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วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ วว. ฉบับนี้ดำาเนิน

มาถึงปีที่ 34 ฉบับที่ 3 โดยที่ วว. หรือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห ่งประเทศไทย ยังมุ ่งหน้าขับเคลื่อนนโยบาย

และแนวทางของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ

นวัตกรรม (อว.) อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะด้านการสร้างขีดความ

สามารถในการแข่งขัน (competitiveness) ของชาติ ผ่านทางงาน

วิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของ วว. ตามที่รัฐมนตรีกระทรวง อว. 

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้กำาหนด BCG Model ซึ่งประกอบด้วยเศรษฐกิจ 

3 มิติ คือ Bio-economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ Circular economy 

หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน และ Green economy หรือเศรษฐกิจฐานราก

ที่มุ่งเน้นการใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

 สำาหรับวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฉบับนี้ ขอเชิญ

ท่านผู้อ่านพบกับบทความที่น่าสนใจ โดยเฉพาะเรื่องเด่นประจำาฉบับ 

คือ การดำาเนินงานด้านสัตว์ทดลองของ วว. ซ่ึง วว. เองยังมีความ

จำาเป็นต้องใช้สัตว์ทดลองในการทดสอบทั้งด้านประสิทธิภาพและความ

ปลอดภัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น ยารักษาโรค 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วัสดุทางการแพทย์ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด

ความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์     

และยังมีเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบเพื่อการซ่อมบำารุงครบวาระของถัง

เหล็กเก็บนำ้ามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ตามแนวนอน ซึ่งเป็น

เรื่องสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของทรัพย์สินและชีวิตในการ

ปฏิบัติงาน หวังว่า บทความต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นประโยชน์กับท่าน

ผู้อ่านทั้งในแง่ของการให้ความรู้ และได้รู้ถึงความเป็นไปของวงการวิจัย

ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

 

    ดร.นฤมล รื่นไวย์

              editor@tistr.or.th



4 เลิฟ@เฟิสต์ไซน ์   

	 :	การด�าเนินงานด้านสัตว์ทดลองของ	วว.

10	 คุยเฟื่องเรื่องวิทย ์ 

	 :	การบริหารยุทธศาสตร์	วว.	เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

	 		บทสัมภาษณ์	ดร.อาภากร	สุปัญญา	

	 		รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม	วว.

14	 ดิจิทัลปริทัศน์ 

	 :	ส�านักงานดิจิทัล

20	 อินโนเทรนด์ 

	 :	จลุนิทรย์ีมปีระโยชน์ในแหนม

	 :	ศักยภาพสมุนไพร	Champion	Products	

	 		และแนวโน้มในอนาคต

สารบัญ

24	 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต  

	 :	ผลิตภัณฑ์ข้าวไทยของคนไทย

28	 เกร็ดเทคโน   

	 :	เทคนิคการตรวจสอบเพื่อการซ่อมบ�ารุงครบวาระ

	 		ของถังเหล็กเก็บน�้ามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่

	 		ตามแนวนอน

32 แวดวงวิจัย/บริการวิทยาศาสตร์
	 และเทคโนโลยี  

	 :	บทบาทของสาหร่ายทะเล	ต่อสุขภาพ	ความงาม	

	 		และอายุยืนยาวของผู้หญิง

40 นานานิวส์	  

	 :	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงคัดบรรจุสับปะรด	วว.			

	 		ต�าบลอ่าวน้อย	อ�าเภอเมือง	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	มุ่งใช้	

			 		ประโยชน์เป็นศูนย์เรียนรู้	ถ่ายทอดเทคโนโลยี	ด้าน	วทน.

	 		สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 25624

เลิฟ@เฟิสต์ไซน์

	 ศิรินันท์	ทับทิมเทศ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	(วว.)

35	หมู่	3	เทคโนธานี	ต�าบลคลองห้า	อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี	12120

	 งานวิจัย	 งานทดสอบ	 ด้านวิทยาศาสตร์	 และการ

แพทย์	 นั้นมีความจ�าเป็นต้องใช้สัตว์ทดลองทดสอบทั้งด้าน

ประสิทธิภาพและความปลอดภัย	 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์	 ได้แก่	 ยารักษาโรค	 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 วัสดุ

ทางการแพทย์	เป็นต้น	เพื่อประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์

และสัตว์	 แม้ว่าบางการทดสอบสามารถกระท�าได้ในหลอด

ทดลอง	 แต่ยังมีอีกหลายการทดสอบท่ียังไม่มีวิธีการอื่นใดที่

จะน�ามาใช้ทดแทนได้ดีกว่าหรือดีเท่าเทียมการใช้สัตว์ทดลอง		

อย่างไรก็ตาม	 เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงคุณธรรมที่พึงมีต่อสัตว์	

โดยค�านึงถึงชีวิตสัตว์ท่ีจะต้องสูญเสียไปในการทดลองแต่ละครั้ง	

การทดสอบที่ไม่ท�าให้เกิดความทรมานและสร้างความเจ็บปวด

แก่สัตว์		ประเทศไทยจึงได้ออกพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์	 พ.ศ.	 2558	 ขึ้น	 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการ

ใช้สัตว์อย่างถูกต้อง	เหมาะสมและมีมาตรฐานในระดับสากล	อัน

จะเป็นผลดีต่อการวิจัยพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ต่อไป

	 สถาบันวิจั ยวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีแห ่ ง

ประเทศไทย	 (วว.)	 โดยศูนย์เช่ียวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

สมุนไพร	 (ศนส.)	 ได้ด�าเนินงานวิจัยและทดสอบประสิทธิภาพ

และประเมินความปลอดภัยของสารสกัดสมุนไพร	 ผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร	 ผลิตภัณฑ์ยา	 และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ	 โดย

ใช้สัตว์ทดลองเพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนที่ผลิตภัณฑ์นั้นจะน�า

ไปใช้กับคนต่อไป	 สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ท่ีน�ามาใช้ใน

การทดสอบ	 หมายถึง	 สัตว์ที่มีการเล้ียงหรือมีการน�ามาใช้เพื่อ

งานทางวิทยาศาสตร์ในงานวิจัยและงานทดสอบ	ตามชนิดและ

ประเภทที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	 รวมทั้งสัตว์น�้า	 สัตว์เลี้ยง	

เช่น	หมู	 วัว	ฯลฯ	และสัตว์ป่า	นอกจากนี้ยังรวมถึงตัวอ่อนของ

สิ่งมีชีวิต	 เซลล์ของสิ่งมีชีวิตซึ่งไม่ใช่เซลล์สืบพันธุ์	 ที่สามารถ

พัฒนาเพิ่มจ�านวนข้ึนเป็นตัวอ่อนหรือเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของ

อวัยวะต่อไปได้	 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมไปจาก

เดิม	 สิ่งมีชีวิตอื่นที่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่ามีประสาทรับรู้ถึง

ความเจ็บปวดตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	ด�าเนินงานวิจัยและ

การดำ�เนินงานดำ้านสัตว์ทดำลองของ วว.



วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 33 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2561 5

ทดสอบโดยใช้สัตว์ทดลองของ	 วว.	 จะด�าเนินการภายในอาคาร

เภสัชวิทยาและพิษวิทยาหรืออาคารสัตว์ทดลอง	 โดยมีนักวิจัยที่

เชี่ยวชาญด้านเภสัชวิทยา	พิษวิทยา	 และสัตวแพทย์	 เป็นผู้ดูแล

และด�าเนินการวิจัยและทดสอบ			

อาคารเภสัชวิทยาและพิษวิทยา (อาคารสัตว์ทดำลอง)

	 อาคารเภสัชวิทยาและพิษวิทยา	 (อาคารสัตว์ทดลอง)	

อยู่ภายใต้ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร	 (ศนส.)	

เป็นอาคาร	2	ชั้น	มีห้องเลี้ยงสัตว์เพื่องานทดสอบทั้งสิ้น	10	ห้อง	

แบ่งเป็น	ห้องส�าหรับเลี้ยงหนูขาว	(rats)	และหนูถีบจักร	(mice)	

จ�านวน	 7	 ห้อง	 ห้องส�าหรับเลี้ยงกระต่าย	 2	 ห้อง	 และห้อง

ส�าหรับเลี้ยงหนูตะเภาอีก	 1	 ห้อง	 การท่ีจะเลือกใช้สัตว์ทดลอง

ชนิดใดก็ขึ้นกับวิธีการทดสอบน้ันๆ	 เช่น	 การทดสอบความเป็น

พิษเฉียบพลันทางปากในหนูขาว	 ตามวิธีของ	OECD	 TG	 420	

(2001)	Acute	Oral	Toxicity	-	Fixed	Dose	Procedure	 in	

Rats	 	 การทดสอบการระคายเคืองต่อผิวหนังกระต่าย	 ตามวิธี

ของ	OECD	TG	404	(2015)	Acute	Dermal	Irritation/Cor-

rosion	in	Rabbits	เป็นต้น

	 ภายในอาคารเภสัชวิทยาและพิษวิทยา	 มีการแบ่ง

ส่วนการท�างานเป็น	 ส่วนส�านักงาน	 ส่วนสะอาด	 ได้แก่	 บริเวณ

ห้องเลี้ยงสัตว์	 และส่วนสกปรก	 ได้แก่	 บริเวณที่ขนถ่ายอุปกรณ์

และวัสดุที่ผ่านการใช้งานแล้ว	 มีระบบรักษาความปลอดภัย	

พนักงานที่จะเข้า-ออกอาคารต้องสแกนลายนิ้วมือ	 และต้อง

สวมชุดปฏิบัติงานเฉพาะที่ก�าหนดไว้ในแต่ละส่วน	 ระบบอากาศ

ภายในอาคารเป็นแบบ	 HVAC	 (Heating	 Ventilation	 Air	

Conditioning)	 ซึ่งเป็นระบบปรับสภาวะอากาศ	 โดยจะจัดการ

อากาศเพื่อควบคุมอุณหภูมิ	ความชื้น	ความสะอาด	และการกระ

จายอากาศให้เป็นไปตามที่ต้องการส�าหรับพื้นที่น้ันๆ	 ประกอบ

ไปด้วยการท�าความร้อน	 (H-heating)	 การระบายอากาศ	 (V-

Ventilation)	 และการปรับอากาศ	 (AC-Air	 Conditioning)	

เช่น	 ระบบอากาศห้องส�าหรับเลี้ยงหนูต้องมีอุณหภูมิ	 23±1	 �ซ.

ความชื้นร้อยละ	50±10	ห้องส�าหรับเลี้ยงกระต่ายต้องมีอุณหภูมิ	

20±1	�ซ.	ความชื้นร้อยละ	50±10	เป็นต้น				

	 ปัจจุบัน	 ศนส.	 มีงานโครงการด้านสัตว์ทดลองทั้งการ

ทดสอบประสิทธิภาพและการประเมินความปลอดภัยไม่น้อย

กว่า	100	การทดลองต่อปี	มีทั้งงานวิจัยและงานบริการทดสอบ

จากภาครัฐและเอกชน	 มีปริมาณสัตว์ทดลองที่น�าเข้ามาเลี้ยง

ดูแลในอาคารแห่งนี้ไม่น้อยกว่า	 3,000	 ตัว/ปี	 ตัวอย่างท่ีส่งมา

ทดสอบจะเป็นทั้งสารสกัดจากสมุนไพร	 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆ	
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คณะกรรมการก�กับดูำแลการเล้ียงและใช้สัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ (คกส.) วว.

	 ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยา-

ศาสตร์	พ.ศ.	2558	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เพื่อควบคุมก�ากับ

การด�าเนินการของหน่วยงานที่มีการเลี้ยงหรือใช้สัตว์เพื่องาน

ทางวิทยาศาสตร์	ซึ่ง	วว.	โดย	ศนส.	ได้ด�าเนินการอยู่	วว.	จึงอยู่

ภายใต้ก�ากับตามพระราชบัญญัติดังกล่าว	และ	วว.	ได้ด�าเนินการ

ดังนี้

	 1.	ก�าหนดให้มีนโยบายก�ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	

	 2.	 ได้ประกาศระเบียบสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 ว่าด้วยการก�ากับดูแลการเลี้ยง

และใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	 พ.ศ.	 2561	 เมื่อวันที่	 16	

มีนาคม	พ.ศ.	2561

	 3.	 ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการด�าเนินงานเกี่ยว

กับการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	เมื่อวันที่	11	พฤษภาคม	

พ.ศ.	2561

	 4.	 ได้ก�าหนดให้มีคณะกรรมการก�ากับดูแลการเล้ียง

และการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์	 (คกส.)	 โดยก�าหนด

อ�านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง	 และให้ท�าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณ

ด�าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของ	วว.	ด้วย	

	 5.	 ได้ก�าหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน	 (SOPs)	 เพื่อ

การด�าเนินการต่อสัตว์	 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของผู้

เกี่ยวข้อง

	 6.	 ให้การสนับสนุนงบประมาณ	 อาคาร	 สถานที่	 ใน

การด�าเนินการ	

	 คกส.	 จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การด�าเนินการก�ากับดูแล

บริหารจัดการในเรื่องการเลี้ยงและใช้สัตว์ในงานวิจัยและงาน

ทดสอบของ	วว.	เป็นไปตามจรรยาบรรณการด�าเนินการต่อสัตว์

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	 และสอดคล้องกับแนวทางที่ก�าหนด

ไว้ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	พ.ศ.	2558	

และข้อก�าหนดมาตรฐานสถาบันพัฒนาการด�าเนินการต่อสัตว์

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	(สพสว.)	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ	(วช.)	
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	 คกส.	ของ	วว.	ปัจจุบันมีกรรมการทั้งสิ้น	9	ท่าน	โดย

มี	รองผู้ว่าการกลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ	(นายสายันต์	ตันพานิช)	

เป็นประธาน	 ผู้อ�านวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

สมุนไพร	 (หัวหน้าอาคารสัตว์ทดลอง)	 เป็นเลขานุการ	 และยัง

ประกอบด้วยนักวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลอง	 นักวิจัยที่ไม่ได้ใช้สัตว์

ทดลอง	 	 รวมถึงบุคคลภายนอกในสายอาชีพอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

กับงานด้านวิทยาศาสตร	์ เพื่อให้การพิจารณาโครงการที่ใช้สัตว์

ทดลองประกอบด้วยความคิดเห็นหลากหลาย	 นอกจากนี้ยังมี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยส�าหรับการด�าเนินการต่อสัตว์เพื่องาน

ทางวิทยาศาสตร์	และเจ้าหน้าที่ประจ�าส�านักงานฯ

	 คกส.	 และผู้ปฏิบัติงานที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ

เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ทุกคน	 ต้องได้รับการ

อบรมและถือปฏิบัติตามข้อก�าหนดนโยบายความปลอดภัย	

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานของสถาบัน	คกส.	

มีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้	

	 1.	 	 พิจารณาโครงการที่ใช้สัตว์ให้เป็นไปตามแนว

ปฏิบัติ	 กฎหมาย	 ศีลธรรมและระเบียบ	 ข้อบังคับของสถาบัน	

รวมถึงติดตามก�ากับ	 ดูแล	 การด�าเนินงานโครงการของผู้ใช้สัตว	์

โดยไม่ต้องแจ้งให้หัวหน้าโครงการหรือนักวิจัยทราบล่วงหน้า	

โดยกรรมการทุกต�าแหน่งต้องลงนามในแบบฟอร์มข้อตกลง

รักษาความลับในการพิจารณาโครงการ

	 2.	 พิจารณาและตรวจสอบข้อเสนอแนะหรือข้อร้อง

เรียนเกี่ยวกับการเลี้ยงและใช้สัตว์

	 3.	 จัดท�าแผนพัฒนาและขอตั้งงบประมาณประจ�าปี

เพื่อเสนอต่อผู้ว่าการ	วว.

