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	 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับน้ี	มีความยินดีกับ

การครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	(วว.)		ย่างก้าวสู่ปีที่	55	วว.	ยังคงพร้อม

ก้าวต่อไปในฐานะเป็นกลไกแห่งการนำาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติ	 ให้เจริญรุ่งเรือง	 

เมื่อไม่นานมานี้ 	 วว.	 ได้มีการเปลี่ยนผู้ว่าการ	 เป็น	 ดร.ลักษมี	 

ปล่ังแสงมาศ	 ซึ่งเป็นผู้ว่าการที่ก้าวมาจากเป็นพนักงาน	 วว.	 แต่

ดั้งเดิม	ทำาให้พนักงานและลูกจ้างทุกคน	มีความหวังว่า	 เราจะก้าวไป 

ด้วยความเข้มแข็ง	ด้วยพลังของผู้บริหารที่รู้จัก	“ความเป็น	วว.”	เป็น

อย่างดี	 และพร้อมที่จะนำาพาองค์กรให้สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่

ประเทศชาติสืบต่อไป

	 นอกจากนั้น	 ในวารสารฯ	ฉบับนี้	 เรายังมีความภาคภูมิใจ

ที่จะเล่าขานถึง	ความสำาเร็จในการรักษาผืนป่าสะแกราช	ทรัพยากร

ป่าไม้อันมีค่าของจังหวัดนครราชสีมา	 ที่ได้รับการรับรองและขึ้น

ทะเบียนเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งแรกของประเทศไทย	 ในปี	

พ.ศ.	2519	และเป็น	1	ใน	7	ในเอเชีย	ภายใต้โครงการ	Man	and	

the	Biosphere	(MAB)	จนจุดประกายให้เกิดการศึกษาเรียนรู้โมเดล

แห่งการรักษาผืนป่าอย่างยั่งยืน	ทำาให้เกิดการเสวนา	 เรื่อง	“เรียนรู้

ความสำาเร็จในการรักษาผืนป่าอย่างยั่งยืน”	ซึ่งจัดโดย	คณะทำางาน

การบูรณาการและเชื่อมโยงงานด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และ

นวัตกรรม	 เพื่อทรัพยากร	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

ณ	สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช	จังหวัดนครราชสีมา	 โดยเรา 

มีทั้งบทความที่เป็นวิชาการให้ความรู้	 และเรื่องเล่าจากการเก็บตก

การเสวนาให้ท่านผู้อ่านได้อ่านกันอย่างจุใจ

  

	 	 	 	 ดร.นฤมล	รื่นไวย์
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ขอบคุณโอกาสที่ผ่านเข้ามา ท�าให้ผู้เขียนได้ไปสถานีวิจัย-

สิ่งแวดล้อมสะแกราช เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา 

ได้มีโอกาสไปร่วมการสัมมนาในรูปแบบของเวทีถ่ายทอด เรียน- 

รู้และเสวนา เรื่อง “เรียนรู้ความส�าเร็จในการรักษาผืนป่าอย่าง

ยั่งยืน” ซ่ึงจัดโดย คณะท�างานการบูรณาการและเชื่อมโยงงาน

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อทรัพยากร 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม

สะแกราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อ

แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ (key 

success factor) จากบทวิเคราะห์ และร่วมถอดเป็นบทเรียน

แนวปฏิบัติท่ีดี (best practice) ในการบริหารจัดการป่าไม้

ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง 2) เพื่อสื่อสารบท-

เรียนแนวปฏิบัติที่ดี “Best Practice” ในการบริหารจัดการป่า-

ไม้ ให้แก่หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดูแลรักษาป่า ให้

รับรู้และสามารถขยายผลจากบทเรียนไปสู่พื้นที่อื่น  ในช่วงพิธี

เปิดการสัมมนา ท่านรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  ให้เกียรติมาเป็นประธาน

ในพิธีเปิด ซ่ึงท่านได้กล่าวเปิดงานส�าหรับเวทีแห่งนี้ รวมทั้งได้

กรุณามอบนโยบาย ผู้เขียนเห็นว่ามีประโยชน์ส�าหรับผู้อ่านทุก

ท่าน ดังนั้น จึงขอสรุปเป็นบทความสั้นๆ ส�าหรับท่านผู้อ่าน 

เรามาท�าความรู้จักกับสถานีวิจัยส่ิงแวดล้อมสะแกราช

กันก่อน มีดังนี้ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ก่อตั้งมาแล้วถึง 

48 ปี เกิดขึ้นจากการที่ภาครัฐเห็นความส�าคัญของการวิจัยทาง

ด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ

และการด�าเนินชีวิตของประชาชนโดยส่วนรวม คณะรัฐมนตรี

จึงได้มีมติเม่ือวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2510 ให้สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่งในขณะ

น้ัน คือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย 

(สวป.) ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจากกรมป่าไม้ เพื่อท�างาน

ศิริสุข  ศรีสุข 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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วิจัยในลักษณะพหุศาสตร์ ทางด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา

ของป่าเขตร้อน (ป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง) รวมเนื้อที่ประมาณ 

50,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่บริเวณต�าบลภูหลวง อ�าเภอปักธงชัย 

จังหวัดนครราชสีมา จัดตั้งเป็นสถานีวิจัย โดยใช้ชื่อว่า สถานี

วิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 ผลงานการ

วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม

สะแกราช กลายเป็นที่รู้จักทั่วไปทั้งภายในและต่างประเทศ จึง

ถูกเสนอเข้ารับการพิจารณาในที่ประชุมของยูเนสโก ที่กรุง

กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และได้รับการรับรองและ 

ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นท่ีสงวนชีวมณฑลแห่งแรกของประเทศไทย 

ในปี พ.ศ. 2519 และเป็น 1 ใน 7 ในเอเชีย ภายใต้โครงการ Man 

and the Biosphere (MAB) เม่ือมีการประกาศขึ้นทะเบียน

เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล จึงได้ขยายแนวเขตออกเป็น 1,731.67 

ตารางกิโลเมตร หรือราว 1,082,295.86 ไร่ ครอบคลุมไปถึง

อุทยานแห่งชาติทับลานและป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง โดย

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ เขตแกนกลาง (core area) เขตกันชน 

(buffer area) และเขตรอบนอก (transition area) โดยสถานี

วิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ตั้งอยู่ในเขตแกนกลาง ด้วยลักษณะ

ภูมิประเทศของผืนป่า ที่ตั้งอยู่บนขอบที่ราบสูงโคราช พื้นที่ส่วน

ใหญ่เป็นภูเขา มีความสูงจากระดับน�้าทะเลปานกลาง ระหว่าง 

720-770 เมตร มีลักษณะเป็นหน้าผาชันทางด้านใต้ และค่อยๆ 

ลาดลงไปทางเหนือ สภาพของป่าจึงผสมผสานระหว่างป่าดิบ

แล้งกับป่าเต็งรัง ซึ่งป่าดิบแล้งมีลักษณะค่อนข้างเป็นป่าทึบ มี

เนื้อที่ประมาณ 21,019 ไร่ และมีความหนาแน่น 123 ตันต่อ

ไร่ พันธุ์ไม้ที่ส�าคัญประกอบไปด้วย ตะเคียนหิน ตะเคียนทอง  

ต้นชัน และต้นกะบก ส่วนป่าเต็งรังเป็นป่าโปร่ง มีเนื้อที่ประมาณ 

8,163 ไร่ มีความหนาแน่น 84 ต้นต่อไร่ ไม้ส�าคัญ เช่น ไม้เต็ง 

ไม้รัง ต้นพลวง และต้นพะยอม ส่วนทรัพยากรสัตว์ป่า จากการ

ส�ารวจพบสัตว์ป่าหายากมีอยู่ในพื้นที่ราว 490 ชนิด เป็นสัตว์ปีก 

290 ชนิด เลี้ยงลูกด้วยนม 79 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 92 ชนิด 

และสัตว์สะเทิ้นน�้าสะเทิ้นบก 29 ชนิด ในจ�านวนนี้มีสัตว์ชนิดที่

พบใหม่ และไม่เคยพบมาก่อนถึง 61 ชนิด ประกอบด้วยนก 47 

ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 12 ชนิด และสัตว์เลื้อยคลาน 1 ชนิด 

สัตว์สะเทิ้นน�้าสะเทิ้นบก 1 ชนิด ในจ�านวนนี้เป็นสัตว์หายาก 

11 ชนิด แนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 1 ชนิด สถานภาพถูกคุกคาม 2 

ชนิด สัตว์ป่าสงวน ได้แก่ เลียงผา นอกจากนี้ ยังมีสัตว์เฉพาะถิ่น 

2 ชนิด คือ ตุ๊กแกดงพญาเย็น และจิ้งเหลนด้วงปักธงชัย รวมทั้ง

กบชนิดใหม่ของโลก ชื่อ กบปากใหญ่โคราช ซึ่งถูกค้นพบเมื่อปี 

พ.ศ. 2551

นอกจากน้ี ป่าสะแกราชถือเป็นธนาคารพันธุกรรมพืช

และสัตว์ ซึ่งเป็นต้นแบบความส�าเร็จของการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะระบบนิเวศป่าไม้ได้อย่างเป็นรูป-

ธรรม และน�ามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของชุมชน อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติในเรื่องความ

หลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ์แบบ เนื่องจากเป็นแหล่ง

รวบรวมพันธุ์สัตว์นานาชนิด เช่น เลียงผา เก้ง หมูป่า ไก่ฟ้า

พญาลอ ไก่ป่า ไก่ฟ้าหลังเขียว พระยากระรอกสีด�า และกวาง-

ป่า เป็นต้น และยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผักพื้นบ้านนานาชนิด 

เช่น ผักกูด ผักหวาน กระถิน และเห็ดนานาชนิด โดยเฉพาะ

เห็ดโคน รวมถึง ลูกดิ่ง หรือสะตออีสาน ซึ่งเป็นพืชยอดฮิตของ

ผู้นิยมรับประทานผัก และเป็นพืชน�าร่องโครงการการรณรงค์

ปลูกพืชท้องถิ่นกินได้ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ แก่ชุมชนและ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม 

เป็นอย่างไรกันบ้าง ส�าหรับการท�าความรู้จักกับสถานี

วิจัยส่ิงแวดล้อมสะแกราช มาบัดนี้ ผู้เขียนขอน�านโยบายจาก

ท่านรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ที่ได้กรุณากล่าวในพิธีเปิดงานดังกล่าว 

มาถ่ายทอดให้ท่านผู ้อ่าน เพื่อประโยชน์จากนี้และต่อไปใน

อนาคต ดังนี้ ดร.พิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ กล่าวว่า 
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….ในอนาคตบริบทของสะแกราชจะเป็นบริบทของโลก

ที่ส�าคัญ เราจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโลกได้ เกือบครึ่งศตวรรษ

ที่ผ่านมา เราต้องภูมิใจว่า องค์การยูเนสโกได้ให้การยอมรับ

ว่า ป่าสะแกราชของเราเป็นต้นแบบของโลก และเราจะท�าให้

ดีขึ้น ขยายผลให้ป่าอื่นๆ ได้มีโอกาสน�าเอาระบบไปใช้ได้  ใน

ส่วนของระดับโลกเราได้ท�าข้อตกลงต่างๆ ผมเห็นในข่าวว่า 

องค์การสหประชาชาติ ได้ท�าข้อตกลงว่าในหนึ่งสหัสวรรษของ

โลกจากนี้เป็นต้นไป จากยุค Millennium Development 

Goals (MDGs) จะก้าวไปสู่ยุค Sustainable Development 

Goals (SDGs) มีเป้าหมายท้ังหมด 17 ข้อ และเกี่ยวข้องกับ

สะแกราชด้วย ดังนั้น เราต้องไปเล่นในเวทีระดับโลก นอกเหนือ

จากองค์การยูเนสโก ยกตัวอย่างเช่น ภูมิอากาศทั่วโลกที่มีการ

เปลี่ยนแปลงมากๆ (climate change) แต่พื้นที่สะแกราชท�าให้

บริเวณนี้มีความสมบูรณ์ของสภาพ ดิน ฟ้า อากาศได้ และตอนนี้

มีโจทย์ใหม่เข้ามา คือ วันนี้ทั่วโลกยอมรับว่า มีการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศ โดยในเดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา มี

การประชุม ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ทั่วโลกตกลงกันว่า 

จะไม่ยอมให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นอีก 2-3 องศาเซลเซียส และใน

ปี ค.ศ. 2030 จะต้องลดอุณหภูมิลงให้ได้ 1-5 องศาเซลเซียส 

โดยจะน�าการวิจัยและพัฒนามาช่วยลดผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกล่าว  ในอนาคต ผลกระทบ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีทั้งด้านบวกและด้านลบ 

เช่น มีลมหนาวผิดฤดู เกิดน�้าท่วม แผ่นดินไหว การปลูกพืช

ล�าบาก ฝนไม่ตกตามฤดูกาล หากการเกษตรยังกระท�าเหมือน

เดิมจะเป็นเหยื่อของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกล่าว

ส�าหรับวิถีชีวิตท่ีเก่ียวข้องข้องกับน�้า หากไม่มีน�้า เรา

จะอยู่ไม่ได้ หากมีป่าท่ีสมบูรณ์ น�้าจะมีปัญหาน้อย ปีนี้ทั่วโลก 

เจอปัญหาน�้าแล้ง เราต้องรักษาสมดุลของน�้า เพื่อช่วยเหลือ

การเกษตร แต่เป็นเรื่องยากมาก เพราะต้องต่อสู้กับธรรมชาติ 

เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับน�้า กับธรรมชาติ จะต้องปรับตัวอย่างไร 

ในวันน้ี ให้ยกเลิกปลูกข้าวนาปรัง และแนะน�าให้ปลูกพืช

เศรษฐกิจอื่นที่ใช้น�้าน้อย ทดแทนการปลูกข้าว หรือการเลี้ยง

สัตว์เศรษฐกิจมาทดแทน  ผมมาที่สะแกราช 2 ชั่วโมง รู้สึก

ถึงอากาศบริสุทธ์ิที่น่ี สุขภาพดี หากได้รับอากาศท่ีดี ผมถึงไม่

แปลกใจเลยที่ ดร.ทักษิณ อาชวาคม ผู้อ�านวยการสถานีวิจัย

สิ่งแวดล้อมสะแกราช หน้าตาสดใส ดูหนุ่มมาก แม้วัยจะใกล้

เกษียณในปีนี้ ผมมองว่าปัจจุบันสังคมเมือง 70 เปอร์เซ็นต์ ต้อง

เจอกับมลภาวะ ลองคิดดูต่อไปว่า ต่อไปในอนาคตลูกหลานจะ

อยู่ได้อย่างไร เราจะปล่อยให้พวกเขาต้องอยู่แบบขาดป่าหรือ

ในส ่วนของนวัตกรรม เรื่องการศึกษาทรัพยากร 

ธรรมชาติ โดยน�านวัตกรรมมาจับ เราต้องมองว่ามีวิทยาศาสตร์

และนวัตกรรมอะไรบ้าง ที่สามารถน�ามาบริหารจัดการได้ เช่น 

ภาพถ่ายจากดาวเทียวของส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ ที่สามารถดูย้อนหลังไปได้ถึง 30 ปี พบว่า  

สภาพป่าสะแกราช แทบไม่มีการเปล่ียนแปลงเลย นั่นหมาย-

ถึงว่า มีการดูแลรักษาผืนป่าเป็นอย่างดี และผมเพิ่งได้ความรู้

ใหม่จากทีมนักวิจัยต่างชาติ ที่มาท�างานวิจัยเรื่องงู ณ สถานี 

สิ่งแวดล้อมสะแกราชว่า งูจงอาง หรือที่เรารู ้จักกันในนาม 

King Cobra น้ัน เป็นสัตว์ที่ช่วยรักษาสมดุลธรรมชาติ กล่าว

คือ งูจงอางจะกินงูชนิดอื่นๆ เพื่อช่วยลดการขยายพันธุ์ของงู

ชนิดอื่นๆ ช่วยลดประชากรงูในธรรมชาติ ผมจะอธิบายให้เห็น

ภาพง่ายๆ ดังนี้ เมื่อเกิดเศษอาหารที่เป็นขยะ หนูจะมากินเศษ

อาหาร และงูชนิดอื่นๆ จะมากินหนู จากนั้น งูจงอางจะกินงูชนิด

อื่นๆ ซึ่งกินต่อกันเป็นทอดๆ นอกจากนี้ นักวิจัยยังพบว่า สถิติ

ที่งูจงอางกัด หรือท�าร้ายคนน้อยมาก ถ้าหากเปรียบเทียบกับงู

ชนิดอื่นๆ หรือกรณีที่ปลวกกัดกินซากพืช ซากสัตว์ เกิดการย่อย

สลาย ก็สามารถช่วยรักษาสมดุลธรรมชาติได้เช่นกัน 
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อีกอย่างหน่ึงท่ีผมเห็นแล้ว ผมดีใจ นั่นคือ เห็นเด็ก

นักเรียนมาเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ที่สะแกราช ที่นี่เป็นแหล่งบ่ม-

เพาะเยาวชนให้อยู่กับธรรมชาติ ผมไม่อยากให้เด็กๆ ต้องอยู่

และโตมากับโทรศัพท์มือถือ เด็กต้องอยู่กับธรรมชาติ ถึงจะ

อารมณ์ดี ก่อเกิดความใฝ่รู้มากข้ึน ไม่มีอารมณ์ฉาบฉวย กอปร

กับปัจจุบันสังคมไทย เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ต้องเรียนว่า เรา

มีประชากรสูงอายุเกือบ 1 ใน 3 ซ่ึงการดูแลท่านเหล่านั้น 

ธรรมชาติเป็นส่วนส�าคัญ ต่อไปสะแกราช อาจเป็นสถานที่ให้ผู้

สูงอายุได้พักผ่อนหย่อนใจ ผมนั่งนึกภาพว่า มีผู้ใหญ่ 1 คน กับ

เด็ก 10 คน จูงมือกัน ถ่ายทอดความรู้ให้กันและกัน โดยผู้ใหญ่

ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กๆ เด็กเรียนรู้จากผู้ใหญ่ เด็กท�าให้ผู้ใหญ่

จิตใจเบิกบาน ผมว่า คงเป็นภาพท่ีมีความสุขมาก คือ เป็น

ความงดงามทางสังคม เราทุกคนควรมาช่วยกัน ท�าเรื่องดีๆ 

ให้แก่สังคม มาช่วยกันพัฒนา รักษาจิตใจ สิ่งแวดล้อม ท�าให้

ป่าสะแกราชเต็มไปด้วยประชากรระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ผม

รับต�าแหน่ง 15 เดือน ที่ผ่านมา เจอปัญหา พยายามแก้ไขใน

ส่วนที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท�าได้ ผมไม่อยาก

เห็นสังคมแตกแยกกัน ดูจากกรณีประเทศซีเรีย หรือประเทศ

ลิเบีย ล้วนมาจากการทะเลาะกันหรือไม่ สิ่งที่เราท�าได้ คือ เลิก

ทะเลาะกัน เรามีสมอง มีเกียรติภูมิ มีศักดิ์ศรี ช่วยกันเถอะนะ

ครับ ผมเหลือเวลาน้อยเต็มที ผมบอกได้เท่านี้ รัฐบาลตั้งใจมาก 

ท�างานทุกวัน เหน่ือยทุกวัน หลายคนสุขภาพเสื่อม รวมทั้งผม

ด้วย แต่ไม่เป็นไร ทุกคนต้องช่วยกัน ถึงจะบรรเทาความร้อนลง

ได้ ธรรมชาติท่ีท่านเห็น เป็นพื้นฐานส�าคัญ เราต้องค�านึงและ

ตระหนักถึงส่ิงแวดล้อม เช่น การน�ารถไฟฟ้ามาวิ่งที่สะแกราช 

เป้าหมาย คือ เสียงของรถไฟฟ้ามีน้อย จะไม่ไปรบกวนสัตว์ ซึ่ง

ท�าให้สัตว์หลับสบาย หรือการใช้ Global Positioning System 

(GPI) มาช่วยสร้างความชัดเจน ต่อไปในอนาคต เรื่องการวิจัย

ต้องหนักและเข้มข้นขึ้น วันนี้ สิ่งที่เราต้องค�านึงถึง นักวิจัยไทย

อยู่ไหน ท�าไมไม่ใช้ประโยชน์เหมือนนักวิจัยต่างชาติ แต่ไม่ว่าจะ

เป็นนักวิจัยไทยหรือนักวิจัยต่างชาติ สุดท้ายก็ได้ประโยชน์ทั้ง

ของประเทศไทยและของโลก สักวันหนึ่ง เมื่อพร้อม เราจะเปิด

ตัวสะแกราชอย่างเต็มภาคภูมิ

สุดท้ายนี้ ผมอยากจะขอฝากไว้ว่า คนต้องมีความรู ้

ในการรักษาป่า ได้รับความเอ็นดูจากชุมชน ขอฝากท่านผู ้

บริหารที่จะมาเป็นแรงขับเคลื่อนสะแกราช ผมขอให้ก�าลังใจว่า 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ได้ท�างานโดดเดี่ยว แต่

เป็นการประสานประโยชน์ร่วมกัน และจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ

ประเทศไทย และทั่วโลกต่อไป…
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จากบทความข้างต้น ท�าให้ผู้เขียนได้ค�าตอบว่า ทุกสถานที่ 

มีความหมาย และมีความส�าคัญในทุกบริบทของตัวเอง กรณี

พื้นที่สะแกราช ในแง่การวิจัย สามารถใช้ประโยชน์จากสถานที่ 

เพื่อศึกษา ค้นคว้า ก่อเกิดงานวิจัยใหม่ๆ รวมท้ังเป็นพื้นฐาน

ให้กับงานวิจัยอื่นๆ อันเป็นผลก่อเกิดประโยชน์แก่แผ่นดินและ

ของโลกใบนี้ได้  ทั้งนี้ การที่จะเป็นพื้นที่สะแกราชที่สมบูรณ์ 

เพื่อรองรับงานวิจัยได้นั้น ต้องมาจากพื้นที่สะแกราชในวันวาน

ที่สมบูรณ์ และการที่จะรักษาความสมบูรณ์มาถึงวันน้ีได้ เป็น

ผลมาจากการดูแล รักษาพื้นที่ให้คงความสมบูรณ์อยู่ได้อย่าง- 

ต่อเนื่องตลอดมา ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจกันจากทุก-

ภาคส่วนช่วยกัน ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน หลักฐานจาก

ภาพถ่ายดาวเทียมย้อนหลังไป 30 ปี เป็นเครื่องยืนยันว่า ป่า

สะแกราชยังคงความอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม และในอนาคต อีก 

20 ปี ข้างหน้า ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสกลับไป

สะแกราชอีกครั้ง แต่ไปในฐานะผู้สูงอายุที่ใกล้เกษียณ เดินจูงมือ

ไปกับเด็กๆ 10 คน เดินป่าสะแกราช เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ซึ่งกันและกัน คงเป็นภาพที่งดงามเหมือนกับที่ท่านรัฐมนตรีได้

จินตนาการไว้



วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2559 

10

 เลิฟ@เฟิสต์ไซน์   

เอกสารอ้างอิง

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2559. เอกสารประกอบการเสวนา เรื่อง เรียนรู้ความส�าเร็จในการ 

       รักษาผืนป่าอย่างยั่งยืน วันที่ 22-23 มกราคม 2559 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา.

อาชวาคม, ทักษิณ. 2559. ความส�าเร็จป่าสะแกราช. เอกสารประกอบการเสวนา เรื่อง เรียนรู้ความส�าเร็จในการรักษาผืนป่าอย่าง 

       ยั่งยืน วันที่ 22-23 มกราคม 2559 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา.



ผ่านนโยบาย และการบริหารงาน

ศิริสุข  ศรีสุข

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

35  หมู่ที่ 3  เทคโนธานี  ต�าบลคลองห้า  

อ�าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120

รู้จกัผู้ว่าการ วว. คนใหม่ 

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ

ณ เวลานี้ นับแต่ปลายปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย (วว.) ได้มีผู้ว่าการคนใหม่ ซ่ึงเป็น “ลูกหม้อ” ของ วว. มานาน เพราะท่าน

ได้เริ่มท�างานกับ วว. มาตั้งแต่ต้น จนเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งให้เป็น

ผู้ว่าการในปัจจุบัน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับนี้ จึงขอน�าท่านผู้อ่านไปพบกับ

แนวนโยบายในการบริหารงานของผู้ว่าการคนใหม่ ซึ่งเราเก็บความมาจากค�าแถลงของท่านใน

การประชุมพนักงาน วว. ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 และครั้งที่ 2/2559 เมื่อ

วันที่ 5 เมษายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสื่อสารการท�างานระหว่างผู้บริหารและพนักงาน 

ให้เกิดความเข้าใจและประสานประโยชน์ในการท�างานระหว่างกัน ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอถ่ายทอด

เนื้อหาจากการแถลงผลงานของ ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 และวันที่ 

5 เมษายน 2559 ให้กับท่านผู้อ่าน เพื่อต่อยอดความรู้ อันเป็นประโยชน์ในบทบาทของงานวิจัย

และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป
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บทบาท วว. เพื่อการตอบสนองนโยบายรัฐบาล

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ  ได้แจ้งให้พนักงาน วว. 

ทราบถึงนโยบายที่ท่านได้รับมอบหมายมาจากท่านรองนายก

รัฐมนตรี คือ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ดังนี้ 1) มุ่งเน้นเศรษฐกิจ

ฐานราก (Start up, SMEs และ OTOP) และ 2) การพัฒนา

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย Super cluster  นอกจากนี้ ท่าน

รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ได้มอบนโยบายเพิ่มเติม คือ 1) การคืน

ภาษีงานด้านวิจัยและพัฒนา (R&D Tax Deduction) 2) 

นวัตกรรมต่างๆ (Innovation list) 3) ความสามารถพิเศษ 

(Talent mobility) 4) การเรียนรู้การท�างานแบบบูรณาการ 

(Work-Integrated Learning ; WIL) และ 5) เมืองนวัตกรรม

อาหาร (Food Innopolis)  ทั้งนี้ ยังมีเครือข่ายต้นแบบ 

(Super cluster) อีก 11 สาขา ดังน้ี 1) ยานยนต์สมัยใหม่ 

2) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3) การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและ

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 

5) อาหารแห่งอนาคต 6) หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 7) การขนส่ง

และการบิน 8) การแพทย์ครบวงจร 9) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี

ชีวภาพ 10) ดิจิทัล และ 11) ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์   ผู้ว่าการ วว. ได้กล่าว

เพิ่มเติมว่า เน่ืองจาก วว. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีความ

คล่องตัวในการบริหารจัดการ ดังน้ัน จึงมีความได้เปรียบเชิง

ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ความเชี่ยวชาญของ วว. เป็นสหสาขา และสามารถ 

บูรณาการให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย

เฉพาะความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม

2. วว. มีความเชี่ยวชาญในการน�าเทคโนโลยีไปถ่ายทอด

สู่ภูมิภาค โดยร่วมมือกับเครือข่ายในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ

นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาความเข้มแข็ง

ของผู้ประกอบการในภูมิภาค

3. งานของ วว. สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการได้

ครบวงจร ทั้งเทคโนโลยี มาตรฐาน ตรวจสอบ รับรอง และงาน

บริการ วว. มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ให้เป็นที่ยอมรับ

 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ผู้ว่าการ วว. ได้ให้ความ

เห็น ดังนี้ 

1. วว. เป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่ชัดเจน สร้างความ

แตกต่างจากหน่วยงานอื่นได้ ท�าให้เป็นที่จดจ�าและยอมรับ

2. พนักงานพร้อมขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์ร่วมกัน
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3. การพัฒนาและสรรหาก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ในสาขามุ่งเป้าของ วว. ให้เพียงพอส�าหรับการเป็น

ศูนย์ความเชี่ยวชาญ

4. กระบวนการภายในที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองอย่าง

รวดเร็ว 

ภาพของ วว. ในอนาคต 

ผู้ว่าการ วว. ได้มองภาพในอนาคตของ วว. ว่าเป็นองค์กร

ที่สามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู ้ประกอบการ

ได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ และการ

บริหารจัดการที่ทันสมัย มีธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับ ส�าหรับ

แนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัยพัฒนา ต้องสามารถตอบโจทย์ 

ให้ครบวงจร น�าไปใช้ได้จริง ได้ทันเวลา และมีต้นทุนเหมาะสม 

ดังนี้ 

1. เชื่อมโยงงานวิจัยด้านเกษตรชุมชน กับงานวิจัย

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ เน้นรองรับ

สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)

2. ใช้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมของ วว. พัฒนา

เครื่องจักรกล ส�าหรับภาคการเกษตร เคร่ืองจักรที่ใช้ในการ

แปรรูปอาหาร เครื่องมือแพทย์ หรือเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไข

ปัญหาภัยพิบัติ

3 .  ผลักดันสถานีวิจัยสิ่ งแวดล ้อมสะแกราช ให ้

เป ็นศูนย์กลางงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

(Biodiversity) ด้านระบบนิเวศในระดับสากล 
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4. ผลักดันงานวิจัยด ้านพลังงานทางเลือก โดย 

เน้นที่เป็นวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Bio-based) ได้แก่ ชีวมวล 

(Biomass) เอทานอล (ethanol) และสาหร่าย รวมถึงผลักดัน

ให้ประเทศไทยจัดตั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรมชีวมวล (Biomass 

Open Innovation Research Center) ระดับอาเซียน โดย 

วว. เป็นแกนหลัก

5. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัยในประเทศ 

เช่น สถาบันเฉพาะทาง มหาวิทยาลัย หน่วยงานในกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่

6. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศของ 

วว. ที่มีอยู่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อ

ต่อยอดในสาขาเป้าหมาย 

7. ใช้ความสามารถพิเศษของ วว. เรื่องการถ่ายทอด

เทคโนโลยีสู่ภูมิภาค โดยตอบสนองนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ตลอดจนความต้องการของพื้นที่ 

8. ใช้ความสามารถพิเศษด้านวิศวกรรม และด้าน

มาตรฐาน จัดท�าเป็นรูปแบบเสริมงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอด 

9. กลไกสนับสนุนผู้ประกอบการด้วยโรงงานสาธิต 

(Demonstration plant)/การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพื่อ

พัฒนาการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking Instructional 

Model ; STIM) และคูปองวิทย์ เพื่อโอทอป

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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10. ร่วมมือกับเครือข่ายจังหวัด องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่ วว. ประสานงานอยู่

11. ร่วมมือกับพันธมิตร วว. ด้านการตลาด การจัด

จ�าหน่าย และสถาบันการเงิน

12. เน้นงานที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ ที่เป็นเรื่อง

ใหม่ เรื่องยาก เช่น งานด้านระบบขนส่งทางราง

13. เน ้นงานบริการท่ีรองรับอุตสาหกรรมสีเขียว

(Green Industry)  และสิ่งแวดล ้อมสีเขียว  (Green 

Environment) 

18. รับสมัครคนรุ่นใหม่ (Recruit new blood) เพื่อ

ทดแทนอัตราผู้เกษียณ ตามสาขามุ่งเป้า

19. การอบรมโดยออกแบบให้เหมาะสม (Training by 

design) ตามกลุ่มพนักงาน โดยเน้นการปิดช่องว่างของงาน 

(Gap) 

20. พัฒนาทัศนคติบุคลากร เพื่อร่วมขับเคลื่อนองค์กร

21. การระดมอัตราก�าลัง (Mobilization) เพื่อให้เกิด

การใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรบุคคล และเพื่อให้เกิดการ

เรียนรู้

22. พัฒนาระบบแรงจูงใจ

23. ทบทวนกฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้ทันสมัย มีความ

ยืดหยุ่นต่อการด�าเนินงาน 

24. ปรับกระบวนการภายใน ให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ มี

ความคล่องตัว และประยุกต์ใช้ IT (Information Technology)

25. เพิ่มประสิทธิภาพเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยการ

ทบทวนกระบวนการท�างาน และพัฒนาบุคลากร

26. เพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มสนับสนุนด้วยการใช้

เครื่องมือสมัยใหม่/ระบบงานที่เหมาะสม

27. พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ        

ผู้บริหาร ให้ครบถ้วน พร้อมใช้งาน และเข้าถึงสะดวก

แนวทางการขับเคลื่อนองค์กร ทั้งนี้ ผู้ว่าการ วว. ได้

ให้แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรเพิ่มเติม คือ 1) การต่อต้าน

คอร์รัปชัน (Anti-Corruption) 2) ความมีประสิทธิภาพ 

(Efficiency) 3) การเข้าร่วมเป็นสมาชิกต่างๆ (Initiation) 

4) การมองโลกในแง่ดี (Optimism) และ 5) ความเป็นน�้าหนึ่ง

ใจเดียว (Unity) 

14. เพิ่มบทบาทของหน่วยรับรองให้มีความส�าคัญ 

โดยเน้นการเป็นหน่วยงานผู้ให้การรับรองระบบ (Product 

Certification Body) ในระดับอาเซียน

15. เพิ่มบทบาทในการถ ่ายโอนงานภาครัฐ เช ่น 

เป็นหน่วยงานก�ากับดูแล (Regulator) ที่ใช้ในการก�ากับ 

ดูแลกฎระเบียบต่างๆ เป็นผู ้ให้การรับรองระบบการจัดการ

(Certification Body; CB) และเป็นผู้รับรองหน่วยงานที่ให้การ

รับรอง (Accreditation Body; AB) ท�าหน้าที่แทนส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และส�านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

16. เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการโดยใช้เครื่องมือ/

ระบบงานสมัยใหม่ เช ่น การน�าเครื่องจักรมาใช้แทนคน 

(Automation)

17. การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

ที่มุ่งเป้ารักษาองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุอย่างเร่งด่วน
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วว. กับความร่วมมือระหว่างประเทศ

ความร่วมมือกับต่างประเทศ วว. มีความร่วมมือ

กับประเทศต่างๆ ด้านวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ดังนี้

ประเทศอินเดีย ผู ้ว ่าการ วว. กล่าวว่า เม่ือเดือน

กุมภาพันธ์ 2559  ผู้ว่าการและคณะผู้แทน วว. เดินทางไป

ประเทศอินเดีย เพื่อร่วมงานสัมมนาวิชาการ International 

Symposium on a Sustainable Future 2016 (ISSF 2016) 

ณ หน่วยงาน Indira Gandhi Institute of Development 

Research (IGIDR) ณ เมืองมุมไบ 

นอกจากนั้น ผู้ว่าการและคณะนักวิจัย วว. ได้เดินทาง

ไปหารือความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยและพัฒนาต่างๆ ของ

ประเทศอินเดีย ได้แก่ Department of Biotechnology (DBT)  

ณ กรุงเดลี เพื่อหารือความร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่าง วว. 

