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จากกองบรรณาธิการ

เลิฟ@เฟิสต์ไซน์
: ข้าวกับคนไทย...สู่งานวิจัยและพัฒนา

คุยเฟ่ืองเรื่องวิทย์
:  งานบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเป็น

 ระบบครบวงจร และมีมาตรฐานสากล บทสัมภาษณ์ 

 นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม

มุมไอที 
:  แลไปข้างหน้า

วิทย์แอนด์เวิลด์
:  ประเทศไทยควรส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชัน

 ส�าหรับผลิตความร้อนและไฟฟ้าในระดับอุตสาหกรรม 

 ชุมชน หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กต่อไปหรือไม่ 

ท่องโลกสมุนไพร
:  ก้นจ�้า สมุนไพรไทย...ของดีที่มีอยู่ 

จัตุรัสความรู้
:  การประกันคุณภาพผลการทดสอบด้วยวิธีการเปรียบเทียบ 

 ระหว่างห้องปฏิบัติการ (Quality Assurance Using    

 Inter-laboratory Comparisons)

: มารู้จักกับกรดไขมันชนิด “ทรานส์”    

วิทย์แกเลอรี 
:  การเร่งการเจริญเติบโตมะเขือเทศให้ผลใหญ่ 

 ด้วยสเปรย์อนุภาคนาโน

:  ชาวอินโดนีเซียและเอเชียแปซิฟิกตื่นตาตื่นใจ “สุริยุปราคา 

 เต็มดวง”

:  วิธีการใหม่ๆ ท�าให้ “น�า้แข็งไหลออก” ง่ายขึ้น

:  เพิ่มพลังงานจากการเคลือบผิวสมาร์ตโฟน

คิด(ส์)คิดวิทย์ 
:  การหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตอิฐเปลือก 

 ทุเรียน

เกร็ดเทคโน

:  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 

ไดอารีแวดวงวิทย์ 
:  สรุปการสัมมนา เรื่อง “การใช้งานอินเทอร์เน็ต

 ให้มีความปลอดภัย” 

ปกโดย... ดุรงค์ฤทธิ์  สุดสงวน
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แกะกล่องงานวิจัย 
:  การทดสอบวัตถุกันเสียพาราเบนในซอสถั่วเหลือง

 โดยใช้เทคนิค Isotope dilution mass 

 spectrometry (IDMS) : ผลจากการเข้าร่วมเปรียบ- 

 เทียบผลการวัด APMP.QM-S8/APMP.QM-P28

ข่าวเทคโนโลยีส�าหรับชาวชนบท

:  ยกท้องร่องสร้างเนินดินท�าการเกษตรแบบยั่งยืน

 สไตล์ชาวตะวันตก

นานานิวส์
:  53 ปี แห่งการสถาปนา วว. We  are  a  part  of

   your  success : เราคือส่วนหนึ่งของความส�าเร็จ 

 ของท่าน 

เยี่ยมโต๊ะ บก.
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

บทความทุกเรื่องที่ลงพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนตัว

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

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

  รัฐบาลชุดปัจจุบัน มุ่งมั่นเดินหน้าการสร้างสรรค์ประเทศ

ให้เจริญรุ่งเรือง โดยอาศัยการนำาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็น

กลไกสำาคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ 

นอกจากน้ัน ยังมุ่งส่งเสริมการเกิดธุรกิจรายใหม่ (startup) และ

การนำาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT มาเป็นเครื่องมือในการนำา

พาประเทศก้าวไปสู่สังคมดิจิทัล ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี จึงเร่งดำาเนินการในการปลุกกระแสสร้างความรู้ความ

เข้าใจถึงรูปแบบและจุดเด่นเฉพาะของธุรกิจเริ่มต้นหรือ Startup 

และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ทั้งในกรุงเทพมหานคร

และภูมิภาค โดยมีเป้าหมายสำาคัญคือ การบูรณาการ หน่วยงาน

รัฐ เอกชน ที่มีส่วนสนับสนุน ส่งเสริมการขับเคลื่อน Startup & 

Digital Thailand ให้มาร่วมมือกันอย่างจริงจัง ในการนี้ สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ก็พร้อมพัฒนา

องค์กรเพื่อเข้าร่วมในขบวนขับเคลื่อนครั้งนี้ 

 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับน้ี จึงขอเสนอบท

ความเด่นๆ ประจำาฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับการทำางานของรัฐบาล 

ได้แก่ เรื่อง ข้าวกับคนไทย...สู่งานวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นงานวิจัยด้าน

ข้าวของ วว.  อีกทั้ง เรื่องเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชัน ซึ่งกล่าวถึงบทบาท

ของ วว. กับเทคโนโลยีพลังงาน และยังมีงานวิจัย เรื่อง การทดสอบ

วัสดุกันเสียพาราเบนในซอสถั่วเหลือง ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาคอาหารของ

ไทย และอีกเรื่องหน่ึงที่สำาคัญและเป็นประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรม

อย่างจริงจัง คือ บทสัมภาษณ์ นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการ

อุตสาหกรรม ของ วว. ซึ่งจะมากล่าวถึง งานบริการทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเพื่อภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจร 

 เรื่องราวเหล่านี้ จะทำาให้ท่านมั่นใจว่า วว. พร้อมจริงๆ ที่จะ

ก้าวไปในขบวนขับเคลื่อนประเทศไทย

             ดร. นฤมล รื่นไวย์

            editor@tistr.or.th

จากกองบรรณาธิการ
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ศิริสุข  ศรีสุข 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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ข้าวกบัคนไทย ผกูพนักนัมาตัง้แต่แรกเกดิ ตราบจนสิน้ลม

หายใจ เพราะเรารบัประทานข้าวเป็นอาหารหลัก ดงันัน้ ในฐานะ

ที่ผู้เขียนเป็นคนไทยและรับประทานข้าวทุกวัน จึงนับว่าโชคดี

และขอบคณุโอกาสทีผ่่านเข้ามา ทีท่�าให้ผูเ้ขยีนได้มโีอกาสไปร่วม

งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจ�าปี 2559 เมื่อวันที่ 3-5 

มิถุนายน 2559 ณ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

อธิบดีกรมการข้าว นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ได้กล่าวในวันแถลง

ข่าวการจัดงานว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 

มิถุนายน 2552 เห็นชอบให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วัน

ข้าวและชาวนาแห่งชาติ” เนื่องจาก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2489 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 พร้อม

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 องค์ปัจจุบัน ได้

เสดจ็พระราชด�าเนนิทอดพระเนตรการท�านาข้าวทีอ่�าเภอบางเขน 

และทอดพระเนตรกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท้ังนี้ ได้

ทรงหว่านข้าวด้วยพระองค์เองในแปลงนา เกษตรกลาง บางเขน  

ดังนั้น จึงถือเป็นวันส�าคัญและเป็นสิริมงคลยิ่งต่อวงการข้าวและ

ชาวนาไทย เพื่อเป็นการร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงให้ความส�าคัญต่อชาวนาและข้าว

ไทย พร้อมทัง้ให้ความส�าคญัต่อข้าวทีห่ล่อเล้ียงชวีติคนไทยตลอด

มา นอกจากนี้ ยังเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญก�าลังใจให้

แก่ชาวนาไทย ซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ ในฐานะ

ผู้ผลิตอาหารหลักให้กับประชาชนในประเทศ (เดลินิวส์ 2559)

ข้าวกับคนไทย...สู่งานวิจัยและพัฒนา
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สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็

พระราชด�าเนนิไปทรงเปิดงาน วนัข้าวและชาวนาแห่งชาต ิประจ�า

ปี 2559 ช่วงพิธีเปิด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-

ราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังแท่นพิธี เพื่อทรงโรยข้าวเปลือกเปิดงาน 

ขณะที่ทรงโรยข้าวเปลือก ได้มีรวงข้าวงอกออกมาจากแท่น เป็น

รวงข้าวสีทองอร่ามท่ีสวยงาม นับว่าเป็นพิธีเปิดที่สวยงามและ

ประทับใจแก่พสกนิกรอย่างผู้เขียน

บรรยากาศภายในงาน ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ

ร่วมใจ พัฒนาข้าวและชาวนาไทยฝ่าภัยแล้ง” ประกอบด้วยการ

จัดนิทรรศการต่างๆ เช่น นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนิทรรศการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ

และเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้าว รวมทั้งเวทีเสวนา

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้าว ผู้เขียนขอสรุปเรื่องราวต่างๆ จาก

ที่ได้ไปร่วมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจ�าปี 2559  ดังนี้ 
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ค�าว่า “ข้าว” นั้น แต่เดิมภาษาไทยเรียกว่า “เข้า” ดังใน

ศลิาจารกึพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช กล่าวว่า “ในน�า้มปีลา ในนา

มีเข้า” ส่วนศิลาจารึกหลักอื่นๆ สมัยสุโขทัยก็จารึกค�าว่า “เข้า” 

เช่นกนั หรอืพงศาวดารฉบบัหลวงประเสรฐิทีเ่ขยีนในสมยัสมเดจ็

พระนารายณ์ก็เขียน ค�าว่า “เข้า” แม้กระทั่งสมัยรัชกาลที่ 7 ก็

ยังใช้ค�าว่า “เข้า” ส�าหรับหลักฐานที่แสดงว่ามีการเปลี่ยนค�าว่า 

“เข้า” เป็นค�าว่า “ข้าว” นั้น ยังไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัด 

การท�านา หรือการปลูกข้าว เป็นวัฒนธรรมไทยที่สืบต่อ

กนัมาแต่โบราณ การท�านาในอดตีต้องพึง่พาธรรมชาต ิชาวนาจงึ

ให้ความส�าคัญและเคารพธรรมชาติ ท�าให้มีพิธีกรรมและความ

เชื่อมากมายในทุกขั้นตอนของการผลิตข้าว มีทั้งพิธีกรรมส่วน

ครอบครัว และส่วนชุมชน ส่วนชุมชนที่พระมหากษัตริย์และ

ราชการจัดขึ้น เพื่อเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมทางจริยธรรม ผูก

จิตวิญญาณของคนไทยไว้กับข้าวจนเกิดเป็นวัฒนธรรม ส�าหรับ

พิธีกรรมที่เกี่ยวกับข้าวมีความส�าคัญกับชาวนามาก เพราะ

เกีย่วข้องกบัการท�ามาหากนิเลีย้งชีพ พธิกีรรมข้าวจดัขึน้ต่อเนือ่ง

ตามล�าดบั ตัง้แต่การปลกูข้าว โดยช่วงทีส่�าคญัทีสุ่ดจะอยูร่ะหว่าง

หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและก่อนเริ่มฤดูกาลใหม่ ซึ่งชาวนาจะ
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ประกอบพิธีกรรมข้าว 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) พิธีกรรมก่อนการเพาะ

ปลกู มวีตัถปุระสงค์เพือ่บวงสรวง บชูาสิง่ศกัดิส์ทิธิห์รอืบรรพบรุษุ  

ให้คุ้มครองป้องกันภัยอันตราย ให้มีความสวัสดี มีความอุดม

สมบรูณ์ ขอโอกาสและความเชือ่มัน่ในการด�ารงชวีติในรอบปีนัน้ๆ 

เช่น พิธีเลี้ยงขุนผีขุนด�า้ พิธีแห่นางแมว เทศน์พญาคันคาก สวด

คาถาปลาช่อน พธิป้ัีนเมฆ พธิบีญุบัง้ไฟ และพธิบีญุซ�าฮะ เป็นต้น 

2) พิธกีรรมช่วงเพาะปลกู มเีป้าหมายเพือ่บวงสรวง บนบาน บอก

กล่าวฝากฝังสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้าว  หรือการเพาะปลูกแก่เทพเจ้า

หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอให้การเพาะปลูกข้าวด�าเนินไปได้ด้วยดี เช่น 

พิธีแรกนาไถ พิธีเลี้ยงผีตาแฮก ตกกล้า พิธีแรกนาด�า พิธีปักข้าว

ตาแฮก และพิธีปักตาแฮก เป็นต้น 3) พิธีกรรมเพ่ือการบ�ารุง

รักษา เพื่อให้ข้าวงอกงาม ปลอดภัยจากสัตว์ต่างๆ พิธีกรรมจัด

ขึน้ช่วงระหว่างเพาะปลกูจนกระทัง่เกบ็เกีย่ว เช่น พธิไีล่น�า้ พธิปัีก

ตาเหลว พิธีสวดสังคหะ พิธีรับขวัญแม่โพสพ พิธีไล่หนู ไล่นก ไล่

เพลีย้ ไล่แมลง และอืน่ๆ โดยใช้น�า้มนต์ ผ้ายนัต์ ภาวนาโดยหว่าน

ทราย หรือเครื่องราง เป็นต้น และ 4) พิธีกรรมเพื่อการเก็บเกี่ยว 

ฉลองผลผลติ เพือ่ให้ได้ผลผลติมาก และเพือ่แสดงความอ่อนน้อม

กตัญญูต่อข้าว พิธีกรรมจัดขึ้นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว เช่น พิธีรวบ

ข้าว พธิแีรกเกีย่วข้าว พธิเีชิญขวญัข้าว พธิวีางข้าวต่างน�า้ พธิปีลง

ข้าว พิธีขนข้าวขึ้นยุ้ง และพิธีเปิดยุ้ง เป็นต้น 

แท้จริงแล้วชาวนาไทยสมัยก่อน คือ นักวิจัยการเกษตร

รุ่นแรก เพราะเป็นผู้คัดเลือกปรับปรุงพันธุ์ให้เหมาะกับการเพาะ

ปลูกในแต่ละท้องถิน่ เริม่จากข้าวป่า ซึง่เป็นแหล่งพนัธกุรรมชัน้ดี

ในการปรบัปรงุพนัธุข้์าว โดยเฉพาะการสร้างพนัธุใ์ห้ต้านทานโรค

และแมลง หรือทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ เพราะธรรมชาติ

ของป่าจะใช้เวลาฟูมฟักตัวเองนานแรมปี เพื่อความอยู่รอด หาก

เมล็ดข้าวป่าร่วงสู่ดินในสภาพที่ไม่เอื้ออ�านวย ก็จะสามารถอยู่

ในดินได้นานเกือบปี เพื่อเฝ้ารอการมาของฝน จนกระทั่งในสมัย     

รชักาลที ่5 ประเทศไทยส่งข้าวไปขายในยโุรปผ่านทางบรษิทัของ

อนิเดยี แต่กลบัมข่ีาวว่า ข้าวไทยสูข้้าวอนิเดยีไม่ได้ เพราะข้าวไทย

เมล็ดแตกหัก แต่ข้าวอินเดียเมล็ดยาวสวยกว่า ดังนั้น รัชกาลที่ 5 

จึงทรงตั้งข้อสังเกตว่า ชาวนาไทยอาจปลูกข้าวหลายพันธุ์เกินไป 

ไม่มีการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ รัชกาลที่ 5 จึงทรงมีพระราชด�าริให้

ชาวนาน�าพันธุ์ข้าวพื้นเมืองมาประกวด จึงจัดให้มีการประกวด

พันธุ์ข้าวเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2450 ที่อ�าเภอธัญบุรี พันธุ์ข้าว

ที่น�ามาประกวด ทางการได้น�ามาปลูก เพื่อคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่

มีคุณภาพดี จนได้เป็นข้าวพันธุ์แนะน�าให้เกษตรกรปลูก ซึ่งพันธุ์
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ข้าวชดุแรกทีแ่นะน�าให้ปลกู เมือ่ พ.ศ. 2479 คอื ข้าวพวงเงนิ ข้าว

ทองระย้าด�า ข้าวน�า้ดอกไม้ และข้าวพันธุ์ปิ่นแก้ว และข้าวพันธุ์

ป่ินแก้วนีเ่อง เป็นสายพนัธุข้์าวหนกั (ข้าวนาปี) ทีไ่ด้รบัรางวลัชนะ

เลิศในงานประกวดข้าว World ’ s Grain Exhibition ประเทศ

แคนาดา เมื่อปี พ.ศ. 2479 

ในปัจจบุนั ข้าวของไทยทีส่ร้างชือ่เสยีงให้กบัประเทศและ

เป็นที่รู้จักของคนท่ัวโลก คือ ข้าวหอมมะลิ คงไม่มีใครปฏิเสธ

ถึงความหอม นุ่ม อร่อย และกลิ่นกรุ่นที่เป็นเอกลักษณ์ ดังเช่น

สุภาษิตจีนที่ได้กล่าวถึง “อาหาร 4 อย่าง ที่ต้องกินก่อนตาย ถึง

จะมิอายฟ้าดิน นั่นคือ หอยเป๋าฮื้อ รังนก หูฉลาม และข้าวหอม

มะลขิองไทย” จากสภุาษติดงักล่าว ส่งผลให้ข้าวหอมมะลขิองไทย

เป็นสินค้าประเภทข้าวในระดับพรีเมียมของโลก ถึงแม้ว่าหลาย

ประเทศได้พยายามคดิค้นปรบัปรงุพนัธุข้์าว เพือ่มาแข่งขนักบัข้าว

หอมมะลิของไทย แต่ก็ยังไม่สามารถท�าให้ได้คุณภาพเทียบเท่า

ข้าวหอมมะลิ ซ่ึงมีเอกลักษณ์เฉพาะท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ

จากลักษณะภูมิประเทศ และสุดยอดพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิใน

ประเทศไทย คือ ทุ่งกุลาร้องไห้ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 

สรุนิทร์ มหาสารคาม ศรษีะเกษ และยโสธร มงีานวจิยัทีส่นบัสนนุ

ว่า ทุง่กลุาร้องไห้ คอื พืน้ทีท่ีด่ทีีส่ดุในการปลกูข้าว นัน่คอื มกีารท�า

วจิยัโดยใช้เมลด็พนัธุข้์าวหอมมะลจิากแหล่งเดยีวกนั แต่แยกปลูก

ในพื้นที่แตกต่างกัน เช่น ภาคกลาง ภาคใต้ พบว่า ข้าวหอมมะลิ

ที่ปลูกในทุ่งกุลาร้องไห้ มีปริมาณสารหอมมากที่สุด นั่นคือ กลิ่น

ของข้าวหอมมะลิน่ันเอง หลายท่านอาจเข้าใจผิดว่า คือ กล่ิน

ของดอกมะลิ แต่จริงๆ แล้ว สารที่ท�าให้เกิดกลิ่นหอมในข้าว คือ 

สารหอมระเหยที่มีชื่อว่า 2-acetyl-1-pyrroline หรือเรียกสั้นๆ 

ว่า สาร 2AP และสารนี้เป็นสารเดียวกับที่พบในใบเตย และดอก

ชมนาด ส่วนข้อสันนิษฐานว่า ท�าไมจึงเรียกข้าวหอมมะลิ น่าจะ

เกิดจากสีของข้าว เมื่อหุงสุกแล้ว มีสีขาวราวกับดอกมะลินั่นเอง

มีค�าถามเกิดขึ้นว่า ท�าไมทุ่งกุลาร้องไห้จึงเป็นแหล่งปลูก

ข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุด ค�าตอบ คือ เนื่องจากในอดีตบริเวณนี้ คือ 

ท้องทะเลโบราณ ท�าให้มเีกลอืละลายปนอยูใ่นดนิค่อนข้างสงู บาง

ช่วงมหีนิเกลอืหนาถงึ 250 เมตร เฉพาะดนิชัน้บนเป็นดนิร่วนปน

ทราย สภาพเป็นกรดปานกลาง ดนิชัน้ล่างบางช่วงเป็นดนิเหนยีว

ปนทราย สภาพเป็นดินจืดไม่มีแร่ธาตุ และอาหารที่จะช่วยหล่อ

เล้ียงต้นไม้ให้เจริญเติบโตได้ นอกจากนี้ สภาพอากาศของทุ่ง

กลุาร้องไห้กเ็ป็นทุง่หญ้าเขตศนูย์สตูร คอื มฝีนตกเป็นช่วงๆ พืน้ที่

มกีารระบายน�า้ไม่ด ีถ้าฝนตกหนกัจะเกดิน�า้ท่วมฉับพลนั และดนิ

กไ็ม่อุม้น�า้ ดงันัน้ หากฝนทิง้ช่วงกจ็ะแห้งแล้งทนัท ีจนดนิแตกแยก

ระแหง บางแห่งมีเกล็ดเกลือขึ้นจับหน้าดิน จากสภาพดังกล่าว 

นักธรณีวิทยาและนักโบราณคดีต่างเห็นพ้องต้องกันว่า ในอดีต

ทุ่งกุลาร้องไห้เคยเป็นท้องทะเลกว้างใหญ่ไพศาลมาก่อน ผนวก

กับตลอดระยะเวลาในรอบปีการผลิต ผืนดินแห่งนี้ต้องเผชิญกับ

สภาวะมหาโหด ไม่ว่าจะเป็นดินทรายรสเค็ม น�า้ท่วมหนัก สภาพ

แห้งแล้งทีม่แีดดจดั อากาศหนาวเยน็และหมอกลงจดั ซึง่ท้ังหมด

ช่วยบ่มเพาะให้ข้าวหอมมะลิแห่งทุ่งกุลาร้องไห้ของไทยโดดเด่น

เป็นเอกลักษณ์ ทั้งในแง่รสชาติและกลิ่นหอม
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วัลภา, โศรดา. 2559. นวัตกรรมการผลิตและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของข้าวใน วว., สัมภาษณ์โดยนางศิริสุข ศรีสุข, ปทุมธานี : 

       สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. วันที่ 1 มิถุนายน 2559, 11.35 น.

ภาพถ่ายจากงานวันข้าวและชาวนาไทย. 2559. ถ่ายโดย ศิริสุข ศรีสุข วันที่ 3 มิถุนายน 2559. กรุงเทพฯ: กรมการข้าว.

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 

(วว.) ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของข้าว ซึ่งเป็นอาหารหลักของ

คนไทย โดยตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา วว. ได้น�าวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาสนับสนุนการผลิตและการแปรรูป

เพือ่เพ่ิมมลูค่าของข้าวไทยอย่างครบวงจร ตัง้แต่ต้นน�า้จนถงึปลาย

น�า้ เช่น นวตักรรมปุย๋ละลายช้าทีเ่หมาะสมกบัข้าวไทย ผลติภณัฑ์

จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตและความทนทานต่อสภาพ

แวดล้อมข้าว การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตข้าวแบบปุ๋ย

ครั้งเดียว เครื่องอบลดความชื้นข้าวระดับชุมชน นอกจากนี้ ยังมี

ผลิตภัณฑ์เพิม่มลูค่าสูงจากข้าวอกีหลากหลายชนดิ เช่น เครือ่งดืม่

เพื่อสุขภาพจากข้าว ข้าวผงผสมเกลือแร่ส�าหรับผู้ที่ท้องร่วง น�้า

สลัดไร้ไขมันจากข้าว น�า้เชื่อมเข้มข้นจากข้าว ขนมขบเคี้ยวแบบ

แท่งจากข้าวและธัญพืชเพื่อสุขภาพ แคปซูลยาจากข้าว และสาร

โอลิโกแซ็กคาไรด์จากข้าว เป็นต้น (วัลภา 2559)

 

จากบทความข้างต้น ท�าให้ตระหนักและเล็งเห็นความ

ส�าคญัของข้าว โชคดมีากทีไ่ด้เกดิเป็นคนไทย และได้รับประทาน

ข้าวหอมมะลิที่แสนอร่อย รสชาติเป็นเอกลักษณ์ และมีชื่อเสียง

โด่งดังไปทั่วโลก ทั้งนี้ ข้าวยังถูกน�ามาใช้ในวัฒนธรรมภาษา โดย

เป็นส�านวนเปรียบเทียบ ค�าพังเพย หรือสุภาษิตต่างๆ เช่น ข้าว

แดงแกงร้อน ข้าวใหม่ปลามัน ชาวข้าวเปลือกหญิงข้าวสาร ทุบ

หม้อข้าว ท�านาบนหลงัคน ข้าวยากหมากแพง เลีย้งเสยีข้าวสกุ ใน

น�้ามีปลา ในนามีข้าว ก้นหม้อข้าวยังไม่ทันด�า กินข้าวเคล้าน�้าตา 

และข้าวนอกนา เป็นต้น นอกจากน้ี ข้าวยังแฝงอยู่ในเพลงร้อง

ต่างๆ เช่น  เพลงกสิกรรมกร เพลงกสิกรไทย เพลงต้อนกระบือ 

เพลงหนุ่ม  นาข้าว สาวนาเกลือ และเพลงสาวนาสั่งแฟน หรือ

ข้าวยังแฝงไว้ในค�าทักทายที่คนไทยนิยมทักทายกัน นั่นคือ ไป

ไหนมา กินข้าวหรือยัง วันนี้กินข้าวกับอะไร ท�ากับข้าวอะไรกิน

ล่ะ และไปกินข้าวกับใคร เป็นต้น ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ข้าว

มบีทบาทกบัคนไทยในทกุมติขิองการด�ารงชีวติ เพราะข้าวกบัคน

ไทย คือ สายใยความผูกพัน 

ที่มา: ภาพถ่ายจากงานวันข้าวและชาวนาไทย 2559
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ศิริสุข  ศรีสุข 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

การให้บรกิารทีค่รบวงจร ด้วยความพร้อมและมมีาตรฐาน 

กอปรกบัความน่าเชือ่ถอื ความมชีือ่เสยีง และเป็นทีย่อมรบัในงาน

บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม

นั้น คงไม่มีใครท่ีไม่รู้จักสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย (วว.) เพราะ วว. มคีวามพร้อมทัง้ด้านห้องปฏบิตั-ิ

การ ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ ด้วยการบริการที่รวดเร็ว 

ประทบัใจ รวมถงึการบรกิารทีค่รบวงจรและเป็นไปตามมาตรฐาน

สากล และบคุคลทีด่แูลงานด้านการบรกิารภาคอตุสาหกรรมของ 

วว. คอื รองผูว่้าการบรกิารอตุสาหกรรม วว. นายวริชั จนัทรา เรา

ไปรู้จักมุมมองต่างๆ ของท่านเกี่ยวกับการบริการอุตสาหกรรม

ที่ครบวงจรและเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงการบริการที่

ขยายก้าวสู่ประชาคมอาเซียนกันดีกว่าค่ะ

การให้บรกิารทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ว. และ ท.) 

ของ วว. มีความพร้อมในด้านใดบ้าง

ส�าหรบังานบรกิารของกลุม่บรกิารอตุสาหกรรม วว. จะมี

งานบริการที่ครบวงจร  กล่าวคือ หากจะกล่าวถึงระบบ MSTQ 

แล้ว วว. มีงานครบถ้วนตาม MSTQ ซึ่งความหมายของอักษรตัว

ย่อในแต่ละตัว มีดังนี้ 

 M คือ Metrology (ด้านมาตรวิทยา)

 S  คือ Standardization (ด้านมาตรฐาน)

 T คือ Testing (ด้านการทดสอบ)

 Q คือ Quality (ด้านคุณภาพ)

 

M คือ Metrology (ด้านมาตรวิทยา) เรามีหน่วยงาน

ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ชื่อว่า ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา 

(ศทม.) จะให้บริการด้านการสอบเทียบครบทุกสาขา ส�าหรับ S 

คอื Standardization (ด้านมาตรฐาน) แม้ วว. จะไม่ได้เป็นหน่วย-

งานที่ก�าหนดมาตรฐาน แต่พนักงาน วว. ได้เข้าไปมีส่วนร่วม โดย

เป็นกรรมการในการร่างมาตรฐาน ส่วน T คือ Testing (ด้านการ

ทดสอบ) เรามหีน่วยงานให้บรกิารทดสอบ ทีเ่ทคโนธาน ีคลองห้า 

และบางป ูได้แก่ ศนูย์พฒันาและวเิคราะห์สมบตัขิองวสัด ุ(ศพว.), 

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา    (ศทม.) รวมทั้งงานบริการในกลุ่ม

วิจัยด้วย และตัวสุดท้าย Q คือ Quality (ด้านคุณภาพ) เรามี 

หน่วยงานที่ให้บริการรับรองระบบคุณภาพ ที่เทคโนธานี คลองห้า

คือ ส�านักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) ดังนั้น จะเห็นได้ว่า 

การบริการของ วว. มีความพร้อมแบบครบวงจร หากผู้ใช้บริการ

มาที่ วว. หน่วยเดียว สามารถเรียกใช้บริการจากเราได้ท้ังหมด 

บทสัมภาษณ์ นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม

งานบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต้องเป็นระบบครบวงจร และมีมาตรฐานสากล
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นี่คือ จุดเด่นของ วว. ที่สามารถให้บริการครบทุกด้าน ไม่ว่าจะ

เป็น 1) Metrology (ด้านมาตรวิทยา) 2) T คือ Testing (ด้าน

การทดสอบ) และ 3) Q คือ Quality (ด้านคุณภาพ) ที่ผมกล่าว

มาทั้งหมดด้านบน นั่นคือ การให้บริการด้าน ว. และ ท. ของ วว.

