


เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา
2 เมษายน 2558

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 

 

 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย



จากกองบรรณาธิการ

เลิฟ@เฟิสต์ไซน์
:	 พรรณไม้ในพระนามสมเด็จพระเทพฯ

คุยเฟ่ืองเรื่องวิทย์
:	 ก้าววันนี้และวันต่อไป	ในวงการวิทยาศาสตร์และ

	 เทคโนโลยี	บทสัมภาษณ์	นายยงวุฒิ	เสาวพฤกษ์	

	 ผู้ว่าการ	วว.

มุมไอที 
:	 เศรษฐกิจดิจิทัล	คุณพร้อมหรือยัง

วิทย์แอนด์เวิลด์
:		แม่น�้า	พลังงาน	และความมั่นคงทางอาหาร	สิ่งที่ต้อง

	 จัดการและพัฒนาไปพร้อมกัน

ท่องโลกสมุนไพร
:	 มหัศจรรย์สมุนไพรไทย	“ปวยเล้ง”	บ�ารุงสมองและ

	 เสริมสร้างความจ�า

จตุรัสความรู้
:	 น�้าตาลโตนด	(Palm	Sugar)

วิทย์แกเลอรี 
:	 เทคโนโลยีชีวภาพที่สวยงามสร้าง	“ดอกไม้เปลี่ยน

	 สีได้”

:	 ดอกไม้เปลี่ยนสีเมื่อรดด้วยเบียร์

:	 ประโยชน์ขี้เถ้าจากบุหรี่น�ามาช่วยกรองสารหนูจากน�้า

คิด(ส์)คิดวิทย์ 
:	 โคมไฟ	Aroma	therapy

เกร็ดเทคโน 
:	 เชื่อมท�าไมต้องส่ายหัว	(เชื่อม)	 	

:	 พรีไบโอติกและโพรไบโอติกป้องกันมะเร็งใน

	 ล�าไส้ใหญ่

ไดอารีแวดวงวิทย์ 
:	 งานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ	์

	 เพื่อสานฝันวิสาหกิจไทย		 	

:	 60	พรรษา	รัตนราชสุดา	วิทยาปริทรรศน์	

	 และการประชุมสัมมนาวิชาการ	สวทช.	

	 ประจ�าปี	2558

แกะกล่องงานวิจัย 
:	 วว.	วิจัยและพัฒนาเครื่องส�าอางนาโนต้าน

	 ความแก่...เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่ากากองุ่น

	 เหลือทิ้ง	จากโรงงานแปรรูปผลไม้

ข่าวเทคโนโลยีส�าหรับชาวชนบท

นานานิวส์
:	 วว.	เปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค	

	 เหมาะกับ	5	โรคฮิต	ที่พบในผู้สูงอายุ	

เยี่ยมโต๊ะ บก.
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ปกโดย... อทิตยา วังสินธุ์



บทความทุกเรื่องที่ลงพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนตัว

ของผู้เขียนบทความโดยเฉพาะ วว. จะไม่ขอรับผิดชอบแต่ประการใด

35 หมู่ 3 เทคโนธานี  ตำาบลคลองห้า  อำาเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12120

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

เจ้าของ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

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

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  ฉบับน้ี  เป็นฉบับท่ี
เป็นความภาคภูมิใจของ วว. สองประการ ประการแรก คือ เนื่องใน
โอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
เจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 วว. โดย 
ดร.ปราโมทย์ ไตรบุญ และ ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น ได้เขียนบทความ  
เรื่อง พรรณไม้ในพระนามสมเด็จพระเทพฯ ส่งมาตีพิมพ์ นับเป็น
ความปลื้มปิติและเกียรติยศของชาว วว. ในพระกรุณาธิคุณอย่างหา
ที่สุดมิได้แห่งองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เจ้าฟ้านักอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ที่มีชื่อพฤกษศาสตร์ 2 ชนิด เป็น
พรรณไม้ในพระนามจากการส�ารวจพบโดยนักวิชาการ วว. ได้แก่ จ�าปี
สิรินธรและไอยริช 

ส่วนความภาคภูมิใจประการที่สอง คือ การเฉลิมฉลอง
ครบรอบปีที่ 52 ของ วว. ในวันที่ 25 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันคล้าย
วันสถาปนา แสดงถึง การส่ังสมองค์ความรู ้ ความเชี่ยวชาญด้าน
การวิจัยและการบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว. มา
ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ถึง 52 ปี ในวันนี้ วว. เติบใหญ่ขึ้นมา
ทั้งแง่ขององค์กรและการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านความ
เชี่ยวชาญ ความสามารถของบุคลากร ที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งใน
การน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการสร้างชาติอย่างจริงจัง

ในวารสารฉบับนี้ ยังมีเรื่องราวอันน่าสนใจของงานวิจัยและ
พัฒนาล่าสุด เครื่องส�ำอำงนำโนต้ำนควำมแก่...เพื่อเพิ่มมูลค่ำและ
คุณค่ำกำกองุ่นเหลือทิ้งจำกโรงงำนแปรรูปผลไม้ ซึ่งเป็นนวัตกรรม
ทางด้านการบ�ารุงผิวพรรณ จากวัตถุดิบในประเทศ ที่ ดร.ประไพภัทร 
คลังทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญวิจัยของ วว. ภูมิใจน�าเสนอแก่พวกเราทุกคน

ด้วยเหตุนี้ เราจึงเชื่อว่า วว. ยังมีศักยภาพท่ีจะขยายตัว
เติบโต เพื่อน�าความสามารถที่มีอยู่มาใช้ให้เหมาะสมกับการพัฒนา
ของประเทศเพื่อให้เกิดความส�าเร็จอย่างงดงามรอบด้าน ไม่หยุดยั้ง

ดร.นฤมล รื่นไวย์
        editor@tistr.or.th

จากกองบรรณาธิการ
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เจ้าฟ้านักอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	

ทรงพระราชด�าริในปีพ.ศ.	2535	 ให้จัดตั้งโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตน-

ราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 (อพ.สธ.)	 ขึ้นในโครงการส่วน 

พระองค์ฯ	สวนจิตรลดา		เพื่อด�าเนินงานใน	8	กิจกรรมหลัก	ได้แก่	

กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช	 เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช	 ปลูก

รักษาพันธุกรรมพืช	ใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช	จัดท�าศูนย์ข้อมูล

พันธุกรรมพืช	วางแผนพัฒนาพันธุ์พืช	การสร้างจิตส�านึกในการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช	 รวมท้ังจัดท�ากิจกรรมพิเศษสนับสนุน

การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	 ให้กับประชาชนทั่วประเทศ	 ในการ

นี้ได้มีนักพฤกษศาสตร์หลายท่านเข้าร่วมถวายงานโครงการ

และส�ารวจพบพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก	 และขอพระราชทาน 

พระราชานุญาต	 อัญเชิญพระนามาภิไธยเป็นช่ือพฤกษศาสตร ์

พรรณไม้ชนิดใหม่	 และได้รับพระราชทานนามมาโดยล�าดับ	 ดัง

มีรายช่ือพรรณไม้ในพระนามแต่ละชนิด	 และเน่ืองในวโรกาส 

มหามงคล	ทรงมีพระชนมายุครบ	 5	 รอบ	 ในวันที่	 2	 เมษายน	

พ.ศ.	2558	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย	 (วว.)	ขอเทิดพระเกียรติคุณในวงการพฤกษศาสตร์	

เผยแพร่องค์ความรู้พรรณไม้ในพระนามของพระองค์	 ให้เป็นที่

ประจักษ์แก่พสกนิกรไทยทั่วประเทศ

 
ดร.ปราโมทย์ ไตรบุญ และ ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
35  หมู่ที่ 3  เทคโนธานี  ต�าบลคลองห้า  อ�าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120

พรรณไม้ 
ในพระนามสมเด็จพระเทพฯ
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นับเป็นความปลื้มปิติและเกียรติยศของชาว	วว.		ใน 

พระกรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิได้แห่งองค์สมเด็จพระเทพรัตน-

ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 เจ้าฟ้านักอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	

ที่มีชื่อพฤกษศาสตร์	 2	 ชนิด	 เป็นพรรณไม้ในพระนามจากการ

ส�ารวจพบโดยนักวิชาการ	วว.	ได้แก่	จ�าปีสิรินธรและไอยริช

พรรณไม้ในพระนามสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	แต่ละชนิดมีชื่อภาษาไทย	ชื่อพฤกษศาสตร	์

ลักษณะส�าคัญของพรรณไม้	ดังนี้

สิรินธรวัลลี Phanera sirindhorniae (K. Larsen 
& S.S. Larsen) Mackinder & R. Clark

 

	 สิรินธรวัลลีพืชชนิดใหม ่ของโลกในวงศ ์ถั่วเลื้อย	

(Fabaceae)	ส�ารวจพบโดย	ดร.ชวลิต	นิยมธรรม	ตามหมายเลข	

Niyomdham	 4471	 จากภูทอกน้อย	 อ�าเภอบุ่งคล้า	 จังหวัด

บึงกาฬ	ในปี	พ.ศ.	2538	และตีพิมพ์ตั้งชื่อโดยศาสตราจารย	์Kai	

Larsen	และนางสุภีร	์ศักดิ์สุวรรณ	ลาร์เสน	ในวารสาร	Nordic	

ที่ออกในประเทศเดนมาร์กเมื่อป	ีพ.ศ.	2540	ลักษณะทั่วไปเป็น

ไม้เถาเลื้อยได้ไกลถึง	20	เมตร	ใบเดี่ยว		ปลายใบเว้าเป็น	2	แฉก	

ช่อดอกใหญ่	 มีดอกย่อยจ�านวนมากสีเหลืองหรือแดงอมส้ม	 ฝัก

แบน	 ออกดอกในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน	 ต่อมาพบ

อีกหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	 และใน

ประเทศลาว	 มีสถานภาพเป็นพรรณไม้หายากในถิ่นก�าเนิดตาม

ธรรมชาต	ิ ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและตอนกิ่ง	 ปัจจุบันมี

การปลูกเป็นไม้เลื้อยประดับซุ้มทั่วประเทศ
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จ�าปีสิรินธร Magnolia sirindhorniae Noot. & 
Chalermglin

 

	 จ�าปีสิรินธรเป็นพืชชนิดใหม่ของโลกในวงศ์จ�าปีจ�าปา	

(Magnoliaceae)	ส�ารวจพบโดย	ดร.ปิยะ	เฉลิมกลิ่น	

ตามหมายเลข	 P.	 Chalermglin	 420621	 จากป่าพ ุ

น�า้จดื	ต�าบลซับจ�าปา	อ�าเภอท่าหลวง	จงัหวดัลพบรุ	ีเมือ่วนัที	่21	

มิถุนายน	 พ.ศ.	 2542	 และตีพิมพ์ในวารสาร	 Blumea	 ที่ออก

ในประเทศเนเธอร์แลนด์ในป	ี พ.ศ.	 2543	 ลักษณะทั่วไป	 จ�าปี

สิรินธรเป็นไม้ต้นขนาดใหญ	่ สูง	 20-25	 เมตร	 ดอกเดี่ยว	 สีขาว	

มี	 12-15	 กลีบ	 กลิ่นหอมแรง	 มีผลย่อย	 12-25	 ผล	 ออกดอก

ในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม	 มีสถานภาพเป็นพรรณไม ้

ถิ่นเดียวและหายากในถิ่นก�าเนิดตามธรรมชาติ	 สมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารีทรงปลูกจ�าปีสิรินธรในพื้นที่

หลายแห่งทั่วประเทศ	อาทิเช่น	ที่โรงเรียนนายร้อย	จปร.	จังหวัด

นครนายก	 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตก�าแพงแสน	

จังหวัดนครปฐม	 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 กรุงเทพมหานคร	

ที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราช-

กุมาร	ีจังหวัดระยอง	ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไผ่ด�า	จังหวัด

สิงห์บุรี	 และทรงปลูกในต่างประเทศถึง	 3	 แห่ง	 ที่ประเทศจีน		

เวเนซุเอลา	และอินเดีย

เอื้องศรีประจิม Sirindhornia mirabilis H.A. 
Pedersen & P. Suksathan

  

	 เอื้องศรีประจิมเป็นพืชชนิดใหม่และสกุลใหม่ของโลก

ในวงศ์กล้วยไม้	 (Orchidaceae)	 ส�ารวจพบโดย	 ดร.ปิยเกษตร	 

สุขสถาน	 ตามหมายเลข	 Suksathan	 3000	 จากดอยหัวหมด	

อ�าเภออุ้มผาง	จังหวัดตาก	ในปี	พ.ศ.	2544	และตีพิมพ์ในวารสาร	

Nordic	ที่ออกในประเทศเดนมาร์ก	เมื่อป	ีพ.ศ.	2545	เป็นกล้วยไม้

ดนิหรอืขึน้ตามซอกหนิ	 สงู	 15-45	 เซนตเิมตร	 ช่อดอกยาว	 30	

เซนติเมตร	มีดอกย่อยจ�านวนมาก	โคนดอกสีชมพู	ปลายดอก

สีขาว	 ดอกบานเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน	 มีสถานภาพ

เป็นพรรณไม้ถิ่นเดียวและหายากในถิ่นก�าเนิดตามธรรมชาติ			 

เอื้องศรีอาคเนย์ Sirindhornia monophylla 
(Collect & Hemsl.) H.A. Pedersen & P. 
Suksathan

 

	 เอื้องศรีอาคเนย์เป็นพืชชนิดใหม่และสกุลใหม่ของ

โลกในวงศ์กล้วยไม้	 (Orchidaceae)	 เดิมมีชื่อว่า	 Habenaria 

monophylla 	 ต่อมา	 ดร.	 Henrik	 Aerenlund	 Pedersen	
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และ	 ดร.ปิยเกษตร	 สุขสถาน	 ได้ศึกษาและย้ายมาไว้ในสกุล	

Sirindhornia และตีพิมพ์ในวารสาร	Nordic	ที่ออกในประเทศ

เดนมาร์ก	 เมื่อป	ี พ.ศ.	 2545	 	 เป็นกล้วยไม้ดินหรือขึ้นตามซอก

หิน	 มีใบเพียง	 1-2	 ใบ	 ช่อดอกยาว	 35	 เซนติเมตร	 มีดอกย่อย

จ�านวนมาก	สีม่วงจาง	มีจุดประสีม่วงแดงกระจายทั่วทั้งดอก	 

ดอกบานเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน	 ข้ึนกระจายในภาค

เหนือตอนบน	ในต่างประเทศพบในจีนตอนใต้และในพม่า				

เอื้องศรีเชียงดาว Sirindhornia puchella  H.A. 
Pedersen & S. Indhamusika

 

	 เอื้องศรีเชียงดาวเป็นพืชชนิดใหม่และสกุลใหม่ของ

โลกในวงศ์กล้วยไม้	 (Orchidaceae)	 ส�ารวจพบโดย	 ดร.สันต	ิ 

วัฒฐานะ	 ร่วมกับ	 ดร.ปิยเกษตร	 สุขสถาน	 ตามหมายเลข	

Watthana	 &	 Suksathan	 1274	 จากดอยเชียงดาว	 จังหวัด

เชียงใหม่	ในปี	พ.ศ.	2544	และตีพิมพ์ในวารสาร	Nordic	ที่ออก

ในประเทศเดนมาร์ก	เมื่อปี	พ.ศ.	2545		เป็นกล้วยไม้ดินหรือขึ้น

ตามซอกหิน	 มีใบเดี่ยว	 ช่อดอกยาว	 20	 เซนติเมตร	 มีดอกย่อย

จ�านวนมาก	สีชมพูมีแต้มสีม่วงแดงกระจายทั่วทั้งดอก	ดอกบาน

เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน	 มีสถานภาพเป็นพรรณไม้ถิ่น

เดียวและหายากในถิ่นก�าเนิดตามธรรมชาติ			

เครือเทพรัตน์ Thepparatia thailandica Phuph.
 

	 พืชชนิดใหม ่และสกุลใหม ่ของโลกในวงศ ์ชบา	

(Malvaceae)	 ส�ารวจพบจากจังหวัดตาก	 โดย	 ดร.ราชันย	์								

ภู่มา	และคณะ	ตามหมายเลข	Pooma	et al.	4981	ในปี	พ.ศ.	

2548	และตีพิมพ์ในวารสาร	Thai	Forest	Bulletin	เมื่อปี	พ.ศ.	

2549	 เป็นไม้เถาเนื้อแข็งขนาดใหญ่	 เลื้อยได้ไกลถึง	 20	 เมตร	

ใบม	ี 3-5	 แฉก	 ช่อดอกยาว	 20	 เซนติเมตร	 มีดอกจ�านวนมาก	

สีเหลืองอ่อนหรือสีครีมและแถบสีแดง	 ออกดอกบานในเดือน

กุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน	 ต่อมาพบที่จังหวัดเชียงใหม่และ

จังหวัดเชียงราย	 มีสถานภาพเป็นพรรณไม้ถิ่นเดียวและหายาก

ในถิ่นก�าเนิดตามธรรมชาต	ิ		

ชมพสูรินิ Impatiens sirindhorniae Triboon & P. 
Suksathan

 

	 	 พชืชนดิใหม่ของโลกในวงศ์เทยีน	 (Balsaminaceae)	 ส�ารวจพบ

จากหน้าผาเขาหนิปนูแนวตัง้	 ในจงัหวดักระบี	่ โดย	 ดร.ปราโมทย	์				 

ไตรบญุ	 และคณะ	ตามหมายเลข	P.	 Triboon	et	 al	 	et al.	 3801	 
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ในปี	พ.ศ.	2550	และตีพิมพ์ในวารสาร	Garden	Bulletin	ที่ออก

ในประเทศสิงคโปร์	 เมื่อปี	พ.ศ.	2552	 เป็นพืชล้มลุกอวบน�า้	สูง	

30	 เซนติเมตร	 ใบหนาสีเขียวเข้มเป็นมัน	 ดอกสีชมพูขนาด	 3-4	

เซนติเมตร	 ดอกบานเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม	 ต่อมาพบ

บนเขาหินปูนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 มีสถานภาพเป็นพรรณไม้

ถิ่นเดียวและหายากในถิ่นก�าเนิดตามธรรมชาต	ิ		

   

กุหลาบพระนามสิรินธร  Rosa hybrid
 

	 กุหลาบพันธุ์ใหม่กลายพันธุ์มาจากพันธุ	์ Madras	 เป็น

กุหลาบพุ่มชนิดดอกโตสีชมพ	ู กลีบแน่น	 นายจิระ	 ดวงพัตรา	

แห่งไร่จิระโรสเนิสเซอรี	 จังหวัดชลบุรี	 ได้ขอพระราชทานนาม

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ในปี	

พ.ศ.	 2524	ว่า	“พระนามสิรินธร”	และจดทะเบียนในชื่อภาษา

อังกฤษ	“Princess	Maha	Chakri	Sirindhorn”

ธัญสิริน Oryza hybrid
 

	 ข้าวเหนียวพันธุ ์ใหม่นามพระราชทานจากสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เมื่อวันที่	1	ธันวาคม	

พ.ศ.	 2553	 โดยการพัฒนาสายพันธุ์จากข้าวเหนียว	 กข.	 6	 ให้

ต้านทานโรคไหม้	โรคขอบใบแห้งและมีต้นเตี้ย	ไม่ค่อยหักล้ม	จึง

มีผลผลิตได้สูงถึง	 1,000	 กิโลกรัมต่อไร่	 นิยมปลูกในภาคเหนือ

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
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ไอยริช Zingiber sirindhorniae Triboon & 
Keerat

 

	 ไอยรชิเป็นพชืชนดิใหม่ของโลกในวงศ์ขงิข่า							(Zingibera- 

ceae)	ส�ารวจพบโดย	ดร.ปราโมทย์	ไตรบุญ	จากภูเขาหินปูนเขต

แห้งแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ในระดับความสูง	 300-

500	เมตร เป็นพืชล้มลุกอายุหลายป	ีมีล�าต้นอยู่ใต้ดิน ออกดอก

บานในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม	 เป็นผลในเดือนตุลาคม	 มี

สถานภาพเป็นพรรณไม้ถิ่นเดียวและหายากในถิ่นก�าเนิดตาม

ธรรมชาต	ิ		

พรรณไม้ในพระนามสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารีแต่ละชนิด	แต่ละพันธุ ์	ในสถานภาพเดิม 

หายากในถิ่นก�าเนิดตามธรรมชาติ	 มีความเสี่ยงต่อการสูญ-

พันธุ์ได้สูงมาก	 แต่ในปัจจุบัน	 นักวิชาการจากหลายหน่วยงาน

ได้ท�าการวิจัยการขยายพันธุ ์	 การปลูกเล้ียงและบ�ารุงรักษา	

สามารถเพิ่มจ�านวนต้นกล้า		แล้วน�าออกปลูกให้เจริญเติบโต 

นอกพื้นที่ถิ่นก�าเนิดเดิมได้	 และไม่สูญพันธุ์	 จึงนับเป็นความ

ส�าเร็จในการอนุรักษ์พรรณไม้ในพระนามได้อย่างยั่งยืน

ม่วงเทพรัตน์ Exacum affine Balf.f
 

	 เป็นไม้ล้มลุกท่ีส�ารวจพบจากหมู่เกาะในมหาสมุทร

อินเดีย	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2426	มีชื่อเรียกทั่วไปว่า	Persian	Violet	

ดอกสีม่วงอมฟ้า	5	กลีบ	คล้ายรูปดาว	เกสรเพศผู้สีเหลือง	กลิ่น

หอมอ่อน	สูงได้ถึง	60	เซนติเมตร	ในภายหลังได้น�าเข้ามาปลูกใน

ประเทศไทย	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ี

โปรดเกล้า	 พระราชทานนามภาษาไทยว่า	 “ม่วงเทพรัตน์”	 ใน

วันที่	29	กันยายน	พ.ศ.	2552	นิยมปลูกเป็นไม้ประดับกระถาง

แขวน	ออกดอกได้ตลอดปี
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คุยเฟื่องเรื่องวิทย์

ศิริสุข ศรีสุข และสลิลดา พัฒนศิริ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ต�าบลคลองหลวง 

อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

นับเป็นโอกาสอันดีที่วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโน-

โลยีฉบับนี้ ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

ผู้สัมภาษณ์ขอน�าทุกท่านไปรู ้จักมุมมองการบริหารงานด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของท่าน ผวว. กันเลยดีกว่า

ก า ร วิ จั ย ด ้ า น วิ ท ย าศ าสตร ์ แ ล ะ

เทคโนโลยี เป ็นพื้นฐานส�าคัญในการพัฒนา

ประเทศ อันส่งผลให ้ประเทศสามารถก้าว

ไปแข่งขันในระดับนานาชาติได้ ทิศทางและมุม

มองการบริหารงานด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี นับเป็นกลยุทธ์ที่แตกต่างจากการ

บริหารงานด้านอื่นๆ เพราะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเป็นงานที่ต้องใช้องค์ความรู้พื้นฐาน

ทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งศิลปะในการ

ท�างานร ่วมกับนักวิจัยหลากหลายสาขาใน

องค์กรใหญ่ ให้สามารถน�าความหลากหลาย

ของวิทยาศาสตร์มาผสมผสานองค์ความรู้ให้

เกิดการต่อยอดงานวิจัย รวมทั้งน�าไปประยุกต์

ใช้ได้จริงต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต  

ก้าววนันี้ และวนัต่อไป
ในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทสัมภาษณ์ นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ ์ผู้ว่าการ วว.
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ประสบการณ์ในการด�ารงต�าแหน่ง ผวว. ที่ผ่านมา ท่านคิด
ว่า ทิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นอย่างไรใน
อนาคต และควรจะมีการพัฒนาไปด้านไหน อย่างไรบ้าง
 

  ผมได้เห็นการท�างานวิจัยของ วว. เรียกได้ว่า อยู่ใน

ระดับแนวหน้า หากเทียบกับที่อื่นแล้ว ถือว่าค่อนข้างดี แต่ว่า

ในสถานการณ์ปัจจุบัน งานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ต ้องการเครื่องมือกลไกท่ีไปช่วยพัฒนาประเทศมากกว่านี้ 

ดังนั้น เราต้องท�าอย่างไรเพื่อให้งานถ่ายทอดท่ีมีอยู่

น�าไปสร้างนวัตกรรมได้จริงๆ ให้กับผู้ประกอบการ 

ชุมชน และสังคม ให้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ

ได้มากขึ้น รวมถึงการเข้าถึงงานด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ให้สามารถน�างานวิจัยของ วว. ไป

ประยุกต์ใช้งานได้จริง จึงต้องเน้นเรื่องของการ

ตลาดมากขึ้น 

จะเห็นว่า ช่วงท่ีผ่านมา วว. ได้เน้นงาน

ทางด้านการตลาดมากขึ้น และต้องมีเครื่องมือใน

การช่วยขับเคลื่อน เช่น เม่ือเราหาตลาดแล้ว หาผู้

ประกอบการแล้ว หาผู้สนใจได้แล้ว เขาเหล่านั้นมี

ศักยภาพในระดับหนึ่ง แต่ยังขาดเครื่องมือเพื่อช่วย

ส่งเสริมเขา โดยเฉพาะที่ส�าคัญ คือ เรื่องเงินทุน และ

องค์ความรู้ในการท�าธุรกิจ ตรงจุดนี้ วว. ได้เข้าไปช่วยประสาน

กับหน่วยงานต่างๆ เช่น ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (สสว.) กระทรวงการคลัง รวมทั้งธนาคารต่างๆ 

เช่น ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารอิสลาม

แห่งประเทศไทย จนปัจจุบัน ได้มีธนาคารเอกชนต่างๆ สนใจ

เข้ามาร่วมงานด้วย เช่น ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกร

ไทย ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการมีหลักทรัพย์น้อย แต่ต้อง

ใช้เงินทุนเยอะ จึงได้มีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด

รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ สังข์เงิน ครั้งที่ 24 จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
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ย่อม (บสย.) มาช่วยค�้าประกัน ในขณะเดียวกัน ผู ้ประกอบ

การท่ีไม่มีความรู้ทางด้านการขนส่ง การจัดส่งสินค้า และการ

กระจายสินค้า ทาง วว. จึงได้จับมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จ�ากัด 

เพื่อช่วยรับสินค้าจากผู้ประกอบการน�าไปกระจายสินค้าสู่ตลาด 

และน�าสินค้าเข้าไปลงใน E-Catalouge เม่ือผู้ประกอบการได้

เงิน ได้กระจายสินค้า และได้ผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาเรียบร้อย

แล้ว จ�าหน่ายแล้ว ประสบความส�าเร็จในประเทศในระดับหนึ่ง

แล้ว สามารถขยายออกไปจ�าหน่ายในต่างประเทศได้ โดยกรม

ส่งเสริมการส่งออก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มาช่วย

เหลือ โดยให้ข้อมูลว่า ประเทศไหนต้องการสินค้าประเภทใด มี

การเสียภาษีอย่างไร มีโครงสร้างค่าขนส่งอย่างไร ท�าอย่างไร

หากผู้ประกอบการสนใจ เช่น การออกไป Road show ช่วยลด

ต้นทุนได้ในระดับหนึ่ง และการน�าสินค้าไปแสดงในต่างประเทศ

ที่มีศักยภาพที่จะเป็นลูกค้าในอนาคต รวมทั้งไปท�า research 

matching กับลูกค้าต่างประเทศได้ จากที่กล่าวมาจะช่วย

ส่งเสริมผู้ประกอบการ และช่วยให้สามารถมองเห็นในภาพรวม

ได้ สิ่งเหล่านี้ช่วยผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชน 

OTOP และ SMEs ทุกหน่วยงานได้ประโยชน์ร่วมกัน  

อีกด้านหนึ่ง เราไปช่วยพัฒนาด้านผลิตภาพ คือ ช่วย

ผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากขึ้น หากจะแข่งขันในตลาด 

ผลิตภาพต้องสูง รวมท้ังทางด้านของคุณภาพและมาตรฐานด้วย 

ดังนั้น เราจึงต้องเน้นตรงจุดน้ีว่า ให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจากเรา 

มีคุณภาพ และมาตรฐาน สิ่งเหล่านี้ ต้องควบคู่ไปด้วยกัน เพราะ

จะช่วยลดต้นทุนการผลิต ในขณะเดียวกันก็จะไปช่วยเรื่องของ

การบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์น่าดึงดูด น่าสนใจ เช่น อาหาร 

มกีารยดือายกุารเกบ็รกัษา ในด้านของการขนส่ง การบรรจภุณัฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ใดเหมาะกับการขนส่งแบบใด ที่จะช่วยเพิ่มความ

แข็งแรง แม้กระทั่งบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก ที่เป็นของขวัญ เหมาะ

ส�าหรับฝากคน 2 คน หรือฝาก 4-5 คน ก็จะเป็นขนาดท่ีพอดี 

ทนต่อแรงฉีกขาด สิ่งเหล่านี้เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ 

ในขณะเดียวกัน เราก็มองไปในอนาคตข้างหน้าว่า 

อีก 15-20 ปี มีอะไรที่ต้องท�ารองรับ เช่น เรื่องของพลังงานวัน

น้ี ต้องก้าวข้ามไปถึงเรื่องพลาสมา คือ เราต้องมองข้ามขั้นไป

เลย เราเก่งเรื่องของ biomass เชี่ยวชาญในองค์ความรู้  เรา

มี pilot plant แล้ว แต่เรายังไม่เป็นศูนย์กลาง ดังนั้น เราจึง

ต้องการสร้างชื่อเสียง โดยสร้าง Biomass Open Research 

Center เพื่อดึงหน่วยงานจาก

ต่างประเทศทั้งหมดให้เข้ามา

ที่นี่  เพื่อเป ็นศูนย ์การเรียน

รู ้ ในขณะเดียวกัน สามารถ

สร้างชื่อเสียงและสถานะของ 

วว. ให ้ประจักษ ์ ในสายตา

ของต่างประเทศว่า ถ้าคิดถึง 

biomass ให ้คิดถึง วว. นี่

คื อการสร ้ า งสถานะอย ่ า ง

หนึ่ง และเป็นศูนย์การเรียนรู้ 

เรียกว่า Research arena ท่ี

เปิดให้ทุกคนสามารถเข้ามา

ท�างานร ่วมกับเราได ้  และ

เป็นการสร้างองค์ความรู ้เพื่อ

เพิ่มองค์ความรู้ให้กับนักวิจัย 
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เราสร้างความแข็งแกร่ง

ด้าน biomasss ให้เห็นแล้ว แต่

เราก็ก้าวต่อไปไม่ถอย คือ ก้าว

ข้ามไปศึกษาถึงระดับพลาสมา 

และจะสร ้างเป ็น Excellent 

center ในด ้านพลังงานครบ

วงจร กล่าวคือ เริ่มตั้งแต่อนุพันธุ์

ของเอทานอล อนุพันธุ์ของดีเซล 

ไบโอดีเซลต่างๆ จาก Biomass 

ทั้งหลาย โดยเอทานอลได้จาก 

มันส�าปะหลัง และอ้อย ในขณะ

ที่ไบโอดีเซล เราก็จะมีหลายตัว 

เช่น สบู่ด�า น�้ามันจากสาหร่าย ซึ่ง

เป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้ วว. 

แม้กระทั่งบริษัทญี่ปุ่นที่เป็นบริษัทผลิตเรือรบ เครื่องบิน ส่งทั่ว

โลก เขายังให้ความสนใจทางด้านสาหร่าย ตอนนี้มาเซ็นสัญญา

ท�าวิจัยกับเรา นอกจากน้ี บริษัท Denso ซ่ึงมี Toyota ถือหุ้น

รายใหญ่ มาท�าสัญญาท�าวิจัยกับเราเกี่ยวกับเรื่องสาหร่าย เขามี

ปัญหาเรื่องของสภาพอากาศ แต่ของเราอากาศเป็นแบบนี้ตลอด

ปี เราจึงได้เปรียบเขา รวมทั้งสายพันธุ์ของเราด้วย ดังนั้น เขาจึง

อยากทดลองน�าสายพันธุ์สาหร่ายของเขา เข้ามาเลี้ยงในประเทศ

ของเรา ในส่วนของการสกัดสาหร่าย เขาต้องการศึกษาการสกัด 

เพราะวิธีการสกัดของเขาต้องไปท�าสาหร่ายให้แห้งก่อน ท�าให้

สิ้นเปลืองพลังงาน แต่ของ วว. ได้เปรียบกว่า คือ สามารถสกัด

ได้เลย โดยไม่ต้องท�าให้แห้ง ตรงจุดนี้ เราจึงได้เปรียบ 

แม้กระทั่งเรื่องของโครงการผลิตน�้ามันไบโอดีเซล

จากเมล็ดสบู่ด�า โดยใช้ไฮโดรเจนที่เหลือทิ้งจากโรงกลั่น น�ามา

ใช้ในการท�าปฏิกิริยา เรียกว่า partial hydrogenation ใน

กระบวนการ gasification จะได้น�้ามันไบโอดีเซลออกมา ซึ่ง

เป็นน�้ามันมีคุณภาพสูง ต้นทุนการผลิตต�่ากว่า 10 เท่า เมื่อ

เทียบกับน�้ามันไบโอดีเซลที่ผลิตทั่วไปในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยัง

มีคุณสมบัติดีมาก และน�าไปทดสอบกับรถยนต์ วิ่งระยะทาง 

50,000 กิโลเมตร ไม่ว่าจะเป็นการใช้สบู่ด�า หรือน�้ามันปาล์ม น�า

ไปตรวจ life cycle assessment พบว่า ไม่มีปัญหาการสึกหรอ

กับเครื่องยนต์ รวมทั้งการเผาไหม้  

นอกจากนี้  ยั งมี ก ารน� า

ขยะมาท�า biogas และปุ ๋ย ดังนั้น 

excellent center จึงได ้ เกิดขึ้น 

กล่าวคือ เราต้องคิดอะไรท่ีก้าวข้าม 

ส�าหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ เราไปดู

งานที่ The National Institute of 

Advanced Industrial Science and 

Technology (AIST) พบว่า การเลี้ยง

พืชผัก และผลไม้ แบบไฮโดรพอนิกส์ 

สามารถได้ผลผลิตออกมาเป็นวัคซีน

ใช้ได้เลย ตอนนี้ใช้ทดลองรักษากับ

สัตว์ เริ่มจากไก่ วัว และหมู ต่อมาใน

อนาคต มนุษย์เราไม่ต้องฉีดวัคซีน แต่

สามารถรับประทานผัก ผลไม้กลุ ่มนี้ 

เพื่อเป็นวัคซีน 
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ส่วนทางด้านชีวภาพต้องศึกษาเรื่องไบโอมาร์กเกอร์  

การบริการข้อมูล bio information ต่อไปใครมีข้อมูลมาก

ที่สุด ก็จะเป็นผู้น�า ดังนั้น เราจะต้องศึกษาตรงนี้ หรืออย่างเรื่อง

ของวัสดุศาสตร์ ที่เอามาจากขยะ จากยาง เราต้องท�าให้มาก

ขึ้น เช่น น�าไปวิจัย เพื่อท�าวัสดุตกแต่งภายใน ท�าเครื่องประดับ 

แม้กระทั่งวัสดุปลอดภัยที่มีความแข็งแรง ทนการกระแทกได้  

สิ่งเหล่านี้ ยางสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้หมด 

อีกอย่างหน่ึง คือ การบริหารจัดการ การใช้ system 

integration  เช่น เรื่องของพลังงาน กล่าวคือ พลังงานได้จาก

หลายรูปแบบ อาจมาจากกลุ่ม biomass ขยะ มาจากความ

ร้อนจากใต้ดิน (geothermal) หรือมาจากการท�าไฮโดรเซลล์ 

fuel cell  ผมไปดูงานที่ AIST ที่ประเทศญี่ปุ่น พบว่า การ

บริหารจัดการโดยใช้พลังงานอย่างเหมาะสม การใช้ความร้อน

ใต้พื้นดิน เอามาเป็นพลังงาน หรือใช้ความเย็นของใต้ดินมาเป็น

พลังงาน เช่น ขยะสามารถน�ามาท�าเป็นกระแสไฟได้ สิ่งเหล่านี้ 

น่าศึกษา หรือการใช้พลังงานลมในการปั่นไฟ ซึ่งเป็นการผสม

ผสานที่ดี เราจะศึกษาโมเดลเหล่านี้ ให้เกิดความเข้าใจว่า ในรูป

แบบของพลังงาน ถ้าใช้ระบบที่ผสมผสานกัน จะช่วยลดการใช้

ด้านใดด้านหนึ่ง ไม่สิ้นเปลืองไปด้านใดด้านหน่ึง ในช่วงเวลาที่

เหมาะสม เช่น กลางคืนอุณหภูมิต่างกับกลางวันเยอะ เราอาจใช้ 

geothermal อีกจุดหนึ่ง คือ solar cell กลางวันแสงแดดเยอะ 

solar cell สามารถเก็บกระแสไฟไว้ได้ ท่ีกล่าวมาทั้งหมดเป็น

โครงการต่อไปที่น่าศึกษาที่จะต้องท�า และจะต้องมอบเพื่อเป็น

นโยบายในการวิจัยต่อไป 

หากท่าน ผวว. มอบหมายงานไปแล้ว นักวิจัยไม่สามารถ
ท�างานได้ตามเป้าหมาย ท่านมีเทคนิคการบริหารงานอย่างไร

ผมมีหลักการติดตามและควบคุมการด�าเนินงาน ผม

มองว่าเป็นเรื่องปกติ บางท่านท�าเยอะกว่าที่มอบหมาย สามารถ

ต่อยอดไปให้เสร็จเลย ผมชมเชย แต่บางท่านท�าแล้วยังไม่ส�าเร็จ 

เขาอาจยังสับสนกับโจทย์ แต่ไม่มาสอบถาม หรือไม่มาศึกษา

โจทย์เพิ่มเติม ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีควรจะหมดไป ทุกคนไม่มีใครรู้มา

ตัง้แต่เกดิ แต่ต้องค้นคว้า ศกึษาดงูาน ศกึษาเพิม่ กล้าพดู กล้าถาม

ไม่ต้องอาย  อีกด้านหนึ่ง คือ เรื่องของความไม่อยากท�า ซึ่งต้อง

มีเรื่องของ KPI มาติดตาม ทุกอย่างต้องมีกลยุทธ์ในการบริหาร 

กล่าวคือ การยกย่องและต�าหนิ ส่วนมากผมไม่อยากต�าหนิใคร 

เราพยายามท่ีจะพูดอ้อมๆ ตักเตือน แต่หากถึงที่สุดก็ต้องพูด

กันตรงๆ บางทีด้วยระยะเวลาก็รอนานไม่ได้ ผมมักใช้เทคนิค

การยกย่องก่อน ให้เกียรติทุกครั้ง คนเราทุกคน ถ้าเราให้เกียรติ 

ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน เราเคารพเขาและเขาก็จะเคารพ

เรา ผมพยายามเป็นแบบนี้มาตลอด ผมคิดว่า ตรงจุดนี้ เขาควร

จะท�า แต่ถ้าเขาไม่ท�า ต้องมเีรือ่งของการต�าหนแิละลงโทษ ซึง่เป็น

ส่ิงที่จ�าเป็น ไม่ว่าผู้บริหารคนไหน พอถึงจุดหนึ่งแล้ว ไม่มีการ

ลงโทษ ย่อมเป็นไปไม่ได้ 

ในอนาคต หากท่าน ผวว. เกษียณแล้ว ท่านมีโครงการ
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือไม่ 
อย่างไร

ผมมาอยู ่ตรงน้ี มองเห็นว่า งานวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีช่วยประเทศชาติได้มาก และช่วยผู้ประกอบการได้

มาก ผมยังคิดว่า จะหาอะไรท�าสักอย่างที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ผมยังคงศึกษาอยู่ต่อไป หากมีอะไรที่พอช่วย

ได้  หากผมได้มีโอกาสมาช่วยเป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการที่อยู่

ในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผมมีความยินดี ใช้ความรู้

และประสบการณ์มาช่วยสนับสนุนให้ตลอดเวลา เมื่อหน่วยงาน
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คุยเฟื่องเรื่องวิทย์

ต้องการและเท่าที่ผมมีเวลาให้พอดี ผมยินดีอยู่แล้ว ค่าตอบแทน 

ผมไม่ได้มองตรงจุดนี้  ผมมองแค่เราได้ท�างาน และสมองเรา

ได้ใช้งาน เพื่อช่วยงานของประเทศชาติ ของหน่วยงาน เท่าน้ี 

ผมก็สุขใจแล้ว

ท่าน ผวว. อยากจะฝากข้อคิดเห็น หรือค�าแนะน�าไว้ส�าหรับ
พนักงาน วว. อย่างไรบ้าง

สิ่งที่ผมอยากฝากไว้ คือ อยากให้คิดถึงการท�างาน

ขององค์กร ที่วันนี้ประเทศชาติต้องการอะไรจาก วว. และ วว. 

