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ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
บทสัมภำษณ์ ดร. อนุชำ เล็กสกุลดิลก
กำรใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
เพื่อพัฒนำผู้ประกอบกำร
ก๊ำซชีวภำพจำกเส้นใยเปลือกกล้วย



ท่องโลกสมุนไพร

เบ็ดเตล็ดเกร็ดน่ารู้

ปกโดย.....ดุรงค์ฤทธิ์  สุดสงวน
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จากกองบรรณาธิการ	 	 	 	 	 	 	 	 	
เลิฟ@เฟิสต์ไซนส	์:	ดัชนีการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย	 	 		 	
คุยเฟื่องเรื่องวิทย์	:	KM	กับองค์กรวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี
	 																บทสัมภาษณ์	ดร.	อนุชา	เล็กสกุลดิลก	รองผู้ว่าการกลุ่มบริหาร
มุมไอท	ี:		3D	Printing	เทคโนโลยีการพิมพ์วัตถุสามมิติ...ในบ้าน!
วิทย์แอนด์เวิลด์	:	การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ		 	 	 	
ท่องโลกสมุนไพร	:		น�า้นมราชสีห์...สมุนไพรไทย...ของดีที่มีอยู่		 	 	
จัตุรัสความรู้			:	สรุปภาพรวมโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้
	 												เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	
วิทย์แกเลอร	ี:			กล้วยตดัต่อพนัธกุรรม	“ซเูปอร์บานานา”	ถงึเวลา	มนษุย์ต้องลองกนิ
	 								:			เซลลูโลสไม้ถูกพัฒนาเป็นเส้นใยที่ย่อยสลายทางชีวภาพ	
	 	 				ซึ่งแข็งแรงเทียบเท่าเหล็ก
																:		เก้าอี้ที่ขึ้นสวมได้!	“Chairless	Chair”	
คิด(ส์)คิดวิทย	์:	Inspiration	Food	 	 	 	 	 	 	
เกร็ดเทคโน	:	การจ�าแนกชนิดของโลหะ	โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
	 							:	เทคนิคการอบแห้งแบบพ่นฝอย	Spray	Drying	Technique	
	 							:	มาท�าความรู้จักกับเห็ดโต่งฝนกันเถอะ
ไดอารีแวดวงวิทย์	:	การประชุม	The	3rd	Asia-Oceania	Algae	Innovation	Summit
		 																2014	(AOAIS	2014)	ระหว่างวันที	่17-20	พฤศจิกายน	2557
	 	 								ณ	เมืองแดจอง	ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
	 														:	การฝึกอบรม	ASEAN	Science	and	Technology	Park
	 															(Development	Zone)	International	Training	Program	No.	2	
แกะกล่องงานวิจัย	:	ก๊าซชีวภาพจากเส้นใยเปลือกกล้วย
ข่าวเทคโนโลยีส�าหรับชาวชนบท
นานานิวส	์:	ผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์	O•Z•O•N•E	วว.	เพิ่มรายได้	ลดรายจ่าย	
	 							ขยายธุรกิจ	พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันผู้ประกอบการ
เยี่ยมโต๊ะ	บก.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
ดัชนีชื่อเรื่อง	ดัชนีผู้เขียน	(ปีที่	29	ฉบับที	่1-4	2557)



บทความทุกเรื่องที่ลงพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนตัว

ของผู้เขียนบทความโดยเฉพาะ วว. จะไม่ขอรับผิดชอบแต่ประการใด
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โทร. 0 2577-9000
E-mail : tistr@tistr.or.th

เจ้าของ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากกองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา   นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์
   ดร. อนุชา  เล็กสกุลดิลก 
   ดร. ลักษมี  ปลั่งแสงมาศ
   ดร. สุริยา  สาสนรักกิจ
   นางฉันทรา  พูนศิริ
ผู้จัดการ   ดร. ชุลีรัตน์  บรรจงลิขิตกุล
ผู้ช่วยผู้จัดการ  ดร. สุเมธ  ภูมิอภิรดี
บรรณาธิการ ผู้พิมพ์โฆษณา  ดร. นฤมล  รื่นไวย์
รองบรรณาธิการ  ดร. อาภารัตน์  มหาขันธ์
กองบรรณาธิการ  ดร. ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต
   ดร. ธีรภัทร  ศรีนรคุตร
   ดร. บัณฑิต  ฝั่งสินธุ์
   ดร. พัชทรา  มณีสินธุ์
   นางอลิสรา  คูประสิทธิ์
   นางสาวอัปสร  เสถียรทิพย์
   นายศิระ  ศิลานนท์
   ดร. ปราโมทย์  ไตรบุญ
   ดร. สุวิทย์  อัจริยะเมต
   ดร. เศกศักดิ์  เชยชม
   ดร. ธัญชนก  เมืองมั่น
   ดร. ยุทธนา  ฐานมงคล
   ดร. ฉัตรฤดี  สุวรรณชาติ
   ดร. ประเวช  กล้วยป่า
   ดร. ภัทราวุฒิ  แสงศิริ
   นางบุญเรียม  น้อยชุมแพ
   นางพัทธนันท์  นาถพินิจ
   นางศิริสุข  ศรีสุข
   นางสลิลดา  พัฒนศิริ
   นางสาวบุญศิริ  ศรีสารคาม
   นางสายสวาท  พระคำายาน
   นางรัชนี  วุฒิพฤกษ์
   นางกนกพร  เนียมศรี
   นางชลธิชา  นิวาสประกฤติ
ฝ่ายศิลป ์   นายสมเกียรติ  ธรรมสูน
   นายดุรงค์ฤทธิ์  สุดสงวน
   นางสาวอทิตยา  วังสินธุ์  
ฝ่ายภาพ   นายสิทธิชัย  ศราวุธานุกุล
ฝ่ายการเงิน  นางวีระวรรณ  โรจนสโรช
   นางสาวนวพร  ชูศักดิ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์  นางสุวรรณา  ดอกไม้คลี่
   นางสาวยุพิน  พุ่มไม้
   นางสาววรรณรัตน์  วุฒิสาร
ฝ่ายบริหารธุรกิจ  นายตรันต์  สิริกาญจน
ฝ่ายประสานงานและโฆษณา นางสาวดิศลิน  กอบวิทย์กรณ์
   นางเพ็ญศรี  สมประจบ
   นางสาวมยุรี  ศรีประโชติ

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับน้ีก้าวสู่ปีท่ี 30 

แล้ว นับเป็นระยะเวลาอันยาวนานที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้ดำาเนินการผลิตวารสารเล่มนี้

มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการสื่อสารความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์สู่สังคมไทย รวมทั้งเป็นเวทีให้กับนักวิทยาศาสตร์ 

นักวิจัย และนักวิชาการทั้งหลายได้ทำาการเรียบเรียง ถ่ายทอด

ความรู้ ผ่านทางรูปแบบบทความให้ความรู้ และบทความวิจัย

สังคมไทยในบางแง่มุม ยังขาดความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ 

เราจึงมักพบกับความงมงายหรือการเชื่อถือโชคลางแบบแปลกๆ 

ที่ไม่น่าจะเป็นได้ แต่การเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์ให้กว้างขวาง 

ให้คนได้อ่านแล้วรู้จักคิด แยกแยะ วิเคราะห์ จะช่วยให้คุณภาพ

ประชากรของไทยมีความโดดเด่นขึ้น และสามารถนำาความรู้นั้นๆ 

ไปช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยได้อย่างเห็นเป็น

รูปธรรมมากขึ้น

กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยัง

มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ความรู้สู่สังคมต่อไป เพื่อเป็นเหมือน

แรงกระตุ้นทำาให้เยาวชนและประชาชนไทยให้ความสำาคัญกับ

ความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ ซ่ึงการจะทำาให้ภารกิจนี้สำาเร็จลุล่วง 

เราต้องอาศัยประชาคมนักวิจัยเข้ามาช่วยผลักดันกันอย่างเต็มที่

ต่อไป

ขอขอบคุณแรงใจจากทุกๆ ท่าน ที่เป็นแรงขับเคลื่อนมา

ตลอดระยะเวลา 30 ปี

    ดร. นฤมล รื่นไวย์

   editor@tistr.or.th

นางสาวกรศศิรมณ รัตนพิมพ์ภาภรณ์  โทร. 08 1327-9997, 0 2832-7122

พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์บริษัท ธรรมสาร จำากัด 0 2221-0374, 0 2224-8207
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ประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึง

ประเทศไทยต้องอาศัยดัชนีชี้วัดต่างๆ เพื่อ

ใช้ในการสำารวจ การวิเคราะห์ และเปรียบ-

เทียบพัฒนาทางด้านการวิจัยประเทศ

ของตนเองกับประเทศอื่นๆ สำาหรับ

ประเทศไทย มีองค์กรแห่งหนึ่งที่ทำาหน้าที่

หลกัดงักลา่ว คอื สำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร

วิจัยแห่งช�ติ (วช.) เป็นองค์กรกลางที่

มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาวิจัย

แห่งชาติ      ในการจัดทำานโยบายและ

ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ เพื่อเสนอ

แนะแนวนโยบายและแนวทางการสง่เสรมิ

การวจิยัตอ่ประเทศอยา่งตอ่เนือ่งการวจิยั

และพฒันาถอืเปน็รากฐานในการสรา้งองค์

ความรู้ใหม่ที่สามารถนำาไปสู่การพัฒนา

ประเทศให้เจริญก้าวหน้า การสำารวจ

ค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและ

พัฒนาของประเทศจึงเป็นดัชนีทางการ

วจิยัทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึสถานภาพทางการ

วิจัยของประเทศ และเป็นเกณฑ์ท่ีใช้จัด

อันดับความสามารถทางการแข่งขันใน

ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

ของประเทศ

ดิศลิน  กอบวิทย์กรณ์ และ บุญเรียม น้อยชุมแพ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

  ในการสำารวจได้ใช้แนวทางวิธี

การปฏิบัติที่ เป็นมาตรฐานสากลตาม 

คู่มือ FRASCATI Manual 2002 ของ

องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

และการพัฒนา (Organization for 

Economic Co-operat ion and 

Development: OECD) ซึง่เปน็มาตรฐาน

เดยีวกบันานาประเทศ เพือ่จดัทำาดชันกีาร

วจิยัของประเทศไทย ซึง่เปน็ขอ้มลูจากทกุ

ภาคส่วนของประเทศไทยที่มีการดำาเนิน

การวิจัย ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ 

สถาบันอุดมศึกษา รัฐวิสาหกิจ และภาค 

เอกชนไมค่า้กำาไร โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการ 

จดัทำาดชันกีารวจิยัและพฒันาประเทศ  คอื 

 1.  เปน็เครือ่งมอืสำาคญัทีช่ีว้ดัสถาน- 

ภาพทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ

 2. เปน็ขอ้มลูทีส่ำาคญัของรฐับาล

ในการใช้วางกรอบงบประมาณด้านการ

วจิยัของประเทศ และถกูนำาไปใชป้ระกอบ

ในการกำาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์

ด้านการวิจัย ตลอดจนการติดตามและ

ประเมนิผลการวจิยัทัง้ในระดบัองคก์รและ

ระดับชาติ

 3. เป็นข้อมูลใช้วัดศักยภาพ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

เพื่อนำาไปใช้จัดอันดับความสามารถ

ทางการแข่งขันกับนานาประเทศ

ขอบเขตการสำารวจ

ได้สำารวจครอบคลุมหน่วยดำาเนิน

การทั้งหมด 5 ภาค ดังนี้

1.  ภาครัฐบาล ได้แก่ หน่วยงาน

วิจัยภายใต้การควบคุมและสนับสนุนจาก

รัฐบาล  เช่น หน่วยงานสังกัดกระทรวง  

ทบวง กรม หรือที่มีสถานะทางกฎหมาย

เปน็หนว่ยงานราชการตามระเบยีบบรหิาร

ดัชนีการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย
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ราชการแผ่นดิน ซ่ึงไม่รวมถึงสถาบัน

อุดมศึกษาต่างๆ

2.  ภาคอดุมศกึษา ไดแ้ก ่ มหาวทิยา-

ลยั สถาบนัเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏั 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาลยั

เกษตรกรรม วิทยาลัยเทคนิค ซ่ึงรวม

ถึงสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 

วิทยาลัย และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ของ

ภาคอุดมศึกษาเอกชนด้วย

3.  ภาคเอกชน ไดแ้ก ่ผูป้ระกอบการ 

ในภาคอุ ตสาหกรรมการผลิ ตและ

อุตสาหกรรมบริการ 

4.   ภาครฐัวสิาหกจิ  ไดแ้ก ่ การไฟฟา้ 

นครหลวง การประปานครหลวง การรถไฟ

แหง่ประเทศไทย ธนาคารออมสนิ องคก์าร

สวนพฤกษศาสตร์ องค์การสวนสัตว์ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น

5.  ภาคเอกชนไม่ค้ากำาไร   ได้แก่  

มูลนิธิ สถาบัน องค์กรเอกชน หรือองค์กร

กึ่งราชการ ซ่ึงจัดตั้งข้ึนโดยมิได้มุ่งหมาย

เพื่อหาผลกำาไร

ทัง้นี ้วธิกีารในการสำารวจคา่ใชจ้า่ย

และบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของ

ประเทศไทย ใช้วธิกีารสำารวจสำามะโน ราย

โครงการวจิยัตามหนว่ยงานดำาเนนิการโดย

การส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ 

ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูล ซึ่ง

ไดจ้ำาแนกตามประเภทตา่งๆ เชน่ ประเภท

โครงการวจิยัและสิง่ประดษิฐ ์และประเภท

วิทยานิพนธ์

เนื้อหาในการสำารวจประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและ

พัฒนาของประเทศ มีการจำาแนกตาม

ประเภท คือ 

1.1 ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและ

พฒันาของประเทศ จำาแนกตามหนว่ยงาน

ผู้ดำาเนินงานวิจัย ซึ่งมักพบว่า ภาคเอกชน

มีค่าใช้จ่ายทางการวิจัยมากที่สุด  จำาแนก

ตามแหล่งทุน คือ หน่วยงานที่เป็นเจ้าของ

ทุนวิจัยเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา มี 2 

แหล่งใหญ่ๆ ดังนี้ 

1) ทุนวิจัยที่มาจากงบประมาณ

แผ่นดินส่วนใหญ่ถูกส่งไปยังหน่วยดำาเนิน

การวิจัยในภาคอุดมศึกษามากที่สุด รอง

ลงมา คือ ดำาเนินการวิจัยในภาครัฐบาล 

และดำาเนินการวิจัยอยู่ในภาครัฐวิสาหกิจ  

2) ทุนวิจัยที่ไม่ใช่งบประมาณ

แผ่นดิน พบว่า ส่วนใหญ่มาจากของ

ภาคเอกชนและดำาเนินการวิจัยโดยภาค

เอกชน รองลงมาคือ เป็นแหล่งทุนของ

ภาครัฐวิสาหกิจและมาจากองค์การ

ต่างประเทศ และส่วนที่เป็นเงินรายได้

ของหน่วยงานในภาครัฐบาลและภาค

อุดมศึกษา และจากภาคเอกชนไม่ค้ากำาไร 

และที่เหลือเป็นส่วนของทุนวิจัยท่ีเป็นทุน

ส่วนตัวของนักวิจัยและที่ไม่ระบุแหล่งทุน

3) จำาแนกตามประเภทของค่า

ใช้จ่ายโดยใช้หลักการจำาแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ เช่น  ค่าใช้จ่าย

หมุนเวียน และค่าใช้จ่ายลงทุน เป็นค่าใช้

จ่ายที่ถือเป็นการลงทุนทางด้านการวิจัย

และพัฒนาที่จัดอยู่ในหมวดของค่าใช้จ่าย

หมนุเวยีน ประกอบดว้ย งบบคุลากร ไดแ้ก ่

เงินเดือน ค่าจ้างประจำา  ค่าจ้างชั่วคราว 

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เป็นต้น  

และงบดำาเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน 

ค่าใช่สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

สำาหรับค่าใช้จ่ายลงทุน หรืองบลงทุน เป็น

ค่าใช้จ่ายที่เป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนทาง

ดา้นการวจิยัและพฒันา ไดแ้ก ่คา่ครภุณัฑ ์

ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ ค่าที่ดินและสิ่ง

ก่อสร้าง เป็นต้น ดังแสดงในตารางที่ 1  

4) จำาแนกตามประเภทงานวิจัย 

ที่มา: ฝ่ายดัชนีการวิจัยของประเทศ, กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2556)

ตารางที่ 1 ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ จำาแนกตามแหล่งทุน
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ประเภทงานวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

ดังนี้ 

- การวิจัยพื้นฐาน หมายถึง การ

ศึกษาค้นคว้าทางทฤษฎี หรือในห้อง

ทดลองเพื่อหาความรู้ใหม่ๆ มีจุดมุ่งหมาย

ชดัเจนในการนำาผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์

ทางใดทางหนึ่ง

- การวิจัยประยุกต์ หมายถึง การ

ศึกษาค้นคว้าเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่หรือ

เพิ่มองค์ความรู้เดิม

- การพัฒนาเชิงทดลอง หมายถึง 

การศึกษาอย่างมีระบบโดยนำาความรู้ที่มี

อยู่แล้วจากการวิจัย หรือประสบการณ์

ในการปฏิบัติงานมาสร้างเป็นส่ิงประดิษฐ์ 

เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  กระบวนการ

ผลิต กรรมวิธี ระบบการบริการใหม่ๆ การ

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิต

ที่มีอยู่แล้วมาปรับปรุงให้ดีขึ้น

ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนา

ของประเทศจำาแนกตามประเภทการ

วิจัย  พบว่า เป็นค่าใช้จ่ายทางการวิจัย

ในประเภทพัฒนาเชิงทดลองมากที่สุด 

เพราะโดยส่วนใหญ่เป็นการวิจัยที่ดำาเนิน

การอยู่ในภาคเอกชน รองลงมา คือ ภาค

อุดมศึกษาและภาครัฐวิสาหกิจ  ในส่วน

ของการวิจัยประยุกต์ เป็นการดำาเนิน

การวิจัยอยู่ในภาคอุดมศึกษาและในภาค

เอกชน รองลงมา คือ อยู่ในภาครัฐบาล 

และการวิจัยพื้นฐาน ส่วนใหญ่ดำาเนินการ

วิจัยอยู่ในภาคอุดมศึกษามากท่ีสุด รอง

ลงมา คือ ภาครัฐบาล และภาคเอกชน 

ดังแสดงในรูปที่ 1 และตารางที่ 2

รูปที่ 1  ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนา จำาแนกตามประเภทการวิจัย

ที่มา: ฝ่ายดัชนีการวิจัยของประเทศ, กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2556) 

ตารางที่ 2  ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศจำาแนกตามประเภทการวิจัย

ที่มา: ฝ่ายดัชนีการวิจัยของประเทศ, กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2556) 

หน่วย : บาท (baht)

หมายเหตุ: มีค่าใช้จ่ายทางการวิจัยที่ไม่ระบุประเภทการวิจัย ประมาณ 4%
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5) จำาแนกตามสาขาการวิจัย ซ่ึง

จำาแนกออกเป็น 6 สาขาหลัก ได้แก่ 

- สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 

(Natural sciences)

- สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และ 

เทคโนโลยี (Engineering and techno- 

logy)

- สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

และสุขภาพ (Medical and Health 

sciences)

-   สาขาเกษตรศาสตร์  (Agricul-

tural sciences)

- สาขาสังคมศาสตร์ (Social 

sciences)

- สาขามนุษยศาสตร์ (Humani- 

ties)

ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยประเทศ 

พบว่า สาขาการวิจัยที่มีค่าใช้จ่ายทางการ

วิจัยมากที่สุด คือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยี  และสาขาอื่นๆ รองลงมา 

ตามลำ าดับ  ดั งแสดงในรูปที่  2  ซึ่ ง 

สอดคลอ้งกบัสภาพความจรงิ คอื การวจิยั

ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่ง

เป็นการวิจัยที่ต้องลงทุนสูง และเป็นการ

วิจัยพัฒนาเชิงทดลองเป็นส่วนใหญ่  ซึ่ง

ตอ้งใช้วสัด ุเครือ่งมอืและอปุกรณท์ีม่รีาคา

ค่อนข้างสูงในการทำาวิจัย

2. บุคลากรทางการวิจัยและ

พัฒนาของประเทศ มีบุคลากรทางการ

วิจัยและพัฒนาที่ทำาการวิจัยเทียบเท่าเต็ม

เวลา และนกัวจิยัของประเทศส่วนใหญอ่ยู่

ในภาคอดุมศกึษา ภาคเอกชน  ภาครฐับาล 

ภาครัฐวิสาหกิจ และเอกชนไม่ค้ากำาไร

บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา 

หมายถึง บุคลากรทุกคนที่ร่วมปฏิบัติงาน

ในโครงการวิจัยและพัฒนา เช่น ผู้จัดการ

โครงการวิจัย ผู้บริหารโครงการวิจัย และ

พนักงานธุรการ  ซึ่งจำาแนกออกเป็น 3 

ประเภท ตามบทบาทการทำาวิจัย ได้แก่ 

1.  นักวิจัย  หมายถึง บุคลากรที่มี 

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาหรือเทียบเท่า 

ปริญญา และมีหน้าที่ปฏิบัติงานวิจัย

2 .  ผู้ช่ วยนักวิจัย   หมายถึ ง 

บุคลากรซึ่งผ่านการฝึกฝนด้านวิชาชีพ

หรอืดา้นเทคนคิในสาขาวชิาการตา่งๆ เปน็

ผู้ที่คอยช่วยเหลืออำานวยความสะดวกให้

รูปที่ 2 ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศจำาแนกตามสาขาการวิจัย

ที่มา: ฝ่ายดัชนีการวิจัยของประเทศ, กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2556) 
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นักวิจัย เช่น พนักงานโปรแกรมเมอร์  

พนักงานเตรียมวัตถุ ดิบและอุปกรณ์ 

สำาหรับการทดลอง

3. ผู้ทำางานสนับสนุน หมายถึง  

บุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงานวิจัย เช่น 

เลขานุการ พนักงานพิมพ์ ช่างฝีมือ ช่างไร้

ฝมีอื คนงานการเกษตร และเจา้หนา้ทีก่าร

เงินของโครงการวิจัย เป็นต้น

การนับจำานวนบุคลากรทางการ

วิจัยและพัฒนา จำาแนกออกเป็น 2  แบบ

ดังนี้

1 . บุคลากรทางการวิจัยและ

พัฒนาแบบรายหัว หมายถึง การนับ

จำานวนบคุลากรทัง้หมดทีม่สีว่นรว่มในการ

ทำากิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา โดย

บุคลากรที่มีการทำากิจกรรมด้านวิจัยและ

พฒันาในปนีัน้ๆ ตัง้แต ่1% ขึน้ไปของเวลา

การทำางานทั้งหมดจะถูกนับเป็น 1 คน

2. บุคลากรทางการวิจัยและ

พัฒนาที่ทำาการวิจัยเทียบเท่าเต็มเวลา 

หมายถงึ การนบัจำานวนบคุลากรทัง้หมดที่

มีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมด้านวิจัยและ

พัฒนาที่ได้จากการคำานวณสัดส่วนของ

เวลาที่ใช้ในการทำากิจกรรมทางด้านวิจัย

และพัฒนาของบุคลากรแต่ละคนตลอด

ระยะเวลา 1 ปี โดยบุคคลที่ทำางานวิจัย

เตม็เวลาตลอดระยะเวลา 1 ป ี(ทำางานวจิยั 

100%) จะนบัเปน็บคุคลทีท่ำาวจิยัเทยีบเทา่

เต็มเวลาเท่ากับ 1 คน-ปี

ทั้งนี้ บุคลากรทางการวิจัยและ

พัฒนา สามารถจำาแนกตามหน่วยงาน

ดำาเนินการ เพศ ช่วงอายุ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิจัย เป็นต้น

 จากผลการสำารวจนกัวจิยัจำาแนก 

ตามหนว่ยงานและวฒุกิารศกึษา สว่นใหญ่

มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทมากท่ีสุด 

รองลงมา คอื ระดบัปรญิญาตร ีและปรญิญา

เอก  ส่วนในภาคเอกชนพบว่า นักวิจัย 

ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญา

ตรมีากทีส่ดุ รองลงมา คอื ระดบัปรญิญาโท 

และปริญญาเอก ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  นักวิจัยและพัฒนา  จำาแนกตามหน่วยดำาเนินการและวุฒิการศึกษา

ที่มา: ฝ่ายดัชนีการวิจัยของประเทศ, กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2556) 
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จากข้อมูลดังกล่าว ประเทศไทย

ควรหันมาให้ความสำาคัญกับการสร้าง 

บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาโดย

เฉพาะในกลุม่ของนกัวจิยัใหเ้พิม่มากขึน้ทัง้

ปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องไป

ในทศิทางเดยีวกนักบัการเพิม่งบประมาณ

ด้านการวิจัยและพัฒนา  เพราะหากมี

การเพิ่มการลงทุนด้านน้ีมากขึ้น แต่ไม่มี

นักวิจัยที่มีคุณภาพมาทำาการวิจัยก็ไม่

สามารถบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา

ประเทศไทย

3. ค่าใช้จ่ายและบุคลากรทาง 

การวิจัยและพัฒนา ซึ่ง วช. ได้ดำาเนินการ

จัดทำานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย 

ของชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2551-2554) โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแนวทางในการ

ดำาเนนิการวจิยัของหนว่ยตา่งๆ และเพือ่ใช้

เป็นกรอบทิศทางจำาแนกตามยุทธศาสตร์

การวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 

ดังนี้

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 การสร้าง

ศกัยภาพและความสามารถเพือ่การพฒันา

ทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การสร้าง

ศกัยภาพและความสามารถเพือ่การพฒันา

ทางสังคม

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 การสร้าง

ศกัยภาพและความสามารถเพือ่การพฒันา

นวัตกรรมและบุคคลทางการวิจัย

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่  4 การ

อนุ รั กษ์  เ สริ มสร้ า งและพัฒนาทุน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 5  การ

ปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพื่อการ

บริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัยและ 

นวัตกรรม 

สิ่ งประดิษฐ์  ทรัพยากรและ

ภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์

เชิงพาณิชย์และสาธารณะด้วยยุทธวิธี 

ที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและสังคม

อย่างแพร่หลาย

จากผลการสำ ารวจค่ า ใช้ จ่ าย

ทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศใน

ปีงบประมาณ 2554 ซึ่งจำาแนกออกตาม

ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ดังแสดงใน

รูปที่ 3

ในป ีพ.ศ. 2556  ทาง Internatio-

nal Institute for Management 

ที่มา : ฝ่ายดัชนีการวิจัยของประเทศ, กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2556) 

รูปที่ 3  ค่าใช้จ่ายทางการวิจัย จำาแนกตามยุทธศาสตร์การวิจัย
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Development  หรือ IMD ได้จัดอันดับ

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป็นดัชนีสะท้อนให้เห็นจุดแข็งและจุด

อ่อนของประเทศเม่ือเปรียบเทียบกับ

ประเทศอื่นๆ ซ่ึงจะส่งผลต่อความเชื่อ-

มั่นของนักลงทุนที่มีต่อประเทศที่ได้รับ

การจัดอันดับ เพราะประเทศที่มีความ

สามารถในการแข่งขันสูงย่อมมีศักยภาพ

ในการผลิตสูง ทำาให้สามารถรักษาระดับ

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่าง

ยั่งยืน สำาหรับประเทศไทยได้รับการจัด

อันดับที่ 27 จากทั้งหมด 60 ประเทศ 

เมื่อพิจารณาอันดับความสามารถในการ

แข่งขันโดยรวมของประเทศในแถบเอเชีย

แปซิฟิกด้วยกัน พบว่า ส่วนใหญ่อันดับ

ความสามารถในการแข่งขันโดยรวมลดลง

ในช่วงเวลาเดียวกัน ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น 

จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย ที่มี

อันดับความสามารถในการแข่งขันปรับ

อันดับดีขึ้นเล็กน้อย ซึ่งประเทศไทยมี 

ความสามารถ ในการแข่ งขั น เหนื อ

กว่าฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและอินเดีย 

ดังแสดงในตารางที่ 4 

ส่วนค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและ

พัฒนาของประเทศ (เป็นดัชนีชี้วัดอันหนึ่ง 

ที่ ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาการจัดอันดับ 

ที่มา: ฝ่ายดัชนีการวิจัยของประเทศ, กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2556) 

ความสามารถในการแข่งขันในด้าน

โครงสรา้งพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์ซึง่เปน็

ตัวชี้วัดที่ทั้ง IMD และ World Economic 

Forum หรือ WEF ใช้เป็นเกณฑ์ในการ

จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ

นานาประเทศ ซึง่หลายๆ ประเทศใหค้วาม

สำาคัญต่อการสำารวจและการจัดทำาดัชนี 

ชี้วัดในด้านดังกล่าว เพื่อเป็นเครื่องมือ

ในการบริหารระบบการวิจัยของประเทศ

และสำาหรับที่ใช้ในการจัดอันดับความ

สามารถในการแข่งขันของ WEF เรียกว่า 

Global Competitiveness Index (GCI)) 

ซึ่งประกอบด้วย 12 เสาหลัก โดยแบ่งดัชนี

ตารางที่ 4  อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในปี พ.ศ. 2552-2556
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เอกสารอ้างอิง

ฝ่ายดัชนีการวิจัยของประเทศ, กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย, สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.). 2556. ดัชนี 

 การวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2556. กรุงเทพฯ : สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).

สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.). 2556. เอกสารประกอบการแถลงข่าวและเสวนา “ดัชนีการวิจัยภาครัฐ  เครื่องมือชี้วัด 

 สถานการณ์ และการวางทศิทางการบรหิารงานวิจยัของประเทศ”. [ออนไลน์]. เขา้ถงึได้จาก: http://www.nrct.go.th/,  

 [เข้าถึงเมื่อ 10 ตุลาคม 2557].

กลุ่มย่อยออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1.    ดชันดีา้นปจัจยัพืน้ฐาน  ประกอบ 

ด้วย 4  เสาหลัก  ได้แก่  1) ปัจจัยเกี่ยว

กับสถาบัน   2)  โครงสร้างพื้นฐาน  3) 

สิ่งแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจมหภาค  4) 

สุขภาพและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น

2.  ดชันดีา้นการเพิม่ประสทิธภิาพ 

ประกอบด้วย 6 เสาหลัก ได้แก่ 1) การ

ศึกษาระดับอุดมศึกษาและการฝึกอบรม 

2) ประสิทธิภาพของตลาดสินค้า  3) 

ประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน  4) การ

พัฒนาตลาดการเงิน 5) ความพร้อมทาง

ด้านเทคโนโลยี และ 6) ขนาดของตลาด 

เป็นต้น

3. ดชันดีา้นนวตักรรมและปจัจยั

ท่ีซบัซอ้น ประกอบดว้ย 2 เสาหลกั  ไดแ้ก ่

1) ความซับซ้อนในการดำาเนินธุรกิจ และ 

2) นวัตกรรม  เป็นต้น

สรุป

สรุปได้ว่า จากการสำารวจข้อมูล

โครงการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย

ในแต่ละปีงบประมาณนั้น วช. จะทำาการ

สำารวจทุกโครงการและทุกแหล่งทุนจาก

ภาคส่วนต่างๆ  โดยเก็บรวบรวมข้อมูล

โครงการวิจัยที่หน่วยงานต่างๆ  ประกอบ

ด้วยข้อมูลค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและ

พัฒนาประเทศ จำาแนกตามแหล่งทุน 

บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของ

ประเทศ ค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการ

วิจัยและพัฒนา  โดยนำามาจัดทำาดัชนี

ด้านปัจจัยพื้นฐาน ดัชนีด้านการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ ดัชนีด้านนวัตกรรมและ

ปัจจัยที่ซับซ้อน ซึ่งจะเก็บรวบรวมเฉพาะ

ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ได้มีการใช้จ่ายเพื่อการ

วิจัยของโครงการในช่วงปีงบประมาณ  ซึ่ง

ได้มีการสำารวจตามมาตรฐานสากล  ทั้งนี้

สาระสำาคัญของการสรุปค่าใช้จ่ายของ

การวิจัย จะต้องเป็นตัวกำาหนดทิศทาง

งานวจิยัของประเทศและบ่งชีส้ถานการณ์

วจิยั เพือ่นำาขอ้มลูไปประกอบในการจดัทำา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับต่อไป  และกำาหนดทิศทางการวิจัย

ในอนาคต  สำาหรับข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อ

การจดัทำารายงานดชันกีารวจิยัพฒันาการ

วิจัยของประเทศ  โดยใช้เป็นข้อมูลในการ

วางกรอบงบประมาณด้านการวิจัยของ

ประเทศ ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการ

กำาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย

ของชาติ อีกทั้งใช้ในการประเมินนโยบาย

และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรวมถึง

เป็นข้อมูลในการจัดทำาดัชนีวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีของประเทศและการจัด

อันดับความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศไทย
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คุยเฟื่องเรื่องวิทย์

ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร ์และ

เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) มบีทบาท

และภารกจิหลกัในด้านการวจิยัและพฒันา

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งให้บริการ

และทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ดังนั้น จึงมีความจ�าเป ็น

อย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดการความรู้ หรือ

เรียกว่า Knowledge Management 

(KM) และนับเป็นโอกาสอันดีท่ีวารสาร 

วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีฉบับนี้  

ได ้ มี โ อกาสสั มภาษณ ์  ดร .  อนุ ช า  

เล็กสกุลดิลก รองผู้ว่าการบริหาร (บห.) 

ของ วว. ซ่ึงเป็นผู้ท่ีดูแลการจัดการความ

รู้ขององค์กรได้มาถ่ายทอดความส�าคัญ

และประสบการณ์ในการจัดการความ

รู ้เกี่ยวกับองค์กรวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ดังน้ัน ผู้สัมภาษณ์ขอน�า

ทุกท่านไปรู ้จักกับผู ้บริหารที่ดูแลด้าน

การจัดการความรู้ของ วว. กันเลยดีกว่า

การจัดการความรู ้ในองค์กรวิจัยทาง

วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (S&T 

และ R&D) มีความส�าคัญอย ่างไร

ผมคิดว่า ก่อนอื่นเราต้องถาม

ตัวเองก่อนว่า การวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมีความส�าคัญอย่างไร โลก

เราจะพัฒนาก้าวหน้าไปได้ต้องสร้างส่ิง

ประดิษฐ์คิดค้นใหม่ๆ ขึ้นมาทดแทนสิ่ง

เก่าๆ และสิง่ใหม่ๆ ทีเ่รายอมรบักนัทัว่โลก 

คือ เรื่องของวิทยาศาสตร์ เพราะเป็นเรื่อง

ที่พิสูจน์ได้ จับต้องได้ แต่ในความเป็นจริง

นั้น ก็ยังมีสิ่งที่ลึกลับ ซับซ้อน ยังไม่รู้อีก

มากมาย ดังนั้น การวิจัยและพัฒนาสร้าง

นวัตกรรมต่างๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีนั้นเป็นสิ่งที่ส�าคัญอยู่แล้ว 

เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก ดังเช่น การก่อตั้ง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย (วว.) ครั้งแรกในปี พ.ศ. 