และ DBT รวมถึงระดับไตรภาคี ระหว่าง วว. และ AIST-DBT 

ในเรื่อง Bioinformatics/DNA การพัฒนาผลิตภัณฑ์เภสัชจาก

สุมนไพรท้องถิ่น รวมถึงการขยายขอบเขตความร่วมมือห้อง-

ปฏิบัติการที่ Shriram Institute for Industrial Research 

(SRI) ณ กรุงเดลี เพื่อเจรจาเรื่องความร่วมมือด้านการทดสอบ

เคมีและวิเคราะห์/นิเวศพิษวิทยา/การทดสอบและวิเคราะห์

ด้านวัสดุ/ด้าน GLP ในอาคารสัตว์ทดลอง  เป็นต้น และที่ CSIR-

Central Glass Ceramic Research Institute (CSIR-CGCRI)     

ณ เมืองโกลกาตา โดย วว. เสนอประเด็นความร่วมมือท่ีสนใจ

ด้านเซรามิก/Piezoelectric และ sensors

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ประเทศโมร็อกโก  ผู้ว่าการ วว. ในฐานะกรรมการ

บริหารผู ้แทนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของ The World 

Association of Industrial and Technological Research 

Organizations (WAITRO) และผู้อ�านวยการ กองวิเทศสัมพันธ์ 

วว. ได้เดินทางไปประชุม WAITRO Board Meeting ครั้งที่ 76 

และ WAITRO Board and Regional Focal Point Meeting 

ครั้งที่ 17 เม่ือเดือนมีนาคม 2559 ณ กรุงราบัต ประเทศ

โมร็อกโก พร้อมทั้งได้เยี่ยมชม Institute Agronomique 

at Vétérinaire (IAV Hassan II) เป็นหน่วยงานวิจัยฯ  และ

สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงเกษตรของโมร็อกโก จากน้ัน 

ได้เดินทางไปเยี่ยมชม Islamic Educational Cultural and 

Scientific Organization (ISESCO) ซ่ึงเป็นองค์กรประสาน

งานระหว่างหน่วยงานทางด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ

วัฒนธรรมของอิสลาม  โดย ISESCO ได้ลงนามความร่วมมือกับ 

WAITRO เพื่อสนับสนุนทุนในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ รวมถึง

กิจกรรมฝึกอบรม ซึ่ง วว. จะเป็นเจ้าภาพต่อไป

กิจกรรมความร่วมมือกับ The World Association 

of Industr ial and Technological Research 

Organizations (WAITRO)

1. Roundtable Discussion on STI Exchange 

Market Development & Beyond, Thailand, October 

2016. 

2. โครงการฝ ึกอบรม Training Program on 

Production Upgrading and Value Creation for SMEs  

and Micro-enterprises, Thailand, 30 October-12 

November 2016

3. วว. ได้รับการสนับสนุนจาก WAITRO และ Islamic 

Education Scientific and Cultural Organizations 

(ISESCO) โดยจะเชิญผู้แทนหน่วยงานสมาชิก WAITRO จ�านวน 

10-15 คน มาเพื่อเสริมสร้างความรู้และเป็นเวทีแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์  ในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส�าหรับสู่เชิงพาณิชย์

วว. รักษ์โลก และการบริหารเพ่ือการประหยัดต้นทุน
องค์กร

เป ้าหมายและแนวทางในการประหยัดพลังงาน 

ผู้ว่าการ วว. ขอความร่วมมือจากพนักงานให้ช่วยกันประหยัด

น�้าและไฟ ซึ่ง วว. ตั้งเป้าหมายจะลดค่าใช้จ่ายในการใช้น�า้และ

ไฟฟ้าขององค์กร เพื่อลดต้นทุนในการบริหารจัดการองค์กร  

นอกจากนั้น ยังน�ากิจกรรม 5 ส. มารณรงค์อีกครั้งเพื่อสร้าง

องค์กรให้มีความเป็นระเบียบ

แนวทางในการด�าเนินกิจกรรม 5 ส. ผู้ว่าการ วว. กล่าว

ว่า กิจกรรม 5 ส. เป็นแนวปฏิบัติการจัดระเบียบความเรียบร้อย

ในที่ท�างาน เพื่อก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย มี

ระเบียบ เรียบร้อย สะอาด อันน�าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพใน

การท�างานที่ได้มาตรฐานและรวดเร็วยิ่งขึ้น  โดยกิจกรรม 5 ส. 

มีรายละเอียด ดังนี้
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1. สะสาง แยกระหว่างของที่จ�าเป็นต้องใช้กับของที่ไม่

จ�าเป็นต้องใช้  ขจัดของที่ไม่จ�าเป็นต้องใช้ทิ้งไป

2. สะดวก จัดวางของท่ีจ�าเป็นต้องใช้ ให้เป็นระเบียบ 

สามารถหยิบใช้งานได้ทันที

3. สะอาด ปัด กวาด เช็ดถู ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ในที่

ท�างาน สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร ให้สะอาดอยู่เสมอ

4. สุขลักษณะ รักษา และปฏิบัติ 3 ส. ได้แก่ สะสาง 

สะดวก และสะอาดให้ดีตลอดไป

5. สร้างนิสัย การปฏิบัติตามมาตรฐาน หรือกฎระเบียบ

ที่ก�าหนดไว้อย่างสม�่าเสมอ จนก่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติ

โดยอัตโนมัติ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากกิจกรรม 5 ส. มี ดังนี้

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

2. ลดอันตราย หรืออุบัติภัยที่ไม่คาดคิดได้

3. มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการท�างาน

4. พนักงาน/ลูกจ้าง มีนิสัยรักความสะอาด และมีความ-

เป็นระเบียบเรียบร้อย

5. สร้างภาพพจน์ที่ดี และได้รับความเชื่อถือแก่ผู้มารับ-

บริการและผู้มาเยี่ยมชม

จากการแถลงนโยบายและภารกิจเฉพาะหน้าที่ วว. 

จะต้องด�าเนินการอย่างเร่งด่วน สามารถสรุปได้ คือ  วว. มี

ความเป็นอัตลักษณ์ ที่โดดเด่น กล่าวคือ เป็นหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ ที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ กอปร

กับมีนักวิทยาศาสตร์มากมายหลายสาขา เป็นสหวิทยาการ 

นอกจากนี้ ยังมีความพร้อมในการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี อีกทั้ง ยังมีความร่วมมือกับต่างประเทศด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ความร่วมมือกับ The World 

Association of Industrial and Technological Research 

Organizations (WAITRO) ซึ่งเป็นองค์กรอันดับต้นๆ ในแวดวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้ง มีความเข้มแข็งในการ

ถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ภูมิภาค 

สู่ชุมชน ซึ่งเป็นพื้นฐาน อันน�าไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป

ในอนาคต ด้วยเหตุน้ี วว. จึงต้องใช้จุดแข็งขององค์กรที่มีอยู่ 

ผสม-ผสานกับความมุ่งม่ันและความคิดสร้างสรรค์ สร้างงาน 

สร้างนวัตกรรมให้เกิดเป็นรูปธรรม และมีประโยชน์ต่อไป 

เอกสารอ้างอิง

กองงานเลขานุการ, วว. 2559. สไลด์น�าเสนอการประชุมพนักงาน วว. ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2. ปทุมธานี: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ 

       เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.

กองงานเลขานุการ, วว. 2559. ไฟล์เสียงน�าเสนอการประชุมพนักงาน วว. ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2. ปทุมธานี: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ 

          และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://128.1.99.199/index.php?p=home& category= other 

     #, [เข้าถึงเมื่อ 7 เมษายน 2559].
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แนวโน้มเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ ์                 

อลิสรา  คูประสิทธิ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

35  หมู่ที่ 3  เทคโนธานี  ต�าบลคลองห้า  

อ�าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120

ส�ำหรับปี

เมื่อเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2015 บริษัทวิจัย การ์ทเนอร์ 

(Gartner, Inc.) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาและท�างานวิจัยด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศช้ันน�าของโลกได้ออกมาประกาศผลสรุป

การวิจัยและวิเคราะห์ถึงแนวโน้มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส�าหรับปี ค.ศ. 2016 แน่นอนเราสามารถเห็นถึงทิศทางความ

เป็นไปที่เรียงร้อยมาจากปีที่ผ่านมาและชี้น�าไปปีต่อๆ ไปใน

ทิศทางท่ีไม่หนีกันนัก  แต่สิ่งหน่ึงท่ีเราสามารถตระหนักถึง

ได้ แม้ในสภาวการณ์ท่ีการเติบโตทางธุรกิจและอุตสาหกรรม

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะไม่ได้มีทิศทางที่สูงขึ้นเกิน 3-4%

นั่นก็คือ การขยายปีกแทรกซึมเข้าสู่ชีวิตประจ�าวันของมนุษย์จน

จะกลายเป็นปัจจัยที่ 5 ในการด�ารงชีวิตของเรา จนเกิดความ 

คุ้นเคยและละเลยที่จะตระหนักถึงผลดี ผลเสียและผลกระทบ

ต่อตัวเราทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะตามมา ในเมื่อท้ายท่ีสุด

เราไม่สามารถหลีกหนีและต้องอยู่กับมัน เราจึงควรมาลองดูถึง

แนวโน้มเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ส�าหรับปี ค.ศ. 2016 ซึ่งอาจมีผล

ต่อตัวเราไม่มากไม่น้อยกันดีกว่า

การ์ทเนอร์ มองว่า ธุรกิจดิจิทัล ยังคงเป็นการเชื่อมโยง

ระหว่าง คน (people) สิ่งของ (things) และธุรกิจ (business)

ดังนั้น ส�าหรับปี ค.ศ. 2016 เทคโนโลยีจะถูกพัฒนาภายใต้การ

เชื่อมโยงของการเติบโตไปพร้อมๆ กันของ 3 กลุ่ม คือ 

10
2016
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♦ The Device Mesh หรือ ตาข่ายอุปกรณ์

ตาข่ายอุปกรณ์ คือ โครงข่ายการเชื่อมโยงติดต่อ
สื่อสารระหว่างอุปกรณ์ ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างกัน โดย
ปัจจุบัน คนเรามีการติดต่อสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ และท�ากิจกรรม
ต่างๆ ในชีวิตประจ�าวันผ่านทางอุปกรณ์ที่หลากหลาย จากทุกที่
ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นท่ีบ้าน ท่ีท�างาน ระหว่างอยู่กับลูกค้า 
ระหว่างเล่นเกม ระหว่างการเดินทาง ตามร้านค้า ร้านอาหาร 
สถานบันเทิง หรือสนามกีฬาอยู่แล้ว ท�าให้แนวโน้มการพัฒนา
เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ในอนาคตจะเน้นไปที่อุปกรณ์ที่ผู ้ใช้
สามารถพกพาได้สะดวก คล่องตัวเวลาใช้งาน สามารถเชื่อมต่อ
ไปยังอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ และให้ความรู้สึก
ถึงการใช้งานในลักษณะเสมือนจริง แน่นอนว่าในอนาคตเราจะ
ได้เห็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่มีอยู่เดิมถูกพัฒนาให้
สามารถติดต่อสื่อสาร รองรับการเช่ือมต่อ ปฏิสัมพันธ์ และส่ง
ผ่านข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายตามท่ีผู้ใช้สั่งการทั้งจากระยะใกล้ 
และระยะไกล

♦ Ambient User Experience หรือประสบการณ์
ผู้ใช้งานโดยรอบ

ในปัจจุบันนี้ ทุกๆ การโต้ตอบผ่านทางส่ืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ของเราจะถูกรวบรวมเข้าเป็นข้อมูลประสบการณ์

ของเราในรูปแบบของข้อมูลดิจิทัลที่อยู่รอบตัวเราอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บรักษาไว้ ณ ที่ใดที่หนึ่ง อุปกรณ์ใด
อุปกรณ์หนึ่ง หรือบริการใดบริการหนึ่ง ซึ่งเราได้ใช้งาน ดังนั้น
หากที่ซึ่งเก็บข้อมูลเหล่านั้นได้ถูกเชื่อมต่อกันภายในตาข่าย
ดิจิทัลก็จะท�าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากอุปกรณ์ต่างๆ
นอกเหนือจากอุปกรณ์ดั้งเดิมที่เป็นตัวสร้างข้อมูลนั้นๆ จากทุก
พื้นที่ ทุกเวลา โดยข้อมูลเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อมูลประสบการณ์
ของเราที่ผสมผสานกับข้อมูลสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ
สภาพเสมือนอิเล็กทรอนิกส์ ณ เวลาปัจจุบันขณะสร้างข้อมูล
นั้นๆ รวมถึงหากขณะใช้งานมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
รอบข้างและการเคล่ือนที่จากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่ง
ข้อมูลการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีก็จะถูกรวบรวมเข้ากับข้อมูล
ประสบการณ์เดิม เพื่อประโยชน์ในการน�าไปใช้วิเคราะห์
พฤติกรรมของเรา ส�าหรับผู้ให้บริการหรือองค์กรในการเรียนรู้
และน�าข้อมูลมาใช้ประกอบการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของสินค้า บริการ หรือผลิตภัณฑ์ให้ถูกใจ สอดคล้อง เหมาะสม 
และรองรับกับพฤติกรรม อุปกรณ์ ลักษณะการเดินทาง และ
พื้นที่ที่เราใช้ในการเข้าถึงข้อมูล สินค้า หรือบริการนั้นๆ

♦ 3D-Printing Materials หรือวัสดุส�าหรับการ
พิมพ์แบบ 3 มิติ

ปัจจุบันเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ ได้ถูก
น�ามาใช้ในการผลิตสินค้า และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านแบบจ�าลอง แฟชั่น เครื่องเล่น ยานยนต์ หรือการแพทย์ 
เป็นต้น ส่งผลให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการผลิต และเกิด
ความต้องการในตลาดเพิ่มมากขึ้น ท�าให้แนวโน้มเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์แบบ 3 มิติ ในปัจจุบันเน้นการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องในส่วนของวัสดุที่ใช้ในการพิมพ์โดยใช้วัสดุต่างๆ ที่

1.  ตาข่ายดิจิทัล (Digital Mesh) หรือโครงข่ายการเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารและการด�าเนินกิจกรรมผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกัน
บนระบบเครือข่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับวิถีการด�าเนินชีวิตของคนภายใต้สภาพแวดล้อมดิจิทัล ซึ่งการ
พัฒนาในกลุ่มนี้จะมุ่งไปสู่ 3 ประเด็นหลัก คือ
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หลายหลายมาผสมผสาน เช่น โลหะผสมนิกเกิลขั้นสูง คาร์บอน
ไฟเบอร์แก้วหมึกน�าไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยา และวัสดุ
ชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประโยชน์ในการใช้งาน ตลอด
จนขยายฐานการใช้งานไปยังอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ
การแพทย์ยานยนต์พลังงานและการทหาร ในอนาคตเราอาจได้
เห็นวัสดุทางชีวภาพส�าหรับการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมอวัยวะที่
ผลิตโดยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ ก็เป็นไปได้

2. เครื่องกลอัจฉริยะ (Smart Machines) หรืออุปกรณ์ 
เครื่องมือ ตลอดจนระบบสารสนเทศท่ีถูกพัฒนาให้มีความชาญ
ฉลาดในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานเป็นการมองถึงการพัฒนา
ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบ
สารสนเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาใน 3 ประเด็นหลัก คือ

♦ Information of Everything หรือสารสนเทศ
ของทุกๆ สิ่ง

แน่นอนว่า ด้วยตัวของเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบ
สารสนเทศเองนั้น หากปราศจากซึ่งข้อมูลภายในที่ทันสมัย
ก็จะกลายเป็นสิ่งท่ีไม่มีค่า ไม่มีประโยชน์ในการใช้งานยิ่งเมื่อ
อยู ่ในยุคที่ทุกๆ สิ่งท่ีอยู ่รอบตัวเรามีการเชื่อมต่อส่ือสารบน
ตาข่ายดิจิทัลด้วยแล้ว ท�าให้เกิดการผลิต การใช้และการ
สื่อสารข้อมูลสารสนเทศเป็นจ�านวนมากจนมิอาจวัดปริมาณได้
กระจัดกระจายอยู่บนโครงข่าย ดังน้ัน ท่ามกลางข้อมูลดิจิทัล
มากมายเหล่านี้ เราจึงจ�าเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีการระบุข้อมูล
ที่มีมูลค่าเชิงกลยุทธ์หรือมีประโยชน์ต่อเราอย่างแท้จริง และ
เพิกเฉยต่อข้อมูลขยะ เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศที่มี
คุณภาพ เรียนรู้วิธีการเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่าง
กันเพื่อให้ได้มุมมองข้อเท็จจริงท่ีหลากหลายมิติและค้นหาว่า
ขั้นตอนวิธีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่าน้ันต้องท�าอย่างไร 
เพือ่ให้เกดิการออกแบบผลติภณัฑ์ ธรุกจิ หรอืบรกิารใหม่ๆ อนัจะ
น�าไปสูก่ารสร้างนวตักรรม เพือ่ชิงความได้เปรยีบทางการแข่งขนั

♦ Advanced Machine Learning หรอืการเรยีนรู้ 
ของเครื่องกลขั้นสูง

ปัจจุบัน เราจะเห็นว่ามีการน�าแนวคิดปัญญาประดิษฐ์ 
(AI – Artificial Intelligence) มาพฒันาเครือ่งกลให้สามารถรบัรู้ 
และจดจ�าข้อมูลในสภาพแวดล้อมนั้นๆ รวมทั้งน�าข้อมูลที่มีอยู่
มาจ�าแนก วิเคราะห์ และเรียนรู้ที่จะท�านายเหตุการณ์ท่ีก�าลัง
จะเกิดขึ้นและตอบสนองเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมาย 
ณ สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เผชิญอยู่ ดังนั้น หากบริษัท
หรือองค์กรใดสามารถน�าเทคโนโลยีเหล่าน้ีมาใช้ในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมของลูกค้าจน
ท�าให้เกิดความพึงพอใจเฉพาะรายได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา
ตามความต้องการ ย่อมน�ามาซึ่งความได้เปรียบเชิงธุรกิจ

♦ Autonomous Agents and Things หรือผู้ช่วย
และสิ่งช่วยเหลืออัตโนมัติ

เมื่อเกิดการเรียนรู้ของเครื่องกลขั้นสูง การประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้บนเครื่องกลอัจฉริยะ เช่น หุ่นยนต์ ยาน
ยนต์อัตโนมัติ ระบบผู้ช่วยส่วนตัวเสมือนจริง (VPAs – Virtual 
Personal Assistants) หรือระบบที่ปรึกษาอัจฉริยะ ในการ
โต้ตอบปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ทั้งแบบอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติ จึง
ได้กลายมาเป็นระบบตอบสนองหลักกับผู ้ใช้แทนการกรอก
แบบฟอร์มเพื่อฝากค�าถามหรือการเลือกเมนูหรือปุ่มเพื่อน�าไปสู่
ข้อมูลในหน้าถัดๆ ไป เพราะผู้ใช้เกิดความรู้สึกถึงความสะดวก 
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รวดเร็วในการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูล รวมทั้งรู้สึกพึงพอใจกับ
การตอบสนองอย่างชาญฉลาดท่ีได้รับจนท�าให้เกิดการใช้งาน
อย่างต่อเน่ือง และเกิดการบอกต่อ จนท�าให้เกิดการขยายตัว
ของฐานลูกค้า

3. ความเป็นจริงด้านไอทีใหม่ๆ (New IT Reality) เป็น
มองถึงการพัฒนาทางด้านธุรกิจไอที (IT – Information Tech-
nology) ให้ครอบคลุมไปยังสถาปัตยกรรมของส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านไอที โดยมุ่ง
เน้นไปที่ 4 ประเด็นหลัก คือ

♦ Adaptive Security Architecture หรือการ
ปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัย

เมื่อมีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้และ
มีสารสนเทศจ�านวนมากมายอยู่บนตาข่ายดิจิทัล ภัยคุกคาม
และอาชญากรรมทางดิจิทัลจึงเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ดังน้ัน                                                                                                          
เราจึงจ�าเป็นท่ีต้องมีการปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมด้านความ
มั่นคงปลอดภัยให้สอดคล้องและรองรับกับความซับซ้อนที่เกิด
ขึ้นใหม่ทั้งในส่วนของวิธีการด�าเนินธุรกิจดิจิทัล และวิธีการ
ท�างานของแฮ็กเกอร์ โดยต้องมุ่งเน้นการตรวจสอบและการตอบ
สนองต่อภัยคุกคามเช่นเดียวกับการพยากรณ์ถึงความเส่ียงและ
แนวโน้มของโอกาสและภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น เพื่อหาแนวทาง
การป้องกัน รวมถึงยังคงใช้มาตรการปิดกั้นในรูปแบบดั้งเดิมมาก
ขึ้นและเพิ่มมาตรการอื่นๆ เพื่อป้องกันการโจมตี ไม่ว่าจะเป็น 
การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งานที่อาจก่อให้เกิดความเส่ียง 
การเพิ่มความสามารถในการป้องกันตนเองของแอพลิเคชัน 
เป็นต้น   

♦ Advanced System Architecture หรือ
สถาปัตยกรรมระบบขั้นสูง

ในส่วนของอุปกรณ์ เพื่อให้ประสิทธิภาพในการประมวล
ผลของตาข่ายดิจิทัลและเครื่องกลอัจฉริยะสามารถตอบสนอง
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว จึงจ�าเป็นต้องพัฒนาสถาปัตยกรรม
ระบบพิเศษที่มีประสิทธิภาพเหมือนการท�างานของสมองมนุษย์ 
โดยระบบจะถูกสร้างบนหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPUs – 
Graphics Processing Unit) และอุปกรณ์ลอจิกแบบโปรแกรม
ได้ (FPGAs – Field Programmable Gate Array) เพื่อให้
สามารถท�างานได้เสมือนสมองมนุษย์ในการเรียนรู้เชิงลึกและ
ท�างานตามขั้นตอนวิธีการจับคู ่รูปแบบอื่นๆ เช่น การจดจ�า
ใบหน้าหรือการจดจ�าองค์ประกอบของภาพ  ทั้งนี้สถาปัตยกรรม
บนอุปกรณ์ลอจิกแบบโปรแกรมจะช่วยให้การกระจายข้อมูลไป
สู่อุปกรณ์ปลายทางในจุดที่เล็กที่สุดของไอโอที (IoT – Internet 
of Things) เช่น บ้าน รถยนต์ นาฬิกาข้อมือและแม้กระท่ัง
มนุษย์นั้นใช้พลังงานเพียงเล็กน้อย

♦ Mesh App and Service Architecture หรือ 
แอพลิเคชันตาข่ายและสถาปัตยกรรมบริการ

แอพลเิคชนัตาข่าย (คอื แอพลเิคชนัทีร่องรบัการเชือ่มโยง 
แลกเปลี่ยนข้อมูลและเชื่อมโยงการท�างานไปยังแอพลิเคชัน
อื่นๆ) และสถาปัตยกรรมบริการเป็นเทคโนโลยีท่ีมีการท�างาน
บนพืน้ฐานการประมวลผลแบบกลุม่เมฆและการแบ่งการท�างาน
เป็นการบริการขนาดเล็ก ท�าให้เกิดการแบ่งปันพื้นที่จัดเก็บ 
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และกระจายภาระงาน ซ่ึงผู้ใช้ไม่จ�าเป็นต้องรู้ว่าการท�างานจาก
อุปกรณ์ของตนเองนั้น ต้องติดต่อ เรียกใช้ หรือเข้าถึงแหล่ง
ข้อมูลอุปกรณ์ แอพลิเคชัน การบริการและการบริการเล็กๆ ที่
หลากหลายอื่นๆ มากน้อยแค่ไหนหรือจากท่ีใดสถาปัตยกรรมที่
มีความยืดหยุ่นนี้เอื้อให้แอพลิเคชันสามารถท�างานบนประเภท
ของอุปกรณ์ปลายทางท่ีหลากหลายตามความต้องการของผู้ใช้
ที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา และสามารถประสานงานกับ
อุปกรณ์อื่นในการผลิตข้อมูลส�าหรับเป็นข้อมูลประสบการณ์
ดิจิทัลอย่างต่อเน่ือง วิธีการน้ีท�าให้การจัดส่งแอพลิเคชันและ
บริการไปยังสภาพแวดล้อมที่มีความยืดหยุ่นและเคลื่อนไหวอยู่
ตลอดเวลาของตาข่ายดิจิทัลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

♦ Internet of Things Architecture and 
Platforms หรือสถาปัตยกรรมและแพลตฟอร์มไอโอที

สถาปัตยกรรมและแพลตฟอร์มไอโอที  (IoT - 
Internet of Things) คือ การวางรูปแบบการท�างานและสภาพ

แวดล้อมการท�างานของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์ 
ระบบ และเครื่องมือต่างๆ ให้สามารถติดต่อ สื่อสาร แลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งอยู่เบื้องหลังการ
ท�างานของแอพลิเคชันตาข่ายและสถาปัตยกรรมบริการ โดย
การท�างานบนสภาพแวดล้อมของไอโอทีนั้น คือ การเรียกใช้
ความสามารถของส่วนที่ใช้ติดต่อผู้ใช้ด้วยกราฟิก (GUI) แอพลิ-
เคชันลอจิก (หรือโปรแกรมที่ประมวลผลข้อมูลตามตรรกะและ
เงื่อนไขที่ก�าหนดไว้แบบเบื้องหลัง) ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่จัด
เกบ็อยูบ่นระบบหรอือปุกรณ์ปลายทางทีไ่หนสักแห่งบนเครอืข่าย 
อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีและมาตรฐานไอโอทีนี้ก่อให้เกิดชุด
บริการพื้นฐานของความสามารถในการส่ือสารการควบคุมการ
จัดการและการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ปลายทางในไอโอที 
ดังนั้น การพัฒนานวัตกรรมบนสถาปัตยกรรมและแพลตฟอร์ม
ไอโอทีย่อมท�าให้ยืดหยุ่นต่อการใช้งานบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย

จะเห็นได้ว่า 10 แนวโน้มเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์นั้น เป็น

มุมมองของแนวโน้มเทคโนโลยีที่ส่งเสริมและเอื้อให้เกิดการ

ด�าเนินกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดประสานท้ังใน

ส่วนของคน สิ่งของ และธุรกิจ เน้นในเรื่องของการเชื่อมโยง 

แบ่งปัน และเข้าถึงที่สะดวก ง่าย และรวดเร็ว จากทุกที่ ทุกเวลา 

ทุกประเภทอุปกรณ์ ภายใต้การบริการจัดการและการรักษา

ความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการประมวลผลอย่าง

ชาญฉลาดโดยอาศัยข้อมูลประสบการณ์ของผู้ใช้แต่ละราย เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ตลอดจนสร้างความพึงพอใจ 

และความผูกพันของผู้ใช้ต่อสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ 

เอกสารอ้างอิง

Cearley, W. David., 2016. Top 10 Technology Trends for 2016. U.S.A.: Gartner, Inc.
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ศิริสุข  ศรีสุข 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

ทุกวันน้ี คงปฏิเสธไม่ได้ว่า เราได้รับผลกระทบจาก

มลพิษด้านสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราขนาดไหน ไม่ว่าจะเป็นด้าน

คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน�้า สถานการณ์ของเสีย

และอันตราย ยิ่งนับวันยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเราไม่ได้รู้สึกว่าเป็น

มลพิษ แต่กลับเคยชินกับมลพิษรอบๆ ตัว จนกลายเป็นส่วน

หนึ่งของชีวิตประจ�าวัน จนกระทั่งเราเริ่มป่วยด้วยโรคระบบทาง

เดินหายใจ หรือโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมลพิษรอบตัว เราจึงได้

ตระหนักถึงอันตรายใกล้ตัวเรา ดังนั้น บทความนี้ จะชี้ให้เห็นถึง

มลพิษทางด้านอากาศท่ีอยู่รอบๆ ตัวเรา รวมถึงแนวทางแก้ไข

ปัญหาของมลพิษ ดังนี้ 

แหล่งก�าเนิดหลักของสารมลพิษทางอากาศมาจาก

กิจกรรมที่ใช้ปิโตรเลียมและพลังงาน โดยเฉพาะในภาคอุตสาห-

กรรมการผลิต การขนส่ง และภาคครัวเรือน การใช้พลังงานต่อ

หัวของประชากรเพิ่มขึ้น นั่นหมายถึง การขยายตัวของแหล่ง

ก�าเนิดหลักด้านมลพิษทางอากาศ มีการปลดปล่อยก๊าซเรือน

กระจกมากขึ้น เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดสุขภาพของประชาชน 

ประเทศไทยมีผู ้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น กรม

ควบคุมมลพิษ (2557) พบว่า อัตราการตายด้วยโรคมะเร็งเพิ่ม

ขึ้นจากปี พ.ศ. 2555 ร้อยละ 6 ซ่ึงมลพิษทางอากาศเป็นหนึ่ง

ในหลายปัจจัย ที่ท�าให้เกิดโรคดังกล่าว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่พบ

มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานมากส�าหรับกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล คือ ช่วงเดือนตุลาคม-เมษายน ภาคกลาง คือ ช่วง

เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ ภาคเหนือ คือ ช่วงเดือนมกราคม-

เมษายน และภาคตะวันออก คือ ช่วงเดือนมกราคม ที่เป็นเช่น

น้ีเพราะช่วงดังกล่าวมีลักษณะอากาศไม่เอื้ออ�านวยต่อการเจือ-

จางของมลพิษ กล่าวคือ เกิดชั้นอุณหภูมิผกผัน (inversion) 

ประกอบกับกระแสลมที่อ่อนก�าลังลง ในทางตรงกันข้ามกับช่วง

ฤดูมรสุม สภาพอุณหภูมิผกผันคลายตัวลง ประกอบกับกระแส

ลมแรงมากขึ้น ท�าให้มวลอากาศสามารถหมุนเวียนขึ้นไปในชั้น

บรรยากาศได้ มลพิษทางอากาศจึงเจือจาง ส่งผลกระทบต่อ

ประชากรน้อยลง ดังแสดงในรูปที่ 1

ช่วยกันลดมลพิษทางอากาศ...

      จิตส�ำนึกเพือ่สงัคม ประเทศชาติ 
     และโลกของเรา
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นอกจากนี้ คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤติ กรมควบคุม

มลพิษ (2557) พบว่า ต�าบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี พบ

ปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานมาก โดยมีแหล่งก�าเนิดหลัก

จากการจราจร และภาคอุตสาหกรรมในพื้นท่ี เช่น โรงโม่บด 

หรือย่อยหิน โรงงานปูนขาว โรงานปูนซีเมนต์ กิจการเหมือง

หิน ส�าหรับการแก้ไขปัญหาปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ ต�าบล

หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี ท้ังน้ี แนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่น

ละอองในพื้นที่ โดยกรมควบคุมมลพิษ (2558) รายงานว่า ตั้งแต่

ปลายปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา จังหวัดสระบุรี ร่วมกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องด�าเนินการเพื่อควบคุม ป้องกันและลดการระบายฝุ่น

ละอองในพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อน และส่งผลกระทบ

ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ กรมควบคุม

มลพิษจัดรถตรวจการณ์ประจ�าในพื้นที่ ต�าบลหน้าพระลานใน

ช่วงวิกฤต ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2557 จนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 

2558 เพื่อเฝ้าระวังปริมาณฝุ่นละออง ในกรณีนี้พบว่า ฝุ่นละออง

ในพื้นที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จะประสานแจ้งเตือนไปยังหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสั่งการให้ควบคุมและแก้ไขปัญหา รวมทั้ง

ประสานกับชุมชนท่ีอยู่ในพื้นท่ี เพื่อร่วมตรวจสอบปัญหาฝุ่น

ละออง มีการติดตาม ก�ากับดูแลการด�าเนินงานผ่านกลไกของ

จังหวัด คือ คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองใน

เขตควบคุมมลพิษบริเวณต�าบลหน้าพระลาน มีรองผู้ว่าราชการ

จังหวัดสระบุรี เป็นประธาน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งส่วน

กลางและส่วนท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ มีการประชุมติดตาม

ความคืบหน้าการด�าเนินงานทุกเดือนในช่วงวิกฤต ส�านักงาน

อตุสาหกรรมจงัหวดัสระบรุจีดัตัง้คณะท�างานเฉพาะกจิ ตรวจสอบ

ควบคุม และเฝ้าระวังปัญหาฝุ่นละอองในช่วงเวลากลางคืน โดย

มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาลต�าบลหน้าพระลาน อบต. 