	 4.	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานของ	 วว.	 นัก

วิจัย	ผู้ใช้สัตว์	และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	ได้ฝึกฝนประสบการณ์และ

ความรู้ด้านการเลี้ยงและการใช้สัตว์	

	 5.	จัดท�ารายงานการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์	 และจัดท�ารายงานสถิติการใช้สัตว์เป็นประจ�าทุก

หกเดือน	 เพื่อเสนอต่อ	 สพสว.	 วช.	 และจัดส่งรายงานประจ�าปี

ตามที่	วช.	ก�าหนด

	 6.	 พิจารณา	 ตรวจสอบสถานที่เล้ียงสัตว์และห้อง

ปฏิบัติการที่มีการปฏิบัติต่อสัตว์	 และโปรแกรมการเลี้ยงและใช้

สัตว์	รวมทั้งวางแผนแก้ไขข้อบกพร่อง	อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

	 7.	 สนับสนุนโปรแกรมการเลี้ยงและใช้สัตว ์ของ

สถาบัน	เพื่อให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

	 8.	 ระงับการด�าเนินกิจกรรมที่เก่ียวกับสัตว์ท่ีไม่เป็น

ไปตามหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์	 ศีลธรรม	 ระเบียบ	 หรือข้อ

บังคับของสถาบัน	 หรือการด�าเนินการใดๆ	 ที่เกี่ยวกับสัตว์ที่ไม่

ผ่านการรับรอง	 หรือยังไม่ได้รับการรับรองการแก้ไขด�าเนินการ	

นั้นๆ

	 9.	 จัดท�าแผนการประชุมคณะกรรมการเป็นประจ�า	

ไม่น้อยกว่าส่ีครั้งต่อปี	 ในกรณีมีความจ�าเป็นเร่งด่วนให้ประธาน

หรือกรรมการเสนอระเบียบวาระ	และจัดให้มีการประชุมได้ตาม

ความจ�าเป็น

	 10.	 เสนอแต่งต้ังหรือขอค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญใน

รายสาขาเพื่อช่วยพิจารณาโครงการ

	 11.	 จัดท�าแผนและด�าเนินการเผยแพร่ความรู ้แก่

บุคลากรที่มีการปฏิบัติงานกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร	์

รวมถึงนักวิจัย	 หัวหน้าโครงการที่มีโครงการที่ใช้สัตว์ให้เข้าใจ	

และปฏิบัติได้ถูกต้อง

	 12.	ตรวจติดตามก�ากับดูแลการด�าเนินงานโครงการที่

ได้รับการพิจารณารับรองแล้ว
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	 13.	 ตรวจสอบ	 ก�ากับ	 และจัดการให้สัตวแพทย์

ประจ�าอาคารสัตว์ฯ	 จัดท�าแผนและด�าเนินการดูแลสุขภาพสัตว	์	

สภาพแวดล้อม	 การป้องกันการติดเชื้อและการป้องกันการแพร่

กระจายเชื้อโรค	 สารพิษและมลพิษ	 และจัดท�าเป็นรายงานการ

ตรวจประเมินเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมทุกครั้ง

	 14.	 จัดท�าแผนและด�าเนินการให้มีการฝึกอบรมให้

ความรู้	 เพ่ิมทักษะ	 และประสบการณ์อย่างต่อเน่ืองแก่คณะ

กรรมการฯ	และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

	 15.	 ท�าหน้าที่เป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณด�าเนิน-

การต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถาบัน	โดยด�าเนินการ

ดังต่อไปนี้

					 15.1	 ก�าหนด	 SOPs	 ในการพิจารณาข้อร้อง-

เรียนการไม่ปฏิบัติตามระบบการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน

หรือปฏิบัติเบี่ยงเบนจากข้อเสนอโครงการ	 	 หรือปฏิบัติผิด	

จรรยาบรรณ

				 15.2		ด�าเนินการพิจารณาข้อร้องเรียน	

			 15.3	รายงานการด�าเนินงานต่อผู้ว่าการ	วว.	เมื่อ

พบว่ามีผู้ไม่ปฏิบัติตามระบบการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน	

หรือปฏิบัติเบี่ยงเบนจากข้อเสนอโครงการ	 หรือไม่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ

	 16.	 ประธานกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ก�ากับดูแล	

วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ

และพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	 พ.ศ.	 2558	

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

หลักเกณฑ์และวิธีการดำ�เนินงานเกี่ยวกับการใช้สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
 

	 มีสาระส�าคัญดังนี้

	 งานวิจัยที่ใช้สัตว์	 ต้องยื่นข้อเสนอโครงการเพ่ือขอ

อนุมัติให้ด�าเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์ต่อคณะกรรมการฯ	 (คกส.)	

เพื่อพิจารณาและออกใบรับรองการอนุมัติ	 การรับข้อเสนอ

โครงการมีรอบการรับข้อเสนอโครงการ	 4	 ครั้งต่อปี	 แจ้งผล

การพิจารณาภายใน	 1	 สัปดาห์	 และออกใบรับรองการอนุมัติ

ให้ด�าเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์ภายใน	 1	 เดือน	 หากมีการแก้ไข

ให้ผู้ยื่นด�าเนินการแก้ไขภายใน	 1	 สัปดาห์	 อายุของใบรับรอง

การอนุมัติให้ด�าเนินการเล้ียงและใช้สัตว์มีอายุ	 2	 ปี	 หากหมด

อายุแล้วแต่ต้องด�าเนินการใช้สัตว์ต่อเนื่อง	 ต้องยื่นขออนุญาต

ใหม่อีกครั้ง	 และเมื่อจบโครงการต้องแจ้งปิดโครงการที่ขอใช้

สัตว์นั้นด้วย	 ส�าหรับการรับงานบริการหรืองานบริการวิจัยท่ีมี

การใช้สัตว์	 ผู้ใช้สัตว์ต้องยื่นขออนุญาตใช้สัตว์ตามแบบฟอร์ม

ขออนุญาตใช้สัตว์ของสถาบันก่อนรับงานบริการหรืองานบริการ

วิจัย	 และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนจึงจะ

ด�าเนินการได้

	 กรณีที่ต้องใช้สารที่ไม่เป็นยาในสัตว์	 ผู้ใช้สัตว์ต้องจัด

เตรียมรายละเอียดข้อมูลต่างๆ	เช่น	ความบริสุทธิ์	การปราศจาก

เชื้อ	 ความคงตัว	 รวมทั้งลักษณะการใช้ยา	 ผลข้างเคียงและ

อาการผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นและต้องมีเอกสารอ้างอิงเกี่ยว

กับคุณภาพของสารจากบริษัทผู้ผลิต	 เพื่อน�ามาประกอบการ

พิจารณาของ	คกส.

	 นอกจากนี้ในการยื่นข้อเสนอโครงการที่ใช้สัตว์จะต้อง

มีรายละเอียดเกี่ยวกับการจ�ากัดปริมาณน�้าและอาหารในสัตว์	

การบงัคบัสตัว์	 	 ใช้ได้ในกรณจี�าเป็น	 ควรใช้ระยะเวลาน้อยทีส่ดุ	

หากจ�าเป็นต้องบงัคบัสตัว์เป็นระยะเวลานานเกนิกว่าทีก่�าหนดไว้	

ต้องอธบิายรวมถงึมเีอกสารอ้างอิงทีชั่ดเจนและผ่านการพจิารณา

อนมุตัจิากคณะกรรมการก่อนถงึจะสามารถด�าเนนิการได้	 ถ้าพบ

สัตว์บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในระหว่างการใช้อุปกรณ์บังคับสัตว	์

สตัวแพทย์ประจ�าอาคารจะเป็นผูป้ระเมนิในการให้อสิรภาพจาก

การถกูบงัคบัแก่สตัว์นัน้ๆ	 ผูใ้ช้สตัว์ต้องก�าหนดจดุยตุกิารทดลอง

และจุดยุติตามมนุษยธรรม	 การพิจารณาจุดยุติผู้ใช้สัตว์ต้องได้

รับการฝึกอบรมทางด้านการสังเกตพฤติกรรม	 อาการความเจ็บ	

ความเครยีดและการเจบ็ป่วยในสตัว์ชนดินัน้ๆ	 เพือ่ทีจ่ะสามารถ

รับรู้ถึงจุดสิ้นสุดการทดลองได้อย่างถูกต้อง	 หากการทดลองใด

ใช้ความตายเป็นจดุยติุการทดลองต้องชีแ้จงเหตผุล	ความจ�าเป็น	

รวมถงึต้องมีข้อมลูทางวทิยาศาสตร์ทีชั่ดเจนและได้รบัอนมุติัจาก

คณะกรรมการก่อนจงึจะสามารถใช้ได้
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	 จากการด�าเนินงานด้านสัตว์ทดลองที่ผ่านมา	 วว.	 ได้

ยื่นขอรับรองระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลอง	จาก	Association	for	

Assessment	 and	 Accreditation	 of	 Laboratory	 Animal	

Care	(AAALAC)	International	ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับสากลที่

มีระบบท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและสวัสดิภาพของท้ังสัตว์ทดลอง	 รวม

ทั้งความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน	และ	วว.	ได้ผ่านการประเมิน

เมื่อวันที่	2	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2561	เป็นการรับรองว่า	วว.	มีการ

เลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลองที่ถูกต้องตามจรรยาบรรณ	และตาม

มาตรฐานในระดับสูง	

	 	 นอกจากนี้	 วว.	 ยังได้ยื่นขอรับรองมาตรฐานคณะ

กรรมการก�ากับดูแลการด�าเนินการต ่อสัตว ์ เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ของสถานที่ด�าเนินการ	(มคกส.)	หรือ	Thai	IACUC	

Standard	 จากสถาบันพัฒนาการด�าเนินการต่อสัตว์เพื่องาน

ทางวิทยาศาสตร์	 (สพสว.)	 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง

ชาติ	(วช.)	และได้รับการรับรองเมื่อวันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2562	

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่	https://www.

tistr.or.th/labanimal/iacuc

	 	จากการที่	วว.	ได้ให้ความส�าคัญกับการดูแลระบบการ

เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องจนได้

รับการรับรองด้านการใช้สัตว์ทดลองในงานทดสอบจากทั้งสอง

สถาบัน	 ท�าให้สามารถมั่นใจได้ว่าผลการทดลองของงานวิจัย

และงานบริการที่ด�าเนินการที่	 วว.	 มีความถูกต้อง	 แม่นย�าและ

น่าเชื่อถือ	 วว.	 มีระบบการจัดการและการทบทวนกระบวนการ

เลี้ยงและการใช้สัตว์ที่เหมาะสม	แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ

อย่างสูงของหน่วยงานต่อจรรยาบรรณการเล้ียงและการใช้สัตว์	

อันจะเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย	 พัฒนา	 และนวัตกรรมทางด้าน

สุขภาพและการแพทย์ของประเทศต่อไป	



ศิระ ศิลานนท์ และสลิลดา พัฒนศิริ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ต�าบลคลองห้า อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ท่านมีแนวทางในการบริหารยุทธศาสตร์ของ วว. 
อย่างไร 

	ก่อนอื่นต้องท�ำควำมเข้ำใจให้ตรงกันก่อนกับค�ำว่ำ	

ยุทธศำสตร์	 กลยุทธ์	 หรือ	 Strategy	 ไม่ว่ำจะเรียกค�ำไหนสิ่ง

ที่พวกเรำควรเข้ำใจให้ตรงกันคือ	 กำรแจกแจงหรือก�ำหนด

ประเด็นหรือสิ่งที่ต้องท�ำ	 เพื่อให้บรรลุพันธกิจหรือเป้ำหมำย

ขององค์กร	 จำกน้ันจึงน�ำมำก�ำหนดเป็นแผนงำนโครงกำรหรือ

แผนปฏิบัติกำร	 (action	 plan)	 ว่ำจะต้องมีขั้นตอนด�ำเนินกำร

อย่ำงไรต่อไป	 และจะวัดผลอย่ำงไร	 เพื่อให้เรำสำมำรถควบคุม

ให้เกิดกำรปฏิบัติได้ในแต่ละยุทธศำสตร์

ดังนั้น	ยุทธศำสตร์ที่ดีจึงต้องมีควำมเหมำะสมในแต่ละ

ช่วงเวลำและสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร	 ส�ำหรับ	 วว.	 เรำ

มีพระรำชบัญญัติสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย	พ.ศ.	 2522	ก�ำหนดบทบำทให้ต้องมีหน้ำที่และได้

ออกมำเป็นพันธกิจ	วว.	ดังนี้

1.	 วิจัยพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์	 เทคโนโลยี	 และ

นวัตกรรม	เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริกำร	ตอบ

สนองกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ

2.	 ให้บริกำรวิเครำะห์	ทดสอบ	สอบเทียบ	ตรวจสอบ	

รับรองระบบคุณภำพ	 อบรม	 และที่ปรึกษำ	 เพื่อยกระดับควำม

สำมำรถในกำรแข่งขันของภำคอุตสำหกรรม

บทสัมภาษณ์ 
ดร.อาภากร สุปัญญา 

รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว.

การเปล่ียนแปลงของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ส่งผลโดยตรงถึงการต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การท�งานของทุกหน่วยงานภายใต้
กระทรวงวิทย์ฯ เดิมอย่างไรบ้าง วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. ฉบับนี้ ได้รับเกียรติเข้าสัมภาษณ์ 
ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม (ยธ.) ท่านใหม่ของ วว. ถึงแนวทางและ
ทิศทางการบริหารยุทธศาสตร์ใหม่ของ วว. ในยุคที่ต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงหลายมิติไว้อย่างไร โปรดติดตาม
ได้ในคอลัมน์คุยเฟื่องเรื่องวิทย์ฉบับนี้

การบริหารยุทธศาสตร์
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

คุยเฟื่องเรื่องวิทย์
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วว. 



“
”

3.	ถ่ำยทอดเทคโนโลยี	และนวัตกรรม	สู่อุตสำหกรรม

และวิสำหกิจชุมชน	และผลักดันให้เกิดกำรน�ำไปใช้ประโยชน์ทั้ง

เชิงเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

4.	 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิ-

ภำพให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงท่ีทันสมัยและมีธรรมำภิบำล

พร้อมทั้งยกระดับขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรสู่นักสร้ำงสรรค์

นวัตกรรม

ดิฉันพบว่ำ	 ผู ้บริหำรระดับสูงของ	 วว.	 ชี้น�ำองค์กร

ด้วยวิสัยทัศน์	 “เป็นองค์กรชั้นน�ำในกำรบูรณำกำรวิทยำศำสตร์	

เทคโนโลยี	และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงสังคมนวัตกรรมอย่ำงยั่งยืน”	

พร้อมก�ำหนดค่ำนิยมหลัก	 TISTR	 ให้เป็นหลักปฏิบัติของ	 “คน	

วว.”	 ในกำรที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ควำมยั่งยืนด้วยกัน	 เม่ือ

มีพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนแล้ว	 และมีกำรก�ำหนดแผน

ยุทธศำสตร์หรือกลยุทธ์	 ซึ่งเกิดจำกกำรพิจำรณำว่ำจะด�ำเนิน

กำรเรื่องใดเป็นส�ำคัญ	 โดยค�ำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลงทั้งจำก

ปัจจัยภำยนอกและปัจจัยภำยในของ	วว.	

กำรเปลี่ยนแปลงจำกปัจจัยภำยนอก	 เช ่น	 กำร

เปล่ียนแปลงบทบำทหน้ำที่ของกระทรวง	 กำรเปลี่ยนแปลงของ

รัฐบำล	 กำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี	 และกำรเปลี่ยนแปลงของ

สังคมมำเป็นยุคสังคมสูงวัย

กำรเปลี่ยนแปลงจำกปัจจัยภำยใน	 เช่น	ศักยภำพและ

ข้อจ�ำกัด	 กำรเปลี่ยนผ่ำนคนรุ่นใหม่เข้ำสู่ยุควัยท�ำงำนแทนที	่

ควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนแปลงและปรับตัวกับวิธีกำรท�ำงำน

แบบใหม่ๆ	 กำรเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมำยภำยนอกที่ส่งผลกระ-

ทบต่อกฎระเบียบต่ำงๆ	ภำยใน

แนวทำงบริหำรยุทธศำสตร์	 คือ	 กำรท�ำให้ยุทธศำสตร์

ที่ก�ำหนดนั้นถูกน�ำสู่กำรปฏิบัติได้ตำมแผน	 และติดตำมผลกำร

ปฏิบัติว่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือไม่	 หำกมีสถำนกำรณ์กำร

เปล่ียนแปลงอะไรเกิดขึ้นและอำจส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนิน

งำนขององค์กร	 ก็ต้องมีกำรน�ำแผนยุทธศำสตร์	 มำทบทวนและ

ปรับปรุงแผน	

ส่ิงที่เปล่ียนแปลงส�ำคัญหน่ึงท่ีท�ำให้	 วว.	 ต้องมีกำร

ทวนกำรบริหำรยุทธศำสตร์คือ	 กำรเปลี่ยนรัฐบำล	 กำรควบ

รวมกระทรวง	อว.	ซึ่งมุ่งขับเคลื่อนงำนผ่ำน	4	แพลตฟอร์ม	คือ	

1.	กำรพัฒนำก�ำลังคนและสถำบันควำมรู้	 2.	กำรวิจัยและสร้ำง

นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้ำทำยของสังคม	3.	กำรวิจัยและสร้ำง

นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขัน	4.	กำรวิจัยและ

สร้ำงนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำเชิงพื้นที่และเศรษฐกิจท้องถิ่น	

จำกเหตุผลดังกล่ำวยุทธศำสตร์ของ	วว.	จึงต้องท�ำคู่ขนำนไปทั้ง

กำรท�ำวิจัยเพื่อตอบโจทย์ตลำดเชิงพำณิชย์	 และตอบโจทย์กำร

ขับเคลื่อนของประเทศ

ยุทธศาสตร ์ที่ดีต ้อง
มี คว าม เหมา ะสม ใน
แต ่ ล ะช ่ วง เ วลาแล ะ
สอดคล้องกับพันธกิจ
ขององค์กร
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จากยุทธศาสตร์ที่ วว. ตั้งไว้ ท่านเห็นว่ามีจุดที่จะต้อง
ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมตรงไหนบ้างหรือไม่ 