2506 นั้น ก็ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันน้ี 

คอื ต้องการให้ประเทศของเรามกีารพฒันา 

ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศ การท่ีเรา

จะวิจัยและพัฒนา สร้างนวัตกรรมได้

ในโลกยุคใหม่ จะแตกต่างจากโลกยุค

โบราณ  ซึ่งในโลกยุคโบราณจะมีผู้รู้ค่อน

ข้างมาก แท้จริงแล้วพวกเขาเป็นผู้รู ้ใน

สิ่งที่คนอื่นไม่รู้ หากไปสืบค้นแล้ว เรื่อง

ศิริสุข ศรีสุข และสลิลดา พัฒนศิริ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

KM กับองค์กรวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทสัมภาษณ์ ดร. อนุชา เล็กสกุลดิลก รองผู้ว่าการบริหาร
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 คุยเฟื่องเรื่องวิทย์

ราวในยุคโบราณจะเก่ียวกับปรัชญาและ

วิทยาศาสตร์ การท่ีพวกเขารู้ และไม่เคย

บอกใคร ท�าให้ชาวบ้านคิดว่าพวกเขา

เป็นพ่อมด แม่มด หรือผู้วิเศษ ในยุคนั้น 

ความรู้ต่างๆ จะเก็บไว้ในคนๆ น้ัน ไม่มี

การถ่ายทอด แต่ต่อมาสังคมเปลี่ยนไป 

วิทยาศาสตร์เข้ามีบทบาท หรือให้ความ

รูม้ากขึน้ ตรงจดุนีท้�าให้วทิยาศาสตร์มกีาร

ถ่ายทอดมากข้ึน เกิดมหาวิทยาลัยเก่ียว

กับด้านวิทยาศาสตร์ สามารถรับบุคคล

จ�านวนมากเข้ามาศึกษาและพัฒนาความ

รู ้ในโลกยคุหลงั ช่วงปฏวิตัอิตุสาหกรรมจะ

เติบโตเร็วมาก เปลี่ยนแปลงเร็วมาก หรือ

แม้แต่ยุคปัจจุบัน โลกเปลี่ยนแปลงไปมาก 

เพราะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีข้ามามี

บทบาทในการพัฒนาสูง 

ทีผ่มกล่าวมาทัง้หมด เพือ่ต้องการ

พูดให้เห็นภาพรวมว่า วิทยาศาสตร์มี

ความส�าคัญอย่างไร ท�าให้มองเห็นว่าองค์

ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ของการวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development  หรือ R&D) เป็นเรื่องที่

ส�าคญัอย่างยิง่ และต้องท�างานทีต้่องใช้คน

หมู่มาก ท�างานเป็นทีม องค์ความรู้ที่มีอยู่

นัน้ไม่สามารถทีจ่ะใช้คนคนเดยีวเป็นผูเ้กบ็

ความรู้นั้นได้ ดังนั้น การจัดการความรู้ คือ 

การน�าเอาองค์ความรูเ้หล่านัน้มาจดัการให้

เป็นระบบ เป็นกระบวนการ ในการท�างาน

ร่วมกัน รวมทั้งการถ่ายทอด การพัฒนา 

และการต่อยอด น่ันคือ ส่ิงที่เราเห็นว่ามี

ความส�าคัญ ผมเล่าให้ฟังถึงภาพใหญ่ จะ

เห็นว่าจริงๆ แล้วในวงการวิทยาศาสตร์ 

ถ้าเรามีการจัดการความรู้ที่ดี ก็จะไม่ไป

เดินซ�้ากับคนเดิม ซ่ึงท�าให้ความก้าวหน้า

ของโลกช้าลง อาจจะช้ามากช้าน้อยขึ้น

อยู่กับเรื่องนั้นๆ แต่ ณ วันนี้ ความรู้ที่

ถูกเผยแพร่ไปในรูปแบบต่างๆ ท�าให้เพิ่ม

ความสามารถในการเรียนรู้ว่า ในประเทศ

วิจัยและพัฒนาถึงไหน หรือเพื่อนรอบข้าง

ของเราเขาคิดเขาท�าอะไรกัน ไปถึงไหน

อย่างไร และเมือ่เรามองเหน็ว่าเขาท�าไปถงึ

ไหนอย่างไร เราสามารถน�ามาบูรณาการ

กับความคิดของตัวเอง และอาจจะท�าให้

สามารถท�างานได้เร็วขึ้น ก้าวหน้ามากขึ้น

เกีย่วกบัเรือ่งในวงการวทิยาศาสตร์ท้ังหมด 

หากพูดถึงในระดับประเทศชาติ 

เราก็จะมีเรื่องใหม่ๆ จากฐานเดิมที่เรามี

อยู่แล้ว เพิ่มมากขึ้น หากเรามีการจัดการ

ความรู้ที่ดี เราสามารถใช้เวลาของเราไป

ท�าสิง่ใหม่ๆ ไม่เดนิย�า่อยูก่บัที ่เพราะความ

รู้เหล่านั้นเรารู้อยู่แล้ว  และสามารถท�าต่อ

ไปเป็นระดับๆ ขึ้นเรื่อยๆ ส�าหรับความรู้

ต่างๆ ถ้ามองในแง่ประเทศชาติแล้ว ไม่

ควรจ�ากัดอยู ่เพียงหน่วยงานใดหน่วย

งานหนึ่ง มหาวิทยาลัยใด หรือใครคนใด

คนหน่ึง เพราะประเทศชาติเราต้องช่วย

กันบูรณาการ เราจึงจะมีความก้าวหน้า 

ส�าหรบัระดบัย่อยลงมาถงึระดบัหน่วยงาน 

วว. ผมคิดว่า ความส�าคัญจะอยู่ที่ว่าเรา

จะรักษาความรู้ที่มีอยู่ไว้ให้ได้มากน้อยแค่

ไหน อย่างไร และสามารถเผยแพร่ความ

รู้เหล่านี้ออกไปยังบุคลากรในองค์กร เพื่อ

ให้ได้รับการสืบทอดต่อได้อย่างไร และที่
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ส�าคัญที่สุด คนรุ่นใหม่ได้มีความคิดใหม่ 

วิธีการใหม่ๆ พวกเขาจะสามารถต่อยอด

สิ่งเหล่านี้ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นกว่าเดิมต่อไป

ได้อย่างไร โดยที่พวกเขาไม่ต้องกลับไป

สืบค้น หรือไปหาความรู้ในเรื่องที่รับรู้กัน

อยู่แล้ว ความก้าวหน้าขององค์กรก็จะไป

ได้รวดเร็วและกว้างขวางยิ่งขึ้น ที่ผมพูด

มาทั้งหมดน้ีจะช้ีให้เห็นว่า ความรู ้เป็น

เรื่องส�าคัญ และควรจัดการให้เหมาะสม 

เพือ่ให้สามารถใช้ความรูท้ีม่อียูน่ัน้ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ประเด็นที่จะต้องมุ่งเน้นในการจัดการ

ความรู้ในองค์กรวิจัยทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มีอะไรบ้าง 

ผมขอพูดกว้างๆ ถึงภาพรวมของ

หน่วยงานอื่นๆ เนื่องจากองค์กร R&D 

ในประเทศไทยไม่ได้มีเพียง วว. โดยภาพ

รวมแล้ว หน้าที่ขององค์กร R&D คือ การ

ท�าวิจัยและพัฒนา เพื่อแก้ปัญหาของ

ประเทศ ซึ่งแต่ละองค์กรจะแตกต่างกัน

ไป โดยเน้นส่ิงที่เป็นความสามารถหลัก

ขององค์กรนั้นๆ เพราะความสามารถ

หลักของแต่ละองค์กรไม่เหมือนกัน เช่น 

องค์กรทางด้านการแพทย์ ความสามารถ

หลักจะเกี่ยวกับทางการแพทย์ องค์กร

ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ความสามารถ

หลักจะเกี่ยวกับเกษตร แต่ทั้งหมดนี้ คือ 

การท�าวิจัยและพัฒนา โดยหลักการแล้ว

นอกจากมุ่งเน้นส่ิงที่ตัวเองเก่ง ตัวเองรู้ 

อยากรู้ อยากเห็น และที่ส�าคัญที่สุดเพื่อ

ประโยชน์ของประเทศชาติ ต้องเน้นไป

ในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

ประเทศ หรือยุทธศาสตร์ย่อยลงมาของ

องค์กรนั้นๆ ซึ่งในแต่ละเรื่องมีความรู้มาก

มาย เราสามารถอยากรู้อยากเห็น แต่เรา

ต้องใช้งบประมาณ ใช้เวลา ใช้บุคลากร 

ต้องมุ่งเน้นไปในเรื่องที่เรามีเป้าประสงค์

ชัดเจน ว่าเราต้องการพัฒนาเรียนรู้อะไร 

ปกติแล้วในองค์กรหนึ่งๆ เราจะ

มีกระบวนการท�างานของตัวเอง ซึ่งผม

ขอแบ่งกระบวนการย่อยให้เห็นภาพมี 

2 กระบวนการ ดังน้ี 1) กระบวนการ

หลัก และ 2) กระบวนการสนับสนุน สิ่ง

ที่ผมกล่าวที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเป้า-

หมาย กระบวนการ และทิศทาง เช่น วว. 

กระบวนการของเรา คือ วิจัยและพัฒนา 

หรือถ่ายทอด ซึ่งเป็นกระบวนการหลักตัว

หนึ่ง และ วว. ได้ไปก�าหนดทิศทางของตัว

เอง ไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงาน เกษตรเพื่อ

ชุมชน อาหารและยา เพ่ือท่ีจะช่วยลด

การน�าเข้าจากต่างประเทศ ใช้ทรัพยากร

ที่มีผลกระทบข้างเคียงน้อยที่สุด รวมทั้ง

เรื่องสมุนไพรต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศ ซึ่ง

กระบวนการหลักน้ี คือ สิ่งท่ีเราจะต้อง

มุ ่งเน้น และกลุ ่มคนที่รับผิดชอบตรง

นี้ จะต้องมาจัดการความรู้ให้เหมาะสม 

 คุยเฟื่องเรื่องวิทย์
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อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการ

สนับสนุน แม ้ว ่าเราจะมองเห็นเป ็น

เพียงผู ้สนับสนุน แต่พวกเขาเหล่าน้ีก็มี

ความส�าคัญ ถ้าพวกเขาสนับสนุนได้ดี 

กระบวนการหลกักจ็ะท�างานได้คล่อง และ

กระบวนการสนับสนุนเหล่าน้ีก็มีความ

จ�าเป็นที่ต้องจัดการความรู้ เช่น งานด้าน

การเงนิ การจดัซ้ือจดัจ้าง ระบบการสือ่สาร

สารสนเทศ และการตลาด งานเหล่านีล้้วน

เป็นกระบวนการสนับสนุน การจัดการ

ความรู้ต้องท�าทั้ง 2 ระบบ เพียงแต่เราจะ

มุ่งเน้นความส�าคัญ น�้าหนักไปให้ตรงจุด

ไหนมากทีส่ดุ สาเหตทุีเ่ราเน้นกระบวนการ

หลัก เพราะเป็นเอกลักษณ์  อัตลักษณ์ 

ความสามารถพิเศษ และความสามารถ

เฉพาะขององค์กรนัน้ๆ ในขณะทีเ่ราพดูถงึ

กระบวนการสนบัสนนุมกัจะเป็นพืน้ฐานที่

ทุกองค์กรต้องมี และองค์ความรู้เหล่าน้ัน

เป็นความรู้ที่ต้องส่ือสารให้คนในองค์กร

ได้รบัรูแ้ละให้การสนบัสนนุ เพือ่ให้ท�างาน

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ กล่าวโดยสรปุเรือ่ง

ของประเด็นที่จะมุ่งเน้นในองค์กร R&D 

คือ กระบวนการหลักของตัวเอง ความ

เชี่ยวชาญ ความช�านาญ และเป็นสิ่งที่ต้อง

ธ�ารงรักษาไว้ และถ่ายทอดต่อไป และยัง

มีทิศทางขององค์กร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 3 

ส่วน ดังนี้ 1) เราจัดการองค์ความรู้ เพื่อ

เก็บรักษา และน�ามาพัฒนาต่อยอดใน

โอกาสต่อไป ถอืเป็นทศิทางส�าคญัของการ

จัดการความรู้  2) เมื่อเราท�าการจัดการ

ความรู้แล้ว สิ่งหนึ่งที่คนอาจจะไม่ค่อย

พูดถึง คือ เป็นองค์ความรู้ที่สามารถเล่า

สู่สืบทอดกันฟังภายในองค์กร 3) อีกส่ิง

หน่ึงที่เรามักลืมกันไป คือ การถ่ายทอด

ความรู้ระดับผู้บริหารกันเอง เพราะการ

เป็นผู ้บริหารระดับสูงขึ้น พวกเขาไม่

ได้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องอย่าง

แท้จริง  เพราะอาจมีความเชี่ยวชาญมา

จากสายใดสายหนึ่ง และพวกเขาต้องรับ

ภาระที่กว้างขึ้น จนกระทั่งเป็นผู้บริหาร 

ไม่ว ่าจะเป็นผู ้บริหารระดับหน่วยงาน

ย่อย หรือระดับรองผู้ว่าการ หรือ ระดับ 

CEO ถ้าเรามีองค์ความรู้เหล่านี้ พวกเขา

กส็ามารถเข้ามาเรยีนรูไ้ด้เรว็ และสามารถ

ท�าความเข้าใจกับส่ิงที่เป็นภารกิจของ

องค์กรได้ เมื่อถึงจุดที่พวกเขาก้าวขึ้นมา

เป็นผู้บริหาร ก็จะสามารถบริหารจัดการ

องค์กรได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ วว. เราเอง หรือ

หน่วยงานอื่นๆ ก็ใช้องค์ความรู้กระจายลง

ไปในพื้นที่รอบข้าง นั่นคือ การเผยแพร่ไป

ยังผู้รับการถ่ายทอดอื่นๆ เพื่อน�าไปเผย

แพร่สู่ชุมชนและประชาชนต่อไป เพื่อให้

พวกเขาได้เรียนรู้ในส่ิงที่เราเรียนรู้มาแล้ว 

  

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการจัดการ

ความรู ้ จากประสบการณ์ของท่านมี

อะไรบ้าง

การจัดการความรู ้ ผมขอพูดถึง

การจัดการความรู้เพื่อส่วนรวม สมัยก่อน

จะเป็นการจัดการความรู้เพื่อตัวเอง มา

ถึงจุดหนึ่ง สามารถถูกน�าเอามาใช้ได้ ด้วย

ความช�านาญ การจัดการความรู ้จริงๆ 

แล้ว มีมานาน แต่อาจไม่ได้ถูกสร้างอย่าง

มีระบบเหมือนในสมัยใหม่ ระบบที่เรา

สร้างขึ้นในสมัยใหม่ที่ผมจะเล่าให้ฟังพบ

ว่า ในหลายองค์กรมีปัญหาและอุปสรรค

อยู่ 3 ข้อ ดังนี้ 1) การจัดการความรู้มีเป้า-

หมายและทิศทางที่ชัดเจนมากน้อยแค่

ไหน หรือไม่ชัดเจน หากไม่ชัดเจนก็อาจ

ท�าไปตามกระแส ไม่รู้ว่าจัดการความรู้ไป

ท�าไม จัดการแล้วจะได้อะไร จัดการแล้ว

จะมีความสุขเพียงพอ หรือส�าเร็จแล้ว แต่

ในขณะเดียวกัน อุปสรรคของการจัดการ

ความรู้ นั่นคือ การเอาการจัดการความรู้

 คุยเฟื่องเรื่องวิทย์
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มาเป็นตัวชี้วัดในการท�างาน ไม่ได้บอกว่า

ดีหรือไม่ดี แต่การท่ีเราเอาแต่ละเรื่องมา

เป็นตัวชี้วัด ด้านหนึ่ง คือ กระตุ้นให้คน

อยากท�า หรือท�าแล้วมีเป้าหมายส่วนตัว 

เข้ามาควบคู่กับเป้าหมายส่วนรวม แต่ใน

ขณะเดียวกัน อาจจะท�าไปเพื่อการบรรลุ

ตามเป้าหมายการชี้วัดเท่านั้น แต่ไม่ได้

บรรลถุงึการจดัการความรูท้ีแ่ท้จรงิ จงึมาสู่

ข้อที ่2) ผูท้ีท่�าหน้าทีจ่ดัการความรูม้คีวาม

มุง่มัน่ และชัดเจนในการจดัการความรูน้ัน้

มากน้อยแค่ไหน อย่างไร ทีม่คีวามมุง่มัน่ที่

จะท�า เหมือนกับเวลาเราท�าวิทยานิพนธ์ 

หากไม่มีความมุ่งมั่นที่ชัดเจน หรือด�าเนิน- 

การไม่เปิดเผย ก็อาจจะไม่ประสบความ

ส�าเร็จ ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่ง เช่น การที่มีคน

มาเล่าเรื่องความรู้ให้เราฟัง ถือว่าเป็นการ

จัดการความรู้แล้ว ซ่ึงจริงๆ แล้วไม่เพียง

พอ และ 3) สิ่งที่เราท�ามีสาระกว้างขวาง 

ครบถ้วน รอบด้าน มากน้อยแค่ไหน เพราะ

การจัดการความรู้ไม่เป็นเพียงแต่ไปน�ามา 

ไปอ่านมา  ไปเขยีนมา หรอืเชญิวทิยากรมา

บรรยายแล้วจบไป แต่เราควรท�าให้กว้าง

ขวาง คอื ในเรือ่งนัน้มกีารเชือ่มโยงกบัองค์

ความรู้อื่นอย่างไร จนสามารถเห็นภาพได้

อย่างชัดเจน ครบถ้วน มีความรอบด้าน 

ผมหมายถึง อะไรคือด้านบวก 

ด้านลบ ประโยชน์ และโทษของความรู้

นั้นๆ อะไรที่ความรู้นั้นๆ ยังไปไม่ถึง หรือ

อะไรทีค่วามรูน้ัน้เป็นเรือ่งทัว่ๆ ไป มคีวาม

เฉพาะ จุดไหนของความรู้ที่มีลักษณะเด่น 

เป็นอัตลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ ของเรื่อง

นั้นๆ เพราะฉะน้ัน คนท่ีจัดการความรู้

จึงต้องเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์กัน

เป็นระบบ และท�างานอย่างมุ่งมั่นจริงจัง 

เพราะว่า เวลามีข้อสงสัยจะต้องสืบหาไป 

สุดท้ายการจัดการความรู้ควรให้

ความส�าคัญท่ีความรู ้เฉพาะตัว ความรู ้

ที่ฝังอยู่ในคน (tacit knowledge) หรือ

ความรูท้ีอ่ยูใ่นตวับคุคลนัน้ๆ เพราะถ้าเป็น 

ส่วนที่เป็นความรู้ท่ัวไป หรือความรู้ชัด

แจ้ง (explicit knowledge) ความรู้เหล่า

นั้นจะอยู่ในบันทึก ส่ือต่างๆ เราสามารถ

ท�าการทบทวนวรรณกรรม รวบรวม เรยีบ- 

เรยีงมา แต่ส่ิงเหล่านัน้กเ็ป็นเรือ่งทีเ่ราต้อง

จัดการความรู้ตั้งแต่ต้นว่ามีอะไร ที่ไหน 

อย่างไร มีความกว้างขวาง มีความเชื่อม

โยง พอเราเห็นความเชื่อมโยงของความ

รู้นั้นๆ เราจะพบว่า ความรู้นั้นๆ เราจะ

จัดการตรงไหน อย่างไร จุดไหนที่ความรู้

เหล่านั้นยังไม่ครอบคลุม เมื่อเราเห็นภาพ

เริ่มต้นแล้ว การให้ความส�าคัญกับ tacit 

knowledge จะช่วยให้เราไปหาคนที่มี

ความรู้เรื่องนั้นจริงๆ พบว่า เขาเหล่านั้น

มีประสบการณ์ มีเทคนิค ในเรื่องของการ

แก้ไขปัญหา การพัฒนาต่อยอด ในเรื่อง

ของการวจิยั กระบวนการท�างานต่างๆ ซึง่

บางครั้งเราจะหาอ่านไม่ได้ หรือเป็นกระ- 

บวนการท�างานที่มีลักษณะเฉพาะตัว สิ่ง

เหล่านี้ เรียกว่า tacit knowledge และ

เราต้องดึงองค์ความรู้ของเขามาให้ได้ แต่

ปัจจัยที่เป็นปัญหา คือ เราไม่ได้ให้ความ

ส�าคัญตรงน้ี หรือให้ความส�าคัญไม่จริงจัง 

เช่น การจัดการความรู้หลายครั้ง เรามัก

จะเชิญผู้รู้มาบรรยาย โดยพื้นฐานของนัก

บรรยาย เขาจะพูดภาพใหญ่ของเรื่องที่

จะบรรยายให้ชัด และเป็นภาพที่ใครๆ ก็

รู้ แต่เอามาจัดระบบให้ดี หรือถอดแบบ

ออกมา จาก explicit knowledge ที่

มี แล้วมาเล่าสู ่กันฟัง แต่หลายครั้งที่

เป ็นเรื่องราวของประสบการณ์ หรือ

เคล็ดลับ ผู้บรรยายบางท่านอาจจะไม่รู ้

จริง หรือรู้จริงแต่ไม่บอก หรือไม่เข้าใจ

ว่า ผู้ฟังต้องการมากน้อยแค่ไหน อย่างไร 

เรือ่งของ tacit knowledge จรงิๆ 

จึงน่าจะขึ้นอยู่กับผู้จัดการความรู้ ต้องไป

หาวธิกีาร ล้วงลึก หรอืสัมภาษณ์ วเิคราะห์ 

เจาะลึก และคนจัดการความรู้ จะต้อง

สนใจเรื่องนั้นจริงๆ จึงสามารถเจาะความ

รู้ได้ และต้องคิดให้ทันว่า หากเกิดปัญหา

ท่านจะต้องท�าอย่างไร มีเทคนิค วิธีแก้ไข

อย่างไร ถ้าสมมุติว่า ผู้จัดการความรู้คิด

ไม่ทัน ผู้ถ่ายทอดอาจจะนึกไม่ออกว่า จะ

ต้องถ่ายทอดอะไร คนจัดการความรู้จะ

ต้องเป็นคนไปเรียนรู ้จากเขา และต้อง

เข้าใจภาพรวม อย่างน้อยตอนท่ีเขาท�าการ

ศึกษา explicit knowledge เขาจะต้อง

เห็นภาพรวม เมื่อเห็นภาพรวมแล้ว จึง

จะรู้ว่า อะไร คือ ความรู้ที่สามารถจะน�า

ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และใครเป็นคนที่ท�าให้เกิดประสิทธิภาพ

ด้านการจัดการความรู ้นั้น และเราจะ

ถ่ายทอด ซมึซบั เข้าใจอย่างไร ตรงจดุไหน 

ดังนั้น เราควรตระหนักที่ผมได้กล่าวมา 

ทิศทางการจัดการความรู้ของ วว. ท่าน

ต้องการเห็นอะไร และมุ่งไปทางไหน

ส�าหรับ วว. ส่ิงที่เราจะจัดการ

ความรู้ เราต้องกลับมาดูว่า วว. มีอะไร

เป็นเอกลักษณ์ หรืออัตลักษณ์ หรือสิ่ง

ที่ต้องการสืบทอดออกไป ณ วันนี้ ใน

แง่ของแผนวิสาหกิจของ วว. เราเอง 

 คุยเฟื่องเรื่องวิทย์
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พยายามจะจับอยู่ว่า 1) ยุทธศาสตร์ของ 

วว. จะไปในทิศทางไหน เม่ือพูดโดยย่อๆ 

ยุทธศาสตร์ของ วว. คือ การท�าวิจัยสาขา

ที่เราเชี่ยวชาญ และเป็นประโยชน์ต่อ

ประชาชนระดับกลางลงมาถึงรากหญ้า 

โดยใช้ฐานของทรพัยากรทางการเกษตรที่

เรามีอยู่ เป็นตัวที่จะน�ามาวิจัยและพัฒนา

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการ

ก่อให้เกิดรายได้ การสร้างงาน การลด

การน�าเข้า และรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการ

ใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย ในกรอบที่ วว. 

คดิเร่ือง O•Z•O•N•E Concept โดยความ- 

หมาย ดังนี้ 

 

O = Opportunity คือ  การสร้างโอกาส

ธุรกิจใหม่แก่ภาคเศรษฐกิจไทย/สังคม  

Z = Zero waste  management   คือ 

การลดของเสียให้เป็นศูนย์  

O = Occupation  คือ  การสร้างความ

เชี่ยวชาญผู้ประกอบการงานอาชีพและ

ชุมชน  

N = Natural   resource  based   คือ 

พัฒนาผลงานจากฐานทรัพยากรธรรมชาต ิ

ภายในประเทศ  

E = Energy  efficiency คือ ใช้พลังงาน

อย่างรู้ค่า พัฒนาคุณภาพผลผลิตไว้ลักษณะ 

ที่เราถ่ายทอดจะมุ่งเน้นในสาขาหลักหลายๆ 

สาขา 

ทั้งนี้ วว. ได้ยกระดับศูนย์ความ

เป็นเลิศในสาขาต่างๆ คือ สาขาอาหาร 

อาหารแปรรูป อาหารท่ีช่วยเหลือการ

บริโภคของมนุษย์ให้มีชีวิตที่มีคุณภาพ 2) 

พลังงานทดแทนด้าน Biomass สิ่งที่มา

จากพืชทางการเกษตร ที่ไม่ใช่อาหาร จาก

ของเสยีต่างๆ เพือ่มาสร้างพลงังานทดแทน 

ทัง้ทีเ่ป็นสเกลใหญ่และสเกลเลก็ 3) เกษตร

ชุมชน การเกษตรที่เข้าถึงรากหญ้า เข้าถึง 

SMEs วิสาหกิจชุมชน แล้วเขาสามารถน�า

ไปขยายคุณภาพชีวิต นอกจากนั้น สิ่งที่

ยังอยู่ในเป้าหมายของเรา คือ เรื่องของยา 

อาหารเสรมิส�าหรบัผูส้งูวยั การใช้สมนุไพร

ในการท�าประโยชน์ สาหร่าย จุลินทรีย์ ซึ่ง

มีองค์ความรู้ที่เชี่ยวชาญ เป็นต้น เพราะ

ฉะนั้น การจัดการความรู้จะเน้นที่การเก็บ

ความรู้เหล่าน้ีให้คงอยู่กับ วว. ไม่ให้หาย

ไปกับผู้เกษียณอายุ หรือหาคนท�าต่อไม่

ได้ และคนรุ่นหลังไม่ย้อนกลับไปเริ่มต้น

ใหม่ สามารถต่อยอดได้ ผู้จัดการความรู้

ต้องกลั่นกรองความรู้ออกมาว่าอะไร คือ 

ความรู้ที่มีความส�าคัญอันดับแรก แต่สิ่ง

ท่ีอยากจะเน้นย�้า คือ อยากเห็นทิศทาง

การถ่ายทอดของ วว. คือ การถ่ายทอด 

tacit knowledge ของพนักงานที่มีความ

รู้ ความเชี่ยวชาญ อย่างเป็นระบบ ให้เป็น

บทเรียน พร้อมกับบันทึกลงในสื่อต่างๆ 

อย่างสมบูรณ์ หัวใจ คือ วว. ต้องให้ความ

ส�าคญักบั tacit knowledge มากๆ เพราะ

ว่าในการอ่านหนังสือ ต�าราต่างๆ นักวิจัย

ท�าอยู่แล้ว ไปสืบค้นที่ไหนก็ได้ แต่ tacit 

knowledge เป็นสิ่งที่ต้องรีบท�า ก่อนที่ผู้

เชีย่วชาญคนนัน้จะลาออกไป หรอืเกษยีณ

อายุไป และอยากเห็นให้มีการท�าอย่างต่อ

เนื่อง และเกือบจะเป็นกิจวัตรประจ�าวัน 

จนเกอืบจะอยูใ่นสายเลอืดของการท�างาน 

R&D ซึ่งที่ผ่านมา การจัดการความรู้ เรา

พยายามเก็บในสิ่งที่จะหายไป หรือของ

เก่าๆ พนกังานหลายคนเหน็ว่าเป็นภารกจิ 

แต่ผ่านมาในวนันี ้ทศิทางการจดัการความ

รู้ของ วว. ต่อไป จะค่อยๆ กลมกลืนการ

ท�างานไปเรื่อยๆ พูดง่ายๆ ว่า จากที่เคย

มีความรู้อยู่แล้ว ไปย้อนคืนมาจัดเก็บไว้ 

ที่ก�าลังท�าอยู่ทุกวันนี้ เราพยายามท�าไป

เก็บไป เหมือนเราได้ประสบการณ์ หรือ

บุคลากรของเราที่มีความเชี่ยวชาญ หรือ

ได้ท�าการวิเคราะห์ ทดสอบ วิจัย เกิดพบ

อะไรที่เป็นประสบการณ์ใหม่ๆ อยากให้มี

การบนัทึกไว้ทันที คนรุน่ใหม่ท่ีเข้ามาต่อยอด 

จะได้ไม่กลับมาท�าซ�้าเดิมอีก ที่อยากเห็น

ทั้งหมด ผมขอสรุปสิ่งที่ผมอยากเห็น ดังนี้  

1) วว. เป็นองค์กรที่มีการจัดการความรู้

อย่างมีประสิทธิภาพ  2) มีองค์ความรู้ที่

มากมายหลากหลาย สามารถเก็บไว้ให้ชน

รุ่นหลัง ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน หรือสังคม

รุ่นหลัง ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอ 

3) การเก็บประสบการณ์ เคล็ดลับ ของนัก

วิจัยไว้ให้เป็นรูปธรรม เพื่อไม่ให้ใครต้อง

มาเดินซ�้า ในส่ิงที่อาจจะเสียเวลาไปโดย

เปล่า ไม่ต้องไปซ�้ารอยเก่า แผลเก่า แต่

อาจไปตกเหวใหม่ๆ และแก้ปัญหาใหม่ๆ 

4) ควรจัดการความรู้ให้เป็นกิจวัตร ให้อยู่

ในสายเลือด สะสมได้โดยตลอด จะเป็น

สิ่งที่ดีมากๆ

จากบทความข้างต้น การจัดการ

ความรู้มีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งที่

ต้องด�าเนินการในองค์กรควบคู่ไปกับการ

ท�างานหน้าที่หลัก เสมือนเป็นส่วนหนึ่ง

ในภารกิจประจ�าวันที่อยู่ในสายเลือดของ

พนักงานทุกคนในองค์กร กอปรกับการ

จัดการความรู้ต้องเต็มใจที่จะร่วมมือกัน

ทั้งผู้ให้ความรู้และผู้รับความรู้ ซึ่งจะท�าให้

ความรู้ที่มีคุณค่าในองค์กรไม่สูญหายไป

ไหน และคงอยู่กับองค์กร เพื่อต่อยอด

องค์ความรู้นั้นๆ ท�าให้องค์กรพัฒนาต่อ

ไปในอนาคต

 คุยเฟื่องเรื่องวิทย์



ปกติแล ้วการจะผลิตวัตถุ ข้ึนมาช้ินหนึ่ ง ในระดับ

อตุสาหกรรมทีอ่อกแบบและควบคมุด้วยคอมพวิเตอร์นัน้ จะต้อง

ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ เรียกว่า เครื่อง CNC (Computer 

Numerical Control) ซึ่งจะมีทั้งแบบท�าหน้าที่ ปาด กลึง แกะ 

เซาะ และเจียระไน ให้ขึ้นรูปมาเป็นชิ้นงานตามที่เราต้องการโดย

อัตโนมัติ หรือเพื่อสร้างแม่พิมพ์โมลด์ส�าหรับใช้ในงานหล่อต่อไป 

ซึ่งดูเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ ยุ่งยาก เสียเวลา และลงทุนสูง จนไม่

ศิระ ศิลานนท์  

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

สามารถท�าเล่นเองในบ้านได้

แต่จะดีแค่ไหน ถ้าเราสามารถสั่งพิมพ์ “สิ่งของ” หรือ

อะไรก็ได้ขึ้นมาเป็นรูปร่างชิ้นงานตามที่เราออกแบบได้เองอย่าง

ง่ายดายจากภายในบ้าน และน�ามาใช้งานได้จรงิตามท่ีใจต้องการ 

...วันนี้เราสามารถท�าได้แล้วจากเครื่อง 3D Printer ขนาดย่อม  

ในราคาที่ต�่าลงมากว่าแต่ก่อนมาก แต่ความสามารถกลับยิ่ง

เพิ่มขึ้น

เทคโนโลยีการพิมพ์วัตถุสามมิติ …ในบ้าน!
3D Printing

ครั้งแรกที่ได้ยินค�ำว่ำ 3D Printing เชื่อว่ำหลำยท่ำนอำจจะคิดว่ำ คงเป็น

เรื่องกำรพิมพ์ภำพสำมมิติ แท้จริง คือ กำรผลิตขึ้นรูปช้ินงำนเป็นวัตถุที่เรำ

สำมำรถจับต้องได้ที่มีควำมกว้ำง x ยำว x สูง ครบทั้ง 3 Dimensions
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พิมพ์ขึ้นรูปร่างได้อย่างไร

ความส�าคญัล�าดบัแรกสดุคงอยูท่ีก่ารวาดออกแบบชิน้งาน

สามมิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภท 3D CAD/CAM 

(Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing) 

ให้ได้ออกมาเป็นไฟล์ส�าหรับเตรียมพิมพ์แบบเสียก่อน หรืออาจ

จะใช้เครื่อง 3D Scanner ในการสแกนวัตถุเป้าหมายที่ต้องการ

สร้างออกมาเป็นแบบสามมิติก็ได้ โดยไฟล์ฟอร์แมตที่นิยมใช้กัน

ในงานพิมพ์สามมิตินี้ คือ .STL 

เมือ่เราได้แบบสามมติทิีต้่องการแล้ว สามารถส่ังพมิพ์ออก

ทางเครือ่งพมิพ์สามมติไิด้ทนัท ีซึง่กลายเป็นเรือ่งทีง่่ายดาย ดงันัน้ 

การสร้างชิน้งานลกัษณะนีเ้รยีกว่า Rapid Prototype ซึง่คอื การ

สร้างชิ้นงานต้นแบบในระยะเวลาที่รวดเร็ว อันเป็นข้อดีและ

คุณสมบัติเด่นของเทคโนโลยีการพิมพ์วัตถุสามมิตินี้

แต่ 3D Printing นัน้มหีลากหลายเทคโนโลยกีารผลติ ขึน้

อยู่กับว่าผลลัพธ์ของชิ้นงานท่ีต้องการน้ันจะท�าด้วยวัสดุอะไร 

ความละเอียด ความคงทนแข็งแรง ขนาดชิ้นงานและต้นทุนการ

ผลติ เทคโนโลยทีีน่ยิมส�าหรบัการพมิพ์ในระดบัผูใ้ช้ตามบ้าน เช่น

การขึ้นรูปชิ้นงานของ SLA ภาพโดย Materialgeeza

Form 1+ เครื่องพิมพ์สามมิติแบบ SLA ส�าหรับผู้ใช้ตามบ้าน จาก formlabs

Stereolithography (SLA) เป็นเทคนิคที่ถูกคิดค้นขึ้น

เป็นครั้งแรกของเครื่องพิมพ์สามมิติ ราวปี ค.ศ. 1984 โดย 

Charles (Chuck) W. Hull ผู้พัฒนาและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท 3D 

Systems Inc. โดยใช้หลักการยิงแสงเลเซอร์อัลตราไวโอเลตลง

ไปบนเรซิน (Resin) ซึ่งเป็นโฟโตพอลิเมอร์เหลว เพื่อให้เกิดการ

แข็งตัวขึ้นมาเป็นชั้นๆ โดยในตัวเครื่องจะมีฐานรองรับที่สามารถ

เคลื่อนขึ้นลงได้เพื่อสร้างชั้นวัตถุขึ้นรูปจนเป็นชิ้นงานที่ต้องการ 
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Fused Deposition Modeling (FDM) เป็นเทคนิคที่ 

นิยมใช้กันแพร่หลาย เนื่องจากมีต้นทุนไม่สูงมากและยังสามารถ

ใช้ได้กับวัสดุหลากหลายชนิด เช่น โลหะ ยาง หรือเทอร์โม-

พลาสติก อย่าง ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), PLA 

(Polylactic acid), Nylon รวมถงึแบบทีน่�ามาผสมกบัหนิปนู หรอื

ผงไม้ เพื่อให้ได้ผิวสัมผัสและสีท่ีดูคล้ายคลึงกับวัสดุธรรมชาติยิ่ง

ขึ้น วิธีการเริ่มจากน�าเส้นโลหะ หรือพลาสติก (metal/plastic 

filament) มาหลอมด้วยความร้อนให้เหลวผ่านหัวฉีด (nozzle) 

