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วารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีฉบบันี ้เป็นฉบบัปีที ่30 ฉบบั

ที ่3 เรามาถงึไตรมาสสดุท้ายของปีงบประมาณ 2558 แล้ว ในฉบบันี ้เรือ่ง

ที่กองบรรณาธิการภูมิใจน�าเสนอ คือ บทสัมภาษณ์นักวิจัยรุ่นใหม่ ความ

คิดก้าวไกลในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงทางกองบรรณาธิการได้

สมัภาษณ์ ดร.สวุทิย์ อจัรยิะเมต ฝ่ายวศิวกรรม ของสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (วว.) เราลองมารับทราบมุมมองของนักวิทยาศาสตร์รุ่น

ใหม่ไฟแรงกันสักหน่อย ว่าเขามองวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์กันอย่างไร

เรื่องจากปกของเราในเล่มนี้ คือ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเทคโนโลยี

อบผลไม้ด้วยไอน�้าเพื่อการส่งออก ซ่ึงเป็นงานวิจัยและพัฒนาของ วว. 

ตามนโยบายการน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปกระตุ้นเศรษฐกิจ 

สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตผลการเกษตรของไทย โดย วว. ได้ส่งนักวิจัย

และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าไปประสานงานกับจังหวัดต่างๆ เพื่อการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่และตอบสนองความต้องการ

ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม หรือวิสาหกิจชุมชน ในภูมิภาคต่างๆ กัน

การวิจัยและพัฒนาของ วว. รวมทั้งภารกิจด้านการบริการด้าน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจงึเป็นไปเพือ่การน�าไปประยกุต์ให้เข้ากบัการ

พฒันาประเทศในภาคส่วนต่างๆ ดงัจะเหน็ได้จากผลงานของ วว. ท่ีมกีาร

ถ่ายทอดทั้งสู่เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม ทั้งนี้ เพื่อให้ผลงานของ วว. ได้มี

การน�าไปใช้อย่างเป็นรปูธรรม และน�าไปสู่การพฒันาประเทศอย่างแท้จรงิ 

                                        ดร.นฤมล รื่นไวย์
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ต้นแบบเทคโนโลยีอบผลไม้ด้วยไอน�้ำ

กองประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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พืน้ทีภ่าคเหนอืตอนบนของประเทศไทยมกีารปลกูผลไมอ้ย่างกว้างขวาง ซึง่ได้แก่ 

เชียงใหม่ เชียงราย ล�าพูน พะเยา แพร่ น่าน ล�าปาง และแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ปลูกมะม่วง

กว่า 10,000 ไร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกมะม่วงพันธุ์น�้าดอกไม้สีทอง เนื่องจากสภาพ

ภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศเหมาะสม โดยได้มีการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมะม่วง

น�้าดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออก เพื่อเสริมสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนให้กับ

เกษตรกร นอกจากมะม่วงทีเ่ป็นพืชเศรษฐกิจแล้ว ยังมีผลไม้ชนิดอืน่ๆ เช่น มังคุด กล้วย 

สับปะรด ซึ่งมีคุณภาพและศักยภาพในการส่งออกเช่นกัน

เพือ่การ
ส่งออก

ศูนย์เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5
ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2558 
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ประเทศไทยส่งออกผลไม้คิดเป็นมูลค่าไม่ต�่ากว่า 1.7 

หมื่นล้านบาทต่อปี มีประเทศผู้น�าเข้าผลไม้ไทย ได้แก่ จีน ฮ่องกง 

ไต้หวนั ประเทศในกลุม่อาเซยีน และสหรฐัอเมรกิา  ส่วนตลาดส่ง

ออกมะม่วงของไทยในประเทศญี่ปุ่น มีมูลค่าประมาณปีละ 400-

500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.3-2.9 ของการส่งออกผลไม้ไทย

ทั้งหมด โดยมีผลไม้ที่ส่งไปญี่ปุ่นทั้งหมด 9 ชนิด ได้แก่ มะม่วง 

มังคุด ทุเรียน กล้วย สับปะรด มะพร้าวอ่อน สละ มะขามหวาน 

และส้มโอพันธุ์ทองดี ทั้งนี้ผลไม้ไทยที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ 

จะต้องให้ความส�าคัญด้านคุณภาพ โดยเฉพาะขนาดท่ีเป็นเกรด

พรีเมียม ซึ่งหมายถึงต้องมีคุณภาพชั้นเยี่ยม มีการคัดสรรเป็น

อย่างดี ปราศจากแมลงศัตรูพืช ซึ่งส่วนใหญ่สามารถก�าจัดโดย

วิธีการอบไอน�้า อันเป็นกระบวนการที่ท�าให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นได้

ว่า บริโภคผลไม้ที่มีรสชาติดีและปลอดภัยจากประเทศไทย  จึง

เกิดแนวคิดในการจัดตั้งโรงงานต้นแบบเทคโนโลยีการอบผลไม้

ด้วยไอน�้าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

จากการประชุมบูรณาการจังหวัดระหว่างกระทรวง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีร่วมกบัหน่วยงานในพืน้ท่ีจงัหวดัแพร่ 

เมื่อปี พ.ศ. 2556 พบว่า จังหวัดแพร่มีพื้นที่เกษตรที่ปลูกมะม่วง

เป็นจ�านวนมาก และจังหวัดได้ด�าเนินโครงการส่งเสริมการปลูก

มะม่วงพันธุ์น�้าดอกไม้สีทองและสร้างโรงอบไอน�้าเพื่อป้องกัน
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และก�าจัดแมลงวันทองขึ้น 1 แห่ง ที่ ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 

โดยมีเป้าหมายให้สามารถรองรับผลผลิตมะม่วงได้วันละ 2.5 ตัน 

สามารถท�าลายไข่แมลงวนัทองได้และยงัคงคณุค่าของสารอาหาร

และรสชาติของผลไม้ ตลอดจนยืดอายุผลไม้ที่ผ่านการอบได้

ประมาณ 2-3 สปัดาห์ รวมถงึมมีาตรฐานทีส่ามารถส่งออกมะม่วง

ไปยังประเทศที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการกักกันพืชที่เข้มงวดได้ แต่

ปัจจุบันโรงอบผลไม้ด้วยไอน�้าแห่งน้ียังขาดการพัฒนาเทคโนโลยี

กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพตามที่ตั้งไว ้ กระทรวง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยจีงึมอบหมายให้อทุยานวทิยาศาสตร์

ภาคเหนือและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย (วว.) พิจารณาการใช้ประโยชน์จากโรงอบไอน�้า

โดยการเสริมศักยภาพโรงอบไอน�้าแห่งนี้เป็นโรงงานต้นแบบ

เทคโนโลยีการอบผลไม้ด้วยไอน�้า เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม

ผลไม้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

วว. ได้ด�าเนินการโครงการเสริมศักยภาพโรงอบไอน�้า

แห่งนีเ้ป็นโรงงานต้นแบบเทคโนโลยกีารอบผลไม้ด้วยไอน�้าโดยใช้

เทคโนโลยต้ีนแบบทีส่ามารถพฒันาต่อยอดไปสูธ่รุกจิอตุสาหกรรม 

และเป็นการเพิม่มลูค่าในห่วงโซ่คณุค่าของผลไม้ไทย นบัเป็นการ

เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้

กับเกษตรกร เอกชนวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ที่สนใจในรูปแบบ

การเช่าใช้ เรียนรู้ และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อรองรับ

เทคโนโลยีท่ีขยายขนาดใหญ่ข้ึน สู่ระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและ

ประเทศ

ขอบเขตการด�าเนนิงานของโครงการ แบ่งเป็น 4 กจิกรรม

หลัก ดังนี้

1) การพัฒนาระบบและกระบวนการภายในโรงงาน

ต้นแบบเทคโนโลยีการอบผลไม้ด้วยไอน�้า

- การพัฒนาระบบล้างและท�าความสะอาดผลไม้ 

- การปรับปรุงระบบน�้า

- การปรับปรุงห้องเย็น

- การพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการผลิต

- การพัฒนาระบบไฟฟ้า

- การพัฒนาและปรับปรุงระบบคัดแยกผลไม้

- การพัฒนาและปรับปรุงระบบบรรจุภัณฑ์

 2) การจดัท�าและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ให้

มปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้และสามารถน�าระบบสารสนเทศมาบรหิาร

จัดการในการด�าเนินการให้ดียิ่งขึ้น

 3) การพัฒนามาตรฐานหลักการและวิธีการที่ดีในการ

ผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP) ปรับปรุง

เพือ่ให้ผลติภณัฑ์ทีอ่อกมาจากโรงงานมคีณุภาพและมาตรฐานทีด่ี

ขึ้นมากกว่าเดิม

 4)  การถ่ายทอดองค์ความรู้ การบริหารจัดการ และ

การใช้ประโยชน์ของโรงงานต้นแบบฯ ให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจ

ชุมชน เอกชนและสหกรณ์

ส�าหรับผลกระทบด้าน

เศรษฐกิจของงานวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีการอบผล

ไม้ด้วยไอน�า้ของ วว. จะท�าให้

เกดิการส่งเสรมิและสร้างมลูค่า

เพิ่มผลไม้พื้นเมืองโดยการส่ง

สินค้าไปยังต่างประเทศ เกิด

เงินหมุนเวียนในระบบและ

สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ช่วย

เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ

เกษตรกรและผู้ประกอบการ

ไทยให้สูงขึ้น เกิดการกระจายรายได้ มีการต่อยอดทางธุรกิจ 

ซึ่งจะส่งผลต่อการลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือเพิ่มขึ้น สามารถสร้าง

งานให้กบัชมุชนและเกษตรกรผูป้ลกูมะม่วง รวมทัง้ลดการใช้สาร

เคมใีนการเพาะปลกูมะม่วง ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมโดยรวม

ของประเทศ 

นอกจากนี้ ในการด�าเนินโครงการดังกล่าวยังช่วยลด

ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกล่าวคือ ลดการใช้สารเคมี

ในการเพาะปลูกมะม่วง เน่ืองจากมะม่วงที่น�าเข้าสู่โรงงานอบ

ผลไม้ด้วยไอน�้าต้องเป็นมะม่วงอินทรีย์ที่ปลอดสารเคมีเท่านั้น 

(Good Agricultural Practice: GAP)
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2. น�าผลไม้มาล้างท�าความสะอาดเพื่อขจัดสิ่งสกปรก ประกอบด้วยระบบการล้าง 3 ขั้นตอน 1. ล้างด้วยคลอรีน 2. ล้างด้วย

น�้าร้อนอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 5 นาที และ 3. การลดอุณหภูมิที่อุณหภูมิห้องโดยใช้น�้าเย็น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผลไม้ 

     กระบวนการท�างานของโรงงานต้นแบบฯ ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

1.  เริ่มต้นด้วยการตัดแต่งขั้วผลไม้ที่จะน�ามาอบ 
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3. น�าผลไม้ที่ล้างแล้วไปผึ่งให้แห้ง แล้วน�าไปอบที่อุณหภูมิ 47 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 95% ในเวลาไม่น้อยกว่า 20 

นาที ซึ่งขั้นตอนนี้จะท�าให้ไข่แมลงวันทองที่ติดมากับผลไม้ฝ่อ โดยไม่ต้องใช้สารเคมีในการก�าจัด
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โรงงานต้นแบบเทคโนโลยีการอบผลไม้ด้วยไอน�้าที่ วว. 

ด�าเนินการนี้ จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีการ

อบผลไม้ด้วยไอน�้าที่ได้มาตรฐาน ซึ่งสามารถรองรับผลผลิตผลไม้

ในพื้นที่ 10 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน รวมถึงจังหวัดพิษณุโลก 

พิจิตร สุโขทัย ก�าแพงเพชร นับเป็นการเพิ่มศักยภาพในการ

แข่งขนัโดยใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีห้กบัเกษตรกร เอกชน 

สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

4. น�าผลไม้เข้าสู่กระบวนการบรรจุภัณฑ์ เพื่อเตรียมการจัดส่งส�าหรับจ�าหน่ายต่อไป  
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ศิริสุข  ศรีสุข และสลิลดา พัฒนศิริ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

35  หมู่ที่ 3  เทคโนธานี  ต�าบลคลองห้า  อ�าเภอคลองหลวง   

จังหวัดปทุมธานี  12120

ด้วยรางวัลคนดี ศรี วท. ประจ�าปี พ.ศ. 2557 เป็นเครื่อง

การันตีความสามารถของนักวิจัยรุ่นใหม่ ในวงการวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี นั่นคือ ดร.สุวิทย์ อัจริยะเมต นักวิจัยประจ�า

ฝ่ายวิศวกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย (วว.) นับเป็นโอกาสดีท่ีวารสารฉบับนี้ได้มีโอกาส

สัมภาษณ์มุมมอง แนวคิด ของนักวิจัยรุ่นใหม่ เราไปท�าความรู้จัก

กับท่านกันเลยดีกว่า 

มุมมองของนักวิจัยรุ่นใหม่  ท่านมองวิชาชีพ 

นักวิทยาศาสตร์อย่างไร
 

 ส�าหรับค�าถามน้ี ขออนุญาตตอบจากมุมมองของคน
ท�างานวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท�าวิจัยนะครับ 
ซึ่งตามความคิดเห็นส่วนตัวของผม ผมคิดว่า การท�างานวิจัยนั้น 
ท�าให้เราอิสระพอสมควรในการที่จะเลือกหรือก�าหนดว่า เรา
อยากท�างานเรื่องอะไร เราอยากจะท�างานในหัวข้อไหน ขอให้
สิง่ทีเ่ราอยากท�านัน้อยูภ่ายใต้นโยบายของหน่วยงานท่ีเราท�างาน
อยู่หรืออยู่ภายใต้กรอบของผู้ที่ให้ทุนเรามาท�าวิจัย เราก็มีโอกาส
เลือกที่จะท�างานน้ันได้ และนอกจากมีโอกาสก�าหนดเรื่องท่ีจะ
มาท�างานวิจัยแล้ว เรายังสามารถก�าหนดขั้นตอนการท�างานและ 
ก�าหนดระยะเวลาการท�างานได้ด้วยตนเองอกีด้วย การท�างานซึง่ 
มีอิสระอย่างพอสมควรเช่นนี้ ท�าให้การท�างานวิจัยเป็นเรื่องที่ไม่
น่าเบื่อ ไม่ซ�า้ซากจ�าเจ

บทสัมภาษณ ์ดร.สุวิทย์ อัจริยะเมต ฝ่ายวิศวกรรม 

นักวิจัยรุ่นใหม่ ความคิดก้าวไกล 
ในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

คุยเฟื่องเรื่องวิทย์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11
ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2558 



วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2558 

12

 คุยเฟื่องเรื่องวิทย์ คุยเฟื่องเรื่องวิทย์

งานวิจัยบางเรื่องท่ีเราเลือกท�าน้ัน บางครั้งก็เป็นเรื่อง
ใหม่ที่เรายังไม่เคยมีใครรู้ค�าตอบมาก่อน บางครั้งก็เป็นเรื่องเก่า
ที่ต้องการท�าให้ดีขึ้นกว่าเดิม ดังน้ัน การท�าวิจัยจึงเปิดโอกาสให้
เราซึ่งเป็นคนท�างานได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ เพื่อค้นคว้าหา 
ค�าตอบ เพือ่ท�าความเข้าใจในเรือ่งทีเ่ราไม่เคยรูม้าก่อน แต่บางครัง้
งานวิจัยที่ท�าก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็ก 
ปัญหาใหญ่ แต่ถ้ามองโลกในแง่ดี ปัญหาที่เกิดขึ้น ก็ท�าให้เราได้มี
โอกาสเรียนรู้ ได้มีโอกาสจัดการ เพื่อแก้ปัญหา ถ้าเป็นคนที่ชอบ

ความท้าทาย ก็จะเป็นเรื่องสนุก เพราะงานแต่ละงานก็มีปัญหาที่
เกิดขึ้นไม่ซ�้ากัน และบางครั้งกว่าจะได้ค�าตอบ เราก็ต้องใช้ความ
พยายาม ความทุม่เทและความอดทน ในการจดัการและการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ แต่เมื่อจัดการหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ จนผ่านพ้นไป
แล้ว จนเราได้ค�าตอบในสิ่งที่เราต้องการรู้ ผมเชื่อว่ามันจะท�าให้
เรามคีวามสขุอย่างมาก เพราะเป็นผลงานทีเ่กดิจากความสามารถ
ของตัวเรา เกิดจากความคิดของตัวเรา ส่วนอะไรอย่างอื่นที่จะได้
ตามมาทีหลัง ก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้

  คุยเฟื่องเรื่องวิทย์
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การได้ท�างานวิจัย เปิดโอกาสให้ตัวคนท�างานได้มีโอกาส
พัฒนาตนเองในหลายๆ เรื่อง ตอนท�างาน เราได้ฝึกฝนตัวเองให้
เป็นคนช่างคดิช่างสงัเกต ฝึกให้เป็นคนละเอยีดรอบคอบ ฝึกให้หมัน่
ค้นคว้าหาความรู้ ฝึกให้สามารถได้ท�างานร่วมกับคนอื่นได้ดี รู้จัก
ยอมรบัความคดิของคนอืน่ พอท�างานวจิยัเสรจ็ ต้องมกีารน�าเสนอ
ผลงาน เราก็ต้องเพิ่มพูนทักษะให้สามารถเขียนรายงานวิจัยได้
อย่างมคีณุภาพ เขยีนให้กระชบั เข้าใจได้ง่าย สามารถโน้มน้าวให้
คนอ่านเชื่อในสิ่งที่เราท�าขึ้นมา และยิ่งถ้าเราต้องน�าเสนอผลงาน
ในที่ประชุม เราก็ต้องพัฒนาตัวเองทั้งเรื่องบุคลิกภาพ ภาษา วิธี
การน�าเสนอ ในมุมมองของผม สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นข้อดีของการ
ที่เราได้มีโอกาสท�างานวิจัย

จากข้อดีที่ผมกล่าวไปแล้ว ผมคิดว่า มีเรื่องส�าคัญที ่
นกัวจิยัต้องพงึระวงั คอื เรือ่งเวลาทีใ่ช้ท�างาน เพราะงานวจิยัเป็น
เรื่องที่ต้องใช้เวลา บางครั้งต้องใช้เวลาท�างานอย่างมากในห้อง
ปฏิบัติการเพื่อให้ได้ข้อมูล ได้ผลการทดลอง หรือต้องใช้เวลาใน
การส�ารวจและเกบ็ข้อมลูภาคสนาม ดงันัน้ คนท�างานวจิยักจ็�าเป็น
ต้องแบ่งเวลาให้ดีระหว่างเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว เพื่อไม่ให้มี
ปัญหาอื่นๆ ตามมา



วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2558 

14

 คุยเฟื่องเรื่องวิทย์ คุยเฟื่องเรื่องวิทย์

อีกอย่างหนึ่ง ซึ่งจริงๆ ก็อาจไม่ใช่ข้อเสียของการท�างาน
วิจัยก็ได้ แต่เป็นเรื่องเวลาที่เราต้องสื่อสารกับคนอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่
ในแวดวงงานวิจัย หรือแวดวงวิชาการ เขาก็อาจไม่เข้าใจว่า เรา
ก�าลงัท�างานอะไร มคีวามส�าคญัอย่างไร เพราะงานทีเ่ราท�ากอ็าจ
จะเล่าให้คนอืน่เข้าใจได้ยาก ยกตวัอย่างคณุแม่ของผม ซึง่เป็นคน
ต่างจงัหวดั อายมุากแล้วกไ็ม่ค่อยเข้าใจเรือ่งราวทางวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสักเท่าไร ท่านเห็นนามบัตรผมว่าเป็นนักวิจัย ก็ไม่
เข้าใจว่า นกัวจิยัทีล่กูชายตวัเองเป็นอยูน่ีท่�าอะไร ท่านบอกผมว่า 
เวลาไปคุยกับญาติหรือเพื่อนบ้าน แล้วเค้าถามว่าลูกชายท�างาน
อะไร ท่านก็บอกไม่ค่อยได้ ซึ่งผมว่าน่าจะเป็นอย่างน้ัน เพราะ
เวลาท่านมาคุยกับผม แล้วถามว่าผมท�างานอะไรบ้าง ผมก็ตอบ
ไม่ค่อยถูกเหมือนกัน 

ท่านคิดว่าบรรยากาศการท�างานที่เอื้อต่อการวิจัย

และพัฒนา รวมทั้งอุปสรรคที่ขัดขวางการท�างาน  

มีอะไรบ้าง
 

 ส�าหรบับรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการท�างานวจิยั ถ้าจะว่าตาม
ความเป็นจรงิกม็อียูด้่วยกนัหลายอย่าง แต่ตามความคดิของผมท่ี
มองจากมุมมองของนักวิจัยนั้น ผมขอเลือกมาแค่สี่อย่างเท่านั้น 

อย่างแรก คือ ความเป็นอิสระทางความคิดที่นักวิจัยจะ
สามารถเลือกท�างานในหวัข้อวจิยัทีอ่ยูภ่ายใต้ยทุธศาสตร์การวจิยั
ขององค์กร โดยการก�าหนดยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยขององค์กร
น้ัน นักวิจัยเองก็ควรได้รับโอกาสที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม และเมื่อ
ได้รับโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วม นักวิจัยก็ควรให้ความสนใจที่จะ
เข้าไปร่วมให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้วย
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อย่างทีส่อง คอื การสนบัสนนุให้นกัวจิยัมคีวามสะดวกใน
การเข้าถึงข้อมูลด้านวิชาการต่างๆ เช่น หนังสือ Paper จากฐาน
ข้อมูลต่างๆ ข้อมูลสิทธิบัตร เพราะงานวิจัยบางเรื่องที่เราสนใจ
อยากท�าบางครั้งไม่ใช่มีเราท�าแค่คนเดียว หรือไม่ใช่ว่าเราเพิ่งมา
เริ่มท�าเป็นคนแรก ดังนั้น การรับข้อมูลทางวิชาการจากสิ่งต่างๆ 
เหล่านี ้จะช่วยให้สามารถสร้างผลงานวจิยัทีแ่ตกต่างจากคนอืน่ได้ 
ถึงแม้จะท�าเรื่องเดียวกัน หรือเรื่องที่คล้ายคลึงกันก็ตาม

อย่างทีส่าม คอื ความสมัพนัธ์และความเข้าใจทีด่รีะหว่าง
กนัเมือ่ต้องท�างานร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็นการท�างานร่วมกนัระหว่าง
นกัวจิยัด้วยกนัเอง หรอืการท�างานร่วมกนัระหว่างนกัวจิยักบัส่วน
งานอื่นๆ โดยเวลาท�างานด้วยกันก็ควรคิดถึงใจเขาใจเรา เพื่อ
ให้การท�างานเป็นไปอย่างราบรืน่ แต่ละคนทีม่าช่วยกนัท�างานไม่
ควรแยกเป้าหมายของงานท่ีต้องท�าด้วยกัน ว่านี่เป็นงานของฉัน 
นั่นเป็นงานของเธอ ฉันท�างานของฉันเสร็จแล้ว เธอมารับไปท�า
ต่อ มนัจะเป็นยงัไงกช่็าง ซึง่ผมคดิว่า เวลาทีต้่องมาช่วยกนัท�างาน
ทกุคนต้องมเีป้าหมายร่วมกัน แล้วช่วยกนัท�างานโดยไม่แบ่งพรรค
แบ่งพวก ซ่ึงจะท�าให้เกิดความสุขและความสนุกในการท�างาน  
ผลงานก็จะออกมาได้ดีด้วย อย่างที่สี่ คือ การสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่นักวิจัย ซึ่ง

รวมถงึการสนบัสนนุด้านต่างๆ แก่นกัวจิยั ให้มสีมาธแิละเวลากบั
การท�างานวิจัยได้ซัก 80-90 เปอร์เซ็นต์ ของงานที่ต้องท�าโดยไม่
ต้องห่วงหน้าพะวงหลังกับงานอื่นๆ มากจนเกินไป

ส�าหรับอุปสรรคต่อการท�างานนั้น ผมคิดว่า คือ การที่
เราไม่สามารถสร้างบรรยากาศการท�างานให้สนับสนุนการวิจัย
ได้นั่นเอง

ท่านอยากเห็นการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร ์และ

เทคโนโลยีไปในทิศทางใดในอนาคต
 

 ทิศทางการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
อนาคต คงเป็นไปตามแนวโน้มของโลก เพื่อตอบสนองในเรื่อง
ต่างๆ เช่น Green Technology และการเข้าสู่สังคมผูส้งูอาย ุรวม
ทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความสะดวก
สบายในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการรักษาสุขภาพและความงาม 
การท�างาน การพักผ่อน แต่ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยใีนด้านใดกต็าม ลกัษณะและทศิทางของการพฒันา
นั้น คงเป็นการน�าสาขาวิชาต่างๆ มาใช้งานร่วมกันและเชื่อมโยง
กันเพื่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้น แต่ถ้าเป็นสาขาวิชาเดี่ยว น่าจะ
เป็นการพัฒนาเชิงลึกยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เดิมท่ี
มีอยู่แล้ว หรือเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่
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เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน เป็นไปด้วยความรวดเร็วอย่าง
ยิง่ เพราะฉะนัน้ นกัวจิยัก็จ�าเป็นต้องตดิตามอย่างใกล้ชดิด้วย เพือ่
ให้รับทราบถึงความเป็นไปและน�ามาประยุกต์กับการท�างานใน
ปัจจุบัน หรือวางแผนการท�างานในอนาคตอย่างเหมาะสม

ในฐานะที่ได้รับรางวัลคนดี ศรี วท. ประจ�าปี 2557 

ท่านมข้ีอแนะน�าส�าหรบันกัวทิยาศาสตร์รุน่น้องอย่างไร
 

 ขออนุญาตไม่เรียกว่าเป็นค�าแนะน�า แต่ขอเรียกว่า
เป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดในการท�างานจะดีกว่า โดยหัวข้อ
หลักๆ ที่ผมน�ามาประยุกต์ใช้ในการท�างาน จะมีอยู่ด้วยกัน 3 
หัวข้อ

หัวข้อแรก คือ การใช้หลักธรรมะอิทธิบาท 4 ในการ
ท�างาน ซึ่งประกอบด้วย 

“ฉันทะ”: การมีใจรักใจชอบในงานที่เราต้องรับผิดชอบ 
เมื่อเรารักงานที่ท�า เราก็จะสนุกกับการท�างานนั้น

“วิริยะ”: มีความขยันและมุ่งม่ันในการท�างาน รวมทั้ง
หมั่นฝึกฝนเพื่อให้ท�างานได้ออกมาดี

“จิตตะ”: เอาใจใส่และรับผิดชอบในงานที่ท�า รวมทั้ง
ท�างานด้วยความละเอียดรอบคอบ

“วิมังสา”: การทบทวน ตรวจสอบงานที่ท�า เพื่อน�าไปสู่
การปรับปรุงแก้ไข

หวัข้อทีส่อง คอื ให้สนกุกบัการได้มโีอกาสเรยีนรูจ้ากการ
ท�างานต่างๆ ทั้งงานที่ตรงกับสายงานของเรา และงานอื่นๆ ที่อยู่
นอกเหนอืสายงานของเรา อย่าไปเกีย่งว่า จะไม่ท�างานโน้น จะไม่ 
ท�างานน้ี เพราะไม่ใช่งานของเรา ผมมีความคิดอยู่อย่างหนึ่งท่ี
ว่า “จงรู้ทุกอย่างในบางสิ่ง” และ “จงรู้บางอย่างในทุกสิ่ง” โดย
งานที่เรารับผิดชอบโดยตรง เราก็ต้องรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่าง และ 
งานบางเรือ่งทีเ่ราอาจไม่ได้รบัผดิชอบโดยตรงกจ็�าเป็นต้องรูไ้ว้บ้าง 
เพราะการมีความรู้ไว้ไม่ได้เสียหายอะไร

หัวข้อที่สาม คือ ต้องปฏิบัติตนอย่างสุภาพและให้เกียรติ
กบัทกุคนทีเ่ราท�างานด้วย ไม่ว่าจะเป็นใครกต็าม หลกัข้อนี ้ผมได้
จากการอ่านหนงัสอืปรชัญาจนีเล่มหนึง่ ทีพ่ดูเรือ่งการท�าตวัสภุาพ
ไว้ว่า “ความสุภาพไม่ต้องลงทุนแต่ให้ก�าไรมหาศาล” และ “อาจ
ไม่มีใครจ�าความสุภาพเล็กน้อยได้แต่เขาจะจ�าความหยาบคาย 
เล็กน้อยได้ไม่ลืม” ผมเชื่อว่าการท�าตัวสุภาพและให้เกียรติกับทุก
คน จะท�าให้สามารถร่วมมือกันท�างานได้ด้วยดี

จากบทความข้างต้น ท�าให้เห็นมุมมอง แนวคิด ของ 
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ว่า การท�างานวิจัยที่มีอิสระในความคิด 
จะท�าให้ได้งานออกมามีคุณภาพ และสามารถสร้างผลงานวิจัยที่
แตกต่างจากคนอื่นได้ นอกจากนี้ การใช้หลักธรรมะอิทธิบาท 4 
มาประยกุต์ใช้ในการท�างาน ส่งผลให้ท่านท�างานได้อย่างมคีวามสขุ
และประสบความส�าเร็จ สุดท้ายนี้ ผู้สัมภาษณ์ขอน�าค�าคมที่ท่าน
ได้ฝากไว้ ดังนี้ “จงรู้ทุกอย่างในบางสิ่ง” และ “จงรู้บางอย่างใน
ทุกสิ่ง” “ความสุภาพไม่ต้องลงทุนแต่ให้ก�าไรมหาศาล” และ 
“อาจไม่มใีครจ�าความสุภาพเล็กน้อยได้ แต่เขาจะจ�าความหยาบคาย
เล็กน้อยได้ไม่ลืม”



ดร.ภัทราวุฒิ  แสงศิริ และวีระ ชาติจันทึก

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

เดฟ อลุรชิ ผูท้รงอทิธพิลด้านการบรหิารทรพัยากรมนษุย์

ระบวุ่า ปัจจยัส�าคญัอนัหนึง่ในการแข่งขนัของธรุกจิในอนาคต คอื

เทคโนโลย ีนอกจากนี ้คมัมงิและเวอร์ร ีในฐานะเป็นผูเ้ชีย่วชาญใน

การพฒันาและบรหิารงานองค์กรได้กล่าวว่าเทคโนโลยเีป็นสิง่หนึง่

ที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กร (คูณศรี 2556)  เทคโนโลยีสารสนเทศ

และองค์กรต่างมีบทบาทหน้าท่ีสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันอย่างลึกซึ้ง 

ที่เป็นเช่นนี้เพราะทั้งสองต่างเป็นส่วนที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน มี

ผลกระทบต่อกนัในหลายแง่มมุทัง้ในด้านวฒันธรรมองค์กร วธิกีาร

ปฏิบัติงาน ตลอดไปจนถึงการด�าเนินชีวิตของบุคลากรในองค์กร 

ดงัแสดงในรปูที ่1 แสดงการปฏบิตังิานในองค์กรโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ทั้งนี้ วัฒนธรรมองค์กรสามารถถูกเปลี่ยนแปลงโดย

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ เช่น วัฒนธรรมการจัดการประชุม

จากในอดีตที่มีการนัดประชุม มีผู้จดบันทึกการประชุม และหลัง

จากนัน้กจ็ะมกีารส่งรายงานการประชมุให้ผูเ้ข้าร่วมประชมุตรวจ

สอบ อย่างไรกต็าม มกัจะมปัีญหาในเรือ่งของผูเ้ข้าร่วมประชมุไม่

ครบองค์ประชุม 

ที่มา: Flickr (2008a)

รูปที่ 1 การปฏิบัติงานในองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร
ให้ประสบความส�าเร็จ
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เมื่อหน่วยงานได้น�าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาร่วม

ด้วยเพ่ือจดัตารางนดัหมายการประชุม และบนัทกึผลการประชมุ 

ส่งผลให้ผู้นัดประชุมสามารถก�าหนดวันเวลาท่ีผู้ประชุมส่วนใหญ่

ว่างตรงกัน และสามารถตรวจสอบบันทึกการประชุมได้สะดวก

รวดเร็วมากยิ่งขึ้น รูปที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ของเทคโนโลยี

สารสนเทศทีท่�าให้องค์กรมผีลกระทบในการเพิม่ประสทิธภิาพการ

บริหารจัดการขององค์กรในหลายๆ ด้าน ในอีกมุมหนึ่ง องค์กรก็

มหีน้าทีส่่งเสรมิเทคโนโลยสีารสนเทศทัง้ในด้านของเครือ่งมอืและ

อปุกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรอืปรบัปรงุเปลีย่นแปลงกระบวนการต่างๆ 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ทั้งสองส่วนต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเปลี่ยนแปลงองค์กรได้