ยุทธศำสตร์ของ	วว.	ปัจจุบัน	มี	4	ด้ำนด้วยกัน	ได้แก่

1.	 สร้ำงสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงบูรณำกำร	

เพื่อตอบสนองกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกำรพัฒนำประเทศ

ให้มั่งคั่ง

2.	 ยกระดับคุณภำพชีวิต	 และลดควำมเหลื่อมล�้ำทำง

สังคม	 เศรษฐกิจที่ยั่งยืน	 ด้วยวิทยำศำสตร์	 เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม

3.	 สร้ำงสังคมนวัตกรรมของประเทศ	 และชุมชนให้

มั่นคงและยั่งยืน

4.	 พัฒนำสู่องค์กรสมรรถนะสูง	 ทันสมัย	 เข้มแข็ง	 พึ่ง

ตนเองได้	และมีธรรมำภิบำล

จำกยุทธศำสตร์ของ	 วว.	 ข้ำงต้น	 ยังจะต้องมีกำร

ปรับปรุงเพื่อให้เหมำะสมสอดคล้องกับทิศทำงกำรเคล่ือนของ

ประเทศและกระทรวง	 กำรก�ำหนดจุดเน้นท่ีส�ำคัญท่ีต้องขับ

เคลื่อน	อะไรคือสิ่งที่เรำต้องด�ำเนินกำรแบบเร่งด่วน	กำรพัฒนำ	

แพลตฟอร์ม	 กำรท�ำงำนที่สำมำรถบูรณำกำรศักยภำพของ	

“คน	 วว.”	 เพื่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์	 และพัฒนำระบบ

กำรติดตำมประเมินผล	 เพื่อให้สำมำรถน�ำมำปรับปรุงแผนงำน/

ยุทธศำสตร์ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์	

กำรพัฒนำยุทธศำสตร์โดยท่ัวไปมักท�ำใน	 2	 วิธี	 คือ	

(1)	 กำรพัฒนำจำกบนลงล่ำง	 กำรพัฒนำจำกผู้บริหำรและผู้

เชี่ยวชำญแล้วสั่งกำรลงไปให้ปฏิบัติ	 วิธีนี้ทุกคนต้องปฏิบัติ

ตำมแม้ไม่เห็นด้วย	 กับ	 (2)	 กำรพัฒนำโดยกำรน�ำข้อมูลที่ผ่ำน

กำรวิเครำะห์แล้วสู่กำรพัฒนำยุทธศำสตร์และแผนงำน	 ภำย

ใต้กำรเปิดกว้ำงรับฟังควำมคิดเห็น	 ก็เพื่อให้ทุกคนรู้สึกมีส่วน

เป็นเจ้ำของ	 โดยอำจจะผ่ำนผู้บริหำรระดับกลำงเป็นผู้รวบรวม

ข้อมูลควำมต้องกำรของลูกค้ำ	 วิเครำะห์และกล่ันกรองข้อมูล	

เข้ำมำสู่กำรท�ำแผนยุทธศำสตร์	 วิธีนี้ทุกคนจะท�ำตำมด้วยควำม

เต็มใจ	 แต่อย่ำงไรก็ตำมภำยใต้สถำนกำรณ์ปัจจุบันกำรผสำนทั้ง	

2	วิธีจะมีควำมเหมำะสมกว่ำ	ซึ่ง	วว.	เลือกที่จะผสำนวิธีดึงจุดดี

ของแต่ละแบบมำผสมผสำนกัน

เป้าหมายแห่งความส�เร็จ ในฐานะ รอง ผวว.ยธ. คือ
อะไรบ้าง 

เป้ำหมำยแรกคือ	 ต้องเตรียมคน	 วว.	 เพื่อรองรับกำร

เปล่ียนแปลงในอนำคต	 จำกสภำพสังคมที่เปล่ียนแปลงไปมำก

ในปัจจุบัน	 ทุกคนต้องเข้ำใจเป้ำหมำยส่ิงที่เรำจะไปด้วยกันใน

ควำมหมำยเดียวกันก่อนว่ำ	 วว.	 จะเดินไปทำงไหน	 เพื่อร่วมกัน

สร้ำงกระบวนกำรท�ำงำนใหม่ขึ้นมำ	 ให้สำมำรถท�ำงำนเป็นทีม

ได้อย่ำงเข้มแข็ง	บูรณำกำรกันได้	มีควำมยืดหยุ่น	คล่องตัว	และ

พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องส�ำคัญที่สุดขององค์กร	

“
”

คนหนึ่งคนมีทั้งบวกและ
ลบ มีทั้งจุดแข็งและจุด
อ่อน ส�คัญคือ เรามอง
เห็นมุมบวกและเลือกใช้มุม
เก่งของแต่ละคนหรือยัง

คุยเฟื่องเรื่องวิทย์
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กำรน�ำ	 OKR	 (Objectives	 &	 Key	 Results)	 เข้ำมำ	

ทดลองปรับใช้	 โดยอำจเริ่มจำกภำยในบำงกลุ่มก่อน	 โดยน�ำมำ

ผสมผสำนกับระบบ	KPI	 (Key	Performance	 Indicators)	 ใน

ปัจจุบันให้เป็นแบบไฮบริด	 เพรำะดิฉันเช่ือว่ำกำรใช้	 OKR	 ภำย

ใต้	“คน	วว.”	ซึ่งเก่งอยู่แล้ว	เรำจะสำมำรถสร้ำงเป็นทีมเล็กๆ	แต่

เป็นทีมที่ท�ำงำนเร็ว	 จะท�ำให้ได้ผลลัพธ์ที่เร็วขึ้นและจบเป็นชิ้น	

เป้ำหมำยท่ีสองคือ	 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 เรำ

ต้องสำมำรถบริหำรจัดกำรบนฐำนข้อมูลที่มีอยู่	จะท�ำอย่ำงไรให้

ระบบกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนต่ำงๆ	 เป็นปัจจุบัน	 (real-

time)	 อำทิ	 ข้อมูลกำรเงิน	 ข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำน	ข้อมูลด้ำน

กำรสนับสนุนเชิงพื้นท่ี	 (area	 based)	 และนอกจำกนี้ควรจะ

ต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบของ	 วว.	 ให้สอดคล้องกับ

ระบบสมัยใหม่ด้วย

เป้ำหมำยที่สำมคือ	กำรช่วยกันขับเคลื่อน	วว.	สู่กำรรับ

รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ	หรือ	TQA	(Thailand	Quality	Award)	

ซึ่งเป็นรำงวัลอันทรงเกียรติ	 ได้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง	

เป็นเครื่องหมำยแสดงถึงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำรของ

องค์กรท่ีทัดเทียมระดับมำตรฐำนโลก	 และเป็นกลไกหนึ่งในกำร

เพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันให้แก่องค์กรได้

สิ่งที่อยากจะกล่าวสรุปท้ายเพิ่มเติม 

อยำกให้พวกเรำให้ควำมส�ำคัญกับกำร	 “มองควำม

งดงำมของบ้ำนทั้งหลังมำกกว่ำกำรเพ่งมองก้อนอิฐที่วำงไม่ตรง

เพียงไม่กี่ก้อน”	 เพรำะมันจะท�ำให้เรำเสียเวลำที่ใช้ส่วนดีหรือ

จุดแข็งของพวกเรำมำท�ำงำนร่วมกัน	 โดยส่วนตัวเชื่อว่ำคนหน่ึง

คนมีทั้งบวกและลบ	 มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน	 ส�ำคัญคือ	 “เรำ

มองเห็นมุมบวกและเลือกใช้มุมเก่งของแต่ละคนหรือยัง”	 ถ้ำ

เพียงเรำรู้จักใช้จุดแข็งของเรำท�ำงำนหรือหัวหน้ำเลือกใช้จุดแข็ง

ลูกน้องท�ำงำน	กำรท�ำให้เกิดบรรยำกำศกำรท�ำงำนร่วมกัน	กำร

บริหำรงำนต่ำงๆ	ก็จะประสบควำมส�ำเร็จ	

ปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้ยุทธศำสตร์ของ	 วว.	 ส�ำเร็จได้

คือ	 พวกเรำต้องหำเวทีคุยกัน	 แลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีคิดและวิธี

กำรท�ำงำนของกันและกัน	 คุยกันให้เข้ำใจเป้ำหมำยหรือหัวใจ

ของโครงกำรที่รับผิดชอบ	 คุยกันให้เข้ำใจเป้ำหมำยกำรท�ำงำน

ของกอง/ศูนย์/ส�ำนัก	 คุยกันให้เข้ำใจเป้ำหมำยของระบบงำน

ส�ำคัญ	คุยกันให้เข้ำใจเป้ำหมำยของ	วว.	หำกเรำเข้ำใจเป้ำหมำย

ตรงกัน	จะเกิด	“พลังของกำรขับเคลื่อน”	

สุดท้ำยที่อยำกจะบอกเล่ำคือ	 ตลอดเวลำของกำร

ท�ำงำนได้เรียนรู้ค�ำว่ำ	“ให้โอกำส”	และ	“ให้เกียรติ”	เสมอและ

ยึดถือปฏิบัติมำตลอด	และเมื่อมำท�ำงำนที่	วว.	ก็ได้รับค�ำแนะน�ำ

จำกผู้บริหำรระดับสูงที่นี่ว่ำกำรท�ำงำนคือ	 “กำรให้เกียรติ	 ให้

โอกำส	 และ	 respect”	 ดังนั้นจึงไม่ยำกล�ำบำกนักที่จะปรับตัว

เพื่อท�ำงำนในต�ำแหน่ง	 “ผู้บริหำรของ	 วว.”	 ในช่วงเวลำที่ผ่ำน

มำ	ซึ่งต้องขอขอบคุณทีมงำน	วว.	โดยเฉพำะน้องๆ	ในกลุ่ม	ยธ.	

ให้กำรต้อนรับ	ให้ควำมร่วมมือในกำรท�ำงำนอย่ำงเต็มศักยภำพ

	 หลักกำรท�ำงำนง่ำยๆ	 ที่จะท�ำให้เรำท�ำงำนอย่ำงเป็น

ระบบได้	 คือ	 3P	คือ	 Purpose	หรือ	 “เป้ำหมำย”	 ไม่ว่ำจะท�ำ

อะไรเรำต้องต้องตอบค�ำถำมท�ำไมต้องท�ำให้ได้ก่อนลงมือท�ำ		

Process	 คือกระบวนกำรที่จะต้องท�ำเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยมี

อะไรบ้ำง	และ	Performance	คือผลจำกกำรท�ำงำนคืออะไร	ซึ่ง

จะท�ำให้เรำ	 สำมำรถติดตำมวัดผลได้และสำมำรถย้อนไปตอบ

โจทย์	Propose	ได้	นี่คือหลักที่ใช้ในกำรท�ำงำนได้ทั้งตัวเรำและ

ระดับหน่วยงำน	ที่ดิฉันอยำกจะฝำกไว้	

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ดิจิทัลปริทัศน์

ความเป็นส�านักงานดิจิทัลในเบื้องต้น นอกจากจะ

ดูง่ายๆ จากการใช้ระบบอัตโนมัติในส�านักงานแล้ว ยังต้อง

พจิารณาถงึความต้องการของลกูค้า และการวเิคราะห์พฤติกรรม

เพื่อน�าไปสู่การท�ามาค้าขายกับลูกค้า การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า 

และวางเส้นทางขององค์กรเพื่อแปลงรูปไปสู่ส�านักงานดิจิทัล 

นอกจากนั้น ส�านักงานดิจิทัลจะไม่ยอมให้พนักงานท�าแต่งาน

ประจ�าอย่างที่เคยท�า แต่จะส่งเสริมให้พนักงานท�างาน สร้างงาน

เชิงธุรกิจที่สร้างสรรค์ ส่วนงานประจ�าซ�้าซาก หรือกระบวนการ

ท�างาน (workflow) ต่างๆ นั้น จะมีซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยี

ดิจิทัลต่างๆ มาช่วยท�าแทน สิ่งนี้ ผู้น�าองค์กรจะต้องตระหนัก 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ได้

สำ�นักงานดิจิทัล หมายถึง 
สำ�นักงานที่น�เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ

ท�งาน หรือในงานบริการต่างๆ ที่ท�ให้เกิด
การเพิม่ประสำทิธภิาพ หรอืเพิม่ผลติภาพในมมุมอง
ของการผลิต  อย่างไรก็ตาม  ค�ว่าสำ�นักงาน
ดิจิทัล ไม่ได้หมายถึงเพียงการเอาเครื่องมือ 
อุปกรณ์ทางดิจิทัลมาติดตั้ง ใช้งานเท่านั้น 
แต่จะต้องรวมถึงการแปลงรูปในองค์กร 

ให้มีวัฒนธรรมแบบดิจิทัลด้วย 

วัฒนธรรมที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นในส�านักงานดิจิทัล มี

ดังต่อไปนี้

1.  ต้องพอใจกับการเคลื่อนที่
องค์กรควรเน้นการใช้อุปกรณ์เคล่ือนที่ในการท�างาน 

หรือแนวคิด “การท�างานที่ไหนก็ได้” เพื่อให้พนักงานไม่ยึด

ติดกับการมีที่นั่งประจ�า และอาจใช้การสื่อสารทางดิจิทัล เช่น

การส่งอีเมล การติดต่อทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social 

network) แทนการเข้ามาน่ังประชุมกันในห้องแบบเดิมๆ การ

ประชุม การอบรมแบบออนไลน์ ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ท�าให้

ส�านักงานต้องเตรียมความพร้อมทางดิจิทัล 

สำ�นักงานดิจิทัล
ดร.นฤมล รื่นไวย์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

35 หมู่ 3 ต�าบลคลองห้า อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120



วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2562 15

 ไม่ต้องเสียเวลาส่งอีเมล

 ท�าให้การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความสะดวก

มากขึ้น และทราบว่าใครเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใด

 สร้างให้เกิดพื้นที่เสมือนจริงที่ช ่วยส่งเสริมแรง

บันดาลใจให้กับคนในทีม

การร่วมกันแบ่งปันในพื้นที่เครือข่ายสังคมออนไลน์ ยัง

ท�าให้เกิดความคุ้นเคย และส่งเสริมให้เกิดการท�างาน หรือความ

ร่วมมือแบบข้ามสายงานกันด้วย

2. ปรับความคิดพนักงานด้วยนโยบาย “น�อุปกรณ์
ของคุณมาเอง”

 ในยุคปัจจุบัน ผู ้คนมักยึดติดกับอุปกรณ์ส ่วนตัว 

อย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต และต่างคนก็มักจะมี

ความรอบรู้ ใช้งานอุปกรณ์ส่วนตัวเหล่าน้ันอย่างคล่องแคล่ว 

เกิดทักษะในการใช้อย่างไม่ต้องเข้าชั้นเรียน ดังนั้น จะเห็นว่า 

พนักงานบางคนมักไม่ชอบใช้อุปกรณ์ท่ีส�านักงานจัดเตรียมไว้

ให้ เนื่องจากเกิดความไม่คล่องมือ และไม่คุ้นเคย ดังนั้น การใช้

นโยบาย Bring Your Own Device (BYOD)  หรือ Bring Your 

Own App (BYOA) จะช่วยท�าให้คนเกิดความรู้สึกอยากท�างาน

มากขึ้น เนื่องจากจะเกิดความติดขัดในการใช้อุปกรณ์น้อยลง 

และท�าให้ทั้งส�านักงานมีวัฒนธรรมดิจิทัลมากขึ้น

3.  ใช้ช่องทางเครือข่ายสำังคมออนไลน์ขององค์กร 
การใช้ช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นการ

อ�านวยความสะดวกในการสื่อสารประการหน่ึง ที่ในปัจจุบัน

องค์กรหลายแห่งใช้ในการสื่อสาร อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู ่กับ

นโยบายของแต่ละองค์กร และทัศนคติของพนักงานด้วยเช่นกัน 

ว่าชอบการเข้าสู่โลกโซเชียลหรือไม่ และจะก�าหนดกรอบในการ

ใช้มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ ความเห็นที่ส่งเสริมให้มีการใช้เครือ-

ข่ายสังคมออนไลน์นั้น พิจารณาว่ามีข้อดี ดังต่อไปนี้

 ท�าให้เกิดความร่วมมือในวงกว้างมากข้ึนในหมู ่

พนักงาน
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ที่องค์กรต้องการ หรือบริษัทใหญ่ๆ บางแห่ง อาจท�าความร่วม

มือกับมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของบริษัท และให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดการ

เรียนการสอนให้ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีการปฏิบัติกัน เรียกว่า 

“online campus”

