากชื่อเต็มว่า กลุ่มอาการโรค
ทางเดินหายใจจากตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome)
เนื่องจากพบครั้งแรกในประเทศซาอุดิอาระเบียในปี ค.ศ. 2012 ในเอกสารของ
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรียกโรคนี้ว่าเป็น “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
สายพันธุ์ใหม่ 2012”
	องค์การอนามัยโลกรายงานว่า มีผตู้ ดิ เชือ้ นับจากนัน้ มาถึงเดือนพฤษภาคม
ปีนี้ รวมแล้ว 1,150 คน ในจำนวนนี้เสียชีวิตไป 427 ราย หรือมีอัตราการตาย
ราว 1 ใน 3 ของผูต้ ิดเชื้อ ค่านีใ้ กล้เคียงกับอัตราการเสียชีวิตจากกาฬโรคในอดีต
และ “ค่าเฉลี่ย” การเสียชีวิตจากโรคอีโบลา แม้ว่าโรคอีโบลาบางสายพันธุ์อาจ
ทำให้เสียชีวิตสูงถึง 90%

แบบจำลอง 3 มิติของ MERS-CoV สร้างจากคอมพิวเตอร์ (ภาพจาก Wikipedia)

คำว่า “เมิร์ส” เป็นชื่อโรค ส่วนชื่อไวรัสที่ก่อโรคนี้จะเรียกย่อว่า MERSCoV (อ่านว่า เมิร์สโควี หรือบางคนอาจอ่านเป็น เมิร์สคอฟ ก็มี) โดย CoV
ย่อมาจาก Coronavirus ซึ่งเป็นชื่อวงศ์ไวรัสขนาดใหญ่ที่ก่อโรคหลากหลาย
ตั้งแต่โรคหวัดธรรมดา โรคปอดบวมจากเชื้อไวรัส ไปจนถึงโรคซาร์ส (SARS,
Severe Acute Respiratory Syndrome)
	
ถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่า โรคอุบัติใหม่จำนวนมากมีสาเหตุมาจากไวรัส
ซึ่งก็เป็นเพราะไวรัสมีสารพันธุกรรมที่สั้นกว่า (หรือมีรหัสพันธุกรรมน้อยกว่า)
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ และยังมีกลไกการเพิ่มจำนวนที่เอื้อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ
น้อยๆ จนทำให้ได้สายพันธุ์ใหม่ๆ เร็วนั่นเอง
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โรคเมิร์ส แพร่กระจายอย่างไร ?
	
ระยะแรกๆ ตรวจพบไวรัสชนิด MERS-CoV ในผู้ป่วยกระจายทั่วคาบ
สมุทรอาหรับ แต่ในระยะหลังมีรายงานผู้ป่วยนอกแถบตะวันออกกลางด้วย
โดยมักเป็นนักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจ ใน ค.ศ. 2013 พบผู้ติดเชื้อในประเทศ
ฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาด้วย
	
จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 2015 องค์การอนามัยโลกยืนยันว่า พบ
ผู้ติดเชื้อแล้วอย่างเป็นทางการใน 17 ประเทศครอบคลุม 4 ทวีปทั่วโลก (ยุโรป
แอฟริกา เอเชีย และอเมริกา) สำหรับในทวีปเอเชียเคยพบผูป้ ว่ ยโรคนีใ้ นประเทศ
มาเลเซียและฟิลิปปินส์ แต่ยังไม่พบรายงานผู้ป่วยในประเทศไทย

เชื้อนี้เริ่มต้นถือกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไร ?
	คาดหมายว่าโรคนี้เริ่มกลายพันธุ์เป็นไวรัสชนิดใหม่ในสัตว์ ก่อนจะแพร่
มายังคน แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนักว่าโรคนี้เกิดในสัตว์ใดก่อน การตรวจ
ภูมิต้านทานในแพะ วัว แกะ ควาย หมู และนกป่า ไม่พบภูมิต้านทานในสัตว์
เหล่านีเ้ ลย แต่ตรวจพบสายพันธุเ์ ชือ้ ไวรัสนีใ้ นอูฐทีอ่ ยี ปิ ต์ กาตาร์ และซาอุดอิ าระเบีย
โดยพวกมันมีลำดับสารพันธุกรรมคล้ายคลึงกับไวรัสที่พบในคน

ภาพไวรัส MERS-CoV ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (ภาพโดย US CDC)

	นอกจากนี้ ยั งพบภูมิต้านทานเชื้อนี้ในอูฐแถบตะวั น ออกกลางและ
แอฟริกา จึงเชื่อกันว่าอูฐน่าจะเป็นสัตว์นำโรคนี้ แม้ว่าตัวอูฐเองอาจไม่ปรากฏ
อาการป่วยให้เห็น แต่ก็มีโอกาสเช่นกันว่าอาจมีสัตว์นำโรคชนิดอื่นๆ อีก เพราะ
พบไวรัสที่คล้ายกันในค้างคาวด้วย