แล้วฉดีออกมาเพือ่ขึน้รปูเป็นชัน้ๆ จนเกดิเป็นชิน้งาน โดยตวัฐาน

รองรับในบางรุ่นอาจมีการอุ่นร้อนไปด้วยเรียกว่า heated bed 

เพื่อป้องกันการหดตัว หรือยุบตัวขณะก�าลังพิมพ์

แต่เทคโนโลยี FDM นี้ ยังต้องมีหัวฉีดและวัสดุส�าหรับ

สร้างชัน้สนบัสนนุอกีชุดหนึง่ด้วย เพือ่เป็นฐานค�า้ยนัส�าหรบัสร้าง

ความแข็งแรงให้กับชิ้นงานในชั้นที่สูงขึ้นขณะก�าลังพิมพ์ และจะ

สามารถแกะ หรอืละลายออกไปจากตวัชิน้งานได้เมือ่แล้วเสรจ็ใน

ขั้นตกแต่ง

เมื่อเทียบชิ้นงานที่ผลิตแบบ FDM กับ SLA แล้ว ชิ้นงาน

ที่ได้จาก FDM อาจจะมีความละเอียดต�่ากว่า ผิวสัมผัสอาจต้อง

น�ามาตกแต่งอีกครั้งถ้าต้องการความเรียบเนียน และพิมพ์ได้ช้า

กว่า แต่ FDM สามารถท�าได้กับวัสดุที่หลากหลาย และมีต้นทุน

ราคาค่าวัสดุ ค่าเทคโนโลยีของเครื่องในการผลิตที่ถูกกว่าแบบ 

SLA

การขึ้นรูปชิ้นงานของ FDM ภาพโดย CustomPartNet

เครื่องพิมพ์สามมิติ Cube 3 และเครื่องสแกนเนอร์สามมิติ Sense ส�าหรับผู้ใช้ตามบ้าน จาก 3D Systems Inc.
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Laminated Object Manufacturing (LOM) เป็น 

เทคนิคการขึ้นรูปชิ้นงานจากแผ่นวัสดุบางๆ เช่น PVC โลหะ 

กระดาษ และไม้ ซ้อนกนัขึน้มา ยดึตดิด้วยกาว แล้วท�าการตดัด้วย

เลเซอร์ ให้ได้ขนาดรูปร่างตามแบบที่ต้องการในแต่ละชั้น ท�าให้

โดยรวมแล้ว LOM จะมีต้นทุนการผลิตที่ต�่ากว่าแบบอื่นๆ

ภาพซ้าย: เครื่อง Mcor Matrix ที่พิมพ์สามมิติ

แบบ LOM ที่สามารถขึ้นรูปช้ินงานได้จาก

กระดาษ A4 มาตรฐาน

ภาพขวา: ชิ้นงานที่ขึ้นรูปจากเทคโนโลยี LOM

ภาพตัวอย่างชิ้นงานที่สร้างจากเครื่องพิมพ์สามมิติ ทั้งแบบส�าเร็จในชิ้นเดียว 

และแบบหลายชิ้นส่วนน�ามาประกอบกันเป็นงานที่ซับซ้อนขึ้น

การขึ้นรูปชิ้นงานของ LOM ภาพโดย CustomPartNet
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นักวิศกรรมชีวภาพจากมหาวิทยาลัย Cornell สร้าง

ใบหูเทียมจากเครื่องพิมพ์สามมิติ เพื่อช่วยเด็กที่มีความ

ผิดปกติจากโรคใบหูเล็กแต่ก�าเนิด (Microtia)

ประโยชน์จากการพิมพ์วัตถุสามมิติ

ด้วยคุณสมบัติเด่นในด้านของการผลิตช้ินงานได้อย่าง

รวดเร็ว และใช้วัตถุดิบเฉพาะที่ขึ้นรูปตามจริง ไม่มีส่วนที่ต้องตัด

แต่ง เจาะ เจยีระไน หรอืท�าแม่พมิพ์หล่อแบบให้ยุง่ยาก ท�าให้ช่วย

ประหยัดต้นทุนและระยะเวลามากกว่า เมื่อเทียบกับการผลิตใน

แบบเดิมๆ อีกทั้งยังสามารถสร้างเพียงชิ้นเดียว หรือในขนาดเล็ก

เท่าใดก็ได้ตามแบบที่เราต้องการ โดยไม่มีข้อจ�ากัดเหมือนกรณีที่

อาจต้องจ้างโรงงานผลิต

การต่อยอดเทคโนโลยีสู่อนาคต

เราสามารถสัง่พมิพ์วตัถุสามมติจิากพลาสตกิ โลหะ เซรา-

มิก ยาง หรือวัสดุในทางอุตสาหกรรมได้แทบทุกชนิด มีการผลิต

เป็นชิ้นส่วนต่างๆ น�ามาประกอบกันเป็นบ้าน รถยนต์ เครื่อง

ประดบั รวมไปถึงการผลติสนิค้าทีม่ดีไีซน์ซบัซ้อน และในปัจจบุนั

มีการพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ในวงการแพทย์ เพื่อสร้างชิ้นส่วน

อวัยวะเทียม เช่น การพิมพ์ใบหูเทียมขึ้นมาให้จ�าเพาะเหมาะกับ

ผู้ป่วย หรือชิ้นส่วนทดแทนกระดูกขึ้นรูปจากเซรามิก และมีการ

วิจัยไปถึงการสร้างเนื้อเยื่อ ผิวหนัง และหลอดเลือดเทียม 

ช็อกโกแลตที่พิมพ์จาก

เครื่องพิมพ์ CocoJet

สามารถพิมพ์อาหารได้ ซึ่งใน

ขณะน้ีสามารถผลิตจากกระ-

หล�่าดอก ถั่ว เนื้อไก่ เนื้อหมู มัน

ฝรั่ ง และพาสตา โดยยังคง

รสชาตไิว้เหมอืนเดมิ ส่วนหน้าตา

ความสวยงามก็แล ้วแต ่การ

ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์

นอกจากอาหารแล้ว ช็อกโกแลตก็สามารถพิมพ์ได้ด้วย 

3D Systems ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์สามมิติชั้นน�าของโลก ได้ร่วมกับ

บริษัทผลิตช็อกโกแลตชื่อดังอย่าง Hershey ร่วมกันพัฒนา

เครื่องพิมพ์ช็อกโกแลตขึ้น ในช่ือ CocoJet ซ่ึงมีหลักการพิมพ์

คล้ายกับ FDM ด้วยการฉีดช็อกโกแลตขึ้นมาเป็นชั้นๆ และแข็ง

ตัวอย่างรวดเร็ว

ในประเทศเยอรมน ีมกีารประยกุต์การพมิพ์สามมติมิาใช้

พิมพ์อาหาร สามารถรับประทานได้ ในโครงการ SmoothFood 

มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยผู้ท่ีมีปัญหากลืนล�าบาก ด้วยการพัฒนา 

FootJet 3D printer และส่วนผสมพิเศษจาก Biozoon ท�าให้
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นวัตกรรมใหม่ของการสร้างชิ้นงานสามมิติขึ้นเองในบ้าน

ง่ายๆ ยังมาในรูปแบบของการวาดด้วยปากกาได้อีกด้วย 

3Doodler คือ ปากกาทีส่ามารถใช้วาดเส้นจากพลาสตกิเหลวขึน้

รปูสามมติไิด้บนอากาศด้วยฝีมอืของเราเอง ซึง่เปิดตวัครัง้แรกใน

ปี ค.ศ. 2013 และล่าสุดได้เปิดตัวรุ่นใหม่เวอร์ชัน 2 แล้วในปีนี้ 

เทคโนโลยกีารพมิพ์สามมตินิี ้แม้จะสามารถเป็นเครือ่งมอื

ในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดูมีแต่ประโยชน์กับเรา ทว่าก็อาจจะ

เป็นดาบสองคมจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์ของมนุษย์ได้เช่นกัน 

เช่น อาจพิมพ์แบบประกอบเป็นอาวุธขึ้นมาได้ง่ายๆ ดังนั้น เมื่อ

เราใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์ผลงานแล้ว มนุษย์เราก็ควรใช้

เทคโนโลยีไปในทางสร้างสรรค์ด้วย แล้วคอยติดตามกันต่อไปว่า

เทคโนโลยกีารพมิพ์สามมติจิะเข้ามาใกล้ชดิกบัเราได้มากขึน้เพยีง

ใด 

ปากกา 3Doodler 2.0
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สาเหตุของการเกิดการเปลี่ยน- 

แปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ในเบ้ือง-

ต้นนั้น เกิดจากสิ่งใด ยังหาสาเหตุที่แน่ชัด

ไม่ได้ แต่เมื่อผ่านมาระยะหน่ึง นักวิทยา-

ศาสตร์ค้นพบว่า สภาวะเช่นนี้ เกิดจาก

การทีส่ภาพอากาศอุน่ขึน้โดยน�า้มอืมนษุย์ 

โดยเฉพาะจากการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

ดร. นฤมล รื่นไวย์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

35  หมู่ที่ 3  เทคโนธานี  ต�าบลคลองห้า  

อ�าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120

ต้องมีการแก้ไขโดยด่วน มนุษยชาติ คือ

ตวัการหลกัทีม่อีทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลง

ของสภาพภูมิอากาศนี้มากว่า 50 ปีแล้ว 

และการที่สังคมออกมาเคลื่อนไหวร่วมกัน 

จะช่วยลดผลกระทบในทางลบได้แน่นอน 

(ค.ศ. 2013)

ค�ำว่ำ climate change ได้มีกำรบัญญัติศัพท์ในภำษำไทยว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ซ่ึง 
ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ค�ำจ�ำกัดควำมไว้ คือ “กำรเกิดภำวะ
โลกร้อนท�ำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของบรรยำกำศและพื้นผิวโลก (พื้นดินและมหำสมุทร) เพิ่มขึ้นอยำ่งต่อเนื่อง และ
มีนัยส�ำคัญอย่ำงยิ่งต่อระบบภูมิอำกำศของโลก ซ่ึงท�ำให้เกิด “ควำมแปรปรวนของสภำพภูมิอำกำศ (climate 
variability)” หรือเหตุกำรณ์ “สภำพอำกำศรุนแรง (extreme weather events)” ตลอดจนน�ำไปสู่กำร
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเฉลี่ย ลม หรือปริมำณน�้ำฝน (รวมถึงหิมะและลูกเห็บ)”

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ดังเช่น องค์กรต่างๆ ได้แสดงความเห็น 

ดังต่อไปนี้ 

สหภาพธรณฟิีสกิส์อเมรกินั (American 

Geo-physical Union)

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ของโลกเป็นส่ิงที่เกิดจากมนุษย์ และจะ
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สมาคมการแพทย์อเมริกัน (American 

Medical Association)

สมาคมการแพทย์อเมริกันให้การ

สนับสนุนการค้นพบของรัฐบาลแต่ละ

ประเทศ ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศตามรายงานการประเมิน

ผลฉบับที่ 4 และเห็นพ้องต้องกันว่าโลก

ประสบกับภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศเช่นน้ี เป็นเพราะมนุษย์มีส่วน

ท�าให้เกิดขึ้น (ค.ศ. 2013)

ส ม า ค ม อุ ตุ นิ ย ม วิ ท ย า อ เ ม ริ กั น 

(American Meteorological Society)

เห็นได้ชัดเจนจากหลักฐานทาง

วิทยาศาสตร ์ว ่าสาเหตุหลักของการ

เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศอย่าง

รวดเร็วในช่วงห้าสิบปีที่ผ ่านมา เกิด

จากน�้ามือของมนุษย์ ที่ท�าให้ก๊าซเรือน

กระจกเพิ่มขึ้นในบรรยากาศ รวมท้ัง

คาร์บอนไดออกไซด์ คลอโรฟลูโอโร-

คาร์บอน (CFC) มเีทน และไนตรสัออกไซด์ 

(ค.ศ. 2012)

สมาคมธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา 

(The Geological Society of America)

สมาคมธรณีวิทยาแห ่ งสหรัฐ 

อเมริกา เห็นพ้องกับผลการประเมินของ

สภาวทิยาศาสตร์แห่งชาต ิ(The National 

Academies of Science 2005) สภา

วิจัยแห่งชาติ (The National Research 

Council 2006) และที่ประชุมรัฐสภา

นานาประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (The Intergovern-

mental Panel on Climate Change 

(IPCC) 2007) ที่ว่า สภาพภูมิอากาศของ

โลกร้อนขึ้น และส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะ

กจิกรรมของมนษุย์ (มาจากการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกเป็นหลัก) นับตั้งแต่ช่วงกลาง

ทศวรรษ 1900 เป็นต้นมา (2010)

สมาคมอเมริกันเพื่อความก้าวหน้าทาง

วทิยาศาสตร์ (American Association 

for the Advancement of Science)

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เห็น

ได้ชัดเจน การเปล่ียนแปลงสภาพทาง        

ภูมิอากาศ เกิดจากน�้ามือของมนุษยชาติ

แล้วในตอนนี้ และจะยิ่งเป็นภัยคุกคามต่อ

สังคมมากขึ้น (2006)

สมาคมเคมีอเมริกัน (American Che-

mical Society)

การประเมินผลอย่างกว้างขวางท่ี

ได้กระท�ากนัเกีย่วกบัอนาคตของสภาพภมู-ิ

อากาศได้ช้ีให้เหน็ว่า การเปล่ียนแปลงสภาพ

ภมูอิากาศได้เกดิขึน้จรงิ อนัเนือ่งมาจากการ

ปล่อยก๊าซที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ 

และเป็นปัญหาที่หนักขึ้นเรื่อยๆ (2004)

ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ มีผลต่อ

สิง่แวดล้อมในโลกอย่างเหน็ได้ชดั ทีเ่หน็ได้

อย่างชัดเจน เช่น เกิดการหดตัวของธาร-

น�า้แขง็ น�า้แขง็ทีอ่ยูใ่นแม่น�า้และทะเลสาบ

แตกหัก การเติบโตออกดอกผลของพืช

เปล่ียนช่วงเวลา และต้นไม้ออกดอกเร็ว

ขึ้น ดังนั้น ในปัจจุบัน จึงเกิดสภาวะการ

เปล่ียนแปลง เช่น การสูญเสียน�้าแข็งใน

ทะเล ระดับน�้าทะเลสูงขึ้น และเกิดคลื่น

ความร้อน (heat wave) แรงขึ้น จากการ

ศึกษาวิจัยในสหรัฐอเมริกา (NASA 2015) 

ระบุว่า ภาวะโลกร้อนยิ่งนับวันยิ่งก่อให้

เกิดความเสียหายโดยรวมมากขึ้นทุกที  

รายงานของ NASA คือ  Third National 

Climate Assessment Report 2 โดย

โครงการ U.S. Global Change Research 

Program ได้กล่าวถึงลักษณะที่เกิดขึ้นใน

แต่ละภูมิภาค ดังนี้ คือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิด

คลื่นความร้อน ฝนตกหนัก ระดับน�้า

ทะเลสูงขึ้น  จนเกิดภาวะภัยคุกคามกับ

สิ่งมีชีวิตในภูมิภาคนี้ ต ้องมีการปรับ-

เปล่ียนโครงสร้างพื้นฐาน สภาพการท�า

เกษตรกรรม การประมง และระบบนิเวศ 

หลายๆ รัฐและเมืองใหญ่ เริ่มมีการน�า

ภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้

ในแผนพัฒนา

ภาคตะวนัตกเฉยีงเหนอื เวลาน�า้-
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ขึ้น น�้าลงเปลี่ยนแปลง ท�าให้เกิดปริมาณ

น�้าที่ลดลงไม่เพียงพอต่อปริมาณความ

ต้องการ ระดับน�า้ทะเลสูงขึ้น เกิดการสึก

กร่อน น�้าท่วม ท�าให้เกิดความเสี่ยงต่อ

โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ น�้าทะเลมีค่ากรด

มากขึ้น ท�าให้เกิดภาวะคุกคาม เกิดไฟป่า 

การแพร่ระบาดของแมลง โรคพืช ท�าให้

เกิดพืชล้มตายเป็นจ�านวนมาก

ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ระดับน�้า

ทะเลเพ่ิมสงูขึน้แบบแผ่กระจายกว้าง และ

ท�าให้เกดิผลกระทบทางด้านเศรษฐกจิและ

สิ่งแวดล้อม ความร้อนที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก

จะส่งผลกับสุขภาพ พลังงาน เกษตรกรรม 

ปริมาณน�้าเพื่อบริโภคที่ลดลงก่อให้เกิด

ปัญหากับภูมิภาคนี้

 ภาคกลางด้านตะวันตก เกิด

คลื่นความร้อนสูงสุด ฝนตกหนัก น�า้ท่วม 

ท�าให้มีผลต่อโครงสร้างพื้นฐาน สุขภาพ 

เกษตรกรรม ป่าไม้ การคมนาคมขนส่ง 

คุณภาพอากาศและน�้า ท�าให้เกิดภาวะ

เสี่ยงต่อทะเลสาบ Great Lakes

ภาคตะวันตกเฉียงใต้ ความร้อน

เพิม่ขึน้ เกดิภาวะแห้งแล้ง การแพร่ระบาด

ของแมลง เกิดไฟป่ามากขึ้น น�้าบริโภค

ขาดแคลน ท�าให้เกิดการขาดน�้าในภาค

การเกษตร เกดิผลกระทบด้านสขุภาพของ

คนเมืองอันเนื่องมาจากความร้อน เกิดน�า้

ท่วม การสึกกร่อนแถบพื้นที่ชายฝั่งทะเล

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

นี้ ท�าให้เกิดอิทธิพลกับระบบนิเวศวิทยา 

ยกตัวอย่าง เช่น อากาศที่ร้อนหรือหนาว

ขึ้นท�าให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นของสัตว์

หลายชนิด ไปอยู่ในที่ที่อุณหภูมิเหมาะ-

สมเพื่อความอยู่รอดของตัวเอง ในท�านอง

เดียวกัน เมื่อระดับน�้าทะเลสูงขึ้น ก็ท�าให้

น�า้เค็มไหลเข้าไปสู่แหล่งน�า้จืด และท�าให้

สัตว์หรือพืชหลายชนิดต้องอพยพย้ายถิ่น 

หรือตายจากไป ท�าให้เกิดนักล่าหรือเหยื่อ

ที่มีผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหาร

ความเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิ-

อากาศ มิได้มีผลต่อระบบนิเวศวิทยาและ

สัตว์ชนิดต่างๆ เท่านั้น แต่หากยังก่อให้

เกิดความเครียดในมนุษย์อีกด้วย ซึ่งโดย

มาก จะเป็นปัญหาทางการพัฒนาหรือ

เกิดความเครียดจากสภาวะแวดล้อม หรือ

ระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไป ท�าให้เกิด

ความเครยีดในการท�ามาหากนิ  เช่น ระบบ

นเิวศชายฝ่ังทีเ่ปล่ียนไป ท�าให้การประมงมี

ปัญหา เป็นต้น หรือการตัดไม้ในพื้นท่ีป่า

หรืออุตสาหกรรมป่าไม้ อาจมีอุปสรรคอัน

เนื่องมาจากการสึกกร่อน ซึ่งมีผลมาจาก

ฝนตกหนัก

การเปลี่ยนแปลงทางช่วงเวลาของวงจร

ชีวิต

สัตว์และพืชหลายชนิดจะได้รับ

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ท�าให้ต้องเกิดการอพยพโยก

ย้าย ระยะเวลาในการติดดอกออกผล 

หรือในการผสมพันธุ ์ เปลี่ยนแปลงไป 

อากาศที่อุ่นขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นก

อพยพ 28 ชนิด สร้างรังเร็วขึ้นกว่าปกติใน

สหรัฐอเมริกา หรือหลังจากอพยพ มีการ

กลบัคนืถิน่เรว็ขึน้ รวมทัง้ผเีส้ืออีก 23 ชนดิ

เช่นเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ จะมี

ผลต่อความคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาใน

การอพยพย้ายถิ่น การขยายพันธุ์ ความ

พอเพียงของอาหาร  ท�าให้ปริมาณการ

เติบโตและการรอดชีวิตของพืชและสัตว์

ลดลงเนื่องจากอาหารมีไม่พอกับสัตว์ย้าย

ถิ่นที่ย้ายไปก่อนก�าหนด
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การเปลี่ยนแปลงของสภาพการด�ารง

ชีวิตในธรรมชาติ

เม่ือสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 

ผลกระทบที่พืชและสัตว์ได้รับ คือ การ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่

ใช้ด�ารงชีวิต ยกตัวอย่าง เช่น เมื่ออุณหภูมิ

เพิ่มสูงขึ้น ก็ท�าให้สภาพแวดล้อมในพื้นที่

ของอเมรกิาเหนอืมคีวามอุน่ข้ึน ท�าให้สตัว์

หลายๆ ชนิดอพยพไปทางเหนือมากข้ึน 

นั่นหมายถึงว่า สัตว์และพืชบางชนิดจะมี

ปริมาณการแพร่ขยายพันธุ์มากข้ึน ขณะ

ที่บางชนิดอาจลดลง แหล่งที่อยู่อาศัยบาง

แห่ง อาจมีพืชและสัตว์อยู่กันในปริมาณ

หนาแน่น และเกิดภาวะแข่งขันกันเพื่อ

การอยู ่รอดสูงข้ึน อาจท�าให้บางชนิด

กลายพันธุ์ หรือสูญพันธุ์ได้ ขณะนี้ ได้เกิด

ปรากฏการณ์ เช่น การขยายตัวของป่า

ตอนเหนือ (boreal)  เข้าไปในพื้นที่ของ

ป่าทุนดรา (tundra) ท�าให้พืชและสัตว์

หลายชนดิทีต้่องอาศยัสภาพแวดล้อมแบบ

ทุนดราลดจ�านวนลง นอกจากนั้น ยังมี

ป่าอีกหลายประเภทที่มีทั้งการขยายพื้นที่ 

และลดพื้นที่ อีกทั้งแม่น�้า ล�าคลองก็มี

ความอุน่ขึน้ ท�าให้ปลาทีอ่าศยัอยูใ่นน�า้อุน่   

เจริญแพร่พันธุ์มากขึ้นในแหล่งน�้าที่เคย

เป็นที่อาศัยของปลาน�า้เย็น ปรากฏการณ์

เช ่นน้ี ท�าให้ปลาน�้าเย็นลดจ�านวนลง 

เน่ืองจากขาดพื้นที่อาศัย ท�าให้มีผลกระ-

ทบต่อระบบนิเวศ รวมทั้งการท�ามาหากิน 

เช่น การประมงและการล่าสัตว์

การขาดช่วงของสายใยอาหาร (Food 

Web Disruptions)

พ ลั ง ง า น จ า ก แ ส ง อ า ทิ ต ย ์

และคาร์บอนไดออกไซด์ จะถูกใช้ใน

การสังเคราะห์แสงโดยแพลงก์ตอนพืช 

(phytoplankton) ซึง่จะกลายเป็นอาหาร

ของแพลงก์ตอนสัตว์ (zooplankton) และ

อีกส่วนหน่ึงจะกลายเป็นตะกอนอินทรีย์

ทับถมเป็นอาหารของสัตว์ทะเลขนาดเล็ก 

จากนั้น  ปลาก็จะมากินสัตว์ทะเลและ     

แพงก์ตอนสัตว์พวกนี ้โดยทีสั่ตว์ทะเลอืน่ๆ 

ที่ตัวใหญ่กว่า เช่น แมวน�า้ จะมากินปลา

ต่อๆ กันไป จนกระทั่งถึงสัตว์บก เช่น หมี

ขั้วโลก หรือมนุษย์ จะเห็นว่า ถ้าสายใย

อาหารนีถ้กูตดัตอนในช่วงใดช่วงหนึง่ กจ็ะ

มีผลกระทบต่อช่วงอื่นๆ ไปด้วย ท�าให้เกิด

ความเสียหายในวงที่กว้างขึ้น

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิ-

อากาศจะท�าให้น�้าแข็งในทะเลละลาย

มากขึ้น  และท�าให้แพลงก์ตอนพืชและ    

แพลงก์ตอนสัตว์ลดปริมาณลง ส่งผลกระ-

ทบต่อๆ กันไป จนถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

ซึ่งมีมนุษย์รวมอยู่ด้วย

การสูญเสียของระบบนิเวศแบบถาวร

ในบางกรณี ระบบนิเวศอาจได้

รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ   

ภูมิอากาศ ท�าให้เกิดการสูญเสียแบบ

ถาวร ที่เรียกว่า Threshold effects นั่น

คือ ไม่สามารถกอบกู้คืนได้ เพราะผ่าน

พ้นมาจนเกินจะเยียวยา ยกตัวอย่าง เช่น 

พื้นที่ Prairie Pothole Region ทางภาค

กลางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็น

พื้นที่กว้างใหญ่ ประกอบไปด้วยทะเล

สาบเล็กๆ ตื้นๆ หลายแห่ง หรือเรียก

กันว่า “playa lakes” ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่

อาศัยของนกน�้า รวมทั้งเป็นที่วางไข่ ต่อ

มา เม่ือทะเลสาบในบริเวณน้ีแห้งลง เกิด

ภาวะแห้งแล้ง ท�าให้นกน�้าไร้พ้ืนที่ในการ

วางไข่และอยู่อาศัย ท�าให้มีผลกระทบต่อ

ปริมาณประชากรของนกที่ลดลงไป หรือ

ในท้องทะเลที่มีปะการัง น�้าที่อุ ่นขึ้นจะ

ท�าให้ปะการงัเกดิความเครยีดขบัจลุนิทรย์ี

ที่อยู ่ในเน้ือเยื่อออกมา ซ่ึงจุลินทรีย ์นี้

เปรียบเสมือนตัวบ่งช้ีสุขภาพอันดีของ

ปะการัง  เมื่อถูกขับออกมา น่ันแสดงว่า 

ปะการังอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ซึ่งเรียก

ปรากฏการณ์นี้ว่า การฟอกสีของปะการัง 

(coral bleaching) การฟอกสีและการ

ตายของปะการัง เมื่อเกิดขึ้นแล้ว เป็นการ

ยากที่จะกอบกู้ปะการังกลับคืนมา

การเกิดของแบคทีเรียก่อโรค (patho- 

gens) ปรสิต และเชื้อโรคต่างๆ

เมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ การแพร่ระบาดของแบคทีเรีย 

ปรสิต และเชื้อโรคต่างๆ จะมีโอกาสสูง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ขึ้น และจะมีผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์

เป็นอย่างมาก นอกจากนั้น ยังมีผลกระ-

ทบต่อด้านเกษตรกรรมและการประมง 

ยกตัวอย่าง เช่น ปรสิตในหอยนางรม 

(Perkinsusmarinus) ท่ีแพร่ระบาดและ

ท�าให้หอยนางรมตายเป็นจ�านวนมาก การ

แพร่ระบาดนี ้กนิระยะครอบคลมุกว่า 310 

ไมล์ ซึง่เป็นผลร้ายต่อแหล่งอาหารของโลก

โอกาสเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

จากท่ีได ้กล ่าวไปแล้วว ่า การ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ท�าให้

มีผลต่อการท�าลายแหล่งที่อยู่อาศัยตาม

ธรรมชาต ิก่อให้เกดิมลภาวะ จงึเป็นโอกาส

เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์และพืชทั้ง

หลาย ซึ่งปัจจุบัน โอกาสเสี่ยงน้ีมากถึง 

20-30% ตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตที่มีโอกาส

เสี่ยงสูงต่อการสูญพันธุ์ เช่น  สัตว์ที่อาศัย

อยู่บนภูเขา หรือสัตว์ที่อยู่ในทะเล จ�าพวก

แมวน�้า หรือปลาแซลมอน

จากสภาพการเปล่ียนแปลงทาง

ภูมิอากาศที่เกิดขึ้นนี้ สิ่งที่มนุษยชาติต้อง

ตระหนัก และพึงกระท�าในปัจจุบัน คือ 

การด�าเนินการในทุกวิถีทางเพื่อแก้หรือ

บรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น ปัจจัยแวดล้อม

ท่ีมนุษย์จะต้องให้ความส�าคัญในการแก้

ปัญหา คือ

การจัดการน�้า 

การที่น�้าแข็งขั้วโลกละลาย จะ

ท�าให้เกิดผลเสียร้ายแรง อันเนื่องมาจาก

ความแห้งแล้ง ดังนั้น จึงจ�าเป็นจะต้องมี

การจัดระบบน�้า การไหลของล�าน�้า หรือ

ทางเดินน�้าต่างๆ รวมทั้งระบบการกักเก็บ

น�้าบนที่สูงที่เกิดจากหิมะละลาย เพื่อน�า

ไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร หรือเพื่อ

รองรบัความแห้งแล้งทีอ่าจเกดิขึน้ในพืน้ที่

ต่างๆ รวมทั้งรักษาระบบนิเวศให้คงเดิม

การจัดการพืช  

การจดัการพชื หมายรวมถงึระบบ

นิเวศของป่าและพืชพรรณต่างๆ ท้ังในแง่

ของการปลูกและการตัด ทั้งนี้ หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องจะต้องท�าการวิเคราะห์ระบบ

นิเวศในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งสังเกตดู

ความเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มการเจริญ

เติบโตของพืชแต่ละชนิด เพื่อการปลูก

ทดแทนส�าหรับพืชที่มีแนวโน้มว่าจะลด

ปริมาณลง หรืออาจสูญพันธุ์ หรืออาจจะ

ต้องมีการตัด ก�าจัดพืชในระบบนิเวศหนึ่ง

ที่รุกล�้าพื้นที่ของพืชในอีกระบบหนึ่งใน

ปริมาณที่มากเกินไป จนเป็นภัยคุกคาม

กับพืชในท้องถิ่นเดิม อย่างไรก็ตาม การ

รุกล�้าของพืชนี้ ส่วนใหญ่มักเกิดจากการ 

กสิกรรมของมนษุย์ กจิกรรมในการใช้ทีด่นิ 

ซึง่เป็นสิง่ทีต้่องระมดัระวงัและควบคมุเช่น

กัน ทางแก้ประการหน่ึงที่สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อม คือ การน�าพืชแปลกถิ่นนี้
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ไปวิจัยท�าเป็นพลังงานจากพืช (biofuel) 

ซึ่งจะท�าให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจาก

พืช ขณะเดียวกันก็สามารถรักษาระบบ

นิเวศไว้ได้

ปัญหาอีกประการหน่ึงท่ีเก่ียวข้อง

กับการจัดการพืช คือ การแพร่ระบาดของ

แมลงและการเกิดไฟป่าท่ีสามารถท�าลาย

ระบบนเิวศ หรอืท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลง

ได้ เช่น ป่าบางลง หรือการน�าพื้นที่ป่าไป

ท�าพืน้ทีเ่พาะปลกู ดงันัน้ จงึจ�าเป็นต้องแก้

ปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การเจริญ

เติบโตของป่าเป็นไปตามระบบนิเวศอย่าง

ทีค่วรจะเป็นหรอืมกีารจดัการวางแผนเพือ่

การน�าไม้บางประเภทไปใช้ประโยชน์ใน

ทางพลังงาน เช่น การผลิตน�้ามันจากพืช 

หรอืการผลติเซลลโูลซกิเอทานอล เป็นต้น

ประเด็นการจัดการด ้านพืชที่

ต้องค�านึงอีกประการหนึ่ง คือ การสร้าง

ถนน การขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐาน 

สาธารณูปโภคต่างๆ  อาจท�าให้เกิดผล 

กระทบทั้งต่อการลด-เพิ่มของจ�านวนพืช

และสัตว์ป่า (wildlife species)

การจัดการเพื่อการฟื ้นตัวอย่าง

รวดเร็ว  

จากงานวิจัยด ้านนิ เวศวิทยา 

เก่ียวกับระบบนิเวศหลายงาน ได้มีการ

กล่าวไว้ว่า การแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ

เปล่ียนแปลง ไม่สามารถกระท�าในลักษณะ

เดี่ยวๆ หรือแยกส่วนได้ ตรงกันข้าม จะ

ต้องด�าเนินการในลักษณะผนึกก�าลังกัน

หลายฝ่าย หลายเงื่อนไข โดยเฉพาะปัจจัย

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของมนุษย์ 

เช่น การจัดการด้านพื้นที่อยู่อาศัย การ

สร้างถนนหนทาง การสร้างเมือง ด้าน

สาธารณสุขและโรคภัยต่างๆ  นอกจาก

นัน้  ยงัมปัีจจยัในธรรมชาต ิเช่น การอพยพ

ย้ายถิ่นของสัตว์ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการ

ท�าลายสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติด้วย

น�า้มือของมนุษย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าสัตว์ พืช หรือ 

มนษุย์ จ�าเป็นจะต้องมกีารเรยีนรูแ้ละปรบั

ตัวกับสภาพภูมิอากาศที่เปล่ียนแปลงใน

องค์รวม   อกีทัง้ต้องมวีวิฒันาการในแบบท่ี

เชือ่มโยงกนั เอือ้อ�านวยซึง่กนัและกนั เพือ่

การอยูร่อดของส่ิงมชีีวติในโลกโดยรวม 
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น�ำ้นมรำชสห์ี   Euphorbia hirta Linn.                      