6. จัดหาอุปกรณ์ดิจิทัลแบบสำวมใสำ่ที่จ�เป็นในการ
ท�งาน หรือการใช้เทคโนโลยีเสำมือนจริง (weara-
bles and virtual reality)  

 อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีดังกล่าวนี้ จัดว่าเป็นเทคโนโลยี

เปลี่ยนโลก (disruptive technologies) ประเภทหนึ่ง ที่มีการ

คิดค้นขึ้นมา และท�าให้การใช้ชีวิตของคนยุคปัจจุบันหรือใน

อนาคตจะเปล่ียนแปลงไป และอาจมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องมี

การจัดหา น�ามาใช้ในส�านักงาน เช่น ในปัจจุบัน บางส�านักงาน

อาจต้องซ้ือเส้ือคลุมที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพื่อให้พนักงาน

สวมใส่และสามารถเฝ้าติดตามได้ในกรณีที่ต้องออกไปปฏิบัติ

หน้าที่ที่ค่อนข้างเส่ียงอันตราย ท�าให้ชีวิตพนักงานมีความมั่นคง

ปลอดภัย หรืออาจใช้เป็นเครื่องบอกว่าพนักงานเข้าหรือออก

ส�านักงานตอนไหน เป็นต้น

7. ค�นึงถึงปัจจัย 3 ประการ ก่อนจะน�เทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช้ในสำ�นักงาน 

การก้าวย่างสู่ส�านักงานดิจิทัล ซ่ึงจะต้องมีการน�า

เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ มาใช้ ท�าให้ชีวิตการท�างานประจ�าวัน

เป็นแบบดิจิทัล จะต้องมีการประเมินความคุ้มค่า 3 ประการ 

ดังนี้คือ จุดคุ้มทุน ความง่ายต่อการใช้ และประเด็นทางกฎหมาย 

หรือจะต้องมีกฎหมายที่ทันสมัยมารองรับเพื่อให้เกิดความ

มั่นคงปลอดภัยในการใช้

4. สำ่งเสำริมให้มีการประชุมผ่านระบบวีดีโอคอน
เฟอเรนซ์ (videoconferencing)

วิธีนี้เหมาะกับองค์กรที่มีส�านักงานหลายแห่ง กระจาย

ไปตามพื้นที่ต่างๆ ท�าให้พนักงานแต่ละพ้ืนท่ีเข้ามามีส่วนร่วม

และรู้สึกเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน รวมท้ังมีโอกาสแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นผ่านการประชุมในเวลาเดียวกัน

5.  จัดท�หลักสำูตรฝึกอบรม e-learning  
 การที่องค์กรจัดท�าหลักสูตร e-learning เป็นการ

น�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาบุคลากร และอ�านวย

ความสะดวกในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมนโยบายการเรียน

รู้อย่างต่อเนื่อง หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซ่ึงจะเป็นผลดีทั้ง

กับพนักงานและองค์กร นอกจากนั้น ในบางองค์กรยังให้แรง

จูงใจกับพนักงานที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองในระบบ

หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด (Massive Open Online 

Courses) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า MOOC เพื่อให้พนักงานมีความ

มุ่งมั่นในการพัฒนาท้ังความรู้และทักษะของตนเองให้ตรงกับ
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ตวัอย่างของเทคโนโลยดีจิทิลั ทีน่�ามาใช้ในส�านกังาน เช่น

 ระบบควบคุมส�านักงานอัตโนมัติ – ท�าให้ส�านักงาน

เกิดความสมาร์ต ด้วยระบบอัตโนมัติต่างๆ เช่น การควบคุม

ความร้อน แสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ รวมถึงการควบคุม

สภาพแวดล้อมในการท�างานต่างๆ ซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานของ

การช่วยประหยัดเงินและพลังงาน ส�านักงานบางแห่ง มีเครื่อง

ควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติที่พิจารณาตามสมรรถนะและวัยของ

พนักงาน เช่น พนักงานอาวุโสจะต้องการแสงสว่างที่มากกว่า

พนักงานที่ยังรุ่นเยาว์ เนื่องจากแสงสว่างเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการ

ท�างานเป็นอย่างยิ่ง แสงที่มากไปหรือน้อยไป อาจก่อให้เกิดผล

เสียต่อร่างกาย เช่น ความเครียด ความล้า อาการปวดหัว ซึ่งจะ

มีผลต่อการท�างาน ส�านักงานบางแห่ง พนักงานสามารถควบคุม

แสงสว่างในการท�างานด้วยตัวเองจากแอปพลิเคชันในสมาร์ต-

โฟน ซ่ึงสามารถจดจ�าข้อมูลของผู้ใช้ หรือระดับแสงสว่างที่ผู้ใช้

แต่ละคนเคยตั้งค่าไว้ได้ เป็นต้น

 ระบบการจัดการผู้มาติดต่อ – ส�านักงานหลายแห่ง

จะมีแขกผู้มาเยือน หรือผู้มาติดต่องานมากมาย  ในกรณีนี้ ทาง

ส�านักงานสามารถน�าระบบการจัดการผู้มาติดต่อเข้ามาใช้แทน

พนักงานต้อนรับได้ เช่น ระบบ check-in ส�าหรับผู้มาเยือน ใช้

แทนวิธีการเซ็นชื่อในสมุดแบบเดิมๆ ในการรวบรวมรายชื่อผู้มา

ติดต่อ และยังท�าให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยมากกว่า เนื่องจาก

จะมีการบันทึกทุกครั้งที่มีคนเข้า-ออก

 พื้นที่ท�างานที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ – ส�านักงาน

ทันสมัยจะมีพื้นที่ให้พนักงานสามารถท�างานได้หลายพื้นท่ี เช่น

พื้นที่สร้างนวัตกรรม ที่เรียกว่าเมกเกอร์สเปซ (Makerspace) 

หรือพื้นที่ที่ใช้ในการท�างานร่วมกัน (Co-working space) ไม่

ยึดติดกับโต๊ะท�างาน บางพื้นที่ใช้ยืนท�า บางพื้นที่นั่งท�า หรืออาจ

นั่งบนโซฟา เก้าอี้นวม นั่งบนเก้าอี้สบายๆ แบบบีนแบ็ก (bean 

bag chairs) หรือนั่งกับพื้น แล้วแต่สถานการณ์ แต่ที่ส�าคัญ 

พื้นที่ท�างานเหล่านั้นนอกจากจะต้องมีสภาพแวดล้อมที่ดี นั่ง

สบายแล้ว ยังต้องสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้  มีความ

พร้อมที่เอื้อต่อการเชื่อมต่อ เช่น ปลั๊กไฟ สัญญาณ WiFi  

การออกแบบส�านักงานในปัจจุบัน จึงจ�าเป็นต้องค�านึง

ถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ 

1. เทคโนโลยี บางส�านักงานก้าวล�้าไปถึงการให้

พนักงานสามารถท�างานได้จากที่บ้าน หรือถ้าท�าในส�านักงาน 

ก็จะมีพ้ืนที่ส�าหรับท�างานร่วมกัน หรือเจรจาประชุมงาน ให้

พนักงานได้มีพื้นที่เปิด ที่เชื่อมต่อถึงกันให้มากที่สุด แต่เสียค่าใช้

จ่ายน้อยที่สุด

2. ส�านักงานโฉมใหม่ที่ทันสมัย และท�าให้พนักงาน

รู้สึกว่าอยากเข้ามาท�างานในสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย และไม่

วุ่นวายจนเกินไป
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3. มี Hot-seat หรือโต๊ะท�างานท่ีมีความสบาย เป็น

ส่วนตัวเป็นพิเศษ ให้พนักงานสามารถใช้ได้ตามความต้องการ

ที่อาจเปลี่ยนไปตามกิจกรรม เช่น พื้นที่เงียบสงบ พื้นที่พูดคุย 

พื้นที่ส�าหรับการน�าเสนองาน เป็นต้น

4. มีพื้นที่ท่ีสามารถใช้ท�างานได้อย่างยืดหยุ่นในกรณี

ต่างๆ สามารถใช้ดัดแปลงในการรองรับกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

เช่น ห้องรับรองผู้มาติดต่อ ห้องนั่งคอย แต่สามารถใช้ท�างานได้ 

ซึ่งควรมีระบบจองที่อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ด้วย

5. Unified Network Access ในการเข้าใช้งานระบบ

เครือข่ายของส�านักงาน ทั้งระบบ LAN และ Wireless ควรจะ

ไม่แตกต่างกันมาก เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ และต้อง

ค�านึงถึงประเด็นความมั่นคงปลอดภัยด้วย

6. ใช้ระบบจองห้องประชุมอัตโนมัติ เพ่ือให้เกิดความ

คล่องตัว และความสะดวกในการจอง หรือยกเลิก หรือการสลับ

ห้องประชุมกันใช้ในระหว่างผู้จอง 

7. การใช้ระบบ e-form ในการท�าเรื่องขออนุมัติ

เอกสารต่างๆ เพื่อการลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอนการท�างาน 

ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย  

8. การใช้ Digital Signage หรือป้ายประชาสัมพันธ์

ดิจิทัล ซึ่งเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพ แทนป้ายกระดาษ

แบบเดิมๆ ป้ายนี้ยังใช้แสดงข้อมูลสินค้า หรือสื่อสารข้อมูล

ต่างๆ เช่น การขาย การตลาด ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้า 

และแจ้งเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด การส่ือสาร

ภายในองค์กร ข้อมูลกิจกรรมภายในองค์กร หรือการฝึกอบรม 

เทคโนโลยี digital signage นี้ สามารถแสดงข้อมูลได้ทั้งภาพนิ่ง

หรือภาพเคล่ือนไหว และยังช่วยลดข้ันตอนในการท�างาน และ

ลดการใช้กระดาษ ท�าให้ลดค่าใช้จ่ายได้ 

9. การให้บริการ User/Password ส�าหรับลูกค้าหรือ

ผู้มาติดต่อ ใช้ระบบท่ีมีการลงทะเบียนอุปกรณ์เพื่อใช้งาน มี

บริการ Wi-Fi และมีนโยบาย BYOD ที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้น�าอุปกรณ์

ของตัวเองมาใช้ได้ หรือสามารถด�าเนินการเองได้โดยอัตโนมัติ

10. ระบบ Workplace Analytics เพื่อใช้วิเคราะห์

พื้นที่ต่างๆ ที่พนักงานนิยมใช้งาน ท้ังนี้ เพื่อการน�าไปวางแผน

ปรับปรุงพื้นที่ หรือส่งเสริมการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

11. ระบบความร่วมมือแบบอัจฉริยะ (intelligent 

video collaboration) ได้แก่ระบบการประชุมทางไกล โดย

พนักงานไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมานั่งในห้องประชุม ท�าให้การ

ท�างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือลดค่าใช้จ่ายในการท�างาน 

ท�าให้ได้ข้อมูลอย่างทันกาล

12. การจัดพื้นที่ Smart Space  เพื่อแบ่งสรรพื้นที่ใช้

งานต่างๆ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการท�างาน

13. การจัดให้มีพื้นที่ๆ ใช้ร่วมกัน (common space) 

ได้แก่ พื้นที่กลาง เช่น ทางเดิน, ห้องโถง หน้าจอ Digital Sig-

nage เป็นต้น



วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2562 19

เอกสารอ้างอิง 

Aleksandrova, M., 2018. IoT in the Workplace: Smart Office Applications for Better Productivity. [online]. Available 

at: https://www.iotforall.com/iot-smart-office-applications/, [accessed 3 August 2019].

i-scoop, 2018. IT, IoT, smart buildings and AI in smart workplaces – digital workplace 2018. [online]. Available at: 

https://www.i-scoop.eu/smart-buildings-ai-smart-workplaces-digital-workplace-2018/, [accessed 3 August 

2019].

Media, 2018. Digital Office: 7 tips for success. [online]. Available at: https://blog.signaturit.com/en/the-perfect-

digital-office, [accessed 3 August 2019].

The Receptionist, 2019. 7 Must-Have Tech Tools for the Modern Office. [online]. Available at: https://

thereceptionist.com/blog/7-must-have-tech-tools-for-the-modern-office/, [accessed 3 August 2019].

The Viable Crew, 2018. ไขทุกข้อสงสัยกับ 4 ผู้เช่ียวชาญ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างานให้กับองค์กรในงาน Digital 

Workplace, Ideal Office for New Generation. [online]. เข้าถึงได้จาก: https://www.theviable.co/4-guru-in-

digital-workplace-ideal-office-for-new-generation/, [เข้าถึงเมื่อ 23 สิงหาคม 2562].

True Internet, 2019. Digital Signage สื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์. [online]. Available at: http://www.trueinternet.

co.th/THA/product-cloud_service-digital_signage.html, [accessed 3 August 2019].

14. ระบบบริหารจัดการส�านักงานดิจิทัล (digital of-

fice technology) ในขอบข่ายต่างๆ เช่น ระบบบริหารจัดการ

ลูกค้าสัมพันธ์ ระบบเชื่อมโยงการสื่อสารทุกประเภทเข้าด้วยกัน 

เช่น เครือข่ายออนไลน์ โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต ระบบเชื่อม

โยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ระบบ Voicemail ที่สามารถส่งต่อ บันทึก 

หรือลบไฟล์ออกจากเครื่องได้  เป็นต้น

15. ระบบวิเคราะห์การท�างานขององค์กร (manage-

ment and analytics)  คือระบบที่เฝ้าระวังตัวชี้วัดขององค์กร 

(dashboard for usage and performance) เพื่อการน�าข้อมูล

ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และปรับปรุงสมรรถนะของพนักงานให้

ดีขึ้น

16. ระบบวัดและการรายงาน (reporting and met-

rics) คือการวัดแนวโน้มของการด�าเนินงานด้านต่างๆ เช่น 

คุณภาพของการบริการ อัตราพนักงาน และสมรรถนะใน

การท�างาน เพื่อท�าให้เกิดการคาดการณ์ (insight) ทางธุรกิจ

อย่างแม่นย�า มีการจัดท�ารายงานเพื่อน�าผลการวิเคราะห์ไปใช้

ประโยชน์ 

17. การน�าเทคโนโลยีที่เป็น Disruptive technolo-

gies มาใช้ในการท�างาน เช่น Internet of Things (IoTs), Artifi-

cial Intelligence (AI), Machine learning และ Deep learn-

ing ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้อาจน�ามาใช้ในการสร้าง smart office 

หรือส�านักงานอัจฉริยะ เช่น IoTs ที่ช่วยประหยัดพลังงาน ช่วย

ท�าให้เกิดความปลอดภัยในส�านักงาน

จะเห็นได้ว่า การท�างานในส�านักงานดิจิทัลน้ัน จะไม่ใช่การท�างานแบบเดี่ยวๆ ต่างคนต่างท�าอีกต่อไป แต่จะเป็นรูปแบบ

การท�างานที่เปิดเผย มีการเชื่อมโยง มีการแชร์ใช้ข้อมูล องค์ความรู้ หรือทักษะร่วมกัน สามารถตรวจสอบได้ ข้อมูลท่ีใช้เป็นชุดท่ี

ล่าสุดตรงกัน ทั้งนี้ เทคโนโลยีดิจิทัลหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจเป็นหัวใจส�าคัญของการท�างานในส�านักงาน แต่ที่ส�าคัญยิ่งขึ้น 

กว่านั้น คือ แพลตฟอร์มของการท�างานท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน (collaboration platform) ในการสร้างนวัตกรรม 

หรือผลผลิตที่ดีขึ้น มากขึ้น ท�าให้ทุกคนรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ได้รับการยกย่อง ส่งเสริมให้สร้าง

งานและเป็นแรงบันดาลใจ ผลักดันซึ่งกันและกัน 



	 การหมักเกิดจากจุลินทรีย์	2	กลุ่ม	คือ	ไนเรตตรีดิวส์ซิง

แบคทีเรีย	ท�าหน้าที่เปลี่ยนไนเทรตมาเป็นไนไตรต์	และไนตรัส

ออกไซด์	ซึ่งไนตรัสออกไซด์จะมีผลให้แหนมเน้ือหมูยังมีสีชมพู	

และจุลินทรีย์ผลิตกรดแล็กติกซ่ึงเปลี่ยนน�้าตาลจากข้าวเป็นกรด

แล็กติกท�าให้แหนมมีรสเปรี้ยว	 มีกลิ่นและรสน่ารับประทาน	

และหากมีการเจริญอย่างรวดเร็ว	แข่งขันกับจุลินทรีย์ที่มีอยู่ใน

พรรณชรินทร์ ศรัทธา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ต�าบลคลองห้า อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120                                                                                          

 แหนมเป็นอาหารหมักชนิดหนึ่ง มีทั้งที่เป็นเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู หูหมู ไก่ ปลา และท�จากพืชเป็นวัตถุดิบหลัก 
เช่น แหนมหน่อไม้ แหนมเห็ดพันธุ์ต่างๆ หมักให้เปรี้ยวด้วยข้าว น�้าตาล เกลือ พริก กระเทียม และส�หรับแหนมเนื้อ
หมูอาจมีดินประสิว (โพแทสเซียมไนเทรต)