หน้าพระลาน และกรมควบคุมมลพิษร่วมด�าเนินการ ในเดือน 

กุมภาพันธ์–มีนาคม พ.ศ. 2558 กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบ

สถานประกอบการที่มีการระบายฝุ่นละอองในเวลาท�าการปกติ 

ได้แก่ โรงโม่บด หรือย่อยหินและโรงแต่งแร่ โรงปูนซีเมนต์  ทุก

แห่งในพื้นที่หน้าพระลานและพื้นที่ใกล้เคียง ส�านักงานขนส่ง

จังหวัดสระบุรีและต�ารวจสถานี ต�าบลหน้าพระลาน เพิ่มความ

เข้มงวด   ตรวจสอบ/ตรวจจบัรถบรรทกุทีม่คีวนัด�า และรถบรรทุก

ที่ไม่ปิดคลุมกระบะบรรทุกอย่างมิดชิด ไม่ปิดคลุมผ้าใบ หรือ

ปิดคลุมไม่มิดชิดทั้งกลางวันและกลางคืน และมีการเปรียบ-

เทียบปรับขั้นสูงสุดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทศบาลต�าบล

หน้าพระลาน อบต. หน้าพระลาน และผู้ประกอบการในพื้นที่ 

ร่วมกันท�าความสะอาดถนนสายหลักให้สะอาดเพื่อลดปัญหา 

ฝุ่นตกสะสมบนถนน ได้แก่ ถนนพหลโยธิน ถนนคุ้งเขาเขียว 

ถนนหน้าพระลาน-หนองจาน ด้วยการฉีดน�้า กวาด ดูดฝุ่น และ

ล้างถนนทุกวัน วันละหลายรอบอย่างต่อเน่ือง โดยไม่เว้นวัน

หยุดราชการ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการมีการฉีดพรมน�้าภายใน

อาคารผลิต (จุดที่เกิดฝุ่น) และภายในบริเวณสถานประกอบการ

ตลอดจนลานกองต่างๆ ทุกวัน ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

สระบุรี ส�ารวจและตรวจสุขภาพกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เพื่อ

เฝ้าระวังสุขภาพอนามัยของประชากรที่เส่ียงต่อการสัมผัส ฝุ่น

ละอองและอุบัติการณ์ของโรคที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาความเสี่ยง

จาก 3 กลุ่มโรค คือ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหลอดเลือด 

และโรคผิวหนัง ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 1  จ�านวนวันที่เกินค่ามาตรฐาน แยกรายเดือน ปี 2557 เปรียบเทียบพื้นที่กรุงเทพมหานครและ

                            ปรมิณฑล ภาคเหนอื ภาคตะวนัออก และพืน้ทีเ่ขตควบคมุมลพษิ จงัหวดัสระบรุ ี(หน้าพระลาน)
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ยังมีส่วนพื้นที่อื่นๆ ที่มีคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤติ 

โดยกรมควบคุมมลพิษ (2557) พบว่า พื้นที่มาบตาพุด จังหวัด

ระยอง มีปัญหาหลัก คือ สารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Or-

ganic Compound, VOCs)  ในบรรยากาศ ได้แก่ 1) สารเบนซีน 

พบเกินมาตรฐาน และมีแนวโน้มสูงขึ้น แหล่งก�าเนิดส�าคัญ คือ 

ยานพาหนะ และโรงงานอุตสาหกรรม 2) สาร 1,3-บิวทาไดอีน 

พบเกินมาตรฐาน บริเวณใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือ มี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา แหล่งก�าเนิดส�าคัญ คือ โรงงาน

อุตสาหกรรม และท่าเรือ และ 3) สาร 1,2-ไดคลอโรอีเทน พบ

เกินมาตรฐานบริเวณใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรม และมีแนว-

โน้มเพิ่มสูงข้ึน แหล่งก�าเนิดท่ีส�าคัญ คือ โรงงานอุตสาหกรรม 

ส�าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่

มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยอง โดยกรมควบคุม

มลพิษ (2558) ได้รายงานว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ผลักดัน 

และก�าหนดมาตรการท่ีเข้มงวดในการควบคุมสารมลพิษดัง

กล่าวจากภาคยานพาหนะและอุตสาหกรรม ดังน้ี  ส�านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส�านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก�าหนดเป็นเงื่อนไขในการ

ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเบนซีน สาร 1,3–บิวทา-

ไดอีน และ 1,2–ไดคลอโรอีเทน หากมีการขยาย หรือก่อสร้าง

โรงงานต้องท�าให้สารดังกล่าวมีค่าความเข้มข้นในบรรยากาศ

ลดลง โดยโครงการเดิมท่ีอยู่ในพื้นท่ีต้องมีการปรับลดมลพิษลง 

ด้วยอัตราที่มากกว่าอัตราการระบายมลพิษของโครงการใหม่  

กระทรวงพลังงานเริ่มบังคับใช้น�้ามันเบนซิน หรือน�้ามันแก๊ส

โซลีนมาตรฐาน EURO 4 ในพื้นท่ีจังหวัดระยองก่อนพื้นที่อื่น 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 (น�้ามันตามมาตรฐาน EURO 4 เป็นน�า้มัน

ที่มีองค์ประกอบสารเบนซีนต�่า โดยลดลงจากร้อยละ 3 เหลือ

ร้อยละ 1 ซึ่งจากการประเมินผลการใช้น�้ามันตามมาตรฐาน 

EURO 4 ท�าให้ค่าการระบายสารเบนซีนจากยานพาหนะลดลง

ร้อยละ 71 ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมเข้มงวดในการ

ก�ากับดูแลและควบคุมการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยง่ายจาก

อุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม การลดการปลดปล่อยจากหอ

เผาทิ้ง และก�าลังจัดท�าร่างกฎหมายการประเมินการระบายและ

การควบคุมไอระเหยของสารอินทรีย์จากการกักเก็บ  กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  รวมทั้งก�าหนดมาตรฐาน

ในการควบคุมการปล่อยทิ้งสารเบนซีน และสาร 1,3–บิวทา-

ไดอีน จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี โดยประกาศในราชกิจ-

จานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ขณะนี้

อยู่ระหว่างก�าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิงสารเบนซีน 

และสาร 1,3–บิวทาไดอีน จากโรงกล่ันน�้ามัน และมาตรฐาน

ควบคุมการระบายอากาศเสียจากท่าเรือที่มีการเก็บรักษา ขน

ถ่าย และ/หรือขนส่งน�้ามันเชื้อเพลิง และสารเคมี  และผลักดัน

ให้ผู้ประกอบการท่าเรือน�ามาตรการควบคุมสารอินทรีย์ระเหย

ง่ายจากท่าเรือที่มีการเก็บรักษา ขนถ่าย และ/หรือขนส่งสาร

เบนซีน สาร 1,3–บิวทาไดอีน และสาร 1,2–ไดคลอโรอีเทน ใน

พื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง มาใช้เป็น

แนวทางในการควบคุมสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากท่าเรือ และ

ผลักดันเชิงนโยบายให้หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตและก�ากับ

ดูแลด�าเนินการก�าหนดมาตรฐาน/มาตรการที่เข้มงวดในการ

ควบคุมการระบายสารอินทรีย์ระเหยจากแหล่งก�าเนิดที่ยังไม่มี

รูปที่ 2 ปริมาณฝุ่นละออกในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี ปี 2547-2557
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การควบคุมการระบายสารดังกล่าวออกสู่บรรยากาศ กระทรวง

อุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด�าเนินโครงการพัฒนาระบบการจัดท�าท�าเนียบการปลดปล่อย

และเคลื่อนย้ายมลพิษร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่าง

ประเทศญี่ปุ่น (JICA) โดยน�าร่องในพื้นที่จังหวัดระยอง ขณะนี้

อยู่ระหว่างการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ สถานการณ์ในพื้นที่

เบนซีน 1,3–บิวทาไดอีน และ 1,2–ไดคลอโรอีเทนอยู่ในระดับ

ทรงตัว และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจึงต้องร่วม

กันผลักดันและพิจารณามาตรการควบคุมเพิ่มเติม เช่น การ

ควบคุมการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากกิจกรรมที่ไม่ใช่

การผลิตปกติ (การปิดซ่อมบ�ารุง การเริ่มเดินระบบ การแพร่

กระจายสารอินทรีย์ระเหยง่าย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น) 

รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายครอบคลุมแหล่งก�าเนิดท่ีระบายสาร

อินทรีย์ระเหยง่ายทุกแหล่งอย่างเคร่งครัด ขณะนี้ กรมควบคุม

มลพิษได้ก่อสร้างศูนย์ควบคุมมลพิษ ณ จังหวัดระยอง ตาม

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นหน่วยท่ี

สามารถปฏิบัติภารกิจการควบคุมมลพิษ ตรวจสอบติดตาม เฝ้า

ระวังและประสานการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนมลพิษ และ

เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีในพื้นที่จังหวัดระยองได้อย่างรวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้ว

เสร็จปลายเดือนสิงหาคม 2558 ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3 ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ปี 2551-2557
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ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรมควบคุม

มลพิษ (2557) ได้รายงานว่า ฝุ่นละอองและสารอินทรีย์ระเหย

ง่าย (เบนซีน) เกินค่ามาตรฐาน โดยเฉพาะบริเวณริมถนนมี

ปริมาณมากกว่าพื้นที่ทั่วไป 2 เท่า ส�าหรับแนวทางแก้ไข กรม

ควบคุมมลพิษ (2558) ได้เสนอแนวทาง ดังนี้ การแก้ไขปัญหา

ควันด�าจากรถยนต์โดยสารประจ�าทางในกรุงเทพมหานคร 

เนื่องจากปัญหาหลักของกรุงเทพมหานคร คือ ฝุ่นละออง โดย

เฉพาะจากยานพาหนะบริเวณริมถนน กรมควบคุมมลพิษ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    (ขสมก.) กรมการขนส่งทางบก 

กรุงเทพมหานคร และกองบังคับการต�ารวจจราจร ได้ร่วมกันจัด

ท�าแผนปฏิบัติการในการก�ากับดูแล ติดตามควบคุมรถโดยสาร

ประจ�าทาง ขสมก. และรถร่วมบริการของเอกชนที่ใช้เครื่องยนต์

ดีเซลไม่ให้ปล่อยควันด�าเกินค่ามาตรฐาน การด�าเนินงานใน

ระยะแรกสิ้นสุดเมื่อเดือนเมษายน 2558 ผลการด�าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการฯ มีดังนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตรวจรถ

โดยสารประจ�าทาง ขสมก. ทั้งหมดก่อนออกวิ่งให้บริการทุกคัน

เดือนละ 2 ครั้ง พบควันด�าเกินมาตรฐาน 11 คัน และ ขสมก. ได้

ด�าเนินการแก้ไขแล้ว ตรวจรถสองแถวที่เขตการเดินรถ ขสมก. 

เป็นประจ�าทุก 3 เดือน จ�านวน 1,389 คัน ไม่พบควันด�าเกิน

มาตรฐาน กรมการขนส่งทางบก ตรวจรถโดยสารประจ�าทาง   

ขสมก. ขณะวิ่งให้บริการบนเส้นทางเดินรถ จ�านวน 1,227 คัน 

พบมีควันด�าเกินมาตรฐาน จ�านวน 2 คัน คิดเป็นร้อยละ 0.16 

ซึ่งจะถูกค�าสั่งห้ามใช้จนกว่าจะแก้ไขปรับปรุงให้อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน กรมควบคุมมลพิษร่วมกับกองบังคับการต�ารวจ 

จราจร ตรวจรถสองแถวในซอยท่ีใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นประจ�า

ทุกเดือน รวม 208 คัน มีควันด�าเกินมาตรฐาน 24 คัน (ร้อยละ

11) แต่ตรวจพบน้อยลง กองบังคับการต�ารวจจราจร ได้สั่ง

ปรับเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนออกวิ่งให้

บริการ และแจ้งให้ ขสมก. ก�ากับดูแลและควบคุมรถสองแถวใน

ซอยอย่างเข้มงวด   ไม่ให้ปล่อยควันด�าเกินมาตรฐาน ซึ่ง ขสมก. 

ได้ด�าเนินการและมีรถสองแถวบางส่วนถูกยกเลิกสัญญาการ

เข้าร่วมเดินรถ กรมการขนส่งทางบกเข้มงวดการตรวจสภาพรถ

โดยสารประจ�าทาง ขสมก. และรถร่วมบริการของเอกชนประจ�า

ปีก่อนต่อทะเบียนและเสียภาษี ณ กรมการขนส่งทางบก ไม่พบ

รถโดยสารที่มีควันด�าเกินมาตรฐาน ขสมก. ได้ปลดระวางรถ

โดยสารที่มีสภาพเก่าทรุดโทรม  ไม่มั่นคง ไม่ปลอดภัยส�าหรับ

ให้บริการผู้โดยสาร และปล่อยควันด�าเกินมาตรฐาน จ�านวน 

30 คัน และแจ้งกรมการขนส่งทางบก เพื่อยุติการใช้รถชั่วคราว 

โดยมีรถโดยสารที่อยู่ในขั้นตอนการปลดระวางอีก จ�านวน 232 

คัน ซึ่ง ขสมก. ได้ยุติการเดินรถเหล่านี้ไม่ให้น�าออกวิ่งให้บริการ

ประชาชน ทั้งนี้ รถโดยสารที่ปลดระวาง ไม่ให้น�าไปประมูลขาย 

หรือน�ามาใช้เป็นรถโดยสารสาธารณะอีก ตามมติคณะรัฐมนตรี 

แม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันควบคุมรถโดยสารประจ�า

ทางและรถสองแถวไม่ให้ปล่อยควันด�าเกินมาตรฐานออกก่อน

วิ่งให้บริการเป็นประจ�า อย่างไรก็ตาม รถโดยสารบางส่วนเมื่อ

น�ามาวิ่งบนเส้นทางเดินรถยังคงพบควันด�าเกินมาตรฐาน แต่

ค่อนข้างน้อยและมีแนวโน้มลดลง ซึ่งรถดังกล่าวได้ถูกค�าสั่งห้าม

ใช้มิให้น�ามาว่ิงบนเส้นทางเดินรถ จนกว่าจะแก้ไขปรับปรุงให้

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนรถสองแถวในซอยพบแนวโน้มของ

ปัญหารถที่มีควันด�าเกินมาตรฐานลดลง จนปัจจุบันจากการ

เรียกตรวจจับรถสองแถวไม่พบควันด�าเกินมาตรฐาน และรถ

สองแถวบางส่วนได้เปลี่ยนไปใช้แก๊สธรรมชาติเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วย

ลดปัญหาควันด�าที่เกิดจากรถสองแถว อย่างไรก็ตาม จากการ

ตรวจจับรถยังพบรถโดยสารบางส่วนมีควันด�าเกินมาตรฐาน ซึ่ง

ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯ จึงต้องปรับปรุง

แผนปฏิบัติการฯ ให้มีความเข้มงวดขึ้นในระยะต่อไป ดังแสดง

ในรูปที่ 4-6

รูปที่ 4  ปริมาณฝุ่นละออง (PM
10
) เฉลี่ยรายปี และแก๊สโอโซนสูงสุด 1 ชั่วโมง สูงสุดเฉลี่ยทุกสถานี

                              พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปี 2547-2557

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29
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นอกจากนี้ ภาคเหนือตอนบน สถานการณ์หมอกควัน 

กรมควบคุมมลพิษ (2557) ได้รายงานว่า ช่วงเดือนมกราคม-

เมษายน 2557 พบปริมาณฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐาน 47 

วัน (เพิ่มขึ้น 2 วัน จากปี พ.ศ. 2556) ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สาเหตุ

มาจากการเผาในท่ีโล่ง ไฟป่า และการเผาพื้นที่เกษตร ทั้งนี้ 

แม้ว่าจ�านวนวันที่ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานเพิ่มขึ้น แต่หากเทียบ

กับหลายปีที่ผ่านมา ต้องถือว่าสถานการณ์ดีขึ้น ในส่วนของการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี พ.ศ. 2558 

กรมควบคุมมลพิษ (2558) ได้รายงานว่า ตั้งแต่เดือน มกราคม-

เมษายน ของทุกปี จะเป็นช่วงฤดูกาลสถานการณ์หมอกควัน

รูปที่ 6 จ�านวนผู้ใช้บริการรถขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตามประเภทขนส่งมวลชน 3 ประเภท ปี 2552-2556

รูปที่ 5 ปริมาณสารเบนซีนในบรรยากาศ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2555-2557

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2559 
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ของพื้นที่ภาคเหนือ และส�าหรับปี พ.ศ. 2558 นี้ ได้เริ่มเข้าสู่ช่วง

เวลาหมอกควัน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 อย่างไรก็ตาม 

ในปีนี้หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ร่วมกันปรับมาตรการภาย

ใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ 

ประจ�าปี พ.ศ. 2558 ท่ีได้จัดท�าไว้ในช่วงปี พ.ศ. 2557 ตาม

นโยบายของนายกรัฐมนตรี และได้รับความเห็นชอบจากคณะ

รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อควบคุมการเผาและ

ลดปริมาณฝุ่นละอองในภาคเหนือให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดย

เร็วที่สุด ผลคือ สามารถลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์

หมอกควันลง และตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2558 ปริมาณฝุ่น

ละอองได้กลับเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีฝุ่น

ละอองสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน 42 วัน ลดลงจากปี พ.ศ. 2557 

(48 วัน) โดยเฉพาะจังหวัดแพร่และน่าน แม้ว่าปริมาณฝุ่น

ละอองท่ีตรวจพบหลายจังหวัดสูงกว่าปีท่ีผ่านมา แต่โดยภาพ

รวมถือว่าปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีแนวโน้ม

ดีขึ้น เมื่อพิจารณาจากจ�านวนวันที่ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน 

ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วยกระทรวง

มหาดไทย  จัดตั้งศูนย์อ�านวยการเฉพาะกิจในระดับอ�าเภอ

มอบหมายให้ฝ่ายปกครองท�าความเข้าใจกับชาวบ้านร่วมกับ

ต�ารวจและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมบังคับ

ใช้กฎหมายอย่างเฉียบขาด และขยายผลโดยการประชาสัมพันธ์

อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ เช่น รถบรรทุกติดตั้ง

เครื่องสูบน�้าระยะไกล รถบรรทุกน�้าขนาดรถยนต์พ่นละอองน�้า  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ่มเที่ยวบินปฏิบัติการฝนหลวง

จาก 6 เป็น 8 เท่ียวบิน หากพื้นท่ีใดท�าฝนไม่ได้ก็จะพยายาม

ดัดแปลงสภาพอากาศ เพื่อให้อากาศมีการหมุนเวียนมาก

ขึ้น เป็นเจ้าภาพในการลงทะเบียนผู้มีอาชีพหาของป่า ล่าสัตว์ 

ราษฎร เจ้าของไร่ข้าวโพด ข้าวไร่ และเลี้ยงสัตว์ ทั้งในและนอก

พื้นที่ป่า  กระทรวงกลาโหมจัดก�าลังและยุทโธปกรณ์ สนับสนุน

การปฏิบัติงานในอ�าเภอท่ีเสี่ยง ได้แก่ การจัดเฮลิคอปเตอร์

และเคร่ืองบิน การลาดตระเวนทางอากาศในพื้นที่เข้าถึงยาก 

การปฏิบัติภารกิจโปรยน�้า สลายหมอกควัน ภารกิจกระจาย

เสียงประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจตระหนักถึงผล 

กระทบที่เกิดจากการเผาป่า สนับสนุนเครื่องบินพร้อมอุปกรณ์

ถ่ายทอดสัญญาณจากอากาศสู่พื้น (Video Down Link, VDL) 

เพื่อปฏิบัติภารกิจบินลาดตระเวนถ่ายภาพ เพื่อส่งข้อมูลภาพ

แบบเวลาจริง (real time) ประกอบการตัดสินใจในภารกิจโปรย

น�้าสลายหมอกควัน และดับไฟป่า จัดรถยนต์ส่ือสารเคล่ือนที่

พร้อมอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณ VDL เพื่อรับข้อมูลภาพจาก

อากาศสู่พื้น ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข จัดเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขให้ค�าแนะน�าการดูแลสุขภาพอนามัย และแจก

อุปกรณ์การแพทย์ที่จ�าเป็น เช่น หน้ากากอนามัย เวชภัณฑ์ 

จัดท�าห้องปลอดเชื้อ (clean room) ในพื้นที่ เพื่อให้ชาว-

บ้านที่สุขภาพไม่ค่อยดีเข้ามาพัก กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสนับสนุนข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม พื้นที่เสียหายจาก

การถูกไฟไหม้ ตลอดจนการคาดการณ์พื้นที่เส่ียงต่อการเกิดไฟ

ล่วงหน้า เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานท้องถิ่นระดมสรรพก�าลัง

เฝ้าระวังและเข้าดับไฟได้อย่างทันท่วงที  กระทรวงคมนาคมจัด

ตั้งศูนย์ปฏิบัติการดับไฟในเขตริมทางหลวง ณ แขวงการทาง

ทุกจังหวัด  ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติรับแจ้งความ เหตุการณ์

เผาและจัดพนักงานสอบสวนเพื่อด�าเนินการกับผู้ฝ่าฝืนประกาศ

ของทางราชการ หรือผู้ที่เข้าไปเผาป่าเป็นการเฉพาะทุกสถานี

ต�ารวจ และจัดชุดชุมชนสัมพันธ์ลงพื้นที่ชี้แจงท�าความเข้าใจ

กับชาวบ้าน  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัด

ก�าลังหมู่ดับไฟ เสริมก�าลังเครือข่ายภาคประชาชนท่ีจัดตั้งไว้ 

เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่า สนับสนุนอากาศยาน บินลาด

ตระเวนและบินดับไฟ ร่วมกับต�ารวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง

ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเฉียบขาด และจัดท�าประกาศ

ห้ามเข้าไปในเขตป่าอนุรักษ์ทุกพื้นที่อย่างเด็ดขาด  จนถึง

วันที่ 30 เมษายน 2558 จัดตั้งศูนย์อ�านวยการแก้ไขปัญหาไฟป่า

และหมอกควันแห่งชาติ ศูนย์อ�านวยการฯ ระดับภาคและระดับ

จังหวัด เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลและการสั่งการระดม

สรรพก�าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหา

ได้ทันสถานการณ์ รายงานข้อมูลและแจ้งเตือนสถานการณ์

คุณภาพอากาศ และหมอกควันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

ประชาชนทั่วไปทราบ  ด�าเนินการประเมินผล (After Action

Review, AAR) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอก

ควันและไฟป่าภาคเหนือ ปี พ.ศ. 2558 เพื่อน�าบทเรียนและ

ประสบการณ์มาปรับปรุงการจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง และมลพิษหมอกควัน ปี 

พ.ศ. 2559 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ลงนามบันทึกความตกลง

ร่วมมือ (Memorandum of Understanding, MOU) ในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุภาค

การเกษตรในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ภาคเอกชน ได้แก่ จัด

ท�าทะเบียนการปลูกซ้ือและขายข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ส่งเสริมการ

ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practice, GAP) 

จัดท�าโครงการน�าร่องเพื่อส่งเสริมอาชีพทางเลือก และการ

ศึกษาวิจัยและขยายผลแนวทางการจัดการเศษวัสดุภาคเกษตร

ในลักษณะโมเดลธุรกิจ (business model) ดังแสดงในรูปที่ 7
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       CFTOKEN=11939167, [เข้าถึงเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2559].   

บทสรุปสุดท้าย กรมควบคุมมลพิษ (2558) ได้เสนอ

แนวทางการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศ

โดยภาพรวมว่า จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศ พบว่า ประเทศไทยก�าลังประสบปัญหาฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก และก๊าซโอโซนเพิ่มมากข้ึนกว่าในอดีต เนื่องจาก

ความหนาแน่นของประชากรและสภาพสังคมและเทคโนโลยี

ที่เปลี่ยนแปลงไป และในอนาคตประเทศไทยมีแนวโน้มการใช้

ถ่านหินและขยะมาเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตพลังงานเพิ่มขึ้น จะ

ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสารมลพิษในอากาศในหลาย

พื้นที่ ควรมีมาตรการด�าเนินงานในระยะต่อไป ดังนี้ บูรณาการ

การท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน โดยการจัดท�าแผน

ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษทางอากาศของประเทศไทย เพื่อ

การก�ากับดูแลและควบคุมแหล่งก�าเนิด แบ่งหน้าที่และประสาน

การท�างานของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน  จัด

ท�า/ปรับปรุงมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก�าเนิด เช่น 

มาตรฐานการระบายมลพิษจากรถยนต์ท่ีใช้เชื้อเพลิงทางเลือก 

มาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะ

เป็นเชื้อเพลิง และมาตรฐานแก๊สคาร์บอนไดซัลไฟด์ เป็นต้น 

หน่วยงานท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานส่วนกลางเตรียมพร้อม

รับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือที่จะเกิดขึ้นอีกในช่วงต้น

ปีหน้า โดยร่วมกันจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ไฟป่า การเผาในที่โล่งและมลพิษหมอกควัน ปี พ.ศ. 2559 และ

พัฒนาเป็นแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อ

ไป  ในพื้นที่วิกฤตคุณภาพอากาศ หน่วยงานในพื้นที่ด�าเนินการ

ต่อเนื่องตามแผนการจัดการมลพิษอย่างเข้มงวด และเฝ้าระวัง

สถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด  ศึกษาแหล่งก�าเนิดของสาร

มลพิษทางอากาศที่เป็นปัญหา ได้แก่ แก๊สโอโซน ฝุ่นละออง PM 

2.5 และสารอินทรีย์ระเหยง่าย เพื่อเป็นแนวทางในการออก

มาตรการควบคุมแหล่งก�าเนิดต่อไป  ด�าเนินมาตรการควบคุม

ปัญหามลพิษทางอากาศข้ามแดนจากการเข้าสู ่ประชาคม

อาเซียนที่เกิดจากแหล่งก�าเนิดต่างๆ ได้แก่ ยานพาหนะ หมอก

ควัน จากการเผาป่าและเศษวัสดุการเกษตร รวมทั้งมลพิษ จาก

เขตอุตสาหกรรมที่อยู่บริเวณชายแดน เป็นต้น ในฐานะที่เราเป็น

ส่วนหนึ่งของสังคม ดังนั้น เราต้องช่วยกันเพื่อคุณภาพอากาศที่

ดีขึ้น เพื่อสังคมจะได้น่าอยู่ และลูกหลานต่อไปในอนาคตจะได้มี

คุณภาพอากาศที่ดีสืบไป 

รูปที่ 7 สถิติปัญหาฝุ่นละอองภาพรวมภาคเหนือตอนบน 9 จังหวัด ช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ปี 2547-2557
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ชลธิชา นิวาสประกฤติ  และบุญเรียม น้อยชุมแพ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

มะหลอด (Bastard Oleaster)

ประเทศไทยในอดีตมีไม้ผลพื้นบ้านหลายชนิดไม่

ว่าจะเป็นหมากเม่า ตะคร้อ คอแลน หมากเบน มะขามป้อม 

เป็นต้น มะหลอด (Bastard Oleaster) หรือหมากหลอด สลอด

เถา ส้มหลอด บะก้ัง หัสคืน หมากยอง จังหวัดราชบุรี เรียก

สลอดเถา ภาคใต้เรียกส้มหลอดเป็นผลไม้พื้นบ้านอีกชนิดที่มีชื่อ

วิทยาศาสตร์ว่า Elaeagnus latifolia L. วงศ์ Elaeagnaceae 

สกุล Elaeagnus ปัจจุบันพบว่า เหลือน้อยและก�าลังจะสูญพันธุ์ 

เนื่องจากมีการน�าไปใช้ประโยชน์ค่อนข้างน้อย ท�าให้ถูกโค่นต้น 

พบมีการกระจายพันธุ์ในเอเชียตอนเหนือแถบเทือกเขาหิมาลัย

และยุโรป ในประเทศไทยพบมากทางภาคเหนือ โดยเฉพาะ

ในจังหวัดล�าปาง เชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือพบในจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย

และเลย เป็นต้น มะหลอดมีคุณสมบัติที่ควรศึกษาวิจัยด้วยมี

ลักษณะที่เป็นไม้ผล ที่สามารถรับประทานได้ทั้งผลสดและผล

สุก หรือการแปรรูป ซึ่งล้วนแต่มีคุณค่าทางโภชนาการ อีกทั้ง

มะหลอดยังมีคุณค่าในการเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของล้านนา

มาแต่ดั้งเดิม จึงท�าให้มะหลอดเป็นพืชที่มีความส�าคัญอีกพืช

หนึ่ง และในปัจจุบันมะหลอดได้ลดปริมาณลงและไม่ได้รับความ

สนใจ เนื่องจากไม่ได้เป็นไม้ผลส�าคัญเศรษฐกิจ ดังนั้น ได้มีการ 

ส�ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลมะหลอดจึงเป็นสิ่งส�าคัญยิ่ง มี 

งานวิจัยความหลากหลายทางพันธุกรรมของมะหลอด จึงได้รับ

การสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย และถ้าหากทุกคนรู้จักและ

อนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่นไว้ตั้งแต่วันน้ีก็จะท�าให้ผลไม้พื้นบ้านยัง

คงอยู่คู่กับประเทศไทยและเป็นมรดกล�้าค่าแก่ลูกหลานต่อไปใน

อนาคต 

มะหลอด

ดังนั้น งานวิจัยความหลากหลายทางพันธุกรรมของ

มะหลอดจึงได้รับการสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย โดยงานวิจัย    

ส่วนหนึ่งจะเป็นการส�ารวจและเก็บข้อมูลทางสัณฐานวิทยา

และการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ และเคมีของผลด้วยผล     

มะหลอดมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ค่อนข้างหลากหลาย ผล

ที่เจริญเติบโตเต็มที่มีสีผิว หลายสีและหลายรสชาติ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ต้น ลักษณะทั่วไปเป็นไม้ยืนต้นเลื้อยลักษณะคล้าย

เฟื่องฟ้า ในประเทศไทยพบ 2 ชนิด คือ ชนิดเปรี้ยวและชนิดหวาน 

ผลมีรูปทรงหลากหลายออกเต็มต้น โดยชนิดเปรี้ยวจะมีผลใหญ่

กว่าชนิดหวานต้น ส่วนชนิดหวานจะมีรสฝาดกว่าชนิดเปรี้ยว 

ลักษณะผล ขนาดของผลและองค์ประกอบทางเคมี แตกต่าง

กันตามแต่สายพันธุ์ ผลอ่อนสีเขียวเม่ือสุกสีแดง มะหลอดเป็น

ไม้เถาเนื้อแข็ง ต้นแยกเพศ คือ มีทั้งต้นตัวเมียและต้นตัวผู้ เป็น

พืชทนแล้ง ชอบดินระบายน�า้ดี เจริญเติบโตได้ดีแม้ในดินเลวที่มี

สภาพเป็นกรด บนแผ่นใบและผิวผลมีเกล็ดละเอียด สีเทาหรือ

สีเงินอยู่ทั่วไป แผ่นใบสีเขียว ด้านล่างสีน�้าตาล มีเกล็ดเงินติด

อยู่ ออกดอกในช่วงเดือนกรกฎาคม ในประเทศอินเดียออกดอก

ช่วงเดือนกันยายน ถึง ธันวาคม ดอก เป็นช่อกระจุก (raceme) 

ดอกย่อยสีเหลืองอ่อนหรือขาวอมเหลือง มีดอกสมบูรณ์เพศ 

(perfect flower) และดอกตัวผู้อยู่ในช่อเดียวกัน เกสรตัวเมีย

มีรังไข่ 1 อัน แบบ รังไข่เหนือวงกลีบ (superior ovary) เกสร

ตัวผู้มี 4 อัน  ผล เป็นผลเดี่ยวแบบผลมีเนื้อ (fleshy fruit)  ชนิด

ผลเมล็ดเดี่ยวแข็ง (drupe) ทรงรีหรือรูปไข่ ยาว 1-2 เซนติเมตร 

ผลอ่อนสีเขียว มีจุดสีขาวหรือสีเงินบนผล เมื่อสุกสีแดงหรือ

สมุนไพรไทย...ของดทีี่มอียู่
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ส้มแดง (อาชวาคม และคณะ 2552) ในอินเดียผลแก่ช่วง