	การตรวจสอบย้อนหลังในห้องปฏิบัติการ จากตัวอย่างเลือดอูฐที่เก็บ
ในช่วงปี ค.ศ. 1983-1984 จากอูฐในซูดานและโซมาเลีย และปี ค.ศ. 1997 จากอูฐ
ในอี ยิ ป ต์ พบว่ า อู ฐ เหล่ า นี้ มี ภู มิ ต้ า นทานต่ อ ไวรั ส เมิ ร์ ส จึ ง เป็ น ไปได้ ว่ า เชื้ อ
MERS-CoV อาจกระจายก่อนหน้านี้มานานนับทศวรรษแล้วในอูฐ เพียงแต่ยัง
ไม่ปรากฏโรคให้เห็น
	
การตรวจสอบในห้องปฏิบัติการพบว่า อูฐที่ติดเชื้อแม้ไม่แสดงอาการ
ใดๆ แต่น้ำมูก น้ำตา น้ำนม เนื้อและอวัยวะต่างๆ รวมไปถึงฉี่และอึของมันยังมี
เชื้อที่พร้อมจะแพร่กระจายได้
	
วิ ธี ก ารติ ด เชื้ อ MERS-CoV จากคนสู่ ค นยั ง ไม่ ท ราบวิ ธี ก ารแน่ ชั ด
แต่ลักษณะรูปแบบการติดเชื้อทำให้เชื่อกันว่าโรคนี้ไม่ติดต่อทางลมหายใจ แต่
อาจติดต่อกันผ่านการสัมผัสกับสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูกหรือน้ำลายของผู้ป่วย
จากหลักฐานที่มีอยู่ โรคนี้ติดต่อสู่กันได้ค่อนข้างจำกัดเฉพาะผู้ที่อยู่หรือสัมผัส
กันอย่างใกล้ชิด เช่น คนในครอบครัวหรือจากผู้ป่วยสู่ผู้ให้บริการสาธารณสุข
กรณีการติดต่อกันเป็นวงกว้างในชุมชนใด การพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากพร้อมๆ
กันในประเทศเกาหลี จึงทำให้ต้องมีมาตรการที่เข้มข้นกว่าปกติ

อาการของโรคและการรักษา
	ผู้ป่วยที่เป็นโรคเมิร์ส จะมีอาการไอ เป็นไข้ หายใจติดขัด อาจมีอาการ
ปอดบวม หรือท้องเสียร่วมด้วย บางรายอาจมีอาการล้มเหลวของระบบหายใจ
และต้ อ งใช้ เ ครื่ อ งช่ ว ยหายใจ และบางรายอาจจะพบอาการมี ไ ตล้ ม เหลว
หรือมีอาการเลือดเป็นพิษ
	ผู้ป่วยที่ร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอเป็นพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุ
หรือผูท้ มี่ โี รคเรือ้ รัง เช่น โรคเบาหวาน โรคปอด หรือโรคมะเร็ง อาจมีอาการรุนแรง
มากกว่า แต่ก็พบผู้ติดเชื้อบางรายที่ไม่แสดงอาการใดๆ เช่นกัน
	โรคเมิรส์ นีย้ งั เป็นโรคใหม่ทไ่ี ม่มวี คั ซีนหรือยาจำเพาะรัษา ดังนัน้ คำแนะนำ
จากองค์การอนามัยโลกจึงเน้นไปที่การระมัดระวังไม่ให้สัมผัสหรือได้รับเชื้อ
เข้าสู่ร่างกาย 
	เนื่องจากหลักฐานชี้ไปที่ว่าอูฐอาจเป็นสัตว์นำโรค ผู้ที่ไปฟาร์มอูฐหรือ
สถานทีอ่ นื่ ๆ ทีม่ สี ตั ว์พวกนีอ้ ยู่ จึงควรล้างมือบ่อยๆ ทัง้ ก่อนและหลังสัมผัสกับสัตว์
และควรหลีกเลีย่ งการสัมผัสสัตว์ปว่ ย สำหรับอาหารทีท่ ำจากเนือ้ อูฐ ควรหลีกเลีย่ ง
พวกเนื้อดิบ หรือเนื้อที่ปรุงไม่สุกเต็มที่ รวมไปถึงน้ำนมสด
	หากต้องการทานอาหารเหล่านี้ ควรปรุงให้สุกอย่างทั่วถึง หรือนำไป
ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนเสียก่อน สำหรับสัตว์ที่ป่วยตายก็ไม่ควร
นำมาบริโภคหรือขาย
	การรั ก ษาผู้ ป่ ว ยจากโรคนี้ ยั ง ดู จ ากอาการของผู้ ป่ ว ยเป็ น หลั ก ณ
วันทีเ่ ขียนต้นฉบับนี้ (4 มิถนุ ายน ค.ศ. 2015) องค์การอนามัยโรคยังไม่มคี ำแนะนำ
เรื่องการตรวจร่างกายเป็นพิเศษ สำหรับนักท่องเที่ยวเมื่อผ่านแดน สามารถ
ติดตามความคืบหน้าต่างๆ รวมถึงรายละเอียดคำแนะนำอื่นๆ สำหรับบุคคล
ทั่วไปได้จากเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลก (WHO) โดยใช้คำสำคัญ WHO
ร่วมกับ MERS ในการค้นหา