ธรรมชาติที่ท�าให้เกิดการเน่าเสียรวมทั้งจุลินทรีย์ก่อโรคได้ดีจะ

ช่วยยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที่ท�าให้เน่าเสียหรือก่อโรค	เช่น	

Salmonella, Escherichia coli	ได้อีกด้วย	ในบทความนี้จะขอ

กล่าวถึงเฉพาะจุลินทรีย์ผลิตกรดแล็กติกในแหนม	2	กลุ่ม	คือ	

แล็กโตบาซิลลัส	แพลนทารัม	(Lactoacillus plantarum/ Lb. 

plantarum)	และจุลินทรีย์ในจีนัสโพรพิโอนิแบคทีเรียม	ได้แก่	

จุลินทรีย์มีประโยชน์ ใน แหนม
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อินโนเทรนด์



โพรพิโอนิแบคทีเรียม	แอซิโดโพรพินิไซ	 (Propionibacterium 

acidopropinici / P. acidopropinici),	 โพรพิโอนิแบคทีเรียม	

เพนโทซาซีเรียส	 (Pediococcus pentosaceus)	 ซึ่งนิยมใช้

เป็นกล้าเชื้อในการผลิตแหนม	

 Lb. plantarum	 เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ท่ีใช้กันอย่าง

แพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารทั้งในฐานะเป็นกล้าเชื้อ

จุลินทรีย์ในการหมักและจุลินทรีย์โพรไบโอติก	จากคุณสมบัติ

ที่	Lb. plantarum	แต่ละสายพันธุ์ผลิตสารต่อต้านจุลินทรีย์

ได้	เช่น	กรดอินทรีย์ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์	ไดซิเดต	และเพป-

ไทด์ต้านเชื้อจุลินทรีย์	ท�าให้สามารถยับย้ังเชื้อก่อโรคในทางเดิน

อาหาร	จากการศึกษาโดยวิธี	agar	spot	พบว่า	Lb. plantarum 

ยับยั้งการเจริญของ	Listeria monocytogenes, Escherichia 

coli	O157:H7	และ	Staphylococcus aureus	 ได้ดี	 (Arena	

et al.	2016)	

	 Propionibacterium	บางสปีชีส์ผลิตวิตามิน	 บี	

12	 tetrapyrrole	compounds	และ	propionic	acid	ซึ่ง	

propionic	acid	 มีฤทธ์ิในการยับยั้งการเจริญเติบโตของยีสต์

และราได้ดี	(Piwowarek	et al.	2017)

	 	ถึงแม้แหนมจะมีจุลินทรีย์ท่ีเป็นโพรไบโอติก	โพรไบ-

โอติกที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจะต้องเป็นจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่	

จุลินทรีย์ตายอาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ได้	แต่ในปัจจุบันแหนม

ส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังถูกแนะน�าให้บริโภคสุก	 เน่ืองจาก

ความไม่สม�่าเสมอในการหมัก	จุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมักเจริญ

เติบโตไม่ทันต่อการแข่งขันหรือไม่มากพอที่จะยับยั้งการเจริญ

ของเชื้อจุลินทรีย์ท่ีก่อให้เกิดการเน่าเสียหรือก่อโรคทางเดิน
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อาหาร	ที่มาจากวัตถุดิบ	การควบคุมวัตถุดิบและการผลิตที่ไม่

ดีพอ	จึงต้องให้ความร้อนเพื่อฆ่าเช้ือในแหนมก่อนรับประทาน	

โพรไบโอติกที่มีในแหนมจึงถูกก�าจัดไปด้วย	การผลิตแหนม

ประเภทต่างๆ	 จึงควรได้รับการพัฒนาต่อไปเพื่อให้ผู้บริโภค

สามารถรับประทานดิบแล้วได้รับโพรไบโอติกที่มีในแหนมเข้าสู่

ร่างกายจากการบริโภคแหนมได้ด้วย	
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 ประเทศไทยนั้นอยู่ในเขตร้อนชื้น	 มีพันธุ์พืชไม่น้อย

กว่า	 20,000	 ชนิด	 โดยมีพืชสมุนไพรอยู ่ภายในประเทศที่

สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ต่างๆ	ของสมุนไพรกว่า	1,800	ชนิด	

แต่เนื่องจากยังไม่สามารถผลิตวัตถุดิบสมุนไพรท่ีมีคุณภาพป้อน

สู่ตลาดได้อย่างเพียงพอ	จึงต้องมีการน�าเข้าจากต่างประเทศโดย

มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง	ส่งผลให้เกิดการขาดดุลทางการ

ค้า	ดังจะเห็นได้ว่า	ในช่วงปี	พ.ศ.	2557	ประเทศไทยมีการน�าเข้า

สมุนไพรที่ใช้ในการผลิตยาและเครื่องส�าอาง	ด้วยมูลค่า	542.15	

ล้านบาท	ขณะที่การส่งออกมีมูลค่า	440.58	ล้านบาท	จากนั้น

ก็ขาดดุลการค้ามาอย่างต่อเน่ือง	จนถึงปี	พ.ศ.	2560	มีการน�า

เข้าเพ่ิมขึ้นถึง	 697.40	ล้านบาท	และมีการส่งออก	440.90	

ล้านบาท	จากปัญหาดังกล่าวภาครัฐจึงมีการขับเคลื่อนด้านการ

พัฒนาสมุนไพรไทยต้ังแต่ส่วนต้นทาง	กลางทาง	และปลายทาง	

ด้วยการชูสมุนไพร	champion	products	โดยเฉพาะกระชาย

ด�า	ขม้ินชัน	 ไพล	และบัวบก	 ซ่ึงเป็นพืชท่ีสามารถน�าไปแปรรูป

และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ	 เสมือน

เป็นสมุนไพรไทยที่พัฒนาอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง	กลางทาง	

และปลายทาง	เพื่อสร้างสรรค์ธุรกิจสมุนไพรไทย	ลดการขาดดุล

ทางการค้าและผลิตวัตถุดิบสมุนไพร	ผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้อย่าง

มีคุณภาพ	

	 การพัฒนาพืชสมุนไพร	 champion	products	ทั้ง	

4	ชนิด	 ได้แก่	กระชายด�า	ขมิ้นชัน	 ไพล	และบัวบก	 เริ่มจาก

ต้นทางมุ่งเน้นผลิตวัตถุดิบสมุนไพรให้มีคุณภาพ	ส่งเสริมการ

เพาะปลูกให้มีคุณภาพตามหลักเกษตรที่ดี	 (GAP)	 โดยการส่ง

เสริมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ซึ่งในปี	 พ.ศ.	 2560	

สามารถเพาะปลูกแล้ว	3,750	ไร่	แบ่งเป็นไพล	700	ไร่	ขมิ้น-

ชัน	1,880	ไร่	กระชายด�า	600	ไร่	 บัวบก	600	ไร่	รวมไปถึงมี

การคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์	พัฒนามาตรฐานวัตถุดิบ	และ

มาตรฐานสารสกัดจากสมุนไพร	ภายใต้การด�าเนินงานของกรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	 ในช่วงกลางทาง	

มีการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมที่น่าสนใจด้านการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ตลาดต้องการสูงอย่างต่อเนื่อง	 อาทิ

โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่ม

ผลผลิตและปริมาณสารส�าคัญในกระชายด�า	ขม้ินชัน	 ไพล	 ใน

ระบบการผลิตแบบอินทรีย์	 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลไพล	

บาล์มส�าหรับบรรเทาอาการปวดและอักเสบของกล้ามเนื้อ	ดัง

แสดงในรูปที่	 1	การพัฒนานวัตกรรมไฮโดรเจลน�าส่งยาต้าน

อักเสบในช่องปากโดยมีสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรกระชายด�า	

พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เวชส�าอางเพิ่อความกระจ่างใส	และ

ชะลอวัยจากสารสกัดบัวบกที่ผ่านกระบวนการเอนแคปซูเลชัน	

ดังแสดงในรูปที่	 2	ส่วนด้านปลายทาง	 ให้ความส�าคัญกับการ

ด�าเนินการพัฒนาการตลาดสมุนไพร	สารสกัด	และผลิตภัณฑ์

สมุนไพร	รวมทั้งสร้างความรู้	ความเข้าใจ	สร้างความตระหนัก

และความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย	มุ่งไปสู่เป้าหมาย

ของการเติบโตในอนาคตต่อไป	

ศักยภาพสมุนไพร Champion Products 
และแนวโน้มในอนาคต

วรวรรณ เตียตระกูล

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

35 หมู่ 3 เทคโนธานี ต�าบลคลองห้า อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ศักยภาพสมุนไพร Champion Products 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.	2561.	สมุนไพรไทย	2560.	นนทบุรี:	บริษัท	เอ็ม	แอนด์	พี	154	จ�ากัด.

เกียรติภูมิ	 วงศ์รจิต.	 2561.	 Next	 step:	 Samunprai	 Thai.	 ใน: เอกสารสรุปรายงาน เรื่อง ศักยภาพสมุนไพร...สร้างเศรษฐกิจ         

ไทยยั่งยืน วันที่ 4 กันยายน 2561.	กรุงเทพฯ:	บริษัท	สามเจริญพาณิชย์	(กรุงเทพ)	จ�ากัด.	

นพมาศ	สุนทรเจริญนนท์.	2561.	แผนแม่บทแห่งชาติ	ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย	ฉบับที่	1	พ.ศ.	2560-2564.	ใน:	วีณา	นุกูลการ	

									และชุติมา	เพ็ชรประยูร,	บรรณาธิการ.	สมุนไพร Champion Products.	กรุงเทพฯ:	บริษัท	บุญศิริการพิมพ์	จ�ากัด.

รูปที่ 1    ต้นแบบผลิตภัณฑ์เจลไพลบาล์มสำาหรับบรรเทาอักเสบของกล้ามเนื้อ   

รูปที่ 2    ต้นแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เวชสำาอางเพิ่ออาการปวดและความกระจ่างใส 

   และชะลอวัยจากสารสกัดบัวบกที่ผ่านกระบวนการเอนแคปซูเลชัน    
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บุญเรียม น้อยชุมแพ  และชลธิชา นิวาสประกฤติ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

35 หมู่ 3 ตำาบลคลองห้า อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ข้าว  หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า: Oryza

sativa L. เป็นพืชในวงศ์หญ้า (Family: Poaceae) ถือเป็น

อาหารหลักที่ส�าคัญของโลก ประเทศไทยมีการปลูกข้าวเป็น

เวลาที่ยาวนาน  ซึ่งการปลูกข้าวได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ

ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตในการด�ารงชีวิตของคนไทย

มาจนถึงปัจจุบัน ข้าวยังเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างประเทศให้เจริญ

รุ่งเรือง การรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย คือ 

วัฒนธรรมอันล�้าค่าที่จะต้องด�ารงรักษาไว้

การปลูกข้าวในประเทศไทยได้มีการคัดเลือกหลาก-

หลายพันธุ์ตามสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ พันธุ์ข้าวที่น�ามา

ปลูกนั้นส่วนใหญ่ได้คัดเลือกพันธุ์ท่ีมีเมล็ดพันธุ์ดี ที่นิยมกันมาก 

เช่น ประเภทข้าวเจ้า พันธุ์ข้าวมะลิ 105 ข้าวหอมมะลิขาว ข้าว

แดงหอมมะลิ ส่วนข้าวเหนียวจะเลือกปลูกพันธุ์เข้ียวงู ฯลฯ 

เป็นต้น

ข้าวเป็นธัญพืชที่มีความส�าคัญที่สุดและเป็นอาหารหลักของคนไทยและคนทั่วโลกมานานแสนนาน 
โดยเฉพาะในแถบเอเชีย ประเทศไทยปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักและรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักเช่นกัน คุณ
ประโยชน์ที่ได้จากการรับประทานข้าว คือเป็นอาหารที่ให้พลังงานและมีสารอาหารประเภท คาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน และวิตามิน เป็นสารอาหารน�าไปหล่อเลี้ยงชีวิตคนเราให้มีการเจริญเติบโตขึ้น

ผลิตภัณฑ์ ข้าวไทย
     ของคนไทย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ระหว ่างเดือนกุมภาพันธ ์ถึงสิงหาคม ที่ผ ่านมา

หลายๆ จังหวัด ได้มีการจัดงานมหกรรมข้าวขึ้น เพ่ือเป็นการ

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ข้าวไทยสู่กระแสนิยม เช่ือมโยงตลาด 

เพิ่มมูลค่า ภูมิปัญญา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

ในอาชีพการปลูกข้าวไร่พื้นเมือง วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม 

และการท่องเท่ียววิถีชุมชนข้าวไทย รวมถึง วิถีข้าว วิถีไทย 

อัตลักษณ์ ของชุมชนในแต่ละภาค และได้ส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพโรงสีชุมชนและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวสู่สากล สร้าง

รายได้ให้แก่ชุมชนและกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการแปรรูปข้าว

อย่างยั่งยืน ในงานมหกรรมข้าวดังกล่าวมีการรวบรวมข้าว และ

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแปรรูปจากข้าวไทยต่างๆ 

คุณค่าทางโภชนาการของข้าว

ข้าวเป็นสุดยอดธัญญาหารที่เต็มเปี ่ยมไปด้วยคุณ

ประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการท่ีจ�าเป็นต่อร่างกายอีกมาก 

มาย เป็นแหล่งรวมพลังงานของร่างกายมนุษย์ ประกอบด้วย

	คาร์โบไฮเดรต ส่วนใหญ่เป็นจ�าพวกแป้ง จะถูก

ย่อยเป็นน�้าตาล 
 พลังงาน ที่น�าไปหล่อเล้ียงการท�างานของสมอง

อย่างปลอดภัย 

	ไขมัน จะพบในข้าวกล้องมากกว่าข้าวขาว เพราะ

ข้าวกล้องยังมีส่วนหลงเหลือของร�าที่ยังไม่ได้ขัด มีจมูกข้าวและ

เยื่อสีแดงๆ ห่อหุ้มเมล็ดข้าวอยู่

	วิตามินและเกลือแร่ จะพบในข้าว คือ วิตามินบี 

1 และวิตามินบี 2 ส่วนเกลือแร่ จะพบในข้าวกล้องมากกว่าข้าว

ขาว เช่น แคลเซียม โพแทสเซียม และแมกนีเซียม เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์การแปรรูปและประโยชน์ของข้าว

ข้าว แบ่งออกเป็นข้าวเหนียวและข้าวเจ้า ซึ่งนอกจาก

จะเป็นอาหารหลักแล้ว ข้าวยังมีประโยชน์มากมายมหาศาล  

ดังนี้  

	ใช้ท�าเป็นของหวานชนิดต่างๆ เช่น ขนมไทย เช่น 

ลอดช่อง ขนมตาล ขนมกล้วย ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด 

ขนมหม้อแกง ปลากริมไข่เต่า 

	บดท�าเป็นแป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว น�ามาท�า

เป็นเส้น ท�าเส้นก๋วยเตี๋ยว

	ข ้าวเหนียว ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิต

แอลกอฮอล์ น�าเอาข้าวเหนียวไปหุง แล้วผสมกับน�้าตาล และ

เชื้อยีสต์ เพื่อท�าให้เกิดการหมัก (fermentation) โดยมีจุด

ประสงค์ให้ยีสต์เปลี่ยนแป้งเป็นแอลกอฮอล์ ส�าหรับใช้ผลิตวิสกี้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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	ใช้ท�าเครื่องส�าอาง ได้แก่ แป้งฝุ่นส�าหรับเด็ก แป้ง

พัฟ ลิปสติก โลชันบ�ารุงผิว เป็นต้น

	ผลิตภัณฑ์ทางเภสัช  เช่น ยาหม่อง

	ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

ส�าหรับเด็กและผู ้หญิง ปลอดภัย ไร้สารท่ีเป็นอันตรายต่อ

ร่างกาย ที่ใช้ในประเทศไทย และส่งเป็นสินค้าออกไปจ�าหน่าย

ต่างประเทศ 

	ผลิตภัณฑ์ครีมเคลือบเงาอเนกประสงค์ส�าหรับ

อุปกรณ์ภายในรถยนต์

	เมล็ดข้าว น�ามาท�าเป็นเครื่องประดับได้

	ร�าข้าว น�ามาใช้ท�าเป็นน�้ามันร�าข้าว ใช้เป็นอาหาร

สัตว์ ท�าแวกซ์ ฯลฯ

	ฟางข้าว ใช้ท�าเป็นปุ๋ย  ปลูกเห็ด  ของเล่น กระดาษ 

แกลบหรือข้ีเถ้า ผสมท�าเครื่องปั้นดินเผา ถ่านกัมมันต์หรือถ่าน

ดูดกลิ่น ฯลฯ

ดังนั้น นอกจากน�าข้าวมาบริโภคและได้รับคุณค่าทาง

อาหารอย่างมหาศาลที่ท�าให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างครบ