เดือนมีนาคม ถึง เมษายน ในประเทศไทยติดติดดอกช่วงเดือน

กันยายน ถึง ธันวาคม และติดผลหลังจากติดดอกแล้วประมาณ 

2 สัปดาห์ หลังจากนั้น ประมาณ 1 เดือน ผลจะสุกแก่ ซ่ึงผล

สุกแก่ช่วงเดือนธันวาคม ถึง กุมภาพันธ์ (เตียว 2555) มีช่วง

ระยะเวลาการเก็บผลผลิตค่อนข้างสั้นประมาณ 2-3 สัปดาห์ 

เนื่องจากเป็นผลไม้ที่สุกแก่พร้อมๆ กันเกือบทั้งต้น ในหนึ่งผลมี

หนึ่งเมล็ด เมล็ดแข็งรูปทรงรีคล้ายกระสวย มีสีน�้าตาลแบ่งเป็น

พูชัดเจนมีจ�านวน 8 พู สามารถขยายพันธุ์ได้โดยการเพาะเมล็ด

และปักช�า มะหลอดที่ปลูกโดยการเพาะเมล็ดจะให้ผลผลิตหลัง

ปลูก 2-3 ปี (โนนกระโทก 2548; Patel, Singh and Deka 

2008) Sundriyal and Sundriyal (2005) เพาะเมล็ดแล้ว

ประมาณ 50 วัน เมล็ดจึงงอก โดยต้นมะหลอดจะมีอัตราการ

เจริญเติบโตสูงในช่วงปีแรกและลดลงในช่วงปีที่สอง

องค์ประกอบทางเคมี

ได้มีนักวิจัยหลายท่านศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ

ของมะหลอด อาทิ Seal (2012) ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ

มะหลอด (E. latifolia) พบว่า ผลมะหลอดมีคุณค่าทาง

โภชนาการ (nutritive value) แร่ธาตุอาหารหลัก (macro-

nutrients) แร่ธาตุอาหารรอง (micronutrients) สูงกว่าพืชผัก

ทางเศรษฐกิจบางชนิด และมีศักยภาพที่จะน�าไปใช้ในการ

ปรับปรุงและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป Sakamura and 

Sundriyal (1987) รายงานว่ามะหลอด ใบมีโมโนแซ็กคาไรด์และ

ไดแซ็กคาไรด์ ผลมีน�้าตาลฟรักโทส กรดแอสคอบิกและ แคโร-

ทีนอยด์ เมล็ด ใบและล�าต้น มีกรดไขมันและไฟโตสเตอรอล

Patel, Singh and Deka (2008) รายงานคุณค่า

ทางโภชนาการของมะหลอดซึ่งเป็นไม้ผลพื้นเมืองว่า อุดม

ไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุ (minerals) และสารออกฤทธิ์ทาง

ชีวภาพ (bioactive compound) มีกรดไขมันดีที่มีประโยชน์ 

ต้นมะหลอด

ลกัษณะการติดผลมะหลอด ผลอ่อนมะหลอด

มะหลอดจิ้มพริกเกลือ

ผลสุกมะหลอด
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(essential fatty acids) ต่อร่างกายหลายชนิด ซึ่งพบไม่มาก

นักในผลไม้ทั่วไป ไพฑูรย์โยธินและวีระศิลป์ (2550) รายงาน

สนับสนุนว่า การรับประทานมะหลอดสามารถยับยั้งและป้องกัน

การเกิดโรคมะเร็งได้  โดยศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระพบว่า 

มะหลอดมีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระเมื่อเปรียบเทียบกับ

วิตามินซีและวิตามินอี (trolox) ศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการแตกของ

เม็ดเลือดแดงพบมะหลอดมีฤทธ์ิในการยับยั้งเม็ดเลือดแดง พบ

สารสกัดมะหลอดมีสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoids) 

ผลไม้โดยท่ัวไปอุดมด้วยวิตามิน ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูล

อิสระหลายชนิด เช่น วิตามินซี วิตามินอีและบีตา-แคโรทีน 

(β-carotene) (Hernandez et al. 2006; จูมวงศ์, จูมวงศ์และ

เทียนจุมพล (2556) ศึกษาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ

ของผลไม้พื้นบ้าน 11 ชนิด ในจังหวัดเชียงใหม่ พบมะหลอด

มีคุณสมบัติทางเคมีและฤทธิ์ต ้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดเมื่อ

เปรียบเทียบกับผลไม้อื่นๆ ในการวิจัย เช่น ตะขบ สมอไทย 

มะขามป้อมและพุทรา เป็นต้น มีปริมาณวิตามินซี 5.76 

มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ปริมาณสารฟินอลิก 177.82 มิลลิกรัม 

GAE ต่อ 100 กรัมน�้าหนักสด ปริมาณฟลาโวนอยด์ 91.08 

มิลลิกรัม รูทินต่อ 100 กรัมน�้าหนักสด เมื่อทดสอบฤทธ์ิต้าน

อนุมูลอิสระ (radical scarvenging) พบมะหลอดมีฤทธ์ิต้าน

อนุมูลอิสระ 87.76 เปอร์เซ็นต์

Seal (2011) ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในไม้ผล

พื้นบ้าน 5 ชนิด คือ มะหลอด (Elaegnua latifolia), Elaegnus 

pyroformis, Marica nagi และ Myrica esculenta ที่พบ

แถบเทือกเขาหิมาลัย ประเทศอินเดีย สกัดด้วยน�้าและแอซีโตน

พบสารสกดัมะหลอดโดยใช้แอซโีทนมฟีลาโวนอยด์และฟลาโวโนล

สูง (flavonoids and flovonols) และมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 

แต่อย่างไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบกับสารสังเคราะห์ (BHT) 

ประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระยังน้อยกว่า แต่มีความเป็น

พิษน้อยกว่า ดังนั้น ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ไม้ผลพื้นบ้าน

จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการน�ามาใช้เป็นสารปรุงแต่งเพื่อ

เพิ่มประโยชน์ทางด้านโภชนาการ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

ส�าหรับให้เข้ากับแนวโน้มรักสุขภาพซ่ึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภค

ในยุคปัจจุบัน

สรรพคุณทางยาและการน�าไปใช้ประโยชน์

มะหลอดเป็นไม้ผลท่ีแทบจะทุกส่วนมีสรรพคุณและ

มีการน�าไปใช้ประโยชน์ โดยดอกและผลมะหลอดนิยมน�ามารับ

ประทานเป็นยาสมาน คุมธาตุ ดังนี้ 

ดอก มีสรรพคุณน�ามาใช้แก้ริดสีดวงจมูก แก้ปวด

ศีรษะ แก้โรคตา และใช้ร่วมกับสมุนไพรอื่นใช้ท�ายาแก้ปวด แก้

นิ่วได้ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี 2558)

ใบ มีสรรพคุณเป็นยาบ�ารุงร่างกายและผิวพรรณให้

สมบูรณ์ 

ผล ผลดิบ มีสรรพคุณเป็นยาฝาดสมาน ผลสุก ใช้เป็น

ยาระบายอ่อนๆ แก้บิดและท้องผูก ส�าหรับเด็ก หรือใช้เป็นยารุ

ขับของเสีย มีรสเปรี้ยวอมหวานเล็กน้อย 

เมล็ด มีน�า้มันและสารออกฤทธิ์ที่เป็นยาถ่ายอย่างแรง 

เวลาน�าไปใช้ต้องคั่วให้น�า้มันระเหยออกไป เพื่อให้มีฤทธิ์อ่อนลง 

ใช้เป็นยาระบาย น�้ามันสลอดเมื่อถูกผิวหนัง จะท�าให้มีอาการ

ไหม้แดง (เที่ยงบูรณธรรม 2531)

เถาหรือกิ่ง มีสรรพคุณใช้แก้พิษ เปลือกต้นใช้ขับ

เสมหะ (สมิตินันท์ 2523) 

นอกจากนี้ ในบางพื้นที่ในจังหวัดหนองคายและ

แม่ฮ่องสอนได้รับการส่งเสริมให้มีการน�าไปใช้ประโยชน์พัฒนา

เป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดเช่นเดียวกับมะเม่าและมะขาม

ป้อม โดยปัจจุบันมีการน�าไปแปรรูปเป็นน�้ามะหลอดพร้อมดื่ม

น�้ามะหลอดเข้มข้น น�้าไซเดอร์มะหลอดและซอสมะหลอด 

เป็นต้น และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างสูง

ท�าให้กลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

 มะหลอดเป็นพืชพื้นบ้านที่มีการน�าไปใช้ประโยชน์

ค่อนข้างน้อย และท�าให้การปลูกเพื่อการค้านั้นยังไม่มี ผลผลิต

ที่ได้ในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้ส�าหรับบริโภคสดและแปรรูปเป็น

ผลผลิตจากต้นที่มีปลูกในแต่ละครัวเรือนเท่านั้น ทุกคนรู้จักและ

อนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่นไว้ตั้งแต่วันน้ีก็จะท�าให้ผลไม้พื้นบ้านยัง

คงอยู่คู่กับประเทศไทยและเป็นมรดกล�้าค่าแก่ลูกหลานต่อไปใน

อนาคต  

น�้ามะหลอดเข้มข้น น�า้มะหลอดพร้อมดืม่
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ดร.ปราโมทย์  ไตรบุญ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

ในปัจจุบันพืชวงศ์ขิงข่ามีมูลค่าในหลายๆ ด้านที่สร้าง

รายได้ในแต่ละปีเป็นจ�านวนหลายร้อยล้านบาท ให้แก่ เกษตรกร

และผู้เกี่ยวข้อง เช่น การใช้เป็นไม้ตัดดอกและไม้ประดับจาก

การปรับปรุงพันธุ์ดั้งเดิมและพันธุ์ลูกผสมของสกุลกระเจียวหรือ

สกุลขมิ้น (Curcuma) สกุลดอกเข้าพรรษา (Globba)  สกุล

ดาหลา (Etlingera) ทั้งที่ใช้ภายในประเทศและส่งออกไปยัง

ประเทศในยุโรปและญี่ปุ่น  กลุ่มพืชที่ใช้เป็นสมุนไพรเครื่อง-

เทศ และในผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและความงาม เช่น ขิง 

(Zingiber  officinale) ไพล (Zingiber  montanum) กระวาน

ไทย (Amomum  testaceum)  มหาหงส์ (Hedychium  

coronarium) ว่านสาวหลง (Amomum  schmidtii) เป็นต้น  

นอกจากนี้ ยังสร้างมูลค่าทางอ้อมจากการท่องเที่ยว มีนักท่อง-

เที่ยวเดินทางไปชมนับหมื่นคน เช่น ในเขตอุทยานแห่งชาติป่า-

หินงาม  จังหวัดชัยภูมิ มีกระเจียว (Curcuma  alismatifolia) 

บานเต็มทุ่งตลอดฤดูฝน หรือในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือ 

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 

ก็จะมีพวกเปราะภู (Caulokaempferia เดิม) บานสะพรั่งเต็ม

พื้นที่ในช่วงฤดูฝนเช่นเดียวกัน หรือเทศกาลตักบาตรดอกไม้ที่

วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จะมีการใช้ดอกไม้ในสกุลเข้า

พรรษาและสาคูสระบุรี (Smithatris เดิม) มามัดเป็นก�าร่วมกับ

ธูปเทียน เพื่อใส่บาตรบูชาพระแทนข้าวปลาอาหาร

ทุ่งเปราะภูหิน (Caulokaempferia  alba) บานสะพรั่งช่วง 

ฤดูฝน บริเวณลานหินปุ่มและลานหินแตก อุทยานแห่งชาติ 

ภูหินร่องกล้า

กลุ่มพืชที่ไม่ได้อยู่แค่ในครัวเรือนขิงข่า 
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ส�าหรับในปี พ.ศ. 2558 นี้นับเป็นปีพิเศษ เนื่องในโอกาส

เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม- 

บรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ประเทศไทย

จึงยื่นความจ�านงขอเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมขิงข่าโลก 

(Symposium on the family Zingiberaceae) ครั้งที่ 7 ขึ้น

ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

องค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน โดย

ในงานนี้มีผู้เชี่ยวชาญและผู้สนใจจากท่ัวโลกเข้ามาร่วมประชุม

พรรณไม้ในวงศ์ขิงท่ีพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อ

วิทยาศาสตร์ว่า Zingiber  sirindhorniae เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และทรง

พระกรุณาพระราชทานชื่อในภาษาไทยว่า ไอยริศ  โดยนัยว่ามี

ลักษณะสีและดอกคล้ายของพืชในสกุล Iris

วงศ์ขิงข่า (Family Zingiberaceae Matinov)

เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ที่มีความหลากหลายของพืชใน

ระดับโลกอยู่ระหว่าง 50-60 สกุล 1,000-1,400 ชนิด

ความหลากหลายของพืชในประเทศไทย พบ 28 สกุล 

200-250 ชนิด

วงศ์ใกล้เคียงที่เป็นสมาชิกอยู่ในอันดับขิงข่า (Order 

Zingiberales Grisebach) เช่นเดียวกัน มีวงศ์พุทธรักษา 

(Cannaceae Jussieu) วงศ์เอื้องหมายนา (Costaceae Nakai) 

วงศ์ Lowiaceae Ridley วงศ์ก้ามกุ้ง (Heliconiaceae Vines) 

วงศ์คล้า (Marantaceae R. Brown) วงศ์กล้วย (Musaceae 

Jussieu) วงศ์ปักษาสวรรค์ (Strelitziaceae Hutchinson)

ตาเหิน (Hedychium  ellipticum) ที่ขึ้นเป็นกลุ่มๆ และมีดอกให้เห็นตลอดช่วงฤดูฝน มักพบตามหน้าผาหินในอุทยานแห่งชาติ

ภูเรือและอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
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รายชื่อสกุลพืชในวงศ์ขิงทั่วโลก

Achasma Griff. ถูกยุบไปอยู่สกุล Etlingera  

Adelmeria Ridl. ถูกยุบไปอยู่สกุล Alpinia  

Aframomum K. Schum. 

Albina Giseke  ถูกยุบไปอยู่สกุล Alpinia  

Alpinia Roxb. 

Amomum Roxb. 

Aulotandra Gagnep. 

Boesenbergia Kuntze 

Brachychilum (R. Brown ex Wall.) Petersen ถูกยุบไปอยู่

สกุล Hedychium  

Buekia Giseke ถูกยุบไปอยู่สกุล Alpinia Roxb. 

Burbidgea J. D. Hooker 

Camptandra Ridl. 

Carenophila Ridl. ถูกยุบไปอยู่สกุล Geostachys 

Catimbium Jussieu ถูกยุบไปอยู่สกุล Alpinia  

Caulokaempferia K. Larsen ถูกยุบไปอยู่ในสกุล 

Monolophus และ Boesenbergia 

Cautleya (Bentham) Hook.f. 

Cenolophon Blume ถูกยุบไปอยู่สกุล Alpinia  

Cienkowskia Schweinf. ถูกยุบไปอยู่สกุล Siphonochilus  

Cienkowskiella Y.K. Kam ถูกยุบไปอยู่สกุล Siphonochilus  

Conamomum Ridley ถูกยุบไปอยู่สกุล Amomum 

Cornukaempferia Mood & K. Larsen 

Curcuma Linn. 

Curcumorpha A.S. Rao & D.M. Verma 

Cyphostigma Bentham

Distichochlamys M. F. Newman 

Elettaria Maton 

Elettariopsis Baker 

Elmeria Ridley ถูกยุบไปอยู่สกุล  Alpinia  

Eriolopha Ridley ถูกยุบไปอยู่สกุล Alpinia  

Etlingera Giseke 

Gagnepainia K. Schum. 

Gastrochilus Wall. ถูกยุบไปอยู่สกุล Boesenbergia  

Geanthus Reinw. ถูกยุบไปอยู่สกุล Etlingera  

Geocharis (K. Schum.) Ridl. 

Geostachys (Baker) Ridl. 

Globba Linn. 

Guillainia Ridl. ถูกยุบไปอยู่สกุล Alpinia  

Haniffia Holttum 

Haplochorema K.Schum. 

Hedychium J. Konig 

Hellenia Willd. ถูกยุบไปอยู่สกุล Alpinia  

Hellwigia Warb. ถูกยุบไปอยู่สกุล Alpinia  

Hemiorchis Kurz 

Hitchenia Wall. ถูกยุบไปอยู่ในสกุล Curcuma 

Hitcheniopsis (Baker) Ridl. ถูกยุบไปอยู่สกุล 

Scaphochlamys  

Hornstedtia Retz.

Jirawongsea Picheans. ถูกยุบไปอยู่สกุล Boesenbergia 

Kaempferia Linn.

Kedahlia C. K. Lim 

Kolowratia C. Presl ถูกยุบไปอยู่สกุล Alpinia  

Languas J. Konig ex Small ถูกยุบไปอยู่สกุล Alpinia 

Laosanthus K. Larsen & Jenjitt. ถูกยุบอยู่สกุล Curcuma

Larsenianthus W. J. Kress & Mood 

Leptosolena C. Presl 

Mantisia Sims 

Martensia Giseke ถูกยุบไปอยู่สกุล Alpinia  

Nanochilus K. Schum. 

Nicolaia Horan. ถูกยุบไปอยู่สกุล Etlingera 

Newmania N.S.Ly & Skornick. 

Odontychium K. Schum. ถูกยุบไปอยู่สกุล Alpinia  

Paracautleya R.M. Smith 

Parakaempferia A.S. Rao & D.M. Verma 

Paramomum S.Q.Tong 

Phaeomeria Lindley ex K. Schum. ถูกยุบไปอยู่สกุล 

Etlingera  

Plagiostachys Ridl. 

Pleuranthodium (K. Schum.) R.M. Smith 
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Pommereschea Wittm. 

Psychanthus (K. Schum.) Ridl. ถูกยุบไปอยู่สกุล 

Pleuranthodium  

Pyrgophyllum (Gagnep.) T.L. Wu & Z.Y. Chen 

Renealmia L.f. 

Rhynchanthus Hook.f. 

Riedelia Oliver 

Roscoea Smith 

Scaphochlamys Baker

Siamanthus K. Larsen & Mood 

Siliquamomum Baillon 

Siphonochilus J.M. Wood & Franks

Smithatris W. J. Kress & K. Larsen ถูกยุบไปอยู่สกุล 

Curcuma 

Stadiochilus R.M. Smith 

Stahlianthus Kuntze ถูกยุบไปอยู่สกุล Curcuma 

Strobidia Miq. ถูกยุบไปอยู่สกุล Alpinia 

Tamijia S. Sakai & Nagam. 

Thylacophora Ridley ถูกยุบไปอยู่สกุล Riedelia  

Vanoverberghia Merr. 

Zerumbet J.C.Wendl. ถูกยุบไปอยู่สกุล Alpinia  

Zingiber Boehm.

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชในวงศ์ขิงข่า

ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ส่วนใหญ่เจริญอยู่บนพื้นดิน พบ

บ้างที่เป็นพืชอิงอาศัยหรือเกิดตามลานหิน ล�าต้นที่แท้จริงเป็น

เหง้า เปราะบางแตกหักง่ายหรือมีขนาดใหญ่ มักมีสารหอม

ระเหยสะสมอยู่ เจริญในแนวระนาบเดียวกับการเรียงตัวของ

แผ่นใบหรือเจริญในแนวตั้งฉากกับการเรียงตัวของแผ่นใบ อาจ

มีส่วนของรากสะสมอาหารเจริญอยู่เป็นกลุ่ม ล�าต้นเหนือดิน

หรือล�าต้นเทียม เกิดจากกาบใบที่เรียงซ้อนทับและอัดกันแน่น

เจริญตั้งตรง สูงได้ตั้งแต่น้อยกว่า 1 เมตร จนถึง 8 เมตร และส่วน- 

ใหญ่มักจะสลายตัวไปในช่วงฤดูแล้ง คงเหลือเฉพาะส่วนล�าต้น

ใต้ดิน แต่บางครั้งอยู่ทนนานข้ามปีที่ยังคงเจริญอยู่และค่อยๆ 

สลายในปีถัดไป โดยจะมีหน่อใหม่เจริญเติบโตขึ้นมาทดแทนล�า-

เก่า บางครั้งพบรากค�้ายันพยุงส่วนของล�าต้นเหนือดินที่มีขนาด

ใหญ่ หรือเจริญอยู่ในนิเวศที่มีผิวหน้าดินตื้นหรือโครงสร้างหน้า-

ดินโปร่ง ใบเดี่ยว มีหลายใบ เรียงสลับระนาบเดียว อยู่บนกาบ-

ใบที่ซ้อนทับอัดกันแน่นเป็นล�าต้นเทียมที่อยู่เหนือดิน หรืออาจมี

เพียง 2-4 ใบ เรียงแผ่อยู่ตรงกันข้ามอยู่เหนือพื้นดินเล็กน้อย พบ

บ้างที่คล้ายเรียงเวียน บางครั้งการเจริญเติบโตทางใบเจริญขึ้น

ภายหลังจากที่ดอกบาน แผ่นใบส่วนใหญ่เป็นรูปใบหอกหรือรูป

ร่างอื่นที่ใกล้เคียงกัน มีขนาดแตกต่างกัน ส่วนใหญ่ใบที่อยู่กลาง

ล�าต้นมีความกว้างและความยาวมากกว่าใบที่อยู่ในต�าแหน่งอ่ืน 

พบบ้างที่เป็นรูปเกือบกลมหรือรูปร่างเรียวบางคล้ายเส้น ดอก

มักเกิดเป็นช่อดอก เกิดอยู่ที่ปลายล�าต้นเหนือดิน พบบ้างที่เป็น

ช่อที่เกิดจากหน่อใหม่ บางครั้งบานก่อนที่จะสร้างใบ ช่อดอก

ส่วนใหญ่มีใบประดับเด่นชัดและมีขนาดใหญ่ เรียงเวียนท�าให้

เกิดเป็นรูปร่างที่แตกต่างกันของช่อดอก มักเป็นช่อเชิงลด ช่อ

กระจุกแยกแขนง  หรือช่อเชิงลดเชิงซ้อน ใบประดับมีรูปร่าง

และขนาดแตกต่างกันไป อาจมีสีสันสวยงามและเป็นแอ่งที่กัก

น�้า รักษาความชื้นและสารเมือกให้แก่ดอก แต่ละใบประดับมี 

ดอกเดยีวหรอืเป็นช่อดอกย่อย ใบประดบัย่อยรปูร่างมกัใกล้เคียง 

กับใบประดับ แต่มีขนาดเล็กกว่ามาก มักบิดม้วนเป็นหลอดหุ้ม

กลีบเลี้ยงและหลอดกลีบดอก ก้านดอกรูปทรงกระบอกแคบ 

เรียวยาวหรือสั้น บางชนิดไร้ก้าน กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน

เป็นหลอดสั้น โคนหลอดแคบและผายออกกว้าง แยกเป็นแฉก

ด้านเดียว ส่วนปลายเป็นหยักคล้ายซี่ฟัน โดยทั่วไปมีเส้นกลีบ

หลัก 3 เส้น ไปสิ้นสุดที่ปลายหยัก มักมีขนาดเล็ก โปร่งใสและ

ไม่มีสี กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาวโผล่พ้นใบประดับ 

ปลายแยกเป็น 3 แฉก มีรูปร่างและขนาดใกล้เคียงกัน สีขาว สี

แดง สีเหลือง สีม่วง สีชมพูอ่อน หรือสีเขียวอ่อน เกสรเพศผู้ 6 

เกสร ที่สมบูรณ์มีเพียงเกสรเดียว ที่เหลืออีก 5 เกสร เปลี่ยนรูป

ไปคล้ายเป็นกลีบดอก ในจ�านวนนี้ 3 เกสร เชื่อมติดกันเปลี่ยน

รูปไปเป็นกลีบปาก มีลักษณะเป็นแผ่นขนาดใหญ่ อยู่ตรงกลาง 

อีก 2 เกสร เปลี่ยนรูปเป็นกลีบข้างอยู่ข้างกลีบปากข้างละอัน 

บางครั้งลดรูปไปเหลือเป็นเขี้ยวขนาดเล็ก ก้านเกสรเพศผู้ยาว

เชื่อมลงไปจนถึงปลายหลอดกลีบดอก อับเรณูแยกเป็น 2 พู 

อยู่ที่ปลายก้าน ปลายสุดอาจเป็นรยางค์แผ่ออก รังไข่อยู่ใต้วง

กลีบ ส่วนใหญ่มี 3 ช่อง หรืออาจพบช่องเดียว มีออวุล(ovule)   
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หลายเม็ด ก้านยอดเกสรเพศเมียเป็นเส้นยาวแนบอยู่บนก้าน

เกสรเพศผู้และระหว่างพูอับเรณู ปลายยอดเกสรเพศเมีย

รูปคล้ายถ้วย ขอบมีขนไทรโคม ก้านยอดเกสรเพศเมียที่เป็น

หมัน 2 อัน ลดรูปคล้ายต่อมอยู่เหนือรังไข่ ผลแบบผลแห้งแตก  

รูปคล้ายกระสวย รูปทรงกระบอก รูปกลม แตกเป็น 3 

แนว หรือแนวเดียว ภายในมีหลายเมล็ด รูปกระสวยหรือ 

รูปเกือบกลม สีด�าหรือสีน�้าตาล มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีขาวหุ้ม 

Globba praecox กลุ่มที่การเจริญเติบโตของช่อดอกเกิดก่อน

การเจริญเติบโตทางใบ

ดอกและส่วนประกอบต่างๆ ของดอกพืชในวงศ์ขิง

Flexistyly กลไกการโค้งงอขึ้นของก้านยอดเกสรเพศ

เมียระหว่างการถ่ายละอองเรณู เป็นกลไกตามธรรมชาติของพืช

ในวงศ์ขิงที่แสดงให้เห็นถึงการป้องกันการถ่ายละอองเกสรซ�้า-

ซ้อน ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนก�าลังศึกษากลไกการท�างาน

ที่ยังเป็นความลับอยู่ 

ส่วนของยอดเกสรเพศเมียและก้านยอดเกสรเพศเมียท่ี

แทรกอยู่ในพูอับเรณู ที่แสดงกลไกการโค้งงอของก้านยอดเกสร

เพศเมียระหว่างการถ่ายละอองเรณู

ทฤษฎีที่กล่าวว่าพืชและแมลงมีวิวัฒนาการร่วมกัน มี

ตัวอย่างสนับสนุนให้เห็นในหลายเหตุการณ์จากพืชในวงศ์ขิง 

เช่น กลุ่มพืชในสกุลขิง (Zingiber) มักจะบานในช่วงเย็นและ

กลางคืน แมลงที่ช่วยถ่ายละอองเกสรจึงมักจะเป็นแมลงกลาง

คืนและมีหลอดหนวดยาว ที่ลงไปดูดน�า้หวานจากต่อมน�้าต้อย 

(epithelial gland หรือ stylode) ซึ่งเป็นต�าแหน่งอยู่ลึกลงไป

ในหลอดกลีบดอกตรงบริเวณที่อยู่เหนือรังไข่
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ต่อมน�า้ต้อย 2 อัน ที่เกิดจากการลดรูปของก้านยอด

เกสรเพศเมีย ท�าหน้าที่สร้างน�้าหวานเพื่อล่อแมลงและช่วยใน

การถ่ายละอองเกสร

ขิง (Zingiber  officinale (L.) Sm.) เครื่องเทศและ

สมุนไพรกลุ่มแรกๆ ที่เป็นที่รู้จักของมนุษยชาติ และเป็นพืชกลุ่ม

แรกจากซีกโลกตะวันออกไปสู่ซีกโลกตะวันตก ตั้งแต่สมัยกรีก

และโรมัน  ถิ่นก�าเนิดตามธรรมชาติของขิงจวบจนถึงปัจจุบันยัง

ไม่ทราบแน่ชัด คาดว่าอาจเป็นประเทศจีน เนื่องจากมีการปลูก

และใช้กันมากมาตั้งแต่สมัยโบราณ จนกระทั่งจวบถึงปัจจุบันมี

การกระจายไปปลูกในเขตร้อนทั่วโลก
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การท�าให้โครงข่ายไฟฟ้าท�างานได้ดี จ�าเป็นต้องมีการ

เก็บกระแสไฟฟ้าไว้ใช้ได้ในเวลาที่ความต้องการไฟฟ้ามากกว่า

กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ โดยเฉพาะกับพลังงานทดแทน ในบาง

ช่วงเวลากระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจะไม่พอกับความ

ต้องการใช้ เช่น ในเวลาที่ลมไม่พัด หรือไม่มีแสงแดด ซึ่งปัจจุบัน

พลังงานที่ผลิตได้สามารถสะสมเก็บไว้ในเครือข่ายไฟฟ้าเพียง

แค่ 2% เท่านั้น ซึ่งถ้าต้องการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ก็ต้อง

พัฒนาความสามารถในการสะสมพลังส�ารองไว้ใช้ให้ได้มากขึ้น 

ในปี ค.ศ. 2020 แคลิฟอร์เนียตั้งเป้าให้สามารถสะสมกระแส

ไฟฟ้าไว้ส�ารองใช้ที่โครงข่ายไฟฟ้าให้ได้ถึง 1,325 เมกะวัตต์ การ

แข่งขันตอนน้ี คือ การหาวิธีใหม่และดีกว่าในการเก็บพลังงาน 

นักวิทยาศาสตร์และผู้ประกอบการมีการทดสอบเทคโนโลยีใหม่

และพัฒนาเทคโนโลยีเก่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน 

ซึ่งมีการเสนอ 9 วิธี ในการสะสมพลังงาน ดังนี้

1. Compressed Air Energy Storage (CAES) การ

ท�างาน คือ เมื่อเวลาที่มีความต้องการใช้พลังงานน้อย มอเตอร์ที่

ท�างานจากกระแสไฟฟ้าหรือก๊าซธรรมชาติจะบีบอัดอากาศและ

ดันเข้าไปไว้ในโพรงใต้ดิน เหมืองร้าง หรือพื้นที่เก็บว่างส�าหรับ

เก็บกักอื่นๆ เมื่อต้องการใช้ อากาศจะถูกปล่อยออกมาในระบบ

และท�าให้ร้อนขึ้น และไปกระตุ้นให้กังหันผลิตพลังงานไฟฟ้า 

ข้อดี คือ พิสูจน์แล้วว่าท�าได้ ซึ่งเมืองและเหมืองในหลายๆ ท่ี

ก็ใช้ระบบเช่นนี้มาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว ต้นทุนถูก และไม่มีการ

ใช้วัตถุดิบที่ปนเปื้อนสารพิษ ข้อเสีย คือ ในพื้นที่ต้องมีโพรง ถ�า้ 

หรือพื้นที่ที่เหมาะสมในการกักเก็บอากาศไว้

1
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2. การใช้ล้อหมุนความเร็วสูง (High-speed flywheels) 

หลักการท�างาน คือ เม่ือความต้องการใช้ไฟฟ้าน้อย พลังงาน

ไฟฟ้าจะถูกส่งไปยังมอเตอร์ที่จะเพิ่มก�าลังแรงหมุนและมีการ

ปิดผนึกด้วยระบบสุญญากาศเพื่อลดแรงเสียดทาน เมื่อความ

ต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้น พลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนไหวนั้น จะ

ถูกแปลงกลับมาเป็นกระแสไฟฟ้าอีกครั้ง ข้อดีคือ สามารถตอบ

สนองความต้องการใช้ไฟฟ้าได้ทันที ข้อเสีย คือ เก็บได้เพียงแค่ 

15 นาที ซึ่งเหมาะกับส�ารองช่วงสั้นๆ

2
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3. ใช้แรงปั๊มน�้า (Pumped hydro) หลักการท�างาน 

คือ ไฟฟ้าจะปั๊มน�้าจ�านวนมากจากที่เก็บกักส่วนล่างสุดขึ้นมา

ที่ส่วนบน เม่ือมีความต้องการพลังงาน น�้าจะถูกปล่อยออก

มาตามกังหันและผลิตเป็นไฟฟ้า 95% ของพลังงานส�ารองอยู่

ในระบบปั๊มน�้า ข้อดี คือ จะสามารถส�ารองพลังงานได้จ�านวน

มาก ถึง 10,000 เมกะวัตต์ชั่วโมง ในอ่างเก็บน�้าที่มีความลึก 

25 เมตร สามารถส�ารองพลังงานได้ถึงครึ่งศตวรรษ แต่ข้อเสีย 

คือ ต้องการพื้นที่อ่างเก็บน�้าที่มีความลึก และต้องการน�้าจ�านวน

มากเติมลงไป ถ้าน�า้น้อยก็สะสมพลังงานได้น้อย

4

3
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4. Vehicle-to-Grid หลักการท�างาน คือ เครื่องยนต์

ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าผลิตพลังงานเพิ่มขึ้นสองเท่าในขณะที่       

เสียบแบตเตอรี่เข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อส�ารองพลังงานในตอน