อย่างไร Laudon and Laudon (2000) ได้กล่าวในหนังสือเรื่อง 

“Management Information Systems : Organization and 

Technology in the Network Enterprise” ว่า การประยุกต์

เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่น�ามาใช้งานกบัองค์กรนัน้มอียู ่4 ระดบั 

ได้แก่

ที่มา: Laudon and Laudon (2000)

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์กร

ด�าเนินงาน  เช่น การใช้ Microsoft Word ส�าหรับท�าจดหมาย

เวยีน หรอืการส่งอเีมล (E-mail) นอกจากนี ้ยงัสามารถลดจ�านวน

เอกสารทีเ่ป็นกระดาษ หรอืส�าเนาต่างๆ ให้กลายเป็นรปูแบบของ

ดจิทิลั รปูที ่3 แสดงการใช้อเีมลเพือ่ตดิต่อประสานงานในองค์กร

ที่มา: Flickr (2008b)

รูปที่ 3 การใช้อีเมลเพื่อประสานงานในองค์กร

1) Automation  หมายถึง  การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ท�างานในองค์กรด้วยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ให้มกีารท�างาน

แบบอัตโนมัติ โดยหลีกเลี่ยงการใช้แรงงานมนุษย์ หรือใช้ให้น้อย

ที่สุด ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดระยะเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายของการ
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ต่อเวลา สามารถลดปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของทั้ง

เอกสารและกระบวนการท�างานต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 4 แสดง

เครื่องมือที่ใช้สร้างไดอะแกรมในการควบคุมการท�างาน

2) Rationalization of Procedures หมายถึง น�าเอา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยปรับปรุงเปลี่ยนแปลง กระบวนการ

ท�างานต่างๆ ทีท่�าอยูเ่ป็นประจ�า ให้มคีวามสะดวกรวดเรว็และทนั

3) Business Reengineering หมายถึง 

การออกแบบระบบงานใหม่ด ้วยมุมมองของ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ทัง้นี ้ต้องอาศยัการวเิคราะห์

กระบวนการขององค์กรที่ด�าเนินการอยู่ ปัญหาที่

พบในปัจจุบันหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อ

ออกแบบระบบงานใหม่ทีล่ดขัน้ตอนด�าเนนิการ มี

ความสะดวกรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ และบรกิารที่

ดีขึ้น แนวคิด ดังที่แสดงในรูปที่ 5 คือ แนวคิดทาง

ธุรกิจแบบสามเหลี่ยม ซึ่งเป็นองค์ประกอบในการ

สร้างโมเดลทางธุรกิจ

ที่มา: Flickr (2011)

รูปที่ 4 เครื่องมือใช้สร้างไดอะแกรมในการควบคุมการท�างาน

ที่มา: Flickr (2006)

รูปที่ 5 แนวคิดทางธุรกิจแบบสามเหลี่ยม
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 4) Paradigm shift หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศอาจ

เข้ามาเปลี่ยนวิธีคิดขององค์กรในการด�าเนินงาน การเปล่ียน

รูปแบบการด�าเนินธุรกรรม หรือการเปลี่ยนแปลงอาจเป็นไป

ในลักษณะหน้ามือเป็นหลังมือ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้องค์กรมี

ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เดิม ช่องทางหนึ่งในการด�าเนิน

ธุรกิจในปัจจุบัน ได้แก่ การซื้อขายออนไลน์ ดังแสดงในรูปที่ 6 

แสดงการด�าเนินการธุรกรรมซื้อขายออนไลน์ด้วยเว็บไซต์อีเบย์ 

อย่างไรก็ตาม การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน

องค์กรก็มิใช่ว่าจะประสบความส�าเร็จเสมอไป ซึ่งในที่นี้จะเน้น

เฉพาะสาเหตทุีม่าจากปัญหาการประยกุต์ใช้งาน และแนวคดิของ

บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

1. ปัญหาการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ไวโรจนกุล 2553)

  1.1 การขาดการสนับสนุนจากผู้บริหาร  นับเป็น

ปัจจยัหลกัอนัหนึง่ทีส่�าคญั เนือ่งจากผูบ้รหิารจะเป็นผูท้ีส่นบัสนนุ

ทรัพยากรทั้งการเงิน และพลังขับเคลื่อนในการด�าเนินการ

โครงการ ถ้าโครงการขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารแล้วก็เป็น

ไปไม่ได้ที่โครงการนั้นจะประสบความส�าเร็จ

  1.2 การบริหารโครงการที่ขาดประสิทธิภาพ  การ

บริหารจัดการโครงการต้องอาศัยความรู้และประสบการทั้งใน

เรื่องของการก�าหนดงบประมาณค่าใช้จ่าย การวางแผนงาน การ

ที่มา: eBay Inc. (2013)

รูปที่ 6 การด�าเนินการธุรกรรมซื้อขายออนไลน์ด้วยเว็บไซต์อีเบย์ 

ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ รวมถงึการคดัเลอืกคนเข้ามาร่วม

โครงการ ถ้าสิง่เหล่านีข้าดประสทิธภิาพกจ็ะส่งผลให้โครงการเกดิ

ปัญหาได้เช่นกัน

  1.3 การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ไม่เหมาะสมกับองค์กร 

ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ทั้งที่จัดจ�าหน่าย และเปิดให้ใช้ฟรี หรือถ้า

หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความสามารถก็สามารถท�าการพัฒนา

ขึน้มาใช้งานเองได้ อย่างไรกต็าม การคดัเลอืกใช้ซอฟต์แวร์ต้องมี

ความเหมาะสมและรอบคอบ และควรมทีมีงานทีเ่ป็นตวัแทนจาก

หลายหน่วยงานเข้ามาท�าหน้าทีป่ระเมนิการท�างานของซอฟต์แวร์ 

และขั้นตอนทางธุรกิจขององค์กร ทั้งนี้ ถ้าหากมีความต้องการ

เลือกซ้ือซอฟต์แวร์ก็ควรจะต้องพิจารณา ดังน้ี (หลักการเลือก

ซือ้ซอฟต์แวร์ 2556) มซีอฟต์แวร์ให้ทดลองใช้งานหรอืไม่ ประวตัิ

ของบรษิทั ระบบปฏบิตักิารทีใ่ช้งาน การบรกิารหลงัการขาย และ

ประโยชน์ใช้สอย 
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  1.4 การติดต่อสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพ การด�าเนิน

การโครงการจะประสบความส�าเรจ็ไม่ได้ถ้าขาดการตดิต่อสือ่สาร 

ทัง้นี ้ถ้าการตดิต่อสือ่สารไม่สามารถท�าได้ตามวตัถปุระสงค์กถ็อืได้

ว่าเป็นอุปสรรคของการสื่อสาร ซึ่งสามารถแบ่งเป็นปัญหาที่เกิด

จากผู้ส่งสาร เช่น ก) ผู้ส่งสารขาดความเข้าใจในข้อมูลที่ต้องการ

จะสื่อสาร มีวิธีการสื่อสารที่ไม่เหมาะสม มีบุคลิกภาพที่ไม่ดี หรือ

มีทัศนคติท่ีไม่ดีกับสารท่ีต้องการจะสื่อ ข) ปัญหาที่เกิดจากสาร 

เช่น สารที่ส่งไปไม่เหมาะกับผู้รับสาร สารที่ส่งไปมีความซับซ้อน 

ขาดความชดัเจน และไม่มกีารจดัล�าดบัทีด่ ีหรอืภาษาทีใ่ช้มคีวาม

คลุมเครือ ค) ปัญหาที่เกิดจากช่องทางการสื่อสาร เช่น ใช้สื่อที่ไม่

เหมาะสมกับสารที่ต้องการน�าเสนอหรือสื่อมีประสิทธิภาพไม่ดี   

ง) ปัญหาที่เกิดจากผู้รับสาร เช่น ขาดความรู้ความเข้าใจในสารที่

จะรบั ขาดความพร้อมในการรบัสาร หรอืมทีศันคตทิีไ่ม่ดต่ีอสาร/

ผู้รับสาร เป็นต้น (สุวรรณบูรณ์ 2558)

  1.5 การขาดแคลนการให้ความรู้ เนื่องจากซอฟต์แวร์

ปัจจบุนัมคีวามซบัซ้อน ผูใ้ช้งานควรได้รบัการอบรม หรอืต้องเป็น

ผูม้ปีระสบการณ์ในการท�างาน เข้าใจพืน้ฐานของธรุกจิ (Business 

process) และกฎระเบียบต่างๆ ขององค์กร (Business rule)    

ผู้ใช้งานควรเห็นถึงภาพรวมของระบบว่า เมื่อต้องมีการน�าข้อมูล

เข้าสูร่ะบบต้องใช้ข้อมลูลกัษณะใด และข้อมลูจะถกูน�าไปใช้ทีส่่วน

ไหน ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานขาดความรู้ความเข้าใจก็จะท�าให้มีปัญหา

ในการด�าเนินการ ท�าให้ข้อมูลที่เข้าสู่ระบบไม่ถูกต้อง ระบบอาจ

เกิดปัญหาในการท�างานต้องเสียเวลาในการแก้ไข รวมถึงผู้ใช้

งานต้องมีความรู้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นในการ

ท�างาน เพื่อป้องกันไม่ให้การท�างานหยุดชะงัก หรือเป็นปัญหา

กับผู้ดูแลระบบมากเกินไป

 1.6 การขาดแคลนทรัพยากรที่ใช้ในการด�าเนินการ

โครงการ  ซอฟต์แวร์จ�านวนมากมีราคาสูง ดังนั้น จึงต้องจัดหา

ทรพัยากรให้เหมาะสม ทัง้ในเรือ่งของระบบเครอืข่ายและอปุกรณ์

ที่ต้องใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ เพื่อให้สามารถท�างานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ หรือแหล่งเก็บข้อมูลส�ารองที่ต้องมีขนาดใหญ่

รองรับกบัจ�านวนข้อมลูขององค์กรทีจ่ะจดัเกบ็ ถ้าหากองค์กรขาด

ทรัพยากรต่างๆ เหล่าน้ีก็จะท�าให้การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์เกิด

ปัญหา ต้องติดตามแก้ไข หรือต้องจัดท�างบประมาณใหม่ ส่งผล

ให้โครงการล่าช้า และอาจไม่ประสบผลส�าเร็จในที่สุด

2. ปัญหาจากแนวคิดของนักพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศทีไ่ม่ถกูต้อง เช่น คนทีเ่ก่ง IT โปรแกรมเมอร์ เจ้าหน้าที่

เครือข่าย มักจะมองคนอื่นว่าไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท�า เนื่องจาก

คนเหล่านีม้กัจะคดิว่าคนอืน่ไม่เก่งเท่าตนเอง ซึง่เป็นความคดิทีผ่ดิ

มหันต์ แต่หากย้อนกลับมามองในปัจจุบัน มุมมองของนักพัฒนา

ต้องคดิมมุกลบัว่า การท�างานหรอืปฏบิตังิานย่อมต้องพึง่พาอาศยั

ผู้ใช้งาน (User) และอย่าคิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่น

โดยหลกัการง่ายๆ ทีจ่ะพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

ให้ประสบความส�าเร็จและให้สอดคล้องกับองค์กร คือ ต้องมี

แนวคิดว่า ผู้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเองเป็นผู้ใช้งาน

อีกคนหนึ่ง รวมทั้งต้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการขององค์กร อันจะน�า

ไปสู่การจัดท�าหรือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สมบูรณ์

และใช้งานได้จริง นอกจากนี้แล้ว สิ่งที่จะท�าให้การพัฒนาระบบ

ประสบผลส�าเร็จและไม่เกิดการปัญหาในการพัฒนาสรุปได้ ดังนี้

1. มองภาพรวมขององค์กรว่าบุคคลส่วนใหญ่มีศักยภาพ

เพียงพอหรือไม่ ถ้าบุคลากรขององค์กร ยังมีศักยภาพไม่เพียง

พอจะต้องท�าการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีศักยภาพที่มากขึ้น 

ทั้งการอบรม สัมมนา และทดลองปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

2. ศกึษาแนวทางร่วมกับบุคคลในองคก์รว่ามีการต่อต้าน

การพัฒนาระบบมาใช้ไหม  ในกรณีนี้อาจเกิดข้ึนได้บางองค์กร 

แนวทางที่เป็นไปได้ คือ การดึงเอาผู้ใช้งานมาเป็นส่วนหนึ่งของ

ทีมงานพัฒนาระบบ เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์

หลักในการพัฒนาและเป้าหมายขององค์กรในการน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศเข้ามาใช้งาน

3. แทรกซึมวิธีการ กระบวนการ การใช้งานเรื่อยๆ เพื่อ

เพิ่มความเคยชินให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ใช้งานไม่มีความ

รู้สึกเหมือนถูกบังคับ หรือเกิดการต่อต้านระบบใหม่ เพราะโดย

สัญชาตญาณของมนุษย์แล้วมักจะไม่ค่อยชอบส่ิงใหม่ๆ และจะ

มักจะเกิดความกลัว จนในที่สุดปฏิกิริยาเหล่านี้จะกลายเป็นการ

ต่อต้านในที่สุด

4. ผู้พัฒนาเองต้องมองตัวเองเป็นผู้ใช้งานและท�าการ

พัฒนาระบบงานไปพร้อมกัน แนวคิดในลักษณะนี้เพื่อช่วยให้ผู้

พัฒนาระบบมีความเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้ใช้งาน และสามารถ

ท�าให้ระบบออกมาตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานได้ในที่สุด

ดังนั้น การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ประสบความ

ส�าเรจ็ แม้จะด�าเนนิการตรงตามขัน้ตอนการพฒันาระบบท่ีดแีล้ว

แล้ว ยังต้องอาศัยความเข้าใจในกระบวนการท�างานขององค์กร 

และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับองค์กรโดยสมบูรณ์

แบบก็ไม่ได้บ่งบอกถึงความส�าเร็จการพัฒนาระบบ แต่ในที่สุด

แล้วขึ้นอยู่ที่การยอมรับของผู้ใช้งานและการมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วนในองค์กรที่จะสามารถน�าเอาไปใช้งานให้เกิดประโยชน์

ต่อองค์กรอย่างสูงสุดต่อไป 
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ประเทศไทยและประเทศก�ำลังพัฒนำทั้งหลำยต่ำงมี

เป้ำหมำยในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมเพื่อก้ำวไปสู่ควำม

เป็นประเทศพัฒนำแล้ว โดยรูปแบบกำรพัฒนำที่แพร่หลำย 

คือ กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมจำกแบบเกษตรกรรมเป็น

แบบอุตสำหกรรม (หรือเกษตรอุตสำหกรรม) โดยที่กำรพัฒนำ

ดังกล่ำวจะต้องอำศัยพลังงำน และทรัพยำกรเป็นปัจจัยหลัก 

ทั้งนี้เพรำะพลังงำน และวัตถุดิบถือเป็นต้นทุนหลักในกำรผลิต

ทำงอุตสำหกรรม ในทำงปฏิบัติ ประเทศก�ำลังพัฒนำส่วนใหญ่

ไม่สำมำรถพัฒนำประเทศจนบรรลุเป้ำหมำยได้เนื่องจำกกำร

ขำดแคลนแหล่งพลังงำน (ยกเว้นประเทศที่มีแหล่งทรัพยำกร

พลังงำนเป็นของตนเอง) และปัญหำมลพิษอันเนื่องมำจำกของ

เหลือทิ้งจำกกระบวนกำรผลิต ตลอดจนของเหลือทิ้งจำกวิถีกำร

ด�ำเนินชีวิตแบบสังคมอุตสำหกรรม ซึ่งกำรจัดกำรขยะของเหลือ

ทิง้ดงักล่ำวกจ็�ำเป็นต้องใช้พลงังำนและทรพัยำกรซึง่ก่อเกดิปัญหำ

ต่อเนื่องจำกกำรพัฒนำเศรษฐกิจ

จำกประเด็นข้ำงต้น จะเห็นว่ำเทคโนโลยีกำรบ�ำบัดน�้ำ

เสียแบบไม่ใช้อำกำศที่สำมำรถผลิตพลังงำนทดแทนในรูปก๊ำซ

มีเทนและไฮโดรเจน น่ำจะเป็นทำงเลือกท่ีเหมำะสมกับประเทศ

ก�ำลงัพฒันำทีม่คีวำมจ�ำกดัของทรพัยำกรค่อนข้ำงสงู  ดงันัน้ กำร

พัฒนำเทคโนโลยีกำรก�ำจัดของเสียแบบไม่ใช้อำกำศท่ีสำมำรถ

ลดปัญหำมลพิษสิ่งแวดล้อมและสำมำรถผลิตพลังงำนทดแทน 

จึงเป็นทำงเลือกที่ประเทศไทยควรให้ควำมสนใจ และมีควำม

จ�ำเป็นอยำ่งสูงที่ควรได้รับกำรสนับสนุน เพื่อให้เป็นกำรพัฒนำที่

ยั่งยืนของประเทศไทย

กำรพฒันำเทคโนโลยตีลอดจนแนวคดิในกำรพฒันำอย่ำง

ยั่งยืนท�ำให้มีกำรน�ำวัสดุเหลือทิ้งกลับมำใช้ประโยชน์ซึ่งรวมถึง

กำรน�ำขยะอินทรีย์มำใช้ประโยชน์  กำรน�ำขยะอินทรีย์มำใช้

ประโยชน์สำมำรถท�ำได้หลำยวิธี เช่น ใช้เป็นอำหำรสัตว์เลี้ยง 

ท�ำปุ๋ยหมัก ผลิตก๊ำซชีวภำพ เป็นต้น  ในทำงปฏิบัติไม่สำมำรถ

ระบไุด้ว่ำวธิใีดเป็นวธิกีำรน�ำขยะอนิทรย์ีมำใช้ประโยชน์ได้ดท่ีีสดุ 

ทัง้นี ้ เนือ่งจำกควำมหลำกหลำยในเรือ่งขององค์ประกอบของขยะ

อินทรีย์ ควำมต้องกำรของผู้ใช้ และเทคโนโลยีสนับสนุน

กำรจัดกำรขยะมูลฝอยโดยกำรหมักก๊ำซชีวภำพเป็นทำง

เลือกหนึ่ง  เนื่องจำกสมบัติทำงเคมีของขยะมูลฝอยมีคำร์บอน

เป็นองค์ประกอบร้อยละ 50-60  สำมำรถน�ำมำผลิตก๊ำซชีวภำพ

ซึ่งมีก๊ำซมีเทนเป็นองค์ประกอบหลัก  โดยอำศัยกระบวนกำรย่อย

สลำยสำรอินทรีย์แบบไร้อำกำศ) anaerobic digestion  (นับเป็น

วธิกีำรหน่ึงท่ีสำมำรถจดักำรขยะอนิทรยีไ์ดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ   

พัทธนันท์   นาถพินิจ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

คลังความรู้ด้านพลังงานทดแทน : ไบโอก๊าซ 
(ตอนที่ 1)
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และกำ๊ซมเีทนท่ีเปน็ผลพลอยไดก้ส็ำมำรถน�ำมำใชป้ระโยชนไ์ด้

ก๊ำซมีเทนมีค่ำควำมร้อนประมำณ 9,500 กิโลแคลอรีต่อลูกบำศก์

เมตร)  ท่ีสภำวะมำตรฐำน  (ซ่ึงสำมำรถน�ำไปใช้เป็นเป็นเช้ือเพลิง

โดยตรง  หรอืเปน็เช้ือเพลงิส�ำหรบัขบัเคล่ือนเคร่ืองยนตผ์ลติ

ไฟฟ้ำได้  

นอกจำกน้ี รฐับำลมนีโยบำยในกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม

แบบบูรณำกำร โดยเฉพำะกำรแก้ไขปัญหำกำรจดักำรขยะมลูฝอย 

ได้เริม่มกีำรก�ำหนดเป็นนโยบำยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2542  โดยสนบัสนนุ

ให้มีกำรจัดกำรในรูปแบบศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 

โดยกำรสนบัสนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีต่ัง้อยูใ่กล้เคยีง

กนัมำร่วมใช้สถำนทีก่�ำจดัแห่งเดยีวกนั โดยท้องถิน่ทีม่คีวำมพร้อม

เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรแก้ไขปัญหำผลกระทบ

จำกกำรจดักำรขยะมลูฝอยทีข่ำดประสทิธภิำพ เนือ่งจำกกำรขำด

ควำมพร้อมของท้องถิน่ขนำดเลก็ ทัง้ทำงด้ำนองค์ควำมรู ้บคุลำกร 

เครื่องจักร และงบประมำณ รวมทั้งปัญหำกำรขำดแคลนสถำนที่

ก�ำจดัขยะมลูฝอยและกำรต่อต้ำนจำกประชำชน รวมทัง้สอดคล้อง

กบัยทุธศำสตร์กำรพฒันำประเทศตำมแผนพฒันำเศรษฐกจิ และ

สงัคมแห่งชำต ิฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) เกีย่วกบัยทุธศำสตร์

กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน  เพื่อ

ช่วยลดปริมำณของเสียท้ังจำกชุมชน และอุตสำหกรรมให้ลด

ลง  โดยจำกสถิติขยะมูลฝอยในปี พ.ศ. 2553 พบว่ำ ปริมำณ

ขยะมูลฝอยที่ได้รับกำรก�ำจัดอย่ำงถูกต้องมีเพียงร้อยละ 38 จำก

ทัง้หมด 15.16 ล้ำนตนั   เทคโนโลยทีีใ่ช้ในกำรจดักำรขยะมลูฝอย  

มักใช้วิธีกำรเผำ หรือฝังกลบ  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพ

ต�่ำ  ท�ำให้ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และทรัพยำกรธรรมชำติ

ถกูใช้อย่ำงสิน้เปลอืง ขำดประสทิธภิำพ ไม่คุม้ค่ำ และเป็นกำรเพิม่

ปริมำณกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจกอีกด้วย  ซ่ึงเป็นสำเหตุ

หลักของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

ส�ำหรับแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยในระดับ

ประเทศ ควรเน้นกำรควบคมุ และกำรลดมลพษิ เพือ่สร้ำงคุณภำพ

สิง่แวดล้อมทีด่ใีห้กบัชมุชน  โดยเพิม่ประสทิธภิำพกำรจดักำรขยะ 

และน�้ำเสียชุมชน  โดยสนับสนุนให้มีกำรจัดตั้งระบบที่สอดคล้อง

กบัปัญหำ และศกัยภำพของท้องถิน่ และอำจจะส่งเสรมิให้เอกชน

เข้ำมำร่วมลงทุนในกำรด�ำเนินกำรสนับสนุนให้มีกำรลดปริมำณ

ของเสีย จัดตั้งระบบกำรก�ำจัดที่ถูกหลักวิชำกำร และกำรใช้

ประโยชน์ เช่น กำรท�ำปุ๋ย และกำรผลิตพลังงำน เป็นต้น ซึ่ง

สอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ ฉบับที่ 8 

(พ.ศ. 2555-2559) ในประเด็นเกี่ยวกับยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 3 

ที่เน้นให้มีกำรอนุรักษ์ เสริมสร้ำง และพัฒนำทุนทรัพยำกร 

ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกำรวิจัยเกี่ยวกับมลพิษ 

กำรจัดกำรมลพิษ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำกมลพิษ รวมทั้ง

กำรบริหำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมของอุตสำหกรรมและของชุมชน  

โดยเฉพำะกำรบริหำรจัดกำรขยะในเมืองและชุมชนอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ  และสอดคล้องกับนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล

ในด้ำนภำวะโลกร้อน และพลังงำนทำงเลือก  โดยเน้นกำรวิจัย

แนวทำงกำรจัดกำรขยะชุมชน เพื่อกำรผลิตพลังงำน และใช้

anaerobic digestion
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ประโยชน์ในระดับท้องถิ่น และระดับจังหวัด มีเป้ำประสงค์ที่

กำรน�ำไปใช้ประโยชน์ และกำรเพิ่มมูลค่ำในด้ำนอุตสำหกรรม 

เป็นต้น รวมท้ังติดตั้งต้นแบบน�ำร่องกำรจัดกำรขยะอย่ำงครบ

วงจรและเหมำะสม โดยเน้นกำรผลิตปุ๋ยและใช้เป็นพลังงำน  

โดยให้ใช้หลักกำรบริหำรกำรจัดกำรรวมทั้งเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว  

เป็นต้น พร้อมทั้งช่วยกันดูแลรักษำคุณภำพส่ิงแวดล้อม และ

เร่งรัดกำรควบคุมมลพิษ โดยเพิ่มขีดควำมสำมำรถขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในกำรจดักำรขยะมลูฝอย และกำรจดักำรน�ำ้

เสยีชมุชน ส่งเสรมิกำรพฒันำเมอืงและกจิกรรมทีล่ดกำรผลติก๊ำซ

เรอืนกระจก  โดยมเีป้ำหมำยให้ประเทศไทยเป็นสังคมคำร์บอนต�ำ่ 

นอกจำกนี้ สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย (วว.) ได้มีโอกำสในกำรร่วมด�ำเนินกำรตำมแผน

นโยบำยของรัฐบำล  โดยได้จัดตั้งศูนย์ก�ำจัดขยะครบวงจรที่

เทศบำลเมืองอ่ำงทองในปี พ.ศ. 2548  โดยทุนอุดหนุนจำก วว. 

ประกอบด้วยระบบผลติก๊ำซชวีภำพจำกขยะอนิทรย์ี ระบบบ�ำบดั

น�้ำเสียจำกกำรผลิตก๊ำซชีวภำพและปุ๋ย ระบบผลิตปุ๋ยชีวภำพอัด

เมด็ และเตำเผำขยะทีย่่อยสลำยไม่ได้   (สนุทรรงัสรรค์, นำถพนิจิ 

และเจนวนิชปัญจกุล  2547)    และจำกกำรด�ำเนินงำน พบวำ่ 

ปัญหำกำรจัดกำรขยะมูลฝอยท่ีพบ โดยส่วนใหญ่ยังไม่มีสถำนที่

ก�ำจัดมูลฝอยที่ถูกหลักสุขำภิบำล โดยจะก�ำจัดด้วยกำรเทกองทิ้ง

กลำงแจ้งหรือเผำกลำงแจ้ง ย่อมส่งผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม

อย่ำงมำก ขยะเหล่ำนี้จะมีปริมำณเพิ่มขึ้นทุกปีและก่อให้เกิดผล 

กระทบต่อสิง่แวดล้อมและผลกระทบต่อสงัคม เช่น ปัญหำน�ำ้เสยี

จำกกองขยะ กลิน่รบกวน มลทศัน์ แม้บำงท้องถิน่จะมกีำรก่อสร้ำง

ระบบก�ำจดัขยะ แต่ยงัคงมปัีญหำในกำรจดักำรและกำรก�ำจดั อนั

ได้แก่ ด้ำนงบประมำณ กำรหำพื้นที่ที่เหมำะสมเพื่อก�ำจัด  รวม

ถงึกำรต่อต้ำนจำกชมุชนใกล้เคยีง กำรจดักำรขยะในอดตีเน้นกำร

ก�ำจัดขยะที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นกำรแก้ปัญหำที่ปลำยเหตุ ส�ำหรับด้ำน

กำรใช้ประโยชน์มูลฝอยในปีนี้คำดว่ำ มีกำรน�ำขยะมูลฝอยชุมชน

กลับมำใช้ประโยชน์ใหม่ประมำณ 3.25 ล้ำนตัน หรือคิดเป็น

ร้อยละ 22  ของปรมิำณทีเ่กดิขึน้ กจิกรรมกำรใช้ประโยชน์มลูฝอย 

ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 94) เป็นกำรคัดแยกซื้อขำยขยะรีไซเคิลใน

ชุมชน เช่น กำรรับซื้อของเก่ำ โครงกำรผ้ำป่ำรีไซเคิล เป็นต้น 

(กรมควบคุมมลพิษ 2550)

องค์ประกอบทำงฟิสิกส์และทำงเคมีของขยะมูลฝอย    

ดังแสดงในตำรำงที่ 1 ถึง 3 ซึ่งพบว่ำร้อยละ 70-80 ของขยะ

ทัง้หมดเป็นขยะทีย่่อยสลำยได้ และเป็นเศษผกัร้อยละ 75-85 ของ

ปริมำณขยะทั้งหมด กำรจัดกำรขยะมูลฝอยโดยกำรหมักปุ๋ยหรือ

หมักก๊ำซชีวภำพเป็นทำงเลือกหนึ่ง  เนื่องจำกสมบัติทำงเคมีของ

ขยะมูลฝอยมีปริมำณของคำร์บอนอยู่ถึงร้อยละ 40-50 ดังแสดง

ในตำรำงที่ 2  โดยเฉพำะคุณสมบัติของเศษผักผลไม้ ดังแสดงใน

ตำรำงที่ 3 จะเห็นได้ว่ำ คุณสมบัติดังกล่ำวสำมำรถน�ำมำหมัก

ย่อยสลำยสำรอินทรีย์ให้ได้ก๊ำซชีวภำพ ได้แก่ ก๊ำซมีเทนได้โดย

กระบวนกำรหมักแบบไร้อำกำศ (anaerobic digestion) ซึ่งเป็น

วิธีกำรหนึ่งที่สำมำรถจัดกำรขยะมูลฝอยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

และสำมำรถน�ำก๊ำซมีเทนมำใช้เป็นพลังงำนได้

anaerobic digestion
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ตารางที่ 1  องค์ประกอบทำงฟิสิกส์ของขยะมูลฝอย 

ลักษณะมูลฝอย หน่วย ตลาด ชุมชน สถานที่ก�าจัดมูลฝอย

เศษผักอำหำร ร้อยละ 70.59 52.95 57.36

กระดำษ ร้อยละ 5.86 7.59 7.16

พลำสติก ร้อยละ 12.54 14.38 13.92

ยำง ร้อยละ 1.23 1.98 1.79

หนัง ร้อยละ 1.48 0.52 0.76

ผำ้ ร้อยละ 0.71 3.84 3.06

ไม้ ร้อยละ 1.50 2.82 2.49

แก้ว ร้อยละ 2.38 3.70 3.37

โลหะ ร้อยละ 1.67 1.92 1.86

หิน กระเบื้อง ร้อยละ 0.20 2.28 1.76

อื่นๆ ร้อยละ 1.81 6.69 5.47

Bulk กก./ม.3 189.35 198.35 196.10

Dense กก./ม.3 228.44 292.64 276.59

ควำมชื้น ร้อยละ 59.47 52.58 54.30

ค่ำควำมร้อน แคลอรี/ก. 2,261.62 2,156.46 2,174.75

ขยะที่ย่อยสลำยได้ ร้อยละ 81.95 74.41 76.30

เศษผักอำหำร ร้อยละ 86.1 71.2 75.2

ที่มำ: มูลนิธิชัยพัฒนำ (2543)

หมำยเหตุ:

 Bulk  = ควำมหนำแน่นมูลฝอยปกติ (กิโลกรัมต่อลูกบำศก์เมตร)

 Dense  = ควำมหนำแน่นมูลฝอยในขยะขนส่ง (กิโลกรัมต่อลูกบำศก์เมตร)

 ขยะที่ย่อยสลำยได้ไม่รวมพลำสติก ยำง แก้ว โลหะ หิน และกระเบื้อง

 ร้อยละเศษผักคิดเทียบกับน�้ำหนักขยะที่ย่อยสลำยได้
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ตารางที่ 3  องค์ประกอบทำงเคมีของเศษผักผลไม้

พารามิเตอร์ ร้อยละ

ควำมชื้น 83.4

ของแข็งระเหยได้ 14.8

คำร์บอน 49.62

ไฮโดรเจน 5.58

ไนโตรเจน 1.57

ฟอสฟอรัส 0.22

ซัลเฟอร์ 0.19

ตารางที่ 2  องค์ประกอบทำงเคมีของขยะมูลฝอยตำมแหล่งตำ่งๆ

แหล่ง หน่วย ความชื้น C H N S P

บ้ำน ร้อยละ 58.3 46.2 6.90 1.2 0.14 0.68

ตลำด ร้อยละ 79.9 38.5 6.53 1.22 0.26 0.73

ห้ำงสรรพสินค้ำ ร้อยละ 48.2 50.8 8.15 0.26 0.16 0.28

โรงแรม ร้อยละ 48.0 38.0 6.58 0.34 0.20 0.29

ส�ำนักงำน ร้อยละ 26.0 43.2 7.16 0.38 0.12 0.36

โรงงำนทอผ้ำ ร้อยละ 26.2 50.2 6.44 0.03 0.09 0.11

โรงงำนรถยนต์ ร้อยละ 25.0 49.2 8.53 0.47 0.08 0.17

โรงเลื่อยไม้ ร้อยละ 35.5 48.8 7.48 1.35 0.06 0.18

สถำนก�ำจัดขยะ ร้อยละ 57.2 43.0 6.40 0.97 0.12 0.63
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1. ขัน้ตอนการย่อยสลายขยะมลูฝอยในการหมกัเเบบไร้อากาศ