ถ้วนแล้ว ข้าวยังมีความส�าคัญเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของ

ประเทศ และทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นท่ีชนบทได้

ประกอบอาชีพปลูกข้าวที่มีความมั่นคง ข้าวถือเป็นสมบัติของ

ชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ และสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย ซึ่ง

พันธุ์ข้าวไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลก ก็คือ ข้าวหอมมะลิ นอกจาก

เอกลักษณ์ทางกายภาพที่มีเมล็ดข้าว สวย ยาวเรียวแล้ว ความ

อร่อยของข้าวหอมท�าให้ข้าวหอมมะลิไทยกลายเป็นที่นิยมของ

ทั่วโลก 
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การซ่อมบ�ารุงถังเก็บน�้ามันเชื้อเพลิงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ถังเก็บน�้ามันเชื้อเพลิงอยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้อย่าง

ปลอดภัย และยืดอายุการใช้งานของถังเก็บน�้ามันเชื้อเพลิงให้ยาวนานขึ้น ผู้ประกอบกิจการควบคุมจ�าเป็นต้องจัดให้มีผู้ควบคุมการ

ซ่อมบ�ารุง ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรข้ึนไปตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ซ่ึงมีความรู้ความ

ช�านาญและประสบการณ์ด้านการทดสอบและตรวจสอบหรือการซ่อมบ�ารุง ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อท�าหน้าที่จัดท�าแผนปฏิบัติงานการ

ซ่อมบ�ารุง ควบคุมดูแลการซ่อมบ�ารุง จัดท�ารายงานผลการซ่อมบ�ารุง และควบคุมดูแลการรื้อถอน ตามที่ผู้ประกอบกิจการควบคุม

มอบหมาย ในการซ่อมบ�ารุงครบวาระ ทุกสิบห้าปีส�าหรับคลังน�้ามัน ทุกสิบปีส�าหรับสถานที่เก็บรักษาน�้ามันและสถานีบริการน�้ามัน 

และทุกหกปีส�าหรับถังขนส่งน�้ามัน การซ่อมบ�ารุงครบวาระส�าหรับคลังน�้ามัน สถานที่เก็บรักษาน�้ามัน สถานีบริการน�้ามัน และถัง

ขนส่งน�้ามันนี้ ต้องได้รับการทดสอบและตรวจสอบโดยผู้ทดสอบและตรวจสอบที่ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน

รูปที่ 1 ถังเหล็กเก็บน�้ามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ตามแนวนอนและส่วนประกอบ

ส�าหรับถังเหล็กเก็บน�้ามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ตามแนวนอน มีส่วนประกอบต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 1 

เทคนิคการตรวจสอบเพื่อการซ่อมบ�ารุงครบวาระ

ของถังเหล็กเก็บน�้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนำดใหญ่ตำมแนวนอน

ศิวะ สิทธิพงศ์ ประศาลน์ บุญเพชร์ และ พงษ์ศักดิ์ ตันวีระชัยสกุล 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ต�าบลคลองห้า อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
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การซ่อมบ�ารุงครบวาระ ต้องด�าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ทดสอบการรั่วซึมของถังเก็บน�้ามัน โดยใช้น�้าหรือ

ก๊าซเฉื่อย ที่ความดันไม่น้อยกว่า 20.7 กิโลพาสคัล (3 ปอนด์

ต่อตารางนิ้ว) แต่ไม่เกิน 34.5 กิโลพาสคัล (5 ปอนด์ต่อตาราง

นิ้ว) และรักษาความดันไว้อย่างน้อง 1 ช่ัวโมง ในกรณีถังเก็บ

น�้ามันที่มีการแบ่งเป็นห้อง (compartment) จะต้องท�าการ

ทดสอบทุกห้อง โดยให้ห้องที่อยู่ติดกันว่างเปล่า และในการ

ทดสอบต้องปิดล้ินระบายไอ ลิ้นนิรภัย และช่องส�าหรับคนลง 

(manhole)

2. ในกรณีถังเก็บน�้ามันเป ็นผนังสองช้ันที่ มีการ

ทดสอบจากโรงงานผลิตโดยการอัดแรงดันหรือแรงดัน

สุญญากาศระหว่างผนังถังชั้นนอกและชั้นใน ให้ตรวจสอบมาตร

วัดแรงดันหรือแรงดันสุญญากาศ หากไม่มีแรงดันเกินกว่าแรง

ดันที่ผู้ผลิตก�าหนด ให้ถือว่าถังปราศจากการรั่วซึม โดยไม่ต้อง

ท�าการทดสอบตามข้อ 1

3. ทดสอบการรั่วซึมของระบบท่อน�้ามันและอุปกรณ์ 

โดยใช้น�้าหรือก๊าซเฉื่อยที่ความดันไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของความ

ดันออกแบบ และรักษาความดันไว้อย่างน้อยสามสิบนาที ใน

กรณีท่อผนังสองชั้น ให้ทดสอบท่อชั้นใน

ในกรณีที่ได้ท�าการตรวจสอบหรือทดสอบแล้วมีการ

รั่วซึมให้ตรวจหาจุดรั่วซึม ถ้าพบจุดรั่วซึมที่ถังให้ด�าเนินการ

ตรวจสอบความหนาของผนังถังและตรวจสภาพแนวเชื่อมโดย

รอบถัง เว้นแต่จุดรั่วซึมมีขนาดใหญ่กว่าเกณฑ์การพิจารณา ไม่

ต้องตรวจสอบความหนาของผนังถัง

                                                   (1)

tmin คือ  ความหนาต�่าสุดของผนังถังเก็บน�้ามัน หน่วย มิลลิเมตร  

P  คือ  ภาระแรงดัน หน่วย เมกะพาสคัล

R  คือ  รัศมีของถังเก็บน�้ามัน หน่วย มิลลิเมตร     

S  คือ  ความความเค้นที่ยอมให้สูงสุดของวัสดุท�าถังน�้ามัน หน่วย เมกะพาสคัล

E  คือ  ค่าประสิทธิภาพของแนวเชื่อม 

C.A.  คือ  ความหนาเผื่อกัดกร่อน หน่วย มิลลิเมตร

5. ตรวจวัดความหนาของผนังถังเก็บน�้ามันด้วยคลื่นอัลตราโซนิกโดยอ้างอิงวิธีการตรวจสอบจากกฎกระทรวง ท�าการ

วิเคราะห์และประเมินผลก่อนท�าการทดสอบแรงดัน 

6. เติมน�้าใส่ถังเก็บน�้ามันจนเต็มแล้วอัดด้วยแรงดัน  ไฮโดรสแตติกขนาด 3-5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว กรณีใช้แรงดันน�้าให้ใช้

เวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง กรณีใช้แรงดันอากาศหรือก๊าซเฉื่อยให้ใช้เวลาในการทดสอบไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ส่วนระบบท่อ

อัดด้วยแรงดันไฮโดรสแตติก ขนาด 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ใช้เวลาในการทดสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที ดังแสดงในรูปที่ 3 และในกรณี

เป็นท่อถังที่มีผนัง 2 ชั้น ให้ทดสอบเฉพาะท่อถังชั้นใน

ขั้นตอนการทดสอบการรั่วซึมของท่อและถังเก็บน�้ามัน มีดังนี้

1. ถ่ายน�้ามันและระบายไอน�้ามันออกจากถังเก็บน�้ามันให้หมดสิ้น

2. ท�าการปิดวาล์วและบล็อกช่องเปิดทั้งหมดด้วยปลั๊กอุดและหน้าแปลนบอด ขันนอตยึดให้แน่น

3. ตรวจพินิจด้วยตาเปล่าถึงสภาพทั่วไปของโครงสร้างถัง ประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างและฐานรากในการ

รับน�้าหนักของเหลวทดสอบ 

4. ค�านวณความหนาต�่าสุดของผนังถังเก็บน�้ามันที่ยังสามารถรับแรงดันได้ โดยใช้สมการที่ (1)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2562 29



อัตราการกัดกร่อน (มิลลิเมตรต่อปี) =                     (2)

                                             

K คือ  ค่าคงที่ 8.76 x 104

T คือ  เวลา หน่วย ชั่วโมง

A  คือ  พื้นที่ หน่วย ตารางเซนติเมตร

W คือ  น�้าหนักที่สูญเสีย หน่วย กรัม

D คือ  ความหนาแน่น หน่วย กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร

9. ประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของถังเก็บน�้ามันโดยใช้สมการที่ 3

รูปที่ 2 การทดสอบการรั่วซึมของท่อและถังเก็บน�้ามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ตามแนวนอน

7. หากพบการร่ัวซึม ให้ตรวจสอบหารอยรั่วซึมแล้วแก้ไขและท�าการทดสอบซ�้า จนกระทั่งไม่พบการรั่วซึม ทั้งนี้ก่อนและ

หลังทดสอบการรั่วซึมต้องตรวจพินิจด้วยตาเปล่าถึงสภาพทั่วไปของโครงสร้างถัง และควรตรวจสอบความหนาของผนังถังก่อนและ

หลังท�าการทดสอบ เพื่อเป็นการทวนสอบและเฝ้าระวัง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการด�าเนินการตรวจทดสอบ

8. ค�านวณหาอัตราการกัดกร่อนของถังน�้ามันโดยใช้สมการที่ 2

อายุการใช้งานของผนังถัง (ปี) =                              (3)

ta คือ  ค่าความหนาของผนังถังต�่าสุดที่วัดได้ หน่วย มิลลิเมตร

tmin คือ  ค่าความหนาของผนังต�่าสุด หน่วย มิลลิเมตร

N คือ  อัตราการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นกับผนังถัง หน่วย มิลลิเมตรต่อปี
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เกณฑ์การพิจารณาเพื่อซ่อมแซมถังเหล็กเก็บน�้ามัน

เชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ตามแนวนอน เป็นดังนี้

1. ผนังถังมีความหนาน้อยกว่า 0.125 นิ้ว ได้จากการ

วัดความหนาของแผ่นเหล็กอย่างน้อยแผ่นละ 1 จุด ด้วยวิธีการ

อัลตราโซนิกสแกน (Ultrasonic scanning) ซ่อมแซมได้

2. ถังมีการสึกกร่อนจนก่อให้เกิดการรั่วซึม หากรอย

รั่วขนาดมากกว่า 0.5 นิ้ว แต่ไม่เกิน 1 นิ้ว ซ่อมแซมได้ และถ้า

เป็นรอยรั่วบริเวณใต้ไม้วัดระดับน�้ามันที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 นิ้ว ก็

สามารถซ่อมแซมได้เช่นกัน

3. ถังมีการสึกกร่อนจนก่อให้เกิดการรั่วซึม หากรอย

รั่วขนาดน้อยกว่า 0.5 น้ิว ไม่เกิน 5 แห่งต่อพื้นท่ี 1 ตารางฟุต 

หรือ 20 แห่ง ต่อพื้นที่ 500 ตารางฟุต สามารถซ่อมแซมได้

หากพบว่าถังเหล็กเก็บน�้ามันเช้ือเพลิงเหนือพื้นดิน

ขนาดใหญ่ตามแนวนอนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถซ่อมแซมได้ ให้

ด�าเนินการ ดังนี้

1. ซ่อมแซมโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม ภายใต้การ

ควบคุมดูแลโดยผู้ควบคุมการซ่อมบ�ารุง และต้องทดสอบและ

ตรวจซ�้าจนกระทั่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด จึงจะน�ามา

ใช้งานต่อไปได้

2. การซ่อมแซมถังเก็บน�้ามันที่อาจก่อให้เกิดเปลวไฟ

หรือประกายไฟ ต้องด�าเนินการในสถานที่ที่จัดไว้เพื่อการซ่อม

บ�ารงุถงัเกบ็น�า้มนัโดยเฉพาะ เช่น โรงงานผูผ้ลติ โดยต้องไม่มนี�า้มนั

เหลือค้างอยู่ในถัง และในขณะที่ท�าการซ่อมแซมต้องควบคุมให้

ค่าความเข้มข้นของไอน�้ามันไม่เกิน ร้อยละสิบของค่าความเข้ม

ข้นขั้นต�่าของไอน�้ามันในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได้ 
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เป็นที่ทราบกันดีว่าพื้นท่ีของโลกน้ันถูกปกคลุมด้วย

มหาสมุทรมากกว่า 70% และในมหาสมุทรน้ันมีสาหร่ายทะเล 

(marine algae) เป็นส่วนประกอบซ่ึงเป็นครึ่งหน่ึงของความ

หลากหลายทางชีวภาพของท่ัวท้ังโลก (Kim and Wijesekara 

2010; Swing 2003)  ท่ามกลางสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล โดยเฉพาะ

สาหร่ายทะเลขนาดใหญ่หรือสาหร่ายแผ่น (seaweed) มนุษย์

ได้น�าสาหร่ายทะเลมาเป็นแหล่งอาหารตั้งแต่สมัยดึกด�าบรรพ์ 

(Heo et al. 2009; Pangestuti and Kim 2011) โดยเฉพาะ

เขตวัฒนธรรมทางเอเชีย  ชาวญ่ีปุ่นนิยมบริโภคสาหร่ายทะเล

เฉลี่ย 1.4 กิโลกรัมต่อคนต่อปี (Burtin 2003) ส่วนชาวเกาหลีจะ

ให้ผู้หญิงที่คลอดบุตรหลัง 37 วันไปแล้ว รับประทานซุปสาหร่าย

ที่ร้อนและเผ็ดซึ่งเรียกว่า miyeok-guk ซึ่งเชื่อกันว่า miyeok-

guk มีคุณค่าทางอาหารสูงและช่วยให้หญิงคลอดบุตรมีก�าลัง

คืนสู่สภาพเดิมเหมือนก่อนมีลูก  จากการศึกษาและวิจัยเกี่ยว

กับสาหร่ายทะเลจ�านวนมาก พบว่าสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่

นั้นอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหาร เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต 

วิตามิน แร่ธาตุ ใยอาหาร เป็นต้น และมีองค์ประกอบทางเคมี

ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้หญิงมีสุขภาพ ความงามและ

ชีวิตท่ียืนยาว ในบทความนี้จะกล่าวถึงสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่

ที่ช่วยในการต้านมะเร็ง  ต้านไวรัส ต้านความอ้วน ต้านกระดูก

พรุน  และผิวขาวขึ้น 

ดร.นารินทร์  จันทร์สว่าง 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ตำาบลคลองห้า อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ซุป miyeok-guk

บทบาทของสาหร่ายทะเล
ต่อสุขภาพ ความงาม และอายุยืนยาวของผู้หญิง
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ฤทธิ์ในการต้านมะเร็ง
จากหลายๆ การศึกษาทางวิทยาการระบาด (epide-

miologic studies) พบว่าการบริโภคสาหร่ายทะเลท�าให้อัตรา

การเป็นมะเร็งเต้านมลดลงในแถบเอเชียตะวันออก จากสถิติ

การป่วยเป็นมะเร็งเต้านมใน 1 ปี ของประเทศญี่ปุ่นและจีน คิด

เป็นอัตรา 42.2 และ 13.1 ต่อ 100,000 คน ตามล�าดับ มีอัตรา

ที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับอเมริกาเหนือและยุโรป ที่มีอัตราผู้ป่วย

โรคมะเร็งเต้านมเป็น 125.9 และ 106.2 ตามล�าดับ (Pisani, 

Bray and Parkin 2002; Yuan and Walsh 2006)

มะเร็งเต้านมเป็นภัยร้ายอันดับ 1 ที่พบในผู้หญิงทั่ว

โลก มีมากกว่า 1.1 ล้านของผู้หญิงท่ีได้รับการวินิจฉัยต่อปี 

(Anderson et al. 2006) และอัตราการเสียชีวิตของผู้หญิง

ชาวตะวันตกมีมากกว่าผู้หญิงจากทางฝั่งเอเชียตะวันออกเกือบ 

4 เท่า สาเหตุการเป็นมะเร็งเต้านมท่ีผ่านทางพันธุกรรมจะมี

บทบาทน้อยกว่าปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เช่น การรับประทาน

อาหาร แต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันส�าหรับการบริโภคของประชากร

แถบเอเชียตะวันออกคือ การรับประทานปลาและสาหร่ายทะเล

ซึ่งมีหลักฐานยืนยันจากการศึกษาทางวิทยาการระบาดแล้วว่า

ผู้หญิงที่มีสุขภาพดีจะเชื่อมโยงกับการบริโภคสาหร่ายทะเล

เมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา จากการศึกษาของ Teas, Har-

bison and Gelman (1984) ได้ออกแบบการทดลองโดย

ให้หนูเพศเมียถูกเหนี่ยวน�าด้วยสารก่อมะเร็ง (carcinogen) 

7,12-dimethylbenz(a)anthracene (DMBA) แล้วให้หนู

บริโภคอาหารที่มีสาหร่าย Laminaria angustata เป็นองค์

ประกอบร้อยละ 5 พบว่าสาร DMBA ใช้เวลานานที่จะพัฒนา

เป็นเนื้องอก ถึงแม้ว่ากลไกการต้านมะเร็งของสาหร่าย L. an-

gustata จะยังไม่สามารถอธิบายได้ แต่ทางคณะวิจัยได้อ้าง

ว่าการออกฤทธ์ิของสาหร่าย อาจเป็นเพราะสารอาหารที่มี

ในสาหร่าย เช่น สารกลุ่มพอลิฟีนอล (polyphenols) กลุ่ม

ซัลเฟต พอลิแซ็กคาไรด์ วิตามิน แร่ธาตุ แคโรทีนอยด์ และ

อื่นๆ นอกจากนี้ สาหร่าย wakame (Undaria pinnatifida) 

ยังให้ผลเป็นท่ีน่าพอใจในการลดความเส่ียงการเกิดมะเร็งเต้า

นม ลดการเพิ่มประชากรของหนูทดลองในการเกิดมะเร็งเต้านม

ขึ้นใหม่ ทางคณะวิจัยพบว่าสาหร่าย wakame นั้นอุดมไปด้วย

สารไอโอดีน (iodine) จึงอ้างว่าไอโอดีนน่าจะช่วยยับยั้งการเกิด

มะเร็งได้

สาหร่าย Undaria pinnatifida หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า “วะกะเมะ (wakame)”

สาหร่าย Laminaria sp. หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสาหร่าย “kelp”
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ส่วนมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งท่ีพบมากล�าดับที่ 2 

ในผู้หญิงทั่วโลกและจ�านวนของผู้หญิงท่ีเสียชีวิตจากมะเร็งปาก

มดลูกนั้นมากกว่าการเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ (El Hage 2005; 

Kaplan-Myrth and Dollin 2007; Munoz et al. 2003). 

