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เจ้าของ

35 หมู่ 3 เทคโนธานี  ตำาบลคลองห้า  อำาเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12120

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

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ผู้ช่วยผู้จัดการ  ดร.สุเมธ  ภูมิอภิรดี
บรรณาธิการ ผู้พิมพ์โฆษณา  ดร.นฤมล  รื่นไวย์
รองบรรณาธิการ  นายศิระ  ศิลานนท์
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   นางอลิสรา  คูประสิทธิ์
   นางสาวอัปสร  เสถียรทิพย์
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   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

	 วันที่	 13	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2559	 นับเป็นวันท่ีประชาชนไทย

รู้สึกถึงความโศกาลัยอย่างสุดแสนที่พวกเราสูญเสียพระมหากษัตริย์

ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งของปวงชนชาวไทย	 	 พระบาทสมเด็จ-

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปแล้วอย่างนิรันดร์กาล	พระองค์ทรง

สวรรคตจากชาวไทยไปทุกคน	 หากแต่ได้ทรงจารึกร่องรอยแห่งความ

ดีท่ีควรค่าแห่งการเทิดทูนไว้เหนือเศียรเกล้าไว้ในจิตใจของพสกนิกร

ชาวไทยอย่างถ้วนหน้า	 กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	 จึงขออัญเชิญพระราชดำารัสและพระบรมราโชวาท	 ท่ีเปรียบ

เสมือนคำาสั่งสอนของพระองค์มาไว้เป็นเครื่องเตือนใจ	 เป็นธงชัยในการ

ทำางาน	และยังแสดงถึงพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-	

มหาภูมิพลอดุลยเดชในการนำาวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	มา

เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ	สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน	

ทำาให้เกิดความรุ่งเรืองแก่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตลอดมา	

ปวงข้าพระพุทธเจ้า	กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

“...ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  และวิชาการต่างๆ ทำาให้โลก
ของเราทุกวันนี้แคบลง และประเทศต่างๆ ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
กันมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ความร่วมมือระหว่างประเทศ  ไม่ว่าใหญ่หรือ
น้อยโดยอาศัยความเคารพไว้วางใจและเข้าใจดีต่อกันเป็นรากฐาน ย่อม
มีความสำาคัญอย่างยิ่ง  ข้าพเจ้าจึงเชื่อแน่ว่า ด้วยความร่วมมือซึ่งกัน
และกันอย่างจริงจังเท่านั้น  จะเป็นผลให้โลกมีสันติสุขอันถาวร  และ
มนุษยชาติทั้งมวลประสบความเจริญรุ่งเรือง...”

ณ	ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดา	พระราชวังดุสิต		เม่ือวันพุธท่ี	4	ธันวาคม	2539

“การปิดทองหลังพระนั้น เม่ือถึงคราวจำาเป็นก็ต้องปิด ว่าท่ีจริงแล้วคน
โดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่
ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะ
เป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 	 ในพิธีพระราชทาน	
ปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		๒๕	กรกฎาคม	๒๕๐๖	

จากกองบรรณาธิการ



เลิฟ@เฟิสต์ไซน์   

เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วารสาร

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีขออัญเชญิพระราชด�ารัสอันเกี่ยวกับวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม ที่พระองค์

ท่านได้ทรงพระราชทานเพื่อสั่งสอนนสิตินักศกึษา และนักวทิยาศาสตร์ รวมถงึประชาชนไทยทั้งมวล เพื่อให้พสกนกิร

ชาวไทยได้ร�าลกึถงึพระองค์ท่าน ผู้ทรงไว้ซึ่งทศพธิราชธรรม ทั้งยังทรงไว้ซึ่งพระอัจฉรยิภาพและพระปรชีาสามารถ ใน

การน�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้แก้ปัญหาความยากจน ความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์

ทั่วทุกเขตคาม พระมหากรุณาธคิุณอันหาที่สุดมไิด้นี้ จักสถติในดวงใจชาวประชา มริู้ลมืเลอืน

“...วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างความเจริญของบ้านเมือง เราจึงควรสนับสนุนให้มีการ

ค้นคิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาวะและความต้องการของประเทศขึ้นใช้เองอย่างจริงจัง  ถ้าเราสามารถค้นคิดได้

มากเท่าไร ก็จะเป็นการประหยัด และช่วยให้สามารถน�าไปใช้งานต่างๆ ได้กว้างขวางยิ่งขึ้นเท่านั้น...”

พระราชด�ารัส พระราชทานเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และครอบรอบ 120 ปี หว้ากอ 

ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้เขียน

ดร.นฤมล รื่นไวย์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

35 หมู่ที่ 3 ต�าบลคลองห้า อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

ผู้ทรงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถ

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5
    ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2559 เลิฟ@เฟิสต์ไซน์    



“...เทคโนโลยีที่ดี ที่สมบูรณ์แบบ จึงควรจะสร้างสิ่งที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และมีความสูญเปล่าหรือความเสีย

หายเกิดขึ้นน้อยท่ีสุด  แม้แต่สิ่งท่ีเป็นของเสีย เป็นของเหลือทิ้งแล้ว ก็ควรจะได้ใช้เทคโนโลยีแปรสภาพให้เป็นของใช้

ได้ เช่น ใช้ท�าขยะและมูลสัตว์ให้เป็นแก๊สและปุ๋ย เป็นต้น โดยทางตรงข้าม เทคโนโลยีที่ใช้การได้ไม่คุ้มค่า ก่อให้เกิด

ความสูญเปล่าและความเสียหายได้มาก จัดว่าเป็นเทคโนโลยีที่บกพร่อง ไม่สมควรจะน�ามาใช้ไม่ว่าในกรณีใด...”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัติของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ณ อาคารใหม่สวนอัมพร วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2522

“...การพยายามศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีอันก้าวหน้าทุกสาขาจากทั่วโลก แล้วเลือกสรรส่วนที่ส�าคัญเป็น

ประโยชน์ น�ามาปรับปรุงใช้ให้พอดีพอเหมาะกับสภาพและฐานะของประเทศของเรา เพื่อช่วยให้ประเทศของเรา

สามารถน�าเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้พัฒนางานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลือง...”

พระบรมราโชวาท ในโอกาสเสด็จพระราชด�าเนินเปิดงาน

“พระจอมเกล้าลาดกระบังนิทรรศน์ 26” ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2526
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ในตลอด 70 พรรษาแห่งการทรงครองราชย์ พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมุ ่งมั่นในการ

เป็นนักค้นคว้า ศึกษาวิจัย เพื่อทรงน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มา

ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน หรือ

ความเดือดร้อนต่างๆ ท่ีประชาชนได้รับในแต่ละภูมิภาคของ

ประเทศ  ท�าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น เกิดการพัฒนา

ประเทศ  มีการเชื่อมโยงกันทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมกับด้านเศรษฐกิจ การด�ารงชีวิตที่ยึดหลักการปฏิบัติ

อย่างจริงจัง มีแนวคิดที่เป็นระบบบนพื้นฐานของหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ที่ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

หลักการของพระองค์ ที่ทรงน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการ

พัฒนา คือ มุ่งเน้นถึงประสิทธิภาพ ประหยัด และทุ่นแรงงาน 

และที่ส�าคัญ เทคโนโลยีน้ันจะต้องสอดคล้องกับพื้นฐานของ

สภาพชุมชน เพื่อไม่ให้เกิดการใช้งบประมาณที่มากเกินความ

จ�าเป็น ส�าหรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ พระองค์ท่านก็มี 

พระราโชบายให้ศึกษา เพื่อการน�าไปใช้ประโยชน์ แต่จะต้อง

เลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพและและฐานะของประเทศ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรม และนัก

ประดิษฐ์ ท่ีชาวไทยท้ังมวลมีความภาคภูมิใจในพระอัจฉริยภาพ

และพระปรีชาสามารถของพระองค์ โดยพิจารณาจากการที่

พระองค์ทรงได้รับการสดุดีจากทั่วโลก พระราชกรณียกิจเด่นๆ 

ของพระองค์ท่ีได้รับการยอมรับ และสื่อแสดงถึงพระปรีชา

สามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้แก่ 

กังหันน�้าชัยพัฒนา หรือเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน�้าหมุนช้า

แบบทุ่นลอย ซ่ึงได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นระดับโลก กังหัน

น�้าชัยพัฒนาน้ีใช้ในการบ�าบัดน�้าเสีย โดยใช้กังหันวิดน�้าไปบน

ผิวน�้า ปล่อยให้สาดกระจายเป็นฝอยในอากาศ แล้วปล่อยให้

ตกลงบนผิวน�้าตามเดิม ท�าให้น�้าสัมผัสกับอากาศได้อย่างทั่วถึง 

ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในอากาศสามารถละลายผสมผสาน 

เข้าไปในน�า้ได้อย่างรวดเร็ว น�้าเสียจึงมีคุณภาพดีขึ้น ใช้ได้ทั้งใน

แหล่งชุมชนและภาคเกษตรกรรม   สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นนวัตกรรม

นี้ ได้รับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 2 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 นับว่าเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย

ของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยและครั้งแรกของโลก 

และได้ถือว่า วันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันนักประดิษฐ์ 

นับแต่นั้นมา

เมื่อ พ.ศ. 2543 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบถวายการ

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” 

และก�าหนดให้วันที่ 19 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันเทคโนโลยี

ของไทย” เนื่องจากเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2515 พระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางแผนและอ�านวยการสาธิตการท�า

ฝนเทียมสูตรใหม่ (เป็นครั้งแรกของโลก) ที่เขื่อนแก่งกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี ด้วยพระองค์เอง และสามารถบังคับให้ฝนตกลง

ในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแม่นย�า ภายในเวลาที่ก�าหนด  

ส ่วนพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด ้าน

นวัตกรรม เนื่องในศุภวาระที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-

ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงราชสมบัติครบ 60 ปี คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอการเทิด

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็น “พระบิดาแห่ง

นวัตกรรมไทย” และมีมติเมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2549  

เทิดพระเกียรติพระองค์ท่านเป็น “พระบิดาแห่งนวัตกรรม

ไทย” เพื่อร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพ และ

พระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรม ด้านการใช้เทคโนโลยีใน

การแก้ไขสภาพดินเปรี้ยว ซึ่งเกิดจากการที่ดินในพื้นท่ีมีกรด

ก�ามะถันเจือปนอยู่มาก ให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

ได้ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ “แกล้งดิน” ใน

เขตจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว 

หรือดินเป็นกรด การทดลองปรับปรุงดินเปรี้ยวกระท�าได้โดย

วิธีการต่างๆ เช่น การควบคุมน�้าใต้ดินเพื่อป้องกันการเกิดกรด

ก�ามะถัน การใช้วัสดุปูนผสมประมาณ 1–4 ตันต่อไร่ การใช้น�า้

ชะล้างความเป็นกรด การใช้น�้าชะล้างร่วมกับการใส่ปูนในอัตรา

ต�่า จนถึงการเลือกปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในบริเวณ

นั้น การ “แกล้งดิน” ตามแนวพระราชด�าริสามารถท�าให้พื้นดิน

ที่เปล่าประโยชน์และไม่สามารถใช้การได้ กลับฟื้นคืนสภาพท่ี
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สามารถท�าการเพาะปลูกได้อีกครั้งหนึ่ง  นอกจากนั้น รัฐบาลยัง

ได้ก�าหนดให้วันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันนวัตกรรมแห่ง

ชาติ” เนื่องจากในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จ-

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จพระราชด�าเนิน

ทอดพระเนตรโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ และได้มีพระราชด�ารัสเกี่ยวกับโครงการ

แกล้งดนิอย่างเป็นทางการ  ซ่ึงเป็นการแสดงให้เหน็ถงึพระปรชีา-

สามารถด้านนวัตกรรมที่เป็นแนวคิดแปลกใหม่ ไม่มีใครท�ามา

ก่อน นอกจากนัน้ ยงัทรงมพีระราชด�ารใิห้จดัท�าโครงการแกล้งดนิ

เป็นต�าราปรับปรุงดินเปรี้ยวเพื่อการเกษตรในพื้นที่ต่างๆ อีกด้วย

พระอจัฉรยิภาพทีโ่ดดเด่นอกีประการหนึง่ของพระบาท-

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ชาวไทยล้วน

ประจักษ์และยอมรับอย่างภาคภูมิใจ คือ การที่พระองค์ทรงมี

พระปรีชาสามารถทางด้านงานช่าง การออกแบบ โดยจะเห็น

จากการที่พระองค์ทรงต่อเรือใบพระท่ีน่ังท่ีทรงออกแบบเอง 

สร้างเอง และได้รบัสทิธบิตัรในพระปรมาภไิธยของพระองค์เอง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้

ทรงน�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสร้างการ

พัฒนาประเทศในหลายด้าน ได้แก่ ด้านเกษตรกรรม การประมง 

กระบวนการผลิต การเก็บรักษาและแปรรูป และการปรับปรุง

กระบวนการผลิต การใช้ประโยชน์จากวัสดุธรรมชาติ การ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ  การพัฒนา

คุณภาพชีวิต  การพัฒนาพลังงาน  การพัฒนาการเรียนรู้  และ

การพัฒนาสารสนเทศและการสื่อสาร

เกษตรกรรม 
ทรงใช้พื้นที่ในบริเวณพระต�าหนักจิตรลดารโหฐานเป็น

ที่ตั้งโครงการส่วนพระองค์ เพื่อศึกษาความเป็นอยู่และการ

ประกอบอาชีพของเกษตรกร พื้นที่นี้เปรียบเสมือนพื้นที่หรือ

ห้องปฏิบัติการเพื่อทรงงานศึกษาวิจัยค้นคว้า เพื่อทรงทดลอง

หาวิธีแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกษตรกรประสบอยู ่ นอกจากนั้น

พระองค์ทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระ-

ราชด�าริขึ้นตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อเน้นการค้นคว้าหาเทคโนโลยี

หรือนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและชุมชนในแต่ละ

ท้องที่ โดยพระองค์ทรงมองปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ในลักษณะที่

เชื่อมโยงกันอย่างครบวงจร เช่น ส่ิงแวดล้อม สิทธิการถือครอง

ที่ดิน การรวมกลุ่ม การตลาด การผสมผสานความรู้พื้นบ้านกับ

วิทยาการสมัยใหม่ อีกประการหนึ่งที่พระองค์ทรงให้ความสน-

พระราชหฤทัย คือ ทรงให้ความส�าคัญกับการปรับปรุงพันธุ์พืช 

เพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิต เช่น ข้าวไทย รวมท้ังการ

จัดการศัตรูพืช ดิน และน�้า การจัดการระบบการเกษตรแบบ

ยั่งยืนเพื่อลดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรน�้าและดิน การปลูก

พืชหมุนเวียน และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

การประมง 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้

ทรงทดลองเพาะพันธุ์ปลาในบ่อปลาที่สวนจิตรลดา ในปี พ.ศ. 

2508 พระองค์ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายลูกปลาหมอเทศ

จากเจ้าฟ้าชายอะกิฮิโต มกุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่น และ

ได้ทรงน�ามาเพาะเลี้ยง พระราชทานชื่อปลาพันธุ์นี้ว่า “ปลานิล” 

และทรงน�าพันธุ์ไปแจกจ่ายแก่ราษฎรทั่วประเทศ เพื่อให้มีไว้

บริโภค อันเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดสารอาหาร

กระบวนการผลิต การเก็บรักษาและแปรรูป และการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง

มองกระบวนการผลิตอย่างครบวงจร เริ่มแต่การเพาะปลูก 

เพาะเลี้ยง จนถึงการน�าส่งไปยังตลาด พระองค์ทรงส่งเสริมให้

เกษตรกรมีการรวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

และควบคุมคุณภาพของหน่วยผลิต ทรงให้มีการจัดการโรงงาน

หลวงเพื่อผลิตอาหารส�าเร็จรูปในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นต้นแบบ

ส�าหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการเก็บรักษาและการแปรรูปอาหาร 

เช่น โรงผลิตน�้าผลไม้ โรงนมผง โรงนมเม็ด โรงผลไม้อบแห้งและ

ขนมอบ โรงงานผลิตมะเขือเทศเข้มข้น โรงงานผลิตข้าวโพดฝัก-

อ่อนกระป๋อง
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การใช้ประโยชน์จากวัสดุธรรมชาติ
โครงการวิจัยการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก ดูเหมือน

จะเป็นโครงการโดดเด่นที่สุดในเรื่องนี้ ที่แสดงถึงพระปรีชา-

ญาณของพระองค์ในการน�าวัสดุที่จัดว่าเป็นวัชพืช ไม่มีค่ามา

ใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใช้ในการอนุรักษ์ดินและน�้า 

เนื่องจากรากของหญ้าแฝกมีลักษณะแผ่กระจาย สามารถอุ้ม

น�้าและยึดเหนี่ยวดินไว้ได้ นับว่าพระองค์เป็นผู้ทรงริเริ่มการใช้ 

Green technology ในประเทศไทยอย่างจริงจัง

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
ในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

และภัยพิบัติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย-

เดชทรงมีพระราชด�าริให้ด�าเนินโครงการอนุรักษ์และฟื ้นฟู

ธรรมชาติในด้านต่างๆ เช่น น�้า ป่า และดิน ที่ไม่ต้องลงทุนสูง 

และสามารถใช้วัสดุหรือสิ่งท่ีมีในธรรมชาติ เช่น โครงการการ-

ใช้ผักตบชวาและพืชน�้าอื่นๆ ช่วยกรองน�้าและดูดซับโลหะหนัก 

โครงการท่ีโดดเด่นตามแนวพระราชด�าริของพระองค์ ได้แก่ 

โครงการฝนหลวง ซึ่งเป็นโครงการท�าฝนเทียมให้ตกลง ณ พื้นที่

เป้าหมาย โดยเฉพาะในพื้นที่แห้งแล้ง จึงสามารถช่วยเหลือ

เกษตรกรมิให้ได้รับความเดือดร้อนจากพืชผลเสียหาย

นอกจากนั้น พระองค์ทรงมุ ่งเน้นการพัฒนาแหล่ง

น�้า ทั้งเพื่อการเพาะปลูกและการป้องกันปัญหาอุทกภัย ทรง

มีพระราชด�าริให้ก่อสร้างอ่างเก็บน�้าเพื่อการเก็บกักน�้าไว้ใช้ใน

ทุกภูมิภาค และมีโครงการที่โดดเด่น คือ โครงการแก้มลิง เพื่อ

บรรเทาปัญหาน�้าท่วมหนักในพื้นท่ีภาคกลาง โดยการหาพื้นที่

ว่างหรือแหล่งน�้าธรรมชาติไว้ส�าหรับรองรับน�้าในยามน�้าหลาก 

ก่อนระบายลงสู่ล�าน�้าหรือทะเลในภายหลัง ในการพัฒนาแหล่ง

น�้าดังกล่าวน้ี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย-

เดช ทรงน�าเทคโนโลยีและวิธีบริหารจัดการสมัยใหม่มาช่วย

ในการด�าเนินงาน เช่น  การใช้ข้อมูลจากดาวเทียม การติดตั้ง

ระบบโทรมาตรอัตโนมัติตรวจวัดระดับน�้า อุปกรณ์ควบคุมการ

เปิด-ปิดบานประตูระบายน�้า การแสดงผลข้อมูลผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต และใช้วิธีบริหารจัดการแบบการสร้างเครือข่ายทั้ง

ในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ รวมทั้งมีเครือข่ายความร่วม

มือกับต่างประเทศด้วย

ในเรื่องของน�้าเสีย พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยใน

การแก้ไขปัญหาน�้าเสียของเมือง ที่เกิดจากการระบายน�้าเสีย

ของภาคอุตสาหกรรมในเมือง โดยทรงน�าหลักการ น�้าดีขับไล่น�้า

เสีย การบ�าบัดน�้าเสียโดยระบบเติมอากาศ และการใช้ผักตบ-

ชวามาเป็นเครื่องกรองน�า้ตามธรรมชาติ  โครงการต่างๆ เหล่านี้ 

ที่เรารู้จักกันดี เช่น โครงการปรับปรุงบึงมักกะสัน และโครงการ

ศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อมแหลมผักเบ้ีย อันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ เป็นต้น

เรื่องของดิน ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูก เป็นเรื่องที่พระบาท-

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพยายามหาวิธี

แก้ปัญหาเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์หน้าดินให้

มีความอุดมสมบูรณ์  การใช้ที่ดินเพื่อการท�าการเกษตรอย่างมี

ประสิทธิภาพ การฟื้นฟูดินเปรี้ยวและดินเค็ม การพัฒนาพื้นที่

ดินทรายชายทะเลเพื่อการเกษตรกรรม ซึ่งจากแนวพระราชด�าริ

ดังกล่าว  ได้เป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐได้ด�าเนินงานเพื่อ

สนองแนวพระราชด�าริในเวลาต่อมาอีกมากมาย เช่น โครงการ

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้สีเขียว และ

การปรับปรุงดิน



วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2559 

10

 เลิฟ@เฟิสต์ไซน์    

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทรงเห็นความส�าคัญของการพึ่งตนเอง โดยเฉพาะในชุมชน

ชนบท ทีม่กัประสบปัญหาการขาดประสทิธภิาพในการประกอบ

อาชีพ ขาดการใช้ความรู้ในวิทยาการทันสมัย หรือขาดการน�า

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปช่วยเพิ่มผลิตภาพ

ในการผลิต จากแนวพระราชด�าริดังกล่าว ท�าให้กระทรวง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยน้ีอมน�าไปสร้างโครงการหมูบ้่านแม่-

ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา

ชุมชนและสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ชีวิตประชาชนจากการ

สร้างมูลค่าเพิ่ม ในส่วนของพระองค์เองยังมีการตั้งโรงงานขึ้น

หลายแห่ง เช่น โรงงานหลวงอาหารส�าเร็จรูป ซึ่งต่อมาได้ขยาย

ให้มีการบริหารจัดการเป็นแบบวิสาหกิจชุมชนในบางพื้นที่  

นอกจากนั้น ยังมีโครงการพัฒนาท่ีอยู ่อาศัยของชาวชนบท

ในเขตพื้นที่ราบเชิงเขา จ.ปราจีนบุรี ที่ตั้งอยู่บนรากฐานการ         

พึ่งตนเอง และการใช้ไม้ให้น้อยท่ีสุด น�ามาซ่ึงการใช้ประโยชน์

จากบล็อกประสานดินซีเมนต์เพื่อน�ามาสร้างอาคารบ้านเรือน  

ในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพ  พระองค์ท่านได้ทรงจัดให้มี

โครงการพระราชด�าริให้บริการรักษาพยาบาลและป้องกันโรค 

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และทรงส่งเสริมให้

มีการวางรากฐานด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์มาอย่างต่อ

เนื่องที่เห็นชัดเจน คือ การพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์

สร้างอาคาร “มหิดลวงศานุสรณ์” ส�าหรับผลิตวัคซีนบีซีจี

ป้องกันวัณโรค การส่งเสริมให้มีการวิจัยค้นคว้าวิธีผลิตน�้าเกลือ

และวัคซีน จากแนวพระราชด�าริในการส่งเสริมทางการแพทย์

ดังกล่าว ยังผลให้หลายหน่วยงานเล็งเห็นความส�าคัญ และได้

คิดค้น ศึกษาวิจัย เพื่อตอบสนองแนวพระราชด�าริของพระองค์ 

เช่น โครงการรากฟันเทียมพระราชทาน โครงการพัฒนา

ข้อเข่าขาเทียม เครื่องต้นแบบส�าหรับกายภาพบ�าบัดข้อเข่า 

(Continuous Passive Motion – CPM) และเครื่องอัลตรา-

โซนิกส์กายภาพบ�าบัด ทั้งนี้ งานวิจัยดังกล่าว มีจุดมุ่งหมาย

เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของคนไทย และลดการน�า

เข้าเทคโนโลยีทางการแพทย์บางรายการจากต่างประเทศ 

นอกจากนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-

อดุลยเดชยังทรงให ้ความส�าคัญกับการน�าสมุนไพรมาใช ้

ประโยชน์ ดังเช่นเม่ือเริ่มมีการก่อตั้งโครงการหลวง ภารกิจ

หน่ึงที่พระองค์ทรงมีพระราชด�าริให้ด�าเนินการคือ การรวบรวม

ภูมิปัญญาพื้นบ้านทั้งในเรื่องยา อาหาร และพิธีกรรมต่างๆ 

ของชนเผ่า และขยายขอบเขตถึงระดับการมีงานวิจัยด้านพืช

สมุนไพรบนที่สูง รวมทั้งการน�าพืชสมุนไพรและเครื่องเทศจาก

ต่างประเทศ เช่น คาโมมายล์ ออริกาโน มินต์ ฯลฯ มาปลูกใน

ไทย จากน้ัน มูลนิธิโครงการหลวง ได้ขยายการศึกษาวิจัยให้

ครอบคลุมสมุนไพรท้องถิ่น และสารควบคุมศัตรูพืช รวมท้ัง 

การผลิตชาจากพรรณไม้พื้นบ้านที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ  และ

การสกัดน�้ามันหอมระเหยเพื่อน�าไปใช้ในการผลิตยาและเครื่อง

ส�าอางต่างๆ จากแนวพระราชด�าริดังกล่าว ท�าให้หน่วยงาน

ต่างๆ ด�าเนินโครงการการปลูกสร้างสวนสมุนไพรขึ้นมาอย่างต่อ

เนื่องตลอดมา

การพัฒนาพลังงาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง

มีพระปรีชาญาณเป็นอย่างยิ่งและได้ทรงแสดงพระวิสัยทัศน์

เกี่ยวกับการส่งเสริมให้มีการค้นคว้าวิจัยเรื่องพลังงานทางเลือก 

พระองค์ทรงค้นคว้าและหารือกับผู ้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ  

เพื่อการจัดตั้งโรงผลิตก๊าซชีวภาพขึ้นในสวนจิตรลดา มาตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2522 โดยเน้นการน�าของเสียจากการเกษตรกลับมาใช้

ใหม่ในรูปของพลังงาน เป็นก๊าซมูลโคส�าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง 

จากน้ัน พระองค์ทรงมีพระราชด�าริให้ขยายพัฒนากลายเป็น

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพขนาดใหญ่ เพื่อใช้กับโรงงานหรือฟาร์ม

เล้ียงสัตว์ระดับอุตสาหกรรม ท�าให้เกิดการขยายผลน�าไปใช้กับ

ฟาร์มสุกรหลายแห่ง
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โครงการหนึ่งที่มีความส�าคัญเป็นอย่างมาก โดยพระองค์

ได้ทรงมีพระราชด�าริข้ึน และสืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน คือ 

การผลิตเอทานอล หรือเอทิลแอลกอฮอล์ ซ่ึงใช้วัตถุดิบจาก

พืชหลายประเภท เช่น ธัญพืช พืชน�้าตาล และเส้นใย อาจน�า

ไปใช้ในอุตสาหกรรมสี การแพทย์ เครื่องส�าอาง หรือน�าไป

กลั่นให้มีความบริสุทธ์ิสูงเพื่อผสมกับน�้ามันเบนซิน เป็นน�้ามัน

แก๊สโซฮอล์ ซ่ึงในปัจจุบันได้มีการน�าไปใช้เป็นพลังงานส�าหรับ

เครื่องยนต์อย่างกว้างขวาง ในการนี้พระองค์ได้ทรงให้มีการ

จัดตั้งโครงการพัฒนาคุณภาพแอลอกฮอล์ของโครงการส่วน

พระองค์สวนจิตรลดาข้ึน โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้มีส่วนถวายงานการพัฒนา

คุณภาพแอลกอฮอล์  สืบเน่ืองจากโครงการนี้ ได้มีการจัดตั้ง

โรงงานต้นแบบผลิตแอลกอฮอล์หรือเอทานอลไร้น�้าขึ้นเป็น

แห่งแรกของประเทศไทย เม่ือปี พ.ศ. 2524 โดยก่อสร้างแล้ว

เสร็จใน พ.ศ. 2526  นับเป็นโรงงานแห่งแรกและใหญ่ที่สุด

ของประเทศไทย ที่มีก�าลังผลิตเอทานอลไร้น�้า 1,500 ลิตร ต่อ

วัน ปัจจุบัน แม้โรงงานแห่งนี้จะปิดการผลิตลงแล้ว แต่ได้สร้าง

ประโยชน์ให้แก่งานวิจัยด้านเอทานอล และพลังงานทางเลือก

ไว้เป็นอย่างมาก เช่น ได้มีการทดลองใช้เอทานอลไร้น�้าเป็น

เชื้อเพลิง  ได้มีการทดลองตลาดผลิตภัณฑ์แก๊สโซฮอล์เป็นการ

น�าร่องครั้งแรกของประเทศไทย  และยังได้มีการตั้งโรงงานผลิต

เอทานอลขึ้นในประเทศไทย ท�าให้ส่งผลที่เป็นประโยชน์แก่

เศรษฐกิจและด้านการพัฒนาพลังงานของประเทศในระยะยาว

นอกจากนั้น  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-

อดุลยเดชยังทรงสนพระราชหฤทัยในพลังงานทางเลือกอีกด้าน

หนึ่ง คือ การใช้ไบโอดีเซลจากน�้ามันพืช หรือน�้ามันสัตว์ หรือ

น�้ามันที่ใช้แล้วจากการปรุงอาหาร ในปี พ.ศ. 2526 พระองค์

ได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้สร้างโรงงานสกัดน�้ามันปาล์ม

บริสุทธิ์ขนาดเล็ก ท่ีศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมา

จากพระราชด�าริ จังหวัดนราธิวาส และได้พัฒนาการผลิตน�า้มัน

ปาล์มส�าหรับเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อใช้ที่วังไกลกังวลได้อย่าง

เป็นผลส�าเร็จ ท�าให้ผลงานน้ีได้รับการจดสิทธิบัตร เรื่อง “การ

ใช้น�้ามันปาล์มบริสุทธิ์เป็นน�้ามันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล”  

และยังได้รับรางวัลเหรียญทองประกาศนียบัตรสดุดีเทิดพระ-

เกียรติคุณพร้อมถ้วยรางวัล ในนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ 