ความโดดเด่นของการให้บริการ ว. และ ท. ของ วว. มีอะไร

บ้าง โดยเฉพาะเมือ่เทยีบกบัคูแ่ข่งขนั หรอืมกีาร Benchmark-

ing กบัหน่วยงานอืน่ๆ วว. มคีวามแตกต่างทีด่งึดดูผูใ้ช้บรกิาร

อย่างไร

วว. เรานอกจากจะมคีวามโดดเด่นในการให้บรกิารทีค่รบ

วงจรแล้ว ยงัมคีวามโดดเด่นอกีงานหนึง่ทีผู่ใ้ช้บรกิารจะมาหาเรา 

นั่นคือ งานตามความต้องการของผู้ใช้บริการ กล่าวคือ ในกรณี

ที่ผู้ใช้บริการมีงานในลักษณะที่เรียกว่า Non Standard (ไม่มี

มาตรฐานหรอืมกีารดดัแปลงมาตรฐาน) ซ่ึงผูใ้ช้บรกิารไม่สามารถ

หาหน่วยงานให้บรกิารได้ ดงันัน้ ผูใ้ช้บรกิารจงึมาทีเ่รา เพราะเรา

ออกแบบวธิกีารทดสอบงานได้ตามความต้องการของผูใ้ช้บรกิาร 

นัน่คอื การปรบัเปลีย่นวธิกีารทดสอบให้เหมาะสมกบังาน เพราะ

เรามีการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี (Method Validation) ซึ่ง

จะท�าให้เรามั่นใจในวิธีการทดสอบมากขึ้น 

ในส่วนของการเปรียบเทียบงานบริการ ว. และ ท. กับ

หน่วยงานอื่น ผมมองว่า งานทดสอบด้านพื้นฐานที่มีหน่วยงาน

อื่นทดสอบเป็นจ�านวนมากแล้ว เราจะไม่ให้ความส�าคัญในการ

ขยายงานด้านดังกล่าว เพราะจะท�าให้เกิดความซ�้าซ้อนกับท้อง-

ตลาด แต่เราจะไปขยายงานอืน่ทีย่ากขึน้และซบัซ้อนขึน้ หรอืงาน

บางอย่างทีเ่ราจะท�าให้เป็นระบบครบวงจรมากข้ึน ต้องใช้ความรู้

หลายสาขาเข้ามาช่วยเป็นแบบบูรณาการให้มากขึ้น กล่าวคือ ผู้

ใช้บรกิารมาที ่วว. สามารถได้งานทีเ่ป็นระบบครบวงจรและตอบ

สนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างครบถ้วน

ทิศทางการบริหารงานของกลุ่มบริการอุตสาหกรรม ภายใต้

การน�าของท่านเป็นอย่างไร จะมีการพัฒนาศักยภาพของการ

ให้บริการด้านไหนบ้าง

หากเราพดูถงึงานบรกิารของกลุม่บรกิารอตุสาหกรรม ตวั

ชีว้ดัหลกั คอื รายได้ทีเ่พิม่ขึน้เรือ่ยๆ ทกุปี การรกัษาฐานลกูค้าเก่า

ไว้ให้ได้ และมีการกลับมาใช้ซ�้าอีก รวมทั้งแสวงหาผู้มาใช้บริการ

ใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผมมีแผนขยายงานบริการ เพื่อเพิ่มรายได้ ซึ่ง

มี 5 กิจกรรมหลัก ดังนี้

1)  การเจรจากับผู้มาใช้บริการ เพื่อยกระดับงานบริการ

ทั่วไป ให้เป็นงานโครงการมากขึ้น รวมทั้งงานบริการที่ปรึกษา 

จากทีเ่คยให้บรกิารตามใบค�าขอ เปลีย่นเป็นการเสนอในรปูแบบ

โครงการที่มีระยะเวลา เช่น 1 ปี หรือเสนอเป็น Package ทั้ง

บริการทดสอบและสอบเทียบ เพื่อให้มีรายได้มั่นคงและแน่นอน

มากย่ิงขึ้น หรือนอกจากงานวิเคราะห์ที่ให้บริการแล้วอาจเสนอ

งานทีป่รกึษาให้กบัผู้ใช้บรกิารปัจจบุนั โดยในปีงบประมาณ 2559 

ก�าหนดแผนจะท�าการเจรจาให้มจี�านวนโครงการได้ 15 โครงการ 

และ 6 เดือน (ต.ค. 2558 – มี.ค. 2559) สามารถเจรจาได้ 12 

โครงการ มีมูลค่า 7,058,214 บาท เช่น

- โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการฝึก

อบรมและให้ค�าปรกึษาแนะน�าการจดัระบบคณุภาพมาตรฐานให้

แก่ ห้องปฏบิตักิารตามมาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC 17025)

- โครงการที่ปรึกษาทางวิศวกรรมเพื่อการประเมินความ

ต้านทานการล้าชิ้นส่วนรถบรรทุก ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ข้อ

ต่อขยายตัวสะพาน

- โครงการที่ปรึกษาการทดสอบเพื่อประเมินความซึม

ผ่านน�้าของหลังคาเมทัลชีท ตามมาตรฐาน ASTM E1646-95 

(Reapproved 2011)

- โครงการจ้างท�าคู ่มือตรวจประเมินสถานที่ผลิต
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ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส�าหรับเจ้าหน้าท่ีและคู่มือส�าหรับผู ้

ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ภายใต้โครงการพัฒนา

ศกัยภาพและมาตรฐานสถานทีผ่ลติและมาตรฐานผลิตภณัฑ์เสรมิ

อาหารให้สอดคล้องตามข้อก�าหนดอาเซียน

2)  การพัฒนางานบริการใหม่ เพื่อขยายงานให้บริการ 

เปิดให้ผู้มาใช้บริการสามารถใช้บริการงานใหม่

เป็นการเพิ่มจ�านวนผู้มาใช้บริการให้มากขึ้น ซึ่งงาน

บริการใหม่ในปี พ.ศ. 2559 มี ดังนี้

- การตรวจสอบแรงบิดเครื่องต่อท่อส่งปิโตรเลียม (เริ่ม

ให้บริการเดือนธันวาคม 2558)

- งานบริการ เรื่อง สารภูมิแพ้ในอาหาร (เริ่มให้บริการ

เดือนกุมภาพันธ์ 2559)

- งานบริการ เรื่อง Free Sucrose (เริ่มให้บริการเดือน

กุมภาพันธ์ 2559)

- งาน มอก.293-2541 เรื่อง สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้ม

ด้วยฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ 

- การทดสอบสมรรถนะความสัมพันธ์ระหว่างแรงและ

การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแผ่นยางรอง

รางรถไฟ (มอก.2667-2558 และ UIC 864-5, 4th edi-

tion, 1-1-1986)

- การทดสอบอัตราการกดักร่อน โดยวธิล้ีางด้วยสารเคมี 

(ASTM G1-03 (Reapproved 2011))

นอกจากน้ี มีการขยายงานบริการด้านการสอบเทียบ

จากกลุ่มอุตสาหกรรมไปยังงานบริการสอบเทียบและทดสอบ

เครื่องมือวัดทางการแพทย์ ซึ่งต้องเน้นความถูกต้องและแม่นย�า

เป็นอย่างมาก

3) การเข้าพบผู้ใช้บริการรายใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์

งาน โดยเลือกกลุ่มผู้ใช้บริการที่เป็นประเภทอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวข้องกับงานของกลุ่ม และคาดหวังว่าจะเข้ามาใช้บริการ ใน

ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริการอุตสาหกรรมมีแผนเข้าพบผู้ใช้บริการ

ทุกไตรมาส ผมพยายามท�าในนามของกลุ่มบริการอุตสาหกรรม 

กล่าวคอื ไปงานเดยีว สามารถพดูได้ถงึ 3 ศนูย์ ภายใต้กลุม่บรกิาร

อุตสาหกรรม สามารถได้งานกลับมาพร้อมกัน

4) การขยายตลาดใหม่ โดยการจัดสัมมนา เพื่อ

ประชาสัมพันธ์งานให้กับผู้ใช้บริการใน 2 นิคมอุตสาหกรรม ดังนี้

- นิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี โดย

ก�าหนดจัดสัมมนาในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ผู้ใช้บริการเป็น

อุตสาหกรรมด้านผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมพลาสติก 

อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมผลิตเส้นยางยืดจากยาง

ธรรมชาติ และประกอบชิ้นส่วนของลวดไฟฟ้า

- นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี โดยก�าหนด

จดัสัมมนาในวนัที ่15 มถินุายน 2559 ผู้ใช้บรกิารเป็นอุตสาหกรรม

ยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์

5 )  การจัดนิทรรศการและการฝ ึกอบรม เพื่ อ

ประชาสมัพนัธ์งาน ซึง่เป็นช่องทางหนึง่ในการเชญิชวนผูใ้ช้บรกิาร
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ให้เข้ามาใช้บรกิารได้มากขึน้ รวมถงึการให้โปรโมชนั ส่วนลดต่างๆ 

ในงานที่จัดขึ้น โดยมีแผนการจัด ดังนี้

- แผนการจัดนิทรรศการ 11 ครั้ง 

- แผนการจัดฝึกอบรมทางวิชาการ 50 ครั้ง

งานบริการ ว. และ ท. มีการเจาะตลาดอาเซียนได้อย่างไร

บ้าง หรอืมแีนวทางจะสร้างความโดดเด่นในประชาคมอาเซยีน

อย่างไร

ผมมองว่า ความร่วมมือกับต่างประเทศ มี 2 แบบ คือ 

ประเทศที่มีเทคโนโลยีที่ล�้าหน้ากว่าประเทศไทย เช่น ประเทศ

ญี่ปุ่น และเกาหลี เราจะไปท�าบันทึกความเข้าใจ (Memoran-

dum of Understanding หรือ MOU) เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยี

ใหม่ๆ ก้าวไปข้างหน้า แต่ในขณะเดียวกัน เราจะไปท�า MOU กับ

ประเทศกลุ่มเพื่อนบ้านใกล้เคียง เพื่อท�าความร่วมมือและขยาย

งานบริการของเราออกไป เช่น ประเทศเวียดนาม เราพยายาม

ไปเปิดงานบริการให้เขา ไปจัดสัมมนา เพื่อเผยแพร่ว่าเรามีงาน

บรกิารแบบใดบ้าง นอกจากนี ้เราม ีInspection Body (หมายถงึ 

หน่วยงานทีด่�าเนนิการตรวจสอบในเรือ่งผลติภณัฑ์ กระบวนการ 

และการบริการ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องตามข้อก�าหนด) 

ซึ่งอยู ่ภายใต้การก�ากับของส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งเราไปขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจกับ 

สมอ. ไว้ กล่าวคือ หากผู้ใช้บริการในประเทศต่างๆ ที่ต้องการรับ

บริการ เราสามารถไปตรวจสอบให้ผู้ใช้บริการที่ประเทศนั้นๆ ได้ 

เช่น การไปตรวจผลิตภัณฑ์ด้านไฟฟ้า ที่ประเทศเกาหลี จีน และ

ไต้หวัน อีกส่วนหนึ่ง คือ ที่เราได้งานผ่านบริษัทที่เขามีสาขาหรือ

เครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศ เช่น บริษัทเอสซีจี จ�ากัด 

(มหาชน) และบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) ท�าให้

เวลาเขามีงานที่ต้องการทดสอบ เขาจะเรียกใช้บริการจากเรา 

ซึ่งท�าให้เราสามารถขยายงานไปยังต่างประเทศ รวมทั้งประเทศ

ในอาเซียนด้วย ผมขอยกตัวอย่างความร่วมมือและงานบริการที่

เราให้บริการในกลุ่มประเทศอาเซียน ดังนี้ 

1) โครงการความร่วมมือกับกลุ ่มประเทศในระดับ

อาเซียน

- Research, Development, Training, Transfer of 

Technology and Dissemination of Knowledge, Institute 

of Materials Science (IMS) ประเทศเวียดนาม

- Collaboration with SIRIM Berhad, Malaysia 

ประเทศมาเลเซีย

 2) การบริการ ว. และ ท. ในประเทศกลุ่มอาเซียน

- การทดสอบ Bending Test ของ Main runner และ 

Cross runner ให้กับ Boral Gypsum Vietnam ประเทศ

เวียดนาม

- การทดสอบ Pulling Test ของ Standard hanging 

set ให้กบั Boral Plasterboard Philippines ประเทศฟิลปิปินส์

- Load Deflection Test of Metal Suspension 

Systems for Lay-in Panel Ceilings ประเทศมาเลเซีย

- Charpy Impact Test of Pine to Flange Connec-

tion and Flange Hub ประเทศมาเลเซีย
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- Tensile Test of Carbon Structure Steel Pipes 

ประเทศเมียนมาร์

สิ่งที่ท่านอยากฝากไว้ให้กับพนักงาน วว.

กลุ่มบริการอุตสาหกรรมค่อนข้างโชคดีที่มีพนักงานมี

ความรับผิดชอบสูง ตั้งใจท�างานเพื่อหารายได้ ผมอยากฝากไว้ว่า 

อยากให้ทกุคนท�างานให้เป็นทมีให้มากขึน้ เพราะสามารถช่วยลด

อัตราก�าลังคน และทุกคนได้แสดงความคิดร่วมกัน สามารถแลก

เปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน นอกจากนี้ เวลาท�างานขอให้ทุกคน

ตั้งใจ และท่ีส�าคัญ ต้องมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารระหว่างกันให้

มากขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

บทสรุป จากบทสัมภาษณ์ข้างต้น  จะเห็นได้ว่า  ด้วย

ความมุ่งม่ันตั้งใจในการท�างาน ท่ีพร้อมให้บริการด้าน ว. และ 

ท. ของท่านรองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม วว. น้ัน ล้วนเพื่อ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการทั้งสิ้น เพราะหัวใจส�าคัญ

ของงานบรกิาร คอื การบรกิารด้วยความรวดเรว็ ถกูต้อง แม่นย�า 

เป็นระบบครบวงจรและเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งตอบ

สนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
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ในโลกนี้ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มนุษย์สามารถท�าได้

ด้วยตัวเอง เช่น การสร้างพีรามิดหรือสถาปัตยกรรมที่ใหญ่โต

อลังการต่างๆ อย่างไรก็ตาม ถ้าเราจะใช้เฉพาะแรงงานมนุษย์

เป็นเครื่องมืออย่างเดียวในการจัดท�าสิ่งเหล่าน้ีก็อาจต้องใช้เวลา 

จ�านวนคน และเงินลงทุนจ�านวนมาก อีกทั้งอาจไม่ประสบความ

ส�าเรจ็ได้ดงัใจ เช่น การส�ารวจใต้พืน้มหาสมทุร ไปจนถงึการสร้าง

สถานีและการขนส่งในอวกาศ ที่มนุษย์ไม่สามารถใช้แรงงานได้

อย่างเดียว แต่ต้องใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ไม่เว้น

แม้แต่ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การรวบรวมจัดเก็บข้อมูล 

(data collection) หรือการค้นหาความรู้ที่แอบซ่อนอยู่ในฐาน

ข้อมูล (data discovery) ก็เป็นสิ่งท่ีแรงงานมนุษย์เพียงอย่าง

เดียวท�าได้ไม่ดีพอ สาเหตุเพราะข้อมูลปัจจุบันมีปริมาณอยู่เป็น

จ�านวนมาก (volume) มีความหลากหลาย (variety) ข้อมูลมี

การเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว (velocity) และข้อมูลบางส่วนมีความ

คลุมเครืออาจไม่เป็นความจริง (veracity) 

ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence : AI)

ปัญญาประดิษฐ์เป็นการรวมกันของวิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรม (Science and Engineering) เพื่อสร้างเครื่องจักร

ที่มีความชาญฉลาดโดยเฉพาะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปัญญา

ประดิษฐ์มีความสัมพันธ์กับงานด้านคอมพิวเตอร์ที่มีความ

สามารถในการเข้าใจมนุษย์ มีกระบวนการคิด การกระท�า มี

เหตุผล สามารถปรับตัวและอนุมาน รวมทั้งมีการท�างานคล้าย

สมองของมนุษย์ แต่ปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้จ�ากัดตัวมันเองด้วย

กลไกทางชีวภาพ (McCarthy 2007; Molek 2559) แนวคิด

ที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน คือ การสร้างคอมพิวเตอร์ให้เป็น

คอมพิวเตอร์ที่เข้าใจข้อมูล รวมทั้งสามารถคิดและตัดสินใจเอง 

(cognitive computing) โดยใช้พื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ มี

คุณสมบัติที่ส�าคัญ 4 ส่วน ดังนี้

•	 สามารถปรับตัวให้กับสิ่งที่ไม่รู้จัก (adapting to the 

unknown) ในบางสถานการณ์ มนุษย์สามารถปรับตัวให้อยู่รอด

ได้ คอมพิวเตอร์ก็ต้องสามารถท�าได้เช่นกัน อาทิ ปัญหาด้านการ

จัดตารางเวลางาน (job scheduling) 

•	 สามารถสนทนาโต้ตอบกับมนุษย์ (interacting with 

other humans) เป็นความสามารถที่คอมพิวเตอร์ต้องสามารถ

สรุปข้อมูลให้กับมนุษย์สามารถเข้าใจได้ชัดเจน ง่ายต่อการ

ท�าความเข้าใจ และเป็นภาษาธรรมชาติ

•	 สามารถเข้าใจบรบิททัง้ข้อความและรปูภาพ (under-

standing the context) คอมพวิเตอร์ต้องสามารถแปลความท้ัง

ข้อความและรูปภาพเพื่อน�าไปสู่ตรรกะที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้

•	 สามารถให้เหตผุลส�าหรบัการตอบค�าถาม (reasoning 

the best answer) ต้องสามารถคิดและตอบค�าถามได้อย่างมีที่มา: Haud (2016)

ดร.ภัทราวุฒิ  แสงศิริ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

แลไปข้างหน้า
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เหตผุล ถงึแม้จะไม่ใช่ค�าตอบทีถู่กต้องทีส่ดุ (Techtalkthai 2558)

Siri

ปัญญาประดิษฐ์อยู่รอบตัวเราใกล้กว่าที่คิด Siri ของ 

iPhone เป็นตวัอย่างหนึง่ของปัญญาประดษิฐ์ ทีส่ามารถวเิคราะห์

ประมวลผลค�าตอบโดยอาศัยการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ค�าตอบ

ของ Siri ไม่ได้เป็นค�าตอบที่ถูกเก็บไว้ในระบบอยู่แล้ว ในปัจจุบัน

นอกจาก Siri เป็นผู้ช่วยเสมือนหนึ่งเป็นเลขาส่วนตัวแล้ว Siri ยัง

สามารถรับฟังค�าสั่งเป็นภาษาไทยและพูดโต้ตอบกับเราได้ นั่น

คือตัวอย่างหน่ึงของปัญญาประดิษฐ์ท่ีสามารถโต้ตอบกับมนุษย์

ที่ใกล้เคียงธรรมชาติของเรา โดยการตอบค�าถามในลักษณะนี้มี

วิวัฒนาการจากจุดเริ่มต้นของปัญญาประดิษฐ์ท่ีเคยโต้ตอบแบบ

เชยๆ มาเป็นการโต้ตอบท่ีมีลักษณะมีช้ันเชิง มีมุกตลก เหมือน

การพดูคยุกบัคนจรงิๆ จนบางทอีาจนกึตกใจว่าปัจจบุนัซอฟต์แวร์

สามารถพัฒนาได้ไปไกลถึงขั้นนี้แล้ว สิ่งที่ Siri ท�าได้นอกจากการ

โต้ตอบกบัมนษุย์ คอื การระบตุ�าแหน่งทีอ่ยู ่การส่งข้อความ บอก

เวลาได้ เปิดเพลงได้ สัง่ให้ต่อโทรศพัท์ ตัง้ปลกุ เช็กเวลา เชก็สภาพ 

อากาศ และสามารถปรับปรุงสถานะของเฟซบุ๊กของเราได้ (วิทย-

วิโรจน์ 2559ก)

ในตอนแรก Siri ถกูสร้างขึน้มาเพือ่ใช้งานกบัระบบปฏบิตั-ิ

การ BlackBerry และ Android ต่อมาเมื่อ Apple ซื้อกิจการไป

ท�าให้ Siri ถกูน�าไปใช้กบัระบบปฏบิตักิารอืน่ๆ แต่ถ้ามองย้อนกลบั

ไปปี ค.ศ. 2003 บรษิทัทีท่�าการผลติ Siri เป็นบรษิทัทีท่างกองทพั

สหรัฐอเมริกาเป็นผูว่้าจ้างให้ท�าการพฒันา (Defense Advanced 

Research Projects Agency : DARPA) ภายใต้ช่ือโครงการ 

Cognitive Agent that Learns and Organizes (CALO) และ

ถอืว่าเป็นระบบปัญญาประดษิฐ์ทีใ่หญ่มากและมวีตัถปุระสงค์เพือ่

ช่วยเหลือและสนับสนุนข้อมูลให้กับทางการทหาร

ในระบบของ Siri มีการน�าเอา Voice Recognition 

System ซึ่งเป็นระบบท่ีรับค�าสั่งทางเสียง และน�าไปประมวล

ผลออกมาเป็นข้อความก่อนที่จะส่งให้กับ Siri น�าไปใช้งาน ส่วน

ประกอบที่ส�าคัญของ Siri มีดังนี้ ค�าพูด (speech) ความหมาย 

(semantics) ท�าหน้าทีร่บัข้อมลูจากค�าพดูของผูใ้ช้แต่ละคน จาก

นั้นน�าไปประมวลผล โดยส่งต่อไปยังศูนย์ข้อมูล (data center) 

ของบริษัท Apple ในการส่งไปท่ีศูนย์ข้อมูลเพื่อเรียนรู้ลักษณะ

ข้อมูลการพูดและการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนด้วยว่ามีลักษณะ

อย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้การตอบโต้ของ Siri มีความถูกต้องเหมาะสม

กับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น ส่วนสุดท้าย คือ Application Interface 

(APIs) เป็นส่วนของซอฟต์แวร์ทีท่�าการเชือ่มต่อระหว่าง Siri และ

ซอฟต์แวร์บริการต่าง ๆ (Veedvil 2559) 

Cortana

อนัทีจ่รงิแล้วชือ่ Cortana ได้มาจากตวัละครในซรีส์ีวดีโิอ

เกมส์ที่ชื่อ Halo (รู้จักกับ Cortana) ซึ่งในเนื้อหานั้น Cortana 

เกิดขึ้นมาจากการโคลนสมองของนักวิทยาศาสตร์หญิง โดยการ

โคลนสมองมนษุย์นีใ้ช้วธิกีารสแกนระบบประสาททัง้หมดเพือ่น�า

เอาไปสร้างเป็น Cortana (Entanianick 2559)

Cortana เป็นปัญญาประดิษฐ์ของค่ายไมโครซอฟต์ 

(Microsoft) ที่ช่วยให้เราสามารถเปิดแอพลิเคชันเพื่อคุยผ่าน

โปรแกรม Skype ได้ โดยใช้ค�าสั่งว่า “Skype, get……on the 

screen” จัดการนัดหมาย ต่อโทรศัพท์ จัดการรายชื่อผู้ติดต่อ 

รายงานสภาพอากาศ น�าเสนอบทความที่น่าสนใจ ช่วยค้นหา

สิ่งของตามที่มนุษย์สั่ง และมี Cortana’s notebook ที่เรียกกัน

ว่า สมดุบนัทกึ Cortana ใช้ส�าหรบัจดัเกบ็ข้อมลูต่างๆ เพือ่ใช้ตอบ

สนองงานของผู้ใช้ ปัจจุบันคุณสมบัติที่เพิ่มเติมเข้ากับ Cortana 

คือ “Skype-Bots” ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถพูดคุยโต้ตอบ

กับบอท สั่งให้บอทช่วยค้นหา หรือสอบถามข้อมูลได้แบบเวลา

จริง (real time)  และได้มีการพัฒนาไปสู่ Android และ iOS 

(CK 2559ก) และเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังของ Cortana ถูก

เรียกว่า Bing Platform ประกอบไปด้วย ระบบรับค�าสั่งด้วย

เสยีง (speech recognition) ระบบค้นหา (เรยีกว่า Satori) และ

ระบบประมวลผลแบบเวลาจริง (stream processing system) 

ในระบบรับค�าสั่งด้วยเสียงนั้นใช้เทคโนโลยีส�าหรับการ

ประมวลผลเสียงที่มีลักษณะการท�างานเหมือนระบบประสาท

เทยีมของสมองมนษุย์ทีช่ือ่ว่า Deep Neural Networks (DNNs) 

หรือโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึกมีวัตถุประสงค์หลักประการ

หนึ่ง คือ ท�าการเรียนรู้และท�าความเข้าใจค�าพูดของมนุษย์ว่า

เป็นค�าส่ัง ค�าถาม ทั้งน้ีเสียงของผู้ใช้งานที่โต้ตอบกับ Cortana 

ที่มา: Wikipedia (2016)



วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19
    ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2559 

 มุมไอที   

จะถูกส่งไปประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (cloud)  จากน้ันระบบ

การค้นหาจะเริม่ด�าเนนิการ โดยท�าการรบัข้อมลูทีถ่กูตคีวามจาก

ระบบรับค�าสัง่เสยีงเพือ่น�าไปค้นหาในคลงัข้อมลูความรูข้อง Bing 

(Bing’s knowledge repository) ซึ่งในคลังข้อมูลดังกล่าวนี้จะ

มีข้อมูลแบบเวลาจริง เม่ือระบบการค้นหาเข้าไปค้นหาในคลัง

ข้อมูล Bing และได้ผลลัพธ์แล้วก็จะส่งข้อมูลที่ต้องการออกมา 

ในส่วนของระบบการประมวลผลแบบเวลาจริงเป็นการติดตาม

สถานะ เช่น เที่ยวบิน รถไฟ โดยระบบจะมีการบันทึกข้อมูล จาก

นั้นจะแจ้งเตือนเม่ือใกล้ถึงก�าหนดเวลาเดินทาง ทั้งนี้นอกจาก

ติดตามสถานะของรถไฟหรือเที่ยวบินแล้ว ยังคอยแจ้งเตือนใน

เรือ่งของการเลือ่นเทีย่วบนิ พร้อมกบัแผนผงัสนามบนิและสภาพ

การจราจรไปพร้อมกัน (Nismod 2559)  

เฟซบุ๊กกับปัญญาประดิษฐ์

Google Now

ผู้ช่วยส่วนบุคคลที่ชาญฉลาด (intelligence personal 

assistant) เป็นชือ่ที ่Google ใช้เรยีกชือ่โปรแกรมตวันี ้โปรแกรม 

Google Now ปัจจบุนัถกูบรรจเุป็นแอพลเิคชนัในอปุกรณ์มอืถอื

ทีเ่ป็น Android และ iOS ในด้านความสามารถของ Google Now 

มีทั้งข้อมูลสกุลเงิน สภาพอากาศ รอบฉายภาพยนตร์ ตรวจสอบ

สถานะเที่ยวบิน หุ้น รายงานสภาพการจราจรแบบเวลาจริง การ

แจ้งเตอืนกจิกรรมต่างๆ รวมถงึความสามารถในการจดจ�าป้ายรถ

ประจ�าทางทีผู่ใ้ช้งาน เส้นทางกลบับ้าน แจ้งเตอืนเมือ่ใกล้ถงึป้าย

รถประจ�าทาง สามารถค้นหาผลติภณัฑ์ในร้านค้าใกล้เคียง รวมทัง้

การแจ้งเตอืนการช�าระค่าบรกิารรายเดอืน โดยเชือ่มต่อข้อมลูกบั

ระบบ G-mail ถ้ามีอีเมลข้อมูลที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ เช่น ค่าน�า้ ค่า

ไฟ ค่าโทรศพัท์ กจ็ะตรวจสอบก�าหนดวนัและจ�านวนทีต้่องช�าระ

การจัดท�าข้อมูลแผนที่และระบุข้อมูลจ�านวนประชากร

ท่ีอยู่ในสถานที่นั้นๆ นับเป็นส่ิงส�าคัญที่ภาคธุรกิจและราชการ

ต้องการเป็นอย่างมากทั้งในเรื่องของการศึกษาตลาด และการ

จัดการด้านบริการสาธารณูปโภค เมื่อไม่นานนี้เฟซบุ๊กเริ่มน�าเอา

เทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึง่ของการพฒันา

แผนทีท่ีส่ามารถบอกข้อมลูจ�านวนประชากร และอาจจะกล่าวได้

ว่าเป็นแผนที่ที่มีข้อมูลละเอียดสูงที่สุดในโลก สาเหตุที่เฟซบุ๊กท�า

สิง่นีก้เ็พือ่ตอบสนองต่อโครงการเชือ่มต่อสญัญาณอินเทอร์เนต็ใน

พื้นที่ห่างไกล (เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Internet.org) โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือ่ให้ทกุคนบนโลกนีส้ามารถเข้าถงึอินเทอร์เนต็ได้

อย่างเท่าเทยีมกนั ในปัจจบุนัแหล่งข้อมลูประชากรได้อาศยัแผนที่

จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียซึ่งนับกันว่าดีที่สุด แต่ก็ยังไม่มีความ

ละเอยีดเพยีงพอตามทีโ่ครงการต้องการ ดงันัน้ เฟซบุก๊จงึท�าการ

ที่มา: Wikimedia Commons (2016)

ที่มา: Massie (2013) 

ที่มา: BBC MWC (2016)
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หาหลักฐานการจัดตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ โดยจัดเก็บภาพจ�านวน 

กว่า 14.6 พันล้านภาพ ใน 20 ประเทศ เป็นเนื้อที่มากกว่า 21.6 

ล้านตารางกโิลเมตร ทัง้นีเ้ฟซบุก๊ท�างานร่วมกบับรษิทัทีเ่ชีย่วชาญ

ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และทีมนักวิทยาศาสตร์ (CK 

2559ข) จากความร่วมมือดังกล่าวท�าให้เฟซบุ๊กสามารถถ่าย

ภาพแผนที่โลกโดยใช้โดรนท่ีเป็นแบบโซลาร์เซลล์ โดยสามารถ 

ซมูภาพได้ในระดบัความสงูต�า่เพยีง 5 เมตร ทีส่�าคญัเฟซบุก๊ยงัได้

ข้อมลูความหนาแน่นของประชากรในถิน่ฐานต่างๆ โดยใช้วธิกีาร

ค�านวณการใช้งานอินเทอร์เน็ต เฟซบุ๊ก (บุญช่วย 2559ข) นอก

จากเฟซบุก๊ใช้ปัญญาประดษิฐ์มาช่วยในเรือ่งของการจดัท�าแผนที่

และขอ้มลูความหนาแน่นของประชากรแล้ว เฟซบุก๊ยังใช้ปัญญา

ประดิษฐ์ที่ชื่อ Automatic Alternative Text ส�าหรับบรรยาย

รปูภาพและข้อความทีอ่ยูบ่นสือ่สงัคมให้กบัผูท้ีพ่กิารทางการมอง

เหน็โดยใช้การบรรยาย การยนืยนัวตัถใุนภาพถ่ายอาศยัการเรยีน

รู้ของเครื่องจักร (machine learning) ที่มีเบื้องหลังเป็นอัลกอ- 

ริทึมที่ใช้คาดเดาภาพ สิ่งเหล่านี้ท�าให้ผู้พิการทางสายตาสามารถ

เข้าถึงภาพที่แชร์ในโลกออนไลน์ (ปัจจุบันมีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่

พิการทางสายตาจ�านวน 39 ล้านคน และมีผู้ที่มีอาการผิดปกติ

ทางการมองเห็นจ�านวน 246 ล้านคน)

Watson

Watson เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาโดย IBM มี

ความเหมือนมนุษย์และมีความสามารถในการประมวลผลภาษา

ธรรมชาติ เช่น ภาษาอังกฤษ สเปน และจีน ความสามารถใน

ส่วนนี้ท�าให้ Watson สามารถเข้าใจเนื้อหา และยังสามารถสรุป

เนื้อหาเป็นภาษาท่ีมนุษย์เข้าใจได้ง่ายอีกด้วย นอกจากนี้แล้ว 

Watson ยังสามารถสนทนาและมองเห็น อีกทั้งสามารถโต้ตอบ

หรือแสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปของข้อความ ที่ส�าคัญที่ Watson 

ท�าได้เหนือกว่าการเรียนรู้ของเครื่องจักร คือ การตอบค�าถามที่

ส�าคัญ ได้แก่ How, What, Where, When และ Why ทั้งนี้โดย

อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลและตอบค�าถามจากฐานข้อมูลที่เรียก

ว่า Corpus (Arjin’s 2559)

เมื่อหลายปีมาแล้ว Watson ถูกน�าไปแข่งขันในรายการ 

Jeopardy ซึ่งเป็นรายการตอบค�าถาม (ถ้าตอบถูกจะได้เงินเดิม

พนัสองเท่าแต่ถ้าตอบผดิจะเสยีเงนิเดมิพนั) ผลลัพธ์ คือ Watson 

เป็นฝ่ายชนะมนุษย์จากการแข่งขันทั้ง 3 วัน สิ่งที่ Watson ท�ามี

ความแตกต่างจากมนุษย์ คือ 1) การวางเงินเดิมพันที่ลงถึงหลัก

หน่วย ในขณะที่มนุษย์มักจะวางเงินเดิมพันเป็นตัวเลขกลมๆ ซึ่ง

สาเหตุที่ Watson ท�าเช่นนี้เพราะตีความจากความมั่นใจในค�า

ตอบว่ามีเท่าใด 2) บางครั้ง Watson ตอบค�าถามผิด เนื่องจากใช้

ค�าตอบของคูแ่ข่งขนัก่อนหน้าทีต่อบผิด สาเหตเุนือ่งจาก Watson 

ใช้การค้นค�าตอบจากฐานข้อมูลเดิมโดยไม่มีการปรับปรุง 3) ใน

บางข้อ Watson ใช้เงินเดิมพันต�่า เนื่องจากไม่มั่นใจในค�าตอบ 

ส่ิงที่สังเกตได้ คือ Watson ให้ความสนใจกับหมวดของค�าถาม

มากกว่าค�าที่อยู่ในค�าถาม (Arjin’s 2559)

Watson ใช้การสนทนากับคนและน�าข้อมูลที่ได้มา

ท�าการเรียนรู้เหมือนกับเทย์ มีการคิดวิเคราะห์ท�าให้ในอนาคต 

Watson จะมีความชาญฉลาดมากขึ้น ส�าหรับในประเทศไทยก็

มีข่าวการน�า Watson มาใช้ในงานด้านการรักษาโรคมะเร็งใน

โรงพยาบาลด้วยเช่นกัน

มุมมืดของปัญญาประดิษฐ์

หลังจากบริษัทไมโครซอฟต์ได้เปิดตัวปัญญาประดิษฐ์

ที่ชื่อระบบเทย์ (Tay) ซึ่งเป็นระบบที่มีความสามารถในการ

สนทนาหรือแชตโดยเฉพาะเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า แชตบ็อต 

วัตถุประสงค์ของการสร้างเทย์ก็เพื่อให้มันท�าการเรียนรู้และ

ท�าความเข้าใจการพูดคุยของกลุ่มเด็กวัยรุ่น (อายุ 18-24 ปี) จาก

การเรยีนรูโ้ดยการสนทนาท�าให้เทย์สามารถพฒันาตนเอง ซึง่เป็น

ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ที่บริษัทต่างๆ ก�าลังพยายาม

มุ่งพัฒนา ทั้งนี้บริษัทไมโครซอฟต์ได้ท�าการเปิดบัญชีผู้ใช้งานกับ

หลายสื่อสังคม (social media) ทั้งทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก อินสตา-

แกรม  แต่หลังจากนั้นเพียงไม่ถึง 24 ชั่วโมง บริษัทไมโครซอฟต์

ก็ต้องประกาศปิดระบบเทย์ลง โดยสาเหตุเกิดจากในทวิตเตอร์

โดยมีกลุ่มวัยรุ่น (หรืออาจจะเรียกว่าเกรียน) ไปสนทนากับเทย์ 

และสอนให้เทย์เริม่มกีารเรยีนรูแ้ละจดจ�าทีผ่ดิทีผ่ดิทาง เช่น สอน

ให้นิยมลัทธินาซี สนทนาถึงการเหยียดเชื้อชาติ แถมท�าให้เทย์มี

ลักษณะเป็นคนก้าวร้าว (สังเกตจากการตอบค�าถาม) การที่วัย

รุ่นเหล่านี้ไปรุมสนทนาในเรื่องไม่ดีกับปัญญาประดิษฐ์จนท�าให้

ที่มา: Atomic Taco (2013) 
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เปลีย่นจากปัญญาประดษิฐ์ทีด่นู่ารกักลายเป็นสิง่ทีน่่ากลวั มกีาร

รับรู้ที่ผิด ทั้งที่จริงๆ แล้วเทย์มีการเรียนรู้ที่ไม่ใช่การท่องจ�าและ

เอาค�าตอบมาตอบ แต่เทย์เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่สนทนากับ

ผู้คน และสามารถสร้างประโยคขึ้นมาเองได้ ดังนั้น เมื่อเทย์ยิ่ง

คุยกับคนหลากหลายก็ยิ่งท�าให้มันฉลาดขึ้นเรื่อยๆ (วิทยวิโรจน์ 

2559ข) หลังจากที่บริษัทไมโครซอฟต์ปิดระบบของเทย์ลง ทาง

บริษัทก็ได้ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจ โดยทางบริษัท

ยอมรับว่าเทย์เป็นระบบท่ียอมให้ความคิดของคู่สนทนาเข้ามา

เป็นส่วนหนึ่งของความคิดของเทย์ (ผู้จัดการออนไลน์ 2559)

ในอีกด้านหนึ่ง กลุ่มผู้น�าด้านเทคโนโลยีระดับโลก รวม

ถึงนายสตีฟ วอซเนียค (ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Apple) ได้จัดท�า

จดหมายเปิดผนกึน�าเสนอในพธิกีารเปิดประชมุนานาชาตว่ิาด้วย

เรื่องปัญญาประดิษฐ์ (2015 International Joint Conference 

on Artificial Intelligence) ณ กรุงบัวโนส ไอเรส ประเทศ

อาร์เจนตินา ซ่ึงมีค�าเตือนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่เรียกกันว่า 