 

 1.1 กระบวนการย่อยสลายเซลลโูลสเป็นน�า้ตาล หรอื

ไฮโดรไลซิส (hydrolysis process)

 ในข้ันเริม่ต้น เเบคทเีรยีจะย่อยสลำยสำรอนิทรย์ีโมเลกลุ

ใหญ่ไปเป็นโมเลกุลเล็ก หรือย่อยสลำยสำรอินทรีย์ที่ไม่ละลำย

น�้ำ เช่น เซลลูโลส ให้เป็นสำรอินทรีย์ที่ละลำยน�้ำได้ เช่น น�้ำตำล   

โดยอำศัยเอนไซม์จำกแบคทีเรีย (extracellular enzyme) ที่

หลัง่ออกมำเพือ่ย่อยสลำยสำรอนิทรย์ี  ขัน้ตอนนีเ้กดิขึน้อย่ำงช้ำๆ  

แบคทเีรยีกลุม่ทีย่่อยสลำยสำรอนิทรย์ีในกระบวนกำรไฮโดรไลซสิ 

นี้ ได้แก่  cellulolytic bacteria และ amylolytic bacteria

 1.2 กระบวนการเปลี่ยนน�้าตาลเป็นกรดอินทรีย์ 

(acidogenesis process)

 น�้ำตำลที่เกิดขึ้นจะถูกแบคทีเรียอีกกลุ่มหนึ่งย่อยสลำย

ต่อไป เป็นกรดอินทรีย์ ได้แก่ กรดแอซีติก กรดโพรไพโอนิก กรด

บิวทิริก เป็นต้น  แบคทีเรียกลุ่มนี้จัดเป็นประเภท facultative 

bacteria คือ กลุ่มแบคทีเรียที่มีควำมทนทำนสูง สำมำรถอยู่ได้

ทั้งในสภำพท่ีมีออกซิเจน และสภำพท่ีไร้ออกซิเจน  และทนต่อ

สภำพควำมเป็นกรดที่ระดับพีเอช 4-5  

 1.3 กระบวนการสร้างก๊าซมเีทน (methanogenesis 

process) 

 ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดทำ้ยในกำรย่อยสลำย  โดยที่

กรดอนิทรีย์ทีเ่กิดข้ึนจะถกูย่อยสลำยต่อไปเป็นก๊ำซมเีทน   ซึง่เป็น

ผลสดุท้ำยของกำรหมกัแบบไร้อำกำศ กล่ำวคอื กรดแอซตีกิทีถ่กู

ผลิตขึน้ในกระบวนกำรเปล่ียนน�ำ้ตำลเป็นกรดอนิทรย์ี จะถกูย่อย

สลำยต่อไปเป็นก๊ำซมเีทนและก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์  แบคทเีรยี

กลุ่มนี้อยู่ได้เฉพำะสภำวะที่ไม่มีออกซิเจน และที่ระดับพีเอชท่ี

เป็นกลำง  คอื 6.8-7.2   โดยทัว่ไปก๊ำซมเีทนทีไ่ด้ 1 ลกูบำศก์เมตร 

มีพลังงำนควำมร้อนเทียบเท่ำกับน�้ำมันเตำ 0.8 ลิตร หรือก๊ำซ

หงุต้ม 0.46 กโิลกรมั หรอืเท่ำกบัควำมร้อนจำกไฟฟ้ำ 9.4 กโิลวตัต์

ชั่วโมง ซึ่งสำมำรถช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้

 1.4 กระบวนการเกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (sul-

phate reducing)

 ซัลเฟตจะถูกเปลี่ยนไปเป็นกำ๊ซไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือ

ก๊ำซไข่เน่ำในสภำวะไร้อำกำศ  มกีลิน่เหมน็รนุแรง  ซึง่ปนออกมำ

กับก๊ำซมีเทนด้วย ตัวอย่ำงของแบคทีเรียกลุ่มนี้ คือ Desulfoto-

maculum, Desulfovibrio เป็นต้น   

 2. ปฏกิริยิาทางชวีเคมขีองการย่อยสลายสารอนิทรย์ี

ในสภาวะไร้อากาศ

 ปฏกิริยิำทำงชวีเคมทีีเ่กดิขึน้ในกระบวนกำรหมกัแบบไร้

อำกำศเกิดขึ้นได้โดยแบคทีเรียแต่ละชนิด ย่อยสลำยสำรอินทรีย์

อย่ำงเป็นขัน้ตอน  ซึง่เป็นกำรท�ำงำนร่วมกนัของแบคทเีรยี 3 กลุม่  

เพื่อให้เกิดกระบวนกำรต่ำงๆ  ตำมขั้นตอนที่ได้กล่ำวมำแล้ว  ผล

สดุท้ำยของกำรหมกัจะได้ก๊ำซชวีภำพเกดิขึน้ โดยมก๊ีำซมเีทนและ

ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ อำจเกิดก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์ร่วมด้วย 

ซึ่งมีกลิ่นเหม็นรุนแรง  ขั้นตอนในกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์ ดัง

แสดงในรูปที่ 1 

anaerobic digestion

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2558 

28

 วิทย์แอนด์เวิลด์



3. ปฏิกิริยาทางชีวเคมีในการย่อยสลายสารอินทรีย์ 

3.1 ขั้นตอนการย่อยสลายพอลิแซ็กคาไรด์ และเซลลูโลส

  (C
6
H

10
O

5
)
n
   → C

12
H

22
O

11
 → C

6
H

12
O

6

  พอลิแซ็กคำไรด์  มอลโทส     กลูโคส

  (C
6
H

10
O

5
)
n
   → C

12
H

22
O

11
 → C

6
H

12
O

6

  พอลิแซ็กคำไรด์             เซลโลไบโอส     กลูโคส

รูปที่ 2  ขั้นตอนกำรย่อยสลำยพอลิแซ็กคำไรด์และเซลลูโลส

รูปที่ 1 ขั้นตอนในกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์โดยแบคทีเรียที่ไม่ใช้อำกำศ
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3.2  ขั้นตอนการเปลี่ยนน�้าตาลเป็นกรดอินทรีย์

  

    C
6
H

12
O

6
       →   C

2
H

4
O

2
   +        C

3
H

6
O

2
   +   CO

2
   +   H

2

      (น�้ำตำล)           (กรดแอซีติก)        (กรดโพรไพโอนิก)

รูปที่ 3  ขั้นตอนกำรเปลี่ยนน�้ำตำลเป็นกรดอินทรีย์

3.3  ขั้นตอนการสร้างก๊าซมีเทน

  Intermediate

  CH
3
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4
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3
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  +  H
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3
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4
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  +  CH

4

  Overall

  CH
3
COOH  →  CH

4
  +  CO

2

  H
2
  +  CH

3
OH  →  CH

4
  +  H

2
O

  4H
2
  +  CO

2
  →  CH

4
  +  2H

2
O   

รูปที่ 4 ขั้นตอนกำรสร้ำงก๊ำซมีเทน

  

3.4 ขั้นตอนการสร้างก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์

  SO
4
2-  +  organic  →  S2-  +  H

2
O  +  CO

2

  SO
4
2-  +  4H

2
  →  H

2
S  +  2H

2
O  +  OH-

  SO
4
2-  +  CH

3
COOH →  H

2
S  +  2HCO

3
-

รูปที่ 5  ขั้นตอนกำรเกิดก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์

(โปรดติดตำมตอนต่อไป)
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ชลธิชา นิวาสประกฤติ และบุญเรียม น้อยชุมแพ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
35  หมู่ที่ 3  เทคโนธานี  ต�าบลคลองห้า  อ�าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120

มะเดื่อฝรั่ง (Fig) ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus carica 

L. อยู่ในวงศ์ Moraceae เป็นพืชเขตร้อนวงศ์เดียวกับหม่อน 

(mulberry) มีถ่ินก�ำเนิดในเอเชียตะวันตก ปลูกกันมำนำนนับ

พันปีในประเทศแถบลุ่มแม่น�้ำเมดิเตอร์เรเนียนของยุโรปและ

แอฟรกิำเหนอื  (Manago 2006) ปัจจบุนัปลกูเป็นกำรค้ำในแถบ

เมดเิตอร์เรเนยีน สหรฐัอเมรกิำ และสเปน นอกจำกนี ้ยงัปลกูเป็น

ไม้สวนหลงับ้ำนในหลำยพืน้ทีด้่วยเช่นกนั ในประเทศไทยน�ำเข้ำมำ

ปลูกครั้งแรกที่ดอยอ่ำงขำง โดยมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์และ

มลูนธิโิครงกำรหลวงเพือ่ส่งเสรมิให้ปลกูทดแทนกำรปลูกฝ่ิน ในปี 

พ.ศ. 2544 มะเดื่อฝรั่งเป็นพืชที่ได้รับกำรกลำ่วถึงว่ำมีประโยชน์

ต่อสุขภำพ เนื่องจำกมีสำรประกอบทำงเคมีในพืชค่อนข้ำงสูง 

ท�ำให้มีคุณสมบัติในกำรป้องกันและยับย้ังกำรเกิดโรคนำนำชนิด 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
มะเดือ่เป็นไม้ยนืต้นขนำดกลำง ไม่มส่ีวนของไส้ไม้ (pith) 

ใบเป็นใบเดี่ยว หนำและแข็ง ขอบใบหยักมี 3-5 หยัก  ก้ำนใบสั้น

หรอืยำวขึน้กบับรเิวณทีป่ลกู ถ้ำปลกูในทีร่่ม กล้ำใบจะยำว แต่ถ้ำ

ปลูกกลำงแจ้ง กล้ำใบจะส้ัน สีก้ำนใบเหมอืนกบัสีของผลและตำยอด 

ดอกมีทั้งแบบที่ดอกแยกเพศบนต้นเดียวกัน (monoecious fig)  

หรือดอกแยกเพศอยู่คนละต้น (dioecious fig)  ดอกขนำดเล็ก 

มี 3 ชนิด ได้แก่ ดอกเพศเมียชนิดที่มีก้ำนเกสรเพศเมียยำว และ

ดอกเพศเมียที่มีก้ำนเกสรเพศเมียสั้นและดอกตัวผู้ ผลไม่ใช่ผล

จริง  เป็นผลที่เกิดจำกฐำนรองดอก (synconium) ผลเมล็ดเดียว 

(drupelet)  ขนำดเล็ก มีประมำณ 1500 ผล/มะเดื่อฝรั่ง 1 ผล 

ให้ผลผลิต 2 ครั้งต่อปี  ผลรูปแพร ขนำดของผล ปริมำณและสี

แตกต่ำงกันไปตำมแต่สำยพันธุ์ เมล็ดแบนอยู่ภำยใน สีเหลืองถึง

น�้ำตำลอ่อน มีผนังผลชั้นใน (endocarp) ห่อหุ้ม จึงท�ำให้เมล็ดมี

ลกัษณะแขง็ พนัธุท์ีไ่ด้รบัควำมนยิมมำก  ได้แก่   Brown Turkey, 

Celeste, Kadota, Conadria และ Dauphine 

มะเดื่อฝรั่ง  
สมุนไพรไทย...ของดีที่มีอยู่

ที่มำ: ดีวัฒนวงศ์ (2558)
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องค์ประกอบที่มีประโยชน์ในมะเดื่อฝรั่ง  
มะเดื่อฝรั่งเป็นผลไม้ท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภำพ อุดมด้วย

วิตำมนิและเกลอืแร่ เช่น วติำมนิเอ วติำมินบ ี1 วติำมนิบ ี2 วติำมนิซี 

แคลเซียม โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส และธำตุเหล็ก เป็นผลไม้ที่

ปรำศจำกไขมนัและคอเลสเตอรอล ปรบัสมดลุควำมเป็นกรด-เบส

ของร่ำงกำย มีน�้ำตำลธรรมชำติเป็นองค์ประกอบ 83 เปอร์เซ็นต์  

ไดแ้ก่ น�้ำตำลกลโูคส 50 เปอรเ์ซน็ต์ ฟรกัโทส 35 เปอร์เซ็นต์ และ

ซโูครส 10 เปอร์เซ็นต์ นอกจำกนี ้มเีส้นใยในรปูสำรประกอบเพกทนิสูง  

ช่วยเรื่องระบบขับถำ่ยก�ำจัดของเสีย ป้องกันนิ่ว มีฟิกซิน (Ficin) 

ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่พบในมะเดื่อฝรั่งเทำ่นั้น มีคุณสมบัติย่อยอำหำร

ประเภทโปรตีนได้ดี และนิยมน�ำมำใช้ในอุตสำหกรรมหลำยชนิด 

เช่น อตุสำหกรรมเบยีร์ช่วยให้เบยีร์ทนต่อควำมเยน็และไม่ท�ำให้ขุน่ 

ในอตุสำหกรรมเนือ้สตัว์  ช่วยเพิม่ประสทิธภิำพกำรท�ำงำนของยำ

ตารางที่ 1 คุณค่าทางโภชนาการของผลมะเดื่อแห้ง 100 กรัม

ที่มำ: วิกิพิเดีย สำรำนุกรมเสรี (2558)

 ปริมาณที่พบ

พลังงาน      249  กิโลแคลอรี  

คาร์โบไฮเดรต                                                    63.87  กรัม

น�้าตาล                                                            47.92  กรัม

ใยอาหาร                                                          9.8    กรัม

ไขมัน                                                              0.93   กรัม

โปรตีน                                                            3.30  กรัม

วิตามิน  

    ไทอำมีน (บี1)                                                   0.085 มิลลิกรัม (7%)

 ไรโบเฟลวิน (บี2)                                               0.082 มิลลิกรัม (7%)

 ไนอำซิน (บี3)                                                   0.619 มิลลิกรัม (4%)

 กรดแพนโทเทนิก (บี5)                                        0.434 มิลลิกรัม (9%)

 วิตำมินบี (บี6)                                                  0.106 มิลลิกรัม (8%)  

 โฟเลต (บี9)                                                     9 ไมโครกรัม (2%)

 วิตำมินซี                                                         1.2 มิลลิกรัม (1%)

โลหะรอง

 แคลเซียม                                                       162 มิลลิกรัม (16%)

 เหล็ก                                                             2.03 มิลลิกรัม (16%)

 แมกนีเซียม                                                     68 มิลลิกรัม (19%)

 ฟอสฟอรัส                                                      67 มิลลิกรัม (10%)

 โพแทสเซียม                                                    680 มิลลิกรัม (14%) 

    สังกะสี                                                           0.55 มิลลิกรัม (6%)

ทีช่่วยลดคอเลสเตอรอลและระดบัน�ำ้ตำลในเลือด  มสีำรประกอบ

จ�ำพวกฟินอลิกและฟลำโวนอยด์ (Teixeira et al. 2006) ซึ่งมี

คุณสมบัติในกำรต้ำนอนุมูลอิสระ  ยับยั้งและป้องกันกำรเกิดโรค

มะเร็ง ระงับกำรแพร่กระจำยมะเร็งล�ำไส้  ลดรอยเหี่ยวย่น ฟอก

ตับและมำ้ม สมำนแผลในปำก

ที่มำ: ดีวัฒนวงศ์ (2558)
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การใช้ประโยชน ์
มะเดื่อฝรั่ง 90 เปอร์เซ็นต์ ของผลผลิตทั่วโลกนิยมน�ำไป

แปรรปูเป็นผลไม้อบแห้ง นอกจำกนัน้ น�ำมำบรโิภคสดหรอืท�ำเป็น

ขนม เช่น พำย พุดดิง เค้ก ไอศกรีม และแยม  ในส่วนผลิตภัณฑ์

บรรจุกระป๋องและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ น้อยมำก 

(total anthocyanins, TA) น�้ำตำลฟรักโทส (fructose, FRUC) 

น�ำ้ตำลกลูโคส (glucose, GLUC) น�ำ้ตำลซโูครส (sucrose, SUC) 

และประสิทธิภำพในกำรต้ำนอนุมูลอิสระในผลมะเดื่อฝรั่งสีเขียว  

สีเหลือง สีน�้ำตำล สีม่วง และสีด�ำ พบวำ่ มะเดื่อฝรั่งสีด�ำมีปรมิำณ   

TAC, TA และ TP สงูทีส่ดุ รองลงมำ ได้แก่ สเีขียวและสเีหลอืง 

ตำมล�ำดบั ปรมิำณน�ำ้ตำล FRUC, GLUC, SUC วดัโดย HPLC  

พบ FRUC 56 เปอร์เซน็ต์ GLUC 43 เปอร์เซน็ต์ ในผลสนี�ำ้ตำล

และม่วงมำกกว่ำกลุ่มสีอืน่ๆ รำยงำนกำรหำปรมิำณสำรพอลฟีินอล 

ทั้งหมดและฤทธิ์ในกำรต้ำนอนุมูลอิสระสำรสกัดจำกใบของ

มะเดื่อฝรั่ง ซึ่งสกัดด้วยน�้ำ เมทำนอล เอทำนอล แอซีโตน และ

เฮกเซน สำรสกัดจำกน�้ำให้ปริมำณสำรปริมำณสำรพอลิฟีนอล

ทั้งหมด ฟลำโวนอยด์ทั้งหมด และฤทธิ์กำรต้ำนอนุมูลอิสระสูง

กว่ำ โดยสำรสกัดจำกใบมะเดื่อฝรั่งมีฤทธิ์ในกำรตำ้นอนุมูลอิสระ 

ซึ่งฤทธิ์กำรต้ำนอนุมูลอิสระจะสัมพันธ์กับสำรฟินอลิก (Ivan et 

al. 2015) กำรศึกษำมะเดื่อฝรั่งในตุรกีจ�ำนวน 12 สำยพันธุ์ โดย

ศกึษำปรมิำณสำรประกอบทำงเคมใีนพชืและลักษณะเชงิคณุภำพ

ของผล ผลกำรศึกษำรำยงำนว่ำ สำยพันธุ์มีอิทธิพลต่อปริมำณ

สำรประกอบทำงเคมใีนพชืและลักษณะเชงิคณุภำพของผลมะเดือ่

ฝรั่ง (Caliskan and Polat 2012)

การใช้ประโยชน์ทางยา   
ส่วนที่น�ำมำใช้ประโยชน์ของมะเดื่อ คือ ผล รับประทำน

ในรูปผลสด โดยผลมีสรรพคุณ บ�ำรุงร่ำงกำย ต้ำนอนุมูลอิสระ 

รักษำโรคควำมดันโลหิตสูง โรคไขมันในเส้นเลือดสูง ตับ ชะลอ

กำรเกิดริ้วรอย ยับยั้งและลดควำมเสี่ยงกำรเกิดโรคหรือเซลล์

มะเร็ง ลดควำมเส่ียงกำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ควบคุม

ระดับน�้ำตำลในเลือด ท�ำให้หัวใจท�ำงำนปกติ ป้องกันโรคโลหิต-

จำง บ�ำรุงสำยตำ บ�ำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง ปรับสมดุล

กรด-เบส บรรเทำอำกำรเจ็บคอ สมำนแผลในปำก ช่วยในระบบ

ย่อยอำหำร ขับถ่ำยและก�ำจัดของเสียออกจำกร่ำงกำย ป้องกัน

นิ่วในไตและกระเพำะปัสสำวะอักเสบ 

มะเดื่อฝรั่ งถือว ่ำเป ็นผลไม ้ที่ปรำศจำกไขมันและ

คอเลสเตอรอล สีของผลเมื่อสุกเป็นสีแดงอมม่วง เนื้อในเป็นสี

น�้ำผ้ึงหรือเหลืองอมส้มนิดๆ รสชำติหวำน หอม มีควำมมันจำก

เมล็ดเล็กๆ เจือปน ฉ�่ำกรอบ รับประทำนอร่อยมำก ในปัจจุบัน

คนไทยรู้จักและนิยมรับประทำนมะเดื่อหวำนอย่ำงกว้ำงขวำง 

เนือ่งจำกให้คณุค่ำทำงอำหำรสงู และเป็นไม้ผลทีม่นษุย์ปลกูทีเ่ก่ำ

แก่ที่สุด  มีประวัติศำสตร์มำยำวนำนกว่ำ 5,000 ปี มีกำรบันทึก

ไว้ประมำณ 800 สำยพันธุ์  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กำรศึกษำปริมำณสำรประกอบฟินอลิกในเปลือกและ

เนื้อมะเดื่อฝรั่งผลสดและผลแห้งในหลำยสำยพันธุ์และตำ่งแหล่ง

ที่ปลูก ผลกำรศึกษำรำยงำนว่ำ ปริมำณฟินอลิกในผลสดแต่ละ 

สำยพันธุ์แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ในเปลือกมีสูงกว่ำในเนื้อ 

เปรียบเทียบระหว่ำงผลสดและผลแห้งมีปริมำณที่แตกต่ำงกัน 

(Filippo et al. 2014) มีรำยงำนผลศึกษำประสิทธิภำพในกำร

ต้ำนอนมุลูอสิระ และปรมิำณแอนโทไซยำนนิในผลสดของมะเดือ่-

ฝรั่งที่มีกำรผลิตเชิงกำรค้ำ 6 สำยพันธุ์ ซึ่งมีที่แตกต่ำงกัน (สีด�ำ สี

แดง  สเีหลอืง และสเีขยีว) พบว่ำ สำรสกดัจำกผลมะเดือ่ทีม่สีเีข้ม

มีสำรประกอบทำงเคมีในพืชสูงกว่ำสำรสกัดจำกมะเดื่อฝรั่งที่มีสี

อ่อน  ส่วนของเปลอืกมะเดือ่ฝรัง่มสีำรประกอบทำงเคมใีนพชืและ

ประสิทธิภำพในกำรต้ำนอนุมูลอิสระสูงกวำ่ในเนื้อ ประสิทธิภำพ

ในกำรต้ำนอนุมูลอิสระจะสัมพันธ์กับปริมำณสำรพอลิฟีนอล

ทัง้หมดและปรมิำณสำรแอนโทไซยำนนิ เป็นผลไม้อกีชนดิทีม่สีำร

พอลิฟีนอลฟลำโวนอยด์ แอนโทไซยำนิน และมีประสิทธิภำพใน

กำรต้ำนอนมุลูอสิระสงูสดุ (Solomon et al. 2006) เช่นเดยีวกบั

รำยงำนของ Caliskan and Polat (2011) ที่ศึกษำปริมำณสำร

ฟินอลิกทั้งหมด (total phenolics, TP) แอนโทไซยำนินทั้งหมด 

ที่มำ: ดีวัฒนวงศ์ (2558)
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การบริหารงานบุคคลในปัจจุบันแตกต่างจากการบริหาร

งานบุคคลในอดีตอย่างมาก ที่เห็นได้ชัด คือ  กระบวนการบริหาร

คนแบบเดิมมุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่าง

เคร่งครัด เสมือนควบคุมคนให้ปฏิบัติอยู่ในกฏเกณฑ์ที่ก�าหนด

ไว้ จนบางครั้งพนักงานเองมีความรู้สึกว่ามีคนคอยจ้องจับผิดอยู่

ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้ไม่เหมาะกับการน�ามาใช้ในปัจจุบัน  เพราะ

คนรุ่นใหม่เติบโตมากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความคิด 

ทัศนคติต่างไปจากคนรุ่นเก่าอย่างไรน้ัน  ผู้บริหารต้องท�าความ

เข้าใจและพยายามสร้างสิ่งแวดล้อมให้คนต่างวัยอยู่ร่วมกันได้ 

พฤตกิรรมของคนในแต่ละ generation เป็นเรือ่งท่ีพดูกนั

มาก มกีารวจิยัคนในยคุต่างๆ เพือ่ให้เหน็ความแตกต่างโดยเฉพาะ

ด้านพฤตกิรรม โดยสรปุสามารถแบ่งคนออกเป็น 8 generations 

ลองอ่านดูแล้วเทียบกับตัวเราเองว่าควรอยู่ใน generation ใด

1.  Lost generation เป็นคนทีเ่กดิในยคุสงครามโลกครัง้

ที ่1 หรอืเทยีบได้กบัคนทีเ่กดิระหว่างปี พ.ศ. 2426-2443  ปัจจบุนั

หาคนยคุนีไ้ด้ยากเตม็ท ีเพราะส่วนใหญ่เสยีชวีติไปเกอืบหมดแล้ว

2.  Greatest generation เป็นคนในยุคก่อนสงครามโลก

ครั้งที่ 2 คือ ช่วงปี พ.ศ. 2444-2467  ปัจจุบันถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็น่า

จะมีอายุ 90 ปี เป็นอย่างต�่า

การบริหารงาน 

แบบยืดหยุ่น
สายสุรางค์ โชติพานิช 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

35  หมู่ที่ 3  เทคโนธานี  ตำาบลคลองห้า  อำาเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120
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3.  Silent generation  ที่เรียกว่า Silent  เพราะในช่วง

ดังกล่าวอยู่ในภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2  หรืออยู่ในช่วงปี พ.ศ. 

2468-2488  ซึ่งด้วยภาวะสงครามจึงท�าให้คนเกิดมาน้อย ข้อดี

ของคนรุ่นนี้ คือ มีความจงรักภักดีต่อนายจ้างสูงมาก

4.  Baby Boomer  หรือ Gen B เป็นช่วงที่สงครามสงบ

แล้ว ประมาณปี พ.ศ. 2489-2507 จึงเป็นสาเหตุของการเกิด

ประชากรในโลกมาก  ปัจจุบันคนรุ่นนี้มีอายุประมาณ  50 ถึง 68 

ปี  ลักษณะเด่นของคนกลุ่มนี้ คือ มีความอดทน  ประหยัด และ

มีชิวิตเพื่อการท�างานอย่างแท้จริง  

5.  Generation  X  เป็นยุคที่เทคโนโลยีเริ่มเข้ามา โดย 

Gen X เป็นคนที่เกิดในปี พ.ศ. 2508-2522  ส่วนใหญ่มีบุคลิก

เป็นคนง่ายๆ  มคีวามคดิสร้างสรรค์ ไม่ชอบอะไรอยูใ่นกรอบ และ

มีความเป็นตัวของตัวเองสูง

6.  Generation  Y  เป็นคนรุ่นใหม่ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 

2523-2540  คนกลุม่นีล้มืตามาบนโลกพร้อมกบัเทคโนโลยใีหม่ๆ 

ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์  หรืออินเทอร์เน็ต จึงมีความสามารถ

ในการใช้งานด้านไอทีได้ดี นอกจากนี้ ยังสามารถท�างานหลาย

อย่างได้ในเวลาเดียวกัน เช่น ใช้โทรศัพท์พูดคุยไปพร้อมๆ กับ 

รับประทานข้าวไปด้วย เป็นคนไม่อดทน ไม่ชอบอยู่ในกรอบของ

การท�างานที่มีเงื่อนไข

7.  Generation  Z  หรือคนที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ขึ้น

ไป ปัจจุบันยังเป็นเด็ก และวัยรุ่น ที่เติบโตมาพร้อมกับสิ่งอ�านวย

ความสะดวกมากมาย สามารถเรียนรู้และใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ 

ได้อย่างรวดเร็ว 
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8.  Generation  C  เป็นกลุ่มคนที่จัดเป็นคนยุคใหม่ 

ปัจจบุนัยงัไม่ได้แบ่งตามอาย ุแต่พจิารณาแบ่งตามพฤตกิรรมการ

ใช้เทคโนโลยกีารสือ่สาร เช่น โทรศพัท์เคลือ่นที ่ อนิเทอร์เนต็ และ

โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ

  ทั้ง 8 generation ข้างต้น เมื่อพิจารณาถึงบทบาทใน

ปจัจบุนัคงตอ้งตดั lost generation, greatest generation และ 

silent generation  ออกไป เพราะหมดวยัท�างานแลว้ แตจ่ะเนน้

ไปที่ Gen B,  Gen X และ Gen Y ซึ่งยังอยู่ในวัยที่ต้องท�างานร่วม

กัน    Gen X และ Gen Y มีพฤติกรรมคล้ายกันในเรื่องของความ

เปน็ตวัของตวัเองสงู  นอกจากนี ้คน Gen Y  ตอ้งการความชดัเจน

ในการท�างาน  จะมาก�าหนด Job  description  ให้ท�างานตาม

ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายนั้นไม่ได้ ต้องระบุให้ชัดเจนเลยว่าเป็น

งานอะไร ในขณะที ่Gen B ยอมรบัทกุอยา่งไมเ่คยโตแ้ยง้ กม้หนา้ 

กม้ตาท�างานดว้ยความอดทน ทุม่เทชวีติใหก้บัการท�างาน และรกั

องค์การมาก  ดังนั้น อัตราการลาออกของพนักงาน Gen B จึงมี

น้อยมาก ถ้าไม่เหลืออดจริงๆ  ในขณะที่ Gen Y พร้อมจะลาออก

ไปอยูท่ีอ่ืน่ไดท้นัท ีถา้มสีิง่จงูใจ  และคา่ตอบแทนดกีวา่ การท�างาน

ในอนาคตจะมคีนรุน่ใหมเ่ขา้มาทดแทนคนรุน่เกา่ทีก่�าลังจะเกษยีน

ออกไปแต่ละปี ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องทบทวนกระบวนการบริหาร

ทรัพยากรบคุคลใหส้ามารถรองรบัการท�างานของคนรุน่ใหม ่และ

จูงใจให้คนดี คนเก่ง อยู่กับองค์การต่อไป 

ความต้องการอิสระเสรีของคนรุ่นใหม่บวกกับกระแสโลกา-

ภิวัตน์ ท�าให้เกิดกระบวนการบริหารบุคคลในลักษณะให้เกิดการ

มสีว่นรว่มมากขึน้ การเปดิโอกาสใหแ้สดงความคดิเหน็ และสรา้ง

บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการท�างาน โดยเฉพาะการ

บรหิารงานแบบยดืหยุน่ (workforce flexibility) ท่ีหลายองคก์าร

น�ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานแต่ละแห่ง ตัวอย่าง

การบริหารแบบยืดหยุ่นที่นิยมใช้กัน ดังนี้

•	Flexi time  คือ การให้เวลาท�างานยืดหยุ่น  ไม่ก�าหนด

เวลาท�างานตายตัว พนักงานแต่ละคนสามารถก�าหนดเวลาเข้า

ออกงานที่แตกต่างกัน  ไม่จ�าเป็นต้องใช้เวลาเดียวกันหมดทุกคน 

เช่น เข้าท�างาน   8.30 น. และเลิกงาน 16.30 น. แต่พนักงาน

สามารถเปลีย่นแปลงเวลาไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัปจัจยั

ต่างๆ เช่น การจราจร  หน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นต้น โดยมี

เงือ่นไขใหต้อ้งท�างานแตล่ะวนัครบตามจ�านวนชัว่โมงทีก่�าหนดไว ้

ที่ส�าคัญต้องไม่เสียงาน

•	Telework  เป็นการอนุญาตให้พนักงานท�างานนอก

สถานที่ได้ โดยไม่ต้องมานั่งท�างานประจ�าในที่ท�างาน การท�างาน

ลักษณะน้ีต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เป็นเคร่ืองมือ

ช่วยในการติดต่อ สื่อสาร และวัดผลด้วยความส�าเร็จของงาน

ที่มอบหมาย พนักงานสามารถท�างานนอกสถานที่ได้ 1 วัน ใน

สัปดาห์ โดยต้อง login เข้ามาในระบบที่วางไว้เพื่อแจ้งให้ทราบ

ถงึสถานะการท�างานตามเงือ่นไข  และท�าใหส้ามารถสือ่สารถงึกนั

ได้เมื่อมีงานเร่งด่วน
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•	Compressed workweek  การบีบอัดเวลาท�างาน 