ที่มา
Middle East Respiratory Syndrome (MERS): Frequently Asked Questions and Answers by US CDC (Centers for Disease Control and Prevention)
http://www.cdc.gov/coronavirus/mers/faq.html
Frequently Asked Questions on Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus
(MERS-CoV) by WHO (World Health Organization)
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/en/
เครดิตภาพ
http://en.wikipedia.org/wiki/Middle_East_respiratory_syndrome_coronavirus
http://theora.com/images/camel2.jpg
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รัมฟิอุส-ชายตาบอด
ยอดนักพฤกษศาสตร์

สารคดี
วิทยาศาสตร์
โสมชยา ธนังกุล

ชายตาพิ ก ารในช่ ว งกลางของชี วิ ต ที่ อ าจเลื อ นหายไปในหน้ า ประวั ติ ศ าสตร์ เขาคื อ ผู้ ที่
ทุ่ ม เทชี วิ ต และมี บ ทบาทไม่ น้ อ ยในการค้ น คว้ า และจั ด ทำตำราพฤกษศาสตร์ ใ ห้ กั บ วงการ
วิทยาศาสตร์โลกจนเป็นผลสำเร็จ โดยที่เขาไม่มีโอกาสได้เห็นผลงานของตัวเองเลย

วิความสำคั
ทยาศาสตร์
เป็นศาสตร์ซึ่งสะสมโดยมนุษยชาติ ด้วยความเสียสละของคนรุ่นก่อน ผู้เล็งเห็น
ญของความรูจ้ งึ สูอ้ ตุ ส่าห์เสาะหามา... นักดาราศาสตร์ยอมอดหลับอดนอนเพือ่ ส่องกล้องแสวงหาดวงดาว

บนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไพศาล นักพฤกษศาสตร์ยอมเสีย่ งชีวติ ผจญภัยไปในดินแดนทีไ่ ม่มผี ใู้ ดเคยไปถึง เพือ่ ให้ได้มา
ซึ่งพรรณพฤกษชาติกลางป่าลึกที่รอการค้นพบ
	ในครั้งกระโน้น ความรู้มิใช่ได้มาจากตำรา ทว่าต้องอาศัยความกล้าหาญ ทรหด อดทน แม้จะกลายเป็น
คนชรานัยน์ตามองไม่เห็น เพื่อศึกษาค้นคว้าจนสามารถเป็นผู้สร้างสรรค์องค์ความรู้ให้กับชนรุ่นหลัง สร้างตำนาน
ประดับวงการพฤกษศาสตร์ระดับโลกได้
	
จอร์จ เอเบอร์ฮาร์ด รัมฟิอสุ (Georg Eberhard Rumphius) คือนักพฤกษศาสตร์ผเู้ ป็น แบบอย่างของคำว่า
เหนือกว่าอัจฉริยะคือหัวใจทีไ่ ม่ยอมแพ้ เขาคือผูเ้ รียบเรียงตำราพฤกษศาสตร์ทมี่ ชี อื่ ว่า Herbarium Amboinense
อันเป็นตำราทางพฤกษศาสตร์ซงึ่ มีภาพประกอบพร้อมรายละเอียดของพืชถึง 1,200 ชนิด โดยในจำนวนนีเ้ ป็นพืช
ที่มีชื่อในระดับสปีชีส์ 930 ชนิด มีชื่อในระดับจีนัส(สกุล) 140 ชนิด