“หุ่นยนต์เพชฌฆาต” รวมถึงอาวุธที่ท�างานโดยเลือกเป้าหมาย

อัตโนมัติ โดยอาศัยเทคโนโลยีของปัญญาประดิษฐ์ โดยในเนื้อหา

ของจดหมายเน้นถงึทางเลอืกทีเ่ป็นไปได้ในการป้องกนัไม่ให้เริม่มี

การแข่งขนัการพฒันาอาวธุทีอ่าศยัเทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์ จน

กลายมาเป็นหุ่นยนต์เพชฌฆาตเหมือนภาพยนตร์เรื่องคนเหล็ก 

(The Terminator) ที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะสามารถเกิดขึ้นได้

ภายในเวลาไม่นาน (ไม่ถึงสิบปี) และเมื่ออาวุธปัญญาประดิษฐ์

เหล่าน้ีตกไปอยู่ในมือของผู้ก่อการร้ายหรือผู้น�าเผด็จการ ก็จะ

ก่อให้เกิดมหันตภัยที่ร้ายแรงเกินกว่าจะคาดคิด ทั้งนี้เนื่องจาก

หุ่นยนต์เพชฌฆาตเหล่าน้ีเป็นอาวุธที่มาจากเทคโนโลยีปัญญา

ประดษิฐ์ ท�าให้มคีวามสามารถเกนิกว่ามนษุย์ปกตจิะท�าได้ (เดล-ิ

นวิส์ 2559) แม้แต่บลิ เกตส์ กไ็ด้กล่าวถงึเรือ่งนีไ้ว้ในรายการ “Ask 

me anything” (วันที่ 29 มกราคม 2559) ว่า ในช่วง 20-30 ปี

ข้างหน้า หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์จะมีความแข็งแกร่งพอที่จะ

สร้างความกังวล พร้อมแสดงท่าทีเห็นด้วยกับผู้ที่แสดงความคิด

เห็นคล้ายๆ กัน และตั้งข้อสงสัยว่าท�าไมบางคนถึงไม่วิตกกังวล

เรือ่งลักษณะนีเ้ลย (Taboola 2558) ดงันัน้ การทีจ่ะคดิค้นพฒันา

อะไรกค็วรจะค�านงึถงึอนาคตกนัไว้บ้างกด็นีะครบั ถ้าท�าทกุอย่าง

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในปัจจุบัน ขาดซึ่งการมองไปถึง

ผลในอนาคต อาจส่งผลให้เกิดปัญหาใหญ่หลวงท่ียากจะแก้ไข 

เหมือนการคิดค้นอาวุธนิวเคลียร์ที่เป็นเสมือนฝันร้ายของทั่วโลก 

ต้องคอยระแวงว่าใครจะเป็นคนกดปุ่มท�าลายล้างอีกฝ่ายหนึ่ง

สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอแสดงความเสียใจในการจากไปกับ

ครอบครัวคุณศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์ ผู้เขียนคอลัมน์แลไปข้างหน้า 

หนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ

เป็นอย่างยิ่งด้วยครับ

เมื่อไม่นานนี้ ศาสตราจารย์สตีเฟน ฮอว์คิง ซึ่งเป็นนัก

ฟิสิกส์และนักทฤษฎีจักรวาลวิทยา และยังเป็นศาสตราจารย์

ประจ�ามหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ได้กล่าวถึงความกังวลของถึง

อนาคตของปัญญาประดิษฐ์ ท่ีอาจเป็นอันตรายต่อเผ่าพันธุ์ของ

มวลมนุษยชาติ เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีด้านปัญญา

ประดิษฐ์นั้นไปไกลเกินกว่าที่เราคาดคิด และในที่สุดมนุษย์อาจ

จะไม่สามารถควบคุมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้ในอนาคต 

สาเหตุเนื่องจากปัญญาประดิษฐ์อาจมีการเปล่ียนรูปแบบได้

โดยการพัฒนาตนเอง ต่างจากมนุษย์ที่มีวิวัฒนาการทางด้าน

ชีววิทยาที่ช้ากว่า และท�าให้ต้องพ่ายแพ้ต่อปัญญาประดิษฐ์ใน

ที่สุด (บุญช่วย 2559ก)

ที่มา: Tay and You (2016)

ที่มา: Lwp Kommunikáció (2015) 
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ความน�า
นับเป็นเวลากว่า 20 ปี ท่ีหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ

พยายามด�าเนินการส่งเสริม/สนับสนุนงานวิจัยพัฒนาเพื่อให้
เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชันเป็นที่รู ้จัก และมีการน�าไปใช้ส�าหรับ
ผลิตพลังงานความร้อนหรือไฟฟ้าท้ังในระดับชุมชนและระดับ
อุตสาหกรรมในประเทศไทยอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม 
ความพยายามของภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระหว่าง
ปี พ.ศ. 2545-2556 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีการส่งเสริมให้มีการใช้
เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชันส�าหรับผลิตพลังงานความร้อน และ
พลังงานไฟฟ้าอย่างจริงจัง กลับไม่สามารถผลักดันให้มีการน�า
เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชันไปใช้ผลิตพลังงานความร้อนหรือไฟฟ้า
อย่างเป็นรูปธรรม  เนื่องจากผู้ประกอบการที่น�าเทคโนโลยีแก๊ส-
ซิฟิเคชันไปใช้ผลิตพลังงานความร้อน หรือไฟฟ้าทั้งในระดับ
ชุมชน และระดับอุตสาหกรรมต่างประสบปัญหาด้านเทคนิค 

ปัญหาการบริหารจัดการวัตถุดิบ/บุคลากร ตลอดจนปัญหา
ด้านส่ิงแวดล้อมที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชัน โดยผู้
ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชันส�าหรับผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านต่างๆ มากกว่าผู้ประกอบ- 
การที่ใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชันส�าหรับผลิตพลังงานความร้อน 
ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยี
แก๊สซิฟิเคชันส�าหรับผลิตพลังงานไฟฟ้า/ความร้อนต้องประสบ
กับปัญหาด้านต่างๆ ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีฯ ท�าให้ 
ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่องจนไม่
คุ ้มที่จะด�าเนินกิจการต่อไป จึงเกิดเป็นประเด็นค�าถามว่า 
ประเทศไทยยังควรส่งเสริม/สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีแก๊ส-
ซิฟิเคชัน ส�าหรับผลิตพลังงานความร้อน หรือไฟฟ้าในระดับ
อุตสาหกรรม ชุมชน ตลอดจนวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาด
เล็กต่อไปหรือไม่

วีรชัย  สุนทรรังสรรค์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

ประเทศไทยควรส่งเสริมการใช้เทคโนโลย ี
แก๊สซิฟิเคชันส�าหรับผลิตความร้อน

และไฟฟ้าในระดับอุตสาหกรรมชุมชน หรือ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กต่อไปหรือไม่
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กลไก คุณลักษณะ และข้อจ�ากัดของกระบวนการแก๊สซิฟิเค-
ชัน

แก๊สซิฟิเคชัน คือ กระบวนการแปรรูปสารซึ่งมีธาตุ
คาร์บอนเป็นองค์ประกอบ (carbonaceous materials) ให้
กลายเป็นแก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์ (synthetic gas or syngas) 
โดยอาศัยปฏิกิริยาการเผาไหม้แบบจ�ากัดปริมาณอากาศ 
(partial oxidation)
กลไกของกระบวนการแก๊สซิฟิเคชัน

•	กระบวนการจะเกิดขึ้นที่อุณหภูมิระหว่าง 500-1,200 
องศาเซลเซียส

•	ใช้อากาศเพียง 1 ใน 3 ของปริมาณอากาศที่ใช้ส�าหรับ
การเผาไหม้แบบสมบูรณ์ (completed combustion)

•	ผลิตภัณฑ์หลักของกระบวนการ คือ แก๊สเช้ือเพลิง
สังเคราะห์ (synthetic gas or syngas) ซึ่งประกอบด้วย แก๊ส
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) แก๊สไฮโดรเจน (H

2
) และแก๊สมีเทน 

(CH
4
) ผลิตภัณฑ์รอง ได้แก่ น�้าส้มควันไม้ (wood vinegar) 

น�า้มันดิน (tar) และถ่าน/เถ้า

คุณลักษณะและข้อจ�ากัดของกระบวนการแก๊สซิฟิเค-
ชัน

•	กระบวนการแก๊สซิฟิเคชันมีประสิทธิภาพเชิงความ
ร้อนสูงกว่าการเผาไหม้แบบสมบูรณ์

•	ประสิทธิภาพของกระบวนการแปรผันตามอุณหภูมิ
ของกระบวนการ

•	ลักษณะทางกายภาพของปฏิกรณ์มีผลต่อประสิทธิ-
ภาพของกระบวนการ

•	ความสม�า่เสมอของขนาด และความชื้นของวัตถุดิบ มี
ผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการ

•	มีของเหลือทิ้ง (ผลิตภัณฑ์รอง) เกิดขึ้นจากกระบวน- 
การแก๊สซิฟิเคชันเป็นจ�านวนมาก

การใช ้ เทคโนโลยีแก ๊สซิฟ ิ เคชันส� าหรับผลิตพลังงาน 
ความร้อน และไฟฟ้า

การผลิตพลังงานความร้อน
การใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชันส�าหรับผลิตพลังงาน

ความร้อนที่นิยมใช้ในประเทศไทย คือ การน�าปฏิกรณ์แก๊ส- 
ซิฟายเออร์แบบเบดนิง (Fixed bed gasifier) มาใช้ในการแปรรูป 
เชื้อเพลิงแข็ง (ชีวมวล) ให้เป็นแก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์ แล้ว
จึงน�าแก๊สเช้ือเพลิงฯ ที่ผลิตได้ไปใช้ทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิล 
(fossil fuel) เพื่อผลิตพลังงานความร้อนในกระบวนการผลิต 
โดยทั่วไป ระบบผลิตพลังงานความร้อนจะประกอบด้วยระบบ
ป้อนวัตถุดิบ ปฏิกรณ์แก๊สซิฟายเออร์แบบเบดนิง ไซโคลน 
(Cyclone) ส�าหรับแยกฝุ่น/ผง/เถ้า ที่ปนเปื้อนแก๊สเชื้อเพลิงฯ 
ระบบน�้าหล่อเย็นอุปกรณ์ต่างๆ หัวเผา (Burner) ชุดแลกเปลี่ยน
ความร้อน (Heat exchanger) และอุปกรณ์ส�าหรับน�าความ
ร้อนไปใช้ในกระบวนการผลิต ดังแสดงในรูปที่ 1 ภาพจ�าลอง
การใช้แก๊สซิฟายเออร์ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์ส�าหรับใช้
ผลิตลมร้อนในกระบวนการอบแห้งผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องอบแห้ง
แบบหมุน (Rotary dryer)

ที่มา: Alibaba Group (2016)
รูปที่ 1 ภาพจ�าลองระบบผลิตพลังงานความร้อนที่ใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชัน
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การผลิตพลังงานไฟฟ้า
ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้ามักจะประกอบด้วยระบบป้อน

วัตถุดิบ ปฏิกรณ์แก๊สซิฟายเออร์แบบเบดนิง ไซโคลนส�าหรับ
แยกฝุ่น/ผง/เถ้า อุปกรณ์ควบแน่น (Condenser) เพื่อแยก
น�้าส้มควันไม้ อุปกรณ์ท�าความสะอาด (Wet scrubber หรือ 
Wet electrostatic precipitator) เพื่อก�าจัดน�้ามันดิน (tar) 
ที่ปนเปื้อนแก๊สเชื้อเพลิงฯ อุปกรณ์ควบแน่นเพื่อลดความชื้น
ของแก๊สเช้ือเพลิงฯ หลังการท�าความสะอาด ระบบน�้าหล่อเย็น
อุปกรณ์ต่างๆ ถังกัก/เก็บแก๊สเชื้อเพลิงฯ เครื่องยนต์สันดาป
ภายใน (Internal combustion engine) และเครื่องก�าเนิด
ไฟฟ้า (Power generator) ดังแสดงในรูปที่ 2 ภาพจ�าลองระบบ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชัน

หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยด�าเนินนโยบาย
รณรงค์ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชันส�าหรับผลิต
พลังงานความร้อน และไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โรงไฟฟ้าขนาดเล็กซ่ึงมีก�าลังผลิตติดตั้งขนาด <1 เมกะวัตต์ – 
<10 เมกะวัตต์ หรือที่เรียกกันว่า “ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก” 
(very small power producer, VSPP) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม สถานประกอบการ
ที่ใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชันในการผลิตพลังงานความร้อน และ 
ไฟฟ้าที่เกิดจากการส่งเสริมฯ ของภาครัฐส่วนใหญ่ไม่สามารถ
ด�าเนินกิจการได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากปัญหาด้านต่างๆ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางเทคนิคที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี
แก๊สซิฟิเคชัน

ที่มา: Aboriginal Ankur Corporation (2016) 

รูปที่ 2 ภาพจ�าลองระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชัน
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ปัญหาทางเทคนิคที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชัน
ส�าหรับผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้า

ปัญหาทางเทคนิคที่เกิดจากการน�าเทคโนโลยีแก๊ส-
ซิฟิเคชันไปใช้ผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้า ได้แก่

• ปฏิกรณ์แก๊สซิฟายเออร์มีประสิทธิภาพต�า่
• มีข้อจ�ากัดในการใช้งานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
• มีข้อจ�ากัดในเรื่องขนาด และความชื้นของวัตถุดิบ
•  มีของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตเป็นจ�านวนมาก
•  ความไม่เสถียรของระบบผลิตไฟฟ้า

ปฏิกรณ์แก๊สซิฟายเออร์มีประสิทธิภาพต�่า
ปฏิกรณ์แก๊สซิฟายเออร์แบบเบดนิงที่นิยมใช้ในหมู ่

ผู ้ประกอบการฯ ของไทย เป็นปฏิกรณ์ส�าหรับกระบวนการ
แก๊สซิฟิเคชันแบบ Partial oxidation ซ่ึงจัดเป็นกระบวนการ
แก๊สซิฟิเคชันท่ีมีประสิทธิภาพต�่า (เม่ือเทียบกับกระบวนการ
แก๊สซิฟิเคชันแบบอื่นๆ) เนื่องจากต้องสูญเสียไฮโดรคาร์บอน
แข็งส ่วนหนึ่งไปในการผลิตพลังงานความร้อน (ด ้วยการ 
เผาไหม้แบบจ�ากัดปริมาณอากาศ) เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมี- 
ความร ้อนส�าหรับแปรรูปไฮโดรคาร ์บอนแข็ง เป ็นแก ๊ส 
เชื้อเพลิง นอกจากน้ี พลังงานความร้อนท่ีเกิดขึ้นบางส่วนต้อง
สูญเสียไปกับการถ่ายเทพลังงานความร้อนให้แก่อากาศที่ป้อน
เข้าปฏิกรณ์ (อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส)  การระเหย
น�้าที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี และความช้ืนของชีวมวล (โดยทั่วไป
ไม่ควรเกินร้อยละ 20 โดยน�้าหนัก) การสูญเสียความร้อน 
ดังกล่าวท�าให้อุณหภูมิของโซนเผาไหม้ (combustion zone) 
อยู่ระหว่าง 800–1,000 องศาเซลเซียส ส่งผลให้อุณหภูมิของ
โซนปฏิกิริยา (reduction zone) อยู่ระหว่าง 600–900 องศา-
เซลเซียส ซึ่งไม่เพียงพอท่ีจะท�าให้ไฮโดรคาร์บอนแข็งทั้งหมด

สลายตัวเป็นแก๊สเช้ือเพลิงสังเคราะห์ ไฮโดรคาร์บอนบางส่วน
จะอยู่ในสภาวะสารระเหย (สามารถสลายตัวต่อกลายเป็นแก๊ส
ได้ที่อุณหภูมิสูงกว่า 1,000  องศาเซลเซียส) ปนเปื้อนกับแก๊ส 
เช้ือเพลิงสังเคราะห์ที่ผลิตได้ สารระเหยเหล่าน้ีเมื่อเย็นลงจะ
กลั่นตัวเป็นของเหลวเหนียวสีน�า้ตาลเข้ม/ด�า เรียกว่า น�้ามันดิน 
(tar) ปริมาณสารระเหยที่เกิดขึ้นแปรผกผันกับประสิทธิภาพ
ของกระบวนการแก ๊สซิฟ ิ เคชัน /ปฏิกรณ ์แก ๊ สซิฟาย - 
เออร์ นอกจากนี้ เชื้อเพลิงสังเคราะห์ (CO, H

2, 
CH

4
) ที่ผลิต

จากชีวมวลโดยใช้ปฏิกรณ์แก๊สซิฟายเออร์แบบเบดนิงจะมี 
องค์ประกอบที่เป็นแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สูง ท�าให้มีค่า
ความร้อนต�่า (ระหว่าง 4-6 เมกะจูล/ลูกบาศก์เมตร) 

ในทางปฏิบัติ ผู้ใช้งานปฏิกรณ์ฯ ส่วนใหญ่ไม่ใช่วิศวกร 
หรือช่างเทคนิคซ่ึงมีความรู ้ หรือความเข้าใจในคุณลักษณะ
เฉพาะของปฏิกรณ์ฯ แต่เป็นพนักงานระดับปฏิบัติงานที่ได้
รับการฝึกหัดให้รู ้วิธีใช้งานปฏิกรณ์ฯ ซึ่งมักจะลดหรือละเลย 
ขั้นตอนการใช้งานปฏิกรณ์ฯ ที่ถูกต้องเพื่อลดปริมาณงานของ
ตน ท�าให้ประสิทธิภาพของปฏิกรณ์ฯ ลดลงอีก 

ข้อจ�ากัดในการใช้งานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
ระบบผลิตพลังงานความร้อน หรือไฟฟ้าที่ใช ้แก๊ส 

เชื้อเพลิงสังเคราะห์ซึ่งผลิตจากปฏิกรณ์แก๊สซิฟายเออร์เบดนิง 
มีข้อจ�ากัดทางเทคนิคที่เป็นลักษณะเฉพาะ กล่าวคือไม่สามารถ
ใช้งานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเนื่องมาจากแก๊สเชื้อเพลิง
สังเคราะห์ที่ผลิตจากชีวมวลมีน�้ามันดินปนเปื้อน (มากหรือน้อย
แล้วแต่ชนิดของปฏิกรณ์ฯ และ/หรือระบบท�าความสะอาด  
แก๊สฯ ที่เลือกใช้) เมื่อใช้แก๊สฯ เป็นเชื้อเพลิงส�าหรับเครื่องยนต์ 
หรือหัวเผาจะมีน�้ามันดินตกค้างสะสมอยู ่ภายในส่วนต่างๆ 
ของเครื่องยนต์ หรือหัวเผาเพิ่มมากขึ้นตามชั่วโมงการใช้งาน 
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ปริมาณน�้ามันดินที่สะสมเป็นจ�านวนมากจะท�าให้เครื่องยนต์ 
หรือหัวเผาไม่สามารถใช้งานได้ ต้องหยุดการผลิตเพื่อท�าความ
สะอาดเครื่องยนต์ หรือหัวเผา

ในทางปฏิบัติ เครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้า หรือหัวเผาที่ใช้แก๊ส
เชื้อเพลิงสังเคราะห์สามารถใช้งานต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ได้
ระหว่าง 3-5 วัน/สัปดาห์ หลังจากนั้นต้องหยุดใช้งานระหว่าง 
2-4 วัน/สัปดาห์ เพื่อล้างน�้ามันดินที่สะสมอยู่ตามส่วนต่างๆ ของ
เครื่องยนต์/หัวเผา ท�าให้จ�านวนชั่วโมงการใช้เครื่องยนต์สันดาป
ภายในส�าหรับผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยเพียง 
2,800-3,500 ชั่วโมง/ปี และ/หรือ จ�านวนชั่วโมงที่ใช้กับหัวเผา
ส�าหรับผลิตพลังงานความร้อนอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยเพียง 5,000-
6,000 ชั่วโมง/ปี ซ่ึงถือเป็นข้อเสียเปรียบของการใช้เทคโนโลยี
แก๊สซิฟิเคชัน เม่ือเทียบกับเทคโนโลยีอื่น เช่น การผลิตไฟฟ้า
ด้วยกังหันไอน�้า และ/หรือ การผลิตพลังงานความร้อนด้วยหัว
เผาที่ใช้แก๊ส LPG ซึ่งสามารถใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง อย่างต่อ
เนื่องได้เฉลี่ยระหว่าง 7,000-8,000 ชั่วโมง/ปี อย่างไรก็ตาม การ
ผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีกังหันไอน�้าต้องใช้เงินลงทุนสูงกว่าการ
ใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชัน 2-3 เท่า และการใช้ LPG เป็นเช้ือ
เพลิงในการผลิตพลังงานความร้อนจะมีต้นทุนด้านเชื้อเพลิงสูง
กว่าการใช้แก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์ระหว่างร้อยละ 60-80

การท่ีระบบผลิตพลังงานความร้อน หรือไฟฟ้าไม ่
สามารถใช้งานอย่างต่อเน่ืองติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
นอกจากจะท�าให้ผู้ประกอบการฯ สูญเสียรายได้เน่ืองจากไม่
สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้มากเท่าที่ควรแล้ว ยังต้องเสียค่า
ใช้จ่ายในการก�าจัด/ล้างน�้ามันดินท่ีตกค้างสะสมอยู ่ภายใน
เครื่องยนต์ หรือหัวเผา เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารุง
เครื่องจักร/อุปกรณ์ตามปกติ

ข้อจ�ากัดในเรื่องขนาด และความชื้นของวัตถุดิบ
วัตถุดิบที่มีขนาดใหญ่ เกินไป (ขนาดเฉล่ีย >10 

เซนติเมตร) หรือเล็กเกินไป (ขนาดเฉลี่ย <5 เซนติเมตร) มี
ผลต่อสมรรถนะของปฏิกรณ์แก๊สซิฟายเออร์เบดนิง เมื่อป้อน
วัตถุดิบท่ีมีขนาดใหญ่เข้าสู่ปฏิกรณ์ฯ จะเกิดช่องว่างระหว่าง
วัตถุดิบจ�านวนมาก เมื่อเกิดการเผาไหม้มักจะท�าให้เกิดโพรง
ในระหว่างวัตถุดิบ และโพรงเหล่านี้จะเป็นอุปสรรคต่อการ
เคลื่อนตัวของวัตถุดิบลงไปสู่โซนเผาไหม้ ท�าให้การเผาไหม้ไม่
ต่อเนื่อง ส่งผลให้การผลิตแก๊สฯ เกิดการติดขัดไม่ต่อเนื่อง กรณี
ที่วัตถุดิบมีขนาดเล็กเกินไป เม่ือป้อนเข้าสู่ปฏิกรณ์ฯ จะท�าให้
ช่องว่างระหว่างวัตถุดิบมีน้อย เมื่อท�าการป้อนอากาศ (ปริมาณ
จ�ากัด) เข้าสู่โซนเผาไหม้ของปฏิกรณ์ฯ อากาศจะเคล่ือนผ่าน
ช่องว่างระหว่างวัตถุดิบได้ยากหรือน้อย ท�าให้การเผาไหม้ 
(แบบจ�ากัดปริมาณอากาศ) ของวัตถุดิบในโซนเผาไหม้เกิดขึ้น

อย่างไม่ทั่วถึง ส่งผลให้การผลิตพลังงานความร้อนไม่เพียงพอ
ต่อการเกิดปฏิกิริยาแบบดูดกลืนพลังงานความร้อนเพื่อแปรรูป
ไฮโดรคาร์บอนแข็ง (ชีวมวล) เป็นแก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์

การใช้วัตถุดิบที่มีความช้ืนสูง (มากกว่าร้อยละ 25) จะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์ ใน
ทางทฤษฎี ปฏิกิริยาเคมี-ความร้อนที่เกิดในกระบวนการแก๊ส-
ซิฟิเคชันซึ่งท�าให้ไฮโดรคาร์บอนแข็งสลายตัวเป็นแก๊สเชื้อเพลิง
สังเคราะห์ (CO, H

2
, CH

4
) จะมีน�้าเกิดขึ้นในระหว่างการเกิด

ปฏิกิริยาถึงแม้ไฮโดรคาร์บอนที่ใช้เป็นวัตถุดิบจะไม่มีความชื้น 
และน�้าที่เกิดจากปฏิกิริยาจะดูดกลืนพลังงานความร้อนส่วน
หนึ่งเพื่อท�าให้น�้าเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอ นับเป็นการ 
สูญเสียพลังงานความร้อนที่จ�าเป็นต่อปฏิกิริยาที่ท�าให้เกิดแก๊ส
เชื้อเพลิงฯ ในสภาวะตามธรรมชาติ ชีวมวลที่ใช้เป็นวัตถุดิบมี
ความช้ืนระหว่างร้อยละ 25-45 โดยน�้าหนัก หากน�าไปใช้เป็น
วัตถุดิบในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชันโดยไม่ผ่านการลดความช้ืน
จะท�าให้มีน�้าเกิดขึ้นระหว่างการเกิดปฏิกิริยามากกว่าที่ควรจะ
เป็น ท�าให้สูญเสียพลังงานความร้อนจ�านวนมากในการระเหยน�้า 

ขนาดและความชื้นที่ไม่เหมาะสม ท�าให้สูญเสียพลังงาน
ความร้อนที่จ�าเป็นต่อปฏิกิริยาดูดกลืนพลังงานความร้อน
เพื่อแปรรูปไฮโดรคาร์บอนแข็ง (ชีวมวล) เป็นแก๊สเชื้อเพลิง
สังเคราะห์ ส่งผลให้ผลิตแก๊สเช้ือเพลิงสังเคราะห์ได้น้อย 
(เจือจาง) ท�าให้แก๊สฯ ที่ผลิตได้มีค่าความร้อนต�่า ท�าให้ต้องใช้
วัตถุดิบมากกว่าที่ควรจะเป็น

มีของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตเป็นจ�านวนมาก
ของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตพลังงานความร้อน/

ไฟฟ้าที่ใช้ปฏิกรณ์แก๊สซิฟายเออร์แบบเบดนิง ได้แก่ ถ่าน/เถ้า ที่
เหลือจากการเผาไหม้แบบจ�ากัดอากาศภายในปฏิกรณ์ น�้าหล่อ



วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2559 

30

 วิทย์แอนด์เวิลด์   

เย็นถ่าน/เถ้า น�้าจากการท�าความสะอาดแก๊สฯ  และน�า้มันดิน
โรงไฟฟ้าชีวมวล ท่ีมีก�าลังผลิตติดตั้งขนาด 1 เมกะ- 

วัตต์ ต้องใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตระหว่าง 
40-50 ตัน/วัน ภายหลังสิ้นสุดกระบวนการผลิตในแต่ละวันจะ
มีถ่าน/เถ้า ที่ถูกระบายออกจากปฏิกรณ์ฯ เฉลี่ยมากกว่า 4 ตัน 
น�้าที่ใช้หล่อเย็นถ่าน/เถ้า และน�้าที่ใช้ลดอุณหภูมิและท�าความ
สะอาดแก๊สฯ 2,000-3,000 ลิตร น�้าส้มควันไม้ (wood vinegar) 
2,000-3,000 ลิตร และน�้ามันดิน 400-700 ลิตร ในกรณีที่ใช้
กระบวนการแก๊สซิฟิเคชันผลิตพลังงานความร้อนโดยใช้ชีวมวล
ในปริมาณที่เท่ากัน ระบบผลิตพลังงานความร้อนจะเกิดของ
เหลือทิ้งที่เป็นถ่าน/เถ้า และน�้ามันดิน ในปริมาณที่ใกล้เคียง
กับระบบผลิตไฟฟ้า แต่จะมีน�้าเสียน้อยกว่า เน่ืองจากไม่จ�าเป็น
ต้องมีอุปกรณ์ส�าหรับท�าความสะอาดแก๊สฯ เหมือนระบบผลิต
พลังงานไฟฟ้า 

ในทางทฤษฎี ถ่านท่ีเกิดขึ้นสามารถน�ามาอบแห้ง/
แปรรูปเป็นถ่านอัดแท่งจ�าหน่ายเป็นเชื้อเพลิงส�าหรับธุรกิจ
รายย่อย หรือใช้ในครัวเรือน และน�้าส้มควันไม้สามารถน�าไป
ใช้เป็นสารไล่แมลง/ปรับสภาพดิน ส่วนน�้ามันดินสามารถน�า
กลับมาผสมกับชีวมวลเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงในปฏิกรณ์ฯ ได้อีก 
อย่างไรก็ตาม หากของเหลือท้ิงดังกล่าวข้างต้นไม่ได้รับการ
บริหารจัดการอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ของเหลือทิ้งเหล่านี้จะ
ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ หรือปัญหาสุขอนามัยแก่เจ้าของ และ
พนักงานของสถานประกอบการฯ ตลอดจนประชากรที่อาศัย
อยู ่ในพื้นที่โดยรอบ ซึ่งจะส่งผลต่อความอยู ่รอดของสถาน
ประกอบการในที่สุด

 ความไม่เสถียรของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า
 สาเหตุหลักที่ท�าให้เกิดความไม่เสถียรของระบบผลิต

พลังงานไฟฟ้า ได้แก่ 
•	 ความไม่เสถียรของปริมาณและค่าความร้อนของแก๊ส

เชื้อเพลิงที่ผลิตจากปฏิกรณ์แก๊สซิฟายเออร์
•	 ความไม่เสถียรเนื่องจากเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า

ในทางปฏิบัติ ปริมาณและค่าความร ้อนของแก๊ส 
เชื้อเพลิงสังเคราะห์ท่ีผลิตได้มีความผันแปรเนื่องจากลักษณะ
เฉพาะ/องค์ประกอบทางธรรมชาติ ขนาด และความช้ืนของ
ของวัตถุดิบ (ชีวมวล) แต่ละชนิด ความผันแปรของปริมาณ 
และค่าความร้อนของแก๊สเชื้อเพลิงฯ ท�าให้เครื่องยนต์ซ่ึงใช้ขับ
เคลื่อนเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าท�างานอย่างไม่สม�่าเสมอ นอกจาก
นี้ สมรรถนะของเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าที่ใช้กับระบบผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าซึ่งแตกต่างกันตามลักษณะทางกายภาพ/การท�างาน (การ
ออกแบบ) และราคา ต่างก็มีผลท�าให้แรงดันของพลังงานไฟฟ้า

ที่ผลิตได้มีความผันแปร และถ้าหากความผันแปรของแรงดัน
ไฟฟ้าสูงกว่าความผันแปรที่ระบบของการไฟฟ้าฯ จะรับได้ 
ผู้ประกอบการจะไม่ได้รับอนุญาตให้ผลิตไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบ
สายส่งของการไฟฟ้าซึ่งนอกจากจะท�าให้ผู ้ประกอบการขาด 
รายได้แล้ว ยังท�าให้ผู้ประกอบการต้องลงทุนปรับปรุงระบบเพิ่ม
ขึ้นอีก
ผลกระทบของปัญหาทางเทคนิคที่มีต่อระบบผลิตพลังงาน
ความร้อนและไฟฟ้า

ปัญหาทางเทคนิคก่อให้เกิดผลกระทบแก่ระบบผลิต
พลังงานความร้อนและไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชัน แต่
ผลกระทบที่เกิดแก่ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้ามีสูงกว่าผลกระทบ
ที่เกิดแก่ระบบผลิตพลังงานความร้อน เนื่องจากคุณลักษณะ
เฉพาะของเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตซึ่งแตก-
ต่างกัน 

แม้ว่าปัญหาทางเทคนิคที่กล่าวข้างต้นส่วนใหญ่สามารถ
แก้ไขได้ด้วยวิธีการทางวิศวกรรม และ/หรือการบริหารจัดการ 
อย่างไรก็ตาม การแก้ป ัญหาทางเทคนิคที่ เกิดจากการใช้
เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชันต้องใช้เงินลงทุนท�าให้เกิดผลกระทบต่อ
ต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการ  ในทางปฏิบัติ ปัญหาทาง
เทคนิคก่อให้เกิดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของระบบผลิต
พลังงานไฟฟ้ามากกว่าระบบผลิตพลังงานความร้อน ส่งผลให้
ระบบผลิตพลังงานความร้อนมีโอกาสอยู่รอดทางธุรกิจสูงกว่า
ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า
สรุป

ประเทศไทยยังควรส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเค-
ชันส�าหรับผลิตพลังงานความร้อน และไฟฟ้าจากชีวมวลใน
ระดับอุตสาหกรรม ชุมชน วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชันส�าหรับผลิตพลังงาน
ความร้อน และไฟฟ้า มีข้อได้เปรียบดังต่อไปนี้

• แก๊สซิฟิเคชันเป็นเทคโนโลยีที่ใช้เงินลงทุนต�่า การ 
ติดตั้งตลอดจนการใช้งานไม่ซับซ้อน เหมาะกับระบบผลิต
พลังงานทดแทนขนาดเล็กแบบไม่รวมศูนย์ที่ใช้ในประเทศไทย

• เป ็นเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพท่ีจะ 
พัฒนาขึ้นใช้เอง และ/หรือพัฒนาต่อยอดเพื่อแก้ข้อจ�ากัด 
ของเทคโนโลยีด้วยบุคลากรภายในประเทศ

       • สามารถเลือกแนวทางน�าไปประยุกต์ใช้กับกระบวน-
การผลิตพลังงานความร้อน หรือพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความ
คุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ได้หลายแนวทาง

อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาแนวทางการส่งเสริมให้
แตกต่างจากการส่งเสริมแบบเดิม โดยเฉพาะรูปแบบการ 
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ส่งเสริมให้ใช ้เทคโนโลยีแก๊สซิฟ ิเคชันร ่วมกับเครื่องยนต์ 
สันดาปภายในส�าหรับโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ซึ่งทราบกันดีใน
ปัจจุบันว่าไม่มีความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ การส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชันส�าหรับผลิตพลังงาน
ความร้อน หรือไฟฟ้าในระดับอุตสาหกรรม ชุมชน ตลอดจน
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก แนวทางใหม่ควรเน้นให้ 
ผู ้ประกอบการสามารถด�าเนินกิจการ/ธุรกิจอย่างมีความ 
คุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์และยั่งยืน 

แนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชัน
ส�าหรับผลิตพลังงานความร้อนที่ควรพิจารณา ได้แก่ การ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชันแบบเบดนิงส�าหรับ 
ระบบผลิตพลังงานความร้อนขนาดกลาง และขนาดเล็ก และ 
ส ่งเสริมการการใช ้ เทคโนโลยีแก ๊สซิฟ ิ เคชันแบบเบดนิง 
ร่วมกับแบบฟลูอิไดซ์เบดส�าหรับผลิตพลังงานความร้อนใน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพื่อเป็นทางเลือกส�าหรับป้องกันปัญหา 
ขาดแคลนวัตถุดิบส�าหรับปฏิกรณ์ฯ แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งจะ 
ท�าให้มีความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์มากกว่าการใช้เทคโนโลยี
แก๊สซิฟิเคชันแบบใดแบบหนึ่งเพียงอย่างเดียว 

ส�าหรับระบบผลิตไฟฟ้าขนาดกลางและขนาดเล็ก 
(ก�าลังผลิตระหว่าง ≤1 ถึง <10 เมกะวัตต์) ควรส่งเสริมการ

ใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชันแบบเบดนิงผลิตแก๊สเชื้อเพลิง
สังเคราะห์เพื่อเป็นเช้ือเพลิงผลิตไอน�้าส�าหรับผลิตไฟฟ้าด้วย
เทคโนโลยีกังหันไอน�้าขนาดเล็ก (Micro-steam turbine) แม้
จะเป็นแนวทางการส่งเสริมซึ่งผู้ประกอบการต้องใช้เงินลงทุน
สูง และไม่มีความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน (ราคา
รับซื้อไฟฟ้าแบบบวกส่วนเพิ่ม 0.5 บาท/kWh) แต่ กฟน./กฟภ. 
ได้ประกาศใช้ราคารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff และราคา
ของกังหันไอน�้าขนาดเล็กมีแนวโน้มถูกลงอย่างต่อเนื่องและ 
มีนัยส�าคัญ นอกจากนี้ การที่กังหันไอน�้าสามารถผลิตไฟฟ้า
อย่างต่อเนื่องติดต่อกันได้นานกว่าการใช้เครื่องยนต์สันดาป
ภายใน 2 เท่า (ประมาณ 8,000 ชั่วโมง/ปี) ท�าให้แนวทาง 
ดังกล่าวมีแนวโน้มจะมีความคุ ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ใน
อนาคตอันใกล้ ส�าหรับสถานประกอบการผลิตไฟฟ้าขนาด 
ใหญ่ ควรส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชันแบบเบดนิง 
และ/หรือแบบฟลูอิไดซ์เบดร่วมกับเทคโนโลยีกังหันไอน�้า 
(Steam turbine) เพื่อเป ็นทางเลือกในกรณีเกิดปัญหา
ขาดแคลนวัตถุดิบ (แกลบ ขี้เลื่อย) ที่ใช้กับปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบด
แก๊สซิฟายเออร์ โดยที่ผู้ประกอบการสามารถใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
อื่นกับแก๊สซิฟายเออร์แบบเบดนิงทดแทน ซึ่งจะช่วยให้ระบบ
ผลิตพลังงานไฟฟ้ามีความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์และยั่งยืน
มากขึ้น



วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2559 

32

 วิทย์แอนด์เวิลด์   

เอกสารอ้างอิง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.). 2559. โครงการศึกษาสถานภาพการใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชันผลิต 
       ความร้อน และไฟฟ้าในระดับอุตสาหกรรม ชุมชน หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กของประเทศไทย สนับสนุนโดย  
       คณะกรรมการอ�านวยการโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.–สกว. ปทุมธานี: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ 
           เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.    
Aboriginal Ankur Corporation, 2016. [online]. Available at: http://aboriginalankur.com/author/admin/, [accessed  
           February 2016].
Alibaba Group, 2016. [online]. Available at: http://www.alibaba.com/product-detail/Wood-chips-Gasifier-for- 
           Dryer-Drum_1616128420.html, [accessed February 2016].



วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 33
    ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2559 

ท่องโลกสมุนไพร    

ก้นจ�้ำ 

ก้นจ�้ำ มีชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ Bidens biternata (Lour.) 

Merr. & Scherff. ชื่อสำมัญ Spanish Needles อยู่ในวงศ์ 

Asteraceae หรือ Compositae (รำชบัณฑิตยสถำน 2538; 

ฐำนข้อมูลพรรณไม้ องค์กำรสวนพฤกษศำสตร์ 2556; สมุนไพร 

ดอทคอม 2554) ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับทำนตะวัน มีชื่ออื่นว่ำ เจิน-

เฉำ่ จิงผำนอิ๋งจ่ำนเฉ่ำ (จีนกลำง) บ่ะดี่ (ลัวะ) หญ้ำก้นจ�้ำ จังหวัด

นครรำชสีมำเรียก “ก้นจ�้ำขำว” สมุนไพรก้นจ�้ำเป็นพรรณไม้พื้น- 

เมืองของทวีปอเมริกำ พบกระจำยพันธุ์ในเขตอบอุ่นและเขต

ร้อนทัว่โลก ในต่ำงประเทศพบได้ในประเทศแถบเอเชยี แอฟรกิำ 

ออสเตรเลยี และยโุรป ประเทศไทยพบกระจำยอยูท่ัว่ทกุภำค พบ

มำกทีส่ดุทำงภำคเหนอืและภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื โดยเฉพำะ

ในจังหวัดนครรำชสีมำ พบมำกบริเวณพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่ของ

เขำใหญ่ พบขึ้นกระจำยเป็นแพกวำ้ง ตำมชำยป่ำข้ำงทำง ถนน 

ไร่ สวน และที่แห้งแล้งทั่วไป เจริญเติบโตได้ในที่สูงจนถึงระดับ 

2,000 กิโลเมตร เหนือระดับน�้ำทะเล สมุนไพรก้นจ�้ำน้อยคนนัก

ที่จะทรำบว่ำเป็นสมุนไพรอีกชนิดที่มีประโยชน์ บำงคนอำจเคย

พบแต่ไม่ทรำบถงึสรรพคณุจงึนกึว่ำเป็นเพยีงดอกหญ้ำธรรมดำๆ 

หำประโยชน์ไม่ได้ ประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรก้นจ�้ำมี

มำกมำย สำมำรถใช้ประโยชน์ได้เกือบทั้งต้น โดยใบยอดอ่อนใช้

จิ้มหรือแกงรับประทำน ส่วนต้นใช้เป็นสมุนไพรรักษำโรค ก้นจ�้ำ

ปลูกและขึ้นได้ดีในดินทั่วไป เจริญเติบโตเร็ว เจริญเติบโตได้ดีใน

ดนิร่วนซยุ ต้องกำรน�ำ้และควำมช้ืนในปรมิำณปำนกลำง (อำรกีลุ

และคณะ  2552) นอกจำกนี้ ยังเป็นพืชที่ทนแล้งได้ดี เหมำะที่

จะปลูกลงดินกลำงแจ้งให้แผ่กระจำยเป็นบริเวณกว้ำง หรือปลูก

ลงกระถำงตัง้วำงในทีม่แีดดส่องถงึตลอดทัง้วนั ออกดอกและบำน 

พร้อมๆ กัน ในช่วงที่ดอกบำนจะสวยงำมมำก

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : 

ต้น  เป็นพืชล้มลุกปีเดียว สูงประมำณ 0.3-2 เมตร 

ล�ำต้นสีเขียวเป็นเหลี่ยม ล�ำต้นตั้งตรง แตกกิ่ง ก้ำนสำขำ มีขน

ขึ้นประปรำย (สมุนไพรดอทคอม 2554; เที่ยงบูรณธรรม 2531)

ใบ ประกอบแบบขนนก เรียงตรงข้ำม มีใบย่อย 3-5 ใบ 

บำงใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ก้ำนใบประกอบยำว 

9-15 เซนตเิมตร ใบย่อยรปูไข่หรอืรปูไข่กลบั ปลำยใบแหลม โคน

ใบสอบคลำ้ยรูปลิ่มหรือสอบเขำ้หำกัน กว้ำง 0.3-3.5 เซนติเมตร 

ยำว 1.5-6.5 เซนติเมตร ขอบใบหยักคล้ำยฟันปลำหรือฟันเลื่อย 

สมุนไพรไทย...ของดีที่มีอยู่ 

ชลธิชา นิวาสประกฤติ  และบุญเรียม น้อยชุมแพ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

35  หมู่ที่ 3  เทคโนธานี  ต�าบลคลองห้า  อ�าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120
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ใบล่ำงบำง ใบหยักลึก และมีปลำยแหลมเป็น 2 พู ใบมีขนำด

กวำ้งประมำณ 0.3-3.5 เซนติเมตร และยำวประมำณ 1.5-6.5 

เซนติเมตร แผ่นใบทั้ง 2 ด้ำน ผิวใบเกลี้ยงหรือมีขนขึ้นประปรำย 

ก้ำนใบยำวประมำณ 1.5 เซนติเมตร (อำรีกุลและคณะ  2552; 

สมุนไพรดอทคอม 2554; เที่ยงบูรณธรรม 2531) 

ดอก เป็นแบบช่อกระจุกแน่น ช่อเดียว ช่อแยกแขนง 

หรือช่อเชิงหลั่น (corymb) แต่ละช่อมีวงใบประดับ 8-10 อัน 

รูปแถบปลำยแหลม ยำว 3-7 มิลลิเมตร ดอกวงนอกรูปลิ้น เป็น

ดอกไม่สมบูรณ์เพศ มี 1-5 ดอก หรือไม่มี กลีบดอกสีเหลือง หรือ

ขำว  คล้ำยรศัมรีอบๆ ปลำยกลบีมจีกั 2-3 จกั ดอกวงในเป็นดอก

สมบรูณ์เพศมหีลำยดอก รปูร่ำงคล้ำยจำน  กลบีดอกสเีหลอืง  โคน

ตดิกนัเป็นหลอด ปลำยแยกเป็นจกัแหลม 4-5 จกั กว้ำงประมำณ 

3 มิลลิเมตร ยำวประมำณ 6 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้ 5 อัน รังไข่

อยู่ใต้วงกลีบ ออกดอกช่วงเดือนตุลำคมถึงเดือนพฤษภำคมของ

ปีถัดไป จำกนั้นต้นก้นจ�้ำจะยุบตัวหรือตำยไป และแตกต้นขึ้นมำ

ใหม่ (อำรีกุลและคณะ  2552; สมุนไพรดอทคอม 2554; เที่ยง- 

บูรณธรรม 2531)   

ผล  ผลแห้ง ไม่แตก ลักษณะยำวแคบ สีน�้ำตำลเข้ม

ประมำณ 0.5-2 เซนติเมตร ติดบนฐำนดอกเป็นกระจุกหัวแหลม

ท้ำยแหลม มีสัน และร่องตำมยำว ผลมีรยำงค์แข็ง 2-4 อัน ติดที่

ปลำย เมล็ดอยู่ภำยในผลมีขนำดเล็กออกเป็นเส้นๆ มีสีด�ำ 

การขยายพันธุ์ ขยำยพันธุ์ด้วยกำรเพำะเมล็ด เจริญ

เตบิโตได้ดใีนดนิร่วนทีม่กีำรระบำยน�ำ้ด ีต้องกำรน�ำ้และควำมชืน้

ในปริมำณปำนกลำง (อำรีกุลและคณะ  2552) 

การใช้ประโยชน์ของสมุนไพรก้นจ�า้

ในต่ำงประเทศโดยเฉพำะประเทศอินเดียมีกำรศึกษำ

สรรพคุณและกำรน�ำไปใช้ประโยชน์จำกสมุนไพรก้นจ�ำ้อย่ำงกว้ำง-

ขวำงโดยมีกำรอ้ำงสรรพคุณในกำรรักษำดวงตำ รักษำอำกำรผิว

อักเสบ (Encyclopedia of Life 2016)

ใบก้นจ�้ำ รสจืดและเย็น มีสรรพคุณในกำรดับพิษ ห้ำม

เลือด สมำนบำดแผล รักษำแผลเนำ่เปื่อย บวม ต�ำพอกตำ แก้ตำ

อักเสบ แก้ปวดหู และแก้ปวดฟัน (รำชบัณฑิตยสถำน 2538; ฐำน- 

ข้อมูลพรรณไม้ องค์กำรสวนพฤกษศำสตร์ 2556; สมุนไพรดอท- 

คอม 2554; บุญวรพัฒน์ 2554) ซึ่งมีวิธีกำรน�ำไปใช้ประโยชน์

แตกต่ำงกัน ดังนี้ 

 ใบสด

- ใบสดต�ำให้ละเอียดแล้วค้ันเอำน�้ำมำใช้ล้ำงตำ เป็นยำ

แก้โรคตำมัว (สำรำนุกรมสมุนไพร 2554; นำยเกษตร 2542; 

เที่ยงบูรณธรรม 2542; บุญวรพัฒน์ 2554)

- ใบสดประมำณ 30-50 กรัม ต�ำแล้วคั้นเอำน�้ำผสม
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กับน�้ำผึ้งและเกลือเล็กน้อย รับประทำนแก้คออักเสบและ

อำกำรเจ็บคอ (บำยไลน์...นำยสวีสอง  2558; นำยเกษตร 

2542; เที่ยงบูรณธรรม 2542; อำรีกุลและคณะ  2552)   

- ใบสดน�ำมำคั้นหรือต้ม แล้วน�ำน�้ำมำล้ำงผิวหนัง 

จะช่วยแก้ผดผื่นคันได้ (ฐำนข้อมูลพรรณไม้ องค์กำรสวน

พฤกษศำสตร์ 2556; เท่ียงบูรณธรรม 2542; บำยไลน์...

นำยสวีสอง  2558)

- ใบสดใช้ต�ำพอกรักษำแผลสด แผลน�้ำร้อนลวก หรือ

แผลไฟไหม้  (ฐำนข้อมูลพรรณไม้ องค์กำรสวนพฤกษศำสตร์  

2556; เที่ยงบูรณธรรม 2542)

- ใบสดประมำณ 50-100 กรัม ต�ำแล้วใช้น�้ำคั้น ล้ำง

หรือใช้พอกบริเวณท่ีเป็นแผล ส�ำหรับบรรเทำอำกำรถูกงูกัด

หรือแมลงสัตว์กัดต่อย (ฐำนข้อมูลพรรณไม้ องค์กำรสวน- 

พฤกษศำสตร์ 2556; เที่ยงบูรณธรรม 2542; บุญวรพัฒน์ 

2554)

- ต้นก้นจ�้ำ รสจืดและเย็นเหมือนใบ มีสรรพคุณใน

กำรแก้ไอ บรรเทำอำกำรข้ออักเสบ บรรเทำอำกำรท้องร่วง 

จุกเสียดและปวดท้อง (สำรำนุกรมสมุนไพร 2554; บุญ- 

วรพัฒน์ 2554)  มีวิธีกำรน�ำไปใช้ประโยชน์แตกต่ำงกัน ดังนี้

ต้น (ทั้งต้น)

- ต้นใช้ผสมกับสมุนไพรอื่น ต้มกับน�้ำ ดื่มเป็นยำแก้หวัด

คัดจมูก หรือใช้อำบแก้ไข้  บำงครั้งอำจใช้สมุนไพรก้นจ�้ำแห้ง

ประมำณ 10-15 กรัม ผสมร่วมกับต�ำรำยำแก้หวัดทั่วไป ต้มรับ

ประทำนเป็นยำแก้หวัดตัวร้อน (นำยเกษตร 2542; บุญวรพัฒน์ 

2554; เที่ยงบูรณธรรม 2542)

- ต้นใช้ผสมกับสมุนไพรต�ำรับที่ 6  ต้มกับน�้ำ ดื่มเป็น

ยำแก้ไอส�ำหรับอำกำรไอท่ีมีน�้ำมูกข้น (นำยเกษตร 2542; 

บุญวรพัฒน์  2554)

- ต้นใช้ประมำณ 30-50 กรัม น�ำมำต้มเอำน�้ำรับ-

ประทำน ใช้เป็นยำแก้ล�ำไส้อักเสบ ปวดท้องน้อย (ท้ังต้น)               

(เที่ยงบูรณธรรม 2542; บุญวรพัฒน์ 2554)

ราก

- รำกใช้ต้มน�้ำดื่มเป็นยำแก้หวัด (นำยเกษตร 2542)

ข้อมูลทางเภสัชวิทยาของก้นจ�้า

สำรสกัดจำกใบสมุนไพรก้นจ�้ำเมื่อสกัดด้วยตัวท�ำละลำย

ทีแ่ตกต่ำงกนั วเิครำะห์คณุสมบตัทิำงพฤกษเคมด้ีวยวธิมีำตรฐำน 

พบว่ำ มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรหลำยชนิดซ่ึงเหมำะส�ำหรับส่ง- 

เสริมเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพในอนำคต 

Sukumaran et al. (2012) มีกำรศึกษำคุณสมบัติของสำร

สกัดแช่แข็งจำกสมุนไพรก้นจ�้ำมีฤทธิ์ในกำรยับยั้งอำกำรท้อง

ร่วงในหนูทดลอง (Kinuthia,  Muriithi and Mwangi 2016)  

ผลกำรศึกษำสำรสกัดจำกใบก้นจ�้ำด้วยเอทำนอลพบว่ำ สำมำรถ

ยบัยัง้กำรเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยี Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus 

subtilis, Proteus vulgaris ได้ (Nadiminti et al. 2015)

1. สำรที่พบ ได้แก่ Anthraquinone Glycoside, 

Phytosterin-B (บุญวรพัฒน์  2554)

2.  สำรที่สกัดจำกน�้ำต ้มของก ้นจ�้ำหรือสกัดจำก

แอลกอฮอล์ พบว่ำ มีฤทธิ์ยับยั้งโรคที่ติดเชื้อในล�ำไส้ หรือ

น�ำต้นสดทั้งต้นมำค้ันเอำน�้ำ พบว่ำ จะมีประสิทธิภำพในกำร

ยับยั้งเชื้อรำหรือเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อ Btaphylococcus 

ของล�ำไส้ใหญ่ได้ แต่จะไม่มีผลต่อเชื้อ Gram ในล�ำไส้ใหญ่ 

(บุญวรพัฒน์  2554)



วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2559 

36

 ท่องโลกสมุนไพร   

เอกสารอ้างอิง

ฐำนข้อมูลพรรณไม้ องค์กำรสวนพฤกษศำสตร์.  2556.  สมุนไพรก้นจ�้ำ.  [ออนไลน์].  เข้ำถึงได้จำก: http://www.qsbg.org/

database/plantdb/mdp/medicinal-specimen.asp?id=98, [เข้ำถึงเมื่อ 10 พฤษภำคม 2559]. 

เที่ยงบูรณธรรม, วิทย์. 2531. พจนำนุกรมสมุนไพรไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ:  โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้ำส์, หน้ำ 2-3.

เที่ยงบูรณธรรม, วิทย์. 2542. พจนำนุกรมสมุนไพรไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 5.  กรุงเทพฯ:  รวมสำส์น,  หน้ำ 2-3.

นำยเกษตร. 2542.  สมุนไพรไม้ประดับหำยำก เล่ม 2. กรุงเทพฯ:  บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จ�ำกัด, หน้ำ 8-9.

บำยไลน์...นำยสวีสอง. 2558. ไม ้ดีมีประโยชน์ : ก ้นจ�้ำ แก้คออักเสบ. [ออนไลน์]. เข ้ำถึงได ้จำก: http://www. 

       komchadluek.net/news/agricultural/214624, [เข้ำถึงเมื่อ 10 มิถุนำยน 2559].

บุญวรพัฒน์, วิทยำ.  2554. สำรำนุกรมสมุนไพรไทย-จีนที่ใช้บ่อยในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ:  สมำคมศำสตร์กำรแพทย์ 

       แผนจีนในประเทศไทย,  หน้ำ 18.

รำชบัณฑิตยสถำน. 2538. อนุกรมวิธำนพืช อักษร ก. ก้นจ�้ำ.  [ออนไลน์].  เข้ำถึงได้จำก: http://www.rspg.or.th/plants_  

       data/plantdat/asterace/bbiter_2.htm, [เข้ำถึงเมื่อ 10 มิถุนำยน 2559].

สมิตินันทน์, เต็ม. 2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย.  กรุงเทพฯ:  ส่วนพฤกษศำสตร์ป่ำไม้ ส�ำนักวิชำกำรป่ำไม้ กรมป่ำไม้, 

       หน้ำ 70.

สมุนไพรดอทคอม. 2554.  สมุนไพรก้นจ�้ำ.  [ออนไลน์].  เข้ำถึงได้จำก: http://www.samunpri.com,  [เข้ำถึงเมื่อ 17  

       มิถุนำยน 2559].

สมุนไพรไทย. 2552. [ออนไลน์].  เข้ำถึงได้จำก: http://herbth.blogspot.com/2009/05/blog-post_235.html,  

       [เข้ำถึงเมื่อ 10 มิถุนำยน 2559].

สำรำนุกรมสมุนไพร.  2554. ก้นจ�้ำ-ก้นจ�้ำขำว. [ออนไลน์].  เข้ำถึงได้จำก: http://xn--o3cdbaevbumi7e7euch5pc3gc.

       blogspot.com/2012/03/blog-post_107.html, [เข้ำถึงเมื่อ 10 มิถุนำยน 2559].

ส�ำนักงำนโครงกำรอนุรักษ ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ  สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม 

       รำชกุมำรี. 2559. ก้นจ�้ำ. [ออนไลน์].  เข้ำถึงได้จำก:  www.rspg.or.th/plants_data/, [เข้ำถึงเมื่อ 10 พฤษภำคม   

       2559].

อำรีกุล, สุธรรม และคณะ.  2552.  องค์ควำมรู ้เรื่องพืชป่ำที่ใช้ประโยชน์ทำงภำคเหนือของประเทศไทย เล่ม 1.เชียงใหม่:   

       มูลนิธิโครงกำรหลวง บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ำกัด  (มหำชน),  หน้ำ 251-252. 

Encyclopedia of Life, 2016. Bidens biternata Yellow Flowered Blackjack. [online].  Available at:http:// 

       www.flowersofindia.net/catalog/slides/Yellow%20Flowered%20Blackjack.html, [accessed 17 June  

       2016].

Kinuthia, D.G., Muriithi Anne, W.,  and Mwangi P.W., 2016.  Freeze  Dried Extracts of Bidens biternata (Lour.)

     Merr. And Sheriff. Show Significant Antidiarrheal Activity In -Vivo Models of Diarrhea. [online]. 

       Available at:  http://biorxiv.org/content/early/2016/03/29/046185, [accessed 17 June 2016].

Nadiminti,S.R., Lakshmi, S., B., Shivakoti, Ch., Venu, Ch. and Vishwanath R. P., 2015. Evaluation  

      of antimicrobial activity and Bidens biternata ehrenb leaves. Human Journals Research Article,  

       1(4), pp. 1-7.  

Sukumaran, P., Nair, AG., Chinmayee, D.M., Mini, I., and Sukumaran, S.T., 2012. Phytochemical investigation  

       of Bidens biternata (Lour.) Merr. and Sheriff.--a nutrient-rich leafy vegetable from Western Ghats  

       of India. Applied Biochemistry and Biotechnology. 167(6), pp. 1795-1801.

Wikimedia Commons.  2009. [online].  Available at:  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bidens_

       biternata_W_IMG_2942.jpg, [accessed 17 June 2016].



  รัชนีเพ็ญ  เพ็ญสิทธิ์ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

ในงานทดสอบและสอบเทียบของห้องปฏิบัติการนั้น 

การประกันคุณภาพผลการทดสอบ (quality assurance) เป็น

วิธีการหนึ่งที่จะท�าให้มั่นใจในคุณภาพของผลการทดสอบว่ามี

ความถูกต้องและน่าเชื่อถือ โดยทั่วไปการด�าเนินการเพื่อประกัน

คณุภาพผลการทดสอบทีน่อกเหนอืไปจากการสอบเทยีบเครือ่งมอื

อย่างสม�่าเสมอแล้วน้ัน ยังมีวิธีการอื่นๆ อีก ยกตัวอย่าง เช่น 

การใช้วัสดุอ้างอิงรับรอง หรือวัสดุอ้างอิงทุติยภูมิ (Certified 

Reference Materials, CRM / Reference Materials, RM) ใน

การทวนสอบเครื่องมือก่อนใช้งาน การทดสอบซ�้าโดยใช้วิธีเดิม

หรือต่างวิธี (replicate test) การทดสอบซ�้าโดยใช้ตัวอย่างที่

เก็บไว้ (re-test) การเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความช�านาญ 

(proficiency testing, PT) และการเข้าร่วมการเปรียบเทียบ

ผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (Inter-laboratory comparison) 

เป็นต้น

การใช้วัสดุอ้างอิงรับรอง หรือวัสดุอ้างอิงทุติยภูมิในการ

ทวนสอบเครื่องมือก่อนใช้งาน และการทดสอบซ�า้ เป็นกระบวน-

การภายในที่สามารถท�าได้เองภายในเพื่อการควบคุมคุณภาพ

การทดสอบของห้องปฏิบัติการ กระบวนการเหล่านี้สามารถบ่ง

บอกให้ทราบถึงความเที่ยงตรง (precision) ของผลการทดสอบ

ที่ได้แต่ไม่ครอบคลุมถึงความถูกต้อง (accuracy) ของผลการ

วัดที่ได้ ดังน้ัน เพื่อจะให้ทราบว่าผลการวัดของห้องปฏิบัติการ

ที่ได้มีทั้งความถูกต้องและเที่ยงตรง มีคุณภาพน่าเชื่อถือ จึงได้มี

วิธีการประกันคุณภาพผลการทดสอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจใน

ความถูกต้องของผลการทดสอบที่ได้ โดยการเข้าร่วมโปรแกรม

การทดสอบความช�านาญ และการเข้าร่วมการเปรียบเทียบผล

ระหว่างห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องมีการเปรียบ-

เทียบผลกับห้องปฏิบัติการอื่นๆ ที่ใช้เครื่องมือและกระบวนการ

ทดสอบแบบเดียวกัน 

อย่างไรก็ตาม การจะเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความ

ช�านาญนั้น จะต้องมีห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานที่เป็นผู้จัด

โปรแกรมฯ (PT-Provider) เปิดโปรแกรมการทดสอบความ

ช�านาญขึ้นมาก่อน ห้องปฏิบัติการที่สนใจจึงจะขอเข้าร่วม

โปรแกรมฯ ได้ จึงอาจไม่สามารถท�าได้เป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง 

ดังน้ัน วิธีการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการจึงเป็น

วิธีประกันคุณภาพผลการทดสอบที่ห้องปฏิบัติการหลายแห่ง

เลือกใช้ โดยจะท�าการเปรียบเทียบผลการทดสอบที่ได้จากห้อง

ปฏิบัติการตั้งแต่ 2 ห้องปฏิบัติการขึ้นไป และใช้วิธีการทาง

สถิติในการประเมินผลเพื่อให้ทราบว่าผลการทดสอบของห้อง

การประกันคุณภาพผลการทดสอบ
ด้วยวิธีการเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการ

(Quality Assurance Using Inter-laboratory Comparisons)
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ปฏิบัติการของเรามีความสอดคล้อง หรือแตกต่างจากผลการ

ทดสอบที่ได้จากห้องปฏิบัติการอื่นๆ ท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการ

เปรียบเทียบผลการทดสอบฯ โดยที่จ�านวนห้องปฏิบัติการที่

เข้าร่วมการเปรียบเทียบผลน้ัน หากมีจ�านวนมากก็ยิ่งจะท�าให้

ผลการเปรียบเทียบท่ีได้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นตามหลักของ

ความน่าจะเป็น ส�าหรับในส่วนของการคัดเลือกห้องปฏิบัติ

การเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมนี้นั้น หากเป็นห้องปฏิบัติการที่มีการ

ด�าเนินการเก่ียวกับระบบคุณภาพภายในท่ีดี เช่น มีการสอบ-

เทียบเครื่องมืออย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ มีการใช้วัสดุอ้างอิง

รับรอง หรือวัสดุอ้างอิงทุติยภูมิในการทวนสอบเครื่องมือก่อน

ใช้งาน หรือเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้การรับรองระบบคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการ ก็จะท�าให้ประสิทธิภาพของการด�าเนินการและ

คุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้มีมากยิ่งขึ้น

วิธีการทางสถิติที่น�ามาใช้ประเมินผลการทดสอบที่

ได้จากการเข้าร่วมโปรแกรมการเปรียบเทียบผลการทดสอบ

ระหว่างห้องปฏิบัติการนี้เรียกว่า Z-score โดยมีวิธีการด�าเนิน-

การตาม มอก.5043 เล่ม 1-2540 (การทดสอบความช�านาญ

โดยการเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการ เล่ม 1 การก�าหนด

และการด�าเนินการแผนการทดสอบความช�านาญ) และมีวิธีการ

ค�านวณ ดังนี้ 

การวิเคราะห์ผลโดยใช้ Z-score:

สูตรการค�านวณ

 Z-score     =

โดยที่  = ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการของเรา

  = ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบของการท�าการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ

 SD = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการทดสอบของการท�าการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ

และ  

เมื่อ  = ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบของแต่ละห้องปฏิบัติการ

 n = จ�านวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโปรแกรมการเปรียบเทียบผลฯ

เกณฑ์:

ถ้าค่า |Z| ≤ 2 สรุปว่าผลของห้องปฏิบัติการของเราไม่แตกต่างจากผลของห้องปฏิบัติการอื่น

ถ้า 2 < |Z| < 3 ยังสรุปไม่ได้

ถ้า |Z| ≥ 3 สรุปว่าผลของห้องปฏิบัติการของเราแตกต่างจากผลของห้องปฏิบัติการอื่น
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เอกสารอ้างอิง

ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2540. มอก. 5043 เล่ม 1-2540 การทดสอบความช�านาญโดยการเปรียบเทียบระหว่าง 

       ห้องปฏิบัติการ เล่ม 1 การก�าหนดและการด�าเนินการแผนการทดสอบความช�านาญ. กรุงเทพฯ: ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

       อุตสาหกรรม.