หมายถึง การให้พนักงานสามารถท�างาน โดยนับเวลาท�างานรวม

ต่อสัปดาห์ให้ครบตามที่ก�าหนดไว้ เช่น ก�าหนดให้ต้องท�างาน 40 

ชั่วโมงต่อสัปดาห์   พนักงานสามารถเลือกใช้สิทธิในการก�าหนด

เวลาท�างานของตนเองในแตล่ะวนัได ้ บางคนอาจขอท�างานวนัละ 

10 ชัว่โมง ซึง่จะท�างานเพยีงแค ่4 วนัตอ่สปัดาห ์กไ็ด ้ แตเ่มือ่รวม

เวลาท�างานทั้งหมดแล้วต้องครบถ้วนตามที่ก�าหนด

ความคิดของการท�างานที่ยืดหยุ่นเหล่านี้  เป็นผลมาจาก

การให้ความส�าคัญของการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตส่วน

ตัว และชีวิตการท�างานมากขึ้น (work-life balanced) นั่นเอง 

อย่างไรก็ตาม หากมองโลกในแง่ดี การบริหารงานแบบยืดหยุ่นนี้

ช่วยให้พนกังานรูส้กึว่าสามารถท�างาน และใช้ชวีติได้อย่างสะดวก

มากขึ้น แต่ในทางกลับกัน ส�าหรับพนักงานที่ขาดวินัยในตนเอง 

อาจท�าให้คนกลุ่มนี้มองในมุมของความสบายอย่างเดียว โดยไม่

ค�านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานที่ให้กับองค์การเลย

ก็เป็นได้  พวกเขาอาจขอท�างานวันละ 10 ชั่วโมง เพื่อจะได้มี

วันหยุดเพิ่มข้ึน  แต่แท้จริงแล้ว แต่ละวันท�างานจริงๆ แค่ 5-6  

ชั่วโมงเท่านั้น ถ้าเป็นเช่นน้ี การวางระบบให้มีความยืดหยุ่นใน

การท�างานจะยิ่งท�าให้องค์การยุ่งยากมากขึ้น เพราะเงื่อนไขของ

ระบบการท�างานแบบยืดหยุ่นต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบ 

และความมีวินัยอย่างสูงของพนักงาน รวมทั้งรูปแบบลักษณะ

งานแต่ละประเภทด้วย 

ความยืดหยุ่นมิใช่จะมีแต่เรื่องเวลาและสถานที่ท�างาน

เท่านั้น ยังมีความยืดหยุ่นด้านอื่นอีก เช่น ความยืดหยุ่นด้าน

สวัสดิการ การท�าเรื่องน้ีขึ้นมามีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของพนักงาน ตาม  life style  ของแต่ละคน ในแต่ละ 

generation ที่ไม่เหมือนกัน นอกจากนี้  สถานภาพของพนักงาน

ยังเป็นปัจจัยส�าคัญด้วย เช่น คนโสดอาจมองว่าตัวเองเสียเปรียบ

ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการ เมื่อเทียบกับคนที่มี

ครอบครัว  คน  Gen Y  ชอบสวัสดิการที่เป็นตัวเงินมากกว่าตัว

สวสัดกิาร   ดงันัน้ การมรีะบบสวสัดกิารเดยีวส�าหรบัพนกังานทกุ

คน  จงึไมใ่ชส่ิง่ทีด่ทีีส่ดุ องคก์ารควรเปดิโอกาสใหพ้นกังานไดม้ทีาง

เลือกสวัสดิการที่เหมาะสมกับตัวเอง แทนที่จะไปเพิ่มสวัสดิการ

แบบเดียวกันให้กับทุกคน  ส�าหรับแนวทางการจัดสวัสดิการ

ยืดหยุ่น หรือ  Cafeteria benefits   ให้แก่พนักงาน จ�าเป็นต้อง

พจิารณาส่วนประกอบทีส่�าคัญ เช่น ความสามารถในการจา่ยของ

องค์การ  โครงสร้างบุคลากร  กฎ ระเบียบ เพื่อมิให้เกิดปัญหา

ตามมาในภายหลัง การปรับเปล่ียนระบบงานเช่นนี้ ภาคเอกชน

จะสามารถท�าได้ง่ายและคล่องตัวกว่าภาคราชการ 
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ตัวอย่างแนวทางการจัดสวัสดิการยืดหยุ่น อาจประกอบ

ด้วย  4 ส่วน ดังนี้

1.  Core benefits เปน็สวสัดกิารพืน้ฐานทีพ่นกังานไดร้บั 

เชน่ คา่รกัษาพยาบาล  คา่เลา่เรยีนบตุร เงนิชว่ยเหลือบตุร เปน็ตน้

2.  Flexi points เป็นคะแนนท่ีให้พนักงานสะสมและน�า 

ไปเ ลือก ซ้ือสวัสดิการเ พ่ิม เช่น ถ้าผลปฏิบัติงานอ ยู่ใน

ระดับดีเย่ียม จะได้ 100 คะแนน พนักงานท่ีมีอายุงานต้ังแต่ 

3 ปีข้ึนไป จะได้ 200 คะแนน หรือให้พนักงานสามารถน�า 

จ� านวนวันพัก ผ่อนมาเป ล่ียน เ ป็นคะแนนไ ด้ตามก� าหนด 

เหล่าน้ี เป็นต้น วิธีคิด เช่น ถ้าพนักงานมีเงินเดือน 10,000 บาท 

มีวันพักผ่อนเหลือ 3 วัน จะหาคะแนน Flexi pointsได้ ดังน้ี 

 

 

    - หาคะแนนต่อวัน =  อัตราเงินเดือนเฉลี่ยต่อวัน * 0.75 

                  = 333.33  * 0.75 

      = 249.99  

    - Flexi points     = คะแนนต่อวัน * จ�านวนวันท่ีจะแลก                      

      =   249.99 * 3                      

                            =  749.9      คะแนน 

น�าค่าคะแนนที่ได้ไปเก็บเป็นคะแนนสะสม เพื่อแลก

สวัสดิการทางเลือกต่อไป

3. Optional benefits ก�าหนดสวัสดิการเพิ่มจาก

สวัสดิการพื้นฐานเพื่อให้พนักงานเลือก เช่น

สวัสดิการพื้นฐาน สวัสดิการที่เลือกเพิ่ม Flexi_points

ประกันอุบัติเหตุ  10,000  บาท

ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน  1,500  บาท

ค่าเล่าเรียนบุตร  100  บาท

ประกันอุบัติเหตุ  30,000  บาท

ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน  3,000  บาท

ค่าเล่าเรียนบุตร  150  บาท

1,000  คะแนน

1,500  คะแนน

1,500  คะแนน
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4. Flexible spending account เป็นบัญชีส�าหรับ

บันทึกคะแนนส่วนที่เหลือจากการซื้อเพิ่ม สามารถน�าไปเบิกคืน

ไดไ้ตรมาสละครัง้ ซ่ึงหนว่ยงานสามารถจา่ยคนืเปน็เงนิสดในบญัชี

เงินเดือนพนักงานโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

โดยทั่วไป คน Gen Y  มักจะเลือกโปรแกรมสวัสดิการที่

มีผลตอบแทนท่ีเป็นอัตราเงินเดือนท่ีสูง เพราะมองว่าสวัสดิการ

ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้ ยกตัวอย่าง เช่น บริษัทหน่ึงจัดสวัสดิการ

ออกเป็นสองแบบ คือ สวัสดิการแบบ ก. และสวัสดิการแบบ ข. 

เพื่อให้พนักงานเลือก โดยสวัสดิการแบบ ก. จะก�าหนดเงินเดือน

สูงกว่าแบบ ข. และได้รับสวัสดิการ เช่น ค่ารักษาพยาบาล  ไม่

เกิน  5,000 บาท ส่วน แบบ ข. พนักงานจะได้รับเงินเดือนน้อย

กว่าสวัสดิการแบบ ก. แต่มีสวัสดิการมากกว่า ก. โดยได้รับใน

วงเงินไม่เกิน  10,000 บาท ผลการส�ารวจพบว่า คนส่วนใหญ่

เลือกสวัสดิการ แบบ ข. มากกว่าแบบ ก. เพราะเมื่อมาค�านวน

สิทธิประโยชน์ในรูปตัวเงินแล้วจะได้มากกว่า  ดังนั้น การบริหาร

งานแบบยืดหยุ่นจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามส�าหรับคนรุ่นใหม่ใน

ยุคปัจจุบัน 

การจดัสวสัดกิารแบบยดืหยุน่ เป็นการยกระดับมาตรฐาน

การบริหารจัดการด้านสวัสดิการ เพื่อตอบสนองความต้องการที่

หลากหลายของคนต่างวยัทีม่ลีกัษณะแตกต่างกนั   การเปิดโอกาส

ให้พนักงานสามารถเลือกรับผลประโยชน์ที่เหมาะสมกับตนเอง 

ย่อมท�าให้เกิดความรู้สึกที่ดีกับองค์การ  สร้างความผูกพัน และ

รกัษาพนกังานทีเ่ป็นคนด ี คนเก่ง ให้อยูก่บัองค์การได้ นอกจากนี้ 

ยังเป็นกลยุทธ์หน่ึงที่สามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาร่วมงาน 

ท�าให้องค์การมีความสามารถและได้เปรียบในเชิงแข่งขันต่อไป

ในอนาคต  เสมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัว 
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Kyocera พยายามผลติสมาร์ตโฟนทีส่ามารถใช้งานได้ทกุ

ที่ เน้นวัสดุที่ทนทาน กันน�า้อย่าง Bear Grylls ที่เรียก Brigadier 

ล่าสุด บริษัทพยายามพัฒนารุ่นต้นแบบที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ซึ่งจะท�าให้ชาร์จได้ทุกที่ ถ้าไม่มืดและฟ้าไม่ครึ้มเกินไป

Kyocera น�าเสนอต้นแบบนี้ในงาน Mobile World 

Congress ที่ Barcelona โดยแนวคิด คือ ให้หน้าจอแปลง

แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไปใช้ในแบตเตอรี่ ซ่ึงใช้แผงรับแสง

อาทิตย์แบบโปร่งใสและวางไว้ด้านบน หรือด้านล่างของจอ 

touchscreen โดยบริษัทชื่อ Sunpartner คิดค้นชั้นของจอที่จะ

เป็นตวัแปลงพลงังาน เรยีกว่า Wysips เชือ่มต่อเข้ากบัชปิทีแ่ปลง

แสงอาทิตย์เป็นพลังงานเพื่อไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่                                   

Wysips สามารถผลติพลงังานแสงอาทติย์ได้ 5 มลิลวิตัต์-

พีก/ตารางเซนติเมตร และบริษัทจะพัฒนาเพิ่มอีกเป็นเท่าตัวใน

การพัฒนาวัสดุรุ่นต่อไป ความหนาของชั้นนี้เพียง 0.1 มิลลิเมตร 

ท�าให้ง่ายต่อการน�าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์โดยไม่ท�าให้

การออกแบบเสียหาย

Sunpartner บอกว่า เทคโนโลยนีีส้ามารถท�าให้โทรศพัท์

ใช้งานได้นานเท่าที่ยังมีแสงอาทิตย์ โดยจุดแข็งเรื่องนี้น่าจะน�า

มาจ�าหน่ายให้กับคนที่ต้องใช้โทรศัพท์ไปในที่ต่างๆ จะท�าให้ไม่มี

ปัญหาเรื่องแบตเตอรี่หมด

เอกสารอ้างอิง

Mack, E., 2015. Display of Kyocera’s smartphone prototype soaks up solar power. [online]. Available at: http:// 

          www.gizmag.com/kyocera-smartphone-concept-solar-display/36354/, [accessed 10 March 2015].

บุญศิริ ศรีสารคาม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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 หน้าจอ Kyocera  
  สมาร์ตโฟนต้นแบบ 
  รับพลังงานแสงอาทิตย์
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วิศวกรกลุ่มหนึ่งช่วยกันพัฒนาปลอกแขนพลาสติกใช้

พลงังานจากแสงอาทติย์ไว้ใช้วดัอณุหภมูร่ิางกายของผู้สวมใส่ โดย

นาย Takao Someya อาจารย์จากมหาวิทยาลัยโตเกียว หัวหน้า

ทีมวิศวกรผู้พัฒนาอธิบายว่า ผู้ใช้สามารถตั้งค่าอุณหภูมิเริ่มต้น

ที่เครื่องได้ และให้มีเสียงเตือนเมื่ออุณหภูมิขึ้นสูงเกินไป เครื่อง

นี้สามารถใช้ได้ท้ังสวมไว้ด้านนอก-ด้านในเสื้อผ้า ปลอกแขนยัง

สามารถดัดแปลงให้ใช้กับการตรวจวัดสัญญาณชีพอย่างอื่นได้ 

เช่น การเต้นของหัวใจ

 

 เครื่องตรวจจับการเป็นไข้เป็นเครื่องต้นแบบแรก จึง

ยังจะไม่มีใช้ในโรงพยาบาลหรือจ�าหน่ายตามร้านขายยาในเร็วๆ 

นี้ เพราะอยู่ระหว่างการพัฒนา อย่างไรก็ตาม การคิดค้นนี้เป็น

ความส�าคัญอย่างมากทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ตัวเครื่องมีน�า้หนัก

เบาและยดืหยุน่ ปรบัได้ ซึง่แตกต่างจากเครือ่งรปูแบบอืน่ๆ ซึง่เป็น

ความพยายามในการพฒันาอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ให้สามารถสวม

ใส่หรือเป็นส่วนหนึ่งของเสื้อผ้าเพื่อสามารถใช้ติดตัวได้ง่ายตลอด

วัน

 

 ข้อดีอีกอย่างของปลอกแขนนี้ คือ การใช้แผงวงจร

พลังงานจากวัสดุอินทรีย์ที่ท�าจากคาร์บอน (carbon-based 

organic) ซึง่แม้ว่าประสทิธภิาพจะไม่ดเีท่าพวกเหลก็หรอืซลิคิอน 

แต่สามารถงอและยืดได้ ซึ่งเหมาะกับการท�าเป็นปลอกแขน

ให้สวมใส่ และยังใช้ร่วมกับพลาสติกที่อ่อนตัวเพื่อเป็นตัวรอง

ปลอกแขน นอกจากนั้น วัสดุอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (organic 

electronics) ยังราคาถูกและผลิตง่าย ทีมวิศวกรใช้วิธีพิมพ์ส่วน

ประกอบของปลอกแขนลงบนพลาสติกโดยใช้เครื่องพรินเตอร์ 

inkjet

เอกสารอ้างอิง

Diep, F., 2015. A solar panel you wear on your arm. [online]. Available at: http://www.popsci.com/solar-panel- 

          you-can-wear-your-arm, [accessed 10 March 2015].

สวมใส่แผงโซลาเซลล์ที่แขน  
ช่วยควบคุมชีพจรผู้ใส่ 
อย่างต่อเนื่อง
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 ส่วนประกอบของน�้ามันมะกอกบริสุทธ์ (Extra virgin 

olive oil) ที่เรียกว่า oleocanthal เป็นที่รู้กันว่า มีองค์ประกอบ

ทีส่ามารถท�าลายเซลล์มะเรง็ในร่างกายมนษุย์ได้ แต่กระบวนการ

นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรยังไม่เป็นที่เข้าใจกัน ตอนนี้ ทีมนักวิจัยได้ค้น

พบว่า  oleocanthal ช่วยท�าลายเซลล์มะเร็ง โดยไม่ไปท�าร้าย

เซลล์ที่แข็งแรงอยู่ด้วย

  

 Paul Breslin อาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์โภชนาการ

จากมหาวิทยาลัย Rutgers อธิบายว่า oleocanthal ท�าลาย

เซลล์มะเร็งโดยจัดการกับโปรตีนตัวหลักของเซลล์มะเร็ง

ที่กระตุ ้นกระบวนการตายของเซลล์ เป็นกระบวนการซึ่ง

ท�าให้เกิดการท�างานของเซลล์ด ้วยตัวเองโดยท�าให้สมดุล

ของไอออนของเยื่อหุ ้มเซลล์เสียหาย เพื่อเป ็นการตรวจ

สอบแนวคิดนี้  เขาได้ร ่วมท�าการวิจัยกับ David Foster 

และ Onica Legendre นักชีววิทยาด้านมะเร็งจาก New 

York City’s Hunter College เพื่อศึกษาให้ละเอียดขึ้น  

 สิ่งที่ค้นพบและท�าให้นักวิทยาศาสตร์แปลกใจ คือ 

ความเร็วในการท�าลายเซลล์มะเร็งของ oleocanthal ซึ่ง

สามารถท�าลายเซลล์มะเร็งได้ภายใน 30 นาที-1 ชั่วโมง ในขณะ

ที่กระบวนการตายของเซลล์ (appotosis) ต้องใช้เวลาระหว่าง 

16-24 ชั่วโมง ถึงจะมีผล ท�าให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า ยังมีปัจจัย

อื่นที่ช่วยปฏิกิริยาดังกล่าว

ส่ิงที่พวกเขาค้นพบ คือ oleocanthal บุกเข้าไปใน 

vesicles ของเซลล์มะเร็ง ซึ่งเป็นส่วนที่เก็บกักของเสียของเซลล์ 

จากการเจาะส่วนนี ้ท�าให้มกีารสร้างเอนไซม์ทีม่ผีลท�าให้เซลล์ตาย

 

 นอกจากนัน้ ยงัพบว่า oleocanthal จะไม่เข้าไปท�าลาย

เซลล์ทีแ่ขง็แรง แต่ระหว่างการท�างานของ oleocanthal จะท�าให้

วงจรชวีติของเซลล์หยดุท�างานชัว่คราว แต่หลงัจาก 24 ชัว่โมง จะ

กลับมาเป็นปกติ

 

 อย่างไรก็ตาม การทดลองน้ียังเป็นการทดลองในห้อง

ปฏิบัติการ ก�าลังจะมีการทดลองในสิ่งมีชีวิตต่อไป

เอกสารอ้างอิง

Lavars, N., 2015. Olive oil ingredient leads cancer cells to their death. [online]. Available at:  http://www.gizmag. 

          com/olive-oil-ingredient-cancer-cell-death/36180/, [accessed 10 March 2015].

น�า้มันมะกอกช่วยฆ่าเซลล์มะเร็ง
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อุจจาระของคนหนึ่งใช้เป็นพลังงานในรถของอีกคนหนึ่ง

ได้ รถบัสชีวภาพของ Geneco ใช้พลังงานจากก๊าซที่ผลิตมาจาก

ขยะมูลฝอย

 

 ในขณะท่ีระบบขนส่งทัว่โลกพยายามปรบัตวัเพือ่ให้เป็น

มติรต่อสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะเรือ่งการใช้พลงังาน รถบสัในเกาหลี

และสหราชอาณาจกัร เป็นตวัอย่างในการใช้พลงังานไฟฟ้าจากใต้

พื้นถนน รถบัสแบบชีวภาพยังปล่อยก๊าซพิษน้อยกว่าเครื่องยนต์

ดีเซลแบบเดิม และยังใช้พลังงานจากท้องถ่ิน ไม่ต้องน�าเข้าจาก

ต่างประเทศ

 

 ระบบขนส่งแบบก๊าซมีบทบาทอย่างมากในการช่วย

ปรับปรุงสภาพคุณภาพของอากาศในสหราชอาณาจักร แต่รถ

บัสชีวภาพจะท�าได้มากกว่านั้น เพราะวัตถุดิบที่จะน�ามาใช้ท�า

พลังงานมาจากคนในพื้นที่นั้นๆ รวมถึงคนที่อยู่บนรถบัสเองด้วย

ก็เป็นได้ โดยการใช้ก๊าซชีวภาพ biomethane ช่วยให้การใช้

พลังงานแบบยั่งยืน และลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิม

  

 ก๊าซชวีภาพทีใ่ช้บนรถบสันีพ้ฒันาโดย Bristol Sewage 

Treatment Work จากสิ่งปฏิกูล 75 ล้านลูกบาศก์เมตร (2,650 

ล้านลูกบาศก์ฟุต) และขยะจากอาหาร 35,000 ตัน ผ่าน

กระบวนการแปรรูปที่เรียกว่า กระบวนการย่อยสลายแบบไร้

อากาศ (Anaerobic Digestion) ซึง่ใช้จลุนิทรย์ีย่อยขยะเป็นก๊าซ

ชีวภาพ 17 ล้านลูกบาศก์เมตร (600 ล้านลูกบาศก์ฟุต) ต่อปี ซึ่ง 

Geneco ระบุว่า รถบัสชีวภาพนี้วิ่งได้ 300 กิโลเมตรต่อแก๊สเต็ม 

1 ถัง โดยรถนี้ได้เริ่มวิ่งใน Bristol เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 

ค.ศ. 2014 เป็นครั้งแรกในสหราชอาณาจักร

เอกสารอ้างอิง
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สหราชอาณาจักรพัฒนา  
“รถบัสพลังอุจจาระ”
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รักษาพันธุ์พืช

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์สุพจนีย์ พัดจาด

อาจารย์ณัฐพงศ์ ม่วงบุญ

ผู้วิจัย

เด็กชายณัฐวัฒน์ สุวรรณาภรณ์

เด็กชายคเณศ เกตุแก้ว

เด็กหญิงเกร็ดดาว เล้าชัยวัฒน์

เด็กหญิงสกุลภรณ์ ไชยวงศ์

เด็กหญิงพรชนก เนตรแก้ว

โรงเรียนเทศบาลเพชรวิทย์

เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 63000

เครื่องมือมหัศจรรย์

ที่มาและความส�าคัญ

	 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก	

ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศจึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม	ซึ่ง

เป็นอาชีพหลักและสร้างรายได้ให้กับประเทศ	พืชผลที่ประชากร

ส่วนใหญ่ปลูกกันมาก	เช่น	ข้าวโพด	ข้าวเปลือก	ฯลฯ	แต่ในขณะ

เดียวกัน	 เกษตรกรก็ยังประสบปัญหากับผลผลิตทางการเกษตร

ถูกศัตรูพืชบุกรุกเข้าท�าลาย

	 ผู้จัดท�าโครงงานเห็นว่า	 จะท�าให้อย่างไรให้เกษตรกร

ประสบปัญหาให้น้อยที่สุด	เพื่อรักษาผลผลิตทางการเกษตร

	 คณะผูจ้ดัท�าโครงงานได้คดิท�าเครือ่งมอืทีช่่วยเตอืนภยั	

เมื่อมีศัตรูพืชบุกรุกเข้ามาใกล้ผลผลิต
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วัตถุประสงค์

1.	เพื่อป้องกันการสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากมี

นกมาขโมยกิน

2.	เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนมาดูแลพืชผลทางการ

เกษตรที่เก็บเกี่ยวมาเก็บไว้

3.	เพื่อให้สัตว์ที่เข้ามาในพื้นที่ได้ยินเสียงเตือนกลัวและหนีไป

4.	เพื่อป้องกันนกท่ีอาจจะติดเช้ือไข้หวัดนกเข้ามาในพื้นที่ที่

ติดตั้ง	sensor	สามารถตรวจจับได้

หลักการท�างานของเครื่องมือ

	 เมื่อน�าวงจรไปติดตั้ง	 โดยจ่ายไฟ	DC	12	โวลต์	 ให้แก่

วงจร	และน�า	sensor	PIR	ซึ่งวัดความสูงจากพื้น	10	เซนติเมตร	

ความยาวของรัศม	ี300	เซนติเมตร

	 เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว	 หลักการท�างานของเครื่อง	

คือ	 เมื่อมีนกเข้ามาในรัศมีของตัว	 sensor	 ซึ่งมีหน้าที่ตรวจจับ

ความเคลื่อนไหว	 วงจรก็จะท�างานโดยการส่งเสียงออกมา	 เมื่อ

นกได้ยินจะตกใจหนีไป

ขัน้ตอนการด�าเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 	ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

	 ข้อมูลที่จะต้องศึกษามีดังต่อไปนี้

	 1.	 พื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

	 2.	 หลักการท�างานและการใช้งาน	 PIR	 (Passive	

Infrared)	Sensor

ขั้นตอนที่ 2		ออกแบบวงจร

	 วงจรที่ใช	้ คือ	 วงจรตรวจจับความเคลื่อนไหว	 โดย

ใช้	PIR	Sensor	ดังแสดงในรูปที่	1

ขั้นตอนที่ 3		ทดลองประกอบวงจร

	 ในการทดลองท�าได้โดยทดลองบนบอร์ดทดลอง

ก่อนที่จะประกอบลงแผ่นจริง	ดังแสดงในรูปที่	2

ขั้นตอนที่ 4		ท�าวงจรจริง

	 วงจรจริงที่ได้มีลักษณะดังแสดงในรูปที่	3

ขั้นตอนที่ 5		ทดสอบการท�างาน

	 ติดตั้งเพื่อทดสอบการท�างานโครงงาน	 ดูลักษณะ

การท�างานของ	PIR	Sensor	และการท�างานของเสียง

ขั้นตอนที่ 6		ประกอบวงจรเข้ากับแบบที่วางไว้

	 เม่ือทดสอบและแก้ไขจนเป็นท่ีพอใจแล้ว	 ก็น�า

ไปติดตั้งในสถานท่ีจริงเพื่อทดสอบการท�างานครั้งสุดท้าย	

ดังแสดงในรูปที่	4
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ประโยชน์ของ PIR

	 ใช้ดักจับความเคล่ือนไหว	 สามารถน�าไปประยุกต์

ใช้งานได้หลายรูปแบบ	เช่น	สามารถน�าไปดักจับขโมย	หรือผู้

บุกรุกที่เข้ามาในบริเวณบ้าน	 โดยที่ไม่ต้องมีใครเฝ้าอยู่ตลอด	

หรือจะน�าไปใช้เป็นตัวตรวจจับคนเดินเข้าออกผ่านประตู	

เพื่อให้ประตูเปิด-ปิด	อัตโนมัติโดยต่อเอาต์พุตเข้ากับตัวรีเลย์

หลักการท�างานของ PIR

	 PIR	 เป็นอุปกรณ์ส�าหรับดักจับความเคล่ือนไหว

ที่มีชื่อเต็มว ่าไพโรอิเล็กตริก	 เป ็นอุปกรณ์จ�าพวกพาสซีฟ	

อินฟราเรดเซนเซอร์	 (Passive	 Infrared	 Sensor-PIR)	 โดยมี

กระบวนการท�างานคือ	 เมื่อตรวจจับพบความเปล่ียนแปลง

ของรังสีอินฟราเรดท่ีแผ่ออกมาในตัวคนหรือสัตว์	 ในขณะท่ีมี

การเคลื่อนไหวของสัตว์	 จะมีรังสีความร้อนแผ่ออกมาจากตัว

ในปริมาณที่แน่นอน	 เมื่อเกิดการเคลื่อนไหวหรือเคล่ือนที่ก็จะ

ท�าให้อุณหภูมิในบริเวณนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง	 ส่งผลให้คล่ืน

รังสีความร้อนท่ีว่าน้ีแผ่กระจายออกมา	 อันเป็นแถบความถี่ใน

ย่านอินฟราเรดพอดี	 ภายใน	 PIR	 ประกอบด้วยเลนส์ท่ีเรียกว่า

ฟรีสเนลเลนส์	 (Fresnel	 lenses)	 ซ่ึงเป็นเลนส์ที่มีขนาดเล็ก

จ�านวนมาก	 เพื่อสร้างแพตเทิร์นการแทรกสอด	 (interfered)	

ของแสงย่านอินฟราเรด	ขณะที่ยังไม่มีใครเข้ามาในรัศมี	รูปแบบ

การแทรกสอดของแสงนั้น	 จะมีแพตเทิร์นหยุดนิ่งคงที่	 แต่

เมื่อวัตถุนั้นมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น	 แพตเทิร์นการแทรกสอด

ของคลื่นแสงท่ีปรากฏบนตัวเซนเซอร์	 PIR	 ก็จะเปลี่ยนไปเป็น

สัญญาณไฟฟ้า	 ตามการเคลื่อนไหวนั้นออกมาทางขาของนก	

เอาต์พุตที่ได้จะถูกป้อนเข้าสู ่ไอซี	 MPCC	 เพื่อท�าการขยาย

สัญญาณต่อ

สรุปผลการท�าโครงงาน

	 การท�างานของตัว	 Sensor	 สามารถตรวจจับความ

เคล่ือนไหวของนก	 โดยการตรวจจับรังสีอินฟราเรดที่แผ่ออก

มาจากตัวสัตว์	 และจะท�างานโดยการส่งเสียงออกมา	 จากการ

ศึกษาพบว่า	 ถ้าจะเพิ่มพื้นที่ในการท�างานให้ครอบคลุมมากยิ่ง

ขึ้นก็ต้องเพิ่ม	 Sensor	 และลักษณะของเสียงของตัว	 Sensor	

ดังพอที่จะขับไล่นกที่มากินพืชผลทางเกษตรให้ตกใจแล้วบิน

หนีไป	

SHOPPINGMall
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อมรรัตน์ ทองน้อย 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

อ่านฉลากได้ประโยชน์ ห่างไกลโรค มีสุขภาพดี ตัว

หนังสือและตัวเลขท่ีอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมโดยสีของข้อความเป็น

สีเดียวกันและตัดกับสีพื้นกรอบ แสดงชนิดและปริมาณของสาร

อาหารเรียกว่า ฉลากโภชนาการ ต้องแสดงข้อความเป็นภาษา

ไทยหรือจะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ มี 2 รูปแบบ คือ กรอบ

ข้อมลูโภชนาการแบบเตม็ เป็นฉลากทีแ่สดงชนดิและปรมิาณสาร

อาหารทีส่�าคญั 15 รายการ ทีค่วรทราบ (ดงัแสดงในส่วนที ่2 ของ

รปูที ่1 หรอืล�าดบัที ่1-15 ในตารางที ่1) และแบบย่อ กรอบข้อมลู

โภชนาการแบบย่อ แสดงเมือ่สารอาหารทีบ่งัคบัในกรอบแบบเตม็

ตั้งแต่ 8 รายการขึ้นไป มีปริมาณน้อยมาก จนถือว่าเป็นศูนย์ (ดัง

แสดงในล�าดับที่ 1, 3, 6, 7, 9, 10 ในตารางที่ 1)

ฉลากอาหารและฉลากโภชนาการแตกต่างกนัอย่างไร? 