จอร์จ เอเบอร์ฮาร์ด รัมฟิอุส
(Georg Eberhard Rumphius)
เป็นชาวเยอรมัน เกิดวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1627 เสียชีวติ เมือ่ วันที่ 15 มิถนุ ายน
ค.ศ. 1702 เขาเป็นนักพฤกษศาสตร์ของบริษทั the Dutch East India Company ซึง่
ปฏิบัติภารกิจอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย ข้อมูลซึ่งได้ในช่วงเวลาที่ทำการสำรวจพรรณ
ไม้ให้แก่บริษัทนี้ ต่อมา ภายหลังจากที่รัมฟิอุสสูญเสียดวงตา เขากับผู้ช่วยได้นำมา
เรียบเรียงเป็นหนังสือชื่อ Herbarium Amboinense
	ต่อมา ข้อมูลในหนังสือเล่มนีข้ องรัมฟิอสุ มีสว่ นสนับสนุนให้บดิ าแห่งวิชาอนุกรมวิธานคือ คาโรลัส ลินเนียส
(Carolus Linnaeus) สร้างรากฐานการจัจำแนกชื่อวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตด้วยระบบทวินาม (binomial
scientific classification) ทีใ่ ช้กนั มาตราบเท่าทุกวันนี้ นอกจากนีใ้ นหนังสือของรัมฟิอสุ ยังสอนพืน้ ฐานการศึกษา
ด้านพฤกษศาสตร์ไว้ให้นักพฤกษศาสตร์รุ่นหลังด้วย
	ผลงานของรัมฟิอสุ ถูกใช้เป็นเอกสารอ้างอิงจวบจนปัจจุบนั ของคนรุน่ ต่อมา แต่กว่าตำราชุดนีจ้ ะได้ตพี มิ พ์
รัมฟิอสุ ก็จากโลกนีไ้ ปแล้วเป็นเวลาถึง 39 ปี! เขาจึงไม่มโี อกาสเห็นผลงานของตนเองได้ตพี มิ พ์เผยแพร่สสู่ าธารณชน
ตลอดเวลาทีร่ มั ฟิอสุ มีลมหายใจบนโลกใบนี้ เขาต้องเผชิญอุปสรรคขวากหนามนานัปการ นับตัง้ แต่ อายุ 19
ปี เขาลงเรือชือ่ The Black Raven เพือ่ จะเดินทางไปยังประเทศบราซิล แม้วา่ ในเวลานัน้ ประเทศดัตช์ (เนเธอร์แลนด์)
กับประเทศโปรตุเกสกำลังสูร้ บติดพันกันในน่านน้ำ จึงไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า บรรดานักสำรวจและนักวิทยาศาสตร์ผลู้ ะทิง้
ชีวติ อันสุขสบายทีห่ ายไปลงเรือเพือ่ แสวงหาดินแดนต่างๆ นัน้ มีความกล้าหาญเพียงใด ในสมัยซึง่ วิทยาการเดินเรือยัง
ล้าหลัง ชีวติ ของคนทัง้ ลำเรือฝากไว้กบั ดาวเหนือเพียงดวงเดียว และมีเพียงคนโชคดีเท่านัน้ ทีจ่ ะรอดชีวติ กลับมาอย่าง
สง่างาม ส่วนผู้ที่โชคร้ายก็ไปตายเป็นผีเฝ้าทะเลไม่รู้กี่พันศพ
	ในครั้งกระนั้น นาวา The Black Raven พารัมฟิอุสไปไม่ถึงฝั่งของประเทศบราซิล จะด้วยเหตุเรือแตก
หรือถูกดักจับกลางทางไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานให้ทราบ คนรุ่นหลังจึงทราบเพียงว่า เขาต้องขึ้นฝั่งอยู่ยังประเทศ
โปรตุเกสป็นเวลานานถึง 3 ปี
	
ต่อมาเมื่ออายุ 43 ปี รัมฟิอุสต้องสูญเสียการมองเห็น ภายหลังจากป่วยเป็นโรคต้อหิน (glaucoma)
จึงต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อื่น รัมฟิอุสยังคงทำต้นฉบับตำรา 6 เล่มจนจบ แต่เคราะห์กรรมซ้ำกระหน่ำ
ราวกับการทดสอบจิตใจของนักพฤกษศาสตร์ผู้นี้ ด้วยการพรากบุตรภรรยาของเขาไปในเหตุการณ์แผ่นดินไหว
จนเกิดคลื่นสึนามิเมื่อรัมฟิอุส อายุ 47 ปี
	