น�้ำนมรำชสีห์  ชื่อสามัญ garden 

spurge, asthma weed, snake weed, 

milk weeds น�า้นมราชสห์ี ช่ือวทิยาศาสตร์ 

Euphorbia hirta Linn. จัดอยู่ในวงศ์ 

EUPHORBIACEAE เช่นเดียวกับน�้านม

ราชสีห์เล็ก โคคลาน ไคร้น�้า พังคี เจตพังคี 

เปล้าน้อย เปล้าใหญ่ ละหุง่ ลกูใต้ใบ ลกูเขย

ตายแม่ยายท�าศพ โลดทะนงแดง สบู่ด�า 

และสบู ่แดง (เที่ยงบูรณธรรม 2531;  

บุญยะประภัทรและโชคชัยเจริญพร 2541 

และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2553)

สมุนไพรน�้ำนมรำชสีห์  ยังมีชื่อ

ท้องถิ่นอ่ืนๆ อีก เช่น น�้านมราชสีห์ใหญ่  

นมราชสีห์เล็ก  ผักโขมแดง (ภาคกลาง) 

หญ้าน�้าหมึก (ภาคเหนือ ไทลื้อ) หญ้าหลัง-

อึ่ง (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน) ตะกราเหมาะ 

(กะเหรี่ยงแดง) บัดอะตอน (ปะหล่อง) ไต่- 

ปวยเอ่ียงเช่า ปวยเอีย้ง (จนี) เป็นต้น (เทีย่ง-

บูรณธรรม  2531; บุญยะประภัทรและ

โชคชัยเจริญพร 2541 และองค์การสวน

พฤกษศาสตร์ 2553) และเชื่อว่ามีถิ่น

ก�าเนิดอยู่ในอเมริกากลาง โดยมีเขตการก

ระจายพันธุ์กว้าง พบได้ทั่วไปในเขตร้อน

และกึ่งเขตร้อนทั่วโลก 

ส�าหรบัในประเทศไทยสามารถพบ

ได้ทุกภาค โดยมักขึ้นตามที่รกร้าง ชายป่า 

ท้องนา ในบริเวณที่มีแสงแดดจัด และใน

พื้นที่โล่งจนถึงระดับความสูงประมาณ 

1,200 เมตร

ลักษณะของน�้ำนมรำชสีห์

ต้น น�้ำนมรำชสีห์  จัดเป็นพืช

ล้มลุกขนาดเล็กมีอายุเพียงปีเดียว มักพบ

ขึ้นได้เองตามริมทาง ข้างถนนและตามที่

รกร้างทั่วไป ล�าต้นมีความยาวประมาณ 

15-40 เซนติเมตร ลักษณะของล�าต้นมี

ขนาดเลก็แตกกิง่ก้านสาขาจากโคนต้นใกล้

ดนิตัง้ขึน้ เลือ้ยแผ่ออกไปตามผิวดนิ ชสู่วน

ยอดตั้งขึ้น ล�าต้นและก้านมีสีแดงเรื่อๆ 

และมีขนสีน�้าตาลปกคลุม มีน�้ายางสีขาว

คล้ายน�้านมไหลซึมหากน�ามาหักก้านหรือ

เกิดบาดแผล ซึ่งเป็นที่มาของชื่อน�้านม

ราชสีห์  (บุญยะประภัทรและโชคชัย

เจริญพร  2541)

ใบ น�้ำนมรำชสีห์  ใบเป็นใบเดี่ยว

ออกเรียงเป็นคู ่ตรงข้ามกัน ไม่มีหูใบ 

ลักษณะของใบเป็นรูปรี รูปไข่ รูปขอบ-

ขนาน หรือรูปรีแกมข้าวหลามตัดเบี้ยวเล็ก- 

น้อย ใบมีความกว้างประมาณ 0.25-2.5 

เซนติ เมตร และยาวประมาณ 1-4 

เซนติเมตร ปลายใบแหลมสั้น ส่วนฐานใบ

สอบเบี้ยวเล็กน้อย ส่วนขอบใบเป็นหยัก

เล็กแบบฟันเลื่อย สามารถมองเห็นเส้นใบ 

มเีส้นใบออกจากโคนประมาณ 3-5 เส้น ใน

แต่ละข้าง ทีก่ลางใบจะมจีดุสม่ีวงแดง ส่วน

ด้านท้องใบมีขนสีน�า้ตาลอมเหลือง ส่วนหู

ใบเป็นรูปสามเหล่ียม ยาวประมาณ 1 

มิลลิเมตร และก้านใบยาวประมาณ 1-3 

มิลลิเมตร สีคล้ายกับล�าต้น (บุญยะประ-

ภัทรและโชคชัยเจริญพร  2541; สุชา-

ชลธิชำ นิวำสประกฤติ  และบุญเรียม น้อยชุมแพ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

น�้ำนมรำชสีห์... สมุนไพรไทย...ของดีที่มีอยู่
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วรรณ  ม.ป.ป. และส�านักงานพฒันาเศรษฐกจิ

จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 2557 

 ดอก น�้ำนมรำชสีห์  ดอกออก

เป็นช่อบริเวณง่ามใบ มี 1-6 ช่อ เป็นช่อสี

เขียวอมม่วงแดง ที่โคนหรือปลายใบ ดอก

ย่อยจับกลุ่มแน่นเป็นกระจุกกลมๆ ในช่อ

หนึ่งๆ รูปทรงกลม มีขนาดเส ้นผ ่าน

ศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร เป็น

สีชมพู มีใบประดับเป็นรูปถ้วยสีเขียว ไม่มี

กลบีเลีย้งและกลบีดอก เมือ่แก่จะห้อยเป็น 

2 ตอน  ส่วนที่ห้อยเป็นรูปทรงกลมมีร่อง

แบ่งเป็น 4 พู มีขนละเอียดปกคลุม และมี

ต่อมก้านสีม่วงเล็กๆ  4 อัน เกสรเพศผู้ 5 

อัน อับเรณูสีเหลือง รังไข่รูปกลมแกม

สามเหลีย่ม ก้านรงัไข่ 3 พ ูมก้ีานสัน้ๆ ก้าน

เกสรอยู ่ 3 อัน ยอดเกสรมีความยาว

ประมาณ 0.3 มิลลิเมตร ปลายแยกเป็น 

2 แฉกตื้นๆ  และสามารถออกดอก 

ได้ตลอดทัง้ปี  (บญุยะประภทัรและโชคชยั

เจริญพร  2541; สุชาวรรณ  ม.ป.ป. 

และส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน

ชีวภาพ (องค์การมหาชน) 2557 

ผล น�้ำนมรำชสีห์  ผลมีลักษณะกลมแกม

รูปสามเหลี่ยม หรือแบบแคปซูล มี 3 พู มี

ความยาวประมาณ 1.5 มลิลิเมตร มขีนส้ัน

นุ่ม และมีรอยแยก 3 รอย ส่วนก้านผลมี

ความยาวประมาณ 0.5 มิลลิเมตร ผลแห้ง

แล้วจะแตก เมล็ดมี 1 เมล็ด ในแต่ละซีก 

เมล็ดมีขนาดเล็กผิวเรียบสีน�้าตาลแก่หรือ

สแีดง ลกัษณะเป็นรปูรแีละเป็นเหลีย่มเลก็

น้อย มีความยาวประมาณ 0.7 มิลลิเมตร  

(บุญยะประภัทรและโชคชัยเจริญพร  

2541และสุชาวรรณ  ม.ป.ป.)

กำรขยำยพันธุ์     ในธรรมชาติ 

น�้านมราชสีห์ขยายพันธุ์โดยเมล็ด    การ

ปลูกใช้เมล็ดปลูก และใช้กิ่งปักช�า ขึ้นได้

ในดินทุกชนิด 

สรรพคุณทำงยำ 

กำรน�ำมำใช้ประโยชน์:  ทั้งต้นสด   ต้น

แห้งและยาง

ทั้งต้นแห้งและต้นสด ดับร้อน 

แก้พิษ ขับน�้านม แก้ชื้น ผดผื่นคัน ล�าไส้

อกัเสบเฉียบพลนั บดิจากแบคทเีรยี หนองใน 

ปัสสาวะเป็นเลือด ฝีในปอด ฝีที่เต้านม ฝี

พิษบวมแดง ขาเป็นกลาก เน่าเปื่อย บ�ารุง

ก�าลัง ช่วยดับร้อน แก้พิษ แก้ชื้น สงบ

ประสาทและช่วยท�าให้นอนหลับได้สนิท 

ช่วยแก้ไข้มาลาเรีย (บุญยะประภัทรและ

โชคชยัเจรญิพร  2541 และมลูนธิหิมอชาว

บ้าน 2523) ช่วยแก้อาการไอ ช่วยแก้หืด 

แก้หดืไอ หายใจขดั เนือ่งจากหดื ช่วยแก้อาการ

แพ้อากาศ ช่วยแก้หลอดลมอักเสบเรื้อรัง 

ช่วยแก้อาการท้องเสยีเรือ้รงั บิด แก้ไข้จบัสัน่ 

ริดสีดวงทวาร หูน�้าหนวก (สุชาวรรณ  

ม.ป.ป. และมูลนธิหิมอชาวบ้าน 2523) ช่วย

Garden spurge

asthma w
eed

snake weed

Euphorbia hirta Linn.
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แก้ล�าไส้อักเสบเฉียบพลัน ช่วยแก้อาการ

ท้องผูก ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ น�าทั้งต้นมา

ต้มกบัน�า้ดืม่รบัประทาน (มลูนธิหิมอชาวบ้าน 

2523 และ โครงการเผยแพร่ข ้อมูล

ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

บนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง 

(องค์การมหาชน 2553) 

ยำง ใช้กัดหูด ตาปลา น�ายางทา

บริเวณที่เป็นแผล (สุชาวรรณ ม.ป.ป.และ

ไทยรฐัออนไลน์ 2556) และน�า้ยางจากต้น

สามารถน�ามาใช้ทารักษาหัวสิวบนใบหน้า

ได้ (นิตยสารชีวจิต 2556) 

นอกจากมีสรรพคุณทางยาแล้ว 

ยอดอ่อนสามารถน�ามารับประทานได้  

(โครงการเผยแพร่ข้อมลูทรพัยากรชวีภาพ

และภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง สถาบัน 

วจิยัและพฒันาทีส่งู (องค์การมหาชน 2553) 

และเมือ่น�าไปใช้เลีย้งปลาหรอืเป็ด จะช่วย

ท�าให้เป็ดออกไข่ดี ส่วนปลาก็เจริญเติบโต

ได้ดี 
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เอกสำรอ้ำงอิง

โครงการเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง (องค์การ มหาชน).  2553. 

Garden spurge.  ใน: ผู้พัฒนพงศ์, ลีนา, บรรณาธิการ. หนังสือสมุนไพรตอนที่ 5. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://eherb.
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ส ถ า บั น วิ จั ย วิ ท ย า ศ า ส ต ร์

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) มีเป้า-

หมายที่ส�าคัญ คือ การน�าวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ซึ่งเป็น

ปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ สังคม ฐานความรู้  และขีด

ความสามารถในการแข่งขัน ไปใช้ในการ

สนับสนุน ส่งเสริม และร่วมด�าเนินงานกับ

หน่วยงานภาครฐัและเอกชนเชงิบรูณาการ 

ในการขับเคลื่อนผู้ประกอบการไทยให้มี

ศักยภาพแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยใน

ส่วนของจังหวัดจันทบุรี และ วว. ได้มี

บนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื “การส่งเสรมิ

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และผลงานวิจัย 

และพัฒนาเพื่อพัฒนาจังหวัด” กับจังหวัด

จันทบุรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557 

และได้พัฒนาความร่วมมือดังกล่าว เพื่อ

ให้เกิดประโยชน์ขึ้นจริงกับจังหวัดจันทบุรี 

 วว. จงึได้ร่วมด�าเนนิการ โครงการ

ที่ ป รึกษาในโครงการการถ ่ ายทอด

เทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้ เพื่อยกระดับ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู ่ประชาคม

อาเซียน ภายใต้การก�ากับของส�านักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ซ่ึงโครงการ

ดังกล่าวถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด

จันทบุรี ปีงบประมาณ 2557  โดยมี

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อสร้างความ

เข้าใจและพฒันาผลิตภาพ (productivity) 

ให้ผู ้ประกอบการที่ประสบปัญหาจาก

สภาวะการล้นตลาดของผลไม้ของจังหวัด

จันทบุรี ได้แก่ เงาะ มังคุด และลองกอง 

ที่มีราคาตกต�่าอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�า

ทกุปี น�าผลผลติมาสร้างมลูค่าเพิม่ (value 

added) สร้างงาน สร้างอาชีพ ยกระดับ

ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน โดยการ

ใช ้ผลงานวิจัยด ้านวิทยาศาสตร ์และ

เทคโนโลยี รวมถึงการสร ้างคุณภาพ 

มาตรฐาน เพื่อชดเชยราคาต้นทุนปัจจัย

การผลิต ราคาปุ ๋ย ราคาน�้ามัน และ

ค่าแรงทีเ่พิม่ขึน้ รวมทัง้เตรยีมความพร้อม

ของผู้ประกอบการจังหวัดจันทบุรี ให้มี

ศักยภาพพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ 

โดยแนวทางการด�าเนินงานเชิงบูรณาการ 

การท�างานระหว่างหน่วยงานราชการใน

จังหวัดจันทบุรี กับกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มีการน�าบุคลากรด้านวิจัย

และนักวิทยาศาสตร์ของกระทรวงวิทยา-

ศาตร ์และเทคโนโลยีลงไปถ ่ายทอด

เทคโนโลยีและองค์ความรู ้ สู ่วิสาหกิจ 

OTOP และ SMEs รวมทั้งให้หน่วยงานที่

มีความสามารถในการเพิ่มศักยภาพด้าน

การตลาด ช่องทางการจัดจ�าหน่าย และ

การสร้างธุรกิจใหม่ ได้แก่ ธนาคารภาครัฐ 

บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด

ย่อม บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด และกรม

ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อ

เป็นการเสริมสร้างโอกาสในการเป็นมือ

อาชีพ ภาคการค้า และการบริการใน

พื้นที่เป้าหมาย ต้องเน้นน�าผลวิจัยและ

พัฒนาให้มีความสามารถเหนือคู่แข่ง  เป็น

ระบบหล่อเล้ียงระบบเศรษฐกิจชุมชน ส่ง

ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัด

จันทบุรี และระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของ

ประเทศต่อไป

อีกทั้งโครงการน้ีจะตอบโจทย์ต่อ

ยุทธศาสตร์การขับเคล่ือน SMEs และ 

OTOP โดยมุ่งหวังพัฒนาอุตสาหกรรม

เ ก ษ ต ร ก ร ร ม แ ล ะ อ า ห า ร เ พื่ อ ใ ห ้

ประเทศไทยก้าวสู ่ Thailand Food 

Valley พฒันาอตุสาหกรรมเกษตรแปรรปู

ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (value chain) ใน

เชิงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้

กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร น�าไปสู่การ

สรุป

สุภาวดี บัวบาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ต�าบลคลองห้า 

อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

     ภาพรวมโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลไม ้
    เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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(2) การคัดเลือกผู้ประกอบการ

ต้นแบบที่ดี จังหวัดจันทบุรี จ�านวน 2 

ราย เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงลึก 

จ�านวน  4 เทคโนโลยี ซึ่งได้แก่  เทคโนโลยี

การแปรรูปเครื่องดื่มลองกองพร้อมดื่ม 

เคร่ืองดื่มมังคุดพร้อมดื่ม ลองกองแช่อิ่ม-

อบแห้ง และเงาะแช่อิ่มในน�้าเสาวรส ดัง

แสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 1 รายละเอียดความต้องการการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ประเภท จ�านวน

1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป วว. ได้แก่  เงาะ มังคุด และลองกอง 15 เทคโนโลยี

2. ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ�านวน 15 เทคโนโลยี 109 คน

3. ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ 6 ราย

4. ผู้ประกอบการมีความประสงค์ต้องการใช้บริการระบบมาตรฐานการผลิต 4 ราย 

5. ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 5 ราย

ตารางที่ 2 รายละเอียดเทคโนโลยี และผู้ประกอบการต้นแบบที่ดี จังหวัดจันทบุรี 

เทคโนโลยีการแปรรูป ผู้ประกอบการ นักวิจัย วว. 

1. เครื่องดื่มลองกองพร้อมดื่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านปลายคลอง

นางวัฒนา ผลาผล

	พัฒนาผลิตภัณฑ์

นางเรวดี มีสัตย์

	พัฒนาบรรจุภัณฑ์

นางบุษกร ประดิษฐนิยกูล

2. เครื่องดื่มมังคุดพร้อมดื่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านปลายคลอง

นางวัฒนา ผลาผล

	พัฒนาผลิตภัณฑ์

นางสาวนริศา เหละดุหวิ

	พัฒนาบรรจุภัณฑ์

นางบุษกร ประดิษฐนิยกูล

2. ผลิตภัณฑ์ลองกองแช่อิ่มอบแห้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมบ้านทิพย์

นางอังคณา สัทธาธรรม

	พัฒนาผลิตภัณฑ์

ดร.ปนิดา บรรจงสินศิริ

	พัฒนาบรรจุภัณฑ์

นางบุษกร ประดิษฐนิยกูล

3. ผลิตภัณฑ์เงาะแช่อิ่มในน�้าเสาวรส กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมบ้านทิพย์

นางอังคณา สัทธาธรรม

	พัฒนาผลิตภัณฑ์

นางจิตตา สาตร์เพ็ชร

	พัฒนาบรรจุภัณฑ์

นางบุษกร ประดิษฐนิยกูล

จ�าหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้อย่างแท้จริง   

โดยการพฒันาผูป้ระกอบการแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  (1) การถ่ายทอด

เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการ

เกษตร ได้แก่ เงาะ มงัคดุ และลองกอง ให้

แก่ผูป้ระกอบการทีส่นใจทีล่งทะเบยีนไว้กบั

ทางส�านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัจนัทบรุี 

จ�านวน 109 ราย พร้อมทัง้มคีวามประสงค์

ต้องการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน

การไปพัฒนาธุรกิจระหว่างวันที่ 12-16 

พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยมรีายละเอยีด

ดงัแสดงในตารางที ่1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558
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ซึ่งคาดว่าการพัฒนาของ  วว. 

ดังกล่าวจะสามารถพัฒนาผู้ประกอบการ

จังหวัดจันทบุรีได้ครบทุกมิติทั้งทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้

เกิดการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีอย่างยั่งยืน

ซึ่งทางส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้วาง

บทบาทการพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้

มิติทางเศรษฐกิจ เป็นการเช่ือม-

โยงระหว่างการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ มี

เสถียรภาพ และการกระจายรายได้  การ

ใช้เทคโนโลยกีบัทรพัยากรให้คุม้ค่า การไม่

ท�าลายสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณของเสีย ไม่

สร้างมลพิษท่ีจะกลายเป็นต้นทุนทางการ

ผลิตระยะต่อไป 

มิติทางสังคม เป็นการเชื่อมโยง

ระหว่างการพฒันาคณุภาพชวีติและความ

มัน่คงในการด�ารงชวีติ การพฒันาศกัยภาพ

และการปรับตัวบนสังคมฐานการเรียน

รู ้  การสร้างค่านิยม ภูมิป ัญญา และ

วัฒนธรรมไทยให้เป็นภูมิคุ้มกันของสังคม 

และการสร้างความเสมอภาคและการมี

ส่วนร่วม 

มติสิดุท้าย มติสิิง่แวดล้อม เป็นการ

เช่ือมโยงระหว่างการพัฒนา การสงวน

รักษา การมีคุณภาพส่ิงแวดล้อมที่ดี และ 

การมีส่วนร่วมและการกระจายการใช้

ทรัพยากรของประเทศ

ว ว .  จึ ง ด� า เ นิ น ก า ร พั ฒ น า

ผู้ประกอบการจงัหวดัจนัทบรุ ีพยายามขบั

เคล่ือนน�างานวจิยั พฒันา และบรกิารด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน�าสู่ผู้ใช้จริง 

ภายใต้การพัฒนาที่เรียกว่า “O•Z•O•N•E 

Concept” แนวทางการพฒันาเทคโนโลยี 

วว. ให้ตอบโจทย์การพฒันาผูป้ระกอบการ 

ชุมชน และประเทศอย่างยั่งยืน ในความ

หมายและรูปแบบการพัฒนา ได้แก่

ความหมาย เป้าหมาย

 (1) “O” Opportunity หมายถึง 

การสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้แก่ภาคเศรษฐกิจ

และสังคม

ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีโอกาสสร้างสินค้าหรือผลผลิตให้มีคุณภาพ 

ด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะใช้เป็นจุดแข็งใน

การแข่งขันทางการตลาด

(2) “Z” Zero Waste Management หมายถึง 

การจัดการของเสียและลดปริมาณของเสีย

ผลักดันให้ผู้ประกอบการน�าผลผลิตที่ไม่สามารถขายได้ หรือราคาตกต�า่

มาก่อให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งกระบวนการผลิตที่แม่นย�า มีคุณภาพ 

เครื่องจักรเชิงอุตสาหกรรม ไม่ก่อให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิต

(3) “O” Occupation หมายถึง 

การสร ้างและพัฒนาผู ้ประกอบการเกษตรกร 

วิสาหกิจชุมชน

ผลักดันให้เป็นสินค้าชุมชน ใช้ทรัพยากรในชุมชนเกิดความร่วมมือกันใน

กลุ่ม โดยการผลักดันครั้งนี้ จะด�าเนินการให้โอกาสกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ที่เข้มแข็ง  เกิดการจ้างงาน มีอาชีพก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน เกิดการ

หมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชน รายได้ก็คืนกลับมายังจังหวัดจันทบุรีเพิ่มขึ้น

(4) “N” Natural Resource Based 

Management หมายถึง 

มุ่งมั่นการจัดการการใช้ทรัพยากรภายในประเทศ

และในพื้นที่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

การแปรรูปใช้ทรัพยากรในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีเป็นหลัก เช่น เงาะ 

มังคุด และลองกอง ยิ่งจะมีผลกระทบดีขึ้นในช่วงราคาตกต�่า ก่อให้เกิด

มูลค่าเพิ่ม

(5) “E” Energy Efficiency หมายถึง  

 การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานเพิ่ม

ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

ใช้พลังงานในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเป็นส�าคัญ มุ่งเน้นใช้พลังงาน

ไฟฟ้าในช่วงที่เป็นหัวใจส�าคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น การคั้น และ

การอบลมร้อน  
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โดยการใช้ประโยชน์จากวิทยา-

ศาสตร์และเทคโนโลยีในโครงการน้ี เพื่อ

การเพิ่มผลิตภาพอย่างมีระบบตลอด    

ห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการส�าหรับกลุ่ม

ผู้ประกอบการต้นแบบที่ดี จังหวัดจันทบุรี 

พร้อมการเช่ือมโยงงานปัจจัยสนับสนุน 

อื่นๆ อย่างครบวงจร

	การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์ในการด�าเนินธุรกิจให้ผู ้ประ-

กอบการพร้อมการถ่ายทอดเทคโนโลยี

	การพฒันาเทคโนโลยด้ีานบรรจ-ุ

ภัณฑ์เพื่อจ�าหน่ายสู่เชิงพาณิชย์

	การพัฒนาคุณภาพและมาตร-

ฐานในกระบวนการผลิต

	การพัฒนามูลค่าเพิ่มทางการ

ค้า ผ่านการสร้างตราสินค้า/ชื่อในการ

ท�าการค้า

	การประสานงานกับสถาบัน

ทางการเงินเพื่อสนับสนุนแหล่งเงินทุน

ส�าหรับ SMEs และ OTOP

	การประสานหน่วยงานทางการ

ตลาดเพื่อการสนับสนุนการเพิ่มช ่อง

ทางการจัดจ�าหน่าย

	การให้ค�าปรกึษาด้านเทคโนโลยี 

และการให้ค�าปรึกษาด้านแผนธุรกิจใน

อนาคต

	การรวมกลุ่มสมาชิกของ Clus-

ter ผลไม้แปรรูป ตลอดห่วงโซ่อุปทาน  

(value chain)

ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

จันทบุรี และ วว. มีจุดมุ่งหมายให้ผู้ประ-

กอบการของจังหวัดจันทบุรี มีต้นแบบ รับ

ทราบและตระหนักถึงความส�าคัญในการ

พัฒนาผลิตภาพ (productivity) ของการ

ประกอบธุรกิจของตนเองภายในอนาคต 

และค�านึงผลท่ีเกิดข้ึนหลังจากการพัฒนา

ที่ตามมา ซ่ึงได้แก่ แรงงาน การค้า และ

การให้บริการ รวมถึงสร้างแนวคิดการใช้

ประโยชน์จากผลงานวจิยั นกัวทิยาศาสตร์ 

นักวิจัยภาครัฐในการท�างานสนับสนุน

การแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการ การ

ปรับปรุงการบริหารและกระบวนการ

ภายในองค์กร และการใช้โครงสร้างพื้น-

ฐานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อชดเชยผล

ของต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น 

ซึ่ ง ก ล ไ กขอ งภ าค รั ฐ ใ นก า ร

สนบัสนนุการพฒันาผูป้ระกอบการ SMEs 

และ OTOP ทีม่อียูใ่นปัจจบุนัประกอบด้วย 

ด้านการเงิน โครงสร้างพื้นฐาน ก�าลังคน 

ธุรกิจ และเทคโนโลยี

1. เงินกู้ดอกเบี้ยต�่า SMEs หรือ 

OTOP ที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ มีสิทธิพิเศษในการกู้เงิน

ได้ดอกเบี้ยต�่า จากสถาบันการเงินภาครัฐ

2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

SMEs หรือ OTOP ที่ใช้ผลงานวิจัยและ

พัฒนาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีสิทธิ

พเิศษได้รบัการยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคล

ส�าหรับเงินได้ของนิติบุคคลเป็นจ�านวน

ร้อยละ 100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไป

เป็นค่าจ้างเพื่อท�าการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยี ซึ่งหมายถึง สามารถหักค่าใช้

จ่ายส�าหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ได้เป็นสองเท่าของค่าใช้จ่ายจริง

3. บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี เพื่อ

เป็นพีเ่ลีย้งให้กบัผูป้ระกอบการเทคโนโลยี

ใหม่ โดยให้ค�าปรึกษา และฝึกอบรม

ทางธุรกิจ ตลอดจนเชื่อมโยงให้เข้าถึง

ทรัพยากรที่จ�าเป็นเพื่อให้สามารถเริ่มต้น

ธุรกิจและน�าธุรกิจให้อยู่รอดได้

4. ร่วมลงทนุ เพือ่ส่งเสรมิให้ SMEs 

และภาคเอกชน มกีารลงทนุในกจิการทีจ่ะ

ช่วยเพิม่พนูขดีความสามารถในการพฒันา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

5. ทีป่รกึษาและสรรหาผูเ้ช่ียวชาญ

ด้านการผลติ สนบัสนนุ SMEs และ OTOP 

เพื่อหาผู้มาร่วมสนับสนุนในการร่วมแก้

ปัญหาทางเทคนคิและแนวทางการพฒันา

ธรุกจิ และใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่ามากขึน้ 

และมิให้เกิดการเสียเวลาทางธุรกิจ

6. การใช้โครงสร้างพ้ืนฐาน ใช้

โครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ 

เพื่อเช่าพื้นที่ ใช้เครื่องมือเฉพาะทาง เพื่อ

ให้ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการทางธุรกิจได้มากขึ้น ลดค่าใช้จ่าย

ในการลงทุนเริ่มต้นของผู้ประกอบการ

7. การใช้ผลงานวิจัยจากภาค

รัฐ เป็นพื้นฐานในการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ 

สนับสนุนให้ SMEs และ OTOP  พัฒนา

ระบบมาตรฐาน วเิคราะห์ทดสอบคณุภาพ 

องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการ

จ้างพัฒนาการผลิต สูตร และการแก้ไข

ปัญหาในการผลิต เป็นต้น

ผู้ประกอบการต้นแบบที่ดีจังหวัด

จันทบุรีจะกลายเป็นผู ้ประกอบการท่ี

เปลี่ยนจากผู้ประกอบการที่ใช้แรงงานใน

การผลิต หรือใช้สูตรหรือวิธีการเดิมใน

การผลิต (labor intensive) เป็นผู้ประ-

กอบการที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตแทน 

(technology intensive) สามารถรองรบั

การต่อรองจากภาคธุรกิจได้มากขึ้น เพิ่ม

ความเป็นมืออาชีพ เพื่อยกระดับผู้ประ-

กอบการ SMEs, OTOP และวิสาหกิจ

ชุมชน โดยมีเส้นทางการพัฒนา ดังแสดง

ในรูปที่ 1 ภาพรวมการพัฒนาผู้ประกอบ-

การ โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยี

การแปรรูปผลไม้ เพื่อยกระดับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รูปที่ 1 ภาพรวมการพัฒนาผู้ประกอบการ โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้ เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้

 เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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สรุปผลกระทบการพัฒนาผลิต-

ภาพผู้ประกอบการจังหวัดจันทบุรี ภาย

ใต้โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

แปรรูปผลไม้ เพื่อยกระดับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนน้ัน 

วว. ได้ส�ารวจผลการด�าเนินงานในระยะ

เวลา 5 เดือน ที่ผ่านมา พบว่า ผู้ประกอบ-

การที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ

องค์ความรู้มีจ�านวน 109 ราย ประเมิน

ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากถงึมากทีส่ดุ 

คะแนน 4.23 ผู้ประกอบการต้นแบบที่ดี 

จังหวัดจันทบุรี น�าเทคโนโลยีไปเพิ่มมูลค่า

ธุรกิจเพื่อลดต้นทุนการผลิตจ�านวน 2 

ราย ประเมินว่าผู้ประกอบการจะมีรายได้

เฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 13.3 ต่อปี 

ผูป้ระกอบการทีร่บัการถ่ายทอดเทคโนโลยี

มีมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดโดยรวม 

6,000,000.00 บาทต่อปี เพิ่มข้ึนโดยวัด

จากเดิม 1,500,000.00 บาทต่อปี เพื่อ

ชดเชยต้นทนุค่าแรงงานทีเ่พิม่ขึน้เฉลีย่จาก 

300.00 บาท ต่อวัน เป็น 400.00 บาท

ต่อวัน คิดเป็นมูลค่า 3,780,000.00 บาท

ต่อปี ผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอด

เทคโนโลยเีพือ่การแปรรปูผลผลติทางการ

เกษตร ได้แก่ เงาะ มังคุด และลองกอง 

เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตประเมินได้

ว่า ผู้ประกอบการจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย    

ร้อยละ 34.36 ต่อปี หรือเพิ่มขึ้นจาก 

124,714.00 บาทต่อปี เป็น 167,571.00 

บาทต่อปี

จากผลการด�าเนินการโครงการ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้ 

เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เข้า

สู ่ประชาคมอาเซียน ให้กับผู้ประกอบ-

การจังหวัดจันทบุรี  SMEs ภาคการ

ผลิตผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร

แปรรูป วิสาหกิจชุมชน OTOP รวมถึง

ผู ้สนใจที่มีศักยภาพ  ที่ได ้ผลกระทบ

จากราคาผลผลิตผลไม้ราคาตกต�่าอย่าง

ต่อเนื่อง สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตจาก

การแปรรูป ท�าให้ผู้ประกอบการมีราย-

ได ้เพิ่มขึ้น และมีผลิตภาพสูงขึ้น จน

สามารถชดเชยต้นทุนการผลิตและราคา

ผลผลิตที่ตกต�่าลงได้ นอกจากนั้น ยัง

ก่อให้เกิดความตระหนักและเห็นความ

ส�าคัญของการปรับการด�าเนินธุรกิจให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่

มีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง 

โดยใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เป็นแนวทางเพิ่ม

ศกัยภาพทางธรุกจิ ทัง้นีเ้พือ่ให้การด�าเนนิ

ธรุกจิของผู้ประกอบการเป็นไปอย่างยัง่ยนื

ดงันัน้ เพือ่การสร้างความเข้มแขง็

ให้กับผู้ประกอบการ ภาครัฐควรมีการส่ง

เสริมการน�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม (วทน.) เพื่อพัฒนาผู้ประกอบ-

การ SMEs และ OTOP อย่างต่อเน่ือง 

โดยขยายผลการด�าเนินงานโครงการ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้ 

เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู่

ประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยส่ง

เสรมิให้ผู้ประกอบการในพืน้ทีท่ีเ่ป็นแหล่ง

ผลิตผลไม้ ให้สามารถเข้าถึงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี และพัฒนาความรู้ความ

สามารถด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น 

รวมทั้งสามารถสร้างเครือข่ายการด�าเนิน

งานแบบบูรณาการ เชื่อมโยงหน่วยงาน 

ธนาคารทีส่นบัสนนุเรือ่งเงนิต้นทนุต�า่ เพือ่

น�าเทคโนโลยีหรือการพัฒนารูปแบบใหม่ 

มาใช้ในการลดต้นทนุและทดแทนแรงงาน

ที่ก�าลังจะขาดแคลนในอนาคต รวมทั้ง

เชือ่มโยงด้านการตลาดและการขนส่ง เพือ่

หาตลาดเฉพาะ เพื่อให้เกิดความต้องการ

สนิค้าแปรรปูอย่างต่อเนือ่งและให้สนิค้ามี

ช่องทางการจดัจ�าหน่ายได้อย่างทัว่ถงึ เพือ่

ให้เกิดการพัฒนาผู ้ประกอบ-

การแปรรปูผลไม้ให้มคีวาม

พร้อมเข้าสู ่ประชาคม

อาเซียนได้ 
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บุญศิริ  ศรีสารคาม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

35  หมู่ที่ 3  เทคโนธานี  ต�าบลคลองห้า  

อ�าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120
วิทย์แกเลอรี

ศาสตราจารย์ James Dale 

แห่ง Queensland University of 

Technology กล่าวว่า ทั่วโลก มีเด็ก

กว่า 650,000-700,000 คน ตายทุกปี

จากการขาดสารโปรวิตามินเอ ส่วนใหญ่

เป็นเด็กที่อยู่ในแอฟริกาตะวันออก เช่น 

ยูกานดา ทางแก้ที่ศาสตราจารย์ James 

Dale เสนอ คือ น�าสิ่งที่มีปลูกและกินอยู่

ในประเทศเหล่าน้ันมาตัดต่อพันธุกรรม

ให้มีวิตามินท่ีต้องการ และน่ันคือสิ่งท่ีเขา

ทดลองกับกล้วยจากไฮแลนด์ ซึ่งตอนนี้

จะมีการทดลอง “ซูเปอร์บานานา” ใน

การเป็นอาหารของมนษุย์ในสหรฐัอเมรกิา

ซูเปอร์บานานามีสีเหลืองด้านนอก (เหมือนกับกล้วยทั่วไป) 

แต่เนื้อกล้วยจะเป็นสีส้ม และมีโปรวิตามินเอ (Pro-vitamin A) 

ศาสตราจารย์ James Dale 

และทีมวิจัยเริ่มต้นโครงการน้ีเม่ือปี ค.ศ. 

2005 ด้วยเงินสนับสนุนกว่า 10 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐจาก Bill and Melinda 

Gates Foundation พวกเขาเลือกกล้วย

ท่ีใช้ท�าอาหารเพราะเป็นอาหารที่คนใน

แอฟรกิาตะวนัออกรบัประทาน ดงันัน้ การ

พฒันากล้วยนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อสขุภาพ

ของประชาชนในพื้นที่นั้น

ซูเปอร์บานานาพัฒนาด้วยการ

ทดลองปลูกทางตอนเหนือของรัฐควีนส์-

แลนด์ ออสเตรเลีย กล้วยเหล่าน้ีจะมีสี

เหลืองเหมือน cooking banana ทั่วไป

จากด้านนอก แต่เน้ือเป็นสีส้ม และยิ่งมี

สารโปรวิตามินเอจ�านวนมาก เนื้อก็จะยิ่ง

มสีส้ีมมากขึน้ ศาสตราจารย์ James Dale  

หวังว่าจะพัฒนาให้มีระดับวิตามินเพิ่มขึ้น

อย่างน้อย 20 ไมโครกรมัต่อ 1 กรมัน�า้หนกั

แห้ง (dry weight) ของพืช

ทีมวิจัยได้ท�าการทดสอบกับ

หนูมองโกเลีย (Mongolian gerbils) ใน

สหรัฐอเมริกา และได้ผลที่น่าพอใจ การ

ทดลองขั้นต่อไป คือ จะให้คนทดลองรับ-

ประทานกล้วยจากการทดลองน้ีเป็นเวลา 

6 สัปดาห์ เพื่อดูผลในการบริโภคของคน

ในการทดลองน้ี ได้มีการปลูก

กล้วยตัดต่อพันธุกรรม “ซูเปอร์บานานา” 
  ถึงเวลา มนุษย์ต้องลองกิน
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กล้วยในยูกานดา  โดยมีเป้าหมาย คือ 

เพือ่ระบสุายพนัธุข์องกล้วยภายใน 3 ปี ซึง่

จะท�าให้ไม่จ�าเป็นต้องปลูกแต่ในยูกานดา 

แต่จะสามารถปลูกในประเทศอื่นๆ ใน

แอฟริกาตะวนัออกด้วย เทคโนโลยนีีจ้ะถกู

น�าไปพฒันาใช้กบัพชืชนดิอืน่ๆ โดยเฉพาะ

กล้วยกล้าย (plantain) เป็นพชืโตชัว่ฤดใูน

สกลุกล้วย ผลนยิมใช้ในการท�าอาหาร ต่าง

จากกล้วยตรงความนุ่มและความหวาน มี

ความแตกต่างทางพฤกษศาสตร์อย่างเป็น

ทางการระหว่างกล้วยและกล้าย แม้ว่า

จะได้รับการจัดอยู ่ในพันธุ ์ปลูกในชนิด

เดียวกัน ทางมหาวิทยาลัยยังหวังด้วยว่า 

รัฐบาลยูกานดา จะออกกฎหมายอนุญาต

ให้มกีารค้าพชืทีต่ดัต่อพนัธกุรรมได้ภายใน 

6 ปี 

เส้นใยที่ท�ำจำกเซลลูโลสไม้มีควำมแข็งแรงเทียบเท่ำเหล็ก

นักวจิยัของ Stockholm’s KTH 

Royal Institute of Technology กล่าว

ว่า สามารถผลิตเส้นใยเซลลูโลสที่แข็งแรง

กว่าเหล็ก และเส้นใยนี้ยังสามารถย่อย

สลายทางชีวภาพ และสามารถน�ามาใช้

แทนที่เส้นใยท่ีท�ามาจากสสารท่ีไม่ยั่งยืน 

เช่น ใยแก้ว พลาสตกิ และโลหะ โดยเส้นใย

แบบใหม่นี้ท�ามาจากน�้าเซลลูโลสของไม้ 

และเกลือบริโภค (table salt)

วิธีในการสร้างเส้นใยนี้ ทีมวิจัย

น�าเอาเส้นใยเซลลูโลสแยกออกเป็นเส้น

ใยเล็กๆ จากน้ัน ท�าการแยกและสร้าง

ใหม่ด้วยเทคนคิซึง่ท�าให้เส้นใยมคีวามแขง็-

แรงขึ้นกว่าเดิม เส้นใยนี้ยังน�าไปใช้เพิ่ม

ความแขง็แรงให้วสัดผุสม โดยท�าการเชือ่ม

เส้นใยเหล่าน้ีให้มีเน้ือท่ีแข็งแรงมากขึ้น 

ซึ่งเป็นนวัตกรรมท่ียังไม่เคยมีใครท�าได้มา

ก่อน และถือว่าเป็นการวิจัยริเริ่มในเรื่อง

นี้เลยทีเดียว

Fredrik Lundell  นกัวจิยัในทมี

กล่าวว่า “เราน�าเอาเส้นใยเล็กๆ ออกมา

จากเส้นใยเซลลูโลส จากนัน้ เรากป็ระกอบ

โครงสร้างมันขึ้นใหม่ให้เป็นฟิลาเมนต์

ท่ีมีความแข็งแรงมาก โดยมีความหนา

ประมาณ 10 - 20 ไมครอน เทียบเท่ากับ

เส้นผม”

ทีมวิจัยสร้างเครื่องมือที่เรียกว่า 

“flow-focusing ลักษณะคล้ายๆ เครื่อง

ขึน้รปู (extruder) ขนาดเล็ก เพือ่ประกอบ

เอกสารอ้างอิง

Coxworth, B., 2014. Human trials planned for genetically-modified “super bananas”. [online]. Available at: 

 http://www.gizmag.com, [accessed 24 December 2014].