ผู้หญิงที่เป็นมะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 80 มักพบในประเทศ

ก�าลังพัฒนา (Munoz et al. 2003) ปัจจุบันได้มีรายงานว่า

สาหร่ายทะเลหลายๆ ชนิด ได้แก่ Palmaria palmate, Lami-

naria setchellii, Macrocystis integrifolia, Nereocystis 

leutkeana, Udotea flabellum สามารถยับยั้งการเจริญของ

เซลล์มะเร็งปากมดลูกได้ในระดับห้องปฏิบัติการ (Moo-Puc, 

Robledo and Freile-Pelegrin 2009; Yuan and Walsh 

2006; Yuan, Carrington and Walsh 2005) ดังนั้นสาหร่าย

ทะเลจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบ�าบัดหรือรักษามะเร็งปาก

มดลูกเพื่อที่จะลดจ�านวนของเนื้องอกและเพื่อป้องกันการเพ่ิม

จ�านวนของเซลล์มะเร็งปากมดลูก  

การเกิดเซลล์มะเร็งในร่างกายมนุษย์น้ันสามารถเกิดได้จากการเหนี่ยวน�าของอนุมูลอิสระและยาต้านมะเร็ง (anticancer 

drugs) ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดเซลล์มะเร็งเพิ่มขึ้น แต่จากการที่สาหร่ายทะเลมีองค์ประกอบของสารก�าจัดอนุมูลอิสระ เช่น phlorotan-

nins, sulfated polysaccharide, carotenoids, carbamol derivatives น�ามาใช้ได้โดยตรงในการลดจ�านวนเซลล์มะเร็งในผู้หญิง 

ซึ่งมีประสิทธิภาพดีในการฟื้นฟูสุขภาพผู้หญิงและมีชีวิตที่ยืนยาว แต่อย่างไรก็ตามควรท่ีจะมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องสายพันธุ์ของ

สาหร่ายที่น�ามาบริโภค ปริมาณสาหร่ายที่ควรรับประทาน กรรมวิธีการเตรียมสาหร่ายเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการสูงสุดส�าหรับการ

ป้องกันมะเร็ง

ตัวอย่างสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ที่สามารถยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งปากมดลูกได้ในระดับห้องปฏิบัติการ

Macrocystis integrifoliaLaminaria setchellii

Nereocystis leutkeana Udotea flabellum

Palmaria palmate
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ฤทธิ์ในการต้านไวรัส
การติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV: Human papilloma 

virus) สามารถเกิดได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย จะเกิดหูด* ที่อวัยวะ

เพศและเป็นมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิง ถึง

แม้ว่าการติดเชื้อ HPV ส่วนมากจะไม่มีอาการ แต่เราก็สามารถ

ติดเชื้อ HPV จากคนที่ไม่แสดงออกของอาการได้ และตัวเราเอง

ก็สามารถแพร่เชื้อ HPV ไปให้ผู้อื่นขณะที่ตัวเราเองไม่มีอาการ

ได้เช่นกัน การป้องกัน HPV ท�าได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกัน 

HPV แต่ราคาค่อนข้างแพง ดังนั้นจึงมีการศึกษาสารออกฤทธ์ิ

ทางธรรมชาติ (natural bioactive compounds) เพื่อผลิตได้

ในทางอุตสาหกรรมยาและมีราคาถูกลง ส�าหรับใช้ป้องกันหรือ

ต้านเชื้อ HPV 

สาหร่ายทะเลจ�านวนมากมีองค์ประกอบของสารออก

ฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีซับซ้อน เช่น sulfated polysaccharide มี

ประสิทธิภาพในการยับยั้งไวรัส HPV (Campo et al. 2009; 

Pujol et al. 2007; Witvrouw and De Clercq 1997). สาร 

carrageenan สกัดได้จากสาหร่ายสีแดง** ก็มีประสิทธิภาพใน

การต่อต้านเชื้อ HPV ในระดับห้องปฏิบัติการ (Campo et al. 

2009).

ฤทธิ์ในการต้านความอ้วน (anti-obesity)
ความอ้วนเกิดขึ้นได้กับทุกเพศ แต่ผู้หญิง (วัยรุ่นจนถึง

สูงวัย) มักมีแนวโน้มว่ามีน�้าหนักเกินมาตรฐานมากกว่าผู้ชาย 

(Popkin and Doak 1998; Rennie and Jebb 2005) ผู้หญิง

ที่มีน�้าหนักเกินมาตรฐานมีจ�านวนเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง

ในหลายประเทศที่พัฒนาแล้วและก�าลังพัฒนา เน่ืองจากมี

พฤติกรรมการกินที่ผิดปกติ มีภาวะซึมเศร้าซึ่งเป็นที่น่ากังวล

เกี่ยวกับแนวโน้มสุขภาพ (Kelishadi 2007) ถึงแม้ว่าจะมียา

รับประทานจากธรรมชาติและจากการสังเคราะห์ส�าหรับลดน�้า-

หนัก แต่ยาเหล่านั้นมักจะมีผลข้างเคียง เช่น ท�าให้หัวใจเต้นเร็ว

ผิดปกติ ความดันสูง เพิ่มระดับไขมันในเลือด เพิ่มการเผาผลาญ

กลูโคส รบกวนระบบการสืบพันธุ์ของเพศหญิง (Bays 2004)

เมื่อ 40 กว่าปีที่ผ่านมา นักวิจัยพบว่าเส้นใยอาหารที่

ละลายได้ในน�้า (soluble dietary fiber) มีความสัมพันธ์แบบ

ผกผันกับความอ้วน สาหร่ายทะเลอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารท้ัง

ที่ละลายน�้าได้กับไม่ละลายน�้า ตัวอย่างเช่น สาหร่าย Eisenia 

bicyclis จะมีใยอาหารที่ละลายน�้าได้มากกว่าร้อยละ 50 ของ

น�้าหนักแห้ง ส่วนสาหร่าย Fucus vesiculosus มีใยอาหารท่ี

ไม่ละลายน�้าได้ประมาณร้อยละ 40 ของน�้าหนักแห้ง (Lahaye 

1991; Ruperez and Saura-Calixto 2001)

*หูด มีลักษณะนูนหรืออาจจะแบนราบก็ได้ บางครั้งอาจโตเป็นกลุ่มมีลักษณะเหมือนดอกกะหล�่า มีอาการกดเจ็บ หรือคันได้

**สาหร่ายสีแดง ประกอบด้วยรงควัตถุ (pigments) ได้แก่ คลอโรฟิลล์ชนิดเอ แคโรทีน แซนโทฟิลล์ และไฟโคอิริทริน (phycoerythrin) ซึ่งเป็น

สารสีแดง จึงท�าให้สาหร่ายพวกนี้มีสีแดง ตัวอย่างของสาหร่ายสีแดงที่เราคุ้นเคย ได้แก่ พอร์ไฟรา (Porphyra) หรือเรียกว่าจีฉ่าย นิยมน�ามาใส่ใน

แกงจืด และกราซิลาเรีย (Gracilaria) หรือเรียกว่าต้นเครามังกร หรือสาหร่ายวุ้น มักน�ามาสกัดสารคาร์ราจีแนน (carrageenan) ใช้ในการท�าวุ้น 

(agar) ซึ่งมีความส�าคัญในการท�าอาหารเลี้ยงจุลินทรีย์ ท�าแคปซูลยา ท�ายาขัดรองเท้า ท�าเครื่องส�าอาง ครีมโกนหนวด เป็นต้น

ลักษณะของสาหร่าย Eisenia bicyclis และ Fucus vesiculosus

Nereocystis leutkeana Fucus vesiculosus 
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การบริโภคสาหร่ายที่มีเส้นใยอาหารที่ละลายได้ในน�้า 

เช่น คาร์ราจีแนน (carrageenan) วุ้น (agar) จะช่วยลดระดับ

คอเลสเตอรอลและระดับน�้าตาลในเลือดลง (Panlasigui et al. 

2003) ขณะท่ีการบริโภคสาหร่ายที่มีเส้นใยอาหารที่ไม่ละลาย

ในน�้า เช่น เซลลูโลส ไซแลน แมนแนน จะเก่ียวข้องกับการ

หลั่งกรดน�้าดี ช่วยให้อุจจาระเกาะตัวเป็นก้อน ลดระยะเวลาที่

กากอาหารอยู่ในล�าไส้ ท�าให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น (Burtin 2003; 

Moore, Park and Tsuda 1998)

ฤทธิ์ในการต้านกระดูกพรุน
กระดูกพรุนเกิดจากสภาวะท่ีร่างกายมีมวลกระดูก 

(bone mineral density: BMD) (mass/volume unit) ลด

ต�่าลงจนเป็นปัจจัยเส่ียงหรือเป็นสาเหตุของกระดูกหักได้สูง 

กระดูกพรุนมักเป็นโรคของผู้ใหญ่โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ ผู้หญิง

จะพบกระดูกพรุนได้บ่อยกว่าผู้ชาย จากการวิจัยของ Aslam 

et al. (2010) รายงานว่าสาหร่ายสีแดง Lithothamnion 

calcareum อุดมไปด้วยแร่ธาตุนั้น ช่วยเพิ่มปริมาณแร่ธาตุและ

ความแข็งแรงของกระดูกให้กับหนูเพศเมีย แต่อย่างไรก็ตามยัง

ไม่ทราบกลไกที่ชัดเจนของแร่ธาตุท่ีสกัดจากสาหร่ายนั้นช่วย

ให้โครงสร้างกระดูกแข็งแรงในหนูเพศเมีย ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์

มากมายจากสารสกัดจากสาหร่ายท่ีในรูปอาหารเสริมที่แพร่

หลายในยุโรป เอเชีย ออสเตรเลียและอเมริกาเหนือ นอกจาก

นี้ สาร fucoxanthin ที่พบในสาหร่ายทะเล มีผลท�าให้ลดภาวะ

การเกิดกระดูกพรุนได้ในระดับห้องปฏิบัติการ (Das et al. 

2010)

ฤทธิ์ท�ให้ผิวขาว
ผู้หญิงโดยเฉพาะแถบเอเชียมักมีค่านิยมท�าให้ผิวขาว 

ดูกระจ่างใส โดยกลไกการออกฤทธิ์นั้นจะไปลดปริมาณของ

รงควัตถุหรือเม็ดสี (pigment) ที่เรียกกันว่า เมลานิน (mela-

nin) บนผิวหนัง และการยับยั้งการท�างานของเอนไซม์ไทโร-

ซิเนส (tyrosinase inhibion) ซ่ึงเป็นกลไกหนึ่งในการสร้าง

เม็ดสีของผิวหนัง เช่น สีน�้าตาล (eumelanin) สีเหลือง-แดง 

(pheomelanin) กลุ่มของสารประกอบที่มีฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม์

ไทโรซิเนส เช่น hydroquinone, kojic acid, mequinol, 

arbutin, azelaic acid, resveratrol, oxyresveratral และ 

ellagic acid เป็นต้น Cha et al. (2010) พบว่าสารสกัดจาก

สาหร่าย Ecklonia cava และ Sargassum silquastrum 

สามารถยับยั้งการสร้างเม็ดสีในปลาม้าลาย (zebra fish) ได้

เป็นอย่างดี เป็นผลมาจากการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส  สาร 

fucoxanthin ที่แยกได้จากสาหร่าย Laminaria japonica ก็

มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสเช่นกัน เมื่อท�าการทดลองกับ

ผิวหนังของสุกรและหนู และการให้หนูบริโภค fucoxanthin  

พบว่าสาร fucoxanthin ท�าให้ลดกลไกการสร้างเม็ดสีอย่างมี

นัยส�าคัญ  ทั้ง fucoxanthin และ astaxanthin มีคุณสมบัติช่วย

ปกป้องเซลล์ผิวหนังจากอันตรายของแสงแดด โดยการยับย้ัง

การเสียหายของ DNA และเพิ่มฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ดังนั้นสาร

สกัดจากสาหร่ายทะเลมีแนวโน้มที่จะน�ามาใช้ในด้านการท�าให้

ผิวขาวได้ ข้อได้เปรียบของสาหร่ายทะเล ได้แก่ ต้นทุนการผลิต

ต�่า มีคุณสมบัติการป้องกันแสงในช่วงคล่ืนที่กว้าง มีความเป็น

พิษต�่า ปลอดภัย เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย

ตัวอย่างสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ที่มีฤทธิ์ในการต้านกระดูกพรุนและฤทธิ์ทำาให้ผิวขาว

Ecklonia CavaLithothamnion calcareum Sargassum silquastrum 
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บทสรุป
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (bioactive compounds) จากสาหร่ายทะเล เช่น วุ้น ใยอาหาร แคโรทีนอยด์ ฟูโคแซนทริน 

พอลิแซ็กคาไรด์ เป็นต้น มีศักยภาพท่ีจะน�ามาบริโภคและส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดีข้ึน ดังนั้นสาหร่ายทะเลมีศักยภาพที่จะน�าไปใช้

ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมยา หรือเป็นส่วนประกอบของอาหาร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตามความหลากหลายของ

สายพันธุ์สาหร่ายทะเลที่มีจ�านวนมากและกลไกหรือคุณสมบัติออกฤทธิ์ชีวภาพอื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับการศึกษา ล้วนเป็นสิ่งที่น่าศึกษา

และค้นหาเพื่อให้ผู้หญิงมีสุขภาพ ความงามและอายุยืนยาวยิ่งขึ้น และการศึกษาสารออกฤทธิ์ต่างๆ จะต้องมีการทดลองทางคลินิก 

(clinical trials) เพื่อความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคสาหร่ายทะเล 

เอกสารอ้างอิง

Anderson, B.O., Shyyan, R., Eniu, A., Smith, R.A., Yip, C.H., Bese, N.S., Chow, L.W.C., Masood, S., Ramsey, S. D., and 

Carlson, R.W., 2006. Breast cancer in limited-resource countries: An overview of the Breast Health Global 

Initiative 2005 guidelines. Breast J., 12, pp. S3–S15.

Aslam, M., Kreider, J., Paruchuri, T., Bhagavathula, N., DaSilva, M., Zernicke, R., Goldstein, S., and Varani, J., 2010. 

A mineral-rich extract from the red marine algae lithothamnion calcareum preserves bone structure and 

function in female mice on a western-style diet. Calcif. Tissue Int., 86, pp. 313–324.

Bays, H., 2004. Current and investigational antiobesity agents and obesity therapeutic treatment targets. Obes. 

Res., 12, pp. 1197–1211. 

Burtin, P., 2003. Nutritional value of seaweeds. Electron. J. Environ. Agric. Food Chem., 2, p. 6. 

Campo, V.L., Kawano, D.F., Silva, D.B.D.,Jr., and Carvalho, I., 2009. Carrageenans: Biological properties, chemical 

modifications and structural analysis-A review. Carbohydr. Polym., 77, pp. 167–180.

Cha, S.H., Ko, S.C., Kim, D., and Jeon, Y.J., 2010. Screening of marine algae for potential tyrosinase inhibitor: 

Those inhibitors reduced tyrosinase activity and melanin synthesis in zebrafish. J. Dermatol., 37, pp. 1–10. 