กลางคืนเมื่อการใช้ไฟฟ้าน้อย จากนั้น เครื่องจะส่งพลังงาน

ไฟฟ้ากลับไปท่ีโครงข่ายไฟฟ้าในเวลาท่ีความต้องการใช้สูง     

ตัว aggregator จะรวมพลังงานส�ารองเอาไว้ ข้อดี คือ ใช้ได้ทุก

ที่ที่มีที่จอดและเสียบปลั๊กได้ ข้อเสีย คือ มีผลต่อความเสื่อมของ

แบตเตอรี่เร็วขึ้น การส่งพลังงานกลับไปที่แผงวงจรไฟฟ้าอาจ

ท�าให้ต้องมีการชาร์จ แบตเตอรี่ระหว่างขับ

5. ระบบพลังงานส�ารองแบบราง (Rail energy 

storage) หลักการ คือ การให้รถไฟท่ีใช้พลังงานไฟฟ้าบรรทุก

หินและฝุ่นวิ่งขึ้นไปบนทางลาดชันในเวลาที่ต้องการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าน้อย และเม่ือต้องการใช้พลังงานเพิ่ม รถรางจะไหลลงมา

จากเนินเขา และเริ่มท�าการผลิตพลังงานเพิ่มในระหว่างที่ขับ

เคลื่อนลงมา ซึ่งทางยิ่งลาดนานก็ยิ่งผลิตเพิ่มได้มากขึ้น ข้อดี คือ 

ให้พลังงานจ�านวนมากได้อย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีทดลองใช้แล้ว

ว่าใช้ได้ และวางแผนในการใช้งานส�าหรับพลังงานรางขนาด 50 

เมกะวัตต์ ในเนวาดาและแคลิฟอร์เนีย ข้อเสีย คือ ต้องการพื้นที่

และต้องการเนินเขา และใช้ได้ดีกับพื้นที่ชนบทต่างจังหวัด

5
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6. Solid electrochemical batteries หลักการ คือ 

การน�าแบตเตอรี่ในการส�ารองพลังงานและปล่อยพลังงานไป

ใช้งานตามหลักการขั้วบวก-ขั้วลบและการผลิตพลังงานไฟฟ้า 

ข้อดี คือ พิสูจน์ว่าใช้ได้จริง ใช้มาแล้วกว่า 200 ปี ซึ่งก็มีการ

พัฒนาวัตถุดิบและสารเคมีในแบตเตอรี่ที่ท�าให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น และสามารถใช้ได้กับทุกที่ ข้อเสีย คือ ราคาสูงและเก็บ

พลังงานได้จ�านวนไม่มาก มีความเส่ียงเรื่องความปลอดภัย รวม

ถึงไฟไหม้

7

6
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7. Flow batteries หลักการใกล้เคียงกับ solid 

batteries แต่เก็บส�ารองพลังงานได้มากกว่าเพราะใช้แทงค์ที่

ใหญ่กว่า ข้อดี คือ ผลิตพลังงานได้จ�านวนมากในเวลารวดเร็ว 

ข้อเสีย คือ ต้องการพื้นที่ในการติดตั้งแทงค์น�้าท่ีจะใช้ผลิตขั้ว

บวกและลบในการผลิตกระแสไฟฟ้า และมีความเสี่ยงต่อการ

เกิดมลภาวะจากการรั่วไหล และมีความไม่แน่นอนในบางครั้ง

8. Molten salt storage หลักการ คือ เม่ือความ

ต้องการพลังงานน้อย กระจกจะสะท้อนแสงอาทิตย์ไปไว้ใน

แทงค์ของ Molten salt และให้ความร้อนมากกว่า 1,000 

องศาฟาเรนไฮต์ และเม่ือความต้องการไฟฟ้าสูง ความร้อนนั้น

จะท�าให้น�้าเดือดเป็นไอและดันกังหันให้ท�างานและผลิตกระแส

ไฟฟ้า ข้อดี คือ พิสูจน์ว่าใช้ได้จริง มีการใช้แล้วกับแผงโซลาร์-

เซลล์ขนาดใหญ่ ข้อเสีย คือ ต้องการพื้นที่ส�าหรับติดตั้งแทงค์

8
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9. Thermal energy storage หลักการ คือ พลังงาน

ไฟฟ้าใช้เพื่อท�าให้น�้าเย็นจัดเป็นน�้าแข็งและเก็บไว้ในแทงค์

บนหลังคาของอาคาร เมื่อความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง น�้าแข็ง

กับน�้าเย็นจะท�าให้อากาศเย็นลงภายในส�านักงานหรืออาคาร
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คือ เป็นการเก็บพลังงานที่ท�าได้ง่าย และมีการท�าแบบนี้มาเป็น 

10 ปีแล้ว การลงทุนต�่า ข้อเสีย คือ ช่วยได้ดีแค่ในช่วงหน้าร้อน

เท่านั้น 

9
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ที่มาและความส�าคัญ

ฝักคูนก�ำจัดหอยทำก

	 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม	 ประชากรส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร	 เช่น	 การท�านาปลูกข้าว	

ท�าไร่	 ท�าสวนผลไม้	 ปลูกผัก	 ท�าสวนไม้ดอกไม้ประดับ	 เป็นต้น	

รายได้ส่วนใหญ่ของประเทศมาจากสินค้าทางการเกษตรเป็น

หลัก	 คิดเป็นร้อยละ	 60	 ของรายได้ทั้งหมด	 จากการประกอบ

อาชีพที่ผ ่านมาเกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาเกี่ยวกับ

ศัตรูพืชเข้าท�าลายผลผลิตทางการเกษตร	 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ

เกษตรกร	 ท�าให้ได้รับความเสียหาย	 ผลผลิตลดลง	 และผลผลิต

ไม่ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด	 มีผลให้รายได้ของ

เกษตรกรน้อยลง	 เกษตรกรบางรายแก้ปัญหาโดยการใช้สารเคมี

ป้องกันก�าจัดศัตรูพืช	 เพื่อลดปริมาณความเสียหายของผลผลิต

ทางการเกษตร	 เพราะเป็นวิธีที่สะดวกและให้ผลเร็วทันต่อเวลา	

โดยไม่ค�านึงถึงผลกระทบที่ตามมา	 ผลต่อสุขภาพของเกษตรกร

ผู้ผลิตและผู้บริโภค	ซึ่งสารเคมีเหล่านี้จะส่งผลต่อระบบประสาท	

ระบบการย่อยอาหาร	 ระบบทางเดินหายใจ	 และถ้าได้รับใน

ปริมาณมากอาจมีผลท�าให้เสียชีวิตได้	 นอกจากนี้	 ยังมีผลต่อ

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากร	ดิน	น�้า	และระบบนิเวศตามมา

ในแปลงผกัสลดั

อาจารย์ที่ปรึกษา

นางรุ่งทิวา เจนดง

นางมุขดา โอบอ้อม

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27120

ผู้วิจัย

นายเลิศพรชัย บุญพิลา

นางสาวศศิธร อ�านวยพรพิพัฒน์

นางสาวศรีวรรณา แก้วดอน
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รปูที่ 1 หอยทาก รปูที่ 2 ฝักคูนสดและฝักคูนแห้ง

รปูที่ 3 น�ำฝักคูนมำสับให้เป็นชิ้นเล็ก รปูที่ 4 น�ำมำต�ำ

	 ศัตรูพืชท่ีส�าคัญนอกจากแมลงต่างๆ	 แล้ว	 ในปัจจุบัน	

หอยทากก็เป็นศัตรูพืชท่ีส�าคัญของพืชผักและไม้ประดับ	 สังเกต

จากในช่วงฤดูฝน	 อากาศช้ืน	 หอยทากจ�านวนมากจะมากัดกิน

ล�าต้นอ่อน	ใบ	ยอดผักอ่อนๆ	ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต

เป็นจ�านวนมาก	โดยเฉพาะกับกล้าผักที่พึ่งย้ายปลูกลงแปลง	ผัก

จะชะงักการเจริญเติบโต	 บางต้นจะตายในท่ีสุด	 จากการศึกษา

วัฏจักรวงจรชีวิตของหอยทาก	พบว่า	 หอยทากจะเจริญเติบโต

และขยายพันธุ์ได้เร็วมาก	 โดยที่ลูกหอยที่อายุประมาณ	 2-3	

เดือน	 ก็สามารถผสมพันธุ์ได้และหลังจาก	 1-2	 วัน	 ที่ผสมพันธุ์	

ตัวเมียจะวางไข่	ซึ่งไข่จะมีลักษณะ	สีชมพูเกาะกันเป็นกลุ่ม	หลัง

จากวางไข่ได	้ 7-12	 วัน	ก็จะฟักเป็นตัวหอยทากสามารถท�าลาย

กัดกินยอดอ่อน	 และใบพืชผักได้	 หอยทากตัวเมียตัวหน่ึงๆ	 จะ

ผสมพันธุ์ได้ปีละหลายๆ	 ครั้ง	 และคร้ังละจ�านวนมากๆ	 จะเข้า

ท�าลายในช่วงกลางคืน	 และมักจะหลบตัวตามพงหญ้า	 ถ้าไม่

สังเกตจะไม่ค่อยเห็นนัก	ในช่วงเช้าและกลางวัน	แต่ในช่วงกลาง

คืนก็จะออกมาท�าลายพืชผักเช่นเคย	 แนวทางการป้องกันก�าจัด

เกษตรกรบางรายก็ป้องกัน	 ก�าจัดโดยการใช้สารเคมี	 ซึ่งก็จะมี

ผลเสียตามมาดังข้อมูลข้างต้น	 กลุ่มผู้จัดท�ามีแนวความคิดท่ีจะ

ใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรในการก�าจัดที่มีสรรพคุณออกฤทธิ์

ก�าจดแมลงศัตรูพืช	 โดยไม่มีสารพิษตกค้างในพืช	 ในดิน	 ไม่เป็น

อันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง	 ไม่มีผลเสียต่อระบบนิเวศวิทยา	

และเส่ือมสลายฤทธิ์ได้ง่ายกว่าสารเคมีสังเคราะห์	 อีกท้ังมีราคา

ถูก	สามารถท�าใช้ได้ง่าย	

	 คณะผู้จัดท�าโครงงานได้ศึกษา	 พบว่า	 เมล็ดฝักคูนมี

คุณสมบัติที่สามารถก�าจัดหอยทากได้	 เนื่องจากมีสารที่มีฤทธิ์

ต่อระบบประสาทของหอยทาก	 ท�าให้หอยทากเคลื่อนไหวช้า

ลงและเป็นอัมพาตตายในที่สุด	 จึงได้จัดท�าโครงการนี้	 เพื่อ

ช่วยรักษาระบบนิเวศ	 เกษตรกรที่ปลูกผัก	 และช่วยให้ผู้บริโภค

ปลอดภัยจากสารเคมี

อุปกรณ์การด�าเนินงาน
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วัตถุประสงค์

1.	เพื่อศึกษาความแตกต่างของฝักคูนที่มีต่อหอยทาก

2.	เพื่อศึกษาความแตกต่างของฝักคูนสดและฝักคูนแห้ง

วัสดุอุปกรณ์

1.	ฝักคูนเขียวสด	 จ�านวน	 5	 กิโลกรัม

2.	ฝักคูนแก่ด�าสด	 จ�านวน	 5	 กิโลกรัม

3.	ฝักคูนเขียวแห้ง	 จ�านวน	 5	 กิโลกรัม

4.	ฝักคูนแก่ด�าแห้ง	 จ�านวน	 5	 กิโลกรัม

5.	น�้าสะอาด	 จ�านวน	 8	 ลิตร

6.	หอยทากขนาดไล่เลี่ยกัน	 จ�านวน	 160	 ตัว

7.	เศษผักและผลไม้สด	 จ�านวน	 5	 กิโลกรัม

8.	แปลงปลูกผักสลัด	 ขนาด	 1x4	 เมตร

9.	ผักสลัด	 จ�านวน	 320	 ต้น

10.	ตาชั่ง	 จ�านวน	 1	 เครื่อง

11.	มีด	 จ�านวน	 2	 เล่ม

12.	เขียง	 จ�านวน	 2	 อัน

13.	ครกต�า	 จ�านวน	 1	 อัน

14.	ปุ๋ยคอก	 จ�านวน	 16	 กระสอบ

วิธีการทดลอง

1.	 เตรียมโรงเรือนปลูกผักสลัดกางมุ้ง	จ�านวน	16	แปลง	ขนาด	

1x4	เมตร	ย้ายกล้าลงปลูกเมื่อผักสลัดมีอาย	ุ15	วัน	ได้ท�าแปลง

ทดลองแบบ	4	วิธ	ีดังนี้

วิธีที	่1	แปลงฝักคูนเขียวสด

วิธีที	่2	แปลงฝักคูนแก่ด�าสด

วิธีที่	3	แปลงฝักคูนเขียวแห้ง

วิธีที	่4	แปลงฝักคูนแก่ด�าแห้ง

2.	เตรียมคัดหอยทากขนาดใกล้เคียงกัน	จ�านวน	160	ตัว	น�ามา

เลี้ยงโดยใช้เหยื่อล่อด้วยเศษผัก	และผลไม้สด

3.	ขั้นตอนการทดลอง

วิธีที่	 1	 น�าฝักคูนเขียวสดมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆ	 ประมาณ	 1-2	

เซนติเมตร	ต�าให้ละเอียด	ฝักคูน	5	กิโลกรัม/น�้า	2	ลิตร	ปล่อย

หอยทากลงบนแปลงผัก	และรอบๆ	แปลง	จ�านวน	10	ตัว/แปลง	

เอาน�้าฝักคูนที่ผสมแล้ว	 มาราดลงบนแปลงผัก	 เมื่อเวลาผ่านไป	

2	ชั่วโมง	ให้สังเกตหอยทากที่ตาย

วิธีที่	 2,	 3	 และ	 4	 ท�าเหมือนวิธีที่	 1	 แต่เปลี่ยนชนิดของฝักคูน	

และให้ท�าซ�า้แปลงละ	4	ครั้ง

รปูที่ 5 น�ำมำผสมกับน�้ำ

รปูที่ 6 แปลงผักสลัด

รปูที่ 7 หอยทำกก�ำลังกัดกินผักสลัด
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ประโยชน์ที่ได้รับ

	 1.	 สามารถน�าฝักคนูทีไ่ด้จากท้องถิน่มาก�าจดัหอยทาก

	 2.	 เพื่อเผยแพร่การทดลองให้เกษตรกรที่ประสบ

ปัญหาหอยทากเข้าท�าลายผลผลิต

	 3.	 ลดต้นทุนการผลิตในเรื่องของการใช้สารเคมี

ป้องกันก�าจัดหอยทาก

	 4.	 ผลผลิตที่ได้ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค	  

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 ควรมีการทดลองน�าพืชชนิดอื่นๆ	 มาใช้ป้องกัน

ก�าจัดหอยทาก	 อาทิเช่น	 เมล็ดล�าไย	 เมล็ดน้อยหน่า	 และใบ

มะขาม	ฯลฯ

	 2.	 ควรมีการทดลองสกัดสาร	 Antraquinone	 จาก

เมล็ดฝักคูนมาเก็บไว้	 เพื่อสะดวกในการน�าไปใช้งาน	 เนื่องจาก

ฝักคูนจะพบมากในช่วงเดือน	มีนาคม-เมษายน	ของทุกปี

สรุปผลการทดลอง

	 จากผลการทดลองใช้ฝักคูนก�าจัดหอยทากในแปลงผัก

สลัด	 พบว่า	 ผลการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด	

โดยแปลงที่	 1	 ฝักคูนเขียวสด	 มีผลท�าให้หอยทากตายเฉลี่ยสูง

ที่สุด	คือ	9.75	รองลงมา	คือ	แปลงที่	2	ฝักคูนแก่ด�าสด	แปลง

ที	่3	ฝักคูนเขียวแห้ง	และแปลงที	่4	ฝักคูนแก่ด�าแห้ง	มีผลท�าให้

หอยทากตายเฉลี่ย	8.75,	5.75	และ	4.75	ตัว	ตามล�าดับ	และ

เมื่อน�าค่าเฉลี่ยการตายของหอยทาก	 แต่ละแปลงมาเปรียบ

เทียบกันเป็นคู่ๆ	พบว่า	ทุกคู่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
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ในชีวิตประจ�ำวันทุกวันนี้ เรำเกี่ยวข้องกับวัสดุประเภท

พอลิเมอร์อยู่ตลอดเวลำ ซ่ึงอยู่ในรูปของภำชนะ บรรจุภัณฑ์

พลำสติกต่ำงๆ  ที่ใช้ภำยในบำ้นเรือน ปริมำณกำรใช้งำนบรรจุ-

ภัณฑ์เหล่ำน้ีมีจ�ำนวนมำกข้ึน หำกสำมำรถน�ำกลับมำใช้ใหม่ 

(recycle) ได้ ย่อมดีกว่ำกำรเผำทิ้งหรือกำรฝังกลบ ที่อำจก่อ

เกิดมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อมได้

ปัจจุบันพบว่ำ พลำสติกในชีวิตประจ�ำวันน้ัน มีอยู่ 6  

ชนิด ที่เห็นทั่วไป ดังแสดงในรูปที่ 1 มีกำรก�ำหนดรหัส (code) 

ของชนิดพลำสติกช่วยให้ง่ำยต่อกำรจ�ำแนกชนิดพลำสติก และ

น�ำผลิตภัณฑ์พลำสติกกลับมำใช้ใหม่ได้ง่ำยขึ้น ทั้งน้ี มีเพียง

พลำสติกบำงชนิดที่มีกำรก�ำหนดรหัส โดยเป็นไปตำมควำม

สมัครใจของผู ้ประกอบกำร  กำรจ�ำแนกชนิดพลำสติกด้วย

สำยตำอำจเป็นเรื่องยำก แต่ก็เป็นวิธีที่สะดวก และใช้กำรสังเกต

แบบง่ำยๆ  เช่น บรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีสี ใส นิยมใช้เป็นขวดเครื่อง

ดื่ม มักเป็นพลำสติกมำจำก  polyethylene terephthalate 

(PETE)  บรรจุภัณฑ์สีขำวขุ่น บ่อยครั้งมีสีขำว มักใช้เป็นขวด

บรรจุนม ส่วนใหญ่เป็น high density polyethylene (HDPE)  

ขวดแชมพูหรือขวดบรรจุน�้ำยำท�ำควำมสะอำด มักมำจำก 

polyvinyl chloride (PVC or V)  ถุงพลำสติกหรือพลำสติกรัด-

ของ มักได้จำก low density polyethylene (LDPE)  เป็นต้น

การจ�าแนกชนิดของพอลิเมอร์ อย่างง่าย
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อย่ำงไรก็ตำม กำรมองด้วยตำอำจไม่เพียงพอกับกำรจ�ำแนกชนิดพลำสติกได้อย่ำงชัดเจน รูปแบบกำรทดลองนี้ช่วยในกำร

จ�ำแนกอย่ำงง่ำยๆ ด้วยควำมรู้พื้นฐำนทำงเคมีและควำมร้อน ดังแสดงในรูปที่ 2 

รูปที่ 1 รหัสของชนิดพลำสติกทั่วไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน โครงสร้ำงทำงเคมี และกำรใช้งำน
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จำกรปูที ่2 เริม่ต้นจำกกำรน�ำเมด็พลำสตกิทีเ่รำต้องกำร 

ทรำบชนิดประมำณ 2-3 ชิ้นเล็กๆ หรือเม็ด ใส่ลงในหลอด

ทดลองที่บรรจุน�้ำกลั่นอยู่ จำกนั้นเขย่ำหรือคนด้วยแท่งแก้ว 

เพื่อก�ำจัดฟองอำกำศติดผิวช้ินพลำสติกหรือผิวหลอดทดลอง  

สังเกตว่ำ ช้ินหรือเม็ดพลำสติกน้ันจมหรือลอยในน�้ำ หำกไม่

แน่ใจให้ใส่ชิ้นหรือเม็ดพลำสติกใหม่ลงไปอีกหนึ่งชิ้น ปฏิบัติเช่น

เดียวกันด้วยกำรคนแล้วสังเกต จำกนั้นบันทึกผลของพลำสติก

จมหรือลอยในน�้ำ ซ่ึงท�ำให้เรำทรำบข้ันตอนกำรทดลองต่อไป 

โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ

กรณีที่พลำสติกนั้นลอยในน�้ำ : พิจำรณำแผนผังทำงด้ำน

ขวำ  จัดเป็นพลำสติกที่มีควำมหนำแน่นน้อยกว่ำควำมหนำแน่น

ของน�้ำ ปฏิบัติต่อไปโดยน�ำพลำสติกท่ีลอยในน�้ำและได้ท�ำกำร

ซับให้แห้งแล้วประมำณ 2 ชิ้น หรือเม็ดใส่ในหลอดทดลองที่มี

ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ (Isopropyl alcohol) 5 มิลลิลิตร 

เขย่ำและคนด้วยแท่งแก้วเช่นเดียวกันกับกำรทดลองในน�้ำ 

สังเกตกำรจมหรือลอย ในสำรละลำยไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ 

บันทึกผลไว้ หำกพลำสติกนั้นจมแสดงว่ำ เป็นพลำสติกชนิด 

HDPE หรือหำกพลำสติกนั้นลอยให้ท�ำกำรทดลองกับน�้ำมัน 

(oil test) ต่อไป โดยในที่นี้ใช้น�้ำมันข้ำวโพดมำโซลำ (Mazola 

corn oil)  ท�ำกำรทดลองเช่นเดียวกันกับในน�้ำกลั่น และใน

สำรละลำยไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ หำกพบว่ำ พลำสติกนั้น

จมในน�้ำมัน แสดงว่ำเป็นพลำสติกชนิด LDPE และหำกลอยใน

น�้ำมัน แสดงว่ำเป็นพลำสติกชนิด PP สำมำรถท�ำกำรทดลองซ�้ำ

ได้อีกเพื่อยืนยันชนิดพลำสติก

รูปที่ 2 กำรจ�ำแนกชนิดพลำสติก
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กรณีที่พลำสติกนั้นจมในน�้ำ : พิจำรณำแผนผังด้ำนซ้ำย 

น�ำพลำสติกที่ได้ซับน�้ำให้แห้งแล้ว ซึ่งมีควำมหนำแน่นมำกกว่ำ

ควำมหนำแน่นของน�้ำ เตรียมลวดทองแดงยำวประมำณ 5 

เซนติเมตร ยึดด้ำนหน่ึงไว้กับจุกคอร์กไม้ จุดตะเกียงบุนเซน 

(bunsen burner)  มือจับจุกคอร์กไม้ และยื่นลวดทองแดง

อีกด้ำนหนึ่งเผำในเปลวไฟ จนกระทั่งไม่มีเปลวไฟสีเขียว ขณะ

เดียวกันเตรียมชิ้นพลำสติกท่ีทดสอบไว้อีกมือหนึ่ง (ใช้คีมคีบ) 

ค่อยๆ แตะลวดทองแดงท่ีเผำจนร้อนแล้วไปที่ชิ้นพลำสติก

จนชิ้นพลำสติกหลอมและติดมำท่ีลวดทองแดงในปริมำณเล็ก

น้อย (ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำให้พลำสติกเกิดกำรไหม้) จำกนั้น ยื่น

ลวดทองแดงที่มีพลำสติกหลอมติดอยู่เข้ำไปในเปลวไฟส่วนสี

ส้ม-เหลืองของตะเกียงบุนเซน สังเกตท่ีเปลวไฟ หำกเปลวไฟ

กลำยเป็นสีเขียว แสดงว่ำพลำสติกนั้นมีคลอรีน (chlorine) เป็น

องค์ประกอบ หรือเป็นพลำสติกชนิด PVC ให้ท�ำกำรทดลอง

ซ�้ำได้อีกกับตัวอย่ำงพลำสติกที่จมในน�้ำ หำกเปลวไฟที่เกิดขึ้น

เป็นสีส้ม  ให้ท�ำกำรทดลองต่อไปในแอซีโทน (acetone) ควร

ท�ำในตู้ดูดควัน (hood)  ใส่ช้ินพลำสติกท่ีไม่เกิดเปลวไฟสีเขียว

สัก 2 ชิ้นหรือเม็ด ลงใน 10 มิลลิลิตร ของแอซีโทนในบีกเกอร์

ขนำด 50 มิลลิลิตร  เมื่อครบ 20 วินำที ให้คีบชิ้นพลำสติกออก

มำ และใช้นิ้วมือหรือแท่งแก้วบดชิ้นพลำสติกน้ัน ปฏิกิริยำทำง

บวก (positive reaction) เกิดขึ้นได้ ถ้ำชิ้นพลำสติกนั้นอ่อนตัว 

และเกิดลักษณะเหนียวติด (sticky) ให้ใช้นิ้วมือถูเนื้อพลำสติก

นั้น ท�ำกำรทดลองซ�้ำเพื่อยืนยัน พลำสติกที่แสดง  positive 

reaction จะเป็นชนิด PS หำกไม่เกิดปฏิกิริยำใดๆ  ให้ด�ำเนิน

กำรทดลองต่อไปด้วยควำมร้อน โดยต้มน�้ำปริมำณ 100 มิลลิ-

ลิตร ในบีกเกอร์ขนำด 250 มิลลิลิตร   ให้เดือด  ใส่ชิ้นหรือเม็ด

พลำสติกสัก 2 ชิ้น ลงในน�้ำเดือด แช่ไว้ 30 วินำที น�ำออกจำก

น�้ำเดือด ให้บดด้วยนิ้วมือ หรือแท่งแก้วเพื่อสังเกตกำรอ่อนตัว 

หำกพลำสติกเกิดปฏิกิริยำทำงบวก (positive reaction) เกิด

กำรอ่อนตัว พลำสติกนั้นเป็นชนิด PETE สำมำรถท�ำกำรทดลอง

ซ�้ำเพื่อยืนยันได้

กำรจ�ำแนกชนิดพลำสติกที่แสดงในที่นี้จัดเป็นขั้นตอน

อย่ำงง่ำย  ที่เหมำะส�ำหรับคัดพลำสติกทั่วไปทั้ง 6 ชนิด เพื่อน�ำ

กลับมำใช้ใหม่ หรืออำจใช้ในกำรเรียนกำรสอน ซึ่งช่วยประหยัด

เวลำและสำรเคมี อุปกรณ์ อย่ำงไรก็ตำม ไม่ได้รับรองวำ่จะใช้ได้

กับพลำสติกทุกชนิด เนื่องจำกปัจจุบัน เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ต่ำงๆ ท�ำให้เกดิพลำสติกหลำกหลำยชนิดที่อยู่ในรูปคอมโพสิต- 

พอลิเมอร์ ผสมพอลิเมอร์ที่พัฒนำขึ้นใหม่ รวมทั้งมีสำรเติมแต่ง

เป็นองค์ประกอบ ดังนั้น กำรจ�ำแนกชนิดพลำสติกจึงอำศัย

เทคนิคกำรวิเครำะห์ขั้นสูง (advance analysis technique)  

ซึ่งเป็นวิธีที่ซับซ้อน และให้ควำมแม่นย�ำในกำรวิเครำะห์ได้มำก

ขึ้น 
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ดร.กฤติยา ทิสยากร
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การมีชีวิตที่ยืนยาวเป็นความใฝ่ฝันของมนุษย์ การวิจัย

และพัฒนาทางการแพทย์เป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยให้ประชากร

โลกมีช่วงชีวิตยาวนานขึ้น สังคมในปัจจุบันจึงก้าวเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุ อย่างไรก็ดี แม้มนุษย์จะมีอายุท่ียืนยาวขึ้น แต่ภาวะ

เสื่อมของเซลล์และเนื้อเยื่อ (degenerative disorders) ก�าลัง

เป็นปัญหาส�าคัญในทางการแพทย์ เพราะเซลล์และเนื้อเยื่อมี

การเสื่อมสภาพลงตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมองซ่ึงเป็น

อวัยวะท่ีท�าหน้าท่ีหนัก ย่อมต้องเสื่อมชราไปตามอายุ ความ

ชราภาพของสมองในผู้สูงอายุก่อให้เกิดโรคต่างๆ มากมาย  หนึ่ง

ในโรคเหล่านั้น คือ โรคพาร์คินสัน (Parkinson’s disease) 

ส่วนใหญ่พบในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ก็พบว่า มีแนวโน้มที่

จะเกิดอาการของโรคเร็วขึ้นได้ โรคน้ีพบในเพศชายมากกว่า

เพศหญิง และพบได้ทั่วโลก อุบัติการณ์การเกิดของโรคน้ีในต่าง

ประเทศพบประมาณ 1-5% ในผู้ท่ีมีอายุเกิน 50 ปี เฉพาะใน

สหรัฐอเมริกาพบว่า มีผู้ป่วยโรคนี้มากถึง 1.5 ล้านคน  

สาเหตุของโรค 

ในภาวะปกติ สารสื่อประสาทโดพามีน (dopa-

mine) จะถูกสร้างมาจาก tyrosine ที่เปลี่ยนเป็น L-DO-

PA (L-didydroxyphenylalanine) โดยเอนไซม์ tyrosine 

β-hydroxylase แล้ว L-DOPA จะเปล่ียนเป็นโดพามีน โดย

เอนไซม์ dopa decarboxylase ซึ่ง L-DOPA นี้เองจะเป็นสาร

ตั้งต้นของสารส่ือประสาทโดพามีน ในขณะเดียวกันโดพามีน

เองจะถูกย่อยสลายด้วยเอนไซม์ที่ชื่อว่า monoamine oxidase

(MAO) ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน พบว่า สารสื่อประสาทโดพามีน

ในสมองลดลง โดยสาเหตุที่ท�าให้การสร้างและ/หรือการท�า

หน้าที่ของสารสื่อประสาทนี้ลดลง ได้แก่ ความชราภาพหรือ

ภาวะเสื่อมของเซลล์ประสาทสมองในผู้สูงอายุ การใช้ยากล่อม

ประสาทบางประเภทที่มีฤทธิ์กดการสร้างโดพามีน ในผู้ป่วย

จติเวช หลอดเลอืดในสมองอดุตนั สารพษิท�าลายสมอง เช่น จาก

สารแมงกานีส  สารคาร์บอนไดออกไซด์  สมองขาดออกซิเจน   

อบุตัเิหตทุีท่�าให้ศรีษะถกูกระทบกระเทอืน นอกจากนี ้ยงัพบว่า

สภาพแวดล้อมและพันธุกรรมยังเป็นปัจจัยที่ท�าให้เกิดโรคได้  

(Doder et al. 2003)  เมื่อการสร้างและ/หรือการท�าหน้าที่

ของสารสือ่ประสาทโดพามนีเสือ่มลง จะส่งผลให้การท�าหน้าท่ีท่ี

เกีย่วข้องกบัภาวะอารมณ์ รวมถงึการควบคมุการเคลือ่นไหว และ

การท�างานของกล้ามเนื้อต่างๆ ผิดปกติ และความผิดปกตินี้เอง 

ก่อให้เกดิอาการต่างๆ ของโรคพาร์กนิสนั

โรคพาร์คินสัน
กบัสมุนไพรไทย
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อาการของโรค 

ผู้ป่วยพาร์คินสันจะแสดงอาการของโรคแตกต่างกัน ขึ้น

อยู่กับอายุ และภาวะแทรกซ้อนท่ีตามมา โดยแบ่งอาการของ

โรคเป็น 2 ระยะ  ระยะแรกจะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของ

ร่างกาย (motor movement) ได้แก่ เคลื่อนไหวช้า  มีการสั่น

ของมือ  แขน  ขา  มีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อท�าให้รู้สึกปวด-

เมื่อย ท่าเดินผิดปกติ คือ จะเดินก้าวสั้นๆ แบบซอยเท้า  แล้วจะ

ก้าวยาวขึ้น  และหยุดทันทีไม่ได้  ท�าให้เกิดอุบัติเหตุ  เดินหลัง

ค่อม  ตัวงอ  ไม่แกว่งแขน  ระยะต่อมาจะกลืนล�าบาก  มีน�้าลาย

มาก  เหงื่อออกมาก  มีอาการทางจิต เช่น ซึมเศร้า  แยกตัว  

ตอบโต้ช้า  ซึ่งความรุนแรงของโรคจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ   

การรักษา 

โรคพาร์คินสันยังไม่มียารักษาให้หายขาด แต่เป็นการ

รักษาตามอาการ โดยการบรรเทาอาการของโรคที่เกิดขึ้น  เช่น 

อาการเกร็ง  สั่น  เคลื่อนไหวช้า  รวมถึงอาการทางจิต  ได้แก่ 

ซึมเศร้า  ซึ่งอาการเหล่านี้เกิดจากการที่สารส่ือประสาท do-

pamine ในสมองมีน้อยลง ไม่เพียงพอหรือการท�างานเส่ือมลง 

โดยมีสาเหตุจากความชราของสมอง ดังน้ัน การท�าให้มีระดับ

ของสารสื่อประสาทโดพามีน เพียงพอต่อการควบคุมการท�างาน

ของระบบประสาทส่วนกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนไหว

และอารมณ์  จึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีส�าคัญในการบรรเทาอาการ

ต่างๆ ของโรคพาร์กินสัน โดยแพทย์จะให้ยาในกลุ่มที่ช่วยเพิ่ม

ระดับของสารสื่อประสาทโดพามีน ได้แก่ levadopa (L-DO-

PA), monoamine oxidase inhibitors (MAOIs), dopamine 

agonists เพื่อช่วยลดอาการที่เกิดกับระบบประสาทส่วนกลางที่

เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว ได้แก่ อาการเกร็ง สั่น เคลื่อนไหว