เซลลูโลสไม้ถูกพัฒนาเป็นเส้นใยที่ย่อยสลาย
       ทางชีวภาพซ่ึงแข็งแรงเทียบเท่าเหล็ก
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เส้นใยขึ้นมาใหม่ หลังจากน�าไปผสมกับ

น�้าและโซเดียมคลอไรด์ ในการขึ้นรูปอัด

ออกมาเป็นเส้นใยนี ้จะมกีารควบคมุอย่าง

ระวังด้วยการปรับความดันในการฉีดให้

สม�า่เสมอ ท�าให้นกัวจิยัสามารถผลติเส้นใย

ที่มีขนาดที่เท่าๆ กัน ได้อย่างต่อเนื่องไม่

ขาดสาย

ในกระบวนการนี ้  เครือ่งขึน้รปู

จะท�าการจัดการมุมที่เหมาะสมในการน�า

เส้นใยมารวมกัน จากน้ัน จึงเลือกความ

แข็งแรง และความแข็งของเส้นใย  เช่น 

ถ้าเอาเส้นใยมาเรียงต่อข้างๆ กันก็จะได้

เส้นใยที่แข็งและไม่ยืดหยุ่น  แต่ถ้าเรียง

เส้นใยแบบท�ามุมกันเส้นใยจะมีความ

ยืดหยุ่นกว่า

ข ้อดีของกระบวนการนี้ก็คือ 

ท�าให้สามารถผลิตเส้นใยได้หลายแบบ ทั้ง

ที่มีความแข็งแรงเหมือนเหล็กและเส้นใย

ที่ยืดหยุ่นได้ ซึ่งเซลลูโลสของไม้จะถูกน�า

ไปใช้แทนฝ้ายในการท�าสิ่งทอ ใช้แทนที่

แก้วในส่วนประกอบของเคเบิลใยแก้วที่

ใช้สร้างเรือและรถ และเนื่องจากวัสดุใหม่

นี้ มีคุณสมบัติของเซลลูโลสเดิม จึงท�าให้

สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้เหมือน

ไม้ด้วย

Lundell  กล่าวว่า “การวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Jeffrey, C., 2014. Biodegradable fibers as strong as steel made from wood cellulose. [online]. Available at: 

 http://www.gizmag.com, [accessed 24 December 2014].

ของเราอาจน�าไปสู่การสร้างวัสดุใหม่ที่

สามารถใช้ได้ในทุกที่ที่ต้องการใยแก้วเป็น

ส่วนประกอบ ความท้าทาย คอื ท�าอย่างไร

ให้เพิ่มก�าลังการผลิตได้ เราต้องพัฒนาให้

สามารถสร้างเส้นใยที่ยาวขึ้นได้ อย่างไร

ก็ตาม ตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าต้องท�าอย่างไร 

ซึ่งถือว่ามาไกลพอควรแล้ว”

การวิจัยนี้ เป ็นความร ่วมมือ

ระหว่าง Deutsches Elektronen-

Synchrotron elektronsynkrotronen 

(DESY) ในฮัมเบิร ์ก เยอรมนี และตี

พิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ Nature 

Communications 

ภำพสำธิตกำรใช้ “Chairless Chair”

เก้าอี้ที่ขึ้นสวมได้! “Chairless Chair”

ถ้าคุณต้องท�างานในโรงงาน 

โกดังเกบ็ของ ห้องครวัของร้านอาหาร คณุ

จะเข้าใจความเหนื่อยของการยืนติดต่อ

กันหลายๆ ชั่วโมง  อย่างไรก็ตาม มันก็ไม่

ปลอดภัยที่จะแบกเก้าอี้นั่งไปกับคุณด้วย

ตลอดเวลา นั่นคือ ไอเดียของบริษัทน้อง

ใหม่ Noonee ของสวิตเซอร์แลนด์ ที่คิด

ไอเดีย “Chairless Chair” ขึ้นมา เป็น

โครงเก้าอี้สวมใส่ไว้ที่ด้านหลังของขา คุณ

ยงัสามารถเดนิและวิง่ได้ และเมือ่ต้องการ

นั่งก็ปรับให้อยู่ในโครงสร้างที่เหมาะกับ

การนั่งได้
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Keith Gunura ซ่ึงเป็น Chief 

Executive Officer (CEO) ของบริษัท

เริ่มต้นพัฒนา “Chairless Chair” ใน

ปี ค.ศ. 2009 เม่ือเขายังเป็นนักศึกษาอยู่

ที่ Bioinspired Robotics Lab ท่ี ETH 

Zurich Research Institute ซึ่งได้แรง

บนัดาลใจมาจากงานแรกของเขาทีต้่องยนื

ท�างานในส่วนของการบรรจุหีบห่อสินค้า  

ณ ปัจจุบัน “Chairless Chair” 

ยังเป็นอุปกรณ์ต้นแบบ และได้มีการ

ท�าการตลาดด้วย อุปกรณ์น้ีใช้ประโยชน์

จากตวัหน่วงทีป่รบัเปลีย่นได้ในการรองรบั

น�้าหนักของร่างกาย ผู้ใช้แค่งอเข่าเพื่อย่อ

ตัวลงในระดับท่ีต้องการน่ังแล้วก็ปรับตัว

หน่วงให้รองรับ “Chairless Chair” จะ

ลอ็กตวัอยูท่ีท่่านัน้  ส่งน�า้หนกัไปทีส้่นของ

รองเท้าซึ่งเครื่องถูกยึดติดอยู่ มันยังยึด

ติดอยู่กับต้นขาด้วยแถบรัด และมีเข็มขัด

รัดที่เอว

มกีารวางแผนส�าหรบัรุน่ทีจ่ะจดั

จ�าหน่ายว่าจะมนี�า้หนกั 2 กโิลกรมั และจะ

สามารถใช้งานได้อย่างน้อย 8 ชั่วโมง ใน

การชาร์จด้วยแบตเตอรี่ขนาด 9 โวลต์ แต่

ยังไม่มีการระบุราคาจัดจ�าหน่าย

Olga Motovilova  CEO ของ 

noonee กล่าวว่า “ตอนน้ีมีคนสนใจ

สอบถามเข้ามาจ�านวนมากจากกลุ่มคน

ท่ีต้องการน�า Chairless Chair ไปใช้

หลากหลายรูปแบบ ทั้งในโรงงานทั่วไป 

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ (ส�าหรับช่างภาพ

และทีมกล้อง) การแพทย์ การเกษตร (ใน

การเก็บเกี่ยวและท�าสวน) นักปีนเขา และ

อีกมากมาย ซึ่งที่เราเน้นตอนนี้ คือ ใช้ใน

โรงงานเป็นส�าคัญ” 

เอกสารอ้างอิง

Coxworth, B., 2014. Chairless Chair is the chair that you wear. [online]. Available at: http://www.gizmag.com, 

 [accessed 24 December 2014].
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อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์อาภรณ์ สุขค�ามี

อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ

สัตวแพทย์ ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ

อาจารย์จินดารัตน์ จรัสรังสีชล

ผู้วิจัย

น.ส. กุลจิรา ตั้งอิสริยะสกุล

น.ส. สุธิดา สุขพอดี

น.ส. ภริตา กาญจนพัฒน์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

เลขที่ 333 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา

กรุงเทพฯ 10510

Inspiration Food 

นี้ กลับชอบกินอาหารแบบเดียวกับที่เรา

กิน และด้วยเหตุนี้เองที่ท�าให้สุขภาพของ

สุนัขไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ

สุนัขที่ควรเป็น และในสุนัขบางรายอาจ

มีอาการของโรคที่เกิดจากการกินอาหาร

อย่างผิดสุขลักษณะของสุนัข

 ผู้จัดท�าโครงงานเล็งเห็นถึง

ความส�าคัญของสุขภาพของสุนัข จึงคิด

ที่จะผลิตอาหารสุนัขที่มีคุณภาพและไม่

ก่อให้เกิดโรคแก่สุนัข โดยใช้วัตถุดิบจาก

อาหารที่มนุษย์รับประทาน โดยที่สุนัข

สามารถกินได้แล้วไม่เกิดโรค และถูก

สุขลักษณะตามมาตรฐานท�าให้สุนัขมี

ร่างกายที่แข็งแรง

 คณะผู้จัดท�าโครงงานได้คิด

สูตรคุกกี้ Inspiration Food เพื่อให้ได้

อาหารที่ตรงตามโภชนาการ และมีผลดี

ต่อสุขภาพของสุนัข

รวบรวมและเรียบเรียงโดย : รัชนี วุฒิพฤกษ์  E-mail: rachanee@tistr.or.th โทร. 0 2577 9000 ต่อ 9100

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ที่มาและความส�าคัญ

 ทุกวันนี้สุนัขกลายเป็นส่วนหนึ่ง

ของครอบครัว จะสังเกตได้ว่า เกือบทุก

บ้านจะเลี้ยงสุนัขมากกว่า 1 ตัว จนกลาย

เป็นความผูกพันท่ีเราต้องดูแล อาหาร

ที่เราซื้อให้สุนัขกินจะเป็นรูปแบบของ

อาหารเม็ดบ้าง อาหารเปียกบ้าง แต่จะ

สังเกตว่าสุนัขไม่ชอบที่จะกินอาหารเหล่า
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รูปที่ 1 คั่วไก่ และตับให้แห้ง

รูปที่ 3 น�ำแป้งกับเบกกิ้งโซดำมำร่อน

เพื่อไม่ให้จับตัวกันเป็นก้อนในเวลำผสม

รูปที่ 6 น�ำไข่ไก่ มำกำรีน และนมจืดมำ

ผสม ตีให้เข้ำกัน ให้ค่อยๆ เทแป้งทีละนิด

รูปที่ 8 ทำเนยขำวในถำดอบ

รูปที่ 9 น�ำคุกกี้ไปอบที่อุณหภูมิ 180 �ซ. 

ในระยะเวลำ 15 นำที
รูปที่ 10 น�ำคุกกี้ที่อบเสร็จแล้ว มำวำง

เรียงในถำดให้เย็น แล้วจึงแพ็คใส่ถุง

รูปที่ 7 นวดให้แป้งเป็นแผ่นแบนๆ

รูปที่ 5 ไข่ไก่รูปที่ 4 เนยมำกำรีน

รูปที่ 2 แป้งท�ำคุกกี้

เตรียม
การทดลอง
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วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาวิธีท�าอาหารให้ตรงตาม

โภชนาการของสุนัข

2. เพื่อศึกษาสารอาหารในคุกกี้ Inspira-

tion Food ที่มีผลต่อสุขภาพของสุนัข

ส่วนผสม

1. ทูน่ากระป๋องในน�้ามันพืช 280 กรัม

2. เนื้อไก่ 200 กรัม

3. ตับไก่ 105 กรัม

4. ไข่ 150 กรัม (3 ฟอง)

5. แป้ง 600 กรัม

6. มาการีน 30 กรัม

7. เบกกิ้งโซดา 1 กรัม

8. นมจืด 75 กรัม

ผลการทดลอง

ผลการทดสอบสารอาหารในคุกกี้ Inspi-

ration Food ที่ให้คุณค่ากับสุนัข

ในคุกกี้มีปริมาณสารอาหาร ดังนี้:

1. โปรตีน 17.16%

2. ไขมัน 8.37%

3. คาร์โบไฮเดรต 35.04%

4. แคลเซียม 17.40 มิลลิกรัม ใน 

100 กรัม

5. โซเดียม 159.73 มิลลิกรัม ใน 

100 กรัม

6. โพแทสเซียม 224.97 มิลลิกรัม 

ใน 100 กรัม

7. ฟอสฟอรัส 199.83 มิลลิกรัม 

ใน 100 กรัม

8. แมกนีเซียม 23 กรัม ใน 100 

กรัม 

9. ไฟเบอร์ 16.40 กรัม ใน 100 

กรัม 

อุปกรณ์

1. กระทะ 1 ใบ

2. ตะหลิว 1 ด้าม

3. เตาแก๊ส 1 ถัง

4. ตราชั่งแบบละเอียด 1 เครื่อง

5. ที่ร่อนแป้ง 1 อัน

6. เครื่องตีแป้ง 1 เครื่อง

7. แม่พิมพ์วงกลม 1 อัน

8. เตาอบ 1 เครื่อง

9. ลูกกลิ้งนวดแป้ง 1 อัน

10. พลังงานใน 100 กรัม ให้

พลังงาน 288.85 แคลอรี พลังงานรวม

ทั้งหมด คือ 629.82 แคลอรี

วัสดุอุปกรณ์

ผลการทดสอบสุขภาพของสุนขั

    ให้อาหารโดยใช้สูตรของ Inspiration Food

 อุจจาระเป็นก้อน

 อุจจาระมีกลิ่นน้อย

 ขนนุ่ม

 ไม่มีกลิ่นปาก

    ถ้าให้อาหารแบบคน

 อุจจาระเหลว

 อุจจาระมีกลิ่นมาก

 ขนแข็ง

 มีกลิ่นปาก
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เอกสารอ้างอิง

มาสงัเกตสขุภาพทีด่ขีองสนุขักนัเถอะ, สงัคมอบอุน่ของน้องหมาสดุรกั. 2554. [ออนไลน์]. เข้าถงึได้จาก: http://www.dogilike.com,

 [เข้าถึงเมื่อ 1 มีนาคม 2556].

สารอาหาร, อาหารและสารอาหาร. 2554. [ออนไลน์]. เข้าถงึได้จาก: http://www.mu.ac.th/e-QuizMarie/html/1098/

 science.htm, [เข้าถึงเมื่อ 1 มีนาคม 2556].

สรุปผลการทดลอง

 คุกกี้ส�าหนับสุนัขที่เราสามารถ

ท�าได้เองในบ้านให้สารอาหารที่จ�าเป็นต่อ

สุนัขในแต่ละวัน และยังเป็นอาหารว่าง

ของสุนัขได้อีกด้วย เมื่อสุนัขได้กินแล้ว

อุจจาระเป็นก้อน ไม่มีอาการท้องเสีย 

และสามารถเก็บไว้ได้นานเกิน 1 สัปดาห์  

ควรเก็บไว้ในภาชนะที่ไม่มีอากาศเข้า

ปัญหาและอุปสรรค

 ควรหากลิ่นที่แตกต่างจาก

อาหารเม็ดในท้องตลาด เพราะสุนัขจะ

เกิดการปฏิเสธได้

ข้อเสนอแนะ

 1. ใส่กลิ่นที่สุนัขชอบ

 2. เปล่ียนรูปแบบของคุกกี้ให้

เหมาะกับสุนัข

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. ประหยัดค่าใช้จ่าย

 2. สุนัขได้สุขภาพที่ดี

 3. คณุค่าทางสารอาหารครบ  



นลินธรณ์ สุวพรจารุวัชร์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

หลักการวิธี Optical Emission 

Spectrometer (OES) คือ ปล่อยกระแส

ไฟฟ้าแรงสูงประมาณ 800-1,000 โวลต์ 

ไปทีช่ิน้งานในบรรยากาศของแก๊สอาร์กอน 

เพื่อกระตุ้นอิเล็กตรอนในอะตอมของชิ้น

งานซึ่งอยู่ในสภาวะท่ีมีระดับพลังงานต�่า

สุด ( ground state )  ให้มีระดับพลังงาน

สงูขึน้ ( excited state) ท�าให้อะตอมอยูใ่น

  การจำาแนกชนิดของโลหะ
  โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี 

ในการเลือกใช้วัสดุโลหะให้เหมาะสมกับการใช้งาน จำ เป็นจะต้องมีการตรวจสอบว่าโลหะนั้นมี

คุณสมบัติตรงตามความต้องการหรือไม่ ซึ่งการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเป็นวิธีการหนึ่งใน

การตรวจสอบและจำ แนกชนิดของโลหะ ซึ่งการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของโลหะมีหลายวิธี 

เช่น X-Ray Fluorescence (XRF), X-Ray Diffraction (XRD), Energy Dispersive X-Ray 

(EDX) แต่วิธีที่เหมาะสมและเป็นที่นิยมมากในการจำ แนกชนิดของโลหะ คือ วิธี Optical Emission 

Spectrometer (OES)

สภาวะที่ไม่เสถียร จึงพยายามลดพลังงาน

ลงมา  โดยการปล่อยพลังงานส่วนเกิน

ออกมาในรูปของแสง (light emission) 

หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่น

เฉพาะตัว แสงที่เกิดขึ้นจะถูกส่งผ่านไปยัง

ระบบแยกความยาวคล่ืนแสง  ซึง่ประกอบ

ด้วยเลนส์นูน และปริซึมสามเหลี่ยม (ผลึก

ของซิลิกอน หรือลิเทียม) เพื่อให้เกิดการ

หักเหของแสง เป็น spectrum  จากนั้น

แสงที่ถูกแยกความยาวคล่ืนแล้วจะถูกส่ง

ไปยัง detector เพื่อเปลี่ยนความเข้มแสง

ให้เป็นสญัญาณไฟฟ้า และระบบวเิคราะห์

สญัญาณไฟฟ้าให้เป็นความเข้มข้นของธาตุ 

โดยเปรียบเทียบกับสัญญาณของแต่ละ

ธาตุที่เครื่องมีอยู่แล้ว
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เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบทาง

เคมีด้วยวิธี OES สามารถวิเคราะห์โลหะ

ได้หลายชนิด เช่น Fe-Alloys, Al-Alloys,  

Ni-Alloys,  Zn-Alloys, Cu-Alloys, Ti-

Alloys,  Mg-Alloys, Co-Alloys โดยผู้ใช้

สามารถเลอืกลงโปรแกรมทีจ่ะวเิคราะห์ได้ 

รูปที่ 2 เครื่อง Spectrolab M10

รวมทั้งยังมีอุปกรณ์ต่อเพิ่มเพื่อให้สามารถ

วิเคราะห์ช้ินงานที่มีขนาดเล็กกว่าขนาด

ชิ้นงานปกติได้อีกด้วย

รูปที่ 1 ภาพจ�าลองระบบ Spectrometer
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รูปที่ 3  Adapter ที่ประกอบเพิ่มเพื่อท�าให้สามารถวิเคราะห์งานชิ้นเล็กได้

 Adapter ขนาดปกติ ซึ่งชิ้นงานต้องมีพื้นที่อย่างน้อย 20 มิลลิเมตร x 20 มิลลิเมตร (ซ้าย) 

 Adapter ที่ใส่เพิ่มท�าให้ใช้พื้นที่อย่างน้อย 10 มิลลิเมตร x 10 มิลลิเมตร (ขวา)

และตัวอย่างที่จะวิเคราะห์ต้องมีพื้นที่

ที่สามารถท�าให้เรียบได้ไม่น้อยกว่า 20 

มิลลิเมตร x 20 มิลลิเมตร

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด

การวิ เคราะห ์องค ์ประกอบทางเคมี

ของโลหะด้วยวิธี Optical Emission 

Spectrometer (OES) ได้ที่ศูนย์พัฒนา

รูปที่ 4 ชิ้นงานหลังท�าการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยวิธี OES

 ใช้ Adapter เพื่อวิเคราะห์ชิ้นงานขนาดเล็ก (บน)  

 ใช้ Adapter ขนาดปกติ (ล่าง)

ข้อดีของวิธี OES นี้ คือ สามารถ

วิเคราะห์ธาตุได้ถึง 20 ธาตุ ในครั้งเดียว 

ซึง่ใช้เวลาประมาณ 1-2 นาท ีท�าให้สะดวก

และรวดเร็ว และการเตรียมชิ้นงานเพื่อ

ท�าการวิเคราะห์ก็ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน แต่

มีข้อจ�ากัด คือ ท�าได้เฉพาะวัสดุจ�าพวก

โลหะ ตามโปรแกรมท่ีมีในเครื่องเท่าน้ัน 

และวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ 

ไทย เลขที่ 35 หมู ่ที่  3 ต�าบลคลอง

ห้า อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

12120 โทร. 0 2577 9265-79 
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เทคนิคการอบแห้งแบบพ่นฝอย
Spray Drying Technique

1. บทน�ำ

ในป ัจจุบันกระบวนการผลิต

อาหารในระดับอุตสาหกรรมมีการพัฒนา

อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเครื่องมือและ

บุคลากรเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ 

ในบทความนี้จึงขอกล่าวถึงกระบวนการ

ผลิตอาหารรูปแบบหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมใน

ระดบัอตุสาหกรรม คอื เทคนคิการอบแห้ง

แบบพ่นฝอย (spray drying technique) 

ซึง่เป็นกระบวนการทีใ่ช้ในการผลติอาหาร

ผง เช่น น�้าผลไม้ผง นมผง กาแฟผง โดย

เทคนิคการอบแห้งแบบพ่นฝอยเป็นกระ-

บวนการในการเปลี่ยนตัวอย่างของเหลว

หรือของหนืดให้อยู ่ในรูปผงแห้งโดยใช้

อากาศร้อนท�าการระเหยน�้าออกอย่าง

รวดเร็ว เครื่องมือท่ีใช้ในการกระบวนน้ี

เรยีกว่า เครือ่งอบแห้งแบบพ่นฝอย (spray 

dryer)

2. หลักกำรทั่วไปของเครื่องอบแห้งแบบ

พ่นฝอย

หลักการท�างานเริ่มจากตัวอย่าง

จะผ ่ าน เข ้ าสู ่ ส ่ วนอะตอมไม เซอร ์ 

(atomizer) ที่ท�าให ้เกิดละอองฝอย  

เมื่อสัมผัสกับอากาศร้อนภายในเครื่อง

ท�าให้เกิดการระเหยอย่างรวดเร็วกลาย

เป็นอนุภาคของแข็งขนาดเล็ก อากาศที่

อยู ่ภายในตัวถังของเครื่องต้องถูกท�าให้

ร้อนก่อน โดยการผ่านอากาศไปยังเครื่อง

ท�าความร้อน แหล่งก�าเนิดความร้อน 

ได้แก่ เครื่องท�าความร้อนที่นิยมใช้ อาจ

เป็นไอน�้าร้อน หรือไฟฟ้ากระแส ส่วน

แหล่งก�าเนิดความร้อนที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง

โดยตรง เช่น น�้ามัน แก๊ส แต่ไม่นิยมใช้ 

เพราะอาจเกิดการปนเปื้อนต่อผลิตภัณฑ์

จากสารที่ได้จากการสันดาป แก๊สที่ใช้

ส่วนใหญ่จะมาจากธรรมชาติ เช่น อากาศ 

แก๊สไนโตรเจน ตัวอย่างสารเริ่มต้นก่อน

น�าเข้าสู่กระบวนการสามารถใช้ของเหลว

ในรูปของสารละลายอิมัลชัน หรือสาร

แขวนลอย โดยอนุภาคที่ได้จะมีขนาด

เล็กประมาณ 10-50 ไมโครเมตร หรือ

อาจมีขนาดใหญ่ประมาณ 2-3 มิลลิเมตร 

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ได้หลังจากการ

อบแห้งแบบพ่นฝอยจะขึ้นอยู่กับตัวสาร

เริ่มต้น และสภาวะของเครื่อง สภาวะการ

ควบคุม เช่น เมื่ออุณหภูมิของสารเริ่มต้น

เพิ่มสูงขึ้น ความหนืดและขนาดของหยด

อนุภาคควรจะลดลง แต่อุณหภูมิที่สูงจะ

เป็นสาเหตุให้สารเกิดการระเหย หรือสาร

เกิดการย่อยสลายบางส่วนในพวกสารท่ี

ไม่ทนความร้อน อัตราการผ่านตัวอย่าง

ไปยังหัวฉีดจะถูกปรับเพื่อให้แน่ใจว่าหยด

อนุภาคที่ถูกพ่นจะอยู่ในระดับของการอบ

แห้งที่ต้องการก่อนที่มันจะสัมผัสกับส่วน  

คณิตนันท์ เอซัน และ ดร. เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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drying chamber นอกจากน้ี การปรับ

สภาวะที่เหมาะสมของอุณหภูมิอากาศ

ขาเข้าและอัตราการไหลก็มีความส�าคัญ 

(Gharsallaoui et al. 2007)

การแยกผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นอนุภาค

ของแข็งหรือผงแห้งออกจากอากาศท�าได้

โดยใช้ cyclone separator โดยผลติภณัฑ์

จะถูกแยกไปเก็บใน collector ผลิตภัณฑ์

ในส่วนนี้เรียกว่า cyclone product ส่วน

ผลิตภัณฑ์ท่ีติดตามผนังของเครื่องเรียก

ว่า chamber product ซึ่งจะไหลไปรวม

กันตรงส่วนล่างสุดของตัวถัง ผลิตภัณฑ์

ที่สามารถน�าไปใช้ได้ คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีได้

จากส่วนของ cyclone product และ 

chamber product (คุ ้มผลและสวน

ทอง 2542)

3. ขั้นตอนกำรอบแห้งแบบพ่นฝอย 

3.1 ขั้นตอนกำรพ ่นละออง 

(atomization)

จุดประสงค ์ของขั้นตอนนี้ เพื่อ

สร ้างพื้นที่ ผิวแลกเปล่ียนความร ้อน

ระหว่างอากาศร้อนและของเหลวเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อน 

การเลอืกชนดิของหวัฉดีจะขึน้อยูก่บัความ

หนืดของตัวอย่างเริ่มต้นและลักษณะของ

ผงแห้งทีต้่องการหลังการผ่านกระบวนการ 

ให้พลังงานที่สูงจะได้อนุภาคที่มีขนาด

เล็ก แต่ที่ระดับพลังงานเดียวกัน ขนาด

ของอนุภาคจะเพิ่มขึ้นตามอัตราการป้อน

สารละลายที่เพิ่มขึ้น ขนาดของอนุภาคจะ

เพ่ิมขึ้นเม่ือความหนืดและแรงตึงผิวของ

สารละลายป้อนสูง (Gharsallaoui et al. 

2007) ในกระบวนการอบแห้งแบบพ่นฝอย

จะใช้หวัฉดีพ่นของเหลวเข้าไปในอากาศท่ี

ร้อนให้กลายเป็นละอองฝอย ซึง่หัวฉดีของ

เครือ่งอบแห้งแบบพ่นฝอยมหีลายชนดิขึน้

กับหลักท�างาน เช่น

3.1.1 Rotary atomizer 

ของเหลวจะถูกป้อนไปยังจุดกึ่งกลางของ

หัวฉีดที่ก�าลังหมุนด้วยความเร็ว 30,000-

50,000 รอบ/นาที แรงหนีศูนย์กลาง

จะท� า ให ้ของ เหลวแตกเป ็นละออง

ฝอย หัวฉีดน้ีสามารถใช้กับของเหลว

ได้ทุกชนิด ไม่ว ่าจะเป็นของเหลวที่ม ี

ความหนืดสูง หรือสารแขวนลอยตะกอน

ของอนุภาคของแข็งซ่ึงท�าให้หัวฉีดแบบ

อื่นอุดตัน

3.1.2 Pneumatic nozzle 

atomizer  ของเหลวจะถกูพ่นออกมาจาก

หัวฉีดพร้อมๆ กับอากาศร้อนที่มีอุณหภูมิ

สูง อากาศร้อนจะท�าให้ของเหลวแตกเป็น

ละอองฝอย สามารถใช้กับของเหลวท่ีมี

ความหนืดสูงได้ด้วย

3.1.3 Hydraulic pressure 

nozzle atomizer ของเหลวจะแตกเป็น

ละอองฝอยโดยการใช้ความดันสูง (คุ้มผล

และสวนทอง 2542)

3.2  กำรสมัผสัของหยดของเหลว

กับอำกำศ (Spray-Gaseous Medium 

Contact)

ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นระหว่างขั้น

ตอนการท�าให้เป็นฝอย (atomization) 

และการท� าแห ้ งหรือระเหยน�้ าออก 

(evaporation) ขัน้ตอนนีเ้ป็นปัจจยัส�าคญั

ในการออกแบบเครือ่งอบแห้งแบบพ่นฝอย 

และจะมีผลต่อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ที่ได้ โดยการสัมผัสของหยดของเหลวกับ

อากาศภายในขึ้นกับต�าแหน่งหัวฉีด และ

อุณหภูมิที่เข้าสู่เครื่อง การสัมผัสของหยด

ของเหลวกับอากาศแบ่งได้ 3 แบบ ตาม

ทิศทางการไหลของอากาศที่เข้าสู่เครื่อง

อบแห้งแบบพ่นฝอย คือ

ที่มา: ตั้งสกุล (2550)

รูปที่ 1 ส่วนประกอบโดยรวมของเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย
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3.2.1 Co-current เป็นวิธี

การฉีดพ่นของเหลวให้สัมผัสกับอากาศ

ในถังของเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย 

โดยของเหลวที่ฉีดพ่นและอากาศที่เข้า

สู ่ เครื่องจะไหลไปในทิศทางเดียวกัน 

การท�าแห้งด้วยวิธี น้ีใช ้ในการท�าแห้ง

ส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความไวต่อความ

ร้อน เนื่องจากการระเหยของของเหลว

ที่ถูกฉีดพ่นอย่างรวดเร็ว อุณหภูมิใน

การท�าแห้งจะลดลง และเวลาในการ

ระเหยจะสั้นลง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จึงไม่ถูก

ท�าลายด้วยความร้อน และอุณหภูมิของ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะต�่ากว่าอุณหภูมิท่ีออก

จากเครื่อง อุณหภูมิลมร้อนขาเข้าจะอยู่

ที่ประมาณ 150-220 องศาเซลเซียส 

อนภุาคผงแห้งทีไ่ด้จะมอีณุหภมูอิยูท่ีร่ะดบั 

50-80 องศาเซลเซียส (Gharsallaoui 

et al. 2007) ส�าหรับอุณหภูมิภายใน

ตัวถังของเครื่องแบบนี้จะขึ้นกับปริมาณ

อากาศที่ไหลเวียนอยู ่ในถังของเครื่อง  

ถ้าอากาศมีการไหลเวียนมากขึ้น จะท�าให้

การกระจายของอณุหภมูภิายในถงัมากขึน้

ด้วย การไหลของอากาศแบบนี้สามารถใช้

กับหัวฉีดทั้ง 2 แบบ คือ แบบ rotary และ 

nozzle ซึ่งมีข้อดี คือ การไหลของอากาศ

แบบนี้สามารถควบคุมรัศมีวงโคจรของ

หยดของเหลวจากหัวฉีดได้ และสามารถ

ป้องกันการเกาะติดบนผนังของเครื่องอบ

แห้งแบบพ่นฝอยได้

3 .2 .2 Counter-current 

เป็นวิธีการฉีดพ่นของเหลวให้สัมผัสกับ

อากาศภายในตัวถัง โดยของเหลวที่ฉีด

พ่นและอากาศที่เข้าสู ่เครื่องจะไหลไป

ในทิศทางตรงกันข้ามกัน การสัมผัสกัน

ด ้วยวิธีนี้จะให ้ความร ้อนสูงกว ่าแบบ  

co-current โดยรปูแบบนีเ้หมาะกบัหวัฉดี

แบบ nozzle เนื่องจากกระแสอากาศจะ

ไหลขึ้นโดยตรง ความเร็วของหยดอากาศ

ในการฉีดพ่นจะลดลงท�าให้มีเวลาอยู่ใน

ถังของเครื่องเพียงพอให้เกิดการระเหยท่ี

สมบูรณ์ จะใช้ในการท�าแห้งผลิตภัณฑ์ที่

ไม่มีความไวต่อความร้อน อุณหภูมิของ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะสูงกว่าอุณหภูมิท่ีออก

จากเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย (คุ้มผล

และสวนทอง 2542) รูปแบบนี้มีข้อดี คือ 

ประหยัดพลังงานในการผลิต 

3.2.3 Mixed flow เป็นวิธีการ

ฉดีพ่นของเหลวให้สัมผัสกบัอากาศร้อนใน

ถัง โดยใช้หลักการแบบ co-current และ 

counter-current ร่วมกัน ผลิตภัณฑ์ที่ได้

จะมีอนุภาคที่ใหญ่ มีการไหลอิสระ แต่ถ้า

ใช้อณุหภูมสูิงในการท�าแห้งอาจได้อนภุาค

ที่มีขนาดเล็กได้ การผลิตแบบนี้ใช้เมื่อ

ต้องการการผลติแบบหยาบๆ (คุม้ผล และ 

สวนทอง 2542)

ที่มา: ศรีข�า (2548) 

 

รูปที่ 2 รูปแบบการไหลของหยดของเหลวและอากาศร้อนในเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย 

   (ก) การไหลในทิศทางเดียวกัน (Co-current)

   (ข) การไหลในทิศทางสวนกัน (Counter-current) 

   (ค) การไหลในทิศทางผสม 

      (ก)               (ข)               (ค)
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 3 . 3  ขั้ น ต อนก ำ ร ร ะ เ หย 

(evaporation)

  ในการระเหยของน�้าออกจาก

อนุภาคของเหลวท่ีถูกพ่นฝอยจะมีการ

ถ่ายเทความร้อนและการถ่ายเทมวลสาร

ซึ่งกระบวนการถ่ายเทความร้อนและการ

ถ่ายเทมวลเกิดข้ึน คือ การท�าให้อนุภาค

ร้อนขึ้นหรืออุณหภูมิสูงขึ้นจากการน�า

ความร้อนและการพาความร้อนท่ีเกิดข้ึน

ที่ผิวของอนุภาคและเปลี่ยนแปลงไปอยู่

ในรูปความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ

จากนั้นส่วนของไอน�้าจะถูกถ่ายเทมวล

ให้อากาศร้อนโดยการแพร่ (diffusion) 

และการพา (convection) ออกไปจาก

ผิวหน ้าของอนุภาคไปกับความร ้อน 

อัตราการระเหยน�้าจะขึ้นกับปัจจัยหลาย

ประการ ได้แก่ อุณหภูมิของอากาศร้อน

ความชื้นสัมพัทธ์ หรือความดันไอ และ

คุณสมบัติในการถ่ายเทของอากาศ ขนาด

อนุภาค อุณหภูมิของอนุภาค ความเร็ว

ลมของอากาศร้อน ตลอดจนคุณลักษณะ

หรือองค์ประกอบของส่วนประกอบที่เป็น

ของแข็งในอนุภาคการท�าแห้งในวิธีนี้จะ

เกิดในเวลาสั้น เน่ืองจากมีพื้นท่ีผิวของ

อนุภาคที่มากจึงท�าให้การระเหยน�้าเกิด

ได้อย่างรวดเร็ว การท�าแห้งวิธีน้ีจะช่วย

ป้องกนัการเปลีย่นแปลงคณุภาพทีอ่าจเกดิ

ขึ้นกับผลิตภัณฑ์

3.4 กำรแยกเก็บอนุภำค

อาหารผงที่ได้จะตกลงสู่พื้นล่าง

ของภาชนะท�าแห้ง เนือ่งจากอนภุาคมนี�า้-

หนักเบาและจะถูกดูดออกไปโดยแรงจาก

พัดลม (blower) ส่งไปตามท่อลม อาหาร

ผงแห้งนีส้ามารถแยกออกจากอากาศร้อน

ด้วยระบบไซโคลน (cyclone separator) 