ณ กรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยียม ท�าให้พระอัจฉริยภาพของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขจรขจาย 

เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ

การพัฒนาการเรียนรู้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ทรงตระหนักถึงความส�าคัญของการศึกษา โดยเฉพาะส�าหรับ

ประชาชนในชนบทและพื้นที่ทุรกันดาร พระองค์จึงทรงจัดให้มี

การก่อตั้งโรงเรียนร่มเกล้า นับแต่ พ.ศ. 2515 และต่อมาได้ทรง

ให้ตั้งโรงเรียนพระดาบส เพื่อใช้เป็นที่เรียนที่สอนทางด้านงาน

ช่างต่างๆ เช่น ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า วิทยุ ติดตั้งไฟฟ้า นอกจากนั้น 

พระองค์ยังทรงมีพระราชด�าริให้จัดท�าสารานุกรมไทยส�าหรับ

เยาวชน เพื่อให้ความรู้แก่เด็กๆ อีกทั้งทรงเล็งเห็นถึงความส�าคัญ

ของการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ดังที่พระองค์ได้เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานในการ

เปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อีกทั้ง

ยังได้รับพระสมัญญานามว่าเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของ

ไทย” เมื่อ ปี พ.ศ. 2543 และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” 

เมื่อปี พ.ศ. 2549 โครงการส�าคัญอีกประการหนึ่งท่ีพระบาท-

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงเป็นผู้บุกเบิก 

คือ การน�าเทคโนโลยีดาวเทียมมาใช้เพื่อการพัฒนาการศึกษา 

โดยการถ่ายทอดการเรียนการสอนผ่านดาวเทียมจากโรงเรียน

ไกลกงัวล อ�าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ช่วยแก้ปัญหาครู

ขาดแคลนและท�าให้มาตรฐานการศึกษาในโรงเรียนชนบทดีขึ้น

การพัฒนาสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2495 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-

อดุลยเดชทรงตั้งสถานีวิทยุ อ.ส. ขึ้นที่พระราชวังสวนดุสิต เพื่อ

เปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางติดต่อกับพระองค์มากยิ่ง

ขึ้น รวมทั้งใช้สถานีวิทยุเพื่อการบันเทิง เผยแพร่ข่าวสารที่เป็น
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ประโยชน์แก่ประชาชน  ทรงน�าเทคโนโลยีระบบวิทยุส่ือสาร

มาใช้กับการแพทย์และการปฏิบัติงานฝนเทียม รวมทั้งงานเฝ้า

ระวังด้านสาธารณภัย เพื่อที่พระองค์จะได้พระราชทานความ

ช่วยเหลือแก่ประชาชนได้ทันเวลา

พระมหากรุณาธิคุณท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-

มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีแก่พสกนิกรชาวไทยนั้น ล้นเหลือดั่ง

สายฝนที่รินรดผืนดินท่ีแห้งผาก ดั่งสายน�้าท่ีฉ�่าเย็นไหลรินหล่อ

เลี้ยงดวงใจของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะทวยราษฎร์

ในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร และขาดโอกาสในการที่จะได้รับ

การพัฒนาอย่างท่ัวถึง แต่พระองค์ยังทรงมีพระวิริยะ อุตสาหะ

ที่จะพระราชทานโอกาสในการพัฒนาให้แก่ประชาชนอย่าง

เสมอภาคกัน  ทรงเป็นผู้บุกเบิกริเริ่ม ให้แรงบันดาลใจในการน�า

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาพัฒนาประเทศมาใช้ 

ท�าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ห่างไกลดีขึ้น ประเทศไทย

ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในหลายด้าน จนเจริญรุ่งเรืองมาจน

ทุกวันนี้

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย

(วว.) รู้สึกปลาบปลื้มเป็นล้นพ้นที่ได้มีโอกาสถวายงานเพื่อสนอง

แนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-

อดุลยเดชตลอดมา และยังได้มีส่วนในโครงการหลากหลายอัน

ได้รับแรงบันดาลใจจากโครงการต่างๆ ของพระองค์ท่าน เช่น 

โครงการเพาะเห็ดเมืองหนาว การวิจัยการเพาะปลูกพืชเมือง

หนาว เช่น วานิลลา งานวิจัยด้านการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก 

การผลิตมะเขือเทศนอกฤดู การปรับปรุงระบบควบคุมความ

เย็นและระบบท�าความชื้นในโรงผลิตอาหารของโครงการหลวง 

การปรับปรุงกระบวนการผลิตโรงนมผงสวนดุสิต การพัฒนา

บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมส�าหรับผลผลิตโครงการหลวง การ

ปรับปรุงบึงมักกะสัน การพัฒนาเกษตรดินทรายชายทะเลอัน

เนื่องมาจากพระราชด�าริ การปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 

การพัฒนาที่อยู ่อาศัยของชาวชนบทในเขตพื้นที่ราบเชิงเขา 

จังหวัดปราจีนบุรีตามพระราชด�าริ การพัฒนาเครื่องมือแพทย์

และอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษา เช่น เครื่อง CPM เข่าส�าหรับ

กายภาพบ�าบัด เครื่องอัลตราโซนิกส์เพื่อกายภาพบ�าบัด การ

ปลูกสร้างอุทยานสมุนไพรพุทธมณฑล การพัฒนาคุณภาพ

แอลกอฮอล์ของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา การก่อ

ตั้งโรงงานต้นแบบผลิตแอลกอฮอล์หรือเอทานอลไร้น�้าแห่ง

แรกของประเทศไทย การวิจัยและพัฒนาพลังงานไบโอดีเซล

จากน�้ามันพืช การสร้างความตระหนักรู ้ด ้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านการให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

เช่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ การจัดนิทรรศการในงานมหกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เหล่านี้ ล้วนเป็นโครงการและงานต่างๆ ท่ี วว. น�า

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ในการด�าเนินงาน

เพื่อให้ประเทศชาติพัฒนารุ่งเรือง สมดังแนวพระราชด�าริของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ขอ

ถวายอาลัยด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้ ขอ

เป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป 
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คุยเฟื่องเรื่องวิทย์   

53 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย (วว.) จากปี พ.ศ. 2506 นโยบายและแนวทางการ

บริหารเปลี่ยนแปลงมาหลายยุค  หลายสมัย  ผู้บริหารต่างมุ่งมั่น 

สร้างสรรค์ ผลงานวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เพื่อน�าพาองค์กรสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ กล่าวคือ วว. เป็นส่วนหนึ่ง

ในการสร้างความส�าเร็จด้านการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยี 

สู่ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และชุมชนอย่างแท้จริง 

ในรูปแบบของการบริหาร จัดการเบ็ดเสร็จครบวงจร (We are 

a part of your success) วารสารฉบับนี้ ได้มีโอกาสสัมภาษณ์

รองผู ้ว ่าการบริหาร วว. ได้แก่ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต  

ท่านมีแนวคิดเพื่อการพัฒนา วว. อย่างไร  ติดตามอ่านบท

สัมภาษณ์จากมุมมองต่างๆ ของท่าน กันดีกว่าค่ะ 

ศิริสุข ศรีสุข และสลิลดา พัฒนศิริ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

มุมมองการบริหารยุคใหม่ ให้ทันสมัย 
กับยุคการเปลี่ยนแปลง

บทสัมภาษณ์ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต รองผู้ว่าการบริหาร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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คุยเฟื่องเรื่องวิทย์   

แรงบันดาลใจในการมารับต�าแหน่งรองผู้ว่าการบริหาร คือ 

อะไร 

ดิฉันมองเห็นว่า การบริหารจัดการขององค์กร ถ้าเรา

มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจะช่วยส่งเสริมเป็นแรง

สนับสนุนให้กับกลุ่มงานท่ีเป็นกลุ่มธุรกิจหลักของ วว.  นั่นคือ 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา เพราะจะท�าให้กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา 

สามารถสร้างผลงานของ วว. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และเป็นแรงท่ีช่วยขับเคลื่อนให้ วว. มีผลงานได้มากขึ้น และ

มีชื่อเสียงเป็นท่ีรู ้จักมากข้ึน การท�างานทางด้านการบริหาร 

สนับสนุน เป็นงานหลังบ้านที่มีความจ�าเป็น และมีความส�าคัญ

มาก จึงมีแนวความคิดว่า อยากมาท�างานตรงนี้  ซึ่งเห็นอยู่

ว่า มีความท้าทายอยู่มาก เน่ืองจาก วว. เป็นองค์กรที่มีอายุ

ยาวนานถึง 53 ปี มีความเก่าแก่ และเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่

พอสมควร ดังน้ัน การบริหารจัดการเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก ที่

จะท�าให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน และท�าอย่างไรให้พนักงาน หรือ

คนในองค์กรมีความผูกพัน มีความมุ่งมั่นในการท�างาน และช่วย

สร้างองค์กรให้มีความก้าวหน้า และสามารถแข่งขันกับองค์กร

อื่นๆ ได้

ท่านมีแนวคิดและหลักการในการบริหาร อย่างไร 

ในมุมมองการบริหาร ก่อนอื่น เราต้องมาดูเรื่องของ

บทบาท หน้าที่ที่รับผิดชอบ เช่น เวลาจะท�างานอะไรก็ต้องตั้ง

เป้าหมายเป็นหลักว่า มีเป้าหมายในแต่ละปีเป็นอย่างไร ไปถึง

ขนาดไหน และจากเป้าหมายที่เราตั้งไว้ สามารถถอดออกมา

เป็นงานที่เราจะต้องท�า งานที่เราจะต้องมุ่งมั่น ที่จะท�าให้มีผล

สัมฤทธิ์เกิดขึ้นตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของ

ความพยายามท่ีจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่อยู ่ใต้บังคับ

บัญชา ให้มีแรงบันดาลใจ มองเห็นอนาคตตัวเอง เห็นความฝัน

ของตัวเองในภาพที่อยู่ในองค์กรว่า ต้องการให้องค์กรของเรา

เป็นอย่างไร เป็นบ้านท่ีมีความสวยงามขนาดไหน เป็นบ้านที่

น่าอยู่ขนาดไหน เพราะว่าในการบริหารงานก็อยากจะได้แรง

สนับสนุนจากบุคลากร พี่ๆ น้องๆ มาช่วยกันท�างาน เพื่อที่จะ

น�าพาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า ให้เป็นที่กล่าวขานถึงในทางที่ดี 

ในทางที่มีผลงาน ในทางท่ีมีความเป็นองค์กร ที่มีความโปร่งใส 

และมีประสิทธิภาพ

จุดแข็งและจุดท่ีต้องปรับปรุงของกลุ่มบริหาร และเป้าหมาย

ที่จะท�าให้กลุ่มบริหารแข็งแกร่งขึ้น มีอะไรบ้าง

จุดแข็ง คือ เราเป ็นกลุ ่มท่ีมีองค ์ประกอบในการ

สนับสนุนหน่วยงานค่อนข้างท่ีจะครบถ้วน และมีวิธีการท�างาน

ที่เป็นระเบียบแบบแผน มีทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ 
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และมีความมุ่งม่ันในการท�างานให้องค์กรค่อนข้างมาก เรียก

ได้ว่า คนของ วว. โดยรวมเป็นคนเก่ง ส่วนจุดที่เราอยากจะ

ปรับปรุงให้ดีกว่าน้ี คือ เรื่องของประสิทธิภาพ กฎระเบียบ 

กติกาต่างๆ เนื่องจากว่า เราเป็นองค์กรที่มีอายุถึง 53 ปี กติกา

ก็ต้องเพิ่มขึ้นตามอายุขององค์กร ตรงจุดนี้ ท�าให้เราเดิน

ค่อนข้างยาก จะท�าอะไรก็จะติดขัดที่กฎระเบียบ กติกาต่างๆ  

ดังนั้น เราต้องท�าอย่างไรให้พนักงาน มีความเข้าใจในกฎ

ระเบียบ กติกา และเดินให้อยู่ในกรอบ มีวินัยมากขึ้น ตรงจุดนี้ 

ท�าให้เราท�างานได้ง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น จุดที่ช้าๆ ก็จะ

ไม่ช้า เพราะว่าถ้าทุกคนรู้ว่า กติกาเป็นแบบนี้ และพยายามที่จะ

ท�าให้อยู่ในกรอบ กติกา ก็จะสามารถท�าให้เขาท�างานได้เป็นไป

ตามขั้นตอน เป็นไปตามกติกา และน่าจะท�าอะไรได้รวดเร็วขึ้น 

จุดที่ช้าๆ เนื่องจาก ไม่ได้อยู่ในกรอบ จึงใช้เวลาในการตัดสินใจ

นาน ว่าจะเดินไปอย่างไรดี ได้อย่างถูกต้อง งานของกลุ่มบริหาร

มีทั้งเรื่องของการเงิน การคลัง การพัสดุ เรื่องบุคลากร และเรื่อง

ของฝ่ายบริการกลาง ซึ่งดูแลเกี่ยวกับงานสถานที่ และยังมีเรื่อง

ของการจัดการความรู้ ซ่ึงเป็นงานสนับสนุนทั้งนั้น เรื่องที่เรา

ติดขัดมากๆ คือ การเงิน การคลัง และการพัสดุ เนื่องจาก วว. 

เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เราจึงเป็นองค์กรที่ต้องใช้กฎระเบียบ 

กติกาของราชการอยู่ ดังน้ัน หากเราไม่ได้ท�าความเข้าใจ ไม่ได้

ระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นการเงิน การคลัง ก็

จะมีความผิดได้ เพราะฉะนั้น ท�าอย่างไรท่ีจะให้พนักงานลด

ความเสี่ยง จากการท�าผิดกติกา  ซึ่งไม่ใช้กติกาของ วว. แต่เป็น 

กติกาของประเทศ หากสามารถปฏิบัติตามได้ ก็จะท�าให้ท�างาน

ได้ด้วยความสบายใจ ส�าหรับในเรื่องของการสร้างความเข้าใจ 

การด�าเนินการตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของ วว. ที่ตั้งเอา

ไว้ ถ้าท�าความเข้าใจและปฏิบัติตามจะง่ายขึ้น ส่วนในอนาคต 

การเพิ่มประสิทธิภาพให้ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น คงเป็นเรื่องของ

การท�างานที่ปรับปรุงกระบวนการท�างานให้มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น และมีเรื่องของการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ

ท�างานมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ของประเทศในเรื่องของนโยบาย

รัฐบาลที่เป็นรัฐบาลดิจิทัล นอกจากนี้ เรื่องของการเงิน การคลัง

ภาครัฐที่เป็นเรื่องของระบบการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่

รัฐบาลก�าลังพยายามผลักดัน เพื่อให้มีระบบรองรับการช�าระ

เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับการใช้งาน

เทคโนโลยี โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือที่ขยาย

วงกว้างขึ้น (National E-payment) ตรงจุดนี้สามารถที่จะ

ช่วยเสริมท�าให้ วว. มีประสิทธิภาพมากขึ้น  เรื่องของระบบ

ต่างๆ ก็จะรวดเร็วทันใจข้ึน แต่ไม่ได้สร้างได้ในระยะเวลา

สั้น ต้องมีการวางแผน และเริ่มต้นมาตั้งแต่บัดน้ี ขณะน้ี เรามี

เรื่องการรับเงินของพนักงานในองค์กร เช่น การโอนทางระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ เข้าบัญชีโดยตรงให้กับพนักงานแล้ว  ตรงนี้ได้

เริ่มไปแล้ว การรับเงินจากลูกค้า เรารับเงินด้วยเครื่องส�าหรับรูด-

บัตรเครดิต (Electronic Data Capture ; EDC) หรือการจ่าย

เงินด้วยบัตรเครดิต เราได้เริ่มไปแล้ว เห็นได้ว่า เป็นการน�าเรื่อง

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย ซึ่งในอนาคตก็จะขยายวงกว้าง

ขึ้น ในเรื่องของระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์  (Human 

Resource ; HR) วว. เรียกได้ว่าเป็นแนวหน้า เรามีการใช้ระบบ

ลาออนไลน์ มีการใช้ระบบตรวจสอบสิทธิต่างๆ ใช้ระบบไอทีเข้า

มาช่วยนานแล้ว  และในอนาคตก็จะมีเพิ่มมากขึ้น การเตรียม

ความพร้อมของพนักงานในเรื่องไอที คงต้องเพิ่มมากขึ้นตามไป

ด้วย ให้ทันยุคทันสมัย 

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการพัฒนาบุคลากร เราก็จะมุ่ง

เน้นการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (career path 

development)  กล่าวคือ เรามองว่ากลุ่มบริหาร เราจะเน้น

ทางด้าน HR ของเรา ให้ท�างานในเชิงรุกมากขึ้น หมายถึงว่า 

เราต้องคอยดูว่า พนักงาน เขาเติบโตอย่างไร เส้นทางอาชีพ

จะเป็นอย่างไร การจะอยู่ในเส้นทางอาชีพ จะอยู่ในส่วนไหน 

การจะเป็นผู้บริหาร ต้องมีการเตรียมตัว เตรียมความพร้อม

เรื่องใดบ้าง เพื่อที่จะไปแก้ปัญหาเรื่องของช่องว่างระหว่างวัย 

(generation gap) ซึ่ง วว. มีบุคลากรในช่วงนี้ และในอีก 2-3 ปี

ข้างหน้า บุคลากรที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489 ถึง 2507 (baby 

boom) จะหมดไป บุคลากรกลุ่ม Generation X และ Y มา

แทนที่ จึงจ�าเป็นต้องเตรียมความพร้อม และปรับโครงสร้าง

ขององค์กร โครงสร้างการท�างาน ปรับเรื่องของการบริหาร

จัดการพื้นที่ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เราอาจจะน�าเรื่อง

เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การท�าเรื่องส�านักงานสีเขียว 

(green office) ต่างๆ เหล่านี้ เข้ามาผนวกด้วย เพื่อที่จะท�าให้

อนาคตเราน่าจะมีพื้นที่ที่เรียกว่า องค์กรแห่งความสุข (happy 

work place) ในองค์กรนี้  ทุกคนในกลุ่มบริหารต้องช่วยกัน 

และปรับให้ วว. เป็นที่ท�างานที่น่าอยู่ ที่มีประสิทธิภาพ มีการใช้

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
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ถ้าเปรียบเทียบ วว. ซึ่งเป็นองค์กรด้าน ว. และ ท. กับ

องค์กรอื่นๆ ท่ีคล้ายกัน มีสิ่งใด ท่ีจะต้องปรับปรุงพัฒนาใน

ด้านการบริหารจัดการองค์กร

ในองค์กรที่คล้ายกัน เขาคิดเร็ว ท�าเร็ว และเดินเร็ว กว่า

เราในหลายๆ เรื่อง เนื่องจากองค์กรเรา เป็นองค์กรที่มีขนาด

ใหญ่ และมีอายุมาก จึงค่อนข้างเชื่องช้าในเรื่องของกฎระเบียบ 

กติกาที่มาครอบเยอะแยะ กฎระเบียบ กติกาที่เกิดขึ้น เนื่องมา

จากเราท�าผิดพลาด จึงเกิดข้ึน เพราะฉะน้ัน เราต้องพยายามที่

จะท�าอย่างไร ให้เรามีการพัฒนาเรื่องของกระบวนการท�างาน 

ท�าให้มีการใช้การบริหารจัดการ ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น หรือ

บริหารจัดการ ท�าให้มีผลลัพธ์ในการท�างานมากขึ้น ด้วยเวลาที่

เท่าเดิม ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกัน และอีกอย่างหนึ่ง คือ 

เรื่องของบุคลากรใน วว. ท�าอย่างไรที่เราจะดึงศักยภาพของ

บุคลากรที่เก่งๆ ของเราที่มีอยู่แล้ว ท�าให้เขาสามารถที่จะแสดง

ศักยภาพและน�าศักยภาพที่เขามีมาช่วยองค์กรได้มากขึ้น จะไป

ผูกพันในเรื่องของการด�าเนินงาน และบริหารจัดการ หรือตัววัด

ของพนักงานที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพการท�างาน

สิ่งที่ท่านต้องการฝากถึงพนักงาน วว.

ปัจจุบันองค์กรอย่างเรา ไม่ได้มีองค์กรเดียว เหมือนตอน

ที่เราแรกตั้ง เพราะฉะน้ัน ในโลกปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

มาก และมีการแข่งขันสูง เราจะท�าอย่างไรที่จะช่วยกันให้

องค์กรของเราอย่าง วว. ที่มีอายุถึง 53 ปี จะเป็นบ้านของเรา

ที่อยู่กันยาวนานเป็น 100 ปี จะท�าให้องค์กร เราอยู่ได้อย่างไร 

ดังนั้น ต้องมาจากทุกคนช่วยกันดูแล ช่วยกันสร้าง ช่วยกันผนึก

ก�าลัง สร้างให้เป็นพลังร่วมที่จะช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรให้ไป

ข้างหน้า เพราะว่า เวลานี้ หากเราอยู่เฉยๆ ก็เหมือนเราถอยหลัง 

ดังนั้น เราจึงต้องวิ่ง  จึงมองว่า สิ่งใดก็ตามที่เป็นเรื่องที่ดี และเรา

ยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก ประโยชน์ของตัวเราเป็นที่-

สอง ก็จะท�าให้องค์กรของเรา สามารถแข่งขันได้ต่อไปในอนาคต 

จากบทความข้างต้น พวกเราได้เห็นถึงความมุ ่งมั่น

และตั้งใจ ในการเข้ามาบริหารจัดการของท่านรองผู ้ว่าการ

บริหาร  ท�าให้ วว. เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สามารถแข่งขันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้ ดังน้ัน พวกเรา

พนักงาน วว. ทุกคน จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้ วว. 

มีความแข็งแกร่งมากข้ึน เพื่อจะได้เป็นบ้านที่น่าอยู่ มีความ

สวยงาม และสง่างามอย่างสมศักดิ์ศรี ในด้านงานวิจัยและ

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่คู่กับการพัฒนาประเทศ

ต่อไปตราบนานเท่านาน
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ดร.ภัทราวุฒิ  แสงศิริ และวีระ ชาติจันทึก

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

ก่อนอื่นผมต้องขอออกตัวก่อนว่า ผมเคยเรียนวิชา 

e-business มานานเกือบสิบปี ความรู้บางอย่างเปล่ียนแปลง

ไปมาก บางอย่างยังคงใช้ได้จนถึงปัจจุบัน แน่นอนว่าหลายส่ิง

เกิดขึ้นมาและก็หายไป ดังนั้น ก่อนเขียนบทความนี้ผมจึงได้

พยายามรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพ

ของการตลาดยุคดิจิทัลตั้งแต่วิวัฒนาการของการตลาดจนถึง

องค์ประกอบที่จ�าเป็น กรณีศึกษา และแนวทางการน�าไปใช้งาน 

ย้อนกลับไปสมัยก่อนท่ีคนส่วนใหญ่มักมีความคิดว่าการตลาด

ที่เน้นโฆษณาให้เห็นบ่อย เพื่อดึงดูดผู้บริโภคให้ติดกับแบรนด์

หรือเน้นการสร้างภาพลักษณ์เป็นสิ่งจ�าเป็น แต่ปัจจุบันกลับมี

ปัจจัยอื่นเข้ามาเก่ียวข้องมากย่ิงขึ้น การโฆษณาบนหน้าเว็บไซต์

ที่ปรากฏให้ผู ้บริโภคเห็นบ่อยจนรกหูรกตา อาจท�าให้เกิด

อาการเบื่อและเลิกสนใจที่จะเข้าเว็บไซต์นั้นอีกต่อไป เมื่อเกิด

เหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นก็ส่งผลธุรกิจขาดโอกาสในการขายสินค้า

หรือบริการ ดังนั้น ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งคืออะไร และดิจิทัลมาร์เก็ต-

ติ้งท�าอย่างไรถึงจะดีและโดนใจผู้คนบนโลกใบนี้

ที่มา: Carvalho (2016)

รูปที่ 1 ตลาดค้าขาย 

ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง

ที่มา: BigOakFlickr (2016) 



วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2559 

18

 มุมไอที    

การตลาด 4.0 (พิพัฒน์เสรีธรรม 2559)

ดร.ฟิลิป คอตเลอร์ (Dr.Philip Kotler) ปรมาจารย์ด้าน

การตลาดระดับโลกได้ให้ค�านิยามของวิวัฒนาการตลาด เริ่มจาก

การตลาด 1.0 ไปจนถึงการตลาด 4.0  ไว้ ดังนี้

การตลาด 1.0 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการตลาด มี

ลักษณะเป็นการตลาดที่มุ ่งเสนอขายสินค้าและบริการให้กับ

ผู ้บริโภคโดยยึดตัวสินค้าและบริการเป็นสิ่งส�าคัญมากกว่า 

ผู้บริโภค สาเหตุเนื่องจากในยุคเริ่มต้นของการตลาดนั้น ผู้ผลิต

สินค้าและบริการยังมีจ�านวนไม่มากนัก ท�าให้คู่แข่งขันทางธุรกิจ

มีน้อย ผู้บริโภคจ�าเป็นต้องซื้อสินค้าที่มีวางจ�าหน่ายอย่างจ�ากัด

เพียงไม่กี่อย่าง การตลาดในยุคนี้จึงเน้นการสร้างการขายและ

การสร้างก�าไรที่มากที่สุด ที่มา: Wikipedia (2016)

รูปที่ 3 การตลาดที่มุ่งขายสินค้าและบริการเป็นหลัก 

การตลาด 3.0 เมื่อโลกเปลี่ยนไป ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่ม

เชื่อมโยงถึงกันทั้งข้อมูลธุรกิจและผู้บริโภค การตลาดในลักษณะ

นี้จะเป็นการตลาดที่เน้นการส่งมอบคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ 

(value centric marketing) ถือว่าการส่งมอบสิ่งท่ีลูกค้า

ต้องการ เป็นปัจจัยส�าคัญที่สุด นักการตลาดต้องมีข้อมูลของ

ลูกค้าในระดับลึกไม่เพียงข้อมูลประวัติ อายุ เพศ รายได้ แต่รวม

ถึงข้อมูลที่ไม่เป็นโครงสร้าง ทั้งความคิดเห็น การโพสต์ข้อความ

ในส่ือสังคมออนไลน์ มีซอฟต์แวร์เพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ 

ความรู ้สึกของผู ้บริโภค รวมทั้งมีการใช้เครื่องมือการตลาด

แบบดิจิทัลและสื่อสังคมมาช่วยในการตอบสนองทางการตลาด 

(digital marketing and social media marketing) 

ที่มา: Wikipedia (2016)

รูปที่ 2 ดร.ฟิลิป คอตเลอร์

 

การตลาด 2.0 เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น คู่แข่งขันในวงการตลาดมีมากมาย การตลาดที่มุ่งแต่

ขายสินค้าและบริการให้ได้จ�านวนมากเพียงอย่างเดียวไม่มี

ประสิทธิภาพเพียงพอ ท�าให้นักการตลาดต้องปรับตัวเน้นการ

เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค เน้นการแบ่งกลุ่มของลูกค้า ทั้งนี้

เพื่อให้สามารถส่งสินค้าหรือบริการได้ถึงกลุ่มลูกค้าอย่างเหมาะ-

สม มีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และน�าเอาระบบการ

จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้ามาใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคและ

ผู้ผลิตสินค้ามีความพึงพอใจทั้งสองด้าน
ที่มา: Wikipedia (2016)

รูปที่ 4 พฤติกรรมผู้บริโภค 
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การตลาด 4.0 มุ่งเน้นการตลาดท่ีส่งมอบสิ่งที่ดีให้กับ

สังคมและชุมชน ไม่เพียงแต่หารายได้หรือเสาะหาความต้องการ

ของผู ้บริโภคเท่านั้น การส่งมอบสิ่งที่ดีให้กับสังคมถือเป็น

กิจกรรมหนึ่งที่ธุรกิจต้องด�าเนินการ โดยผูกกิจกรรมน้ีเข้ากับ

ความส�าเร็จของธุรกิจ

พฤติกรรมของคนบนโลกใบนี้ (Turban et al. 2006)

รูปแบบพฤติกรรมของผู ้บริ โภคบนโลกออนไลน ์ 

(model of consumer behavior online) ช่วยให้นักการ

ตลาดเข้าใจการตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู ้บริโภค ในช่วงเวลา

หลายสิบปีท่ีผ่านมา นักวิจัยทางการตลาดต่างพยายามท�าความ

เข้าใจในเรื่องนี้ เพราะถ้าธุรกิจเข้าใจกระบวนการตัดสินใจของ

ผู้บริโภค ธุรกิจก็สามารถเน้นการส่งเสริมการขายที่มีอิทธิพล

กับการตัดสินใจของผู้ซ้ือเพื่อช่วยให้ยอดขายสินค้าหรือบริการ

สูงขึ้น เช่น การใช้โฆษณาหรือจัดโปรโมชันพิเศษ ทั้งนี้ รูปแบบ

พฤติกรรมของผู้บริโภคประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ลักษณะ

ของแต่ละบุคคล (personal characteristics) ลักษณะทาง

สภาพแวดล้อม (environment characteristics) การกระตุ้น

ตลาด (market stimuli) และการตัดสินใจของผู้ซื้อ (buyer’s 

decisions)

•	 ลักษณะของแต่ละบุคคล มักอ้างอิงถึงปัจจัยด้าน

ประชากร ปัจจัยภายในแต่ละบุคคล และลักษณะพฤติกรรม 

ในส่วนของปัจจัยด้านประชากรส่วนใหญ่มักเน้นในเรื่องเพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา เชื้อชาติ อาชีพ และรายได้

ของครัวเรือนซึ่งมักสัมพันธ์กับการใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น คน

ที่มีระดับของการศึกษาและมีรายได้สูง มักจะชอบซื้อของทาง

อินเทอร์เน็ต

ที่มา: Automotive Social (2016)

รูปที่ 5 ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง 

เม่ือเราเข้าใจวิวัฒนาการของการตลาดในแต่ละยุคแล้ว 

เราควรจะต้องหันกลับมามองถึงพฤติกรรมผู้บริโภค พร้อมกับ

ศึกษาว่ามีปัจจัยส�าคัญในการตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าของ 