ตัวอย่างการค�านวณ 

ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการของการวัดความหนาของแผ่นเหล็กมาตรฐาน พบว่า 

ห้องปฏิบัติการของเรา : วัดความหนาของแผ่นเหล็กได้ค่าเฉลี่ย 5.20 มิลลิเมตร

ห้องปฏิบัติการที่ 1 : วัดความหนาของแผ่นเหล็กได้ค่าเฉลี่ย 5.25 มิลลิเมตร

ห้องปฏิบัติการที่ 2  : วัดความหนาของแผ่นเหล็กได้ค่าเฉลี่ย 5.23 มิลลิเมตร

ค�านวณหาค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบจากทั้ง 3 ห้องปฏิบัติการ

     

         

 =    5.23 มิลลิเมตร

ค�านวณหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการทดสอบจากทั้ง 3 ห้องปฏิบัติการ

 

 SD = 

  =   

 

  =   0.025 มิลลิเมตร

วิเคราะห์ผลโดยใช้  Z-score

                 

                Z-score =

 = 

 

 = -1.20

สรุป  |Z| = 1.20 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 2 แสดงว่า ผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการของเราไม่แตกต่างจากห้องปฏิบัติการ

        อีก 2 ห้องปฏิบัติการ ที่เราเปรียบเทียบด้วย 
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ไขมันทรานส์ (trans fat) หรือไขมันแปรสภาพ เป็นกรด

ไขมันไม่อิ่มตัวซ่ึงพบได้ไม่บ่อยในธรรมชาติ แต่สังเคราะห์ขึ้นได้

ในปริมาณหนึ่งในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมจากสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

แต่น้อย ส่วนมากเกิดจากเป็นการแปรสภาพกรดไขมันโดยผ่าน

กระบวนการเติมไฮโดรเจนในน�้ามันพืชท่ีมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง 

ซึ่งโมเลกุลของกรดไขมันไม่อิ่มตัวตามธรรมชาติ จะอยู่ในสภาพ

ที่โค้งงอซึ่งเรียกว่า ซิส (Cis) เป็นของเหลวที่อุณหภูมิปกติและมา

ท�าปฏิกิริยากับไฮโดรเจน โดยมีโลหะเป็นตัวเหนี่ยวน�า จะท�าให้

อะตอมของคาร์บอนจับตัวเป็นเส้นตรงซ่ึงเป็นการฝืนธรรมชาติ 

ท�าให้กรดไขมันเกิดการ “บิดตัว” ทางโครงสร้างเรขาคณิตของ

โมเลกุล จากรูปแบบซิส (Cis form) เป็นรูปแบบทรานส์ (Trans 

form) ซึ่งสามารถเกิดได้ 2 ประการ คือ

 ประการแรก เกิดจากการเติมไฮโดรเจนจากน�้ามันท่ี

มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง เช่น น�้ามันงา น�้ามันถั่วเหลือง เป็นต้น 

เอาไปทอดด้วยอุณหภูมิสูง เช่น การทอดซ�้าโดยให้น�้ามันท่วม

อาหารจนน�า้มันเหนียว

ตัวอย่างโครงสร้างเรขาคณิตของโมเลกุลของกรดไขมัน

ที่บิดตัวไปเมื่อใช้น�้ามันทอดในอุณหภูมิสูงซ�า้ ดังแสดงในรูป

มารู้จักกับกรดไขมันชนิด  “ทรานส์”
อรเพ็ญ  หนูสุวรรณ และสุภาพร จิรไกรโกศล

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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ประการที่สอง เกิดจากเจตนาเติมไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อให้น�้ามันไม่อิ่มตัวเหล่านี้ จับกับไฮโดรเจนแทนจนเกิดการเปลี่ยน

จุดหลอมเหลวและจุดเดือดใหม่กลายเป็นไขมันกึ่งแข็งกึ่งเหลว โดยจุดประสงค์เพื่อไม่ให้ไขมันไม่อิ่มตัวท�าปฏิกิริยากับออกซิเจน

หรืออนุมูลอิสระ รวมท้ังชะลอการเหม็นหืนได้นานและทนความร้อนได้สูง อาหารที่ท�าจากไขมันประเภทนี้จะได้มีอายุยืนยาวขึ้น 

ดังแสดงในรูป

ซ่ึงเรียกน�้ามันกลุ่มน้ีว่า “ไขมันทรานส์” หรือ “ไขมัน

ผ่านกรรมวิธี” เน่ืองจากไขมันทรานส์เป็นไขมันที่เกิดจากการ

แปรรูป จึงเก็บรักษาไว้ได้นานโดยไม่เหม็นหืน ไม่เป็นไข และ

สามารถทนต่อความร้อนได้สูง รวมถึงมีรสชาติที่ใกล้เคียงกับ  

ไขมันที่ได้จากสัตว์ น�้ามันพืชท่ีเกิดจากกระบวนการนี้น�ามาผลิต

อาหารได้หลายชนิด ซ่ึงท�าให้เหม็นหืนได้ยาก สามารถขยายวัน

หมดอายุได้นานขึ้น เช่น กลุ่มอาหารฟาสต์ฟูดบางชนิด ซึ่งใช้

เป็นน�้ามันทอดอาหารจ�าพวกไก่ โดนัท มันฝรั่งทอด ขนมคุกกี้ 

ขนมขบเคี้ยว ครีมเทียม เนยขาว  และเนยถั่ว เป็นต้น 

ผลต่อสุขภาพ ไขมันทรานส์เป็นไขมันที่ผิดธรรมชาติ 

ย่อยสลายได้ยากกว่าไขมันชนิดอื่นๆ เม่ือรับประทานไปมากๆ 

จะมีผลต่อการท�างานของเอนไซม์ที่มีชื่อว่า Cholesterol 

Acyltranferase ซ่ึงเป็นเอนไซม์ท่ีส�าคัญในการเผาผลาญ

คอเลสเตอรอล เมื่อเอนไซม์เหล่านี้ถูกใช้งานหนักจะท�าให้การ

ผลิตเอนไซม์เหล่าน้ีค่อยๆ ลดลง ส่งผลให้ระดับไลโปโปรตีนมี

ความหนาแน่นต�่า (low density lipoprotein ) หรือแอลดีแอล 

(LDL) ท่ีวงการแพทย์มักเรียกว่าเป็นไขมันชนิดเลวสูงขึ้น และ

ซ�้าร้ายกว่านั้น คือ ท�าให้ระดับของไลโปโปรตีนความหนาแน่น

สูง (high density lipoprotein) หรือเอชดีแอล (HDL) ที่วงการ

แพทย์มักเรียกว่า ไขมันชนิดดีลดลงด้วย และเมื่อเอชดีแอล 

(HDL) ลดระดับต�่าลง ก็ย่อมท�าให้คอเลสเตอรอลในเน้ือเยื่อ 

และผนังหลอดเลือดมีมากขึ้น ความสามารถในการจับตัวของ

ลิ่มเลือดลดลง โอกาสเกิดการอุดตันของการไหลเวียนโลหิตย่อม

เพิ่มมากขึ้น และเป็นสาเหตุส�าคัญของปัญหาที่ตามมา คือ

1.  น�้าหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้น

2.  มีสภาวะการท�างานของตับผิดปกติ

3. มีความเสี่ยงสูงจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรค

หัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และโรคไขมันอุดตัน

ในเส้นเลือด 

ข้อมูลบนฉลากอาหาร  ปัจจุบันในสหรัฐอเมริกามี

ข้อบังคับให้ระบุข้อความปริมาณไขมันทรานส์บนฉลากอาหาร

ด้วย ทางสถาบันทางการแพทย์ของอเมริกามีข้อแนะน�าว่า ให้

บริโภคไขมันทรานส์น้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ ของพลังงาน หรือ 2 

กรัมต่อพลังงาน 1,800 กิโลแคลอรีต่อวัน แม้ว่าเราจะเห็นฉลาก

อาหารที่ระบุไขมันทรานส์เป็น “0” ไม่ได้หมายความว่า ปลอด

ไขมันทรานส์ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามกฎระเบียบขององค์การ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 41
    ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2559 

 จัตุรัสความรู้   



อาหารและยาระบุว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันทรานส์น้อยกว่า 0.5 

กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค สามารถระบุบนฉลากได้ว่า ไขมัน

ทรานส์เป็น “0” หรือไร้ไขมันทรานส์ แม้ว่าปริมาณไขมันน้อย

กว่า 0.5 กรัม น้ันเป็นปริมาณเพียงน้อยนิด แต่ถ้าบริโภคเป็น

ประจ�า จ�านวนน้อยนิดรวมกันหลายวันและทุกวันและกลาย

เป็นมากได้ ตัวอย่างเช่น อาหารท่ีมีไขมันทรานซ์ 0.4 กรัมต่อ

หน่วยบริโภค หากบริโภค 5 หน่วยบริโภค จะได้ไขมันทรานส์ 2 

กรัม ฉะนั้นอ่านฉลากเพียงอย่างเดียวจึงยังไม่พอ สิ่งที่ควรปฏิบัติ

เพิ่มเติม คือ 

1)  อ่านฉลากอาหารเพื่อดูปริมาณไขมันทรานส์และ

เปรียบเทียบชนิดเดียวกันที่ต่างยี่ห้อกัน เลือกชนิดที่  “0”

2)  ระวังขนาดหรือปริมาณอาหารที่มีไขมันแปรรูป 

เพราะถ้าคุณรับประทานมากกว่าหนึ่งหน่วยบริโภค คุณจะได้  

ไขมันทรานส์มากกว่าที่ระบุไว้เสมอ แม้ว่าในฉลากระบุว่าเป็น 

เป็น “0” ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

3)  จ�ากัดขนมอบกรอบ มาการีนชนิดแท่ง เฟรนช์ฟราย 

ทั้งหมดนี้มีผลต่อการเพิ่มปริมาณไขมันและน�้าหนักตัว

เอกสารอ้างอิง

ไขมันทรานส์ ไขมันวายร้าย. 2558. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: www.healthandcuisisine.com, [เข้าถึงเมื่อ 13 มีนาคม 2558]. 

ไขมันทรานส์-วิกิพีเดีย. 2558. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:  http://th.wikipedia.org/wiki/ไขมันทรานส์, [เข้าถึงเมื่อ 13 มีนาคม  

 2558].

ปฏิวัติน�้ามันพืช (ตอนที่3) : ไขมันทรานส์อันตรายที่สุด กินทุกวันแต่ดันไม่รู้. 2558. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: www.manager.co.  

 th/AstvWeekend/ViewNews.aspx, [เข้าถึงเมื่อ 13 มีนาคม 2558]. 

4)  อย่าปล่อยให้ค�าว่า “ ไร้ไขมันทรานส์” เป็นการ

ละเลยที่จะท�าให้บริโภคอาหารนั้นเพิ่มขึ้น แม้ไร้ไขมันทรานส์ไม่

ได้หมายความว่า  อาหารนั้นจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเสมอ

การน�าความรู้ทางโภชนาการในการบริโภคอาหารที่มี

กรดไขมันชนิดทรานส์ มาออกกฎให้ระบุปริมาณของกรดไขมัน

ทรานส์ไว้บนฉลากของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้ค�าแนะน�าแก่

ประชาชนในการจ�ากัดการบริโภคอาหารที่มีไขมันทรานส์เป็น

ส่วนประกอบ เช่น องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้

ก�าหนดให้อาหารทุกประเภทที่จัดจ�าหน่ายภายในประเทศต้อง

ระบุปริมาณของกรดไขมันทรานส์ไว้บนฉลากของผลิตภัณฑ์ 

ซึ่งต้องมีปริมาณกรดไขมันทรานส์น้อยกว่า 0.5 กรัมต่อหนึ่ง

หน่วยบริโภค ส่วนประเทศอื่นๆ เช่น แคนาดา สหภาพยุโรป

ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ได้มีการออกกฎหมายให้ระบุ

ปริมาณของกรดไขมันทรานส์ไว ้บนฉลากเช่นกัน ส่วนใน

ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายบังคับให้ระบุข้อมูลของไขมัน

ทรานส์บนฉลากอาหาร 
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การเร่งการเจริญเติบโตมะเขือเทศให้ผลใหญ่
       ด้วย  สเปรย์อนุภาคนาโน

เทคนิคใหม่นี้พัฒนาโดย Dr.Ramesh Raliya และ Dr. 

Pratim Biswas จาก WUSTL’s School of Engineering & 

Applied Science โดยการใช้สังกะสีออกไซด์และอนุภาคนาโน

ไทเทเนียมไดออกไซด์ (zinc oxide and titanium dioxide 

nanoparticles) ในการเร่งต้นมะเขือเทศให้สามารถรับแสงและ

แร่ธาตุได้มากขึ้น ไทเทเนียมไดออกไซด์ช่วยเพิ่มคลอโรฟิลล์ใน

ใบของต้นมะเขือเทศเพื่อพัฒนากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

ในขณะที่สังกะสีเป็นสารอาหารส�าคัญที่ช่วยกระบวนการสร้าง

เอนไซม์ในต้นไม้

บุญศิริ  ศรีสารคาม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

35  หมู่ที่ 3  เทคโนธานี  ต�าบลคลองห้า  

อ�าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120

วิทย์แกเลอรี

นักวิจัยของมหาวิทยาลัย Washington University ใน St. Louis ค้นพบวิธีท�าให้มะเขือเทศผลใหญ่ขึ้นจาก
การใช้เทคโนโลยีอนุภาคนาโน ซึ่งสามารถท�าให้มะเขือเทศผลใหญ่ขึ้นกว่าการปลูกปกติได้ถึง 82% โดยน�้าหนักเฉลี่ย และ
มะเขือเทศมีสารต้านออกซิเดชัน หรืออาจเรียกว่า สารต้านอนุมูลอิสระที่เพิ่มขึ้นด้วย
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เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2559  ท้องฟ้าในบางส่วนที่

อินโดนีเซียและในพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกมืดลงตอนกลางวัน 

เพราะปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง ซึ่งจะเป็นครั้งเดียวที่

เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2559   เป็นปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์โคจรผ่าน

ระหว่างโลกและดวงอาทิตย์ โดยสุริยุปราคาเต็มดวงเกิดเมื่อเส้น

ผ่านศูนย์กลางปรากฏของดวงจันทร์ใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง

ปรากฏของดวงอาทิตย์ ท�าให้ความมืดปกคลุม หรือที่เรียกว่า 

คราสเตม็ดวง (totality) เกดิในวถิแีคบผ่านพืน้ผิวโลกโดยสามารถ

เห็นสุริยุปราคาบางส่วนได้เหนือภูมิภาคโดยรอบกว้างหลายพัน

กโิลเมตร ผู้ทีจ่ะเหน็ปรากฏการณ์เตม็ดวงในครัง้นีค้อื ผูท้ีอ่าศยัอยู่

บริเวณภาคตะวันตกของอินโดนีเซีย คือ หมู่เกาะสุมาตรา เกาะ

บอร์เนยีว เกาะสลุาเวส ีและอกีหลายเกาะ รวมถงึทางตะวนัออก

เฉียงเหนือของฮาวาย ซึ่งช่วงเวลาในการคราสเต็มดวงมีเพียง 4 

นาที 9 วินาที เท่านั้น

Biswas อธิบายว่า เม่ือต้นไม้โต จะส่งสัญญาณให้กับ

ดินว่าต้องการสารอาหาร ซึ่งเป็นสารอาหารในรูปแบบที่ต้นไม้

ไม่สามารถรับได้ทันที แต่ต้องผ่านกระบวนการเอนไซม์ ซึ่ง

เกิดปฏิกิริยากับดินและไปกระตุ้นให้แบคทีเรีย จุลินทรีย์เล็กๆ 

เปลี่ยนสารอาหารให้อยู่ในรูปแบบที่ต้นไม้สามารถน�าไปใช้ได้ 

กระบวนการท่ีเราคิดค้นต้องการช่วยกระบวนการนี้โดยการใช้

อนุภาคนาโน

ทมีนกัวจิยัยงัพบว่า การท�าให้เกดิการสะสมอนภุาคนาโน

โดยตรงทีใ่บของต้นไม้ด้วยการสเปรย์เข้าไปได้ผลดใีนการช่วยการ

ดูดซับสารอาหารมากกว่าฉีดอนุภาคนาโนไปที่ดิน

Railiya อธิบายว่า ต้นไม้สามารถรับสารอาหารจากดิน

ได้เพียง 20% ส่วนที่เหลือจะไปผสมอยู่กับดินหรือถูกน�้าชะล้าง

ไป ซึ่งก็จะท�าให้ต้นไม้ไม่ได้ใช้สารอาหารเหล่านั้น

นอกจากนี้ การให้ของเหลวจากอนุภาคนาโนนี้กับต้นไม้ 

พบว่า ต้นพชืสามารถผลติผลทีม่นี�า้หนกัมากกว่าต้นพชืทีไ่ม่ได้ให้

ของเหลว มะเขอืเทศยงัมรีะดบัของไลโคพนี (lycopene) เพิม่ขึน้

อยู่ที่ระดับ 80-113% ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นบ่อเกิด

ของมะเร็งที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า ผลไม้สีแดงอย่างมะเขือเทศ

มสีารชนดินีจ้�านวนมากและช่วยลดความเส่ียงในการก่อมะเรง็ได้

Biwas กล่าวเพิ่มด้วยว่า ปริมาณสารสกัดที่เหมาะสมใน

การใช้อนุภาคนาโนที่จะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดยังอยู่ระหว่างการ

ศึกษาเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม มะเขือเทศที่ใช้ในการทดลองนี้ได้

รับอนุภาคนาโนน้อยกว่าค่าที่ก�าหนดของ USDA และน้อยกว่า

ที่พบในปุ๋ยด้วย

ทมีนกัวจิยัยงัพยายามค้นคว้าเกีย่วกบัอนภุาคนาโนทีเ่ป็น

สารอาหารตวัอืน่ๆ ทีม่ปีระโยชน์ต่อการโตของต้นไม้เพิม่เตมิด้วย 

ซึ่งคาดหวังว่าเทคนิคนี้จะช่วยเพิ่มก�าลังการผลิตและผลิตอาหาร

ป้อนให้ประชากรมนุษย์ที่คาดว่าจะเพิ่มไปถึง 9 พันล้านคน ใน

ปี ค.ศ. 2050 โดยไม่กระทบกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่ม

ขึ้นด้วย 

เอกสารอ้างอิง

Tomato growth boosted with a spray of nanoparticles. 2015. [online]. Available at: http://www.gizmag.com/ 

          nanoparticles-boost-growth-of-tomatoes/40285/, [accessed 19 November 2015].

 ชาวอินโดนีเซียและเอเชียแปซิฟิกตื่นตาตื่นใจ

“สุริยุปราคาเต็มดวง” 
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รูปที่ 1  สุริยุปราคาจากการออกอากาศทางเว็บไซต์ของนาซา

          เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2016 จากเกาะ Woleai ในไมโครนีเซีย

ที่มา: NASA TV (2016)

สุริยุปราคาไม่ได้เกิดขึ้นในทุกๆ ช่วงวันที่ดวงจันทร์อยู่

ในต�าแหน่งระหว่างโลก หรือที่เรียกว่า New Moon เพราะการ

โคจรของพระจนัทร์เป็นแนวเอยีงกบัทศิทางทีโ่ลกหมนุไปรอบดวง

อาทิตย์ ดังนั้น เงาก็จะพาดลงที่บนหรือใต้โลกเป็นส่วนมาก โดย 

2-5 ครั้งต่อปี ที่จะมีช่วงเวลาซึ่งเงาของพระจันทร์จะมาทาบลง

บนโลกท�าให้เกิดเป็นสรุยิปุราคาขึน้ ซ่ึงก็ไม่ใช่ทกุครัง้ทีจ่ะเป็นการ

คราสแบบเต็มดวง เพราะต้องได้แนวที่ตรงพอดีกันจริงๆ เท่านั้น 

ถึงจะเห็นเต็มดวง

การโคจรของดวงจันทร์รอบโลกนั้นจะโคจรเป็นวงรี โดย

มรีะยะห่างกนัประมาณ 362,100 กโิลเมตร ซึง่เป็นวงของวงโคจร

ทีใ่กล้โลกมากทีส่ดุเรยีกว่า เปรจิ ี(perigee) และห่างทีส่ดุเรยีกว่า 

อะโพจี (apogee) ห่างราว 405,550 กิโลเมตร สุริยุปราคาเต็ม

ดวงจะเกดิเมือ่พระจนัทร์โคจรใกล้เปรจิซีึง่จะท�าให้เหน็พระจนัทร์

ดวงใหญ่มากขึ้นบนท้องฟ้า

ที่มา: NASA TV (2016)

รูปที่ 2  จากการออกอากาศทางเว็บของนาซา
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แต่ถ้าพระจันทร์อยู่ห่างจากโลกใกล้กับอะโพจี จะท�าให้

เกิดสุริยุปราคาวงแหวน (annular eclipse) คือ ดวงอาทิตย์มี

ลักษณะเป็นวงแหวน เกิดเมื่อดวงจันทร์อยู่ในต�าแหน่งที่ห่างไกล

จากโลก ดวงจันทร์จึงปรากฏเล็กกว่าดวงอาทิตย์

ปรากฏการณ์สุริยุปราคาครั้งต่อไปจะเห็นได้ในบางส่วน

ของแอฟริกาช่วงวันที่ 1 กันยายน ปี 2559 และจะเป็นแบบ

สุริยุปราคาวงแหวน (annular eclipse) 

ที่มา: Justin Ng (2016)

ที่มา: Tate (2016)

รูปที่ 4  ประเภทของสุริยุปราคา

รูปที่ 3  ภาพ Infographic แสดงประเภทของสุริยุปราคา
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การเอาน�า้แข็งออกจากผิววัสดุสามารถท�าได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมมาก เมื่อนักวิจัยได้พัฒนาวิธีการใหม่ที่จะสร้าง

พื้นผิวซึ่งน�้าแข็งไม่สามารถเกาะอยู่ได้ ด้วยการเคลือบสารพอลิเมอร์ให้สร้างความหนาและความลื่นเพิ่มมากขึ้น 

กระบวนการที่นักวิจัยคิดค้นนี้มีการรายงานเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ไว้ในเว็บไซต์ Science Advances จะสามารถน�าไป

สู่เทคโนโลยีที่เหมาะกับอุปกรณ์หรือเครื่องมือหลายๆ ประเภทที่ไม่ควรมีน�้าแข็งมาเกาะ เช่น กระจกบังลม ปีกเครื่องบิน สายไฟ และ

บรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็ง เป็นต้น

วิธีการใหม่ๆ ท�าให้ “น�้าแข็งไหลออก” ง่ายขึ้น

ที่มา: Meteorology (2015)

ที่มา: Young woman cleaning snow and ice off her car wind shield window (2016) 

เอกสารอ้างอิง 

Justin Ng. 2016. [online]. Available at: www.justinngphoto.com, [accessed 12 March 2016].
NASA TV. 2016. [online]. Available at: http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/, [accessed 12 March 2016].
Tate, K., 2016. Types of solar eclipses. [online]. Available at: www.space.com, [accessed 12 March 2016]. 

Wall, M., 2016. Total solar eclipse wows skywatchers across Indonesia, Pacific region. [online]. Available at:  

       http://www.livescience.com, [accessed 12 March 2016].
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การทดลองพบว่า วิธีนี้ใช้ได้กับการเคลือบพื้นผิวกว่า 100 ลักษณะ ที่แตกต่างกันหรือที่มีคุณสมบัติเฉพาะ รวมทั้งเหล็ก แก้ว 

ไม้ พลาสติก และกระดาษแข็ง ซึ่งตอนนี้คณะนักวิจัยก�าลังจดทะเบียนลิขสิทธิ์เพื่อสามารถน�าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ 

ที่มา: Science News (2016)

เอกสารอ้างอิง

Martin, C., 2016. New process encourages ice to slip, slide away. [online]. Available at:  https://www.science 

       news.org/article/new-process-encourages-ice-slip-slide-away?tgt=nr, [accessed 14 March 2016].  

Meteorology. 2015. [online]. Available at: http://slideplayer.com/slide/8979434/, [accessed 14 March 2016].   

Science News. 2016. [online]. Available at:  https://www.sciencenews.org, [accessed 14 March 2016].  

Young woman cleaning snow and ice off her car wind shield window. 2016. [online]. Available at: http://stock- 

       clip.com/video/10119497-young-woman-cleaning-snow-and-ice-off-her-car-wind-shield-window, [accessed  

       14 March 2016].  

คณะวิจัยได้มีการทดลองในห้องปฏิบัติการทดลองและในภาคสนามหลายการทดสอบ พบว่า สามารถท�าให้น�า้แข็งหลุดออก

จากทีท่ีเ่กาะอยูโ่ดยใช้แรงไม่มาก หรอืเพยีงลมเบาๆ พดัผ่าน นกัวจิยัได้ทดลองเพิม่เตมิด้วยการทดสอบความทนทานต่อสารเคลอืบบน

พื้นผิวต่างๆ เช่น แผ่นป้ายโลหะและกระจก ผลการเคลือบผิววัสดุนี้ยังท�างานได้ดีจนกระทั่งผ่าน 2 ฤดูหนาวของเมืองมิชิแกน และยัง

คงคุณสมบัติไว้ได้แม้ว่าจะผ่านกระบวนการการท�าให้เย็น การท�าให้ร้อน การใช้สารกัดกร่อน เช่น กรดไฮโดรคลอริกหรือการฉีกขาด 

คุณภาพของสารเคลือบก็ยังคงอยู่ 
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การใช้หน้าจอสมัผสักบัสมาร์ทโฟนทีน่กัวจิยัจากมหาวทิยาลยั Lanzhou ประเทศจนี บอกว่าเป็นการเคลือ่นไหวทีส่ามารถน�า

มาท�าให้เกิดพลังงานเติมเข้าไปในแบตเตอรี่ของสมาร์ตโฟนได้ ซึ่งจะท�าให้แบตเตอรี่ของสมาร์ตโฟนใช้ได้นานขึ้น

นักวิจัยพัฒนาวัสดุพอลิเมอร์ที่ท�าจากยางซิลิโคนโปร่งใสที่เรียกว่า PDMS (polydimethylsiloxane) แล้วท�าการฝังสายไฟ

นาโนไว้ในยางซึ่งท�าจาก lead zirconate titanate มีขนาดเพียง 700 นาโนเมตร เทียบเท่าความหนาประมาณความกว้างเฉลี่ยของ

เส้นผมคนเท่านั้น

เพิ่มพลังงาน

ที่มา: นาโนเทคโนโลยี (2557) ที่มา: Gang and Lu (2008)

จากการเคลือบผิวสมาร์ตโฟน

นกัวจิยัใช้สนามไฟฟ้าในการท�าแนวให้กบัสายไฟนาโนทีจ่ะอยูใ่นยาง ซ่ึงช่วยท�าให้อยูใ่นรปูทรงทีต้่องการและสามารถส่งกระแส

ไฟฟ้าได้ เมื่อไรก็ตามที่สายไฟนาโนถูกท�าให้โค้ง เช่น เมื่อมีการกดลงที่วัสดุ ก็จะมีการผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้น ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า 

ปรากฏการณ์เพียโซอิเล็กทริก (piezoelectricity) ซึ่งถ้าการตั้งค่าให้สายไฟนาโนอยู่ในแนวที่ตรงกันกับอันอื่นทั้งหมด ก็จะช่วยท�าให้

ปฏิกิริยาที่เกิดจากการเอานิ้วกดลงไปเกิดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน และจะยิ่งช่วยเพิ่มการผลิตพลังงานได้มากขึ้นด้วย

นักวิจัยจากจีน

กล่าวว่า อุปกรณ์โปร่งแสง

ทีเ่มือ่น�าไปตดิไว้กบัจอสมัผสัของ

สมาร์ตโฟนจะช่วยให้อุปกรณ์

ผลติพลงังานเองเมือ่มกีาร

กดที่หน้าจอ
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เอกสารอ้างอิง

นาโนเทคโนโลยี. 2557. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://classesphysics.wordpress.com/, [เข้าถึงเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2559].

Choi, C.C.Q., 2016. Smartphones Could Generate Own Power with New Coating. [online]. Available at: http:// 

          www.livescience.com/53565-touch-screen-coating-generates- electricity.html?li_source =LI&li_medium=more- 

       from-livescience, [accessed 22 February 2016].

Edward, X., 2016. EcoPad: Piezoelectricity Tablet PC Concept By Jun-se Kim, Yonggu Do And Eunha Seo. [online].  

       Available at: http://thecoolgadgets.com/ecopad-piezoelectricity-tablet-pc-concept-by-jun-se-kim-yonggu- 

       do-and-eunha-seo/, [accessed 22 February 2016].

Gang, C. and Lu, H., 2008. Silicon nanowires for solar photovoltaic applications. [online]. Available at: http:// 

     spie.org/newsroom/technical-articles-archive/09-1000/1087-silicon-nanowires-for-solar-photovoltaic- 

        applications, [accessed 22 February 2016].

เมื่อน�าวัสดุนี้ไปติดไว้ที่จอสัมผัสของสมาร์ตโฟน แล้วมองจากด้านบนลงไป จะเห็นว่าเป็นแนวทางแคบมากๆ จนแทบมองไม่

เห็น และมีความโปร่งใสด้วย ซึ่งท�าให้ไม่เป็นการรบกวนการดูจอในการใช้งาน และถ้ามองมาจากด้านข้าง วัสดุจะถูกรบกวนด้วยแสง

สะท้อน ซึง่หมายความว่าถ้ามองผ่านในมมุนัน้กจ็ะเบลอๆ ซึง่กจ็ะท�าให้ช่วยป้องกนัความเป็นส่วนตวัของผูใ้ช้งานได้ โดยคนทีพ่ยายาม

มองจากด้านข้างๆ จะไม่เห็นหน้าจอสมาร์ตโฟน

ในการทดลอง การกดที่วัสดุช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 0.8 นาโนแอมแปร์ หรือ 1 ส่วนล้านของพลังไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องช่วย

ฟัง นักวิจัยบอกด้วยว่า ยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้วัสดุนี้สามารถสร้างพลังงานได้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อการชาร์จ

แบตเตอรี่ของสมาร์ตโฟน และยังต้องมีการพัฒนาจอสัมผัสที่ไวต่อการสัมผัสมากขึ้นด้วย 

ที่มา:  Edward (2016) 
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คิด(ส์)คิดวิทย์

การหาอัตราส่วนที่เหมาะสม

รวบรวมและเรียบเรียงโดย : รัชนี วุฒิพฤกษ์  E-mail: rachanee@tistr.or.th โทร. 02-577-9000 ต่อ 9100

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

ที่มาและความส�าคัญ

จังหวัดศรีสะเกษเป็นแหล่งผลิตผลไม้ในภาคตะวันออก-

เฉียงเหนือ และยังสามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตร เพื่อ

การส่งออกที่ส�าคัญของประเทศ ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด และ

ลองกอง

ในฤดูที่ทุเรียนออกผลผลิต จะพบว่า เปลือกทุเรียนมี

จ�านวนมาก จนกลายเป็นขยะเน่าเหม็นที่สร้างปัญหาเป็นอย่าง

มาก และใช้พื้นท่ีในการก�าจัดมาก หากก�าจัดไม่ทันจะส่งกลิ่น

เหม็นก่อความร�าคาญต่อผู้คนที่สัญจรผ่านไปมา 

คณะผู้จัดท�าโครงงานได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ และช่วย

พัฒนาภูมิล�าเนาของจังหวัดศรีสะเกษให้น่าอยู่ จึงต้องการแก้

ปัญหาดังกล่าว โดยการเพิ่มมูลค่าให้กับเปลือกทุเรียนให้กลับมา

ใช้ประโยชน์ และยังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตอิฐเปลือกทุเรียน จ�านวน 6 อัตราส่วน

2. เพื่อเปรียบเทียบค่าต้านแรงอัดของอิฐมาตรฐานกับอิฐ

เปลือกทุเรียนทั้ง 6 อัตราส่วน

3. เพื่อเปรียบเทียบค่าการเป็นฉนวนกันความร้อนของอิฐ

มาตรฐานกับอิฐเปลือกทุเรียนที่มีอัตราส่วนที่เหมาะสม

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ ่มตัวอย่างต่ออิฐเปลือก

ทุเรียนที่มีอัตราส่วนที่เหมาะสม

ในการผลิตอิฐเปลือกทุเรียน

อาจารย์ที่ปรึกษา

นางผ่องพิศุทธิ์ ลาลุน 

นางสาวอัจฉราวดี สันตพันธ์

นางสาวภัทรภร ดวงสีดา

ผู้วิจัย

นายธนดล บุญรัตน์  

นายสุทธิรักษ์ บุญศรี

นายประเสริฐ จันทะศรี

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ  33000
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เตรียมการทดลอง

รปูที่ 1 น�ำเปลือกทุเรียนไปบดสับย่อย รปูที่ 2 ทุเรียนที่สับย่อยแล้ว

รปูที่ 3 ร่อนดินด้วยตำข่ำยร่อนดิน รปูที่ 4 ร่อนทรำยด้วยตำข่ำยร่อนดิน รปูที่ 5 ชั่งอัตรำส่วนผสม
ปูน : ทรำย : ดิน : เปลือกทุเรียน

รปูที่ 6 น�ำส่วนผสมมำเท
ลงในเครื่องผสม

รปูที่ 7 น�ำวัสดุที่ผสมแล้ว
ใส่ ในเครื่องอัดอิฐ

รปูที่ 8 น�ำอิฐเปลือกทุเรียนตำกแดด

รปูที่ 9 ทดสอบคำ่แรงอัด รปูที่ 10 ทดสอบควำมเป็น
ฉนวนกันควำมร้อน
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1. เปลือกทุเรียนสด

2. ดินแดง

3. ปูนปอร์ตแลนด์

4. ทราย

5. น�้า

6. เครื่องชั่งแบบสเกล ขนาด 15 กิโลกรัม

วิธีการทดลอง

ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ 

1. น�าเปลือกทุเรียนมาบดด้วยเคร่ืองสับย่อย จ�านวน 

5 รอบ บดจนเปลือกทุเรียนมีอนุภาคที่เล็กที่สุด แล้วน�าไปอบ

ด้วยตู้อบลมร้อนให้แห้ง โดยการชั่งน�้าหนักทุก 24 ชั่วโมง อบไป

จนกว่าน�้าหนักของเปลือกทุเรียนจะคงที่ แล้วเก็บในถังพลาสติก

มีฝาปิดสนิทเตรียมไว้ใช้ เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผสมกับส่วนผสม

อื่นๆ เพื่อใช้ในการผลิตอิฐเปลือกทุเรียน

2. การเตรียมดินแดง ทราย และปูนปอร์ตแลนด์ โดย

น�าดินแดง ทราย และปูนปอร์ตแลนด์ น�ามาร่อนด้วยตาข่าย

ร่อนดิน เพื่อแยกเศษหินหรือเศษวัสดุอื่นๆ ที่ไม่ต้องการออก ให้

เหลือแต่ส่วนผสมที่มีความละเอียด

ขั้นตอนการเตรียมสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ 
น�าเปลือกทุเรียนแช่ในสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ 

(ไฮเตอร์ซักผ้าขาว) สัดส่วน โซเดียมไฮโปรคลอไรด์ 1 ลิตรต่อ

น�า้ 4 ลิตร ละลายให้เข้ากัน เอาเปลือกทุเรียนที่เตรียมไว้ลงแช่ 

เปลือกทุเรียน 1 กิโลกรัม ต้องใช้เวลาแช่ประมาณ 24 ชั่วโมง 

จากนั้นน�าไปกรองด้วยตาข่าย บิดเอาน�้าออกให้หมด เก็บน�้าที่

เหลือจากการกรองไว้เพื่อใช้เป็นส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน

ขั้นตอนการผลิตอิฐเปลือกทุเรียน 

น�าส่วนผสมต่างๆ ที่เตรียมไว้ดังน้ี ปูน : ทราย : ดิน : 

เปลือกทุเรียน : น�้า แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันทั้งหมด แล้วน�าเข้า

เครื่องอัดอิฐ น�าอิฐไปตากให้แห้ง ชั่งน�้าหนัก บันทึกผล แล้วน�า

ไปทดสอบหาค่าแรงอัด ท�าการทดสอบอัตราส่วนของส่วนผสมที่

ต่างๆ กนั ดงัแสดงในตารางที ่1

ขั้นตอนการหาอัตราส่วนที่เหมาะสม  

น�าอิฐเปลือกทุเรียนทั้ง 6 อัตราส่วน และอิฐมาตรฐาน 

อย่างละ 3 ก้อน ไปทดสอบหาค่าแรงอัดเพื่อเปรียบเทียบด้วย

เครื่องทดสอบแรงอัด อัตราส่วนที่มีค่าการทดสอบแรงอัดใกล้

เคียงกับอิฐมาตรฐานมากที่สุดเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสม

ขั้นตอนการหาการเป็นฉนวนกันความร้อน 
เมื่อได้อัตราส่วนที่เหมาะสมของอิฐเปลือกทุเรียนแล้ว 

น�าไปทดสอบการเป็นฉนวนกันความร้อนด้วยการก่ออิฐให้เป็น

ห้องปิดทั้ง 5 ด้าน ขนาด 20x100x50 เซนติเมตร ติดตั้งหลอด

ไฟ ขนาด 100 โวลต์ จ�านวน 4 หลอด หลอดละด้าน ภายนอก

ห้องอิฐที่ก่อไว้ภายในตู้กระจกอีกชั้นหนึ่ง ติดตั้งเทอร์มอมิเตอร์ 

นาน 120 นาที แล้วเปรียบเทียบอิฐมาตรฐานกับอิฐเปลือก

ทุเรียน

7. เปลผสมปูน

8. เกรียงผสมปูน

9. เครื่องสับย่อย

10. เครื่องอัดก้อนอิฐ

11. เครื่องทดสอบแรงอัด

12. ตาข่ายร่อนดิน

13. หลอดไฟ ขนาด 100 วัตต์

14. ตู้กระจก ขนาด 30x120x60 เซนติเมตร

15. เทอร์มอมิเตอร์วัดอุณหภูมิ

16. ถังน�้า ขนาด 4 ลิตร

17. กระบอกตวง ขนาด 1,000 มิลลิลิตร

18. เครื่องคิดเลข

ตารางที่ 1 อัตราส่วนต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตอิฐเปลือกทุเรียน

วัสดุอุปกรณ์
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ประโยชน์ที่ได้รับ

1. สามารถน�าอิฐทุเรียนไปใช้ในงานก่อสร้าง เช่น ผนัง

อาคาร เสาอาคาร และก�าแพงรั่้ว

2. สามารถน�าไปเป็นอิฐประดับตกแต่ง เช่น งานจัดสวน ปู

พื้นทางเดิน

3. ช่วยลดความร้อนภายในอาคารได้ดี

4. ใช้แทนอิฐทนไฟในงานเชื่อมแก๊ส 

สรุปผลการทดลอง

สรุปผลอิฐเปลือกทุเรียนแต่ละอัตราส่วน
อิฐมาตรฐานจะมีน�้าหนักค่าเท่ากับ 5.07 กิโลกรัม 

มากกว่าอิฐเปลือกทุเรียน ทุกอัตราส่วนมีน�้าหนักเฉลี่ย เท่ากับ 

4.97, 4.93, 4.89, 4.85, 4.81 และ 4.77 ตามล�าดับ

สรุปผลค่าแรงอัด
อิฐมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 210 กิโลนิวตัน มีค่าแรงอัด

มากกว่าอิฐเปลือกทุเรียนทุกอัตราส่วน

สรุปผลค่าฉนวนกันความร้อน
อิฐเปลือกทุเรียนมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนได้

ดีกว่าอิฐมาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ

1. ควรใช้เปลือกทุเรียนสดมาบด เพราะจะท�าให้ได้เปลือก

ทุเรียนที่ละเอียดมากกว่าเปลือกแห้ง

2. ควรทาสีด้วยสอีะครลิกิจะช่วยยดือายกุารใช้งานได้นานขึน้

3. ควรทดลองน�าอิฐเปลือกทุเรียนไปสร้างบ้านดิน เพราะ

จะช่วยรักษาอุณหภูมิภายในบ้านให้ต�า่กว่าอุณหภูมิภายนอก



กุลธิดา ทิพยาภรณ์ และ ศ. น.ท. ดร.สราวุฒิ สุจิตจร

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

75/47 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

บทน�ำ

แสงท่ีมนุษย์พบเจอบนโลกน้ีมีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น

แสงจากดวงอาทิตย์ในเวลากลางวัน แสงจากดวงดาวในยาม

ค�่าคืน แสงจากหลอดไฟต่างๆ หรือแม้กระทั่งแสงที่เกิดจากการ

ส่งสัญญาณของสัตว์ เช่น หิ่งห้อย เป็นต้น แสงเหล่าน้ีมีทั้งเกิด

ขึ้นเองโดยธรรมชาติ และมนุษย์สร้างข้ึน ท่านทราบหรือไม่ ยัง

มีแสงอีกประเภทหน่ึงท่ีมีคุณสมบัติท่ีพิเศษ แตกต่างไปจากแสง

ประเภทอื่นๆ ท่ีกล่าวมา แสงน้ีมีความสว่างจ้ากว่าดวงอาทิตย์

มากกว่า 1 ล้านเท่า ขนาดของล�าแสงเลก็ได้ถงึในระดบัไมโครเมตร 

(1 ใน 1,000,000 ของเมตร) อีกทั้งแสงนี้ยังครอบคลุม 4 ช่วง

ความยาวคลื่น ตั้งแต่แสงอินฟราเรด แสงที่ตามองเห็น แสง

อัลตราไวโอเลต และรังสีเอกซ์ แสงนี้ นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า 

“แสงซินโครตรอน” 

ในประเทศไทยมีสถาบันแห่งหนึ่งที่สามารถผลิตแสง      

ซินโครตรอน ส�าหรับใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย การปรับปรุงและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ภาคอุตสาหกรรม นั่นคือ 

“สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)” ซ่ึงตั้งอยู่ ณ 

บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา แห่ง

เดียวในประเทศไทย และใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เครื่อง

ก�าเนิดแสงซินโครตรอนนับเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

ขนาดใหญ่ ที่มีความซับซ้อนทางเทคโนโลยีวิศวกรรม ที่นับ

เป็นโครงสร้างพื้นฐานอันส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ต้องการตอบโจทย์ลึกซ้ึงทางวัสดุ

ถึงระดับอะตอมและโมเลกุล มีการประยุกต์หลากหลาย ทั้งทาง

เกษตร การแพทย์ เภสัชกรรม และอุตสาหกรรม 

แสงซินโครตรอน คืออะไร 

แสงซินโครตรอนมีความเป็นธรรมชาติเดียวกับแสง

อาทิตย์หรือแสงจากหลอดไฟทั่วๆ ไป แต่มีความสว่างมากกว่า

ดวงอาทิตย์ 1 ล้านเท่า มีขนาดของล�าแสงเล็กได้ถึงขนาดของ

เส้นผม  มีอ�านาจทะลุทะลวงสูง  แสงซินโครตรอนครอบคลุม 

4 ช่วงความยาวคลื่น ตั้งแต่แสงอินฟราเรด แสงท่ีตามองเห็น 

แสงอัลตราไวโอเลต และรังสีเอกซ์ ด้วยคุณสมบัติพิเศษเหล่าน้ี         

นกัวทิยาศาสตร์จงึใช้แสงซนิโครตรอนในการไขความลบัในระดบั

อะตอมได้มากมาย 

สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กำรมหำชน) 
หนึ่งเดียวในไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ทรงสนพระทัยและให้ความส�าคัญกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี และสนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์มา

โดยตลอด ที่ส�าคัญยิ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับสถาบันวิจัย

แสงซินโครตรอนอย่างหาที่สุดมิได้ สถาบันได้รับสนองโครงการ

ในพระราชด�าริหลากหลายโครงการในมิติต่างๆ เพื่อพัฒนา

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ยกระดับงานทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีของประเทศให้ทัดเทียมนานาอารยะประเทศ 

นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ได้พระราชทานนามอาคารของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ว่า 

“สิรินธรวิชโชทัย” แปลได้ว่า “แสงแห่งวิทยาการอันเป็นมงคล” 

ซึง่นบัเป็นพระมหากรณุาธคิณุทีม่ต่ีอสถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
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สถาบันวิจัยแสงซินโครตอนเป็นองค์การมหาชนภายใต้

ก�ากบัของกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมพีนัธกจิเพือ่การ

วจิยัเกีย่วกบัแสงซนิโครตรอน การให้บรกิารแสงซนิโครตรอนและ

เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน อีกทั้งการส่งเสริมการถ่ายทอด

และการเรยีนรูเ้ทคโนโลยด้ีานแสงซนิโครตรอน สถาบนัได้ปฏบิตัิ

พนัธกจิทัง้หมดนี้สนองตามแนวพระราชด�ารขิองสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสรุป ดังนี้ “เพิ่มมูลค่า

เศรษฐกจิ พฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน ให้ทดัเทยีมสากล

นานาอารยะประเทศ”

นอกจากนี้ สถาบันยังมุ่งมั่นท�างานเพื่อให้สอดคล้องกับ

นโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล นั่นคือการสร้างงานวิจัย

ที่เกื้อกูลต่ออุตสาหกรรมเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศ 

แสงซินโครตรอนกับกำรเพิ่มมูลคำ่ทำงเศรษฐกิจ 

ด้วยคุณสมบัติที่มากมาย แสงซินโครตรอนจึงน�ามาใช้

ในงานวิจัยได้หลากหลายด้าน อีกท้ังยังสามารถช่วยเพิ่มมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ มูลค่าเศรษฐกิจ ให้กับประเทศไทยได้อีกด้วย อาทิ

•	การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุ ้งแช่แข็ง บริษัท เจริญ

โภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) หรือ CPF : บริษัท CPF ถือ

เป็นบริษัทอันดับต้นๆ ของประเทศที่ผลิตอาหารแช่แข็ง

เพื่อส่งออกและสร้างมูลค่าให้แก่ประเทศอย่างมาก ในปี 

พ.ศ. 2557 บริษัท CPF ได้น�าโจทย์วิจัยเพื่อการปรับปรุง

และพัฒนาผลิตภัณฑ์กุ ้งแช่แข็งส่งออกเข้ามาปรึกษากับทาง

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน โดยบริษัทพบว่า เกิดมีจุดสีขาว

เล็กๆ บนผิวเปลือกกุ้งแช่แข็งด้านในเปลือก ในสินค้าที่เก็บใน

อุณหภูมิติดลบไประยะหนึ่ง   โดยในช่วงเวลานั้น ทาง CPF ได้

ท�าการศึกษาและวจิยัในด้านต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องมาบางส่วนแล้วแต่

ยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมด สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

จึงได้มีส่วนเข้าไปช่วยหาค�าตอบอีกครั้ง โดยพบว่า จุดขาวที่เกิด

ขึน้เป็นการสะสมของแร่ธาตแุคลเซยีมทีเ่ปลอืก ซึง่เกดิจากกุง้ถกู

แช่แขง็ในอณุหภมูติดิลบเป็นเวลานาน จนกระทัง่เกดิการสญูเสยี

น�้าจากเปลือกจนเห็นผลึกแคลเซียมชัดเจนขึ้นหรือเกิดเป็นจุด

ขาวบนเปลือกกุ้งน้ันเอง จากโจทย์วิจัยดังกล่าวน้ี สามารถสร้าง

มลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิให้แก่บรษิทั CPF ได้ถงึ 1,300 ล้านบาท

•	แก้ปัญหาลายไม้บนแผ่นเหล็กรีดร้อนของบริษัท    

สหวริยิาสตีลอนิดรสัตร ีจ�ากดั (มหาชน) (SSI) : บรษิทั SSI เป็น

รูปที่ 1  อาคารสิรินธรวิชโชทัย สถานที่ตั้งของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จังหวัดนครราชสีมา
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ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนรายแรกของประเทศไทย และ

เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 

ในขั้นตอนการผลิตนั้น บริษัทพบว่า เหล็กม้วนประมาณ 30% 

เกิดลายท่ีมีลักษณะคล้ายลายไม้ข้ึน ในเบ้ืองต้นทางทีมวิจัยของ

บริษัทได้พยายามแก้ปัญหาหลากหลายแนวทาง แต่ไม่สามารถ

แก้ปัญหาลายที่เกิดขึ้นได้ ทีมวิจัยของบริษัท SSI จึงได้น�าปัญหา

นี้มาปรึกษากับทีมวิจัยของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และ

ร่วมกันแก้ปัญหา โดยวิธีการใช้รังสีเอกซ์ของแสงซินโครตรอน

วิเคราะห์สาเหตุที่เกิดขึ้น และพบว่า ลายไม้นั้นเกิดจากสารเคมี

ที่อยู่ในกระบวนการผลิต ที่ตกค้างอยู่ที่ผิวของลูกรีด น�าไปสู่การ

ร่วมกนัแก้ปัญหาล้างสารเคมตีกค้าง และแก้ปัญหาลายไม้บนแผ่น

เหล็กรีดร้อนได้ในที่สุด จากการประสบความส�าเร็จครั้งนี้ ท�าให้

ทางบริษัท SSI และทางสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนท�างานวิจัย

ร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทางสถาบันได้วิเคราะห์หาสาเหตุ

ของเหล็กท่ีมีผิวสีด�าคล�้าและหาวิธีการแก้ปัญหาให้กลับไปเป็นสี

เหล็กธรรมชาติได้อีกด้วย  

ต้องการของลูกค้า โดยเม็ดพลาสติกที่พัฒนาขึ้นน้ัน ทางบริษัท

ต้องการผลการวิเคราะห์โครงสร้างในระดับโมเลกุล เพื่อยืนยัน

ผลในการปรับปรุงคุณภาพเม็ดพลาสติกในแต่ละสูตร น�าไปสู่

การตีพิมพ์บทความในนิตยสารนานาชาติ  ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น

ใบรับรองคุณภาพของเม็ดพลาสติกนั้นๆ อีกทางหนึ่ง

•	การแปรรปูกากมนัส�าปะหลงั เพิม่มลูค่าของเหลอืทิง้ : 

มันส�าปะหลัง ถือเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย ในขั้นตอน

ของการแปรรูปมันส�าปะหลัง สุดท้ายจะเหลือกากมันท่ีถือได้ว่า

เป็นของทิง้หรอืใช้ผสมเป็นอาหารสัตว์ ปัจจบุนัมบีรษิทัแปรรปูมนั

ส�าปะหลัง ได้ศึกษาหาวิธีน�าของเหลือทิ้งอย่างกากมันส�าปะหลัง

กลับไปเป็นวตัถดุบิชนดิต่างๆ เพือ่เพิม่มลูค่า อาท ิแปรรปูกากมนั

เป็นแป้งดัดแปรส�าหรับใช้ผสมในอาหารเสริมส�าหรับผู้ป่วย อีก

หน่ึงบริษัทได้แปรรูปกากมันเป็นไฟเบอร์ละลายน�้า ส�าหรับน�า

ไปใช้ในอาหารควบคุมน�้าหนัก นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งงานวิจัย

ที่ท�าการแปรรูปกากมันส�าปะหลังส�าหรับใช้เป็นสารเคลือบยา

ปฏิชีวนะ ที่ควบคุมอัตราการปลดปล่อยตัวยาในร่างกาย ให้ออก

ฤทธิ์ตามเวลาที่ก�าหนด

 สถาบันวจิยัแสงซนิโครตรอนประสบความส�าเรจ็อย่าง

มากในการตอบโจทย์ แก้ปัญหางานวิจัย รวมไปถึงการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม จากการประเมินมูลค่าเพิ่ม

ทางเศรษฐกิจโดยคณะเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ พบว่า ในปี พ.ศ. 2557 สถาบันวิจัยแสงซินโคร-

ตรอนสามารถสร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่บรษิทัต่างๆ ได้รวม 1,900 

ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2556 อย่างเห็นได้ชัด (ปี พ.ศ. 

2556 สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทได้ 1,200 ล้านบาท) 

แสงซินโครตรอนคืออะไร
 

 แสงซินโครตรอน คือ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่นเดียวกับ

แสงที่อยู่รอบๆ ตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นแสงจากดวงอาทิตย์ แสงจาก

หลอดไฟ ต่างกนัทีแ่หล่งก�าเนดิแสงเท่านัน้ ด้วยคณุสมบตัขิองแสง 

มนุษย์สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้เมื่อมีแสงมาตกกระทบและ

สะท้อนเข้าสูต่า นกัวทิยาศาสตร์จงึเกดิค�าถามต่อไปว่า แล้วจะท�า

อย่างไรให้แสงสามารถมองเหน็ได้ละเอยีดกว่านัน้ มองทะลลุงไป

ได้ลึกถึงระดับอะตอม  แสงนั้นต้องมีความโดดเด่นกว่าแสงประ-

เภทอื่นๆ จะต้องมีความสว่างจ้ามากกว่าดวงอาทิตย์ถึงล้านเท่า 

มีขนาดของล�าแสงเล็กเทียบเท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นผม และการ

จะสร้างแสงดงักล่าวนีข้ึน้มาจะต้องใช้เทคโนโลยข้ัีนสงู ซึง่ขัน้ตอน

ของการสร้างนัน้ประกอบไปด้วย 1. การผลติอเิลก็ตรอน ตวัผลติ

•	การพัฒนาเม็ดพลาสติกด้วยแสงซินโครตรอนให้

กับบริษัทเอสซีจีเคมีคอลล์ จ�ากัด (มหาชน) : บริษัท SCG 

Chemicals เป็นบริษัทที่มีความก้าวหน้าทางการวิจัยเป็นอย่าง

มาก ล่าสุดทางบริษัทได้พัฒนาปรับปรุงคุณภาพเม็ดพลาสติก

ส�าหรับการน�าไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆ ตามความ

รูปที่ 2  เหล็กมีลายไม้
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ผลิตอิเล็กตรอนจ�านวนมหาศาล ด้วยการท่ีเราจ่ายกระแสไฟฟ้า

ให้กับไส้โลหะของปืนอิเล็กตรอนจนร้อน ท�าให้อิเล็กตรอนหลุด

ออกมา จากนั้น ใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้าแรงสูงขั้วบวกในการดึง

อเิลก็ตรอนให้วิง่ไปในทศิทางเดยีวกนั เพือ่เข้าสูเ่ครือ่งเร่งอนภุาค

แนวตรง 2. เครื่องเร่งอนุภาคแนวตรง ท�าหน้าที่เร่งอิเล็กตรอน

ให้เคลือ่นตวัในแนวเส้นตรงให้ได้พลงังานและความเรว็ทีต้่องการ 

และส่งไปยังเครื่องเร่งอนุภาคแนววงกลม 3. เครื่องเร่งอนุภาค

แนววงกลม ท�าหน้าทีเ่ร่งการเคลือ่นตวัของอเิลก็ตรอนให้มคีวาม

สูงมากและมีพลังงานตามที่ต้องการ โดยใช้สนามแม่เหล็กบังคับ

อเิลก็ตรอนเคลือ่นไปตามแนววงกลม จนกระทัง่มพีลงังานเท่ากบั 

1,000 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ (1 GeV) แล้วจึงถูกส่งต่อไปยังวง

กักเก็บอิเล็กตรอนต่อไป 4. วงกักเก็บอิเล็กตรอน ท�าหน้าที่เพิ่ม

พลงังานเร่งอเิลก็ตรอนให้มพีลงังานสงูถงึ 1,200 ล้านอเิลก็ตรอน

โวลต์ และมคีวามเรว็ใกล้เคยีงความเรว็แสง วงกกัเกบ็อเิลก็ตรอน

ประกอบด้วยแม่เหล็กชนิดต่างๆ ท�าหน้าที่บังคับให้อิเล็กตรอน

พลงังานสงูเหล่านีเ้คลือ่นทีภ่ายในท่อสญุญากาศ โดยบรเิวณทีเ่ป็น

แม่เหล็กบังคับเลี้ยวสองขั้ว (bending magnet) จะเป็นบริเวณ

ที่มีการปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่ง

เราเรียกว่า แสงซินโครตรอน เข้าสู่ระบบล�าเลียงแสง  5. ระบบ

ล�าเลียงแสง  จะท�าหน้าที่ล�าเลียงแสงซินโครตรอนเพื่อให้

นักวิทยาศาสตร์ใช้วิเคราะห์ตัวอย่างที่ปลายสถานีทดลอง

รูปที่ 3  แผนภาพเครื่องก�าเนิดแสงซินโครตรอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2559 

58

 เกร็ดเทคโน   



พัฒนำกำรของระบบล�ำเลียงแสง

เครื่องก�าเนิดแสงซินโครตรอนที่สถาบันวิจัยแสงซินโคร-

ตรอนใช้อยูใ่นปัจจบุนันี ้เป็นเครือ่งทีไ่ด้รบับริจาคมาจากประเทศ

ญี่ปุ่น เมื่อปี พ.ศ. 2541 ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี สถาบันวิจัย

แสงซินโครตรอนได้เรียนรู้ ทดลอง สะสมประสบการณ์ พัฒนา

เครื่องก�าเนิดแสงซินโครตรอนให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมไปถึงขยายขีดความสามารถของเครื่องก�าเนิดแสงซินโคร-

ตรอน ให้ใช้ในงานวิจัยได้หลายหลากมากยิ่งขึ้น

พ.ศ. 2548 ท�ำกำรตดิตัง้ระบบล�ำเลยีงแสงที ่8 : เทคนคิ

การดูดกลืนรังสีเอกซ์ ซ่ึงนับเป็นระบบล�าเลียงแสงแรกที่สร้าง

ส�าเร็จ ใช้ในงานวิจัยได้หลากหลายด้าน อาทิ การไขความลับ

ระดับอะตอมของกระจกสีที่ประดับประดาอยู่ ณ วัดพระแก้ว 

ที่มีอายุกว่า 100 ปี น�าไปสู่การผลิตกระจกดังกล่าวขึ้นมาใหม่

ที่เหมือนจริงกับของเดิมทุกประการ เพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์

กระจกสีที่ช�ารุดหรือหลุดร่วงไปตามกาลเวลา 

พ.ศ. 2549  ท�ำกำรติดตั้งระบบล�ำเลียงแสงที่ 6a : 

เทคนิคการอาบรังสีเอกซ์ส�าเร็จ ระบบล�าเลียงแสงนี้ใช้ในการ

ผลิตชิ้นส่วนจุลภาคสามมิติระดับไมโครเมตร หรือใช้ในการขึ้น

รูปต้นแบบชิ้นส่วนขนาดจิ๋ว เช่น เซ็นเซอร์ เป็นต้น

พ.ศ. 2554  ท�ำกำรติดตั้งระบบล�ำเลียงแสงที่ 3.2a : 

เทคนิคการปลดปล่อยอิเล็กตรอนส�าเร็จ โดยเป็นการใช้แสงซิน-

โครตรอนศึกษาค่าพลังงานของอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเมื่อยิง

แสงซินโครตรอนให้ตกกระทบที่ผิวของตัวอย่าง 

ท�ำกำรติดตั้งระบบล�ำเลียงแสงที่ 2.2 : เทคนิคดูด

กลนืรังสเีอกซ์แบบตดิตามเวลาได้ส�าเรจ็ เพือ่ใช้ในการตดิตามการ

เปลีย่นแปลงโครงสร้างระดบัอะตอมหรอืโมเลกลุของตวัอย่างภาย

ใต้อทิธพิลของสภาวะแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไป ณ เวลาใดๆ เช่น 

อุณหภูมิ ความดัน แก๊ส กระแสไฟฟ้า และความต่างศักย์ไฟฟ้า

ท�ำกำรติดตั้งระบบล�ำเลียงแสงที่ 3.2 : เทคนิคการ

ถ่ายภาพด้วยกล้องจลุทรรศน์อเิลก็ตรอนโฟโตอมิสิชนัส�าเรจ็ เพือ่

วิเคราะห์โครงสร้างพื้นผิวของตัวอย่าง โดยการถ่ายภาพจาก

อิเล็กตรอนท่ีปลดปล่อยออกจากตัวอย่างเมื่อแสงซินโครตรอน

ตกกระทบ 

ท�ำกำรติดตั้งระบบล�ำเลียงแสงที่ 1.3 : เทคนิคการ 

กระเจิงรังสีเอกซ์มุมเล็กส�าเร็จ ส�าหรับศึกษาโครงสร้าง ขนาด 

รูปร่างของสสารในระดับนาโนเมตร หรือการจัดเรียงตัวของ

โมเลกุลในวัสดุ 

พ.ศ. 2557 ท�ำกำรติดต้ังระบบล�ำเลียงแสงที่ 7.2W : 

เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ ในย่านรังสีเอกซ์พลังงานสูงได้

ส�าเรจ็ เพือ่ศกึษาโครงสร้างสามมติขิองสารชวีโมเลกลุขนาดใหญ่ 

จ�าพวกโปรตนี น�าไปสูก่ารพฒันาตวัยาใหม่ๆ ทีใ่ช้ในการรกัษาโรค 

พ.ศ. 2558 ท�ำกำรติดตั้งระบบล�ำเลียงแสงที่ 4.1 : 

เทคนิคการดูดกลืนรังสีอินฟราเรดได้ส�าเร็จ เทคนิคนี้จะเป็น

ประโยชน์อย่างมากส�าหรับงานวิจัยด้านชีววิทยา ซึ่งเป็นพื้นฐาน

ของประเทศไทย 

รวมผลงำนเด่น ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558

1. การพฒันาเครือ่งเคลอืบกระจกกล้องโทรทรรศน์ ฝีมือคนไทย

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 สมเด็จพระเทพรัตน-

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน ทรงกดปุ่ม

เปิด “เครื่องเคลือบกระจกกล้องโทรทรรศน์สิรินธร” ณ อุทยาน

ดาราศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ เครื่องเคลือบกระจกดังกล่าวเป็น

ผลงานการออกแบบและพัฒนาร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยแสง  

ซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่ง

ชาติ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย

ความส�าเรจ็ของการพฒันาเครือ่งเคลือบกระจกกล้องโทรทรรศน์

ดังกล่าว สามารถประหยัดงบประมาณแผ่นดินจากการสั่งซื้อ

เครื่องจากต่างประเทศได้ประมาณ 40 ล้านบาท

รูปที่ 4  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด�าเนิน ทรงกดปุ่มเดินเครื่อง
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2. เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ ฝีมือคนไทย 

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยแสงซิน-

โครตรอน (องค์การมหาชน) เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จ 

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทลูเกล้าฯ ถวายเครือ่ง

ต้นแบบแสดงผลอักษรเบรลล์ 20 เซลล์ ณ อาคารชัยพัฒนา 

3. ระบบล�าเลียงแสงผลึกศาสตร์แห่งแรกในอาเซียน

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราช-  

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดระบบ

ล�าเลยีงแสงผลกึศาสตร์ ณ สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องค์การ

สวนจิตลดา กรุงเทพฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้

พระราชทานโอกาสให้สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนผลิตเครื่อง

แสดงผลอกัษรเบรลล์อกี 200 เครือ่ง โดยเสดจ็พระราชกศุลเนือ่ง

ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อเป็นของขวัญ

พระราชทานแก่โรงเรียนคนตาบอดทั่วประเทศ

รูปที่ 5 สถาบันทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องต้นแบบแสดงผลอักษรเบรลล์ 20 เซลล์

รูปที่ 6 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดระบบล�าเลียง

มหาชน) จังหวัดนครราชสีมา ส�าหรับรองรับการประยุกต์ใช้แสง 

ซนิโครตรอนในย่านรงัสเีอกซ์พลงังานสงู ในการหาโครงสร้างสาม

มิติของสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่  เพื่อการพัฒนายารักษาโรค 

และออกแบบตัวยาใหม่ๆ 
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4. การเพิ่มมูลค่าของไข่มุกน�้าจืด ด้วยแสงซินโครตรอน 

วนัที ่13 ตลุาคม พ.ศ. 2558 สถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน 

(องค์การมหาชน) ได้ขอพระราชทานพระราชวโรกาสทูลเกล้าฯ 

ถวาย “ไข่มุกต้นแบบสลักพระนามาภิไธย ส.ธ.” แด่สมเด็จพระ-

เทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีณ อาคารสรินิธรวชิโชทยั 

จงัหวดันครราชสมีา โดยผลงานวจิยันีเ้กดิจากการทดลองเบือ้งต้น

เพือ่เปลีย่นสไีข่มกุธรรมชาตจิากฟาร์มไข่มกุเลีย้งน�า้จดื ซึง่มสีปีกติ

5. การประสบความส�าเรจ็ในการตดิตัง้ระบบล�าเลยีงแสง 4.1 : 

Infrared Spectroscopy and Imaging

เป ็นระบบล�าเลียงแสงในเทคนิคการดูดกลืนรังสี

อินฟราเรด ใช้วิเคราะห์  ตรวจสอบและศึกษาโครงสร้างของ

โมเลกุลสารประกอบอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง 

อาหาร ยา และเครื่องส�าอาง ซ่ึงเป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจของ

สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน เนือ่งจากมสีถาบนัวจิยัแสงซนิโคร-

ตรอนทัว่โลกไม่กีป่ระเทศเท่านัน้ทีส่ามารถสร้างระบบล�าเลยีงแสง

ในย่านนี้ขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้

รูปที่ 7 ทูลเกล้าฯ ถวาย “ไข่มุกต้นแบบสลักพระนามาภิไธย ส.ธ.”

รูปที่ 8 ระบบล�าเลียงแสงอินฟราเรด

เป็นสีขาว ผลปรากฏว่า การอาบรังสีเอกซ์นั้นให้โทนสีที่ต่างออก

ไป เกิดเป็นสีทองสวยงามและยังไม่เคยมีผู้ใดค้นพบมาก่อน นับ

ว่าเป็นอีกเทคนิคทางเลือกหนึ่งในการปรับปรุงคุณภาพอัญมณี

ให้มีสีสันแปลกใหม่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ สามารถพิมพ์

ลวดลายสีทองลงบนไข่มกุ ซึง่เป็นการประยกุต์ต่อยอดจากเทคนคิ

การเปลี่ยนสีไข่มุกเป็นสีทอง
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6. พัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมการท�างานของ High Power Switching Power Supply 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมการท�างานของ High Power Switching Power 

Supply 380 kVA ของบริษัท Danfysics ซึ่งสามารถลดงบประมาณในการจัดซื้อซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้ถึง 1.65 ล้านบาท      

รูปที่ 9 ซอฟต์แวร์ควบคุมการท�างานของแหล่งจ่ายก�าลังไฟฟ้า

7. การประสบความส�าเร็จในการติดตั้งและทดสอบระบบ

ล�าเลียงแสงใหม่ 3 ระบบ พร้อมกัน

ระบบล�าเลียงแสงทั้ง 3 ระบบนี้ มีความพิเศษตรงที่เป็น

ระบบล�าเลียงแสงที่ใช้แสงเป็นรังสีเอกซ์พลังงานสูงจากอุปกรณ์

แทรกตัวเดียวกัน แต่ท�างานอย่างเป็นอิสระต่อกัน รองรับ 3 

เทคนิค ที่แตกต่างกัน ได้แก่ เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ (X-ray 

Absorption) เทคนิคการสร้างภาพสามมิติด้วยรังสีเอกซ์ (X-ray 

Tomography) และเทคนคิการกระเจงิรงัสเีอกซ์มมุแคบ (Small 

Angle X-ray Scattering) ใช้ในงานวิจัยทั้งทางด้านวัสดุ การ

แพทย์ การเกษตร ยางและพอลิเมอร์ ด้านสิ่งแวดล้อม และทาง

ด้านอัญมณี เป็นต้น 
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รูปที่ 10 ระบบล�าเลียงแสง
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แสงซินโครตรอนกับกำรไขคดีทำงนิติวิทยำศำสตร์

ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีมากมาย และ

การที่จะสืบหาผู้กระท�าผิดท่ีแท้จริงมาลงโทษตามกระบวนการ

ยุติธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ส�าคัญยิ่ง โดยเฉพาะจะต้องมีการรวบรวม

พยานหลกัฐานมายนืยนัให้สามารถพสิจูน์ความผดิได้อย่างชดัเจน 

ดังนั้น ในประเทศที่พัฒนาแล้ว อาทิ ประเทศญี่ปุ่น ยุโรป และ

สหรัฐอเมริกา จึงมีการน�าเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มาใช้ในการตรวจพิสูจน์หลักฐานต่างๆ ให้ได้ผลที่ถูก

ต้องแท้จริงตามหลักวิทยาศาสตร์

แสงซินโครตรอนชี้ชัดสารหนูในหม้อแกงกะหรี่ หลัก

ฐานมัดตัวแม่บ้านหวังฆาตกรรมหมู่ (ประเทศญี่ปุ่น)

เมื่อปี พ.ศ. 2541 เกิดเหตุสะเทือนขวัญที่จังหวัดวาคา-  

ยามะ ทางตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น นางมาซูมิ ฮายาชิ แม่บ้าน

วยั 47 ปี โกรธแค้นทีเ่พือ่นบ้านรงัเกยีจ จงึลอบใส่สารพษิลงไปใน

แกงกะหรีแ่ละน�าไปแจกจ่ายงานเทศกาลอาหารพืน้เมอืง ท�าให้มี

ผู้เสียชีวิต 4 ราย และล้มป่วยกว่า 60 ราย ภายหลังเหตุการณ์นี้ 

นางฮายาชิถูกจับกุมตัวแต่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา จากบันทึกการ

สอบสวนของต�ารวจ ไม่พบลายนิ้วมือของผู้ต้องหา อีกทั้งพยาน

ก็ไม่ชัดเจน มีแต่ภาชนะที่ใช้ในการท�าอาหาร แต่จากการตรวจ

หลักฐานด้วยวิธีการทั่วไปในห้องปฏิบัติการ  กลับไม่พบสาร 

arsenic หรือจุดเชื่อมโยงใดๆ เนื่องจากสามีของนางฮายาชิมี

อาชีพเป็นช่างทาสี ซึ่งมี arsenic ผสมอยู่ในสี นางฮายาชิได้ช่วย

เหลือสามใีนการล้างท�าความสะอาดแปรงและอปุกรณ์ทาสต่ีางๆ 

ท�าให้เธอรู้วิธีล้างสาร arsenic ออกจากอุปกรณ์ และเธอใช้วิธี

นี้ในการล้างภาชนะที่เธอใช้ท�าอาหารด้วยเช่นกัน จนกระทั้งมี

นักวิทยาศาสตร์ที่มีความเช่ียวชาญด้านแสงซินโครตรอนและ

โลหะ ที่ทราบว่าสาร arsenic เมื่อสัมผัสกับโลหะจะมีการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างในระดบัโมเลกลุ ซึง่ท�าให้ไม่สามารถตรวจ

หาโดยวธิทีัว่ไปได้ นกัวทิยาศาสตร์กลุ่มนีจ้งึได้ตดิต่อขอวตัถพุยาน

ต่างๆ น�าไปวิเคราะห์ด้วยแสงซินโครตรอน และพบว่าอุปกรณ์

การท�าอาหารทุกอย่างของนางฮายาชิต่างปนเปื้อนสาร arsenic 

ทั้งสิ้น ผลคือ นางฮายาชิถูกตัดสินประหารชีวิต   

รูปที่ 11 นางฮายาชิวางแผนฆาตกรรมหมู่
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ไขปริศนา ม้าฟ้าแลบ ด้วยแสงซินโครตรอน (ประเทศ

ออสเตรเลีย)

ฟ้าแลบเป็นม้าแข่งฝีเท้าดีท่ีสุดในโลกตัวหนึ่งมีอายุอยู่ใน

ช่วง ค.ศ. 1926–1932  ทีถ่อืได้ว่าเป็นขวญัใจของชาวออสเตรเลยี

และชาวนิวซีแลนด์ ลงแข่งเมื่อไร ชนะทุกครั้ง สมัยนั้น ใครๆ จึง

อยากล้มม้าฟ้าแลบตัวนี้ แต่ทั้งเจ้าของฟ้าแลบ รวมไปถึงจอกกี้ 

ต่างไม่ยอมให้ล้มม้า (การติดสินบนในการแข่งขันเพื่อให้แพ้) เด็ด

ขาด ฟ้าแลบจงึเป็นเป้าหมายของกลุม่นกัพนนัเป็นอย่างมาก เคย

ถูกลอบฆ่าด้วยปืนไรเฟิลถึง 2 ครั้ง แต่สามารถรอดมาได้ จนครั้ง

สุดท้าย ฟ้าแลบล้ม (ตาย) ในคอกของตัวเอง ด้วยอาการน�า้ลาย

ฟูมปาก จากการพิสูจน์ซากโดยสัตวแพทย์พบว่า อวัยวะภายใน

ของฟ้าแลบบวม พอง และหยุดท�างาน แต่ไม่สามารถสรุปได้ว่า

ตายเพราะเหตุใดอย่างแน่ชัด ระยะเวลาผ่านไปซากม้าฟ้าแลบ 

โครงกระดูก และหัวใจ ถูกสตัฟฟ์และกระจายอยู่ตามพิพิธภัณฑ์

รูปที่ 12 วางยาม้าฟ้าแลบ

ต่างๆ ในประเทศออสเตรเลียและนวิซแีลนด์ จนกระทัง่เมือ่ปี ค.ศ. 