ซึ่งสามารถแยกเอาอากาศกับอนุภาค

ของแขง็ออกจากกนัได้โดยอาศยัแรงเหวีย่ง 

ข้อดีของวิธีการน้ี คือ สูญเสียผลิตภัณฑ์ 

และการปนเป้ือนจากอากาศภายนอกน้อย 

สามารถใช้ได้ดทีกุๆ อณุหภมู ิรวมถงึต้นทนุ

ในการดูแลรักษาต�่าและไม่ยุ่งยาก (ณัฐ-

ชยางกุล 2546)

4. ปัจจัยที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ผง

ถ้าสภาวะการท�างานของหัวฉีด

คงที่และปริมาณของแข็งในสารละลาย

ป้อนเพิ่มขึ้นจะมีผลต่อปริมาณความชื้น

ของอาหารผง เม่ือปริมาณของแข็งเพิ่ม

ขึ้น ในขณะที่อัตราการระเหยของน�้า

คงที่ ท�าให้อัตราส่วนของความชื้นต่อมวล

ของแขง็ทีเ่หลอือยูจ่ะน้อยกว่าเมือ่เทยีบกบั

สารละลายป้อนที่มีปริมาณของแข็งน้อย 

ผลที่ได้ คือ อาหารผงมีความชื้นลดลงแต่

ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในสารละลาย

ป้อนต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม ถ้ามาก

เกินไปก็อาจจะไม่สามารถพ่นฝอยได้หรือ

ไม่สามารถดูดผ่านเครื่องสูบได้ อาจจะ

ท�าให้เกิดการเกาะติดที่ผนังห้องอบแห้ง 

และส่งผลต่อคุณภาพของอาหารผง ส่วน

การเพิ่มอุณหภูมิของสารละลายป้อนจะ

ช่วยลดปริมาณความร้อนที่ใช้ในการอบ

แห้งผลิตภณัฑ์อาหารผงลงได้ และถ้าความ

หนืดของสารละลายป้อนสูง เมื่อน�าไปอบ

แห้งแบบพ่นฝอยที่สภาวะเดียวกันจะส่ง

ผลให้ขนาดของอนุภาคใหญ่ขึ้น แต่หากมี

ความหนดืสูงเกนิไปจะส่งผลให้ของเหลวที่

ฉดีออกมามลีกัษณะเหมอืนเส้นด้าย ท�าให้

ตัวอย่างไม่แห้งเป็นผง

4.1 อัตรำกำรป้อนสำรละลำย

ป้อน

การเพิม่อตัราการป้อนสารละลาย

ป้อนในขณะทีส่ภาวะของหวัฉีดคงที ่ท�าให้

อนุภาคที่พ่นฝอยมีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น ดัง-

นั้น ผลิตภัณฑ์อาหารผงที่ได้จะมีขนาด

อนุภาคใหญ่และมีความหนาแน่นของ

ผลิตภัณฑ์ต�่า แต่การเพิ่มอัตราการป้อน

สารละลายป้อนในขณะที่อัตราการไหล

ของอากาศร้อนขาเข้าและปริมาณความ

ร้อนของระบบคงที่  จะท�าให้ปริมาณ

ความชื้นของผลิตภัณฑ์อาหารผงเพิ่ม

ขึ้น เนื่องจากปริมาณน�้าที่ต้องการระเหย

ออกจากตัวอย่างเพิ่มขึ้น แต่ระบบมีความ

สามารถในระเหยน�้าออกในอัตราเท่าเดิม

4.2 ชนิดของหัวฉีด

หวัฉดีชนดิจานหมนุ (rotary) และ

หัวฉีดชนิดใช้ความดัน (high pressure) 

ที่แตกต่างกันจะท�าให้เกิดอนุภาคของ

ผลิตภัณฑ์อาหารผงมีขนาดแตกต่างกัน

ขึน้อยูก่บัการออกแบบและลกัษณะเฉพาะ

ของการใช้งาน ซึ่งหัวฉีดชนิดจานหมุน

จะสามารถใช้งานได้ทั่วๆ ไป สามารถใช้

ผลิตอาหารผงที่มีอนุภาคขนาดเล็กจนถึง

ขนาดใหญ่ และมีความสามารถในการ

ผลิตได้สูงมากกว่า 5,000 กิโลกรัม ของ

ผงแห้ง/ชั่วโมง ส่วนหัวฉีดชนิดใช้ความ

ดันสามารถผลิตอนุภาคที่มีขนาดใหญ่ได้ 

โดยหัวฉีดแต่ละชนิดจะมีอุปกรณ์หลาย

ส่วนที่สามารถออกแบบให้ใช้งานได้แตก-

ต่างกันไป

4.3 กำรไหลของอำกำศร้อน

อตัราการไหลของอากาศร้อนมผีล

ต่อเวลาของอนุภาคผลิตภัณฑ์อาหารผงที่

อยู่ในห้องอบแห้ง คือ เวลาที่ใช้ในการอบ

แห้งโดยตรงถ้าอัตราการไหลของอากาศ

ร้อนลดลง จะท�าให้เวลาทีผ่ลติภณัฑ์อาหาร

ผงอยู่ในห้องอบแห้งเพิ่มขึ้น หรือเวลาที่

ใช้ในการอบแห้งมากขึ้น ท�าให้ปริมาณ

ความช้ืนของผลิตภัณฑ์อาหารผงลดลง

อัตราการไหลของอากาศร้อนต�่า ยังช่วย

ให้การแยกผลิตภณัฑ์อาหารผงหลงัการอบ

แห้งมีประสิทธิภาพดีขึ้น

4.4 อุณหภูมิในกำรอบแห้ง

อุณหภูมิในการอบแห้งมีผลมา

จากอุณหภูมิของอากาศร้อนขาเข้าและ

อุณหภูมิของอากาศร้อนขาออก คือ ท่ี

สภาวะอัตราการไหลของอากาศร้อนคงที่ 

เมือ่เพิม่อณุหภูมลิมร้อนขาเข้า จะเป็นการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 55
ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558

       เกร็ดเทคโน



เพิ่มความสามารถในการระเหยน�้าออก

จากตัวอย่างและประสิทธิภาพของการ

อบแห้ง จึงลดการใช้พลังงานที่ใช้ในการ

อบแห้งได้

5. ข้อดีและข้อเสียของกำรอบแห้งแบบ

พ่นฝอย

ข ้อดีของ เครื่ องอบแห ้ งแบบ

พ่นฝอย คือ สามารถผลิตผงให้มีขนาด

อนุภาคที่มีลักษณะเฉพาะและปริมาณ

ความชื้นของผงไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณความ

จุของเครื่อง หรือความไวต่อความร้อน

ของผลิตภัณฑ์สามารถรักษาลักษณะ

เฉพาะ หรือคุณภาพของผงที่ได้ตลอด

กระบวนการผลิตโดยไม่ขึ้นกับระยะเวลา

ในการเดินเครื่องเมื่อสภาวะการอบแห้ง

คงที่ เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยสามารถ

ท�างานได้ต่อเนื่อง ใช้งานง่าย สามารถ

ควบคุมให้ท�างานแบบอัตโนมัติได้ มีการ

ตอบสนองต่อการสั่งการรวดเร็ว การอบ

แห้งแบบพ่นฝอยใช้ได้กับวัตถุดิบที่ไวต่อ

ความร้อน และวัตถุดิบที่ทนทานต่อความ

ร้อน วัตถุดิบอยู่ในรูปสารละลายอิมัลชัน

หรอือยูใ่นรปูหลอมเหลวโดยมคีวามเหนยีว

ท่ีเหมาะสม สามารถท�าการอบแห้งแบบ

พ่นฝอย สามารถอบแห้งวตัถดุบิในสภาวะ

การอบแห้งแบบปลอดเชื้อ หรือการอบ

แห้งวัตถุดิบให้เป็นผงทั้งแบบ granular 

agglomerate หรือ non-agglomerate 

(คุณาพรสุจริต 2554) เทคนิคการอบ

แห้งแบบพ่นฝอยได้รับความสนใจในการ

แก้ปัญหาส�าหรับการอบแห้งแบบดั้งเดิม

เนือ่งจากกระบวนการดงักล่าวไม่เพยีงแต่มี

ประสทิธภิาพยงัให้ข้อดใีนแง่ของเชงิธรุกจิ

อีกด้วย (Masters 1968)

แม้ว่าวิธีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

จะเป็นวิธีที่ง่ายและให้ผลผลิตสูง แต่วิธี

นี้ไม่เหมาะสมกับสารให้กลิ่นรสที่ไม่ทน

ต่อความร้อนสูง นอกจากจะให้ขนาด

อนุภาคที่ไม่สม�่าเสมอ ไม่สามารถควบคุม

ได้ และวิธีนี้ไม่สามารถสร้างชั้นของสารที่

ถูกเคลือบได้หลายชั้น สารให้กลิ่นรสท่ีมี

มวลโมเลกุลต�่าสามารถระเหยได้ง่าย เมื่อ

กระทบกับความร้อน และตัวอย่างมีการ

เสียสภาพเมื่อมีการให้ความร้อนสูง (ตั้ง

สกุล 2550) 
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การเปิดดอกเห็ดโต่งฝนไม่ยุ่งยาก

นกั หากคลมุดนิ และรกัษาสภาพแวดล้อม

ให้เหมาะสม เหด็จะออกมาเป็นกอ จ�านวน 

2-12 ดอก/กอ น�า้หนัก 1-3 กิโลกรัม ขึ้น

อยูก่บัคณุภาพของวสัดปุลกู สามารถเพาะ

ลงถุงขี้เลื่อยหรือปุ ๋ยหมักผสมขี้เลื่อยร�า

ละเอียด และปูนขาว โดยใช้สูตรการเพาะ

เห็ดทั่วไป แต่ไม่ต้องสร้างโรงเรือนส�าหรับ

เปิดดอกเห็ดเหมือนเห็ดนางรม นางฟ้า 

และสามารถเพาะแบบเดยีวกบัเหด็ตนีแรด 

คือ ฝังดินตื้นๆ พร้อมกับโรยเมล็ดพันธุ์

 มาท�าความรู้จัก

ผักไปด้วย ได้ทั้งเห็ดได้ทั้งผัก โดยน�าก้อน

เชื้อเห็ดโต่งฝนมาฝังลงในดินที่ปูรองพื้น

ด้วยปุ๋ยหมักที่ย่อยสลายดีแล้ว เลียนแบบ

ธรรมชาติ หรือเพาะในตะกร้าก็ได้ สถาน

ที่เพาะเห็ดนี้จะต้องอยู่ในที่ร่ม เช่น ใต้ร่ม

ไม้ใหญ่ อากาศค่อนข้างเยน็ การรดน�า้แบบ

ปลูกผัก เมื่อเส้นใยเห็ดมีจ�านวนมากพอ 

และดินมีความชื้นเหมาะสม จะสร้างดอก

เห็ดขึ้นมาเหนือผิวดิน ลักษณะคล้ายถ้วย

แล้วค่อยๆ บานออก โดยเหด็จะงอกภายใน 

7-10 วนั ระยะทีเ่หมาะสมส�าหรบัการเกบ็

ดอกเห็ด ควรเก็บเมื่อดอกเริ่มบานเป็นรูป

กรวย หากปล่อยให้บานกว่านี้ สีจะซีดลง 

และปลายดอกจะฉีกขาดหรือหักง่ายหลัง

จากเกบ็เหด็รอบแรกแล้วจะเกดิการพกัตวั

ระยะหนึง่ แล้วกจ็ะเกดิดอกเหด็รอบหลงัๆ 

ต่อไป สามารถเก็บผลผลิตได้ 4-6 เดือน 

เห็ดโต่งฝน 1 ก้อน ให้ผลผลิตประมาณ 

0.3-1 กิโลกรัม ต่อการเพาะ 1 รุ่น ขึ้นอยู่

กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน และสภาพ

ภมูอิากาศ นอกจากนี ้ยงัสามารถเพาะเห็ด

โต่งฝนในแปลงได้อีกด้วย 

ดร. ธนภักษ์ อินยอด  ดร. ตันติมา ก�าลัง  สุพัตรา เปี่ยมวารี และวันณรงค์ เติมอารมย์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

เห็ดโต่งฝนมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Lentinus gigeatus มีถิ่นก�าเนิดในประเทศลาว ค�าว่า โต่งฝน หรือต่งฝน 

เป็นภาษาอสีาน แปลว่า ภาชนะรองรบัน�า้ฝน ลกัษณะดอกเหด็เมือ่เลก็คล้ายถ้วยหรอืกรวย ดอกมขีนาดเลก็ต้ังแต่

เท่าถ้วยเล็กๆ จนถึงขนาดฝ่ามือ หรือใหญ่เท่าหมวก บางดอกหนักมากกว่า 1 กิโลกรัม เมื่อดอกโตเต็มที่ ขอบ

ดอกจะหยกัและม้วนขึน้ มลีกัษณะดอกคล้ายเหด็เป๋าฮือ้ หมวกดอกทรงร่ม สคีรมี ในช่วงดอกตมูจะมรีปูร่างกลมๆ 

สีน�า้ตาลอ่อน มีขนอ่อน เมื่อดอกโตขึ้น ปลายดอกจะบานเต็มที่ สีจะจางลงเป็นสีครีมขาว และแผ่แบนออกเต็มที่ 

ส่วนก้านดอกจะใหญ่ แข็ง และเหนียว พบมากในฤดูฝน ในธรรมชาติ เห็ดโต่งฝนจะขึ้นได้ดีในดินที่อุดมสมบูรณ์ มี

อินทรียวัตถุและความชื้นสูง

เห็ดโต่งฝนกันเถอะกับ
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       เกร็ดเทคโน

คุณค่าทางโภชนาการของเห็ดโต่งฝน

เห็ดจัดเป็นอาหารประเภทผัก

ที่มีปริมาณน�้าตาลค่อนข้างต�่า แต่เป็น

แหล่งโปรตีนที่ดี เมื่อเทียบกับผักอีกหลาย

ชนิด อีกทั้งยังมีรสชาติและกลิ่นท่ีชวน

รับประทาน ซ่ึงรสชาติท่ีโดดเด่นน้ีมาจาก

การที่เห็ดมีกรดแอมิโนกลูตามิกเป็นองค์

ประกอบ เหมาะส�าหรับผู้ที่ต้องการจะลด

น�้าหนัก สามารถรับประทานอาหารท่ีท�า

จากเห็ดได้โดยไม่ต้องกังวลใจ เห็ดแต่ละ

ชนิดจะมีคุณค่าทางโภชนาการแตกต่าง

กันไป จากการวิเคราะห์ปริมาณสาร

อาหารในเหด็โต่งฝนทีไ่ด้จากการเพาะโดย

ใช้ขี้เลื่อยเป็นวัสดุเพาะ พบว่า มีคุณค่า

ทางโภชนาการสูง โดยมีส่วนประกอบ

ของโปรตีน 16.06 กรัม คาร์โบไฮเดรต 

56.12 กรัม ไขมัน 1.28 กรัม นอกจาก

นี้ ยังพบแร่ธาตุหลัก ได้แก่ ฟอสฟอรัส 

โพแทสเซียม แมกนีเซียม และโซเดียม 

0.53, 1.64, 0.16 และ 0.1 มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัมของเห็ดแห้ง ตามล�าดับ และ

แร่ธาตุรอง ได้แก่ เหล็ก แมงกานีส และ

สังกะสี เท่ากับ 93.29, 11.08 และ 23.32 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของเห็ดแห้ง ตาม

ล�าดับ (วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการดิน

และพืช สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย) เหด็ชนดินีจ้งึ

น่าจะได้มกีารส่งเสรมิให้รูจ้กัเพือ่ให้บรโิภค

มากขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดี

เหด็โต่งฝนน�าไปประกอบอาหารได้

หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นต้มย�า แกงเลียง

ผัดผักรวม เห็ดชุบแป้งทอด นึ่งจิ้มน�้า

พริก แต่จะมีรสชาติขมเฝื่อนติดคอ ซึ่ง

เป็นลักษณะเฉพาะของเห็ดโต่งฝน วิธีแก้ 

คือ ต้องลอกเอาเนื้อหุ้มก้านดอกออกเสีย

ก่อน สารขมที่มีอยู่นี้คาดว่าจะเป็นสาร

ส�าคัญที่มีคุณสมบัติเป็นยา และต่อต้าน

อนุมูลอิสระ ในอนาคตอันใกล้คาดว่าจะ

มีการส่งเสริมให้มีการเพาะเห็ดโต่งฝนใน

เชิงพาณิชย์ เนื่องจากวิธีการเพาะที่ไม่ยุ่ง

ยาก อีกทั้งมีสารส�าคัญที่มีประโยชน์ต่อ

สุขภาพ ดังนั้น ฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย (วว.) จึงมุ่งเน้นที่จะวิจัย

และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเห็ดชนิด

นี้ ทั้งในด้านการเพิ่มปริมาณและคุณภาพ 

รวมทั้งการน�าไปใช้ประโยชน์ในแง่ของ

อาหารเสริมสุขภาพและยา ในอนาคตอัน

ใกล้ต่อไป 

ป ัจจุบัน เริ่มมีเห็ดโต ่งฝนวาง

จ�าหน่ายตามตลาดสด หรือบางช่วงจะ

มีวางจ�าหน่ายที่ซูเปอร์มาร์เก็ต แต่ราคา

ค่อนข้างสูง ประมาณ 60-100 บาท/

กิโลกรัม 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจศึกษาเรียนรู้ ติดต่อ ฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เทคโนธานี ต�าบลคลองห้า อ�าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 12120  โทร. 0 2577 9004  โทรสาร 0 2577 9007
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	 การประชุม	AOAIS	ถูกจัดขึ้น

ครั้งแรกในป	ีค.ศ.	2010	โดยมี	Professor	

Makoto	M.	Watanabe	และ	Professor	

Isao	 Inoue	 เป็นผู ้ก่อตั้ง	 โดยมีจุดมุ่ง-

หมายที่จะพัฒนากลไกการขับเคลื่อน	

(Platform)	 ท่ีจะเป็นเวทีในการแลก

เปลี่ยนส�าหรับนักวิจัย	วิศวกร	ภาครัฐและ

การประชุม The 3 rd Asia-Oceania Algae Innovation Summit 2014 (AOAIS 2014) 
ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2557 ณ เมืองแดจอง ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

เอกชน	เข้ามาแลกเปลี่ยนให้ความคิดเห็น

ตลอดจนรายงานสถานการณ์ทั้งในแง่ของ

วิจัยและพัฒนา	 (R&D)	นโยบายภาครัฐ	

(National	policy)	 และการลงทุนของ

เช้ือเพลิงจากสาหร่ายและผลิตภัณฑ์ร่วม	

(Algae-based	 fuels	and	products)	

ในการจัด	AOAIS	2014	 ในครั้งนี้ถูกจัด

ขึ้นที่เมืองแดจอง	 ประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลี	ภายใต้หัวข้อ	“The	Future	of	

Algae-based	Biorefinery”	 โดยมีการ

แบ่งเป็นหัวข้อการประชุม	(Topic	Areas)	

10	หัวข้อ	ดังนี้

1.	 Algal	Biology:	ความก้าวหน้าใหม่

ทางชีววิทยาของสาหร่าย

2.	 Cultivation:	 เทคโนโลยีการเพาะ

เลี้ยงขนาดใหญ่/อุตสาหกรรม

3.	 Harvest:	 เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว

สาหร่ายในระดับขยายขนาดในระดับ

อุตสาหกรรม

4.	 Extraction	 and	 conversion:	

เทคโนโลยีการสกัดและการเปลี่ยนรูป

น�้ามัน

5.	 Value-added	products:	ผลิตภัณฑ์

ร่วมมูลค่าสูงจากสาหร่าย

ดร. โสภณ สิริศรัทธา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

35 หมู่ 3 เทคโนธานี ต�าบลคลองห้า 

อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
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6.	 Economics	and	 sustainability:	

เศรษฐศาสตร์และการเจริญเติบโตอย่าง

ยัง่ยนืของพลงังานสาหร่าย

7.	 Commercialization:	การพฒันาไปสู่

เชงิพาณชิย์

8.	 Policy	and	industry	trends:	นโย-

บายรฐัและแนวโน้มเชิงอตุสาหกรรม

9.	 Special	symposium	I:	Metabolic	

Engineering	for	Biofuels	and	Chemi-

cals

10.	Special	symposium	II:	Using	the	

Tools	of	Evolutionary	Biology	for	Al-

gal	Crop	Improvement

โดยในปีนี้	 วว.	 เข้าร่วมใน	 2	

ฐานะ	คือ	AOAIS	 International	Orga-

nization	Committee	พร้อมผู้แทนจาก

ประเทศไทย	 ได้แก่	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	

(มหาชน)	และ	AOACC	member	(Net-

work	of	Asia-Oceania	Algal	Culture	

Collections)

ในการเข้าร่วมประชุม	 ทีมวิจัย

สาหร่ายของ	วว.	 ได้รับเชิญเป็น	 Invited	

Speaker	 ในหัวข้อ	“Achievement	 in	

Outdoor	Microalgal	Oil	Production	

of	THINK	ALGAE	at	TISTR”	ซึง่เป็นการ

น�าเสนอความก้าวหน้าและสถานะในการ

ด�าเนนิงานของทมีวจิยัสาหร่าย	วว.	ทีร่่วม

มือบริการวิจัยกับ	 บริษัท	 ปตท.	 จ�ากัด	

(มหาชน)	ในการวจิยั	พฒันาอย่างครบวงจร

ของการผลิตเชือ้เพลิงชวีภาพ	(Algal	Bio-

fuel)	จากสาหร่ายในขนาดขยายกลางแจ้ง

ด้วยเทคโนโลย	ี(Open	Race	Way	Pond	

:	ORWs)	แบบต่อเนือ่ง	(Continuous	pro-

cess)	ขนาด	200,000	ลติร	

โดยในงานนี้มีหัวข้อการประชุม

ทีน่่าสนใจจากผูเ้ชีย่วชาญทัว่โลก	เช่น	

Jim Lane จากนิตยสาร	 Biofuels	

Digest	ประเทศสหรัฐอเมริกา

	 ได ้อธิบายเปรียบเทียบการ

พัฒนาของเทคโนโลยีผลิตสาหร่ายใน

ระบบเปิดกับระบบปิด	 ระบบการเลี้ยง

แบบต่างๆ	พร้อมศักยภาพของการลงทุน

ภาคธุรกิจในอนาคต	ตลอดจนปัญหาและ

อุปสรรคของน�้ามันจากสาหร่าย

“Algae	Around	the	World:	What’s	

working:	Where,	Why	and	How”

Kinya Atsumi DENSO	Corporation	

ประเทศญี่ปุ่น

 

	 DENSO	 ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือ

ของ	Toyota	และเป็นพันธมิตรในการ

วิจัยของ	 วว.	 จากงานร่วมวิจัยสาหร่าย	

ได้เสนอความก้าวหน้าทางการใช้น�้ามัน

จากสาหร่ายเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว	

(Body	&	Hand	Cream)	และยังเสนอ

แนวคิดจากงานวิจัยในการใช้สาหร่าย	

เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส	 Influenze	

ซ่ึงเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีของ	DENSO	

น้ัน	 มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดภาวะก๊าซ

เรือนกระจก	 (Greenhouse	gas,	GHG)	
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ให้กับส่ิงแวดล้อม	 และได้ผลพลอยได้

อย่างเช่น	น�้ามันและผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง	

อื่นๆ

“DENSO	 algae	 green	 project-

challenges	and	achievement”

John  Benemann  Mic roB i o	

Engineering,	Inc.	ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 เป็นผู้ก่อตั้ง	Algae	Biomass	

Organization	 เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ

การใช้สาหร่ายบ�าบัดน�้าเสียเพื่อการใช้

ประโยชน์อย ่างครบวงจรในการผลิต

ขนาดใหญ่	 โดยมีพื้นฐานจากการใช้สาร

อาหารในน�้าเสีย/น�้าทิ้งจากแหล่งต่างๆ	

ซึ่งจะใช้หลักการของการเล้ียงสาหร่ายใน	

Open	Race	Way	Pond	 (ORWs)	ร่วม

กับกระบวนการน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่	 เพื่อ

ใช้ในการพัฒนาการผลิตน�า้มันในอนาคต

“Advance 	 in 	 M ic roa l gae 	 in	

Wastewater	Treatment	and	Biofuels	

Production”

	 นอกจากนี้	 ยังมีงานที่น่าสนใจ

หลากหลายจากผู ้เชี่ยวชาญทั่วโลก	 ซึ่ง

สามารถเข้าไปศึกษาย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์	

www.aoais2014.org	ทั้งนี้	 AOAIS	จะ

จัดขึ้นทุกๆ	 2	 ปี	 เพื่อรองรับการเจริญ

เติบโตและเทคโนโลยีด้านสาหร่ายอย่าง

ครบวงจร	 โดยในปี	 ค.ศ.	 2016	 จะจัด

ขึ้นที่เมือง	Wuhan	ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน	 ในหัวข้อ	 “Innovation	

and	Accelerating	of	Commercialize	

Product	from	algae”	



ในระหว่างวันที่ 4 - 25 สิงหาคม 

พ.ศ. 2557 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วม

รับการฝึกอบรม ในหลักสูตร ASEAN 

Science and Technology Park (De-

velopment Zone) International 

Training Program No. 2 ณ มณฑลปกักิง่ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

การอบรมดังกล่าวน้ี มีหัวข้อท่ี

หลากหลายและน่าสนใจ ดังต่อไปนี้

-  China’s Science, Techno-

logy and Innovation (STI) System 

and Policy 

- Construction and Develop-

ment of Chinese Science and Tech-

nology Industry Parks

- Adhere to Independent 

Technology Innovation Promote 

Culture of Innovation

- Overview of the Develop-

ment of Zhongguancun Science Park

- How to Compile a Science 

Park Planning

- University  Owned Techno-

logy Companies in China

- Space Planning of Industrial 

Park

- Respect and Serve the high-

level Talents

- Innovation and Science 

Parks/Business incubators Manage-

ment, Based on experience in China

- Management of High-tech 

Parks and Industrial Facility

- Technology Finance Pro-

duct Innovation

- International Technology 

Transfer Practice

ในบทความนี้  ผู้ เขียนขอสรุป

เนื้อหาของการฝึกอบรม ไว้คร่าวๆ ดังนี้

การกำาหนดนโยบายทางด้านวิทยา-

ศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศจีน

รั ฐบาลจีนให้ความสำ า คัญกับ

การวางแผนการพัฒนาประเทศ โดยมี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส่วนผลัก

ดัน มีการวางแผนสนับสนุนทั้งทางด้าน

นโยบาย การเงินและกำาลังคน โดยในปี 

ประไพศรี ไม้สนธ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

35  หมู่ที่ 3  เทคโนธานี  ตำาบลคลองห้า  

อำาเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120

การฝึกอบรม ASEAN Science and Technology Park 
(Development Zone) International Training Program No. 2 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558
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ค.ศ. 2008-2012 มีงบประมาณในการ

พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

จำานวน 872.9 ล้านหยวน หรือประมาณ 

4,365 ล้านบาท ให้งบประมาณเพิ่มข้ึน

ร้อยละ 1.97  จาก GDP ในปี ค.ศ. 2012 

และร้อยละ 74 ของงบประมาณมาจาก

การลงทนุของภาคเอกชน การพฒันากำาลงั

คน มีการพัฒนากำาลังคนเพื่อเป็นแรงงาน

หลักในการพัฒนาประเทศประมาณ 8.6 

ล้านคน กำาลังคนท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน

ตา่งๆ ประมาณ 8.8 ลา้นคน และมกีารเชญิ

ชวนนกัศกึษาจนีทีไ่ปศกึษาตา่งประเทศให้

กลับมาทำาธุรกิจและลงทุนในประเทศกว่า 

540,000 คน

รูปแบบการดำาเนินงานด้านอุทยาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science 

and Technology Park) ในประเทศจนี

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโน-

โลยีในประเทศจีน โดยเฉพาะในมณฑล

ปักกิ่งจะมีการดำาเนินงานในรูปแบบ

1. รัฐบาลเป็นผู้ควบคุมดูแลการ

ทำางานของอุทยานวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีประมาณร้อยละ 95 แต่มีบาง

ส่วนที่รัฐบาลอนุญาตให้เอกชนท้ังในและ

ต่างประเทศสามารถร่วมลงทุนหรือลงทุน

เองได้ คิดเป็นประมาณร้อยละ 5 

2. รัฐบาลให้ภาคเอกชนเช่าพื้นท่ี

ในการดำาเนินงานต่างๆ รวมถึงจัดตั้ง

หน่วยบ่มเพาะ (Incubation unit) และ

หนว่ยงานสนบัสนนุ SME ภายใตพ้ืน้ทีข่อง

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

3. รัฐบาลให้มหาวิทยาลัยดำาเนิน

การต่างๆ เองทั้งหมด

4. ส่งเสริมสนับสนุนการร่วมทุน

ระหว่างรัฐบาล ผู้ประกอบการและนักลงทุน 

โดยอยู่ในรูปแบบการแบ่งผลประโยชน์   

ผ่านการถือหุ้น (Stock Exchange)

การให้เงินทุนเพื่อใช้ในการประกอบ

กิจการ 

ทางอุทยานวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีได้จัดหาเงินทุนเพื่อช่วยเหลือ 

ผู้เชา่พืน้ที/่SME ทีต่อ้งการเงนิทนุ ตวัอยา่ง

แหล่งเงินทุน คือ

1. รัฐบาล โดยมีหน่วยงานในการ

ให้ทุนสนับสนุน เช่น หน่วยงาน Torch 

Programme จะเป็นหน่วยงานที่ได้เงิน

จากกระทรวงการคลงัเพือ่มาสนบัสนนุเงนิ

ทุนให้กับผู้ประกอบการ ในปี ค.ศ. 2014 

มีงบประมาณในการให้ทุนกับผู้ประกอบ-

การจำานวน 246.059 ล้านหยวน หรือ

ประมาณ 1,235 ล้านบาท โดยรูปแบบใน

การให้ทุน คือ

- ให้ทุนร้อยละ 25  และเงื่อนไข

ในการคืนเงิน คือ ให้คืนในจำานวนเท่ากัน

ทุกเดือน

- ให้ทุนร่วมกับบริษัท Venture 

Capital (VC) firm ในลักษณะ 50-50    

แต่ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านหยวน หรือ 15 

ล้านบาท

- การใหเ้งนิทนุฟรกีบันกัศกึษาจบ

ใหม่ทั้งในและต่างประเทศที่มีศักยภาพใน

การจัดตั้งธุรกิจ จำานวน 1 ล้านบาท 

    นโยบายการป้องกันความเสี่ยง

ให้กับ VC ที่จะมาร่วมให้ทุนหาก SME 

ไม่สามารถคืนเงินได้ทาง VC สามารถยึด

เทคโนโลยี นวัตกรรมหรือเครื่องจักรได้

2. แหล่งทุนที่ต้องการร่วมลงทุน

กับ SME โดยมีรัฐบาลคอยควบคุมการ

ให้ทุน เช่น

- Angel Investment

- Venture Capital Investment

- Loan Investment

- Guarantee Investment

-  Industrial Investment Fund

- Equity transaction and 

merge

- List in multi-level capital 

market for financing

โดยที่ผ่านมามี 1,600 Venture 

Capital ที่ร่วมลงทุนเป็นเงินกว่า 500 

ล้านบาท

การให้การสนับสนุนผู้ประกอบการที่มา

เช่าพื้นที่ในอุทยานวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี   

เป็นการสนับสนุนระบบสาธาร-

ณูปโภคพื้นฐานและการให้บริการเพื่อ

สนับสนุนการทำาธุรกิจ เช่น 

1. บริการด้านฐานข้อมูลการวิจัย 

บรกิารดา้นวชิาการและคำาปรกึษา บรกิาร

ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

กำาลังคน บริการด้านการเงินและบัญชี 

กฎหมายการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

และการประชาสมัพนัธ ์เพือ่สนบัสนนุผูเ้ช่า

พื้นที่ในการผลักดันให้ธุรกิจเจริญเติบโต

2. พื้นที่เช่าและโครงสร้างพื้น-

ฐานในอาคาร เช่น อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์

สำานักงาน หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จำาเป็นต่อ

ผู้เช่าพื้นที่

3. โรงงานต้นแบบเพ่ือการขยาย

ผลงานวิจัยไปสู่การผลิตและจำาหน่าย 

4. ที่ดินเปล่าให้เช่า เพื่อให้ผู้เช่า

พื้นที่นำาไปประกอบการตามวัตถุประสงค์

ในการทำาธุรกิจ 

5. มีหน่วยบ่มเพาะ (Incuba-

tion unit) ซึ่งทำาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับ

ผู้ประกอบการเทคโนโลยีใหม่ โดยการให้

คำาปรึกษาที่จำาเป็นเพื่อให้สามารถเริ่มต้น

ธุรกิจและนำาธุรกิจให้อยู่รอดได้ 

6. ศูนย์ประชุม โรงอาหาร สถาน

ที่สันทนาการ ศูนย์การแสดงสินค้าเพื่อ

เป็นการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ 

7. การจัดสัมมนา งานแสดงสินค้า
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ให้กับผู้เช่าพ้ืนท่ีเพื่อเผยแพร่เทคโนโลยี

และผลิตภัณฑ์

8. การเชื่อมโยงหรือสร้างเครือ-

ขา่ยกบัหนว่ยงานรฐับาล เอกชนทีส่ามารถ

ชว่ยผลกัดนัใหเ้กดิการพฒันาทางธรุกจิกบั

ผู้เช่าพื้นที่

9. การพัฒนาระบบคมนาคม

ขนส่ง เช่น ถนน รถสาธารณะ เพื่อเพิ่ม

ความสะดวกให้กับผู้เช่าพื้นท่ีหรือลูกค้าท่ี

จะมาติดต่อทางธุรกิจ

ปจัจยัทีท่ำาใหอ้ทุยานวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีสามารถผลักดัน SME ให้

ประสบความสำาเรจ็ คอื การรว่มกนัทำางาน

ระหว่างบริษัท มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี

และรัฐบาล โดยในภาพรวมควรมีการ

ดำาเนินงานทางด้าน

- การพัฒนาองค์ความรู้ถึงขั้น

สูงสุด

- มหาวิทยาลยัและหนว่ยงานวจิยั

รว่มมอืกนัพฒันางานวจิยัจนไดอ้อกมาเปน็

ผลติภณัฑร์ว่มกบัภาคเอกชน และอนญุาต

ให้นักวิจัยสามารถร่วมทำางาน part time 

กับภาคเอกชนได้ และมีส่วนแบ่งหาก

สามารถขายทรัพย์สินทางปัญญา (intel-

lectual property) ให้กับผู้ประกอบการ

ได้จำานวนร้อยละ 30  ของราคาขาย  

- นโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริม 

SME ให้ประสบความสำาเร็จในธุรกิจ เช่น 

ภาษี เงินทุน การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อรองรับและดึงดูดนักลงทุน เป็นต้น

- การพัฒนากำ าลั งคน โดยมี

หลักสูตรการสอนเพื่อการเป็นนักธุรกิจ

- การจดัเตรยีมสถานทีพ่รอ้มและ

เหมาะสมสูงสุดต่อการพัฒนาธุรกิจ

- การร่วมมือกันพัฒนาธุรกิจ

ระหว่างรัฐบาล SME และหน่วยงานที่ไม่

หวังผลกำาไร (Non-profits networks)

- การจัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญที่ให้ 

คำาปรกึษาทางการพฒันาดา้นธรุกจิในทกุๆ 

ด้าน

- การสร้างความร่วมมือกับหน่วย

งานทั้งในและต่างประเทศ

- การวางแผนและนโยบายที่ดี

ของรัฐบาล ที่มีทิศทางที่ชัดเจนและต่อ

เนื่อง

จากการอบรม ประเทศจีนได้ให้

เหตุผลถึงการให้ความสำาคัญของการจัด

ตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไว้

ว่า ประเทศจีนได้กำาหนดนโยบายจนถึงปี 

ค.ศ. 2015 ไว้ว่าจะเปลี่ยนแปลงจีนจากที่

ผูค้นทัว่ไปรูจ้กัจนีในนาม “Produced by 

China เป็น Creative by China” 