อีก 13 ปีต่อมา เมื่อรัมฟิอุสอายุ 60 ปี ขณะที่หนังสือของเขาใกล้เสร็จสมบูรณ์ ภาพประกอบเกิดสูญหาย
ไปในกองเพลิง! แต่ดว้ ยความวิรยิ ะอุตสาหะ รัมฟิอสุ กับผูช้ ว่ ยของเขาสามารถทำหนังสือสำเร็จจนได้ในอีก 3 ปีตอ่ มา
ทว่าโชคชะตายังไม่หยุดเล่นตลกกับรัมฟิอสุ นาวาทีพ่ าต้นฉบับของรัมฟิอสุ ไปให้บริษทั the East India Company
ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ถูกโจมตีโดยเรือจากประเทศฝรั่งเศส จนกระทั่งจมลง รัมฟิอุสกับผู้ช่วยจึงต้องตั้งหน้า
ตั้งตาทำตำราขึ้นมาใหม่โดยใช้ต้นฉบับซึ่งทำสำเนาเก็บเอาไว้
มิถุนายน 2558
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ในที่สุด ต้นฉบับหนังสือ Herbarium Amboinense ก็เดินทางไปถึงประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อปี
ค.ศ. 1696 ขณะที่รัมฟิอุสอยู่ในวัย 69 ปี โดยไม่เคยมีโอกาสมองเห็นตำราที่ตนเองทำขึ้นมากับมือเลย
เจ้าหน้าทีใ่ นบริษทั the East India Company พิจารณา ต้นฉบับหนังสือ Herbarium Amboinense
ของรัมฟิอสุ แล้วลงความเห็นว่า มีขอ้ ความทีไ่ ม่สมควรนำไปตีพมิ พ์ อาจเป็นไปได้วา่ รัมฟิอสุ เคยช่วยชาวพืน้ เมือง
อินโดนีเซียต่อต้านลัทธิล่าอาณานิคม เพราะในอีกบทบาทหนึ่งเขาคือนักชาติพันธุ์วิทยาผู้เป็นที่รู้จัก
	 สุดท้าย ต้นฉบับหนังสือ Herbarium Amboinense ของรัมฟิอุสถูกวางกองทิ้ง
เอาไว้โดยไม่มีคนสนใจ จนกระทั่งรัมฟิอุสจากโลกนี้ไปในวัย 75 ปี เมื่อปี ค.ศ. 1702
ชาวโลกต้องรอเป็นเวลาถึง 39 ปีภายหลังที่เขาเสียชีวิต ตำราเล่มนี้จึงได้รับการตีพิมพ์
	ในสมัยโบราณ การทำตำราพฤกษศาสตร์สักเล่มหนึ่งนั้น เป็นงานที่ต้องอุทิศชีวิต
กันเลยทีเดียว เพราะนอกจากเนื้อหาจะต้องเที่ยงตรงแม่นยำแล้ว ภาพประกอบก็มี
ความสำคั ญ ไม่ ด้ อ ยไปกว่ า เนื้ อ หาในสมั ย ที่ ยั ง ไม่ มี ก ล้ อ งถ่ า ยภาพ นั ก พฤกษศาสตร์
บางคนมีความสามารถในการวาดภาพประกอบต้นไม้ซึ่งใช้ botanical art ที่มีนิยามว่า
“เที่ยงตรงและคงความงาม- accurate and beautiful” มันเป็นภาพสะท้อนถึงทักษะ
อันเกิดจากการฝึกฝนของจิตรกรผูส้ ร้างสรรค์พรรณพฤกษา (botanical artist) เขาเหล่านี้
บ้างก็เป็นจิตรกรผู้มีชื่อเสียง บ้างเป็นเพียงจิตรกรพื้นเมืองผู้ไม่ประสงค์จะลงนามไว้ใน
ภาพวาด ส่งผลให้พวกเขากลายเป็นจิตรกรนิรนามมาตราบเท่าทุกวันนี้ อย่างไรก็ดี วิธกี าร
ใช้พู่กันของพวกเขาบอกเล่าอิทธิพลของความเป็นคนเอเชียเอาไว้ในภาพซึ่งเขาวาดให้กับ
นักสะสมต้นไม้ชาวยุโรป ก ารวาดภาพต้นไม้ใบหญ้าเพือ่ นำมาตีพมิ พ์ในตำราพฤกษศาสตร์
นั้น จิตรกรต้องแสดงส่วนต่างๆ ทั้งราก ลำต้น ใบ ดอก ผล ตลอดจนเมล็ด ทั้งด้านหน้า
ด้านข้าง ด้านหลังอย่าง 3 มิติ ของอวัยวะทุกส่วนของพืช แสดงกลีบดอกทุกกลีบ เกสรทัง้
2 เพศ รากแก้ว รากฝอย ผลสุก ผลดิบ การแตกแขนงของเส้นใบ ไปจนถึงเสีย้ นหนามตามกิง่
จนกระทั่งถึงหัวหรือลำต้นใต้ดิน
	