ฉลากอาหารเป็นฉลากที่บอกข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ช่ืออาหาร 

สถานที่ผลิต  ชื่อผู้ผลิตหรือผู้น�าเข้า ส่วนผสม ค�าแนะน�าการ

บริโภค ค�าเตือน วัน เดือน ปี ที่ผลิตและวันหมดอายุ ส่วนฉลาก

โภชนาการเป็นการแสดงข้อมลูโภชนาการบนฉลากปกตใินรปูของ

ชนดิและปรมิาณของสารอาหาร อยูภ่ายในกรอบข้อมลูโภชนาการ

และยงัรวมถงึข้อความกล่าวอ้างทางโภชนาการ เช่น แคลเซยีมสูง 

เสริมวติามนิซ ีทัง้นี ้เนือ่งจากส�านกังานคณะกรรมการอาหารและ

ยา ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที ่182) พ.ศ. 2541 

เรือ่งฉลากโภชนาการ โดยทีเ่ป็นการสมควรก�าหนดให้มกีารแสดง

ฉลากโภชนาการเพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชน อันเป็นการคุ้มครอง  

ผู้บริโภคทางด้านอาหารและโภชนาการ ตามพระราชบัญญัติ

อาหาร พ.ศ. 2522 โดยมผีลบงัคบัใช้ ตัง้แต่วนัที ่8 ธนัวาคม 2541 

และประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที ่219) พ.ศ. 2544 เรือ่ง

ฉลากโภชนาการ (ฉบบัที ่2) ให้อาหารต้องแสดงฉลากโภชนาการ 

คือ อาหารที่มีการกล่าวอ้างทางโภชนาการ อาหารที่มีการใช้

คุณค่าในการส่งเสริมการขาย อาหารที่ระบุกลุ่มผู้บริโภคในการ

ส่งเสริมการขาย และอาหารตามที่ส�านักคณะกรรมการอาหาร

และยา ประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

อาหารที่มีการกล่าวอ้างทางโภชนาการ  หมายถึง 

อาหารที่แสดงข้อมูลทางโภชนาการบนฉลากเก่ียวกับชนิดหรือ

ปริมาณ สารอาหาร ปริมาณสารอาหารโดยเปรียบเทียบหรือ

หน้าที่ของสารอาหาร แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงอาหารท่ีมีการกล่าวอ้าง

ทางโภชนาการเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุขว่าด้วยเรื่องนั้นๆ

อาหารทีม่กีารใช้คณุค่าในการส่งเสรมิการขาย  หมายถงึ 

อาหารที่มีการน�าข้อมูลเกี่ยวกับคุณประโยชน์หรือหน้าที่ของตัว

ผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ หรือสารอาหารอย่างหนึ่งอย่างใดของ

ผลิตภัณฑ์ ที่มีต่อร่างกายหรือสุขภาพ มาใช้เพื่อประโยชน์ในการ

ส่งเสริมการขาย

อาหารทีร่ะบกุลุม่ผูบ้รโิภคในการส่งเสรมิการขาย  หมายถงึ

อาหารที่มุ่งจะใช้กับกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มวัยเรียน 

กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงอาหารที่มี

การระบกุลุม่ผูบ้รโิภคเพือ่ปฏบิตัใิห้เป็นไปตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุขว่าด้วยเรื่องนั้นๆ

ฉลาดกับฉลาก (โภชนาการ)

เงื่อนไขการแสดงกรอบข้อมูลโภชน
าการ

1. แสดงตามรูปแบบที่ก�าหนด โดยสีของพื้นให้ใช้สีเดียวกัน 

และสขีองข้อความในกรอบเป็นสเีดยีวกนัและตดักับสพีืน้กรอบ

2. แสดงข้อมลูพลงังานและสารอาหารทกุรายการตามทีก่�าหนด

ในแต่ละแบบ แม้ว่าจะเป็นปริมาณที่น้อยมากจนถือเป็นศูนย์

3. แสดงข้อมูลของสารอาหารอื่นที่มีอยู่ในบัญชี Thai RDI 

(บัญชีหมายเลข 3)

4. แสดงข้อมูลสารอาหารที่มีการเติมในผลิตภัณฑ์

5. สารอาหารที่ไม่มีในบัญชี Thai RDI (บัญชีหมายเลข 3) ให้

แสดงชนิดและปริมาณสารอาหารนอกกรอบข้อมูลโภชนาการ

เกร็ดเทคโน
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รูปที่ 1 ข้อมูลโภชนาการ

 เกร็ดเทคโน
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อ่านฉลากเป็นและประโยชน์ที่ได้รับ

ส่วนที ่ 1 : แสดงข้อมูลหนึ่งหน่วยบริโภค เป็นปริมาณอาหารที่ผู้ผลิตแนะน�าให้บริโภคได้หมดในหนึ่งครั้ง จะ

แสดงให้เห็นทั้งหน่วยครัวเรือน เช่น ชิ้น กล่อง กระป๋อง ถ้วย และแก้ว แล้วตามด้วยน�้าหนักเป็นกรัมหรือปริมาตรเป็น

มิลลิลิตร และจ�านวนหน่วยบริโภคต่อภาชนะบรรจุ เป็นจ�านวนครั้งของการบริโภคที่มีในหนึ่งหน่วยภาชนะบรรจุ

ส่วนที ่ 2 : แสดงไว้ 3 ช่วง (กรอบข้อมูลโภชนาการรูปแบบเต็มตามรูปที่ 1) 

ช่วงท่ี 1 แสดงคณุค่าทางโภชนาการต่อหนึง่หน่วยบรโิภค และแสดงข้อมลูโภชนาการ 2 รายการ คอื พลงังาน

ทั้งหมดและพลังงานจากไขมัน หน่วยเป็นกิโลแคลอรี

ช่วงท่ี 2 แสดงปริมาณสารอาหาร 8 รายการ ได้แก่ ไขมันทั้งหมด ไขมันอิ่มตัว คอเลสเตอรอล โปรตีน 

คาร์โบไฮเดรตทัง้หมด ใยอาหาร น�้าตาล และโซเดยีม ซึง่บอกหน่วยเป็นปรมิาณต่อหนึง่หน่วยบรโิภค ร้อยละของปรมิาณ

ที่แนะน�าต่อวัน และจะเชื่อมโยงกับปริมาณที่แนะน�าต่อวันในส่วนที่ 3

และช่วงที่ 3 แสดงปริมาณสารอาหาร 5 รายการ ได้แก่ วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 แคลเซียม และ

เหลก็ ซึง่บอกหน่วยเป็นร้อยละของปรมิาณทีแ่นะน�าต่อวนั แต่ไม่แสดงปรมิาณต่อหน่วยหนึง่หน่วยบรโิภคเหมอืนช่วงท่ี 

2 พร้อมทั้งปริมาณที่แนะน�าต่อวันในส่วนที่ 3 ตัวอย่างเช่น วิตามินเอ ซึ่งอยู่ในช่วงที่ 3 แสดงเพียงร้อยละของปริมาณ

ที่แนะน�าต่อวันเท่ากับ 4% ขณะที่ไขมันทั้งหมดซึ่งอยู่ในช่วงที่ 2 แสดงร้อยละของปริมาณที่แนะน�าต่อวันเท่ากับ 6% 

และปริมาณต่อหนึ่งหน่วยบริโภคเท่ากับ 4 กรัม และในส่วนที่ 3 แสดงปริมาณที่แนะน�าต่อวันน้อยกว่า 65 กรัม

ท�าให้เกิดความสับสนในการอ่านฉลากโภชนาการในรายการที่อยู่ในช่วงที่ 3 ซึ่งปริมาณสารอาหาร 5 รายการ

ดังกล่าว หากประชาชนทั่วไปสนใจปริมาณที่แนะน�าต่อวัน ก็สามารถค้นคว้าหาข้อมูลในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบับที่ 182) พ.ศ. 2541 (บัญชีหมายเลข 3) หรือแสดงในตารางที่ 1 ตัวอย่างเช่น ในกรณีวิตามินเอในตารางที่ 1 มี

ปริมาณที่แนะน�าต่อวันเท่ากับ 800 ไมโครกรัม RE

ส่วนท่ี 3 : แสดงปริมาณสารอาหารที่คนไทยควรได้รับในหนึ่งวัน ส�าหรับผู้ที่ต้องการพลังงานวันละ 2000 

กิโลแคลอรี เป็นส่วนสุดท้ายซึ่งจะแสดงเหมือนกันทุกผลิตภัณฑ์

การตรวจสอบฉลาก หวาน มัน เค็ม เพื่อลดความเสี่ยงการเกิด
โรคและห่างไกลโรค

1. ตรวจสอบปริมาณพลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

2. ตรวจสอบปริมาณไขมันและไขมันอิ่มตัว (เป็นสาเหตุท�าให้คอเลสเตอรอลสูง

เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ)

3. ตรวจสอบปริมาณน�า้ตาล (เป็นสาเหตุของโรคอ้วน และเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน)

4. ตรวจสอบปริมาณโซเดียม (เสี่ยงต่อโรคความดันสูง)

เกร็ดเทคโน
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ตารางที่ 1  ปริมาณสารอาหารที่แนะน�าให้บริโภคประจ�าวันส�าหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) 

              (บัญชีหมายเลข 3)

ล�าดับที่ สารอาหาร
ปริมาณที่แนะน�าต่อวัน

(Thai RDI), หน่วย
แบบเต็ม แบบย่อ2

1. พลังงานทั้งหมด3  

2. พลังงานจากไขมัน3 P -

3. ไขมันทั้งหมด3 651 กรัม P P

4. ไขมันอิ่มตัว3 201 กรัม P -

5. คอเลสเตอรอล3 300 มิลลิกรัม  -

6. โปรตีน3 501 กรัม  

7. คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด3 3001 กรัม  

8. ใยอาหาร3 25 กรัม  -

9. น�า้ตาล3 รวมอยู่ในคาร์โบไฮเดรต P P

10. โซเดียม3 2,400 มิลลิกรัม P P

11. วิตามินเอ3 800 ไมโครกรัม RE4  -

12. วิตามินบี 13 1.5 มิลลิกรัม P -

13. วิตามินบี 23 1.7 มิลลิกรัม P -

14. แคลเซียม3 800 มิลลิกรัม P -

15. เหล็ก3 15 มิลลิกรัม P -

16. ไนอะซิน 20 มิลลิกรัม NE5

17. วิตามินบี 6 2 มิลลิกรัม

18. โฟเลต 200 ไมโครกรัม

19. ไบโอติน 150 ไมโครกรัม

20. กรดแพนโททินิก 6 มิลลิกรัม

21. วิตามินบี 12 2 ไมโครกรัม

22. วิตามินซี 60 มิลลิกรัม

23. วิตามินดี 5 ไมโครกรัม

24. วิตามินอี 10 มิลลิกรัม a-TE6

25. วิตามินเค 80 ไมโครกรัม

 เกร็ดเทคโน
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เอกสารอ้างอิง

กระทรวงสาธารณสุข. 2541. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ. 2541 เรื่องฉลากโภชนาการ. นนทบุรี: กระทรวง 

 สาธารณสุข.

ล�าดับที่ สารอาหาร
ปริมาณที่แนะน�าต่อวัน

(Thai RDI), หน่วย
แบบเต็ม แบบย่อ2

26. ฟอสฟอรัส 800 มิลลิกรัม

27. ไอโอดีน 15 ไมโครกรัม

28. แมกนีเซียม 350 มิลลิกรัม

29. สังกะสี 15 มิลลิกรัม

30. ทองแดง 2 มิลลิกรัม

31. โพแทสเซียม 3,500 มิลลิกรัม

32. แมงกานีส 3.5 มิลลิกรัม

33. ซีลีเนียม 70 ไมโครกรัม

34. ฟลูออไรด์ 2 มิลลิกรัม

35. โมลิบดินัม 160 ไมโครกรัม

36. โครเมียม 130 ไมโครกรัม

37. คลอไรด์ 3,400 มิลลิกรัม

หมายเหตุ: 
1 ปริมาณของไขมันทั้งหมด ไขมันอิ่มตัว โปรตีนและคาร์โบไฮเดรต ที่แนะน�าให้บริโภคต่อวัน คิดจากการเปรียบเทียบพลังงานที่ควร

ได้รับต่อวันเป็น 2,000 กิโลแคลอรี
2 แสดงเมื่อสารอาหารที่บังคับใบกรอบแบบเต็มตั้งแต่ 8 รายการขึ้นไป มีปริมาณน้อยมาก จนถือว่าเป็นศูนย์ 
3 ล�าดับที่ 1-15 เป็นสารอาหารที่บังคับต้องแสดงในกรอบข้อมูลโภชนาการแบบเต็ม
4 RE ย่อมาจาก Retinol Equivalent
5 NE ย่อมาจาก Niacin Equivalent
6 α-TE ย่อมาจาก α-Tocopherol Equivalent 

ตารางที่ 1  (ต่อ)

เกร็ดเทคโน
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การศึกษาและพัฒนา
วิธีการปรับสภาพเครื่องมือวัดอุณหภูมิประเภท 

Standard Platinum Resistance Thermometer

 บทน�า 

Standard Platinum Resistance Thermometer 

(SPRT) ดังแสดงในรูปที่ 1 เป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิที่มีคุณภาพ

และให้ความแม่นย�าในการวัดสูง อย่างไรก็ตาม SPRT จะมี

ราคาค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับเครื่องมือวัดอุณหภูมิประเภทอื่น 

จึงไม่เป็นที่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป ส่วนใหญ่จะใช้

เป็นมาตรฐานอ้างอิงส�าหรับภาคอุตสาหกรรมและมักนิยมใช้ใน

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ถึงแม้ว่า SPRT จะเป็นเครื่องมือวัด

อุณหภูมิที่มีคุณภาพสูง แต่ SPRT ก็ต้องการการใช้งานที่ถูกต้อง

และระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะมีความเปราะบางและไวต่อ

การกระแทกซึง่การกระแทกนีจ้ะก่อให้เกดิความเสียหายหรอืการ

เลื่อนค่าของ SPRT 

ในกรณทีี ่SPRT มกีารเลือ่นค่า การปรบัสภาพของ SPRT 

เป็นสิ่งจ�าเป็นโดยจะท�าก่อนการสอบเทียบ การปรับสภาพของ 

SPRT นั้น จะท�าโดยการให้ความร้อนกับ SPRT ที่อุณหภูมิสูง

กว่าอุณหภูมิสูงสุดในการสอบเทียบประมาณ 10-30 °ซ. ขึ้นอยู่

กับลักษณะของ SPRT แต่ละตัว การให้ความร้อนกับ SPRT จะ

ท�าให้เกดิการจดัเรยีงตวัใหม่ของอนภุาคแพลทนิมัและช่วยลดการ

เสยีหายของอนภุาค แต่ถ้าให้ความร้อนทีอ่ณุหภมูสิงูเกนิไปกอ็าจ

ก่อให้เกดิการปนเป้ือนจากขดลวดหรอืพืน้ผวิโครงสร้างอืน่ๆ เข้าสู่

หัววัด โดยปกติแล้วการปรับสภาพจะช่วยลดค่าความต้านทานที่ 

Water Triple Point และช่วยให้ SPRT มีความเสถียรภาพมาก

ขึน้ หลงัจากนัน้ จงึจะน�า SPRT เข้าสูก่ระบวนการสอบเทยีบต่อไป

แต่อย่างไรก็ตาม หากการปรับสภาพ SPRT ไม่ดีพอจะ

ท�าให้ SPRT ไม่มีความเสถียรและอาจเกิดการเล่ือนค่าระหว่าง

การสอบเทยีบและการใช้งาน ซึง่วธิกีารปรบัสภาพ SPRT กย็งัเป็น

ปัญหาอยู่ในปัจจุบันเพราะไม่มีวิธีและข้ันตอนที่แน่นอนจึงท�าให้

เราสนใจศกึษาและวจิยั เพือ่หาสาเหตแุละวเิคราะห์ถงึปัจจยัทีก่่อ

ให้เกิดการเลื่อนค่าของ SPRT และศึกษาขั้นตอนการปรับสภาพ

เพื่อให้ SPRT มีเสถียรภาพมากขึ้น

ดร.ภัทราวดี พันธุ์พานิชย์ 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

3/4-5 หมู่ 3 ต�าบลคลองห้า อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

รูปที่ 1 Standard Platinum Resistance Thermometer

จากการศึกษาทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า การปรับ

สภาพจะท�าโดยการให้ความร้อนเช่นเดียวกัน แต่จะมีตัวแปร

ส�าคัญที่ส่งผลต่อการปรับสภาพ SPRT คือ อุณหภูมิในการปรับ

สภาพและระยะเวลาที่ใช้ในการปรับสภาพ ซึ่งในแต่ละบทความ

จะมีวิธีแนะน�าการปรับสภาพที่ต่างกันออกไป ทั้งเวลาและ

อุณหภูมิ แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีการศึกษาใดชี้ชัดถึงผลกระทบ

ของทั้ง 2 ตัวแปรนี้ว่าเป็นอย่างไร จึงท�าให้เราท�าการศึกษาวิจัย

เพิ่มเติม

Zhao, Li and Chen (2015) ศึกษาการปรับสภาพด้วย

อุณหภูมิปรับสภาพที่ 665 °ซ. ส�าหรับอุณหภูมิสูงสุดในการสอบ

เทยีบที ่661 °ซ. และลดอณุหภมูมิาที ่480 °ซ. ด้วยอตัรา 3 °ซ. ต่อ

นาท ีก่อนเอา SPRT ออกจากเตาปรบัสภาพ ได้พบว่า มกีารเลือ่น

ค่า 0.02 °ซ. หลังจากปรบัสภาพไป 400 ชัว่โมง ทีอ่ณุหภมู ิ665 °ซ. 

และเริ่มจะเสถียรที่ 0.01 °ซ. หลังจากปรับสภาพ 600 ชั่วโมง 

และสรุปว่า ส�าหรับ SPRT พิสัยอุณหภูมิ 450 °ซ. ถึง 700 °ซ. 

ควรท�าการปรบัสภาพทีอ่ณุหภูมสูิงกว่าอณุหภูมสูิงสุดในการสอบ

เทียบ และลดอุณหภูมิลงมาที่ 450 °ซ. ด้วยอัตรา 2 °ซ. ต่อนาที 

เพื่อให้ SPRT พร้อมก่อนการสอบเทียบ

         เกร็ดเทคโน
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Corruccini (1951) ได้ท�าการศกึษาการปรบัสภาพของ Platinum Resistance Thermometer (PRT) และ Thermocouple 

(TC) ที่อุณหภูมิ 450 °ซ. หรือสูงกว่า พบว่า ที่อุณภูมิ 400 °ซ. แพลทินัมจะถูกปรับสภาพได้อย่างสมบูรณ์ที่อุณหภูมิ 400 °ซ. ในเวลา 

1 ชั่วโมง ส�าหรับ PRT แต่สามารถปรับสภาพ TC ได้เพียงบางส่วน 

นอกจากน้ี วิธีการปรับสภาพอย่างเป็นทางการที่ใช้ใน

องค์กรระดับประเทศที่เราน�ามาศึกษามีรายละเอียด ดังนี้

•	NIST : United state of America

•	NMIA : Australia

•	DakkS : Germany

NIST แนะน�าวิธีการปรับสภาพ ดังแสดงในตารางที่ 1

อุณหภูมิสูงสุด

ในการสอบเทียบ, °ซ.

อุณหภูมิในการ

ปรับสภาพ, °ซ.

ระยะเวลาในการ

ปรับสภาพ, ชั่วโมง

≤ 420 475 8

≤ 661 675 2.5

≤ 962 975 0.5

ตารางที่ 1 อุณหภูมิและระยะเวลาในการปรับสภาพของ NIST

Period (Hour) Resistance Drop (Ω)

1 70 0.038

2 75 0.054

3 60 0.203

4 85 0.085

ตารางที ่2 ระยะเวลาในการปรบัสภาพและความต้านทานทีล่ดลง

              ในการปรับสภาพที่อุณหภูมิ 665 oซ.

NMIA ใช้การปรับสภาพ 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิสูงสุดในการสอบเทียบ 20 °ซ. ส่วน DakkS แนะน�าการปรับ

สภาพที่ 10 K สูงกว่าอุณหภูมิสูงสุดในการสอบเทียบ โดยใช้เวลาปรับสภาพ 8 ชั่วโมง ถึง 12 ชั่วโมง ซึ่งทั้ง 3 องค์กร ได้ใช้อุณหภูมิ

และระยะเวลาที่ต่างกันในการปรับสภาพ ดังนั้น ในการศึกษานี้จึงเลือกที่จะศึกษาตัวแปรส�าคัญทั้ง 2 ตัว

 วิธีการและขัน้ตอน

ในการศึกษาครั้งนี้ตัวแปรที่ส�าคัญแบ่งเป็น 2 ตัว ตามการศึกษาทบทวนวรรณกรรม ดังนี้

•	อุณหภูมิในการปรับสภาพ

•	ระยะเวลาในการปรับสภาพ

การศึกษาน้ีได้เลือกใช้ SPRT ท่ีมีการเสื่อมสภาพ มาลองปรับสภาพโดยการเปลี่ยนแปลงตัวแปรทั้ง 2 เริ่มจากการศึกษา

พฤติกรรมของ SPRT ในขณะท่ีมีการปรับสภาพว่ามีค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเวลาในการปรับสภาพนานขึ้น 

หลังจากนั้น ท�าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในการปรับสภาพและศึกษาพฤติกรรมความต้านทานของ SPRT 

อุณหภูมิท่ีใช้ในการปรับสภาพ คือ 665 °ซ. และ 670 °ซ. ซึ่งก�าหนดจากอุณหภูมิสูงสุดในการสอบเทียบและเป็นไปตาม 

Specification ของ SPRT ท�าให้ไม่สามารถปรบัสภาพได้ทีอ่ณุหภมูสิงูกว่านี ้ส่วนตวัแปรอกีตวั คอื ระยะเวลาในการปรบัสภาพนัน้ ใช้

เวลาทั้งหมดประมาณ 290 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิการปรับสภาพคงที่ โดยจะปรับสภาพเป็นระยะและน�า SPRT มาวัดค่าที่ Water Triple 

Point ทั้งนี้ ระยะเวลาในแต่ละช่วงจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาว่างของเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ

โดยปกติแล้ว เม่ือ SPRT ได้รับการปรับสภาพแล้วจะไม่สามารถน�ากลับมาทดลองใหม่เพื่อเปรียบเทียบค่าได้เพราะค่าของ

ความต้านทานได้ถูกเปลี่ยนไปแล้ว ดังนั้น เมื่อเปลี่ยนอุณหภูมิในการปรับสภาพจึงสามารถท�าได้เพียงดูลักษณะของความต้านทานที่

เปลี่ยนแปลงไป 

 ผลการทดลอง  

จากการปรับสภาพ SPRT 25 Ω ที่อุณหภูมิ 665 °ซ. 

เป็นระยะเวลา 290 ชั่วโมง โดยแบ่งระยะการปรับสภาพเป็น

4 ช่วง ดังนี้
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รูปที่ 3 ค่าความต้านทานที่เปลี่ยนไปตามเวลาในการปรับสภาพที่อุณหภูมิ 665 ºซ. ในช่วงที่ 3 และ 4

รูปที่ 2 ค่าความต้านทานที่เปลี่ยนไปตามเวลาในการปรับสภาพที่อุณหภูมิ 665 ºซ. ในช่วงที่ 1 และ 2

จากรูปที่ 2-3 แสดงถึงความต้านทานที่วัดได้ขณะท�าการ

ปรับสภาพตามช่วงระยะการปรับสภาพตามตารางในแต่ละช่วง

ของการปรบัสภาพนัน้ ความต้านทานทีล่ดลงในช่วงที ่1 จะมกีาร

ลดลงเป็นขั้นบันได ไม่ได้ลดลงเป็นเส้นตรงตามระยะเวลาที่เพิ่ม

ขึน้ หลงัจากนัน้ ความต้านทานเริม่จะคงทีม่ากข้ึนในช่วงที ่2 และ

กลับมาลดลงเป็นขั้นบันไดอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่ 3 และเริ่มมีความ

เสถยีรมากขึน้อกีครัง้หนึง่ในช่วงที ่4 ส�าหรบัในช่วงแรกที ่SPRT มี

การลดค่าความต้านทานลงเป็นขัน้บนัไดนัน้ อาจมสีาเหตมุาจากที่ 

SPRT ผ่านการใช้งานมาอย่างหนกั ท�าให้การจดัเรยีงอนภุาคและ

คุณสมบัติของแพลทินัมเกิดการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก และ

เมื่อได้รับการปรับสภาพอนุภาคแพลทินัมจึงเริ่มมีการจัดเรียงตัว

ใหม่อย่างค่อยเป็นค่อยไป เมื่อเวลาในการปรับสภาพนานพอจึง

เริม่มคีวามเสถยีรภาพทีค่วามต้านทานหนึง่ๆ การปรบัสภาพหลงั

จากนั้นจึงเป็นไปอย่างง่ายและมีเสถียรภาพที่นานขึ้น

ในระหว่างการปรบัสภาพนัน้ SPRT ถกูน�ามาตรวจสอบค่า

ความต้านทานที ่water triple point cell (WTP) พบว่า ค่าความ

ต้านทานที ่WTP มกีารลดลงเรือ่ยๆ หลงัจากการปรบัสภาพในช่วง

ประมาณ 150 ช่ัวโมงแรก ค่าความต้านทานที่ลดลงในช่วงหลัง

จาก 150 ชัว่โมง มค่ีาค่อนข้างมากเมือ่เทยีบกบัค่าความต้านทาน

ที่ลดในช่วง 150 ชั่วโมงแรก  ดังนั้น ในการปรับสภาพ SPRT นั้น 

จะมีช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมที่ท�าให้ SPRT มีเสถียรภาพนาน 

และไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานที่มากเกินไป

         เกร็ดเทคโน
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รูปที่ 5 ค่าความต้านทานที่เปลี่ยนไปตามเวลาในการปรับสภาพที่อุณหภูมิ 670 ºซ. ในช่วงที่ 1 และ 2

เมือ่ท�าการเพิม่อณุหภมูใินการปรบั

สภาพอีก 5 °ซ. เป็น 670 °ซ. ในเวลา 210 

ชั่วโมง ซึ่งแบ่งเป็น 4 ช่วงระยะ ในการปรับ

สภาพเช่นเดียวกัน แต่ระยะเวลาในแต่ละ

ช่วงจะต่างกนั เนือ่งจากต้องแบ่งเวลาเครือ่ง

มือส�าหรับท�าการสอบเทียบงานและงาน 

อื่นๆ ผลที่ได้จากการวัดค่าความต้านทาน 

ดังแสดงในรูปที่ 5-6 ดังนี้

รปูท่ี 4 ค่าความต้านทานที ่Water Triple Point Cell หลงัจากถกูปรบัสภาพที ่665  ºซ. 

รูปที่ 6 ค่าความต้านทานที่เปลี่ยนไปตามเวลาในการปรับสภาพที่อุณหภูมิ 670 ºซ. ในช่วงที่ 3 และ 4

เกร็ดเทคโน
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เป็นอุณหภูมิสูงสุดส�าหรับการใช้งานของ SPRT ตัวที่ท�าการ

ทดลองท�าให้ไม่สามารถปรับสภาพในอุณหภูมิที่สูงกว่านี้ แต่

อย่างไรกต็าม เมือ่ท�าการปรบัสภาพทีร่ะยะเวลานานข้ึน หรอืนาน

เกินไปก็จะท�าให้ค่าความต้านทานของ SPRT มีการเปลี่ยนแปลง 

ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องมีการก�าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมส�าหรับ

การปรับสภาพ
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 สรุป
จากการทดลองพบว่า ตวัแปรทัง้สอง (อณุหภมูแิละระยะ

เวลาในการปรับสภาพ) ส่งผลต่อการปรับสภาพ SPRT ดังนั้น จึง

จ�าเป็นต้องเลือกใช้ตัวแปรทั้งสองให้ถูกต้อง เช่น ต้องทราบถึง

อุณหภูมิสูงสุดที่ SPRT เคยได้รับการปรับสภาพหรือใช้งานมา 

เพื่อให้แน่ใจว่าอุณหภูมิที่ใช้ในการปรับสภาพสูงพอ แต่ในทาง

ตรงกันข้าม ระยะเวลาที่ใช้ในการปรับสภาพควรจะเพียงพอให้ 

SPRT มีความเสถียรภาพ แต่ไม่ควรจะนานเกินไป เนื่องจากจะ

ท�าให้ค่าความต้านทานลดลงเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้

ยังต้องท�าการปรับสภาพ SPRT ตัวอื่นๆ อีกเพื่อเป็นการยืนยัน

ผล และศึกษาหาอุณหภูมิและระยะเวลาที่แน่นอนเพื่อใช้ในการ

ปรับสภาพต่อไป 

จากรูปที่ 5-6 เมื่อเพิ่มอุณหภูมิปรับสภาพเป็น 670 °ซ. 

ความต้านทานในช่วงที่ 1 วัดได้ 81.36 Ω แต่เมื่อปรับสภาพใน

ช่วงที่ 2 ความต้านทานมีค่าสูงขึ้นเล็กน้อย และเสถียรที่ความ

ต้านทานนี้ต่อไปจนถึงการปรับสภาพช่วงท่ี 3 และจึงเริ่มลดลง

อีกครั้งในช่วงที่ 4 อย่างไรก็ตาม SPRT ที่ถูกใช้งานที่อุณหภูมิสูง

นานๆ (ปรับสภาพท่ีอุณหภูมิ 665 °ซ.) เม่ือได้รับอุณหภูมิที่สูง

กว่าเดิมท�าให้เกิดการเลื่อนค่าของความต้านทานและอนุภาคมี

การจัดเรียงตัวใหม่อีกครั้ง และมีเสถียรภาพที่นานขึ้น ประมาณ 

130 ชัว่โมง และเช่นเดยีวกนักบัการปรบัสภาพทีอ่ณุหภมู ิ665 °ซ. 

ค่าความต้านทานมีการลดลงอย่างมากหลังจากการปรับสภาพที่

อุณหภูมิ 670 °ซ. เป็นเวลา 150 ชั่วโมง 

จะเห็นได้ว่าที่อุณหภูมิ 665 °ซ. นั้น ค่าความต้านทานจะ

ลดลงเรือ่ยๆ แต่จะมช่ีวงระยะเวลาทีม่นัเสถยีรอยูร่ะยะเวลาหนึง่

ก่อนทีจ่ะมค่ีาลดลง ซึง่ระยะเวลาทีส่ัน้ทีส่ดุจากการทดลอง คือ 18 

ชั่วโมง ก่อนที่จะลด และเมื่อเพิ่มอุณหภูมิการปรับสภาพเพิ่มขึ้น

เป็น 670 °ซ. SPRT มีความเสถียรมากขึ้นในระยะเวลาที่นานขึ้น

อย่างน้อยประมาณ 50 ชัว่โมง ก่อนทีจ่ะลดลง ซึง่อาจมสีาเหตมุา

จากอุณหภูมิ 665 °ซ. นั้นยังไม่สูงเพียงพอ ท�าให้ SPRT ยังมีการ

เปลีย่นค่าความต้านทานอยูเ่รือ่ยๆ แต่เนือ่งจากอณุหภมู ิ670 °ซ.

         เกร็ดเทคโน
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การประเมินผลพฤติกรรมการกัดกร่อนของโลหะ
จากเส้นโค้งโพลาไรเซชัน (Polarization curve)

การกัดกร่อน (Corrosion) ของโลหะสามารถเกิดขึ้นได้

ตลอดเพราะเป็นพฤติกรรมธรรมชาติของโลหะ เม่ือเกิดขึ้นแล้ว

ย่อมท�าให้เกิดความเสียหายได้ทั้งในด้านทรัพย์สิน เศรษฐกิจ ถ้า

เราสามารถประเมินความเสียหายจากการกัดกร่อนของโลหะ

ได้ก่อนก็จะช่วยยับยั้งความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต การ

ประเมินอัตราการกัดกร่อนของโลหะสามารถท�าได้หลายวิธี เช่น 

การทดสอบการกัดกร่อนโดยการผึ่งในบรรยากาศ  การทดสอบ

ความทนละอองน�า้เกลอื   การใช้คปูองการกดักร่อน  การทดสอบ

ด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้าโดยประเมินผลการกัดกร่อนจากเส้นโค้ง

โพลาไรเซชัน (Polarization curve) ที่ช่วยลดปัญหาที่จะเกิด

ขึ้นได้ 

การทดสอบการกัดกร่อนของโลหะโดยเทคนิคเคมีไฟฟ้า  

(Electrochemical technique) เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยประเมิน

อัตราการกัดกร่อนได้ดีและเร็ว และเป็นการจ�าลองการเกิด

กระบวนการการกัดกร่อนของโลหะ โดยปกติแล้วการเกิดการ

กัดกร่อนเป็นปฏิกิริยาทางกายภาพของโลหะกับสภาพแวดล้อม 

รอบๆ โลหะ ซ่ึงเกิดจากการถ่ายเทประจุไฟฟ้าหรือแลกเปล่ียน

อิเล็กตรอนในสารละลายของน�้า  เรียกว่า ปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้า 

(Electrochemical reaction)  การเกิดปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้า

ของการกัดกร่อนเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน เม่ือน�้า

หรือสารละลายที่สัมผัสกับโลหะ  หลักการของการทดสอบการ

กดักร่อนโลหะโดยใช้เทคนคิทางเคมไีฟฟ้า คอื การป้อนศกัย์ไฟฟ้า

เร่งการกัดกร่อน  โดยใช้เครื่อง Potentiostat/Galvanostat ใน

สภาวะที่มีสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ท�าหน้าที่เป็นทางเดินของ

ไอออน และเป็นการเช่ือมต่อเซลล์เคมไีฟฟ้า  (Electrochemical 

cell) ดังแสดงในรูปที่ 1 ท�าให้เราสามารถค�านวณหาอัตราการ

กัดกร่อนได้

เซลล์เคมไีฟฟ้าทีใ่ช้ในการทดสอบการกดักร่อนของโลหะ

ประกอบไปด้วย

•	ขั้วท�างาน (Working electrode หรือ Specimen 

electrode) เป็นขั้วแอโนด คือ ชิ้นตัวอย่างทดสอบ เป็นขั้วที่เกิด

ปฏิกิริยาออกซิเดชันและให้อิเล็กตรอน

•	ขัว้มาตรฐานอ้างองิ (Standard reference electrode) 

เป็นขั้วแคโทด (Cathode) ที่เกิดปฏิกิริยารีดักชันและรับ

อิเล็กตรอน เช่น  SCE (Saturated Calomel electrode) หรือ 

Ag/AgCl ที่มีค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่

•	ขั้วอิเล็กโทรดกระแส (Counter electrode) มักจะใช้

โลหะที่เสถียร เช่น แพลตินัม หรือกราไฟต์ หรือเหล็กกล้าไร้สนิม

•	สารละลายอิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte) ซึ่งเป็นทาง

เดินของไอออน 

รุจีภรณ์ นาคขุนทด 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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เกร็ดเทคโน
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ค่าที่วัดได้จากการทดสอบได้เป็นเส้นโค้งโพลาไรเซชัน 

(Polarization curve) ซึง่แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างค่าศกัย์ไฟฟ้า

และค่ากระแสไฟฟ้า เม่ือป้อนศักย์ไฟฟ้าจนกระทั่งโลหะเริ่มเกิด

การกัดกร่อน เราเรียกว่า ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน (Corrosion 

potential, E
corr

) ทีจ่ดุนีก้จ็ะได้ค่าความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้า

การกัดกร่อน (Corrosion current density, I
corr

) ด้วย ซึ่งน�าไป

ค�านวณหาอตัราการกดักร่อน ดงัแสดงในรปูที ่2 ในขณะเดยีวกนั 

ถ้าโลหะที่มีฟิล์มพาสซีฟ (Passive film) ท่ีทนต่อการกัดกร่อน 

เช่น เหล็กกล้าไร้สนิม ถ้าป้อนศักย์ไฟฟ้าต่อไปอีก โลหะนั้นสร้าง

ฟิล์มพาสซฟี เพือ่ป้องการการกดักร่อน ท�าให้ค่ากระแสไฟฟ้าคงที่

หรือลดลง ในขณะที่เมื่อป้อนศักย์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจนถึงระดับหนึ่ง

ที่ท�าให้ค่ากระแสไฟฟ้าเริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้ง  แสดงว่าเกิดการแตก

ของฟิล์มพาสซีฟเป็นรูเข็ม (pitting) น่ันคือ ค่าศักย์ไฟฟ้าท่ีเกิด

การกัดกร่อนแบบรูเข็ม (Pitting potential, Ep) และค่ากระแส

ไฟฟ้าพาสซีฟ (Passive current density, I
p
) ดังแสดงในรูปที่ 3 

รูปที่ 1 เซลล์เคมีไฟฟ้าที่ใช้ในการทดสอบการกัดกร่อน

รูปที่ 2 เส้นโค้งโพลาไรเซชันส�าหรับการกัดกร่อน แบบทั่ว

          ผิวหน้าของโลหะ (ASTM G 3)

รปูที ่3 เส้นโค้งโพลาไรเซชนัส�าหรบัการกดักร่อนทีเ่กดิฟิล์มพาสซพี 

         (Passive film) คลุมทั่วผิวหน้าโลหะ (ASTM G 3)

 เกร็ดเทคโน
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ลักษณะของเส้นโค้งโพลาไรเซชัน (Polarization curve) แสดง

พฤติกรรมการกัดกร่อนของโลหะมีรายละเอียด ดังนี้

•	ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน (Corrosion potential, 

E
corr

) เป็นค่าศักย์ไฟฟ้าที่โลหะเริ่มเกิดการกัดกร่อน ซึ่งถ้าโลหะ

ที่มีค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนต�่า จะไวต่อการกัดกร่อนมากกว่า

โลหะที่มีค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนสูง

•	ค่าความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน 

(Corrosion current density, I
corr

) เป็นค่าความหนาแน่นกระแส

ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่จุดเกิด E
corr

  โดยค่า I
corr

 แสดงถึงการกัดกร่อน

แบบทัว่ผวิหน้า (Uniform corrosion) และสามารถน�ามาค�านวณ

หาค่าอตัราการกดักร่อนแบบทัว่ผวิหน้าต่อปีของตวัอย่างทดสอบ

ได้จากสูตร ดังนี้

อัตราการกัดกร่อน (Corrosion rate) = (k x I
corr

 x 

EW)/(A x D)

- k  คือ ค่าคงท่ีของการค�านวณเปล่ียนหน่วยต่างๆ 

เช่น มีค่า 0.13 ถ้าอัตราการกัดกร่อนมีหน่วย มิลต่อปี (mil per 

year, mpy) หรือมีค่า 0.00327 ถ้าหน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อปี 

(millimeter per year)

- I
corr

 คือ ค่าความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าการ

กัดกร่อน (Corrosion current density) หน่วยเป็นไมโครแอมป์

รูปที่ 4  เส้นโค้งโพลาไรเซชัน (Polarization curve) ของการกัดกร่อนของแผ่นอะลูมิเนียมในสารละลายกรดซัลฟิวริก 

                  (Sulfuric acid,  1N H
2
SO

4
) และอัตราการกัดกร่อนของอะลูมิเนียม

ต่อตารางเซนติเมตร

- EW  คือ ค่ามวลสมมูล (Equivalent Weight) ของ

โลหะตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบ  ถ้าโลหะผสมต้องค�านวณตาม

สัดส่วน

- A  คือ พื้นที่ผิวของโลหะตัวอย่าง หน่วยเป็นตาราง

เซนติเมตร

- D  คือ ความหนาแน่นของโลหะตัวอย่าง หน่วยเป็น 

กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

•	ค ่า ศักย ์ ไฟฟ ้าขณะที่ เกิดฟ ิล ์มที่ ผิ ว  (Pr imary 

passivation potential, Epp) เป็นค่าศกัย์ไฟฟ้าทีโ่ลหะเกดิฟิล์ม

พาสซีฟ คลุมทั่วผิวหน้าโลหะ ซึ่งมีผลให้เกิดการกัดกร่อนน้อยลง

•	ค่าศักย์ไฟฟ้าที่เกิดการกัดกร่อนแบบรูเข็ม (Pitting 

potential, Ep) เป็นค่าศักย์ไฟฟ้าที่โลหะเกิดการกัดกร่อนแบบ 

รูเข็ม ซึ่งพบในโลหะที่สามารถสร้างฟิล์มพาสซีฟท่ีทนต่อการ

กัดกร่อน เช่น เหล็กกล้าไร้สนิม

 ตัวอย่างเส้นโค้งโพลาไรเซชัน (Polarization curve) 

และประเมินผลของการทดสอบแผ่นอะลูมิเนียมในสารละลาย 

กรดซัลฟิวริก (Sulfuric acid, 1N H
2
SO

4
) รายละเอียด ดังแสดง

ในรูปที่ 4 

จากเส้นโค้งโพลาไรเซซัน (Polarization curve) ประเมินผลได้ ดังนี้

- ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน (Corrosion potential, E
corr

) = - 0.142 โวลต์

- ค่าความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน (Corrosion current 

density, I
corr

)  =  13.81 ไมโครแอมป์ต่อตารางเซนติเมตร

ข้อมูลของโลหะตัวอย่าง

- ค่ามวลสมมูล (Equivalent Weight) ของอะลูมิเนียม  =  8.99 กรัม

- พื้นที่ผิวของโลหะตัวอย่าง  =  1 ตารางเซนติเมตร

- ความหนาแน่นของอะลูมิเนียม  =  2.7 ลูกบาศก์เซนติเมตร   

ค�านวณหาอัตราการกัดกร่อน (Corrosion rate) = (k x I
corr

 x EW)/(A x D)

อัตราการกัดกร่อนของอะลูมิเนียม  =  0.15 มิลลิเมตรต่อปี

เกร็ดเทคโน
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ผลการประเมินการกัดกร่อนของโลหะจากเส้นโค้ง         

โพลาไรเซชัน (Polarization curve) ถ้าโลหะที่มีค่าศักย์ไฟฟ้า

การกัดกร่อน (Ecorr) ต�่า จะไวต่อการกัดกร่อนมากกว่าโลหะที่

มีค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน (E
corr

 ) สูง และค�านวณหาอัตรา

การกัดกร่อนของโลหะต่อปีได้จากค่าความหนาแน่นของกระแส

ตัวอย่างเส้นโค้งโพลาไรเซชัน (Polarization curve) ที่เกิดฟิล์มพาสซีฟ และประเมินผลค่าศักย์ไฟฟ้าที่ท�าให้เกิดการกัดแบบรูเข็ม 

จากการทดสอบแผ่นสเตนเลส ทดสอบในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ (5% NaCl) ดังแสดงในรูปที่ 5

รูปที่ 5  เส้นโค้งโพลาไรเซชัน (Polarization curve)  ของการกัดกร่อนของแผ่นสเตนเลส ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ (5% NaCl)

          ที่เกิดฟิล์มพาสซีฟ

จากเส้นโค้งโพลาไรเซซัน (Polarization curve) ท่ีเกิด

ฟิล์มพาสซีฟ ประเมินผลได้ ดังนี้

-  ค่าศักย์ไฟฟ้าที่ท�าให้เกิดการกัดกร่อนแบบรูเข็ม 

   (Pitting potential, E
p
) =  0.12 โวลต์

ไฟฟ้าการกัดกร่อน (Icorr) ดังนั้น การทดสอบการกัดกร่อนโลหะ

โดยเทคนิคเคมีไฟฟ้า (Electrochemical Test) เป็นวิธีหนึ่งที่

สามารถศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อนของโลหะได้ ใช้เวลาน้อย 

เพื่อช่วยให้การเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับงานหรือสามารถหาวิธี

ป้องกันการกัดกร่อนได้ดี 

 เกร็ดเทคโน
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  เด็กวิทย์...

      พิชิตสมุนไพร...

เยาวชนเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศ และ

เป็นแรงขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติใน

อนาคตได้เป็นอย่างดี การที่ประเทศจะพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว

และทัดเทียมอารยประเทศน้ัน ประเทศจะต้องอาศัยการน�า

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด และถูกวิธีการ เยาวชนจะเป็นบุคคลส�าคัญและ

มีบทบาทในการช่วยขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศโดยการน�า

องค์ความรู้พื้นฐานทางด้าน วทน. ไปใช้ถูกต้อง ปัจจุบัน เยาวชน

ไทยยังขาดความสนใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

รวมทั้งบางคนยังมีทัศนคติเชิงลบต่อวิทยาศาสตร์อีกด้วย วว. 

เป็นองค์กรที่ด�าเนินการวิจัยและพัฒนาและถ่ายทอดความรู ้

ทางด้าน วทน. ให้แก่กลุ ่มเป้าหมายต่างๆ ในหลากหลาย

สาขาวิชา โดยเฉพาะสถานีวิจัยล�าตะคอง เป็นหน่วยงานภาย

ใต้ฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตรของ วว. เป็นแหล่งองค์ความรู ้ 

ดร.เศกศักดิ์ เชยชม 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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ลำ�ตะ ค องใน

 วันนี้ ผู้เขียนได้น�ำเกร็ดควำมรู้เรื่องรำวเกี่ยวกับ กำรจัดค่ำยวิทยำศำสตร์เยำวชนกับกำรเรียนรู้และ

อนุรักษ์พืชสมุนไพรไทย ณ สถำนีวิจัยล�ำตะคอง ต�ำบลหนองสำหร่ำย อ�ำเภอล�ำตะคอง จังหวัดนครรำชสีมำ ซึ่ง

เป็นอีกหน่วยงำนหนึ่งภำยใต้ สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยี (วท.) สถำนีวิจัยล�ำตะคองมีหน้ำที่บทบำทหลัก คือ วิจัย พัฒนำ และถ่ำยทอดเทคโนโลยีผลงำน

ทำงด้ำนกำรเกษตรสู่เกษตรกรและผู้ที่มีควำมสนใจทั่วไป และในปี พ.ศ. 2542 สถำนีวิจัยล�ำตะคอง ได้จัดตั้ง

สวนสมุนไพร วว. เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิม

พระชนมพรรษำ 6 รอบ 5 ธันวำคม 2542 ซึ่งเป็นที่รวบรวมสมุนไพรจำกทั่วประเทศไทยไว้หลำยร้อยชนิด 

เพื่อกำรวิจัย และใช้เป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้ด้ำนพืชสมุนไพรแก่ผู้ที่สนใจ นักวิจัยท้ังในและต่ำงประเทศ อำจำรย์ 

ครูผู้สอน นักเรียน เยำวชนจำกภูมิภำคต่ำงๆ ของไทย 

ไดอารีแวดวงวิทย์
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รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะความรู้       

วิทยาศาสตร์เกษตร  ด้านความหลากหลายของพืชสมุนไพร 

การอนุรักษ์ เก็บรักษาพืช การขยายพันธุ์พืชสมุนไพร การ

แปรรูปสมุนไพร ฯลฯ จึงเป็นสถานที่ๆ เหมาะส�าหรับเยาวชน

เข้าไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้พื้นฐาน วทน. เกี่ยวกับสมุนไพร

ไทยอย่างยั่งยืนต่อไป ท้ังน้ี การจัดค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน

กับการอนุรักษ์พืชสมุนไพรไทยในสถานีวิจัยล�าตะคอง วว. มี

วัตถุประสงค์ ดังนี้   

- เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม เกี่ยวกับสมุนไพรไทยที่เข้มแข็งแก่

เยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติ

- เพื่อสร้างแนวคิด/ทัศนคติเชิงบวกทางด้าน วิทยา- 

ศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สมุนไพรไทยที่มีความหลาก

หลายแก่เยาวชนไทย

- เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนใส่ใจ วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม และเข้าถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์

สวนสมุนไพร วว. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่ง วว. จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธี

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 

2542 โดยมีพื้นที่ของสวนสมุนไพรฯ จ�านวน 25 ไร่ สภาพทั่วไป

ภายในพื้นที่สวนสมุนไพรประกอบด้วยสมุนไพรมากกว่า 300 

ชนิด 

นอกจากนั้นภายในพื้นที่สวนสมุนไพรแห่งน้ี ยัง

ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์พืชสมุนไพร (Medicinal Plants 

Museum) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งจัดแสดงนิทรรศการ

วิวัฒนาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรและแพทย์แผนไทย โดยได้

รวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในทางเภสัชกรรม และ

ป้องกันก�าจัดแมลงศัตรูพืชและสัตว์ จัดแบ่งออกเป็นกลุ่มตาม

คุณสมบัติทางเภสัชกรรม ซึ่งกิจกรรมการศึกษาดูงานพื้นที่แห่ง

นี้เยาวชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายจะได้รับประโยชน์ในองค์

ความรู้ของสมุนไพรไทยได้เป็นอย่างดี 

กิจกรรมที่  1  การศึกษาสวนสมุนไพร วว. 
เฉลำิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ สถานีวิจัยลำ�ตะคอง วว. 

ต่อความก้าวหน้าของประเทศ

- เพื่อสร้างความตระหนักความเข้าใจและใฝ่รักใน

วิชาชีพนักวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนไทยอันเป็นวัยท่ีส�าคัญต่อ

ก�าลังของชาติ

 การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ในครั้งน้ีได้จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 

25-27 มีนาคม 2558 จ�านวน 3 วัน 2 คืน ณ สถานีวิจัยล�าตะคอง

ต�าบลหนองสาหร่าย อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม

เป้าหมาย คือ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 มีอายุ

ตั้งแต่ 10-12 ปี ซึ่งเยาวชนที่เข้ารับการอบรมและเข้าค่ายใน

ครั้งนี้ส ่วนใหญ่จะมีภูมิล�าเนาอยู ่ในพื้นที่เขตภาคกลางและ 

จังหวัดนครราชสีมา โดยน้องๆ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะ

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมหลักๆ ของ

การจัดค่ายฯ จ�านวน 3 วัน 2 คืน ในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการ

รับฟังการบรรยาย เยี่ยมชมสวนสมุนไพร ฝึกทดลอง และลงมือ

ปฏิบัติ เช่น

 ไดอารีแวดวงวิทย์
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ซึ่งอุปกรณ์ในการลงมือปฏิบัติท�านั้น จะประกอบไปด้วย

 1. รางไม้บรรจุยาภูมิปัญญา รางบรรจุยาสมุนไพรผง

 2. อุปกรณ์บรรจุยาสมุนไพรผงด้วยภูมิปัญญาแบบไม้

ดั้งเดิม ส�าหรับมือใหม่ท่ีต้องการรางไม้บรรจุยาสมุนไพรผงและ

แคปซูลพร้อมขวด

กิจกรรมที ่ 2  การท� Capsule สมุนไพรไทย

วิธีการใช้  มีดังนี้

 1. เตรียมแคปซูลเปล่า ดึงส ่วนบนและส่วนล่าง

แคปซูลแยกออกจากกัน

 2. หมุนลูกบิดที่อยู่ด้านขวาของเครื่องขึ้น (เพื่อที่ว่า

เวลาวางเรียงแคปซูล จะเช็คว่าเรียงครบทุกรูหรือเปล่า)

 3. หยิบส่วนล่างแคปซูลวางเรียงในรูให้ครบรู (1 

กระดานมีทั้งหมด 100 รู)

 4. หมุนลูกบิดลงเพื่อให้แคปซูลลงมาอยู่แนวราบพื้น

ผิว ใช้ช้อนกรอกตัวยาเกลี่ยให้เต็มแคปซูล ถ้าไม่แน่ใจให้เคาะ 

เครื่องบรรจุให้ตัวยาอัดแน่นขึ้น และเติมตัวยาให้เต็ม จากนั้นใช้

ช้อนกวาดตัวยาที่เลอะอยู่บนเครื่องออก 

 5. หมุนลูกบิดขึ้น ให้แคปซูลสูงขึ้นจากพื้นผิวกระดาน

 6. หยิบแคปซูลส่วนบนครอบปิดแคปซูลส่วนล่างและ

กดปิดล็อกแคปซูล 3. แคปซูลข้าวเหนียว เบอร์ 0 

 4. แคปซูล เบอร์ 1

 5. รางไม้บรรจุสมุนไพรลงแคปซูล ขนาด 100 เม็ด

เบอร์ 1   

 6. รางไม้บรรจุสมุนไพรลงแคปซูล ขนาด 100 ได้ทั้ง

เบอร์ 0  และเบอร์ 1

 7. ขวดพลาสติกสีขาวบรรจุแคปซูล 100  เม็ด พร้อม

ฝาซีลกันอากาศ

ไดอารีแวดวงวิทย์
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 กิจกรรมนี้ เด็กๆ เยาวชนจะฝึกเรียนรู้การท�าเครื่อง

ดื่มเพื่อสุขภาพจากสมุนไพร ซ่ึงได้แก่ (ขอยกตัวอย่างน�้าดอก

อัญชัน)

น�า้ดอกอัญชัน ซึ่งมีส่วนผสมดังนี้

 - น�้าดอกอัญชัน 1 ถ้วย

 - น�้าเชื่อม 4 ช้อนโต๊ะ

 - น�้าผึ้ง 2 ช้อนโต๊ะ

วิธีท�าน�้าดอกอัญชัน

 - น�าดอกอญัชนัสด 100 กรมั ล้างน�า้ให้สะอาด ใส่หม้อ

 - เติมน�้าเปล่า 2 ถ ้วย ต้มจนเดือด ปิดฝาทิ้งไว ้ 

ประมาณ 2-3 นาที

 - แล้วกรองดอกอัญชันขึ้นจากหม้อต้ม

วิธีท�าน�้าเชื่อม 

 - น�้าเปล่า 500 กรัม

 - น�้าตาลทราย 500 กรัม

 - น�าน�้าดอกอัญชัน น�้าเชื่อม และน�้าผ้ึงผสมรวมกัน 

ชิมรสตามชอบ

ข้อแนะน�าการดื่ม

 - ควรดื่มทันทีท่ีปรุงเสร็จ เพื่อให้ได้คุณค่าทางอาหาร

และยา 

 - การดื่มน�้าสมุนไพรชนิดเดียว ติดต่อกันเป็นระยะ

เวลานานๆ อาจท�าให้เกิดการสะสมสารบางชนิดที่มีฤทธิ์ต่อ

ร่างกายได้ 

 - การดื่มน�้าสมุนไพรร้อนๆ ท่ีมีอุณหภูมิ 60 องศา-

เซลเซียสขึ้นไป  จะท�าให้เยื่อบุผิวหลอดอาหารเสียสภาพ

ภูมิคุ ้มกันเฉพาะท่ี และอาจท�าให้มีการดูดซึมสารก่อมะเร็ง

จุลินทรีย์ ฯลฯ ได้ง่าย

ประโยชน์ที่ร่างกายจะได้รับจากดอกอัญชัน มีหลายประการ

ดังนี้ 

 - เป็นเครื่องดื่มดับกระหาย มีสารแอนโทไซยานิน

 - มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ เสริมภูมิต้านทาน

 - ใช้เป็นสีผสมอาหาร โดยเฉพาะในขนมไทย

 - สารแอนโทไซยานิน มีอยู ่มากในดอกอัญชัน มี

ประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น ช่วยเพิ่มความสามารถในการมองเห็น 

เนื่องจากสารตัวนี้จะไปเพิ่มการไหลเวียนในหลอดเลือดเล็กๆ 

เช่น หลอดเลือดส่วนปลายท�าให้กลไกที่ท�างานเกี่ยวกับการมอง

เห็นแข็งแรงขึ้นเพราะมีเลือดไหลเวียนมาเล้ียงมากขึ้น ในขณะนี้

ก็มีการศึกษาวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับความสามารถของแอนโท-

ไซยานินในการเพิ่มประสิทธิภาพของดวงตา เช่น ตาเสื่อมจาก

โรคเบาหวาน โรคต้อหิน และโรคต้อกระจก เป็นต้น

กิจกรรมที ่ 3  สมุนไพรพื้นบ้าน แลำะการท�น�า้ดื่มสมุนไพรไทย

 ไดอารีแวดวงวิทย์
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 การท�าชาผักหวานป่า เด็กมีการลงมือฝึกปฏิบัติการ

ท�าชาจากผักหวานป่า

 “ผักหวานป่า” เป็นไม้ยืนต้น มักพบบริเวณเนินสูง 

ในป่าเบญจพรรณผสมไผ่ และป่าเต็งรัง มีขึ้นอยู่เกือบทุกภาค

ของประเทศไทย มีโปรตีนสูง สามารถต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วย

ป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ลดคอเลสเตอรอล ลด

น�้าตาลในเลือด ช่วยย่อยอาหารละลายไขมัน และลดการอักเสบ

ของผิวหนัง เป็นต้น

กิจกรรมที ่ 4 การท�ชาผักหวานป่า

กรรมวิธีในการท�าชาผักหวานป่า

 เริ่มจากน�าใบผักหวานป่าสด จะเป็นใบอ่อน หรือแก่

ก็ได้ ล้างด้วยน�้าสะอาด แล้วน�ามาผึ่งลมให้แห้งหมาดๆ จากนั้น

น�าไปคั่วแล้วจึงอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ประมาณ 7 

ชั่วโมง เพื่อท�าให้กรอบ พอได้ผักหวานที่กรอบแล้ว น�ามาบรรจุ

ใส่ภาชนะที่ปิดสนิท สามารถเก็บได้นานกว่า 3 เดือน เสร็จแล้ว

น�าไปชงดื่มกับน�้าร้อนได้เลย ซึ่งชาผักหวานป่าจะมีสีเขียวอม

เหลือง และรสชาติของชาจะหวานปะแล่มๆ

 คุณค่าทางโภชนาการ ไม่แพ้ชาอื่นๆ เพราะประกอบ

ด้วย วิตามิน เอ บี1 บี2 บี3 ซี และอี เหมาะกับผู้บริโภคท่ีรัก

สุขภาพจะได้รับประโยชน์อย่างสูง

ไดอารีแวดวงวิทย์
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   กิจกรรมนี้เด็กๆ ฝึกการท�าสบู่สมุนไพร ซึ่งมีวิธีการง่ายๆ ดังนี้

วัสดุและอุปกรณ์  ประกอบด้วย

 1. กลีเซอรีน แบบใส หรือแบบขุ่น (หัวสบู่) กลีเซอรีน

ใส–ขาว ส�าหรับใช้ท�าสบู่ คุณภาพต้องเกรด A เนื้อสบู่เนียน

ละเอียดฟองเยอะ ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว ไม่ท�าให้ผิวแห้งกร้าน 

ประสิทธิภาพในการท�าความสะอาดดีเยี่ยม หลอมขึ้นรูปง่าย 

แข็งตัวเร็ว รวมตัวกับผงสมุนไพรได้เป็นอย่างดี ปราศจากสาร

เคมีที่เป็นอันตรายต่อผิว

 2. สารสกัดต่างๆ ที่ต้องการ เช่น วิตามินอี น�้าผ้ึง 

สมุนไพรสีผสมอาหาร หรือสีจากสมุนไพร

 4. แม่พิมพ์สบู่ตามต้องการ เช่น ถาดใส่ขนม แม่พิมพ์

ซิลิโคน แม่พิมพ์ลายการ์ตูน ฯลฯ เป็นต้น

 5. แอลกอฮอล์ 95% ใส่ในขวดสเปรย์ ส�าหรับฉีดไล่

ฟองที่เนื้อสบู่

 6. ฟิล์มถนอมอาหาร (พลาสติกใส)

 7. หัวน�า้หอม กลิ่นตามชอบใจ

 8. กระดาษไข ส�าหรับรองแม่พิมพ์

 9. ภาชนะ สเตนเลส ทัพพีหรือไม้พาย

 10. เตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้า

ส่วนผสม

 1. กลีเซอรีน 1 ก้อน น�า้หนักประมาณ 1 กิโลกรัม

 2. สมุนไพรควรเติมผงสมุนไพรประมาณร้อยละ 1-5 

ของน�้าหนักสบู่ (หรือไม่เกิน 50 กรัม) และสมุนไพรที่ได้จากการ

ต้มสกัด ควรเติมประมาณร้อยละ 5-10 ของน�้าหนักสบู่  (หรือไม่

เกิน 100 มิลลิลิตร)

 3. สารเติมแต่งอื่นๆ เช่น น�้าหอม น�้าผึ้ง นมสด ฯลฯ

วิธีการท�าสบู่สมุนไพร

 1. หั่นกลีเซอรีนเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วน�าไปละลายใน   

ภาชนะสเตนเลส ซึ่งต้องละลายโดยน�าไปวางผ่านภาชนะตั้งไฟที่

บรรจุน�้าไว้ ห้ามน�ากลีเซอรีนวางบนเตาโดยตรง เน่ืองจากไฟจะ

แรงและจะท�าให้กลีเซอรีนไหม้ได้

 2. เตรียมแม่พิมพ์สบู่ และสารสกัดต่างๆ รวมทั้งสี 

และน�้าหอม การเตรียมแม่พิมพ์ ถ้าเป็นพิมพ์ซิลิโคน ท�าความ

สะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง พิมพ์สเตนเลส ให้รองด้วยกระดาษไข

อย่างน้อย 2 ชั้น เพื่อไม่ให้สบู่ติดแม่พิมพ์

 3. เม่ือกลีเซอรีนละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว ยกลง

เติมสารสกัดต่างๆ เติมสารสกัด สี สมุนไพร ต่างๆ เช่น วิตามินอี

น�้าผ้ึง สมุนไพรคนให้เข้ากัน ระวังอย่าเติมสารสกัดในขณะที่

กลีเซอรีนร้อนเกินไป เพราะความร้อนอาจท�าให้คุณค่าของสาร

สกัดต่างๆ ที่ใส่ลงไปนั้นด้อยคุณค่าลง หากต้องการให้มีกลิ่น

หอมให้เติมหัวน�้าหอม แต่ต้องเติมในล�าดับสุดท้าย 

 4. ผสมให้เข้ากันแล้ว เทลงในแม่พิมพ์ก่อนที่จะแข็ง

ตัว ถ้าต้องการใส่ใยบวบ เทส่วนผสมทั้งหมดลงในแม่พิมพ์ก่อน

เล็กน้อย ปล่อยให้เซ็ตตัว แล้วจึงเติมลงไปให้เต็มก้อน กรณีมี

แม่พิมพ์ เทส่วนผสมทั้งหมดลงไปได้เลย ตามแบบแม่พิมพ์ที่

ต้องการ

กิจกรรมที่  5  การท�สบู่จากสมุนไพรไทย

 ไดอารีแวดวงวิทย์
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วิธีท�าลูกประคบ

 การท�าลูกประคบสมุนไพร คือ การใช้สมุนไพรหลายๆ 

อย่างมาห่อรวมกัน ส่วนใหญ่เป็นสมุนไพรที่มีน�้ามันหอมระเหย 

โดยน�าลูกประคบมาน่ึงให้ร้อนแล้วใช้ประคบบริเวณที่ปวดหรือ

เคล็ดขัดยอก สามารถช่วยกระตุ ้นระบบไหลเวียนโลหิตได้ดี 

ประโยชน์หลักของลูกประคบ  คือ  ใช้ช่วยรักษาอาการเคล็ด    

ขัดยอก และลดอาการปวดได้

 อุปกรณ์การท�าลูกประคบ

 1. ผ้าดิบส�าหรับห่อลูกประคบ ตัดเป็นผืนขนาด กว้าง 

35 x ยาว 35 เซนติเมตร

 2. เชือก หรือหนังยาง

 3. ตัวยาที่ใช้ท�าลูกประคบ

 นอกจากนั้น ยังมีอุปกรณ์เสริมเวลาใช้งานอีก คือ 

 4. หม้อส�าหรับนึ่งลูกประคบ

 5. จานหรือชามอะลูมิเนียมเจาะรู (เพื่อให้ไอน�้าผ่าน

ได้) รองลูกประคบ

 ตัวยาที่นิยมใช้ท�าลูกประคบ (2 ลูก) สาเหตุที่ต้องท�า 

2 ลูก ก็เพราะเอาไว้เปลี่ยนเวลาใช้งานจะได้น�าอีกลูกขึ้นนึ่ง จะ

ได้ไม่ต้องรอ

กิจกรรมที่  6  การท�ลำูกประคบจากสมุนไพรไทย

 1. ไพล (500 กรัม) แก้ปวดเมื่อย ลดการอักเสบ

 2. ผิวมะกรูดถ้าไม่มีใช้ใบแทนได้ (200 กรัม) มีน�้ามัน

หอมระเหย แก้ลมวิงเวียน

 3. ตะไคร้บ้าน (100 กรัม) แต่งกลิ่น

 4. ใบมะขาม (300 กรัม) แก้อาการคันตามร่างกาย 

ช่วยบ�ารุงผิว

 5. ขมิ้นชัน (100 กรัม) ช่วยลดการอักเสบ แก้โรค

ผิวหนัง

 6. เกลือ (1 ช้อนโต๊ะ) ช่วยดูดความร้อนและช่วยพา

ตัวยาซึมผ่าน ผิวหนังได้สะดวกขึ้น

 7. การบูร (2 ช้อนโต๊ะ) แต่งกลิ่น บ�ารุงหัวใจ

 8. ใบส้มป่อย (100 กรัม) ช่วยบ�ารุงผิว แก้โรคผิวหนัง 

ลดความดัน

 5. เม่ือเทส่วนผสมในแม่พิมพ์ที่ต้องการแล้ว ฉีดด้วย

แอลกอฮอล์ 95% เพื่อไล่ฟองอากาศออกจากเนื้อสบู่ ซึ่งจะช่วย

ให้เนื้อสบู่เรียบ ไม่มีฟองอากาศ

 6. ทิ้งไว้ 1-2 ชั่วโมง ให้เนื้อสบู่เซ็ตตัว แล้วจึงแกะออก

จากแม่พิมพ์ก่อนแกะสบู่ให้ล้างมือให้สะอาด และเตรียมภาชนะ

ที่สะอาดส�าหรับใส่สบู่ที่ได้ด้วย กรณีสบู่ที่ได้จากแม่พิมพ์ถาด

ส่ีเหล่ียม น�ามาตัดให้ขนาดเท่าๆ กัน แล้วจึงน�าไปห่อพลาสติก

ท�าความสะอาดโต๊ะก่อน แล้วปูพลาสติกใส ดึงพลาสติกใสให้

เรียบตึง 

ไดอารีแวดวงวิทย์
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 วิธีการท�าลูกประคบ

 1. หั่นหัวไพล ขมิ้นชัน ต้นตะไคร้ ผิวมะกรูด ต�า

มะกรูด ต�าพอหยาบๆ (เวลาประคบจะได้ไม่ระคายเคือง)

 2. น�าใบมะขาม ใบส้มป่อย (เฉพาะใบ) ผสมกับ

สมุนไพรข้อ 1 เสร็จ แล้วให้ใส่เกลือ การบูร คลุกเคล้าให้เป็นเนื้อ

เดียวกัน แต่อย่าแฉะจนเป็นน�า้

 3. แบ่งตัวยาที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว ใส่ผ้าดิบห่อ

เป็นลูกประคบประมาณลูกส้มโอ รัดด้วยเชือกให้แน่น (ลูก

ประคบเวลาถูกความร้อนยาสมุนไพรจะฝ่อลง ให้รัดใหม่ให้แน่น

เหมือนเดิม) 

 วิธีการประคบ

 1. น�าลูกประคบที่ได ้ไปนึ่งในหม้อนึ่ง ใช้เวลานึ่ง

ประมาณ 15-20 นาที

 2. น�าลูกประคบท่ีรับความร้อนได้ที่แล้วมาประคบ

คนไข้ที่มีอาการต่างๆ โดยสับเปลี่ยนลูกประคบ

 3. จัดท่าคนไข้ให้เหมาะสม เช่น นอนหงาย น่ัง นอน

ตะแคง ขึ้นอยู่กับต�าแหน่งที่จะท�าการประคบสมุนไพร

 4. น�าลูกประคบท่ีรับความร้อนได้ที่แล้วมาประคบ

บริเวณที่ต้องการประคบ (การทดสอบความร้อนของลูกประคบ

คือ แตะที่ท้องแขนหรือหลังมือ)

 5. ในการวางลูกประคบบนผิวหนังคนไข้โดยตรงใน

ช่วงแรกๆ ต้องท�าด้วยความเร็ว ไม่วางแช่นานๆ เพราะคนไข้จะ

ทนร้อนไม่ได้มาก

 6. เม่ือลูกประคบคลายความร้อนลงก็สามารถเปล่ียน

ลูกประคบอีกลูกหนึ่งแทน (น�าลูกเดิมไปนึ่งต่อ)

 จะเห็นได้ว่า การเรียนรู้ของเยาวชนจากกิจกรรมต่างๆ 

จากการจัดค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนกับการการเรียนรู ้และ

อนุรักษ์พืชสมุนไพรไทย ณ สถานีวิจัยล�าตะคอง ต�าบลหนอง-

สาหร่าย อ�าเภอล�าตะคอง จังหวัดนครราชสีมา นั้น เยาวชนได้

ฝึกปฏิบัติการแปรรูปสมุนไพรชนิดต่างๆ หลากหลายมากมาย 

รวมทัง้    ได้เรยีนรูป้ระโยชน์และคณุค่าของสมนุไพรไทยทีส่ามารถ

น�ามาประยุกต์เป็นประโยชน์ทางยาในการรักษาโรค และบ�ารุง

อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย อันท�าให้สุขภาพของผู้ใช้แข็งแรง ทั้งนี้