นอกจากการฝึกอบรมแล้ว  ทาง

ผู้จัดยังได้พาไปเยี่ยมชมกิจการการดำาเนิน

งานของ Zhongguancun Science Park 

และ Innoway ด้วย 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รูปแสดงพื้นที่ของ Zhongguancun Science Park 
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โดยพื้นท่ีของ Zhongguancun 

Science Park (Z-Park) จะเป็นพื้นท่ีท่ี

ระบายด้วยสีเหลือง มีพื้นที่ประมาณ 232 

ตารางกิโลเมตร  Z-Park เป็นอุทยาน

วิทยาศาสตร์ที่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1988 มุ่ง

เนน้ในสว่นธรุกจิทางดา้น Hi-tech  ภายใน 

Z-Park จะมี Sub Park 10 sub Park  ซึ่ง

มีการดำาเนินงานต่างๆ ดังนี้

1. Haidian Park มีบริษัทมา

ทำาการเช่าและดำาเนินกิจการอยู่กว่า 

10,000 บริษัท โดยเป็นพื้นท่ีท่ีมุ่งเน้น

เทคโนโลยีทางด้าน electronic and 

information, Biotech and pharma-

ceutical เป็นต้น

2. Fengtai Park   มีบริษัทมา

ทำาการเช่าและดำาเนินกิจการอยู่ประมาณ 

2,000 บรษิทั เปน็พืน้ทีท่ีมุ่ง่เนน้เทคโนโลยี

ทางด้าน Hi-Tech

3. Chanping Park มีบริษัทมา

ทำาการเช่าและดำาเนินกิจการอยู่ประมาณ 

2,000 บรษิทั เปน็พืน้ทีท่ีมุ่ง่เนน้เทคโนโลยี

ทางด้าน new medical, pharmaceuti-

cal biotech-engineering และ elec-

tronics information businesses

4. Electronic City Park ตั้งอยู่

ใกล้สนามบินนานาชาติปักกิ่ง เป็นพื้นที่ที่

มุง่เนน้ทางดา้น telecom และ network-

ing และยงัเปน็ทีต่ัง้ของหนว่ยงานทางดา้น

วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ multinational 

electronics and information เพื่อ

รองรับความต้องการของผู้ประกอบการ

5. Yizhuang Park เป็นพื้นที่ที่

เปน็ฐานการลงทนุของนกัธรุกจิตา่งชาตใิน

การผลติผลติภณัฑต์า่งๆ และยงัมพีืน้ทีท่าง

ด้านอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ bio-medical 

ด้วย

6. Desheng Park เปน็พืน้ทีเ่ปน็

จุดศูนย์กลางของการแสดงงานทางด้าน 

hi-tech และยังเป็นพื้นที่ที่ให้ผู้ประกอบ-

การทางด้าน industrial design

7. Shijingshan Park เป็นพื้นที่

ที่เน้นเกี่ยวกับ cultural creation และ 

digital entertainment

8. Yonghe Park เป็นพื้นท่ีท่ี

เน้นเกี่ยวกับ cultural creation และ 

creative industry

9. Daxing Bio-Medicine Park 

เป็นพื้นที่ที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีทาง

ด้าน bio-medical อุปกรณ์เกี่ยวกับทาง

ด้านการแพทย์ การทดสอบและตรวจวัด

เกี่ยวกับทางด้านการแพทย์

10. Tongzhou Park เป็นพื้นที่ที่

มุ่งเน้นเก่ียวกับเทคโนโลยีทางด้าน integra-

tion industry, telecom, auto parts 

และ environmental protection 
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บทคัดย่อ

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

หาแนวทางในการน�าเปลอืกกล้วยเหลอืทิง้

มาผลติก๊าซชวีภาพ โดยน�ามาบ�าบดัขัน้ต้น

ด้วยการก�าจัดลิกนิน  และน�าไปผลิต

น�า้ตาลรดีวิซ์ด้วยเอนไซม์เซลลเูลส แล้วจงึ

น�าไปผลิตก๊าซชีวภาพ วิธีการก�าจัดลิกนิน

ใช้วิธีการต้มที่ 30 และ 60 นาที และแช่ที่ 

24 ชั่วโมง  ปริมาณเปลือกกล้วยต่อ

สารละลายที่ 3% และ 5%  ความเข้มข้น

ของโซเดยีมไฮดรอกไซด์ที ่2.5%, 5% และ 

10%  ผลทีไ่ด้พบว่า ทีป่รมิาณเปลอืกกล้วย 

5% ความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ 

2.5% และต้มที ่30 นาท ีเป็นวธิทีีใ่ช้ในการ

ก�าจัดลิกนิน  และได้เส้นใยที่ก�าจัดลิกนิน

แล้วอยูท่ี ่9.85%ของน�้าหนกัเปลอืกกล้วย

ก๊าซชีวภาพจากเส้นใยเปลือกกล้วย

แห้ง หรอื 4.60% ของน�า้หนกัเปลอืกกล้วย

เปียก ในขั้นตอนการผลิตน�้าตาลรีดิวซ์ 

ศึกษาปริมาณเอนไซม์ต่อปริมาณเส้นใยที่ 

0.08, 0.10, 0.12, 0.14 และ 0.16 

มลิลลิติรต่อกรมัเส้นใยแห้ง พบว่า ที ่0.10 

มิลลิลิตรต่อกรัมเส้นใยแห้ง  ผลิตน�้าตาล

รีดิวซ์ได้ 3,250 มิลลิกรัมต่อลิตร คิดเป็น

ปริมาณซีโอดีที่ 5,517 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ก๊าซชวีภาพทีผ่ลิตได้มสัีมประสิทธิก์ารผลิต

ก๊าซมเีทนเป็น 0.31 ลติรต่อกรมัซโีอดทีีถ่กู

ก�าจัด โดยมีก๊าซมีเทน 62.15% นอกจาก

น้ี ยังประเมินศักยภาพในการน�าเปลือก

กล้วยสด 1 ตัน มาผลิตก๊าซชีวภาพได้  

7.84 ลกูบาศก์เมตร หรอืเอทานอลได้  8.9 

ลิตร จากน�้าตาลที่ผลิตได้   

ค�ำส�ำคัญ :  เปลือกกล้วย/ก๊าซมีเทน/       

ลิกนิน/เอนไซม์/น�า้ตาลรีดิวซ์

Abstract

The  ob jec t i ve  o f  th i s 

invest igat ion a ims to biogas 

production from residue banana 

peel. The pre-treatment of biogas 

production from banana peel were 

del ign in and reducing sugar 

production by cellulase enzyme. 

The conditions of delignin were that 

boiling was at 30 min or 60 min and 

soaking was at 24 hrs. The ratio of 

banana peel and solution at 3% and 

พัทธนันท์  นำถพินิจ1*  ฐิติรัตน์  ดิษฐ์แก้ว1 ทวี  สัปปินันท์1 กรกฎ หำญธัญกรรม2 และรับฟ้ำ วงษำรำม2

1ฝ่ำยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกร 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

35  หมู่ที่ 3  เทคโนธานี  ตำาบลคลองห้า  อำาเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120 
2คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

399 ถนนสำมเสน แขวงวชิรพยำบำล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
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5% were conducted with the 

concentration of NaOH at 2.5%, 5% 

and 10% in the lignin removal 

process. The results showed that 

the optimum condition of lignin 

removal was at 5% banana peel 

with NaOH 2.5% by boiling 30 min. 

The delignined fiber was 9.85% by 

dry weight of banana peel or 4.60% 

by wet weight of banana peel. For 

reducing sugar production, the ratios 

of cellulose enzyme and delignined 

fiber were at 0.08, 0.10, 0.12, 0.14 

and 0.16 ml/g dry weight. The 

reducing sugar was the highest 

produced at 0.10 ml/g dry weight. 

The reducing sugar was 3,250 mg/l 

that was converted to COD 

(Chemical Oxygen Demand) as 5,517 

mg/l. Finally, the coefficient of 

biogas production was 0.31 l/g COD 

removed and CH4 gas was as 

62.15%. In addition, the evaluations 

of residue banana peel 1 ton to 

biogas and ethanol were 7.84 m3 

and/or 8.9 L from reducing sugar 

respectively.

Keywords: banana peel/methane 

gas/lignin/enzyme/ reducing sugar

*Corresponding author. E-mail: 

patthanant_n@tistr.or.th 

1. บทน�ำ

กล้วยจัดว ่าเป ็นพืชท่ีปลูกง ่าย  

และมีหลายสายพันธุ์ เช่น กล้วยน�้าว้า 

กล้วยหอม กล้วยไข่ เป็นต้น  โดยเฉพาะใน

จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ในการปลูกกล้วย

มากกว่า 4 แสนไร่  มีผลิตผล 7,000 ตัน

ต่อไร่  กล้วยที่ผลิตได้สามารถน�าไปผลิต

เป็นผลิตภัณฑ์ได้มากมาย โดยเฉพาะกล้วย

ตาก กล้วยกวน และกล้วยฉาบ เป็นต้น  

จากกระบวนการแปรรูปก่อให้เกิดเปลือก

กล้วยเหลือทิ้งประมาณ 3-5 ตันต่อวัน 

หรือ 2,500 ตันต่อปี  ได้มีการน�าเปลือก

กล้วยเหลือทิ้งดังกล่าวมาท�าปุ๋ยหมัก   แต่

สามารถท�าได้เพยีงเล็กน้อยประมาณ 10%   

ยังคงเหลือเปลือกกล้วยอีกจ�านวนมาก    

ซึ่งได้มีการน�ามาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพโดย

การน�าไปฝังกลบ  ซึ่งต้องใช้พื้นที่มาก   

เนือ่งจากเปลอืกกล้วยต้องใช้ระยะเวลาใน

การย่อยสลาย  หากฝังกลบตามธรรมชาติ 

(ศิลาย้อย 2534)    

เปลือกกล้วยถึอว่าเป็นเส้นใยกลุ่ม

เซลลูโลสชนิดหนึ่ง  ซึ่งจุลินทรีย์ผลิตก๊าซ

ชีวภาพไม่สามารถย่อยสลายได้โดยตรง  

จ�าเป็นต้องมีการบ�าบัดขั้นต้นก่อน    โดย

ทั่ ว ไปมักใช ้วิ ธีการก� าจัด ลิกนินด ้วย

สารละลายเบส (Zhu et al. 2005)  เพื่อ

ท�าลายโครงสร้างที่แข็งของเส้นใยลง   

เส ้นใยที่ได ้จะละเอียดมากขึ้น แต่ถึง

อย่างไรก็ตาม หากน�าเส้นใยที่ได้จากการ

ก�าจัดลิกนินแล้วมาท�าการย่อยสลาย เพื่อ

ให้ได้น�้าตาลก่อน  (Hamelinck et al. 

2005) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ก๊าซมเีทนได้มากขึน้ นอกจากนัน้ กากทีไ่ด้

สามารถน�าไปใช้เป็นปุ๋ย (ค�าเติม 2547) 

หรอืสารปรบัปรงุดนิได้  กระบวนการผลติ

น�้าตาลสามารถท�าได้หลายวิธี ทั้งทาง

ชวีภาพ หรอืเคม ีโดยทัว่ไปการผลติน�า้ตาล

จากเส้นใยเซลลูโลสสามารถท�าได้ โดย

การน�าเช้ือจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายเส้นใยมา

เพาะเล้ียงให้เจริญเติบโต ซ่ึงจะสามารถ

ผลิตน�้าตาลออกมาได้ (ศิวราศักดิ์ 2546)   

แต ่ ใน เชิ งปฏิบัติ สามารถท� า ได ้ ยาก 

เนื่องจากการแยกน�้าตาลที่เกิดขึ้นน้ันเป็น

ไปได้ยาก ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทาง 

ดังนั้น กระบวนการทางเคมี โดยการใช ้

เอนไซม์เซลลูเลส จึงเป็นอีกทางหนึ่งที่

สามารถน�ามาใช ้เพื่อผลิตน�้าตาลจาก

เส้นใยได้

 

2. วิธีกำร

(1) พารามเิตอร์ทีใ่ช้ในการทดลอง

- ปริมาณกล้วยต่อสารละลาย 

ได้แก่ 3.0% และ 5.0%

-  ความเข้มข้นของโซเดียม- 

ไฮดรอกไซด์ ได้แก่ 2.5%, 5.0% และ 

10%

- เวลาที่ใช้ในการต้ม ได้แก่ 30 

นาที และ 60 นาที   และการแช่ค้างคืน

เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

- ปริมาณเอนไซม์ต่อกรัมเส้นใย

แห้ง ได้แก่ 0.08, 0.10, 0.12, 0.14 และ 

0.16 มิลลิลิตร

(2) วิธีการทดลอง

-  ก�าจดัลกินนิ โดยน�าเปลอืกกล้วย

มาต ้มตามเวลาที่ก�าหนด หรือแช ่ใน

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ตามความ

เข้มข้นต่างๆ  โดยก�าหนดปรมิาณกล้วยต่อ

สารละลาย 

- น�าเปลือกกล้วยที่ผ่านการต้ม 

หรอืแช่ มาล้างกรด โดยการล้างด้วยน�า้กลัน่ 

หรอืล้างด้วยกรดไฮโดรคลอรกิ 1 โมลาร์ หรอื

กรดซัลฟิวริก 1 โมลาร์  เพื่อให้ได้ระดับ   
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พีเอชที่เป็นกลาง

- กรองแยกเส้นใย น�าเส้นใยที่ได้

ไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 105oซ. เป็นเวลา 2 

ชั่วโมง

- ชั่งน�้าหนักเส้นใยที่อบแห้งแล้ว 

แล้วน�าไปค�านวณร้อยละเส้นใยท่ีก�าจัด 

ลิกนิน

- แบ่งเส้นใยทีอ่บแห้งแล้วออกเป็น 

5 ส่วน  เพื่อน�าไปผลิตน�้าตาล โดยเติม

สารละลายบัฟเฟอร์ซิเตรต ท่ีระดับพีเอช 

4.3 1 มิลลิลิตร  และเติมปริมาณเอนไซม์

เซลลูเลสตามที่ก�าหนด

- น�าเข้าเครื่องเขย่าตลอด 24 

ชั่วโมง และควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 55oซ.

- กรองแยกตะกอน แล ้วน� า

สารละลายส่วนใส วิเคราะห์หาปริมาณ

น�้าตาล ซีโอดี และบีโอดี

- น�าปริมาณบีโอดีท่ีได้มาค�านวณ

หาปริมาณไนโตรเจน และฟอสฟอรัสที่ใช้

ในการผลิตก๊าซมีเทน

- น�าสารละลายส่วนใสมาผลติก๊าซ

มี เทนโดยใช ้วิธีการ Biochemical 

Methane Potential (BMP)

 (3) การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

- การทดสอบความแตกต่างของ

เส้นใยที่ได้จากกระบวนการก�าจัดลิกนิน  

จากพารามิเตอร์ ได้แก่ ปริมาณกล้วยต่อ

สารละลาย ความเข้มข้นของโซเดียม- 

ไฮดรอกไซด์ เวลาที่ใช้ในการต้ม และการ

แช่ค้างคืน

- การทดสอบความแตกต่างของ

น�้าตาลที่ได้จากกระบวนการย่อยด้วย 

เอนไซม์เซลลูเลส จากพารามิเตอร์ ได้แก่ 

ปริมาณเอนไซม์ต่อกรัมเส้นใยแห้ง

- การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์การ

ผลิตก๊าซมีเทน  และประสิทธิภาพในการ

ก�าจัดซีโอดี

3. ผลและอภิปรำย

เปลือกกล้วยทีเ่ลือกน�ามาใช้ คือ 

เปลอืกกล้วยน�า้ว้า ซึง่มพีืน้ทีก่ารเพาะปลกู

มากทีส่ดุ ประมาณ 770,000 ไร่  มผีลผลติ 

1.1 ล้านตัน  (สอดจิตร์และคณะ 2552)   

โดยมสีมบตัทิางเคมขีองเปลอืกกล้วยน�า้ว้า 

ประกอบด้วยความช้ืน 86.01% โปรตีน 

1.27% ไขมันดิบ 1.82% คาร์โบไฮเดรต 

9.15% น�้าตาล 2.22% เส้นใยดิบ 2.28% 

และเถ้า 1.75% จะเหน็ได้ว่าสมบตัทิางเคมี

สามารถน�ามาใช้ผลิตน�้าตาลเพื่อใช้เป็น

วัตถุดิบส�าหรับผลิตก๊าซชีวภาพ หรือ 

เอทานอลได้     ส�าหรบังานวจิยันีไ้ด้มุง่เน้น

การน�าเปลือกกล้วยน�้าว ้ามาผลิตเป็น

เส้นใย เพือ่ย่อยสลายด้วยเอนไซม์เซลลเูลส

ให้ได้น�้าตาล เป็นวัตถุดิบส�าหรับผลิตก๊าซ

ชีวภาพต่อไป ซึ่งเปลือกกล้วยน�้าว้าที่น�า

มาทดลองมีความชื้นในเปลือกกล ้วย

ประมาณ 53.28%   ในการผลิตเส้นใย 

ต้องมีการบ�าบัดขั้นต้น หรือก�าจัดลิกนิน 

ก่อน โดยได้ศึกษาอิทธิพลของเวลาในการ

ต้มที่ 30 นาที และ 60 นาที หรือแช ่

ค้างคืนที่ 24 ชั่วโมง    ความเข้มข้นของ 

โซเดยีมไฮดรอกไซด์ทีใ่ช้ที ่2.5%, 5% และ 

10%   รวมทั้งปริมาณเปลือกกล้วยต่อ

สารละลายที ่3% และ 5% ผลการทดลอง 

ดังแสดงในตารางที่ 1

จากตารางที่ 1 สามารถสรุปความ

ตารางที่ 1 ร้อยละเส้นใยที่ได้หลังการก�าจัดลิกนิน

ปริมำณเปลือกกล้วยต่อ

สำรละลำย

สภำวะ เวลำ ร้อยละเส้นใยหลังกำรก�ำจัดลิกนิน

NaOH 2.5% NaOH 5% NaOH 10%

3% ต้ม 30 นาที 26.79 Aai 20.73 Bai 23.03 Bai

60 นาที 19.48 Aai 20.07 Aai 19.39 AaI*

แช่ 24 ชั่วโมง 73.93 ABbi 56.45 AbI* 62.37 ABbi

5% ต้ม 30 นาที 9.85 AaI 10.93 Aai 11.13 Aai

60 นาที 8.85 AaI 9.76 Aai 11.11 AaI*

แช่ 24 ชั่วโมง 47.93 ABbI 38.29 ABbI* 32.55 AbI

หมายเหตุ:   A หมายถึง ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่ระดับความเชื่อมั่น 99% (p<0.01) ที่ความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์

    a, b หมายถึง ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่ระดับความเชื่อมั่น 99% (p<0.01) ที่สภาวะการต้มและแช่

    I, i หมายถึง ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่ระดับความเชื่อมั่น 99% (p<0.01) ที่ปริมาณเปลือกกล้วยต่อสารละลาย

   *  หมายถึง ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p<0.05) ที่ปริมาณเปลือกกล้วยต่อสารละลาย
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แตกต่างกันของค่าเฉลี่ยเส้นใยท่ีได้ตาม

พารามิเตอร์ที่ศึกษาได้ ดังนี้

วธิกีารต้มทีเ่วลา 30 นาท ี60 นาที 

และการแช่ค้างคืน 24 ชั่วโมง พบว่า วิธี

การต้มที่เวลา 30 และ 60 นาที ไม่มีความ

แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส�าคัญที่

ระดับความเชื่อมั่น 99% (p<0.01)  แต่มี

ความแตกต่างกันกับวิธีการแช่ค้างคืน 24 

ชั่วโมงอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับความเชื่อ

มั่น 99%  ของทุกความเข้มข้นโซเดียม- 

ไฮดรอกไซด์ และทุกปริมาณเปลือกกล้วย

ต่อสารละลาย  โดยเส้นใยที่ได้จากการต้ม 

30 นาที 60 นาที และแช่ 24 ชั่วโมง ที่

เปลอืกกล้วยต่อสารละลาย 3% ของความ

เข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ 2.5% เป็น 

26.79%, 19.48% และ 73.93% ตาม

ล�าดับ  และท่ีความเข ้มข ้นโซเดียม- 

ไฮดรอกไซด์ที ่5% เป็น 20.73%, 20.07% 

และ 56.45% ตามล�าดับ  และท่ีความ  

เข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ี 10% เป็น 

23.03%, 19.39% และ 62.37% ตาม

ล�าดบั ส�าหรบัทีเ่ปลอืกกล้วยต่อสารละลาย 

5% ของความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์

ที่ 2.5% เป็น 9.85%, 8.85% และ 

47.93% ตามล�าดับ  และที่ความเข้มข้น 

โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ 5% เป็น 10.93%, 

9.76% และ 38.29% ตามล�าดับ  และที่

ความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ี 10% 

เป็น 11.13%, 11.11% และ 32.55% ตาม

ล�าดับ  แสดงว่าวิธีการต้มที่ 30 นาที เป็น

วิธีการที่เหมาะสม เนื่องจากใช้เวลาน้อย

ที่สุด

ความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์

ที่ 2.5%, 5% และ 10% พบว่า ที่วิธีการ

ต้มที ่30 นาท ีทีเ่ปลือกกล้วยต่อสารละลาย

ที่ 3%  เส้นใยที่ได้จากความเข้มข้นที่ 5% 

และ10% ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

อย่างมนียัส�าคญัทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 99% 

(p<0.01)  แต่มีความแตกต่างกับความ 

เข้มข้นที ่2.5% อย่างมนียัส�าคัญ (p<0.01)  

ส�าหรบัวธิกีารต้มที ่60 นาท ีทกุความเข้ม-

ข้นโซเดยีมไฮดรอกไซด์ ไม่มคีวามแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญ (p<0.01)  และที่

เปลอืกกล้วยต่อสารละลายที ่5% ทีว่ธิกีาร

ต้มที ่30 นาท ีและ 60 นาท ีทกุความเข้มข้น

โซเดยีมไฮดรอกไซด์ ไม่มคีวามแตกต่างกนั

อย่างมีนัยส�าคัญ (p<0.01) เช่นเดียวกัน   

แต่ทีว่ธิกีารแช่ 24 ชัว่โมง ทีเ่ปลอืกกล้วยฯ 

3% เส้นใยที่ได้ที่ความเข้มข้นฯ 2.5% มี

ความแตกต ่ า งกันอย ่ า งมีนั ยส� าคัญ 

(p<0.01) กับที่ความเข้มข้นฯ 5%  และที่

เปลอืกกล้วยฯ 5% เส้นใยทีไ่ด้ทีค่วามเข้ม-

ข้น 2.5% มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคญั (p<0.01) กบัทีค่วามเข้มข้นฯ 10%   

แสดงว่าความเข้มข้นของโซเดยีมไฮดรอกไซด์

ที่  2 .5% เหมาะสมที่จะน�ามาใช ้ ใน

กระบวนการก�าจัดลิกนิน เนื่องจากความ

เข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ไม่มีผลต่อ

ปริมาณเส้นใยที่ได้

ปรมิาณเปลอืกกล้วยต่อสารละลาย

ที่ 3% และ 5% พบว่า ที่ความเข้มข้น 

โซเดียมไฮดรอกไซด์ 2.5% ของทุกวิธีการ

ต้มและการแช่ เส้นใยที่ได้มีความแตกต่าง

กนัอย่างมนียัส�าคญั (p<0.01)  แต่ทีค่วาม

เข้มข้นฯ 5% พบว่าเฉพาะวิธีการแช่ที่ 24 

ชั่วโมง เท่านั้น ที่มีความแตกต่างกันอย่าง

มีนัยส�าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

(p<0.05) ส�าหรับที่ความเข้มข้นฯ 10% 

พบว่า ที่วิธีการต้ม 60 นาที เส้นใยที่ได้มี

ความแตกต ่ า งกันอย ่ า งมีนั ยส� าคัญ 

(p<0.05) แต่ที่วิธีการแช่ที่ 24 ชั่วโมง 

เส้นใยที่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญ (p<0.01)   ส่วนเส้นใยที่ได้จากวิธี

การอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึง ไม่มีความแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญ (p<0.01) แสดงว่า

ปริมาณเปลือกกล้วยต่อสารละลายที่ 5% 

เหมาะสมที่จะน�ามาใช้ในกระบวนการ

ก�าจัดลิกนิน เพื่อให้สามารถใช้วัตถุดิบได้

มากที่สุด  เนื่องจากได้ปริมาณเส้นใยน้อย

ที่สุด   

ดังนั้น สรุปได้ว่าวิธีการต้มท่ี 30 

นาที โดยใช ้ปริมาณเปลือกกล้วยต่อ

สารละลายที่ 5%  และความเข้มข้นโซเดียม- 

ไฮดรอกไซด์ที ่2.5% เป็นวธิกีารทีเ่หมาะสม

ทีจ่ะน�ามาใช้บ�าบดัขัน้ต้น หรอืก�าจดัลกินนิ

ในเปลอืกกล้วย  เพือ่ให้ได้เส้นใยท่ีสามารถ

น�าไปใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพต่อไปได้
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หลังจากที่ได ้เส ้นใยที่ผ ่านการ

ก�าจัดลิกนิน จะเข้าสู ่กระบวนการย่อย

สลายเส้นใยด้วยเอนไซม์เซลลเูลสเพือ่ผลติ

น�า้ตาล  ผลการศกึษาปรมิาณเอนไซม์ทีใ่ช้

ต่อกรัมเส้นใย ดังแสดงในตารางที่ 2

จากตารางที่  2 จะเห็นได ้ว ่า 

ปริมาณเอนไซม์ที่ 0.08 มิลลิลิตร ต่อกรัม

เส้นใยแห้ง มีสัมประสิทธิ์ผลิตน�้าตาลได้

มากที่สุดที่ 180 กรัมต่อมิลลิลิตรเอนไซม์  

แต่ได้ปริมาณน�้าตาลน้อยที่สุดที่ 2,875 

มิลลิกรัมต่อลิตร คิดเป็นซีโอดี 4,772 

มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ท่ีปริมาณเอนไซม์ท่ี 

0.10 และ 0.12 มิลลิลิตร ต่อกรัมเส้นใย

แห้ง มสีมัประสทิธิผ์ลติน�า้ตาลที ่163 และ 

139 กรัมต่อมิลลิลิตรเอนไซม์ ตามล�าดับ  

ปริมาณน�้าตาลที่ได้มีค่าใกล้เคียงกันที่ 

3,250 และ 3,325 มิลลิกรัมต่อลิตร ตาม

ล�าดับ คิดเป็นซีโอดี 5,517 และ 5,145 

มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล�าดับ  ส่วนปริมาณ

เอนไซม์ที่ 0.14 และ 0.16 มิลลิลิตรต่อ

กรัมเส้นใยแห้ง มีสัมประสิทธิ์ผลิตน�า้ตาล

ที ่139 และ 148 กรมั ต่อมลิลลิติรเอนไซม์ 

ตามล�าดับ   ปริมาณน�้าตาลที่ได้มีค่าใกล้

เคียงกันที่ 3,900 และ 4,750 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร ตามล�าดับ คิดเป็นซีโอดี 6,822 และ 

7,195 มลิลิกรมัต่อลิตร ตามล�าดบั สรปุได้

ว่า ที่ปริมาณเอนไซม์ 0.10 มิลลิลิตรต่อ

กรัมเส้นใยแห้งเป็นปริมาณที่เหมาะสมที่

น�ามาใช้ในการผลิตน�า้ตาล  เนื่องจากมีค่า

สมัประสทิธิผ์ลติน�า้ตาล และน�า้ตาลทีผ่ลติ

ได้มีค่าสูง

การผลิตก๊าซชีวภาพจากเส้นใย

เปลือกกล้วยสามารถท�าได้ โดยการน�า

น�้าตาลที่ผลิตได้มาเป็นวัตถุดิบเริ่มต้น มา

ผสมกับสารอาหารที่จ�าเป็นกับจุลินทรีย์ 

โดยเฉพาะไนโตรเจน และฟอสฟอรสั และ

สภาวะบัฟเฟอร์ที่เหมาะสม ผลการผลิต

ก๊าซชีวภาพ ดังแสดงในตารางที่ 3

จากตารางที่  3 จะเห็นได ้ว ่า 

น�้าตาลที่ผลิตได้จากเส้นใยเปลือกกล้วย 

สามารถน�ามาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพได้เป็น

อย่างดี โดยมีสัมประสิทธ์ิในการผลิตก๊าซ

มีเทนอยู่ที่ 0.31 ลิตรมีเทนต่อกรัมซีโอดีที่

ถกูก�าจดั ซ่ึงมค่ีาใกล้เคียงกบัทฤษฏทีี ่0.35 

ลิตร มี เทนต ่ อกรั ม ซี โอดีที่ ถู กก� าจั ด 

ตารางที่ 2  ปริมาณน�า้ตาลที่ได้จากการย่อยเส้นใยเปลือกกล้วยด้วยเอนไซม์เซลลูเลส

ปริมำณเอนไซม์ 

(มิลลิลิตรต่อกรัมแห้ง)

ควำมเข้มข้นน�้ำตำล 

(มิลลิกรัมต่อลิตร)

ควำมเข้มข้นซีโอดี

(มิลลิกรัมต่อลิตร)

  สัมประสิทธิ์                       

(กรัมน�้ำตำลต่อมิลลิลิตรเอนไซม์)

0.08 2,875 a 4,772 180

0.10 3,250 b 5,517 163

0.12 3,325 b 5,145 139

0.14 3,900 c 6,822 139

0.16 4,750 c 7,195 148

หมายเหตุ:  a, b, c  หมายถึง ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่ระดับความเชื่อมั่น 99% (p<0.01) ที่ปริมาณเอนไซม์

ตารางที่ 3   สมบัติของน�า้ตาล และสัมประสิทธิ์การผลิตก๊าซชีวภาพจากเส้นใยเปลือกกล้วย 

พารามิเตอร์ หน่วย ความเข้มข้น พารามิเตอร์ หน่วย ค่าเฉลี่ย

COD มิลลิกรัมต่อลิตร 6561 BMP LCH
4
/gCODr 0.31

BOD มิลลิกรัมต่อลิตร 4175 SMA gCODCH
4
/gVSS 0.17

T-N มิลลิกรัมต่อลิตร 41.75 CH
4

% 62.15

T-P มิลลิกรัมต่อลิตร 835 CO
2

% 31.01

BOD:N:P 100:1:0.2 COD remove % 70.57
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เป็นเส้นใยเปลอืกกล้วยแห้งได้ 46 กโิลกรมั   

ซึ่งสามารถน�าไปแปรรูปเป็นเส้นใยทาง

อาหารได้ เนื่องจากเส้นใยที่ได้มีคุณสมบัติ

ที่อุ้มน�้าได้ และหรือละลายน�้าได้  ท�าให้

สามารถน�าไปใช้เพิ่มปริมาณเส้นใยใน

อาหารได้เช่นเดียวกัน (สอดจิตร์และคณะ 

2552) หรอืสามารถน�ามาผลติเป็นพลงังาน

ทดแทนในรูปของก๊าซชีวภาพได้ 7.84 

ลูกบาศก์เมตร  คิดเทียบเท่าเป็นพลังงาน

ไฟฟ้า 13.11 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง    หรือน�า

ไปผลิตเป็นเอทานอล 95% ได้ที่ 8.9 ลิตร   

ทั้งนี้เป็นการเพิ่มมูลค่าเปลือกกล้วยอีก

แนวทางหนึ่ง

 

4. บทสรุป

การผลิตก๊าซชีวภาพจากเส้นใย

เปลือกกล้วยสามารถน�าได้ โดยการก�าจัด

ลิกนินด้วยการใช้สารละลายโซเดียม- 

(Metcalf and Eddy 1991) แสดงว่ามี

ประสทิธภิาพในการผลติก๊าซมเีทน รวมทัง้

น�า้ตาลทีผ่ลติได้สามารถเปลีย่นไปเป็นก๊าซ

มีเทนได้ง่าย เนื่องจากจุลินทรีย์มีความ

สามารถเปลี่ยนน�้าตาลไปเป็นก๊าซมีเทน

ได้ที ่0.17 กรมัซโีอดมีเีทนต่อกรมัวเีอสเอส 

นอกจากนี้ ยังสามารถก�าจัดซีโอดีได้ถึง 

70.57% และมอีงค์ประกอบเป็นก๊าซมเีทน 

62.15% 

จากการศึกษาในเบื้องต้น น�า้ตาล

ที่ผลิตได้สามารถน�าไปใช้เป็นวัตถุดิบ

ส�าหรับผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ หรือเอทา

นอลได้   ดังนั้น การประเมินศักยภาพใน

การผลิตก๊าซชีวภาพ หรือผลิตเอทานอล

โดยเส้นใยเปลือกกล้วย ดังแสดงในตาราง

ที่ 4

จากตารางที ่4 จะเหน็ได้ว่าเปลอืก

กล้วยเหลือทิ้ง 1 ตัน สามารถน�ามาผลิต

ไฮดรอกไซด์ 2.5% ต้มทีเ่วลา 30 นาท ีโดย

ใช้สัดส่วนเปลือกกล้วยต่อสารละลายที่ 

5%   จะให้ได้เส้นใยเปลือกกล้วยที ่9.85%    

นอกจากนี้ เมื่อได้เส้นใยที่ผ่านการก�าจัด 

ลิกนินแล้ว สามารถน�ามาผลิตเป็นน�า้ตาล

ด้วยเอนไซม์เซลลูเลสได้ โดยใช้ปริมาณ

เอนไซม์ที่ 0.1 มิลลิลิตรต่อกรัมเส้นใยแห้ง   

จะให้น�้าตาลที่ 3,250 มิลลิกรัมต่อลิตร   

ซึ่งสามารถน�าไปผลิตเป็นก๊าซชีวภาพได้ท่ี

สัมประสิทธิ์ 0.31 ลิตรมีเทนต่อกรัมซีโอดี

ทีถ่กูก�าจดั โดยจลุนิทรย์ีมคีวามสามารถใน

การเปลีย่นน�า้ตาลเป็นก๊าซมเีทนได้ที ่0.17 

กรัมซีโอดีมีเทนต่อกรัมวีเอสเอส และได้

ก๊าซมเีทน 62.15%  โดยประเมนิศกัยภาพ

ในการน�าเปลือกกล้วยสด 1 ตัน มาผลิต

ก๊าซชีวภาพได้  7.84 ลูกบาศก์เมตร  หรือ

เอทานอลได้  8.9 ลิตร

ตารางที่ 4 การประเมินศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพหรือเอทานอลจากเส้นใยเปลือกกล้วยเหลือทิ้ง

หมายเหตุ:  * หมายถึง ค�านวณจากสัมประสิทธิ์การผลิตเอทานอลจากน�า้ตาลรีดิวซิงจากฟางข้าว

               ที่ 0.1307 กรัมเอทานอลต่อกรัมวัตถุดิบ และ 0.2771 กรัมน�้าตาลต่อกรัมวัตถุดิบ (ศิวราศักดิ์ 2546)

พารามิเตอร์ หน่วย ค่าที่ประเมิน

กล้วยสด ตัน 1

ตันแห้ง 0.4672

NaOH 2.5% กิโลกรัม 233.6

เส้นใยแห้ง กิโลกรัม 46

เอนไซม์ กิโลกรัม 5.62

น้�าตาล กิโลกรัม 15

ก๊าซชีวภาพ ลูกบาศก์เมตร 7.84

ไฟฟ้า กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง 13.11

เอทานอล 95% ลิตร 8.9*
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กนกพร  เนียมศรี
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

กระแสการรับประทานอาหาร

เพื่อสุขภาพตอนน้ีก�าลังเป็นท่ีนิยมกันท่ัว

โลก ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทย น่ันคง 

เป็นเพราะว่าปัจจุบันพบว่า โรคต่างๆ ที่

เกดิขึน้กบัคนนัน้ ส่วนใหญ่ล้วนมาจากการ

บริโภค ทั้งจากตัวอาหารและพฤติกรรม

การบริโภค ประกอบกับในยุคภาวะเร่ง

ด่วนของการด�าเนินชีวิตท�าให้คนยุคใหม่

ลืมใส่ใจอาหารที่บริโภค รวมถึงพฤติกรรม

การบริโภคแบบวิถีดั้งเดิมถูกเปลี่ยนแปลง

ไปด้วยเช่นกัน มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า 

วนันีผู้เ้ขยีนเชิญชวนให้ผูอ่้านมาปลกูผกัรบั

ประทานกันเอง เพื่อสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า 

ไม่เจ็บและไม่จน

การเตรียมดินที่ใช้ปลูกพืชในกระถาง

เนื่ องการปลูกผักสวนครัวใน

กระถาง การเจริญเติบโตของผักอยู ่ใน

พื้นที่จ�ากัด ดินปลูกจึงควรมีลักษณะร่วน 

โปร่ง อุม้น�า้ หรอืเกบ็ความชืน้ได้ด ีสามารถ

ระบายน�้าและถ่ายเทอากาศได้ดี ดินทั่วไป

มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพที่

แตกต่างกันไป เพื่อให้เหมาะสมเป็นดิน

ปลูกผักในกระถาง จึงต้องมีการปรับปรุง

คณุภาพโดยมวีสัดอุืน่ๆ เป็นส่วนผสม ดงันี้

- อินทรียวัตถุ ประกอบด้วย เศษ-

ซากใบไม้ผุ เปลือกไม้แห้ง แกลบ ขุย-

มะพร้าว กาบมะพร้าวสับ ฟางข้าว และ

เปลือกถั่ว

- ปุ๋ยคอก ประกอบด้วย ขี้วัว ขี้-

ควาย ขี้หมู ขี้ไก่ และขี้ค้างคาว

- ทราย อิฐป่น และถ่านป่น

วัสดุดังกล่าวนี้ เมื่อน�ามาผสมกับ

ดินธรรมชาติแล้วจะมีคุณสมบัติร่วน โปร่ง 

มีน�้าหนักเบา อินทรียวัตถุมาก นอกจาก

จะช่วยปรับสภาพเนื้อดินให้ดีขึ้นแล้ว ยัง 

พบว่า มธีาตอุาหารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ

เจรญิเตบิโตของพชืผกัสวนครวัในกระถาง

และไม้กระถาง คือ เป็นปุ๋ยโดยตรงให้กับ

พืช แต่ไม่มากเหมือนปุ๋ยเคมีก็ตาม

ความเป็นกรด-เบส หรือมีพีเอช 

(pH) ที่เหมาะสมกับไม้กระถางต่างๆ คือ 

ไม้ใบกระถางทั่วไปและสวนครัวกระถาง

ควรมีค่า pH ระหว่าง 5.5-7.5 ไม้ดอก

กระถางควรมีค่า pH ระหว่าง 5.5-6.0 

ส�าหรับความเป็นกรด-เบส หรือ pH ของ

ดินปลูกระหว่าง 5.5-6.0 ถือเป็นช่วงที่

เหมาะสมส�าหรับไม้กระถางปกติ และไม้

ดอกกระถางอายุยืน เพราะระบบรากพืช

สามารถใช้ธาตุอาหารหรือปุ๋ยได้ดีระดับ

หนึ่ง ดินปลูกที่ดีส�าหรับสวนครัวและไม้

กระถางต้องคงทน มอีายกุารใช้งานได้นาน 

ไม่สลายหรือยุบตัวเร็ว ดินปลูกท่ีมีส่วน

ผสมของเปลือกถั่ว แกลบ เปลือกไม้แห้ง 

กาบมะพร้าว จะอยู่ได้นานกว่าดินที่มีสวน

ผสมของใบไม้ผุ ฟางข้าว หรือหญ้าแห้ง 

ในกรณีที่ดินมีความเป็นกรดสูง 

เช่น ดินนา ดินเหนียวในร่องน�า้นิ่ง ต้องใช้

ปูนเป็นส่วนผสม เช่น ปูนดิบ หรือปูนสุก 

(ปูนขาว) ปูนจากเปลือกหอยเผาเป็นส่วน

ผสม อตัราส่วนของปนูครึง่กโิลกรมัต่อส่วน

ผสมดินปลูก 10 ปี๊บ

ผักชนิดไหนที่สามารถปลูกในกระถาง

ได้บ้าง ?