ผู้บริโภคบนโลกออนไลน์

•	 ลักษณะทางสภาพแวดล้อม เป็นเรื่องของตัวแปรทาง

ด้านสังคม ซึ่งถือว่าเป็นตัวแปรที่ส�าคัญในการซื้อของออนไลน์ 

หลายคนได้รับอิทธิพลจากสมาชิกในครอบครัว เพื่อนและผู้ร่วม

งาน ซึ่งบางครั้งมีการพูดคุยผ่านสื่อออนไลน์ นอกจากนี้ ตัวแปร

ด้านวัฒนธรรมและชุมชนก็มีผลมากเช่นกัน การซื้อของส�าหรับ

ผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองและนอกเมืองแตกต่าง สุดท้าย คือ ตัวแปร

ด้านอื่น เช่น กฎระเบียบภาครัฐ ข้อจ�ากัดทางกฎหมายและ

สถานการณ์

•	 การกระตุ้นตลาด (อาจเรียกว่าตัวแปรแทรกแซง) 

เป็นส่ิงที่ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตสามารถควบคุมได้ เหมือน

ในการขายปกติที่มีหน้าร้าน ผู้ประกอบการเป็นผู้ก�าหนดราคา 

โฆษณา การส่งเสริมการขาย และการสร้างตราสินค้า แต่สิ่ง

ที่ส�าคัญที่ผู้บริโภคสนใจ คือ ด้านการขนส่ง (logistics) การ

สนับสนุนด้านเทคนิค (technical support) และการให้บริการ

ลูกค้า (consumer service) 

•	 การตัดสินใจของผู้ซื้อ ก่อนที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจว่า

ซ้ือหรือไม่ซ้ือสินค้า เขาเหล่าน้ันอาจจะมีค�าถามมากมาย เช่น 

ซื้ออะไร ซื้อที่ไหน ซื้อเมื่อไร และควรซื้อราคาเท่าไร การตัดสิน-

ใจเหล่านี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละบุคคล และการกระตุ้น

ตลาดของผู้ประกอบการ ดังนั้น นักวิจัยตลาดต้องหาองค์ความ- 

รู้ในส่วนประกอบเหล่านี้ให้เพียงพอเพ่ือที่จะบอกกับผู้ประกอบ-

การว่าควรกระตุ้นตลาดหรือควรจะควบคุมตัวแปรที่มีอิทธิพล

ต่อผู้ซื้ออย่างไร เพื่อให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อสินค้า

ดิจิทัลมาร์เก็ตต้ิงท�าอย่างไรถึงจะดี  (คะเนเร็ว 2559; คงสม-

พงษ์ 2559)

1.  การสร้างเนื้อหา (content is the King) คือ เน้น

ด้านความรู้สึกและความน่าสนใจ สร้างความแตกต่างทางด้าน

ความรู้สึกและอารมณ์ (differentiation) เนื่องจากปัจจุบันผู้

ใช้งานอินเทอร์เน็ตมีเครื่องมือส�าหรับการท่องอินเทอร์เน็ตที่

เปลี่ยนไปจากเดิม ผู้ใช้งานไม่จ�าเป็นที่จะต้องเดินไปเปิดเครื่อง

คอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือที่ท�างานถึงจะเข้าเว็บไซต์ได้ เพียงมี

อุปกรณ์มือถือก็สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยผ่าน

การเช่ือมต่อทั้งไวไฟหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตของแต่ละค่าย

ที่มีไว้ให้บริการ อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคในยุคดิจิทัลนั้นไม่ค่อย

ที่จะมีเวลามากมายนักในการให้ความสนใจกับรายละเอียด

แต่ละหน้าของเว็บไซต์ คือ เข้ามาก็ใช้เวลาไม่กี่วินาทีในการ 

กวาดตามองภาพรวม จากนั้น ข้ามไปหาสิ่งที่สนใจ ดังนั้น การ

สร้างหน้าเว็บไซต์ที่มีเน้ือหาตรงใจและตรงกับความรู้สึกของ

ผู้บริโภค ท�าให้ดึงความสนใจได้รวดเร็วเท่าไรจึงเป็นสิ่งส�าคัญ



วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2559 

20

 มุมไอที    

มาก นอกจากเนื้อหาที่ต้องสื่อไปถึงผู้อ่านให้โดนใจแล้ว บางครั้ง

จ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงถ้อยค�าให้เหมาะสม เนื้อหาต้องสามารถ

ถ่ายทอดความรู้สึกไปถึงผู้บริโภคได้ตรงประเด็น บางครั้งอาจจะ

ต้องไปคิดแทนผู้บริโภคด้วยซ�้าว่าจะมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อได้

อ่านเนื้อหานั้น ในบางกรณีที่ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ลดต�่าลงอาจ

มาจากสาเหตุอื่นซึ่งอาจไม่เกี่ยวกับเนื้อหา เช่น หน้าเว็บไซต์

มีการดาวน์โหลดภาพท่ีนาน หรือการเชื่อมโยงบางเว็บไซต์

ไม่สามารถเชื่อมไปที่อื่นได้ สิ่งเหล่านี้ผู้ดูแลเว็บไซต์ควรเอาใจ

ใส่ และหาวิธีการที่จะตรวจสอบต้นตอของปัญหาให้ได้อย่าง

รวดเร็ว

2.  เวลาและช่องทางการเข้าถึง เมื่อได้เน้ือหาที่เหมาะ

สมและดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคแล้ว เวลาและช่องทาง

ก็เป็นปัจจัยส�าคัญอันหนึ่งในการเข้าถึงผู้บริโภค ถ้าผู้บริโภค

สามารถมีช่องทางเข้าถึงได้หลากหลาย เช่น แอพพลิเคชัน

บนมือถือ เว็บไซต์ หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ ก็จะช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท�าการตลาดให้ได้มากยิ่งขึ้น บางครั้งเรียก

กันว่า right content, right time across all channels

3.  อย่าไปลอกเลียนวิธีการของคนอื่นมา เนื่องจากสินค้า

และบริการแต่ละอย่างมีกลุ่มลูกค้าเฉพาะ ดังนั้น ถ้าเห็นธุรกิจ

อื่นท�าการตลาดออนไลน์แบบนี้และมีฐานะดีเกิดร�่ารวยขึ้นมา 

เห็นแล้วรู้ได้เลยว่าไปลอกเลียนรูปแบบการตลาดของเขามา เรา

อาจจะไม่รุ่งก็เป็นได้ สาเหตุนอกจากเรื่องกลุ่มลูกค้าแล้วก็ยังมี

เรื่องช่องทางหรือสื่อการเข้าถึงท่ีอาจจะไม่เหมือนกัน แต่ถ้าผู้

ประกอบการต้องการใช้วิธีการแบบเดียวกับคนอื่นอาจต้องปรับ

กลยุทธ์ให้ตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

4.  ควรมีผู ้เชี่ยวชาญให้ค�าปรึกษา ทั้งในด้านเน้ือหา

ข้อความที่จะใช้น�าเสนอให้มีความเหมาะสม ต้องกระชับสื่อ

ความตรงประเด็น มีค�าอธิบายที่สั้นได้ใจความ เพราะผู้บริโภคมี

เวลามองเนื้อหาเหล่าน้ีในช่วงเวลาส้ันๆ อีกทั้งต้องมีภาพที่ดึงดูด

ความสนใจ เมื่อกลุ่มเป้าหมายเห็นก็เกิดความสนใจอยากรู้อยาก-

ดูขึ้นมาในทันที สาเหตุเหล่าน้ีก็มาจากพฤติกรรมของคนบนโลก

ออนไลน์ที่ใช้เวลาเพียงไม่นานในการดูเนื้อหาต่างๆ

5.  มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคเห็นและรับรู้ตัวตนของสินค้าหรือ

บริการบนโลกออนไลน์ เช่น การใช้ค�าค้นหาเฉพาะส�าหรับสินค้า

หรือบริการ โดยใช้วิธีก�าหนดตัวอักษรท่ีสามารถน�าพาผู้บริโภค

ไปสู่หน้าโฆษณาสินค้าและบริการที่ต้องการ เมื่อผู้บริโภคเข้ามา

ถึงหน้าเว็บไซต์เหล่านี้ก็มักจะมีข้อความที่ดึงดูดความสนใจ หรือ

มีข้อความท�าให้ผู้บริโภครู้สึกเสียดายโอกาสถ้าไม่ได้คลิกเข้าไป 

สุดท้าย คือ ถ้อยค�าท่ีใช้การปิดการขาย เช่น “โอกาสสุดท้าย” 

หรือ “ลด 70%” 

ที่มา: Sela (2015)

รูปที่ 6 เนื้อหาเป็นสิ่งส�าคัญ 

ที่มา: Tumisu (2016)

รูปที่ 7 Google SEO 

Search Engine Optimization (SEO) (JoJho 2559)

SEO คือ กระบวนการที่ท�าให้เว็บไซต์หรือเว็บบล็อก

ถูกผู้ใช้ค้นหาได้ง่ายที่สุดผ่าน Search Engine เร่ิมตั้งแต่การ

วางแผนการออกแบบการสร้างเว็บไซต์ที่ต้องค�านึงถึงผู้บริโภค

ว่าเป็นกลุ่มไหน และต้องการอะไรจากเว็บไซต์ของเรา มีค�า

ส�าคัญ (keyword) ที่ผู้บริโภคมักใช้ค้นหาอยู่ในหน้าเว็บไซต ์

ของเรา และควรมี niche keyword หมายถึง ค�าที่เฉพาะ

เจาะจง ค�าเฉพาะกลุ่ม ที่คนใช้นิยมใช้ในการค้นหา (บางกรณี

อาจเป็นค�าที่มีหลายพยางค์รวมกัน) เช่น ค�าส�าคัญ คือ “ลอย

อังคาร” และ niche keyword คือ “ลอยอังคาร สัตหีบ ลอย

อังคารที่ไหนดี พิธีลอยอังคาร สถานที่ลอยอังคาร” จากนั้น ควร

มีสร้างหน้าเว็บไซต์ที่เป็นผลงานของธุรกิจ เช่น ภาพชุดหรือ

การรีวิวของผู้ที่เคยมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการ (กรณีตัวอย่าง

ของการท�า SEO จากเว็บไซต์ http://www.hackublog.

com/2010/07/roadmap-seo-blogger.html)

ที่มา: Wikimedia commons (2016)

รูปที่ 8 Google Adwords 
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โฆษณาของ Google ดีไหม

การโฆษณาของ Google เน้นสิ่งที่ลูกค้าอยากเห็นไม่ได้

เน้นสิ่งที่อยากขายท�าก�าไร โฆษณาจะปรากฏก็ต่อเมื่อผู้ใช้ใส่ค�า

ค้นหาบน Google แล้วไปตรงกับค�าส�าคัญที่ผู้ลงโฆษณาเลือก

เอาไว้ ข้อดีของวิธีการนี้ คือ ผู้ลงโฆษณาที่มีงบประมาณน้อย 

และมีการวางแผนการโฆษณาที่ดีสามารถสร้างการโฆษณาที่

มีประสิทธิภาพได้ ซึ่งอาจแตกต่างจากผู้ที่มีงบประมาณมาก

แต่วางแผนการโฆษณาท่ีไม่ดี ตัวอย่างการโฆษณาใน Google 

เมื่อธุรกิจเลือกค�าส�าคัญ (keyword) และก�าหนดงบประมาณ

ส�าหรับโฆษณา จากนั้น Google จะจัดอันดับโฆษณาที่มีผู ้

คลิกบ่อยที่สุดไว้ด้านบนถึงแม้จะมีการใช้ค�าส�าคัญค�าเดียวกัน 

โฆษณาลักษณะนี้ต้องลงทะเบียนเรียกว่า Google AdWords 

Google Adwords สามารถท�าให้คนบนโลกออนไลน์

เห็นได้ทั่วโลกไม่เฉพาะในประเทศไทย ไม่มีการคิดค่าบริการ

หากไม่มีการเข้าชม คือ จะจ่ายเงินเมื่อมีผู้ใช้งานคลิกโฆษณา

เพื่อเข้าชมเว็บไซต์ของเราหรือโทรหาเราเท่านั้น งบประมาณใน

การโฆษณาเริ่มต้น 150 บาทต่อวัน (Google Adwords 2016) 

สามารถจัดท�ารายงานเก่ียวกับการโฆษณา ที่ส�าคัญอย่าลืมว่า 

การหาค�าเฉพาะท่ีเหมาะกับเว็บไซต์ของเราจะท�าให้โฆษณาของ

เราประสบผลส�าเร็จมากที่สุด

แนวทางการวิจัยทางการตลาดบนโลกออนไลน์

การวิจัยทางการตลาดในโลกของออนไลน ์นั้นมี

วัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ทั้งเพื่อศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลมา

วิเคราะห์เพื่ออธิบายถึงสาเหตุและสภาพของเหตุการณ์ที่เกิด

ขึ้น  รวมทั้งพยากรณ์แนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต วิธีการวิจัย

ทางการตลาดออนไลน์มีตั้งแต่การเจาะจงสอบถามไปยังบุคคล

ใดบุคคลหนึ่ง (one-to-one communication) ใช้อีเมลหรือจัด

สนทนากลุ่ม (focus group) การจัดท�าโพลออนไลน์ (บางกรณี

อาจใช้เกม หรือการให้รางวัล เป็นเครื่องจูงใจ) ผลส�ารวจพบว่า 

40% ของข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับกลับมามักไม่ถูกต้อง 

แนวทางการวิจัยทางการตลาดอื่นๆ ได้แก่ การสร้างสถานการณ์

จ�าลองของผู้บริโภค การติดตามผู้บริโภคโดยใช้ข้อมูลธุรกรรมท่ี

จัดเก็บไว้ ข้อมูลจากเว็บบราวเซอร์/สปายแวร์ การวิเคราะห์จาก

การคลิกของผู้บริโภค และการวิเคราะห์เว็บไซต์ (โดยการน�า

เอาข้อมูลที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์มาวิเคราะห์ว่าเมื่อผู้ใช้งานเข้าชม

เว็บไซต์แล้วเขาเหล่านั้นท�าอะไรในขณะอยู่ในเว็บไซต์นั้น) หรือ

การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อบ่งชี้ความ

พึงพอใจของผู้ใช้สินค้าหรือบริการ เช่น การวิเคราะห์ข้อความ

ด้านบวกและด้านลบในด้านราคาจากเว็บบอร์ดร้านอาหาร 

(จรรยาพัฒนานุกูลและโสดานิล 2556) ดังแสดงในตารางที่ 1 

การวิเคราะห์ทัศนคติการให้บริการของโรงแรมจากบทวิจารณ์  

(ภู่ระย้าและโสดานิล 2558) ดังแสดงในตารางที่ 2

จากอดีตที่ร้านค้าต้องพึ่งพาท�าเลที่ตั้ง ใช้เงินลงทุนมาก 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ทัศนคติการให้บริการของโรงแรมจากบทวิจารณ์

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ข้อความด้านบวกและด้านลบในด้านราคาจากเว็บบอร์ดร้านอาหาร

ที่มา: Wikipedia Hindi (2016)

รูปที่ 9 การจัดกลุ่มทางการตลาด 
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รวมถึงต้องมีงบโฆษณาสูง ปัจจุบันดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งได้เปล่ียน
แนวคิดบางอย่างของการท�าการตลาดไป ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง
ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อ
ที่มีโอกาสเห็นหรืออ่านเน้ือหาเพียงไม่ก่ีวินาที การสร้างเนื้อหา
ที่ดึงดูดใจ มีการใช้ค�าส�าคัญ และอาศัยผู้เชี่ยวชาญให้ค�าแนะน�า
ปรึกษาในการท�าการตลาด การใช้เครื่องมือ SEO ที่ช่วยให้
เว็บไซต์ถูกค้นหาได้ง่ายที่สุด การโฆษณาผ่าน Google หรือการ
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วิจัยทางการตลาดเพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจ วิเคราะห์ความ
คิดเห็น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องมือที่จะท�าให้ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง
ประสบความส�าเร็จในการท�าการตลาดออนไลน์  สุดท้ายถ้าคิด
อะไรไม่ออกให้ไปถามเด็ก เพราะเด็กจะไม่มีกรอบมาก�าหนด
ความคิดเหมือนผู้ใหญ่ ความคิดของเด็กอาจจะช่วยให้ธุรกิจ
กลับมาพลิกฟื้นได้เช่นกัน
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บทบาทใหม่ของเอทานอลกับเช้ือเพลิงไฮโดรเจน

ถ้าเอ่ยถึง “เอทานอล” ในปัจจุบันเชื่อว่าคนส่วนใหญ่

คงรู้จักกันดีว่าเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ (biofuel) ที่ผลิตจากวัสดุ

ทางการเกษตร อาทิเช่น มันส�าปะหลัง อ้อย กากน�้าตาล ข้าว 

และข้าวโพด เป็นต้น นอกเหนือจากบทบาทของการน�าเอทานอลมา

ผสมกับน�้ามันเบนซินได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า “แก๊สโซฮอล์” 

ซ่ึงมีหลายสูตรขึ้นกับอัตราส่วนของการใช้เอทานอลมาผสม เช่น 

ถ้าผสมกับน�้ามันเบนซินอัตราส่วนร้อยละ 10 เราก็จะเรียกแก๊ส

โซฮอล์ อี 10 (E10) ถ้าผสมกับน�้ามันเบนซินอัตราส่วนร้อย- 

ละ 85 เราก็จะเรียกแก๊สโซฮอล์ อี 85 (E85) เป็นต้น บทความนี้

จะได้กล่าวถึงการน�าเอทานอลมาประยุกต์กับรถยนต์ที่ใช้ก๊าซ 

“ไฮโดรเจน (Hydrogen)” เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมีการผลิตออกมา

ใช้ในเชิงการค้าแล้ว ยกตัวอย่างรถยนต์ก๊าซไฮโดรเจนของค่าย 

โตโยต้า โดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตรถยนต์

รายใหญ่อันดับ 1 ของโลก ได้เปิดตัว “ยานยนต์แห่งอนาคต” 

ที่ไม่ต้องใช้น�้ามัน แต่ใช้ “ไฮโดรเจนเหลว” เป็นเช้ือเพลิง เมื่อ

กลางเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2557  รถยนต์โตโยต้าที่ใช้เชื้อเพลิง

ไฮโดรเจนรุ่นแรกนี้ช่ือว่า โตโยต้ามิราอิ (Toyota Mirai) มิราอิ 

แปลว่า “อนาคต” ราคาจ�าหน่ายประมาณ 1.8 ล้านบาท (ราคา

ในประเทศญี่ปุ่น) เมื่อเติมไฮโดรเจนเต็มถังสามารถใช้ได้ถึง 650 

กิโลเมตร มากกว่ารถยนต์พลังไฟฟ้าถึง 3 เท่า แถมใช้เวลาเติมไม่

กี่นาทีเช่นเดียวการเติมน�้ามัน อย่างไรก็ตาม ส่ิงท่ีจะกล่าวถึงใน

วันนี้ คือ การได้มาซึ่งเชื้อเพลิงไฮโดรเจน และมีความเกี่ยวข้อง

กับเอทานอลอย่างไร?

ไฮโดรเจนเป็นธาตุที่มีมากที่สุดในระบบสุริยะจักรวาล 

สามารถพบอยู่ในสารประกอบอื่นๆ อย่างเช่น น�า้ สารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอนของเชื้อเพลิงฟอสซิล ก๊าซธรรมชาติ เอทานอล 

ดร.ธีรภัทร ศรีนรคุตร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

35  หมู่ที่ 3  เทคโนธานี  ต�าบลคลองห้า  อ�าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120
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เป็นต้น ไฮโดรเจนถือว่าเป็นเช้ือเพลิงส�าหรับการเผาไหม้ที่มี

ประสิทธิภาพสูง สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พลังงานไฮโดรเจนได้มาจากอะไร?

 เมื่อพิจารณาจากวัตถุดิบเป็นหลักเราสามารถผลิต

ไฮโดรเจนได้จาก 3 แหล่งหลัก ได้แก่ แหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิล  

แหล่งพลังงานหมุนเวียน และแหล่งพลังงานนิวเคลียร์ ดังแสดง

ในรูปที่ 1

ที่มา: Hydrogen Production and Storage (2006)

รูปที่ 1 แหล่งพลังงานไฮโดรเจน

เทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจน

         กระบวนการผลิตไฮโดรเจนมี 3 วิธี

1. กระบวนการใช้ความร้อนเคมี โดยการน�าวัตถุดิบ

หลักที่เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน เช่น ก๊าซธรรมชาติ 

ถ่านหิน และชีวมวล เป็นต้น มาผ่านกระบวนการทางความร้อน 

กระบวนการทางความร้อนเคมีที่ใช้ ได้แก่ กระบวนการรีฟอร์ม-

มิงด้วยไอน�า้  และกระบวนการแก๊สซิฟิเคชัน 

กระบวนการรีฟอร ์มมิงด ้วยไอน�้า หลักการของ

กระบวนการนี้ คือ การป้อนไอน�้าเข้าสู่ระบบเพื่อท�าปฏิกิริยากับ

สารไฮโดรคาร์บอนที่อยู่ในสถานะก๊าซ เช่น ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซ

ชีวภาพ และเอทานอล เป็นต้น โดยไฮโดรเจนจะถูกดึงออกจาก

ไอน�้า และสารไฮโดรคาร์บอน  ส่วนออกซิเจนที่เหลือจากน�้า

และคาร์บอนที่เหลือจากไฮโดรคาร์บอนจะรวมตัวกันเป็นก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซด ์

H
2
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2. กระบวนการใช้ไฟฟ้าเคมี เป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อ

แยกน�้าผ่านกระบวนที่เรียกว่า อิเล็กโทรไลซิส (Electrolysis) 

ดังแสดงในรูปท่ี 2 ด้วยการผ่านกระแสไฟฟ้าตรง (DC) จาก

ภายนอกเข้าไปในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ แล้วท�าให้เกิด

ปฏิกิริยาทางเคมี เกิดการแยกตัวของสสาร ได้เป็นไฮโดรเจน 

และออกซิเจน โดยไฟฟ้าที่มาจากแหล่งก�าเนิดไฟฟ้าทุกชนิด

สามารถใช้ได้กับกระบวนการน้ี ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าจากแหล่ง

พลังงานหมุนเวียน หรือไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์

3. กระบวนการทางชีวเคมี กระบวนการนี้จะเป็นการ

ผลิตไฮโดรเจนโดยอาศัยกระบวนการสังเคราะห์แสงของสิ่งมี

ชีวิตขนาดเล็ก หรือจุลินทรีย์ และสาหร่ายสีเขียวแกมน�้าเงิน 

โดยหลักการ คือ ส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กเหล่าน้ีจะเปลี่ยนสารตั้งต้น

ให้เป็นไฮโดรเจน ในระยะ 2-3 ปีมานี้ นักวิจัยในหลายประเทศ

ได้ใช้กระบวนการทางชีววิทยาสังเคราะห์ (synthetic biology) 

ในการท�าให้จุลชีพมีความสามารถในการผลิตไฮโดรเจนได้

มากกว่าเดิมหลายเท่า 

ที่มา: Green Car Congress (2004) 

รูปที่ 2 อิเล็กโทรไลซิส
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การจัดเก็บไฮโดรเจน 

เราสามารถจัดเก็บไฮโดรเจนทั้งในรูปของเหลว การ

เก็บไว้ในท่อถ่านนาโน (carbon nanotube) หรือเก็บในรูป

สารประกอบเคมี โดยใช้โลหะไฮไดรด์ในการจ่ายไฮโดรเจน

ออกจากถังเก็บก็ต้องให้ความร้อนกับโลหะไฮไดรด์ถึงจะได้

ก๊าซไฮโดรเจนออกมาท่ีแต่ละสภาวะของอุณหภูมิและความ- 

ดัน ส่วนใหญ่โลหะไฮไดรด์ที่ใช้จะเป็นโซเดียมไฮไดรด์ ซ่ึงเป็น

พาหะพลังงาน  สามารถอัดเม็ด และเคลือบผิวกันน�้าเพื่อความ

สะดวกในการขนส่ง ทั้งนี้ โซเดียมไฮไดรด์สามารถเก็บไฮโดรเจน

ได้ประมาณร้อยละ 4 โดยน�้าหนัก

ที่มา: Thairecent (2011)

รูปที่ 3 รถยนต์เมอร์ซิเดส-เบนซ์ รุ่น B-Class F-Cell

เศรษฐกิจไฮโดรเจน (hydrogen economy)

ไฮโดรเจนใช้เป็นเช้ือเพลิงในการเผาไหม้ หรือใช้ใน

เซลล์เชื้อเพลิง (fuel cell) โดยปฏิกิริยาทางเคมีแล้วเกิดกระแส

ไฟฟ้า ซึ่งสามารถน�าไปใช้ได้ทั้งการขับเคลื่อนรถยนต์ และผลิต

กระแสไฟฟ้า ได้มีการพัฒนายานยนต์เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

อย่างรวดเร็วทั่วโลก ซึ่งจะมีสมรรถนะดี ราคาต�า่ หากมีการผลิต

จ�านวนมาก และสามารถแข่งขันทางเศรษฐศาสตร์กับยานยนต์

ก้าวหน้าขั้นสูงอื่นๆ ได้

ที่มา: วัฒนธรรม (2548)

รูปที่ 4 ต้นทุนราคาพลังงานไฮโดรเจนที่ผลิตจากกระบวนการต่างๆ
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ข้อจ�ากัดและแนวทางแก้ไขของเชื้อเพลิงไฮโดรเจน

การผลิตในปัจจุบันยังมีต้นทุนสูง เนื่องจากต้องท�าใน

ระบบปิด แต่สามารถชดเชยได้โดยการพยายามเพิ่มผลผลิต 

การเก็บเกี่ยวรายได้จากผลพลอยได้ การค้นหาแหล่งวัตถุดิบ

ใหม่ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซไฮโดรเจน และมีต้นทุน

ถูก อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายปัญหาท่ีจ�าต้องมีการพัฒนา 

ต่อ อย่างเช่น ปัญหาเรื่องของการจัดเก็บ และความปลอดภัยใน

การใช้งาน เป็นต้น
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สมุนไพรไทย...ของดีที่มีอยู่

ตองแตก มีชื่อวิทยาศาสตร ์ : Baliospermum 

montanum Muell. Agr. ชื่อพ้อง : Baliospermum 

solanifolium (Burm.) Suresh อยู่ในวงศ์ : EUPHORBIACEAE  

ชื่ออื่น : ตองแต่ (ประจวบคีรีขันธ์) ถ่อนดี ทนดี (ภาคกลาง ตรัง) 

โทะโคละ พอบอเจ๊าะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) เปล้าตองแตก 

(เหนือ) นองป้อง ลองปอม (เลย) ยาบูเวอ หญ้าโวเบ่อ  (เงี้ยว-

แม่ฮ่องสอน) (สมิตินันทน์ 2557; ผู้พัฒนพงศ์และวงศ์ประเสริฐ 

2530; เรืองรังสีและมังคละคุปต์  2547; เที่ยงบูรณธรรม  2542; 

บุญเกิด สดากรและสดาร 2525) 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  

ตองแตกเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1-5 เมตร แตกแขนง

จากโคนต้น ล�าต้นเรียบสีน�้าตาลแตกกิ่งก้านเป็นพุ่ม มีก้านใบ

เรียวยาว ประมาณ 2-6 เซนติเมตร ยอดอ่อนมีขน ใบเป็นใบ

เดี่ยวเรียงสลับกัน มีขนาดและรูปร่างต่างๆ กัน ใบที่อยู่ตาม

ปลายยอดรูปใบหอกหรือรูปรี กว้างประมาณ 4 เซนติเมตร  และ

ยาวประมาณ 7 เซนติเมตร (เรืองรังสีและมังคละคุปต์ 2547; 

นายเกษตร 2542; ผู้พัฒนพงศ์และวงศ์ประเสริฐ 2530)

ชลธิชา นิวาสประกฤติ  และบุญเรียม น้อยชุมแพ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

ตองแตก
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ใบ จะมีที่บริเวณตามโคนต้นมีขอบหยักเว้า ประมาณ   

3-5 แฉก  รูปขอบขนานแกมรูปไข่ หรือเกือบกลม กว้าง

ประมาณ 7-8 เซนติเมตร ยาว 15-18 เซนติเมตร  โคนใบสอบ

หรือมน มีต่อม 2 ต่อม ปลายแหลม ขอบหยักแบบฟันเล่ือย

ห่างๆ ไม่สม�่าเสมอ มีเส้นใบออกจากโคนใบ 3-5 เส้น และ

ออกสองข้างของเส้นกลางใบ ข้างละ 5-8 เส้น เส้นใบด้านล่าง

เห็นชัดกว่าด้านบน เนื้อบาง (เรืองรังสีและมังคละคุปต์ 2547; 

นายเกษตร 2542; อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ คณะ

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  2559; ผู้พัฒนพงศ์และวงศ์

ประเสริฐ 2530)

ดอก ออกเป็นช่อตามง่ามใบ แยกดอกเพศผู้และดอก

เพศเมียอยู่บนต้นเดียวกัน หรือบนช่อเดียวกัน ช่อดอกเล็กเรียว 

ยาว 3.5-12 เซนติเมตร ดอกเพศผู้ มีจ�านวนมาก อยู่ทางตอนบน

ของช่อ ดอกมีรูปร่างกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 มิลลิเมตร ก้าน

ดอกย่อยเล็กเรียวคล้ายเส้นด้าย ยาว 3-5 มิลลิเมตร กลีบรอง

เลี้ยงดอกมี 4-5 กลีบ รูปกลม ไม่มีกลีบดอก ฐานดอกมีต่อม 4-6 

ต่อม เกสรเพศผู้มี 15-20 อัน อับเรณูคล้ายรูปถั่ว ดอกเพศเมีย

ออกที่โคนช่อ กลีบเลี้ยงรูปไข่ปลายแหลม ขอบจัก ฐานดอกเป็น

รูปถ้วยสั้นๆ รังไข่มี 3 พู ก้านเกสรเพศเมียแยกเป็น 2 แฉก ม้วน

ออก (เรืองรังสีและมังคละคุปต์ 2547; นายเกษตร 2542 และผู้-

พัฒนพงศ์และวงศ์ประเสริฐ 2530)