ล�าบาก และช่วยบรรเทาภาวะเครียดและซึมเศร้า ซึ่งเป็นอาการ

ทางจิตที่พบได้ในผู้ป่วยพาร์กินสัน  

ในพืชสมุนไพร พบว่า มีพืชหลายชนิดที่มีสารแอลคา-

ลอยด์ที่มีคุณสมบัติคล้ายกับ monoamine oxidase inhibi-

tors (MAOIs) ท่ีท�าหน้าท่ีช่วยยับย้ังการท�าลายสารส่ือประสาท

โดพามีนในเซลล์สมอง  ท�าให้มีระดับของโดพามีนเพิ่มขึ้น จึง

ช่วยลดอาการผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง การเคลื่อนไหวและภาวะซึมเศร้า ซึ่งเป็นอาการส�าคัญ

ที่เกิดในผู้ป่วยพาร์กินสัน สารแอลคาลอยด์ (alkaloids) กลุ่มนี้

ได้แก่ harmala alkaloids ประกอบด้วย harmine, har-

maline และ tetrahydroharmine ซ่ึงพบได้มากในยาสูบ 

(tobacco)  เสาวรสหรือกระทกรกฝรั่ง (passion flower) และ

กะทกรก (Passiflora species)  โดยมีการศึกษา พบว่า ใน

กะทกรกมีสารแอลคาลอยด์และฟลาโวนอยด์ ซึ่งมีคุณสมบัติ

เป็น MAOIs เช่นเดียวกับยาที่ใช้รักษาอาการของโรคพาร์คินสัน 

(Avula et al. 2012) นอกจากนี้ ยังพบว่า ในหมามุ่ย (Mucuna 

pruriens) มีสาร L-DOPA ที่เป็นสารตั้งต้นของโดพามีน ซึ่งมี

ส่วนช่วยให้มีการสร้างโดพามีนในสมองเพิ่มขึ้น และยังมีสาร

แอลคาลอยด์ในกลุ่ม β-carbolines และสารอื่นๆ เช่น mu-

cunine, mucunadine, mucunidine, pruriendine, glu-

tathione, lecithin และ nicotine ซึ่งมีผลต่อระบบประสาท

ส่วนกลาง  (Manyam, Dhanasekaran and Hare 2004) ดังที่

กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีพืชสมุนไพรหลากหลายชนิดท่ี

น่าสนใจในการน�ามาศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางที่ส�าคัญในการ

ค้นหาผลติภณัฑ์ทีช่่วยบรรเทาอาการและความทรมานจากโรคนี้  

ดังน้ัน ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (ฝภผ.) 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

จึงได้คิดโครงการที่จะศึกษาวิจัยสมุนไพร โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนาภัณฑ์ท่ีมีข้อมูล

ทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน ทั้งทางด้านองค์ประกอบทางเคมี  

ประสิทธิภาพ  ความปลอดภัย รวมถึงการศึกษาในขั้นคลินิก 

เพื่อใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบัน ในการบรรเทาอาการทางระบบ

ประสาทของโรคพาร์คินสัน  ซึ่งน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง  

ที่จะช่วยลดความทรมานจากอาการของโรค และช่วยเพิ่ม

คุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยพาร์คินสัน    

ในขั้นตอนการวิจัยของ ฝภผ. เองนั้นได้เริ่มกระบวนการ

ตั้งแต่การคัดเลือกพืชสมุนไพรที่น่าสนใจ 2 ชนิด ได้แก่ กะทกรก 

และหมามุ่ยกล้วยแขก น�ามาสกัดและศึกษาถึงองค์ประกอบ

ทางเคมี  ศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ผลการทดลอง พบว่า พืช

สมุนไพรที่คัดเลือกทั้ง 2 ชนิด สามารถลดอาการสั่น เกร็ง และ

เพิ่มการเคล่ือนไหวของกล้ามเนื้อได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยมีกลไกการออกฤทธิ์ในการ

เพิ่มระดับของโดพามีนในสมอง และยังแสดงฤทธิ์เป็น MAOIs 

ด้วยการลดระดับของ MAO ได้อย่างมีนัยส�าคัญเช่นเดียวกับยา

มาตรฐานที่ใช้ในการรักษาอาการของโรคพาร์กินสัน เมื่อน�าไป

ประเมินความปลอดภัยในสัตว์ทดลอง พบว่า พืชทั้ง 2 ชนิด มี

ค่า lethal dose 50 (LD
50
) มากกว่า 6,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

น�้าหนักตัว และเมื่อป้อนสัตว์ทดลองต่อเนื่องนาน 90 วัน พบว่า 

สัตว์ทดลองทุกตัวมีอาการปกติ ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในเลือด

ปกติ และมีพยาธิสภาพโดยรวมของเนื้อเยื่อต่างๆ ปกติ  
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หลังจากน้ัน น�าสารสกัดของพืชท่ีคัดเลือกมาพัฒนาให้

เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ให้ชื่อว่า “ParkinPas” โดยมีการควบคุม

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ท้ังทางด้านเคมีและจุลชีววิทยา แล้ว

น�าไปศึกษาต่อขั้นคลินิก พบว่า ผลิตภัณฑ์ “ParkinPas” ช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพในอาสาสมัครท่ีมีอาการของโรคพาร์กินสัน

ทางด้านกระบวนการคิด แรงจูงใจ ภาวะซึมเศร้า (mentation, 

รูปที่ 2 พืชสมุนไพรที่คัดเลือกมาศึกษากะทกรก (รูปซ้าย) และหมามุ่ยกล้วยแขก (รูปขวา)

behavior and mood) และกิจกรรมการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน 

(activities of daily living; ADL) เช่น การเขียนหนังสือ การ

เดิน การพูด การแต่งตัว การท�าความสะอาดร่างกาย และอื่นๆ 

ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยไม่มีผลข้างเคียงที่รุนแรงใดๆ 

ตลอดระยะเวลา 3 เดือน 
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ขอบคุณโชคชะตา ฟ้าลิขิต ท�าให้ผู้เขียนได้มีโอกาสไป

ร่วมการสัมมนาในรูปแบบของเวทีถ่ายทอด เรียนรู้และเสวนา 

เรื่อง “เรียนรู้ความส�าเร็จในการรักษาผืนป่าอย่างยั่งยืน” ซึ่ง

จัดโดย คณะท�างานการบูรณาการและเชื่อมโยงงานด้านวิทยา-

ศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อทรัพยากร กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช 

จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม พ.ศ. 2559 ที่มา

ของการสัมมนาครั้งนี้ สืบเนื่องจากการประชุมติดตามงานและ

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 

2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี

ข้อสั่งการให้ด�าเนินการจัดท�าพื้นที่ต้นแบบสะแกราชขึ้น เพื่อ

เป็นต้นแบบการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม (วทน.) ภายใต้การจัดการเชิงพื้นที่ (area-based) 

โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เพื่อการบริหารจัดการป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน 

และเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการป่าไม้ในรูปแบบใหม่ ดังนั้น เพื่อ

ให้เกิดการขับเคล่ือนการด�าเนินงานจัดท�าพื้นที่ต้นแบบสะแก-

ราช จึงได้จัดให้มีงานสัมมนาในรูปแบบของ เวทีถ่ายทอด เรียน-

รู้ และการเสวนา เรื่อง “เรียนรู้ความส�าเร็จในการรักษาผืนป่า

อย่างยั่งยืน” ขึ้นในวันที่ 22-23 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ สถานี

วิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นเวทีให้

ศิริสุข  ศรีสุข 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

วันที่ 22-23 มกราคม 2559 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

จังหวัดนครราชสีมา

ร้อยเรียงเรื่องราว...เล่าเรื่องจาก...เวทีการเรียนรู้และเสวนา 
เรื่อง “เรียนรู้ความส�าเร็จในการรักษาผืนป่าอย่างยั่งยืน” 
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เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และถอดบทเรียนแนว

ปฏิบัติที่ดี (best practice) ในการบริหารจัดการผืนป่าสะแกราช

ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อน�าเสนอแก่สังคม

ให้รับรู้ถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีส่วน

ส�าคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศ และสร้าง

โอกาสให้เกิดการขยายผลจากบทเรียนดังกล่าว ไปยังหน่วย-

งานต่างๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและรักษาทรัพยากร

ป่าไม้ หรือหน่วยงานที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อ

แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ (key 

success factor) จากบทวิเคราะห์ และร่วมถอดเป็นบทเรียน

แนวปฏิบัติที่ดี ในการบริหารจัดการป่าไม้ระหว่างหน่วยงานที่

รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง 2) เพื่อสื่อสารบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดี 

ในการบริหารจัดการป่าไม้ ให้แก่หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

ในการดูแลรักษาป่า ให้รับรู้และสามารถขยายผลจากบทเรียน

ไปสู่พื้นที่อื่น ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1) หน่วยงานที่มีหน้าที่

รับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีบทเรียน

คล้ายคลึงกัน 2) หน่วยงานที่มีศักยภาพหรือมีความประสงค์จะ

น�าบทเรียนไปใช้ และ 3) ชุมชนในพื้นที่

บรรยากาศภายในงานเตม็ไปด้วยความรืน่รมย์        เนือ่งจาก 

สถานที่จัดงานโอบล้อมด้วยป่าไม้นานาพันธุ์ ธรรมชาติรังสรรค์

อากาศสดชื่น ฉายาของสะแกราช คือ สวิตเซอร์แลนด์แดน

อีสาน จึงไม่แปลกใจที่มีผู้เข้าร่วมงาน จ�านวน 150 คน ทั้งภาค

รัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนในพื้นที่ วันแรกของการสัมมนา มี

เวทีเสวนา เรียนรู้ สะแกราชโมเดล ในหัวข้อ การศึกษาปัจจัย

ความส�าเร็จ (key success factors) ในการบริหารจัดการ

พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช โดยมี ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ 

รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นผู้ด�าเนิน

การเสวนา และผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย 1) นางสาวจันทร์จิรา 

พงษ์ราย ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวี 2) ดร.ทักษิณ อาชวาคม ผู้อ�านวยการ 

สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช (วว.) 3) นายสุเมธ สิงห์ขวา 

นักวิชาการป่าไม้ช�านาญการ ผู้แทนพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-

ห้วยคอกม้า จังหวัดเชียงใหม่ 4) ดร.ณรรต ปิ่นน้อย ที่ปรึกษา 

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ มูลนิธิปิด-

ทองหลังพระ ผู้แทนหน่วยงานที่มีการจัดการพื้นที่ป่าไม้แบบมี

ส่วนร่วม 5) นายเดโช ไชยทัพ ผู้อ�านวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) และ 6) นางรังสิมา ตัณฑเลขา ผู้อ�านวยการ

โปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ คลัสเตอร์ทรัพยากร ชุมชน และ 

ผู้ด้อยโอกาส ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แห่งชาติ และในตอนท้ายของการเสวนา มีผู้สรุปผลจากการ
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เสวนาร่วมกับ ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ อีกท่าน คือ ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ

มหาชน) ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และในวันที่สองของ

การเสวนา มีการบรรยายสรุปภาพรวมปัจจัยความส�าเร็จ และ

แนวปฏิบัติที่ดี โดย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา โดยในช่วง

เช้ามีท่านรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมอบ

นโยบาย ซึ่งผู้เขียนได้เขียนถึงนโยบายที่ท่านได้มอบไว้ให้ใน

คอลัมน์เลิฟ@เฟิสต์ไซน์ ฉบับนี้เช่นกัน แต่ในคอลัมน์นี้ผู้เขียน

ขอสรุปถึงภาพรวมของเวทีเสวนาทั้ง 2 วัน ดังนี้ 

ในวันแรก บนเวทีเสวนา ผู้เขียนสรุปภาพรวมได้ ดังนี้ 

การท�างานร่วมกับระหว่างภาครัฐ เอกชน โดยมีชุมชนเป็นคน

ขับเคลื่อน ท�าให้ปัจจุบันการท�าลายป่าลดลง อาจเนื่องมาจาก

ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีจิตอาสา มีระเบียบวินัย ท�าให้เรียนรู้

ว่า ความส�าเร็จจะไม่เกินความสามารถ หากทุกคนช่วยเหลือ

ร่วมมือกัน และปัจจัยความส�าเร็จที่ส�าคัญ คือ การจ�าแนก

แยกแยะพื้นที่ป่าให้ชัดเจน ปัญหา คือ มีหลักการในการจ�าแนก

อย่างไร คนทั่วไปอาจคิดว่า ป่าที่ดี คือ ป่าสมบูรณ์เท่านั้น แต่

อาจจะมีหลายแบบ ซึ่งล้วนเป็นห่วงโซ่อาหาร ในกรณีของป่า

สะแกราช สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) เขตแกนกลาง 

(core area) เป็นพื้นที่อนุรักษ์ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย 

เพื่อสนองต่อบทบาทด้านการอนุรักษ์ ปกติต้องไม่มีกิจกรรม

ใดๆ ในพื้นที่แกนกลาง ยกเว้นงานวิจัย คิดเป็นร้อยละ 3.41 

ของพื้นที่ 2) เขตกันชน (buffer area) เป็นพื้นที่ล้อมรอบ หรือ

ติดกับพื้นที่แกนกลางและช่วยคุ้มครองพื้นที่แกนกลางให้เป็น

ที่ผ่อนปรน มีกิจกรรมที่ไม่ขัดแย้งกับการอนุรักษ์ในเขตแกน-

กลาง สามารถใช้ด�าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม และ

สอดคล้องต่อระบบนิเวศ เช่น การศึกษาวิจัย การฝึกอบรมให้

ความรู้ด้านนิเวศวิทยาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คิดเป็นร้อยละ 

6.52 ของพื้นที่ 3) เขตรอบนอก (transition area) เป็นพื้นที่

ที่มีการอนุญาตให้ด�าเนินกิจกรรมมากที่สุด ได้แก่ กิจกรรมด้าน

การเกษตร การตั้งถิ่นฐานและการใช้ประโยชน์ในการด�ารงชีวิต

ของชุมชนท้องถิ่น โดยพื้นที่รอบนอกเป็นพื้นที่ที่มุ่งเน้นให้เกิด

การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 

อันส่งผลให้เกิดความยั่งยืนของระบบนิเวศในพื้นที่ คิดเป็น ร้อยละ 

90 ของพื้นที่ 

นอกจากนี้ ดร.ทักษิณ  อาชวาคม ผู้อ�านวยการสถานี

วิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช (วว.) ได้กล่าวเพิ่มเติมถึง หลักการ

บริหารพื้นที่ภายใต้เงื่อนไขพื้นที่สงวนชีวมณฑล คือ การโซนนิ่ง 

พื้นที่ออกมาให้ชัดเจน เดิมพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม สะแกราช 

ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2510 ประกาศพื้นที่ครอบคลุมเพียง 80  

ตารางกิโลเมตร หรือ 50,000 ไร่ และในพื้นที่ยังมีชาวบ้านอาศัย

อยู่จ�านวนมาก และยังคงมีการบุกรุกพื้นที่เพื่อท�าการเกษตร หา

ของป่า และล่าสัตว์ ต่อมาช่วงปี พ.ศ. 2524-2525 ได้จัดท�า

กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่ากว่า 100 ครอบครัว 

โดยส�านักงานปฏิรูปที่ดิน วังน�า้เขียว มีการจัดสรรที่ทดแทน

ให้เป็นที่อยู่อาศัย ปลูกบ้านครอบครัวละ 2 งาน และที่ท�ากิน

ครอบครัวละ 20 ไร่ พร้อมทั้งจ่ายค่าชดเชยตามระเบียบจากการ
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ปลูกพืช เพราะมีความเชื่อว่า ป่าที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ได้ ต้อง

ไม่มีภาวะที่ถูกรบกวน ส่วนพื้นที่ที่เคยท�าการเกษตรก็มีการปลูก

ป่าทดแทน และบางส่วนที่ไม่ได้ปลูกป่าทดแทน ได้กลายเป็น 

ทุ่งหญ้า ป่ามีการฟื้นฟูเองโดยธรรมชาติ ดร.ทักษิณ อาชวาคม 

ยังให้แนวคิดและเชื่อว่า ถ้าป่ารอบนอกอยู่ได้ ป่าชั้นใน (แนว 

กันชนและแกนกลาง) ก็อยู่ได้เช่นกัน

ส�าหรับความหลากหลายทางชีวภาพ สถานีวิจัยสิ่ง

แวดล้อมสะแกราชมีความโดดเด่น โดยถ่ายทอดผ่านงานวิจัย

ที่ถูกค้นพบทั้งพันธุ์พืช สัตว์ป่าหายาก และจุลินทรีย์มาตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2510 พบว่า มีผลงานวิจัยมากกว่า 503 เรื่อง ที่เป็น 

องค์ความรู้ และยังอยู่ในระหว่างวิจัยของนักวิจัยและสถาบัน

การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ปี พ.ศ. 2558 ถึง 39 โครงการ 

ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า ยังคงมีองค์ความรู้อีกมากมายที่ยังรอ

การวิจัยและรอการค้นพบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นด้านชนิดพันธุ์พืช 

สมุนไพร ป่าไม้ สัตว์ป่าและจุลินทรีย์ 

ในส่วนของการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากร เน้น

การบริหารจัดการป่า โดยใช้วิทยาศาสตร์ เพื่อให้คงความอุดม

สมบูรณ์และเป็นธรรมชาติของป่าไม้และสัตว์ป่า เพราะเป็น

ปัจจัยส�าคัญยิ่งในการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา มีการ

ด�าเนินการ ดังนี้

1) งานป้องกันรักษาป่า มีการลาดตระเวนและจับกุม

ผู้บุกรุกตามกฎหมาย 2) ป่าเป็นธนาคารความหลากหลายทาง

ชีวภาพ เพื่อเป็นคลังของพันธุกรรมพืช สัตว์ป่า โดยให้นักวิจัย

และนักวิทยาศาสตร์ เข้ามาศึกษา ค้นคว้า อนุรักษ์ พัฒนาและ

ขยายผลงานวิจัยสู่ชุมชน สังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่าง

ยั่งยืน 3) เจ้าหน้าที่และชุมชนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างจริงจัง

ร่วมกัน และส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลป่า 4) 

ส่งเสริมให้ชาวบ้านรู้จักการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม โดยพัฒนากิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม

และนิเวศวิทยา เพื่อสร้างจิตส�านึกให้กับเด็ก รวมทั้งส่งเสริมให้

เจ้าหน้าที่ พนักงาน ท�างานอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่น ทุ่มเท พร้อม

ทั้งกระตุ้นให้ก�าลังใจคนท�างาน เพื่อให้เกิดงานที่มีคุณภาพต่อไป

ดร.ทักษิณ อาชวาคม กล่าวอีกว่า หัวใจของสะแกราช

โมเดลเกิดจาก 1) การท�างานภายใต้หลักการของโปรแกรม

มนุษย์และสงวนชีวมณฑลอย่างต่อเนื่อง คือ การอนุรักษ์ การ

พัฒนาสนับสนุนงานวิจัย และการถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่ง

พยายามท�าให้สามส่วนนี้เกิดผลเป็นรูปธรรม พบว่า การอนุรักษ์

ทรัพยากรและป่าไม้ รวมทั้งการพัฒนาและสนับสนุนงานด้าน

การศึกษาและการวิจัย สามารถเป็นต้นแบบได้อย่างเห็นได้

ชัด โดยเห็นได้จากการท�าการเกษตรในเขตป่าสงวนชีวมณฑล

สะแกราชลดลง แต่มีงานวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรุ่นสู่รุ่น และ

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ส�าหรับเยาวชน 2) การบริหารจัดการ
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พื้นที่แต่ละส่วนได้อย่างเหมาะสมและตรงตามหน้าที่ : เขตแกน

กลาง เขตกันชน และเขตรอบนอก แต่ละเขตควรที่จะส่งเสริม

กิจกรรมให้ถูกต้องชัดเจน ในส่วนของพื้นที่สะแกราช มีการ

ด�าเนินงานได้ดีในเขตส่วนกลาง ดังนี้ 

- เขตแกนกลาง ต้องอนุรักษ์ไว้เป็นพื้นที่เพื่อการศึกษา

วิจัย เป็นห้องเรียนธรรมชาติ ตลอดจนเป็นธนาคารความ 

หลากหลายทางชีวภาพ ให้แก่นักวิจัย นักศึกษา นักเรียน และ

บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล

- จัดโปรแกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อให้

มีความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ และเกิด

จิตส�านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เห็นประโยชน์จากทรัพยากร

ป่า ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และกิจกรรมนี้สถานีวิจัย 

สิ่งแวดล้อมสะแกราชประสบความส�าเร็จ คือ ได้รับรางวัล 

“กินรี การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ”

- วิเคราะห์สิ่งที่มีอยู่ในสะแกราชแห่งนี้ มีประโยชน์ มี

คุณค่าด้านใดบ้าง ก่อนที่จะน�าไปส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ 

และสังคม

ในวันที่สองของการสัมมนา ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ 

อยุธยา ได้บรรยายสรุปภาพรวมปัจจัยความส�าเร็จ และแนว

ปฏิบัติที่ดี ดังนี้

1. ความส�าเร็จ  คือ  พื้นที่มีการแบ่งโซนกันอย่างชัดเจน 

ท�ากิจกรรมสอดคล้องกับหลักนิเวศวิทยา

2.ควรก�าหนดให ้ชัดเจนว ่ากิจกรรมที่จะท�า น้ันมี

ประโยชน์อย่างไร
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3. ควรมีความต่อเนื่องของบุคลากร โดย วว. สามารถ

ดูแลให้เกิดความต่อเนื่องได้ เพราะมีความคุ้นเคยกับพื้นที่ รวม

ทั้งได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนในพื้นที่

4. ควรน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ เพราะเป็น

เครื่องมือที่ส�าคัญในการบริหารจัดการ

นอกจากนี้ การที่จะขยายผลถึงแม้ไม่มีสูตรส�าเร็จ ทั้งนี้ 

ต้องสร้างความเข้าใจให้ชัดเจนในชุมชน เราต้องก�าหนดให้เขา

ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง หรือใช้อะไรไม่ได้บ้าง และต้องท�า

อย่างไรให้คนท�ากิจกรรมให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้น 

รวมทั้งต้องปลูกไม้ยืนต้น ก�าหนดกติกา รวมถึงการสื่อสารเกี่ยว

กับสะแกราชโมเดลให้ชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป 

บทสรุปสุดท้าย ผู้เขียนขอน�าค�ากล่าวของ ดร.ทักษิณ 

อาชวาคม  ฝากไว้ว่า ป่าสะแกราชจะประสบความส�าเร็จใน

การรักษาผืนป่าอย่างยั่งยืนต่อไปได้นั้น สิ่งที่ต้องสานต่อไปในป่า

สะแกราช คือ 1) การดูแลผืนป่า ในเขตพื้นที่ป่าสงวนชีวมณฑล

สะแกราช โดยใช้หลักการทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ร่วมกัน 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือจากชุมชนในการอนุรักษ์

ป่า และการเฝ้าระวังร่วมกับเจ้าหน้าที่ 2) การก�าหนดแนวเขต

ที่ชัดเจน โดยเส้นแนวเขตจากภาพถ่ายกับแนวหลักเขตต้อง

ตรงกัน เพื่อป้องกันการบุกรุกและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นใน

อนาคต 3) ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยในพื้นที่แกนกลาง สรรหา

ทุนการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาต่อยอดที่เป็น

ประโยชน์และยั่งยืน 4) ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามา

ช่วยพัฒนาขยายพันธุ์พืชป่า ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ และพัฒนา

เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อถ่ายทอดไปยังชุมชนท้องถิ่นอย่าง 

ครบวงจร จนเกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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เอกสารอ้างอิง

คณะท�างานการบูรณาการและเชื่อมโยงงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อทรัพยากร กระทรวงวิทยาศาสตร์และ 

       เทคโนโลยี. 2559. เอกสารประกอบการสัมมนาในรูปแบบของ เวทีถ่ายทอด เรียนรู้และเสวนา เรื่อง เรียนรู้ความส�าเร็จในการ 

       รักษาผืนป่าอย่างยั่งยืน วันที่ 22-23 มกราคม 2559. นครราชสีมา : สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช.

อาชวาคม, ทักษิณ. 2559. ความส�าเร็จป่าสะแกราช. เอกสารประกอบการเสวนา เรื่อง เรียนรู้ความส�าเร็จในการรักษาผืนป่า 

       อย่างยั่งยืน วันที่ 22-23 มกราคม 2559. นครราชสีมา : สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช.
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จิระวัฒน์ เอี่ยมวัฒน์ เตือนตา เสมาทอง และวิภาพร พัฒน์เวช

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

บทคัดย่อ

น�้ำมัน ไขมันและแป้ง จำกกำรสกัดเมล็ดเงำะด้วย

คำร์บอนไดออกไซด์เหนือสภำวะวิกฤต ที่ควำมดัน 35 เมกะ-

พำสคัล และอุณหภูมิที่ 45 องศำเซลเซียส น�ำมำประเมินควำม

ปลอดภัยในสัตว์ทดลอง โดยน�้ำมันและไขมันจำกเมล็ดเงำะ

ทดสอบควำมเป็นพิษเฉียบพลันโดยกำรกิน ควำมเป็นพิษต่อ

ผิวหนัง และกำรระคำยเคืองต่อผิวหนัง  แต่แป้งจำกเมล็ดเงำะ

ทดสอบควำมเป็นพิษเฉียบพลันโดยกำรกินอย่ำงเดียว พบวำ่ 

กำรให้น�้ำมัน  ไขมันและแป้งจำกเมล็ดเงำะเพียงครั้งเดียว 

ขนำด 5, 5 และ 15 กรัม/กิโลกรัม ตำมล�ำดับ ไม่ก่อให้เกิด

กำรตำยแก่หนูทดสอบ ค่ำควำมเป็นพิษต่อผิวหนัง (LD
50
) ของ

น�้ำมันและไขมันจำกเมล็ดเงำะในหนูทดสอบมำกกว่ำ 2 กรัม/

กิโลกรัม กำรทดสอบกำรระคำยเคืองของน�้ำมันและไขมันจำก

เมล็ดเงำะ ไม่พบกำรก่อระคำยเคืองต่อผิวหนังกระต่ำยทดสอบ 

น�้ำมัน ไขมันและแป้งจำกเมล็ดเงำะ ไม่ท�ำให้ทุกๆ สัตว์ทดสอบ

ตำย หรือเกิดอำกำรเป็นพิษใดๆ ตลอดระยะเวลำกำรศึกษำ 

ก่อนท�ำให้เสียชีวิตเมื่อสิ้นสุดกำรทดสอบ  ผลจำกกำรศึกษำ

ครั้งนี้สรุปได้ว่ำ น�้ำมัน ไขมันและแป้งจำกเมล็ดเงำะสกัดด้วย

คำร์บอนไดออกไซด์เหนือสภำวะวิกฤตมีควำมเป็นพิษต�่ำมำก

1.  บทน�า

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอำหำรและส่งออกสินค้ำ

เกษตรที่ส�ำคัญของโลก โดยเฉพำะผลไม้และผลิตภัณฑ์ผลไม้

แปรรูป คิดเป็นมูลค่ำกว่ำ 96,000 ล้ำนบำท และคำดว่ำมีแนว

โน้มกำรส่งออกได้มำกขึ้น (สถำบันอำหำร 2557) จำกกำร

บริโภคและอุตสำหกรรมกำรแปรรูปผลไม้ ท�ำให้เกิดของเหลอื-

ทิง้จำกกระบวนกำรผลิต เช่น เปลือก เมล็ด เป็นจ�ำนวนมำก โดย

กำรประมำณปริมำณเมล็ดผลไม้จำกกำรแปรรูปผลไม้กระป๋อง

ในระดบัอตุสำหกรรม เช่น เมล็ดเงำะ 170 ตนัต่อปี (ตรีณำนนท์ 

2551) ซ่ึงเป็นเศษเหลือทิง้ทีไ่ม่ได้น�ำมำใช้ประโยชน์ ต้องเสยีค่ำ

ใช้จ่ำยสูงในกำรก�ำจดั หรอืถกูทิง้ไว้ ท�ำให้เกดิปัญหำสิง่แวดล้อม

ตำมมำ

เมลด็เงำะมปีรมิำณไขมนั 14-41% โดยไขมนัเมลด็เงำะ

มีคุณสมบัติทำงเคมีและกำยภำพบำงส่วนที่คล้ำยคลึงกับเนย

โกโก้ สำมำรถใช้ทดแทนเนยโกโก้ส�ำหรบัผลิตภณัฑ์ขนมหวำน 

และชอ็กโกแลต (Sirisompong, Jirapakkul and Klinkesorn 

2011; ชยัขจรวฒัน์ 2555). นอกจำกเป็นวตัถดุบิไขมนัพชืที่

มศัีกยภำพแล้ว เมล็ดเงำะมปีรมิำณคำร์โบไฮเดรต 28-46% 

(Solis-Fuentes et al. 2010; Yanty et al. 2013) ทีส่ำมำรถ

พิจำรณำน�ำมำผลิตเป็นแป้งเพื่อน�ำไปใช้เป็นส่วนประกอบของ

อำหำร. ทัง้นี ้ กำรใช้ไขมนัและแป้งจำกเมล็ดเงำะเพือ่พฒันำเป็น

ผลิตภัณฑ์จะท�ำให้ได้องค์ควำมรูใ้หม่ ยงัเป็นกำรใช้ประโยชน์จำก

ของเหลือทิง้อย่ำงมปีระสิทธภิำพ

กำรศกึษำกำรผลติไขมนัจำกเมล็ดเงำะโดยทัว่ไปใช้ตวัท�ำ

ละลำยเฮกเซน (Sirisompong, Jirapakkul and Klinkesorn 

2011; Solis-Fuentes et al. 2010; Yanty et al. 2013) 

เนือ่งจำกให้ปรมิำณผลผลิตไขมันสูง แต่ข้อควรระวังของกำร

การศึกษาความเป็นพิษของน�้ามัน ไขมัน และแป้งจาก
การสกัดเมล็ดเงาะด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เหนือสภาวะวิกฤต
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สกัดไขมันด้วยเฮกเซน คือ ควำมปลอดภัย เนื่องจำกเป็นสำร

ระเหยไวไฟ และควำมเป็นอันตรำยต่อสุขภำพที่เกิดจำกสำร

ระเหยตกค้ำง  ด้วยข้อจ�ำกัดของวิธีดังกล่ำว กำรสกัดด้วย

คำร์บอนไดออกไซด์เหนือสภำวะวิกฤต  จึงเป็นทำงเลือกหนึ่ง

ที่ได้รับควำมสนใจเพิ่มมำกขึ้น เนื่องจำกคำร์บอนไดออกไซด์

ไม่เป็นพิษ ไม่ติดไฟ และเป็นตัวท�ำละลำยที่เป็นมิตรกับสิ่ง-

แวดล้อม (Chemat, Vian and Cravotto 2013; Reverchon 

and Macro 2006) วิธีกำรสกัดนี้ช่วยลดขั้นตอนกำรก�ำจัดตัว

ท�ำละลำย ท�ำให้มีกำรปนเปื้อนน้อยลงกวำ่กำรสกัดแบบเดิม

ด้วยตัวท�ำละลำย เพรำะคำร์บอนไดออกไซด์จะกลำยเป็นกำ๊ซ

ที่สภำวะบรรยำกำศภำยหลังกำรสกัด แต่วิธีนี้ยังมีต้นทุนในกำร

สกัดสูง เนื่องจำกอุปกรณ์ตำ่งๆ ที่ใช้มีรำคำแพง จึงยังไม่เป็นที่

นิยมในประเทศไทย

งำนวิจัยตีพิมพ ์ เผยแพร ่ส ่วนใหญ่จะเน ้นกำรใช ้

คำร ์บอนไดออกไซด์เหนือสภำวะวิกฤตในกำรสกัดสำรมี

ประโยชน์จำกผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ เช่น น�้ำมันพืช น�้ำมันหอม

ระเหย เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม กำรน�ำคำร์บอนไดออกไซด์เหนือ

สภำวะวิกฤตมำประยุกต์ใช้กับเมล็ดเงำะยังมีน้อยมำก ดังนั้น 

งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักในกำรน�ำเทคโนโลยีกำรสกัดด้วย

คำร์บอนไดออกไซด์เหนือสภำวะวิกฤตมำศึกษำกำรแปรรูป

เมล็ดเงำะ ซึ่งมีมูลคำ่ทำงเศรษฐกิจต�่ำหรือไม่มีมูลคำ่ โดยผลจำก

กำรศึกษำนี้จะให้ข้อมูลเบื้องต้นควำมปลอดภัยของน�้ำมัน ไขมัน 

และแป้งจำกเมล็ดเงำะ ประกอบกำรใช้ประโยชน์พัฒนำเป็น

ผลิตภัณฑ์ด้ำนควำมงำมและสุขภำพต่อไปในอนำคต

2.  วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ

2.1  การเตรียมวัตถุดิบ

       น�ำเมล็ดเงำะที่ผำ่นกำรล้ำงท�ำควำมสะอำด ลวกน�้ำร้อนที่

อุณหภูมิ 90-95 องศำเซลเซียส แล้วอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนที่