 หลังจากที่เรามีดิน ค�าถามต่อ

มา คือ แล้วผักชนิดไหนสามารถปลูกลง

กระถางได้บ้าง ค�าตอบ คือ ถ้าปลูกลงดิน

ได้ ในกระถางกป็ลกูได้ แต่มข้ีอจ�ากดัอย่าง

เดียวของการปลูกผักในกระถาง คือ ดิน

น้อย รากพชืแผ่ขยายได้ไม่มาก ธาตอุาหาร

จ�ากดั หากเข้าใจข้อบกพร่องและข้อจ�ากดั

ข่าวเทคโนโลยี
ส�ำหรับชำวชนบท

ฉบับที่ 130 (มกราคม-มีนาคม 2558)

ผักรอบรั้ว สวนครัวในกระถาง 
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เหล่านี้ได้ ก็ปลูกผักสวนครัวในกระถางได้

เกือบทุกชนิด แต่ในเรื่องของการปฏิบัติ

จริงๆ นั้น ผักที่ปลูกและให้ผลผลิตดีที่สุด

จะเป็นผักที่มีอายุไม่นาน เน่ืองจากข้อ

จ�ากัดในการปลูกผักในกระถางต้องใช้

เทคนิค ปลูกง่าย โตเร็ว กินได้ไว เช่น ผัก-

บุ้งจีน คะน้า ผักกาดกวางตุ้ง (เขียวและ

ขาว) ผักกาดฮ่องเต้ ผักกาดหอม พริก

ขี้หนู ตะไคร้ สะระแหน่ แมงลัก โหระพา 

กะเพรา หอมแดง ผักชี เป็นต้น

นอกจากการปลูกพืชในกระถาง

แล้ว หากใครมีความคิดแหวกแนว จะน�า

ผักไปปลูกในตู้ปลาก็สามารถท�าได้ ปลูก

ในขวดน�้าพลาสติกท่ีตัดด้านบนออกเหลือ

ช่องไว้ เอามาปลูกผักชนิดที่สามารถเลื้อย

ทอดยาวๆ ได้ เช่น ผักตระกูลแตง ตระกูล

ถั่ว แล้วแต่เราจะดัดแปลง ยางรถยนต์เก่า 

กะละมัง กาบมะพร้าว หรือเปลือกไม้ ขึ้น

อยู่กับไอเดียของแต่ละคน

ตัวอย่างผักรอบรั้วสวนครัวแนวตั้ง 

เรามาดูตัวอย ่างเก ๋ๆ ของนัก

ออกแบบชาวบราซิล ที่ออกแบบให้กับ

ครอบครัวเล็กๆ ในชุมชน ที่บ ้านหลัง

เล็กๆ ไม่มีบริเวณมากนักส�าหรับการท�า

สวน  แต่อยากได้พื้นที่ส�าหรับปลูกพืชผัก

เอกสารอ้างอิง 

การปลูกถั่วฝักยาวในกระถาง. 2557. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.kasetorganic.com, [เข้าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2557].

ดินปลูก ส�าหรับพืชในกระถาง. 2557. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.kasetorganic.com, [เข้าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน  

2557].

ฝักสวนครัวรั้วกินได้ 9 ชนิด. 2557. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.kasetorganic.com, [เข้าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 

2557].

สวนแนวตั้ง...สวนแขวนจากขวดพลาสติกใช้แล้ว. 2557. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.iurban.in.th/greenery/anging- 

garden-made-with-recycle-pet-bottle/, [เข้าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2557].

สวนครัว เขาเลยน�าขวดพลาสติกใช้แล้ว

ท่ีมีอยู ่มากมาย และเป็นขยะที่ไม่มีใคร

ต้องการ มาเจาะช่องด้านข้างของขวด

ด้านหนึ่งเพื่อใส่ดิน และแขวนขวดไว้บน

ผนังข้างครัว ขวดแต่ละใบก็มีพืชสวนครัว

ต่างๆ ที่ไว้ใช้ในการปรุงอาหาร รวมทั้งผัก

ต่างๆ ที่สามารถน�ามาท�าอาหารได้  เม่ือ

น�ามาแขวนบนก�าแพง นอกจากจะได้ผัก

สมุนไพรไว้ปรุงอาหารแล้วก็ยังได้ความ

สวยงาม เป็นผนังที่ดูมีชีวิตชีวา เป็นการ

เพิ่มสีเขียวให้กับบ้านและห้องครัว แล้ว

ยังได้ก�าจัดขยะที่ไม่มีใครต้องการให้มี

ประโยชน์อีกด้วย

วธิกีารปลกูผกัในภาชนะ แบ่งออกได้เป็น 

2 วิธี ดังนี้

- เพาะเมล็ดด้วยการหว่านลงใน

ภาชนะปลูก แล้วถอนแยกหรือหยอดเป็น

แถวลงในภาชนะปลูก แล้วถอนแยกให้

เหลือเฉพาะต้นที่ต้องการ

- การปักช�าด้วยต้น หรือด้วยหัว 

ลงในภาชนะปลูกโดยตรงเลย เช่น หัว-

หอม ผักชีฝรั่ง ตะไคร้ สะระแหน่ โหระพา 

และแมงลัก
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ผักผลไม้แต่ละชนิดนอกจากมี

สีสันที่แตกต่างกันแล้ว แต่ละสียังให้คุณ

ประโยชน์ท่ีต่างกันอีกด้วย ดังน้ัน ถึง

แม้ว่าเราจะรับประทานผักและผลไม้ทุก

วันโดยไม่ค�านึงถึงความหลากหลายของ

ชนิดและสี ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเรา

จะมีสุขภาพดีไปด้วย สีสันของผักผลไม้

นั้นไม่ใช่แค่ส่วนประกอบช่วยเพิ่มความ

เชิญชวนในการรับประทานเท่านั้น แต่ยัง

เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ท่ีซึมผ่านเข้าไป

ในแต่ละอวัยวะภายในร่างกายเพื่อช่วย

บ�ารุงทั้งสมอง สายตา หัวใจ และส่วน

ต่างๆ ของร่างกายอีกมากมาย เพราะ
ฉะนั้น สีสันจึงเป็นเรื่องส�าคัญ ในแต่ละวัน

เราจึงควรรับประทานผักผลไม้ให้ครบท้ัง 

5 สี เพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกายเราเอง 

ตัวอย่างผักและผลไม้ 5 สี ที่มีประโยชน์

กับร่างกาย ได้แก่

1. โทนสีแดง มีสารอาหารกลุ่ม

บีตา-แคโรทีน เรียกว่า ไลโคพีน ช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการมองเห็น ป้องกันการ

เกิดต้อกระจกและป้องกันการเกิดโรค

หัวใจ ผักผลไม้ที่มีสีแดง ได้แก่ มะเขือเทศ 

แตงโมเนือ้แดง กระเจีย๊บแดง ฝรัง่เนือ้แดง 

มะละกอ หวับตีรตู สตรอเบอร ีเชอร ีเมล็ด

ทับทิม พริกแดง หอมแดง และกะหล�่าปลี

สีแดง ฯลฯ 

2. โทนทีม่สีีม่วงและน�า้เงนิ มแีอน-

โทไซยานนิ ช่วยในการมองเหน็ ต้านอนมุลู

อิสระได้มากกว่าวิตามินอี 50 เท่า และ

มากกว่าวติามนิซ ี10 เท่า ช่วยท�าให้หลอด

เลือดแข็งแรง และในคนไข้เบาหวานจะ

ช่วยให้อาการเบาหวานดีขึ้น ตาดีขึ้น มอง

เหน็ได้ชดัขึน้ ผกัผลไม้ทีม่สีม่ีวงและน�า้เงนิ 

ได้แก่ กะหล�า่ปลีม่วง มนัสีม่วง ลูกหว้า ข้าว

แดง ข้าวนิล ข้าวเหนียวด�า ถั่วแดง ถั่วด�า 

หอมแดง ดอกอัญชัน น�้าว่านกาบหอย 

เผือก หอมหัวใหญ่สีม่วง มะเขือม่วง พริก

แดง องุ่นแดง-ม่วง แอปเปิลแดง ลูกไหน 

ลูกพรุน ลูกเกด บลูเบอรี เชอรี แบล็กเบอรี 

ราสเบอรี สตรอเบอรี ฯลฯ

3. โทนสีเหลืองและสีส้ม มีแคโร- 

ทีนอยด์หรือโปรวิตามินเอ วิตามินซี และ

มีฟลาโวนอยด์ปริมาณสูง อาจแบ่งย่อย

ตามโครงสร้างทางเคมีออกได้เป็นบีตา- 

แคโรทีน แอลฟา-แคโรทีน หรือบีตา- 

ครปิโทแซนทนี สารเหล่านีส้ามารถเปล่ียน

เป็นวิตามินเอได้หมด แต่ก็ยังมีสารกลุ่ม 

แคโรทีนอยด์ที่พบมากในพืช เช่น ไลโคพีน 

(ทีพ่บในมะเขอืเทศ) หรอืลทูนี ทีไ่ม่สามารถ 

จะเปล่ียนตัวเองให้เป็นวิตามินเอเมื่อ 

รับประทานสดๆ ได้ สารส�าคัญหลัก คือ 

ลูทีน เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยบ�ารุง

จอประสาทตา ป้องกนัดวงตาจากแสงแดด 

ช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรง และลดระดับ

ไขมันในเลือด ผักผลไม้ที่มีสีเหลืองและสี

ส้ม ได้แก่ พืชตระกูลส้ม แครอต มะละกอ 

ฟักทอง มะม่วง ขนุน แคนตาลูป มันเทศ 

ลูกพลับ ทุเรียน เสาวรส ข้าวโพด ฯลฯ

4. โทนสีเขียว มีคลอโรฟิลล์ ช่วย

ในการ Detox ล�าไส้ มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ ช่วย

เพิม่การสร้างเมด็เลอืดแดง ท�าให้ผวิพรรณ 

เปล่งปลั่งสดใส ช่วยยับยั้งการเกิดริ้วรอย 

นอกจากนี้ การรับประทานผัก ผลไม้ 

สีเขียวเป็นประจ�าจะช่วยท�าให้ระบบ

การขับถ่ายดี เน่ืองจากมีกากใยเยอะ ผัก  

ผลไม้ทีม่สีเีขยีว ได้แก่ ผกัใบเขยีวต่างๆ เช่น 

กะเพรา คะน้า ถั่วฝักยาว ถั่วพู ถั่วลันเตา 

แอปเปิลเขียว ฝรั่ง องุ่นเขียว ฯลฯ

5. โทนสีขาวและสีน�้าตาล มีสาร 

อลัลซินิ มฤีทธิต้์านอนมุลูอิสระ ลดการแบ่ง

ตัวของเซลล์มะเร็งและเนื้องอก เช่น โสม 

กระเทียม หัวหอมใหญ่ ดอกแค ถั่วงอก 

เห็ด แห้ว งา ลูกเดือย มันแกว กล้วย หัว

ไชเท้า เงาะ และ มังคุด ฯลฯ นอกจากนี้ 

สกีญุแจดอกส�าคญัในการไขความลบัทาง

โภชนาการของผักผลไม้ทั้ง 5 สี 
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ยังมีการใช้โสมในการบ�ารุง ป้องกันและ

รักษาโรคกันมายาวนาน โสมช่วยรักษา

สมดุลทุกระบบในร่างกาย ช่วยปรับสมดุล

ความดันโลหิต ช ่วยปรับสมดุลระดับ

เอกสารอ้างอิง 

ผักผลไม้ 5 สี ของดีมีประโยชน์. 2557. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.sukkaparbdee.com/, [เข้าถึงเมื่อ 7  พฤศจิกายน 

2557] 

ศิริวัฒนเมธานนท์, นิศารัตน์. 2557ก. อาหารหลากสี มีประโยชน์หลากหลาย (ตอนที่ 2): สารเคมีที่มีประโยชน์จากผักผลไม้ที่มีสีแดง. 

 [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.pharmacy.mahidol.ac.th, [เข้าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2557].

ศิริวัฒนเมธานนท์, นิศารัตน์. 2557ข. อาหารหลากสี มีประโยชน์หลากหลาย (ตอนที่ 3): สารเคมีที่มีประโยชน์จากผักผลไม้ที่มีสีม่วง

และน�า้เงิน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.pharmacy.mahidol.ac.th , [เข้าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2557].

ศริวิฒันเมธานนท์, นศิารตัน์. 2557ค. อาหารหลากสี มปีระโยชน์หลากหลาย (ตอนที ่4): สารเคมทีีม่ปีระโยชน์จากผกัผลไม้ทีม่สีเีหลอืง

และส้ม. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.pharmacy.mahidol.ac.th, [เข้าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2557].

Heber, D., 2014. Eat by color how to crack nature’s secret nutritional code [online]. Available at:  http://

www.uh.edu, [accessed 7 November 2014].

น�า้ตาลในเลอืด ช่วยปรบัสมดลุระดบัไขมนั

ในเลือด ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมน ช่วยเพิ่ม

ภูมิคุ้มกัน ช่วย Detox ช่วยคลายเครียด 

และช่วยให้การท�างานของสมองดีขึ้น
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ผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์            วว.

	 การเติบโตของเมือง	 กอปรกับวิถีการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันและนับต่อเนื่องถึงอนาคตนั้น	

ได้ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	

(วว.)	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีซึ่งมีบทบาทในด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์	

เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ตระหนักถึงความจ�าเป็นในการต้องปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสการ

เปลี่ยนแปลงจากภายนอก	 จึงมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการท่ีอยู่ภายใต้แนวคิด	

“O•Z•O•N•E”	ซึ่งมีเป้าหมายในการด�าเนินงาน	คือ

      เพิม่รายได้ ลดรายจ่าย ขยายธุรกิจ
พฒันาขดีความสามารถการแข่งขนัผู้ประกอบการ

 O = Opportunity การสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ การสร้างผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้ง

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของตลาด

 Z	 =	 Zero		Waste		Management  การจัดการของเสียที่ดี ลดปริมาณของเสียที่เกิด

จากกระบวนการผลิต รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าให้กับของเสีย

 O	 =	 Occupation การสร้างอาชพีให้กับชมุชนท้องถิน่ รวมทัง้การพฒันาวชิาชพีให้กับ

ผูป้ระกอบการ เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน

 N	 =	 Natural	Resource	Based	Management		มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

ภายในประเทศ และในท้องถิ่น

	 E	 =	 Energy	 Efficiency	 การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน รวมทั้งลดขั้นตอน 

และระยะเวลาในกระบวนการผลิต

กองประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	(วว.)

35	หมู่	3	เทคโนธาน	ีต�าบลคลองห้า	

อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี	12120
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นานานิวส์

บริษัท

(ผู้ประกอบการ)

ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาโดย	

วว.

เกณฑ์

O Z O N E

ภาคเหนือ

ข้าวแต๋นอ�าพัน

ข้าวแต๋นบาร์ล�าไย

เคลือบช็อกโกแลต

พัฒนาผลิตภัณฑ์

และการตลาด

สร้างธุรกิจข้าวแต๋น

บาร์ ต่อยอดจาก

ธุรกิจข้าวแต๋นเดิม

น�าเศษข้าวแต๋นร่วง

จากการผลิต

มาพัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ์ใหม่

เกิดการจ้างงานใน

ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 

สร้างรายได้กว่า 

65,000/ครัว

เรือน/ปี

ใช้วัตถุดิบที่มี

จ�านวนมากใน

ท้องถิ่น คือ ข้าว

เหนียว และล�าไย

ใช้ทรัพยากร

คนอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดย

พัฒนาแรงงาน

ผลิตเดิมให้เรียนรู้

ผลิตภัณฑ์ใหม่

นายสมบูรณ์    

มหาค�า

ซีอิ๊ว เต้าเจี้ยว จาก

โคนเห็ดหอม

พัฒนา

กระบวนการผลิต/

บรรจุภัณฑ์ และ

การตลาด

สร้างโอกาสธุรกิจ

ใหม่ทางเต้าเจี้ยว

และซีอิ๊ว

น�าโคนเห็ดหอมซึ่ง

เป็นของเหลือทิ้ง

กลับมาใช้ประโยชน์

ต่อยอดอาชีพให้กับ

ผู้ประกอบการได้

สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่

ใช้วัตถุดิบที่มีใน

ประเทศเทศเป็น

ส่วนประกอบใน

การผลิต

ใช้กระบวนการ

ผลิตที่ประหยัด

ต้นทุนพลังงาน ได้

มาตรฐาน และย่น

เวลาการผลิต 

         ภายใต้แนวคดิ O•Z•O•N•E  ดงักล่าว 

วว. มุง่พฒันาผลงานวจิยัวทิยาศาสตร์แนว

สร้างสรรค์  โดยการส่งเสริมผู้ประกอบ-

การ OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน ใน

พื้นที่น�าร่อง ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวัน-

ออกเฉียงเหนือ และภาคใต้  ในการน�า

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ของ วว. ไปใช้เพือ่พฒันาผลติภณัฑ์ พฒันา

มาตรฐาน และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

         ซึง่การแสดงเครือ่งหมาย O•Z•O•N•E 

บนผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการท่ีได้รับ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก วว. นั้น 

เป็นการด�าเนินการด้วยความสมัครใจ

ของผู ้ประกอบการ ท่ีต ้องการขอใช ้

เครื่องหมาย O•Z•O•N•E ของ วว. เพื่อ

แสดงว่าผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ ได้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที ่วว. ก�าหนด  (ตาม

เป้าหมายการด�าเนินงาน O•Z•O•N•E ท่ี

ระบุข้างต้น)

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ต้องการใช้

เครื่องหมาย O•Z•O•N•E ของ วว. จะต้อง

มีคุณสมบัติพื้นฐาน คือ 

1. เป ็นบุคคลธรรมดา หรือ

นิติบุคคล ซึ่งมีสัญชาติไทย 

2. หรอืวสิาหกจิชมุชนทีไ่ด้ด�าเนนิ

กจิการมาไม่น้อยกว่า 1 ปี (นบัจากวนัทีจ่ด

ทะเบียน) 

3. หรือเป็นผูป้ระกอบการ OTOP 

SMEs และวสิาหกจิชมุชน ซึง่มกีารด�าเนนิ

ธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

ความส�าเร็จของ วว. จากการ

ด�าเนินงานภายใต้แนวคิด “O•Z•O•N•E” 

ในปี พ.ศ. 2557 มีผู้ประกอบการได้รับ

อนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย O•Z•O•N•E ติด

บนผลิตภัณฑ์แล้ว จ�านวน 20 ราย ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ติดตรา	 O•Z•O•N•E		

วว.	ภาคเหนือ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น- 

บาร์ล�าไยเคลือบช็อกโกแลต สครับกาแฟ 

สบู่น�า้มันร�าข้าว แชมพูสมุนไพร ผักกาด-

ดอง แกงผักเชียงดาส�าเร็จรูปและกึ่ง-

ส�าเร็จรูป ผักดอง ซีอิ๊ว/เต้าเจี้ยวจากโคน-

เหด็หอม น�า้พรกิลาบ สรุาขาวจากข้าวและ

สรุาจากสับปะรด เพิม่ผลผลติของข้าว/พชื

ผัก/พืชไร่/ผลไม้ โดยใช้สารสกัดชีวภาพ 

เมล็ดกาแฟค่ัวและเมล็ดกาแฟคั่วและบด 

และรงันกตุน๋พร้อมบรโิภคสูตรไม่มนี�า้ตาล 

(บรรจุขวดแก้ว)

 ผลิตภัณฑ์ติดตรา	O•Z•O•N•E	

วว.	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ 

ผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองผัดสุกอัดก้อน ข้าว-

ผงชงพร้อมดื่ม และปลาร้าครีม  

 ผลิตภัณฑ์ติดตรา	O•Z•O•N•E	

วว.	ภาคใต้	ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกและ

ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก ถุงมือผ้าเคลือบ-

ยาง เงาะอบแห้ง และสละสด

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ติดตรา O•Z•O•N•E	วว.
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บริษัท

(ผู้ประกอบการ)

ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาโดย	

วว.

เกณฑ์

O Z O N E

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ศูนย์ข้าวชุมชน

บ้านอุ่มแสง

จ. ศรีสะเกษ

ข้าวผงชงพร้อมดื่ม พัฒนา

กระบวนการผลิต

และบรรจุภัณฑ์

สร้างโอกาสธุรกิจ

ข้าวผงพร้อมดื่ม

เพิ่มพรีไบโอติกและ 

โพรไบโอติก

ลดของเสีย เพิ่ม

มูลค่าวัตถุดิบตก

เกรด

เกิดการจ้างงาน

สร้างรายได้ให้

ชุมชนสูงอายุ

ใช้ทรัพยากรใน

พื้นที่ สร้างโอกาส

ผลิตภัณฑ์เกษตร

อินทรีย์

ลดเวลาการผลิตได้

มาตรฐานสม�่าเสมอ

บริษัท เค.เอส.เอฟ.

ฟู้ดส์ โปรดักส์ 

จ�ากัด               

จ. มหาสารคาม

ปลาร้าครีม พัฒนา

กระบวนการผลิต/

บรรจุภัณฑ์ และ

การตลาด

สร้างธุรกิจปลาร้า

ครีมเพื่อการส่งออก

ลดของเสียที่เกิด

จากกระบวนการ

ผลิต

เกิดการจ้างงาน 

สร้างรายได้

ใช้ทรัพยากรใน

ประเทศ เช่น ปลา 

และเครื่องเทศ

ต่างๆ

พัฒนากระบวนการ

ผลิตที่ลดต้นทุน ได้

มาตรฐานสม�่าเสมอ

ภาคใต้ 

สมาชิกกลุ่ม

ชาวสวนยาง

บ้านในสวน 

จ. สุราษฎร์ธานี

ถุงมือผ้าเคลือบยาง พัฒนา

กระบวนการผลิต

ถุงมือเคลือบยาง

และออกแบบ

บรรจุภัณฑ์

สร้างโอกาสธุรกิจ

ใหม่  ผ่านการ

พัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

น�าน�้ายางที่ราคา

ตกต�่ามาแปรรูป

เป็นผลิตภัณฑ์ 

“ถุงมือผ้าเคลือบ

ยาง” เพื่อเพิ่ม

มูลค่า 

ต่อยอดอาชีพใหม่

ให้แก่เกษตรกร

ชาวสวนยาง 

พัฒนาผลงาน

ผลิตภัณฑ์จาก

วัตถุดิบยางพาราใน

ท้องถิ่น 

ใช้กระบวนการผลิต

ที่ประหยัดพลังงาน/ 

พัฒนามาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์/และย่น

เวลาการผลิต 

กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนผ้าบาติก

โต๊ะเมือง 

จ. ตรัง

ผ้าบาติกและ

ผลิตภัณฑ์จากผ้า

บาติก

พัฒนาแม่พิมพ์

ลายผ้าบาติก เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพ

แรงงานฝีมือและ

ออกแบบบรรจุ-

ภัณฑ์

ขยายโอกาสธุรกิจ

พัฒนานวัตกรรม

อุปกรณ์และการ

ปรับบรรจุภัณฑ์ 

ลดความผิดพลาด

ในการผลิตด้วย

นวัตกรรม อุปกรณ์

ที่มีความแม่นย�า 

ส่งเสริมอาชีพใน

ชุมชนให้มีความ 

เข้มแข็ง เติบโต 

อย่างยั่งยืน

พัฒนาผลงานจาก

ผลิตภัณฑ์งานฝีมือ

ในท้องถิ่น 

พัฒนาอุปกรณ์

ที่ย่นระยะเวลา

การผลิต ช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ใช้ทรัพยากร 

ในอนาคต วว. จะขยายขอบเขต

การ พัฒนาผลิตภัณฑ ์ วิ ทยาศาสตร ์

สร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด O•Z•O•N•E	

ไปยังภูมิภาคอื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ ลด

รายจ่าย ขยายธุรกิจ และพัฒนาขีดความ

สามารถการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ 

OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพื่อน�า

ไปสู่การสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจและ

สังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมาย	O•Z•O•N•E	ของ	วว.	ได้ที	่

Call	center	โทร.	0	2577	9300	หรือโทร.	0	2577	9000	โทรสาร	0	2577	9009	ในวันและเวลาราชการ	

 www.tistr.or.th	E	-mail:	tistr@tistr.or.th
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     เยี่ยมโต๊ะ บก.

โฮโมเซเปียนส์ (homo sapiens) กล่าว

ได้ว่า ต้นไม้มีส่วนส�าคัญเป็นอย่างยิ่งท่ี

ท�าให้มนุษย์มีวิวัฒนาการขึ้นมาเป็นรูป

ร่างจนกระทั่งทุกวันนี้

 นอกจากนั้น ต้นไม้ยังมีความ

ส�าคัญต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ป่าฝนเขตร้อน (tropical rain forests) 

ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และ

เป็นแหล่งอาศัยของพืชและสัตว์มากมาย

หลายชนิด และมนุษย์ยังต้องด�ารงชีวิต

ในลักษณะที่พึ่งพาต้นไม้ รวมทั้งการใช้

ประโยชน์จากต้นไม้ในหลายๆ ด้าน เช่น 

•	 ใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้-

สัก ไม้ยาง ใช้ในการสร้างบ้านเรือนที่อยู่

อาศัย 

•	 ใช้เป็นเขื้อเพลิง ได้แก่ การน�า

เศษไม้มาเป็นเชื้อฟืน มาเผาให้กลายเป็น

หากโลกนี้ขาดต้นไม้...
    คนจะเป็นอย่างไร?

	 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับ

นี้	 ได้รับค�าถามจาก	ด.ญ.ชาลิสา	 โปษยะนันทน์	

(ชาลี)	 โรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ	 เขียน

ถามมาว่า	 “หากย้อนไปตอนที่โลกเพิ่งก�าเนิด	

แล้วลืมสร้าง	“ต้นไม้”	มาให้	เราจะเป็นอย่างไร?

เยี่ยมโต๊ะ 
        บก.

 ค�าตอบส�าหรับน้องชาลี คือ 

ต ้นไม ้มีความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิต

ของมนุษย์มาก และมนุษย์โลกคงจะ

อยู่แบบขาดต้นไม้ไม่ได้แน่ๆ ค่ะ  ทั้งนี้ 

นับแต่สมัยโบราณ ต้นไม้มีอิทธิพลต่อ

ชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก จนมนุษย์ไม่

น่าจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างปราศจากต้นไม้ 

เนื่องจากต้นไม ้คือตัวแปรส�าคัญของ

ระบบนิเวศ และเป็นตัวจัดการการด�ารง

ชีวิตของมนุษย์ ต้นไม้มีบทบาทส�าคัญ

ต่อวิวัฒนาการของมนุษยชาติ และการ

พัฒนาทางวัฒนธรรมและชุมชน นั่นคือ 

หลังการตายของไดโนเสาร์ สัตว์เลี้ยงลูก

ด้วยนม รูปร่างคล้ายหนู ที่เรียกว่าโพรซิ-

เมียน (prosimian) ได้เปล่ียนที่อยู่อาศัย

จากพื้นดินขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ หลังจาก 50 

ล้านปีผ่านไป สัตว์เหล่านี้ได้มีวิวัฒนาการ 

และกลับคืนมาอยู่บนพื้นดินตามเดิมใน

ฐานะเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ ตลอด

เวลาที่อาศัยบนต้นไม้ สัตว์ดังกล่าวได้มี

วิวัฒนาการทั้งในด้านร่างกายและสมอง 

ไม่ว่าจะเป็นขนาดของร่างกาย การพัฒนา

จากอุ ้งมือ อุ ้งเท้า มาเป็นมือและเท้า 

สมองได้รับการพัฒนาให้มีความเฉลียว

ฉลาดมากขึ้น จากโพรซิเมียน พัฒนาเป็น

ซิเมียน (simian) และจากซิเมียนเป็น    
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ถ่านไม้ เป็นต้น

•	 ใช้ประโยชน์จากยางไม้  เช่น 

ยางไม้สน (Pinophyta) ซ่ึงมีคุณสมบัติ

ทางเคมี สามารถน�ามาท�าน�้ามันชักเงา 

กาว และสารเคลือบอาหาร หรือใช้ท�า

เครื่องหอม ธูปเทียนต่างๆ

•	 ใช้เป็นอาหาร  เช่น  พืช  ผัก    

ผลไม้ ถั่วต่างๆ 

•	 ใช้ประโยชน์จากยางพารา น�า

น�้ายางพารามาผลิตเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้

ต่างๆ และยางรถยนต์ 

•	 การน�ามาผลิตเชื้อเพลิง  เช่น   

เอทานอลจากอ้อย มันส�าปะหลัง ข้าวโพด 

ไบโอดีเซลจากต้นสบู่ด�า

•	 การใช้ประโยชน์จากถ่านหิน

และพรุ ซึ่งเกิดจากการทับถมของต้นไม้

จนกลายเป็นหิน หรือดินพรุ ส�าหรับ

ถ่านหินน้ันให้ประโยชน์ในแง่ของการน�า

มาใช้เป็นพลังงาน ส่วนพรุนั้น จัดว่าเป็น

แหล่งรวมพันธุกรรมของพันธุ์ไม้และสัตว์

ที่หายาก ที่เหมาะสมส�าหรับเป็นสถาน

ศึกษาธรรมชาติในเชิงวิชาการ  เป็นที่อยู่

อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ป่า สัตว์

น�้านานาพันธุ์  ให้ประโยชน์ในการเป็น

แหล่งศึกษา  วิวัฒนาการของสังคมพืช 

จากการวิเคราะห์ซากของเรณูดอกไม้ 

(fossil pollen) การเปล่ียนแปลงทาง

ธรณีวิทยาและการเปลี่ยนแปลงสภาพดิน

ฟ้าอากาศของท้องถิ่น  

•	 การ ใช ้ ป ระ โยชน ์ จ าก เยื่ อ

กระดาษ เช่น จากต้นปอสา ข้าว อ้อย 

กล้วย ไผ่ หม่อน และข่อย เป็นต้น

 น อ ก จ า ก นั้ น  ต ้ น ไ ม ้ ยั ง มี

ประโยชน์ คือ

1. ช่วยชะลอการไหลของน�้า

โดยการเก็บกักหรือดูดซับน�้าไว้

2. เป็นที่ก�าบังให้แก่ มนุษย์ 

สัตว์ และพืชอื่นๆ

3. ช่วยลดความเสียหายจาก

น�้าท่วม

4. ให้สารอาหารและที่ก�าบัง

กับพืชและสัตว์เล็กๆ ขณะที่ก�าลังเน่า-

เปื่อย ย่อยสลาย

5. รักษาสภาพภูมิอากาศของ

โลกโดยช ่วยการดูดซับคาร ์บอนได-

ออกไซด์ และมีประโยชน์อย่างยิ่งในการ

ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

6. เป ็นแหล ่งที่อยู ่อาศัยท่ีมี

สภาพมั่นคงและจ�าเป็นแก่มนุษย์  รวมทั้ง

ให้วิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

 จะ เห็ น ว ่ า  ต ้ น ไม ้ เ ป ็ นสิ่ ง

จ�าเป็นส�าหรับมนุษย์เป็นอย่างมาก หาก

ปราศจากต้นไม้ มนุษย์คงไม่มีสภาพ

เป ็นมนุษย ์อย ่างทุกวันน้ี หรืออาจมี

วิวัฒนาการไปเป็นสัตว์แบบอื่น นอกจาก

นั้น ต้นไม้ยังเป็นส่ิงเล้ียงชีพมนุษย์ ทั้ง

ในเรื่องของอาหารการกิน ความเป็นอยู่ 

และพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

 ดังนั้น หากโลกนี้ไม่มีต้นไม้เลย

แม้เพียงหนึ่งต้น คิดว่า อาจท�าให้มนุษย์

อยู่ไม่ได้ และสูญพันธุ์ไปหมดเช่นกัน 
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