2000 มนีกัวทิยาศาสตร์กลุม่หนึง่ได้ให้ข้อสรปุการตายของฟ้าแลบ

ว่า เกดิจากการตดิเชือ้แบคทเีรยีเข้ากระแสเลอืดอย่างรนุแรง แต่

แล้ว เมื่อปี ค.ศ. 2006 นักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียได้ใช้แสง

ซินโครตรอนในย่านรงัสีเอกซ์ ตรวจหาสาเหตกุารตายของฟ้าแลบ

อีกครั้ง โดยวิเคราะห์จากขนแผงคอของม้าทั้งหมด 6 เส้น พบ

สาร arsenic จึงสามารถสรุปได้ว่า ม้าถูกวางยาหรือวาง arsenic 

อย่างแน่นอน นอกจากนี้ ยังสามารถพิสูจน์ได้ว่า กระบวนการ

สตัฟฟ์ม้าที่ต่างก็มีการใช้สาร arsenic ด้วยนั้น สาร arsenic ที่

อยู่ตามเส้นขนของม้าจะมีรูปแบบของโมเลกุลที่แตกต่างไปจาก

สาร arsenic ที่อยู่ในกระแสเลือดอย่างสิ้นเชิง การที่ม้าถูกวางยา

ด้วยสาร arsenic เนื่องจากในยุคนั้นเป็นยุคที่มีการท�าเหมืองแร่

อยู่มาก จึงไม่ยากนักกับการหาซื้อสาร arsenic ท่ีจะมีขายอยู่

ทั่วไปตามร้านขายยาและสารเคมี (หรือร้าน Chemist ในอดีต)
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บทส่งท้ำย

แสงจากเคร่ืองก�าเนิดแสงซินโครตรอนมีประโยชน์อย่าง

กว้างขวาง เพื่อการวิเคราะห์วิจัยเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์ของ

วัตถุต่างๆ ในระดับอะตอมและโมเลกุล วัตถุที่น�ามาทดสอบ

สามารถมีสถานะของแข็ง ของเหลว ก๊าซ แม้กระทั่งพลาสมา 

เครื่องก�าเนิดแสงซินโครตรอนจึงถือเป็นโครงสร้างพื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส�าคัญยิ่ง ต่อการพัฒนา

อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของชาติ และเป็นดัชนีช้ีวัดถึงความ

เจริญทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศ 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ดูแล

บ�ารุงรักษา และใช้ประโยชน์เครื่องก�าเนิดแสงซินโครตรอน ท้ัง

เพื่อการวิจัยเชิงวิชาการและการวิจัยที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม

จาก Real-sector ผู้สนใจเข้าใช้ประโยชน์สามารถติดต่อได้ทาง 

www.slri.or.th อีเมล : siampl@slri.or.th 
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 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2558-

2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของบุคลากร

ได้มีการก�าหนดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ให้บุคลากร

ทุกระดับมีการเรียนรู้และใช้เคร่ืองมือด้าน ICT ในการ

ปฏิบัติงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน

  สรุปการสัมมนา 
เรื่อง “การใช้งานอินเทอร์เน็ตให้มีความปลอดภัย”

และมีวิจารณญาณ เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย 

ต่อระบบ ICT ในปัจจุบันการโจมตีจากภัยคุกคามด้าน

สารสนเทศมีความหลากหลายและมีความรุนแรงเพิ่ม

มากขึ้น ซึ่งบุคลากรขององค์กรมักได้รับผลกระทบ และ

เป็นปัจจัยส�าคัญในการถูกโจมตีจากภัยคุกคามด้าน

สารสนเทศได้ง่าย

ดิศลิน กอบวิทย์กรณ์ และ อทิตยา วังสินธุ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ต�าบลคลองห้า อ�าเภอคลองหลวง ปทุมธานี  12120
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ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2559.) 

รูปที่ 1 ผลการส�ารวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

 การสัมมนาครั้งนี้ได้แบ่งหัวข้อการบรรยายเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้

 1    ภัยอันตรายบน Internet ในปัจจุบัน
   

        จากผลการส�ารวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ดังแสดงในรูปที่ 1   

	 จากรูปที	่1	แสดงให้เห็นว่า	สมาร์ตโฟนเป็นอุปกรณ์ที่ผู้ใช้นิยมใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด	รองลงมาคือ	

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	และคอมพิวเตอร์พกพา
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 จากข้อมูลได้มีการระบุว่า คนไทยใช้งานโทรศัพท์มือถือในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เฉลี่ย 5-7 ชั่วโมงต่อวัน โดยกิจกรรมยอด

นิยมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่อันดับ 1 คือ Social Network  ดังแสดงในรูปที่ 2

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2559.) 

รูปที่ 2  กิจกรรมยอดนิยมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
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 จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว ่า คนไทยนิยมใช้

Facebook มากที่สุดถึง 92.1% รองลงมาคือ การซื้อของผ่าน

ทางออนไลน์ 64.9% และอันดับที่สาม ได้แก่ Instagram เพราะ

เป็นช่องทางท่ีสะดวก แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางที่ง่ายใน

การถูกหลอก ผู้ซ้ือสูญเสียเงินกันเป็นจ�านวนมาก ซึ่งจะเห็นได้

จากในหลายๆ ข่าว ดังน้ัน ผู้ซ้ือของผ่านทางออนไลน์ทั้งหลาย

ควรเรียนรู้วิธีป้องกันการโดนหลอกได้ ดังนี้

 1. น�าช่ือ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ขายมาสืบค้นข้อมูล

บน google, Facebook หรือช่องทางอื่นๆ ที่ผู้ขายแจ้งไว้ เพื่อ

ตรวจสอบว่ามีตัวตน และขายของจริงหรือไม่

 2. สอบถามจากผู้ที่เคยซื้อ ว่าได้รับสินค้าจริงหรือไม่

 3. ถ้าพบว่า สินค้าถูกเกินจริง ต้องสังเกตและระมัด-

ระวังอย่างมาก เพราะโอกาสโดนหลอกสูงมาก

 4. แนะน�าการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตจะปลอดภัย

กว่าการโอนเงินสดผ่านธนาคาร เพราะหากเกิดกรณีที่ได้รับ

สินค้าผิด หรือไม่ตรงตามที่ผู้ขายลงโฆษณา ผู้ซื้อสามารถระงับ

การสั่งซื้อได้

 - การหลอกลวงเอาข้อมูลส่วนตัว หรือเงิน

 การก่ออาชญากรรมทางโลกไซเบอร์ในปัจจุบันเกิด

จากความไว้วางใจผู ้อื่นและความโลภเป็นส�าคัญ ซึ่งหากมี

ความยับยั้งชั่งใจในการใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้ว ก็จะสร้างความ

ปลอดภัยให้กับผู ้ใช้งานมากยิ่งขึ้น เนื่องจากระบบส่ือสังคม

ออนไลน์และระบบ e-mail โดยท่ัวไปมีการสร้างขึ้นมาโดยมี

ความปลอดภัยค่อนข้างมากอยู่แล้ว เช่น การใช้การเข้ารหัส

ส�าหรับการ Login เข้าสู่ระบบ กรณีถูกแฮ็กเข้าสู่ระบบนั้น ส่วน

มากเกิดจากความประมาณของผู้ใช้งานเอง เช่น ตั้งรหัสผ่านบน 

Facebook เป็นตัวเดียวกันกับ e-mail ที่ใช้ในการสมัครใช้งาน 

ซึ่งเมื่อถูกแฮ็กเข้าระบบอันใดอันหน่ึงได้ ก็จะถูกเจาะระบบอื่นๆ 

ได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น วิธีแก้ปัญหา คือ ตั้งรหัสผ่านคนละตัว และ

ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากไป หรือหากจะเปิด ควรเข้าไป

ตั้งค่าให้เปิดเผยเฉพาะกลุ่มที่เราต้องการให้เห็นเท่านั้น

 - การให้ Download หรือติดตั้งโปรแกรมอันตราย

 พฤติกรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป ผู้ใช้ส่วน

ใหญ่มักจะไม่ค่อยเห็นความส�าคัญของความปลอดภัยเท่าไร

นัก เนื่องจากเสียเวลาหากก�าหนดค่าให้คอมพิวเตอร์มีความ

มั่นคงปลอดภัยมากๆ ดังน้ัน เม่ือผู ้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่

เน้นความสะดวกสบายเป็นหลัก จึงอาจท�าให้พฤติกรรมการใช้

งานคอมพิวเตอร์ในแต่ละวัน มีความเส่ียงที่จะถูกโจมตี หรือถูก

หลอกลวงจากผู้ไม่หวังดีได้ง่าย มาดูกันว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้าง

ที่จะท�าให้เกิดความเสี่ยงเหล่านั้น

 1. ติดตั้งโปรแกรมโดยไม่อ่านรายละเอียด 

 2. แอบเล่นอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรี

 3. ติดตั้งโปรแกรมแอนตีไวรัสปลอม

 4. คลิกลิงค์หรือเปิดไฟล์แนบที่มากับอีเมลโดยไม่

ตรวจสอบ

 5. การส่ังให้เบราว์เซอร์จ�าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเมื่อ

ล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์

 6. การเปิดใช้งาน Autorun เป็นการติดตั้งโปรแกรม

อัตโนมัติเมื่อมีการเปิดใช้คอมพิวเตอร์

 จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการใช้งานดังกล่าวข้างต้น เป็น

สาเหตุหลักที่ท�าให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัย 

และเป็นช่องทางให้ผู้ไม่หวังดีใช้ในการโจมตีระบบ ดังนั้น การ

ป้องกันที่ดีที่สุดจึงเป็นการป้องกันที่ตัวของผู้ใช้นั่นเอง

ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในการใช้อินเทอร์เน็ตมีดังนี้

 1. Abusive content คือ เนื้อหาที่เป็นภัยคุกคาม 

เกิดจากการใช้ การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหรือไม่

เหมาะสม เช่น ลามก อนาจาร และหมิ่นประมาท

 2. Fraud คือ การฉ้อฉล ฉ้อโกงหรือหลอกลวงเพื่อผล

ประโยชน์ ซึ่งสามารถเกิดได้ในหลายลักษณะ เช่น การลักลอบ

ใช้งานระบบหรือทรัพยากรทางสารสนเทศที่ไม่ได้รับอนุญาต

เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตัวเอง

 3. Intrusion attempts คือ ความพยายามจะบุกรุก

เข้าระบบ เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายกับบริการต่างๆ ของ

ระบบ

 4. Information gathering คือ ภัยคุกคามท่ีเกิด

จากความพยายามในการรวบรวมข้อมูลจุดอ่อนของระบบผู้ไม่

ประสงค์ดีด้วยการเรียกใช้บริการต่างๆ ที่อาจจะเปิดไว้บนระบบ 

เช่น ข้อมูลบัญชีชื่อผู้ใช้งานที่อยู่บนระบบ เป็นต้น

 5. Malicious code คือ ภัยคุกคามท่ีเกิดจาก

โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อส่งให้เกิดผลลัพธ์ที่

ไม่พึงประสงค์กับผู้ใช้งานหรือระบบ

 6. Other คือ ภัยคุกคามอื่นๆ นอกเหนือจากที่ก�าหนด

ไว้ข้างต้น
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2   กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
 

 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

 เนื่องจากในปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นส่วน

ส�าคัญของการประกอบกิจการและการด�ารงชีวิตของมนุษย์ 

หากมีผู ้กระท�าด้วยประการใดๆ  ให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่

สามารถท�างานตามค�าสั่งที่ก�าหนดไว้หรือท�าให้การท�างานผิด-

พลาดไปจากค�าสั่งที่ก�าหนดไว้ หรือใช้วิธีการใดๆ เข้าล่วงรู้ข้อมูล 

แก้ไข หรือท�าลายข้อมูลของบุคคลอื่นในระบบคอมพิวเตอร์

โดยมิชอบ หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเผยแพร่ข ้อมูล

คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร ย่อม

ก่อให้เกิดความเสียหาย กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ สังคม 

และความม่ันคงของรัฐ รวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรมอันดี

ของประชาชน สมควรก�าหนดมาตรการเพื่อป้องกันและปราบ-

ปรามการกระท�าดังกล่าว จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2559.)  

รูปที่ 3  สถิติภัยคุกคาม ปี พ.ศ. 2558
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 หมวดที่ 1 ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

 มาตรา 5  ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์

ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการน้ันมิได้

มีไว้ส�าหรับตน ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่

เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา 6  ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบ

คอมพิวเตอร์ท่ีผู ้อื่นจัดท�าขึ้นเป็นการเฉพาะถ้าน�ามาตรการ     

ดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสีย-

หายแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

สองหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา 7  ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์

ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้

มีไว้ส�าหรับตน ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่

เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา 8  ผู้ใดกระท�าด้วยประการใดโดยมิชอบด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์

ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูล

คอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้

บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี 

หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2559.)  

รูปที่ 4  การกระท�าผิดตามมาตราต่างๆ



วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 73
    ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2559 

ไดอารีแวดวงวิทย์

 มาตรา 9  ผู ้ ใดท�าให ้ เสียหาย ท�าลาย แก ้ ไข 

เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งข้อมูล

คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินห้า

ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา 10  ผู้ใดกระท�าด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อ

ให้การท�างานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ 

ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถท�างานตามปกติได้ต้อง

ระวางโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ

ทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา 11 ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่ง

ที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบ

คอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่

เกินหนึ่งแสนบาท

 มาตรา 12  ถ้าการกระท�าความผิดตามมาตรา 9 หรือ

มาตรา 10

(1) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ไม่ว่า

ความเสียหายน้ันจะเกิดข้ึนในทันทีหรือในภายหลังและไม่ว่าจะ

เกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสิบปี และ

ปรับไม่เกินสองแสนบาท

(2) เป็นการกระท�าโดยประการที่น่าจะเกิด

ความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์

ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความ

ปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ 

หรือการบริการสาธารณะ หรือเป็นการกระท�าต ่อข ้อมูล

คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีไว ้เพื่อประโยชน์

สาธารณะ ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับ

ตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท

ถ้าการกระท�าความผิดตาม (2) เป็นเหตุให้ผู้อื่น

ถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี

 มาตรา 13  ผู้ใดจ�าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค�าสั่งที่จัด

ท�าขึ้นโดยเฉพาะเพื่อน�าไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระท�าความ

ผิดตามมาตรา 5  มาตรา 6  มาตรา 7  มาตรา 8  มาตรา 9 

มาตรา 10 หรือมาตรา 11 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหน่ึงปี 

หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา 14  ผู้ใดกระท�าความผิดท่ีระบุไว้ดังต่อไปนี้ 

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

(1) น�าเข ้าสู ่ ระบบคอมพิวเตอร ์ซึ่ งข ้อมูล

คอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว ่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูล

คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย

แก่ผู้อื่นหรือประชาชน

(2) น�าเข ้าสู ่ ระบบคอมพิวเตอร ์ซึ่ งข ้อมูล

คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย

ต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่

ประชาชน

(3) น�าเข ้าสู ่ ระบบคอมพิวเตอร ์ซึ่ งข ้อมูล

คอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราช-

อาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวล

กฎหมายอาญา

(4) น�าเข ้าสู ่ ระบบคอมพิวเตอร ์ซึ่ งข ้อมูล

คอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์

นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้

(5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดย

รู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4)

สรุปและข้อเสนอแนะ

 จากการสัมมนาดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันการ

ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์อย่างมาก จึงท�าให้การใช้

งานเป็นไปอย่างแพร่หลาย บุคคลที่ใช้อินเทอร์เน็ตจึงมีหลายจุด

ประสงค์ ทั้งใช้งานในส่ิงที่เป็นประโยชน์ และการใช้งานที่เป็น

ผลร้ายต่อบุคคลอื่น ดังนั้น เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับความปลอดภัย

จากภัยร้ายบนอินเทอร์เน็ต เราจึงจ�าเป็นจะต้องมีความตื่นตัว

มากขึ้นในการมองหามาตรการในการรักษาความปลอดภัย 

ตัวอย่างเช่น ไม่ตั้งระบบให้จ�ารหัสผ่านแบบอัตโนมัติ ไม่เปิด 

File ที่แนบมากับ e-mail ที่เราไม่รู้จัก ลงชื่อออกจากระบบ

ทุกครั้งหลังการใช้งานคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วเพราะอาจมีคนอ่ืน

ที่ไม่ใช่เรามาใช้งานต่อ หัดเป็นคนช่างสังเกต หากเป็นธนาคาร

หรือสถาบันการเงิน ส่วนใหญ่จะไม่มีนโยบายส่งเมลให้ลูกค้า 

เพื่อขอร้องให้ยืนยันหรือกรอกข้อมูลส่วนตัวผ่านหน้าเว็บไซต์ 

สุดท้ายน้ีผู้เขียนหวังว่า บทความดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่   

ผู้อ่านไม่มากก็น้อย 
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บทคัดย่อ

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการ

ที่ท�าหน้าที่แทนสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (Designated 

institutes, DIs) จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (NIMT) ได้เข้า

ร่วมเปรียบเทียบผลการวัดนานาชาติระดับภูมิภาคเอเชียและ

แปซิฟิก (Asia-pacific metrology programme, APMP) : 

APMP.QM-S8/APMP.QM-P28 ในการทดสอบเมทิลพาราเบน 

(Methyl paraben) และบิวทิลพาราเบน (n-Butyl paraben) 

ในซอสถั่วเหลือง ซึ่งทางห้องปฏิบัติการท�าการทดสอบโดยใช้

เทคนิค Isotope dilution mass spectrometry (IDMS) 

โดยท�าการสกัดด้วยตัวท�าละลายเมทานอล (methanol) และ

ท�าการวัดด้วยเครื่อง LC-MS/MS จากการทดสอบตัวอย่างซอส

ถั่วเหลือง (APMP.QM-S8) พบว่า ปริมาณ Methyl paraben 

เท่ากับ 98.9 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ n-Butyl paraben เท่ากับ 

100.8  มิลลิกรัม/กิโลกรัม และค่าความไม่แน่นอนเท่ากับ 5.9 

และ 7.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (k=2) 

ตามล�าดับ

ปรารถนา ตั้งตรีรัตน์ ทิพยา จุลหวี ฟอร์จูน และธนารักษ์ มั่งมีชัย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

การทดสอบวัตถุกันเสียพาราเบนในซอสถั่วเหลืองโดยใช้เทคนิค 
Isotope dilution mass spectrometry (IDMS) : 

ผลจากการเข้าร่วมเปรียบเทียบ 
ผลการวัด APMP.QM-S8/APMP.QM-P28

IDMS
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บทน�า

พาราเบน (paraben) ดังแสดงในรูปที่ 1 ใช้เป็นสาร

วัตถุกันเสีย (preservative agent) ที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของ

เชื้อจุลินทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรีย เชื้อรา และยีสต์ ซึ่งในปัจจุบัน

ประเทศไทยนิยมใส่ในเครื่องส�าอาง  เน่ืองจากการละลายน�้า

ได้น้อย แต่ละลายได้ดีในตัวท�าละลาย เช่น แอลกอฮอล์  โดย 

The former EU Scientific Committee for Food (SCF) 

ก�าหนดให้ระดับที่ยอมรับได้ต่อวัน (acceptable daily intake, 

ADI) ของพาราเบนเท่ากับ 0-10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ของน�้าหนัก

ตัว นอกจากนี้ European Food Safety Authority (EFSA) 

อนุญาตให้เติมเมทิลพาราเบน เอทิลพาราเบน และโพรพิล-

พาราเบนได้ในผลิตภัณฑ์เนื้อแห้ง (dried meat products) โดย

ต้องไม่เกิน 1 กรัม/กิโลกรัม ในขนม ไม่รวมช็อกโกแลตต้องไม่

เกิน 0.3 กรัม/กิโลกรัม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเหลว 2  กรัม/

กิโลกรัม (Directive 95/2/EC)

APMP.QM-P28 : Determination of Mass Fraction 

of  Methyl paraben and n-Butyl paraben in Soy Sauce  

จัดขึ้นโดย The Health Sciences Authority (SHA) ประเทศ

สิงคโปร์ ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการเปรียบเทียบผลการวัดในครั้งนี้ 

(key comparison) การทดสอบหาปริมาณ Methyl paraben 

และ n-Butyl paraben ในซอสถั่วเหลือง ซึ่งเป็นเครื่องปรุง

อาหารที่ใช้กันทั่วไปในการเตรียมอาหารในเอเชีย ได้ก�าหนด

ช่วงทดสอบ 50-200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยวัตถุประสงค์ของ

การเปรียบเทียบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันมาตรวิทยาหรือ

หน่วยงานที่ท�าหน้าที่แทนสถาบันมาตรวิทยา (NMIs/DIs) ของ

ประเทศต่างๆ ในเอเชียมีส่วนร่วมในการทดสอบเพื่อแสดงให้

เห็นถึงความสามารถในการทดสอบ Preservative คือ methyl 

paraben และ  n-butyl paraben  

รูปที่ 1 สูตรโครงสร้างทางเคมีของ methyl paraben และ n- butyl paraben
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วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ

วัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรอง

1. Methyl paraben (CRM HRM-1003A, purity 

999.5±3.2 mg/g)

2. n-Butyl paraben (CRM HRM-1004A, purity 

999.2±3.3 mg/g)

3. Methyl 4-Hydroxybenzoate-2,3,5,6-d
4 
(DCN 

isotope, purity 99.0%)

4. n-Butyl 4-Hydroxybenzoate-2,3,5,6-d4 (DCN 

isotope, purity 98.2%)

สารเคมี : เมทานอล (methanol) HPLC grade, Burdrick & 

Jackson

เครื่องมือและอุปกรณ์

เครื่องช่ัง ความละเอียด 5 ต�าแหน่ง (XS205, 

Mettle Toledo), Centrifuge, LC-MS/MS (LC : Agilent 

Technologies 1200 Infinity Series และ MS : Agilent 

Technologies 6490 Triple Quad) คอลัมน์ชนิด Porpshell 

120, EC-C18 2.7 µm, 2.1x100 mm, Injection volume : 

2 µL, Detection method : MRM mode with polarity : 

negative โดยใช้สภาวะของเครื่อง ดังแสดงในตารางที่ 1 และ

ตารางที่ 2 

LC run mode : gradient

Mobile phase    A : 0.3 g/L ammonium acetate

                       B : acetonitrile

Time (min) A (%) Flow (mL/min)

0

5

8

8.01

10

80

30

30

80

80

0.3

-

-

-

-

ตารางที่ 2 สภาวะของเครื่อง MS/MS ที่ใช้ทดสอบ 

Compound Precursor ion Product 

ion

Dwell Fragmentor Collision 

energy

Cell 

Accelerator 

voltage

Polarity

Methyl paraben 151.04 136 80 380 14 4 Negative

Methyl paraben 151.04 92 80 380 18 4 Negative

n-Butyl paraben 193.08 136 80 380 14 4 Negative

n-Butyl paraben 193.08 92 80 380 22 4 Negative

D
4
-Methyl paraben 155.06 140 80 380 14 4 Negative

D
4
-Methyl paraben 155.06 96 80 380 18 4 Negative

D
4
-n-Butyl paraben 197.11 140 80 380 14 4 Negative

D
4
-n-Butyl paraben 197.11 96 80 380 22 4 Negative

 

ตารางที่ 1 สภาวะของเครื่อง LC ที่ใช้วิเคราะห์ทดสอบ
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การเตรียมละลายสารมาตรฐาน

ในการเตรียมสารละลายมาตรฐานจะใช้เครื่องช่ังที่

มีความละเอียดเลขหลังจุดทศนิยม 5 ต�าแหน่ง โดยชั่งสาร

มาตรฐานของแข็งมาอย่างต�่า 10 มิลลิกรัม ลงในขวดแก้วสีชา 

ขนาด 10 มิลลิลิตร จากนั้นเติมเมทานอลประมาณ 5 กรัม แล้ว

ชั่งน�้าหนักของสารละลายอย่างถูกต้องอีกครั้ง จะได้สารละลาย 

มาตรฐานตั้งต้น (stock standard solution) ที่มีความเข้มข้น

เป็นหน่วย mass fraction มิลลิกรัม/กรัม และ intermediate 

standard solution เตรียมโดยการเจือจางสารละลาย stock 

standard solution ด้วยเมทานอล โดยการชั่งเช่นเดียวกัน 

สารละลายทั้งหมดที่ได้จากการเตรียมจะเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 

4 องศาเซลเซียส

การเตรียม sample blank, calibration blend, sample 

blend และวิธีการสกัดตัวอย่าง

การเตรียม sample blank จากตัวอย่างซอสถั่วเหลือง

ที่ไม่มีสารท่ีเราสนใจ โดยท�าการสกัดซอสถั่วเหลืองเหมือนกับ

การสกัดตัวอย่าง และน�าไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ LC-MS/MS 

และต้องไม่พบสารที่เราต้องการทดสอบ

การเตรียม sample blend (SB ตัวอย่าง) เตรียม

โดยการชั่งตัวอย่างซอสถ่ัวเหลือง APMP.QM-S8 ปริมาณ 

1.0 กรัม แล้วท�าการเติมสารละลาย D
4
-methyl paraben 

และ D
4
-n-butyl paraben (isotopic analogue) ลงใน 

sample blend ให้มีค่าจ�านวนโมลเท่ากับ methyl paraben 

และ n-butyl paraben (native analogue) ที่ได้จากการวัด

ด้วยวิธี external calibration curve จากนั้นเติมเมทานอล 

15 กรัม 

การเตรียม calibration blend (CB สารมาตรฐาน) 

ส�าหรับ calibration blend เตรียมจากตัวอย่างซอสถั่วเหลืองที่

ไม่มีสารที่เราสนใจ (sample blank) ปริมาณ  1.0 กรัม และ

เติมสารละลายมาตรฐาน methyl paraben และ n-butyl 

paraben (native analogue)  ให้มีปริมาณที่มีค่าจ�านวนโมล

เท่ากับจ�านวนโมลของสารละลายมาตรฐาน  methyl paraben 

และ n- butyl paraben  ที่มีอยู่ในตัวอย่าง และเติมสารละลาย 

D
4
- methyl paraben และ D

4
-n-butyl paraben (isotopic 

analogue) เท่ากับจ�านวนโมลที่เติมลงใน sample blend

ขั้นตอนการสกัดตัวอย่างแบบของเหลว-ของเหลว 

(liquid-liquid extraction) โดยจากตัวอย่างซอสถั่วเหลือง

ปริมาณ 1.0 กรัม เติมเมทานอลเป็นตัวท�าละลาย 15 กรัม น�าไป 

sonicate 15 นาที หลังจากนั้นท�าการ centrifuge ที่ความเร็ว

รอบ 5000 รอบ/นาที นาน 5 นาที และกรองด้วยหัวกรองชนิด 

PTFE 0.2 ไมครอน และน�าไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ LC-MS/

MS

การค�านวณ

ส� าหรั บการค� านวณหาปริ ม าณสารพารา เบน 

เกิดจากการน�าอัตราส่วนพื้นที่พีกที่วัดได้ใน blend และ 

calibration blend มาค�านวณโดยใช้สมการ

 

cB

B

cYX

cZY
cZX R

R
MM
MM

ww
,,

,
, '

'
⋅

⋅

⋅
⋅=

w
x
   = mass fraction ของพาราเบนในตัวอย่างซอสถั่วเหลืองมีหน่วยเป็นมิลลิกรัม/กิโลกรัม

w
Z,C

 = mass fraction ของพาราเบนในตัวอย่างซอสถั่วเหลือง (matrix blank) ของ calibration solution มีหน่วยเป็น  

         มิลลิกรัม/กิโลกรัม

m
Y
  = มวลของ D

4
-paraben ที่เติมลงใน sample blend มีหน่วยเป็นกรัม

m
Y,C

 = มวลของ D
4
-paraben ที่เติมลงใน calibration blend มีหน่วยเป็นกรัม

m
x
   = มวลของตัวอย่างซอสถั่วเหลืองที่ชั่งเพื่อใช้ในการเตรียม sample blend มีหน่วยเป็นกรัม

m
Z,C

 = มวลของสารมาตรฐานพาราเบนที่เติมใน calibration blend มีหน่วยเป็นกรัม
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R’
B
 , R’

B,C
 =  อัตราส่วนพื้นท่ีพีกที่วัดได้ใน sample 

blend และใน calibration blend ตามล�าดับ โดยค�านวณ

จากไอออนของ paraben หารด้วยไอออนของ D
4
-paraben

ผลการทดสอบ

 ผลการทดสอบหาปริมาณ methyl paraben และ 

n-butyl paraben ในตัวอย่าง  APMP.QM-S8 ด้วยเทคนิค 

IDMS โดยห้องปฏิบัติการท�าการรายงานผล methyl paraben 

and n-butyl paraben เท่ากับ 98.9±5.9 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

และ 100.8±7.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามล�าดับ ซึ่งเกิดจากค่า

เฉลี่ยการวิเคราะห์จ�านวน 3 การทดลอง (iteration) โดยจ�านวน

ซ�า้ที่ท�าการวิเคราะห์ทั้งหมด 15 ซ�า้ ดังแสดงในตารางที่ 3 และ 4

NMI/DI  
 Overall mean 

(mg/kg) 

 No. of 

subsamples 

 Combined standard 

uncertainty (mg/kg)

 Coverage 

factor, k (95% 

confidence 

level) 

 Expanded 

uncertainty to give 

95% confidence 

level (mg/kg)

A  96.6  13  3.2  2  6.4 

 TISTR   98.9   15   3   1.99   5.9  

B  100.9   9   1.0   2   1.9  

C  101.0   6   1.1   2   2.2  

D  101.46   6   2.68   2   5.35 

E  101.49   5   1.10   2.228   2.44 

ตารางที่ 3 ปริมาณสาร methyl paraben ในซอสถั่วเหลืองและ expanded uncertainty (ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%) รายงาน  

โดยประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วม APMP.QM-S8

ตารางท่ี 4  ปริมาณสาร n-butyl paraben ในซอสถั่วเหลืองและ expanded uncertainty (ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%)  

รายงานโดยประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วม  APMP.QM-S8

NMI/DI  
 Overall mean 

(mg/kg)

No. of 

subsamples

 Combined standard 

uncertainty (mg/kg)

 Coverage 

factor, k (95% 

confidence 

level) 

 Expanded 

uncertainty to give 

95% confidence 

level (mg/kg)