อุณหภูมิ 50-55 องศำเซลเซียส นำน 24-48 ชั่วโมง จำกนั้น บด

และร่อนผ่ำนตะแกรงขนำดระหว่ำง 10 และ 100 เมช  บรรจุใน

ถุงพลำสติกปิดสนิทและเก็บในตู้ดูดควำมชื้นก่อนน�ำมำสกัด

2.2  การสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เหนือสภาวะวิกฤต

ในแต่ละครั้งของกำรทดลอง น�ำตัวอย่ำงเมล็ดเงำะบด

ร่อน (ขนำดคละประมำณ 0.15-2.0 มิลลิเมตร) 100 กรัม บรรจุ

ลงในคอลัมน์สกัดขนำด 300 มิลลิลิตร แล้วประกอบเข้ำเครื่อง

สกัด Speed SFE (Applied Separations Inc., Allenton, 

PA, USA) โดยใช้ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์เหลวควำมบริสุทธิ์สูง 

(> 99.5%) ควบคุมอัตรำกำรไหลประมำณ 2 ลิตร/นำที ก�ำหนด

ควำมดันที่ 35 เมกะพำสคัล และอุณหภูมิ 45 องศำเซลเซียส 

ในระหว่ำงกำรสกัดทุก 4 ชั่วโมง ไขมันและน�้ำมันที่ได้จะถูกเก็บ

ในหลอดแก้วปิดฝำสนิทขนำด 25 มิลลิลิตร ซึ่งหุ้มด้วยกระดำษ

อะลูมิเนียม เมื่อปริมำณน�้ำมันและไขมันที่ได้น้อยกว่ำ 0.005 

กรัม/กรัม เป็นเวลำสิ้นสุดกำรสกัด ส่วนที่เหลือในคอลัมน์สกัด 

นั่นคือ แป้ง โดยบรรจุในถุงพลำสติกปิดสนิท และเก็บในตู้ดูด

ควำมชื้น

2.3  การวิเคราะห์องค์ประกอบของแป้งจากเมล็ดเงาะ

กำรหำปริมำณควำมชื้น โปรตีน ไขมันและเถ้ำ ตำมวิธี 

AOAC (2000) โดยปริมำณควำมชื้นจำกกำรอบที่ 105 องศำ-

เซลเซียส จนน�้ำหนักคงที่  ปริมำณไขมันจำกกำรสกัดด้วยวิธี 

Soxhlet โดยใช้ปิโตรเลียมอีเทอร์เป็นตัวท�ำละลำย ปริมำณเถ้ำ

จำกกำรน�ำไปเผำที่อุณหภูมิ 550 องศำเซลเซียส ปริมำณโปรตีน

ด้วยวิธี Kjeldahl  ส�ำหรับปริมำณคำร์โบไฮเดรตค�ำนวณจำกผล

ตำ่ง

2.4  การวิเคราะห์กรดไขมันในน�า้มันและไขมันจากเมล็ดเงาะ

น�ำตัวอย่ำงน�้ำมันหรือไขมันจำกเมล็ดเงำะ เปลี่ยนเป็น

เมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันตำมวิธี AOAC (2000)  โดยชั่ง

ตัวอย่ำง 0.2 กรัม ละลำยในสำรละลำยเมทำโนลิกโซเดียมไฮ-

ดรอกไซด์ ควำมเข้มข้น 1 โมลำร์ ปริมำตร 10 มิลลิลิตร รีฟลักซ์ 

ที่อุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 15 นำที แล้วเติม

สำรละลำยโบรอนไตรฟลูออไรด์ในเฮปเทนควำมเข้มข้น 12% 

ปริมำตร 12 มิลลิลิตร เมื่อของผสมเย็นตัวลงเติมโซเดียมคลอ-

ไรด์อิ่มตัว ปริมำตร 30 มิลลิลิตร ดูดชั้นเฮกเซนส่วนบนเก็บ

ในขวดตัวอย่ำงและน�ำไปฉีดเขำ้เครื่อง Shimadzu GCMS-

QP2010 Ultra ชนิดคอลัมน์ Cp-Sil 88 (ยำว 100 เมตร เส้น

ผำ่นศูนย์กลำง 0.25 มิลลิเมตร หนำ 0.25 ไมโครเมตร) และใช้

ก๊ำซฮีเลียมเป็นตัวพำ อุณหภูมิเริ่มต้น 100 องศำเซลเซียส เพิ่ม

อุณหภูมิในอัตรำ 3 องศำเซลเซียส/นำที จนถึง  240 องศำ-

เซลเซียส ภำวะเครื่อง 70 อิเล็กตรอนโวลต์ ที่อุณหภูมิ 230 

องศำเซลเซียส ในช่วง 30-320 หน่วยมวลอะตอม แปรผลเทียบ

กับฐำนข้อมูลของ National Institute of Standard and 

Technology
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2.5 การทดสอบความเป็นพษิเฉยีบพลนัโดยการกนิของน�า้มนั 

ไขมัน และแป้งจากเมล็ดเงาะ

น�ำตัวอยำ่งน�้ำมัน ไขมันและแป้งจำกเมล็ดเงำะ มำ

ทดสอบควำมเป็นพิษเฉียบพลันโดยกำรกิน ตำมวิธีทดสอบ

หมำยเลข 423 ของ OECD Guidelines for Testing of Chem-

icals (OECD 2001). ก่อนกำรทดสอบน�ำหนูมำเลี้ยงในห้อง

ปฏิบัติกำร ซึ่งมีอุณหภูมิ 25±1 องศำเซลเซียส นำน 1 สัปดำห์ 

เพื่อให้คุ้นเคยกับสภำพแวดล้อมในห้องปฏิบัติกำร จัดกลุ่มหนู

โดยวิธีกำรสุ่มแบบงำ่ย เป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง งดให้

อำหำร 16 ชั่วโมง ข้ำมคืนก่อนกำรทดสอบ แต่ให้ดื่มน�้ำปกติ

หนูในกลุ่มทดสอบได้รับกำรป้อนตัวอย่ำงน�้ำมัน ไขมัน 

และแป้งจำกเมล็ดเงำะ ขนำด 5, 5 และ 15 กรัม/กิโลกรัมน�้ำ

หนักตัว ตำมล�ำดับ ส่วนหนูในกลุ่มควบคุมได้รับกำรกรอกน�้ำ-

กลั่นในปริมำณเทียบเทำ่กับหนูกลุ่มทดลอง สังเกตและบันทึก

อำกำรผิดปกติของหนูทดสอบหลังกำรป้อนตัวอย่ำงทดสอบ

อย่ำงน้อยวันละครั้งทุกวันเป็นเวลำ 15 วัน ชั่งน�้ำหนักหนู

ทดสอบทุกตัวในวันที่ 1, 8 และ 15 เมื่อสิ้นสุดกำรทดลอบในวัน

ที่ 15 หนูทดสอบทุกตัวจะถูกท�ำให้เสียชีวิต และตรวจดูควำมผิด

ปกติต่ำงๆ เปรียบเทียบน�้ำหนักตัวหนูระหวำ่งกลุ่มทดสอบและ

กลุ่มควบคุม เพื่อดูผลของตัวอย่ำงทดสอบต่ออัตรำกำรเจริญ

เติบโตของหนู

2.6  การทดสอบความเป็นพิษต่อผิวหนังของน�้ามันและไขมัน

จากเมล็ดเงาะ 

น�ำตัวอย่ำงน�้ำมันและไขมันจำกเมล็ดเงำะ มำทดสอบ

ควำมเป็นพิษต่อผิวทำงผิวหนัง ตำมวิธีทดสอบหมำยเลข 402 

ของ OECD Guidelines for Testing of Chemicals (OECD 

1987) ก่อนกำรทดสอบ 24 ชั่วโมง น�ำหนูทดสอบมำโกนขน

บริเวณล�ำตัวด้ำนหลัง ให้มีพื้นที่ของผิวหนังทดสอบประมำณ 

2.5 × 2.5 ตำรำงเซนติเมตร โดยระวังไม่ให้ผิวหนังเป็นบำดแผล 

หรือรอยขีดข่วน แล้วท�ำควำมสะอำดบริเวณที่เตรียมไว้ ทำ

ตัวอย่ำงทดสอบขนำด 2 กรัม/กิโลกรัม บริเวณผิวหนังทดสอบ  

ปิดทับด้วยผ้ำก๊อซ และยึดด้วยเทป ส่วนพื้นที่ผิวหนังทดสอบใน

กลุ่มควบคุมใช้น�้ำกลั่นในขนำดที่เทียบ เทำ่กัน เมื่อครบเวลำ 24 

ชั่วโมง ท�ำกำรเช็ดตัวอย่ำงทดสอบ ล้ำงท�ำควำมสะอำด และเช็ด

ผิวหนังให้แห้ง สังเกตและบันทึกอำกำรของหนูทดสอบอย่ำง

น้อยวันละครั้งทุกวันเป็นเวลำนำน 15 วัน ชั่งน�้ำหนักหนูทดสอบ

ทุกตัวในวันที่ 1, 8 และ 15 ตรวจสอบควำมผิดปกติต่ำงๆ ในวัน

ที่ 15 ซึ่งเป็นวันสุดทำ้ยของกำรทดสอบ

2.7  การทดสอบการระคายเคืองต่อผิวหนังของน�า้มันและไขมัน

จากเมล็ดเงาะ 

       น�ำตัวอย่ำงน�้ำมันและไขมันจำกเมล็ดเงำะ มำทดสอบกำร

ระคำยเคืองต่อผิวทำงผิวหนัง ตำมวิธีทดสอบหมำยเลข 404 

ของ OECD Guidelines for Testing of Chemicals (OECD 

2002) ก่อนท�ำกำรทดสอบ 24 ชั่วโมง น�ำกระต่ำยมำโกนขน

บริเวณล�ำตัวด้ำนหลัง เพื่อเตรียมผิวหนังทดสอบตำมที่อธิบำย

ข้ำงต้น ทำตัวอย่ำงทดสอบปริมำณ 0.5 กรัม แล้วปิดทับบริเวณ

ผิวหนังทดสอบด้วยผำ้ก๊อซและยึดด้วยเทป ส่วนพื้นที่ผิวหนัง

ทดสอบที่ควบคุมใช้น�้ำกลั่นในปริมำณที่เท่ำกัน เมื่อครบเวลำ 4 

ชั่วโมง  ท�ำกำรเช็ดตัวอยำ่งทดสอบ ล้ำงท�ำควำมสะอำด และ

เช็ดผิวหนังให้แห้ง สังเกตกำรเกิดผื่นแดงและกำรบวมหลังกำร

สัมผัสตัวอยำ่งทดสอบ แล้วประเมินให้คะแนนตำมเกณฑ์ 0-4 

โดยที่คะแนน 0 หมำยถึง ไม่เกิดผื่นแดงหรือกำรบวมที่ผิวหนัง

บริเวณที่ทดสอบ คะแนน 4 หมำยถึง เกิดผื่นแดงและเกิดกำร

บวมทั่วพื้นที่ทดสอบ 

 
2.8  การวิเคราะห์ทางสถิติ

       ใช้โปรแกรม SPSS (version 13.0) เปรียบเทียบควำมแตก
ตำ่งทำงสถิติของข้อมูลกับคำ่เฉลี่ยที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95%

3.  ผลการวิจัยและวิจารณ์

3.1  การเตรียมวัตถุดิบ

        ลักษณะเมล็ดเงำะสด หลังกำรอบแห้ง และบดร่อน (ขนำด

คละประมำณ 0.15-2.0 มิลลิเมตร) ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1.  เมล็ดเงำะ แสดงเมล็ดสด (ซ้ำย) หลังกำรอบแห้ง 

(กลำง) และบดร่อน (ขวำ)

3.2  การวิเคราะห์องค์ประกอบของแป้งจากเมล็ดเงาะ   

จำกผลแสดงในตำรำงที่ 1 พบว่ำ กำรสกัดไขมันด้วย

คำร์บอนไดออกไซด์เหนือสภำวะวิกฤต (ควำมดัน 35 เมกะพำสคัล 

และอุณหภูมิ 45 องศำเซลเซียส) ส่งผลต่อกำรเพิ่มขึ้น 

ของปริมำณคำร์โบไฮเดรต โปรตีนและเถ้ำ โดยแป้งจำกเมล็ดเงำะ
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มีปริมำณคำร์โบไฮเดรต 83.37% และไขมัน 5.00% ในขณะ

ที่ปริมำณโปรตีน 9.58% อยู่ในช่วงโปรตีนของแป้งสำลี คือ 

9-12% น�้ำหนักแห้ง

3.3  การวิเคราะห์กรดไขมันในน�้ามันและไขมันจากเมล็ดเงาะ   

       น�้ำมันเมล็ดเงำะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง (26±1 องศำ-

เซลเซียส) ดังแสดงในรูปที่ 2 ปริมำณที่สกัดได้ 5.3-8.1 กรัม/

100 กรัม  ไขมันเมล็ดเงำะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง ปริมำณ

ที่สกัดได้ 16.0-23.0 กรัม/100 กรัม  

       องค์ประกอบกรดไขมันของน�้ำมัน และไขมันจำกเมล็ดเงำะ 

ดังแสดงในตำรำงที่ 2 พบว่ำ น�้ำมันจำกเมล็ดเงำะมีกรดไขมัน

อิ่มตัวในปริมำณ 45.33% กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 51.52% 

ตำรำงที่ 1.  เปรียบเทียบองค์ประกอบโดยประมำณ (กรัม/100 กรัม น�้ำหนักแห้ง) ของเมล็ดเงำะ
               ก่อนและหลังสกัดไขมัน

ก่อนสกัดไขมัน หลังสกัดไขมัน

ไขมัน 28.18b±0.82 5.00a±0.16

โปรตีน 7.90a±0.09 9.58b±0.35

เถำ้ 1.49a±0.05 2.07b±0.04

คำร์โบไฮเดรต               62.43a±0.70 83.37b±0.28

หมำยเหตุ:  a,b คำ่เฉลี่ยภำยในแถวที่มีตัวอักษรภำษำอังกฤษก�ำกับไม่เหมือนกันแสดงควำมแตกต่ำงอย่ำงมี

              นัยส�ำคัญทำงสถิติ (p<0.05)

ตำรำงที่ 2.  องค์ประกอบกรดไขมันของน�้ำมันและไขมันจำกเมล็ดเงำะ

ปริมำณ (กรัม/100 กรัม)

     น�้ำมัน ไขมัน

กรดไขมันอิ่มตัว        

กรดไมริสติก        0.04±0.01     0.01±0.01

กรดปำล์มิติก      10.33±0.15     7.39±0.20

กรดสเตียริก      12.21±0.14    16.58±0.20

กรดอะรำชิดิก      16.22±0.06    12.34±0.03

กรดเบเฮนนิก        6.53±0.05      8.91±0.03

กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว

กรดปำล์มิโตเลอิก        1.35±0.05      0.49±0.03

กรดโอเลอิก      50.17±0.38     52.18±0.44

กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน

กรดไลโนเลนิก        3.04±0.05      2.02±0.01

หมำยเหตุ: ค่ำเฉลี่ย ± ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน จ�ำนวน 3 ซ�้ำ

รูปที่ 2.  น�้ำมัน (ซ้ำย) และไขมัน (ขวำ) จำกเมล็ดเงำะ
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และกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 3.04% โดยกรดโอเลอิกเป็น 

กรดไขมันหลัก ในปริมำณ 50.17%  นอกจำกนี้ น�้ำมันเมล็ด

เงำะประกอบด้วยกรดไขมันชนิดอื่นในปริมำณที่สูง ได้แก่ กรด 

อะรำชิดิก กรดสเตียริก และกรดปำล์มิติก ในปริมำณ 16.22%, 

12.21% และ 10.33% ตำมล�ำดับ

       จำกตำรำงที่ 2 ไขมันจำกเมล็ดเงำะประกอบด้วยกรด 

ไขมันอิ่มตัว กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว และกรดไขมันไม่อิ่มตัว

เชิงซ้อน ในปริมำณ 45.23%, 52.67% และ 2.02% ตำมล�ำดับ 

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบปริมำณกรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบหลัก

ของน�้ำมันและไขมันจำกเมล็ดเงำะ ได้แก่ กรดปำล์มิติก กรด 

สเตียริก กรดอะรำชิดิก กรดเบเฮนนิก และกรดโอเลอิก พบว่ำ 

มีควำมแตกต่ำงกันของปริมำณอยู่ในช่วง 2-5%

3.4  การทดสอบความเป็นพษิเฉยีบพลนัโดยการกนิของน�า้มัน  

ไขมนั และแป้งจากเมลด็เงาะ

       ค่ำเฉลี่ยน�้ำหนักตัวของหนูเพศผู้และเพศเมียที่ได้รับ

น�้ำมัน ไขมันและแป้งจำกเมล็ดเงำะ พบว่ำ มีกำรเจริญเติบโต

เช่นเดียวกันกับกลุ่มควบคุม ดังแสดงในตำรำงที่ 3, 4 และ 5 

ตำมล�ำดับ

ตำรำงที่ 3.  ค่ำเฉลี่ยน�้ำหนักตัวหนูในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองที่ได้รับน�้ำมันเมล็ดเงำะ 

วันที่ เพศ ขนำด (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)

0 2,000 5,000

1 ผู้ 282.40±14.59 291.20±15.80 298.80±15.09

เมีย 192.60±14.59 194.20±6.98 201.80±9.58

8 ผู้ 308.40±21.20 316.20±16.84 324.60±13.60

เมีย 222.20±1.16 220.40±13.39 229.60±12.78

15 ผู้ 328.00±26.91 325.80±19.18 339.80±15.85

เมีย 235.60±11.33 226.20±14.48 243.80±15.12

หมำยเหตุ: ค่ำเฉลี่ย ± ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน จ�ำนวน 5 ตัว/กลุ่ม
                  

ตำรำงที่ 4.  ค่ำเฉลี่ยน�้ำหนักตัวหนูในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองที่ได้รับไขมันเมล็ดเงำะ 

วันที่ เพศ ขนำด (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)

0 2,000 5,000

1 ผู้ 282.40±14.59 291.80±11.92 296.60±7.77*

เมีย 192.60±14.59 194.20±12.13 203.00±10.17*

8 ผู้ 308.40±21.20 316.00±18.81 328.80±13.33*

เมีย 222.20±1.16 217.00±13.45 223.20±5.60

15 ผู้ 328.00±26.91 327.00±14.75 340.80±10.87*

เมีย 235.60±11.33 231.80±13.70 241.40±13.54*

หมำยเหตุ: ค่ำเฉลี่ย ± ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน, จ�ำนวน 5 ตัว/กลุ่ม
              *แตกตำ่งอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ (p < 0.05)
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        เมื่อสิ้นสุดกำรทดสอบ ผลกำรชันสูตรซำกตรวจไม่พบ

ควำมผิดปกติของอวัยวะภำยในของหนูทุกตัว ทั้งในกลุ่มควบคุม

และกลุ่มทดสอบที่ได้รับน�้ำมัน ไขมัน และแป้งจำกเมล็ดเงำะ 

ดังนั้น ค่ำพิษเฉียบพลันโดยกำรกิน (Lethal dose, LD
50
) ของ

น�้ำมันจำกเมล็ดเงำะ > 5 กรัม/กิโลกรัม ไขมันจำกเมล็ดเงำะ > 

5 กรัม/กิโลกรัม และแป้งจำกเมล็ดเงำะ > 15 กรัม/กิโลกรัม 

ตำมล�ำดับ

3.5  การทดสอบความเป็นพิษต่อผิวหนังของน�้ามันและไขมัน

จากเมล็ดเงาะ 

ตำรำงที่ 5.  คำ่เฉลี่ยน�้ำหนักตัวหนูในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองที่ได้รับแป้งเมล็ดเงำะ 

วันที่ เพศ ขนำด (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)

0 2,000 15,000

1 ผู้ 252.80±6.38 241.00±8.72 240.80±5.45

เมีย 201.20±4.66 205.00±6.44 203.00±6.56

8 ผู้ 289.80±6.06 279.20±7.53 280.20±5.17

เมีย 219.40±3.36 215.60±5.68 214.40±6.07

15 ผู้ 348.80±5.45 302.60±13.13* 301.20 8.44*

เมีย 230.20±3.19 232.80±5.40 233.40±5.27

หมำยเหตุ: คำ่เฉลี่ย ± ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน, จ�ำนวน 5 ตัว/กลุ่ม
              *แตกตำ่งอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ (p < 0.05)

       เมื่อทดสอบครบ 15 วัน พบวำ่ คำ่เฉลี่ยน�้ำหนักตัวของหนู

ทดสอบที่ได้รับน�้ำมันและไขมันจำกเมล็ดเงำะ ไม่มีควำมแตก- 

ตำ่งของค่ำเฉลี่ยน�้ำหนักตัวในกลุ่มควบคุม ทั้งเพศผู้และเพศเมีย 

ดังแสดงในตำรำงที่ 6 แสดงว่ำ น�้ำมันและไขมันจำกเมล็ดเงำะ

ขนำด 2 กรัม/กิโลกรัม ไม่มีผลต่ออัตรำกำรเจริญเติบโต และ

ตรวจไม่พบอำกำรเป็นพิษอื่นๆ ดังนั้น ค่ำควำมเป็นพิษต่อ

ผิวหนัง (LD
50
) ของน�้ำมันและไขมันจำกเมล็ดเงำะ  ในหนูขำว

พันธุ์ Wistar มำกกว่ำ 2 กรัม/กิโลกรัม

ตำรำงที่ 6. คำ่เฉลี่ยน�้ำหนักตัวหนูในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองที่ได้รับน�้ำมันและไขมันเมล็ดเงำะ

วันที่ 1 8 15

ผู้

ควบคุม 321.60±15.59 332.20±14.51 370.40±24.82

น�้ำมัน 323.40±5.03 334.40±5.58 365.80±11.10

ไขมัน 325.00±26.94 333.00±24.20 382.40±20.50

เมีย

ควบคุม 241.60±14.38 247.60±12.05 252.60±12.28

น�้ำมัน 231.20±11.54 239.40±11.22 251.20±13.63

ไขมัน 222.60±12.56 228.60±12.60 236.20±10.96

หมำยเหตุ: คำ่เฉลี่ย ± ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน, จ�ำนวน 5 ตัว/กลุ่ม
              ไม่มีควำมแตกตำ่งอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ (p > 0.05)
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ที่ผิวหนังน้อยมำก (คะแนน 1) จำก 1 ตัว ในกระต่ำยทดสอบ 

3 ตัว และไม่เกิดกำรบวม (คะแนน 0) ในกระต่ำยทดสอบทุกตัว 

ดังแสดงในตำรำงที่ 7  ส่วนกำรทดสอบด้วยน�้ำมันจำกเมล็ดเงำะ 

ท�ำให้เกิดผื่นแดงที่ผิวหนังน้อยมำก และไม่พบกำรบวมของ

3.7  การทดสอบการระคายเคืองต่อผิวหนังของน�้ามันและ 

ไขมันจากเมล็ดเงาะ 

       ใน 24 ชั่วโมงแรกของกำรทดสอบ พบว่ำ กำรทำไขมันจำก

เมล็ดเงำะกับผิวหนังกระตำ่ยบริเวณทดสอบ ท�ำให้เกิดผื่นแดง

  ตำรำงที่ 7. ผลกำรตรวจอำกำรระคำยเคืองของผิวหนังกระต่ำยที่ได้รับกำรทำไขมันจำกเมล็ดเงำะ

  กระต่ำย                      คะแนนกำรเกิดผื่นแดง                                         คะแนนกำรบวม

                                  24 ชั่วโมง         48 ชั่วโมง         72 ชั่วโมง             24 ชั่วโมง          48 ชั่วโมง        72 ชั่วโมง

ควบคุม

1                              0                    0                    0                        0                    0                   0

2                              0                    0                    0                        0                    0                   0

3                              0                    0                    0                        0                    0                   0

ทดสอบ

1                              0                    0                   0                         0                    0                   0

2                              0                    0                   0                         0                    0                   0

3                              1                    0                   0                         0                    0                   0  

หมำยเหตุ:   คะแนน 0 = ไม่เกิดผื่นแดง หรือกำรบวมที่ผิวหนัง 

                          1 = เกิดผื่นแดง หรือกำรบวมที่ผิวหนังน้อยมำก (แทบไม่ปรำกฏ) 

                          2 = เกิดผื่นแดง หรือกำรบวมที่ผิวหนังเล็กน้อย (¼ ของพื้นที่ทดสอบ)

                          3 = เกิดผื่นแดง หรือกำรบวมที่ผิวหนังเกิน ½ ของพื้นที่ทดสอบ (รอยบวมยกนูนประมำณ 1 มิลลิเมตร)

                          4 = เกิดผื่นแดง และเกิดกำรบวมไปทั่วพื้นที่ทดสอบ (รอยบวมยกนูนมำกกว่ำ 1 มิลลิเมตร)
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ผิวหนังกระต่ำยทดสอบทุกตัวภำยในเวลำ 24 ชั่วโมง ดังแสดง

ในตำรำงที่ 8 ส�ำหรับกระต่ำยในกลุ่มควบคุมไม่เกิดปฏิกิริยำ

ใดๆ ต่อผิวหนัง แต่อย่ำงไรก็ตำม อำกำรทำงผิวหนังที่เกิดผื่น

แดงน้อยมำกในกำรทดสอบด้วยไขมันและน�้ำมันจำกเมล็ดเงำะ

หำยไปในเวลำ 48 ชั่วโมง เมื่อครบระยะเวลำทดสอบ 72 ชั่วโมง 

ไม่พบกำรระคำยเคือง หรืออำกำรผิดปกติใดๆ ต่อผิวหนังใน

กระตำ่ยขำวพันธุ์ Albino

ตำรำงที่ 8. ผลกำรตรวจอำกำรระคำยเคืองของผิวหนังกระต่ำยที่ได้รับกำรทำน�้ำมันจำกเมล็ดเงำะ

กระต่ำย               คะแนนกำรเกิดผื่นแดง                                         คะแนนกำรบวม

                         24 ชั่วโมง        48 ชั่วโมง          72 ชั่วโมง              24 ชั่วโมง          48 ชั่วโมง         72 ชั่วโมง

ควบคุม

1                       0                    0                    0                        0                    0                   0

2                       0                    0                    0                        0                    0                   0

3                       0                    0                    0                        0                    0                   0

ทดสอบ

1                       1                    0                    0                        0                    0                   0

2                       1                    0                    0                        0                    0                   0

3                       1                    0                    0                        0                    0                   0

หมำยเหตุ:  คะแนน  0 = ไม่เกิดผื่นแดง หรือกำรบวมที่ผิวหนัง 

                         1  = เกิดผื่นแดง หรือกำรบวมที่ผิวหนังน้อยมำก (แทบไม่ปรำกฏ) 

                         2  = เกิดผื่นแดง หรือกำรบวมที่ผิวหนังเล็กน้อย (¼ ของพื้นที่ทดสอบ)

                         3  = เกิดผื่นแดง หรือกำรบวมที่ผิวหนังเกิน ½ ของพื้นที่ทดสอบ (รอยบวมยกนูนประมำณ 1 มิลลิเมตร)

                         4  = เกิดผื่นแดง และเกิดกำรบวมไปทั่วพื้นที่ทดสอบ (รอยบวมยกนูนมำกกว่ำ 1 มิลลิเมตร) 
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4.  สรุปผล

กำรน�ำเทคโนโลยีกำรสกัดด้วยคำร์บอนไดออกไซด์

เหนือสภำวะวิกฤตมำประยุกต์ใช้กับเมล็ดเงำะ ได้ไขมัน น�้ำมัน 

และแป้ง พบวำ่ ไขมันและน�้ำมันจำกเมล็ดเงำะประกอบด้วย

กรดโอเลอิกเป็นหลัก และมีกรดไขมันชนิดอื่นเป็นส่วนใหญ่ 

ได้แก่ กรดปำล์มิติก กรดเบเฮนนิก กรดอะรำชิดิก และกรด 

สเตียริก แป้งจำกเมล็ดเงำะมีส่วนประกอบของคำร์โบไฮเดรตสูง 

ไขมันต�่ำ และโปรตีนในปริมำณใกล้เคียงกับแป้งสำลี จำกกำร

ประเมินควำมปลอดภัยในสัตว์ทดลอง พบว่ำ ค่ำพิษเฉียบพลัน

โดยกำรกิน (LD
50
)
 
ของน�้ำมัน ไขมัน และแป้งจำกเมล็ดเงำะ 

มำกกว่ำ 5, 5 และ 15 กรัม/กิโลกรัม ตำมล�ำดับ ไม่ก่อให้เกิด

กำรตำยแก่หนูทดลอง  ค่ำควำมเป็นพิษต่อผิวหนัง (LD
50
) ของ

น�้ำมันและไขมันจำกเมล็ดเงำะในหนูทดสอบมำกกว่ำ 2 กรัม/

กิโลกรัม กำรทดสอบกำรระคำยเคืองของน�้ำมันและไขมันจำก

เมล็ดเงำะ พบว่ำ ไม่ก่อกำรระคำยเคืองต่อผิวหนังในกระต่ำย

ทดสอบ น�้ำมัน ไขมันและแป้งจำกเมล็ดเงำะ ไม่ท�ำให้ทุกๆ สัตว์

ทดสอบตำย หรือเกิดอำกำรเป็นพิษใดๆ ตลอดระยะเวลำกำร

ศึกษำ ก่อนท�ำให้เสียชีวิตเมื่อสิ้นสุดกำรทดสอบ ผลจำกกำร

ตรวจสอบ สรุปได้วำ่น�้ำมัน ไขมัน และแป้งจำกเมล็ดเงำะสกัด

ด้วยคำร์บอนไดออกไซด์เหนือสภำวะวิกฤตมีควำมเป็นพิษต�่ำ

มำก กำรศึกษำนี้ให้ข้อมูลเบื้องต้นควำมปลอดภัยของน�้ำมัน  

ไขมัน และแป้งจำกเมล็ดเงำะ เพื่อกำรใช้ประโยชน์โดยพัฒนำ

เป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป อำทิ น�้ำมันและไขมันเมล็ดเงำะน�ำมำใช้

เป็นส่วนผสมในลิปแท่ง หรือรูปแบบอื่นๆ เช่น สบู่ กำรใช้แป้ง

เมล็ดเงำะเป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์อำหำร หรือพัฒนำขึ้นเป็น 

สตำร์ช
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ฉบับที่ 135 (เมษายน-มิถุนายน 2559)
สายสวาท พระค�ายาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

ปลูกพืชใช้น�้าน้อย ฝ่าวิกฤตภัยแล้ง

ในปี พ.ศ. 2558-2559 เป็นปีท่ีสถานการณ์น�้าของ

ประเทศไทยวิกฤตที่สุดเท่าที่เคยมีมา น�้าในเขื่อนหลักๆ ทุก

เขื่อน มีปริมาณน�้าในเข่ือนน้อยมากอย่างที่ไม่เคยปรากฏมา

ก่อน แม้จะมีฝนตกในหลายพื้นที่ แต่ไม่ใช่พื้นที่เป้าหมายที่จะ

ท�าให้น�้าไหลเข้าเขื่อน ปริมาณน�้าในระบบชลประทานเพื่อน�าไป

ใช้ทางการเกษตรจึงมีปัญหาถึงข้ันท่ีเรียกว่า “วิกฤต” เป็นเหตุ

ให้รัฐบาลต้องขอความร่วมมือเกษตรกรงดท�านาปรัง เพราะอาจ

เสี่ยงต่อผลผลิตเสียหาย ดังน้ัน เกษตรกรจึงควรที่จะหลีกเล่ียง

ไปปลูกพืชท่ีใช้น�้าน้อยกว่าการท�านาปรัง คือ พืชอายุสั้นหลาย

ชนิด เช่น พืชไร่ พืชผัก 

การปลูกแบบเขตชลประทานช่วงฤดูแล้งน้ีต่างจาก

สภาพการปลูกฤดูปกติ มีข้อที่ควรค�านึงถึงในเรื่องต่างๆ คือ

1. ชนิดของพืชที่จะปลูก ควรเป็นพืชที่ตรงตามความ

ต้องการตลาด ราคาผลิตผลได้ราคาดีและมีแหล่งรับซื้อ และเป็น

พืชที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในเขตที่ปลูก

2. ลักษณะพื้นที่ในการปลูกพืชฤดูแล้ง จ�าเป็นต้องอาศัย

น�้าชลประทานบ้างในระยะแรก ดังนั้น จึงควรปรับพื้นที่ให้เรียบ

ตั้งแต่ตอนท�านาและให้มีความลาดเทเล็กน้อย  จึงจะช่วยไม่ให้

น�า้ท่วมขังในแปลง เพราะจะท�าให้ผลผลิตลดลง

3. การเตรียมดิน ในสภาพดินนาที่ค่อนข้างจะเป็นดิน

เหนียว ในการเตรียมดินต้องค�านึงถึงความชื้นที่เหมาะสม หาก

เตรียมดินในช่วงที่มีความชื้นมากเกินไป ดินจะเป็นก้อนโต และ

หากดินแห้งไป จะเตรียมดินยากและไถได้ไม่ลึก

4. การใส่ปุ๋ย ในพื้นที่ท�านาอย่างต่อเนื่อง จะมีการทับถม

ของตะกอนและใส่ปุ๋ยเคมีในนาข้าว ดังน้ัน จึงไม่จ�าเป็นต้องใส่

ปุ๋ยอีกในการปลูกพืชบางชนิด แต่มีพืชบางชนิด เช่น ข้าวโพด  

ซึ่งตอบสนองต่อปุ๋ย จึงควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ให้เพียงพอต่อการ

เจริญเติบโต

5. การก�าจัดวัชพืช การปลูกพืชในสภาพนามักจะพบ

ปัญหา เรื่องการแพร่กระจายของวัชพืช จึงควรมีการป้องกัน

ก�าจัดให้ทันเวลา

ข่าวเทคโนโลยี 
ส�าหรับชาวชนบท
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6. การให้น�้า ควรค�านึงถึงความต้องการของพืช ในช่วงที่

อุณหภูมิสูง ไม่ควรปล่อยให้ขาดน�้าจนพืชเหี่ยวเฉา โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในระยะที่พืชออกดอกติดฝักไม่ควรอดน�้า เพราะจะ

ท�าให้ดอกร่วงไม่ติดฝัก ผลผลิตลดลงได้

7. ปริมาณน�้าที่พืชต้องการ ควรค�านึงถึงความต้องการ

ใช้น�้าของพืชท่ีปลูก โดยแสดงเป็นข้อมูลให้พิจารณาต่อไปนี ้

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการใช้น�้าในการท�านาจะแตก

ต่างกันมาก

8. ก่อนการตัดสินใจเลือกกิจกรรมการเกษตร ประการ

สุดท้ายการที่จะตัดสินใจท�ากิจกรรมอะไรเป็นเรื่องส�าคัญ ถ้าไม่

พิจารณาข้อมูลหรือทางเลือกต่างๆ ให้ดี อาจจะเกิดการสูญเปล่า

ทั้งเงินทุน เวลา หรือแรงงานท่ีลงทุนลงแรงไป มีข้อพิจารณา

ก่อนที่จะตัดสินใจ ได้แก่
- รายได ้ ประเมินถึงรายได ้ หรือก�าไรที่จะได ้รับ 

ความยาวนานของเวลาท่ีจะมีรายได้ ช่วงเวลาที่จะให้ผลผลิต
ออก หรืออื่นๆ 

- ตลาด พิจารณาถึงขนาด ลักษณะและการขยายตัว
ของตลาดเป็นตลาดภายใน หรือตลาดภายนอกท้องถิ่น ตลาด
ผูกขาด หรือตลาดเพื่อการส่งออก เป็นต้น รวมไปถึงอนาคต 
และเวลาการขยายตัว และอื่นๆ 

เอกสารอ้างอิง

กองบรรณาธิการ. 2558. ปลูกพืชใช้น�า้น้อยฝ่าวิกฤตภัยแล้ง. กสิกร, 88(6), หน้า 80-83.