สามารถท�าอะไรให้ประเทศชาติได้ และเราในฐานะพนักงาน 

เราท�างานให้ วว. เต็มท่ีไหม เราทุ่มเทหรือยัง ท�าเพื่อ วว. จริง

ไหม หรือท�าเพื่อตัวเอง แค่เป็นวันๆ ไป เพื่อรักษาสถานะของ

ตัวเอง นี่คือ สิ่งท่ีเป็นหัวใจพื้นฐาน คือ ถ้าเราทุ ่มเทท�างาน

ให้กับ วว. เราจะมีความภาคภูมิใจท่ีมีส่วนช่วยในการพัฒนา

ประเทศอย่างเต็มท่ี แต่ถ้าท�างานเพื่อรักษาสถานะของตัวเอง

ไปวันๆ คือ ท่านรักษาสถานะของท่านกับครอบครัว ท่านจะ

มองตนเป็นหลัก หรือมองประเทศชาติเป็นหลัก เราในฐานะที่

เป็นพนักงาน ลูกจ้างของ วว. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาล และ

รัฐบาลเป็นเจ้าของประเทศ เพราะฉะนั้นเราต้องท�าให้เจ้าของ 

คือ ประเทศไทย ดังน้ัน อยากจะฝากว่า ให้ท่านท�างานให้กับ

ประเทศไทยมากกว่าที่จะท�างานให้กับแค่ตัวเอง การท�างานต้อง

ทุ่มเท คือ ต้องท�างานให้กับเจ้าของจริงๆ เจ้าของเป็นคนจ่าย

เงินให้เรา ต้องท�างานให้คุ้มค่า หากคิดหลักตรงนี้ ก็จะเข้าใจว่า 

ทุกวันนี้ มันก็เหมือนกระจกที่ส่องเราว่า ใครคือเจ้าของ และเรา

ต้องท�าให้ได้อย่างไรบ้าง หากเราคิดเรื่องของงานวิจัย ก็คงต้อง

หลับตามอง ฟังให้มาก เป็นผู้ฟังที่ดี แล้วมาหลับตาคิดว่า ถ้าเรา

เป็นเขา เราต้องการแบบเดียวกับเขาไหม หากไม่ต้องการตรงนั้น 

เพราะอะไร และเมื่อหาปัญหาได้ เราควรจะท�างานในทิศทางที่

ลูกค้าต้องการ และตลาดต้องการ ต้องใช้การตัดสินใจ และต้อง

ถามตัวเองก่อน รวมทั้งการศึกษาหาข้อมูล เป็นสิ่งที่จ�าเป็นอย่าง

ยิ่ง อย่าเอาความคิดของตนเป็นหลัก ทุกวันนี้ บางช้ินงาน ยังมี

ความเช่ือม่ันของตน บางทีอาจช�านาญด้านน้ี อยากจะท�างาน

ด้านนี้ แต่ต้องไปตรวจสอบและตัดสินจากส่วนที่เก่ียวข้อง คือ 

ลูกค้าและตลาด ว่าตอบสนองต่อความต้องการหรือเปล่า แล้ว

จึงตัดสินใจท�าไป ทีมงานเป็นส่ิงส�าคัญ สามัคคีคือพลังงาน 

จะท�างานได้เสร็จได้เร็ว ให้คิดถึงผลที่เสียหาย และงานที่ล่าช้า 

อีกอย่างเรื่องของการพัฒนาตัวเอง ให้ทันกับสถานการณ์

ปัจจุบัน วันนี้ เราต้องตระหนักว่า สถานการณ์ปัจจุบันมัน

เปล่ียนแปลงไปแล้ว  เราปรับตัวรองรับทันพอดีไหม  ในวันนี้ 

กฎกติกาสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไป ดังนั้น เกมต้องเปลี่ยน 

จากบทความข้างต้น เราได้เห็นถึงมุมมองและความ

คิด รวมถึงความตั้งใจที่ดีของท่าน ผวว. ในการบริหารงานด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อช่วยพัฒนาประเทศชาติอย่าง

แท้จริง การให้เกียรติ คือ หลักการบริหารงาน และหัวใจส�าคัญ 

คือ ความทุ่มเทการท�างานให้กับประเทศชาติ โดยไม่เห็นแก่

ประโยชน์ส่วนตน ในอนาคตหากโลกมีการเปลี่ยนแปลง เราควร

ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เพื่อรองรับการพัฒนา

ประเทศในอนาคตต่อไปได้อย่างยั่งยืน 
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เศรษฐกจิดจิทิลั คือ การน�าเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร หรือไอซีที (ICT : Information and Communication 

Technology) มาสนับสนุนให้เกิดการซื้อขายสินค้า การสร้าง

ผลิตภัณฑ์ และการบริการ ที่มีความสะดวกรวดเร็ว โดยใช้

ต้นทุนเท่าเดิม แต่สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น นั่นคือ มุมมองส�าหรับการ

ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ แต่หากมองในส่วนที่ช่วยในการพัฒนา

สังคมอย่างยั่งยืน ไอซีทีสามารถเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุน

กิจกรรมด้านการสื่อสารมวลชน และการศึกษาเรียนรู้อย่างไม่

สิ้นสุด เพื่อไปสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยไม่จ�ากัดเพศ อายุ ภาษา หรือ

ต�าแหน่งที่อยู่ ซึ่งปัจจุบัน เราเริ่มเห็นกิจกรรมต่างๆ บนโลก

ออนไลน์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้าและบริการบน

ระบบออนไลน์ การให้บรกิารสืบค้นข้อมลูออนไลน์ การให้บรกิาร

สิ่งพิมพ์ออนไลน์ การให้บริการดนตรีออนไลน์ เกมออนไลน์ หรือ

บทเรียนออนไลน์ 

อลิสรา  คูประสิทธิ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

คุณพร้อมหรือยัง

ปัจจุบัน เศรษฐกิจดิจิทัล หรือดิจิทัล อิโคโนมี (Digital Economy) เป็น
คำ ทีถ่กูกลา่วถงึกนัอยา่งแพรห่ลายวา่เปน็กลไกในการขับเคลือ่นพาประเทศไทยไป
สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ดังนั้น เราควรมาทำ ความเข้าใจว่า 
อะไรคือเศรษฐกิจดิจิทัล และสามารถนำ มาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้าง

เศรษฐกิจดิจิทัล
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อย่างไรก็ดี ด้วยตัวของเศรษฐกิจดิจิทัลเองนั้น อาจ

ยังไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนและมี

ประสทิธภิาพตามทีค่าดหวงัไว้ หากปราศจากความคดิสร้างสรรค์ 

หรือครีเอทีพ (Creative) และการออกแบบ หรือดีไซน์ (Design) 

นัน่คอื เราต้องมองหาจดุแขง็ในการขาย การผลติ และการบรกิาร 

ของเราให้เจอเสยีก่อน จากนัน้ จงึน�าความก้าวหน้าทางด้านดจิทิลั 

เช่น เทคโนโลยอีนิเทอร์เนต็ เทคโนโลยเีครอืข่ายไร้สาย เทคโนโลยี

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ หรือ 

คลาวด์คอมพิวติง (cloud computing) มาใช้สนับสนุนการ

สร้างสรรค์ออกแบบให้เกิดผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใหม่ๆ ที่

ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อเอื้อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว กับผู้บริโภค 

ดังที่เราได้เริ่มเห็นธุรกิจ และการให้บริการรูปแบบใหม่ๆ มากขึ้น

ในปัจจุบัน เช่น 

- การน�าหลักการซื้อขายข้าวของเครื่องใช้มือสองมาต่อ 

ยอด โดยผนวกเข้ากบัระบบซือ้ขายสนิค้าออนไลน์เดมิ และพฒันา

เป็นระบบซื้อขายของมือสองออนไลน์ 

- การน�าเทคโนโลยีการสร้างแอปพลิเคชันบนมือถือ 

มาผนวกกับระบบก�าหนดต�าแหน่งบนโลก หรือจีพีเอส (GPS 

- Global Positioning System) และเทคโนโลยีด้านแผนท่ี

ประสิทธิภาพสูง เพื่อพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันส�าหรับแจ้งเหตุ

ด่วนเหตุร้ายผ่านมือถือ 

- การน�าเทคโนโลยีการสร้างแอปพลิเคชันบนมือถือ มา

ผนวกกบั ระบบก�าหนดต�าแหน่งบนโลก และเทคโนโลยด้ีานแผนท่ี

ประสิทธิภาพสูง เพื่อพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันส�าหรับแนะน�าเส้น

ทางท่องเที่ยวและธุรกิจในท้องถิ่นที่ใช้งานง่ายสะดวก  

- การน�าเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ หรือทรีดีพรินติง 

(3D Printing) มาสนับสนุนการให้บริการพิมพ์งานแบบจ�าลอง 

3 มิติ ส�าหรับการวิเคราะห์ทางทันตกรรม การศัลยกรรม แบบ

จ�าลองใบหน้าผู้ร้าย หรือแม้แต่การสร้างอวัยวะเทียม

- การจดัสรรและให้บรกิารพืน้ทีส่�าหรบันัง่ท�างานชัว่คราว 

หรือโคเวร์ิกกงิสเปซ (Co-working Space) ท่ามกลางบรรยากาศ

สบายๆ เป็นส่วนตัว พร้อมบริการเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบ     

เครือข่ายสื่อสารที่ช่วยอ�านวยความสะดวกในการท�างาน รวมทั้ง

บริการอาหาร เครื่องดื่ม  

Punspace
http://www.punspace.com/

Muchroom
https://www.facebook.com/muchroomthailand



วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19
ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2558         

มุมไอที

- บรษิทัทางด้านเทคโนโลยทีีเ่รยีกว่า ธรุกจิเกดิใหม่ หรอื

สตาร์ตอัพ (Start up) ซ่ึงเปรียบได้กับการท�าธุรกิจต้นแบบ ที่

เริ่มจากทีมงานท่ีอาจมีคนไม่ก่ีคน ซ่ึงมีความรู้ด้านลึกในเรื่อง

ใดเรื่องหนึ่ง แต่มีความรู้ในเรื่องอื่นๆ แบบกว้างๆ ส่วนมากทีม

งานมักประกอบไปด้วย นักพัฒนาเทคโนโลยี นักออกแบบ และ

นักการตลาด จากน้ัน น�าความรู้ท่ีมีอยู่มาผนวกกับความคิดใน

การสร้างสรรค์ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ๆ การเลือก

ใช้เทคโนโลย ีและแผนธรุกจิทีช่าญฉลาดด้วยเทคนคิแบบโกรว์ท-

แฮกกิง (Growth Hacking) ที่เน้นการวิเคราะห์ การเข้าถึง และ

การขยายกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย พร้อมกบัความยดืหยุน่ในการปรบั

กระบวนทศัน์ในการด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งสม�า่เสมอ โดยใช้เงนิ

ทุนขั้นต�่า 500,000 บาท และเงินสดหมุนเวียนอย่างน้อย 1 ปี 

จนท�าให้เกิดผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ก่อให้เกิดมูลค่า สามารถดึง     

ผูส้นใจมาร่วมลงทนุเพือ่ท�าให้ธรุกจิเตบิโตต่อไปจนเกดิเป็นบรษิทั

จดทะเบียน ทั้งนี้ผู้ลงทุนในธุรกิจเกิดใหม่นี้สามารถเป็นได้ทั้งนัก

ลงทุนในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1. นักลงทุนอิสระ หรือแองเจิล อินเวสเตอร์ (Angle 

Investor) ซึ่งมักเข้าร่วมลงทุนตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นของ

การผลิตหรือการให้บริการ โดยพิจารณาจากความน่าสนใจของ

ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ แผนการตลาด และโอกาสเติบโตทาง

ธุรกิจ 

2. นักลงทนุในรปูแบบขององค์กร หรอืวซี ี(VC - Venture

Capital) ซึง่มกัเข้ามาร่วมลงทนุภายหลงัทีผ่ลติภณัฑ์ หรอืบรกิาร

เริ่มติดตลาดแล้ว 

ส�าหรบัตวัอย่างของธรุกจิเกดิใหม่ในประเทศไทยทีป่ระสบ

ความส�าเร็จในการระดมทุน ได้แก่ 

- Ookbee อีบุก (e-book) สัญชาติไทย (http://www.ookbee.com/)
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- Builk ผู้ให้บริการเครื่องมือบริหารธุรกิจก่อสร้างออนไลน์ (https://www.builk.com/th/)

- Wongnai Media แอปพลิเคชันรีวิวร้านอาหาร (http://www.wongnai.com/)
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ในส่วนของภาครฐันัน้ รฐับาลได้มกีารก�าหนดนยิามดจิทิลั

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไว้ดังนี้

“ระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีการติดต่อส่ือสาร การ

ผลิต การอุปโภคบริโภค การใช้สอย การจ�าหน่ายจ่ายแจก การ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การ

คมนาคมขนส่ง การโลจิสติกส์ การศึกษา การเกษตรกรรม การ

อุตสาหกรรม การสาธารณสุข การเงินการลงทุน การภาษีอากร 

การบริหารจัดการข้อมูลและเนื้อหา หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

และสังคมอื่นใด หรือการใดๆ ท่ีมีกระบวนการหรือการด�าเนิน

งานทางดิจิทัลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในกิจการกระจายเสียง 

กจิการโทรทศัน์ กิจการวทิยคุมนาคม กจิการโทรคมนาคม กจิการ

สือ่สารดาวเทยีม และการบรหิารคลืน่ความถี ่โดยอาศยัโครงสร้าง

พืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร รวมทัง้เทคโนโลยทีี่

มีการหลอมรวม หรือเทคโนโลยีอื่นใดในท�านองคล้ายคลึงกันใน

การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” 

ซึ่งหากมองแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 5 แนวทาง ที่

รัฐบาลได้ก�าหนดไว้ สิ่งท่ีภาครัฐสามารถด�าเนินการได้ในแต่ละ

แนวทาง มีดังนี้

1. ในส่วนของแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ดิจิทัล (Hard Infrastructure) ซึ่งหมายถึง โครงสร้างพื้นฐาน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT - Informtion Technology) 

โทรคมนาคม (Telecommunication) และการแพร่ภาพ

กระจายเสียง (Broadcast) รวมทั้งการหลอมรวมของเทคโนโลยี 

(Convergence) ทั้งสามด้านที่เป็นนวัตกรรมใหม่นั้น รัฐควรมุ่ง

เน้นในเรื่องของการจัดท�าศูนย์คอมพิวเตอร์กลางภาครัฐขนาด

ใหญ่ การให้บริการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆกลางภาครัฐ การ

เพิ่มโครงข่ายบรอดแบนด์ผ่านสายน�าสัญญาณ การเพิ่มโครงข่าย

บรอดแบนด์แบบไร้สาย  และการเพิม่จดุเชือ่มต่อเพ่ือแลกเปลีย่น

ข้อมูลอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ หรืออินเทอร์เน็ตเกตเวย์

ระหว่างประเทศ (IIG - International Internet Gateway) 

ซึ่งต้องอาศัยการลงทุนที่มูลค่ามหาศาล เนื่องจากปัจจุบัน

ประเทศไทยมีอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศอยู่เพียง 9 

ราย เท่านั้น คือ

- CAT-IIG ของ CAT Telecom

- BB Connect-IIG ของ BB Connect

- CSL-IIG ของ CS Loxinfo

- JasTel-IIG ของ JasTel

- SBN-IIG ของ Super Broadband Network

- Symphony-IIG ของ Symphony Communication

- TCCT-IIG ของ TCC Technology

- TIG-IIG ของ TRUE

- TOT-IIG ของ TOT

2. ในส่วนของแนวทางการสร้างความม่ันคงปลอดภัย 

และความเชื่อมั่นในการท�าธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Soft 

Infrastructure) นั้น รัฐควรเร่งให้มีกฎหมาย กฎระเบียบ และ

แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อรองรับความน่าเชื่อถือและความ

มัน่คงปลอดภัยของกระบวนการเช่ือมโยงข้อมลู และกระบวนการ

ประมวลผลของระบบดิจิทัลที่ใช้ในการบริหารจัดการและการ

บรกิาร ตลอดจนคุม้ครองข้อมลูและเอกสารดจิทิลัในรปูแบบต่างๆ  

รวมไปถึงการมีกฎระเบียบด้านการลงทุนและก�ากับดูแลการท�า

ธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและเป็นธรรม
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3.  ในส่วนของแนวทางโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่ส่งเสรมิการ

ให้บริการ (Service Infrastructure) นั้น ภาครัฐควรมุ่งเน้นการ

เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เกิดงานบริการ

พ้ืนฐานและงานบรกิารข้ามหน่วยงาน โดยเชือ่มโยงแบ่งปันข้อมลู

ด้านอัตลักษณ์บุคคล และประวัติส่วนบุคคลของแต่ละหน่วยงาน

จากฐานข้อมลู ID แห่งชาต ิรวมทัง้เชือ่มโยงแบ่งปันข้อมลูพืน้ฐาน

ต่างๆ และข้อมลูผลการด�าเนนิงานทีม่นียัส�าคญัตามนโยบายของ

ประเทศของแต่ละหน่วยงานไปยังศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ เพื่อ

ลดความซ�้าซ้อนของการจัดเก็บข้อมูล เกิดการแบ่งปันและใช้

ข้อมูลร่วมกัน ยังผลให้ข้อมูลทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวม

ทั้งสามารถน�าข้อมูลภาครัฐจากแหล่งต่างๆ มาวิเคราะห์ สรุปผล 

และเปิดเผยสูส่าธารณะได้ทนัต่อเหตกุารณ์และความต้องการตาม

มาตรฐานโอเพนเดตา (Open Data) 

4. ในส่วนของแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจ (Digital Economy Promotion) นั้น ภาครัฐ

สามารถส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลอย่างครบวงจร โดย

สนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการดิจิทัล (Digital Entrepreneur) 

รายใหม่ๆ ผ่านการให้ความรู้ในเรื่องของการปรับเปล่ียนวิธีการ

ท�าธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ไทย โดยกระตุ้นให้มุ่งเน้นด้าน

การแข่งขันเชิงการสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการ (Service 

Innovation) ที่ผู้บริโภคพอใจสูงสุด แทนการแข่งขันเชิงราคา

5. ในส่วนของแนวทางดิจิทัลเพื่อสังคมและทรัพยากร

ความรู้ (Digital Society) น้ัน ควรมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน

ส�าหรับบริการข้อมูลข่าวสาร และงานบริการของรัฐ บนระบบ

เครือข่ายหรือผ่านทางมือถือ เพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงได้

อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว จากทุกที่ ทุกเวลา รวมทั้ง

ส่งเสริมการลดการใช้กระดาษ และการลดการกรอกแบบฟอร์ม 

โดยสนับสนุนให้หันมาใช้ข้อมูลในรูปแบบของดิจิทัลมากขึ้นเพื่อ

ให้เกดิคลงัความรูใ้นรปูแบบดจิทิลัทีส่ามารถเข้าถงึได้ง่าย สะดวก 

และรวดเร็ว

จะเห็นได้ว่า การที่เราจะมีการด�าเนินการที่สอดประสาน

กับเศรษฐกิจดิจิทัล โดยใช้ต้นทุนเท่าเดิม แต่เพิ่มมูลค่าให้กับ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรานั้น ต้องอาศัยปัจจัยส�าคัญที่น�า

ไปสู่ความส�าเร็จซ่ึงประกอบด้วย การท่ีเรารู้จุดแข็งหรือความ

เชี่ยวชาญของธุรกิจของเรา การท่ีเรารู้ความต้องการของกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมาย แนวความคิดในการออกแบบสร้างสรรค์ผลิต-

ภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ และการรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

อย่างเหมาะสมนั่นเอง 
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 วิทย์แอนด์เวิลด์วิทย์แอนด์เวิลด์

แม่น�้ำ พลังงำน และควำมมั่นคงทำงอำหำร
สิ่งที่ต้องจัดกำรและพัฒนำไปพร้อมกัน

	 แม่น�้ำ	 พลังงำน	 และควำมมั่นคงทำงอำหำร	 นับเป็น

เรือ่งส�ำคญัส�ำหรบักำรพฒันำสงัคมและประเทศ	โดยเฉพำะอย่ำง

ยิ่งพลังงำน	 ซึ่งนับเป็นเรื่องจ�ำเป็นส�ำหรับชีวิตมนุษย์ในปัจจุบัน	

คณะกรรมกำรแม่น�้ำโขง	(Mekong River Commission. MRC) 

ได้จัดให้มีกำรประชุมวิชำกำรขึ้น	 เมื่อเดือนเมษำยน	ค.ศ.	 2014	

เพือ่อภปิรำยกนัถงึควำมร่วมมอืด้ำนน�ำ้	พลงังำนและอำหำร	ทีก่รงุ 

โฮจิมินห์	 ในเวียดนำม	 กำรประชุมนี้	 มีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้	 4	

ประเทศในลุ่มน�้ำแม่โขงได้มำแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กัน	 และ

เรียนรู้ร่วมกนัเกีย่วกบักำรจดักำรด้ำนน�ำ้	พลงังำน		และอำหำรของ

ประเทศต่ำงๆ	ทั่วโลก	ที่ใช้แม่น�้ำร่วมกัน	กำรประชุมนี้	มีประเด็น

ในกำรอภิปรำย	คือ	กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	และกำรจัดกำรแม่น�้ำ

ที่เป็นพรมแดนระหว่ำงประเทศ	 หรือหลำยประเทศใช้ร่วมกัน	

(transboundary	water	development)	ส�ำหรบัประเทศไทย	ที่

เห็นได้ชัดเจน	คือ	แม่น�้ำโขง	ซึ่งใช้ร่วมกันในหลำยๆ	ประเทศ	โดย

มีต้นก�ำเนิดจำกเทือกเขำหิมำลัย	 ไหลผำ่นมณฑลชิงไห	่ ประเทศ

จีน	และบริเวณที่รำบสูงธิเบต	ไหลลงสู่ทะเลจีนใต้	ผ่ำนประเทศ

จนี	ประเทศลำว	ประเทศพม่ำ	ประเทศไทย	ประเทศกมัพชูำ	และ

ประเทศเวยีดนำม	ประชำกรของแต่ละประเทศต่ำงอำศยัแม่น�ำ้โขง

ดร.นฤมล รื่นไวย์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

35  หมู่ที่ 3  เทคโนธานี  ต�าบลคลองห้า  อ�าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120
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ในกำรด�ำรงชวีติอย่ำงกว้ำงขวำง		ในสมยัทีท่รพัยำกรธรรมชำตยิงั

มีเหลือเฟือส�ำหรับทุกคน	 ประชำกรของประเทศต่ำงๆ	 ที่อำศัย

อยู่บริเวณที่รำบลุ่มแม่น�้ำโขงจึงไม่ได้รู้สึกถึงควำมเปลี่ยนแปลง	

หรือผลกระทบต่ำงๆ	 ที่จะได้รับจำกกำรจัดกำรลุ่มน�้ำ	 แต่เมื่อวิถี

กำรด�ำรงชีวิตเปลี่ยนไป	สภำพแวดล้อม	หรือสภำพดินฟ้ำอำกำศ

ที่เปลี่ยนแปลง	 ท�ำให้กำรใช้แม่น�้ำร่วมกัน	 ส่งผลกระทบซ่ึงกัน 

และกันมำกยิ่งขึ้น		ปัญหำที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	คือ	ประเทศจีน	ซึ่ง

เป็นประเทศต้นน�้ำ	 หรือแหล่งก�ำเนิดของแม่น�้ำโขง	 (หรือแม่น�้ำ

ล้ำนช้ำง)	 ได้พยำยำมใช้ประโยชน์จำกแม่น�้ำในด้ำนต่ำงๆ	 ไม่ว่ำ	

จะเป็นกำรสร้ำงเข่ือน	 	 และกำรผันน�้ำจำกแม่น�้ำไปใช้ในภำค

กำรเกษตร	ภำคอุตสำหกรรม	และภำคพลังงำนอย่ำงไม่ค�ำนึงถึง

ประเทศปลำยน�ำ้		รวมท้ังกำรน�ำพลงัน�ำ้ไปผลติกระแสไฟฟ้ำ	เพือ่

ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำกรทีต้่องกำรใช้ไฟฟ้ำมำกขึน้	

โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในภำวะโลกร้อน	ภำวะกำรผันน�้ำไปใช้เหลำ่นี้

ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อวิถีธรรมชำติของประชำกรสัตว์น�้ำ	 และ

ระบบนิเวศวิทยำ	นอกจำกนั้น	ปัญหำที่เกิดขึ้นตำมมำ	เช่น	กำร

เกิดมลภำวะและกำรท�ำประมงเชิงอุตสำหกรรม	 เป็นต้น	 กล่ำว

กันว่ำ	 ประเทศจีนมีโครงกำรสร้ำงเข่ือนส�ำคัญๆ	 อีกมำกเพื่อน�ำ

พลังน�้ำไปใช้ประโยชน์ดังกล่ำว	ไม่เฉพำะแม่น�้ำโขงเท่ำนั้น	แต่ใน

แม่น�้ำสำละวินด้วย	ซึ่งโครงกำรต่ำงๆ	นี้	ล้วนมีผลกระทบต่อกำร

ลดปริมำณน�้ำในเขื่อนภูมิพล	จังหวัดตำก	ของประเทศไทย

	 ดงันัน้	ประเทศทีไ่ด้รบัผลกระทบ	จงึต้องหนัมำให้ควำม

สนใจและศึกษำเรื่องนี้อย่ำงจริงจัง	 โดยเชื่อมโยงแหล่งน�้ำ	แหล่ง

พลังงำน		และแหล่งอำหำรเข้ำด้วยกนั	เนือ่งจำกเป็นส่ิงทีเ่กีย่วข้อง

กันในกำรด�ำเนินชีวิตของประชำกรในประเทศต่ำงๆ	ซึ่งปัจจัยทั้ง

สำมอย่ำงนี้	 จะต้องอยู่ในสภำวะที่ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงได้	 น�ำ

ไปใช้ได้	 และเป็นแหล่งป้อนให้แก่มนุษยชำติอย่ำงเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน	 ในกำรสร้ำงควำมยั่งยืนให้กับปัจจัยสำม

ประกำรดังกล่ำว	 นอกจำกจะต้องหำเทคโนโลยีมำช่วยส่งเสริม

ด�ำเนินกำรแล้ว	เรื่องของแนวคิดในกำรด�ำเนินกำรก็นับเป็นเรื่อง

ส�ำคัญ	และในเรือ่งของกำรใช้ลุ่มน�ำ้ร่วมกนั	 เรือ่งของกำรบรูณำกำร

จึงส�ำคัญที่สุด

	 เรื่องของน�้ำ	พลังงำน	และอำหำรซึ่งนับเป็นทรัพยำกร

จำกพื้นดิน	 (land	 resources)	 มีควำมเกี่ยวข้องกันในประเด็น

ต่ำงๆ	คือ

•	 กำรใช้น�้ำส่วนใหญ	่หรือประมำณ	90%	เป็นไปเพื่อ

กำรชลประทำนในพื้นที่แห้งแล้ง	 และยังใช้น�้ำใน

กำรก่อก�ำเนิดพลังงำนได้อีกด้วย	เช่น	ไฟฟ้ำพลังน�้ำ	

หรือใช้ในกำรหล่อเย็นของระบบต่ำงๆ	 ในโรงงำน

ผลิตไฟฟ้ำ	
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•	 พลังงำนเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรน�ำน�้ำไปแจกจ่ำย

ใช้สอย	 เช่น	 ระบบผลิตน�้ำประปำนั้น	 ต้นทุนส่วน

ใหญ่	 ก็คือ	 ต้นทุนของพลังงำนที่ใช้ในกำรผลิต

น�้ำ	 และพลังงำนยังมีควำมจ�ำเป็นในกระบวนกำร

ผลิตอำหำรเพื่อป้อนให้กับมนุษยชำติ	 กล่ำวได้ว่ำ	

พลงังำนนบัเป็นปัจจยัทีจ่�ำเป็นในกระบวนกำรต่ำงๆ	

เช่น	กำรชลประทำน	กำรผลติน�ำ้	และกำรแจกจ่ำยน�ำ้

•	 ทรัพยำกรจำกพื้นดินนั้น	ส่วนหนึ่งหมำยถึง	อำหำร	

ซ่ึงเป็นวงจรท่ีส�ำคัญของน�้ำ	 ท�ำให้ได้มำซึ่งผลผลิต

ทำงกำรเกษตร	 และท�ำให้ได้มำซึ่งพลังงำนจำกพืช	

(biofuels)

	 จะเห็นว่ำ	 ควำมเกี่ยวข้องของทั้งสำมปัจจัยในด้ำน

กำรน�ำไปใช้ในชีวิตจริง	 มักจะน�ำไปสู่กำรใช้ทรัพยำกรน�้ำอย่ำง

ไม่ระมัดระวัง	 หรือใช้โดยไม่ค�ำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตำม

มำ	 เช่น	 มลภำวะของน�้ำผิวดินและน�้ำบำดำล	 	 กำรขำดแคลน

ทรัพยำกรน�้ำเพื่อใช้ในด้ำนต่ำงๆ	นอกจำกกำรบริโภค	และควำม

เสียหำยที่จะเกิดขึ้นกับระบบนิเวศโดยรวม	ดังนั้น	กำรจัดกำรน�้ำ

จงึจ�ำเป็นจะต้องค�ำนงึถงึทัง้ด้ำนปรมิำณและคณุภำพ	เพรำะหำก

น�ำ้มมีลภำวะเสยีแล้ว		ย่อมส่งผลต่อปรมิำณน�ำ้ทีจ่ะสำมำรถน�ำมำ

ใช้ด้วยเช่นกนั	กำรใช้แหล่งน�ำ้ร่วมกนัระหว่ำงประเทศ	เป็นปัญหำ

ส�ำคัญที่จะต้องร่วมมือกันจัดกำรโดยมุ่งกำรจัดกำรในภำพรวม	

ไม่ใช่เพียงแค่ประเทศใดประเทศหนึ่ง

ส่วนด้ำนพลังงำนนั้น	 ก็จะต้องมีกำรปรับโครงสร้ำงกำร

พัฒนำระบบพลังงำนที่ท�ำให้แต่ละประเทศสำมำรถใช้พลังงำน

ได้อย่ำงเตม็ประสิทธภิำพ	ร่วมกันใช้พลังงำนทดแทน	หรอืร่วมกนั

แก้ปัญหำกำรใช้น�ำ้อย่ำงไร้จดุมุง่หมำย	หรอืขำดกำรดแูลคณุภำพ

น�้ำ	เช่น	กำรสร้ำงโรงงำนไฟฟ้ำพลังน�้ำที่มำกเกินไป	หรือกำรปลูก

พืชพลังงำนมำกเกินไปอย่ำงไร้ขอบเขต	 ด้วยคิดว่ำจะแก้ปัญหำ

กำรขำดแคลนพลังงำน	 แต่ไม่ค�ำนึงถึงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	 ใน

ระยะยำว	นอกจำกนัน้	ยงัมปัีญหำเรือ่งของกำรเปลีย่นแปลงสภำพ

ภูมิอำกำศ	(climate	change)	ซึ่งมีผลกระทบในทำงลบต่อกำร

จัดกำรน�้ำและกำรเกษตรกรรมในหลำยๆ	พื้นที่	 และยังส่งผลต่อ

เนื่องไปถึงด้ำนพลังงำนและควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำร	 ซึ่งมีผล

ต่อกำรอยู่อำศัย/อพยพย้ำยถิ่นของประชำกรในแต่ละแหล่ง	กำร

ขยำยตัวของเมือง	 และกำรเปลี่ยนแปลงของรูปแบบกำรบริโภค	

กล่ำวได้ว่ำ	 ทรัพยำกรแหล่งน�้ำเป็นส่วนประกอบส�ำคัญของผล 

กระทบทีไ่ด้รบัจำกกำรเปล่ียนแปลงของสภำพดนิฟ้ำอำกำศ		โดย
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เฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนควำมม่ันคงของอำหำร	 ดังนั้น	 กำรจัดกำร

แหล่งน�ำ้จงึต้องค�ำนงึถงึกำรเปลีย่นแปลงของสภำพภมูอิำกำศด้วย

เช่นกัน	 ปัญหำต่ำงๆ	 ที่เกิดข้ึนจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพ 

ภมูอิำกำศ	ทัง้ภยัแล้ง	 หรอืน�ำ้ท่วมสะท้อนให้เหน็ถงึควำมอ่อนแอ

ของระบบนิเวศและระบบกำรด�ำรงชีพของมนุษย์	 รวมถึงขำด

กำรเตรียมพร้อมท่ีจะจัดกำรกับสภำพภูมิอำกำศที่หลำกหลำย	

ซึ่งโดยส่วนมำกแล้ว	คือ	ควำมแปรปรวนของดินฟำ้อำกำศอยำ่ง

สุดขั้ว	 ท�ำให้เกิดเหตุกำรณ์รุนแรงทำงธรรมชำติมำกขึ้น	 ท�ำให้

เกิดควำมเสี่ยงทำงสภำพภูมิอำกำศ	 ซึ่งกำรแก้ปัญหำที่ดีที่สุด	

คือ	 แต่ละประเทศจะต้องมีกำรวำงแผนร่วมกันในกำรจัดกำร

ทรัพยำกรน�้ำเพื่อให้เกิดกรอบควำมร่วมมืออยำ่งอย่ำงยืน

ส�ำหรบัประเทศทีใ่ช้แม่น�ำ้	หรอืแหล่งน�ำ้ร่วมกนั		จะต้องมี

จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำแหล่งน�้ำอย่ำงยั่งยืน	ขอบเขตของกำร