การบันทึกรูปพรรณสัณฐานของพันธุ์ไม้โดยใช้ภาพ มีข้อได้เปรียบกว่าการเก็บตัวอย่างแห้งที่เรียกว่า
specimen ซึง่ เป็นอาหารอันโอชะของบรรดาแมลงแมงมอด ภาพวาดนัน้ ปลอดจากเชือ้ ราทีม่ าจูโ่ จมได้โดยอาศัย
ความชื้น อีกทั้งภาพวาดยังขนส่งได้ง่าย ในสมัยที่มีเพียงสำเภาเป็นพาหนะในการคมนาคมลำเลียงต้นฉบับไป
ตีพิมพ์ข้ามทวีป ไม่ต้องสงสัยเลยว่า บรรดาผู้แต่งตำราพฤกษศาสตร์เหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูงเพียงไร บางคนจ้าง
จิตรกรถึง 5 คน เพื่อเขียนภาพประกอบหนังสือของตน โชคดีที่นักพฤกษศาสตร์เหล่านี้มักมีอาชีพหลัก เช่น
เป็นศัลยแพทย์ นักการเมือง นักอุตนุ ยิ มวิทยา พวกเขายอมอุทศิ เงินทอง เวลา ตลอดจนมันสมอง เพือ่ ความก้าวหน้า
ทางวิชาการของวงการพฤกษศาสตร์โดยแท้ แต่มีเพียงคนเดียวที่เป็นคนตาบอด เขาคือยอดนักพฤกษศาสตร์
ผู้มีนามว่า จอร์จ เอเบอร์ฮาร์ด รัมฟิอุส
เอกสารอ้างอิง
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Georg_Eberhard_Rumphius&oldid=608272911
Martyn Rix.Botanical Illustration in China and India.American Scientist.(July-August 2013): 301-307.
http://hans-rooseboom.blogspot.com/2012/01/georgius-everhardus-rumphius-herbarium.html
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ห้องภาพวิทย์ Sci-Gallery

ปริ ท ั ศ น์ เที ย นทอง

พยาธิแส้ม้า (Trichuris trichiura)
แสดงส่วนหัวและส่วนหาง

ภาพ พยาธิแส้ม้า
(Trichuris trichiura)
แสดงส่วนหัวและส่วนหาง

กำลัภาพ
ของพยาธิแส้ม้า (Trichuris trichiura หรือ human whipworm) ถ่ายภายใต้
งขยายของกล้องจุลทรรศน์ แสดงให้เห็นส่วนหางของตัวพยาธิแส้ม้าที่มีขนาดใหญ่

กว่าส่วนหัวอย่างเห็นได้ชัด
	พยาธิแส้ม้า คือปรสิตที่เป็นสาเหตุของโรคพยาธิแส้ม้า (trichuriasis) ตัวอ่อน
และตัวเต็มวัยของพยาธิชนิดนี้อาศัยอยู่ในลําไส้ของสัตว์และคนและเป็นสาเหตุของ
โรคระบบทางเดินอาหาร ตัวเต็มวัยจะปล่อยไข่ออกมากับอุจจาระของสัตว์ที่ติดเชื้อ
และทําให้เกิดการแพร่กระจายของโรค เราสามารถพบพยาธิแส้ม้าได้ทั่วโลกโดยเฉพาะ
บริเวณที่มีภูมิอากาศอบอุ่นและชื้น
ภาพจาก : https://www.studyblue.com

Sci Infographic

กองบรรณาธิการ

https://witsanook.files.wordpress.com/2015/03/equinox.jpg
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มทส. – นาโนเทค – ซินโครตรอน ผนึกกำลัง
ดำเนินการสถานร่วมวิจัยเพื่อการใช้แสงซินโครตรอน ระยะที่ 2
ขยายบริการนักวิจัยอาเซียน เน้นงานวิจัยใช้ประโยชน์ได้จริง

สเปกตรั ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

(ศน.) และ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) ลงนาม
ขยายเวลาการดำเนินการสถานร่วมวิจยั เพือ่ การใช้แสงซินโครตรอนต่ออีก 5 ปี
หลังประสบความสำเร็จในสร้างระบบลำเลียงแสง เพือ่ การใช้แสงซินโครตรอน
ในเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ ซึ่งเป็นเทคนิควิเคราะห์วัสดุขั้นสูง สามารถ
วิเคราะห์สถานะทางเคมีและโครงสร้างอะตอมโดยรอบของธาตุที่สนใจได้
หลากหลายชนิด มุง่ หวังพัฒนาศักยภาพของนักวิจยั ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ให้มีคุณภาพในระดับสากล และมุ่งเน้นงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.slri.or.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=3699:--------2--&catid=48:2010-11-01-18-56-16&Itemid=325

สวทช. ร่วมกับพันธมิตรกว่า 10 หน่วยงาน
แสดงศักยภาพเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์
ในงาน “Auto Parts Tech Day 2015”