ผล ของตองแตกแบ่งเป็น 3 พู กว้างประมาณ 1 

เซนติเมตร ยาว 0.8 เซนติเมตร เปลือกแข็งมาก ปลายเว้าเข้า 

มีก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ 2 อัน โคนผลกลม มีกลีบเลี้ยงติดอยู่ 

ผลแก่แตกตามยาวที่กลางพู แต่ละพูมี 1 เมล็ด (เรืองรังสีและ

มังคละคุปต ์2547)

เมล็ด เป ็นรูปขอบขนาน (เรืองรังสีและมังคละ-

คุปต ์2547)

การขยายพันธุ์ ตองแตกขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด 

และตอนกิ่ง  การปลูกตองแตกจะปลูกเป็นไม้ประดับได้โดย 

ปลูกลงดิน บ�ารุงด้วยปุ๋ยมูลสัตว์ รดน�้าเช้าเย็นต้นตองแตกจะ

เจริญเติบโตเร็วและเป็นพุ่มสวยงาม (นายเกษตร 2542)  

ถิ่นที่พบ พบได้ทั่วไปในป่าดิบแล้ง ป่าดิบฝน  ตาม 

ที่รกร้างทั่วไป และเหนือระดับน�้าทะเลไม่เกิน 700 เมตร (ผู้-

พัฒนพงศ์และวงศ์ประเสริฐ 2530)  กระจายพันธุ ์ ตั้งแต่

อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ ลงมาถึงพม่า คาบสมุทรอินโด- 

จีน มาเลเซีย (นายเกษตร 2542  และอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรี-

รุกขชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  2559)         

สรรพคุณและการใช้ประโยชน์

วิธีใช้และปริมาณที่ใช้ใบ 2-4 ใบ หรือ ราก  1  หยิบมือ 

ต้มกับน�้า 1  ถ้วยแก้ว  เติมเกลือเล็กน้อยรับประทาน

ที่มา: ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2559)



วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31
    ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2559

 ท่องโลกสมุนไพร  

ราก

- ราก ใช้เป็นยารักษาโรคโลหิตจาง  (เหมือนวงษ์-

ญาติ 2537; สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

2543ข) 

- ราก มีสรรพคุณเป็นยาแก้ไข้ (ฐานข้อมูลพรรณไม้ 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง-

แวดล้อม 2559)

- ราก มีรสขมเล็กน้อย ใช้ต้มกับน�า้ดื่มหรือฝนน�า้กินเป็น

ยาถ่ายเสมหะเป็นพิษ  แก้เสมหะ ขับเสมหะ  (เที่ยงบูรณธรรม 

2542;  นายเกษตร 2542)   

- ราก ใช้ต้มกับน�้าดื่มเป็นยาขับลม แก้อาการจุกเสียด 

แก้ท้องเสีย  (ผู้พัฒนพงศ์และวงศ์ประเสริฐ 2530)

- ราก ใช้ต ้ม หรือฝนกับน�้าดื่มเป็นยาถ่ายหรือยา 

ระบายชนิดที่ไม่รุนแรงมากนัก เหมาะส�าหรับคนไข้โรคริดสีดวง

ทวารที่ใช้ยาด�าเป็นยาถ่ายไม่ได้ และเป็นยาถ่ายพิษพรรดึก  

(เที่ยงบูรณธรรม 2542; นายเกษตร 2542;  เรืองรังสี และ

มังคละคุปต ์2547; สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การ-

แพทย์ 2543ก) 

- ราก ใช้ต้มกับน�า้กินเป็นยาขับปัสสาวะ  (ผู้พัฒนพงศ์

และวงศ์ประเสริฐ 2530)

- ราก ใช้เป็นยาแก้อาการบวมน�า้ แก้ม้ามอักเสบ  (เที่ยง-

บูรณธรรม 2542; ส�านักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน-

เนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม- 

บรมราชกุมารี 2559)  

- ราก เป็นยารักษาโรคตับ ตับบวม ตับอักเสบ ตับโต 

ตับเขียว ตัวเหลือง ดีซ่าน (สถาบันวิจัยวัยรุกขเวช มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  2544)

- ราก  ต้มน�้าดื่ม ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ (สถาบันวิจัย

สมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2543ข) 

ราก ใช้ต้มกับน�้าดื่มหรือฝนน�้ากินเป็นยาถ่ายลมเป็นพิษ 

(อาการผื่นคันหรือตุ่มหนองที่ผิวหนัง) (เที่ยงบูรณธรรม 2542;  

นายเกษตร 2542; อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ คณะ

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2559)

ใบสด

- ใบ มีสรรพคุณเป็นยาถอนพิษไข้  (ฐานข้อมูลพรรณไม้ 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง-

แวดล้อม 2559)

- ใบ น�ามาต้มกับน�้าหรือแช่กับน�้ากินเป็นยาแก้โรคหืด

หอบ  (นายเกษตร 2542; เที่ยงบูรณธรรม  2542;  ผู้พัฒนพงศ์

และวงศ์ประเสริฐ 2530; สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ 2543ข) 

ที่มา: ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2559)
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- ใบ น�าใบแห้งมาต้มกับน�้าดื่มเป็นยาถ่ายก็ได้ (นาย-

เกษตร 2542; สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

2543ก) 

- ใบ มีน�้ายางจากยอดอ่อนใช้ใส่รักษาแผลทั้งสดและ

เรื้อรัง แผลโรคปากนกกระจอก  (ส�านักงานโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตน-

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2559)

- ใบ ใช้เป็นยาแก้ฟกบวม  ( ส�านักงานโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตน-

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2559)  

ต้น (ทั้งต้น)

- ต้น น�ามาต้มกับน�า้อาบ ส�าหรับผู้หญิงหลังคลอด ช่วง

อยู่ไฟ (อยู่เดือน) (ทั้งต้น)  (ส�านักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม-

พืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 2559) 

- ต้น ใช้เป็นยาบ�ารุงน�้าดี   (ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การ

สวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง-

แวดล้อม 2559)

เมล็ด

- เมล็ด  ใช้ต�าเอาน�้ามันเป็นยาใช้ทาภายนอกน�ามาต�า

หรือบด ถูนวด ทาบริเวณที่ปวดเมื่อย แก้อาการปวดตามข้อ 

ตามกระดูกท�าให้ร้อนและเลือดไหลเวียน ช่วยกระตุ้นให้เลือด

มาเลี้ยงบริเวณที่ทา  (ผู้พัฒนพงศ์และวงศ์ประเสริฐ  2530; เรือง

รังสีและมังคละคุปต์  2547; เที่ยงบูรณธรรม 2542)

- เมล็ด มีสรรพคุณเป็นยาถ่ายพิษไข้  (ฐานข้อมูลพรรณ-

ไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 2559; สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ 2543)

- เมล็ด ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ  (ผู้พัฒนพงศ์ และวงศ์

ประเสริฐ 2530; ส�านักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน-

เนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม-

บรมราชกุมารี 2559) 

- เมล็ด ใช้เป็นยาถ่ายอย่างแรง (แรงกว่าราก) และ

ภายในเมล็ดจะมีน�้ามันที่เป็นพิษมาก ซึ่งเป็นยารุยาถ่ายอย่าง

แรงถึงกับถ่ายเป็นน�้า  (เที่ยงบูรณธรรม 2542; ผู้พัฒนพงศ์ และ

วงศ์ประเสริฐ  2530; อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ  คณะ

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  2559)
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เปลือก

- เปลือก ก็มีสรรพคุณเป็นยาถ่าย  (เที่ยงบูรณธรรม 

2542 และผู้พัฒนพงศ์และวงศ์ประเสริฐ  2530) 

ตองแตก เป็นพืชสมุนไพร  มีลักษณะของใบแตกเป็น

สองแฉกหรือสามแฉก จึงเป็นเอกลักษณ์ของไม้ต้นนี้ เป็น 

สมุนไพรที่ใช้เป็นยาระบายได้อย่างปลอดภัย ใช้ได้ในเด็กและคน

ท้อง อีกทั้งเป็นไม้ประดับไว้ที่บริเวณบ้านได้
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วิลาวัลย์ พงษ์พิทักษ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

การส�ารวจผู้บริโภคในปี พ.ศ. 2557 พบว่า “โรคนอน

ไม่หลับ” เป็นปัญหาสุขภาพที่โดดเด่นที่สุดคิดเป็นร้อยละล�าดับ

ที่สี่ของผู้บริโภคชาวอเมริกันต่อจากความเครียด ความเมื่อยล้า 

และความเหนื่อยล้า (ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการนอนหลับด้วย) 

และโรคภูมิแพ้

ประเภทของผลิตภัณฑ์ช่วยให้นอนหลับที่แพร่หลาย

กลุ ่มผลิตภัณฑ์ท่ีช่วยในการนอนหลับโดยรวมมีการ

เติบโตที่สูงมากถึงร้อยละ 27 และคาดว่าจะถึง 732 ล้าน

เหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2561 แต่ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครอบครองตลาดเพียงส่วนเล็กๆ 

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ช ่วยการนอนหลับมีการ

เติบโตที่ดีเพียงในระยะเวลาไม่กี่ปี จนกระทั่งยี่ห้อพี&จี ซีซีซี- 

ควิล (P&G’s ZzzQuil) เปิดตัวในปี พ.ศ. 2555 กลายเป็นยี่ห้อ

ที่มียอดขายถึง 134 ล้านเหรียญสหรัฐ ได้อย่างรวดเร็ว เป็นผู้น�า

ที่มา: ภาพนอนไม่หลับ (2559)

ในการครองตลาดถึงร้อยละ 22 จากรายงานของบริษัทยูโร-

มอนิเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 

ปัจจุบัน ตลาดส�าหรับยาช่วยท�าให้สงบและช่วยการ

นอนหลับมีมูลค่า 602.4 ล้านเหรียญสหรัฐ  มีส่วนแบ่งตลาด 

คือ กลุ ่มแรกครองตลาดประมาณร้อยละ 25 (151 ล้าน

เหรียญสหรัฐ) มาจากยี่ห้อยาแก้ปวดที่ช่วยให้สงบและช่วย

การนอนหลับ ได้แก่  ไทลีนอล พีเอ็ม (Tylenol PM) แอ็ด- 

วิล พีเอ็ม (Advil PM) เอ็กซีดริน พีเอ็ม (Excedrin PM) และ

ล่าสุด คือ อะลีฟ พีเอ็ม (Aleve PM) ส�าหรับกลุ่มที่สองที่ช่วย

การนอนหลับ ได้แก่ ซีซีซีควิล  ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของยูนิโซม 

(Unisom) ซิมพลี สลีป (Simply Sleep) มียอดขายมากท่ีสุด

ประมาณ 232 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์สินค้าท่ี

ใช้ชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายของผู้จัดจ�าหน่ายมีมูลค่า 168 ล้าน

เหรียญสหรัฐ ส่วนแบ่งตลาดที่เล็กที่สุดในปี พ.ศ. 2557 มา

จากผลิตภัณฑ์ช่วยให้สงบและนอนหลับที่เป็นสมุนไพรดั้งเดิม 

คิดเป็น 52 ล้านเหรียญสหรัฐ ได้แก่ สตรอเบล (Strobel) 

ที่มา: ภาพนอนไม่หลับ (2559)

สารกาบามีผลดีต่อการนอนหลับ
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การศึกษาสารกาบา

จากการศึกษาใหม่ของบริษัท ฟาร์มา ฟู้ดส์ อินเตอร์-

เนชั่นแนล จ�ากัด ในประเทศญ่ีปุ่นพบว่า สารกาบา (gamma 

amino butyric acid, GABA) ช่วยให้ผู้คนนอนหลับได้เร็วขึ้น 

ในงานศึกษาจากการวิจัย นักวิจัยคัดเลือกผู้ที่มีความน่าจะเป็น

สูงในการนอนไม่หลับตามดัชนีคุณภาพการนอนหลับของพิตส์- 

เบิร์ก (Pittsburgh sleep quality index (PSQI)) จ�านวน 10

คน มีอายุเฉลี่ย 37.7 ปี จากผู้เข้าร่วมในการศึกษานี้ ผู้เข้าร่วม

ได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกาบาจ�านวน 112 มิลลิกรัม ใน

ระหว่างระยะเวลาสามสัปดาห์  กล่าวคือ ในสัปดาห์แรก และ

สัปดาห์ที่สามเป็นช่วงได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกาบา ในขณะ

ที่สัปดาห์ที่สองเป็นช่วงเวลา “ล้างออก” (ช่วงระยะเวลาที่ไม่ได้

รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกาบา)

นอกจากน้ี การวิเคราะห์เลือดแสดงให้เห็นว่าภายใน 

30 นาทีแรก ของการรับประทานสารกาบา มีการดูดซึมได้อย่าง

รวดเร็ว และลดลงอย่างรวดเร็วอย่างมีนัยส�าคัญ ไม่นานหลัง

จากนั้น อาสาสมัครรู้สึกสดชื่นและกระฉับกระเฉงเมื่อตื่นขึ้น

หลังการได้รับสารกาบา 

ผลการศึกษาพบว่า สารกาบาท�าให้ลดระยะเวลาในการ

นอนจนกระทั่งหลับ และท�าให้นอนหลับลึกนานขึ้น ซึ่งแสดงให้

เห็นว่าสารกาบาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีมีประสิทธิผลใน

การกระตุ้นการนอนหลับ นี่คือความแตกต่างท่ีส�าคัญระหว่าง

สารกาบาและยานอนหลับ เช่น ยากล่อมประสาทและอื่นๆ รวม 

ทั้งยาช่วยการนอนหลับที่ซื้อได้เองโดยไม่ต้องมีใบส่ังแพทย์ ซ่ึง 

เมื่อตื่นขึ้นยังคงเหลืออยู่ในเลือด ส่งผลต่อกระบวนการคิดและ

สภาพทางร่างกายมีคุณภาพลดลง 

 นักวิจัยยังได้รายงานอีกว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

กาบามีความเชื่อมโยงกับการหลับลึกได้นานขึ้นต่อจากช่วงการ

หลับธรรมดา ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีประโยชน์มากท่ีสุดของวงจรการ

หลับ ซึ่งปกติลักษณะการนอนแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงหลับ

ธรรมดา (non-rapid eye movement sleep หรือ NREM 

sleep) และช่วงหลับฝัน (rapid eye movement sleep หรือ 

REM sleep)

นอกจากน้ี ในวารสารวิทยาศาสตร์การอาหารและ

เทคโนโลยีชีวภาพ (Food Science and Biotechnology) มี

การตีพิมพ์ว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกาบาของบริษัท ฟาร์มา- 

ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ปริมาณ 112 มิลลิกรัม เทียบ

เท่ากับสารกาบา บริสุทธ์ิ 100 มิลลิกรัม ช่วยให้ใช้เวลาสั้นลง

ระหว่างการตื่นและภาวะขั้นตอนแรกของการนอนหลับ 

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกาบา (PharmaGABA)

สารกาบาสามารถพบได้ในอาหารหมักดองท่ีนิยมโดย

เฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เช่น กิมจิ ที่มีความเข้มข้น

ของสารกาบาสูงเป็นพิเศษ 

ที่มา: ภาพกิมจิ (2559)

บริษัท ฟาร์มา ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ผลิต

สารกาบาจากกระบวนการหมักแล็กโตบาซิลลัสตามท่ีได ้ 

จดกรรมสิทธิ์ และยืนยันว่าส่วนผสมของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

กาบาของบริษัทเป็น GRAS และครองตลาดญ่ีปุ่นมากกว่าร้อยละ 

70 (GRAS หรือ generally recognized as safe คือ สารเคมี

ที่ผ่านการรับรองโดยส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(FDA) ว่า สามารถใช้เติมลงไปในอาหารได้อย่างปลอดภัย และ

สารที่ได้รับรองว่า เป็น GRAS ส่วนใหญ่ จะไม่จ�ากัดปริมาณการ

ใช้ แต่จะให้ใช้เท่าที่จ�าเป็นโดยเป็นไปตาม GMP) 

หมายเหตุ:

สารกาบาพบมากในใบชาแห้ง เมลอน มะเขือเทศ  

กิมจิ ช็อกโกแลต และข้าวกล้องงอก ซึ่งกาบาจะเพ่ิมขึ้นสูงมาก

ระหว่างการงอก 

ที่มา: ภาพข้าวกล้องงอก (2559)
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นอกจากอาหารตามธรรมชาติแล้วสามารถผลิตกาบาได้

จากกรดกลูตามิกท่ีผ่านกระบวนการหมักด้วยเชื้อ Lactobacil-

lus hillgadill K3 แล้วท�าแห้ง โดยน�าไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร

ฟังก์ชันและเคร่ืองด่ืม และร่างกายยังสร้างกาบาได้เองจาก 

กรดกลูตามิกเช่นเดียวกัน

Lactobacillus hillgadill K3
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สาหร ่ายพวงองุ ่น (Caulerpa lenti l l i fera J. 

Agardh)  เป็นสาหร่ายทะเลสีเขียวท่ีมีใบเป็นเม็ดกลมใส 

สีเขียว ขนาด 1-2 มิลลิเมตร มีแขนงตั้งตรง ลักษณะคล้าย

พวงองุ ่นแตกออกมาจากส่วนท่ีเลื้อยไปตามพื้นผิว   ส่วน

ปลายของแขนงย่อยเป็นทรงกลม  ซึ่งแตกปกคลุมหนาแน่น

เกือบตลอดความยาวแขนง   มีรอยคอดชัดเจนระหว่างปลาย

แขนงย่อยที่เป็นทรงกลมกับส่วนก้านสั้น ด้วยลักษณะของ

สาหร่ายที่มีลักษณะเป็นพวงเม็ดกลมเขียวคล้ายองุ ่นหรือ

ไข่ปลาคาเวียร์สีเขียว  ท�าให้มีชื่อเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า  “Sea 

grapes” หรือ “Green caviar” สาหร่ายชนิดน้ีมักเจริญอยู่ 

เป็นกลุ่มบนโขดหิน ก้อนกรวด และพื้นทรายในเขตน�า้ขึ้นน�้าลง 

สาหร่ายพวงองุ่นส่วนใหญ่แพร่กระจายในประเทศอินโดนีเซีย  

ฟิลิปปินส์  ไทย  เวียดนาม และญ่ีปุ่น  นอกจากนี้ ยังพบว่า

สามารถเจริญเติบโตในเขตร้อนอย่างเคนยา  มาดากัสการ์  โม-

แซมบิก  แทนซาเนีย และปาปัวนิวกินี

ที่มา: Sanook! Health (2558) 

รูปที่ 1 ลักษณะของสาหร่ายพวงองุ่น

สาหร่ายชนิดนี้อุดมด้วยแร่ธาตุ และวิตามินหลายชนิด 

ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม สังกะสี ไอโอดีน วิตามินเอ วิตามิน 

บี 2 วิตามินซี วิตามินอี รวมทั้งกรดไขมัน PUFA และเกลือแร่ 

โดยชาวโอกินาวาเชื่อว่า การรับประทานสาหร่ายพวงองุ่นช่วย

ให้หายป่วยได้เร็วขึ้น เน่ืองจากอุดมไปด้วยวิตามินเอ วิตามินซี 

และยังเป็นแหล่งส�าคัญของแมกนีเซียม ที่ช่วยลดความดันโลหิต 

ป้องกันโรคหัวใจล้มเหลว จึงจัดสาหร่ายดังกล่าวให้เป็น 1 ใน 5 

ของอาหารแนะน�าเชิงสุขภาพส�าหรับผู้ที่ไปเยือนเมืองโอกินาวา 

ชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่นิยมรับประทานสาหร่ายพวงองุ่นในรูป

แบบสด และแปรรูปโดยท�าให้เค็มเพื่อสามารถน�ามารับประทาน

ได้ในภายหลัง ส่วนในประเทศไทยนิยมรับประทานสาหร่ายพวง

องุ่นหลากหลายแบบ เช่น รับประทานสด ร่วมกับน�้าจิ้มต่างๆ 

เช่น น�้าจิ้มพอนสึตามแบบฉบับของญี่ปุ่น หรืออาจเป็นน�้าจิ้มซี-

ฟู้ด ซึ่งมีรสเปรี้ยว เค็ม เผ็ด นอกจากนี้ ยังสามารถน�าไปดัดแปลง

เป็นเมนูต่างๆ เช่น ย�าสาหร่าย ซูชิ  และใส่ในผักสลัด

ส�าหรับการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นสามารถเลี้ยงได้ 3 

รูปแบบ คือ ระบบการเลี้ยงในบ่อพักน�า้แบบธรรมชาติ ระบบการ

เลี้ยงในบ่อดิน และระบบการเลี้ยงในบ่อคอนกรีต สาหร่ายชนิดนี้

ใช้ระยะเวลาการเพาะเลี้ยงประมาณ 5-6 เดือน โดยมีราคาขาย

อยู่ที่ 300-500 บาทต่อกิโลกรัม ขึ้นอยู่กับเกรดและขนาดของ

สาหร่าย  

ด้วยสีสันที่น่ารับประทานและมากคุณค่าของสาหร่าย

พวงองุ่น ท�าให้สาหร่ายพวงองุ่นกลายเป็นอาหารสุขภาพท่ีได้รับ

ความนิยมจากบรรดานักรักสุขภาพ ดังนั้น เพื่อนๆ อย่าลืมลอง

หาซื้อมารับประทานเพื่อสุขภาพที่ดีของเรากันบ้างนะคะ

สาหร่ายพวงองุ่น มรกตอันล�้าค่าแห่งท้องทะเล
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เอกสารอ้างอิง
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ปฏิบัติการ “ExoMars” หาสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร

ความพยายามครั้งล่าสุดของมนุษย์ในการค้นหาร่องรอย

สิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร โดยในวันที่ 14  มีนาคม ปฏิบัติการเอก- 

โซมาร์ส ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างยุโรปและรัสเซีย ได้น�าส่ง

ยานอวกาศไร้คนขับจากคาซัคสถาน เดินทางกว่า 7 เดือน ไป

สู่ดาวอังคารเพื่อไปใช้เวลาอีกหลายปีในการส�ารวจและค้นหา 

ร่องรอยสิ่งมีชีวิตที่อาจมีอยู่บนดาวอังคาร

เอกสารอ้างอิง

Crockett, C., 2016. Exomars mission to search for signs of life on the red planet. [online]. Available at: https:// 

     www.sciencenews.org/blog/science-ticker/exomars-mission-search-signs-life-red-planet?tgt=nr, [accessed  

       19 march 2016].

ปฏิบัติการนี้มีการยิงยานโคจรที่เรียกว่า Trace Gas 

Orbiter หรือ TGO ขึ้นไปพร้อมกับจรวด เพื่อให้บันทึกภาพและ

วิเคราะห์อากาศของดาวอังคาร รวมถึงยานลงจอดดาวอังคาร 

ที่ชื่อว่า เชียพาเรลลี (Shiaparelli) ภารกิจนี้ต้องการวิเคราะห์

ก๊าซมีเทน ซึ่งก๊าซดังกล่าวบนโลกส่วนใหญ่นั้นสร้างขึ้นจาก

จุลินทรีย์ที่มีชีวิต รวมถึงการหาร่องรอยที่ปฏิบัติการส�ารวจดาว

อังคารก่อนหน้านี้ได้ท�าไว้

บุญศิริ  ศรีสารคาม
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พบปรากฏการณ์แสงเหนือส่องประกายเหนือน่านฟ้ายุโรป 

ปรากฏการณ์แสงเหนือ หรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า 

แสงออโรรา บอรีเอลิส (Aurora Borealis ) ปรากฏลายเส้น

เป็นสีขาวมากกว่าไอซ์แลนด์ในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือและ

ประเทศนอร์เวย์ในมุมมองดาวเทียมนี้

ดาวเทียมของนาซ ่าได ้บันทึกภาพปรากฏการณ ์

ธรรมชาติที่งดงามของแสงเหนือได้เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ซึ่ง

นักดูดาวทั่วยุโรปเหนือก็สามารถเห็นปรากฏการณ์นี้เป็นแสงสี

เขียวและชมพูบนท้องฟ้าได้จากบ้านตัวเอง

ดาวเทียม Soumi NPP ใช้อุปกรณ์จับภาพที่เรียกว่า 

Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) ถ่าย

ภาพของแสงเหนือที่พาดผ่านประเทศไอซ์แลนด์ อังกฤษ สก็อต-

แลนด์ และนอร์เวย์ ตัวจับสัญญาณ (sensor) นี้จะจับสัญญาณ

แสงสลัวๆ เช่น ปรากฏการณ์เรืองแสงอ่อนๆ บนชั้นบรรยากาศ 

(airglow) ประกายไฟจากก๊าซ แสงสว่างของเมือง และแสง

สะท้อนของพระจันทร์ แต่ว่าไม่สามารถแยกสีที่แตกต่างได้  

ดังนั้น แสงเหนือที่เครื่องจับได้จะปรากฏเป็นเพียงแสงสีขาว 

ปรากฏการณ์แสงเหนือ หรือในภาษาอังกฤษท่ีเรียกว่า 

แสงออโรรา บอรีเอลิส (Aurora Borealis ) หรือ Northern 

Lights เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากอนุภาคประจุไฟฟ้า

แม่เหล็กที่ถูกปล่อยมาจากการปะทุของดวงอาทิตย์ (solar 

flare) เมื่อเกิดปรากฏการณ์ผิวดวงอาทิตย์ปะทุขึ้น จะปลด

ปล่อยอนุภาคอิเล็กตรอนทุกทิศทุกทางไปในห้วงอวกาศ เรียกว่า 

ลมสุริยะ (solar wind)  เมื่อลมสุริยะผ่านเข้ามาใกล้โลก ขั้วแม่

เหล็กโลกจะดึงดูดอนุภาคอิเล็กตรอนบางส่วนเข้าหา  ขณะที่

อิเล็กตรอนผ่านเข้าใกล้ชั้นบรรยากาศโลก จะกระทบกับอะตอม

หรือโมเลกุลของแก๊สที่ล่องลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศ จึงท�าให้

เกิดการเรืองแสง เมื่ออนุภาคเหล่านั้นเข้ามาในโลกและท�าปฏิ-

กิริยาก๊าซต่างๆ ในชั้นบรรยากาศ อิเล็กตรอนเหล่านั้นจะระเบิด

พลังงานในรูปของแสง และจะให้สีต่างกันตามแต่ละชนิดของ

แก๊สที่ถูกอิเล็กตรอนชน  สีที่เห็นส่วนใหญ่คือ สีเขียวหรือขาว

อมเขียว ซึ่งเกิดจากอิเล็กตรอนชนกับอะตอมของแก๊สออกซิเจน

ที่ชั้นความสูงไม่มาก บางครั้งจะเห็นสีแดงที่ปลายด้านล่าง เกิด

จากอิเล็กตรอนกระทบกับโมเลกุลของออกซิเจนหรือไนโตรเจน

ในชั้นบรรยากาศที่อยู่ต�า่ลงมา   

เอกสารอ้างอิง

Sheikh, K., 2016. Northern lights illuminate European sky. [online]. Available at: http://www.livescience. 

     com/54030-aurora-illuminates-northern-european-sky-photo.html?cmpid=514645, [accessed 17 March  

       2016].
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 นักกีฬาอเมริกันฟุตบอล 2 คน ปะทะกันกลางสนาม 

ทั้งสองคนสวมหมวกกันน็อก แต่หัวของท้ังสองคนก็ยังชนกัน 

ซึ่งก็ยังท�าให้มีความเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บ แต่การคิดค้นของ

นักวิทยาศาสตร์ล่าสุด เป็นความพยายามในการพัฒนาหมวก

กันน็อกท่ีจ�าเป็นต้องใช้ในกีฬาอเมริกันฟุตบอลเพื่อป้องกัน

ความเสี่ยงต่อการกระทบกระเทือนและอาการบาดเจ็บที่จะมี

กับสมอง หัวใจท่ีส�าคัญของอุปกรณ์ประดิษฐ์นี้ คือ “ฉนวนกัน

กระแทก 3 ชั้น” ซึ่งหมวกกันน็อกที่มีอยู่ในปัจจุบันป้องกันเพียง

ชั้นเดียว

Ellen Arruda วิศวกรเครื่องกล ของมหาวิทยามิชิแกน

ใน Ann Arbor อธิบายว่า หมวกกันน็อกในปัจจุบัน ช่วยได้ดี

ในเรื่องของการลดแรงกระแทกต่อกะโหลกศีรษะ แต่การลด

แรงกระแทกไม่ใช่วิธีการป้องกันทั้งหมด แรงกระแทกที่ศีรษะ

ส่งพลังงานจลน์ผ่านจากกะโหลกไปที่สมอง พลังงานจลน์ คือ 

พลังงานที่มีอยู่ในวัตถุที่ก�าลังเคลื่อนที่ 

Michael Thouless วิศวกรเครื่องกลอีกคนอธิบาย

เพิ่มว่า “ถ้าเปรียบเทียบกับไข่ เมื่อเรากระแทกไข่ เปลือกไข่จะ

แตก และพลังงานจลน์ก็ท�าให้ไข่ลอยได้” ซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นได้กับ