โครงการนี้ จะก�าหนดจัดขึ้นทุกๆ ปีๆ ละ 2 ครั้ง ในช่วงปิดภาค

เรียนการศึกษา ถ้าผู้อ่านท่านใดสนใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนรู้

กิจกรรมค่ายเยาวชนนี้ สามารถติดต่อได้ที่ ดร.เศกศักดิ์ เชยชม 

ส�านักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สจท.) สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เลขที่ 35  

หมู่ 3 ต�าบลคลองห้า อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

12120 โทร. 02 577 9437 หรือทาง E-mail : seksak@

tistr.or.th 

 ประโยชน์ของการประคบ (จากตัวยาสมุนไพรและ

ความร้อน)

 1. บรรเทาอาการปวดเมื่อย

 2. ช่วยลดอาการบวม อักเสบของกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อ

ต่อหลัง 24-48 ชั่วโมง

 3. ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ

 4. ช่วยให้เนื้อเยื่อพังผืดยืดตัวออก

 5. ลดการติดขัดของข้อต่อ

 6. ลดอาการปวด

 7. ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต

 ไดอารีแวดวงวิทย์
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  แกะกล่องงานวิจัย แกะกล่องงานวิจัย

          ผลการใช้น�้ามันหอมระเหยกระเทียมร่วมกับการ 
            บรรจุภายใต้สภาวะบรรยากาศดัดแปรต่อการ 
            เหลือรอดของ E. coli ในกุ้งแช่เย็น

Effects of garlic oil and  
           modified atmosphere packaging 

                    on survival of E. coli on chilled shrimps 

พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์1 นาฏกาญจน์ ชิณศรี1 พัชทรา มณีสินธุ์2 และมณฑิรา นพรัตน์3

1ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

3ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บทคัดย่อ
ผลการใช้น�้ามันหอมระเหยจากกระเทียมร่วมกับการ

บรรจภุายใต้สภาวะบรรยากาศดดัแปร (40% CO
2
 + 60% N

2
 และ 

60% CO
2
 + 40% N

2
) ต่อการเหลือรอดของ E. coli ในกุ้งแช่เย็น

ที่ถูกสร้างการปนเปื้อน และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 8+2  °ซ. พบว่า 

สภาวะการเกบ็รกัษามผีลต่อค่าอตัราการเจรญิจ�าเพาะสงูสดุ และ

ช่วงเวลาการเกิด lag phase ของ E. coli อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ (<0.05) โดยพบว่า E. coli ในกุ้งแช่เย็นที่ผ่านการแช่น�้ามัน

หอมระเหยจากกระเทยีมมค่ีาอตัราการเจรญิจ�าเพาะสงูสดุเท่ากบั 

0.26 log CFU/g.วัน และมีค่าช่วงเวลาการเกิด lag phase 0.62 

วัน ตามล�าดับ ในส่วนของการใช้สภาวะบรรยากาศดัดแปรพบว่า 

E. coli ในกุ้งแช่เย็นที่เก็บภายใต้สภาวะ 60% CO
2
 + 40% N

2 

มีค่าอัตราการเจริญจ�าเพาะสูงสุด (0.19-0.24 log CFU/g.วัน) 
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  แกะกล่องงานวิจัย แกะกล่องงานวิจัย

ต�่ากว่า E. coli ในกุ้งแช่เย็นที่เก็บภายใต้สภาวะ 40% CO
2
 + 

60% N
2
 (0.23-0.31 log CFU/g.วัน) แต่มีค่าช่วงเวลาการเกิด 

lag phase (1.81-2.59 วนั) สงูกว่า E. coli ในกุง้แช่เยน็ทีเ่กบ็ภาย

ใต้สภาวะ 40% CO
2
 + 60% N

2
 (1.44-2.03 วัน) ผลการทดลอง

ยงัพบว่า การใช้น�า้มนัหอมระเหยร่วมกบัการบรรจภุายใต้สภาวะ

บรรยากาศดดัแปรในช่วงทีศ่กึษามปีระสทิธภิาพในการยบัยัง้การ

เจริญของ E. coli กล่าวคือ ไม่พบการเจริญของ E. coli ในกุ้ง 

แช่เย็นนี้ ตลอดช่วงอายุการเก็บรักษา

ค�าส�าคญั : น�า้มนัหอมระเหย/กระเทียม/บรรยากาศดัดแปร/กุง้/

E. coli 

Abstract
A challenge test by spiking E. coli on chilled 

shrimps treated with the essential oil from garlic 

combined with modified atmospheric (40% CO
2
 + 

60% N
2
 and 60% CO

2
 + 40% N

2
) conditions and stored 

at 8+2 °C was conducted. The results showed that 

storage conditions significantly affected the maximum 

specific growth rate (µ
max

) and lag phase duration (L) of 

E. coli (P<0.05). Garlic oil reduced the maximum specific 

growth rate and extended the lag phase duration of 

E. coli with µ
max

and L of 0.26 log CFU/g.day and 0.62 

day, respectively. The µ
max 

 of E. coli on chilled shrimps 

packed under 60% CO
2
 + 40% N

2
 condition (ranged 

between 0.19-0.24 log CFU/g.day) were lower than 

those packed under 40% CO
2
 + 60% N

2
 condition 

whereas their L values (1.81-2.59 days) were higher 

than those packed under 40% CO
2
 + 60% N

2
 condition 

(1.44-2.03 days). The results also revealed that the garlic 

oil incorporated with MAP conditions were effective in 

inhibition of the growth of E. coli since there was no 

growth of E. coli on shrimps during the storage period.

Keywords: Essential Oil/Garlic /Modified Atmosphere/

Shrimp/ E. coli

 
บทน�า

ปัจจุบันกุ ้งพร้อมปรุงได้รับความนิยมจากผู ้บริโภค

เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่น�ากุ้งสดมาตัดแต่ง เช่น เด็ดหัว ปอก-

เปลือก และผ่าหลังเพื่อเอาไส้ออก ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนในการ 

เตรียมอาหาร อย่างไรก็ตาม การตัดแต่งอาจท�าให้เกิดการปน

เปื้อนข้าม (Cross contamination) ส่งผลให้มีอายุการจ�าหน่าย

ส้ัน ดังนั้น ในการจัดจ�าหน่ายจึงน�าผลิตภัณฑ์มาเก็บรักษาที่

อณุหภูมติ�า่เพือ่ยดืระยะเวลาการเส่ือมเสีย โดยกุง้พร้อมปรงุมอีายุ

การเก็บประมาณ 6 วัน เมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 5-6oซ. (Cadun, Kila 
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and Cakli 2008) การใช้น�้ามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรเป็น

วิธีหนึ่งที่ใช้ในการยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร ทั้งน้ี เน่ืองจาก

สารสกัดที่อยู่ในน�้ามันหอมระเหยมีสมบัติยับยั้งการเจริญของ

จุลินทรีย์ (Burt 2004; Holley and Patel 2005)   ชิณศรีและ

คณะ (2555) พบว่า น�้ามันหอมระเหยจากกระเทียมสามารถ

ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์หลายชนิด อาทิ Escherichiacoli, 

Staphylococcusaureus, Samonella Typhimurium, Vibriio 

parahaemolyticus และ  Shewanella  putrefaciens  

โดยอัลลิซินในน�้ามันหอมระเหยกระเทียมจะไปยับยั้งการท�างาน

ของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหายใจของจุลินทรีย์ 

(Willis 1956) Krisch et al. (2010) พบว่า การใช้น�้ามันหอม

ระเหยกระเทียมที่ความเข้มข้น 1% ในเนื้อหมูบด ที่เก็บรักษาที่ 

5oซ. สามารถลดปริมาณ E. coli ได้ 1 log cycle ภายในเวลา 

24 ชั่วโมง นอกจากวิธีข้างต้นแล้ว การใช้สภาวะบรรยากาศ 

ดัดแปรก็เป ็นทางเลือกท่ีนิยมในการยืดอายุการเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เช่น กุ้ง (Mejlholm and Dalgaard 2002) 

และปลากะพง (Torrieri et al. 2006; Kostaki et al. 2009) 

เป็นต้น โดยส่วนใหญ่จะใช้วธิเีพิม่ปรมิาณคาร์บอนไดออกไซด์และ

ลดปริมาณออกซิเจนเพื่อลดการเจริญของจุลินทรีย์ Mejlholm 

and Dalgaard (2002) พบว่า การบรรจุกุ้งภายใต้สภาวะ 50% 

CO
2 
+ 20% O

2
 + 30% N

2
 และเกบ็รกัษาทีอ่ณุหภมู ิ2oซ. สามารถ

ยับยั้งการเจริญของ L. monocytogenes โดยผลิตภัณฑ์มีอายุ

การเก็บรักษา 20-21 วัน อย่างไรก็ตาม มีการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการเกบ็รกัษากุง้ขาวโดยใช้วธิกีารเกบ็รกัษาทัง้ 2 วธิข้ีางต้น ร่วม

กัน Maneesin et al. (2013) พบว่า การใช้น�้ามันหอมระเหย

จากกระเทียมร่วมกับการบรรจุภายใต้สภาวะบรรยากาศดัดแปร  

60% CO
2
+40% N

2
 สามารถเกบ็รกัษากุง้ขาวได้นาน 18 วนั  ในขณะ

ทีก่ารเกบ็ภายใต้สภาวะบรรยากาศดดัแปรเพยีงอย่างเดยีวจะเกบ็

ไว้ได้ 14 วัน อุณหภูมิ 0+2oซ. อย่างไรก็ตาม งานวิจัยดังกล่าวได้

ด�าเนินการทดลองในสภาวะปกติ ไม่ได้ค�านึงถึงปริมาณการปน-

เปื้อนของจุลินทรีย์เริ่มต้น ดังนั้น จึงมีโอกาสที่อาหารจะเกิดการ

เส่ือมเสียและเป็นอนัตรายต่อสุขภาพได้หากอาหารมปีรมิาณการ

ปนเป้ือนจลุนิทรย์ีเริม่ต้นสงู งานวจิยันีจ้งึมวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษา

ผลการใช้น�้ามันหอมระเหยจากกระเทียมและสภาวะบรรยากาศ

ดัดแปรต่อการเหลือรอดของจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนบนกุ้งแช่เย็น 

โดยจุลินทรีย์ที่เลือกใช้ในงานวิจัยน้ี คือ E. coli เนื่องจากเป็น

จลุนิทรย์ีทีส่ามารถต้านฤทธิก์ารยบัยัง้การเจรญิของจลุนิทรย์ีได้สงู

เมือ่เทยีบกบัจลุนิทรย์ีอืน่ๆ ทีพ่บในกุง้ขาว (ชณิศรแีละคณะ 2555) 

ผลทีไ่ด้จากการศกึษาครัง้นีน้อกจากจะช่วยยดือายกุารเกบ็รกัษา

กุ้งขาวแช่เย็นแล้ว ยังช่วยท�าให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยและมี

ความมั่นใจในการบริโภคกุ้งขาวแช่เย็นอีกด้วย

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง

กุ้งขาว (Litopenaeus  vannamei)

ใช้กุ้งขาวขนาด 100-110 ตัว/กิโลกรัม ที่ผ่านการเด็ดหัว

และแกะเปลือก จากจังหวัดสมุทรสาคร น�ากุ้งตัวอย่างมาบรรจุ

ในถุงพลาสติกพอลิเอทิลีน (PE) จากนั้น น�ามาเก็บในกล่องโฟมที่

บรรจนุ�า้แขง็เพือ่รกัษาอณุหภมูไิว้ที ่0oซ. ก่อนขนส่งมาห้องปฏบิตั-ิ

การ ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี
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น�้ามันหอมระเหย

 ใช้น�า้มันหอมระเหยจากกระเทียม (Allium sativum 

L.) ซึ่งมีสีเหลืองน�้าตาล มีค่าความหนาแน่นเท่ากับ 1.0954 กรัม

ต่อมิลลิลิตร และมีค่าดัชนีหักเหเท่ากับ 1.6133 (20oซ.) จาก

บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีน จ�ากัด กรุงเทพมหานคร

เชื้อจุลินทรีย์ 

ใช้จุลินทรีย์ Escherichia coli จากภาควิชาจุลชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

เตรียมกล้าเชื้อโดยน�ามาเลี้ยงใน nutrient broth (Merck, Ger-

many) ที่อุณหภูมิ 35±2oซ. เป็นเวลา 18-20 ชั่วโมง   

ผลของการใช้น�า้มนัหอมระเหยร่วมกบัการบรรจภุายใต้สภาวะ

บรรยากาศดัดแปรต่อการเจริญของ E. coli ที่ถูกสร้างการ 

ปนเปื้อนในกุ้ง

 น�าตวัอย่างกุ้งขาวทีผ่่านการท�าให้ปลอดเชือ้มาแบ่งเป็น 

6 กลุ่ม โดย 3 กลุ่มแรก จะน�ามาสร้างการปนเปื้อนโดยน�ากุ้งแช่

ในอาหารเลี้ยงเชื้อ nutrient broth ที่มี E. coli ซึ่งจะได้ความ

เข้มข้นสดุท้ายของเชือ้จลุนิทรย์ีบนตวัอย่างประมาณ 102 CFU/g 

น�ากุ้ง 50+2 กรัม เรียงบนถาดพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) 

จากนั้น น�าตัวอย่างกลุ่มแรกมาบรรจุภายใต้สภาพบรรยากาศ

ปกติโดยใช้ถุงพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีน (PE) (ชุดการทดลอง

ที่ 1; ตัวอย่างควบคุม) ส่วนกลุ่มที่ 2 และ 3 จะน�ามาบรรจุภาย

ใต้สภาวะบรรยากาศดัดแปรโดยใช้ถุงพลาสติกชนิดไนลอนลา

มิเนตกับพอลิเอทิลีน (nylon/PE) 2 สภาวะ คือ 40% CO
2
+ 

60% N
2
 (ชุดการทดลองที่ 2) และ 60% CO

2
 + 40% N

2
 (ชุดการ

ทดลองที่ 3) ส�าหรับอีก 3 กลุ่มที่เหลือ จะท�าโดยน�ากุ้งมาแช่ใน

น�า้มนัหอมระเหยกระเทยีมทีม่คีวามเข้มข้นเท่ากบัค่า minimum 

bactericidal concentration (MBC) ของน�า้มันหอมระเหย คือ 

15 มลิลกิรมั/มลิลลิติร เป็นเวลา 15 นาท ี(ชณิศรแีละคณะ 2555; 

Maneesin et al. 2013) ใช้อตัราส่วนของตวัอย่างต่อน�า้มนัหอม

ระเหยเป็น 1:2 หลังจากนั้น น�ากุ้งมาสร้างการปนเปื้อน E. coli 

และบรรจุกุ้งภายใต้สภาวะบรรยากาศปกติ (ชุดการทดลองที่ 4) 

สภาวะ 40% CO
2
 + 60% N

2
 (ชดุการทดลองที ่5) และ 60% CO

2
 

+ 40% N
2
 (ชุดการทดลองที่ 6) เช่นเดียวกับกุ้ง 3 กลุ่มแรก น�า

ตัวอย่างทั้งหมดมาเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 8+2oซ. และสุ่มตัวอย่าง

ทกุๆ 24 ชัว่โมง มาวเิคราะห์ปรมิาณ E. coli ค�านวณหาอตัราการ

เจรญิจ�าเพาะสงูสดุ (µ
max

) และช่วงเวลาทีเ่กดิ lag phase (L) โดย

น�าผลการทดลองที่ได้มา fit กับแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ของ 

Gompertz (สมการที่ 1) จากนั้น น�ามาหาค่า µ
max

 และ L จาก 

สมการที่ 2 และ 3 ตามล�าดับ (Zwietering et al. 1990)

log N = log N0 + a exp{-exp[-b(t-m)]}   (1)

เมื่อ N  คือ จ�านวนจุลินทรีย์ ณ เวลาหนึ่ง (log CFU/g)

 N
0
 คือ จ�านวนจุลินทรีย์เริ่มต้น (log CFU/g)
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a   คือ จ�านวนจุลินทรีย์ที่เจริญเมื่อเวลาการเก็บรักษา

นานขึ้น (log CFU/g)

m  คือ เวลาที่จุลินทรีย์เจริญสูงสุด (วัน) 

b   คือ อัตราการเจริญสัมพัทธ์ ณ เวลาที่จุลินทรีย์

เจริญสูงสุด (วัน-1)

t    คือ เวลาการเก็บรักษา (วัน) 

  µ
max

 = (b.a)/e                           (2)

เมื่อ µ
max

 คอื อตัราการเจรญิจ�าเพาะสงูสดุ (log CFU/g.วนั)

e     คือ 2.7182

  L = m - (1/b)    (3)

เมื่อ L  คือ ช่วงเวลาที่เกิด lag phase (วัน)

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

จ�านวน E. coli

จากรปูที ่1 พบว่า กุง้ทีเ่กบ็รกัษาภายใต้สภาวะบรรยากาศ

ปกติ (ชุดการทดลองที่ 1) มีจ�านวน E. coli เริ่มต้นเท่ากับ 

2.26+0.07 log CFU/g การใช้น�้ามันหอมระเหยและ/หรือการ

เก็บรักษาที่สภาวะบรรยากาศดัดแปรส่งผลให้ E. coli เริ่มต้น

ลดจ�านวนลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเทียบกับ

ตัวอย่างควบคุม (ชุดการทดลองที่ 1)  กล่าวคือ กุ้งที่ผ่านการแช่

น�า้มนัหอมระเหยเกบ็รกัษาภายใต้สภาวะบรรยากาศปกต ิ(ชุดการ

ทดลองที่ 4) มจี�านวน E. coli เริ่มต้นลดลงเท่ากับ 1.76+0.40 

log CFU/g แสดงว่าน�้ามันหอมระเหยกระเทียมมีประสิทธิภาพ

ในการชะลอการเจรญิของ E. coli ส�าหรบักุง้ทีเ่กบ็รกัษาภายใต้ 

สภาวะ 40% CO
2
+60% N

2
 (ชุดการทดลองที่ 2) และ 

60% CO
2
+40% N

2
 (ชุดการทดลองที ่3) มจี�านวน E. coli เริม่ต้น

ลดลงเหลือ 1.69+0.11 และ 1.52+0.13 log CFU/g ตามล�าดับ 

โดยการลดลงของ E. coli เริ่มต้นของกุ้งในชุดการทดลองที่ 2 

และ 3 เป็นผลมาจากคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้สามารถชะลอการ

เจรญิของ E. coli ได้ (Kimura, Yoshiyama and Fujii 1999) ใน 

ขณะทีกุ่ง้ทีผ่่านการแช่น�า้มนัหอมระเหยทีเ่กบ็รกัษาภายใต้สภาวะ 

40% CO
2
+60% N

2
(ชุดการทดลองที่ 5) และกุ้งที่ผ่านการแช ่

น�้ามันหอมระเหยที่เก็บรักษาภายใต้สภาวะ 60% CO
2
+40% N

2
 

(ชุดการทดลองที่ 6) ไม่พบการเจริญของ E. coli ตั้งแต่เริ่มต้น

ของการเก็บรักษา 
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จากผลการทดลองยังพบว่า เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษา

นานขึ้น จ�านวน E. coli ของกุ้งในชุดการทดลองที่ 1-4 เพิ่มขึ้น

อย่างนัยส�าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยเม่ือใช้เกณฑ์มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น�้าที่ก�าหนดว่าตัวอย่างต้องตรวจพบจ�านวน  

E. coli ไม่เกิน 2.7 log CFU/g มาพิจารณาอายุการเก็บรักษา 

พบว่า กุ้งในชุดการทดลองท่ี 1 มีจ�านวน E. coli เพิ่มขึ้นเป็น 

2.53+0.21 log CFU/g เมื่อเก็บรักษา 1 วัน ส่วนกุ้งในชุดการ

ทดลองที่ 4 มีจ�านวน E. coli เพิ่มขึ้นเป็น 2.55+0.10 log CFU/g 

ในวนัที ่2 ของการเก็บรกัษา ซ่ึงแสดงว่าน�า้มนัหอมระเหยสามารถ

ชะลอการเจริญของ E. coli ได้ ส�าหรับกุ้งในชุดการทดลองที่ 2 

และ 3 พบว่า มีจ�านวน E. coli เพิ่มขึ้นเป็น 2.64+0.04 และ 

2.56+0.15 log CFU/g ตามล�าดับ เมื่อเก็บรักษาเป็นเวลา 4 

วัน ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากคาร์บอนไดออกไซด์มีผลในการยืด

ระยะเวลาในช่วงระยะ lag phase (McMillin 2008)  ในขณะ

ที่กุ้งในชุดการทดลองที่ 5 และ 6 ไม่พบการเจริญของ E. coli 

ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา แสดงว่าการใช้น�้ามันหอมระเหย

กระเทียมร่วมกับการบรรจุภายใต้สภาวะบรรยากาศดัดแปรส่ง

ผลให้ E. coli ถูกท�าลายได้หมด ผลท่ีได้สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ Kykkidou et al. (2009) ที่ศึกษาการใช้น�้ามันหอมระเหย

จากใบไทม์ร่วมกับสภาวะบรรยากาศดัดแปร (5% O
2
+50% 

CO
2
 + 45% N

2
) ในการเก็บรักษาปลากระโทงดาบที่อุณหภูมิ 

4oซ. ซ่ึงผลการทดลองพบว่า การใช้น�้ามันหอมระเหยจาก 

ใบไทม์ร่วมกบัสภาวะบรรยากาศดดัแปรมปีระสทิธภิาพในการลด

จ�านวน Pseudomonas spp. และแบคทีเรียที่ผลิต H
2
S อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้น�้ามัน

หอมระเหยจากใบไทม์หรือสภาวะบรรยากาศดัดแปรเพียงอย่าง

เดียว  นอกจากน้ี Mejlholm and Dalgaard (2002) พบว่า 

การใช้น�า้มนัหอมระเหยออรกิาโนร่วมกบัการบรรจภุายใต้สภาวะ

บรรยากาศดัดแปร (60% CO
2
 + 40% N

2
) สามารถลดการเจริญ

ของ Photobacterium phosphoreum ในปลาคอด (ท่ีอุณหภมูิ 

2oซ.) ลง 2 log CFU/g เม่ือเทียบกับการเก็บรักษาปลาคอดท่ี

สภาวะบรรยากาศดัดแปรอย่างเดียว

 

ค่าอัตราการเจริญจ�าเพาะสูงสุดและช่วงเวลาที่เกิด lag 

phase ของ E. coli

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่า µ
max

 ของ E. coli ในกุ้งที่เก็บ

รักษาภายใต้สภาวะบรรยากาศปกติ (ชุดการทดลองที่ 1) มีค่าสูง

ที่สุด คือ 0.30 log CFU/g.วัน ในขณะที่ค่า L มีค่าต�่าสุด คือ มีค่า

เท่ากบั 0.58 วนั ส่วนค่า µ
max

 ของ E. coli ของกุง้ทีผ่่านการแช่ใน

น�า้มันหอมระเหยกระเทียมที่เก็บรักษาภายใต้สภาวะบรรยากาศ
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 รูปที่ 1 จ�านวนเชื้อ E. coli  ในกุ้งแช่เย็นที่ผ่านการแช่น�า้มันหอมระเหยกระเทียมและเก็บรักษาภายใต้สภาวะ   

           บรรยากาศดัดแปรในกุ้ง ที่อุณหภูมิ 8±2oซ.
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ตารางที่ 1 ค่าอัตราการเจริญจ�าเพาะสูงสุด (µ
max) 

และช่วงเวลาเกิด Lag phase (L) ของ E. coli ที่สร้างการปนเปื้อนลงในกุ้ง 

แช่เย็นที่สภาวะการทดลองต่างๆ และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 8±2oซ.

สภาวะการทดลอง µ
max

 (log CFU/g.วัน) L (วัน) R2

เก็บที่บรรยากาศปกติ (ชุดการทดลองที่ 1) 0.30 0.58 0.9844

เก็บที่สภาวะ 40% CO
2
 + 60% N

2
(ชุดการทดลองที่ 2) 0.23 2.03 0.9864

เก็บที่สภาวะ 60% CO
2
 + 40% N

2
 (ชุดการทดลองที่ 3) 0.19 2.59 0.8354

แช่ในน�้ามันหอมระเหยและเก็บที่สภาวะบรรยากาศปกติ 

(ชุดการทดลองที่ 4)
0.26 1.62 0.8231

แช่น�้ามันหอมระเหยและเก็บที่สภาวะ 40% CO
2
 + 60% N

2

(ชุดการทดลองที่ 5)
-2.26 - 1.0000

แช่น�้ามันหอมระเหยและเก็บที่สภาวะ 60% CO
2 
+ 40% N

2

(ชุดการทดลองที่ 6)
-2.26 - 1.0000

หมายเหตุ: * µ
max::

: อัตราการเจริญจ�าเพาะสูงสุด และ L: ช่วงเวลาที่เกิด lag phase

ปกติ (ชุดการทดลองที่ 4) มีค่าเท่ากับ 0.26 log CFU/g.วัน และ

มค่ีา L เท่ากบั 1.62 วนั แสดงว่าน�า้มนัหอมระเหยมปีระสทิธภิาพ

ในการยับยั้งการเจริญของ E. coli โดยส่งผลให้มีอัตราการเจริญ

ของ E. coli ลดลง และช่วยยืดระยะเวลาการเกิด lag phase 

ให้นานขึน้ นอกจากนี ้ยงัพบว่า การบรรจภุายใต้สภาวะบรรยากาศ 

ดดัแปรเพียงอย่างเดยีว (ชุดการทดลองที ่2 และ 3) ส่งผลให้ E. coli 

มค่ีา µ
max)

 ต�า่กว่าและมค่ีา L สงูกว่าการใช้น�า้มนัหอมระเหยเพยีง

อย่างเดียว (ชุดการทดลองที่ 4) ซึ่งแสดงว่าคาร์บอนไดออกไซด์

มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของ E. coli สูงกว่าน�้า- 

มันหอมระเหยโดยประสิทธิภาพการยับยั้งจะสูงขึ้นเมื่อความเข้ม

ข้นของคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้น (McMillin 2008) ส่วนการ

ใช้น�้ามันหอมระเหยร่วมกับการบรรจุภายใต้สภาวะบรรยากาศ 

ดัดแปรทั้ง 2 สภาวะ (ชุดการทดลองที่ 5 และ 6) ไม่พบการเจริญ

ของ E. coli ตลอดอายุการเก็บรักษา แสดงว่าการใช้น�้ามันหอม-

ระเหยกระเทยีมร่วมกบัการบรรจภุายใต้สภาวะบรรยากาศดดัแปร

ส่งผลให้ E. coli ถูกท�าลายได้หมดโดยมีอัตราการลดลงเท่ากับ 

2.26 log CFU/g.วนั (วเิคราะห์ภายหลงัการแช่น�า้มนัหอมระเหย)
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ที่การใช้น�้ามันหอมระเหยกระเทียมร่วมการบรรจุภายใต้สภาวะ

บรรยากาศดัดแปรสามารถยับยั้งการเจริญของ E. coli ได้ตลอด

ช่วงอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 8±2oซ.

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)  

ที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัยครั้งนี้

สรุปผลการทดลอง

จากผลการทดลองของการใช้น�า้มนัหอมระเหยกระเทยีม

ร่วมกับการบรรจุภายใต้สภาวะบรรยากาศดัดแปรต่อการเจริญ

ของ E. coli พบว่า การใช้น�้ามันหอมระเหยกระเทียมหรือการ

บรรจุภายใต้สภาวะบรรยากาศดัดแปรเพียงอย่างเดียวสามารถ

ชะลอการเจริญของ E. coli ได้ โดยท�าให้ E. coli มีค่าอัตราการ

เจริญจ�าเพาะสูงสุดลดลงและยืดช่วงเวลา lag phase ให้นานขึ้น

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการเกบ็รกัษาภายใต้บรรยากาศปกต ิในขณะ

น�้ำมันหอมระเหยกระเทียม
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พลิกวิกฤติเป็นโอกาส : เปลี่ยนพันธุ์มะม่วงโชคอนันต ์
ให้เป็นน�้าดอกไม้

อาชีพเกษตรกรมีหลากหลายปัญหาที่ต้องเผชิญ ไม่ว่า

จะเป็นปัจจัยทุนด�าเนินงานในการเพาะปลูก ปัจจัยคุณภาพ

ของผลิตผลทางการเกษตร ปัจจัยการเก็บรักษาผลผลิต ปัจจัย

สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและปัจจัยปัญหาราคาผลผลิต

ตกต�่า เป็นต้น แต่ผลผลิตพืชผลการเกษตรมักขึ้นอยู่กับภาวะ

ธรรมชาติ หากฝนฟ้าอ�านวย มีผลผลิตมาก ราคาจะตกต�า่ ปีใด

ฝนฟ้าไม่อ�านวย เกดิภยัพบิตั ิผลผลติน้อย ราคาจะด ีผดิกบัสนิค้า

อุตสาหกรรมซึ่งสามารถควบคุมการผลิตได้ตลอดเวลา 

ตวัอย่างส�าหรบัภมูปัิญญาชาวบ้านทีพ่ยายามคดิค้นหาวธิี

เพิ่มคุณภาพให้แก่พืชผล เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

ได้ดียิ่งขึ้น แก้ปัญหาราคาตกต�่า พร้อมปูทางสร้างรายได้ที่ยั่งยืน 

คือ การท�าเกษตรเพาะปลูกมะม่วงพนัธุ ์“น�า้ดอกไม้สทีอง” ทีเ่กดิ

จากการใช้ “ต้นตอ” ของมะม่วงพันธุ์ “โชคอนันต์” ที่ราคาเริ่ม

ตก โดยน�ากิ่งพันธุ์มะม่วงน�้าดอกไม้มาติดตา ต่อกิ่งกับต้นมะม่วง

โชคอนันต์ จนได้ออกมาเป็นมะม่วงผลสวยเหลืองอร่าม รสชาติ

หวานหอม เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างยิ่ง สามารถส่งออกไป

หลายประเทศ ทั้งหมดเกิดจากสมองและสองมือของ “คุณลุง 

สุวิทย์ อุททาเศษ” ปราชญ์ชาวบ้านในฐานะเกษตรกรแกนน�าผู้

ปลูกมะม่วงในต�าบลปิงโค้ง  อ�าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่  วิธีนี้

นอกจากให้ผลผลติทีไ่วแล้ว มะม่วงพนัธุเ์ก่าทีป่ลูกกไ็ม่ต้องโค่นทิง้

เพือ่ปลูกพนัธุใ์หม่ และในระหว่างทีร่อให้มะม่วงพนัธุใ์หม่ออกดอก 

ออกผล ก็ยังมีรายได้จากมะม่วงพันธุ์เดิมอยู่

ข่าวเทคโนโลยี
ส�ำหรับชำวชนบท

ฉบับที่ 132 (กรกฎาคม-กันยายน 2558)

กนกพร  เนียมศรี

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

รูปท่ี 1 คุณลุงสุวิทย์ อุททาเศษ ปราชญ์ชาวบ้านในฐานะเกษตรกร

แกนน�าผูป้ลกูมะม่วงใน ต�าบลปิงโค้ง อ�าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่
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ที่ส�าคัญ ภูมิปัญญาดังกล่าว ถูกถ่ายทอดไปสู่เกษตรกร

อีกจ�านวนมาก ผ่านการเนรมิตให้สวนมะม่วงของปราชญ์

ชาวบ้านท่านนี้บนเนื้อที่กว่า 40 ไร่ กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เพิ่ม

ประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (มะม่วงน�้าดอกไม้สีทอง) ของ

อ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจาก

กรมส่งเสริมการเกษตร และส�านักงานเกษตรอ�าเภอเชียงดาว  

 กฤษฎาพร บุตรแก้ว เกษตรอ�าเภอเชียงดาว ย้อนที่มา

แนวคิดการท�าสวนเกษตรลักษณะนี้ว่า เดิมพื้นที่ส่วนใหญ่ใน

อ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้านนิยมปลูกต้นมะม่วง

พนัธุโ์ชคอนนัต์เป็นจ�านวนมาก เพราะมตีลาดรบัซือ้ให้ราคาด ีแต่

เมือ่ 1-2 ปี ทีผ่่านมา ราคาเริม่ตก เกดิภาวะมะม่วงล้นตลาด ท�าให้

ชาวสวนได้รับความเดือดร้อน จึงต้องคิดหาวิธีช่วยเหลือ กระทั่ง

พบลงุสวุทิย์ทีห่าวธิปีลกูมะม่วงน�า้ดอกไม้สทีองจากต้นตอมะม่วง

โชคอนันต์ได้เป็นผลส�าเร็จ

รูปที่ 2 มะม่วงน�า้ดอกไม้สีทอง

ส�าหรบัภมูปัิญญาการน�าต้นตอมะม่วงโชคอนนัต์มาท�าให้

เกิดเป็นผลมะม่วงน�้าดอกไม้สีทองน้ัน “ลุงสุวิทย์” เล่าให้ฟัง

ว่า เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้อต่อการปลูกล�าไย ล�าไยที่ปลูก

ให้ผลผลิตไม่ดี จึงเปลี่ยนมาปลูกมะม่วงแทน โดยเริ่มจากพันธุ ์

โชคอนันต์ แต่ปลูกไปได้ซักระยะหน่ึง ก็มีปัญหาผลผลิตมะม่วง

ล้นตลาด มีราคาตกต�่า

รูปที่ 3 มะม่วงน�้าดอกไม้สีทองเหลืองอร่าม เกรดส่งออกได้ราคาดี

ดังน้ัน ต้องหาวิธีท�าอย่างไรให้กลับมามีรายได้เช่นเดิม

จากต้นมะม่วงโชคอนันต์ จึงคิดน�าต้นตอที่มีอยู่ แล้วน�ากิ่งมะม่วง 

น�า้ดอกไม้สทีองทีค่าดการณ์ว่าน่าจะเป็นทีต้่องการของตลาดท้ังใน

ไทยและจนีโดยวธิตีดิตา ต่อกิง่ พร้อมกบัศึกษาวธิที�าให้ผลมะม่วง

น�า้ดอกไม้เป็นสเีหลอืงนวลทัง้ลกู  พบว่า ต้องน�าถงุกระดาษเคลอืบ

คาร์บอนด้านในมาห่อหุ้มไว้ ซ่ึงนอกจากจะช่วยป้องกันแมลง

แล้ว ยังท�าให้สีเหลืองนวลสดใสตลอดทั้งลูกอีกด้วย คุณสมบัติ

เหล่านี้เป็นที่ต้องการของตลาดจีนที่พร้อมรับซื้อทั้งหมด  

รูปที่ 4  มะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ที่ออกลูกตามปกติ
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มะม่วงน�้าดอกไม้สีทอง จากต้น ‘โชคอนันต์’ ฝ่าวิกฤตราคาตกสู่ส่งออกร้อยล้าน. 2558. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:  http://www.  

       manager.co.th, [เข้าถึงเมื่อ 15 มิถุนายน 2558].