พัฒนำนี้ควรครอบคลุมถึงคุณภำพน�้ำโดยรวม	กำรจัดกำรน�้ำเสีย	

ภยัพบิตัทิีเ่กดิจำกน�ำ้หรอืเกีย่วข้องกบัน�ำ้	รวมทัง้ธรรมำภิบำลด้ำน

น�้ำ		(กำรใช้แหล่งน�้ำร่วมกันอย่ำงเป็นธรรม)		ทั้งนี	้จะต้องค�ำนึง

ถึงชั้นหินอุ้มน�้ำ	(aquifer)	ซึ่งนับเป็นแหล่งทรัพยำกรน�้ำที่ส�ำคัญ	

แสดงควำมสัมพันธ์กันระหวำ่งน�้ำผิวดินและน�้ำบำดำล

ควำมร่วมมือที่ส�ำคัญ	คือ	

•	 กำรสร้ำงควำมรับรู้และควำมรู้ร่วมกันในทุกภำค

ส่วนที่เกี่ยวข้อง	เพื่อกำรตัดสินใจอยำ่งถูกต้อง

•	 กำรบ่งช้ีช่องทำง/โอกำสเพือ่สร้ำงควำมร่วมมอืด้ำน

ต่ำงๆ	ร่วมกัน	รวมทั้งกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ	ที่จะเป็น

อปุสรรคต่อกำรร่วมแรงร่วมใจ	กำรหำจดุสมดลุร่วม

กันที่ต่ำงฝำ่ยต่ำงได้ประโยชน์	รวมทั้งผนึกก�ำลังกัน

ใช้ทรัพยำกร

•	 กำรส่งเสรมิกำรเจรจำกนัระหว่ำงผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

ที่เกี่ยวข้องในแต่ละภำคส่วน

•	 กำรแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละประเทศ

•	 กำรสรำ้งสมรรถนะที่เข้มแข็งของแต่ละประเทศ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับควำมร่วมมือ	 เช่น	 กำรเปิดโต๊ะ

เจรจำร่วมกันในภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 เกี่ยวกับกำรประเมิน

สถำนกำรณ์สิง่แวดล้อมและแหล่งน�ำ้	กำรก�ำหนดแผนกำรพฒันำ
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และยทุธศำสตร์		กำรพฒันำด้ำนต่ำงๆ	อย่ำงเชือ่มโยงกนั	เช่น	กำร

ชลประทำน	กำรลงทนุด้ำนพลงังำน	กำรคำดกำรณ์เกีย่วกบัสภำพ

ภูมิอำกำศที่เปลี่ยนแปลง	ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น	และกำรสร้ำง

ควำมสมดลุในกำรพฒันำ	ประเทศหลำยๆ	ประเทศ	ได้ตัง้เป้ำกำร

พฒันำไปสูก่ำรลดปรมิำณกำรปล่อยคำร์บอน	รวมทัง้กำรพยำยำม

แก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบมำจำกสภำพภูมิอำกำศที่เปลี่ยนแปลง	

และกำรประหยัดกำรใช้ทรัพยำกร	ซึ่งจะต้องมีควำมเชื่อมโยงกัน	

และด�ำเนินกำรไปควบคู่กัน	เพื่อหำวิธีปฏิบัติที่ดีกว่ำ	

นอกจำกนัน้	ในกำรพฒันำสิง่แวดล้อมและแหล่งน�ำ้อย่ำง

ยั่งยืน	ยังต้องค�ำนึงถึง

•	 อัตรำกำรเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็วของประชำกร

•	 กำรท�ำกำรเกษตรในพื้นท่ีให้หนำแน่นมำกขึ้น	 เพื่อ

รองรับประชำกรที่เพิ่มมำกขึ้น

•	 ควำมต้องกำรบริโภคและใช้น�้ำของภำคประชำชน

และภำคอุตสำหกรรม

•	 ควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์บำงด้ำนที่ไม่เป็น

รูปธรรม

•	 กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ	ซึ่งอำจท�ำให้เกิด

ภัยพิบัติต่ำงๆ	เช่น	น�้ำท่วม	เป็นต้น

กล่ำวได้ว่ำ	 ระบบนเิวศมผีลต่อกำรท�ำมำหำกนิ	หรือรำยได้

ของประชำกร	 ดังนั้น	 ระบบนิเวศที่ไม่มีกำรจัดกำรแหล่งน�้ำที่

ดีมักจะท�ำให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องไปยังพลังงำน	 กำรขนส่ง	

น�้ำที่ใช้บริโภค	 และกำรใช้ประโยชน์จำกตะกอนลุ ่มน�้ำและ

ดินดอนสำมเหล่ียมปำกแม่น�้ำ	 (delta)	 ซ่ึงมีผลต่อกำรด�ำรงชีวิต

ของมนุษย์ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรเปลี่ยนเส้น

ทำงกำรไหลของน�้ำตำมธรรมชำติ	 กำรลดปริมำณลงของน�้ำและ

ดินตะกอนลุ่มน�้ำที่มีประโยชน์ต่อกำรผลิตพืชผลทำงกำรเกษตร		

หรืออำจเป็นภำวะที่ท�ำให้เกิดภัยพิบัติน�้ำท่วม

กำรจัดกำรด้ำนชั้นหินอุ้มน�้ำซึ่งใช้ร่วมกันระหว่ำงประเทศ	

นบัว่ำมคีวำมส�ำคญัเช่นกนั	แต่ในควำมเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้ท่ัวโลก	คอื	

มีกำรใช้น�้ำจำกช้ันหินนี้กันอย่ำงมำกมำยเกินควำมจ�ำเป็น	 ส่งผล

ท�ำให้ปริมำณน�้ำใต้ดินลดลงอยำ่งรวดเร็ว	เกิดปัญหำดินเค็ม	ต้อง

ใช้พลงังำนมหำศำลมำกขึน้มำสกดัน�ำ้เอำไปใช้	อกีท้ังรำคำพชืผลท่ี

สูงขึน้	เน่ืองจำกกำรจดักำรน�ำ้ไม่ด	ีบทสรปุของประเทศต่ำงๆ	เช่น	

แอลจีเรีย	ลิเบีย	และตูนิเซีย	กลุ่มหนึ่ง	กับอำร์เจนตินำ	ปำรำกวัย	

บรำซลิ	และอุรกุวยั	ทีม่กีำรใช้แหล่งชัน้หนิอุม้น�ำ้ร่วมกนั	สำมำรถ
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สรุปเป็นแนวทำงในกำรจัดกำรได้ดังนี้	คือ

•	 มีโครงกำรกำรจัดกำรชั้นหินอุ ้มน�้ำร่วมกันจำก

สมำชิกประเทศตำ่งๆ	ทั้งนี้	แค่ระดับประเทศไม่พอ	

ต้องลงลกึถงึระดบัท้องถิน่	รวมทัง้ต้องมกีจิกรรมส่ง

เสรมิควำมร่วมมอืและกำรเฝ้ำระวงัร่วมกนั	โดยอำจ

ท�ำเป็นแผนระยะสั้น	ระยะยำว	กำรลงนำมในสนธิ

สัญญำ	หรือข้อตกลงร่วมกัน

•	 มีกำรตั้งคณะที่ปรึกษำซึ่งเป็นผู ้แทนของสมำชิก

ประเทศต่ำงๆ	ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

•	 มกิีจกรรมเวทเีสวนำ	ในทุกระดบัของผูม้ส่ีวนได้ส่วน

เสยี	เพือ่ให้อภปิรำยถงึปัญหำและแนวทำงกำรแก้ไข	

รวมทั้งข้อเสนอแนะในกำรใช้ประโยชน์ร่วมกัน

•	 มีกำรให้ควำมรู้และบริหำรจัดกำรแหล่งชั้นหินอุ้ม

น�้ำ	 ด้วยหลักกำรทำงวิชำกำรอย่ำงเป็นระบบ	 รวม

ท้ังมีกำรใช้เทคโนโลยีกำรสื่อสำรเข้ำมำช่วยเพื่อ

กำรตัดสินใจอย่ำงฉับไว	และกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล

กันอยำ่งทั่วถึง

ในกำรพัฒนำกำรใช้แหล่งน�้ำร่วมกันนี้	 จะต้องค�ำนึงถึง

ผลกระทบทั้งทำงสิ่งแวดล้อมและทำงสังคม	 เช่น	 เรำอำจพูดถึง

กำรน�ำพลังน�้ำไปใช้ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ	 แต่ก็ต้องไม่ลืมที่จะ

พูดถึงกำรด�ำรงชีวิตอยู่ของปลำและสัตว์น�้ำอื่นๆ	ในแหล่งน�้ำ	กำร

คมนำคมขนส่ง	รวมท้ังผลกระทบทีชุ่มชน	หรอืมนษุย์จะได้รบัด้วย	

จึงจะขึ้นชื่อว่ำ	 เป็นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	 ยกตัวอย่ำงเช่น	 กำร

ด�ำรงชีวิตอยู่ของปลำในแม่น�้ำโขง	หลำยๆ	ชำติที่ใช้แม่น�้ำโขงร่วม

กันรู้ดีว่ำ	ปลำในแม่น�้ำโขงนั้นมีหลำยชนิด	หลำยพันธุ์	และมิได้มี

แหล่งอยู่อำศัยในสำยน�้ำของประเทศใด	 ประเทศหนึ่ง	 แต่หำกมี

กำรเดนิทำง	อพยพไปตลอดล�ำน�ำ้	แต่ในปัจจบุนั	ปลำในธรรมชำติ

ของล�ำน�้ำโขงได้ลดจ�ำนวนลงอย่ำงรวดเร็ว	 อันเนื่องมำจำกกำร

สร้ำงเขื่อน	ซึ่งกีดขวำงเส้นทำงอพยพโยกย้ำยของปลำ	ดังนั้น	จึง

มีผลกระทบเป็นทอดๆ	 ไปถึงโครงข่ำยอำหำรในล�ำน�้ำโขง	 ท�ำให้

ยิ่งลดจ�ำนวนของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ	ในแม่น�้ำ	และที่ส�ำคัญมีผลในเชิง

เศรษฐกจิ	ท�ำให้อตุสำหกรรมกำรประมงและธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบั

ปลำในแม่น�้ำโขงต้องลดจ�ำนวนลงเช่นกัน	 และอำจมีผลกระทบ

ต่อเนื่องไปถึงภำคกำรผลิตอื่นๆ	 เช่น	 เมื่อปลำไม่พอเพียงต่อกำร

บริโภค	ก็ต้องหันไปเลี้ยงสัตว์อื่นเป็นอำหำร	 เช่น	 เลี้ยงวัว	ควำย	

เป็ด	 ไก่	 ฯลฯ	 ท�ำให้เกิดปัญหำโลกร้อนจำกกำรปล่อยก๊ำซเรือน

กระจกเพิ่มขึ้น	เป็นต้น	

กำรเปล่ียนแปลงของสภำพภมูอิำกำศ	อำจเกดิขึน้ในดนิแดน

ที่ใช้แหล่งน�้ำร่วมกัน	 ทั้งในระยะส้ันและระยะยำว	 ในระยะสั้น	

สภำพภูมิอำกำศอำจเกิดกำรเปล่ียนแปลงต่ำงๆ	 	 สภำวะอำกำศ

ที่แปรปรวน	เห็นได้ชัดในระยะสั้นๆ	เช่น	พำยุ	อุณหภูมิที่ร้อนขึ้น	

หรอืเยน็ลง		แต่กำรเปลีย่นแปลงของสภำพภมูอิำกำศในระยะยำว	

จะท�ำให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงกว่ำ	 เช่น	 ระดับน�้ำทะเลท่ีสูงขึ้น	

และกำรเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่มีผลต่อระบบน�้ำ	กำรเกษตร	

ระบบนิเวศ	 และสุขภำวะของมนุษย์	 ดังนั้น	 ในกำรแก้ไขสภำวะ

แปรปรวนของอำกำศในระยะสั้นๆ	 จึงยังไม่เพียงพอ	 แต่จะต้อง

ค�ำนึงถึงปัญหำในระยะยำวด้วย	 นอกจำกนั้น	 ประเทศต่ำงๆ	 ใน

ลุ่มน�้ำเดียวกัน	ยังต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในกำรจัดกำรลุ่มน�้ำ	เพื่อ

ให้เกดิกำรแบ่งปันผลประโยชน์ทีล่งตวัทัง้ในระดบัสำกลและระดบั

ภมูภิำค	รวมทัง้ในกรณทีีจ่ะต้องลงทนุร่วมกนัในกำรบรหิำรจดักำร

ลุม่น�ำ้และผลกระทบทีเ่กดิขึน้จำกสภำพภมูอิำกำศทีเ่ปลีย่นแปลง

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศแบบรุนแรงสุดขั้ว	หรือ

เกิดกำรแปรปรวนอย่ำงหนัก	จะส่งผลให้เกิดน�้ำท่วม	หรือภัยแล้ง	

ซึง่ก่อควำมเสยีหำยร้ำยแรงต่อกำรด�ำรงชวีติของมนษุย์	โดยเฉพำะ

ในด้ำนกำรเกษตร	 นอกจำกนั้น	 กำรเพิ่มปริมำณมำกขึ้นของน�้ำ

ทะเล	ท�ำให้น�้ำทะเลไหลเข้ำมำตำมแม่น�้ำ	คู	คลองน�้ำจืด	และก่อ

ให้เกิดผลเสียต่อพืชผลทำงกำรเกษตรเช่นกัน	และยังท�ำให้ระบบ

นิเวศเสื่อมโทรมลง	 ดังนั้น	 ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรแหล่งน�้ำ

ระหว่ำงประเทศ	จงึต้องร่วมมอืกนัมองหำยทุธศำสตร์ทัง้ระยะสัน้

และระยะยำว	เช่น	กำรจัดกำรกับปัญหำน�้ำท่วมและภัยแล้ง	จะ

ต้องมีแผนเกี่ยวกับกำรกักเก็บน�้ำ	 เพื่อน�ำมำใช้อย่ำงเหมำะสมใน

แต่ละช่วงฤดู	 อย่ำงไรก็ตำม	 กำรกักเก็บน�้ำ	 ไม่ใช่เพียงกำรสร้ำง

เขื่อนอยำ่งเดียว	 	 แต่จะต้องมีกำรด�ำเนินกำรในกำรใช้ประโยชน์
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จำกสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	เช่น	กำรใช้ประโยชน์	หรือจัดกำรกับพื้นที่

ชุ่มน�้ำ	 กำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์จำกท่ีดินในพื้นที่ที่มีน�้ำท่วม

ซ�้ำซ้อน	เป็นต้น	นอกจำกนั้น	จะต้องมีแผนเตรียมกำรรองรับกำร

เกดิผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงของสภำพภมูอิำกำศในระยะ

ยำวด้วย	โดยเฉพำะภำวะควำมรนุแรงทำงธรรมชำตต่ิำงๆ	เช่น	ฝน

ตกหนักจนท�ำให้เกิดน�้ำท่วม	หรือภำวะขำดฝน	ท�ำให้เกิดภัยแล้ง

ในระยะยำว	 ระบบกำรเตือนและกำรวำงแผนแก้ปัญหำในระยะ

ยำวจึงเป็นเรื่องส�ำคัญ	 กำรร่วมมือกันระหว่ำงประเทศจึงเป็น

ควำมจ�ำเป็น	 เพรำะจะท�ำให้มีกำรพัฒนำ	 หรือกำรแก้ปัญหำใน

องค์รวมร่วมกัน	พร้อมทั้งยังมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู	้เทคโนโลยี

ในภูมิภำคนั้นๆ	

ปัญหำส�ำคัญ	อีกประกำรหนึ่งที่เกิดจำกสภำพภูมิอำกำศ

เปลี่ยนแปลง	คือ	ระดับน�้ำทะเลที่สูงขึ้น	ท�ำให้เกิดกำรรุกล�้ำของ

น�้ำเค็มเข้ำไปในระบบน�้ำจืด	 ทั้งผืนน�้ำ	 ผืนดิน	 และช้ันหินอุ้มน�้ำ	 

ปัญหำที่จ�ำเป็นต้องมีกำรแก้ไข	คือ	ด้ำนโครงสร้ำง	กำรฟื้นฟูพื้นที ่

ที่ถูกน�้ำเค็มหรือน�้ำกร่อยท่วม	 กำรค้นหำพันธุ์พืชที่ทนน�้ำกร่อย	

รวมทั้งกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่หน่วยงำนที่รับผิดชอบดูแล

ด้ำนนี้	ดังนั้น	กำรร่วมมือกันในกำรจัดกำร	จะท�ำให้ลดปัญหำกำร

ทุ่มเงินแก้ปัญหำแบบแยกส่วน	 แต่ไม่ได้ผลเท่ำที่ควร	 แทนที่จะ 

ร่วมมือกันแก้ปัญหำแบบองค์รวม

กำรแก้ปัญหำสภำพกำรเปลี่ยนแปลงทำงภูมิศำสตร์	 ยัง

ต้องอำศัยควำมร่วมมือร่วมแรงกันในระยะยำวแบบมีส่วนใน

กำรรับผิดชอบร่วมกัน	ในหลำยๆ	พืน้ทีข่องโลก	ใช้ช่องทำงกำรแต่ง

ตั้งเป็นคณะท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงประเทศ	 	 และวำงแผนกำร 

ด�ำเนินงำนเพื่อมุ่งสู่ควำมส�ำเร็จ	 โดยมุ่งเน้นทั้งประเด็นควำม 

ร่วมมือกันทำงวิชำกำร	และกำรบริหำรองค์กรที่เกี่ยวข้องให้เป็น

ระบบธรรมำภิบำล	ประเด็นธรรมำภิบำล	ประกอบด้วย	กำรแลก

เปลี่ยนประสบกำรณ์ระหว่ำงกันและกัน	 แนวทำงกำรบริหำร

จัดกำรเชิงปรับเปล่ียน	 (adaptive	management)	 และกำร

พัฒนำกำรสรำ้งควำมเข้มแข็งให้แก่องค์กรที่เกี่ยวข้อง		กำรสร้ำง

ควำมตระหนกัรูถ้งึปัญหำ	กำรท�ำวจิยัร่วมกนั	กำรสร้ำงนวตักรรม

ร่วมกนั	กำรลงทนุร่วมกนัในโครงกำรขนำดใหญ่เพ่ือแก้ปัญหำ	ทำง

แก้ปัญหำต่ำงๆ	เหล่ำนี้	จะต้องค�ำนึงถึงผลกระทบหรือประโยชน์

ที่สังคมจะได้รับในระยะยำวอีกด้วย	เช่น	สิ่งที่สังคมได้เรียนรู้จำก

ปัญหำที่เกิดขึ้น	และจะวำงบทบำทในกำรแก้ปัญหำอย่ำงไร

กล่ำวโดยสรุปแล้ว	 กำรบริหำรจัดกำรน�้ำ	 พลังงำน	 และ

ควำมมั่นคงทำงอำหำรจะต้องด�ำเนินไปควบคู่กันอยำ่งมีนโยบำย

ก�ำกับ	 เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจที่จะร่วมมือกัน	 และนับเป็นสิ่ง

ท้ำทำยในกำรเข้ำมำรวมกันของหลำยภำคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง	 และ

ถ้ำจะให้ดแีล้ว	จะต้องมมีำตรกำรทีท่�ำให้เกดิกำรปฏบิตั	ิและควำม

ร่วมมืออย่ำงจริงจัง	 นอกจำกนั้น	 ควรจะต้องค�ำนึงถึงกำรพัฒนำ

ในส่วนอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรน�้ำด้วย	 เช่น	 ด้ำน

กำรขนส่งคมนำคม	ด้ำนสุขภำพและด้ำนอุตสำหกรรม	เป็นต้น

	 กำรพัฒนำให้เกิดควำมยั่งยืน	 จะต้องค�ำนึงถึงปัจจัย

ต่ำงๆ	 ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน	 รวมถึงท่ำทีในกำรเจรจำ

ระหว่ำงประเทศ	 หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภำคส่วนต่ำงๆ	
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รวมทัง้สถำบนัหรอืองค์กรทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	ในบำงประเทศองค์กร

ต่ำงๆ	ทีเ่ข้ำมำเก่ียวข้อง	มทีัง้องค์กรทีเ่ก่ียวกับกำรผลิตไฟฟ้ำพลังน�ำ้	

กำรใช้น�้ำของครัวเรือน	กำรเดินเรือ	กำรประมงพื้นบำ้นในล�ำน�้ำ	

กำรเพำะเล้ียงสัตว์น�้ำ	 และกำรท่องเท่ียว	 รวมทั้งระบบควำม 

หลำกหลำยทำงชวีภำพต่ำงๆ	รฐับำลของแต่ละประเทศจะต้องจดั

ท�ำข้อแนะน�ำ	(guidelines)	และกรอบในกำรปฏบิตั	ิ(operational	

frameworks)	 รวมทั้งเครื่องมือต่ำงๆ	 ที่จ�ำเป็น	 หรือมีกำร

ออกแบบโมเดลที่มีประสิทธิผล	 ซึ่งควรจะเป็นโมเดลของกำรมี 

ส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำให้เกิดควำมสมดุล	

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนตั้งแต่ขนำดเล็กขึ้นมำ	 เพื่อให้

ครอบคลุมกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบอยำ่งทั่วถึง	ที่ส�ำคัญ	คือ	จะ

ต้องมีกำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำน	 หรือโครงกำรที่เที่ยงตรง		

เพ่ือตรวจสอบแนวทำงกำรพฒันำว่ำเป็นไปอย่ำงย่ังยนืหรอืไม่	โดย

พิจำรณำทั้งผลกระทบท่ีเกิดขึ้นท้ังในด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคม	

เพื่อท�ำให้กำรพัฒนำเป็นไปตำมแนวทำงที่ต้องกำร	และจะต้องมี

มำตรกำรแก้ไขและป้องกัน	กรณีที่กำรพัฒนำไม่เป็นไปตำมแบบ

ที่ได้มีกำรออกแบบไว	้หรือเบี่ยงเบนไปจำกผลที่ต้องกำร

ปัญหำส�ำคัญเร่งด่วนท่ีจ�ำเป็นต้องมีแผนกำรรองรับ	 คือ	

กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ	 ต้องให้ควำมส�ำคัญกับ

ควำมเสี่ยงอันเนื่องมำจำกสภำพภูมิอำกำศ	 เพื่อลดกำรเกิดจุด

อ่อนให้มำกที่สุด	 และปรับตัวให้เข้ำกับสภำพภูมิอำกำศที่หลำก

หลำย	 แต่ละประเทศที่เก่ียวข้องในลุ่มน�้ำ	 จะต้องมีควำมร่วมมือ

กนัอย่ำงจรงิจงัในกำรแบ่งปันควำมเสีย่งร่วมกนั	และหำทำงแก้ไข

ร่วมกนั	รวมท้ังเรือ่งของกำรลดต้นทนุในกำรแก้ปัญหำ	และได้รับ

ผลประโยชน์อย่ำงเท่ำเทียมกัน	กำรแก้ปัญหำนั้น	ควรใช้แนวคิด

หรือวิธีกำรท่ีเป็นวิทยำศำสตร์มำช่วย	 และจะต้องมีเวทีของกำร

เจรจำต่อรองเพื่อก�ำหนดกลยุทธ์ทุกด้ำนท่ีเก่ียวกับควำมเส่ียงอัน

เนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ
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กลุ่มที่ก�ำหนดนโยบำยและยุทธศำสตร์จะต้องมีควำมรู้

เกีย่วกบักำรรวบรวมข้อมลู	กำรวเิครำะห์ข้อมลูในส่วนทีเ่กีย่วข้อง

เพือ่น�ำมำใช้ประโยชน์	รวมทัง้กำรคำดกำรณ์ควำมไม่แน่นอนต่ำงๆ	

ที่อำจเกิดขึ้น	 และข้อเสนอแนะในกำรหำแนวทำงแก้ไขเหล่ำนี้

ล้วนเป็นควำมท้ำทำยในกำรบรหิำรจดักำรน�ำ้	 ซึง่จะต้องเรยีกร้อง

ในสมำชิกประเทศมีควำมร่วมมือกันอย่ำงเปิดเผย	 โปร่งใส	 มี

กำรแบ่งปันข้อมูลสำรสนเทศกันและกัน	 มีควำมสำมำรถในทำง

วชิำกำรทีจ่ะปฏบิตังิำนด้ำนต่ำงๆ	และมกีำรด�ำเนนิงำนบนพืน้ฐำน

ที่ตั้งไว้อย่ำงจริงจัง

อย่ำงไรก็ตำม	 เพียงแค่นโยบำยที่ชัดเจนและครอบคลุม	

อำจไม่ใช่ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จแต่เพียงอย่ำงเดียว	 แต่จะต้อง

ท�ำให้เกิดควำมร่วมมืออย่ำงจริงจัง	 ระหว่ำงผู้ก�ำหนดนโยบำย

และนักวิทยำศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรทุกด้ำนตั้ง

อยู่บนพื้นฐำนของแนวคิดที่เป็นวิทยำศำสตร์	 และจะต้องลงมือ

ท�ำ		พร้อมกับกำรรวบรวมข้อมูล	และหำทำงปรับแก้		ไม่ใช่กำร

รอข้อมูลแต่เพียงอยำ่งเดียว	โดยไม่มีผลงำนใดๆ	ออกมำ	ในกำร

แสวงหำข้อตกลงร่วมกัน	อำจมีกำรลงนำมในสัญญำร่วมกันแบบ

ระยะยำว	 แต่ในระหว่ำงนั้น	 ควรที่จะสำมำรถปรับแก้ข้อตกลง

หรือสัญญำควำมร่วมมือใดๆ	 ให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมที่

เปลี่ยนไป	หรือเหมำะสมกับควำมเป็นจริงได้	ควำมร่วมมือควรมี

ควำมยืดหยุ่นแต่อยู่บนพื้นฐำนที่มีหลักกำรและแต่ละฝ่ำยไม่เสีย

ประโยชน์	 ควำมร่วมมือร่วมใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละภำค

ส่วนนับเป็นปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จที่แท้จริง
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ท่องโลกสมุนไพร

โรคอัลไซเมอร์  เป็นโรคท่ีพบได้เป็นอันดับหนึ่งใน

ผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาเรื่องความจ�าเสื่อม ซ่ึงการได้รับสารอาหาร

ส�าคัญที่ช่วยในการพัฒนาและบ�ารุงสมอง เป็นทางเลือกในการ

ลดปัญหาดังกล่าว  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย  ได้ศึกษาวิจัยพืชสมุนไพรท่ีมีฤทธิ์บ�ารุงสมอง โดย

การศกึษาวจิยัอย่างเป็นระบบและมข้ีอมลูทางวทิยาศาสตร์รองรบั 

ซึ่งประสบความส�าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บ�ารุงสมองและ

เสริมสร้างความจ�า “เบรนน่ี-แท็บ” (Braini-Tab) จากสารสกัด

ผักใบเขียว

ในภาวะปัจจุบันมนุษย์สนใจสุขภาพมากขึ้น การดูแล

สุขภาพมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันการเกิด

โรค  การดูแลเพื่อให้สุขภาพร่างกายและสมองสมบูรณ์แข็งแรง 

มีประสิทธิภาพและคุณภาพกับทั้งตนเองและสังคม จึงเป็นส่ิงที่

ควรท�าตั้งแต่ยังเป็นเด็ก  หรือแม้แต่ในวัยหนุ่มสาว  เพื่อเป็นการ

เตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่วัยทอง และเป็นผู้สูงอายุที่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป    

มหัศจรรย์สมุนไพรไทย “ปวยเล้ง”

แต่อย่างไรก็ดี การเส่ือมสมรรถภาพของร่างกายและ

สมองย่อมเป็นไปตามกาลเวลา  ประชากรผู ้สูงอายุท่ีมีอายุ

มากกว่า 65 ปี มักประสบปัญหาทางสุขภาพจากโรคหรืออาการ

ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของเซลล์หรือเนื้อเยื่อ (Degenerative 

disease) ท�าให้การท�าหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ มีความบกพร่อง 

ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ที่เป็นปัญหาส�าคัญในด้านสาธารณสุข โดย

เฉพาะอย่างยิ่ง “สมอง” ซึ่งเป็นอวัยวะที่ท�าหน้าที่รับผิดชอบ

ด้านความรู้สึกนึกคิดและควบคุมการท�างานของระบบต่างๆ ใน

ร่างกาย  เป็นเสมอืนศูนย์บญัชาการรบทีต้่องตืน่ตวั และรบัมอืต่อ

สิง่รกุเร้าตลอดเวลา  สมองจงึเกดิการเสือ่มลงเรือ่ยๆ ตามอายขุยั 

ดังนั้น ภาวะความจ�าเสื่อมจึงเป็นปัญหาส�าคัญ และ

พบได้บ่อยในผู ้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคอัลไซเมอร์ 

(Alzheimer’s disease) ซึ่งพบได้เป็นอันดับ 1 ในผู้สูงอายุที่มี

ปัญหาเรื่องความจ�าเส่ือม อย่างไรก็ดี ภาวะเส่ือมของความจ�า

และ/หรอืการเคล่ือนไหว ซึง่ควบคมุโดยสมอง และระบบประสาท

ส่วนกลาง ยังเป็นผลมาจากการขาดการบริหาร หรือขาดการ

บ�ำรุงสมองและเสริมสร้ำงควำมจ�ำ

 “...สมนุไพรไทยเป็นมรดกทางภมูปัิญญา ซึง่บรรพบรุษุของเราไดส้ัง่สมความรู ้ประสบการณ์

สืบต่อกันมาช้านาน แม้ว่าความเจริญรุดหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์ในปัจจุบันจะก้าวล�า้เพียงใด แต่

สมุนไพรไทยยังคงมีบทบาทส�าคัญต่อการแพทย์แผนโบราณและการแพทย์แผนปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 

ด้วยสรรพคุณทางยาและคุณประโยชน์ที่หลากหลายของสมุนไพรไทยนั่นเอง” 
                                                                                              

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์

                                                  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ดร.กฤติยา ทิสยากร และพิมพ์พันธุ์ ศรีพิพิธ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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



วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2558 

32

ท่องโลกสมุนไพร

กระตุ้นให้สมองได้ใช้งาน ซึ่งในสภาวะปกติสมองเป็นส่วนที่มี

การซ่อมแซม  และเสริมสร้างตัวเองได้อยู่เสมอ แม้จะอยู่ในวัย

ชรา ดงันัน้ การป้องกนัไม่ให้สมองเสือ่มหรอืฝ่อไป โดยการฝึกฝน 

บริหาร และใช้งานสมองอยู่เสมอ จึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้

ไม่เกิดภาวะสมองเสื่อม นอกจากนี้ การส่งเสริมให้สมองอยู่ใน

สภาวะที่ดี การได้รับสารอาหารส�าคัญที่ช่วยในการพัฒนาและ

บ�ารุงสมอง ยังเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีจะช่วยลดปัญหาความจ�า

เสื่อมในผู้สูงอายุได้

การศึกษาวิจัยพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์บ�ารุงสมอง เสริม

สร้างความจ�า จึงมีความเป็นไปได้ในการท่ีจะน�ามาวิจัยและ

พัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนภัณฑ์ส�าหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย

อัลไซเมอร์  หรือแม้กระทั่งในเด็ก เพื่อเป็นการช่วยป้องกันและ/

หรือชะลออาการเสื่อมของสมอง การศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ  

และมข้ีอมลูทางวทิยาศาสตร์รองรบั จะท�าให้ได้สมนุไพรไทยชนดิ

ใหม่ๆ ซึ่งนับเป็นการประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นนวัตกรรม ส่งผลให้มี

การน�าทรัพยากรสมุนไพรไทยมาใช้ประโยชน์ได้อย่างน่าภูมิใจ 

เกิดพืชสมุนไพรเศรษฐกิจชนิดใหม่ๆ ก่อให้เกิดความเข้มแข็ง

ในภาคอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และลดการน�าเข้า

จากต่างประเทศ

จากความส�าเรจ็ของฝ่ายเภสชัและผลติภณัฑ์ธรรมชาติ 

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) ใน

การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์เภสชัโภชนภณัฑ์ในการบ�ารงุสมอง

และเสริมสร้างความจ�าจากพืชผักสมุนไพร ให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์

ในรูปแบบยาเม็ด “Braini-Tab” ซึ่งรับประทานง่าย และมี

ประสทิธภิาพในการบ�ารงุสมอง และเสรมิสร้างความจ�า ทีส่ามารถ

น�ามาใช้ได้ทั้งในเด็กท่ีต้องการช่วยเสริมประสิทธิภาพในการ

จดจ�าและการเรียนรู้ และในผู้สูงอายุที่มีอาการเริ่มต้นของภาวะ

สมองเสื่อมนั้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าสู่ระบบการผลิตใน

เชิงพาณิชย์ วว. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์น้ีให้

แก่ผู้ประกอบการไทย คือ บริษัทอาณาจักรสุขภาพ จ�ากัด ซึ่งจะ

ท�าให้ผู้บริโภคสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตจากสมุนไพรไทย อัน

จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู ้ประกอบการไทย และ

สร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

ดร.กฤติยา ทิสยากร  นักวิจัย ฝ ่ายเภสัชและ

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วว. หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวถึง

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ “Braini-Tab”  ว่า สามารถลด

ระดับของ acetylcholinesterase ได้เช่นเดียวกับ Aricept® 

(donapezil) ซึ่งเป็นยารักษาอาการของโรคอัลไซเมอร์ในกลุ่ม

ของ acetylcholinesterase inhibitor ดังนั้น ฤทธิ์ในการเสริม

ความจ�าของ “Braini-Tab” อาจจะเกี่ยวข้องกับ cholinergic  

pathway  การประเมนิความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ได้ศกึษาทัง้

ต่อสตัว์ทดลองและต่อเซลล์ชนดิต่างๆ ซึง่พบว่า “Braini-Tab” มี

ความปลอดภยัทัง้ต่อสตัว์ทดลองและเซลล์ การศกึษาประสทิธผิล

ของผลิตภัณฑ์ต่อความจ�าในอาสาสมัคร พบว่า “Braini-Tab” มี

แนวโน้มในการเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของสมองทั้งในกลุ่ม

คนปกติและผู้ป่วยที่มีภาวะความจ�าเส่ือมในระยะเริ่มต้น โดย

ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ต่อร่างกายเมื่อรับประทานทุกวันเป็นเวลา 

3 เดือน

“วว. คัดเลือกผักใบเขียว  ได้แก่ ผักปวยเล้ง  บัวบก 

และบรอกโคลี มาศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา พบว่า ผักปวยเล้ง 

แสดงฤทธิ์ในการเสริมความจ�าได้ดีที่สุดทั้งในการศึกษาแบบให้

ต่อเนื่อง  4  และ 21 วัน  จึงได้น�าเอาผักปวยเล้งมาเป็นองค์

ประกอบหลักในพัฒนาสูตรต�ารับได้เป็นยาเม็ดชนิดเคลือบฟิล์ม

แบบธรรมดา (plain-coated tablet) และตั้งชื่อว่า Braini-Tab  

ทั้งนี้ บริษัท อาณาจักรสุขภาพ จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับการถ่ายทอด

เทคโนโลยี Braini-Tab ในการผลิตผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนภัณฑ์

บ�ารุงสมองเสริมสร้างความจ�า เพื่อผลิตเชิงพาณิชย์ โดยใช้ชื่อ

ว่า MDmate
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“ผมภูมิใจในความส�าเร็จของฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติของ วว. ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เภสัชโภชน-

ภัณฑ์ในการบ�ารุงสมอง เสริมความจ�า  ทาง วว. จึงได้ถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารผลติ ผลติภณัฑ์ให้แก่ผูป้ระกอบการไทย คอื บรษิทั 

อาณาจกัรสขุภาพ จ�ากดั โดย อาจารย์ประมาณ เลอืงวฒันะวณชิ 

ด�าเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์ ซึ่งท�าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึง 

และใช้ผลิตภัณฑ์ “MDmate” ที่ผลิตจากผลงานนักวิจัยไทย”

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์

ผูว่้าการสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.)

ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย  “ผลิตภัณฑ์ MDmate 

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของสมอง ทั้งในกลุ่มคน

ปกติและผู้ป่วยที่มีภาวะความจ�าเสื่อมโดยไม่มีผลข้างเคียงต่อ

ร่างกายเมื่อรับประทานเป็นประจ�า และผลิตภัณฑ์ MDmate ยัง

มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับตัวยาท่ีใช้ในการรักษาโรคอัลไซเมอร์  

โดยส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ MDmate สกัดมาจากพืช

ผักใบเขียวซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งการท�าลายสารสื่อประสาท และ

เสริมสร้างความจ�าได้ดี”

ดร.กฤติยา ทิสยากร

นักวิจัยฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (วว.)