ศีรษะของนักกีฬาเมื่อเจอแรงกระแทก แม้ว่ากะโหลกจะไม่แตก 

แต่แรงกระแทกซึ่งเป็นพลังงานนั้นจะส่งผ่านต่อไปยังสมอง ซึ่ง

กะโหลกและสมองไม่ได้เคล่ือนไหวในความเร็วที่เท่ากัน ท�าให้

สมองบางส่วนก็อาจกระแทกกับกะโหลกภายในศีรษะเองได้

หมวกกันน็อกของจักรยานจะถูกออกแบบให้บุบหรือ

ยุบเปลี่ยนรูปทรงได้ตามแรงกระแทก ซึ่งจะท�าให้ตอบสนองต่อ

พลังจลน์ได้ดีกว่า แต่มันก็ไม่ได้เหมาะกับการเอามาใช้ในการ

เล่นกีฬาที่ต้องมีการกระแทก และหมวกที่ใช้อยู่ในการแข่งขัน

กีฬาก็ไม่รองรับเรื่องของพลังงานจลน์ที่จะมีผลต่อการบาดเจ็บ

ของสมอง

อย่างไรก็ตาม การคิดค้นใหม่ของนักวิศวกรรมของ

มิชิแกน เพื่อพัฒนามาตรฐานของหมวกกันน็อก โดยออกแบบ

การใช้วัสดุสามชั้น ประกอบด้วยพอลิเมอร์ พลาสติก ซึ่ง

โมเลกุลมีการเรียงตัวเป็นกลุ่มของอะตอมซ�้าๆ กัน การป้องกัน 

3 ชั้น นี้จะช่วยลดแรงกระแทก และแรงปะทะที่จะเกิดขึ้นจาก

พลังงานจลน์ในการเคลื่อนไหว

การคิดค้นนี้ได้รับการสนับสนุนจาก NFL เพื่อท�าให้

นักกีฬามีความปลอดภัยมากขึ้น และสามารถป้องกันการบาด-

เจ็บต่อสมองของผู้เล่นได้ โดยวิศวกรให้ความส�าคัญกับศีรษะ

ในส่วนที่จะเกิดการบาดเจ็บได้ และท�างานวิเคราะห์ว่าอะไร

จะมีผลท�าให้สมองเคลื่อนที่ภายในกะโหลกเมื่อมีแรงปะทะเกิด

ขึ้น การเข้าใจการเคล่ือนไหวและปัจจัยที่ท�าให้เกิดนี้น�าไปสู่การ

สร้างหมวกกันน็อกแบบแนวป้องกัน 3 ชั้น

ทีมวิศวกรเลือกวัสดุ viscous elastomer เป็นชนิดพอ-

ลิเมอร์ เพราะมีคุณสมบัติที่จะลดแรงจากพลังงานจลน์ได้ ซึ่งน�า

หมวกกันน็อกกีฬาฟุตบอล ป้องกันการบาดเจ็บของสมอง
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ไปใช้เป็นชั้นในสุด วัสดุน้ีมีลักษณะเหมือนยางยืด ซึ่งจะเปลี่ยน

รูปไปตามแรงท่ีกระท�าและเด้งคืนรูปกลับมาเหมือนเดิมได้ คือ 

มีความยืดหยุ่น แต่ต่างจากยางยืดปกติตรงที่เปลี่ยนรูปทรงอย่าง

ช้าๆ คล้ายๆ ลักษณะของการคืนตัวของหมอนหรือที่นอนยุบ ซึ่ง

การยืดหยุ่นนี้ช่วยรับและต้านแรงของพลังงานจลน์ได้ ท�าให้แรง

ปะทะจะผ่านจากหมวกไปท่ีศีรษะและสมองได้น้อยลง ซึ่งจะ

ช่วยลดแรงปะทะได้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความถี่ และระยะ

ช่วงห่างของการปะทะ

อย่างไรก็ตาม แรงปะทะ 1 ครั้ง ไม่ได้ส่งคลื่นพลังเพียง

แค่ครั้งเดียว แต่เป็นแรงสะเทือนต่อเน่ือง เหมือนจังหวะที่เรา

กดเปียโนพร้อมๆ กันแล้วมีแรงสะเทือนได้ยินหลายๆ เสียงตัว

โน้ต  ดังนั้น จึงต้องมีการปกป้องชั้นที่ 2 ซึ่งการออกแบบก็เพื่อให้ 

ลดแรงกระแทกลง โดยท�าให้แรงสะเทือนหลายๆ จังหวะนั้นรวม

เป็นเพียงแรงเดียว ซึ่งเมื่อเหลือเพียงแรงเดียว ตัว elastomer 

ซึ่งอยู่ภายในสุดจะท�างานรับแรงนั้นได้

จากการทดสอบพบว่า เมื่อป้องกัน 3 ชั้น แบบน้ี 

พลังงานจลน์ที่เหลือผ่านจากหมวกกันน็อกจะลดลงเหลือเพียง 

1 ใน 5 เท่านั้น ทั้งนี้ การออกแบบยังคงต้องมีการพัฒนาอีก 

ในปีหน้า เพื่อทดลองในการเลือกใช้วัสดุที่หลากหลาย ซึ่งถ้า

พัฒนาได้ส�าเร็จ ก็จะสามารถน�าไปใช้กับหมวกกันน็อกของ

นักกีฬาทุกประเภทได้
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FDA ระบุ “ยุงตัดต่อพันธุกรรม” ไม่ส่งผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อม

FDA เข้ามามีส่วนในการตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้มี

การปล่อยยุงท่ีเกิดจากการตัดต่อพันธุกรรมในสหรัฐอเมริกา

เป็นที่แรกหรือไม่ โดยยุง GM เหล่านี้ เป็นความพยายามของ

นักวิทยาศาสตร์ที่จะสร้างยุงที่สามารถต่อสู้กับโรคที่มากับยุง

อย่างเช่น ไข้เลือดออก ไวรัสซิก้า ไข้เหลือง และไวรัสชิคุนกุนยา

คณะกรรมการ FDA องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐ- 

อเมริกา  เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่ท�าหน้าที่ดูแล

สวัสดิภาพแก่ชาวอเมริกันด้านความปลอดภัยในการใช้ยา 

อาหาร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เปิดเผยร่างแถลงการณ์

ว่า ยุงตัดต่อพันธุกรรมเพศผู้ ซ่ึงเป็นการดัดแปลงพันธุกรรมใน 

ยุงลาย ไม่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ถ้าถูกปล่อยเข้าสู่ระบบธรรมชาติ 

ยุงชนิดนี้ถูกคิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Oxitec ใน

ประเทศอังกฤษ โดยให้ชื่อยุงที่พัฒนาว่า OX513A ซ่ึงยุงตัวผู้

เมื่อไปท�าการผสมพันธุ์กับยุงตัวเมียปกติในธรรมชาติ  จะท�าให้

ยุงรุ่นต่อไปเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือตายลง ไม่สามารถเติบโต

เต็มที่ได้ ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยลดประชากรของยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะ

ของโรคหลายชนิด

ขณะนี้ ประเทศบราซิลอนุญาตให้มีการทดลองปล่อย

ยุงตัดต่อพันธุกรรมสู่ธรรมชาติเพื่อทดลองแก้ปัญหาดังกล่าว

แล้ว เช่นเดียวกับในรัฐฟอริดาที่มีการพิจารณาที่จะใช้วิธีการดัง- 

กล่าวในระยะสั้นๆ เป็นการทดลองในบริเวณ Key Haven ด้วย

เช่นกัน

ทั้งนี้ มีความกังวลในเรื่องของยุงตัดต่อพันธุกรรมจะมี

ผลต่อสิ่งแวดล้อมและต่อมนุษย์ ซึ่งจากการทดสอบ FDA ยืนยัน

ว่าไม่มีผลต่อส่ิงแวดล้อม และยุงที่ปล่อยสู่ธรรมชาติเป็นยุงตัวผู้

เท่านั้น ซึ่งไม่กัดคน ท�าให้ป้องกันปัญหาการแพ้ท่ีอาจเกิดขึ้น

จากยุงตัดต่อพันธุกรรมที่เป็นกังวลกัน และหากโดนกัด ก็จะไม่มี

ผลเสียที่รุนแรงต่อร่างกาย

อย่างไรก็ตาม FDA จะเปิดให้มีการอภิปรายสาธารณะ

ต่อการทดลองดังกล่าวเป็นเวลา 30 วัน หลังจากน้ัน จะมีการ

ตัดสินใจการให้ไฟเขียวการทดลองดังกล่าวต่อไป

OX513A

FDA 

OX513A
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วัสดุอุปกรณ์

	 1.	ไม้ที่ใช้ย่าง

	 2.	เนื้อปลาที่ปรุงเครื่องแกง

	 3.	เนื้อปลาที่ปั้นไว้แล้ว

	 4.	เตาย่าง

	 5.	อุปกรณ์จับยึดไม้

	 6.	หนามเตย

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องย ่างจับหลักกึ่ง

อัตโนมัติ

	 2.	 เพื่อศึกษาลักษณะผิวสัมผัสของอุปกรณ์จับยึดไม้ที่่

ส่งผลต่อการหมุนรอบตัวเอง

	 3.	 เพื่อศึกษาขนาดของไม้ที่ใช้ย่างจับหลักที่เหมาะสม

ต่อการใช้งาน

	 4.	 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการท�างานของเครื่องย่าง

จับหลักกึ่งอัตโนมัติ

	 5.	 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการย่างจับหลักด้วย

เครื่องกับการย่างจับหลักด้วยคน

	 6.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเครื่องย่าง

จับหลักกึ่งอัตโนมัติ

มีการผลิตเครื่องทุ่นแรงมาใช้ในเครื่องย่างจับหลัก	 แต่เคร่ือง

ดังกล่าวท�าหน้าที่หมุนไม้จับหลักแทนการหมุนด้วยมือ	 ผู ้ท�า

หน้าที่ย่างยังต้องคอยสังเกตการสุกของเนื้อปลาท่ีจับหลักอยู่

ด้วยตนเองตลอดเวลา	 และคอยดึงไม้จับหลักอันที่สุกออกจาก

เตาย่าง	 ท�าให้ไม่สามารถปลีกเวลาไปท�างานอย่างอื่นได้	 เพราะ

กลัวอาหารที่ย่างไว้ไหม้เสียหาย

	 จากปัญหาดังกล่าวคณะผู ้จัดท�าโครงงานได้ศึกษา

หลักการท�างานของลูกเบี้ยวเชิงกล	 พบว่า	 ลูกเบี้ยวสามารถ

น�ามาใช้ควบคุมการเคลื่อนที่ได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการน�า

มาประยุกต์ใช้	 ท�าให้เกิดแนวคิดที่จะสร้างเครื่องย่างจับหลัก

แบบกึ่งอัตโนมัติ	 โดยให้เคร่ืองย่างจับหลักหมุนพาไม้ท่ีใช้ย่าง

อาหารเคลื่อนที่ไปบนเตาย่างเป็นวงกลม	 ในขณะที่เคลื่อนท่ีจะ

ให้ไม้ที่ย่างจับหลักแต่ละอันหมุนพลิกอาหารที่ย่างให้สัมผัสกับ

ความร้อนได้ทั่วถึงตามจังหวะการท�างานของลูกเบี้ยว	 และเมื่อ

เคลื่อนที่วนไปบนเตาย่างครบรอบจับหลักที่ย่างจะสุกพอด	ีและ

ไหลตกลงภาชนะรองรับอัตโนมัติ	 เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่

ผู้ย่างโดยผู้ย่างไม่ต้องเสียเวลาในการดึงไม้จับหลักออกเมื่อสุก	

และไม่ต้องกังวลเรื่องจับหลักไหม้เสียหาย

ที่มาและความส�าคัญ

	 อาหารประเภทปิ้งย่างมีมากมายหลายชนิด	 จับหลัก

จัดเป็นอาหารประเภทปิ้งย่างชนิดหนึ่งที่มีขายอยู่ทั่วไปทั่วทุก

ภูมิภาคของประเทศไทย	 หารับประทานได้ง่าย	 วิธีการท�าจับ-

หลักจะใช้เน้ือปลาท่ีบดละเอียดน�ามาผสมคลุกเคล้ากับเครื่อง-

แกง	และเครื่องปรุงรสต่างๆ	นวดให้เข้ากัน	จากนั้น	จึงจะน�ามา

ปั้นให้เป็นลูกๆ	อาจเป็นทรงกลมหรือวงรีก็ได้	 ให้เนื้อปลาห่อหุ้ม

ยึดติดกับไม้ไผ่ตรงกลาง	จากนั้น	น�าไปย่างด้วยไฟอ่อนๆ	บนเตา

ถ่าน

	 จากการส�ารวจข้อมูลเก่ียวกับการย่างจับหลักครั้งละ

มากๆ	พบว่า	จะต้องใช้คนไม่ต�่ากว่า	2	คน	โดยคนหนึ่งท�าหน้าที่

ปั้นปลาให้จับกับไม้และวางลงบนเตาย่าง	 ส่วนอีกคนหนึ่งจะ

ใช้มือหมุนพลิกไม้ที่ก�าลังย่างตลอดเวลา	 เพื่อให้เนื้อปลาที่ย่าง

สัมผัสกับความร้อนอย่างทั่วถึง	 ในการย่างจับหลักปริมาณมากๆ	

หลายอันพร้อมๆ	 กัน	 ผู้ย่างอาจหลงลืมว่าชิ้นใดวางล�าดับก่อน

หลังท�าให้หมุนพลิกไม้จับหลักไม่ทัน	 จับหลักบางอันไหม้เสีย-

หายและจะต้องท้ิงไป	 ไม่สามารถจ�าหน่ายได้	 ถึงแม้ปัจจุบันจะ
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สรุปผลการทดลอง

	 1.	 เครื่องย่างจับหลักก่ึงอัตโนมัติท่ีออกแบบและสร้าง

ขึ้นมีส่วนประกอบที่ส�าคัญ	 ได้แก	่ ส่วนที่เป็นเตาย่าง	 ส่วนที่เป็น

อุปกรณ์จับยึดไม้ขณะย่าง	 ระบบการท�างานของเครื่องย่างจับ

หลักกึ่งอัตโนมัติ

	 2.	 ผิวสัมผัสของอุปกรณ์จับยึดไม้เป็นผิวสัมผัสแบบ

หนามเตยวนตามเข็มนาฬิกา	 จะท�าให้อุปกรณ์จับยึดไม้มีการ

เคลื่อนที่หมุนรอบตัวเองได้คล่องทุกอัน

	 3.	 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไม้ท่ีใช้ย่างจับหลัก	 7	

มิลลิเมตร	 ท�าให้ไม้ย่างจับหลักหมุนได้คล่อง	 และหลุดออกจาก

หัวจับได้	100%	มีความเหมาะสมต่อการน�ามาใช้ย่างจับหลัก

	 4.	 ประสิทธิภาพการท�างานของเครื่องย่างจับหลักกึ่ง

อัตโนมัติ	 พบว่า	 เวลาในการเคลื่อนที่ครบรอบจะใช้เวลาเท่ากัน

ทุกรอบ	คือ	4	นาที/รอบ	จับหลักทุกอันที่ย่างจะหมุนรอบตัวเอง

พร้อมกับเคลื่อนที่วนไปบนเตาย่างและจะสุกพอดีเมื่อเคลื่อน

ไปบนเตาย่างครบ	 1	 รอบ	 จากน้ัน	 จะตกลงสู่ถาดรองรับโดย

อัตโนมัติทุกอัน	 คิดเป็น	 100%	 โดยมีอัตราเร็วในการย่างจนสุก	

30	อัน	ภายในเวลา	4	นาที	หรือเฉลี่ย	7.5	อัน/นาที

	 5.	 เครื่องย่างจับหลักกึ่งอัตโนมัติสามารถย่างจับหลัก

ได้เฉลี่ย	 7.50	 อัน/นาที	 ส่วนการย่างจับหลักโดยใช้คนจะย่าง

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 ไม้ที่ใช้เครื่องย่างจับหลักควรใช้ไม้ไผ่ที่มีขนาดเล็ก

กว่ารูของช่องอุปกรณ์จับยึด	 โดยเฉล่ียเล็กกว่าประมาณ	 1.5	

มิลลิเมตร	เช่น	การใช้ไม้ไผ่ตะเกียบ

	 2.	สามารถน�าไปใช้ย่างอาหารอื่นๆ	นอกเหนือจากจับ

หลัก	 เช่น	 ไส้กรอก	 ลูกชิ้นย่าง	 หมูย่าง	 ข้าวปั้น	 และมันบดย่าง	

เป็นต้น

	 3.	 การปรับความร้อนในการย่าง	 กรณีใช้ถ่านไม้เป็น

แหล่งให้ความร้อนให้ใช้ขี้้เถ้าโรยกลบถ่านเพื่อลดความร้อนใน

การย่าง

	 4.	 ความร้อนที่ใช้ย่างนอกเหนือจากการใช้ถ่านไม้	

หรือจะใช้ย่างแบบอินฟราเรด

ประโยชน์ที่ได้รับ

	 1.	 ได้เคร่ืองย่างจับหลักกึ่งอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ

ในการย่างอาหารไว้ส�าหรับกลุ่มผู้ประกอบการค้าขายอาหาร

ประเภทจับหลัก

	 2.	 สามารถน�าเครื่องย่างจับหลักกึ่งอัตโนมัติไปใช้

ประกอบอาชีพ	 ช่วยลดค่าจ้างแรงงาน	 ท�าให้ต้นทุนการผลิต			

ลดลง	

วิธีการทดลอง

	 การศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีคณะผู้จัดท�าโครงงานแบ่งการ

ศึกษาค้นคว้าออกเป็น	6	ตอน	ดังนี้

	 ตอนท่ี	 1	 ออกแบบและสร้างเคร่ืองย่างจับหลักกึ่ง

อัตโนมัติ

	 ตอนที	่2		ศึกษาลักษณะรูปแบบผิวสัมผัสของอุปกรณ์

จับยึดที่ส่งผลต่อการหมุนรอบตัวเอง

	 ตอนที	่3		ศึกษาขนาดของไม้ที่ใช้ย่างจับหลักที่เหมาะ-

สมต่อการใช้งาน

	 ตอนที่	 4	 ศึกษาประสิทธิภาพการท�างานของเครื่อง

ย่างจับหลักกึ่งอัตโนมัติ

	 ตอนที่	 5	 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการย่างจับหลัก

ด้วยเครื่องกับการย่างจับหลักด้วยคน

	 ตอนที่	 6	 ศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการใน

การใช้เครื่องย่างจับหลักกึ่งอัตโนมัติ

ได้เฉล่ีย	 4.00	 อัน/นาที	 เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ	 พบว่า	

เครื่องย่างจับหลักกึ่งอัตโนมัติมีประสิทธิภาพในการย่างจับหลัก

ได้มากกว่าการย่างด้วยคน	46.67%

	 6.	 ความพึงพอใจของผู ้ ใช ้ เครื่องย ่างจับหลักกึ่ง

อัตโนมัติเกี่ยวกับด้านโครงสร้างทั่วไป	 ด้านการออกแบบและ

ด้านการใช้งาน	พบว่า	ทุกด้านเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก



ดร.คนึงนิจ บุศราคำา     

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

35  หมู่ที่ 3  เทคโนธานี  ตำาบลคลองห้า  อำาเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120

ลักษณะทั่วไปของป่าพรุ (Background)

ป่าพรุจัดเป็นป่าไม่ผลัดใบชนิดหน่ึง  และเป็นหนึ่งใน

สามของสังคมพืชท่ีมีระบบนิเวศแบบน�้าท่วมขังติดต่อกันเป็น

ระยะเวลานาน ได้แก่ 1. ป่าชายเลน (mangrove forest) 2. ป่า

พรุ (peat swamp forest) และ 3. ป่าบึงน�า้จืด (fresh water 

swamp forest) บางครั้งอาจเกิดความสับสนไม่มากก็น้อย

ระหว่างป่าพรุและป่าบึงน�้าจืด แต่สิ่งท่ีท�าให้สามารถแยกป่าทั้ง

สองชนดิออกจากกนัได้ คอื ป่าพรนุัน้ไม่ตดิต่อกบัแหล่งน�า้จดืทาง

ธรรมชาตโิดยตรง  ในขณะทีป่่าบงึน�า้จดืนัน้เกดิจากการทีแ่หล่งน�า้

ตามธรรมชาตเิอ่อล้นลงในทีลุ่ม่จนท�าให้เกดิการขงัของน�า้ในแอ่ง

ดังกล่าว เพื่อความเข้าใจป่าพรุให้มากขึ้น ผู้เขียนขอแนะน�าและ

ท�าความเข้าใจลักษณะที่ส�าคัญอื่นๆ ของป่าพรุ ดังต่อไปนี้  ค�าว่า

“พรุ” นั้นเป็นภาษาถิ่นทางภาคใต้ ซึ่งหมายความว่า บริเวณท่ี

เป็นที่ลุ่ม  และมีน�า้แช่ขังติดต่อกันเป็นเวลานาน  และเนื่องจาก

พันธุ์ไม้ในป่าพรุจัดอยู่ในประเภทป่าไม่ผลัดใบ ดังนั้น จึงมีความ

เขียวชอุ่มตลอดทั้งปี  และในแอ่งน�้าของป่าพรุนั้นจะมีการสะสม

เศษซากอินทรียวัตถุ ได้แก่ ซากพืช ซากสัตว์ แต่เนื่องจากการ

ย่อยสลายของเศษซากอินทรีย์เหล่าน้ีมีอัตราต�่ากว่าการสะสม

เศษซากฯ จึงท�าให้เกิดลักษณะที่เรียกว่า ดินอินทรียวัตถุ หรือ

ดินเชิงอินทรีย์ (organic soil)   

รปูที ่1  การขึน้ของพนัธุไ์ม้ชนดิต่างๆ อย่างหนาแน่น  ในป่าพรสุองแห่งสวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุง่ค่าย) จงัหวดัตรงั (ซ้าย)  

และป่าพรุ อ�าเภอคันธุลี จังหวัดนครศรีธรรมราช (กลางและขวา)  

ป่าพรุ
กับโอกาสของการเป็นแหล่งสารส�าคัญทุติยภูมิ 
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กล่าวคอื ดนินัน้จะมสีนี�า้ตาลเข้มถงึด�า  มคีวามหนาแน่น

น้อย  ท�าให้ดนิดงักล่าวมลีกัษณะอ่อนยวบ  และอุม้น�า้สงู   ป่าพรมุี

ดนิอนิทรย์ีปิดหน้าดนิเดมิไว้หนาประมาณ 0.5 ถงึ 5.0 เมตร   การ

ไหลเวยีนของน�า้ในป่าพรทุีค่่อนข้างต�า่ หรอืไม่ไหลเวยีนเลย  จงึส่ง

ผลให้ดนิและน�า้ในป่าดงักล่าวมสีนี�า้ตาลคล้ายน�า้ชา  รสชาตเิฝ่ือน  

มค่ีาความเป็นกรด-เบส (pH) ทีต่�า่กว่า 7  โดยบางแหล่งพบว่า ค่า

ความเป็นกรด-เบสนัน้ประมาณ 4.5-6 (ป่าพรเุป็นอย่างไร 2559)

ไม้พันธุ์ต่างๆ ที่ขึ้นในป่าพรุก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่ท�าให้

สามารถแยกป่าพรอุอกจากป่าบงึน�า้จดืได้  กล่าวคอื พนัธุพ์ชืทีข่ึน้

ในป่าพรนุัน้จะมรีะบบรากแก้วทีค่่อนข้างสัน้  และจะมรีะบบราก

แบบต่างๆ เข้ามาเสริมความแข็งแรง ได้แก่ รากแขนง ที่แผ่กว้าง

และแข็งแรง  ระบบรากค�้ายนั (stilt root)  นอกจากนี ้โคนตน้ยงั

มลีกัษณะแผ่ขยายเป็นพพูอน (buttress)  เพือ่ป้องกนัการล้มอนั

ส่งผลมาจากลกัษณะของดนิในบรเิวณดงักล่าวทีม่คีวามหนาแน่น

ต�า่นั่นเอง   รวมทั้งระบบรากหายใจ (breathing root)    ดังนั้น 

พนัธุไ์ม้ทีข่ึน้ในป่าพรแุละป่าบงึน�า้จดืจงึไม่มคีวามเหมอืนกนัอย่าง

สิ้นเชิง  รวมทั้งลักษณะการขึ้นของต้นไม้นั้นก็ต่างกัน   โดยต้นไม้

ในป่าพรนุัน้จะขึน้อย่างหนาแน่นและสูงใหญ่  ซึง่ต่างจากต้นไม้ใน

ป่าบึงน�า้จืดที่มีลักษณะโปร่ง 

รูปที่ 2  ป่าพรุควนเคร็ง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ป่าพรุแห่งนี้เป็นป่าพรุที่ค่อนข้างเสื่อมโทรม  โดยพืชส่วนใหญ่ที่ขึ้นใน

บริเวณนี้ คือ ต้นเสม็ดขาวและหญ้ากระจูด

ในปี พ.ศ. 2529 กรมป่าไม้ได้ส�ารวจจ�านวนชนิดและพันธุ์ไม้ที่ขึ้นในป่าพรุ  พบว่า มีทั้งสิ้น 68 วงศ์ (family)  223 ชนิด 

(species)  ตัวอย่างพันธุ์พืชที่ขึ้นอยู่ในป่าพรุ เช่น มะฮัง  สะเตียว  หลุมพี  สาคู  หลาวชะโอน  กะพ้อแดง  ตังหนใบใหญ่  ช้างไห้  

หมากแดง เป็นต้น  ทั้งนี้  มี 44 ชนิดที่มีการรายงานว่า เป็นสายพันธุ์ใหม่ (new species)  เช่น สะท้อนบก  เทียะ  หมากแดง รัศมี

เงินหรือริ้วเงิน เป็นต้น (ป่าพรุเป็นอย่างไร 2559)
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ป่าพรุในประเทศไทยสามารถพบได้ในแถบจังหวัดภาค-

ใต้และภาคตะวนัออก ฝนตกชกุเกอืบตลอดปี อณุหภมูเิฉลีย่ค่อน

ข้างสูง ผลการส�ารวจของกรมพัฒนาที่ดินในปี พ.ศ. 2525 พบว่า

พื้นที่ป่าพรุท่ีใหญ่ท่ีสุดน้ันอยู่ในจังหวัดนราธิวาส 283,350 ไร่  

นครศรีธรรมราช 76,875 ไร่  ชุมพร 16,900 ไร่  สงขลา 5,545    

ไร่ พัทลุง 2,786 ไร่  ปัตตานี 1,127 ไร่ และตราด 11,980 ไร่  

และพบการกระจายตัวบ้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรัง กระบี่ 

สตูล ระยอง จันทบุรี และเชียงใหม่ (กรมป่าไม้ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2559) อย่างไรก็ตาม เมื่อ

มีการพัฒนาท่ีขาดความเข้าใจลักษณะทางธรรมชาติของป่าพรุ  

ได้แก่ การขดุร่องเพือ่ระบายน�า้จากป่าพรใุห้ลงแหล่งน�า้ธรรมชาติ

อื่น  ส่งผลให้น�้าที่ขังในป่าพรุเหือดแห้งลง  นอกจากจะส่งผลให้

ระบบนิเวศของป่าพรุเปลี่ยนและเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว   และ

ไม่สามารถฟ้ืนฟกูลบัมาเป็นป่าพรทุีส่มบรูณ์ได้อกีครัง้ ดงัแสดงใน

รปูที ่2  เมือ่เข้าสูห่น้าแล้งทีอ่ากาศแห้งแล้งจดั  เหล่าอนิทรยีวตัถุ

ทีย่่อยสลายไม่หมดนัน้เป็นเชือ้เพลงิอย่างด ี เมือ่เกดิไฟป่าทัง้โดย

ธรรมชาตแิละฝีมอืของมนษุย์  ท�าให้เกดิการลกุไหม้ตดิต่อกนัเป็น

เวลานาน  ซึ่งการควบคุมการแพร่กระจายของไฟนั้นท�าได้ยาก  

ท�าให้ป่าพรุผืนนั้นกลายสภาพเป็นป่าพรุเสื่อมโทรมที่ไม่สามารถ

ฟื้นฟูกลับไปเป็นสภาพเดิมได้อีกต่อไป   จากการส�ารวจของกรม

ป่าไม้ในปี พ.ศ. 2528  พบว่า ปัจจุบันป่าพรุที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดใน

ปัจจุบัน คือ ป่าพรุสิรินธร หรือป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส   

มีเนื้อที่ประมาณ 125,625 ไร่ (นาคะเสถียร 2559)

ป่าพรุกับความหลากหลายของแบคทีเรียแกรมบวก

แบคทีเรียแกรมบวก (gram positive bacteria) ใน

บทความนีข้อกล่าวถงึ กลุม่แอกทโินแบคทเีรยี (actinobacteria)  

เป็นแบคทีเรียแกรมบวกที่มีสัดส่วนเบส กัวนีน และไซโตซีนสูง    

และมคีวามส�าคัญอย่างยิง่ต่อมวลมนษุยชาต ิ นบัตัง้แต่การค้นพบ

สารปฏิชีวนะ (antibiotic) ที่ชื่อว่า เพนนิซิลลิน (penicillin) ใน

ปี ค.ศ. 1929 โดย Alexander Flamming ซึ่งท�าให้อัตราการ

รอดชีวิตของคนในยุคก่อนจากการเจ็บป่วย  อันเนื่องมาจาก

สาเหตุการติดเชื้อเพิ่มขึ้น  และนับจากนั้นเป็นต้นมาอีก 60 ปี  

ซึง่นบัว่าเป็นยคุทองของการค้นพบสารปฏชิวีนะ (golden edge) 

เนื่องจากมีการค้นพบสารปฏิชีวนะ หรือสารส�าคัญทุติยภูมิจาก

แบคทีเรียกลุ่มนี้เป็นจ�านวนมาก ตัวอย่างเช่น actinomycin, 

bacitracin, cephalosporin, erythromycin, kanamycin, 

novobiocin, streptomycin, tetracycline และ vancomycin 

เป็นต้น (A need for antibiotics 2013) ดังแสดงในรูปที่ 3

    ที่มา: A need for antibiotics (2013)

รูปที่ 3 ชนิดของสารส�าคัญทุติยภูมิที่ค้นพบในช่วงระยะเวลาต่างๆ  
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ประโยชน์ของสารส�าคัญทุติยภูมิเหล่านั้นไม่ได้จ�ากัดอยู่

แค่การเป็นสารปฏิชีวนะใช้รักษาคนและสัตว์เท่านั้น  แต่ยังน�า

ไปใช้ในการเกษตรและสารต้านอักเสบ (agrochemical และ 

antitumor agents)   โดยกลุ่มที่เป็นแหล่งในการผลิตสาร

ปฏชิวีนะทีส่�าคญัมากทีส่ดุ คอื Streptomyces  หลังจากผ่านช่วง

ยุคทองของการค้นพบสารดังกล่าว  อัตราการค้นพบสารส�าคัญ

ทตุยิภมูนิัน้ลดลงอย่างรวดเรว็ ดงัแสดงในรปูที ่4 เพือ่เป็นการแก้

ปัญหาดังกล่าวจึงมีการพิจารณาน�าเอาดินหรือตัวอย่างวัสดุจาก

ธรรมชาตทิีอ่ยูใ่นสภาพแวดล้อมทีไ่ม่เหมาะสมต่อการเจรญิเตบิโต

ของจุลินทรีย์ทั่วไป เช่น ดินจากทะเลทราย ที่ดินตะกอน ดิน

จากทะเลลึก  หรือแม้กระทั่งดินจากบริเวณที่มีค่าความเป็นกรด

สูงอย่างดินจากป่าพรุ  เป็นต้น  ในการน�ามาใช้ค้นหาสารส�าคัญ

ทตุยิภมูชินดิใหม่จากจลุนิทรย์ีชนดิใหม่หรอืหายาก  (Goodfellow 

and Fiedler 2010)

จากสมมติฐานดังกล่าวท�าให้สามารถค้นพบสารส�าคัญ

ทุติยภูมิได้จ�านวนหลายชนิด เช่น สาร abyssomicins ที่มี

ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและต้านการอักเสบจาก Verrucossispora 

maris AB-18-032T ที่แยกได้จากดินตะกอนบริเวณ Mariana 

Trench (ส่วนที่ลึกที่สุดของทะเล) จากมหาสมุทรแปซิฟิก  และ

สาร atacamicin ที่มีฤทธิ์ต้านอักเสบจาก Streptomyses 

leeuwenhoekii C34T จากทะเลทราย Atacama ประเทศชิลี

โดยทะเลทรายแห่งน้ีไม่มีฝนตกมาเป็นพันล้านปี (Hartley et 

al. 2005; Gómez-Silva et al. 2008)    จึงเป็นที่น่าสนใจมาก

  ที่มา: Bull and Stach (2007) 

          Cragg and Newman (2013) 

          Genilloud (2014)  

รูปที่ 4  ปริมาณสารส�าคัญทุติยภูมิที่ค้นพบลดลงในแต่ละช่วงปี

ที่สามารถค้นพบจุลินทรีย์จากแหล่งที่ไม่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตหรือ

จุลินทรีย์อาศัยอยู่ได้    ส�าหรับประเทศไทยนั้นสภาพสิ่งแวดล้อม

ที่ไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่พอหาได้ นั้นคือ 

แหล่งที่มีดินและน�้าที่เป็นกรดจัดอย่างป่าพรุ  จึงเป็นที่น่าสนใจ

ส�าหรบัใช้ในการแยกจลุนิทรย์ี โดยเฉพาะแอกทโินแบคทเีรยี  ทัง้นี้

มีรายงานว่า พบการแยกจุลินทรีย์ชนิดใหม่จากป่าน�้าขังในต่าง

ประเทศเช่นกนั ตวัอย่างเช่น  Streptacidiphilus durhamensis 

และ Streptacidiphilus hamsterleyensis (Golinska et al. 