รูปที่ 5  สวนมะม่วงพันธุ์น�า้ดอกไม้สีทอง

 วธิกีารต่อก่ิงมะม่วงพนัธุน์�า้ดอกไม้สทีอง จาก  
ต้นตอพันธุ์โชคอนันต ์

 

        1. ใช้ต้นมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ที่มีอยู่เดิมบ�ารุงด้วยปุ๋ย

ยูเรียประมาณ 15 วัน

 2. เลือกกิ่งมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ 

แล้วน�ามาติดตา ต่อกิ่งกับกิ่งมะม่วงพันธุ์น�้าดอกไม้สีทอง

 3. ใช้เทปใสพันทั้งสองกิ่งเข้าด้วยกันให้แน่น ป้องกัน

น�้าซึมเข้าไป

 4. หลังจากนั้นประมาณ 1 ปี จะเริ่มออกผลเป็นมะม่วง

น�้าดอกไม้สีทอง

 5. น�าถุงกระดาษเคลือบคาร์บอนที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรค

แล้วมาหุ้มที่ผลมะม่วงประมาณ 45 วัน เก็บผลผลิตได้

6. หลังเก็บผลผลิตแล้วให้ตัดมะม่วงบางส่วนออก เพื่อไม่ 

ให้ต้นมะม่วงสูงเกินไปและน�าใบไปไว้ที่โคนต้น เพื่อท�าปุ๋ย

ภูมิปัญญาชาวบ้านดังกล่าว ช่วยเพิ่มมูลค่าให้มะม่วงของ

ไทยได้อย่างคุ้มค่าตั้งแต่กระบวนการปลูก นอกจากนั้น ยังขยาย

สู่การแปรรูปสร้างรายได้หลายเท่าตัว  สนใจสอบถามวิธีปลูก 

มะม ่วงพันธุ ์ น�้ าดอกไม ้ สีทอง  ติดต ่อได ้ที่คุณลุงสุวิทย ์  

โทร. 09-6572-3461

 “จากราคามะม่วงพนัธุโ์ชคอนนัต์ ช่วงทีต่กต�า่ทีสุ่ดราคา

เพียง 6-7 บาท/กิโลกรัม เท่านั้น แต่เมื่อเปล่ียนมาปลูกมะม่วง 

น�้าดอกไม้สีทอง ราคารับซ้ือหน้าสวนตกกิโลกรัมละ 60 บาท 

มูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าตัว แถมยังมีนายหน้ามารอรับซ้ือ เพื่อ

ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น รัสเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน จีน มาเลเซีย 

และอินโดนีเซีย บางคนต้องจองกันข้ามปีเลยทีเดียว ท�าให้ที่ผ่าน

มาชาวบ้านหลายรายเริม่หนัมาปลกูกนับ้างแล้ว โดยใช้การตดิตา 

ต่อกิง่จากมะม่วงโชคอนนัต์เพือ่ลดต้นทนุ โดยมาศกึษากรรมวธิทีี่

ศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้” คุณลุงสุวิทย์เล่าด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม

 

มะม่วงน�้าดอกไม้สีม่วง 

มะม่วงพันธุ์น�้าดอกไม้สีม่วง มะม่วงพันธุ์ใหม่ที่เกิดจาก

การพัฒนาพันธุ์ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต�าบล 

มหาสวสัดิ ์อ�าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรุ ีด้วยวธิผีสมเกสร ระหว่าง

มะม่วงน�า้ดอกไม้เบอร์ 4 ปากน�า้ กบัมะม่วงหงจขูองไต้หวนั จากนัน้ 

น�าเอาเมล็ดที่ได้จากผลสุกหลายเมล็ด ไปเพาะเป็นต้นกล้าปลูก

จนต้นโตมดีอกและตดิผล ปรากฏว่าผลดกมาก รปูทรงผลเหมอืน

กบัผลมะม่วงน�า้ดอกไม้พนัธุพ่์อ ส่วนสีผลไม่เป็นสเีขยีว แต่จะเป็น

สม่ีวงตัง้แต่ตดิผลอ่อนขนาดเลก็ กระทัง่ผลแก่และสกุคล้ายสขีอง

มะม่วงหงจู ซึ่งเป็นพันธุ์แม่ และสีจะเข้มกว่าอย่างชัดเจน ท�าให้

ดูสวยงามมาก ทางศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ ได้ปลูก

ทดสอบพนัธุจ์นมัน่ใจว่าเป็นมะม่วงพนัธุใ์หม่อย่างแน่นอนแล้ว จงึ

ตัง้ชือ่ประจ�าพนัธุว่์า มะม่วงน�า้ดอกไม้สม่ีวง พร้อมขยายพนัธุต์อน

กิง่ออกวางขาย ก�าลงัได้รบัความนยิมอย่างแพร่หลายอยูใ่นเวลานี้
รูปที่ 6 มะม่วงพันธุ์น�า้ดอกไม้สีม่วง
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มา...มะ...มา...ท�ามะม่วงสุกชุบแป้งทอดกันดีกว่า
 

 มะม่วงสุกชุบแป้งทอด เป็นขนมที่ยังไม่เห็นมีขายตาม

ท้องตลาดทัว่ๆ ไป อกีทัง้สตูรและขัน้ตอนการท�ากไ็ม่ยาก ส�าหรบั

ผู้ที่ไม่อยากรับประทานมะม่วงแบบเดิมๆ ขอแนะน�าเมนูเด็ดนี้ไป

ลองท�ารับประทานกัน ขั้นตอนและวัตถุดิบ มีดังนี้ 

ส่วนผสม 

- มะม่วงสุก 1 ลูก

- แป้งแพนเค้ก 200 กรัม

- นมสดรสจืด 100 มิลลิลิตร

- ไข่ 1 ฟอง

- น�้ามันส�าหรับทอด

มะม่วงน�า้ดอกไม้สีม่วง มข้ีอโดดเด่น คือ ผลเมือ่โตเตม็ทีม่ี

น�า้หนักเฉลี่ยระหว่าง 0.8-1.2 กิโลกรัมต่อผล ผลดิบรสเปรี้ยวไม่

มากนัก ปอกเปลือกฝานบางๆ จิ้มพริกเกลือป่น หรือจิ้มน�า้ปลา

หวานอร่อยดี ผลสุกหวานหอมเป็นเอกลักษณ์ เมล็ดบางเล็ก เนื้อ

เหนียวแน่น ไม่เละ รับประทานกับข้าวเหนียวมูนหรือข้าวสวย

ร้อนๆ อร่อยได้คุณค่าทางโภชนาการไม่แพ้มะม่วงกินสุกท่ัวไป

เป็นมะม่วงติดผลเรื่อยๆ เกือบทั้งปี ขยายพันธุ์ทั่วไปด้วยเมล็ด 

ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง และเสียบยอด ผู้อ่านท่านใดต้องการกิ่งตอน

ด้วยระบบเสียบยอด ติดต่อศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเกษตร ต�าบลมหาสวัสดิ์ อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

โทร. 08-1806-5513
รูปที่ 7 สวนมะม่วงพันธุ์น�า้ดอกไม้สีม่วง

เอกสารอ้างอิง

มะม่วงของแท้ต้องแบบนี้ มะม่วงน�้าดอกไม้สีม่วง. 2558. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://food.mthai.com, [เข้าถึงเมื่อ 15   

        มิถุนายน 2558].

วิธีท�า
 

 ผสมแป้ง ไข่ และนมลงไปในชาม ผสม คนจนเป็นเนื้อ

เดยีวกนั หัน่มะม่วงเป็นลูกเต๋า แต่เป็นลูกเต๋าทีช่ิน้ใหญ่พอดคี�า ไม่

ต้องหั่นให้เล็กมากจนเกินไป น�ามะม่วงลงไปคลุกแป้ง ตั้งกระทะ

ด้วยไฟอ่อนถงึปานกลาง น�ามะม่วงทีช่บุแป้งลงไปทอด ระวงัอย่า

ให้แป้งไหม้ ทอดจนเหลืองกรอบ  เมื่อทอดจนได้ที่แล้วตักขึ้นพัก

ไว้ให้สะเดด็น�า้มนั  โรยด้วยน�า้ตาลไอซงิ รบัประทานคูก่บัน�า้เชือ่ม

กลิ่นเมเปิล หรือรับประทานคู่กับกับไอศกรีมก็ได้

เอกสารอ้างอิง

มะม่วงสกุชบุแป้งทอด ขนมทีไ่ม่ควรพลาดในเวลานี.้ 2558. [ออนไลน์]. เข้าถงึได้จาก: http://food.mthai.com/food- recipe/98206.

       html, [เข้าถึงเมื่อ 15 มิถุนายน 2558].
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กองประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

เปิดตัวผลิตภัณฑ์จากสารสกัดเมล็ดองุ่น

    เทคโนโลยีถ่ายภาพและวิเคราะห์การท�างานภายในเซลล์แบบรวดเร็ว

        เครื่องลดความช้ืนข้าวเปลือกระดับเกษตรกร

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีบทบาทส�าคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เศรษฐกิจของประเทศในหลากหลายมิติ

เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 52 ปี ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความภาคภูมิใจในการเปิดตัวผลงานใหม่ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนี้

ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดเมล็ดองุ่นไทย  ฝ่ายเภสัชและ

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วว. ด�าเนินโครงการ “วิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์จากสารชีวภาพจากกากเมล็ดองุ่นไทย” ภายใต้งบ

สนับสนุนการวิจัยจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ 

2556-2558 ประสบผลส�าเร็จในการสกัดสารพฤกษเคมี 

Oligomeric Proantho Cyanidin (OPCs) จากกากเมล็ดองุ่น

พื้นเมืองไทย Vitis vinifera cv. Ribier (ป๊อก-ด�า Pok Dum)  

ซ่ึงมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ มีอนุภาพสูงกว่าวิตามินซี 

20 เท่า และสูงกว่าวิตามินอี 50 เท่า กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน

เพิ่มความแข็งแรงของหลอดเลือด ต้านการอักเสบ ต้านมะเร็ง 

และช่วยเสริมฤทธิ์ให้กับวิตามินซี 

 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องส�าอางนาโน

จากสารสกัดเมล็ดองุ่น...พันธุ์ไทย

วว. ฉลองครบรอบ 52 ปี 

นานานิวส์
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เทคโนโลยกีารถ่ายภาพและวเิคราะห์การท�างานภายใน

เซลล์แบบรวดเร็ว  (High content incell analysis) เป็น

เทคโนโลยีการถ่ายภาพทางชีวโมเลกุลในระดับเซลล์ โดยมีหลัก-

การ คอื การตดิตามถ่ายภาพของเซลล์จากสารเรอืงแสงทีม่คีวาม

จ�าเพาะต่อเซลล์ทั้งในระดับ cellular และ sub cellular รวมถึง 

genetic material  

วิธีการนี้สามารถติดตามการท�างานของเซลล์ได้ทั้ง 

1. รูปร่างลักษณะของเซลล์ 2. ฟังก์ชันการท�างานของเซลล์ 

3. สามารถเหน็ถึงปรมิาณของสารชีวโมเลกลุทีเ่กดิขึน้ภายในเซลล์ 

4. สามารถติดตามการท�างานของการแบ่งตัวและการเคล่ือนที่

ของเซลล์ได้ในภาวะที่มีชีวิต (live cell) 5. สามารถถ่ายภาพได้

ในปริมาณมากด้วยเวลาอันรวดเร็ว ถ่ายภาพได้ถึง 384 ตัวอย่าง 

ในครั้งเดียว 

จงึเป็นเทคโนโลยทีีม่คีวามส�าคญัและเป็นประโยชน์ในการ

วจิยัทัง้ทางเภสชัวทิยา พษิวทิยา และชวีการแพทย์เป็นอย่างมาก 

ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติได้เริ่มท�างานวิจัยและเผยแพร่

ผลงานจากการใช้เทคโนโลยีนี้แล้ว พร้อมนี้ยังเปิดให้บริการวิจัย

ผลติภณัฑ์สขุภาพและบรกิารวเิคราะห์ทดสอบผลติภณัฑ์สขุภาพ 

หรือยาแก่นักวิจัยภายนอก หรือภาควิจัยเอกชนที่สนใจด้วย

จากความส�าเร็จดังกล่าว วว. น�าสารสกัดมาพัฒนาเป็น 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ท่ีมีสรรพคุณเชิงป้องกันโรคและความ

งามของผิวพรรณ และพัฒนาเป็น ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางจาก

สารสกดัเมลด็องุน่ไทย โดยใช้เทคโนโลยนีาโนอมิลัชนั ในเบือ้งต้น

ได้พฒันาสตูรเครือ่งส�าอางนาโนต้านความแก่ (nano anti-aging 

cream) ฟื้นฟูผิวหน้า ภายใต้ชื่อ “วีทริสตร้า VITISTRA” 

ประกอบด้วย 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ครีมส�าหรับปกป้องผิวหน้าใน

เวลากลางวัน (VITISTRA Day Cream) และครีมส�าหรับฟื้นฟูผิว

หน้าในเวลากลางคนื (VITISTRA Night Cream)  ทัง้ 2 ผลติภณัฑ์ 

ผ่านการประเมินความปลอดภัยแล้ว  

นอกจากนี้ วว. ยังได้ร่วมมือกับสถาบันนวัตกรรมสุขภาพ 

ผวิพรรณความงาม มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง กรงุเทพมหานคร ใน

การร่วมประเมนิประสทิธผิลของเครือ่งส�าอางนาโนวทีรสิตร้า ต่อ

การต้านริ้วรอย ลดจุดด่างด�า และเพิ่มความชุ่มชื้นผิวบนใบหน้า

ในอาสาสมัคร จ�านวน 40 ราย

 เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิเคราะห์การท�างานภายในเซลล์แบบรวดเร็ว 

 นานานิวส์
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 เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือก...ระดับเกษตรกร    ฝ่าย

เทคโนโลยีอาหาร วว. วิจัยและพัฒนาเครื่องดังกล่าวส�าเร็จ เพื่อ

ช่วยเหลือเกษตรกรในการลดความชื้นข้าวเปลือกช่วงฤดูฝน 

เครื่องฯ มีความสามารถในการลดความชื้นข้าวเปลือก จากค่า

ความชื้นเริ่มต้น 20 เปอร์เซ็นต์ ลดลงเหลือ 14 เปอร์เซ็นต์ โดย

ใช้ระยะเวลาเพียง 3 ชั่วโมง มีก�าลังการผลิตสูงสุด 2 ตันต่อวัน ใช้

พลงังานความร้อนจากแก๊สแอลพจี ี และสามารถน�าไปประยกุต์ใช้

อบ เพื่อลดความชื้นธัญพืชหรือสมุนไพรอื่นๆ ได้หลากหลาย เช่น 

ถัว่เหลอืง ถัว่เขยีว ถัว่แดง ข้าวโพด กาแฟ ขงิ ข่า และขมิน้ เป็นต้น 

เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือก...ระดับเกษตรกร วว.  มี

ส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน คือ 

1. ชุดกระจายลมร้อน  ติดตั้งอยู ่บริเวณส่วนล่าง 

ออกแบบโดยใช้หลกัการของไซโคลน ท�าให้เกดิกระแสลมหมนุวน  

ส่งผลให้ลมร้อนที่ไหลออกจากห้องกระจายลมมีความสม�า่เสมอ  

2. ถังบรรจุข้าวเปลือก  ติดตั้งอยู่บริเวณส่วนบน มี

ลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก บริเวณส่วนล่างติดตั้งตะแกรงท�า

หน้าที่รองรับข้าวเปลือก  และปล่อยให้ลมร้อนไหลผ่านชั้นข้าว

เปลือก 

 3. ชุดใบกวน   ท�าหน้าที่กลับกองข้าวเปลือก  ช่วยเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการลดความช้ืนข้าวเปลอืก ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 

ขนาด 1 แรงม้า  

สอบถามรายละเอียดได้ที่ Call center วว. โทร. 0 2577 9300 หรือที่ E-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

หลกัการท�างานของเครือ่ง เครือ่งลดความชืน้ข้าวเปลอืก

ระดับเกษตรกร  วว. ออกแบบให้สามารถใช้งานง่ายและสะดวก 

โดยการบรรจุข้าวเปลือกลงในถังบรรจุ ซึ่งสามารถบรรจุได้สูงสุด 

500 กิโลกรัมต่อครั้ง  จากนั้น เปิดชุดกระจายลมร้อนและชุด

ใบกวน ตามล�าดับ 

นับเป็นการน�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้หลักการ

ออกแบบง่ายๆ ทีไ่ม่ซบัซ้อน ประหยดัพลงังาน แต่มปีระสทิธภิาพ

ในการท�างานสูง และได้ข้าวเปลือกที่มีคุณภาพ 

  เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือก...ระดับเกษตรกร 

นานานิวส์
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ดร.นฤมล รื่นไวย์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ต�าบลคลองห้า 

อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

เวียนหัว
	 เยี่ยมโต๊ะ	 บก.	ฉบับนี้	 เราได้รับค�าถาม

จาก	 ด.ญ.ณฐรัตน์	 คงลาภ	 หรือน้องซันเดย์	

เขียนถามมาว่า	 เพราะเหตุใด	 เวลาเราหมุนตัว

ถึงเวียนหัว?

เม่ือเราหมุนศีรษะ ของไหลในช่องหูก็จะไหลไปไหลมา และ

ท�าให้ขนในหูโค้งงอไปมาด้วยเช่นกัน การที่ขนหูแต่ละเส้นงอตัว 

ก็ท�าให้เซลล์ประสาทส่งสัญญาณไปยังสมองว่ามีการเคลื่อนไหว

เกิดขึ้น ดังนั้น เมื่อเราหมุนตัวไปมา ของไหลในช่องหูก็จะเริ่มไหล

วนไปมา หมุนไปตามที่เราหมุนหัว ท�าให้เรารู้สึกเวียนหัว และเมื่อ

เราหยุด ของไหลนั้นก็หยุดไหล และท�าให้ขนในช่องหูไม่งอตัว 

และระงับการส่งสัญญาณไปยังสมอง หากเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

จะท�าให้เรารู ้สึกเหมือนร่างกายของเราโคลงเคลง ไม่มั่นคง

เราเรียกอาการเช่นนี้ ว่า “วิงเวียน” หรือ “เวียนหัว”

  อาการเวียนหัวนี้ มีสิทธิ์เป็นกันได้ทุกคน มากบ้าง 

น้อยบ้าง บางคนอาจมีสาเหตุเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวของ

ร่างกาย (motion sickness) และการรักษาอาจมีได้หลายอย่าง 

บางครั้งรักษาได้ไม่ยาก แต่บางครั้งก็รุนแรงและเรื้อรัง เมื่อ

อาการเวียนหัวเกิดขึ้น ส่ิงหนึ่งที่ผู้ป่วยทุกคนรู้สึกคือ การหมุน

ของส่ิงรอบกาย และตัวเองจะมีอาการเหมือนหัวหมุน หรือหัว

เบาหวิว ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว เกิดจากความไม่สมดุลของของไหล

เยี่ยมโต๊ะ บก.

 อาการเวียนหัวอันเนื่องมาจากการหมุนตัวของเรานี้ มี

สาเหตุหลักอยู่ที่ หูของเราเอง หูของเรา นอกจากจะเป็นอวัยวะ

ที่ใช้ในการฟังแล้ว ยังมีหน้าที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ชิ้นส่วน

ในหูด้านในนั้น มีหน้าที่รักษาความสมดุลของร่างกายด้วย ช่อง

หูด้านในจะเป็นพื้นที่เปิด เต็มไปด้วยของไหล (fluid) ผนังด้าน

ในของช่องว่างน้ี ยังเต็มไปด้วยขนเล็กๆ เส้นขนแต่ละเส้นจะ

เชื่อมต่อกับเซลล์ประสาท ซ่ึงจะส่งสัญญาณไปยังสมอง ดังนั้น 

 เยี่ยมโต๊ะ บก.
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ในช่องหูด้านในของเรานั่นเอง ส่วนการป่วยอันเนื่องจากการ

เคลื่อนไหวของร่างกาย โดยมากมักจะเกิดเมื่อยามเดินทาง ที่

บางคนจะมีอาการคลื่นไส้ เวียนหัว อาเจียน ที่เราเรียกกันว่า 

เมารถ เมาเรือ หรือเมาเครื่องบิน หรือแม้แต่ขึ้นไปเล่นบนเครื่อง

เล่นแบบแรงๆ ในสวนสนุก อย่างไรก็ตาม อาการเมารถ เมาเรือ

นี้ มักเกิดข้ึนไม่ค่อยรุนแรง และไม่เป็นพิษภัยอันตรายใดๆ มาก 

เพียงแต่ท�าให้นักเดินทางรู้สึกไม่สบายตัว และอ่อนเพลีย หมด

สนุกไปกับการเดินทาง หรือบางคนอาจมีอาการตกค้าง แม้เมื่อ

กลับมาจากการเดินทางหลายวันแล้วก็ตาม 

 การท่ีร่างกายจะไม่เวียนหัว จ�าเป็นที่จะต้องรักษา

สมดุลของร่างกายให้ดี (sense of balance and equilibrium) 

นักวิจัยได้ค้นพบว่า การวิงเวียนศีรษะมักเกิดจากความรู้สึกของ

ร่างกายต่อต�าแหน่งแห่งท่ีหรือทิศทาง (spatial orientation) 

คือการที่ประสาทหรือความรู้สึกบอกสมองของเราถึงทิศทางการ

เคลื่อนไหวของร่างกาย ว่าจะมุ่งไปในทิศทางไหน และเป็นการ

เคลื่อนไหวแบบหมุนไปรอบๆ หรือหยุดอยู่กับที่ ความรู้สึกที่

เกี่ยวข้องกับความสมดุลนั้นมีความสลับซับซ้อน โดยทั่วไปจะ

เกี่ยวข้องกับอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ดังต่อไปนี้ 

ช่องหูด้านใน (หรือที่เรียกว่า labyrinth) ซึ่งเป็นประสาทส่วน

ที่ควบคุมทิศทางการเคลื่อนไหว เช่น การหมุน การไปข้างหน้า 

การถอยมาข้างหลัง การเลื่อนไปข้างๆ หรือการกระท�าที่พลิกคว�า่ 

พลิกหงาย เป็นต้น 

ดวงตา จะมีหน้าท่ีควบคุมคอยเตือนว่ามนุษย์อยู่ในสภาวะใด 

เช่น พลิกคว�า่ หงายขึ้น และทิศทางของการเคลื่อนไหว

ส่วนที่รับแรงดันของผิวหนัง  (skin pressure receptors) เช่น  

ข้อต่อ กระดูกสันหลัง ซ่ึงจะบอกว่าร่างกายก�าลังร่วงหล่น หรือ

สัมผัสกับพื้น

ส่วนที่รับความรู้สึกของกล้ามเนื้อและข้อต่อ (muscle and 

joint sensory receptors) ซ่ึงจะบอกว่า ขณะนี้ร่างกายก�าลัง

เคลื่อนไหวอยู่ 

ระบบประสาทส่วนกลาง (central nervous system) คือ ส่วน

ที่ควบคุมสมองและกระดูกสันหลัง เปรียบเสมือนหน่วยประมวล

ผลกลาง ที่รับรู้และประมวลผลข้อมูลของอวัยวะท้ัง 4 ส่วน ท่ี

กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ ท�าให้แต่ละส่วนท�างานแบบประสาน

สัมพันธ์กัน

  อย่างไรก็ตาม ท่านผู้อ่านได้โปรดให้ความส�าคัญกับ

อาการเวียนหัวนี้ให้ดี เพราะอาการเวียนหัว อาจไม่ได้เกิดจาก

การเมื่อเราหมุนตัวอย่างเดียว โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ อาการ

เวียนหัว มึนงง อาจเกิดจากมีเนื้องอกในสมอง หรือระบบการ

ไหลเวียนของเลือดไม่ดี เช่น กรณีที่น่ังๆ หรือนอนๆ อยู่แล้วมี

การลุกขึ้นยืนอย่างฉับพลัน บางรายอาจเกิดจากการมีโรคเรื้อรัง

บางอย่าง เช่น อยู่ในภาวะหลอดเลือดสมองแข็ง ซึ่งอาจพบในผู้

ป่วยที่มีความดันเลือดสูง เป็นเบาหวาน หรือมีไขมันในเลือดสูง 

หรือการสูบฉีดของเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจไม่ดี หรือผู้มีภาวะเลือด

จาง เป็นต้น นอกจากน้ัน ภายในช่องหูของคนเราก็ต้องได้รับ

การไหลเวียนของเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอ เนื่องจาก

ช่องหูนี้เป็นส่วนที่มีความไว (sensitive) ต่อการเปลี่ยนแปลง

ของการไหลเวียนของเลือด การที่เลือดไม่ไปหล่อเลี้ยงสมองหรือ

หัวใจเพียงพอ จะส่งผลถึงสมดุลภายในช่องหูด้วย 

 เราจ�าเป็นต้องระมัดระวังไม่ท�าให้เกิดอาการเวียนหัว 

เช่น หลีกเล่ียงการเปล่ียนอิริยาบถอย่างรวดเร็ว อย่าลุกเร็วเกิน

ไป หรืออย่าหันร่างกาย ศีรษะเร็วเกินไป อย่าเงยหน้าเร็วเกินไป 

หลีกเลี่ยงสารที่ท�าให้การไหลเวียนของเลือดไม่ดี เช่น นิโคตินใน

บุหรี่ คาเฟอีน และเกลือ พยายามท�าให้ตัวเองปลอดจากความ

กังวลหรือความเครียด หรือส่ิงที่ท�าให้เราเกิดภูมิแพ้ (allergic) 

และหลีกเลี่ยงกิจกรรมบางอย่างเมื่อเกิดอาการเวียนหัว เช่น 

การขับยานพาหนะ การใช้เครื่องมือ เครื่องจักรอันตรายต่างๆ 

หรือการปีนขึ้นสู่ที่สูง เป็นต้น 

เอกสารอ้างอิง

Brain & Nervous System Health Center, 2015. Vertigo. [online]. Available at:  http://www.webmd.com/brain/

 vertigo-symptoms-causes-treatment, [accessed 12 May 2015].

Highlights Kids, 2015. Why does spinning make you dizzy? [online]. Available at: https://www.highlightskids.com/

 science-questions/why-does-spinning-make-you-dizzy,  [accessed 17 June 2015]. 

Otolaryngology Head & Neck Services, Central California Ear, Nose & Throat Medical Group, 2014. Dizziness & 

 Vertigo: Doctor, Please Explain Dizziness and Motion Sickness. [online]. Available at: http://www.ccent.

 com/vertigo-dizziness-cause-california-visalia.htm, [accessed 12 May 2015].  

เยี่ยมโต๊ะ บก.



วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2558 

90

	 ผูอ่้านท่านใดสนใจส่งบทความมาลงตพีมิพ์ในวารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีกรณุาจดัเตรยีมต้นฉบบัตามข้อก�าหนด	ดงันี้

การจัดเตรียมต้นฉบับ

	 1.	ความยาวต้นฉบับ	:	บทความปริทัศน์ประเภทต่างๆ	ความยาว	ไม่เกิน	6	หน้า	บทความงานวิจัย	ไม่เกิน	10	หน้า

	 2.	ระบุชื่อ	นามสกุลผู้เขียน	ค�าน�าหน้าชื่อ	หน่วยงาน	พร้อมรายละเอียดที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์และอีเมล

	 3.	บทความงานวิจัย	ต้องมีบทคัดย่อและ	Abstract	เป็นส่วนน�าของบทความนั้นๆ	ในบทคัดย่อหรือ	Abstract	ประกอบด้วย	

	 	 ส่วนต่างๆ	ดังต่อไปนี้	:	วัตถุประสงค์การวิจัย	รูปแบบ/วิธีการวิจัย	ผลการวิจัย	ข้อจ�ากัดทางการวิจัย/การน�าผลการวิจัยไปใช	้

	 	 ผลกระทบของงานวิจัยในด้านต่างๆ	เช่น	องค์ความรู้ใหม	่เศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	เป็นต้น

	 	 ความยาวของบทคัดย่อและ	Abstract	รวมกันแล้วไม่ควรเกิน	1	หน้ากระดาษ	A-4

	 4.	ระบุ	ค�าส�าคัญ	(keywords)	ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักของงานวิจัยของท่านไม่เกิน	6	ค�า	

	 5.	แนบรูปประกอบที่ชัดเจน	โดยอาจส่งมาเป็นลักษณะ	CD-ROM	หรือทางอีเมล	

	 6.	บทความควรมีการระบุเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม	รูปแบบเอกสารอ้างอิงเป็นตามที	่วว.	ก�าหนด	ดังนี้		

     6.1 การอ้างอิงหนังสือ

ชื่อผู้เขียน.	ปีที่พิมพ์.	ชื่อหนังสือ.	เมืองที่พิมพ์:	ส�านักพิมพ์.

Ulrich,	W.,	1983.	Critical	Heuristics	of	Social	Planning.	Chicago:	University	of	Chicago	Press.

โฉมเฉลา,	ณรงค์.	2518.	การปลูกและสกัดน�า้มันมินต์.	กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์คุรุสภา.	

     6.2 การอ้างอิงจากบทความวารสาร 

Boughton,	J.M.,	2002.	The	Bretton	Woods	proposal,	an	in-depth	look.	Political Science Quarterly,	42(6),	

	 pp.	564-78.	

มณีดุลย์,	ชาญชัย.	2526.	การปลูกกระถินเลี้ยงสัตว์.	วารสารปศุสัตว์,	10(2),	หน้า	57-	67.

     6.3 การอ้างอิงจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-journals) 

Wright,	A.	and	Cottee,	P.,	2000.	Consumer	understanding	of	US	and	EU	nutritional	labels.	British Food Journal. 

 [online].	103(8),	pp.	615-629.	Available	at: http://www.emerald-library.com,	[accessed	12	September	2007].

     6.4 การอ้างอิงจากสิ่งพิมพ์ท่ีมีชื่อผู้แต่งและตีพิมพ์ในเว็บไซต์ หรือเผยแพร่ทางระบบออนไลน์ (online) แต่ไม่ใช่

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร

Piotrowicz,	G.,	2002.	The	university	libraries	consortia	–	yesterday,	today	and	tomorrow.	[online].	Available	at:  

	 http://ebib.oss.wroc.pl/english/grnat/piotrowicz.php,	[accessed	02	March	2006].

     6.5 การอ้างอิงจากเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ต  

MarksandSpencer,	2004.	Annual	Report	2003-2004.	[online].	Available	at	:	http://www-marks-andspencer.co.uk/

	 corporate/annual2003/,	[accessed	17	September	2005].

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.	2551.	[ออนไลน์].	เข้าถึงได้จาก:	http://th.wikipedia.org/wiki/พระบาทสมเด็จ	

	 พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,	[เข้าถึงเมื่อ	23	มิถุนายน	2551].		    

จากผู้เขียน
บทความ