“แรงบันดาลใจของผมที่ เข ้ามารับการถ ่ายทอด

เทคโนโลยี การผลิตเภสัชโภชนภัณฑ์ MDmate จาก วว. เพราะ

ผมเหน็ว่า คนทีม่ภีาวะสมองเสือ่มต้องทนทกุข์ทรมาน และยากที่

จะกลับมาเป็นปกติได้ ปัจจุบันคนที่มีสภาวะสมองเสื่อมมีจ�านาน

มาก ในขณะที่การเข้าถึงการรักษาเป็นไปได้ยาก 

 MDmate จะท�าให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น 

และผลการวิจัยก็เป็นที่พึงพอใจว่าคนที่มีภาวะสมองเสื่อม จะมี

ความสามารถในการจดจ�าเรื่องราวและเหตุการณ์ได้ดีขึ้น การ

ตอบสนองของสมองในส่วนควบคุมการเคล่ือนไหวของร่างกายดี

ขึ้น ส่วนในคนปกติพบว่า ประสิทธิภาพในการท�างานของสมอง

ด้านความจ�าจะดีขึ้น ผมจึงมั่นใจในผลิตภัณฑ์เป็นอย่างยิ่งครับ”

นายประมาณ เลืองวัฒนะวณิช

ประธานบริษัทอาณาจักรสุขภาพ จ�ากัด

 มารู้จักกับโรคสมองเสื่อม

โรคสมองเสื่อมเป็นภัยเงียบที่ผู้ป่วยและคนใกล้ชิดมัก

ไม่รูต้วั เพราะโรคสมองเส่ือมแบ่งได้ถงึ 4 ระยะ พบได้ตัง้แต่ปลาย

อายุ 40 ปี เป็นต้นไป

1. ระยะก่อนเสื่อม : เป็นระยะที่สังเกตได้ยากที่สุด คน

มักคิดว่าเป็นช่วงวัยทอง อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิด จ�าข้อมูลที่

เรียนรู้เมื่อไม่นานก่อนหน้านี้ไม่ได้ และไม่สามารถรับข้อมูลใหม่ๆ 

ได้ บางครั้งอาจพบภาวะไร้อารมณ์  เหมือนคนเป็นโรคซึมเศร้า

2. สมองเสื่อมระยะแรก : มีภาวะจัดการเคลื่อนไหว

ร่างกายล�าบาก ดูเงอะงะ ซุ ่มซ่าม พูดจารวมค�า ไม่ฉะฉาน 

เนื่องจากประสาทส่วนที่ควบคุมท�างานบกพร่อง

3. สมองเส่ือมระยะปานกลาง : ระยะนี้ความทรงจ�า
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ระยะยาว ซ่ึงมีแต่เดิมจะค่อยๆ บกพร่องไป และมีพฤติกรรมที่

เปลี่ยนแปลง เช่น หนีออกจากบ้าน สับสน หรือเห็นภาพหลอน 

กลั้นปัสสาวะไม่ได้

4. สมองเสื่อมระยะสุดท้าย : เมื่อถึงระยะนี้ ทักษะทาง

ภาษาลดลงเรื่อยๆ จนพูดไม่ได้ แต่ยังรับรู้ได้ อาจตอบสนองด้วย

ท่าทางหรือแสดงอารมณ์ บางครั้งก้าวร้าว หากภาวะไร้อารมณ์

มีมากก็จะอ่อนเพลีย จนเสียชีวิตด้วยอาการแทรกซ้อนในที่สุด

  เราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไร..?

 การป้องกันหรือลดความเสี่ยงของการเป็นโรคสมอง

เสื่อมสามารถท�าได้หลายวิธี วิธีหนึ่งที่ทุกคนสามารถท�าได้ คือ 

การเลอืกรับประทานอาหารทีช่่วยส่งเสรมิประสทิธภิาพของสมอง

 การศึกษาพบว่า ส่วนประกอบของอาหารในผักและ   

ผลไม้  และธญัพชืต่างๆ น�า้มนัมะกอก ปลา และไวน์แดง สามารถ

ลดความเสี่ยง และชะลอเวลาการเป็นโรคสมองเสื่อม วิตามิน

หลายชนิด หรือกรดโฟลิก ในบางงานวิจัยพบว่า ช่วยลดความ

เสี่ยงโรคสมองเสื่อม กรดโฟลิกพบได้ในพืชผักใบเขียวส่วนใหญ่ 

แต่มักสูญเสียไปกับการปรุงอาหาร ร่างกายจึงได้รับกรดโฟลิก

ในปริมาณที่ไม่เพียงพอจากการรับประทานอาหารโดยปกติ   

นอกจากนี้ การฝึกให้สมองได้ท�างานเป็นประจ�า เช่น การพูด

คุย อ่านหนังสือ ขยับร่างการ เช่น เดินถอยหลัง นับเลขถอยหลัง  

และใช้มอืข้างทีไ่ม่ถนดั กเ็ชือ่ว่าเป็นการป้องกนัโรคสมองเสือ่มได้

อีกทางหนึ่ง ปัจจุบันการรักษาโรคสมองเสื่อมท�าได้ด้วยการใช้ยา 

ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตจากสารเคมีและต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ 

 ด้วยเหตุนี้  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย (วว.) จงึได้ท�าการค้นคว้าและวจิยัพชืผักใบเขยีว

หลายชนิดที่หาได้ในประเทศ  เช่น  ใบบัวบก  บรอกโคลี  และ 

ปวยเล้ง ซึง่ได้ท�าการทดลองกบัผูป่้วยสมองเสือ่มในระยะแรกและ

ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

  MDmate

 คือ เภสัชโภชนภัณฑ์ที่ผลิตตามกระบวนการค้นคว้า 

และวิจัยของ วว. ที่มีประสิทธิภาพ ในการลดภาวะสมองเสื่อม 

เสริมสร้างความจ�า บ�ารุงสมอง และยับยั้งการท�าลายสารสื่อ

ประสาท

 การรบัประทาน MDmate  เป็นประจ�า  ไม่ก่อให้เกดิผล

ข้างเคียง เพราะผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% ท�าให้ร่างกาย

ได้รับสารส�าคัญ ที่มีผลต่อการท�างานของสมอง โดยเฉพาะการ

ยบัยัง้การท�าลายสารสือ่ประสาท การทีส่ารสือ่ประสาทถกูท�าลาย

เป็นเหตุให้การท�างานของสมองลดประสิทธิภาพลง

 สบืเนือ่งจากการทดลองกบัผู้มภีาวะสมองเสือ่มในระยะ

เริ่มต้น ควรรับประทาน MDmate   เป็นประจ�าทุกวัน เช้า และ 

เย็น ครั้งละ 2 เม็ด เพียงเท่าน้ีคุณก็จะห่างไกลจากภาวะสมอง

เส่ือม  นอกจากนี ้ในคนปกตหิรอืแม้แต่เดก็กส็ามารถรบัประทาน 

MDmate ได้ เพือ่ประสทิธภิาพการท�างานของสมองในส่วนความ

จ�าที่ดีขึ้น

 ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่น�ามาผลิตใน MDmate มี

ส่วนประกอบของผักใบเขียว ได้แก่ ผักปวยเล้ง ใบบัวบก และ

บรอกโคล ีการวจิยัพบว่า สารสกดัจากพชืใบเขยีวซึง่สามารถยบัยัง้

เอนไซม์โคลีนเอสเทอเรส (ซ่ึงเป็นตัวท�าลายสารเคมีเชื่อมปลาย

ประสาท แอซีทิลโคลีน) เช่นเดียวกับยารักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์

ในปัจจุบัน  โดยใช้เวลาในการ

ค้นคว้ากว่า 4 ปี จากการวิจัย

ของสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) 

โดยบริษัทอาณาจักรสุขภาพ 

จ�ากัด ที่ ได ้รับการถ ่ายทอด

เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์

แก้ภาวะสมองเสื่อม เสริมสร้าง

ความจ�า บ�ารุงสมองดังกล่าว 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  

โทร. 0 2577 9000/Call center โทร. 0 2577 9300 

หรือที่ บริษัท อาณาจักรสุขภาพ จ�ากัด โทร. 02 1961999, 087 8642888
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บทคัดย่อ

น�้าตาลโตนดผลิตมาจากต้นตาลโตนด  (Borassus  

flabellifer Linn.)  เป็นเครื่องปรุงส�าคัญในการประกอบอาหาร

ในระดับครัวเรือน  น�้าตาลโตนดให้รสชาติที่หวาน และกล่ิน

หอมกว่าน�้าตาลชนิดอื่น นอกจากน้ี ยังอุดมไปด้วยสารอาหาร

ใน 100 กรัม ประกอบด้วย โปรตีน 0.33 กรัม ไขมัน 0.01 

กรัม คาร์โบไฮเดรต 87.4 กรัม เถ้า 1 กรัม และเกลือแร่ ได้แก่  

แคลเซียม ฟอสฟอรัส และเหล็ก น�้าตาลโตนดยังสามารถน�าไป

ผ่านกระบวนผลติแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์น�า้ตาลโตนดต่างๆ หลาย

ชนิด เช่น น�้าตาลโตนดพาสเจอไรส์  น�้าตาลปึก  น�้าส้มสายชู   

น�้าตาลโตนดสเตอริไลส์  ไวน์ตาลโตนด น�้าตาลโตนดผง และ

น�้าตาลเมา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ    

หรือใช้เป็นวัตถุดิบร่วมกับวัตถุดิบอื่นๆ ในการผลิตขนมไทยชนิด

ต่างๆ เช่น ลอดช่องน�า้ตาลโตนด ทองม้วนน�า้ตาลโตนด  แกงบวด 

สังขยา น�้ากะทิลอดช่อง-แตงไทย  และขนมหม้อแกง เป็นต้น  

ในปัจจบุนัต้นตาลโตนดมจี�านวนพืน้ทีป่ลกูลดลง  ดงันัน้ จงึจ�าเป็น

อย่างยิ่งที่คนรุ่นหลังควรหันกลับมามองความส�าคัญของน�้าตาล

โตนด เพือ่พฒันาผลติภณัฑ์และการใช้ประโยชน์ในการเพิม่มลูค่า

การส่งออกไปจ�าหน่ายยังต่างประเทศได้  

ค�ำส�ำคัญ: น�้าตาลโตนด ผลิตภัณฑ์น�้าตาลโตนด Borassus 

flabellifer Linn.

Abstract

Palm sugar is produced from Palmyra palm 

(Borassus  flabellifer Linn.) which is an important ingre-

dient for household cooking.  Palm sugar  has its own 

sweetness and sweet flavor more than other sugars. 

Based on nutrition, palm sugar has protein, fat, carbo-

hydrate and ash of 0.33, 0.01, 87.4 and 1 gram per 100 

gram dry weight respectively and mineral contents such 

as calcium, phosphorus and iron. Palm sugar can be 

processed into pasteurized palm, concentrated palm, 

vinegar palm, sterilized palm, wine palmyra, powder 

sugar and fermented alcoholic sugar. Moreover, palm 

sugar is directly consumed or used as an ingredient for 

making Thai desserts for example “Lod Chong  with con-

centrated palm sugar”, “Thong Muan with palm sugar”, 

“Kang Buad”, “Sung Kha Ya”, “Nam Kathi Lod Chong 

with cantaloupe” and  “Mo Kang dessert”  Currently, 

cultivation of palm tree has decreased. Therefore, it is 

essential that new generations should pay more atten-

tion to the importance of research and development 

of using palm sugar for export. 

Keywords: Palm sugar, Production of Palm, Borassus 

flabellifer Linn.

น�้ำตำลโตนด
Palm Sugar 
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1. บทน�ำ
น�้าตาลโตนด (Palm sugar) เป็นน�า้หวานที่ผลิตจากช่อ

ดอกของต้นตาลโตนด (Borassus  flabellifer Linn.)  ปลูกแถบ

ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย ศรีลังกา พม่า กัมพูชา รวม

ทัง้ประเทศไทย ส�าหรบัประเทศไทยมปีลกูกระจายอยูท่ัว่ประเทศ 

ต้นตาลโตนดสามารถพบมากบริเวณภาคใต้ของประเทศตั้งแต่

จังหวัดเพชรบุรีไปถึงจังหวัดสงขลา เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีใน

สภาพค่อนข้างแห้งแล้ง ไม่ชอบดินกรด เติบโตในที่ชุ่มชื้นได้ จัด

เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญของจังหวัดเพชรบุรี การเก็บน�้าตาลสด

นั้นโดยทั่วไปใช้กระบอกไม้ไผ่หรือพลาสติกรองรับน�้าหวานจาก

งวงตาล  ใช้เวลาประมาณ 10-14 ชั่วโมง  โดยมีการใส่ไม้เคี่ยม

หรือไม้พะยอมชิ้นเล็กๆ  ที่ก้นกระบอกเพื่อป้องกันการเสื่อมเสีย

ของน�้าตาลสด  นอกจากนี้ น�้าตาลโตนดมีการแปรรูปจ�าหน่าย

ทางการค้า ได้แก่  น�้าตาลโตนดพาสเจอไรส์  น�้าตาลโตนด 

เข้มข้น น�้าส้มสายชูหมัก  น�้าตาลโตนดสเตอริไลส์  ไวน์ตาลโตนด 

เป็นต้น นอกจากน้ี น�้าตาลโตนดมีการน�ามาใช้ประกอบอาหาร

เพื่อให้ความหวาน และมีความหอมของน�า้ตาล จึงเหมาะส�าหรับ

น�าไปประกอบอาหารชนิดคาว เช่น แกงคั่วหัวตาล ต้มส้มปลา 

กระบอก และอาหารหวาน เช่น ลอดช่องน�้าตาลโตนดข้น ทอง

ม้วนน�้าตาลโตนด  แกงบวด สังขยา น�้ากะทิลอดช่อง-แตงไทย  

และขนมหม้อแกง เป็นต้น

2. ชีววิทยำของต้นตำลโตนด 
 ต้นตาลโตนดเป็นพืชตระกูลปาล์มพัดชนิดหนึ่ง ชื่อ

วิทยาศาสตร์ คือ  Borassas flabellifer Linn. จัดอยู่ในสกุล 

Borassas มีชื่อสามัญ Palmyra Palm ส�าหรับประเทศไทยมีชื่อ

เรียกต้นตาลโตนดเป็นภาษาพื้นเมืองหลายชื่อด้วยกัน โดยทั่วไป 

เรียกว่า ตาล ตาลใหญ่ (ภาคกลาง) ปลีตาล (ภาคเหนือ) และ

โหนด (ภาคใต้) 

2.1 ถิ่นก�าเนิดและการกระจายพันธุ์  

ต้นตาลมีการกระจายพันธุ์อย่างกว้างขวางในอินเดีย  นิยมปลูก

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เช่น อินเดีย ไทย พม่า 

กัมพูชาจนถึงนิวกินี และตอนเหนือของออสเตรเลีย  โดยเชื่อ

ว่าต้นตาลได้มาจากการคัดเลือก B. aethiopum Mart. ที่ขึ้น

อยู่ในแอฟริกาและมีความแปรปรวนในสายพันธุ์ ท�าให้เกิดการ 

กระจายพนัธุข์องต้นตาลตามเส้นทางค้าขายของชาวอนิเดยีในยคุ

ก่อนประวัติศาสตร์   ส�าหรับในประเทศไทยนั้น ตาลโตนดมีการ

ปลูกและรู้จักใช้ประโยชน์จากต้นตาลมาก่อนสมัยทวารวดี จาก

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ พบว่า ในศตวรรษที่ 11-16  มีตรา

ประทบัรปูคนปีนต้นตาล  และมลีายลกัษณ์อกัษรปรากฏมาตัง้แต่

สมัยโบราณ เช่น จารึกวัดแดนเมือง จารึกวัดศรีคูณเมือง จารึก

วัดศรีเมือง และจารึกวัดถ�้าสุวรรณคูหา ส�าหรับในประเทศไทย

พบการเพาะปลูกมากในพื้นที่เขตภาคกลางแถบจังหวัดเพชรบุรี 

สุพรรณบุรี นครปฐม และภาคใต้แถบจังหวัดสงขลา เป็นต้น

2.2 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

2.2.1 ลักษณะเป็นปาล์มล�าต้นเดี่ยว ขนาดใหญ่ แยก

เพศสงู 25-40 เมตร ล�าต้นตรง ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางโคนต้นถงึ  

1 เมตร  ลักษณะเป็นรูปกรวยสูงถึง 4 เมตร  หลังจากนั้นเป็นรูป

ทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40-50 เซนติเมตร  มีการ

แตกกิ่งในบางครั้ง ต้นที่มีอายุน้อย ส่วนล�าต้นปกคลุมด้วยโคน

ก้านใบ ล�าต้นที่มีอายุมาก ผิวล�าต้นหยาบ มีลักษณะเป็นวง และ 

รอยแผลใบ  รอบโคนต้นมีรากพิเศษปกคลุมหนาแน่น 

2.2.2 ส่วนของใบพบจ�านวน 30-60 ใบ บนต้นเรียง

เวียนรอบต้น  แผ่นใบเหนียว แผ่นใบมีลักษณะเป็นร่องรูปตัววี 

เส้นใบเรียงตัว คล้ายนิ้วมือ กาบหุ้มใบเปิดออก ในใบอ่อนท�ามุม

สามเหลีย่มกว้างกบัส่วนโคนก้าน ก้านใบมลีกัษณะเป็นเนือ้ไม้ยาว 

60-120 เซนตเิมตร เป็นร่องลกึตรงส่วนขอบของกาบหุม้ และก้าน

ใบมลีกัษณะเป็นซีฟั่นรปูร่างต่างๆ กนั แผ่นใบรปูค่อนข้างกลมหรอื

รูปร่างเหมือนพัด  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 เมตร  ปลาย

ใบเว้าลึกประมาณครึ่งหนึ่งของแผ่นใบแผ่ออกเป็น 60-80 ครีบ 

ที่มีลักษณะเหมือนกัน แต่ละครีบกว้างประมาณ 3 เซนติเมตร  

2.2.3  ช่อดอกเกดิระหว่างใบ ก้านช่อ ช่อดอกสัน้กว่า

ใบช่อ ดอกเพศผู้มีขนาดใหญ่ ยาวถึง 2 เมตร  ประกอบด้วยช่อ

ดอกย่อย 8 อนั  แต่ละแกนกลางย่อยแยกออกเป็นแกนกลางย่อย 

3 อนั  แต่ละอนัมลีกัษณะคล้ายช่อดอกสดยาว 30-45 เซนตเิมตร  

ส่วนของใบประดบัเรยีงเวยีนซ้อนกนัเชือ่มตดิกนัด้านข้างและตรง

ปลายเป็นช่อขนาดใหญ่ ในแต่ละอนัมดีอกเพศผู้ประมาณ 30 ดอก 

เกสรเพศผู้ 6 อัน  ดอกเพศเมียไม่แตกแขนงหรือการแตกแขนง

อันดับแรกปกคลุมด้วยใบประดับมีลักษณะคล้ายกาบหุ้ม แกน

กลางดอกมีขนาดใหญ่กว่าในดอกเพศผู้มาก ใบประดับรูปถ้วย

ซ้อนกันขนาดใหญ่ 2-3 อัน  โดยแต่ละอันจะรองรับดอกเพศเมีย 

1 ดอก  ดอกเพศเมยีขนาดใหญ่กว่าดอกเพศผู้  ดงัแสดงในรปูที ่ 1  

2.2.4 ผลแบบเมล็ดเดียวแข็ง รูปกลมหรือค่อน

ข้างกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15-20 เซนติเมตร น�้าหนัก 

1.5-2.5 กิโลกรัม สีม่วงด�าจนไปถึงสีด�า  ส่วนของกลีบดอกที่มี

ลักษณะเปราะและไม่ซ้อนกันติดอยู่  ผิวเปลือกด้านเรียบ บาง

และเหนียว เปลือกชั้นกลางมีลักษณะฉ�่าน�้า เป็นเส้นใยหนา สี

เหลือง ปกติมีกล่ินหอม   เปลือกชั้นในเป็นกะลาหนาและแข็ง  

เมลด็มลีกัษณะเป็นร่องลกึแยกออกเป็น 2 พ ูปลายแหลม เนือ้เยือ่

ในเมล็ดมีลักษณะคล้ายงาช้าง มีความแข็ง มีช่องว่างตรงกลาง 
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2.3 นิเวศวิทยาและการเพาะปลูก

ต้นตาลส่วนใหญ่ปลูกในบริเวณค่อนข้างแห้งแล้ง  ใน

เขตร้อนที่มีสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนไปตามฤดูกาลหรือในสภาพ

อากาศเขตกึ่งร้อน  สามารถปลูกได้ในดินทราย  ซึ่งเป็นบริเวณที่

แห้งแล้ง มีปริมาณฝนตก 500-900 มิลลิเมตร/ปี ได้แก่ จังหวัด

เพชรบุรีมีปริมาณน�้าฝนเฉลี่ย 898 มิลลิลิตร/ปี  หรือสามารถ

ขึ้นในสภาพท่ีมีความช้ืนสูง  มีปริมาณฝนตกมากถึง 5,000 

มลิลเิมตร/ปี เช่น จงัหวดัสงขลาและสพุรรณบรุซีึง่มปีรมิาณน�า้ฝน 

เฉลี่ย 2,483.4 และ 1,059.6  มิลลิเมตร/ปี เป็นต้น  ทนทานต่อ

สภาพน�้าขังได้ดี  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 30 องศาเซลเซียส แต่

สามารถทนสภาพอากาศร้อนได้ถงึ 45 องศาเซลเซยีส หรอืสภาพ

อากาศหนาวเยน็ 0 องศาเซลเซยีส การเจรญิเติบโตสามารถเจรญิ

ได้บนดินทุกประเภท  โดยเฉพาะดินที่มีอินทรียวัตถุสูง การเจริญ

เติบโตของต้นตาลโหนดพบมากในระดับความสูงของพื้นที่ระดับ

น�้าทะเล แต่อาจจะพบบางพื้นที่สามารถเจริญเติบโตได้ในระดับ

ความสูง 800 เมตร ขึ้นไป

3. ส่วนของต้นตำลโตนดที่น�ำมำใช ้
ประโยชน์ 
 ต้นตาลสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน โดย

ต้นตาลจะเริม่เกบ็เกีย่วผลผลติได้เมือ่อาย ุ12-15 ปี ขึน้ไป   การน�า

มาใช้ประโยชน์สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 3.1 ส่วนที่บริโภคเป็นอาหาร 

3.1.1 ผลตาล  ใช้เปลือกหุ้มผลอ่อนปรุงเป็นอาหาร

ได้ทั้งอาหารหวาน และอาหารคาวได้หลายอย่าง  เช่น  อาหาร

ประเภทย�าและแกงเลยีง คัน้เอาน�า้ของผลแก่ใช้ปรงุแต่งกลิน่ขนม 

เช่น ขนมตาล ผลตาลแก่ ใช้เป็นอาหารสัตว์ เช่น หมู วัว เปลือก

หุ้มผลตาลท�าให้แห้งสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิง

3.1.2 ลูกตาล   สามารถพบได้เฉพาะในต้นตาลที่เป็น

เพศเมยีเท่านัน้  ลกูตาลต้องตดัเมือ่ยงัไม่สกุ เพือ่ให้ได้เต้าตาล หรอื

ลอนตาล ในลูกตาลหรือผลตาล 1 ผล จะมีเต้าตาลประมาณ 2-3 

ลูก รับประทานได้ทันที หรือน�ามาหั่นบางๆ ใส่น�้าแข็งใส บางครั้ง

ก็น�าไปต้มในน�้าเชื่อม เรียกว่า ลอนตาลลอยแก้ว ต้นตาลตัวเมียที่

ก�าลังจะมีลูกตาลแต่ยังไม่มีลูกตาล เรียกว่า งวงตาล 

  

3.1.3  จาวตาล  เกิดจากผลแก่จัดของต้นตาลตัวเมีย 

เมือ่ผลหล่นลงมา ชาวบ้านจะเกบ็รวบรวมกองไว้ ต่อมาต้นตาลตวั

เมยีจะแทงส่วนทีค่ล้ายรากงอกออกมาลงสู่พืน้ดนิ เรยีกว่า “งอก-

ตาล” ส่วนนี้จะกลายเป็นต้นอ่อนของต้นตาล จาวตาลนิยมน�า

ไปเชื่อมรับประทานเป็นของหวาน    ผ่าเอาเปลือกแข็งชั้นนอก 

ซึ่งเหมือนกะลามะพร้าวออกก่อน  และจะต้องผ่าเอาเปลือกชั้น

รอง คือ ส่วนที่เป็นน�า้เพื่อขัดผิวนอกด้วยใบไผ่ เพื่อให้เมือกหรือ

ไคลหมดไปจนขาวสะอาด เมื่อสะเด็ดน�้าแล้ว น�าลงกระทะทอง

เหลืองเชื่อมกับน�า้ตาลทราย  จะได้จาวตาลเชื่อม  หรือนิยมเรียก

ว่า "ลูกตาลเชื่อม"

3.1.4  หัวตาล  นิยมน�าไปลอยน�้าตาลใส โดยตัด

เฉพาะส่วนหัวลูกตาลที่ค่อนข้างอ่อนร้อยกับเส้นตอกเป็นพวง 

ประมาณพวงละ 7-10 หัว แล้วน�าไปลอยน�า้ตาลใสที่ผ่านการต้ม

เคีย่ว เมือ่สกุดแีล้วจงึน�าขึน้เอาไปรบัประทานได้   หรอืน�าหัวตาล

อ่อนน�าไปปรุงเป็น “แกงคั่วหัวตาล” นับเป็นอาหารที่มีรสอร่อย

กลมกล่อม แกงหัวตาลจะท�าคล้ายแกงคั่ว มีส่วนผสมของกะทิ 

กระชาย ปลาย่าง ปลากรอบ หรือกุ้งสด แต่ส่วนใหญ่แกงหัวตาล

1

2

3

4

5

6

7

ที่มา:  วรสุนทโรสถ  (2544)

รปูที ่ 1 ลกัษณะพฤกษศาสตร์ของ Borassus  flabellifer  Linn: 

1. ลักษณะวิสัยต้นเพศเมีย  2. ลักษณะวิสัยต้นเพศผู้  3. ใบ   

4. แขนงช่อดอกเพศผู ้ 5. ช่อดอกเพศเมยี  6. ช่อผล 7. ผลม ี3 เต้า
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ของชาวเพชรบุรีนิยมใช้เนื้อย่าง หรือเนื้อเค็มหั่นบางๆ ผสมลงไป

พร้อมกัน ใส่ใบส้มซ่าแทนใบมะกรูด หรืออาจใช้หอยขมมาแกะ

เนื้อใส่ผสมลงไปด้วย

3.1.5  ช่อดอกตัวผู้และช่อดอกตัวเมีย  จะให้ผลผลิต

เป็นน�้าตาลโตนดสดโดยใช้คาบนวดช่อดอกตัวผู้ ดังแสดงในรูป

ที่ 2 เพื่อให้ผลิตน�้าตาลโตนดสด และน�ามาใช้ประโยชน์ในการ

ท�าอาหารและเครื่องดื่ม เช่น น�้าตาลแว่น น�้าส้มหมัก  และน�้า

หวาน เป็นต้น

3.2.4 เปลือกแข็ง คือ ส่วนที่เป็นกะลา หลังจากที่ผ่า

เอาจาวตาลออกแล้วนิยมน�าไปท�าเชื้อเพลิง เมื่อน�าไปเข้าเตาเผา

จะได้ถ่านสดี�าทีม่เีปอร์เซน็ต์ของคาร์บอนสูง ปัจจบุนัมผีูร้บัซือ้ถ่าน

ที่ผลิตได้จากเปลือกแข็งของลูกตาลจ�านวนมากเพื่อเป็นสินค้าส่ง

ออก นอกจากนี้ ยังใช้เป็นส่วนประกอบของยาแก้อาการท้องอืด 

ท้องเฟ้อ และลดกรดในกระเพาะอีกด้วย   ในส่วนท่ีเป็นกะลา

นัน้ หากเลือกลูกทีส่วยงามมาผ่าครึง่เป็นสองฝา น�ามาขดัเชด็ถผูวิ

นอกให้สะอาดเกลีย้งเกลาจนขึน้เงา เซาะขอบด้านในของฝาหนึง่

กับขอบนอกของอีกฝาหนึ่ง แล้วแต่งขอบด้านนอกและด้านในให้

สวมปิดเข้ากนัได้สนทิดกีใ็ช้แทนตลบัหรอืกล่องส�าหรบัเกบ็สิง่ของ 

3.2.5  ใบตาลและทางตาล สามารถท�าเป็นพัด โดย

ตัดเจียน แล้วเย็บริมขอบให้เข้ารูป หรืออาจคัดเลือกใบตาลอ่อน

แล้วรีดให้เรียบ น�ามาจักเป็นใบๆ แล้วเย็บเป็นพัดใบตาลแบบพับ

ก็ได้   ซึ่งเหมาะที่จะพกติดตัวไปได้ สามารถผลิตเพื่อจ�าหน่าย

เป็นของที่ระลึก 

3.2.6  เมล็ด  เมล็ดตาลสุก ถ้าน�าไปล้างและฟอกให้

สะอาด แล้วน�าไปตากแห้งจะมีลักษณะฟูฝอยละเอียดสวยงาม

คล้ายขนสัตว์ นิยมน�าไปเป็นของเล่นส�าหรับเด็ก โดยใช้หวี หรือ

แปรงจดัรปูทรงได้หลายแบบ หรอืตดัย้อมให้เป็นสต่ีางๆ เป็นของ

เล่นของเด็กได้

4.  น�้ำตำลโตนด
4.1  การเก็บเกี่ยวน�้าตาลโตนด  

ต้นตาลโตนดจะเริม่ให้น�า้ตาลได้เมือ่อายปุระมาณ 12-15 

ปี และจะเก็บน�้าตาลสดได้นานจนต้นตาลมีอายุ  80  ปี  โดยจะ

ผลิตได้ตลอดทั้งปี โดยทั่วไปจะเก็บได้ทั้งต้นตัวผู้และต้นตัวเมีย

โดยใช้วิธีการเก็บที่คล้ายกัน   น�า้ตาลสดที่ได้จะมาจากบริเวณช่อ

ดอกหรอืทีช่าวบ้านเรยีกว่า  งวงตาล แต่ช่วงเวลาในการเกบ็เกีย่ว

อยู่ในช่วงระยะเดือนธันวาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม เนื่องจาก

ปริมาณฝนเริ่มลดน้อยลงและช่อดอกจะเจริญเติบโตเต็มที่ในช่วง

นี้  ในหนึ่งวันจะเก็บน�้าตาลโตนดที่รองรับไว้วันละ  2 ครั้ง  ใน

รูปที่ 2  ไม้คาบใช้ส�าหรับนวดงวงตาลหรือช่อดอกของตาลโตนด
  

 3.2 ส่วนที่น�ามาท�าเครื่องใช้ 

3.2.1  ล�าต้น สามารถน�าเปลือกนอกซึ่งมีความแข็ง

และมีเสี้ยนตาลเป็นเส้นสีด�าแทรกอยู่ในเนื้อไม้ น�ามาแปรรูป

เป็นไม้กระดาน ขนาด 4-6 นิ้ว น�ามาประดิษฐ์เป็นเฟอร์นิเจอร์ได้

หลายรูปแบบ   หรือใช้ในการก่อสร้าง เช่น ท�าฟาก ท�ารางอาหาร

สัตว์ และใช้เป็นเชื้อเพลิง เป็นต้น โดยลักษณะเนื้อไม้มีทั้งเกรดดี

และเกรดไม่ด ีตามลกัษณะดนิทีป่ลกูต้นตาลนัน้ หากเจรญิบนดนิ

ทรายปนหิน เนื้อไม้ตาลจะแข็งแรงมาก หากเป็นดินในที่ลุ่ม เนื้อ

ไม้จะซุยเพราะจะอมน�า้ 

3.2.2  ทางตาล   ทางตาลเป็นส่วนก้านของใบตาล 

สามารถลอกผวินอกส่วนทีอ่ยูด้่านบน เรยีกว่า “หน้าตาล” มาฟ่ัน

เป็นเชอืกส�าหรบัผกูววั ล่ามววั แต่ความทนทานน้อยกว่าเชอืกทีท่�า

จากต้นปอ  จึงเหมาะกบัการใช้งานที่ต้องตากแดดตากฝน เพราะ

มีความชุ่มน�้า ซ่ึงหากใช้เชือกท่ีท�าจากวัสดุอื่นก็จะเปื่อยผุพังเร็ว  

ส่วนทางตาลตอนโคน ซึ่งอยู่ติดกับต้นตาลนั้น มีจ�านวน 2 แฉก 

เมื่อทางตาลแก่จัดจนใบแห้งจะร่วงหล่นลงมา ชาวบ้านเรียกส่วน

โคนนี้ว่า “ขาตาล” มีลักษณะบางและแบน จึงเหมาะกับการน�า

มาตดัใช้เป็นคราด หากต่อด้ามหรอืท�าเป็นกาบกจ็ะเรยีกว่า “กาบ-

ตาล” ส�าหรับกวาดสิ่งของมารวมกันให้เป็นกอง เช่น มูลวัว ขี้เถ้า 

เมล็ดข้าว  เป็นต้น   ขาตาลขณะที่แก่จัดแต่ยังไม่ถึงกับแห้งกรอบ 

สามารถตดัเฉพาะส่วนทีเ่ป็นขาตาล น�ามาทบุด้วยของแขง็หรอืสัน

ขวาน จนเส้นใยฟุ้งกระจายดีแล้ว น�ามาท�างานหัตถกรรมจักสาน

งานฝีมือที่มีความสวยงาม เช่น กระเป๋า หมวก เป็นต้น

3.2.3 ใบตาล   ใช้มงุหลงัคากัน้เป็นฝาในสิง่ก่อสร้างที่

ไม่ถาวร เยบ็เป็นกระแชงกนัฝน ใช้ท�าแว่นส�าหรบัขึน้รปูน�า้ตาล ใช้

เย็บท�าหมวก ท�าลิ้นปี่ ท�าของใช้ ของเล่นเด็ก และใช้ท�าเชื้อเพลิง 
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ช่วงเช้ามืดและช่วงบ่าย การรองน�้าตาลจะเร่ิมด้วยการเตรียม 

กระบอกใส่น�า้ตาลสด ซึง่ในข้ันตอนการรองรบัน�า้ตาลจ�าเป็นต้อง

ควบคมุความสะอาดทัง้ในส่วนกระบอกไม้ไผ่หรือภาชนะพลาสตกิ

ที่รองรับ และใส่ไม้พะยอม (Shorea roxburghii G. Don.)  หรือ

ไม้เคี่ยม (Cotylelobiu  lanceolatum  Craib.) ชิ้นเล็กๆ เพื่อ

ป้องกนัการเสือ่มเสยีของน�า้ตาลโตนดโดยจะยบัยัง้การเตบิโตของ

เชือ้จลุนิทรย์ี ไม้พะยอมมผีลในการยบัยัง้การเจรญิของแบคทเีรยี

แกรมบวกบางชนิด เช่น  B.cereus, B. subtilis และ S. aureus 

แต่ไม่ยับยั้งการเจริญของยีสต์และแบคทีเรียแกรมลบบางชนิด 

เช่น S. typhimurium,  E. coli  และ Acetic acid Bacteria รวม

ทัง้เชือ้ยสีต์ทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการหมกัน�า้ตาลเมา ปรมิาณไม้

พะยอมที่เพิ่มขึ้นจะท�าให้ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดลดลง จาก

นั้นจะใช้ไม้คาบกดนวดท่ีงวงตาลเบาๆ เพื่อให้ช�้า เมื่อมีน�้าตาล

โตนดไหลออกตามท่อน�้าตาลจึงปาดงวงตาลแล้วน�ากระบอก

รองรับน�้าตาลสดท่ีไหลจากงวงท้ิงไว้เป็นเวลา 12 ชั่วโมง จะได้

น�้าตาลสด น�าไปผ่านการกรองสิ่งสกปรกและผ่านกระบวนการ

พาสเจอไรส์เพื่อเป็นน�้าตาลสดหรือเคี่ยวให้เป็นน�้าตาลเข้มข้น

เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์น�้าตาลปี๊บหรือน�้าตาลปึกที่มีจ�าหน่ายในท้อง

ตลาด  ส�าหรับปริมาณน�า้ตาลโตนดที่รองรับได้ขึ้นอยู่กับอายุของ

ต้นตาลโตนด ฤดกูาล และสภาพดนิฟ้าอากาศ  ในประเทศศรลีงักา 

ผลผลิตรวมของน�้าตาลสดในช่วงการรองรับน�้าตาลสด 8 เดอืน  

จากเริ่มต้นจนสิ้นสุด เฉลี่ยประมาณ 13.16-65.80 ลิตรต่องวง  

หรือ 225.60 ลิตรต่อต้น แต่อย่างไรก็ตาม ต้นตาลโตนดที่ดีควร

ให้ผลผลิตประมาณ 500-600 ลิตรต่อปี   ต้นตาลโตนดจะเริ่ม

ออกดอกครั้งแรกอายุประมาณ 10-15 ปี และสามารถเก็บเกี่ยว

ผลผลิตได้นานอย่างน้อย 50 ปี 

4.2  การแปรรูป

เนือ่งจากน�า้ตาลโตนดเป็นของเหลว มคีวามหวาน ปรมิาณ

น�า้อสิระสงู จงึมโีอกาสเสือ่มเสยีได้ง่าย ดงันัน้ วธิกีารแปรรปูทีน่ยิม 

คือ การใช้ความร้อนเพื่อเคี่ยวให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะแห้ง เป็น