แก้วประพาฬ, กุลดิลก. 2558. เลือกปลูกพืชให้ถูกในปีที่น�้าน้อย. กสิกร, 88(6), หน้า 50-54.

ลดการใช้น�า้ในภาคเกษตรกรรม : ปลูกพืชอายุสั้นในสภาวะแห้งแล้ง. 2559. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.environnet.in. 

       th/2014/?p=5287, [เข้าถึงเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2559].

- ความยากง่ายของการผลิต พิจารณาจากนิสัยและ
ความต้องการของพืช การดูแลรักษา และการใช้เทคโนโลยี
ต่างๆ (ท�าได้หรือไม่) การสนับสนุน การจัดหาพันธุ์พืช หรือ
ปัจจัยการผลิตต่างๆ

- ทุนและความพร้อม พิจารณาในเรื่องระยะเวลาต้นทุน
การผลิต ก�าไรที่ได้รับ และจุดคุ้มทุน และเกี่ยวกับความพร้อม
ของเกษตรกรผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมรวมถึงส่ิงแวดล้อม
ต่างๆ

- วิเคราะห์ความเสี่ยงของการลงทุน เพื่อใช้ตัดสินใน
การท�ากิจกรรมโดยอาศัยข้อมูล หรือทางเลือกที่มีทั้งหมด ว่ามี
ข้อดี ข้อเสียอย่างไร มีมากหรือน้อย แก้ไขได้หรือไม่ ถ้าท�าแล้วมี
ความเสี่ยงสูงหรือต�า่

- การตัดสินใจท�ากิจกรรมไม่ควรเจาะจงตัดสินใจท�า
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพียงอย่างเดียว ควรพิจารณาในรูป-
แบบเกษตรผสมผสาน หรือไร่นาสวนผสม เพื่อจะช่วยสนับสนุน
ทดแทนกันได้ 
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ปลูกกะหล�่าปลีในฤดูแล้งแบบอินทรีย์

กะหล�่าปลีเป็นผักท่ีอยู ่ในตระกูล Cruciferae มีชื่อ

วิทยาศาสตร์ว่า Brassicaoleracea var. capitata Linn.  

กะหล�่าปลีเป็นผักอายุประมาณ 2 ปี แต่นิยมปลูกเป็นผักอายุปี

เดียว คือ อายุตั้งแต่ย้ายปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 50-120 

วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู ่กับพันธุ ์ ปลูกได้ผลดีในช่วงเดือนตุลาคมถึง

มกราคม ถ้านอกเหนือจากช่วงนี้จะต้องเลือกพันธุ์ที่เหมาะสม 

กะหล�่าปลีใช้รับประทานส่วนหัว ซึ่งห่อเป็นปลี สามารถใช ้

รับประทานได้ทั้งสุกและดิบ เก็บไว้ได้นาน ประกอบอาหารได้

มากทั้งในสภาพสด สุก ดอง เค็มและแห้ง เป็นผักอุตสาหกรรม

ชนิดหนึ่ง ด้วยเหตุที่กะหล�่าปลีเป็นหัวแน่นกลม หรือค่อนข้าง

กลม   มีใบหุ้มชั้นนอกหลายชั้น จึงเหมาะในการบรรจุลัง บรรจุ

เข่งขนย้ายได้สะดวก จึงมีคุณสมบัติเหมาะในทางการค้ามาก

กะหล�่าปลีมีชนิดและพันธุ ์ ท่ี มีลักษณะแตกต่างกัน

มากมายหลายชนิด เริ่มจากสีมีตั้งแต่สีเขียวจนถึงสีแดงม่วง 

ลักษณะใบตั้งแต่ราบเรียบจนถึงขรุขระ เป็นคลื่น รูปหัวตั้งแต่

แบนจนถึงกลมเรียว และอายุการเก็บเกี่ยวตั้งแต่ ส้ันที่ สุด 

ประมาณ 50 วัน หลังย้ายกล้า จนถึงนานประมาณ 120 วัน หรือ

มากกว่าพันธุ์ที่มีสีเขียว ลักษณะหัวกลม เป็นพันธุ์ที่นิยมบริโภค

และพบเห็นกันมากที่สุด พันธุ์กะหล�่าปลีสามารถแบ่งได้เป็น 3 

ชนิดด้วยกัน คือ

1. กะหล�่าปลีธรรมดา มีความส�าคัญและปลูกกันมาก

ที่สุดทั้งในแง่ผักบริโภคสด ปรุงอาหารและแปรรูป โดยท่ัวไปมี

ความส�าคัญทางเศรษฐกิจมากกว่ากะหล�่าปลีชนิดอ่ืนๆ มี

ลักษณะหัวหลายแบบ ตั้งแต่หัวกลม หัวแหลม เป็นรูปหัวใจ 

จนถึงกลมแบนราบ มีสีเขียวจนถึงเขียวอ่อน เป็นพันธุ ์ที่ทน

อากาศร้อน อายุการเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ 50-60 วัน พันธุ์ที่

นิยมปลูกได้แก่ พันธุ์ลูกผสมต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีพันธุ์ผสมเปิด

อื่นๆ อีก เช่น พันธุ์โคเปนเฮเกนมาร์เก็ต และพันธุ์โกเดนเอเคอร์ 

เป็นต้น

2. กะหล�่าปลีแดง มีลักษณะหัวค่อนข้างกลม ใบมีสีแดง

ทับทิม ส่วนใหญ่มีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 90 วัน ต้องการ

อากาศหนาวเย็นพอสมควร เมื่อน�าไปต้มน�้าจะมีสีแดงคล�้า พันธุ์

ที่นิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์รูบี้บอล และพันธุ์รูบี้เพอเฟกชัน เป็นต้น

3. กะหล�่าปลีใบย่น เป็นกะหล�่าปลีที่มีผิวใบหยิกย่นและ

เป็นคลื่นมากกว่ากะหล�่าปลีธรรมดา ต้องการอากาศหนาวเย็น

ในการปลูก สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกับกะหล�่าปลี

ทั่วไป
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เอกสารอ้างอิง  

เกษตรนวัตกรรม. 2559. เดลินิวส์, 21 มกราคม, หน้า 22.

กะหล�่าปลี. 2559. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.thaikasetsart.com /กะหล�่าปลี, [เข้าถึงเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2559].

            

การปลูกกะหล�า่ปลีแบบอินทรีย์

กะหล�่าปลีเป็นพืชที่สามารถปลูกได้กับดินแทบทุกชนิด 

และดินที่ขึ้นได้ดี คือ ดินโปร่ง การปลูกกะหล�่าปลี สิ่งแรกที่

ต้องเตรียม คือ การเตรียมเมล็ดพันธุ์และการเตรียมแปลงเพาะ

เมล็ดพันธุ์

1. การเตรียมแปลงเพาะกล้านั้นท�าโดยการขุดไถดินให้

ลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร กว้าง 1 เมตร ยาวตามความ

ต้องการ ตากดินไว้ประมาณ 5-7 วัน

2. คลุกด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ย่อยดินให้ละเอียดพอ

สมควร

3. รดน�า้ให้ชื้นแล้วท�าการหว่านเมล็ดลงไป ควรพยายาม

หว่านเมล็ดให้กระจายบางๆ ถ้าต้องการปลูกเป็นแถวก็ควรจะ

ท�าร่องไว้ก่อนแล้วหว่านเมล็ดตามร่องท่ีเตรียมไว้คลุมด้วยฟาง

หรือหญ้าแห้งบางๆ

4. เมื่อกล้าออกใบจริงประมาณ 1-2 ใบ ก็ท�าการถอน

แยกต้นที่แน่น หรืออ่อนแอทิ้ง

5. เมื่อต้นกล้ามีอายุได้ประมาณ 25-30 วัน จึงย้ายปลูก

ในแปลงปลูกที่เตรียมไว้ โดยให้มีระยะปลูก 30-40 x 30-40 

เซนติเมตร การเตรียมพื้นท่ีการปลูกโดยการเตรียมดินลึก

ประมาณ 18-20 เซนติเมตร และไถตากดิน 5-7 วัน ใส่ปุ๋ย

อินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักให้มาก เพื่อปรับสภาพของดินและ

เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยเฉพาะในดินทรายและดิน-

เหนียว จากนั้น ย่อยผิวหน้าดินให้มีขนาดก้อนเล็ก แต่ไม่ต้อง

ละเอียดจนเกินไป ถ้าดินเป็นกรดควรใส่ปูนขาวเพื่อปรับสภาพ

ดินให้มีความเหมาะสมต่อการปลูก

6. การให้น�า้นั้น ควรให้น�้าอย่างสม�่าเสมอ โดยปล่อยไป

ตามร่องระหว่างแปลงประมาณ 7-10 วันต่อครั้ง ในเขตร้อนและ

แห้งแล้งจ�าเป็นต้องให้น�้ามากหน่อยในช่วงแรก เมื่อกะหล�่าปลี

เข้าปลีเต็มที่แล้วควรลดปริมาณน�า้ให้น้อยลง เพราะหากกะหล�่า-

ปลีได้รับน�้ามากเกินไปจะท�าให้ปลีแตกได้

7. การพรวนดินและก�าจัดวัชพืชในระยะแรกๆ ควร

ปฏิบัติบ่อยๆ เพราะวัชพืชจะเป็นตัวแย่งอาหารในดิน  รวมทั้ง

เป็นที่อาศัยของโรคและแมลง

8. แมลงศัตรูพืชส ่วนใหญ่จะเป็นหนอนใยผัก ซ่ึง 

สามารถป้องกันได้โดยการใช้สารสกัดจากสะเดา ท�าได้โดยน�า

เมล็ดในสะเดา 1 กิโลกรัม มาบดจนละเอียด แช่ในน�้า 20 ลิตร 

นาน 24 ชั่วโมง ก็จะได้หัวเชื้อ น�าหัวเชื้อนี้มาผสมน�้าในอัตรา 

ส่วน หัวเชื้อ 50-100 ซีซี ต่อน�้า 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่มทุก 

3-5 วัน สามารถก�าจัดหนอนใยผักได้ดี

8. อายุการเก็บเกี่ยวจะมีอายุประมาณ 50-60 วัน สนใจ

เข้าศึกษาแนวทางทางการปลูก หรือดูงานและรับข้อมูลได้ที่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

จ.เชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
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กองประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

ในส่วนของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มุ ่งด�าเนินวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ยางพารา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ

อย่างเป็นรูปธรรมดังนี้

การทดสอบและพัฒนาแผ่นยางรองรางรถไฟ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วว. ร ่วมมือกับส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) 

รีเสิร์ช จ�ากัด ด�าเนินโครงการ “เพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติโดยการ

ผลิตเป็นชิ้นส่วนใช้ในระบบราง”  โดยใช้วัสดุจากยางพาราเป็น

ส่วนประกอบในกระบวนการผลิต ภายใต้โครงการความร่วม-

มือนี้ วว. จะท�าการทดสอบและพัฒนาแผ่นยางรองรางรถไฟ

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นที่ปรึกษา

ในการจัดท�าระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบของบริษัท

ตามข้อก�าหนดมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025ในการทดสอบ

ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นยางราง

รถไฟ (rubber rail pads) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์

ที่มียางพาราเป็นองค์ประกอบ ซ่ึงจะน�าไปสู่การพัฒนาสูตร

ผลิตภัณฑ์ยางให้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศและเหมาะ

กับคุณภาพของยางพาราที่ผลิตได้ในประเทศไทย

ภายใต้โครงการนี้จะมีปริมาณการใช้ยางต่อหน่วย

ผลิตภัณฑ์ 175 กรัมต่อช้ิน คาดการณ์ว่าจะมีความต้องการ

ใช้ยางรองรถไฟ 3,334 ช้ินต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร ซึ่งจะมี

ปริมาณยางพาราที่น�ามาผลิตแผ่นยางรางรถไฟประมาณ 1,200 

ตันต่อระยะทาง 4,300 กิโลเมตร

เทคโนโลยี วว. เพิ่มมูลค่า

จากปัญหาราคายางพาราตกต�่าในปัจจุบัน ส่งผลให้รัฐบาลก�าหนดนโยบายและทิศทางการ

พัฒนาอุตสาหกรรมยางของประเทศให้มีศักยภาพในการผลิต การใช้ยางในประเทศ การแข่งขันในการ

ส่งออกสูงและมีมาตรฐานคุณภาพตามที่สากลก�าหนด ภายใต้การบริหารและการจัดการร่วมระหว่าง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร เพื่อน�ามาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย

ผ ล ผ ลิ ต ย า ง พ า ร า
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ด้วยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว วว. โดย ฝ่ายนวัตกรรม-

วัสดุ จึงได้ร่วมกับ บริษัท แฟชั่น แวลิว จ�ากัด ผู้ประกอบการ

ผลิตรองเท้า  ด�าเนินการวิจัยและพัฒนา โดยน�ายางพาราซึ่งเป็น

ผลผลิตที่มีอยู่ภายในประเทศมาพัฒนาเป็นเครื่องขึ้นรูปแผ่น

เสริมรองเท้าแบบเฉพาะราย เพื่อทดแทนการน�าเข้าท่ีมีราคา

หลายแสนบาท และสร้างธุรกิจด้านแผ่นเสริมรองเท้าเฉพาะ

รายส�าหรับผู้ที่มีลักษณะเท้าผิดรูป นักกีฬา และกลุ่มลูกค้าท่ี

ต้องการดูแลสุขภาพ   โดยการน�าน�้ายางยางพาราข้นมาพัฒนา

เป็นถุงแบบพิมพ์รอยเท้าพร้อมกับการพัฒนาเครื่องขึ้นรูป

ต้นแบบขึ้นจนส�าเร็จ ส�าหรับใช้ในการพิมพ์รูปแบบเท้าเฉพาะ

ของแต่ละบุคคล เพื่อใช้ในการท�าแผ่นเสริมรองเท้าให้เหมาะสม

สวมใส่ได้สบายและถูกสุขลักษณะในการเดินมีต้นทุนการผลิต

เครื่องถูกกว่าท้องตลาดถึง 75%  ทดแทนการน�าเข้าที่มีราคา

หลายแสนบาท รวมทั้งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดมูลค่าของน�้ายาง

ข้นได้ถึง 10 เท่าตัว

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากน�้ายางสด

- ถุงมือผ้าเคลือบยาง  มีคุณสมบัติป้องกันการบาดคม 

บาดเฉือนสามารถใช้ในงานทั่วไป งานเกษตรกรรม และงาน

ก่อสร้าง  ผลิตภัณฑ์มีทั้งชนิดหนาและชนิดบาง  น�้ายางช่วยเพิ่ม

ความทนทาน ผลงานของ วว. ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ยางได้มาก

ขึ้นกว่า 10 เท่าด้วยน�้ายาง 1 กิโลกรัม สามารถน�าไปเป็นวัตถุดิบ

ในการผลิตถุงมือผ้าเคลือบยางได้ถึง 30 คู่ ทั้งนี้ หากในอนาคต

สามารถขยายการผลิตไปสู่อุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องจักรแบบ

ต่อเนื่องที่มีก�าลังการผลิตเดือนละ 500,000 คู่ จะมีปริมาณการ

ใช้น�้ายางข้นต่อเดือนประมาณ 16.7 ตัน (คิดเป็นปริมาณน�้า-

ยางสด 33.4 ตัน)

เครื่องขึ้นรูปแผ่นเสริมรองเท้าเพื่อสุขภาพ

“ผลิตภัณฑ์แผ่นเสริมรองเท้า” ท่ีวางจ�าหน่ายในท้อง-

ตลาดทั่วไป จะใช้วิธีอัดข้ึนรูปจากแบบรอยเท้าตามขนาดเท้า

มาตรฐาน  ซึ่งจะเหมาะกับการใช้งานทั่วไป  ไม่สามารถน�ามา

ใช้งานกับผู้ที่เล่นกีฬาเฉพาะแต่ละประเภทได้ หรือผู้ที่ประสบ

ปัญหาด้านเท้าผิดรูป และผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มักเกิดแผลและ

เส้นประสาทอักเสบได้ง่าย ต่อมาจึงมีการพัฒนาเครื่องขึ้นรูป

แผ่นเสริมรองเท้าแบบเฉพาะรายขึ้น  ด้วยการน�ายางสังเคราะห์

ท�าเป็นถุงแบบพิมพ์รอยเท้า โดยมีขั้นตอนการท�างานคือ น�า

ฝ่าเท้ามาวางกดลงบนถุงแบบพิมพ์รอยเท้า จะท�าให้ผิวของถุง

แบบพิมพ์เกิดการยุบตัวตามรูปฝ่าเท้า เมื่อน�าแผ่นเสริมรองเท้า

ที่ผ่านการอบให้อ่อนตัว มาวางจะท�าให้แผ่นเสริมรองเท้าเกิด

รูปทรงตามแบบเท้าในเวลาที่รวดเร็ว แต่ด้วยเทคโนโลยีนี้เป็น

เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาจากต่างประเทศ ท�าให้ราคาเครื่องมือ

และถุงแบบพิมพ์รอยเท้าจึงมีราคาสูง และมีค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมบ�ารุงสูง เน่ืองจากมีต้นทุนการผลิตท่ีสูง ส่งผลต่อราคา

แผ่นเสริมรองเท้าแบบเฉพาะรายสูงตามไปด้วยท�าให้ประชาชน

ทั่วไปไม่สามารถซื้อหามาใช้ได้

- ที่นอนและหมอนยางพารา วว. ใช้เทคโนโลยีด้าน

นวัตกรรมวัสดุช่วยเพิ่มความนุ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยในอนาคต

คาดการณ์ว่าจะน�าผลิตภัณฑ์ไปใช้ในโรงเรียนอนุบาล 5,000 

แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะสามารถเพิ่มปริมาณการใช้น�้ายางข้น

ประมาณ 3,500 ตัน  (คิดเป็นปริมาณน�้ายางสด 7,000 ตัน)
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การปลูกพืชแซมในสวนยางพารา

วว. ได้ทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจในแปลงทดลองช่วง

ที่ต้นยางพารามีขนาดเล็กอายุประมาณ 1-2 ปี ซ่ึงการปลูก

พืชแซมในสวนยางพารามีหลายชนิดและต้องเป็นพืช ซึ่งมี

ระบบรากท่ีไม่ไปรบกวนการเจริญเติบโตของยางพารา โดยควร

พิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพในแต่ละท้องถิ่น (สภาพดินและ

ภูมิอากาศ) ควรมีระบบน�้าพอเพียง และต้องเป็นพืชที่ตลาดมี

ความต้องการพอสมควร

ท้ังน้ี วว. ได้ทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจจ�านวน 2 ชนิด  

ได้แก่  กล้วยหอมทอง  และต้นจ�าปาทอง ที่สหกรณ์กองทุนสวน-

ยางทรัพย์ทวี จ�ากัด  อ�าเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

เพื่อเป็นพืชแซมในสวนยางพารา สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอีก

ทางหนึ่ง โดยมีระยะเวลาทดลองโครงการ 1 ปี (ปีงบประมาณ  

2559) นอกจากการปลูกพืชแซมในสวนยางพาราแล้ว วว. ยัง

ได้บูรณาการงานวิจัยอื่นๆ เข้าไปแก้ปัญหาในพื้นที่ดังกล่าวด้วย 

ได้แก่  การใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อเพิ่มผลผลิต การควบคุม

การเกิดโรคในสวนยางพารา เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวกล้วย-

หอมทอง การแปรรูปอาหารจากผลผลิตกล้วย  เป็นต้น 

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงส�าหรับยางพารา

วว. ด�าเนินการวิจัยและพัฒนากระบวนการหมักปุ ๋ย

โดยใช้วัตถุดิบที่มีมากในแต่ละชุมชนมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ อัน

ได้แก่ มูลสัตว์ ของเหลือใช้จากผลิตผลการเกษตร ของเหลือ

ใช้จากอุตสาหกรรม เช่น กากทะลายปาล์ม กากตะกอนอ้อย 

เป็นต้น โดยน�าวัตถุดิบดังกล่าวมาหมักตามกรรมวิธี วว. จนได้

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง จากนั้น วว. จะน�าปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าวมา

ผสมกับแม่ปุ๋ยเคมีตามผลวิเคราะห์ดิน แล้วน�ามาค�านวณเพื่อให้

ได้ปริมาณธาตุอาหารตามความต้องการของยางพาราในแต่ละ

พื้นที่

ปุ ๋ ยอินทรีย ์ คุณภาพสูง 

วว. มีคุณสมบัติในการบ�ารุงทั้งต้น

ยางพาราและบ�ารุงดิน ท�าให้ต้นยางพารา

เจริญงอกงามดี ให้ผลผลิตสูง ช่วยลดรายจ่าย 

เพิ่มรายได้ และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน

อันจะส่งผลถึงการเกษตรที่ยั่งยืนในอนาคตถึงแม้

ราคายางจะตกต�่า แต่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต

ปุ๋ยอินทรีย์ วว. ก็ยังคงสามารถด�ารง

อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ วว. ได้ด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา จน

สามารถด�าเนินการผลิตปุ๋ยจนประสบผลส�าเร็จ ได้แก่ 

1. กลุ่มเกษตรกรอ�าเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

2. กลุ่มเกษตรกรอ�าเภอศรีวิไล  จังหวัดหนองคาย

3. กลุ่มเกษตรกรอ�าเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร

4. กลุ่มเกษตรกรอ�าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

5. กลุ่มเกษตรกรอ�าเภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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อะไรคือแรงบันดาลใจให้เด็กเรียนวิทยาศาสตร์
...จากค�าถามสัมภาษณ์สอบเข้ามหาวิทยาลัย 

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในฉบับนี้ บรรณาธิการได้รับค�าถามจากน้องโรงเรียนสวน-

กุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ที่จบการศึกษา ม. 6 แล้วสามารถ

สอบเรียนต่อเข้าในคณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยของ

รัฐแห่งหนึ่งได้ สอบถามบรรณาธิการ ถึงแนวทางการตอบ

ค�าถามสัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัยแห่งน้ัน ซ่ึงถามว่า นักเรียนมี

เหตุการณ์หรือประสบการณ์ใดท่ีท�าให้อยากเรียนวิทยาศาสตร์ 

จากแนวค�าถามจะเห็นว่า มีการเชื่อมโยงการเรียนวิทยาศาสตร์

เข้ากับเหตุการณ์หรือประสบการณ์ในชีวิตของนักเรียน เพื่อ

ที่จะดูว่า นักเรียนได้เคยมีส่วนร่วมอันใดกับกิจกรรมทางด้าน

วิทยาศาสตร์บ้าง ไม่ใช่การตอบแต่เพียงลอยๆ เป็นค�าตอบแบบ 

ทั่วๆ ไป ซึ่งใครๆ ที่เตรียมตัวมาดี อาจจะตอบให้สวยหรูอย่างไร

ก็ได้ แต่ในค�าถามนี้ มุ่งเน้นให้นักเรียนเล่าถึงประสบการณ์ของ

ตนเองด้วย ที่ท�าให้มีความประทับใจ จนเป็นแรงบันดาลใจอยาก

เรียนวิทยาศาสตร์ ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

อาจเป็นในลักษณะ เช่น การได้เคยท�าโครงงานทางวิทยาศาสตร์ 

การไปดูนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ การได้พบกบับคุคลทีม่ชีือ่-

เสียงทางวิทยาศาสตร์ เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักทดลอง นักวิจัย

ค้นคว้า เป็นต้น ประสบการณ์เหล่าน้ี ล้วนสามารถสร้างแรง

บันดาลใจ ที่ท�าให้น้องๆ อยากเรียนวิทยาศาสตร์ นอกจากนั้น 

ความประทับใจที่น้องๆ มีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ อาจจะตอบ

ได้ว่า เพราะเห็นประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ที่มีความเกี่ยวพัน

กับชีวิตมนุษย์ อย่างแยกไม่ออก เช่น 

1) วิทยาศาสตร์ให้ความรู้ ท�าให้คนมีเหตุผล ไม่งมงาย 

ไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆ แต่คิดเป็นหลักการ เป็นระบบ รู้จักสงสัย 

ตั้งค�าถามกับส่ิงที่อยู่รอบตัว เช่น ท�าไมท้องฟ้าเป็นสีฟ้า ท�าไม

น�้าทะเลจึงเค็ม ท�าให้คนเรารู้จักคิด หรือใช้ความคิด คิดได้ด้วย

ตนเอง  ได้ลองผิด ลองถูก ได้ฝึกทักษะของการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากส่ิงต่างๆ เพราะการตอบข้อสงสัยที่ดี จะต้องมีการ

รวบรวมข้อมูลมาสรุปอย่างรอบด้าน ไม่ใช่เพียงแค่ค้นคว้าจาก 

Google เท่านั้น

 2)  วิทยาศาสตร์ช่วยจุดประกายความคิด ท�าให้คนเกิด

ความคิดสร้างสรรค์ หรือคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา ท้ังเรื่องเล็กๆ 

น้อยๆ และปัญหาใหญ่ๆ ระดับประเทศ ระดับโลก เช่น ท�าให้มี

การทดลองค้นคว้า วิจัย เกิดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมขึ้นมา ที่เป็น

ความล�้าสมัย หรือได้สิ่งที่มีความทันสมัย สะดวกสบาย อ�านวย

ความสะดวกให้กับชีวิต นอกจากน้ัน ยังเป็นวิชาท่ีสอนให้คน

เราหรือเด็กๆ มีความอดทน มีความเพียร เพราะการค้นคว้า

วิจัยต้องใช้เวลา ไม่สามารถส�าเร็จได้ในช่ัวข้ามคืน ท�าให้คนรู้จัก

การแก้ปัญหา เพื่อเอาชนะอุปสรรคต่างๆ เพราะการวิจัยอาจ

ล้มเหลว ครั้งแล้วครั้งเล่า และผู้วิจัยต้องมั่นใจจริงๆ จึงสามารถ

สรุปผลได้

3) วิทยาศาสตร์ท�าให้ชีวิตมนุษย์มีความมั่นคงปลอดภัย 

เช่น วิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ การกีฬา ความรู ้จาก

วิทยาศาสตร์ด้านนี้ มีส่วนท�าให้มนุษย์มีอายุยืนยาวขึ้น เพราะ

การดูแลสุขภาพ ท�าให้คนเรามีสุขภาพดีขึ้นอย่างแน่นอน

ดร.นฤมล  รื่นไวย์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

35  หมู่ที่ 3  เทคโนธานี  ต�าบลคลองห้า  อ�าเภอคลองหลวง  

จังหวัดปทุมธานี  12120

เย่ียมโต๊ะ บก.
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 อีกค�าถามหนึ่ง ที่น่าสนใจ คือ แนวทางในการประกอบ

อาชีพในอนาคต เมื่อส�าเร็จการศึกษา ดูเหมือนว่าในปัจจุบัน 

การส�าเร็จการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ จะสามารถประกอบ

อาชีพได้หลากหลาย เช่น น้องๆ อาจไปเป็นนักวิจัยค้นคว้า

ด้านพลังงานทางเลือก หรือไปเป็นนักอนุรักษ์พืชและสัตว์ หรือ

ท�าการวิจัยทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับการเยียวยารักษาโรค

 ในภาพกว้าง การเป็นนักวิทยาศาสตร์สามารถมีส่วนใน

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศชาติในองค์รวมได้ คือ

การได้ใช้ความรู้ในการท�างาน เพื่อให้เกิดผลกระทบที่ดีกับสังคม

และประเทศชาติ ซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับการ

ท�างานในชีวิตประจ�าวันได้ทุกแง่มุม

นอกจากน้ัน ยังมีค�าถามสัมภาษณ์ที่น ่าสนใจ คือ 

นกัเรียนเคยท�ากจิกรรมอะไร ทีค่ดิว่าเป็นสิง่ท้าทายส�าหรบัตวัเอง

ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ สังคม หรือบันเทิง ส�าหรับค�าถามนี้ 

นักเรียนแต่ละคน คงจะต้องมองย้อนกลับไปส�ารวจว่า ตนเองมี

ความสามารถอะไร หรือมีทักษะอะไรท่ีใช้ไปในการท�ากิจกรรม

ด้านต่างๆ จะเห็นว่า ไม่จ�าเป็นต้องเป็นเด็กที่เรียนเก่ง หรือดีเด่น

ในทางวิชาการเท่านั้น แต่กิจกรรมทางสังคมและบันเทิงก็มีความ

ส�าคัญกับการเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตเช่นเดียวกัน ซึ่งน้องๆ ก็

ควรตอบให้ได้ด้วยว่า กิจกรรมแต่ละด้านที่เป็นความท้าทายน้ัน 

ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรกับใครบ้างนอกจากตัวเอง

ค�าถามข้อสุดท้าย มหาวิทยาลัยจะให้ผู้ตอบได้ส�ารวจ

ความคิดของตนเองว่า ชอบวิทยาศาสตร์แนวไหน และอนาคต

อยากเรียนอะไร  ซึ่งค�าตอบนี้ ถ ้าน้องๆ สอบติดได้คณะ

วิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยไหน ก็ควรเข้าไปดูเว็บไซต์ของ

คณะนั้น แล้วดูว่า เขาเปิดสอนหลักสูตรอะไรบ้าง เรามีความ

สนใจวิชาเอกด้านไหน ชอบวิชาอะไร ก็ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่ม-

เติม เท่านี้ คิดว่า การตอบค�าถามสัมภาษณ์ของน้องๆ ก็คงจะ

ให้ค�าตอบที่น่าประทับใจกับคณะกรรมการที่สอบสัมภาษณ์ค่ะ 

เพราะเราได้มีการเตรียมความพร้อมมาก่อนที่จะไปเข้าห้องสอบ

สัมภาษณ์ 

บรรณาธิการคิดว ่ า  ค� าถามที่ เกี่ ยวกับการเรียน

วิทยาศาสตร์น้ี คงจะเป็นประโยชน์กับน้องๆ บ้าง อย่าลืมนะ

คะ การเรียนให้เก่งและประสบความส�าเร็จในชีวิต ไม่ได้อยู่แต่

ภายในห้องเรียนอย่างเดียว แต่เราต้องเก่งให้รอบด้าน ท้ังเรื่อง

วิชาการและการสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง ต้องมีทักษะความ

สามารถที่หลากหลายที่เรียกว่า Multi-tasking skills จึงจะ

ท�าให้เราท�างานได้อย่างมีความสุข ได้รับการยอมรับ และก้าวไป

พร้อมกับความเรียกร้องต้องการของสังคมยุคปัจจุบัน 
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