A  97.2   9   1.2   2   2.3  

B  97.3   6   1.3   2   2.6  

C  97.3  12  3.5  2   7.0  

 TISTR   100.8   15   3.7   2.01   7.5  

D  101.09   5   1.21   2.365   2.86 

E  103.58   6   2.77   2   5.54 

หมายเหตุ: สัญลักษณ ์ A, B, C, D และ E แทนหน่วยงานของประเทศอื่นๆ ที่เข้าร่วม
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วิจารณ์ผลการทดสอบ

การวิเคราะห์วัตถุกันเสียพาราเบนในซอสถั่วเหลือง

โดยใช้เทคนิค IDMS และใช้วิธีน้ีเข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัด

ระหว่างประเทศ ได้ผลการเปรียบเทียบที่มีความถูกต้องสูงและ

ผลการวัดมีความสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาโดยการเชื่อมโยง

ไปสู่หน่วยการวัดที่ได้มาจาก SI คือ หน่วย mass fraction 

รายงานในหน่วย มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซ่ึงสามารถท�าการสอบ

กลับได้ดังน้ี คือ การสอบกลับได้ของสารมาตรฐานโดยสารที ่

ท�ามาใช ้เป ็น CRM (mass fraction มิลลิกรัม/กรัม) 

ข้ันตอนในการเตรียมใช้วิธีการช่ัง คือ มวลที่สามารถสอบกลับ 

ไปทางมาตรวิทยา และใช้เทคนิคซึ่งเป็นท่ียอมรับกันว่า 

เป็น primary ratio method โดยอาศัยหลักการวัด isotope 

number ratio ท�าให้ผลการวัดมีความถูกต้องสูง
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รูปที่ 1 ลักษณะของเนินดินหรือยกท้องร่องด้วยวัสดุอินทรีย์แบบต่างๆ ควรให้มีความสูงจากพื้นอย่างน้อย 1 ฟุต 

ยกท้องร่องสร้างเนินดินท�าการเกษตรแบบยั่งยืน 
สไตล์ชาวตะวันตก
  
 คนไทยเรารู ้จักการยกท้องร่องเพื่อเพาะปลูกพืช

การเกษตรมานานแล้ว อาจไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไร เพราะเป็น 

วถิชีวีติของรากเหง้าวฒันธรรมไทยสบืทอดกนัมาช้านาน ฝรัง่ชาต ิ

ทางตะวันตกเองก็มีการวางแผนและออกแบบการเพาะปลูกโดย

การยกท้องร่องคล้ายแบบของไทยเราเหมือนกัน แต่มีวิธีการ 

เตรียมแปลงปลูกผักท่ีต่างจากบ้านเราเล็กน้อย ซึ่งวิธีนี้เป็นการ

ท�าการเกษตรแบบยัง่ยนื หลกีเลีย่งการท�าลายความสมดลุหรอืก่อ

ให้เกดิสภาพแวดล้อมเป็นพษิ โดยภาษาทีเ่ข้าใจกนัในสากลเรยีก

ว่า Hugelkultur ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาเยอรมัน

Hugelkultur (HOO-gul-culture) หมายถงึ การยกท้อง

ร่อง สร้างเนินดิน หรือการท�าคันดินที่ได้จากการน�าขอนไม้ ใบไม้ 

กิ่งไม้ ใบหญ้า ฟางข้าว ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก หรือสิ่งอื่นๆ ที่เป็น

ขยะอินทรีย์ท้ังหลาย จากน้ันน�าดินกองทับถมกลบให้เป็นเนิน

ดนิสงูๆ เหมอืนในป่าธรรมชาตทิีม่ต้ีนไม้หรอืกิง่ไม้ทีล้่มร่วงทบัถม

กันจนเป็นพื้นท่ีท่ีมีความชุ่มช้ืนอุดมสมบูรณ์ของดินมากกว่า

บริเวณอื่น สังเกตจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยรอบ มักจะมีตะไคร่  

มอสหรือเห็ดเกาะตามขอนไม้ เมื่อสิ่งที่กองทับถมกันดังกล่าว

ย่อยสลายทีละน้อยจะกลายเป็นธาตุอาหารมากมายเหมาะแก่

การเพาะปลูกเป็นอย่างยิ่ง

Sepp Holzer ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการท�าการเกษตร

แบบ Hugelgultur มีข้อแนะน�าในการเตรียมแปลงว่า ให้ใช้ไม้

ทั้งท่อน ไม่ต้องย่อยไม้ให้เป็นชิ้นเล็ก หรือเป็นขี้เลื่อยก่อนที่จะ

ไปท�ากองปลูกพืช การท�าแบบน้ีจะท�าให้เกิดการย่อยสลายแบบ

ช้าๆ ท�าให้พืชที่ปลูกบนเนินดินนี้ได้รับอาหารอย่างต่อเนื่องเป็น

เวลานานมาก และท�าให้ไม่ต้องสนใจเรือ่งสดัส่วนของอินทรยีวตัถุ

ต่างๆ ที่ต้องเติมลงไปในเนินดิน 

วิธี Hugelgultur ดูแล้วเหมือนกับการท�าปุ๋ยหมัก แต่มี

ความแตกต่างในเรื่องของกระบวนการ ในการท�าปุ๋ยหมัก เรา

ไม่ต้องค�านึงถึงปริมาณไนโตรเจน ความร้อนหรือความเป็นกรด

ในกองมากเท่ากับการปลูกพืชแบบ Hugelgultur เพราะการที่

เราใส่เศษไม้เข้าไปจ�านวนมาก (มีคาร์บอนสูง) ท�าให้เกิดการดึง

ไนโตรเจนไปใช้ในกระบวนการหมักมาก ท�าให้เกิดสภาวะขาด

ธาตุไนโตรเจนชั่วคราว ท�าให้พืชที่ปลูกบนกองเหลืองและตาย

ได้ ถ้าเราใส่ไม้เข้าไปน้อยท�าให้มีปริมาณวัสดุที่มีไนโตรเจนมาก

ไปก็จะเกิดสภาพเป็นกรดจนพืชตายได้เช่นกัน 

ฉบับที่ 136 (กรกฎาคม-กันยายน 2559) 
กนกพร  เนียมศรี

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

ข่าวเทคโนโลยี 
ส�าหรับชาวชนบท

ที่มา: Keiren (2016)
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Sepp Holzer ยังระบุว่า การท�าแปลง Hugelkulture 

แบบนี้สามารถใช้งานได้ยาวนานเกิน 10 ปี ถ้าเราน�าวิธีการนี้มา

ประยุกต์ใช้กับการปลูกพืชสวน เช่น มะม่วง เงาะ ทุเรียน ฯลฯ 

สวนก็จะอยู่กับเราไปอีกนานเป็น 10 ปี เลยทีเดียว โดยไม่ต้อง

ใส่ปุ๋ยดูแลดิน อีกทั้งยังทนแล้งได้ดีอีกด้วย 

รูปที่ 2 การเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกบนท้องร่องที่ยกแปลงดิน

แบบ Hugelkulture ได้ 2 เดือน

รูปที่ 3 การเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกบนท้องร่องที่ยกแปลงดิน 

แบบ Hugelkulture ได้ 1 ปี

รูปที่ 4 การเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกบนท้องร่องที่ยกแปลงดิน

แบบ Hugelkulture ได้ 2 ปี

รูปที่ 5 การเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกบนท้องร่องที่ยกแปลงดิน

แบบ Hugelkulture มากกว่า 12 ขึ้นไป
Hugelkultur 

ที่มา: Richsoil (2016)

ที่มา: Richsoil (2016)

ที่มา: Richsoil (2016)

ที่มา: Richsoil (2016)
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การสร้าง Hugelkultur สามารถท�าได้หลายเทคนิค ดังนี้

ถ้าหน้าดินตื้น ขุดดินยาก สามารถหาดินจากที่อื่นมาใช้ได้ จากนั้นเอา

ท่อนไม้มากองสุมกันจนสูงแล้วเอาดินมาโรยทับหนาประมาณ 1-2 นิ้ว 

คลุมด้วยวัสดุคลุมดิน เช่น ฟาง

ถ้าไม่สามารถหาดินจากที่อื่นได้ วิธีที่ 2  คือ การขุดดิน (เช่น ขุดลึก 30-

60 เซนติเมตร)  เป็นร่อง  แล้วเอาท่อนไม้มากองสุมในร่องที่ขุด  จาก

นั้นโรยดินที่ขุดทับกองไม้อีกครั้ง

วิธีนี้คล้ายๆ วิธีที่ 2 แต่จะขุดร่องข้างๆ กองเพื่อให้น�้าไหลลงร่องนี้ใน

ช่วงที่ฝนตก  และเอาดินในร่องข้างๆ ไปใส่บนกอง Hugelkultur ด้วย

ส่วนรูปทรงของกอง Hugelkultur สามารถท�าได้หลายอย่างขึ้นกับลักษณะของดิน ปริมาณท่อนไม้ และวัสดุอื่นๆ ด้วย เช่น

ทรงปกติ

ทรงผอมสูง

ทรงสามเหลี่ยม

แบบกั้นขอบด้วยหินขนาดใหญ่

แบบกั้นขอบด้วยท่อนไม้
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รูปที่ 6 การยกท้องร่องให้สูงชันขึ้นไปท�าให้การเก็บเกี่ยวผลผลิต

ได้ง่าย

จากรูปที่ 6 Sepp Holzer ยังแนะน�าว่า ยิ่งเรายก 

ท้องร่องด้วยวิธีนี้ให้สูงชันมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นการดี จะได้พื้นผิว

เพื่อการเพาะปลูกเพิ่มมากข้ึน อีกท้ังความสูงของเนินดินท�าให้

เราเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่าย มีความชุ่มชื้นในการเก็บรักษาน�้า 

ในดิน และมีมวลสารอาหารส�าหรับพืชสูงขึ้นอีกด้วย

รูปที่ 7 ตัวอย่างเปรียบเทียบการปลูกแคนตาลูปพันธุ์เดียวกัน 

2 สัปดาห์ โดยด้านซ้ายปลูกลงดินธรรมดา ด้านขวาปลูกแบบ 

Hugelkultur จะเห็นว่า ต้นแคนตาลูปด้านขวาเจริญเติบโตได้

ดีกว่า 

รูปที่ 8 สาธิตการท�า Hugelkultur ในรัฐออนแทรีโอ (Ontario) 

ประเทศแคนาดา โดย Travis Philp ที่เริ่มจากการขุดหน้าดิน 

ออกและน�าเศษกิ่งไม้มากองให้สูงจากพื้นประมาณ 1 ฟุต

รปูที ่9 การน�าปุย๋คอกผสมกบัหญ้าแห้งมาถมทบักิง่ไม้ทีก่องไว้ให้

สูงขึ้นไปอีกประมาณ 4-5 นิ้ว จากนั้นถมทับด้วยดินที่เราขุดไว้ให้

สูงขึ้นเพื่อเตรียมแปลงดินให้พร้อมปลูกพืช

เอกสารอ้างอิง

Keiren. 2016. Hugelkultur (HOO-gul-culture) meaning hill culture or hill mound.2015 [online]. Available at:  

 http://www.inspirationgreen.com/hugelkultur.html, [accessed 16 November 2015].

Richsoil. 2016. Hugelkultur : The ultimate raised garden beds. 2016 [online]. Available at: 

        http://www.richsoil.com/hugelkultur/,  [accessed 16 May 2016].

ที่มา: Richsoil (2016)

ที่มา: Richsoil (2016)

ที่มา: Richsoil (2016)

ที่มา: Richsoil (2016)
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We are a part of your success : 
เราคือส่วนหนึง่ของความส�าเร็จของท่าน

53 ปี แห่งการสถาปนา วว.

กองประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

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

จากวันแรกเริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2506 จวบจนกระทั่ง

ปัจจุบัน วว. ได้เป็นแกนส�าคัญในการด�าเนินงานด้านพัฒนา

ประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ที่

เป็นรูปธรรม โดยมีพันธกิจซึ่งเป็นเป้าประสงค์ขององค์กร ดังนี้

1. พัฒนาขีดความสามารถด้านงานวิจัยและพัฒนา 

2. พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริการงานวิทยา-

ศาสตร์และเทคโนโลยี

3. พัฒนาขีดความสามารถด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี

และการผลักดันการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในเชิง

พาณิชย์และเชิงสังคม

4. พัฒนาขีดความสามารถด้านการสร้างสรรค์งาน

นวัตกรรม

5. พัฒนาขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและ

การบริหารจัดการขององค์กร

โครงการที่ส�าคัญของ วว. ซึ่งมีบทบาทในการเข้าไป

ช่วยพัฒนาประเทศ   ดังนี้

	การวิจัยและพัฒนาด้าน ว. และ ท.  ด�าเนินการวิจัย

และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการที่ปรึกษาใน

สาขาศักยภาพของประเทศ เพื่อผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้

ประโยชน์ทั้งในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ ในสาขาเทคโนโลยี

การเกษตร อาหารเพื่อสุขภาพ ยาสมุนไพรและเวชส�าอาง  

พลังงานและสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเพื่ออุตสาหกรรมขนาดกลาง

และขนาดย่อม รวมทั้งวัสดุจากธรรมชาติ 

	ศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาห-

กรรม (โพรไบโอติกและพรีไบโอติก)  ส�าหรับบริการให้กับ

ผู้ประกอบการ SMEs ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง

พร้อมทั้งโรงงานน�าทางส�าหรับการวิจัยพัฒนาหัวเช้ือจุลินทรีย์ 

โดยเฉพาะโพรไบโอติกและพรีไบโอติก ที่มีระดับความปลอดภัย

ทางชีวภาพในระดับ 2 และระดับ 3 ซึ่งจะเป็นศูนย์เฉพาะทาง

ส�าหรับโพรไบโอติกและพรีไบโอติกแห่งแรกในอาเซียน ด�าเนิน

 วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เป็นวันครบรอบ “53 ปี” แห่งการสถาปนา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภทพิเศษ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อด�าเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐ

 วว. มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ในการมุ่งเป็นองค์กรชั้นน�าระดับอาเซียนในด้านวิจัย พัฒนา และบริการด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์

เพื่ออุตสาหกรรม
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การวิจัยพัฒนาในเรื่องโพรไบโอติก/พรีไบโอติก โดยเฉพาะ

โพรไบโอติกแบบครบวงจร ตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ ์ที่มี

ศักยภาพ การพัฒนาสายพันธุ ์ การพัฒนากระบวนการผลิต

การยกระดับและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนถึงการถ่ายทอด

เทคโนโลยี/ฝึกอบรมแก่ผู ้ประกอบการทุกระดับ ตั้งแต่ภาค

อุตสาหกรรม  SMEs และชุมชน   

	ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย  พัฒนาทรัพยากรพื้น-

ฐานด้านสาหร่าย ทั้งสาหร่ายน�้าจืด รวมทั้งขยายสู่การเก็บรักษา

สายพันธุ์น�้าเค็ม  ยกระดับการด�าเนินงานด้านคลังสาหร่าย วว.

(TISTR ACC) ให้เป็นศูนย์ทรัพยากรสาหร่ายเพื่อการวิจัย 

(TISTR Algal Research Resources Center, TISTR ARRC) 

โดยมีการด�าเนินงานตามมาตรฐานของ OECD พร้อมทั้ง

ด�าเนินการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตผลิตภัณฑ์ 

กระบวนการ/เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริการที่เกี่ยวข้อง

กับสาหร่ายแก่ภาคเอกชน

ผ่านกลไกและเครือข่ายการท�างานร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาผลิตภาพการผลิต การยกระดับและการพัฒนาขีดความ

สามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการ OTOP โดยใช้ Science 

Technology and Innovation Matching Program (STIM)  

โดยผู้ประกอบการจะได้รับการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาผลิต

ภาพ (Productivity) ด้วย วทน. จ�านวนไม่น้อยกว่า 1,000 

ราย/ปี

	สถานีวิจัยล�าตะคอง  สถานีวิจัยทางด้านการเกษตร มี

การด�าเนินการ ดังนี้

1. การวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้าน

การเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ เช่น เทคโนโลยีการ

ขยายพันธุ์พืช การปลูกผักหวานป่า มะขามเปรี้ยว ชมจันทร์ 

ไผ่หวาน และการปลูกพืชผักพื้นบ้านต่างๆ การผลิตพืชผักปลอด

สารพิษและพืชผักอินทรีย์ การเพาะเห็ดเมืองร้อน และการผลิต

บล็อกประสาน วว. เป็นต้น

2. เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรแบบยั่งยืนตามแนว

พระราชด�ารเิศรษฐกจิพอเพยีงในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

3. เป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรและผักพื้น-

บ้านเพื่อการอนุรักษ์และใช้เป็นแหล่งพันธุกรรม  

4. ให้บริการสถานที่จัดสัมมนาและที่พักส�าหรับการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย

	การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ผู ้ประกอบการ OTOP ด้วย วทน. 5 ภูมิภาค พัฒนาขีด

ความสามารถของผู้ประกอบการ OTOP ให้เข้าถึง วทน. ใน

การพัฒนาผลิตภาพการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทรัพยากร

ในท้องถิ่น ผสมผสานกับภูมิปัญญาท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

การใช้ประโยชน์นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยภาครัฐ ในการท�างาน 

สนับสนุนการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการ การใช้โครงสร้าง

พื้นฐานทาง วทน. อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้าน...     

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพสม�่าเสมอได้มาตรฐาน

- การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการ

  ตลาด  

- การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐาน 

- พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร

- พัฒนาวัตถุดิบต้นน�า้

- พัฒนากระบวนการผลิต  

	สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช เป็นสถานีวิจัยทาง

ด้านนิเวศวิทยาและส่ิงแวดล้อม ที่เป็นต้นแบบของป่าเขตร้อน 

(ป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรัง) ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ความเป็น

ธรรมชาติ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีผลงานวิจัยมากกว่า 250 

เรื่อง จนเป็นที่ยอมรับจากองค์การ UNESCO รับรองให้เป็น

แหล่งชีวมณฑล (Biosphere Research) ที่ส�าคัญแห่งหนึ่งของ

โลกจาก 441 แห่ง ใน 94 ประเทศทั่วโลก เป็นสถานีวิจัยด้าน

สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาป่าเขตร้อน ห้องปฏิบัติการธรรมชาติ
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ส�าหรับนักวิจัย นักเรียน นักศึกษาในการค้นคว้าวิจัย เรียนรู้

ธรรมชาติป่า และยังใช้เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ด้าน ว. และ ท.

เพื่อเยาวชนและสู่ชนบท  มีจ�านวนนักวิจัย/นักศึกษา/ประชาชน

ที่ใช้บริการจากสถานีวิจัย ไม่ต�า่กว่า 4,000 ราย/ปี

	การบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นหน่วยงาน

ให้บริการด้าน ว. และ ท. อย่างครบวงจร ที่ได้รับการรับรองตาม

มาตรฐานสากล ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021 และ ISO/

IEC 17025 โดยมีการบริการ ดังนี้

1. การวิเคราะห์ ทดสอบ วัสดุผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน 

กฎระเบียบของประเทศและระดับสากล

2. การสอบเทียบ

เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

ทุกสาขาของมาตรวิทยา

3. การตรวจสอบ

สภาพการใช้งาน และการ

วิเคราะห์ความเสียหาย

ของวัสดุอุปกรณ์

4. การตรวจประเมินและรับรองระบบคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล เช่น ISO 9000, ISO 14000, TIS/OHSAS 

18001, ISO 220000, GMP, HACCP รวมถึงมาตรฐานท่อง-

เที่ยวไทย

5. การบริการฝึกอบรม/ท่ีปรึกษา ด้านระบบคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และวิชาการที่

เกี่ยวข้อง

โดย วว. ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ไม่

ต�่ากว่า 120,000 รายการ/ปี และให้บริการตรวจประเมินและ

รับรองระบบคุณภาพไม่ต�่ากว่า 250 ราย/ปี

	การบริการวิ เคราะห ์และทดสอบมาตรฐานความ

ปลอดภัยระบบขนส่งทางราง  พัฒนาห้องปฏิบัติการที่สามารถ

ให้บริการด้านการทดสอบช้ินส่วนในระบบรางอย่างครบวงจร 

ได้แก่ การบริการทดสอบหมอนคอนกรีตขนาดทาง 1 เมตร และ 

1.435 เมตร เครื่องยึดเหนี่ยวราง รอยเชื่อมราง track plinth 

ทั้งโครงการรถไฟฟ้า (รฟม.) และโครงการของการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย (รฟท.) เพื่อตรวจสอบ

และรับรองคุณภาพความสอดคล้อง

กับข้อก�าหนดทางเทคนิค (TOR) 

มาตรฐานทดสอบในประเทศและ

มาตรฐานสากล โดยการด�าเนินงาน

ของ วว. น้ันมุ่งเน้นไปที่งานทดสอบ

วัสดุและผลิตภัณฑ์ระบบราง เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการชาว

ไทยทั้งขนาดกลางเล็กและขนาดใหญ่ให้สามารถผลิตช้ินส่วน

ระบบรางได้อย่างมีมาตรฐานและแข่งขันได้  

	การทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพ  พัฒนาศูนย์

ทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพที่มีระบบการบริหารงานท่ีได้

รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/ IEC 17025 จากหน่วย

รับรองระบบงาน (Accreditation  body) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ และ

สามารถให้บริการด้านการวิจัยการบ�าบัดสารอันตรายตกค้างใน

สิ่งแวดล้อม รวมถึงการวิเคราะห์/ทดสอบการสลายตัวได้ทาง

ชีวภาพของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อ

ได้มาซ่ึงข้อมูลที่ยืนยันถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการตาม

มาตรฐานสากล ISO 17088 ได้แก่…

1. การสลายตัวทางชีวภาพในเบ้ืองต้น (preliminary 

biodegradation test) ของวัสดุทั่วไป อาทิ พลาสติกชีวภาพ 

วสัดทุางการเกษตร ทีส่ภาวะการหมกัปุย๋ในระดบัห้องปฏบิตักิาร                                                                                        

2. การแตกสลายของพลาสติกชีวภาพตามมาตรฐาน

สากล ISO 17088 

3. การสลายตัวทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบ

ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม อาทิ สารก�าจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์

เพือ่การอปุโภคในครวัเรอืนและอาคาร ตามมาตรฐาน OECD 301

4. การบ�าบัดสารอันตรายตกค้างในส่ิงแวดล้อมโดย

กระบวนการทางชีวภาพ อาทิ สารก�าจัดศัตรูพืช

	ภาคีบัณฑิตในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก 

ระหว่าง วว. กับสถาบันการศึกษา  ร่วมมือกับสถาบันการ

ศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญา

โท-เอก ในสาขาวิทยาศาสตร์และเกี่ยวข้อง ให้ตรงกับความ

ต้องการของภาคการผลิต วว. ผลิตบัณฑิตภายใต้โครงการแล้ว

ทั้งสิ้นจ�านวน 214 คน

 “53 ปี” แห่งการสถาปนา วว. เราคือส่วนหนึ่ง

ของความส�าเร็จของท่าน (We are a part of your  

success) เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนด้วย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ศูนย์ทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพ
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 เยี่ยมโต๊ะ บก.

ดร.นฤมล  รื่นไวย์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

เยี่ยมโต๊ะ 
บก.

	 ค�ำตอบก็คือ	ควำมเป็นจริงที่เรำต้องยอมรับว่ำ	 กำร

ด�ำรงชีวิตของมนุษย์ทุกวันน้ี	ที่มีควำมสะดวกสบำย	 เรำมัก

จะต้องอำศัยพลังงำนทั้งนั้น	ที่เห็นชัดเจนคือ	พลังงำนไฟฟ้ำ	

นอกจำกนั้น	มนุษย์เรำยังอำศัยเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลัก	ได้แก่	

ถ่ำนหิน	น�้ำมัน	และแก๊ส	ดังเช่นน�้ำมันเบนซินที่เติมรถยนต์อยู่

ทุกวัน	และยังใช้เป็นเชื้อเพลิงในภำคอุตสำหกรรมต่ำงๆ	แต่

ปัญหำคือ	 เชื้อเพลิงฟอสซิล	คือเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไป	คือ	

สำมำรถใช้ได้เท่ำที่มีบนผืนโลก	 ไม่สำมำรถสร้ำงทดแทนได้ใน

ระยะเวลำอันสั้น	เนื่องจำกเชื้อเพลิงฟอสซิล	(fossil	fuel)	หรือ

ที่เรียกกันว่ำ	เชื้อเพลิงดึกด�ำบรรพ์นั้น	เกิดจำกซำกหรือร่องรอย

ของสิ่งมีชีวิต	อำจจะเป็นสัตว์หรือพืช	นับแต่ยุคดึกด�ำบรรพ์ซึ่ง

มีกำรแปรสภำพด้วยกระบวนกำรทำงธรรมชำติ	 ไม่ย่อยสลำย

เน่ำเปื่อยแต่ซำกเหล่ำนั้นถูกเก็บรักษำไว้ในชั้นหิน	 โดยอำจจะ

เป็นซำกเหลือของสัตว์	พืช	หรือกลุ่มของสิ่งมีชีวิตอื่นใดๆ	 ท่ีได้

รับกำรจัดแบ่งจ�ำแนกไว้ทำงชีววิทยำ	หรือร่องรอยต่ำงๆ	ของ

สิ่งมีชีวิตนั้นๆ	ก็ได้	พวกซำกต่ำงๆ	 ในชั้นหินเหล่ำนี้	 จะถูกจัด

แบ่งอำยุกำรเกิดโดยนักธรณีวิทยำ	ว่ำซำกใดจัดอยู่ในยุคใด	และ

ใช้เวลำทับถมมำนำนหลำยสิบล้ำนปี	 และซำกบำงประเภท

กลำยเป็นแร่เชื้อเพลิง	 (mineral	 fuel)	 ซ่ึงหมำยถึงเชื้อเพลิงที่

เกิดแต่ซำกดึกด�ำบรรพ์ซึ่งได้แก่	 ไฮโดรคำร์บอนที่พบจำกช่วง

ช้ันดิน	 (layer)	ด้ำนบนสุดของเปลือกโลก	 เชื้อเพลิงเหล่ำนี้มี

แร่สำรระเหย	 (volatile	material)	สูง	และมีอัตรำคำร์บอน

ในอัตรำต่ำงๆ	กันไป	 เช่น	อัตรำคำร์บอนต่อไฮโดรเจนต�่ำคือ	

แก๊สมีเทน	และที่มีควำมเป็นเชื้อเพลิงสูงคือ	ปิโตรเลียมเหลว

ท�ำไมต้องมพีลงังำนทดแทน

	 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน	 เราย่างเข้าสู่หน้าฝนกันแล้ว	 บรรณาธิการคิดว่า	 พวกเราหลายคนคงจะเริ่ม

คิดถึงการประหยัดพลังงานกันมากขึ้น	เพราะในหน้าร้อนที่ผ่านมา	ต้องยอมรับว่า	ร้อนจริงๆ	ร้อนมากๆ	กว่าปีก่อนๆ	

และเมื่อเราร้อน	การใช้พลังงานในเมืองร้อนอย่างประเทศไทย	คงหนีไม่พ้นการเปิดแอร์คอนดิชันหรือพัดลม	ท�าให้เรา

ต้องใช้พลังงานไฟฟ้ากันมากขึ้น	 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับนี้	 จึงขอน�าค�าถามของ	 เด็กหญิงศรุตยา	

ยิ้มละม้าย	หรือ	น้องนุก	แห่งโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์	อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี	 เขียนถามมาว่า	ท�ำไม

ต้องมีพลังงำนทดแทน
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(liquid	 petroleum)	 และแร่ไร้สำรระเหย	 (nonvolatile	

material)	ที่ประกอบด้วยคำร์บอนบริสุทธิ์	 เช่น	ถ่ำนแอนทรำ-

ไซต์	 (anthracite	coal)	 	จำกข้อมูลสถิติพบว่ำ	 ในโลกนี้	 ใช้

เช้ือเพลิงจำกฟอสซิลมำกท่ีสุด	คือ	ประมำณร้อยละ	81	ของ

เชื้อเพลิงทุกประเภท	(The	World	Bank	2014)	นอกนั้น	เป็น	

พลังงำนไฟฟ้ำจำกน�้ำ	 (hydroelectric)	และพลังงำนนิวเคลียร	์

ส่วนแหล่งพลังงำนอื่นๆ	ที่ยังใช้ไม่แพร่หลำยได้แก่	 ควำมร้อน

จำกธรณีภำค	 (geothermal)	พลังงำนแสงอำทิตย์	พลังงำนลม	

พลังงำนจำกไม	้และพลังงำนจำกขยะ	

	 ด้วยเหตุนี้เอง	 เรำจะเห็นว่ำ	 เมื่อพลังงำนฟอสซิลถูก

น�ำมำใช้มำกกว่ำร้อยละ	80	และใช้เวลำยำวนำนมำกกว่ำจะ

เกิดเป็นฟอสซิลขึ้นมำ	จึงต้องมีวันหนึ่งอย่ำงแน่นอน	ที่เชื้อเพลิง

ฟอสซิลจะต้องหมดไป	มนุษย์เรำจึงต้องหันเข้ำหำ	“พลังงำน

ทำงเลือก”	 เพื่อน�ำมำใช้ทดแทนพลังงำนฟอสซิล	 และท�ำให้

มั่นใจว่ำ	ยังมีแหล่งพลังงำนส�ำรอง	 ไว้ส�ำหรับกำรใช้ชีวิตอย่ำง

สะดวกสบำยของมนุษย	์นอกจำกนั้น	นักวิทยำศำสตร์ยังอธิบำย

ด้วยว่ำ	กำรเผำไหม้ของพลังงำนฟอสซิล	ก่อให้เกิดก๊ำซเรือน-

กระจก	เช่น	คำร์บอนไดออกไซด์	อันเป็นสำเหตุหลักของภำวะ

โลกร้อน	กำรเปลี่ยนแปลงของบรรยำกำศ	และมีผลกระทบต่อ

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	 	รวมถึงท�ำให้เกิดอำกำศที่เป็น

มลพิษ	 เป็นอันตรำยต่อระบบหำยใจ	นอกจำกนั้น	ยังท�ำให้เกิด

มลภำวะข้ึนบนผืนโลกอีกมำกมำย	นอกจำกนั้น	ยังมีมลภำวะ

ที่เกิดจำกถ่ำนหิน	 เช่น	ท�ำให้พื้นที่ใกล้เหมืองถ่ำนหินเกิดควำม

แห้งแล้ง	ไปหลำยชั่วอำยุคน	หำกไม่ได้มีกำรจัดกำรผิวดินที่ด	ีแต่

กำรใช้พลังงำนทำงเลือกอื่นๆ	แม้จะท�ำให้เกิดผลกระทบบ้ำง	แต่

ก็ยังน้อยกว่ำพลังงำนจำกฟอสซิล

	 นอกจำกนั้น	 กำรใช้พลังงำนทดแทน	 ยังมีข้อดีใน

เชิงเศรษฐกิจ	 	 ได้แก่ช่วยประหยัดได้มำกกว่ำ	 เพรำะพลังงำน

ทดแทนบำงประเภทจะมีต้นทุนกำรผลิตที่ต�่ำกว่ำพลังงำน

ฟอสซิล	 เช่น	 เปรียบเทียบระหว่ำงน�้ำมันเบนซินกับแก๊สโซฮอล	์

เป็นต้น	 ในบำงประเทศ	 เช่น	 เยอรมนี	 กำรผลิตพลังงำนทำง

เลือก	ท�ำให้เกิดกำรลงทุนต่ำงๆ	 เพิ่มขึ้น	และมีกำรจ้ำงงำนมำก

ขึ้น	ท�ำให้คนมีงำนท�ำ

	 อย่ำงไรก็ตำม	พวกเรำทุกคนที่ปัจจุบันอยู่ในสังคม

ที่เน้นกำรบริโภค	 จะต้องรู ้จักคุณค่ำของพลังงำน	 โดยไม่ใช้

พลังงำนอย่ำงฟุ่มเฟือย	วิธีกำรที่ดีที่สุด	 ในกำรรักษำโลกใบน้ี

ให้ยั่งยืน	คือ	กำรใช้พลังงำนอย่ำงประหยัดและรู้คุณค่ำ	 	 เช่น	

โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรใช้พลังงำนของอำคำรต่ำงๆ	

พำหนะ	กระบวนกำรผลิตทำงอุตสำหกรรม	 เครื่องไฟฟ้ำ	และ	

อุปกรณ์ต่ำงๆ	 เพื่อให้กำรใช้พลังงำนเป็นไปอย่ำงคุ ้มทุน	 ใน

บำงประเทศ	มุ่งเน้นกำรใช้ขนส่งมวลชน	 เดิน	หรือถีบจักรยำน	

แทนที่จะให้ต่ำงคนต่ำงขับรถคันละคน	พลังงำนทำงเลือกอื่นๆ	

ที่ใช้กัน	ได้แก่	พลังงำนน�้ำ	พลังงำนชีวมวล	พลังงำนลม	พลังงำน

ควำมร้อนใต้พิภพ	และพลังงำนแสงอำทิตย์	
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จากผู้เขยีนบทความ

	 ผูอ่้านท่านใดสนใจส่งบทความมาลงตพีมิพ์ในวารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีกรณุาจดัเตรยีมต้นฉบบัตามข้อก�าหนด	ดงันี้

การจัดเตรียมต้นฉบับ

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

	 2.	ระบุชื่อ	นามสกุลผู้เขียน	ค�าน�าหน้าชื่อ	หน่วยงาน	พร้อมรายละเอียดที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์และอีเมล
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