2013; Golinska, Wang and Goodfellow 2013)
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ดังนั้น ผู้เขียนและทีมงานวิจัยจึงได้ท�าการส�ารวจแหล่ง

ป่าพรุที่เหมาะสมต่อการใช้เป็นแหล่งในการศึกษาความหลาก-

หลายของแอกทิโนแบคทีเรีย เพื่อศึกษาหาความสามารถในการ

ยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค รวมท้ังการน�าเอาไปใช้ประโยชน์ในด้าน

การเกษตร  จากการทดสอบศักยภาพเบื้องต้นของแอกทิโน-

แบคทีเรียส่วนใหญ่ท่ีแยกได้จากดินป่าพรุพบว่า ความสามารถ

ในการยับยั้งแบคทีเรียสาเหตุโรค คือ Bacillus subtilis,  

รูปที่ 5  การเดินทางไปเก็บตัวอย่างดินจากป่าพรุที่ต่างๆ : บนซ้าย และขวา ป่าพรุที่สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) จังหวัด

ตรัง ล่างซ้าย ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช  และล่างขวา  ป่าพรุจากสวนพฤกษศาสตร์พนางดง จังหวัดพัทลุง

Pseudomonas fluorescens และ Saccharomyces 

cerevisiae  จึงเป็นที่น่าสนใจในการที่ศึกษาให้ลึกลงไปถึงกลไก

การยับยั้งของสารส�าคัญทุติยภูมิต่อแบคทีเรียสาเหตุเหล่านั้น  

ตลอดจนการจัดจ�าแนกชนิดของแอกทิโนแบคทีเรียด้วยเทคนิค  

ชีวโมเลกุล (molecular technique) โดยใช้ 16S rRNA gene 

ต่อไป
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ปรีชา  ข�าเสม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

เรามารู้จักค�าว่า “ต�ำหนิ” กันก่อน 

ค�าว่า “ต�าหนิ” หมายถึง ข้อบกพร่อง การช�ารุด ภาษา

อังกฤษใช้ค�าว่า Defect ในงานเชื่อมโลหะ นอกจากค�าว่า 

Defect แล้วยังพบค�าศัพท์อีกหนึ่งค�า คือ ค�าว่า Discontinuity 

หมายถึง ความไม่ต่อเน่ือง ลักษณะการใช้ค�าศัพท์เพื่อบ่งบอก

ถึงต�าหนิ ข้อบกพร่อง การช�ารุด ความไม่ต่อเนื่อง ในงานเชื่อม

เหมือนกัน แต่ใช้รายงานผลการตรวจสอบคนละมาตรฐาน

กัน เช่น ค�าว่า Defect ใช้ในการรายงานผลการตรวจสอบตาม

มาตรฐาน ASME SECTION IX ส่วนค�าว่า Discontinuity ใช้ใน

การรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรฐาน AWS D1.1  ค�าว่า 

Crack หมายถึง รอยแตกร้าว เป็นต�าหนิชนิดหนึ่งที่พบบริเวณ

งานเชื่อม

ข้อบกพร่อง การช�ารุด ความไม่ต่อเนื่อง เป็นศัพท์ท่ี

ใช้เป็นแบบทางการ ยังมีภาษา/ค�าศัพท์ที่พวกช่างเชื่อม และ         

ผู้ตรวจสอบงานเช่ือม มักนิยมใช้สนทนากันอีก เช่น รอยแตก 

รอยร้าว เชื่อมไม่เนียน รอยเชื่อมไม่สวย ความนูนไม่สม�่าเสมอ 

เนื้อหายไม่เต็มแนว เกิดรอยกัดข้างแนวเชื่อม แนวเชื่อมแตก 

และยังมีต�าหนิที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอีก เป็นต�าหนิที่อยู ่

ในเน้ือรอยเช่ือม ท�าให้งานเช่ือมเติมเน้ือโลหะไม่สมบูรณ์ เช่น 

บริเวณด้านข้างแนวเชื่อมทั้ง 2 ด้าน รวมถึงด้านล่างของชิ้นงาน

เชื่อม การเรียกต�าหนิ/ความไม่ต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับต�าแหน่งที่เกิด

รอยต�าหนิ/ความไม่ต่อเนื่อง รอยต�าหนิที่เราสามารถพบเห็น

ด้วยสายตา และที่ต้องใช้เครื่องมือในการตรวจสอบแบบไม่

ท�าลายเพื่อหาต�าแหน่ง ชนิด และขนาดของรอยต�าหนินั้นๆ 

    ที่มา: Welding defects causes and prevention (2013)

 รูปที่ 1 รอยต�าหนิ/ความไม่ต่อเนื่องชนิดต่างๆ ของงานเชื่อมแบบต่อชน (Butt joint)

ท�ำไงดีเช่ือมแล้วเจอต�ำหนิ...
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ชนิดของต�าหนิที่พบบ่อยในงานเชื่อม

1. แตกร้าว (crack)

2. เม็ดโลหะ (spatter)

3. การซึมลึกไม่สมบูรณ์ (incomplete penetration)

4. ทังสเตนฝังอยู่ในรอยเชื่อม (tungsten Inclusions)

5. สารมลทินฝังในรอยเชื่อม (slag Inclusions)

6. รูพรุน (porosity)

7. รอยแยกชั้น (lamination)

8. รอยเชื่อมไม่เต็ม (underfill)

9. รอยกัดขอบ (undercut)

ในการหารอยต�าหนิ/ความไม่ต่อเนื่องของงานเชื่อม สามารถ

แยกออกได้เป็น 2 แบบ 

1. แบบรอยต�าหนิ/ความไม่ต่อเนื่องที่อยู่ที่ผิวสามารถ

มองเห็นด้วยสายตา (visual inspection) หรือใช้วิธีการตรวจ-

สอบแบบไม่ท�าลาย (NDT - non destructive testing) ใน

การหารอยต�าหนิ/ความไม่ต่อเนื่อง เช่น การทดสอบด้วยสาร

แทรกซึม (liquid penetrant testing, PT) การตรวจสอบด้วย

สนามแม่เหล็ก (magnetic particle testing, MT) และการ

ตรวจสอบด้วยกระแสไหลวน (Eddy   current testing, ET)

2. แบบรอยต�าหนิ/ความไม่ต่อเนื่องในเนื้อรอยเชื่อม 

ไม่สามารถมองเห็นด้วยสายตา ต้องใช้วิธีการตรวจสอบแบบ

ไม่ท�าลาย (NDT-non destructive testing) ในการหารอย

ต�าหนิ/ความไม่ต่อเนื่อง เช่น การตรวจสอบด้วยคลื่นเสียง

ความถี่สูงแบบจัดเรียงเฟส (phased array automated 

ultrasonic testing, PA-AUT) การตรวจสอบด้วยคลื่นความถี่-

สูง (ultrasonic testing, UT) และการตรวจสอบด้วยภาพถ่าย

รังสี (radiographic testing, RT)

                             ที่มา: Welding defects causes and prevention (2013)

 รูปที่ 2 รอยต�าหนิ/ความไม่ต่อเนื่องชนิดต่างๆ ของงานเชื่อมแบบต่อชน (T-joint)
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 รูปที่ 3 การตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม (liquid penetrant testing, PT)

 รูปที่ 4 การตรวจสอบด้วยสนามแม่เหล็ก (magnetic particle testing, MT)
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                      ที่มา: NDT-ET (2016)

 รูปที่ 5 การตรวจสอบด้วยกระแสไหลวน (Eddy current Testing, ET)

 รูปที่ 6 การตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบจัดเรียงเฟส (phased array automated ultrasonic testing, PA-AUT)
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 รูปที่ 7 การตรวจสอบด้วยคลื่นความถี่สูง (ultrasonic testing, UT)

 รูปที่ 8 การตรวจสอบด้วยภาพถ่ายรังสี (radiographic testing, RT)
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 เกร็ดเทคโน  

เอกสำรอ้ำงอิง
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เมื่อพบรอยต�าหนิ/ความไม่ต่อเนื่อง ของชิ้นงานเชื่อมแล้วจะ

แก้ไขอย่างไรดี

1. กรณีพบรอยต�าหนิชนิดแตกร้าว (crack) การซึมลึก

ไม่สมบูรณ์ (incomplete penetration) ทังสเตนฝังอยู่ใน

รอยเชื่อม (tungsten Inclusions) สารมลทินฝังในรอยเชื่อม 

(slag Inclusions) รูพรุน (porosity) เม็ดโลหะ (spatter) ที่

อยู่ที่ผิวสามารถมองเห็นด้วยสายตา หรือในเน้ือรอยเชื่อม เรา

สามารถใช้การเจียรนัย ด้วยหินเจียรให้รอยต�าหนิหายไป 

หรือใช้ air carbon arc cutting เซาะรอยต�าหนิออก ควร

ตรวจสอบซ�้าอีกครั้ง เช่น การตรวจด้วยสารแทรกซึม (liquid 

penetrant testing, PT) หรือการตรวจสอบด้วยสนามแม่เหล็ก 

(magnetic particle testing, MT) เพื่อให้ม่ันใจว่ารอยต�าหนิ

ถูกก�าจัดออกไปแล้ว จากน้ันจึงท�าการเช่ือมซ่อม ตามคู่มือการ

เชื่อม Welding Procedure Specification (WPS) และตรวจ

สอบซ�้า

2. กรณีพบรอยแยกช้ัน (lamination) ต้องดูลักษณะ

การน�าไปใช้งาน ถ้าน�าไปใช้งานในภาระกรรมแบบแรงดึง 

(tension) เช่น งานท่อ งานถัง แนะน�าว่าไม่ควรน�าไปใช้ 

ให้หาวัสดุใหม่และตรวจสอบด้วยคล่ืนความถี่สูง (ultrasonic 

testing, UT) เพื่อหารอยบกพร่องก่อนจะน�ามาเชื่อม แต่ถ้าเป็น

งานรับภาระกรรมแบบแรงกด (compression) เช่น เสารับน�้า-

หนัก (support column) สามารถน�าไปใช้งานได้

3. กรณีพบต�าหนิแบบรอยเชื่อมไม่เต็ม (underfill) เรา

สามารถเชื่อมเติมเนื้อให้เต็มแนวได้ เพื่อให้คุณสมบัติทางกลตรง

ตามข้อก�าหนด และกันการเกิดปัญหาการกัดกร่อนในภายหลัง

4. กรณีเกิดรอยกัดขอบ (undercut) ให้เจียรนัย

แนวเชื่อมใกล้รอยต�าหนิออก แล้วเชื่อมทับแนวเชื่อมให้เต็ม 

มาตรฐานจะไม่ให้มีต�าหนิชนิดนี้เลย เพราะเป็นสาเหตุของการ

แตกหักแบบรับภาระทางกล และเป็นจุดเริ่มของการแตกหักที่

เกิดจากความล้า (fatigue) นอกจากนี้ ยังเป็นจุดก�าเนิดของการ

กัดกร่อนด้วย 



งานสถาปนา 53 ปี วว.
ลดัเลาะติดขอบ

หากเปรียบกับชีวิตของคนในวัย 53 ปี ถือว่าได้ผ่านร้อน ผ่านหนาว มาพอสมควร เฉกเช่นกับสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้ก่อตั้งมาแล้ว 53 ปี โดยก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 

2506 ดังนั้น ในวันที่ 25 พฤษภาคม ของทุกปี พวกเราชาว วว. จึงถือเป็นวันส�าคัญ ที่มีความหมายอย่างยิ่ง 

เพราะคือ วันสถาปนา วว. ซึ่งในปีนี้ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้ง ผู้เขียนในฐานะพนักงาน วว. และได้มีโอกาสไปร่วม

งานสถาปนา วว. ปีที่ 53 ภายใต้ชื่องาน “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 53 ปี วว.” ภายใต้แนวคิด 

“Food for the Future” ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท

เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ผู้เขียนจึงขอน�าบรรยากาศแบบลัดเลาะติดขอบงาน มาถ่ายทอดเล่าเรื่อง 

ผ่านตัวอักษร ให้ท่านผู้อ่านที่ไม่ได้ไปร่วมงานดังกล่าว ได้อ่านกันในฉบับนี้

ศิริสุข ศรีสุข

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

35  หมู่ที่ 3  เทคโนธานี  ต�าบลคลองห้า  อ�าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120
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บรรยากาศภายในงาน เต็มไปด้วยความชื่นมื่น มีผู้คน

เข้ามาร่วมงานคึกคัก งานเริ่มตั้งแต่ เวลา 9.00 น. แต่พนักงาน 

วว. ได้เตรียมงาน เตรียมความพร้อมกันตั้งแต่ก่อนวันงาน เรียก

ได้ว่า ทุ่มเทให้กับงาน ท�างานกันหนัก เสียสละ นอนดึก ผู้เขียน

ขอเป็นก�าลังใจให้กับทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ในงานทุก

ส่วน เพื่อให้งานสถาปนา วว. 53 ปี ส�าเร็จออกมาสวยงาม เต็ม

ไปด้วยความภาคภูมิใจของพวกเราชาว วว.  ในงานประกอบ

ด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย ขอสรุปสั้นๆ ดังนี้ 

1. งานสัมมนานานาชาติด้านนวัตกรรมอาหาร ซึ่งแบ่ง

เป็นห้องสัมมนา 2 ห้อง ดังนี้ 

1.1 ห้องสัมมนาที่ 1 การสัมมนาวิชาการนานาชาติ 

เรื่อง Innovation Trends in Functional Foods and 

Dietary Supplements
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1.2 ห้องสัมมนาท่ี 2 การสัมมนาวิชาการนานาชาติ 

เรื่อง The 3rd Asian Fermented Foods : The Application 

of Probiotics and Prebiotics for Sustainable Health 

2. นิทรรศการผลงานวิจัยพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

และบริการอุตสาหกรรม แสดงศักยภาพด้านผลงานวิจัยอาหาร

เพื่ออนาคต เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ (dietary 

supplement) ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ (functional foods) 

ผลิตภัณฑ์ส่วนผสมอาหารจากธรรมชาติ (natural functional 

ingredients) การทดสอบความปลอดภัยทางอาหาร (food 

safety testing) การรับรองระบบคุณภาพด้านอาหาร 

เครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนการให้ค�าปรึกษา

สนับสนุนด้านเทคโนโลยีแก่ธุรกิจด้านอาหาร 

3. การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (business matching) รวม

ถึงการแสดงผลงานของผู ้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอด

เทคโนโลยีจาก วว.

4. TISTR Innovation’s day งานสัมมนาผู้ประกอบ-

การด้านผลิตภัณฑ์อาหาร น�าเสนอผลงานวิจัยด้านอาหารเพื่อ

สุขภาพ และพิธีลงนามความร่วมมือสานพลังประชารัฐส่งเสริม 

OTOP/SMEs ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วทน.)
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นอกจากนี้ ในงานสถาปนา วว. 53 ปี ยังได้มีการแสดง

นิทรรศการต่างๆ มากมาย แสดงผลงานวิจัย ความเชี่ยวชาญด้าน

เทคโนโลยีอาหาร นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งผลงาน

ด้านเทคโนโลยีอาหารเพื่ออนาคตอื่นๆ ที่น่าสนใจ สรุปได้ดังนี้ 

 1. ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดไมเกรนด้วยสมุนไพร

สกุลเบญจมาศ ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดดอกเก ๊กฮวย มี

ประสิทธิภาพบรรเทาอาการปวดศีรษะจากไมเกรน อยู่ในรูป

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบผงชงละลายน�้า มีกลิ่นหอม สามารถ

ใช้ผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่มีผลข้างเคียงท่ีไม่พึงประสงค์เหมือนกับ

ยารักษาไมเกรนในกลุ่มอื่นๆ ผ่านการประเมินความปลอดภัยใน

สตัว์ทดลอง ทัง้การทดสอบความเป็นพษิเฉยีบพลนัและกึง่เรือ้รงั  

 2. ผลิตภัณฑ์เวชส�าอางจากมะขามป้อม มี 3 กลุ่ม คือ 

ผลิตภัณฑ์ส�าหรับผิว (เหมาะกับผิวแพ้ง่าย) ผลิตภัณฑ์ส�าหรับ

ผม และผลิตภัณฑ์ส�าหรับช่องปาก จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ คือ มี

ส่วนผสมของสารสกัดผลมะขามป้อมและสารสกัดผลมะแขว่น

ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มฤทธิ์ชีวภาพของสมุนไพรให้แก่

ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไท-  

โรซิเนส ในกระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานิน ฤทธ์ิต้านจุลินทรีย์ 

และฤทธิ์ต้านอักเสบ ท�าให้มีคุณสมบัติโดดเด่นและแตกต่างจาก

ผลิตภัณฑ์ท้องตลาด

 3. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะขามป้อม (แช่อ่ิมอบแห้ง 

กัมมี มะขามป้อมแผ่น ลอยแก้ว และไซเดอร์) อุดมด้วยสารต้าน

อนุมูลอิสระ เช่น วิตามินซี สารแทนนิน พอลิฟีนอล ฟลาโว-

นอยด์ และสารออกฤทธิ์ชีวภาพ

 4. ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากถั่วพื้นบ้าน ถั่วชิกพี (ถั่ว

หัวช้าง) แปรรูปเป็นเต้าฮวยโปรตีนสูงและเครื่องดื่ม มีปริมาณ

โปรตีนสกัดจากถั่วหัวช้าง ไฟเบอร์สูง ช่วยทดแทนกรดแอมิโน

จ�าเป็น (คือ เมทไทโอนีนและไทโรซีน)
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 5. ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรตังกุย วว. ได้พัฒนาซุปไก่ด�า 

ขนมจีนน�้ายาผง พาสต้าไวต์ซอส ช่วยในเร่ืองระบบไหลเวียน

โลหิต และบ�ารุงเลือด ในปริมาณที่เหมาะสม

 6. เครื่องดื่มสารสกัดเมล็ดมะขามเพื่อผู้ออกก�าลังกาย 

เจลบีด Encapsulation สารสกัดเมล็ดมะขาม (topping) 

ช่วยชดเชยการเสียน�้าและเกลือแร่ รวมทั้งป้องกันการเกิด

ภาวะ oxidative stress ที่เกิดจากอนุมูลอิสระที่มากเกินไป  

 7. เภสัชโภชนาภัณฑ์ส�าหรับผู้ออกก�าลังกายจากสาร

สกัดตะขบ เยลลีตะขบ ช่วยเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อและ

ช่วยลดความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อ

 ส�าหรับในช่วงพิธีเปิดงานสถาปนา 53 ปี วว. ได้รับ

เกียรติจากนางสาวเสาวณี มุสิแดง ผู ้ช ่วยรัฐมนตรีว ่าการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด

งาน เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 53 ปี วว. Food 

for the Future และได้กรุณากล่าวปาฐกถาเรื่องนโยบาย

และการสนับสนุน โครงการเมืองนวัตกรรมแห่งอาหาร (Food 

Innopolis) ซึ่งผู้เขียนขอสรุปสั้นๆ ดังนี้

 สืบเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหาร 

อันดับที่ 14 ของโลก โดยสามารถผลิตวัตถุดิบอาหารเพื่อป้อน

โลก ถึงร้อยละ 80 คิดเป็นมูลค่าการส่งออก 30 พันล้านเหรียญ

สหรัฐ ดังนั้น รัฐบาลจึงเห็นความส�าคัญของการก่อตั้งเมือง

นวัตกรรมแห่งอาหาร หรือ “Food Innopolis” เนื่องจาก 

Food Innopolis  คือ 1 ใน Super clusters ของรัฐบาล และ

ได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้

ดูแล เพื่อจัดวางประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง ด้านการวิจัย 

พัฒนา และนวัตกรรมส�าหรับอุตสาหกรรมอาหาร  ซึ่ง Food 

Innopolis ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 200 ไร่ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย (Thailand Science Park) 
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วัตถุประสงค์การก่อตั้ง Food Innopolis มี ดังนี้

 1. เพื่อเพิ่มงบค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา และดึงดูดให้หน่วยงานวิจัยภาครัฐและเอกชนต่างประเทศ มา

ลงทุนด้านการวิจัยในประเทศไทย 

     2. เพื่อให้การสนับสนุน และเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ  Startups, small and medium enterprises (SMEs)  

และบรรษัทข้ามชาติ ที่อยู่ในวงจรห่วงโซ่อาหาร 

 3. เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และการบริการของอุตสาหกรรมอาหาร ในการเป็นตัวขับเคลื่อนส�าคัญทาง

เศรษฐกิจ 

 4. เพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม (innovation ecosystem) ส�าหรับอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก

   

งานที่ส�าคัญของ Food Innopolis คือ

 1.  เชื่อมโยงงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม กับภาคเอกชน  

 2. ให้บริการ โครงสร้างพื้นฐาน และพื้นที่ในการท�างาน มากกว่า 60,000 ตารางเมตร 

 3. จัดสรรบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 

ภารกิจของ Food Innopolis คือ 

 1. สร้างเครือข่ายการท�างานร่วมกับหน่วยงานวิจัยและพัฒนา (R&D) ต่างๆ มหาวิทยาลัย และคู่ความร่วมมือภาค

รัฐและเอกชน 

 2. ดึงบริษัทช้ันน�าด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อมาลงทุนด้าน

วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 

 3. ส่งเสริมภาคเอกชนในทุกระดับของการท�าธุรกิจอาหาร ตั้งแต่  Startups, SMEs บริษัทระดับใหญ่เพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการเพิ่มมูลค่า เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดโลก 

Food Innovation challenge ที่ส�าคัญ คือ 

1. เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย 

2. ส่งเสริมการจ้างงานแรงงานที่มีทักษะฝีมือ

3. สร้างช่องทางเพิ่มพูนรายได้ เพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ
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ขอบข่ายงานของ Food Innopolis สามารถแบ่งเป็นด้านต่างๆ ได้ ดังนี้

 1. ด้านนวัตกรรมอาหารและเทคโนโลยี ดังนี้ 

1.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 

1.2 งานรับจ้างวิจัยตามสัญญา 

1.3 บรรจุภัณฑ์อาหารและการขนส่ง 

1.4 กระบวนการผลิต กระบวนการทางวิศวกรรมอัตโนมัติ 

1.5 ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา 

 2. ด้านความปลอดภัยและมาตรฐานของอาหาร ดังนี้

2.1 ศูนย์บริการ One Stop ด้านมาตรฐานและการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารส่งออก 

2.2 การวิเคราะห์และทดสอบด้านความปลอดภัยและคุณภาพ 

2.3 บริการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานโลกและการทดสอบ 

2.4 ศูนย์ประสานงานด้านมาตรฐานและการทดสอบทั่วโลก 

2.5 ประสานงานด้านการออกใบรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 

 

 3. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและส�านักงานเพื่อการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ดังนี้

  3.1 พื้นที่ให้เช่าส�าหรับห้องแล็บและโรงงานน�าทาง 

3.2 การเช่าช่วงพื้นที่ระยะยาว เพื่องานวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน   

3.3 ส�านักงานใหญ่ และศูนย์  One Stop Center

3.4 ห้องแล็บพร้อมใช้และโรงงานน�าทาง 

3.5 ศูนย์นวัตกรรมงานวิจัยด้านอาหาร 

3.6 ศูนย์บรรจุภัณฑ์ด้านอาหาร 

3.7 ศูนย์การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

3.8 ศูนย์การประเมินคุณภาพอาหารเสริมสุขภาพ 

3.9 ศูนย์ความปลอดภัยและคุณภาพของอาหาร  

3.10 ห้องปฏิบัติการกลาง 

 4. ด้านบริการธุรกิจ สนับสนุนผู้ประกอบการด้วยการเพิ่มมูลค่าและแสวงหาช่องทางธุรกิจ ด้วยการให้ค�าปรึกษาใน

ด้านต่างๆ ดังนี้

4.1 การวางแผนทางธุรกิจ

4.2 การตลาด

4.3 ทุน

4.4 การฝึกอบรม

4.5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4.6 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

4.7 การวิจัยผู้บริโภคและวิจัยตลาด 

4.8 การบ่มเพาะธุรกิจส�าหรับนักธุรกิจหน้าใหม่ด้านอาหาร  
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บทบาทของ วว. ใน Food Innopolis มีดังนี้

1. ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมอาหารสุขภาพ วว. ประกอบด้วย

1.1 ห้องแล็บเพื่อการวิจัยและพัฒนา

1.2 โรงงานน�าทางสารสกัดจากสมุนไพร 

1.3 ห้องแล็บวิเคราะห์ประสิทธิภาพ (efficacy) และความปลอดภัย

1.4 Good Laboratory Practice or GLP 

1.5 ศูนย์สัตว์ทดลอง 

1.6 ห้องแล็บบริการตรวจวัดวิเคราะห์ทางอาหารและการทดสอบ

1.7 โรงงานสาธิตส�าหรับการผลิตเครื่องดื่มและการถนอมผลไม้ (preserved fruit) 

1.8 โรงงานต้นแบบเครื่องจักรเพื่อการแปรรูปอาหาร 

1.9 ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการผลิตจุลินทรีย์ส�าหรับอุตสาหกรรม  

1.10 ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย 

2. บริการอื่นๆ ของ Food Innopolis 

2.1 จัดหานักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศเพื่อเป็นก�าลังสนับสนุน

ภาคอุตสาหกรรมอาหาร  

2.2 จัดหาแหล่งเงินทุน งบประมาณ 

2.3 การสนับสนุนการลงทุน เช่น สิทธิพิเศษทางภาษี 

2.4 การส่งเสริมการลงทุน ภายใต้แผนการสนับสนุนของ BOI การศึกษาวิจัยด้านการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

2.5 การออกใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ

จากเรื่องราวลัดเลาะติดขอบงานเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 53 ปี วว. Food for the Future ข้างต้น จะเห็น

ได้ว่า อาหารนั้นเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด�ารงชีวิต เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัย 4 กล่าวคือ อาหาร อากาศ เครื่องนุ่งห่ม และยา

รักษาโรค ดังนั้น การเลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ไม่เกิดโทษต่อร่างกาย และเกิดประโยชน์ต่อร่างกายสูงสุดนั้น จึงเป็น

เรื่องที่มีความส�าคัญ ในอนาคตสังคมผู้สูงอายุจะมีมากขึ้น รวมทั้งผู้เขียนที่จะก้าวสู่ผู้สูงอายุ ดังนั้น จึงจ�าเป็นที่ต้องเตรียมใจ เตรียม

ร่างกายให้พร้อม เพื่อรับมือกับเรื่องดังกล่าว และส�าหรับท่านผู้อ่าน ท่านพร้อมหรือยัง ที่จะรับมือกับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย

ต่อไปในอนาคต 
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บทคัดย่อ

ได้คัดเลือกแล็กติกแอซิดแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติเป็น

โพรไบโอติกจากอาหารหมักพื้นเมือง โดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ คือ 

MRS agar ที่เติม Bromocresol purple 0.005% สามารถ

คัดแยกแบคทีเรียแล็กติกได้ท้ังสิ้น 170 ไอโซเลต จากนั้น ได้

ท�าการทดสอบความสามารถในการย่อยเม็ดเลือดแดง และ 

การยับยั้งเชื้อก่อโรคโดยวิธี agar diffusion test ทดสอบ

กับเชื้อก่อโรคประกอบด้วย Bacillus cereus ATCC 687, 

Staphylococcus aureus TISTR 1466, Escherichia coli 

TISTR 887, Escherichia coli O157 : H7, Pseudomonas 

aeruginosa TISTR 1468, Salmonella typhimurium 

ATCC 11331 และ Salmonella enteridis จากผลการทดสอบ

สามารถคัดเลือกแล็กติกแอซิดแบคทีเรียที่มีความปลอดภัยโดย

ไม่ย่อยเม็ดเลือดแดงและมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อก่อโรค

ได้ดีที่สุด 11 ไอโซเลต  จากนั้น น�ามาศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้น

ของโพรไบโอติก เช่น ความสามารถในการทนสภาวะกรด-เบส 

และเกลือน�า้ดี การสร้างแก๊ส ความไวต่อยาปฏิชีวนะ พบว่า เชื้อ

ที่คัดเลือกได้มีแนวโน้มเจริญได้ที่ pH 5-8 ในขณะท่ีสามารถ

เจริญได้ในทุกความเข้มข้นของเกลือน�้าดีที่ท�าการทดสอบ (0-

1.5%) โดยที่เชื้อส่วนใหญ่จะไม่สร้างแก๊ส จากนั้น ได้ท�าการจัด

จ�าแนกสายพันธุ์แบคทีเรียโดยใช้ชุดทดสอบ API 50 CHL และ

น�าไปวิเคราะห์ล�าดับนิวคลีโอไทด์ของ 16S rDNA  ซึ่งจากผล

การทดสอบสามารถจัดจ�าแนกได้เป็น Enterococcus avium 

และ E. raffinosus 

ดร.เปรมสุดา สมาน จุฑามาศ สุขเจริญ ชุติมา กวนชา และ ดร.บัณฑิต ฝั่งสินธุ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็น
โพรไบโอติกจากอาหารหมักพื้นเมือง
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Abstract 

A total of 170 lactic acid bacteria were isolated 

from local fermented food. All of them were 

detected hemolytic activity on blood agar plates. 