อบรมเชิงปฏิบัติการ
การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16

27 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย รังสิต

ปทุมธานี : ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานแสดงเทคโนโลยีชนิ้ ส่วนยานยนต์ ประจำปี
2558 หรือ Auto Parts Tech Day 2015 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27-28
พฤษภาคม 2558 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วน ถือเป็นหนึง่ ในอุตสาหกรรมสำคัญ
ของประเทศไทย สร้างรายได้เป็นแสนล้านบาทต่อปี มีการจ้างงานจำนวนกว่า
100,000 คน มีผู้ประกอบการและโรงงานรวมกว่า 3,000 ราย โดยในปี
2557 ที่ผ่านมา ไทยเป็นผู้ผลิต/ประกอบรถยนต์รายใหญ่เป็นอันดับที่ 12
ของโลกและใหญ่ทสี่ ดุ ในอาเซียน มีฐานการผลิตและเครือข่ายผูป้ ระกอบการ
ที่เข้มแข็ง และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อ
เป็ น การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การใช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมไปพั ฒ นาขี ด
ความสามารถของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนไทยให้สามารถยืนหยัด
และแข่งขันในเวทีโลกต่อไป
อ ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.nstda.or.th/news/20323-autoparts-
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ภาควิ ช า พฤกษศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล

เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16 สำหรับ
ครูอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป วันที่ 1-3
กรกฎาคม 2558 ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท รวมค่าอุปกรณ์
อาหารว่างและอาหารกลางวัน ปิดรับสมัคร 26 มิถุนายน 2558 รับจำนวน
50 คน
ดูรายละเอียดและโหลดใบสมัครได้ที่
http://www.sc.mahidol.ac.th/scpl/sci/

สาระน่ารู้จาก อย.

http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/
มิถุนายน 2558
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Quiz
บ้ า นนั ก คิ ด
ในฉบับที่ 26 เหมียวมีคำถามเกีย่ วกับข้าวเหนียวสายพันธุห์ นึง่
ที่ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ว่ามีชื่อว่าอะไร และมีคุณสมบัติเด่นอะไร
ที่แตกต่างจากข้าวเหนียวพันธุ์อื่นๆ ไปดูเฉลยกันเลยฮะ

ขาวเหนียวธัญสิริน

พัฒนาขึ้นโดยไบโอเทค สวทช.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กรมการขาว
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา
ดวยการใชเครื่องหมายโมเลกุลในการ
คัดเลือกรวมกับการปรับปรุงพันธุ
แบบวิธีมาตรฐาน จนไดขาวเหนียว
สายพันธุใหมที่มีคุณสมบัติ

ตานทานโรคไหม

แตกกอดี ทนตอการหักลม
มีความหอม หุงกินอรอย
เหนียวนุมเหมือนขาวเหนียว กข6
เหมาะปลูกในนาน้ำฝน
(ภาคเหนือตอนบนและอีสาน)

สำหรับฉบับนี้ เหมียวอยากทราบว่า คำคมทีเ่ หมียวยกมานี้ เป็นของใคร

“Insanity is doing the same thing over
and over again and expecting different
results”
ก. แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์
ข. ไอแซก นิวตัน
ค. เบนจามิน แฟรงคลิน

รางวัลประจำฉบับนี้ได้แก่

จานรองแก้วชุด world scientists (7 ลาย) จำนวน 2 รางวัล

โปสการ์ดชุด inspired by nature (3 ลาย) จำนวน 5 รางวัล

รายชื่อผู้โชคดี
Flash Drive Card สารคดีชดุ “ข้าวไทย... วิจยั พ้นวิกฤต” ในรูปแบบเก๋ไก๋
จำนวน 2 รางวัล
คุณรังสิมา วงศ์ธนทรัพย์ คุณสมรลักษณ์ แจ่มแจ้ง

จานรองแก้ว “เกรเกอร์ เมนเดล” 5 รางวัล

คุณธัญญรัศม์ สุรเสฏฐ์ชนะ, คุณสิรัส สุลัญชุปกร, คุณศศิวิมล เกตุแก้ว,
คุณสรัญญา วิภาสธีรวงศ์, คุณณัฐธยาน์ ทิพย์ผ่อง

ส่งคำตอบมาร่วมสนุกได้ที่

กองบรรณาธิการสาระวิทย์
ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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

หมดเขตส่งคำตอบ วันที่ 25 มิถุนายน 2558
คำตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลใน สาระวิทย์ ฉบับที่ 28 สำหรับของรางวัล ทางเราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์
18
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พิเศษ!!

สมาชิกสาระวิทย์
ซื้อด้วยตนเองที่ศูนย์หนังสือ สวทช.

ข้าวหอมมะลิ

หนังสือนิทานวิทยาศาสตร์ชุดธรรมชาติรอบตัวฉัน
ผู้เขียน ฤทัย จงสฤษดิ์
ราคาเล่มละ 75 บาท
จำนวน 28 หน้า
ผลิตและจัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือ สวทช.

ลด 20%
เหลือราคาเล่มละ 60

บาท

เด็กๆ ทานข้าวรึยังคะ? ข้าวหอมมะลิ ข้าวสวยร้อนๆ เมล็ดสีขาวยาวรี เป็นที่คุ้นเคยของเรากันทุกเมื่อเชื่อวัน
“ข้าวหอมมะลิ” นิทานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก ที่บอกเล่าเรื่องข้าวอย่างง่ายๆ ให้ข้อมูลชัดเจน ง่ายต่อการจดจำ ช่วยให้เด็กๆ
รู้จักที่มาของข้าว ผ่านภาพวาดสีสันสดใส บอกเล่าเรื่องราวของข้าวเปลือกผ่านการเป็นต้นกล้าน้อยๆ จนเติบใหญ่ชูช่อเหลืองอร่าม
เต็มท้องทุ่งนา จนถูกเก็บเกี่ยวมาเป็นข้าวเปลือก และกลายมาเป็นข้าวสารแสนอร่อยสู่บนจานข้าวของเรา

สนใจ ติดต่อสอบถาม และสั่งซื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือ สวทช.
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1179-80
Email: cyberbookstore@nstda.or.th
เว็บไซต์: http://www.nstda.or.th/cyberbookstore/
Facebook : https://www.facebook.com/NSTDAbookstore
มิถุนายน 2558
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ใบสมัครสมาชิก
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ชื่อ/สกุล ......................................................................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน จังหวัด ..................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ...........................................................................................E-mail (โปรดเขียนตัวบรรจง) .......................................................................................................
วุฒิการศึกษา
ปวช./ปวส.
ม. 6
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ ...............................................................................................................................................
อาชีพปัจจุบัน
ครู/อาจารย์
นักเรียน (ชั้น............)
นิสิต/นักศึกษา (ปี............คณะ.....................................................)
รับราชการ/พนง. รัฐวิสาหกิจ
พนง. บริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ..........................................
วันที่ .........../............./....................

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ได้รับ e-magazine สาระวิทย์ อย่างต่อเนื่องทางอีเมลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ซื้อหนังสือของ สวทช. ลด 20% ที่ศูนย์หนังสือ สวทช.
สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ค่าจัดส่งฟรี ! (เฉพาะในประเทศ)
หมายเหตุ 1. ท่านสามารถส่งไฟล์หรือถ่ายเอกสารแบบฟอร์มนี้เพื่อให้ท่านอื่นที่สนใจ
สมัครเป็นสมาชิกได้
2. โปรดส่งใบสมัครกลับมายังกอง บ.ก. ตามที่อยู่ขวามือ หรือทางโทรสาร
หรือทางอีเมล

สมัครสมาชิกส่งมาตามที่อยู่ด้านล่าง
กองบรรณาธิการ สาระวิทย์
ฝ่ายสือ่ วิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรสาร 0 2564 7016
e-mail: sarawit@nstda.or.th

คำคม นักวิทย์
นำชั ย ชี ว วิ ว รรธน์

If it disagrees with experiment, it’s wrong. In that simple statement is the key to science.
It doesn’t make any difference how beautiful your guess is, it doesn’t make any difference
how smart you are, who made the guess, or what his name is.
If it disagrees with experiment, it’s wrong. That’s all there is to it.
- Richard Feynman
หากไม่สอดคล้องกับผลการทดลอง ก็คือผิด คำกล่าวพื้นๆ นี้เองที่เป็นกุญแจสำคัญของวิทยาศาสตร์
ไม่มีความแตกต่างอย่างใดเลย ไม่ว่าคำทำนายของคุณจะงดงามเพียงใด,
คุณจะฉลาดเพียงใด, ใคร ชื่ออะไรเป็นผู้ทำนาย
หากไม่สอดคล้องกับการทดลองเสียแล้ว ก็ย่อมต้องผิด ทั้งหมดก็มีแค่นี้

ริชาร์ด ไฟยน์แมน

- ริชาร์ด ไฟยน์แมน

(ค.ศ. 1918-1988)
นักฟิสิกส์ชาวอเมริกัน ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี 1965 เขียนหนังสือวิทยาศาสตร์สำหรับคนทั่วไปไว้หลายเล่ม ตัวอย่างเล่มที่โด่งดังและแปล
เป็นไทยแล้ว คือ ไฟยน์แมน อัจฉริยะโลกฟิสิกส์ (Surely You’re Joking, Mr. Feynman!) เขามีชื่อเสียงมากขนาดที่ติดอันดับนักฟิสิกส์หนึ่งในสิบคนที่เก่งที่สุด
ตลอดกาล (จัดโดยวารสาร Physics World ของอังกฤษ) เขาเป็นคนแรกที่เสนอแนวคิดเรื่องนาโนเทคโนโลยี และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ไขต้นเหตุของปัญหา
โศกนาฏกรรมยานกระสวยอวกาศแชลเลนเจอร์ระเบิดได้
http://www.mne.eng.psu.ac.th/knowledge/student/nano/man.htm
สาระวิทย์ เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายเดือน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/sci2pub/ หรือ บอกรับเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ จัดทำโดย ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