ของแข็ง ช่วยเพิ่มอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ได้

4.2.1 น�า้ตาลปึก  เป็นผลติภณัฑ์ทีไ่ด้จากกระบวนการ

เคี่ยวให้ความร้อนกับน�้าตาลสดที่ผ่านการกรองด้วยผ้าขาวบาง

แล้วเคี่ยวจนมีลักษณะข้นหนืด เทใส่แม่พิมพ์ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นจะได้

ลักษณะแข็ง รูปร่างตามลักษณะแม่พิมพ์ที่ใช้ เช่น ถ้วยกระเบื้อง 

ชาม ป๊ีบ กจ็ะเรยีกว่า น�า้ตาลป๊ีบ หรอืน�า้ตาลปึก เป็นต้น ส�านกังาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มผช. 113/2556) ได้ก�าหนด

คุณลักษณะที่น�้าตาลโตนดปึกที่ต้องการ ดังนี้ โดยลักษณะทั่วไป

ต้องเป็นก้อน กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุต้องมีลักษณะข้นเหนียว 

มีสีและกล่ินรสหอมหวานตามธรรมชาติ  ต้องไม่พบส่ิงแปลก

ปลอมในน�า้ตาลโตนด  เช่น เส้นผม  ขนสัตว์  เป็นต้น และจ�านวน

จุลินทรีย์ทั้งหมด  ต้องไม่เกิน 5 × 102 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม  

และยีสต์และราต้องไม่เกิน 100 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม ดัง

แสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 4  น�้าตาลสด

รูปที่ 3  น�้าตาลปึก

4.2.2  น�้าตาลสด  เกิดจากการน�าน�้าตาลสดมากรอง

ผ่านผ้าขาวบาง และผ่านกรรมวธิกีารฆ่าเชือ้ ซึง่สามารถแบ่งเป็น 2 

ชนดิ ตามทีส่�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมได้ก�าหนด

คณุลกัษณะ คอื น�า้ตาลสดพาสเจอไรส์ เป็นการฆ่าเชือ้ด้วยความ

ร้อน ทีอ่ณุหภมูสิงูไม่เกนิ 100 องศาเซลเซยีส ในเวลาท่ีเหมาะสม 

และน�้าตาลสด    สเตอริไลส์เป็นเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน ที่

อุณหภูมิสูงกว่า 100 องศาเซลเซียส ลักษณะเหลืองใส ไม่มีฟอง 

มีรสหวานหอม ดังแสดงในรูปที่ 4 
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4.2.3 น�้าส้มสายชู  หรือท่ีชาวบ้านเรียกว่า น�้าส้ม

โหนด อันเป็นภูมิปัญญาในการแปรรูปอาหารของชาวบ้าน เกิด

จากแบคทีเรียในกลุ่ม Acetobacter และ Gluconobacter 

ในภาวะที่มีออกซิเจนเปลี่ยนน�้าตาลให้เป็นกรดน�้าส้มสายชูจาก

น�้าตาลโตนดจะมีลักษณะใส สีเหลือง และมีกลิ่นหอม ส�านักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มผช. 326/2547) ได้ก�าหนด

คุณลักษณะน�้าส้มสายชูหมักที่ต ้องการ โดยมีลักษณะเป็น

ของเหลวอาจตกตะกอนเม่ือวางท้ิงไว้ มีสีธรรมชาติ มีกลิ่นของ 

กรดแอซีติกและอาจมีกลิ่นของวัตถุดิบที่ใช้หมักได้ กรดแอซีติก

ต้องไม่น้อยกว่า 4 กรมัต่อ 100 ลกูบาศก์เซนตเิมตร นยิมใช้ในการ

ปรุงแต่งอาหารพื้นบ้าน ได้แก่ แกงส้ม น�า้จิ้มและต้มส้ม  เป็นต้น 

4.2.4  น�้าตาลเมา  หรือกะแช่ เป็นเครื่องดื่มที่ผลิต

ในท้องถิ่นที่มีน�้าตาลโตนดสด และเชื้อยีสต์ S. cerevisiae ที่อยู่

ในน�า้ตาลสดในกระบวนการหมกั สามารถเปลีย่นน�า้ตาลให้กลาย

เป็นแอลกอฮอล์ เนื่องจากยีสต์จะใช้น�้าตาลในการเจริญเติบโต มี

ลักษณะใส มีฟอง รสหวาน มีรสฝาดเล็กน้อย ซึ่งคุณลักษณะทาง

กายภาพที่ดีนั้นต้องใส ไม่มีสี มีกลิ่นและรสเป็นที่ยอมรับ และ

มีแอลกอฮอล์มากกว่า 15 ดีกรี/ร้อยละโดยปริมาตร แต่ไม่เกิน 

40 ดีกรี/ร้อยละโดยปริมาตร  นิยมดื่มสดหลังจากหมักทันที ดัง

แสดงในรูปที่ 5

4.  องค์ประกอบทำงเคมีและคุณค่ำทำงโภชนำกำร

น�้าตาลโตนดจัดเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ประกอบด้วยโมโน

และไดแซ็กคาไรด์เป็นหลัก  ใช้เป็นสารให้ความหวานในอาหาร 

องค์ประกอบทางเคมีของน�้าตาลโตนดสดมีค่าปริมาณของแข็งที่

ละลายได้ 16 องศาบรกิซ์  ปรมิาณน�า้ตาลทัง้หมด 16.8 เปอร์เซน็ต์  

ประกอบด้วยน�้าตาลรีดิวซ์ 1.8 เปอร์เซ็นต์ น�้าตาลซูโครส 15.0 

เปอร์เซ็นต์ และมีค่าพีเอช 5.5 ต่อมาพบว่า น�้าตาลโตนดสดใน

ประเทศศรลัีงกามคีวามถ่วงจ�าเพาะทีอ่ณุหภูม ิ29 องศาเซลเซยีส 

เท่ากับ 1.058-1.077 ปริมาณของแข็งทั้งหมด ซูโครส เถ้า และ

โปรตีน (N×6.25) เท่ากับร้อยละ 15.2-19.7, 12.3-17.4, 0.11-

0.41 และ 0.2 ตามล�าดับ ในจังหวัดสงขลาและเพชรบุรี พบการ

ศกึษาองค์ประกอบของน�า้ตาลโตนดสดโดยใช้ไม้เคีย่มเป็นสารกนั

บูด และรายงานคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของน�้าตาลโตนดสด

ซึ่งเก็บเกี่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลาทั้งหมด 10 ตัวอย่าง ดังแสดง

ในตารางที่ 1 ซึ่งส่วนประกอบของน�้าตาลโตนดสดแตกต่างกัน-  

เนื่องจากพื้นที่ปลูก ลักษณะทางภูมิประเทศและสายพันธุ์ที่แตก

ต่างกัน คุณค่าทางโภชนาการสามารถพบได้ทั้งในน�้าตาลโตนด 

ลูกตาลอ่อน และหน่อตาลอ่อน ดังแสดงในตารางที่ 2

น�้ำตำลเมำ

รูปที่ 5  น�้าตาลเมา

ตำรำงที่  1  องค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทางโภชนาการของน�า้ตาลโตนดสด 

องค์ประกอบทำงเคมี น�้ำตำลโตนด

สด*

น�้ำตำลโตนดเติม

ไม้เคี่ยม*

น�้ำตำลโตนด

สด*

น�้ำตำลโตนดสด**

พีเอช 7.55 ± 0.35 4.69 ± 0.27 4.19 - 5.23 6.50 ± 0.01

ปริมาณกรด (%) 0.068 ± 0.003 0.098 ± 0.013 0.27 - 0.93 0.08 ± 0.00

น�้าตาลรีดิวซ์ (%) - - 0.88 - 3.56 1.85 ± 0.03

น�้าตาลทั้งหมด (%) 13.48 ± 1.31 11.54 ± 0.45 10.36 - 16.94 14.32 ± 0.01

โปรตีน (มิลลิกรัม/กรัม) - - 0.31 - 0.39 0.33 ± 0.04

ปริมาณของแข็งที่ละลายได้

(องศาบริกซ์)

13.07 ± 0.99 13.93 ± 1.48 10.80 - 17.40 12.08 ± 0.12  

ที่มำ:  Naknean, Meenune and Roudaut (2010); จิตรบรรเจิดกุล (2532)

หมายเหตุ: * วิเคราะห์น�้าตาลโตนดสดในจังหวัดสงขลา

   ** วิเคราะห์น�้าตาลโตนดสดในจังหวัดเพชรบุรี
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ตำรำงที่ 2  คุณค่าทางโภชนาการของลูกตาลอ่อนและหน่อตาลอ่อนต่อ 100 กรัม 

องค์ประกอบทำงเคมี ลูกตำลอ่อน หน่อตำลอ่อน

พลังงาน (กิโลแคลอรี) 49 103

คาร์โบไฮเดรต (กรัม) 9.5 26.6

โปรตีน (กรัม) 0.5 2.7

เส้นใย (กรัม) 0.5 2.2

ไขมัน (กรัม) 1 0.2

น�้า (กรัม) 88.5 69.5

ธาตุแคลเซียม (มิลลิกรัม) 6 18

ธาตุเหล็ก (มิลลิกรัม) 1.7 -

ธาตุฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม) 20 140

วิตามินบี1 (มิลลิกรัม) 0.03 0.05

วิตามินบี2 (มิลลิกรัม) 0.01 0.18

วิตามินบี3 (มิลลิกรัม) 0.5 0.9

วิตามินซี (มิลลิกรัม) 2 8

ที่มำ:  คณะกรรมการสวัสดิการ กรมอานามัย กระทรวงสาธารณสุข (2548)

5.  ปัญหำและอุปสรรค
เนื่องจากต้นตาลโตนดมีลักษณะเป็นปาล์มล�าต้นเดี่ยว

ขนาดใหญ่ สูง 25-40 เมตร ล�าต้นตรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

โคนต้นถึง 1 เมตร  มีลักษณะเป็นรูปกรวยสูงถึง 4 เมตร ยังเป็น

เกษตรพื้นบ้านที่ไม่ได้รับการพัฒนา ท�าให้เก็บเกี่ยวผลผลิตเป็น

ไปได้ยากและต้องใช้ความช�านาญในการขึน้ต้นตาลโตนด จงึนยิม

ใช้สินค้าที่คล้ายน�้าตาลโตนด คือ น�้าตาลมะพร้าว ซึ่งสามารถใช้

ทดแทนกนัได้และหาง่าย  นอกจากนี ้จะสามารถเกบ็เกีย่วผลผลติ 

หรือใช้ประโยชน์จากต้นตาลโตนดต้องใช้เวลายาวนาน ท�าให้พืน้ที่

เพาะปลกูลดลง ส่งผลให้ผลผลติลดลงตามไปด้วย ทัง้นีย้งัขาดการ

สนับสนุนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขาดการส่งเสริมและ

ในการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงตาม

ความต้องการของลูกค้า  พัฒนาทางด้านการตลาด

6. บทสรุป
ต้นตาลโตนดเป็นพืชที่สามารถน�ามาใช้เป็นวัตถุดิบใน

การผลติอาหารและส่วนประกอบอืน่ๆ ของต้นกส็ามารถน�ามาใช้

ประโยชน์ได้ น�า้ตาลโตนดจดัเป็นผลติผลเกษตรอนิทรย์ีทีส่ามารถ

น�ามาบริโภคได้ ในระดับครัวเรือน การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์

อาหารที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น  จ�าเป็นต้องอาศัยการตลาดและการ

ปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

7.  กิตติกรรมประกำศ 
ขอขอบพระคุณ  ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ภายใต้ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

ระดับปริญญาโทและห้างหุ ้นส่วนจ�ากัดเอทูซีที่อ�านวยความ

สะดวกในการเก็บข้อมูล และทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจ�าปี พ.ศ. 2555 และทุนบัณฑิต

วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประจ�าปี  พ.ศ. 2556
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บุญศิริ  ศรีสารคาม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

เทคโนโลยชีวีภาพทีส่วยงามสร้าง “ดอกไม้เปลีย่นสไีด้”

ถ้าเคยรู้สึกว่า อยากได้ดอกไม้พันธุ์นั้น สีนั้น สีนี้ ความ

ต้องการนี้จะถูกตอบสนองได้ในไม่ช้า อีกไม่นานคุณจะมีดอกไม้

ในทุกสีที่ต้องการในดอกเดียว นักวิทยาศาสตร์ที่ Revolution 

Bioengineering (RevBio) ก�าลังพัฒนาการใช้เทคโนโลยี

ชีวภาพในการสร้างดอกไม้ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ คือ สามารถ

เปลี่ยนสีได้ระหว่างวัน

 Keira Havens และ Nikolai Braun จาก BioRev 

ก�าลังท�าให้ศาสตร์ของเทคโนโลยีชีวภาพน่าสนใจและเป็นเรื่อง

ที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น โดยการสร้างดอกพิทูเนียที่

สามารถเปลี่ยนสีจากแดงเป็นน�า้เงิน และด�าเป็นแดง ได้ตลอด

วัน

 

	 “การปฏิวัติของวิศวกรรมชีวภาพมาจากแนวคิดว่า	

เทคโนโลยีชีวภาพสวยงามได้”

 งานของวิศวกรรมชีวภาพถูกน�ามาใช้พัฒนาวัสดุที่ดี 

จะช่วยให้โลกแข็งแรง สะอาด และยั่งยืนมากขึ้น แต่พัฒนาการ

เหล่าน้ีเกิดขึ้นในห้องทดลองและเป็นส่วนหน่ึงของการริเริ่ม

ในอุตสาหกรรม ประชาชนทั่วไปจะไม่ค่อยได้เข้าถึงหรือได้รับ

ประสบการณ์กับนวัตกรรมเหล่านี้โดยตรง

 ส�าหรับการสร้างดอกไม้ชนิดนี้  RevBio  จะใช้องค์

ประกอบ 2 อย่าง ที่พบในดอกพิทูเนีย อย่างแรก คือ โมเลกุลที่

เป็นส่วนสร้างสีของดอกไม้เรียกว่า anthocyanin ซึ่งสร้างสีแดง 

ม่วง และฟ้าในดอกไม้ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพ

วิทย์แกเลอรี
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แวดล้อม อย่างที่สอง คือ internal clock plants ที่ใช้ติดตาม

แสงอาทิตย์และสร้างความแตกต่างของพันธุ์ ซึ่งท�างานเป็น

วงจร และคอยบอกพืชว่า เมื่อไรเป็นเวลาที่ต้องสังเคราะห์แสง  

RevBio พยายามเชื่อมต่อสองสิ่งนี้ เพื่อให้การแสดงสีที่มาจาก 

anthocyanin สอดคล้องกับจังหวะวงจรชีวิตของต้นไม้ในแต่ละ

วัน ผลก็คือ จะได้ดอกไม้ที่เปลี่ยนสีตามช่วงเวลาต่างๆ ของวัน 

ตอนนี้ การทดลองส�าเร็จในแบคทีเรีย และก�าลังพัฒนาในพืช

เซลล์เดียว ซึ่งการทดลองนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ท�าการสังเคราะห์

ชีววิทยา (Synthetic biology) ในรูปของพืช งานวิจัยแรก คือ 

Glowing Plant project ซึ่งใช้งบพัฒนาจากการระดมทุนจาก

คนกว่า 484,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อสังเคราะห์พืชที่โตได้ในที่มืด 

งานวิจัยนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการทดลอง โดยคาดว่า เมล็ดพันธุ์จะ

สามารถใช้ได้ในปลายปีนี้

ดอกไม้เปลี่ยนสีเมื่อรดด้วยเบียร์
	 Revolution	 Biotechnology	 (RevBio)	 สามารถ

พัฒนาดอกไม้ให้สามารถเปลี่ยนสีได้	 จากการทดลองอย่างง่าย

เราสามารถน�าดอกไม้สีขาวมาใส่ในถังที่เต็มไปด้วยส	ี แล้วดูดอก

ไม้ดูดสีเข้าไปในกลีบได	้แต่	RevBio	ท�าได้มากกว่านั้น

เอกสารอ้างอิง
Beautiful Biotechnology : Color-Changing Flowers. 2014. [online].  Available at: http://www.genomecompiler.

							com/eautiful-biotechnology-color-changing-flowers/,	[accessed	2	March	2015].	

 ส�าหรับงานวิจัยเพื่อการพัฒนาดอกไม้เปลี่ยนสีนี้ท�า

เพื่อให้เข้าถึงประชาชนทั่วไปและให้ความรู้ว่า การสังเคราะห์

ชีววิทยาท�าอะไรได้บ้าง ดอกไม้ที่จะท�าขึ้นนี้สามารถรดน�้า ดู

การเจริญเติบโตได้ และคนที่ปลูกก็เฝ้าดูได้ด้วยตัวเองว่า ดอกไม้

สังเคราะห์นี้เป็นอย่างไร ซึ่งทีมวิศวกรหวังว่า จะท�าให้คนเข้าใจ

เทคโนโลยีนี้ และถ้าคนเห็นความสวยงามของการสร้างดอกไม้

สังเคราะห์นี้ จะท�าให้เปิดรับกับสินค้าจากการพัฒนาลักษณะ

นี้ได้มากขึ้น เช่น พืชที่มีวิตามินสูง หรือพืชที่ตรวจจับมลพิษ 

เป็นต้น 

 ดอกพิทูเนียเป็นเพียงจุดเริ่มต้น เราสามารถนึกถึง

ดอกไม้สีฟ้า ดอกไม้ที่มีลายจุด ดอกไม้ที่มีกลิ่นใหม่ พื้นผิวแบบ

ใหม่เพื่อท�าให้สวนสวยยิ่งขึ้น ระหว่างที่เราพัฒนาเทคโนโลยีการ

เปลี่ยนสีนี้ให้สมบูรณ์ เราก็จะพัฒนาฟังก์ชันอื่นๆ ของดอกไม้

เพื่อน�ามาใช้งาน เช่น การตรวจจับมลพิษ หรือลดการติดเชื้อโรค

จากแมลง ด้วยการเปลี่ยนสีดอกไม้

ดอกไม้ที่มีสีสดอยู่แล้วจะผลิตโมเลกุลเล็กๆ	 ที่เรียกว่า	

anthocyanins	ซึ่งสามารถเป็นสีแดง	น�้าเงิน	และสีอื่นๆ	ได้	ใน

ดอกไม้สีขาวมีเอนไซม์ที่ไม่ท�างานและไม่สามารถผลิตโมเลกุล

สีได้	 ตามวิธีของ	 RevBio	 ถ้าสามารถรู้ได้ว่า	 เอนไซม์ตัวไหนไม่

ท�างาน	 ก็จะสามารถสร้างกระบวนใหม่ที่ท�าให้ดอกไม้ผลิตส ี
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ดอกไม้ได้	 บริษัทได้ดัดแปลงพิทูเนียให้ท�าเช่นนั้นได้	 เมื่อรดน�า้

ด้วยเอทานอลเจือจาง	 เช่น	 เบียร์	ต้นไม้จะเปลี่ยนสีจากขาวเป็น

แดงใน	 24	 ชั่วโมง	 และถ้ารดน�า้ธรรมดา	 สีก็จะเปลี่ยนกลับไป

เป็นเหมือนเดิม

	 การดัดแปลงพันธุกรรมของต้นไม้ท�าได้กับต้นไม้ทุก

ชนิด	 ตอนนี้การพัฒนาพิทูเนียเปลี่ยนสีอยู่ระหว่างการทดลอง	

และมีการหาเงินสนับสนุนภายใต้โครงการ	Indiegogo	และคาด

ว่าน่าจะพัฒนาส�าเร็จในปี	ค.ศ.	2017

เอกสารอ้างอิง
Robarts, S., 2015. These flowers change color when you feed them beer. [online].  Available at:   

       http://www.gizmag.com/revolution-biotechnology-color-changing-flowers/36480/, [accessed 12 March  

       2015]. 
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ประโยชน์ขี้เถ้าจากบุหรี่น�ามาช่วยกรองสารหนูจากน�า้

 นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นคว้าว่าจะน�าขยะจากบุหรี่

มาท�าให้เกิดประโยชน์อย่างไร ซึ่งตอนนี้ นักวิจัยพบว่า เถ้าบุหรี่

สามารถน�ามาใช้กรองสารหนูในน�้าได้ 

 นาย Jiaxing Li จาก Chinese Academy of  

Sciences และทมีนกัวทิยาศาสตร์ เคลอืบเถ้าบหุรีด้่วยอะลมูเินยีม

ออกไซด์ ด้วยลักษณะของการมีรูพรุนของเถ้า จึงน่าจะท�าเป็น

เอกสารอ้างอิง
Coxworth, B., 2014. Cigarette ash may find use filtering arsenic from water. [online]. Available at:  

       http://www.gizmag.com/cigarette-ash-arsenic-water-filter/34294/, [accessed 2 March 2015].

ตัวกรองที่มีประสิทธิภาพได้ และดีกว่าวัสดุอื่นที่เคยทดลองก่อน

หน้านี้อย่างเช่น เปลือกกล้วย จากนั้น ได้น�าไปทดลองใช้เถ้าบุหรี่

กับน�้าบาดาลในมองโกเลีย ซึ่งมีสารหนูอยู่ในน�้าตามธรรมชาติ 

เถ้าบุหรี่สามารถกรองเอาสารหนูออกไปได้ถึง 96 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง

ดีกว่าค่ามาตรฐานขั้นต�า่ที่ก�าหนดโดย World Health Organi-

sation ที่ส�าคัญ ตัวกรองจากขี้เถ้านี้สามารถใช้ซ�้าได้มากถึง 6 

ครั้ง โดยประสิทธิภาพการกรองไม่ลดลง นักวิทยาศาสตร์จึงเชื่อ

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

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

ที่มาและความส�าคัญ

 หญ้าขนเป็นวัชพืชที่ขึ้นง่าย ขึ้นได้ตามพื้นท่ีต่างๆ ซึ่ง

กระจายอยู่ทั่วไป และมีจ�านวนมาก นอกจากคุณประโยชน์ที่น�า

มาเลี้ยงสัตว์แล้ว คนก็ไม่นิยมน�าไปท�าอย่างอื่น 

 ผู้จัดท�าโครงงานเห็นว่า ในสังคมปัจจุบันทุกคนมีความ

เคร่งเครียดกันมาก ท�าอย่างไรให้คนได้ผ่อนคลายลงได้บ้าง ซึ่งใน

อดตีมกีารคิดค้นกล่ินต่างๆ เพือ่ช่วยในการบ�าบดัและผ่อนคลายกนั

มานานแล้ว ผู้จัดท�าจึงคิดที่จะน�าหญ้าขนมาท�าให้เกิดประโยขน์

 คณะผู้จดัท�าโครงงานได้คดิท�าโคมไฟ Aroma therapy 

ที่มีส่วนผสมของกลิ่นสมุนไพรที่ให้คุณสมบัติในการบ�าบัดและ

ผ่อนคลาย โดยไม่เป็นพิษต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม

โคมไฟAroma therapy

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ชุติมา ชินสีดา

ผู้วิจัย
น.ส.นันทิชา การะคุณ

น.ส.พรจิรา ขุระสะ

น.ส.สุธาสินี เลิศคง

โรงเรียนอุดมวิทยา

เลขที่ 104 ถ. รังสิต-นครนายก 

ต. ประชาธิปัตย์ อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130
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เตรียมการทดลอง

รูปที่ 1  หญ้าขนสด รูปที่ 2  ตัดหญ้าขนให้มีขนาดเล็ก รูปที่ 3  ฟอกสีด้วยคลอรีน

รูปที่ 5  เตรียมน�้าตะไคร้ รูปที่ 6  เตรียมน�้ามะกรูดรูปที่ 4  ต้มหญ้าขนกับโซดาไฟ

รูปที่ 7  แช่เยื่อในน�า้ตะไคร้และมะกรูด รูปที่ 8  กระดาษหญ้าขนกลิ่นตะไคร้

และกลิ่นมะกรูด

รูปที่ 9 โคมไฟกลิ่นตะไคร้
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วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาประโยชน์ที่ได้จากวัชพืช

2. เพื่อศึกษาวิธีการท�ากระดาษจากเยื่อพืช

3. เพ่ือศึกษาและทดสอบความคงทนของกลิ่นสมุนไพรที่เป็น

ส่วนผสมของกระดาษ

4. เพ่ือศึกษาการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่ได้จาก

เยื่อพืช

5. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของสมุนไพรที่มีผลต่อการบ�าบัด

วัสดุอุปกรณ์

อุปกรณ์
1. บีกเกอร์ ขนาด 250 มิลลิลิตร 

และ 1,000 มิลลิลิตร

2. ตะแกรงร่อน

3. กะละมัง

4. ปี๊บ

5. เครื่องปั่น

6. เครื่องชั่ง

7. แท่งแก้วคนสาร

สารเคมี
  1. แป้งมัน

  2. NaOH หรือ โซดาไฟ

  3. คลอรีน

พืชที่น�ามาทดลอง
  1. หญ้าขน

  2. มะกรูด

  3. ลีลาวดี

  4. ใบเตย

  5. ตะไคร้

  6. มะลิ

วิธีการทดลอง

ตอนที่ 1  ศึกษาการท�าเยื่อกระดาษจากหญ้าขน
 1. เตรียมอุปกรณ์ในการตัดหญ้าขน ใช้มีดหรือกรรไกร

ตัดหญ้าขนให้มีขนาดเล็ก

 2. ช่ังหญ้าขน 1,000 กรัม น�าไปต้มกับโซดาไฟ 250 

กรัม และน�้าประมาณ 1,000 มิลลิลิตร

 3. น�าไปต้มนานประมาณ 2-3 ชั่วโมง

 4. น�าเยื่อของหญ้าขนที่ได้มาแช่ล้างกับคลอรีน เพื่อ

ท�าการฟอกสีแล้วล้างออกด้วยน�า้สะอาด 3-4 ครั้ง

 5. น�าไปร่อนเป็นแผ่น แล้วตากให้แห้ง

 6. น�ากระดาษที่ได้ไปทดสอบคุณสมบัติความเหนียว

ของกระดาษ โดยการใช้ตุ้มน�้าหนัก ลักษณะกายภาพ เช่น สี 

และเส้นใย

 7. บันทึกผลการทดลอง

ตอนที่ 2 ศึกษาปริมาณของสมุนไพรที่จะน�ามาผสมกับ
เยื่อกระดาษ
 1. เตรียมผิวมะกรูด 200 และ 500 กรัม ตัดเป็นชิ้น

เล็กๆ แล้วน�าไปปั่นให้ละเอียด

 2. เตรียมลีลาวดี 200 และ 500 กรัม ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ 

แล้วน�าไปปั่นให้ละเอียด

 3. เตรียมใบเตย 200 และ 500 กรัม ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ 

แล้วน�าไปปั่นให้ละเอียด

 4. เตรียมตะไคร้ 200 และ 500 กรัม ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ 

แล้วน�าไปปั่นให้ละเอียด

 5. เตรียมมะลิ 200 และ 500 กรัม ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ 

แล้วน�าไปปั่นให้ละเอียด

 6. น�าสมุนไพรแต่ละชนิดที่เตรียมไว้แช่น�้าสะอาดทิ้งไว้ 

2 ชั่วโมง จากนั้น น�าเยื่อหญ้าขนที่เตรียมไว้มาแช่ทิ้งไว้เป็นเวลา 

1 คืน

 7. น�าไปร่อนเป็นแผ่น แล้วตากให้แห้ง

 8. น�ากระดาษที่ได้มาทดสอบกลิ่นและวัดระยะเวลา

ความคงทนของกลิ่นเป็นเวลา 2 สัปดาห์

 9. บันทึกผลการทดลองที่ได้ 

ตอนที่ 3  ศึกษาความสามารถของกระดาษกลิ่นสมุนไพร
ที่มีผลต่อการบ�าบัดและผ่อนคลายในกลุ่มทดลอง
 1. น�าแผ่นเยื่อกระดาษกลิ่นมะกรูดและกลิ่นตะไคร้ 

8. ไม้พาย

9. กรรไกร

10. มีด

11. ถาด

12. เหยือก

13. ผ้าขาวบาง

14. เตาไฟ
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เอกสารอ้างอิง

     Noda, K., 2537. หญ้าขน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: www.wikipedia.com, [เข้าถึงเมื่อ 10 กรกฎาคม 2555].

     ตะไคร้. 2555. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: www.wikipedia.com, [เข้าถึงเมื่อ 10 กรกฎาคม 2555].

     หงส์วิวัฒน์, นิดดา. 2550. มะกรูด. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: www.wikipedia.com, [เข้าถึงเมื่อ 10 กรกฎาคม 2555].     

ผลการทดลอง

ตอนที่ 1  กระดาษจากหญ้าขนและคุณสมบัติที่ได้
 1. ทดสอบความเหนียวของกระดาษ โดยใช้ตุ ้มน�้า

หนัก ขนาด 1 นิวตัน ถ่วงเพื่อให้เกิดแรงดึงกระท�าต่อกระดาษ 

โดยต้องใช้ทั้งหมด 9 อัน จึงจะท�าให้กระดาษขาดพอดี

 2. ทดสอบการดูดซับน�า้ของกระดาษ โดยการหยดน�้า

ใส่แผ่นกระดาษ จะพบว่า กระดาษไม่เปื่อยยุ่ย

ตอนที่ 2 ความคงทนของกลิ่นกับปริมาณของสมุนไพรที่
จะน�ามาผสมกับเยื่อกระดาษ
 จากผลการทดสอบความคงทนของกลิ่นกับปริมาณ

ของสมุนไพรท้ัง 5 ชนิด ได้แก่ มะกรูด ลีลาวดี ใบเตย ตะไคร้ 

และมะลิ ที่น�ามาผสมกับเยื่อกระดาษ ผลท่ีได้ มะกรูด และ

ตะไคร้ ในปริมาณของกลิ่น 200 และ 500 กรัม มีความคงทนได้

นาน 7 และ 8 วัน เมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่น 

ตอนที่ 3 ศึกษาความสามารถของกระดาษกลิ่นมะกรูด
โดยใช้กลุ่มทดลอง
 จากผลการทดสอบความสามารถของกล่ินมะกรูดใน

การบ�าบัดและผ่อนคลายความเครียด โดยทดสอบกับนักเรียน 

10 คน ให้ความรูส้กึผ่อนคลาย 6 คน และไม่รูส้กึผ่อนคลาย 4 คน

 ศึกษาความสามารถของกระดาษกลิ่นตะไคร้
โดยใช้กลุ่มทดลอง
 จากผลการทดสอบความสามารถของกล่ินตะไคร้ใน

การบ�าบัดและผ่อนคลายความเครียด โดยทดสอบกับนักเรียน 

10 คน ให้ความรูส้กึผ่อนคลาย 7 คน และไม่รูส้กึผ่อนคลาย 3 คน

สรุปผลการทดลอง

 1. กระดาษที่ได้จากหญ้าขนมีความเหนียว

 2. กระดาษที่ได้จากหญ้าขนไม่เปื่อยยุ่ยง่าย

 3. กลิ่นสมุนไพรที่มีความคงทนได้นานที่สุด ได้แก่ 

กลิ่นมะกรูด และกลิ่นตะไคร้

 4. กลิ่นที่ช่วยบ�าบัดและผ่อนคลายความเครียดได้ดี

ที่สุด ได้แก่ กลิ่นมะกรูด และกลิ่นตะไคร้ 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. เป็นการน�าวัชพืชมาเพิ่มมูลค่า

 2. ได ้สิ่ งประดิษฐ ์ที่ ช ่ วยบ� าบัดและผ ่อนคลาย

ความเครียด

ข้อเสนอแนะ

 1. ควรทดลองใส่กลิ่นของเปลือกผลไม้

 2. ควรทดลองใส่กลิ่นของสมุนไพรที่ช่วยไล่แมลง

มาตัดให้พอดีกับแบบโคมไฟที่เตรียมไว้ แล้วมาทดลองกับ

นักเรียนในชั้นเรียน โดยใช้นักเรียน จ�านวน 20 คน โดยท�าการ

คัดเลือกผู้ที่มีสภาวะเครียดในขณะนั้น

 2. ท�าการทดลองกับกลุ่มทดลอง ดังนี้

 - เปิดโคมไฟในห้องที่ปิดมิดชิด

 - ให้กลุ่มทดลองเข้าไปนั่งพักผ่อนภายในห้องเป็นเวลา 

1 ชั่วโมง

 - ส�ารวจและสอบถามผลที่เกิดขึ้นจากกลุ่มทดลอง

 - บันทึกผลการทดลอง 
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รูปที่ 1 รอยแตกร้าวร้อน (hot crack)                 

ปรีชา  ข�าเสม
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จากนิยามท่ีว่า “การเชื่อม คือ การประสานวัตถุให้ติด

กันโดยอาจมีการหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกันหรือไม่ก็ได้” ถ้า

จะอธิบายอย่างกว้างๆ การเชื่อม หมายถึง การน�าวัสดุโลหะ 2 

ชิ้น มาประสานให้ติดกันโดยให้มีความสมบูรณ์ของการประสาน

ระหว่างเนือ้โลหะเดมิกบัเนือ้เชือ่ม และยงัคงความแขง็แรง และมี

คณุสมบตัทิางกลครบถ้วน นอกจากนี ้ต้องมคีวามสมบรูณ์ของเนือ้

โลหะทัง้ในบรเิวณรอยเชือ่ม และโดยรอบบรเิวณการเชือ่มอกีด้วย

การส่ายหัวเชื่อมในขณะท�าการเชื่อมเป็นส่วนหน่ึงของ

เทคนิคในการเชื่อมที่สามารถช่วยให้งานเชื่อมมีคุณภาพทางกล

ที่ดี และความสมบูรณ์ของชิ้นงานเช่ือม เพราะการส่ายหัวเช่ือม

จะช่วยในเรื่องของการเติมเน้ือเชื่อมให้เต็มแนวร่องที่บากไว้ ได้

แนวเชื่อมที่สวยงาม สามารถควบคุมความเร็วในการเชื่อมได้ ลด

การเกิดการกัดขอบ (under cut) และที่ส�าคัญเป็นการกระจาย

ความร้อนทีใ่ห้กบัชิน้งาน โดยช่วยลดความร้อนสะสมของชิน้งาน 

และช่วยในเรือ่งของอตัราการเยน็ตวั (Cooling rate) ของช้ินงาน

ให้ช้าลงอนัส่งผลโดยตรงในด้านการลดปัญหาการแตกร้าวในขณะ

ที่ร้อน หรือการแตกร้าวร้อน (hot crack)

การเชือ่มประกอบชิน้งานนัน้มกีารวางชิน้งานหลายแบบ 

หลายทิศทาง เม่ือท�าการเชื่อม การส่ายหัวเชื่อมโดยทั่วไปจะใช้

กับงานที่มีขนาดของรอยเช่ือมน้อยกว่า 5 เท่า ของขนาดลวด

เชื่อม ความเร็วในการเดินแนวเชื่อมจะมีความสัมพันธ์กับความ

หนาของงาน ชนิดของรอยต่อ และต�าแหน่งของท่าเชื่อม ซึ่งมีผล

โดยตรงกับขนาดของแนวเช่ือมตามลักษณะงานเชื่อม เช่น แนว

เล็ก แนวกว้าง โดยจะต้องใช้เทคนิคการส่ายหัวเช่ือมแบบต่างๆ 

ส�าหรบัควบคุมความเรว็ในการเชือ่ม และต้องเลือกใช้เทคนคิการ

ส่ายหวัเชือ่มให้เหมาะสมกบัท่าเชือ่มนัน้ๆ ด้วย เพือ่ความสมบรูณ์

ของงานเชื่อม

                

                      

 

ท�ำไมต้องสำ่ยหัว (เชื่อม)
เชื่อม
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รูปที่ 2 การกัดขอบ (under cut)

ที่มา: เทคนิคการซ่อม (2552) 

รูปที่ 3 ต�าแหน่งท่าเชื่อมแบบต่างๆ
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รูปที่ 4 ต�าแหน่งท่าเชื่อมแบบท่าราบ (f lat)  

รูปที่ 5 ต�าแหน่งท่าเชื่อมแบบท่าขนานนอน (horizontal)
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   เกร็ดเทคโน    เกร็ดเทคโน

รูปที่ 6 ต�าแหน่งท่าเชื่อมแบบท่าตั้ง (vertical) รูปที่ 7 ต�าแหน่งท่าเชื่อมแบบท่าเหนือศีรษะ (overhead)

ที่มา: ทิศทางการเชื่อม (2557) 

รูปที่ 8 ทิศทางการเชื่อม และลักษณะการส่ายหัวเชื่อมในขณะท�าการเชื่อมในท่าราบ

1. ศูนย์กลางของแนวเชื่อม

2. ทิศทางการส่ายหัวเชื่อม

ทิศทางการเชื่อม
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เอกสารอ้างอิง

ทิศทางการเชื่อม. 2557. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.supradit.com/contents/metal/Data/4/2.html, [เข้าถึงเมื่อ  

        2 พฤษภาคม 2557].

เทคนิคการเชื่อม. 2552. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.oknation.net/blog/print.php?id=504650, [เข้าถึงเมื่อ 2  

        พฤษภาคม 2557].

ลักษณะการเชื่อมเป็นการเชื่อมแบบตามทิศทางการ

เชื่อม (forehand welding) เป็นการเชื่อมท่ีให้ความร้อนกับ

ชิ้นงานคล้ายๆ เป็นการอุ่นชิ้นงานก่อนที่เนื้อลวดเช่ือมจะมีการ

หลอมละลายลงในบ่อหลอม และเติมเน้ือเชื่อมให้เต็มแนวเชื่อม 

ความเร็วในการเดินแนวเช่ือม ทิศทางการส่ายหัวจะมีความ

สัมพันธ์กับความหนาของชิ้นงาน ชนิดของรอยต่อ และต�าแหน่ง

ของท่าเชื่อม ซึ่งมีผลโดยตรงกับขนาดของแนวเชื่อมตามลักษณะ

งาน เช่น แนวเล็ก แนวกว้าง โดยจะต้องใช้เทคนิคการส่ายหัว

เชื่อมแบบต่างๆ ในการควบคุมความเร็วในการเชื่อม

ทิศทางการเชื่อม

ทิศ
ทา

งก
าร

เช
ื่อม

ทิศ
ทา

งก
าร

เช
ื่อม

ทิศ
ทา

งก
าร

เช
ื่อม

การส่ายหัวเช่ือมในขณะท�าการเช่ือมเป็นส่วนหนึ่งของ

เทคนิคในการเช่ือมที่สามารถช่วยให้งานเช่ือมมีสมบัติทางกลท่ี

ดี มีความสมบูรณ์ของชิ้นงานเชื่อม ในข้อก�าหนดของการเชื่อม 

(Welding Procedure Specification: WPS) จะมีการก�าหนด

ท่าเชื่อมและทิศทางการส่ายหัวเชื่อมด้วย ส�าหรับหัวข้อ “การ

เขียนข้อก�าหนดในการเชื่อม WPS” ท่านผู้อ่านกรุณาอดใจไว้รอ

อ่านในฉบับต่อไปนะครับ

ที่มา: เทคนิคการเชื่อม (2552) 

รูปที่ 9 ทิศทางการเชื่อม และลักษณะการส่ายหัวเชื่อมในขณะท�าการเชื่อมในท่าตั้ง

ที่มา: เทคนิคการเชื่อม (2552) 

รูปที่ 10 ลักษณะการส่ายลวดเชื่อมส�าหรับงานเชื่อมในท่าเหนือศีรษะ  

(overhead)



วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2558 

56

   เกร็ดเทคโน    เกร็ดเทคโน

ดร.เปรมสุดา สมาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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พรีไบโอติกและโพรไบโอติก 
ป้องกันมะเร็งในลำ�ไส้ ใหญ่

ระบบทางเดินอาหารของมนุษย์เป็นที่อยู ่อาศัยของ

จลุนิทรย์ีมากมายหลายชนดิและจลุนิทรย์ีส่วนใหญ่ทีพ่บมากทีส่ดุ

จะเป็นแบคทีเรีย ซึ่งจ�าแนกออกเป็นสายพันธุ์ต่างๆ ได้มากกว่า 

400 สายพันธุ์ ท้ังน้ีจ�านวนแบคทีเรียแต่ละชนิดที่พบในระบบ

ทางเดินอาหารจะขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น สภาวะแวดล้อม 

องค์ประกอบของอาหาร สภาพภายในล�าไส้เล็ก และอัตราการ

เคลื่อนที่ของอาหาร เมื่ออาหารเดินทางถึงล�าไส้ใหญ่ อาหารจะ

เคลื่อนที่อย่างช้าๆ โดยใช้เวลาประมาณ 48-70 ชั่วโมง ท�าให้

ล�าไส้ใหญ่มีการเจริญของแบคทีเรียอยู่หลายชนิดและมีปริมาณ

มาก ประกอบกับสภาวะที่ค่อนข้างเป็นกลางท�าให้ล�าไส้ใหญ่

มีจ�านวนแบคทีเรียมากถึง 1011_ 1012 โคโลนีต่อกรัม (Fooks, 

Fuller and Gibson 1999; Macfarlane, Macfarlane and 

Cummings 2006) 
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ระบบล�าไส้ใหญ่แบ่งออกเป็นสามส่วน ประกอบด้วย 

ล�าไส้ใหญ่ส่วนต้น (proximal colon) ล�าไส้ใหญ่ส่วนกลาง 

(transverse colon) และล�าไส้ใหญ่ส่วนปลาย (distal colon)  

แบคทีเรียที่อาศัยอยู่จะเป็นแบคทีเรียประจ�าถิ่น (normal flora) 

ที่ไม่ต้องการอากาศ เช่น bacteroides, eubacteria, fuso-

bacteria, bifidobacteria, peptostreptococci, clostridia, 

lactobacilli และ streptococci แต่เมื่อใดก็ตามที่ล�าไส้ใหญ่อยู่

ในสภาวะเสียสมดุลจากปัจจัยต่างๆ เช่น สิ่งแปลกปลอม สารพิษ 

การตดิเชือ้ปนเป้ือน ยาปฏชิวีนะ หรอืเกดิจากอารมณ์ความเครยีด 

หากปล่อยทิ้งไว้จะท�าให้แบคทีเรียประจ�าถิ่นเหล่านี้เพิ่มหรือลด

จ�านวนมากเกินไป โดยเฉพาะในส่วนของล�าไส้ใหญ่ส่วนปลาย

จะมีการสะสมสารพิษต่างๆ ที่เกิดจากแบคทีเรีย bacteroides 

และ clostridia ที่เป็นสาเหตุส�าคัญในการเกิดล�าไส้อักเสบ และ

ลุกลามกลายเป็นมะเร็งล�าไส้ใหญ่ได้ (Gibson et al. 2010; 

Wichienchot et al. 2006)

 

 โรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่เป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็น 

อันดับต้นๆ ในคนไทย และอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน  

สาเหตุหรือปัจจัยที่ท�าให้เกิดมะเร็งชนิดนี้ คือ อาหาร เช่น การรับ

ประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์มาก ไขมันสูง หรือมีเส้นใยน้อย

เป็นประจ�า หรืออาจเกิดจากโรคบางอย่างของล�าไส้ใหญ่ เช่น ติ่ง

เนือ้งอกในล�าไส้บางชนดิอาจกลายเปน็มะเรง็ล�าไส้ใหญไ่ด ้อยา่งไร

กต็าม ไดม้รีายงานวา่สว่นประกอบของอาหารบางชนดิมสีว่นชว่ย

ปอ้งกนัการเกดิมะเรง็ล�าไสใ้หญ ่โดยชว่ยสง่เสรมิและรกัษาสมดลุ

ในระบบล�าไส้ใหญ่ (Langlands      et al. 2004; Omura 2011; 

Preter et al. 2011) เช่น สารพรีไบโอติกและโพรไบโอติก  

 

 พรีไบโอติก (prebiotic) เป็นส่วนประกอบของ

อาหารที่จะไม่ถูกย่อยในระบบทางเดินอาหารส่วนบนของ

ร่างกายและสามารถเหลือเข้าไปถึงในส่วนของล�าไส้ใหญ่ได้ ซ่ึง

จะเป็นแหล่งอาหารให้กับจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในล�าไส้   

ส่งเสริมการเจริญและเพิ่มจ�านวนของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ 

พรีไบโอติกที่ส�าคัญ ได้แก่ fructo-oligosaccharide, inulin,  

galacto-oligosaccharides, isomalto-oligosaccharides, 

xylo-oligosaccharides และ manno-oligosaccharides 

 

ส่วนโพรไบโอติก (probiotic) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ท่ีมี

ประโยชน์ เช่น Bifidobacterium spp. และ Lactobacillus 

spp. จุลินทรีย์เหล่านี้สามารถช่วยยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย

ที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร (Pathogenic bacteria) 

เช่น Escherichia coli, Salmonella spp. และ Clostridium 

spp. โดยผลิตสารยับยั้งเชื้อก่อโรคต่างๆ ได้แก่ กรดอินทรีย์  กรด

ไขมนัสายสัน้ รวมทัง้สรา้งกา๊ซไฮโดรเจนเพอรอ์อกไซด ์เอทานอล 

และแบคเทอริโอซิน นอกจากนี้ โพรไบโอติกยังช่วยปรับสภาพ

สมดุลของกลุ่มจุลินทรีย์ในล�าไส้ใหญ่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการย่อยอาหารและการดูดซึมให้ดีขึ้น และเสริมสร้างระบบ

ภูมิคุ้มกันต่างๆ 
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งานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์

บุษกร  ประดิษฐนิยกูล

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

35  หมู่ที่ 3  เทคโนธานี  ต�าบลคลองห้า  

อ�าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120

 ช่วงปีงบประมาณ 2557 ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสท�างานวิจัยและงานพัฒนา รวมทั้งงาน
ถ่ายทอดเทคโนโลยด้ีานการบรรจุภณัฑ์ในพืน้ทีจ่งัหวดัต่างๆ หลายจงัหวดัทัว่ประเทศ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในจังหวัดภาคใต้ ดินแดนฝนชุก ที่ร่มร่ืนตลอดทั้งปี โดยได้ลงพื้นที่ท�างานถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์  ให้กับผู้ประกอบการทั้งในจังหวัดสุราษฏร์ธานี  และจังหวัดตรัง  ตามโครงการ
พัฒนาผลิตภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านการค้าและบริการ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้
รับการสนับสนุนงบประมาณจากส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดย
ในเบื้องต้นผู้ประกอบการทั้งสองจังหวัด จะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
การเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ แหล่งจัดจ�าหน่ายวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ เพื่อเป็น
พื้นฐานในการร่วมกันท�างานเพื่อพัฒนาและเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมส�าหรับผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการต่อไป

เพื่อสานฝันวิสาหกิจไทย                                     
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 ส�ำหรับฉบับนี้ขอเริ่มต้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  ที่มัก

จะเรียกกันด้วยชื่อสั้นๆ ว่ำ “สุรำษฎร์”  จังหวัดที่มีพื้นที่ขนำด

ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศ  ซึ่งผู้คนที่อำศัยอยู่ส่วนใหญ่

ประกอบอำชีพทำงด้ำนกำรเกษตรเป็นหลัก มีกำรใช้พื้นที่ในกำร

ท�ำกำรเกษตร ประมำณร้อยละ 45 ของพื้นที่ทั้งหมด นอกจำก

นี้ ยังประกอบอำชีพทำงด้ำนปศุสัตว์ ประมง อุตสำหกรรม และ

กำรท�ำเหมืองแร่  ในตอนเริ่มต้นของกำรท�ำงำน ทีมงำนของ

สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

(วว.) โดยกองวิจัยธุรกิจและ

กองกำรตลำด จะลงพื้นที่

เพื่อเสำะหำผู้ประกอบกำรใน

จงัหวดัสรุำษฎร์ฯ เพือ่คัดเลอืก

และคัดกรองผู้ประกอบกำรท่ี

พร้อมรับกำรถ่ำยทอด  และ

พัฒนำเป็นผู้ประกอบกำรท่ีมี

ศักยภำพในอนำคต หลังจำก

นั้นจึงวิเครำะห์ปัญหำ ควำม

ต้องกำรของผู้ประกอบกำร 

เส ้นทำงกำรตลำด รวมทั้ง

เลือกเทคโนโลยีของ วว. ที่ผู้

ประกอบกำรต้องกำรรับกำร

ถ่ำยทอดฯ และตดิต่อประสำน

งำนกับนักวิจัย เพื่อลงพื้นท่ี

ท�ำงำนกบัผู้ประกอบกำรต่อไป 

โดยมผีูป้ระกอบกำรในจงัหวดัสุรำษฎร์ฯ ทีพ่ร้อมรบักำรถ่ำยทอด

เทคโนโลยแีละกำรพฒันำบรรจภุณัฑ์ จ�ำนวน 3 รำย ประกอบด้วย 

(1) เกษตรกรสวนสละ “สวนสละอำทติย์” (2) กลุม่เกษตรกรสวน

ยำง “บำ้นในสวน” และ (3) SME แปรรูปผลไม้จำกเงำะนำสำร 

“อัยยะ” เรำมำท�ำควำมรู้จักกับผู้ประกอบกำรและกำรท�ำงำน

ของทมีงำนกนัเลยนะคะ โดยบทควำมนีผู้เ้ขยีนขอเน้นเฉพำะกำร

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรบรรจุภัณฑ์เพียงอย่ำงเดียว

สวนสละอาทิตย์

กลุ่มเกษตรกรสวนยาง “บ้านในสวน”แปรรูปผลไม้จากเงาะนาสาร “อัยยะ”
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 สวนสละ “อาทิตย์”   เกษตรกรดเีด่นแห่งชำต ิประจ�ำปี พ.ศ. 2556 ทำงด้ำน 

Good Monitoring Practice (GAP) สำมำรถวำงแผน

ก�ำหนดกำรผลิตสละให้ออกได้ทุกวัน ตลอดทั้งปี 

เพือ่จดัจ�ำหน่ำย โดยแบ่งเป็นขำยให้คูค้่ำนอกพืน้ท่ี และ

จ�ำหนำ่ยหน้ำสวน ในสัดส่วน 70 : 30 จัดจ�ำหน่ำยใน

รูปของ (1) ผลสด โดยมีกำรบรรจุเพื่อจัดจ�ำหน่ำย

ในถุงพลำสติก ขนำดบรรจุ 1.2 กิโลกรัม รำคำ 120 

บำท และบรรจุในกล่องกระดำษมีหูหิ้ว ขนำดบรรจุ 

2 กิโลกรัม รำคำ 250 บำท และ (2) สละแปรรูป 

เช่น สละแช่อิ่ม นอกจำกนั้น ยังมีกำรพัฒนำสวน

สละอำทิตย์ให้เป็นศูนย์เกษตรเรียนรู้ ที่รำยล้อมไป 

ด้วยสวนสละ และธรรมชำติที่ร่มรื่นให้กับเกษตรกร 

นักเรียน นักศึกษำ และผู้สนใจ เข้ำมำศึกษำเรียนรู้ 

ป ัจจุบันมีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น 2 

ประเภท ได้แก่ เมล็ดกำแฟ ปลูกเองและมีร้ำนกำแฟ โดยมี

จ�ำหน่ำยในสวน และมีสำขำในจงัหวดัสรุำษฎร์ธำน ีและสละลอย

แก้ว มจี�ำหน่ำยทีส่วนให้กบันกัท่องเทีย่ว และบำงส่วนจะจ�ำหน่ำย

ให้ส่วนรำชกำร และงำนออกร้ำนต่ำงๆ อย่ำงไรก็ตำม สิง่ทีค่ณุลงุ

อำทิตย์ต้องกำร คือ กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ใหม่ กล่ำวคือ

- ต้องกำรกล่องกระดำษขนำดใหญ่  (กล่อง

ขนส่ง) ทีภ่ำยในสำมำรถบรรจถุงุสละ (ขนำดทีจ่�ำหน่ำยถงุละ 1.2 

กโิลกรมั) ได้ 8-9 ถงุ โดยมแีผ่นกัน้ (partition) กัน้ด้ำนใน และให้

บรรจภุณัฑ์สำมำรถรบัน�ำ้หนกัผลผลติ และกนักระแทกได้ โดยใช้

ต้นทุนไม่สูง ในส่วนของลวดลำยกรำฟิกให้เหมือนกับบรรจุภัณฑ์

แบบกล่อง  ส�ำหรบัระยะเวลำกำรขนส่งนัน้จะใช้เวลำเพยีง 1 วนั

กจ็ะถงึมอืคู่ค้ำ โดยคู่ค้ำจะน�ำสละออกจำกกล่องแช่ห้องเยน็ทนัที  

ดงันัน้ อำยกุำรเกบ็รกัษำคุณภำพผลิตภัณฑ์เพยีง 1-2 วนั  

-  ต้องกำรกรำฟิกส�ำหรับกล่องขำยปลีก 

หูหิ้ว และกรำฟิกป้ำยฉลำกส�ำหรับถุงขำยปลีกใหม่

 สละ (Salak) เป็นพชืพืน้เมืองของอนิโดนเีซยีทีน่�ำเข้ำมำ

ปลกูในประเทศไทย  ลกัษณะของผลเป็นรปูทรงยำวรี ผลอ่อนเป็น

สนี�ำ้ตำล ส่วนผลแก่เป็นสแีดงอมน�ำ้ตำล เปลอืกเป็นเกลด็ซ้อนกนั 

มีขนแข็งสั้นคล้ำยหนำม มีหลำยสำยพันธุ์ ได้แก่ สละเนินวง สละ

สุมำลี และสละหม้อ นิยมปลูกกันมำกทำงภำคตะวันออก และ

ภำคใต้ของไทย เป็นผลไม้ทีม่สีำรต้ำนอนุมลูอสิระ ช่วยเสริมสร้ำง

ภูมิคุ้มกัน บ�ำรุงสมอง กระดูกและสำยตำ รวมทั้งมีสรรพคุณทำง

ยำ ส�ำหรับสละท่ีปลกูท่ีสวนสละอำทิตย์ ของคุณอำทิตย์ มตธิรรม 

หรือที่พวกเรำทีมงำนเรียกกันว่ำ “คุณลุงอำทิตย์” (เลขท่ี 430 

หมู่ 1 ถนนพูนสิริ ต�ำบลคลองปรำบ อ�ำเภอบ้ำนนำสำร จังหวัด

สุรำษฏร์ธำนี 84120) เป็นพันธุ์เนินวง สำมำรถผลิตสละได้ทั้ง

ปี ท�ำให้สละในสวนสำมำรถส่งขำยได้อย่ำงต่อเนื่องทั่วประเทศ  

ในภำพรวมจำกกำรส�ำรวจ สวนสละอำทิตย์ไม่มีปัญหำ หรือมี

ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำตัวผลิตภัณฑ์สละ เพรำะได้ศึกษำ

วิจัยด้วยตนเอง จนคุณลุงอำทิตย์ เจำ้ของสวนได้รับคัดเลือกเป็น
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การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส�าหรับสละอาทิตย์        

 - กล่องขนส่ง ทีมงำนได้ท�ำกำรทดลองบรรจุสละ

จ�ำนวน 8 ถุง ในกล่องกระดำษลูกฟูกที่มีโครงสรำ้งกระดำษแตก

ต่ำงกนั 2 แบบ คอื  แบบที ่1 ใช้กระดำษ KI230/3CA125/KI125 

และแบบที่ 2 KA230/3CA125/KI125  โดยเปรียบเทียบทั้งที่ใช้

แผ่นกั้นลอนลูกฟูก (Partition) และไม่ใช้แผ่นกั้น และเปรียบ

เทียบกับกำรบรรจุสละในถุงพลำสติกใส PP (Polypropylene) 

แบบเดิม และถุงพลำสติกใส OPP (Oriented Polypropylene) 

ท�ำกำรทดลองขนส่งทั้งทำงอำกำศและทำงบก (รถไฟ) ซึ่งผลกำร

ทดลองพบว่ำ สละที่บรรจุในถุงพลำสติก PP แบบเดิมดีกว่ำแบบ

ถุงพลำสติก OPP ท้ังในแง่ของกำรคุ้มครองและกำรแสดงตัว

สนิค้ำ  (คงรปู ใส ท�ำให้ผลติผลดนู่ำซือ้น่ำทำน)  และพบว่ำ กล่อง

กระดำษลูกฟูกแบบที่ 2 สำมำรถให้ควำมคุ้มครองได้ดีกว่ำกล่อง

แบบที ่1 และต้องมแีผ่นกัน้ หำกไม่มแีผ่นกัน้ สละยงัคงเสยีหำยอยู่

บ้ำง อย่ำงไรกต็ำม กำรใช้ลอนกระดำษชัน้ในสดุเป็นเกรด KI กย็งั

พบรอยกระดำษเป็นรูจำกผลสละท่ีถูกกำรกระทบกระแทกขณะ

ขนส่ง จึงปรับเป็นใช้กระดำษ KA เพื่อเพิ่มควำมแข็งแรงให้มำก

ขึ้น ดังนั้น กล่องกระดำษส�ำหรับกล่องขนส่งสละของลุงอำทิตย์  

จึงมีข้อก�ำหนด (Specification) คือ KA230/3CA125/KA125 

ขนำดยำว 23 นิ้ว กวำ้ง 16 นิ้ว และสูง 10 นิ้ว  พิมพ์ 1 สี 

 - ถุงพลาสติกใสและ

ป้ายฉลาก ใช ้ถุงพลำสติก PP 

แบบเดิม ซึ่งใสและคงรูป ท�ำป้ำย

ฉลำกจำกกระดำษแข็ง 350 แกรม 

เคลือบ PVA ขดัเงำ ขนำดกว้ำงและ

ยำว 6.75 นิ้ว พิมพ์ 4 สี ใช้กรำฟิก

เดียวกันกับกล่องขำยปลีก

 กลุ่มเกษตรกรสวนยาง “บ้านในสวน”

 โดยท่ัวไปแล้วผลิตภัณฑ์ถุงมือยำงที่ผลิตในประเทศ

มีมำกมำยหลำกหลำยชนิด  ประกอบด้วยถุงมือผ้ำ  ถุงมือผ้ำ

เคลือบยำง และถุงมือยำง นอกจำกนั้น ยังมีผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง

ในท้องตลำด ได้แก่ ถุงมือพลำสติก แบ่งกำรใช้งำนตำมลักษณะ

ควำมหนำบำงของถงุมอื มคุีณสมบตัใินกำรป้องกนักำรบำดเฉอืน 

บำดคม ป้องกันสำรเคมี และกำรยึดจับชิ้นงำน ฯลฯ ส�ำหรับกลุ่ม

เกษตรกรสวนยำง “บ้ำนในสวน” ได้รวมตวักนัเป็นกลุม่เกษตรกร

ชำวสวนยำงที่เข้มแข็ง น�ำน�้ำยำงที่ผลิตได้มำท�ำถุงมือผ้ำเคลือบ

ด้วยน�้ำยำง โดยมีกำรผลิตซึ่งรับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำก

วิทยำลัยเทคนิคสุรำษฎร์ธำนี และโจทย์ของผู้ประกอบกำรรำยนี้

 - กล่องขายปลกี ปรบัแบบกราฟิก เป็นกล่องกระดำษ

แขง็ ท�ำจำกกระดำษหน้ำขำวหลงัขำว น�ำ้หนกั 270 แกรม ขนำด 

ยำว 10.75 นิ้ว กวำ้ง 8 นิ้ว และสูง 8 นิ้ว มีหูหิ้ว พิมพ์ 4 สี 
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 คือ กำรต่อยอดปรับปรุงเทคนิคในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มี

คุณสมบัติท่ีพร้อมใช้งำนมำกขึ้น โดยรับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี

จำก ดร.ศิริพร ลำภเกียรติถำวร ผู้เชี่ยวชำญวิจัย ฝ่ำยนวัตกรรม

วัสดุ และทีมงำน ให้ยำงที่เคลือบลงบนถุงมือผ้ำ มีคุณสมบัติ

ป้องกันกำรบำดคม บำดเฉือน ที่สำมำรถใช้ในงำนทั่วไป งำน

เกษตรกรรมและงำนก่อสร้ำงได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ ผลติทัง้ชนดิ

หนำและชนิดบำง ออกจ�ำหน่ำยสู่ตลำดในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

และจังหวัดใกล้เคียง และต้องกำรกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้

บรรจุถุงมือผำ้เคลือบยำงส�ำหรับกำรจัดจ�ำหน่ำยในเชิงพำณิชย์ 

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส�าหรับถุงมือผ้าเคลือบยาง
 จำกกำรส�ำรวจสถำนภำพบรรจุภัณฑ์ถุงมือผ้ำเคลือบ

ยำงในท้องตลำดของทมีงำน พบว่ำ มกีำรบรรจุในถงุพลำสตกิเป็น

ส่วนใหญ่ เพื่อป้องกันควำมชื้น และฝุ่น และรักษำผลิตภัณฑ์ให้

ปลอดภัยเมื่อถึงมือผู้บริโภค ดังนั้น กำรเลือกใช้วัสดุในกำรบรรจุ

ถุงมือผ้ำเคลือบยำง “บ้ำนในสวน” จึงเลือกใช้ถุงพลำสติก ที่ท�ำ

จำกพลำสตกิประกบ ระหว่ำงพลำสตกิพอลโิพรพลินี (Oriented 

Polypropylene, OPP 20 ไมครอน) กับพลำสติกพอลิเอทิลีน

(Polyethylene, PE 30 ไมครอน) ขนำดควำมหนำรวม 50 

ไมครอน มีขนำดกว้ำง 17 เซนติเมตร และยำว 23 เซนติเมตร 

ปิดผนึกกลำงถุง พร้อมออกแบบกรำฟิกบนบรรจุภัณฑ์

 ถุงมือผ้ำเคลือบยำง “บ้ำนในสวน” ให้มีรูปแบบที่

ทันสมัยและสำมำรถมีประสิทธิภำพในกำรสื่อสำรคุณภำพของ

สินค้ำ ตลอดจนสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีต่อ

ตรำสนิค้ำได้เป็นอย่ำงด ีและทีส่�ำคญั 

ต้องมีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น จดจ�ำ

ง่ำย และโดดเด่นต่อผูพ้บเหน็ ให้

ภำพลักษณ์ของสินค้ำคุณภำพที่

ผลิตจำกยำงพำรำธรรมชำติ

 แปรรูปผลไม้จากเงาะนาสาร “อัยยะ”

 เงำะโรงเรียนนำสำรมีแหล่งต้นก�ำเนิดอยู่ที่โรงเรียน

นำสำร อ�ำเภอบำ้นนำสำร จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  มีรสชำติหวำน

กรอบ หอม เม็ดร่อน และเปลือกบำงเป็นเอกลักษณ์ต่ำงจำก

เงำะสำยพันธุ์อื่น บริษัท Nasan Food Products (191/1 ถนน

ปูนสิริ ต�ำบลนำสำร อ�ำเภอบ้ำนนำสำร จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

84120) โดย คุณรัตนำพร บันเทิงจิตร และน้องชำย  เป็นผู้น�ำ

เงำะโรงเรียนนำสำรมำแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ำให้กับผลไม้มีชื่อ

รสอร่อยของสุรำษฎร์ฯ เดิมทีผู ้ประกอบกำรได้แปรรูปเงำะ

นำสำรเป็นเงำะกวน ภำยใต้ช่ือ ตรำ “อยัยะ (I-Yha)”  ทีม่กีำรจดั

จ�ำหน่ำยให้กับนักท่องเที่ยวที่ร้ำนค้ำในสนำมบินอยู่ก่อนแล้ว  

โจทย์ของผู้ประกอบกำรรำยนี้ จึงต้องกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์

ใหม่ๆ ทีใ่ช้วตัถดุบิทีม่อียูแ่ล้วจ�ำนวนมำกในท้องถิน่ คอื เงำะ

นำสำรมำแปรรปูเป็นสินค้ำในไลน์เดยีวกบัของเดมิทีผ่ลติอยู่ 

เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เป็นทำงเลือกให้กับผู้บริโภค วว. จึง

ตอบโจทย์ ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นเงำะแช่อิ่มอบแห้ง 

และพัฒนำบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้ครบวงจร สำมำรถจัดจ�ำหน่ำยได้

ในเชิงพำณิชย์ได้เลย

 เงำะแช่อิ่มอบแห้ง “อัยยะ” จึงเกิดขึ้นภำยใต้กำร

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิต โดย ดร.ปณิดำ บรรจงสินศิริ  นัก

วิจัยอำวุโส ฝำ่ยเทคโนโลยีอำหำร และทีมงำน ซึ่งผลไม้อบแห้งที่

ผลิตขึ้นสำมำรถรับประทำนเป็นอำหำรว่ำง มีจุดเสื่อมสภำพจำก

ควำมช้ืน ก๊ำซ และแสง  ในกำรพฒันำบรรจภัุณฑ์ จงึต้องเลอืกใช้

บรรจภุณัฑ์ทีส่ำมำรถปกป้องควำมชืน้ ก๊ำซ และแสงได้เป็นอย่ำงดี 

โดยให้มีอำยุกำรเก็บรักษำ ตั้งแต่ 3-6 เดือน และสอดคล้องกับ
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ช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย คือ ร้ำนสะดวกซื้อที่สนำมบินดอนเมือง 

และสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ สนำมบินจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และ

หำดใหญ่ รวมทั้งร้ำนค้ำในจังหวัดใกล้เคียง 

 หำ้งสรรรพสินค้ำในกรุงเทพฯ โดยมีลูกคำ้เป้ำหมำยทั้ง 

ลูกค้ำในประเทศและนักท่องเท่ียวจำกต่ำงประเทศ (ได้รับกำร

ตอบรับเป็นอย่ำงดีจำกนักท่องเที่ยวชำวจีน ไต้หวัน และญี่ปุ่น) 

 

 - เป็นกล่องกระดำษแข็ง ท�ำจำกกระดำษอำร์ตหน้ำ

ขำว น�้ำหนัก 270 แกรม ขนำด ยำว 36 เซนติเมตร กว้ำง 31 

เซนติเมตร เคลือบพลำสติก OPP พิมพ์ 4 สี ส�ำหรับบรรจุซอง

เงำะ จ�ำนวน 8 ซอง

 

 ซึง่เป็นทีน่่ำยนิดว่ีำ.... หลังจำกผู้ประกอบกำรทัง้ 3 รำย 

ได้รบักำรถ่ำยทอดเทคโนโลยกีำรพฒันำผลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์

จำก วว. ไปแล้ว  ท�ำให้เกดิผลติภณัฑ์ใหม่ทีม่คีณุภำพออกสูต่ลำด  

สรำ้งช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยและลูกคำ้ใหม่ เกิดกำรสร้ำงรำยได้  

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ส�ำหรับสวนสละอำทิตย์ เกิดควำมสะดวก

รวดเร็วในกำรบรรจุผลิตผล และสร้ำงควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำ 

ท่ีได้รับผลิตผลคุณภำพที่ปลอดภัย ไม่บอบช�้ำ ส่วนถุงมือยำง 

“บ้ำนในสวน” และเงำะอบแห้ง “อัยยะ” สำมำรถสร้ำงมูลค่ำ

เพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ และมีผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น เม่ือประเมินจำก

รำคำจ�ำหน่ำยสูงถึงร้อยละ 30 ทั้งสองผลิตภัณฑ์  สร้ำงควำม

ปลำบปลื้มยินดีให้กับทีมงำนชำว วว. ทุกคนที่ได้ลงไปท�ำงำนกัน

ในครั้งนี้เป็นอย่ำงยิ่ง 

 พบกับกำรท�ำงำนของทีมงำนกันใหม่อีกครั้งในเร็วๆ นี้

ที่จังหวัดตรัง 

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เงาะแช่อิ่มอบแห้ง “อัยยะ”  
 จำกข้อมูลกำรส�ำรวจตลำดบรรจุภัณฑ์ผลไม้อบแห้งใน

ท้องตลำดของทมีงำน และกำรวเิครำะห์ควำมต้องกำรด้ำนบรรจ-ุ

ภัณฑ์ของผู้ประกอบกำร แนวคิดกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์เงำะ

อบแห้งอัยยะ  คือ  ต้องมีรูปแบบที่ทันสมัยและสำมำรถมี

ประสิทธิภำพในกำรสื่อสำรคุณภำพของสินค้ำ ตลอดจนสร้ำง

ภำพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์สินค้ำได้เป็นอยำ่งดี โดยมีเอกลักษณ์ที่

ชดัเจน สร้ำงกำรจดจ�ำได้ง่ำยต่อผูบ้รโิภค และสร้ำงควำมโดดเด่น

ต่อผูพ้บเหน็ โดยมกีำรออกแบบโครงสร้ำงและกรำฟิกบรรจภุณัฑ์

เงำะอบแห้ง คือ

 - เป็นซองพลำสติกท�ำจำกพลำสติกประกบระหว่ำง 

PET12/metalized PET12/LLDPE 30 ขนำดยำว 120 มลิลเิมตร

กวำ้ง 85 มิลลิเมตร ไม่พิมพ์ บรรจุเงำะอบแห้งจ�ำนวน 15 กรัม 

หรือ  25 กรัม ส�ำหรับบรรจุในกล่องกระดำษแข็งจ�ำนวน 8 ซอง
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ดิศลิน กอบวิทย์กรณ์  บุญเรียม น้อยชุมแพ และ อทิตยา วังสินธุ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

	 เมื่อวันที่	30	มีนาคม	ถึง	2	เมษายน	2558	ที่ผ่านมา	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โดย	ส�านักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิ(สวทช.)	ได้จัดงานประชุมวิชาการ	2	งานใหญ่	เนื่องในวโรกาสปีมหามงคล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 ทรงเจริญพระชนมายุครบ	 5	 รอบ	2	 เมษายน	2558	 	 เพื่อ

เฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ที่ทรงมีต่อวงการ

วิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยีไทย	และเป็นเวทีน�าเสนอผลงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	ความรู้	ประสบการณ์	ระหว่าง

นักวิชาการ	ผู้ทรงคุณวุฒ	ิ ภาคเอกชน	 และผู้สนใจทั่วไป	 ในงานสัมมนาและนิทรรศการ	 “60	พรรษา	รัตนราชสุดา	

วิทยาปริทรรศน์”	และงานประชุม	สัมมนาวิชาการ	สวทช.	ประจ�าปี	2558	นี้

60 พรรษา รัตนสุดา วทิยาปรทิรรศน์
และการประชุมสัมมนาวชิาการ สวทช. ประจ�าปี 2558
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            เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทย ปทุมธานี : ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตน-

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินทรงเป็น

ประธานเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ “60 พรรษา รัตนราช-

สุดา วิทยาปริทรรศน์” และงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจ�า

ปี 2558 (NSTDA Annual Conference 2015 : NAC2015) 

ภายใต้หวัข้อ “วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม สูป่วงไทย

ด้วยน�า้พระทัยองค์สิรินธร” ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 

ถึง 2 เมษายน 2558 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

จังหวัดปทุมธานี

 โดย ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานถึงการจัดงานสัมมนา

และนิทรรศการ “60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” ว่า 

งานนี้จัดขึ้นโดยคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามพระราชด�าริฯ ร่วมกับ สวทช. ซ่ึงเป็นฝ่ายเลขานุการของ

โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การด�าเนินงานของ

โครงการ ตลอดจนผลงาน และความส�าเร็จที่เป็นรูปธรรมให้

แก่หน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเอกชน นักวิชาการ 

และพสกนิกรทั่วไป ได้ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินโครงการ

เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป

 นอกจากนี้แล้ว ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงาน

นิทรรศการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนผล-

งานดีเด่นของ สวทช. โดยการด�าเนินงานของโครงการ แบ่ง

เป็น 5 ด้านหลัก ได้แก่ 1) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระ-

ราชด�าริ 2) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 3) เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อคนพิการ 4) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วย

ในโรงพยาบาล และ5) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้อง-

ขังในทัณฑสถานและเยาวชนในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและ

เยาวชน

 ส�าหรับงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจ�าปี 2558 ใน

ครั้งนี้ ได้จัดแสดงนิทรรศการผลงาน แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1  การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยแบ่งเป็นโซน 

5 โซน ดังนี้

 1.1 โซนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี
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 นิทรรศการผลงานวิจัยท่ีริเริ่ม หรือพัฒนาขึ้นเพื่อเทิด

พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

รวมทั้งการจัดแสดงผลงานที่ สวทช. ได้สนองแนวพระราชด�าริ

ในโครงการต่างๆ อาทิ  สิรินธรผีเสื้อกลางคืน ผีเสื้อสกุลใหม่ของ

โลก 4 ชนิด ท่ีได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตน-

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม่วงสิมิลัน ตะขาบชนิดใหม่ของ

โลก ค้นพบที่โครงการพระราชด�าริฯ ณ หมู่เกาะสิมิลัน และหม้อ

ข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์พื้นเมืองหายาก เป็นต้น  

 1.2 โซนความหลากหลายทางชีวภาพ

 การพัฒนาหัวเชื้อเห็ด การเพาะเลี้ยงเห็ดโดยชุมชน 

และสาธิตการแปรรูปและเมนูอาหารจากเห็ดป่ากินได้ (เห็ด

เผาะ เห็ดตับเต่า และเห็ดระโงก) สาหร่ายใบมะกรูดลดโลกร้อน 

ระบบการเพาะเลี้ยง ผลึกของแคลเซียมคาร์บอนเนตในสาหร่าย

ใบมะกรูด และผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากผลึกของแคลเซียมคาร์บอเนต  

และเทคนิคในการติดตามประชากรสัตว์ป่า โดยการใช้ camera

trap เพื่อถ่ายภาพสัตว์ป่าตลอด 24 ชั่วโมง ติดตามเส้นทาง

หากิน และแหล่งที่อยู่อาศัย เป็นต้น

 1.3 โซนงานวิจัยด้านการเกษตร

 การใช้โปรแกรมค�านวณสูตรปุ๋ย เพื่อการปรับปรุง

บ�ารุงดิน  เซ็นเซอร์และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ

การเกษตรไทยแบบพกพา C-Rice เครื่องตรวจเมล็ดข้าว

แดง เมล็ดข้าวเหนียว เมล็ดข้าวเจ้า ที่ปนมากับเมล็ดพันธุ ์ 

และเทคโนโลยีการผลิตท่อนมันส�าปะหลัง การเพิ่มผลผลิต             

มันส�าปะหลัง เป็นต้น
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 - ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหาร

 - Smart Soil สารปรับปรุงบ�ารุงดิน

 - เทคโนโลยีการผลิตไขอ้อยและการประยุกต์ใช้ใน

อุตสาหกรรม

 - โครงการบัณฑิตคืนถิ่น

 1.5 โซนงานวิจัยสู่ AEC

 - การเพาะเห็ดกับประเทศเพื่อนบ้าน

 - Thailand Bioresource Research Center (TBRC)

 - ระบบแปลภาษาส�าหรับการท่องเที่ยวเพื่อรองรับ AEC

 1.4 โซนงานวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย

 - CCTV เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ชุมชน สังคม

 - งานวิจัยด ้านการพัฒนาระบบขนส ่งทางรางใน

ประเทศไทย

 - ตู้ท�านายสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด

 - EasyHos : ระบบช่วยน�าทางผูป่้วยในโรงพยาบาลรฐั

 - ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์พกพาในองค์กร

 - KhunLook “คุณลูก” Mobite & Web Application 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเด็กไทย

 - Digital Economy
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พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ผ่านการด�าเนินงานในโครงการตามพระราชด�าริต่างๆ 

พร้อมกับชมผลงานความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีจาก ฝีมือของนักวิจัยไทย และความส�าเร็จของภาค

ธุรกิจเอกชนที่น�านวัตกรรมอันเกิดจากไอเดีย พัฒนาจนออกสู่

ตลาดเชิงพาณิชย์

ในงานนิทรรศการได้มีการเปิดโลกจินตนาการพร้อม

ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์กับกิจกรรมส�าหรับเยาวชนภายใน

งาน NAC2015 (งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจ�าปี 2558) 

วันที่ 31 มีนาคม-2 เมษายน 2558 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ให้น้องๆ นักเรียนชั้นประถม

ศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย ครู และผู้ปกครองได้เข้าร่วมสนุก

กับกิจกรรมมากมาย อาทิ

- กิจกรรม “นักสืบเรืองแสง”

- กิจกรรม “สร้างสวนเคมี”

- กิจกรรม “การท�าสบู่ผสมสารสกัดมะขามป้อม”

สวทช. ได้น�าเสนอผลงานวิจัยที่เป็นรูปธรรมทั้งการน�า

ไปใช้ประโยชน์ และการพัฒนาองค์ความรู ้เพื่อสร้างความ

เจริญให้กับประเทศ โดยในปีนี้มุ่งเน้นการน�าวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีไปใช้เพื่อการขับเคล่ือนประเทศในด้านต่างๆ ทั้ง

ด้านเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพ การผลิตและบริการ 

ภายในงานประกอบด้วยการประชุมวิชาการ โดยมีหัวข้อท่ี

น่าสนใจ อาทิ การปฏิรูปโครงสร้างภาคเกษตรของประเทศ 

เกษตรอัจฉริยะ LCA กับความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนา

อุตสาหกรรมไทยด้วย 3D Printing คุณค่าของไหม...มิใช่

แค่ผ้าทอ เป็นต้น การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นิทรรศการผลงาน

วิจัยของ สวทช. นิทรรศการภาคเอกชน และการเจรจาธุรกิจ  

การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย

 คณะผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 

สวทช. ประจ�าปี 2558  จ�านวน 2 วัน วันที่ 31 มีนาคม 2558 

ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ก้าวไกล ร่วมวิจัยไทย-จีน” โดย 

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ

พระราชด�าริและพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตน-

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยา-

ศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้านความ

ร่วมมือกับสถาบันวิจัยของแคส ซึ่งน�าไปสู่การพัฒนาบุคลากร

ด้านวิทยาศาสตร์ของไทย เช่น ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 

และการเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทย ได้ท�าวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัย

ชั้นน�าของจีนดังกล่าว และผู้แทนจาก กพ. ได้กล่าวเชิญนักเรียน

 ส่วนที่ 2  การแสดงผลงานวิจัยจาก สวทช. รวมทั้ง

ผลงานที่ได้ร่วมกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อแสดง

ให้เห็นถึงศักยภาพของงานวิจัยและพัฒนาในการเพิ่มขีดความ 

สามารถทางการแข่งขันและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น     

 นอกจากน้ี ภายในงานยังมีการเปิดโอกาสให้แก่         

ผู ้ประกอบการธุรกิจเอกชนเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและ

ห้องทดสอบต่างๆ ของ สวทช. อย่างเต็มรูปแบบ และส�าหรับ

ผู้ที่ก�าลังมองหางานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โอกาส

ครั้งส�าคัญมีงานรอคุณอยู่ท่ีงานมหกรรม ซ่ึงรับสมัครงานด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ�าปี 2558 (S&T Job Fair 

2015) วันที่ 31 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2558 พบกับบริษัทชั้น

น�ากว่า 100 บริษัท และหน่วยงานภาครัฐชั้นน�าระดับประเทศ

ที่จะมาร่วมออกบูธรับสมัครงาน ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี 

 กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู ้ด ้านวิทยาศาสตร์    

และเทคโนโลยีส�าหรับเด็กและเยาวชน โดยงานจะจัดให้มีขึ้น

ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม-2 เมษายน 2558 ณ อุทยานวิทยา-

ศาสตร์ประเทศไทย จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมชื่นชมใน
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  ดงันัน้ การด�าเนนิงานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพขององค์กร

ใดๆ ก็ตามในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐ หรือเอกชน 

ต่างมุ่งหวังสุดท้ายเพื่อตอบโจทย์ในการเพิ่ม productivity ให้

สูงขึ้น และสามารถบรรลุตามเป้าหมายของแผนที่ตั้งไว้ ทั้งนี้

การสร้างนวัตกรรม หรือ innovation จึงเป็นเครื่องมือส�าคัญ

ที่จะช่วยเพิ่ม productivity ให้เพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง

ยังสร้างชื่อเสียง แสดงถึงการเป็นผู้น�าได้อีกด้วย

           ตลอดทั้งวันของวันน้ีเช้าร่วมเข้าฟังบรรยาย ส่วน

ช่วงบ่ายก็เริ่มเก็บรูปภาพเดินชมนิทรรศการกันค่ะ ท้ังเซลฟี่ท้ัง

ขอร้องให้ผู้เข้าชมนิทรรศการด้วยกันถ่ายรูปให้ค่ะ โดยเก็บรูป

ทุกๆ โซน โดยเริ่มตั้งแต่โซนแรกจนถึงโซนสุดท้ายเพื่อจะได้น�า

เสนอให้ผู้อ่านได้เห็นภาพในบรรยายของในงานค่ะ และขณะ

ที่ผู้เขียนได้ยืนชมนิทรรศการอยู่นั้นก็ได้มองไปเห็นเครื่องสีข้าว

ขนาดเล็กแบบพกพา ซ่ึงผู้เขียนได้มีความสนใจมากๆ เพราะว่า

ราคาไม่แพงและเป็นเครื่องขนาดไม่ใหญ่เกินไป สามารถน�าขึ้น

รถกระบะไปวางไว้ตามชุมชน หรือตามหมู่บ้านได้ ทั้งนี้เพื่อจะ

ได้บริการ และอ�านวยความสะดวกให้ชาวนาได้มาสีข้าวกันอย่าง

ง่ายโดยไม่ต้องรอคอยจากโรงสีข้าวของเสี่ยอีกต่อไป

                 

  จากการเข้าร่วมนิทรรศการ “60 พรรษา รัตนราช-

สุดา วิทยาปริทรรศน์” และงานประชุมวิชาการ สวทช. ในครั้งนี้

คณะผู้เขียน  ได้เล็งเห็นว่า สวทช. น�าเสนอผลงานวิจัยท่ีเป็น

รูปธรรมทั้งการน�าไปใช้ประโยชน์ และการพัฒนาองค์ความรู้

เพื่อสร้างความเจริญให้กับประเทศ โดยในปีนี้มุ ่งเน้นการน�า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้เพื่อการขับเคลื่อนประเทศใน

ด้านต่างๆ ทั้งด้านเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพ การ

ผลิตและบริการ ภายในงานประกอบด้วยการประชุมสัมมนา

ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมกิจกรรม

วิทยาศาสตร์ส�าหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป 

ไทยที่ได้รับทุนจากโครงการดังกล่าวมาถ่ายทอดประสบการณ์

ในการด�ารงชีวิต และการด�าเนินงานตามความร่วมมือด้านการ

พัฒนาก�าลังคน และการท�าวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยที่ยิ่งใหญ่

อย่างแคส ส�านักงานประสานงานโครงการตามพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

และวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 ในช่วงเช้าตั้งแต่ เวลา 

9.00-12.00 น. เราคณะผู้เขียนได้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ภายใต้

หัวข้อ “Service Innovation หนทางก้าวสู่ Digital Economy” 

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้แก่ ดร.กษิติธร 

ภูภราดัย ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิจัยนโยบาย ดร.ภัทราวดี 

พลอยกิติกูล นักวิจัยห้องปฎิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์และนวัตกรรมบริการ (SSI) จาก สวทช. ซึ่งทั้ง 2 ท่าน

เป็นทีมเลขานุการคณะท�างานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

ให้กับกระทรวงไอซีที ดร.ศศิพร อุษณวศิน อาจารย์ประจ�าสถาบัน

เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 

ดร.สทิธชิยั แดงประเสรฐิ CIO บรษิทั ซีดไีอพ ี(ประเทศไทย) จ�ากดั 

          “Service Science” หรือ “วิทยการบริการ”  เป็น

อีกสุดยอดของแนวทางสร้างสรรค์การบริการ ซึ่งทุกองค์กร

สามารถน�าไปปฏิบัติได้หากมีความรู้ความเข้าใจ โดยเมื่อผนวก

กับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในปัจจุบัน นับเป็นเทคโนโลยี

ที่สามารถจัดหาได้ไม่ยาก โดยมีตัวเลือกมากมายได้เป็น Ser-

vice Innovation ท่ีเป็นสุดยอดนวัตกรรมแห่งยุคนี้ ซึ่งจะช่วย

สรรค์สร้างการบริการใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมให้กับองค์กรได้เป็น

อย่างด ีอนัจะน�าพาองค์กรก้าวเข้าสู ่Digital Economy ซึง่เป็น

เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนให้พัฒนาเติบโตโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้อย่างเต็มตัว เสวนาน้ีจะให้ข้อมูล และความรู้ที่ท�าให้เห็น

ภาพรวม รวมถงึแนวทางการน�าไปใช้ในการพฒันาองค์กรได้เป็น

อย่างดี
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ในปัจจุบันกระแสความนิยมในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง

จากธรรมชาติมีเพิ่มสูงขึ้นมาก เห็นได้จากบริษัทช้ันน�าในท้อง

ตลาดต่างเร่งผลติเครือ่งส�าอางทีม่ส่ีวนผสมจากธรรมชาตอิอกมา

แข่งขนักนั  เพือ่ตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคทีม่มีหาศาล 

ทั้งนี้ เป็นเพราะผู้คนหันมาใส่ใจการดูแลและปรนนิบัติผิวพรรณ

กนัมากขึน้ หรอือกีสาเหตหุนึง่เป็นเพราะผูค้นในปัจจบุนัก�าลงัเข้า

สู่ยุคสูงวัย (aging population) แต่คนเหล่านี้ยังมีความกังวลใน

เร่ืองอนัตรายจากเคมภีณัฑ์ต่อสขุภาพโดยเฉพาะเมือ่ใช้ผลิตภัณฑ์

นั้นๆ ต่อเนื่องเป็นเวลานาน   ดังนั้น สารส�าคัญจากพืชธรรมชาติ 

(phytochemicals) จงึเป็นทางเลือกทีไ่ด้รบัความสนใจเป็นอย่าง

มาก  อีกทั้งประเทศไทยยังมีความได้เปรียบของภูมิประเทศที่

สามารถเพาะปลูกพืชพรรณได้หลายชนิด   ซึ่งในพืชบางชนิดพบ

ว่า มีส่วนต่างๆ ทั้งล�าต้น ใบ และผล ที่ให้คุณประโยชน์ในการ

ออกฤทธิ์เป็นสารส�าคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางได้ดี เช่น องุ่น 

ทีป่ลูกมากในพืน้ทีร่าบสูงของประเทศไทย นยิมน�ามาแปรรปูเป็น

ผลิตภัณฑ์ไวน์และผลิตภัณฑ์แปรรูปองุ่น จึงมีกากอุตสาหกรรม

เหลือทิ้งจ�านวนมาก 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

วว. วิ จัยและพัฒนา เครื่ องส� าอางนา โนต ้ าน 

ความแก่...เพ่ือเพิ่มมูลค่าและคุณค่ากากองุ่นเหลือทิ้ง 

จากโรงงานแปรรปูผลไม้

ดร.ประไพภัทร คลังทรัพย์

บทคัดย่อ

	 องุ่น	“ป๊อกด�ำ	 (Pok	Dum)”		ชื่อวิทยำศำสตร์	Vitis 

vinifera cv.	 Ribier	 	 เป็นองุ่นแดงสำยพันธุ์ไทย	 ปลูกมำกใน

พื้นที่รำบสูงของประเทศไทย	 และน�ำมำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

ไวน์,	 น�้ำองุ่น	 และองุ่นแปรรูป	 จึงมีกำกอุตสำหกรรมเหลือทิ้ง	

(by-products)	 เป็นจ�ำนวนมำก	 ก่อให้เกิดปัญหำกำกขยะจำก

เปลือกและเมล็ดองุ่น	 	 ซ่ึงในกำรก�ำจัดหำกใช้วิธีที่ไม่เหมำะสม		

ก็จะสิ้นเปลืองงบประมำณและยังสูญเสียวัตถุดิบที่ยังสำมำรถ

น�ำมำใช้ประโยชน์ได้อีก	 	 ดังนั้น	 สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 (วว.)	 จึงท�ำกำรศึกษำวิจัยและ

พัฒนำกำรใช้ประโยชน์ของกำกเมล็ดองุ่นป๊อกด�ำเป็นตัวออก

ฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์เวชส�ำอำงนำโน	 เพื่อเพิ่มมูลค่ำและคุณค่ำของ

กำกองุ่นดังกล่ำว
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การปลูกองุ่นในประเทศไทย 

  

องุ ่นมีชื่อวิทยาศาสตร์ว ่า Vitis vinifera L. วงศ์ 

VITACEAE เป็นพืชยืนต้น มีลักษณะเป็นไม้พุ่มเล้ือย มีลักษณะ
เนื้อแข็งและมีล�าต้น ถ้าปล่อยให้เจริญเติบโตตามธรรมชาต ิ
จะเลือ้ยเกาะไปตามก่ิงไม้ ลกัษณะใบกลม ขอบใบหยกัเว้าลกึ 5 พู  
โคนใบเว้าเป็นรูปหัวใจ  ดอกออกเป็นช่อแยกแขนง ดอกย่อย 
ขนาดเลก็ สีเขียว มหีมวก จะหลดุออกเมือ่ดอกบาน  กลีบดอก 
เมื่อบานมีสีขาว ผลย่อยรูปกลมรีและฉ�่าน�้า มีผิวนวลเกาะและ 
รสหวาน ผลองุน่โดยทัว่ไปม ี3 ส ีได้แก่ สเีขยีว ม่วงแดง และม่วงด�า 
แล้วแต่สายพันธุ์ ในผลมีเมล็ดประมาณ 1-4 เมล็ด

 
 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ มีการบ่งบอกว่า มี
การปลูกองุ่นกันมามากกว่า 5,000 ปี องุ่นสามารถเจริญเติบโต
ได้ดีทั้งในเขตหนาว เขตกึ่งร้อนกึ่งหนาว และเขตร้อน ส�าหรับ

ประเทศไทยไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชดัว่าน�าต้นองุน่เข้ามาในสมยัใด 
แต่คาดว่าน่าจะถูกน�าเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยพระองค ์
ท่านได้น�าพันธุ์ไม้แปลกๆ จากต่างประเทศที่ได้เสด็จประพาสมา
ปลกูในประเทศไทย และเชือ่ว่าในจ�านวนพนัธุไ์ม้แปลกๆ เหล่านัน้
น่าจะมีพันธุ์องุ่นรวมอยู่ด้วย ในสมัยรัชกาลที่ 7 มีหลักฐานยืนยัน
ว่าเริ่มมีการปลูกองุ่นกันบ้างแต่ผลองุ่นที่ได้มีรสเปรี้ยว การปลูก
องุ่นจึงซบเซาไป  ต่อมาในปี พ.ศ. 2493 ได้เริ่มมีการปลูกองุ่น
อย่างจริงจัง โดยหลวงสมานวนกิจ ได้น�าพันธุ์องุ่นมาจากมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และปี พ.ศ. 2497 ดร.พิศ 
ปัญญาลักษณ์ ได้น�าพันธุ์องุ่นมาจากทวีปยุโรปซึ่งสามารถปลูก
ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ  นับแต่นั้นมาการปลูกองุ่นในประเทศไทย
จึงแพร่หลายมากขึ้น (วิกิพีเดีย 2558)

ท่ีมา:  Köhler (1887)
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องุ่นเป็นผลไม้ท่ีมีการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวมากที่สุด
ของโลก ประมาณ 65 ล้านตันต่อปี  ส�าหรับการปลูกองุ่นใน
ประเทศไทยได้รับความมนิยมเป็นอย่างมากในภาคตะวันออก 
และด้วยองุ่นเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ในหลายๆ สภาพอากาศ  
จึงท�าให้การปลูกขยายไปในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ และภาคกลาง  พันธุ์องุ่นที่นิยมปลูกในประเทศไทย  มี 2  
สายพันธุ์ คือ 

ที่มา: Thaigoodview (2552)

1. พนัธุไ์วท์มะละกา เป็นพนัธุท์ีน่ยิมปลูกเพือ่การค้ามาก
ที่สุด ในปัจจุบันเป็นที่นิยมของผู้บริโภคโดยทั่วไป ปลูกง่ายและ
เจริญเติบโตดี มี 2 พันธุ์ คือ ชนิดผลกลมและผลยาว ลักษณะช่อ
ใหญ่ยาว การตดิผลด ีผลมสีเีหลืองอมเขยีว รสหวานแหลม เปลอืก
หนาและเหนียว ในผลหนึ่งๆ มี 1-2 เมล็ด ช่วงเวลาหลังจากตัด
แต่งกิ่งจนเก็บผลผลิตทางการเกษตรได้ประมาณ 4 เดือนเศษ ปี
หนึ่งให้ผลผลิตทางการเกษตร 2 ครั้ง
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 2. พันธุ์คาร์ดินัล  เป็นองุ่นที่ปลูกง่าย การเจริญเติบโต

ดีมาก มีลักษณะช่อใหญ่ ผลดก กลมค่อนข้างใหญ่ มีสีแดงหรือ

ม่วงด�า รสหวาน กรอบ เปลือกบาง จึงท�าให้ผลแตกง่ายเมื่อผล

แก่ในช่วงฝนตกชุก ในผลหนึ่งๆ มีเมล็ด 1-2 เมล็ด ช่วงเวลาหลัง

จากตัดแต่งกิ่งจนเก็บผลได้ใช้เวลาราว 3 เดือนครึ่ง ในเวลา 2 ปี 

สามารถให้ผลผลติทางการเกษตรได้ถงึ 5 ครัง้ ผลมสีแีดงหรอืม่วง

ชมพู มีลักษณะช่อใหญ่ ผลดก  รสหวาน เปลือกบางกว่าพันธุ์ไวท์

มะละกา

สาร Oligomeric proanthocyanidins

Oligomeric proanthocyanidins (OPCs) เป็นสาร
ในกลุ่มพอลิฟีนอล (polyphenols) ชนิดหน่ึงที่พบมากในพืช
โดยเฉพาะในผลไม้ เช่น องุ่น แอปเปิล ลูกแพร์ และยังพบใน
อาหารบางชนิด เช่น ช็อกโกแลต ไวน์และชา เป็นต้น ส่วน
ใหญ่แล้วจะสกัดสารดังกล่าวมาจากเมล็ดองุ่นและเปลือกสน 
เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงในการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา  
นอกจากชือ่เรยีก oligomeric proanthocyanidins แล้วยงัมช่ืีอพ้อง 
อื่นๆ ที่นิยมใช้ ได้แก่ proanthocyanidins, procyanidilic- 
oligomers (PCOs), leucoanthocyanins,  condensed 
tannins หรือ pycnogenols เป็นต้น ในบางครั้งยังเรียกตาม
ชื่อการค้า Pycnogenol® ซ่ึงได้จากการสกัดเปลือกสนมาริไทม์ 
(maritime pine) จากประเทศฝรั่งเศสด้วย

ที่มา: พันธุ์องุ่นที่นิยมปลูก (2558)

นักวิทยาศาสตร์ผู้ที่เริ่มศึกษาเกี่ยวกับสาร OPCs เป็นคน
แรก คือ Jacques Masquelier แห่ง University of Bordeaux 
ประเทศฝรัง่เศส จากค�าแนะน�าของชาวพืน้เมอืงในแถบลุม่แม่น�า้
เซนต์ลอว์เรนซ์ (Saint Lawrence river) ทีใ่ห้ทดลองดืม่น�า้ต้ม 
จากเปลือกสนเพื่อรักษาอาการโรคลักปิดลักเปิด จนน�ามาสู่
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสารส�าคัญที่มีในเปลือกสน แล้วทราบ
ต่อมาในภายหลังว่า คือ oligomeric proanthocyanidins  
(Anonymous 2003)

ข้อมูลทางชีวเคมีของ OPCs 

 Proanthocyanidins เป ็นสารพฤกษเคมีที่มี 
น�้าหนักโมเลกุลสูง  อยู่รวมกันเป็นโอลิโกเมอร์ (oligomers) 
มีโครงสร้างพื้นฐานมาจากฟลาโวนอยด์ (flavonoids) คือ 
catechin หรือ epicatechin ประกอบขึ้นจากโครงสร้างที่เป็น
วงคาร์บอน 6 อะตอม 2 วง เชื่อมต่อกันด้วยสายไฮโดรคาร์บอน 
2 อะตอม   ซึ่งฟลาโวนอยด์ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของสารประกอบ
พอลิฟินอลิก (polyphenolic compounds) เม่ือ catechin 
หรือ epicatechin เช่ือมต่อกันจึงเกิดเป็นสารประกอบใหม่ 
เรียกว่า oligomeric proanthocyanidins  (OPCs)  หรือ 
proanthocyanidins แต่หากมีโครงสร้างที่มาเชื่อมต่อกัน
มากกว่า 10 โครงสร้าง จะเรียกเป็น  condensed tannins 
(Liers 2013)

ที่มา: Plant Extract (2015)
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ประสิทธิภาพของ OPCs (Liers 2013)

	 ต้านอนุมูลอิสระ : โดยมีความสามารถในการจับอนุมูล
อิสระ (free radical trapping) ได้ดี และจากการ
ทดลองในหนูพบว่า สามารถยับยั้งสารเคมีที่กระตุ ้น
ให้เกิดกระบวนการ lipid peroxidation, DNA 
fragmentation และการตายของเซลล์ (apoptosis) 
ที่จะไปกระตุ ้นให้เนื้อเยื่อถูกท�าลายได้ เม่ือศึกษาใน
มนุษย์เม่ือตรวจวัดปริมาณ low-density lipoprotein 
cholesterol พบว่า มีค่าลดลง มาจากการยับยั้ง
กระบวนการ lipid peroxidation ในร่างกาย และ
ตรวจพบการจับอนุมูลอิสระมากขึ้น เมื่อบริโภคไวน์แดง
ที่มีส่วนผสมของ oligomeric proanthocyanidins  

	 ต้านการเกดิอักเสบ : ได้จากการยบัยัง้การเกดิ peroxide 
generation,  proinflamatory  cytokines  และ 
interleukin 1-beta เมื่อไม่เกดิกระบวนการและสาร
กระตุ ้นการอักเสบเหล่านี้ก็จะท�าให้อาการอักเสบ
ต่างๆ ทุเลาลง 

	 กระตุน้การสร้างคอลลาเจน :  เนือ่งจาก OPCs สามารถ
รวมกับคอลลาเจนได้ดีและช่วยหยุดการสลายตัวของ 
คอลลาเจนอนัเป็นสาเหตหุนึง่ทีท่�าให้อาการบวมน�า้เหลือง
และเกดิริว้รอยได้ 

	 เพ่ิมความแข็งแรงของหลอดเลือด : จากการที่ OPCs 
จะท�าให้เกิดการเชื่อมโยงและเรียงตัวกันแน่นของ 
คอลลาเจนในผนังหลอดเลือด จึงช่วยเพิ่มความแข็ง
แรงให้แก่ผนังหลอดเลือด ช่วยลดการซึมไหลของสาร
ในหลอดเลือดออกมาและมีการไหลเวียนเลือดที่ดีขึ้น 

	 ต้านมะเร็ง : จากการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่า OPCs 
สามารถเกดิพษิกบัเซลล์มะเรง็ได้โดยไม่ท�าลายเซลล์ปกติ
ของมนุษย์

 

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 

(วว.) โดย ดร.ประไพภัทร คลังทรัพย์ และทีมวิจัย ฝ่ายเภสัช

และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (ฝภผ.) ได้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสกัด

สารส�าคัญจากเมล็ดองุ่นแดงไทยพันธุ์ Vitis vinifera cv. Ribier 

(Pok Dum) ท�าให้ทราบว่า OPCs จากเมลด็องุน่แดงของไทยพนัธุ์

ดังกล่าว มีคุณสมบัติต้านการกลายพันธุ์ (anti-mutagenicity) 

ในเซลล์ และต้านการท�าลายดีเอ็นเอ (anti-oxidative DNA 

damage activity) จากอนุมูลไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์

เมื่อศึกษาในเซลล์เม็ดเลือดขาวของมนุษย์ชนิด TK6 ได้ 

(Praphasawat et al. 2011; Klungsupya et al. 2009) จากนัน้  

ดร.ธญัชนก เมอืงม่ัน นกัวจิยั ฝภผ. ได้ท�าการศึกษาเพ่ิมเตมิเกีย่วกบั

ผลของ OPCs ต่อ tight junction ที่เป็นโครงสร้างส�าคัญท�า

หน้าที่เชื่อมต่อระหว่างเซลล์ พบว่า OPCs ช่วยเสริมความ

สามารถในการท�าหน้าที่ควบคุมการผ่านเข้าออกของสารต่างๆ 

ระหว่างเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับโปรตีน claudin-4 ในเซลล์มะเร็ง

ล�าไส้ใหญ่ชนิด Caco-2 ซึ่งมีผลช่วยยับยั้งการอักเสบของล�าไส้ได ้

(Muangman et al. 2013)
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วว. พัฒนาเครื่องส�าอางนาโนต้านความแก่ (nano 
anti-aging cosmetics)” จาก OPCs ในสารสกัด
เมล็ดองุ่นพันธุ์พื้นเมืองไทย Vitis vinifera cv. Ribier 
(ป๊อก-ด�า, Pok Dum) 

รายงานการวิจัยพบว ่า ในเมล็ดองุ ่นพันธุ ์ ไทยที่
มีชื่อพื้นเมืองว่า “ป๊อก-ด�า (Pok Dum)” ชื่อวิทยาศาสตร์  
Vitis vinifera cv. Ribier มีสารส�าคัญ flavan-3-ols, 
(+)-catechin, (-)-epicatechin, epicatechingallate และ 
dimericprocyanidins B2-B3 เป็นจ�านวนมากเมือ่เทยีบกบัส่วน
อื่นๆ ขององุ่น ซึ่งเป็นสารที่มีประสิทธิภาพสูงในการต้านอนุมูล
อิสระและยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันของ LDL (low density 
lipoprotein) (Anastasiadi et al. 2010)

นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 เป็นต้นมา สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยฝ่าย
เภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (ฝภผ.) ได้เริ่มงานวิจัยโครงการ 
“วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารชีวภาพจากกากเมล็ดองุ่น
ไทย” ภายใต้งบสนบัสนนุการวจิยัจากกระทรวงวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2556-2558  โดยเป็นที่ทราบกันดีแล้ว
ว่าประเทศไทยสามารถปลูกองุ่นได้เช่นเดียวกับในต่างประเทศ 
และรัฐบาลสมัยก่อนสนับสนุนให้มีการผลิตไวน์จากองุ่นท่ีปลูก
ภายในประเทศเพื่อลดการน�าเข้าไวน์ซึ่งราคาแพงมากจากต่าง
ประเทศ แต่นโยบายดังกล่าวไม่ประสบผลส�าเร็จ เพราะไวน์ท่ี
ผลิตในประเทศไม่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเช่นไวน์ท่ีน�าเข้า
จากต่างประเทศ  ผลที่ตามมา คือ ราคาองุ่นตกต�่าเนื่องจากมี
ผลผลิตเกนิความต้องการ และทีส่�าคัญ คือ เกษตรกรผูข้ายผลองุน่
แก่โรงงานแปรรปูผลไม้องุน่จ�าเป็นต้องรบัภาระในการขนกากองุน่
กลบัไปภายหลงัจากทีโ่รงงานคัน้น�า้องุน่แล้ว ก่อให้เกดิปัญหากาก
ขยะจากเปลือกและเมล็ดองุน่จ�านวนมาก  ซึง่ในการก�าจดัหากยงั
ใช้วธิทีีไ่ม่เหมาะสม  กจ็ะส้ินเปลืองงบประมาณในการก�าจดั  และ
ยังสูญเสียวัตถุดิบที่ยังสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้อีก 

องุ่นพื้นเมืองไทยพันธุ์ “ป๊อก-ด�า - Pok Dum”  Vitis vinifera cv. Ribier 
จากไร่องุ่นในจังหวัดนครราชสีมา
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ดงันัน้ ฝภผ. จงึมแีนวความคดิในการใช้ประโยชน์เพือ่เพิม่
มลูค่าและคณุค่าของกากเมลด็องุน่พืน้เมอืงไทย Vitis vinifera cv. 
Ribier (ป๊อก-ด�า Pok Dum) ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้ง (waste) จาก
โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปองุ่น  โดยน�ามาล้างท�าความสะอาด
และคัดแยกเฉพาะเมล็ดเพื่อน�าไปสกัดสารพฤกษเคมีที่สนใจ 
และรู้จักกันดี คือ oligomericproanthocyanidin (OPCs) ด้วย 
กระบวนการสกัดทีเ่หมาะสม จากนัน้ น�า OPCs ทีไ่ด้ไปตรวจสอบ 
คุณลักษณะทางเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพ  โดยเน้นการต้านหรือ
ชะลอความแก่ในระดับ DNA ภายในเซลล์  เพื่อคัดเลือกตัวอย่าง
สารสกัด OPCs ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดส�าหรับเป็นองค์ประกอบ
หลัก (active ingredients) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
คือ ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง 

ทั้งนี้ รูปแบบของผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางที่เตรียมขึ้นต้อง
มีความสามารถในการป้องกันการเสื่อมสลายของสารธรรมชาติ  
เพื่อคงคุณค่าของสารส�าคัญให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและต้อง
สามารถน�าพาสารส�าคัญให้เข้าสู่ชั้นผิวหนังได้ แต่ด้วยข้อจ�ากัด
ของผิวหนังท่ีจะไม่ยอมให้สารหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย
ได้โดยง่าย ดังนั้น การจะน�าสารส�าคัญที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพเข้า

สู่ร่างกายผ่านทางผิวหนัง จึงต้องอาศัยระบบน�าส่ง (topical 
delivery system) ที่มีอนุภาคขนาดเล็กระดับนาโนเมตรเพื่อ
น�าพาสารส�าคัญให้สามารถซึมผ่านผิวหนังได้ดียิ่งขึ้น 

โดยทั่วไปแล้ว สูตรเครื่องส�าอางและยานิยมเตรียมในรูป
อิมัลชัน (emulsions) ซึ่งเป็นระบบของของเหลว คือ น�้าและ
น�้ามันที่ถูกอิมัลซิฟาย (emulsify) ให้สามารถผสมอยู่รวมกัน
ได้ด้วยสารที่มีคุณสมบัติเป็นอิมัลซิฟายเออร์ (emulsifier) โดย
เกิดเป็นหยดอนุภาคของเหลวที่กระจายอยู่ในของเหลวอีกชนิด
หนึ่งในแมโครอิมัลชัน (macroemulsions) อนุภาคของเหลวนี้
จะมีขนาดใหญ่จึงท�าให้มองเห็นเป็นสีขาวขุ่น แต่หากสร้างระบบ
ที่เหมาะสมจะสามารถท�าให้มีอนุภาคมีขนาดในช่วงนาโนเมตร 
(nanomater, nm) ซึ่งท�าให้เกิดลักษณะเป็นของเหลวใสและ
มีความหนืดต�่า อิมัลชันที่มีขนาดในช่วงนาโนเมตรหรือในงาน
วิจัยนี้จะเรียกว่า นาโนอิมัลชัน (nanoemulsions) สามารถเกิด
ขึ้นได้โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้เครื่องมือเพื่อให้พลังงานแก่ระบบ แต่
สามารถสร้างอนุภาคขนาดนาโนได้ผ่านเทคโนโลยีไมโครอิมัลชัน 
(microemulsions)  จงึเสรมิประสทิธภิาพในการน�าส่งสารส�าคญั
ที่เก็บกักไว้ในหยดอนุภาคให้เข้าสู่ผิวหนังได้ดียิ่งขึ้น ดังเช่นงาน

เมล็ดองุ่นพันธุ์ป๊อก-ด�า (Pok Dum) 
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วิจัยที่มีผลการศึกษาเก่ียวกับการซึมผ่านของยา meloxicam 
nanoemulsion gel โดยใช้กล้อง confocal laser scanning 
microscopy (CLSM) ว่าสามารถซึมเข้าสูช้ั่นผวิหนงัได้ลกึถงึ 130 
ไมโครเมตร (Khurana, Jain and Bedi 2013)

 จากผลส�าเร็จของงานวิจัย  ในปี พ.ศ. 2558 วว. ได้
น�าร่องพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางจากสารสกัดเมล็ดองุ่นไทย
โดยใช้เทคโนโลยีนาโนอิมัลชัน ซึ่งหมายถึงอิมัลชันที่มีวัตภาค
ภายในขนาดเล็ก เพื่อใช้กักเก็บสารสกัดเมล็ดองุ่นที่มีปริมาณ
ของสารส�าคัญและสรรพคุณด้านเภสัชวิทยาสูง เหมาะแก่การน�า
มาเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง สอดคล้องกับ 
แนวโน้มความต้องการผูบ้รโิภคในตลาดเครือ่งส�าอางทีม่คีวามนยิมใน

สารจากธรรมชาติและหวังผลในประสิทธิภาพอย่างสูงสุด  โดย
ในเบื้องต้นได้พัฒนาสูตรเครื่องส�าอางนาโนต้านความแก่ (nano 
anti-aging cream) ภายใต้ชือ่ “วทีรสิตร้า VITISTRA” ประกอบ
ด้วย 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ครีมส�าหรับปกป้องผิวหน้าในเวลากลาง
วนั (VITISTRA Day Cream) และครมีส�าหรบัฟ้ืนฟผูวิหน้าในเวลา
กลางคืน (VITISTRA Night Cream)  ทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ ผ่านการ
ประเมินความปลอดภัยโดยไม่มีการใช้สัตว์ทดลองเพ่ือให้เป็นไป
ตามข้อห้ามการใช้สตัว์ทดลองในการทดสอบกบัเครือ่งส�าอางของ
สหภาพยโุรป (European Union, EU) แต่ผ่านการทดสอบความ
เป็นพษิในระดบัเซลล์โดยทดสอบกบัเซลล์ผิวหนงัมนษุย์ (normal 
human dermal fibroblast, NFDH) ซึง่ผลอยูใ่นเกณฑ์ปลอดภยั

ผลติภณัฑ์ครมีนาโน “วทีสิตร้า เดย์ครมี” จากสารสกดัเมล็ดองุน่ ส�าหรบัใช้กลางวนั



วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 79
ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2558         

 แกะกล่องงานวิจัยแกะกล่องงานวิจัย

ผลิตภัณฑ์ครีมนาโน “วีทิสตร้า ไนท์ครีม” จากสารสกัดเมล็ดองุ่น ส�าหรับใช้กลางคืน

นอกจากนี้ วว. ยังก�าลังด�าเนินการทดสอบประสิทธิผล
ของเครื่องส�าอางนาโนวีทริสตร้า (VITISTRA Nanocosmetics) 
โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ (Ethic Committee) 
ของส�านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพ (School 
of Anti-aging and Degenerative Medicine)  โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร อนุญาตให้ด�าเนิน
การทดสอบในอาสาสมัครได้  โดยส่วนหนึ่งของการทดสอบครั้ง
นี้อยู่ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันนวัตกรรมสุขภาพ ผิวพรรณ
ความงาม (Cosmetic and Health Innovation Center, CHIC) 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร ในการร่วมประเมิน

ประสิทธิผลของเครื่องส�าอางนาโนวีทริสตร้า ต่อการต้านริ้วรอย 
ลดจุดด่างด�า และเพิ่มความชุ่มชื้นผิวบนใบหน้าในอาสาสมัคร
จ�านวน 40 ราย

ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางนาโนชะลอแก่ “วีทริสตร้า : 
VITISTRA Nanocosmetics”  จากสารสกัดเมล็ดองุ่นพันธุ์
พื้นเมืองไทยทั้ง 2  ผลิตภัณฑ์นี้  มีการเปิดตัวในงานวันสถาปนา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครบรอบ 52 ปี  ในวันที่ 
25 พฤษภาคม 2558  ณ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.)  เทคโนธานี  ถนนเลียบคลองห้า  จังหวัด
ปทุมธานี 12120
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            การเพาะทานตะวันอ่อนไว้รับประทาน

 

	 “ทานตะวัน”	 เป็นพืชท่ีผู้คนรู้จักกันมานาน	 เริ่มจาก

ดอกสเีหลอืงอนัใหญ่โตขานรบักบัดวงตะวนั	จึงเป็นทีม่าของชือ่ที่

ใช้เรยีกกนั	โดยในตอนเช้าจะหนัไปทางทศิตะวนัออก	และในช่วง

เยน็จะหนัไปตามแสงอาทติย์ไปทางทศิตะวนัตก	ต้นทานตะวันนัน้

มีถิ่นก�าเนิดและเป็นพันธ์ุไม้พื้นเมืองของสหรัฐอเมริกา	 โดยเมื่อ

ปี	 ค.ศ.	 2003	 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ท�าการศึกษาทดลองผล

ในการลดไขมันของเมล็ดทานตะวันพบว่า	 สามารถลดไขมันได้

อย่างดีเยี่ยม	นอกจากดอกช่วยสร้างสีสันให้ชาวโลก	ทั้งเมล็ด	ทั้ง

ใบ	ยังมีประโยชน์ไม่ใช่น้อย	แถมยังดีต่อสุขภาพอีกด้วย	ล่าสุดต้น

ทานตะวันอ่อนยังเป็นพืชเพื่อสุขภาพส�าหรับกลุ่มคนรักสุขภาพ

ปัจจุบัน	 “ทานตะวันอ่อน”	 หรือเรียกว่า	 “ทานตะวัน

งอก”	ก�าลังเป็นกระแสที่ฮือฮา	ไม่ว่าจะไปทางไหนก็จะมีวางขาย	

ทั้งในซูเปอร์มาร์เก็ต	 ตลาดสด	 สู่การขายทางออนไลน์	 รวมไป

ถึงร้านอาหารสุขภาพทั้งหลายก็น�าไปเป็นเมนูยอดฮิต	 เนื่องจาก

ทานตะวันอ่อนน้ัน	 มีรสหวานกรอบ	 ไม่เหม็นเขียว	 แถมยังปลูก

ง่าย	 สามารถน�ามาใช้ท�าเป็นอาหารได้หลากหลายเมนู	 ไม่ว่าจะ

เป็นย�าต้นทานตะวันอ่อน	สลัดต้นอ่อนทานตะวัน	ผัดน�้ามันหอย	

แกงจดื	แกงส้ม	ใช้ใส่ในก๋วยเต๋ียวแทนถัว่งอกหรอืท�าเป็นผกัจิม้น�า้

พริก	และอื่นๆ	อีกมากมาย

ข่าวเทคโนโลยี
ส�ำหรับชำวชนบท

สายสวาท  พระค�ายาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

ฉบับที่ 131 (เมษายน-มิถุนายน 2558)
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	 จากการศึกษาวิจัยพบว่า	 ต้นอ่อนของเมล็ดทานตะวัน

มีโปรตีนมากกว่าถั่วเหลือง	มีวิตามินเอ	และวิตามินอีสูง	จึงช่วย

บ�ารุงสายตา	บ�ารุงผิวพรรณ	ช่วยในการชะลอวัย	มีวิตามินบี	1	

วิตามินบี	6	โอเมก้า	3	โอเมก้า	6	และโอเมก้า	9	ที่ช่วยบ�ารุงเซลล์

สมองและช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์	 และยังมีธาตุเหล็กสูง	 และ

ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้อีกด้วย	ซึ่งจากประโยชน์มากมาย

เหล่านีท้�าให้มคีนสนใจอยากรูจ้กัวธิกีารเพาะทานตะวนัอ่อนเอาไว้

เพื่อรับประทานในบ้าน	แจกจ่ายเพื่อน	และเพื่อท�าการค้า	

วิธีการเพาะทานตะวันอ่อน

1. เตรียมวัสดุเพาะ	ได้แก่	ขุยมะพร้าวอ่อนร่อน	4		ส่วน	

ขีเ้ถ้าแกลบร่อน	1	ส่วน	หรอืจะใช้ขยุมะพร้าวอ่อนร่อนกบัดนิร่อน	

ในอัตราส่วน	1	ต่อ	1	ก็ได้	น�ามาผสมให้เข้ากัน

2.	แช่เมลด็ทานตะวนัในน�า้อุน่ทิง้ไว้	1	คืน	หรอือย่างน้อย	

8	ชั่วโมง	น�าวัสดุเพาะในข้อ	1	มาใส่ภาชนะ	เช่น	ตะกร้าขนมจีน	

หรือตะกร้าที่มีตาถี่	 หากไม่มีก็สามารถใช้ภาชนะปลูกอะไรก็ได	้

แต่ขอให้มีรูระบายน�า้ได้ดี	

3.	โรยเมลด็ทานตะวนัทีแ่ช่น�า้แล้วเกล่ียให้ทัว่	แล้วโรยขุย

มะพร้าวที่เหลือกลบด้านหน้าเล็กน้อย	รดน�้าให้ชุ่มอีกครั้ง	 	แล้ว

ใช้ภาชนะอีกใบคว�า่ปิดทับด้านบนไว	้

4.	น�าไปวางไว้ในที่ร่ม	รดน�้าเช้า-เย็น	ประมาณ	5-7	วัน	

ก็สามารถเก็บมารับประทานหรือจ�าหน่ายได้

ข้อควรระวัง

1. การหาซ้ือเมล็ดพันธุ์ต้องพิถีพิถันสักหน่อย	 คือ	 ต้อง

เลือกเมล็ดทานตะวันที่ไม่มีการเคลือบหรือคลุกยากันแมลง	 โดย

สังเกตที่สี	 ปกติเมล็ดทานตะวันจะเป็นสีด�า	 แต่ถ้าคลุกยา	 เมล็ด

จะเป็นสีขาว

2.	หากใช้ดินเป็นวัสดุเพาะต้องเลือกดินที่ไม่ผสมปุ๋ยคอก	

เพราะจะท�าให้เกิดเชื้อรา

เอกสารอ้างอิง

ทานตะวัน.	2558.	[ออนไลน์].	เข้าถึงได้จาก:	http://www.thairath.co.th,	[เข้าถึงเมื่อ	28	มีนาคม	2558].

ทานตะวันอ่อนอร่อยสาระดี.	2558.	หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์,	13	มีนาคม	2558,	หน้า	8.
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เทคนิคการผลิตมะลิในฤดูหนาว
  

	 มะลิเป็นไม้ดอกเศรษฐกิจท่ีมีความส�าคัญมากชนิด

หนึ่ง	ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่รู้จักมานานและนิยมกันอย่างแพร่หลาย	

ดอกมะลิมีสีขาวบริสุทธ์ิและมีกลิ่นหอมแตกต่างจากดอกไม้ชนิด

อื่น	จึงนิยมน�ามาใช้ประโยชน์หลายรูปแบบ	เช่น	เก็บมาร้อยเป็น

พวงมาลัย	 ท�าดอกไม้แห้ง	 ประดับพานพุ่มบูชาพระ	 	 และอื่นๆ	

อีกมากมาย	นอกจากนี	้มะลิยังมีสรรพคุณทางยาในการบรรเทา

อาการป่วยบางชนิด	สกัดท�าน�้ามันหอมระเหย	และสารแต่งกลิ่น	

นอกจากนี	้ยงันยิมปลกูไว้บรเิวณบ้านเพือ่เป็นไม้ประดบั	เพือ่ความ

สวยงาม	 	จากประโยชน์มากมายดังกล่าวท�าให้มะลิกลายเป็นไม้

ดอกที่สร้างรายได้ให้กับผู้ปลูกเป็นอย่างดี	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน

ฤดูหนาว	 ที่ดอกมะลิจะมีราคาแพง	 เพราะเป็นฤดูที่มะลิให้ดอก

น้อยแต่ตลาดมคีวามต้องการในปรมิาณทีส่งู	ดงันัน้	หากเกษตรกร

สามารถท�าให้มะลิออกดอกในฤดูหนาวได	้ก็จะท�าให้มีรายได้ดี

ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้มะลิออกดอกในฤดูหนาว 

1. การตัดแต่งกิ่ง	ท�าโดยการตัดแต่งกิ่งแห้ง	กิ่งที่เป็นโรค

หรอืถกูแมลงท�าลาย	กิง่ทีไ่ขว้	ล้มเอน	ไม่เป็นระเบียบ	และกิง่เลือ้ย	

ซึ่งวิธีการตัดแต่งกิ่งม	ี2	วิธี	คือ	

- แบบเหลือกิ่งไว้กับต้นยาว	โดยตัดแต่งกิ่งออกเพียงเล็ก

น้อยให้เหลือกิ่งสมบูรณ์ไว้กับต้นมากๆ	การตัดแต่งกิ่งวิธีนี้เหมาะ

กับมะลิที่มีอายุน้อย

- แบบเหลือกิ่งไว้กับต้นสั้น	 โดยตัดแต่งกิ่งให้เหลือเพียง	

3-4	กิ่ง	 แต่ละกิ่งยาวประมาณ	1-1.5	ฟุต	การตัดแต่งกิ่งวิธีนี้ใช้

กับมะลิอายุ	2	ปี	ขึ้นไป

มะลิมีช่วงระยะเวลาตั้งแต่การเก็บดอกจนถึงตากิ่งเจริญ

ให้ดอกใหม่อีกครั้ง	 ประมาณ	 6	 สัปดาห์	 ดังน้ัน	 ถ้าเกษตรกร

ต้องการให้มะลิออกดอกในเดือนใด	 ก็ต้องนับย้อนเวลาตัดแต่ง

กิ่งถอยหลังไป	6	สัปดาห	์และถ้าต้องการให้แปลงมะลิทุกแปลง

ออกดอกพร้อมกันหมด	เวลาตัดแต่งกิ่งก็ตัดให้หมดทุกแปลงเช่น

เดียวกัน	 เพราะฉะน้ัน	 เมื่อต้องการให้มะลิออกดอกในฤดูหนาว	

ระยะเวลาที่เหมาะสมในการตัดแต่ง	 คือ	 ช่วงเดือนสิงหาคม–	

กันยายน	

2.	การบ�ารุงรักษาต้นและดอก

- การบ�ารงุต้น	เม่ือตดัแต่งกิง่มะลแิล้ว	จ�าเป็นมากท่ีผูป้ลกู

จะต้องบ�ารุงต้นมะลิให้สมบูรณ์	 	 โดยการใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคม	ี	

ปุย๋คอกใส่ได้ไม่จ�ากดั		ส่วนปุ๋ยเคมใีส่เดอืนละครัง้	สูตรปุย๋ทีแ่นะน�า	

คือ	สูตร	15-15-15	ในอัตรา	1-2	ช้อนแกงต่อต้น
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เอกสารอ้างอิง

เมืองสุข,	สุจิต.	2557.	โตได้อีก	มะลิ	ร้อยมาลัย	เปิดเทคนิค	ผลิตฤดูหนาว.	เทคโนโลยีชาวบ้าน.	26(579),	หน้า	60-66.

- การบ�ารุงดอกในฤดูหนาว	 นอกจากมะลิจะออกดอก

น้อยแล้ว	ยังมีขนาดเล็กด้วย	ดังนั้น		จึงควรให้ปุ๋ยทางใบที่มีธาตุ

ฟอสฟอรัสสูง	เช่น	สูตร	10-45-10	ฉีดพ่นหลังใบ	ในอัตรา	3	ช้อน

แกงต่อน�า้	20	ลติร	โดยฉีดพ่นทกุ	10	วนั	แนะน�าให้ใช้ในฤดหูนาว

เท่านั้น	 ส�าหรับฤดูอื่นไม่แนะน�าให้ใช้ปุ๋ยทางใบ	 เนื่องจากมะลิมี

ราคาไม่สูง	ซึ่งไม่คุ้มกับการลงทุน

 

การใช้สารไทโอยูเรียเร่งการออกดอกในฤดูหนาว

สารไทโอยเูรยีมผีลต่อการชกัน�าให้มะลอิอกดอก	จากการ

วิจัยเกี่ยวกับการบังคับให้มะลิออกดอกในฤดูหนาวได้นั้น	 พบว่า	

สารไทโอยูเรียเป็นสารท่ีมีผลท�าลายการพักตัวของมะลิและเร่ง

การออกดอกของมะลิในฤดูหนาวได้เป็นผลส�าเร็จในระดับที่น่า

พอใจ	

 

ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้มะลิออกดอกในฤดูหนาว

1.	ตัดแต่งกิ่งมะลิในเดือนกันยายน

2.	 ให้ปุ๋ยและน�้า	 เพื่อบ�ารุงต้นไม้ให้สมบูรณ์	 โดยใช้ปุ๋ย	

15-15-15	อัตรา	30	กรัมต่อต้น	ในเดือนกันยายนและตุลาคม

3.	พ่นสารไทโอยูเรีย	1	เปอร์เซ็นต์	(ไทโอยูเรีย	200	กรัม	

ผสมน�้า	20	ลิตร)	ในเดือนพฤศจิกายน	มะลิจะออกดอกหลังจาก

พ่นสารไทโอยูเรียแล้วประมาณ	20	วัน	และเก็บดอกต่อเนื่องไป

อีก	 1	 เดือน	 นอกจากนี้	 ยังพบอีกว่าการให้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง

ร่วมกบัสารไทโอยเูรยี	กจ็ะมผีลต่อการเพิม่ปรมิาณดอกได้ดขีึน้อกี

จากการปฏบิตัดิงักล่าว	เราสามารถบงัคบัให้มะลอิอกดอก

ในช่วงทีต้่องการได้	คือ	ในเดอืนพฤศจกิายน–ธนัวาคม	ซึง่เป็นช่วง

ฤดูหนาวที่ดอกมะลิมีราคาแพง
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ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหานี้  สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร จึง

ได้บูรณาการด�าเนินงานชุด “โครงการการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�าหรับผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิต” และประสบผลส�าเร็จในการวิจัยพัฒนาเป็น

ผลติภณัฑ์อาหารทีส่ะดวกต่อการบรโิภค ประกอบด้วยผลติภณัฑ์

อาหารมื้อหลัก อาหารว่าง และเครื่องดื่ม  ซึ่งเหมาะกับ 5 โรคฮิต 

ที่พบในผู้สูงอายุ ดังนี้

 1. ผลติภณัฑ์อาหารพร้อมบรโิภคส�าหรบัผูส้งูอายทุีม่ี

ภาวะโรคเบาหวาน  ท�าการวิจัยและพัฒนาภายใต้หลักการผลิต

อาหารพร้อมบรโิภค ทีม่กีารควบคมุปรมิาณพลงังานทัง้หมดให้ได้

ไม่เกิน 1,500 กิโลแคลอรีต่อวัน ลดปริมาณน�้าตาล และปริมาณ

โซเดียม ดังนี้

ผลติภณัฑ์อาหารมือ้หลกั : ข้าวอบปลาแซลมอน (salmon 

baked rice) มีโปรตีนสูง พลังงาน และโซเดียมต�า่

ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง : ปอเปี๊ยะลุยสวน (Thai herbs 

spring roll: por pier lui suan) มไีขมนั และโซเดยีมต�า่

ผลติภณัฑ์เครือ่งดืม่ : เครือ่งดืม่น�า้ลูกส�ารองผสมสมนุไพร

พร้อมดืม่  (Malva nuts herbal drink)  ไม่มแีคลอร ี มส่ีวนผสม

กองประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

วว. เปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค
เหมาะกบั 5 โรคฮิต ที่พบในผู้สูงอายุ

สมอง
และ

ระบบประสาท

เกาต์
เบาหวาน

หัวใจ
และ

หลอดเลือด

กระดูก
พรุน

จากแนวโนม้ผูส้งูอายทุีเ่พิม่ขึน้จะน�ามาซึง่ความเสีย่งของภาวะเจบ็ปว่ยต่างๆ โดยเฉพาะโรคเรือ้รงั ซึง่

ปัญหาดังกล่าวจะชะลอหรือป้องกันได้นั้น ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรือมีความเกี่ยวข้องต่างๆ ต้องให้ความเอาใจใส่ 

แนะน�าเกี่ยวกับเรื่องการบริโภคอาหารสุขภาพที่เหมาะสมและมีคุณค่าทางโภชนาการ  

นานานิวส์
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ของลกูส�ารอง ซึง่ช่วยในการควบคมุน�า้หนกั 

นอกจากน้ี ยงัมเีมนเูพือ่สขุภาพให้เลอืกอกี ดงันี ้  อาหาร

มือ้หลกั (ผลติภณัฑ์แกงส้มผกัรวม) อาหารว่าง (ผลติภณัฑ์ข้าวตงั

รสกระเทียม รสต้มย�า) เครื่องดื่ม (เครื่องดื่มน�้าข้าวโพดผสม

ธญัญาหารส�าเรจ็รปู)

2. ผลติภณัฑ์อาหารพร้อมบรโิภคส�าหรบัผูส้งูอายทุีม่ภีาวะ

โรคหัวใจและหลอดเลอืด  ท�าการวจิยัและพฒันาภายใต้หลักความ

ต้องการโซเดยีมต�า่ จากค่า RDI : Thai Recommended Daily 

Intakes (ปรมิาณสารอาหารทีแ่นะน�าให้บรโิภคต่อวนั ส�าหรบัคน

ไทยอายตุัง้แต่ 6 ปี ข้ึนไป โดยคดิจากความต้องการพลงังานวนัละ 

2,000 กโิลแคลอร)ี ปกต ิดงันี้  ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก : ข้าวผัดสับปะรดผงกะหรี่ 

(pineapple fried rice in yellow curry) ใช้วตัถดุบิทีช่่วยลดการ

อกัเสบของข้อ และมปีรมิาณพวิรนีต�า่ ให้พลงังาน และโซเดยีมลดลง

จากสตูรปกต ิร้อยละ 48 และ 66 ตามล�าดบั ให้พลงังานทัง้สิน้ 340 

กโิลแคลอรี

 ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง : ขนมฟักทองผสมธญัพชื (frozen)    

ให้พลงังานและไขมนัต�า่  ใช้วตัถดุบิทีม่บีตีา-แคโรทนี  ฟอสฟอรสั 

และวติามนิ ให้พลังงาน และปรมิาณไขมนัอิม่ตวัลดลงจากสตูรปกติ 

ร้อยละ 12 และ 66 ตามล�าดบั ให้พลงังานทัง้สิน้ 80 กิโลแคลอรี

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม : ชาขิงสมุนไพร สูตรขิงผสมดอก

อญัชนัและสตูรขงิผสมดอกค�าฝอย ไม่มนี�า้ตาล (no sugar) และไม่

ให้พลงังาน (no calorie) โดยคดัเลอืกวตัถดุบิทีม่ ี antioxidant : 

anthocyanin, beta-carotene

นอกจากนี ้ยงัมเีมนเูพือ่สขุภาพให้เลอืกอกี ดงันี ้  อาหาร

มือ้หลัก (ผลิตภัณฑ์ผัดหมีข้่าวกล้อง)  อาหารว่าง (ผลิตภณัฑ์ขนมลกู

เดอืยเพือ่สขุภาพ)  เครือ่งดืม่  (เครือ่งดืม่สบัปะรดไซเดอร์พร้อมดืม่)

4. ผลติภณัฑ์อาหารพร้อมบรโิภคส�าหรบัผูส้งูอายทุีม่ภีาวะ

โรคกระดกูพรนุ    ท�าการวจิยัและพฒันาภายใต้หลกัความต้องการ 

แคลเซยีม เหลก็ และฟอสฟอรสัสงู ดงันี้        

ผลติภณัฑ์อาหารมือ้หลกั : ข้าวปลากะพงเปรีย้วหวานซอส

กระเจีย๊บ (sweet and sour snapper with rosella sauce) มี

ปริมาณโซเดยีม 73 มลิลกิรมัต่อ 100 กรมั (ร้อยละ 10 ของ RDI) มี

ปรมิาณโซเดยีมต�า่กว่าสตูรปกตทิีม่จี�าหน่ายในท้องตลาด มากกว่า  

ร้อยละ 32 ให้พลงังานทัง้สิน้ 300 กโิลแคลอรี

ผลติภณัฑ์อาหารว่าง  :  ขนมกุยช่ายไส้ขงิเหด็หอม (steamed 

garlic chives cakes with ginger and mushroom)  มปีรมิาณ

โซเดยีม 160 มลิลกิรมัต่อ 100 กรมั (ร้อยละ 7 ของ RDI) ซึง่ต�า่กว่า

สตูรปกตทิีม่จี�าหน่ายในท้องตลาดมากกว่าร้อยละ 43 ให้พลงังาน

ทัง้สิน้ 91 กโิลแคลอรี

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม : ข้าวกล้องและธัญพืชบดผง เสริม

บตีา-กลแูคน (มพีรไีบโอตกิ)  เป็นฟังก์ชนันลัฟดู  เป็นเส้นใยอาหาร

ทีเ่ป็นพรีไบโอตกิ (สารบตีา-กลแูคน) ช่วยเพิม่คณุค่าทางโภชนาการ

นอกจากนี ้ยงัมเีมนเูพือ่สขุภาพให้เลอืกอกี ดงันี ้  อาหาร

มือ้หลกั (ผลติภณัฑ์ข้าวผดัต้มย�าปลาทนู่า) อาหารว่าง  (ผลิตภัณฑ์

ไก่จ๊อ และน�า้จิม้ดอกค�าฝอย) เครือ่งดืม่ (เครือ่งดืม่น�า้กระเจีย๊บ

พทุราจนี)

 3. ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�าหรับผู้สูงอายุที่

มภีาวะโรคข้อ (เกาต์)  ท�าการวจิยัและพฒันาภายใต้หลักความ

ต้องการปรมิาณพวิรนีต�า่ ดงันี้

ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก : ข้าวผัดผงกะหรี่หน้าปลาน่ึง 

(steamed fish on fried rice with curry) มปีรมิาณแคลเซยีม 

เหล็ก และฟอสฟอรัสสูง มีส่วนผสมของผงกะหรี่ซึ่งมีปริมาณ

นานานิวส์
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(ผลิตภัณฑ์ป้ันสิบไส้ทนู่า) เครือ่งดืม่ (เครือ่งดืม่ถัว่เหลอืงผงชงดืม่)  

“. . .ผลิตภัณฑ ์อาหาร

พร้อมบริโภคส�าหรับผู้สูงอายุดัง

กล่าว จะช่วยชะลอและป้องกัน

ภาวะเจบ็ป่วยด้วยโรคเรือ้รงัต่างๆ 

ของผูส้งูอาย ุ เป็นการลดภาระค่า

ใช้จ่ายของรัฐบาลในการรักษา

พยาบาลและดแูลกลุ่มผู้สูงอายไุด้

อย่างเป็นรปูธรรม  ช่วยเพิม่มลูค่า

ผลผลิตทางการเกษตร จากการน�าวัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศมา

พฒันาผลิตภณัฑ์อาหารทีเ่หมาะสมกบัโรคต่างๆ ของกลุม่ผูส้งูอายุ  

เพิม่มลูค่าการส่งออกผลติภณัฑ์อาหารพร้อมบรโิภคของผูส้งูอายไุป

ยงัตลาดต่างประเทศ และน�าองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยกีารผลติที่ 

วว. ได้วจิยัพฒันาถ่ายทอดสู่ภาคอตุสาหกรรมเพือ่น�าไปผลติได้ใน

เชงิพาณชิย์ ซึง่จะช่วยยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน และ

สร้างความเข้มแขง็ให้แก่ประเทศต่อไป...”  นายยงวฒุ ิ เสาวพฤกษ์  

ผู ้ว ่าการ วว. กล่าวใน

งานเปิดตัวอาหารพร้อม

บริโภคส�าหรับผู ้สูงอายุ 

ซึ่ ง ผู ้ประกอบการและ

สื่อมวลชนให้ความสนใจ

เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน

มาก เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 

2558 ณ ห้องเมจิก 2 

โรงแรมมริาเคิลแกรนด์ คอนเวนช่ันผลิตภัณฑ์อาหารม้ือหลัก : ข้าวกล้องปลานึ่งสมุนไพร 

(Frozen) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยข้าวและธัญพืชที่ไม่ขัด

ส ี มใียอาหาร  แคลเซยีม  ฟอสฟอรสั  และสารต้านอนมุลูอสิระ  

ได้แก่  บตีา-แคโรทนี  วติามนิเอ  วติามนิซ ี สงักะสี ซลีีเนยีม ไบโอ-

ฟลาโวนอยด์ และพอลฟีินอล ให้พลงังานทัง้สิน้ 300 กโิลแคลอรี

ผลติภณัฑ์อาหารว่าง : บวัลอยธญัพชืนมสด (Frozen)  มี

โปรตนี และไขมนัต�า่ ประกอบด้วย นมพร่องไขมนั ใช้ทดแทนกะทิ 

มโีปรตนี แต่มปีรมิาณไขมนัต�า่ และใช้ธญัพชืจ�าพวกถัว่ทดแทนแป้ง

ข้าวเหนยีวในสตูรปกต ิเป็นการเพิม่ปรมิาณสารต้านอนมุลูอสิระให้

กบัผลติภณัฑ์ ให้พลงังาน 91 กโิลแคลอรี

ผลติภณัฑ์เครือ่งดืม่ : เครือ่งดืม่ชาบวับกพร้อมดืม่ มสีาร

ต้านอนมุลูอสิระ ส่งผลให้ลดความเสือ่มของเซลล์ในร่างกาย และ

ช่วยลดความเครยีด

นอกจากนี ้ยงัมเีมนเูพือ่สขุภาพให้เลอืกอกี ดงันี ้  อาหาร

มื้อหลัก (ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดเต้าหู้ปลาทูทรงเครื่อง)  อาหารว่าง 

แคลเซียมสูง ส�าหรับหน่ึงหน่วยบริโภค 160 กรัม ให้พลังงาน       

ท้ังสิน้ 210 กโิลแคลอรี

ผลติภณัฑ์อาหารว่าง : ข้าวเกรยีบงาด�า (black sesame 

chips)  มปีรมิาณแคลเซยีม เหลก็ และฟอสฟอรสั ส�าหรบัหนึง่หน่วย

บริโภค 15 กรมั ให้พลงังานทัง้สิน้ 90 กโิลแคลอรี

ผลติภณัฑ์เครือ่งดืม่ : เครือ่งดืม่ธญัพชืผสมงาด�า (cereal 

beverage with black sesame) มสีารอาหารโปรตนี เลซทินิ 

กรดแอมโิน รวมทัง้มแีคลเซยีม ฟอสฟอรสั ธาตเุหลก็ ไนอะซนี

วติามนิบ ี1 และ บ ี2 วติามนิเอ และอ ีส�าหรบัหนึง่หน่วยบรโิภค 

180 มลิลลิติร ให้พลงังานทัง้สิน้ 80 กโิลแคลอรี

นอกจากนี ้ยงัมเีมนเูพือ่สขุภาพให้เลอืกอกี ดงันี ้  อาหาร

มื้อหลัก (ผลิตภัณฑ์บะหม่ีงาด�าซอสแกงเขียวหวาน) อาหารว่าง 

(ผลติภณัฑ์ซาลาเปาไส้ถัว่เขยีว ถัว่ด�า ถัว่แดง) เครือ่งดืม่ (เครือ่ง

ดืม่น�า้เหด็ลมผสมหญ้านางผงชงดืม่)

5. ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�าหรับผู้สูงอายุที่มี

ภาวะโรคสมองและระบบประสาท   ท�าการวจิยัและพฒันาภาย

ใต้หลกัความต้องการสารต้านอนมุลูอสิระ ดงันี้

และภายในงานเดียวกันนี้ เพื่อสร้างความตระหนักและ

เห็นถึงความส�าคัญในการใส่ใจสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของ

ทุกๆ คน วว. ยังมีการจัดเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและ

พฒันาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบรโิภคส�าหรบัผู้สูงอาย ุจากนกัวจิยั 

วว. นอกจากน้ัน ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์สง่า ดามาพงศ์

นักโภชนาการชือ่ดัง บรรยายในหวัข้อเรือ่ง “กนิอยูอ่ย่างสง่า” 

วว. พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต “ผลิตภัณฑ์

อาหารพร้อมบริโภคส�าหรับผู้สูงอายุ” ให้แก่ผู้ประกอบการท่ี

สนใจน�าไปผลติในเชงิการค้า  เพือ่สร้างความเข้มแขง็ผูป้ระกอบ-

การด้วยผลงานนกัวจิยัไทย ยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน

ให้ดีขึน้

ทั้งนี้ผู ้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที ่ Call center วว. โทร. 0 2577 9300 หรอืที ่ E-mail: 

marketing_tistr@tistr.or.th 

นานานิวส์
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เยี่ยมโต๊ะ บก.

เยี่ยมโต๊ะ บก.
ดร.นฤมล รื่นไวย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

 
สวัสดีค ่ะท ่านผู ้อ ่านวารสารวิทยาศาสตร ์และ

เทคโนโลยี ในฉบับนี้ ทางกองบรรณาธิการได้รับค�าถาม

จากน้องๆ นักอ่านที่เขียนถามมานะคะว่า “ท�าไมเราสัมผัส

อากาศที่เย็นแล้วขนลุก” ส่งมาจาก ด.ญ.วิลาสินี น้อยใหม่ 

หรือน้องเบลล์ อายุ 11 ปี โรงเ
รียนบางชวดอนุสรณ์  อ�าเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 โดยทั่วไป เราจะสังเกตพบว่า อาการขนลุกมักจะเกิด

ขึ้นเมื่อผิวหนังของเรากระทบกับความเย็น  การที่กล้ามเนื้อ

บริเวณผิวหนังหดตัวนี้ ถ้าเป็นในสัตว์ซึ่งมีลักษณะขนหนาดก 

กว่าคน การที่ขนลุกขึ้นมาจะช่วยท�าหน้าที่เหมือนฉนวน ท�าให้

กักเก็กความร้อนไว้กับร่างกายได้ ท�าให้ร่างกายมีความอบอุ่น 

สามารถป้องกันร่างกายจากความหนาวเย็น ยิ่งถ้าขนดกหนา

มาก ก็จะยิ่งท�าให้ร่างกายเก็บความอบอุ่นไว้ได้มากขึ้น แต่

ส�าหรับในมนุษย์ เนื่องจากไม่ได้มีขนดกหนาอย่างสัตว์ เมื่อเกิด

อาการขนลุก จึงไม่มีประโยชน์ใดๆ ต่อร่างกายคนเรา

 เชื่อว่าท่านผู้อ่านหลายๆ คน คงเคยพบว่า อาการ

ขนลุกที่เกิดในสัตว์นั้น ไม่ใช่เพราะความหนาวเย็นเสมอไป แต่

มักพบกรณีที่สัตว์ตกใจ หรือเกิดอาการหวาดกลัวขึ้นมา เช่น เมื่อ

แมวพบสุนัข แล้วเกิดตกใจจนขนพอง โก่งตัวขึ้นมา สามารถ

อธบิายได้ว่า การทีแ่มวท�าเช่นนัน้ เพราะแมวเชือ่ว่าจะท�าให้ล�าตวั

ดูใหญ่ขึ้น และอาจท�าให้สุนัขรู ้สึกหวาดกลัว ล่าถอยไป ซึ่ง

เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของสัตว์ ส่วนของคนนั้นก็เช่น

เดียวกัน อาการขนลุกในคนซึ่งไม่ใช่เกิดจากความหนาวเย็น 

แต่เป็นผลของอารมณ์ต่างๆ เช่น อารมณ์กลัว หรืออารมณ์

ปลาบปลื้ม ดีใจมากๆ  ซึ่งมีผลเนื่องมาจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น 

ความซาบซึ้งปลื้มใจในวันแต่งงานเมื่อเจ้าบ่าวสวมแหวนให้เจ้า

สาว พิธีไหว้ครู หรือนักกีฬาได้รับเหรียญทองแล้วยืนฟังเพลง

ชาติขณะชักธงขึ้นเสา หรือแม้แต่การนั่งดูหนังผีสยองขวัญแล้ว

ตกใจขนขนลุก ซึ่งกรณีนี้ เกิดจากความหวาดกลัวของมนุษย์

ขนลุก

 เรามาร่วมกันค้นคว้าเลยนะคะ อาการขนลุก ภาษา

อังกฤษเรียกว่า “goosebumps” อาการนี้ นักวิทยาศาสตร์

อธิบายไว้ว่า มนุษย์ได้รับเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ

ของเราที่เป็นสัตว์ ซึ่งในตอนที่บรรพบุรุษของเรายังเป็นสัตว์

นั้น นับว่าเป็นสิ่งมีประโยชน์มาก แต่ในปัจจุบัน เมื่อเรามีการ

ยกระดับขึ้นมาเป็นคนแล้ว อาการขนลุกไม่จัดว่ามีประโยชน์

เท่าใดนัก อาการขนลุกมีลักษณะขนตามผิวหนังจะเหยียดตัวขึ้น

มา ท�าให้มีลักษณะเหมือนเป็ดหรือไก่ที่ถูกถอนขน (แต่ในภาษา

องักฤษเปรยีบกบัห่าน) การยกเหยยีดตวัขึน้มาของขนตามล�าตวั 

โดยเฉพาะตามแขนนั้น เกิดจากกล้ามเนื้อเล็กๆ ซ่ึงอยู่ติดกับขน

แต่ละเส้นน้ัน เกิดการหดตัว ท�าให้ผิวหนังมีการตึง จึงท�าให ้

เส้นขนเหยียดยื่นขึ้นมา 
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 การเกิดอาการขนลุกนี้ อธิบายได้ย่อๆ คือ การที่

จิตใต้ส�านึกของเราปล่อยสารฮอร์โมนที่เรียกว่า อะดรีนาลีน 

ออกมา สารอะดรีนาลีนน้ี ซ่ึงอยู่ในต่อมท่ีมีรูปร่างเหมือนฝักถั่ว

ใกล้กับไต จะเป็นสาเหตุของท่ีท�าให้กล้ามเนื้อขนเกิดการ 

หดตัว และยังเป็นสาเหตุที่ท�าให้ร่างกายของมนุษย์มีปฏิกิริยา

ต่างๆ อื่นๆ อีกมากมาย ส�าหรับพวกสัตว์ จะปล่อยสารอะดรี-

นาลีนออกมาเม่ือรู้สึกหนาว หรือเกิดอาการตึงเครียดต่างๆ คือ 

อาการเหมือนเตรียมพร้อมจะต่อสู้ หรือหนีจากศัตรู  แต่ส�าหรับ

มนุษย์ จะมีการปล่อยอะดรีนาลีนเมื่อรู้สึกหนาวสะท้าน หรืออยู่

ภายใต้ภาวะกดดันบางอย่าง หรือภายใต้ภาวะอารมณ์ที่รุนแรง 

เช่น ก�าลังโกรธ ตื่นเต้น หรือกลัว การปล่อยสารอะดรีนาลีน 

ของมนุษย์จะออกมาในรูปแบบต่างๆ กัน เช่น น�้าตาไหล เหงื่อ

ออกที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า มือสั่น ความดันโลหิตพุ่งขึ้น หัวใจเต้นแรง 

หรือความรู้สึกวูบวาบ มวนท้อง เป็นต้น และที่แน่ๆ คือ อาการ

ขนลุก ที่ตามผิวหนังจะเหมือนมีตุ่มนูนๆ เล็ก เห่อขึ้นมา และขน

เหยียดตรง 

 อาการขนลุกนี้  เมื่อมองผิวหนังใกล้ๆ จะพบว่า 

มีลักษณะเหมือนไก่ หรือห่านที่ถูกถอนขน ซึ่งเราจะเห็นผิวหนัง

ของสัตว์ปีกเหล่านั้นเป็นจุดๆ นูนตะปุ่มตะป�่าขึ้นมา เช่นเดียว

กับตอนที่คนเราเกิดอาการขนลุก  ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของ

รากศัพท์ค�าว่า “goosebumps” ซึ่งก็คือ อาการขนลุกในภาษา

ไทยนี่เอง นอกจากนั้น ในภาษาอังกฤษยังมีค�าอื่นๆ เช่น goose 

flesh, chill bumps, chicken skin, funky spots ซึง่หมายถงึ

อาการขนลุกน่ันเอง จากข้อมูลกล่าวว่า การเกิดการขนลุก  

มักจะเป็นกับท่อนแขนด้านล่าง ตั้งแต่ข้อศอกไปจนถึงข้อมือ ซึ่ง

ถ้าใครเกิดอาการขนลุก ก็จะสังเกตเห็นได้ในบริเวณดังกล่าว 

ส�าหรับจุดอื่นๆ เช่น ขา คอ และอวัยวะส่วนอื่นๆ ที่มีขน และไม่

เคยพบขนลุกบนใบหน้าในบุคคลทั่วไป

 จากค�าตอบที่ค้นได้มา หวังว่าน้องๆ คงหายสงสัย 

นะคะ นับเป็นค�าถามจากเยาวชนที่มีประโยชน์ และช่วยสร้าง

การเรียนรู้ได้ดีมาก ฉบับนี้พื้นที่หมดลงแล้ว พบกันใหม่ฉบับต่อ

ไปค่ะ
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