Antimicrobial activities of all isolates were tested 

against 6 pathogenic bacterial strains (Bacillus cereus 

ATCC 687, Staphylococcus aureus TISTR 1466, 

Escherichia coli TISTR 887, Pseudomonas aeruginosa 

TISTR 1468, Salmonella typhimurium ATCC 11331 

and Salmonella enteridis) using agar well diffusion 

technique. To evaluate probiotic properties, pH and 

bile salt tolerance were tested. Gas production and 

antibiotic susceptibility were also investigated. Eleven 

isolates represented non-hemolytic and exhibited 

antimicrobial activity against all indicator strains 

tested. Cell growths of all isolates were found at pH 

5 to pH 8, whereas there were growths in all bile 

salt concentrations from 0% to 1.5%. Ten isolates 

did not produce gas during fermentation. The strains 

were then identified using the API 50 CHL system and 

16S rDNA gene sequencing. They were identified as 

Enterococcus avium and  E. raffinosus 

บทน�า

แล็กติกแอซิดแบคทีเรียมีบทบาทส�าคัญในอุตสาหกรรม

อาหาร โดยน�ามาใช้ในการผลิตอาหารหมักหลายชนิด เช่น 

นมเปรี้ยว   โยเกิร์ต ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ดอง แหนม 

ไส้กรอกเปรี้ยว (Rivera-Espinoza and Gallardo-Navarro 

2010; Granato et al. 2010) แล็กติกแอซิดแบคทีเรียมี

คุณสมบัติในการผลิตกรดอินทรีย ์ โดยเฉพาะกรดแล็กติก  

ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ไดอะซิติล อะซิทัลดีไฮด์  รูเทอริน และ

แบคเทอริโอซิน ที่ช่วยยับยั้งและควบคุมการเจริญของเชื้อก่อ

โรคได้หลายชนิด (Vandenbergh 1993; Heller 2001) จึง

สามารถน�ามาใช้ทดแทนการใช้สารปฏิชีวนะ นอกจากนี้ แล็กติก- 

แอซิดแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติเป็นโพรไบโอติก (probiotic) ได้

ถูกน�ามาใช้เป็นสารเสริมเพื่อสุขภาพ เพื่อช่วยในระบบการย่อย

อาหาร และลดการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร (De Preter 

et al. 2011)  โพรไบโอติก คือ อาหารเสริม ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่

มีชีวิต สามารถก่อประโยชน์ต่อร่างกายของส่ิงมีชีวิตที่มันอาศัย

อยู่ โดยการปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในล�าไส้ของสัตว์นั้น โดย

จุลินทรีย์เหล่านี้อาจอยู่ในรูปของเซลล์แห้งจากขบวนการระเหิด

แห้ง (freeze-dried cells) หรืออยู่ในรูปผลิตภัณฑ์อาหารหมัก

ต่างๆ (Chen and Chen 2007)

โพรไบโอติกได ้ถูกน�ามาวิจัยและพัฒนาเพื่อใช ้ใน

ผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ แต่จุลินทรีย์ที่น�ามาใช้ส่วนใหญ่เป็นสาย- 

พันธุ์ที่น�าเข้าจากต่างประเทศ ทางฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วว. 

จึงต้องการที่จะพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์โพรไบโอติกที่คัดเลือก

ได้จากอาหารหมักในประเทศ แล้วน�ามาพัฒนาสายพันธุ ์ให้

สามารถใช้ได้ดีในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ งานวิจัยนี้จึงมีจุด-

มุ่งหมายที่จะคัดเลือกแบคทีเรียแล็กติกที่มีประโยชน์จากอาหาร

หมักโดยจะคัดเลือกสายพันธุ์ที่สามารถผลิตสารยับยั้งเชื้อก่อ

โรค รวมทั้งทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของความเป็นโพรไบ-    

โอติก ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและจัดจ�าแนกชนิดของ

แบคทีเรียด้วยวิธีทางชีวเคมีและในระดับยีนส์
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วิธีการทดลอง 

1. การคัดเลือกเชื้อแล็กติกแอซิดแบคทีเรีย

น�าตัวอย่างอาหารหมักที่ได ้จากตลาดสดในจังหวัด

ปทุมธานี เช่น หน่อไม้ดอง ข้าวหมาก ผักเส้ียนดอง ไส้กรอก 

แหนมหมู ปลาส้ม ปลาร้า มาเจือจางในสารละลายน�้าเกลือ

ความเข้มข้น 0.85% ในอัตราส่วนท่ีเหมาะสม เพาะเล้ียง

ในอาหารเลี้ยงเชื้อแข็ง MRS ที่เติม bromocresol purple 

0.005% (w/v) บ่มท่ีอุณหภูมิ 37oซ. เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง 

ภายใต้สภาวะท่ีไร้ออกซิเจน  คัดเลือกแล็กติกแอซิดแบคทีเรีย

โดยเลือกเอาเฉพาะโคโลนีที่มีการเปลี่ยนสีของอาหารจาก

สีน�้าเงินเป็นสีเหลืองรอบๆ โคโลนี น�าโคโลนีที่แยกได้นี้มาเขี่ย

เชื้อซ�้าเพื่อแยกให้ได้เชื้อที่บริสุทธิ์ บ่มที่อุณหภูมิ 37ºซ. เป็น

เวลา 48 ชั่วโมง ภายใต้สภาวะท่ีไร้ออกซิเจน  สังเกตลักษณะ  

โคโลนี และการทดสอบการสร้าง catalase  และ oxidase และ

ทดสอบความสามารถในการย่อยเม็ดเลือดบนอาหาร Blood 

agar base เพื่อคัดเลือกแล็กติกแอซิดแบคทีเรียที่ไม่ย่อยเม็ด

เลือดแดง

2. ทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อก่อโรค (antimicrobial 

test)

ทดสอบการยับยั้งเชื้อก่อโรคของเช้ือแล็กติกแอซิด

แบคทีเรียที่แยกได้โดยใช้วิธี agar diffusion test (Piddock 

1990) เลี้ยงเชื้อแล็กติกแอซิดแบคทีเรียในอาหาร MRS broth  

บ่มที่อุณหภูมิ 37ºซ. เป็นเวลา 24 ชั่วโมง  หลังจากนั้น น�าไป

ปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 6,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที น�า

ส่วนน�า้ใสไปปรับให้ได้ค่า pH 7 ด้วย 0.1 N NaOH  แล้วกรอง

แผ่นกรองขนาด 0.45 ไมครอน เก็บสารละลายที่ได้ไปทดสอบ

การยับยั้งเชื้อก่อโรค

น�าเชื้อก่อโรคที่ประกอบด้วย Bacillus cereus ATCC 

687, Staphylococcus aureus TISTR 1466, Escherichia 

coli TISTR 887, Escherichia coli O157 : H7, Pseudomonas 

aeruginosa TISTR 1468, Salmonella typhimurium 

ATCC 11331 และ Salmonella enteridis  เล้ียงในอาหาร

เหลว  Nutrient broth บ่มท่ีอุณหภูมิ 37ºซ. เป็นเวลา 24 

ชั่วโมง หลังจากนั้น น�าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 6,000 รอบต่อ

นาที เป็นเวลา 15 นาที น�าเซลล์ที่ได้มาละลายในสารละลายน�า้

เกลือ 0.85%  ปรับให้ได้ระดับความขุ่น (OD) เท่ากับ 0.5  

น�าสารละลายเชื้อก่อโรคแต่ละชนิดไปกระจายเชื้อใน

อาหารแข็ง Nutrient agar ท�าการเจาะหลุมโดยใช้ cork borer 

No. 3 เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.6 มิลลิเมตร เติมสารละลายที่

ได้จากการเลี้ยงแล็กติกแอซิดแบคทีเรียปริมาตร 50 ไมโครลิตร 

ลงในหลุมที่เจาะของเชื้อก่อโรคแต่ละชนิด น�าไปบ่มที่อุณหภูมิ 

37ºซ. เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง สังเกตบริเวณที่เกิดการยับยั้ง 

(inhibition zone) รอบๆ หลุมที่ท�าการทดสอบ บันทึกผลโดย

การวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

3. ศึกษาคุณสมบัติของเช้ือแล็กติกแอซิดแบคทีเรียในการทน
เกลือน�า้ดี

ทดสอบการเจริญในเกลือน�้าดีในระดับความเข้มข้น
ต่างๆ โดยเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว MRS broth ในหลอด
ทดลองปริมาตร 7 มิลลิลิตร โดยมีส่วนผสมของ bile salt ใน
แต่ละหลอดอาหารที่แตกต่างกัน คือ 0, 0.3, 0.5, 1.0 และ 
1.5% ตามล�าดับ ใส่เช้ือทดสอบลงในหลอดอาหารแต่ละหลอด 
บ่มที่อุณหภูมิ 37ºซ. เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง ภายใต้สภาวะที่
ไร้ออกซิเจน สังเกตและบันทึกผลการเจริญของเชื้อโดยดูจาก
ความขุ่นของเชื้อที่เกิดขึ้นในหลอดทดลอง

4. ศึกษาคุณสมบัติของเช้ือแล็กติกแอซิดแบคทีเรียในการทน
กรด-เบส

ทดสอบความสามารถในการทนกรด-เบสในระดับต่างๆ 
โดยเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว MRS broth ในหลอดทดลอง
ปริมาตร 7 มิลลิลิตร ปรับค่า pH ด้วย 1 N NaCl และ 1 N HCl 
โดยให้ได้ค่า pH ตั้งแต่ 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 ตามล�าดับ ใส่
เชื้อทดสอบลงในแต่ละหลอดอาหารแต่ละหลอด บ่มท่ีอุณหภูมิ 
37ºซ. เป็นเวลา 24-48 ช่ัวโมง ภายใต้สภาวะที่ไร้ออกซิเจน 
สังเกตและบันทึกผลการเจริญของเช้ือโดยดูจากความขุ่นของ
เชื้อที่เกิดขึ้นในหลอดทดลอง
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5. ศึกษาคุณสมบัติของเชื้อแล็กติกแอซิดแบคทีเรียในการสร้าง

แก๊ส

ทดสอบความสามารถในการสร้างแก๊สโดยใส่เ ช้ือ

ทดสอบลงในหลอดอาหาร MRS broth ที่มีหลอดดักแก๊สบรรจุ

อยู่ บ่มที่อุณหภูมิ 37ºซ. ในสภาวะไร้ออกซิเจน เป็นเวลา 24-

48 ชั่วโมง ตรวจผลโดยดูจากฟองอากาศท่ีเกิดขึ้นภายในหลอด

ดักแก๊ส 

6.  การทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อทดสอบ

เลี้ยงเชื้อทดสอบลงบนอาหารเหลว MRS ที่ เติม 

L-cysteine บ่มท่ีอุณหภูมิ 37ºซ. ในสภาวะไร้ออกซิเจน เป็น

เวลา 24 ชั่วโมง น�าโคโลนีมาปรับความขุ่นด้วยสารละลาย 

0.85% NaCl เทียบกับ 0.5 McFarland จากนั้น น�าไปกระจาย

เชื้อ (swap) ลงบนอาหารแข็ง MRS จากนั้น วางแผ่นยา

ปฏิชีวนะทั้ง 23 ชนิด ได้แก่  AMX : Amoxycillin, AMP : 

Ampicillin, AZT : Aztreonam, BAC : Bacitracin,    CPZ : 

Cefoperazone, CAZ : Ceftazidime, CEP : Cephalothin, C 

: Chloramphenicol, CIN : Cinoaxacin, CD : Clindamycin, 

E : Erythromycin, GEN : Gentamicin, IM : Imipenem, K 

: Kanamycin, MT : Metronidazole, NX : Norfloxacin, 

NS : Nystain, P : Penicillin–G, PB : Polymycin–B,  RIF : 

Rifampicin, STR : Streptomycin, TET : Tetracycline, VAN 

: Vancomycin ลงบนผิวหน้าอาหาร บ่มที่อุณหภูมิ 37ºซ. ใน

สภาวะไร้ออกซิเจน เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

7 การจัดจ�าแนกเชื้อแล็กติกแอซิดแบคทีเรีย

ท�าการจัดจ�าแนกแล็กติกแอซิดแบคทีเรียโดยใช้ชุด

ทดสอบ API 50 CHL biochemical test (BioMérieux, 

France) บ่มเลี้ยงที่ 37ºซ. เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ภายใต้สภาวะ

ที่ไร้ออกซิเจน สังเกตและบันทึกการเปล่ียนแปลงสีของชุด

ทดสอบ และน�าไปวิเคราะห์ล�าดับนิวคลีโอไทด์ของ 16S rDNA 

ผลการทดลอง

1. การคัดเลือกแล็กติกแอซิดแบคทีเรีย

จากการแยกแล็กติกแอซิดแบคทีเรียจากอาหารหมัก

พื้นเมืองโดยใช้อาหารแข็ง MRS ที่เติม Bromocresol purple 

0.005% สามารถแยกแล็กติกแอซิดแบคทีเรียได้ 170 ไอโซ- 

เลต  เชื้อที่แยกได้นี้มีลักษณะโคโลนีสีขาว สีครีม โคโลนีรูปร่าง

กลม ขอบเรียบ เมื่อย้อมแกรมดูรูปร่างเซลล์พบว่า มีรูปร่างเป็น

แท่ง (rod) ทรงกลม (cocci) ติดสีแกรมเป็นสีน�้าเงิน (แกรม

บวก) ไม่สร้างสปอร์ ส่วนใหญ่จะผลิตก๊าซ เมื่อทดสอบการสร้าง 

แคทาเลส (catalase) และออกซิเดส (oxidase) ให้ผลเป็นลบ

ในทุกสายพันธุ์ และเมื่อทดสอบความปลอดภัยเบื้องต้นโดยดู 

จากการย่อยเม็ดเลือดแดงพบว่า มีเพียง 11 ไอโซเลต ที่ไม่ย่อย 

เมด็เลอืดแดง จงึน�าเชือ้ทัง้ 11 ไอโซเลต นีไ้ปทดสอบในขัน้ตอนต่อไป

 

2. ผลการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อก่อโรค

เมื่อน�าเชื้อที่คัดเลือกได้จ�านวน 11 ไอโซเลต มาทดสอบ
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การสร้างสารยับยั้งเชื้อก่อโรค 6 สายพันธุ์ ได้แก่  Bacillus 

cereus  Staphylococcus aureus ,  Psudomonas 

aeruginosa,  Salmonella enteritidis, Salmonella 

typhimurium และ Escherichia coli  ผลการทดลอง ดังแสดง

ในตารางที่ 1 

จากผลการทดสอบพบว่า ไอโซเลต F9-10 มีฤทธิ์การ

ยับยั้งอยู่ในระดับที่ดีมาก สามารถยับยั้งเชื้อก่อโรคได้ทุกสาย-

พันธุ์ ส่วนเช้ือไอโซเลตที่เลือกสามารถยับยั้งเช้ือก่อโรคได้แตก-

ต่างกันออกไป โดยดูจากขนาดบริเวณใสที่เกิดขึ้นในการยับยั้ง

เชื้อก่อโรค

3. ศึกษาคุณสมบัติของเช้ือแล็กติกแอซิดแบคทีเรียในการทน

เกลือน�้าดี 

จากการทดสอบความอยู่รอดในเกลือน�้าดีของเชื้อท่ีคัด

เลือกได้ 11 ไอโซเลต พบว่า ทุกไอโซเลตสามารถอยู่รอดได้ใน

ตารางที่ 1  ความสามารถในการยับยั้งเชื้อก่อโรคจุลินทรีย์กลุ่มแล็กติกที่คัดเลือกได้ทั้ง 11 ไอโซเลต

เชื้อก่อโรค

สายพันธุ์

เส้นผ่านศูนย์กลางของ Inhibition zone (มิลลิเมตร)

B. cereus S aureus P. aeruginosa S. enteritidis S. typhimurium E. coli

F5-1

F8-35

F8-36

F8-37

F9-10

F9-15

F9-29

F10-1

F10-18

F10-32

F10-35

11.25

15

14

14

16.75

15

15.5

13

14.25

11.25

12

9

11.25

12

12

11

13

10.5

11

11

11

11

11

ไม่ยับยั้ง

ไม่ยับยั้ง

10.75

11.5

12

11.5

ไม่ยับยั้ง

ไม่ยับยั้ง

10.75

11.25

ไม่ยับยั้ง

10

ไม่ยับยั้ง

11

10.5

ไม่ยับยั้ง

11

9.5

10.5

ไม่ยับยั้ง

ไม่ยับยั้ง

ไม่ยับยั้ง

ไม่ยับยั้ง

ไม่ยับยั้ง

ไม่ยับยั้ง

10.75

ไม่ยับยั้ง

11

ไม่ยับยั้ง

ไม่ยับยั้ง

ไม่ยับยั้ง

ไม่ยับยั้ง

ไม่ยับยั้ง

ไม่ยับยั้ง

ไม่ยับยั้ง

ไม่ยับยั้ง

9.5

ไม่ยับยั้ง

ไม่ยับยั้ง

ไม่ยับยั้ง

12

ไม่ยับยั้ง

ไม่ยับยั้ง
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ตารางที่ 2  ค่าการเจริญของเชื้อที่เลี้ยงในอาหารผสมเกลือน�า้ดีที่ 24 ชั่วโมง

รหัสเชื้อ

ค่าความเข้มข้นของเกลือน�า้ดี (%)

0 0.30 0.50 1 1.50

F5-1

F8-35

F8-36

F8-37

F9-10

F9-15

F9-29

F10-1

F10-18

F10-32

F10-35

4+

3+

3+

3+

3+

3+

3+

3+

3+

3+

3+

3+

3+

3+

3+

3+

3+

3+

3+

3+

3+

3+

3+

2+

3+

3+

3+

3+

3+

3+

3+

3+

3+

2+

1+

4+

3+

4+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

1+

4+

4+

4+

2+

2+

4+

2+

2+

4+

หมายเหตุ: ผลการเจริญของเชื้อ ตามล�าดับความขุ่น

  1+ เชื้อมีการเจริญ 

  2+ เชื้อมีการเจริญพอใช้ 

  3+ เชื้อมีการเจริญดี 

  4+ เชื้อมีการเจริญดีมาก

อาหารที่ผสมเกลือน�้าดีเมื่อเทียบกับหลอดที่มีความเข้มข้นของ

เกลือน�้าดี 0% ซึ่งใช้เป็นหลอดควบคุม ซึ่งความขุ่นของเชื้อเกิด

ขึ้นในแต่ละหลอดจะแตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 2 

5. ผลการทดสอบความสามารถในการสร้างแก๊ส 

ผลจากการทดสอบการสร้างแก๊สพบว่า มีเพียงเชื้อ

ทดสอบไอโซเลตที่ F5-1 มีการสร้างแก๊สเกิดขึ้นในหลอด 

Durham tube ที่ระยะเวลาทดสอบ 24 และ 48 ชั่วโมง  

ดังแสดงในตารางที่ 4

4. ผลการทดสอบความสามารถในการทนกรด-เบส 

 จากการทดสอบความอยู่รอดในอาหารที่มีความเป็น 

กรด-เบส ตั้งแต่ 2-8 ของเชื้อทั้ง 11 ไอโซเลต พบว่า ไอโซเลต

ที่ F5-1, F8-36, F9-15, F9-29 และ F10-1 สามารถเจริญได้ใน

สภาวะเป็นกรด-เบส ตั้งแต่ช่วง pH 5-8 ในระยะเวลาทดสอบที่  

24 ชั่วโมง  ส่วนไอโซเลตท่ี F8-37, F8-35, F10-32, F9-10, 

F10-18 และ F10-35  สามารถเจริญได้ในสภาวะเป็นกรด-เบส 

ตั้งแต่ pH 6-8 ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3   ค่าการเจริญของเชื้อในอาหารที่ pH ต่างๆ ที่เวลา 24 ชั่วโมง

รหัสเชื้อ

ช่วงของระดับกรด-เบส (pH)

pH 2 pH 3 pH 4 pH 5 pH 6 pH 7 pH 8

F5-1

F8-35

F8-36

F8-37

F9-10

F9-15

F9-29

F10-1

F10-18

F10-32

F10-35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2+

0

1+

0

0

1+

1+

2+

0

0

0

3+

3+

2+

3+

3+

3+

3+

3+

3+

3+

3+

4+

3+

3+

3+

3+

3+

3+

3+

3+

3+

3+

4+

3+

4+

4+

3+

4+

4+

4+

3+

4+

3+

ตารางที่ 4  การสร้างแก๊สของแล็กติกแอซิดแบคทีเรียที่เวลา 24 และ 48 ชั่วโมง

รหัสเชื้อ

ทดสอบความสามารถในการสร้างแก๊ส

24 ชั่วโมง 48 ชั่วโมง

F5-1

F8-35

F8-36

F8-37

F9-10

F9-15

F9-29

F10-1

F10-18

F10-32

F10-35

1+

ไม่สร้าง

ไม่สร้าง

ไม่สร้าง

ไม่สร้าง

ไม่สร้าง

ไม่สร้าง

ไม่สร้าง

ไม่สร้าง

ไม่สร้าง

ไม่สร้าง

2+

ไม่สร้าง

ไม่สร้าง

ไม่สร้าง

ไม่สร้าง

ไม่สร้าง

ไม่สร้าง

ไม่สร้าง

ไม่สร้าง

ไม่สร้าง

ไม่สร้าง

หมายเหตุ:  ผลการเจริญของเชื้อ

  1+ เกิดฟองแก๊ส 1 ใน 4 ส่วน ของหลอด Durham tube

   2+ เกิดฟองแก๊ส 2 ใน 4 ส่วน ของหลอด Durham tube
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ตารางที่ 5  ผลความไวต่อยาปฏิชีวนะทั้ง 23 ตัวยา ของเชื้อทดสอบทั้ง 11 ไอโซเลต

ยาปฏิชีวนะ

แล็กติกแอซิดแบคทีเรียที่ทดสอบ 11 ไอโซเลต

F5-1 F8-35 F8-36 F8-37 F9-10 F9-15 F9-29 F10-1 F10-18 F10-32 F10-35

AMX

AMP

AZT

BAC

CPZ

CAZ

CEP

C

CIN

CD

E

GEN

IM

K

MT

NX

NS

P

PB

RIF

STR

TET

VAN

S

S

R

S

S

S

S

S

R

S

S

I

S

R

R

R

R

R

R

R

R

S

R

S

S

R

S

S

S

S

S

R

S

R

S

S

R

R

I

R

S

R

S

R

S

S

S

S

R

S

S

S

S

S

I

S

R

S

S

R

R

I

R

S

S

S

R

S

S

S

S

R

S

S

S

S

S

R

I

R

S

S

R

R

I

R

S

S

S

R

S

S

S

S

R

S

S

S

S

S

I

S

R

S

S

R

R

I

R

S

S

S

R

S

S

S

S

R

S

S

S

S

S

R

S

R

S

S

R

R

I

R

S

S

S

R

S

S

S

S

R

S

S

S

S

S

R

S

R

S

S

R

R

I

R

S

S

S

R

S

S

S

S

R

S

S

S

S

S

I

S

R

S

S

R

R

I

R

S

S

S

R

S

S

S

S

R

S

S

S

S

S

R

S

R

S

S

R

R

I

R

S

S

S

R

S

S

S

S

R

S

S

S

S

S

R

S

R

S

S

R

R

I

R

S

S

S

R

S

S

S

S

R

S

S

S

S

S

R

S

R

S

S

R

R

I

R

S

S

S

R

S

S

หมายเหต:ุ R : Resistant (ไวต่อยา)  

 I  : Intermediate (ไวต่อยาปานกลาง) 

 S : Sensitive (ดื้อยา)

6. ผลการทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ

จากการทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ 23 ชนิด พบว่า 

เชื้อที่คัดเลือกได้ 11 ไอโซเลต มีความไวต่อยาปฏิชีวนะ และการ

ดื้อยาแต่ละชนิดแตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 5 

7. ผลการจัดจ�าแนกแล็กติกแอซิดแบคทีเรีย

จากผลการตรวจสอบทางสรีรวิทยาและทางชีวเคมี

โดยใช้ชุดทดสอบ API 50 CHL และตรวจสอบล�าดับนิวคลีโอ- 

ไทด์ใน 16S rDNA พบว่า F8-36 สามารถจัดจ�าแนกได้
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เป็น Enterococcus raffinosus  F9-10, F9-15, F10-

32 สามารถจัดจ�าแนกเป ็น Enterococcus avium 

ส ่ วน ไอ โซ เลตที่ เ หลื อ ไม ่ ส ามารถจั ดจ� า แนก ได ้ อย ่ า ง

ชั ด เจน จ� า เป ็นต ้ อ งมี การศึ กษาคุณสมบัติ อื่ นๆ  เพิ่ ม

เติมเพื่อให้การจัดจ�าแนกมีความถูกต้องและแม่นย�าย่ิงขึ้น 

สรุปผลการทดลอง

จากการคัดเลือกจุลินทรีย์ท่ีมีคุณสมบัติเป็นโพรไบโอ- 

ติกจากอาหารหมักพื้นเมือง สามารถคัดแยกแล็กติกแอซิด

แบคทีเรียได้ทั้งหมด 170 ไอโซเลต แต่มีเพียง 11 ไอโซเลต ที่

ผ่านการทดสอบความปลอดภัยเบ้ืองต้นโดยไม่ย่อยเม็ดเลือด

แดง เม่ือน�าเช้ือที่คัดเลือกได้มาทดสอบคุณสมบัติการเป็น

โพรไบโอติก พบว่า เชื้อแต่ละไอโซเลตมีความสามารถในการ

ยับยั้งเชื้อก่อโรคได้แตกต่างกัน สามารถทนต่อเกลือน�้าดีได้

ในช่วง 0-1.5% ทนต่อค่าความเป็นกรด-เบส ในช่วง pH 5-8  

เช้ือที่คัดเลือกได้ไม่สามารถสร้างแก๊สได้ยกเว้นเชื้อไอโซเลต      

F5-1 เชื้อส่วนมากมีความไวต่อยาปฏิชีวนะ และเมื่อน�าไปจัด

จ�าแนกชนิดแบคทีเรียพบว่า F8-36 สามารถจัดจ�าแนกได้เป็น 

Enterococcus raffinosus  F9-10, F9-15, F10-32 สามารถ

จัดจ�าแนกเป็น Enterococcus avium ส่วนไอโซเลตที่เหลือไม่

สามารถจัดจ�าแนกได้อย่างชัดเจน



วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2559 

80

 แกะกล่องงานวิจัย    

เอกสารอ้างอิง 

Chen, M.-J. and Chen, K.-N., 2007. Applications of Probiotic Encapsulation in Dairy Products, in Encapsulation 

and Controlled Release Technologies in Food Systems. Oxford: Blackwell Publishing, pp. 83-112.

De Preter, V., et al., 2011. The impact of pre- and/or probiotics on human colonic metabolism: Does it affect 

human health?. Molecular Nutrition & Food Research, 55(1), pp. 46-57.

Granato, D., et al., 2010. Functional foods and nondairy probiotic food development: trends, concepts, and 

products. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 9(3), pp. 292-302.

Heller, K.J., 2001. Probiotic bacteria in fermented foods: product characteristics and starter organisms. The 

American Journal of Clinical Nutrition, 73(2), pp. 374S-379S.

Piddock, L.J.V., 1990. Techniques used for the determination of antimicrobial resistance and sensitivity in 

bacteria. Journal of Applied Bacteriology, 68(4), pp. 307-318.

Rivera-Espinoza, Y. and Gallardo-Navarro, Y., 2010. Non-dairy probiotic products. Food Microbiology, 27(1), pp. 

1-11.

Vandenbergh, P.A., 1993. Lactic acid bacteria, their metabolic products and interference with microbial growth. 

FEMS Microbiology Reviews, 12, pp. 221-238.



วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 81
    ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2559

ตั้งแต่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2558 ท่ีผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญ

ต่างชี้ว่าสถานการณ์โลกร้อนอย่างเอลณิโญ่ได้ส่งผลกระทบต่อ-

เนื่องให้เกิดภาวะภัยแล้งขึ้นท่ัวโลก ส�าหรับประเทศไทยเริ่มมี

สัญญาณภัยแล้งมาแล้วจากปริมาณน�้าฝนที่ตกน้อยกว่าที่คาด-

การณ์ไว้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2558 การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตได้แจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์อ่างเก็บน�้าในเขื่อนต่างๆ 

ทั่วประเทศ พบว่า ปริมาณน�้าในลุ่มน�้าเจ้าพระยาเพียง 4,647 

ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่ลุ่มน�า้แม่กลองมีปริมาณน�า้ที่สามารถ

ใช้ได้เหลืออยู่เพียง 4,676 ล้านลูกบาศก์เมตร เท่าน้ัน ดังน้ัน 

ด้วยเหตุข้างต้นจึงมีข้อเสนอให้มีการส�ารองน�้าไว้เพื่อการอุปโภค

บริโภค ผลักดันน�้าเค็ม และรักษาระบบนิเวศเท่าน้ัน  ขณะที่

การใช้น�้าเพื่อการเพาะปลูกอาจจะต้องชะลอไว้ก่อน ทั้งนี้คาด-

การณ์ว่าสถานการณ์ดังกล่าวจ�าเป็นต้องยืดระยะเวลาการใช้น�้า

ให้ออกไปจนถึงช่วงฤดูฝนหรือช่วงเดือนกรกฎาคม

เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคม 

2559 เริ่มมีสัญญาณบวกให้เห็นทั้งปริมาณน�้าฝนสะสมที่ตก

มากกว่าปีก่อน ส่งผลให้ปริมาณน�้าต้นทุนในเขื่อนเพิ่มขึ้น แต่

สถานการณ์ในอนาคตยังคงไม่แน่นอน ดังน้ัน ภาครัฐได้มี

แนวทางการบริหารจัดการเบื้องต้นส�าหรับประชาชนและผู้ใช้

น�้าในสาขาอาชีพต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกรที่มี

อาชีพเพาะปลูกข้าว หรือพืชที่ต้องใช้น�้ามาก จะมีทางออกใด

บ้างที่น่าจะเป็นไปได้ส�าหรับเกษตรกรไทย ในที่นี้ ภาครัฐมีการ

เสนอแนะไว้หลายวิธีการ อาทิเช่น การเปลี่ยนไปปลูกพืชที่ใช้น�้า-

น้อย เป็นต้น

หนึ่งในแนวทางที่ภาครัฐรณรงค์และประชาสัมพันธ์มา

ตลอด คือ เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน�ามา

ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางส�าหรับเกษตรกร ซึ่งข่าวเทคโนโลยี

ส�าหรับชนบท จะขอน�าอาชีพที่เกษตรกรที่ประสบความส�าเร็จ

ในการประกอบอาชีพเสริมตามความสนใจทั้งด้านพืชและสัตว์ 

โดยมีการลงมือท�าจริงจนสามารถสร้างรายได้เสริม เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการต่อสู้กับวิกฤตภัยแล้งต่อไป

สายสวาท  พระค�ายาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

ฉบับที่ 133 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)
ฉบับที่ 137 ตุลาคม-ธันวาคม 2559

ข่าวเทคโนโลยี
ส�าหรับชาวชนบท
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การปลูกดาวเรืองระบบน�้าหยด

ขณะที่ภาวะภัยแล้งยังคงรุนแรง ดาวเรืองเป็นอีกหน่ึง

ทางเลือกที่สามารถท�ารายได้เสริมส�าหรับชาวนาที่ท�านาเป็น

อาชีพหลัก แต่ได้รับผลกระทบขาดทุนเพราะประสบปัญหาภัย-

แล้ง ซึ่งนายชวิศ รักไทย เกษตรกรต�าบลแม่กา อ�าเภอเมือง

พะเยา จังหวัดพะเยา ได้หันมาปลูกดาวเรืองแบบการใช้ระบบ

น�้าหยด ซึ่งประหยัดน�้าและค่าใช้จ่าย ทั้งยังสร้างรายได้เดือนละ

หลายหมื่นบาท

วิธีการปลูก/การดูแลรักษา/การเก็บเกี่ยวผลผลิต

ใช้เมล็ดพันธุ์ดาวเรืองเพาะจนเป็นต้นกล้ามีอายุ 15 วัน 

จึงน�ากล้าไปปลูกบนแปลงดินที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เตรียมไว้ โดยให้

ระยะห่างของต้นราว 30 เซนติเมตร แล้วรดน�้าเช้า-เย็นทุกวัน 

ในวันที่ 3 ให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อีกรอบ และใส่ทุกๆ 5 วัน จนมีอายุ

ครบ 45 วัน สามารถเก็บผลผลิตออกจ�าหน่ายได้ โดยแบ่งเป็น 7 

เกรด ราคาดอกละ 0.50-1 บาท ตามขนาดและความสมบูรณ์

ของดอก โดยสามารถเก็บผลผลิตได้ทุกๆ วัน วันละประมาณ 

2,000 ดอกต่อไร่ (ปลูก 5 ไร่ 10,000 ดอกต่อวัน) เก็บตอนเช้า 

จ�าหน่ายตอนบ่าย

ต้นทุน

ปลูกดาวเรืองทั้งหมด 5 ไร่ ต้นทุน 60,000 บาทต่อ

ไร่ (60,000 x 5=300,000)  (ต้นทุนเป็นค่าแรงงานคนงาน ค่า

ปุ๋ย ค่าน�้า ฯลฯ) ขายผลผลิตได้ 100,000 บาทต่อไร่ (ก�าไรโดย

ประมาณ 50,000 x 5 = 200,000 ) ตลอดอายุการเก็บผลผลิต

หลังจาก 45 วัน จะสามารถเก็บได้ราว 2 เดือน (พืชอายุสั้น) จึง

ลงกล้าใหม่อีกครั้ง

การตลาด

ส่งขายในจังหวัดพะเยา และจังหวัดใกล้เคียงบางส่วน 

หลักๆ ส่งขายที่ปากคลองตลาด กรุงเทพฯ ทุกวัน ผลผลิตไม่พอ

จ�าหน่าย เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาด

รายรับที่ได้จากการปลูกพืชเสริมอาชีพ 

อาชีพหลัก คือ การท�านา และปลูกผลไม้ การปลูกดาว-

เรืองสามารถเสริมอาชีพหลักได้หากเกษตรกรประสบปัญหาภัย-

แล้ง ซึ่งเกษตรกรต้องหันมาปลูกพืชใช้น�้าน้อย โดยดาวเรืองที่

ปลูกนี้ใช้ระบบน�า้หยด ซึ่งประหยัดมาก 

การเลี้ยงสัตว์ผสมผสาน

การผลิตอาหารเลี้ยงไก่พื้นเมืองและสุกรแบบประหยัด 

(อาหารหมัก) นายบุญทรง ยุติธรรม ได้ไปศึกษาเรียนรู้จากศูนย์

การเรียนรู้การท�าเกษตรแบบธรรมชาติ ของอาจารย์พงษ์พันธ์ 

นันทขว้าง อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน เมื่อปี พ.ศ. 2550 และ

ได้น�ามาศึกษา ฝึกท�า แก้ไขปรับปรุงให้เข้ากับสภาพพื้นที่ และ

น�ามาเลี้ยงไก่พื้นเมืองและสุกรในฟาร์มของตนจนประสบความ

ส�าเร็จ สามารถลดต้นทุนได้ 35% 

วัสดุอุปกรณ์

 1. ถังพลาสติกมีฝาปิด ขนาด 60-80 ลิตร

 2. ต้นกล้วย

1. วัตถุดิบ/วัตถุดิบอาหารสัตว์

วัตถุดิบจากต้นกล้วย ที่ต้องตัดในตอนรุ่งเช้าเพราะจะมี

แร่ธาตุสารอาหารที่สะสมในต้นกล้วยอย่างครบถ้วน น�ามาหั่น
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ด้วยมือหรือเครื่องหั่นแล้วน�ามาหมักในถังหมักใส่ถุงพลาสติกไร้

อากาศ เป็นเวลา 4-7 วัน น�ามาผสมกับวัตถุดิบตามอัตราส่วน 

แล้วน�ามาให้สัตว์กินได้ อัตราส่วน 100 : 4 : 1

ต้นกล้วยที่หั่นแล้ว 100 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 1 บาท 

ราคา 100 บาท

น�้าตาลทรายแดง 5 กิโลกรัม  กิโลกรัมละ 28 ราคา 122 

บาท

เกลือเม็ด 1 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 10 บาท ราคา 10 บาท

  รวม 105 กิโลกรัม ราคา 232 บาท

วิธีการ

การหมักวัตถุดิบ (อาหารเปียก)

น�าถังพลาสติกที่ใช้เป็นถังหมัก 1 ใบ แล้วน�าต้นกล้วยที่

หั่นแล้วใส่ลงไปท�าเป็นชั้นๆ

ชั้น 1 ใส่ต้นกล้วยหั่น จ�านวน 12.5 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 

1 บาท เหยียบให้แน่น

น�าน�้าตาลทรายแดง จ�านวน 0.5 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 1 

บาท โรยด้านบนให้ทั่ว

น�าเกลือเม็ด (1 ก�ามือ) จ�านวน 250 กรัม กิโลกรัมละ 1 

บาท โรยด้านบนให้ทั่ว

เริ่มท�าชั้น 2 ด้วยวิธีเดียวกัน จนครบทั้ง 4 ชั้น  (50 

กิโลกรัม) แล้วปิดให้แน่น (ไร้อากาศ) หมักไว้ 4-7 วัน แล้วน�ามา

ผสมกับส่วนผสมขั้นต่อไป 

อาหารเปียกหมัก รวม 105 กิโลกรัม ราคา 232 บาท

2. ส่วนผสมวัตถุดิบอาหารสัตว์

ข้าวโพดป่น จ�านวน 60 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 11 บาท 

ราคา 660 บาท

กากถั่วเหลือง จ�านวน 7.2 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 15 บาท 

ราคา 120 บาท

ร�าละเอียด จ�านวน 25 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 5.60 บาท 

ราคา 140 บาท

ปลาป่น จ�านวน  8 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 45 บาท ราคา  

ราคา 360 บาท

กระดูกป่น จ�านวน 0.5 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 8 บาท 

ราคา 4 บาท

ปุ๋ยหมัก จ�านวน 20 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 1 บาท ราคา 

20 บาท

เกลือป่น จ�านวน 0.5 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 10 ราคา 5 

บาท

อาหารพรีมิกซ์ จ�านวน 0.5 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 80 

บาท ราคา 40 บาท

รวม 121.70 กิโลกรัม ราคา 1,349 บาท

*ราคาอาหารสัตว์อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับราคา

อาหารพรีมิกซ์ตามชนิดและรุ่นอายุสัตว์

3. น�า้หมักจุลินทรีย์ 7 ชนิด ประกอบด้วย

จุลินทรีย์จากพืช 2 ช้อนโต๊ะ

จุลินทรีย์จากสมุนไพร 2 ช้อนโต๊ะ

จุลินทรีย์จากผลไม้ไม่สุก 2 ช้อนโต๊ะ

จุลินทรีย์จากสัตว์ 2 ช้อนโต๊ะ

น�้าหมักจากเปลือกไข่ 2 ช้อนโต๊ะ

น�า้หมักจากกระดูกป่น 2 ช้อนโต๊ะ

น�้าหมักจากนมสด หรือใช้นมเปรี้ยว/โยเกิร์ต 1 ขวด/

100 ลิตร

ผสมรวมกับน�้าสะอาด 10 ลิตร รวม 50 บาท

ส่วนผสม : อัตราส่วน : ราคา (น�าข้อ 1+2+3 มาผสมกัน)

ต้นกล้วยหมักแล้ว 5 วัน 105 กิโลกรัม ราคา 232 บาท

วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เตรียมไว้ 121.70 กิโลกรัม ราคา 

1,309 บาท

น�าน�้าหมักจุลินทรีย์มาราด/ผสม–กิโลกรัม ราคา 50 

บาท

รวม 226.5 กิโลกรัม ราคา 1,591 บาท

อาหารหมักกิโลกรัมละ 7.02 บาท
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ขั้นตอนการผสมอาหารหมัก

1. น�าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากข้อ 2 มาเทรวมกัน ใช้

พลั่วผสมให้เข้ากัน แล้วเกลี่ยให้แผ่กว้างให้กองสูงไม่เกิน 25 

เซนติเมตร

2. น�าต้นกล้วยที่หมักแล้ว 4-7 วัน จากข้อ 1 มาเททับ

ข้างบน แล้วใช้พลั่ว/จอบ ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเกลี่ยกอง

อาหารที่ผสมแล้วแผ่ให้กว้าง ให้กองสูงไม่เกิน 25 เซนติเมตร

3. ใช้น�าจุลินทรีย์ 7 ชนิด ที่เตรียมไว้จากข้อ 3 มาราด

ให้ทั่ว เสร็จแล้วผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน น�าไปเป็นอาหารสัตว์ได้

เอกสารอ้างอิง

วิกฤตภัยแล้ง 2559 : เกษตรกรไทยจะหาทางออกอย่างไรดี. 2559. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://moneyhub.in.th/article/ 

       drought-crisis-2559, [เข้าถึงเมื่อ 26 สิงหาคม 2559].

วิกฤตภัยแล้ง 2559 ผ่านพ้นเริ่มสัญญานบวก. 2559. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: www.thaichamber.org/scripts/detail. 

       asp?nNEWSID=16969, [เข้าถึงเมื่อ 26 สิงหาคม 2559].

ส�านักนายกรัฐมนตรี. 2559. SMART FARMER รู้ไว้...ท�าได้จริง คัมภีร์ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: คอนเซ็พท์พริ้นท์. 225 หน้า.  

ทันที หรือเก็บใส่ถุง/ถังหมักต่อ (ปิดสนิทไม่ให้อากาศเข้า) แล้ว

ทยอยน�ามาให้สัตว์กินให้หมดภายใน 7 วัน หรือน�ามาตากให้

แห้งก่อนน�าไปเป็นอาหารสัตว์ก็ได้

ต้นทุน

ต้นทุนราคาอาหารสัตว์แบบประหยัดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 

1,591/266.5 เท่ากับ 7.02 บาท

ราคาอาหารไก่ส�าเร็จรูปปัจจุบันกิโลกรัมละ 17.10 บาท 

หรือขายปลีกกิโลกรัมละ 18 บาท
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นานานิวส์    

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) บูรณาการ

วิจัยด�าเนินการ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ

สุขภาพจากมะขามป้อม” เพื่อน�าประโยชน์ของมะขาม-

ป้อม ซึ่ง วว. ได้ศึกษาและรวบรวมสายพันธุ ์มาพัฒนาให้

มีผลขนาดใหญ่ เ น้ือมาก มีความเหมาะสมในการน�าไป

แปรรูปเป ็นผลิตภัณฑ ์ต ่างๆ และส ่งเสริมให ้มีการปลูก

มะขามป้อมพันธุ ์ดี เพื่อการน�าไปใช้ประโยชน์ให้เหมาะ-

สมในแต่ละอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง

มะขามป้อม  มีชื่อสามัญ  Indian gooseberry ชื่อ

วิทยาศาสตร์ Phyllanthus emblica Linn. อยู ่ในวงศ์ 

Euphorbiaceae เป็นสมุนไพรเจริญเติบโตได้ดีในที่โล่งแจ้ง

พบทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ในอดีตใช้เป็นยาอายุรเวท มีสรรพคุณแก้

หวัด ลดไข้ แก้ไอ ขับเสมหะ บ�ารุงร่างกายและอื่นๆ ปัจจุบัน

มีการพัฒนามะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป เป็นเครื่อง-

ส�าอาง และอาหารเพื่อสุขภาพต่างๆ จ�านวนมาก นอกจากนี้

ยั งมี การ ใช ้มะขามป ้อมในธุ รกิ จ เสริมความงาม และ

อุตสาหกรรมฟอกย้อมหนังอีกด้วย 

กองประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
      จากมะขามป้อม

ปัจจุบันวิถีการใช้ชีวิตประจ�าวันของเรานั้น มีความเร่งรีบและต้องผจญกับมลภาวะที่อยู่ล้อมรอบ 

อันเป็นที่มาซึ่งกระแสของการเสาะแสวงหาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค เพื่อน�าไปสู่การมีสุขอนามัย 

และพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
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 นานานิวส์    

ด้วยคุณสมบัติของมะขามป้อมท่ีอุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ  อันได้แก่  วิตามินซี  สารแทนนิน  พอลิฟีนอล ฟลา-

โวนอยด์  และสารออกฤทธิ์ชีวภาพอื่นๆ วว. น�ามาพัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีประโยชน์ทางโภชนาการ 

เหมาะกับผู้บริโภคทุกวัย  จ�านวน 5 ผลิตภัณฑ์  ได้แก่

มะขามป ้อมแช ่อิ่ มอบแห ้ ง   ลักษณะเป ็น สี

ธรรมชาติ รสชาติกลมกล่อม หวานน้อย มีอายุ

การเก็บรักษา ประมาณ 3-4 เดือน

มะขามป้อมลอยแก้ว  มีความสามารถเป็นสาร

ต้านอนุมูลอิสระ และมีปริมาณวิตามินซี มีอายุการ

เก็บรักษาประมาณ 3-4 เดือน ที่อุณหภูมิ 4 องศา-

เซลเซียส

มะขามป้อมแผ่น  มีความสามารถเป็นสารต้าน

อนุมูลอิสระ และมีปริมาณวิตามินซี อายุการเก็บ

รักษา 3 เดือน  ท่ีอุณหภูมิห้อง

กัมมี่มะขามป้อม  มีปริมาณวิตามินซี 30-36 

มิลลิกรัม/100 กรัม  และมีความสามารถเป็นสาร

ต้านอนุมูลอิสระ 65-70% มีอายุการเก็บรักษา 

3-4 เดือน

น�้าไซเดอร์มะขามป้อม  เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบพร้อม

ดื่มแบบพาสเจอไรส์ รสชาติกลมกล่อม หวานน้อย มี

ปริมาณวิตามินซี 68 มิลลิกรัม/100 กรัม และมีความ

สามารถเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ 55-57% มีอายุการเก็บ

รักษา 1 เดือน ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส

1

2

3

4

5
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ผลิตภัณฑ์เวชส�ำอำงจำก

สำรสกัดมะขำมป้อมส�ำหรับผิว

นอกจากการน�ามะขามป้อมมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์

อาหารเพื่อสุขภาพดังกล่าวแล้ว วว. ยังได้น�าสารสกัด

จากมะขามป้อม ต่อยอดงานวิจัยพัฒนาเป็นเวชส�าอาง

และผลิตภัณฑ ์ เพื่ อสุขอนามัยส ่วนบุคคล ภายใต ้ชื่ อ

ผลิตภัณฑ์ Emsoftra® ซึ่งมี 3 กลุ ่ม คือ ผลิตภัณฑ์

ส�าหรับผิว ผลิตภัณฑ์ส�าหรับผม และผลิตภัณฑ์ส�าหรับ

ช ่องปาก  จ�านวน 16 ผลิตภัณฑ ์  โดยมีจุด เด ่นของ

ผลิตภัณฑ์โดยรวม  คือ  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมของสาร

จะเห็นได้ว่า ท่ามกลางความก้าวล�้าของเทคโนโลยีที่

เจริญรุดหน้าอย่างไม่หยุดยั้งน้ัน ผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยและ

พัฒนาของ วว. ดังกล่าว นับเป็นความส�าเร็จอีกอันหนึ่งที่เป็น

รูปธรรม ในการน�าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม (วทน.) มาผสมผสานกับภูมิปัญญาดั้งเดิม 

พัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ดีต่อสุขภาพ และมีแนวโน้ม

ที่จะเป ็นสินค ้าส�าหรับการผลิตในเชิงพาณิชย ์ สร ้างงาน

สร้างเงิน ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยต่อไป  

วว. พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากมะขามป้อมสู่เชิงพาณิชย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่กองการตลาด  ส�านักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  วว.

โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300  E-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

สกัดผลมะขามป้อมและสารสกัดผลมะแขว่นในสัดส่วนที่

เหมาะสม เพื่อเพิ่มฤทธ์ิชีวภาพของสมุนไพรให้แก่ผลิตภัณฑ์ 

ได้แก่ ฤทธิ์ต ้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส

ในกระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานิน ฤทธ์ิต้านจุลินทรีย์ และ

ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ท�าให้มีคุณสมบัติโดดเด่นและแตกต่าง

จากผลิตภัณฑ์ท้องตลาด สนองความต้องการของผู ้บริโภค

ในด้านที่เกี่ยวกับการบ�ารุงผิว บ�ารุงผม ต้านจุลินทรีย์และ

ต้านการอักเสบ นอกจากน้ี ฤทธ์ิต้านการอักเสบที่ดีของสาร

สกัดสมุนไพรยังช่วยให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะกับผิวแพ้ง่าย

ผลิตภัณฑ์เวชส�ำอำงจำก

สำรสกัดมะขำมป้อมส�ำหรับผม

ผลิตภัณฑ์เวชส�ำอำงจำก

สำรสกัดมะขำมป้อมส�ำหรับช่องปำก



ว่าด้วยเร่ือง แดด สีด�ำ และความร้อน

ดร.นฤมล รื่นไวย์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

35  หมู่ที่ 3  เทคโนธานี  ต�าบลคลองห้า  

อ�าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120

เรามาค้นคว้าหาค�าตอบกันนะคะ 

สีด�าเป็นสีที่มีแต่สีด�าล้วนๆ ไม่รวมสีอื่นเข้าไว้ดังเช่นสี

ขาว ซึ่งรวมสีทั้งหมด 7 สี เข้าไว้ในสเปกตรัมแสงสีขาว ได้แก่ 

ม่วง คราม น�า้เงิน เขียว เหลือง แสด และแดง ความยาวคลื่น

ของสเปกตรัมแสงที่มองเห็นได้นี้ จะอยู่ในช่วงระหว่าง 400-700 

นาโนเมตร การท�างานของพลังงานแสงนี้ ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น 

ถ้าวัตถุที่เราเห็นเป็นสีแดง นั่นหมายถึงว่า วัตถุสีแดงนั้นสะท้อน

ความยาวคลื่นของสีแดงออกมา (ระหว่าง 620-750 นาโนเมตร) 

และดูดซับความยาวคลื่นของสีอื่นๆ ที่เหลือ ยิ่งวัตถุดูดซับแสง

ได้มากเท่าใด ก็จะดูดซับพลังงานความร้อนไว้ได้มากยิ่ง

ขึ้น ส�าหรับสีด�านั้น ดูดความร้อนได้มากกว่าสีอื่นๆ นั่น

เป็นเพราะสีด�าดูดซับแสงได้มากกว่า และพลังงาน

แสงน้ันได้เปลี่ยนแปลงกลายเป็นพลังงานความ

ร้อน ซึ่งให้ความร้อนออกมา แสงจะถูกดูดซับ

หรือสะท้อนมาจากวัตถุสิ่งของต่างๆ

เช่น วัตถุสีฟ้าก็จะสะท้อนแสงสีฟ้า และดูดซับสีต่างๆ ไว้ใน

ตัววัตถุนั้นๆ ส่วนสีขาวก็จะสะท้อนแสง และดูดซับสีได้เพียง

เล็กน้อย ซึ่งตรงกันข้ามกับสีด�า ที่ดูดซับแสง

ต่างๆ ไว้ได้มากกว่า ท�าให้ผลิตพลังงานความ

ร้อนออกมามากกว่า และไม่สะท้อนแสงใดๆ 

ออกมาเลย จึงท�าให้ดูดซับความร้อนไว้ได้

มากที่สุด

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฉบับนี้ ขอน�าค�าถามของเด็กๆ มาตอบเพื่อเป็นความรู้รอบตัวส�าหรับ

เด็กๆ นะคะ มีน้องๆ จากโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ เขียนเข้ามาถาม

ในเรื่องคล้ายๆ กัน คือ เด็กหญิงนาขวัญ หลงสกุล เขียนถามมาว่า 

“ท�าไมสีด�าจึงดูดความร้อน” กับ เด็กหญิงจีระนันท์ ดงเย็น หรือ น้อง

พลอย เขียนถามมาว่า “ท�าไมคนตากแดดถึงด�า”  และยังมีอีก 1 ค�าถาม

ท่ีเก่ียวข้อง คือ “ท�าไมเราต้องทาครีมกันแดด ถ้าไม่อยากเป็นมะเร็ง

ผิวหนัง” ซึ่งเป็นค�าถามของเด็กหญิงวรรณกมล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 

จากโรงเรียนจิตรลดา 
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 เยี่ยมโต๊ะ บก.    



ส่วนค�าถามที่ว่า “ท�าไมคนตาก

แดดถึงด�า” ค�าตอบนั้นอยู่ที่ เมลานิน 

ซึ่งคือ เม็ดสีในผิวหรือผมของคนเรา ที่

เป็นองค์ประกอบส�าคัญว่าจะท�าให้คนๆ 

นี้ มีผิวขาว ผิวคล�า้ หรือผิวด�า เมื่อเราอยู่

กลางแดดเป็นเวลานานๆ ผิวหนังของคนเรา

เป็นสิ่งมีชีวิต เม่ือได้รับแสงแดดก็จะท�าปฏิกิริยา

ด้วยการสร้างเม็ดสีเมลานินเพิ่มมากข้ึน และท�าให้ผิวคล�้าขึ้น 

ทั้งนี้ การสร้างเม็ดสีเมลานินนี้ เป็นกลไกเพื่อปกป้องผิวหนังไม่

ให้ได้รับอันตรายจากรังสีอัลตราไวโอเลตที่แผ่ออกมาจากดวง

อาทิตย์ อัลตราไวโอเลตนี้นับเป็นสิ่งอันตรายที่เราต้องคอยระวัง 

เนื่องจากมันอาจท�าลาย DNA และท�าให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้

ส ่วนค�าถามเก่ียวกับครีมกันแดดและมะเร็งผิวหนัง

นั้น ตามท่ีเราทราบกันดีว่า รังสีอัลตราไวโอเลตในแสงแดด

สามารถท�าลายเซลล์เม็ดสีในผิวหนังคนเราได้ ท�าให้เกิดเนื้อ

ร้ายบนผิวหนังและเยื่อบุ  เนื่องจากความผิดปกติของการ

เจริญเติบโต และการแบ่งเซลล์ของผิวหนังและเย่ือบุ  โดยรังสี

อัลตราไวโอเลตท่ีท�าลายเซลล์เม็ดสีน้ันมีหลักๆ คือ UVA และ 

UVB รังสี UV-A สามารถทะลุทะลวงลงสู่ผิวหนังชั้นล่างได้ 

ท�าลายเนื้อเยื่อและ DNA ของเซลล์ผิวอันเป็นสาเหตุให้ผิวหนัง

เหี่ยวย่น มีริ้วรอย ดูแก่ก่อนวัย ส่วน UV-B นั้นสามารถทะลุ

ถึงชั้นหนังก�าพร้าเท่านั้น ดังนั้น อาการผิวไหม้จากแดดเผาจึง

เกิดจากผลของรังสียูวีบี ด้วยเหตุน้ี ผู้ท่ีต้องท�างานกลางแดด 

เล่นกีฬากลางแจ้ง ชอบอาบแดด จึงมีความเส่ียงสูงต่อการเกิด

มะเร็งผิวหนัง บุคคลกลุ่มเสี่ยงเหล่าน้ี จึงจ�าเป็นต้องทาครีม

หรือโลชันกันแดดเพื่อป้องกัน ซึ่งความสามารถในการป้องกัน

ของครีมหรือโลชันกันแดดนี้ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติในการปกป้อง

ผิวจากรังสี UV ด้วยการดูดซับรังสี  หรือป้องกันแสง UV ไม่

ให้ผ่านเข้าไปถึงช้ันผิว หรือท�าให้รังสี UV แตกกระจายออกไป 

เพื่อไม่ให้เข้าท�าร้ายผิวโดยตรง การทาครีมกันแดด จะต้องทา

ก่อนออกไปสู่แสงแดดราวๆ 20-30 นาที โดยต้องเลือกค่าการ

ป้องกันของครีมกันแดดจากค่าที่เรียกว่า SPF ซึ่งย่อมาจาก Sun 

Protection Factor ซึ่งค�านวณจากปริมาณจากการป้องกันรังสี 

UVB ถ้าเราดูที่ฉลากจะพบว่า มีการก�าหนดค่าให้ SPF เหล่านี้ 

เช่น SPF15 หมายถึง ป้องกันผิวจากการไหม้ได้ 15 เท่า ได้แก่

การที่หากเราออกไปอยู่กลางแดดโดยไมได้ทาครีมกันแดดแล้ว 

ผิวไหม้ภายใน 20 นาที ถ้าหากทาครีมกันแดด SPF15 แล้ว 

เราจะอยู่กลางแดดได้นานขึ้น โดยไม่ถูกแสงแดด

ท�าลายผิว เป็น 15 เท่าของ 20 นาที อย่างไร

ก็ตาม การเลือกใช้ครีมกันแดดต้องพิจารณา

ให้เหมาะกับสภาพผิวของแต่ละคน ครีม

กันแดดที่ค่า SPF สูงใช่ว่าจะดีส�าหรับทุกคน 

เพราะบางคนอาจแพ้สารที่อยู่ในครีมกันแดด 

ท�าให้เกิดความระคายเคือง หรือทาแล้วมันเยิ้ม

เกินไป จนดูไม่สวย

เมื่อรู ้ดังนี้แล้ว ก็ขอให้ทุกท่านระวังในการออกไปสู ่

แสงแดด โดยเฉพาะแสงแดดที่จัดจ้า เป็นเวลานานๆ อย่า

ลืมป้องกันตนเองด้วยการปกป้องผิวของเราด้วย ท้ังในเรื่อง

ของการลดริ้วรอยเหี่ยวย่นที่ เกิดขึ้นจากการท�าลายเซลล์

ผิวหนัง และที่ร้ายแรงคือ ป้องกันมิให้เกิดมะเร็งผิวหนัง ซึ่ง

เป็นเรื่องส�าคัญของประเทศในเขตร้อนช้ืน มีแสงแดดจัดอย่าง

ประเทศไทย 
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