Das, S.K., Ren, R., Hashimoto, T., and Kanazawa, K., 2010. Fucoxanthin induces apoptosis in osteoclast-like cells 

differentiated from RAW264.7 cells. J. Agric. Food Chem., 58, pp. 6090–6095.

Ecklonia cava. 2019. [online]. Available at:  https://biofoundations.org/a-very-potent-brown-algae-ecklonia-

cava/, [accessed 14 January 2019].

Eisenia bicyclis. 2019. [online]. Available at: http://www.phycollab.org/2017/02/new-article-eisenia-bicyclis.html, 

[accessed 14 January 2019].

El Hage, A., 2005. Hazardous to Teen Health. North Carolina: North Carolina Family Policy Council, pp. 1–4.

Fucus vesiculosus. 2019. [online]. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Fucus_vesiculosus, [accessed 14 

January 2019].

Heo, S.J., Hwang, J.Y., Choi, J.I., Han, J.S., Kim, H.J., and Jeon, Y.J., 2009. Diphlorethohydroxycarmalol isolated from 

Ishige okamurae, a brown algae, a potent a-glucosidase and a-amylase inhibitor, alleviates postprandial 

hyperglycemia in diabetic mice. Eur. J. Pharmacol., 615, pp. 252–256.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2562 37



Kaplan-Myrth, N. and Dollin, J., 2007. Cervical cancer awareness and HPV prevention in Canada. Can. Fam. 

Physician, 53, pp. 693–696, 697.

Kelishadi, R., 2007. Childhood overweight, obesity, and the metabolic syndrome in developing countries. 

Epidemiol. Rev., 29, pp. 62–76.

Kim, S. and Wijesekara, I., 2010. Development and biological activities of marine-derived bioactive peptides: A 

review. J. Funct. Foods, 2, pp. 1–9.

Lahaye, M., 1991. Marine algae as sources of fibres: Determination of soluble and insoluble dietary fibre contents 

in some lsquosea vegetablesrsquo. J. Sci. Food Agric., 54, pp. 587–594.

Laminaria setchellii. 2019. [online]. Available at: https://www.flickr.com/photos/seaweedlady/563398999, 

[accessed 14 January 2019]. 

Lithothamnium calcareum. 2019. [online]. Available at: https://www.google.com/search?q=lithothamnion+ 

calcareum&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi i6KCk2-7fAhVCuY8KHb--BeAQ_

AUIDigB#imgrc=hphhjtBrvumIlM, [accessed 15 January 2019].

Macrocystis integrifolia. 2019. [online]. Available at: https://www.google.com/search?biw=1920&bih=889&tbm

=isch&sa=1&ei=yjE8XLCDHYz6rQG0lpnIDQ&q=Macrocystis+integrifolia&oq=Macrocystis+integrifolia&gs_l=

img.12..0i19.227962.259091..260143...0.0..0.436.1739.12j2j4-1......0....2j1..gws-wiz-img.....0..0i30.Tb6yu0Q6p

pQ#imgrc=1llnrJfnJqwBvM, [accessed 14 January 2019].

Miyeok-guk soup. 2019. [online]. Available at: http://3hungrytummies.blogspot.com/2010/08/miyeok-guk-

korean-birthday-soup.html, [accessed 4 January 2019].

Moo-Puc, R., Robledo, D., and Freile-Pelegrin, Y., 2009. In vitro cytotoxic and antiproliferative activities of marine 

macroalgae from Yucata´n, Mexico. Cienc. Mar., 35, pp. 345–358.

Moore, M.A., Park, C.B., and Tsuda, H., 1998. Soluble and insoluble fiber influences on cancer development. Crit. 

Rev. Oncol. Hematol., 27, pp. 229–242.

Munoz, N., Bosch, F.X., de Sanjose, S., Herrero, R., Castellsague, X., Shah, K.V., Snijders, P.J., and Meijer, C. J., 

2003. Epidemiologic classification of human papillomavirus types associated with cervical cancer. N. Engl. 

J. Med., 348, pp. 518–527.

Nereocystis leutkeana. 2019. [online]. Available at: https://www.eurekalert.org/multimedia/pub/26170.

php?from=170142, [accessed 3 January 2019].

Palmaria palmata. 2019. [online]. Available at: https://www.google.com/search?q=palmaria+palmata+%E0%B8

%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwix086UyuLfAhXJRo8KHWc

QAAIQ_AUIDigB&biw=1920&bih=938#imgrc=8pqJgJsH6EAJXM, [accessed 3 January 2019].

Pangestuti, R. and Kim, S.K., 2011. Neuroprotective effects of marine algae. Mar. Drugs, 9, pp. 803–818.

Panlasigui, L., Baello, O., Dimatangal, J., and Dumelod, B., 2003. Blood cholesterol and lipid-lowering effects of 

carrageenan on human volunteers. Asia Pac. J. Clin. Nutr., 12, pp. 209–214.

Pisani, P., Bray, F., and Parkin, D., 2002. Estimates of the world-wide prevalence of cancer for 25 sites in the adult 

population. Int. J. Cancer, 97, pp. 72–81.

Popkin, B. and Doak, C., 1998. The obesity epidemic is a worldwide phenomenon. Nutr. Rev., 56, pp. 106–114.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 256238

แวดวงวิจัย/บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



Pujol, C., Carlucci, M., Matulewicz, M., and Damonte, E., 2007. Natural sulfated polysaccharides for the prevention 

and control of viral infections. In: M. Khan, ed. Bioactive Heterocycles, pp. 259–281. Berlin/Heidelberg: 

Springer.

Rennie, K. and Jebb, S., 2005. Prevalence of obesity in Great Britain. Obes. Rev., 6, pp. 11–12.

Ruperez, P. and Saura-Calixto, F., 2001. Dietary fibre and physicochemical properties of edible Spanish seaweeds. 

Eur. Food Res. Technol., 212, pp. 349–354.

Sargassum siliquastrum. 2019. [online]. Available at: http://www.innerpath.com.au/matmed/herbs/Sargassum~ 

siliquastrum.htm, [accessed 15 January 2019].

Swing, J., 2003. What future for the oceans? Foreign Aff., 82, pp. 139–152.

Teas, J., Harbison, M., and Gelman, R., 1984. Dietary seaweed (Laminaria) and mammary carcinogenesis in rats. 

Cancer Res., 44, p. 2758.

Udotea flabellum. 2019. [online]. Available at: http://cfb.unh.edu/phycokey/Choices/Chlorophyceae/siphonous_ 

greens/Bryopsidales/UDOTEA/Udotea_Image_page.htm, [accessed 3 January 2018].

Undaria pinnatifida. 2019. [online]. Available at: http://th.seafoodwakame.com/seaweed-salad/seasoned-

seaweed-salad/fresh-algae-seaweed-wakame-salad.html, [accessed 3 January 2019].

Witvrouw, M. and De Clercq, E., 1997. Sulfated polysaccharides extracted from sea algae as potential antiviral 

drugs. Gen. Pharmacol., 29, pp. 497–511.

Yuan, Y.V., Carrington, M.F., and Walsh, N.A., 2005. Extracts from dulse (Palmaria palmata) are effective 

antioxidants and inhibitors of cell proliferation in vitro. Food Chem. Toxicol., 43, pp. 1073–1081.

Yuan, Y. and Walsh, N., 2006. Antioxidant and antiproliferative activities of extracts from a variety of edible 

seaweeds. Food Chem. Toxicol., 44, pp. 1144–1150.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2562 39



ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงคัดบรรจุสับปะรด วว.   ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงคัดบรรจุสับปะรด วว.   
ตำ�บลอ่าวน้อย อ�เภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กองประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

35 หมู่ 3 เทคโนธานี ต�าบลคลองห้า อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

มุ่งใช้ประโยชน์เป็นศูนย์เรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้าน วทน.
สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน

“จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” เป็นแหล่งปลูกสับปะรดที่ส�ำคัญของประเทศ มีมูลค่ำผลผลิตปีละ
หลำยหมื่นล้ำนบำท ผลผลิตเฉล่ียในแต่ละปีประมำณ 1 ล้ำนตัน ซ่ึงมำกเป็นครึ่งหนึ่งของผลผลิต
ทั้งประเทศ โดยผลผลิต 80% ส่งเข้ำโรงงำนแปรรูป อีก 20% บริโภคภำยในประเทศ แต่กำรส่งออก
สับปะรดไปต่ำงประเทศยังมีปริมำณน้อยมำก เนื่องจำกมีปัญหำหลำยประกำร ได้แก่ คุณภำพไม่
สม�่ำเสมอ ปัญหำกำรปนเปื้อนสิ่งสกปรก โรคแมลง ปัญหำอำยุกำรเก็บรักษำ เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว 
และที่ส�ำคัญผลสับปะรดมีลักษณะอำกำรไส้ด�ำ เป็นต้น
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ทั้งนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (อว.) เป็นหน่วยงานท่ีมีผลงานวิจัยและองค์-

ความรู ้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้ด�าเนิน โครงการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน 

(สับปะรด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) มีระยะเวลาการด�าเนิน

งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2561 โดยบูรณาการองค์ความรู้งาน

วิจัยภายใน วว. เพื่อน�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(วทน.) ไปใช้แก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์กับการผลิตสับปะรดใน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างครบวงจร โดย 

วว. ด�าเนินงานร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้บันทึก

ข้อตกลงการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เพื่อพัฒนาจังหวัด (ประจวบโมเดล) มุ่งให้เกิดประโยชน์ในการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ  

“...หนึ่งในผลส�ำเร็จของกำรด�ำเนินงำนนั้นก็คือ กำร

จัดสร้ำงศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีโรงคัดบรรจุสับปะรด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ 5 ไร่ ซึ่งกำรนิคมสร้ำงตนเอง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดสรรพื้นท่ีและมอบให้ วว. ด�ำเนิน

กำร  มีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรมุ่งใช้ประโยชน์ในกำรเป็นศูนย์

เรียนรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำน วทน. เพื่อสร้ำงควำมเข้ม-

แข็งให้แก่เกษตรกร/วิสำหกิจชุมชน สอดคล้องกับยุทธศำสตร์

สับปะรดแห่งชำติ  โดย วว. บูรณำกำรด�ำเนินงำนกับหน่วยงำน

รำชกำรและกลุ่มเกษตรกรที่มีควำมเข้มแข็งในพื้นที่ โดยถอด

บทเรียนควำมส�ำเร็จจำกกำรด�ำเนินโครงกำรปุ๋ยอินทรีย์ของ วว. 

ในกำรสร้ำงโรงปุ๋ยอินทรีย์ทั่วประเทศจ�ำนวน 300 โรง น�ำมำ

เป็นโมเดลในกำรด�ำเนินงำนของศูนย์ฯ กล่ำวคือ กลุ่มสมำชิกมี

ควำมเข้มแข็ง รักสำมัคคี และมีกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกร

ร่วมกัน (Sharing Economy)...” นายสายันต์  ตันพานิช รอง 

ผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. กล่าว

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงคัดบรรจุสับปะรด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ มีศักยภาพในการผลิตสับปะรดผลสดส่ง

จ�าหน่ายต่างประเทศ ขนาดก�าลังการผลิต 3 ตันต่อช่ัวโมง  

เป็นโรงคัดบรรจุผลสดทันสมัยแห่งแรกของประเทศไทย ที่มี

เครื่องจักรและกระบวนการผลิตมาตรฐานครบวงจร ที่สามารถ

ใช้งานได้จริงในพื้นที่และเป็นศูนย์เรียนรู้ศึกษาดูงานของผู้ผลิต 

ผู้ประกอบการสับปะรดจากพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ นอกจากนั้น

โรงคัดบรรจุแห่งนี้ยังสามารถประยุกต์ต่อยอดการใช้ประโยชน์

กับการผลิตผลไม้อื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และใกล้

เคียงได้อีกด้วย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2562 41



 โดยในปี พ.ศ. 2561 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในขณะน้ัน พร้อม

คณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์ถ่ายทอดฯ นับ 

เป็นการน�าองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

(วทน.) เข้าไปแก้ไขปัญหา “สับปะรด” ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่

ส�าคัญอีกชนิดหนึ่งของไทย ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นทาง 

กลางทาง ปลายทาง ซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน

สับปะรด

ปัจจุบันการด�าเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

โรงคัดบรรจุสับปะรด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในระหว่าง

ด�าเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP เพื่อการส่ง

ออกสับปะรดผลสด คาดว่าภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 

ศูนย์ฯ จะปรับปรุงแล้วเสร็จและผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP 

ทั้งนี้ วว. ก�าหนดเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 

เป็นต้นไป นอกจากการปรับปรุงศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

GMP ดังกล่าวแล้ว วว. ยังได้จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้

ให้แก่เกษตรตั้งแต่การปรับปรุงพันธุ์สับปะรดโดยใช้เทคโนโลยี

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การแปรรูปผลผลิตอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งน้ี วว. ได้เตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์

ส�าหรับการให้บริการภายในศูนย์ฯ  อย่างครบวงจร ตั้งแต่เครื่อง

คัดขนาด เครื่องตัดแต่ง เครื่องคัดผลดีผลเสีย อุโมงค์ลมท�าความ

สะอาด เคร่ืองเคลือบแว็กซ์ สายพานล�าเลียง การบรรจุภัณฑ์ 

เครื่องรัดกล่อง เครื่องลดอุณหภูมิแบบ Forced Air Cooling  

และห้องเย็น โดยเทคโนโลยีดังกล่าวมีบทบาทส�าคัญในการช่วย

แก้ปัญหาอาการไส้ด�าในสับปะรด  ช่วยยืดอายุการเก็บรักษา ลด

การสูญเสียน�้าหนัก คงคุณภาพผลผลิต  มีภาพลักษณ์ที่สวยงาม

และช่วยให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่ดีขึ้น

นอกจากความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ดังกล่าว 

ภายในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงคัดบรรจุสับปะรด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ยังมีพื้นที่ใช้สอยอื่นๆ ส�าหรับอ�านวยความ

สะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า โดย

ปัจจุบันได้จัดเตรียมสถานที่ไว้รองรับผลผลิตจากเกษตรกรที่

ขนส่งมายังโรงงานไว้ด้านหน้า ซ่ึงในอนาคตจะมีการปรับปรุง

เป็นห้องเย็นส�าหรับเก็บรักษาผลผลิตก่อนน�ามาคัดบรรจุ และ
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เมื่อผลผลิตผ่านกระบวนการต่างๆ รวมท้ังเข้าสู่ห้องเย็นที่มีการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Forced  Air Cooling  แล้ว ก็จะล�าเลียง

ไปยังพื้นที่ด้านข้างโรงงานเพื่อขึ้นตู้คอนเทนเนอร์

ในขณะเดียวกันศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงคัดบรรจุ

สับปะรด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ยังให้บริการด้านการถ่ายทอด

องค์ความรู้หลังการเก็บเกี่ยวสับปะรดแก่ผู้ประกอบการ โดย

เฉพาะกลุ่มเกษตรกร ซ่ึงประกอบด้วยองค์ความรู้ในด้านต่างๆ 

ดังนี้ เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เพื่อ

รักษาคุณภาพของสับประรดผลสดเพื่อการจ�าหน่ายทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ เทคโนโลยีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

จากสับปะรด

นอกจากน้ีภารกิจของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงคัด

บรรจุสับปะรด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังมีบทบาทในห่วงโซ่

อุปทานของอุตสาหกรรมสับปะรดคือ จะเป็นทั้งที่ปรึกษาให้แก่

เกษตรกรในระดับต้นน�้า การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบ-

การขั้นปลายน�้าเกี่ยวกับมาตรฐานของผลผลิตที่จะรับซื้อจาก

เกษตรกร การเป็นเสมือนตัวกลางในการสร้างความร่วมมือกับ

หน่วยงานต่างๆ เพื่อยกระดับการวิจัยพัฒนาและโครงสร้าง

พื้นฐานทางการเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีการเกษตรในพื้นท่ี

เพาะปลูกสับปะรด โดยผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะยาว คือ 

การท�าให้เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดมีความสามารถในการพัฒนา

คุณภาพผลผลิต มีอ�านาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลางและมีรายได้

เพิ่มขึ้น 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงคัดบรรจุสับปะรด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ เป็นหนึ่งในความส�าเร็จของ วว. ในการน�า 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การประยุกต์ใช้เพิ่ม

ศักยภาพการแข่งขันของเกษตรกรทั้งในและต่างประเทศ อันจะ

น�ามาสู่ความเข้มแขง็ทางเศรษฐกจิของประเทศให้มัน่คงยัง่ยืน  

ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่สนใจสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ศูนย์ถ ่ายทอดเทคโนโลยี

โรงคัดบรรจุสับปะรด วว. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อได้ที่ 

(นายสัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญวิจัย วว.) 

  โทร. 0 2577 9000     โทรสาร 0 2577 9009 

  E-mail : samphan@tistr.or.th / tistr@tistr.or.th 
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¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃÍǾÁÈÖ¡ÉÒ ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� ÇÔ̈ÑÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ


