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บทความทุกเรื่องที่ลงพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนตัว

ของผู้เขียนบทความโดยเฉพาะ วว. จะไม่ขอรับผิดชอบแต่ประการใด
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พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์บริษัท ธรรมสาร จำากัด 0 2221-0374, 0 2224-8207

  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับนี้ คือฉบับ

สุดท้ายของปีที่ 32 ฉบับที่ 4 และจะเป็นฉบับสุดท้ายของวารสาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อยู่ ในรูปแบบสิ่งพิมพ์หรือฉบับ

กระดาษ แต่เรากำาลังจะปรับเป็นฉบับออนไลน์ ที่ท่านผู้อ่านสามารถ

อ่านได้จากหน้าจอต่างๆ เราหวังว่า การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำา

เสนอนี้ จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่านมากขึ้น ทั้งในแง่ของความ

สะดวก รวดเร็ว และการเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลาที่มีการเชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ต

 ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับนี้ ตรงกับ

วาระวันที่ 5 ธันวาคม เราจึงขอนำาท่านไปพบกับเรื่องราวของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ผู้ซึ่งได้รับพระสมัญญานามว่าเป็น “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม” ซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์

ที่ชัดเจนที่สุด ของพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่พระองค์ทรงริเร่ิม

บุกเบิกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎร 

 นอกจากนั้น ยังมีเรื่องเด่นที่น่าสนใจท้ังในแวดวงเทคโน-

โลยีสารสนเทศ ได้แก่ Chatbot กับภาคธุรกิจ ส่วนบทความที่เป็น

ประโยชน์และเกี่ยวข้องกับการวิจัย ได้แก่ การวิจัยเชิงแปลความ

คืออะไร และ ถ่านหอมจากเปลือกผลไม้ จากโครงการจัดการขยะ

ชุมชนอย่างยั่งยืนด้วย วทน. ซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์ ดร.เรวดี อนุ-

วัฒนา นักวิจัยรางวัล Gold Award ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่ง

ชาติ 2560

 กองบรรณาธิการหวังว่า เรื่องราวต่างๆ ในวารสาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มาก

ก็น้อย หากท่านผู้อ่านท่านใด มีข้อเสนอแนะ หรือต้องการช้ีข้อ

บกพร่อง หรือ ต้องการให้คำาแนะนำาเพื่อการปรับปรุงแก้ไข ก็ขอ

เชิญส่งข้อคิดเห็นของท่านมาได้ยังอีเมล editor@tistr.or.th กอง

บรรณาธิการของเรายินดีที่จะรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้อ่าน และนำา

ไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการ

จัดทำาที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านอย่างแท้จริง   

    ดร. นฤมล รื่นไวย์

              editor@tistr.or.th

จากกองบรรณาธิการ



	 จากพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ข้างบนนี้	 เป็นหลักฐานเชิง

ประจักษ์อีกประการหน่ึงว่า	พระมหากษัตริย์รัชกาลที่	9	ของชาวไทยทรงมีความสนพระราชหฤทัยด้านส่ิงแวดล้อมมานาน	จวบจน

สิ้นรัชสมัยของพระองค์	 ด้วยพระราชประสงค์ที่ทรงมุ่งม่ันในการพัฒนาประเทศ	พระองค์จึงทรงก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาขึ้น	ด้วย

เหตุผลดังพระราชด�ารัสดังนี้	คือ	

       “อาจมีบางคนไม่เข้าใจว่า ท�าไมจึงสนใจเรื่องชลประทาน หรือเรื่องป่าไม้  จ�าได้เมื่อ 10 ขวบ ที่โรงเรียน
มีครูคนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้ตายไปแล้ว สอนเรื่องวิทยาศาสตร์ เรื่องการอนุรักษ์ดิน แล้วให้เขียนว่า ภูเขาต้องมี
ป่าไม้ ไม่อย่างนั้นเม็ดฝนลงมาแล้วจะชะดินลงมาเร็ว ท�าให้ไหลตามน�า้ไป ไปท�าความเสียหาย ดินหมดจาก
ภูเขา เพราะไหลตามสายน�้าไป ก็เป็นหลักของป่าไม้ เรื่องการอนุรักษ์ดิน และเป็นหลักของชลประทาน
ที่ว่า ถ้าเราไม่รักษาป่าไม้ข้างบน จะท�าให้เดือดร้อนตลอด ตั้งแต่ดินบนภูเขาจะหมดไป กระทั่งการที่จะมี
ตะกอนลงมาในเขื่อน มีตะกอนลงมาในแม่น�า้ ท�าให้น�้าท่วมนี่นะ เรียนมาตั้งแต่อายุ 10 ขวบ”

พระราชด�ารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร
25 กันยายน 2512

ดร.นฤมล รื่นไวย์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

35 หมู่ที่ 3 ต�าบลคลองห้า อ�าเถอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร  

พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5
    ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560



เหมาะสมเพื่อให้โครงการนั้น	ๆ	ด�าเนินการได้อย่างรวดเร็ว	และ

มีประสิทธิภาพสูงสุด	ทั้งนี้	 มูลนิธิชัยพัฒนาสามารถด�าเนินการ

ได้	 เน่ืองจากอยู่ในฐานะนิติบุคคลและเป็นองค์กรสาธารณกุศล

ที่มีภารกิจด�าเนินงานประสานกับการพัฒนาประเทศของภาครัฐ	

พระองค์ได้ทรงมีพระราชด�ารัส	ที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ของการ

ก่อตั้งไว้	คือ		

....................”มูลนิธิชัยพัฒนา มิได้มีหน้าที่โดยตรงท่ีจะ

บรรเทาทุกข์แก่ประชาชนให้มีกิน ให้สามารถที่จะด�าเนิน

ชีวิตที่สร้างสรรค์ โดยช่วยในการให้มีส่ิงที่เป็นอุปกรณ์ หรือ

จะเป็นส่ิงที่ เป ็นปัจจัยให้สามารถท่ีจะท�าการท�ามาหากิน

โดยมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับโครงการในด้าน

การเกษตรก็ได้ท�ามาก และในด้านเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมก็ได้

ท�า เพื่อที่จะให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดเป้าหมายก็คือ

ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ ซึ่งถือว่าเป็นชัยชนะ”.....

..................................

(พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย-

เดช บรมนาถบพิตร  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2538)

 

	 	 จะเห็นว่า	งานบางด้านของมูลนิธิชัยพัฒนา	

ได้มุ่งเน้นเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม	โดยพระองค์ท่านทรงมุ่งหวัง

ให้ประชาชนไทย	มีความตระหนักในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า	ไม่สิ้นเปลือง	สูญหาย	ดังพระราชด�ารัสที่ว่า	

..........................“งานของมูลนิธิชัยพัฒนาน้ันต้องท�าเร็ว คิด

เร็ว แก้ปัญหาเร็ว ... เรื่องเช่นน้ีไม่อาจท�าได้ในระบบระเบียบ

ของทางราชการ เน่ืองจากราชการมีขั้นตอน ระเบียบแบบแผน

ที่ยุ่งยากพอสมควร จะไม่ทันกับเวลาและปัญหาที่ต้องใช้ความ

รวดเร็ว ... มูลนิธิฯ ด�าเนินการเป็นตัวอย่างก่อน หากรัฐบาล

เห็นสมควรว่ามีประโยชน์ก็น�าไปท�าต่อ หรือจะน�าแบบอย่างไป

ทดลองที่อื่นก็ได้...................................

(พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย-

เดช บรมนาถบพิตร วันที่ 11 กรกฎาคม 2539)

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

บรมนาถบพิตร	ทรงก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา	 โดยมีการด�าเนิน

งานที่เป็นไปตามแนวพระราชด�าริ	 ซึ่งเน้นกิจกรรมเพื่อการ

พัฒนาที่ไม่ซ�้าซ้อนกับแผนงาน	 โครงการของรัฐที่มีอยู่แล้ว	แต่

เป็นกิจกรรมที่มาเสริมการพัฒนาของภาครัฐ	 และเน้นให้เกิด

ความรวดเร็ว	สมบูรณ์	ครบวงจร	และสามารถปรับเปล่ียนให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที	 	 ท�าให้เกิดความ

คล่องตัว	 โดยไม่ผ่านกระบวนการพิจารณาหลายข้ันตอนเหมือน

ภาครัฐ	ซึ่งอาจเป็นไปอย่างค่อนข้างล่าช้า	หรือบางครั้งภาครัฐ

อาจเกิดปัญหาไม่สามารถแปลงงบประมาณได้	 หรือไม่ได้ตั้ง

งบประมาณไว้	หรืองบประมาณไม่เพียงพอ	นอกจากนั้น	บาง

ครั้ง	การด�าเนินงานอาจถูกจ�ากัดด้วยเงื่อนไขของระเบียบต่างๆ	

หรือต้องยืดเวลาออกไปจนกว่าจะได้งบ	ท�าให้โครงการล่าช้าไป	

เป็นต้น	 ในกรณีเช่นน้ีมูลนิธิชัยพัฒนาจะได้ช่วยเหลือตามความ
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..........................“ทุกวันน้ี ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อม

มูล ท้ังทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล ซึ่งเราสามารถ

น�ามาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ และเสถียรภาพอันถาวร

ของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี ข้อส�าคัญ เราต้องรู้จักใช้ทรัพยากร

นั้นอย่างฉลาด คือไม่น�ามาทุ่มเทใช้ให้เปลืองไปโดยไร้ประโยชน์ 

หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หากแต่การระมัดระวังใช้ด้วยความ

ประหยัดรอบคอบ ประกอบด้วยความคิดพิจารณาตามหลัก

วิชา เหตุผล และความถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งถึงประโยชน์

แท้จริงท่ีจะเกิดแก่ประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอัน

ยืนยาว”........................

(พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงาน

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2529)

	 ตลอด	70	ปีท่ีผ่านมา	พวกเราพสกนิกรชาวไทย	จึง

ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรม-

นาถบพิตร	ทรงงานอย่างไม่เคยว่างเว้น	พระองค์เสด็จไปทั่ว

ประเทศไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทุรกันดารยากล�าบากเพียงใด	และ

หนึ่งในพระราชกรณียกิจส�าคัญนั้นคือ	การสร้างความตระหนัก

ในการรู้รักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	 เช่น	 โครงการ

เกษตรกรรมท่ีไม่ท�าลายดิน	ไม่ท�าลายป่า	 ไม่ท�าลายแหล่งต้นน�้า

ตามธรรมชาติ	พระองค์ทรงสร้างแนวคิดและทฤษฎีด้านการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน	 โดยท่ีโครงการพัฒนาประเทศทั้งหลายจะ

ต้องเกื้อกูลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อย่างเคร่งครัด	 ส่ิงหน่ึงที่เห็นเป็นรูปธรรม	 คือ	 การอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้	 ซ่ึงมีความส�าคัญและมีผลกระทบต่อทรัพยากร

น�้าและดิน	รวมท้ังปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	ซึ่งในระยะหลังๆ	

มานี้	 ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างมีแนวโน้มค่อนข้างจะ

รุนแรง	 เช่น	 ในเรื่องของน�้าท่วมฉับพลัน	 อันเกิดจากน�้าป่าไหล

หลาก	หรือการพังทลายสึกกร่อนของดิน	ท�าให้เกิดผลเสียกับ

การเกษตรและต่อเนื่องไปยังความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจและ

คุณภาพการใช้ชีวิตของประชาชน

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

บรมนาถบพิตร	ทรงมีพระราชด�าริเกี่ยวกับโครงการด้านสิ่ง-

แวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากมาย		 โดยเรา

สามารถมองได้เห็นจากพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริด้านสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญของพระองค์	ได้แก่

•	 หลักการ	“น�้าดีไล่น�้าเสีย”	

•	 หลักการบ�าบัดน�้าเสียด้วยผักตบชวา	

•	 ทฤษฎีการบ�าบัดน�้าเสียด้วยการผสมผสาน

ระหว่างพืชน�้ากับระบบการเติมอากาศ	

•	 ทฤษฎีการบ�าบัดน�้าเสียด้วยระบบบ่อบ�าบัด

และวัชพืชบ�าบัด	

•	 “กังหันน�้าชัยพัฒนา”		

•	 การก�าจัดน�้าเสียโดยวิธีธรรมชาติ

•	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมา

จากพระราชด�าริ

 

  หลักการ “น�้าดีไล่น�า้เสีย”

 

		 คือการใช้หลักการธรรมชาติมาช่วยแก้ปัญหา	 ใน

ลักษณะของการใช้น�้าที่มีคุณภาพดีช่วยผลักดันน�้าเน่าเสียออก

ไปและช่วยให้น�า้เน่าเสียมีสภาพเจือจาง	(dilution)	ลง		โดยใช้

หลักการตามธรรมชาติแห่งแรงโน้มถ่วงของโลก	(gravity	flow)		

ในการไล่น�้าเสีย	จะมีการผันน�้าจากแม่น�้าเจ้าพระยา	หรือจาก

แหล่งน�้าภายนอกส่งไปตามคลองต่างๆ	 เช่น	 คลองบางเขน	

คลองบางซื่อ	คลองแสนแสบ	คลองเทเวศร์	หรือคลองบางล�าภู	

เป็นต้น		ท�าให้น�้าไหลเวียนไปตามล�าคลองได้ตลอดตามปริมาณ

ที่เหมาะสม	ก็จะสามารถเจือจางและไล่สิ่งโสโครกที่ปะปนอยู่ใน

น�้าให้ออกไปได้บ้าง

  หลักการบ�าบัดน�า้เสียด้วยผักตบชวา

 

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

บรมนาถบพิตร	ทรงเล็งเห็นว่าบึงและหนองต่างๆ	ในธรรมชาติ	

สามารถใช้เป็นแหล่งบ�าบัดน�้าเสียได้	ขณะเดียวกันก็ใช้วิธีทาง

ธรรมชาติในการปรับปรุงคุณภาพของน�า้ในแหล่งน�้าต่างๆ	 เหล่า

นั้น	 เช่น	 โครงการบึงมักกะสันอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	มี

หลักการบ�าบัดน�้าเสีย	ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาโดยการกรอง

น�้าเสียด้วยผักตบชวา	พระองค์ทรงมีพระราชด�ารัสดังนี้	

......................“บึงมักกะสันนี้ ท�าโครงการที่เรียกว่าแบบคนจน 

โดยใช้หลักว่าผักตบชวาที่มีอยู ่ทั่วไปนั้น เป็นพืชดูดความ

โสโครกออกมาแล้วก็ท�าให้น�้าสะอาดขึ้นได้ เป็นเครื่องกรอง

ธรรมชาติใช้พลังงานแสงอาทิตย์และธรรมชาติของการเติบโต

ของพืช”…………………………
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	 พระองค์ทรงใช ้หลักการของการท�างานร ่วมกัน

ระหว่าง	 สาหร่าย	 (algae)	 แบคทีเรีย	 และผักตบชวา	 โดย

สาหร่ายกับแบคทีเรียจะเป็นกลไกในการเติมออกซิเจนในน�้า	

และดึงเอาคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช	้ออกซิเจนในน�า้จะช่วยย่อย

สลายน�้าเสียขณะท่ีรากและต้นผักตบชวาจะช่วยดูดซับสารพิษ

และโลหะหนักในน�า้	

  ทฤษฎีการบ�าบัดน�้าเสียด้วยการผสมผสานระหว่างพืชน�้า

  กับระบบการเติมอากาศ

 

	 โครงการน้ี	 มีการริเริ่มด�าเนินการข้ึนในหนองหาร

จังหวัดสกลนคร	 เน่ืองด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตรทรงห่วงใยในปัญหาน�้าเน่าเสีย

ที่เกิดขึ้นในหนองหาร	ซึ่งเป็นแหล่งรับน�้าเสียจากครัวเรือนใน

เขตเทศบาลเมืองสกลนคร	พระองค์จึงทรงพระราชทานแนว

พระราชด�าริทฤษฎีการบ�าบัดน�้าเสียด้วยการผสมผสานระหว่าง

พืชน�้ากับระบบการเติมอากาศ	 	 	ซึ่งเป็นวิธีการบ�าบัดน�้าเสีย

ด้วยวิธีธรรมชาติในพื้นท่ี	84.5	 ไร่	 โดยการจัดสร้างบ่อดักสาร

แขวนลอย	ปลูกต้นกกอียิปต์เพื่อใช้ดับกลิ่น	และปลูกผักตบชวา

เพื่อดูดสิ่งโสโครกและโลหะหนัก	

  ทฤษฎีการบ�าบัดน�้าเสียด้วยระบบบ่อบ�าบัดและวัชพืช

  บ�าบัด 

 ทฤษฎีน้ีได้มีการด�าเนินการในลักษณะของโครงการ

วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระ-

ราชด�าริ	ณ	 ต�าบลแหลมผักเบี้ย	 อ�าเภอบ้านแหลม	 จังหวัด

เพชรบุรี	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

บรมนาถบพิตร	ทรงตระหนักถึงปัญหาภาวะมลพิษที่เกิดขึ้นใน

ชุมชนเมือง	อันเน่ืองมาจากการขาดระบบบ�าบัดน�้าเสียและการ

ก�าจัดขยะมูลฝอยที่ดีและมีประสิทธิภาพ	โครงการนี้จึงเปรียบ

เสมือนโครงการน�าร่องท่ีพระองค์ทรงทดลองวิธีการบ�าบัดน�้า

เสีย	ก�าจัดขยะมูลฝอยและการรักษาสภาพป่าชายเลนด้วยวิธี

ธรรมชาติในพื้นที่	1,135	ไร่

  กังหันน�้าชัยพัฒนา  

	 ในปี	 พ.ศ.	 2531	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-

มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ทรงมีพระราชด�าริและ

พระราชทานรูปแบบให้มีการประดิษฐ์	 “กังหันน�้าชัยพัฒนา”	

ขึ้น	ด้วยพระราชประสงค์เพื่อการบ�าบัดน�้าเสียโดยทฤษฎีการ

เติมอากาศ	 เนื่องจากทรงตระหนักถึงสภาวะมลภาวะทางน�้าท่ี

มีความรุนแรงขึ้นทุกที	 	 กังหันน�้าชัยพัฒนาจึงเป็นเครื่องกลที่ใช้

ในการเติมอากาศ	เพิ่มออกซิเจนในน�า้	เพื่อบ�าบัดน�้าเสีย	ด้วยวิธี

นี้	อากาศจะละลายในน�้าเพ่ือเร่งการเจริญเติบโตและการเพาะ-

ตัวอย่างรวดเร็วของแบคทีเรียจนมีจ�านวนมากพอที่จะท�าลาย

ส่ิงสกปรกในน�้าให้หมดส้ินไปโดยเร็ว	กังหันน�้าชัยพัฒนาเป็น

รูปแบบสิ่งประดิษฐ์ที่เรียบง่าย	ประหยัด	 เหมาะที่จะใช้ในการ

บ�าบัดน�้าเสีย	ทั้งที่เกิดจากแหล่งชุมชนและแหล่งอุตสาหกรรม	

แนวทางการพัฒนากังหันน�้าชัยพัฒนา	 เป็นไปในแบบ	“ไทยท�า

ไทยใช้”	และทรงพัฒนารูปแบบมาจาก	“หลุก”	ซึ่งเป็นอุปกรณ์

วิดน�้าเข้านาอันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านไทย		การประดิษฐ์คิดค้น

นี้ด�าเนินการภายใต้มูลนิธิชัยพัฒนาด้วยพระองค์ทรงมุ่งหวังที่
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จะช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการบรรเทาน�้าเน่าเสียอีก

ทางหนึ่งด้วย			ปัจจุบันได้มีการน�าไปใช้งานทั่วประเทศ		

  การก�าจัดน�้าเสียโดยวิธีธรรมชาติ

     

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

บรมนาถบพิตร	ทรงมีพระราชด�าริให้ท�าการศึกษาทดลองวิจัย

ในการน�าปลาน�้าจืดมาช่วยในการบ�าบัดน�้าเสีย	ผลการทดลอง

พบว่า	ปลาบางสกุลมีอวัยวะพิเศษในการหายใจ	เช่น	ปลากระดี่

ปลาสลิด	จึงเหมาะแก่การเลี้ยงในน�้าเสีย	 	นอกจากน้ัน	ปลา

ดังกล่าวน้ียังกินสารอินทรีย์	 จึงช่วยลดมลภาวะในแหล่งน�้าได้		

เป็นวิธีบ�าบัดน�้าเสียที่มีต้นทุนต�่า	และสามารถเพิ่มผลผลิตสัตว์

น�้าได้อีกทางหนึ่ง	

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราช-

  ด�าริ

 จากพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมิน-

ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 เม่ือคราวที่เสด็จ

พระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต�าบลห้วยทราย	 เมื่อวันที่	

5	 เมษายน	พ.ศ.	2526	 	พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นความ

เสื่อมโทรมของพื้นที่โดยรอบพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน	ที่มีแต่

ความแห้งแล้งและดินเสื่อมโทรมอย่างรุนแรง	ที่ว่า	“หากปล่อย

ทิง้ไว้ จะกลายเป็นทะเลทรายในทีส่ดุ”	จากพระราชปรารภของ

พระองค์	ท�าให้มีการจดัตัง้	“ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทรายอนั

เนือ่งมาจากพระราชด�าริ”	ขึน้	โดยมกีองก�ากับการที	่1	กองบังคบั

พเิศษ	ต�ารวจตระเวนชายแดนเป็นผู้ดแูลศนูย์ศึกษาฯ	แห่งนี้

	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย	ฯ	 ได้ประสานงาน

ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	 ในพื้นท่ี	ด�าเนินการพัฒนาใน	4	ด้าน

หลัก	คือ

1. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	วิธีการที่ใช้	

คือ	

 - การปลูกหญ้าแฝก	 	แบ่งการปลูกเป็น	2	 ลักษณะ

คือ	 	ปลูกขวางตามแนวระดับบนพื้นท่ีลาดชัน	 เพื่อช่วยชะลอ

ความเร็วของกระแสน�า้ที่ชะล้างหน้าดิน		และปลูกเพื่อทลายดิน

ที่แข็งเป็นดานให้สามารถใช้ประโยชน์ได้

          - การสร้างความชุ่มชื้น	โดยการสร้างฝายแม้ว	(check	

dam)	 	 ได้แก่การน�าวัสดุตามธรรมชาติหรือท่ีมีอยู่ในพื้นที่มาใช้

ปิดกั้นทางน�้า	 ร่องเขาและพื้นท่ีท่ีมีความลาดชันซึ่งอยู่ตอนบน

ของภูเขาเพื่อช่วยชะลอการไหลของน�้าให้ช้าลงและดักตะกอน

ไว้	 และการท�าคันดินซึ่งสามารถท�าได้	 2	ลักษณะคือ	คันดิน

กั้นน�้า	 (terracing)	 เป็นการสร้างคันดินขวางพื้นท่ีลาดเอียง	 ใน

บริเวณที่ราบเชิงเขา	 เพื่อเก็บกักน�้าไว้ในพื้นท่ี	 และคันดินเบน

น�้า	(diversion)	เป็นการขุดดินให้เป็นร่องหรือบางส่วนยกระดับ

คันดินให้สูงขึ้นเพื่อเชื่อมต่อกับคันดินกั้นน�้า	 เมื่อมีฝนตกและ

ปริมาณมาก	น�้าจะสามารถไหลกระจายได้อย่างทั่วถึง	 	คันดิน

ทั้งสองแบบยังสามารถใช้เป็นถนนสัญจรไปมา	และเป็นแนว

ป้องกันไฟป่าได้อีกด้วย

											-	การฟื้นฟูสภาพป่าไม	้ โดยอาศัยแนวคิดเพื่อเพิ่มที่

อยู่อาศัยให้แก่สัตว์ป่า	และปลูกป่าให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ซึ่ง

ด�าเนินการใน	5	ลักษณะคือ	

	 ก.	ปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง	 คือ

การปลูกไม้โตเร็ว	 ไม้ดั้งเดิม	 และไม้เศรษฐกิจหรือไม้ผล	 ซึ่ง

จะให้ประโยชน์คือ	 ไม้โตเร็วจะช่วยพัฒนาและสร้างหน้าดิน

ขึ้นใหม่	 และสามารถน�าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้	 ไม้ดั้งเดิมเป็น

พันธุ์ที่มีความแข็งแรงและทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ	ส่วนไม้

เศรษฐกิจหรือไม้ผลเพื่อน�าไม้ไปใช้ในอนาคต	และไม้เหล่านี้ยังมี

ประโยชน์ในแง่ของการช่วยอนุรักษ์ดินและน�้า	ช่วยสร้างความ

ชุ่มชื้นให้กับพื้นที่	ดังพระราชด�ารัสว่า	“...การปลูกป่า 3 อย่าง 

แต่ให้ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งได้ไม้ผล ไม้สร้างบ้าน และไม้ฟืนนั้น 

สามารถให้ประโยชน์ได้ถึง 4 อย่าง คือ นอกจากประโยชน์ในตัว

เองตามชื่อแล้ว ยังสามารถให้ประโยชน์อันที่ 4 ซึ่งเป็นข้อส�าคัญ 

คือ สามารถช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน�า้ล�าธารด้วย...”

	 ข.	 ระบบภูเขาป่า	 คือการใช้พลังงานแสง

อาทิตย์สูบน�้าจากอ่างเก็บน�้าข้ึนไปใส่ถังพักน�้าที่ก่อสร้างไว้บน

ภูเขา	แล้วปล่อยให้น�้าล้นไหลกระจายไปตามพ้ืนที่โดยรอบถัง
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พักน�้า	ซึ่งจะปลูกต้นไม้ไว้รอบๆ	พื้นที	่	ท�าให้พันธุ์ไม้มีอัตราการ

รอดตายค่อนข้างสูง	เป็นการปลูกป่าจากด้านบนลงสู่ด้านล่าง

	 ค.	การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก	 	 	 เป็นผลที่

ได้จากการสร้างระบบภูเขาป่า	 เนื่องจากพันธุ์ไม้ที่รอดตายจะ

เจริญเติบโตผลิดอกออกผล	เมล็ดหรือผลที่แก่ร่วงหล่น	จะเจริญ

เติบโตเป็นต้นใหม่	อีกทั้งเมื่อไม่มีการบุกรุกพื้นที่ปล่อยทิ้งไว้ตาม

ธรรมชาติระยะหนึ่ง	พืชต่างๆ	ก็จะแตกหน่อและเจริญเติบโต

เป็นต้นใหม่ได้	 มีพืชพันธุ์ไม้ข้ึนเต็มร่องเขา	 เป็นการพลิกฟื้นป่า

ตามธรรมชาติโดยไม่ต้องปลูก	สามารถประหยัดงบประมาณได้

ด้วย

	 ง.	 ระบบป่าเปียก	จากน�้าบางส่วนที่ไหลลง

มาจากระบบภูเขาป่าจะไหลมาที่แนวฝายชะลอความชุ่มช้ืน

หรือฝายแม้วด้านล่าง	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ	จะใช้

วิธีกระจายน�้าโดยใช้ท่อไม้ไผ่	ท่อสายยาง	หรือท่อพีวีซีเจาะรูต่อ

ขยายไปทางด้านข้าง		ท�าให้พื้นที่เกิดความชุมชื้น	แล้วจึงท�าการ

ปลูกป่าเสริม

	 ดังพระราชด�าริความตอนหนึ่งว่า	“...การปลูกป่า

ทดแทนในพื้นที่เสื่อมโทรมหรือพื้นที่ต้นน�้าล�าธารที่ถูกบุกรุก

แผ้วถางจนเป็นภูเขาหัวโล้น แล้วจ�าต้องปลูกป่าทดแทนเร่งด่วน

นั้นควรจะทดลองปลูกต้นไม้ชนิดโตเร็วคลุมแนวร่องน�้าเสียก่อน 

เพื่อท�าให้ความชุ่มชื้นค่อยๆ  ทวีขึ้นแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่อง

น�้า ซึ่งจะท�าให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่า เพราะ

ไฟจะเกิดง่ายหากป่าขาดความชุ่มช้ืน ในปีต่อไปก็ให้ปลูกต้นไม้

ในพื้นที่ถัดขึ้นไป ความชุ่มช้ืนก็จะแผ่ขยายกว้างต่อไปอีก ต้นไม้

จะงอกงามดีตลอดทั้งปี...”

	 จ.	 ป่าชายเลน	 จากปริมาณน�้าที่ไหลจาก

พื้นที่ตอนบนเข้าสู่ระบบฝายชะลอความชุ่มช้ืนหรือฝายแม้ว	คัน

ดินก้ันน�้าและคันดินเบนน�้า	 ส่วนที่เหลือจะไหลลงสู่แหล่งน�้า

ตอนล่างแล้วออกสู่ทะเล	ท�าให้เกิดประโยชน์แก่ป่าชายเลนและ

ป่าชายหาด		เกิดความสมดุลในระบบนิเวศมากขึ้น

2. การพฒันาแหล่งน�า้	ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทรายฯ	ท�าการ

พัฒนาแหล่งน�้าโดยสร้างอ่างเก็บน�้าในพื้นที่จ�านวน	4	อ่าง	 ใน

ลักษณะของเครือข่าย	หรืออ่างพวง		คือ	อ่างเก็บน�า้ห้วยตะแปด	

อ่างเก็บน�้าเขากระปุก	อ่างเก็บน�้าห้วยทราย	และอ่างเก็บน�้า
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หนองไทร	แต่ละอ่างจะมีขนาดและความจุไม่เท่ากัน	มีหลักการ

ท�างานให้อ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่ที่อยู่ตอนบนปล่อยน�้าลงมาเติม

อ่างเก็บน�้าท่ีมีขนาดเล็กท่ีอยู่ตอนล่างโดยการเช่ือมต่อท่อส่งน�้า

ในแต่ละอ่างเก็บน�้าเข้าหากัน	ท�าให้การบริหารจัดการน�้าเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร	พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ทรงพระราชทาน

พระราชด�าริเน้นการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าไม้ให้กลับสมบูรณ์ดัง

เดิม	อีกทั้งยังสามารถปลูกพืชชนิดต่างๆ	 	ควบคู่กับการปลูกป่า		

มีการจัดการแหล่งสนับสนุนการปลูกป่า	การปลูกพืช	รวมทั้งจัด

ระเบียบราษฎรท่ีเข้ามาอยู่อาศัยและท�ากินในพื้นที่โครงการฯ	

อย่างถูกต้องตามหลักวิชาและสอดคล้องกับธรรมชาติ	 เน้นการ

ให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา	ท�ามาหากินโดยอาศัย

ผลผลิตจากป่า	และเพาะปลูกพืชต่างๆ	โดยไม่ต้องบุกรุกท�าลาย

ป่าอีกต่อไป	นอกจากน้ัน	ยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรใน

ด้านต่างๆ	ดังต่อไปนี้

	 -	ส่งเสริมอาชีพ		ส่งเสริมให้เกษตรกรประกอบอาชีพ

ยึดหลักการตามแนวพระราชด�าริ	 เช่น	การท�าเกษตรทฤษฎีใหม่	

เกษตรผสมผสาน	และระบบวนเกษตร	ฯลฯ

	 -	สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ	เพื่อผลิตสินค้า	เสริม

รายได้ให้กับครอบครัว	เช่น	กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางเกษตร	กลุ่ม

เจียระไนพลอย	กลุ่มท�าผ้าบาติก	กลุ่มท�ากะปิ	กลุ่มออมทรัพย	์

เป็นต้น

	 -	ส่งเสริมสุขภาพอนามัย		ให้ชุมชนได้รับความรู้ด้าน

สุขภาพอนามัย	จัดให้มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น	การวางแผน

ครอบครัว	เป็นต้น

	 -	ส่งเสริมการศึกษา	สนับสนุนวิทยากรให้กับโรงเรียน

ในพื้นที่	 ปัจจุบันมีโรงเรียนอยู่ในความรับผิดชอบจ�านวน	 10	

โรงเรียน	และศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน	1	แห่ง

	 -	ส่งเสริมด้านการเมือง	การปกครอง	สนับสนุนให้

ราษฎรในชุมชนมีส่วนร่วมและมีบทบาทหน้าที่ในชุมชนของ

ตนเอง	การแสดงความคิดเห็นตลอดจนการก�าหนดความจ�าเป็น

พื้นฐานของท้องถิ่น	 เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามความ

ต้องการของชุมชน

4 .  การพัฒนาพลั งงานทดแทน/พลั งงานทาง เลื อก 

เพื่ อ ให ้ ศูนย ์ ศึกษาการพัฒนาฯ	 เป ็นศูนย ์สาธิตการน�า
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ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 (ส�านักงาน	กปร.).	2560.	แผนแม่บท	ศูนย์

	 ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ”	พ.ศ.	2555-2559.	[ออนไลน์].	เข้าถึงได้จาก: http://www.rdpb.
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พลังงานทดแทนมาใช ้ในการปฏิบัติงานจริง	 ในกิจกรรม

ต่างๆ	โดยให้สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่

	 ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	องค์การอาหาร

และเกษตรแห่งสหประชาชาติ	 (The	Food	and	Agriculture	

Organization	 :	 FAO)	 ได้ทูลเกล้าฯ	 ถวายเหรียญสดุดีพระ

เกียรติคุณในด้านการพัฒนาการเกษตร	 (Agricola	Medal)	

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรม-

นาถบพิตร	 เมื่อวันที่	 6	 ธันวาคม	พ.ศ.	 2538	 ในฐานะที่ทรง

บ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจอุทิศพระองค์	 เพื่อประโยชน์สุขของ

ปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะผู้ซ่ึงประกอบอาชีพเพาะปลูก	บ�ารุง

รักษาน�้า	 และบ�ารุงรักษาป่า	 ด้วยหลักการ	“สนับสนุนการ

พัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อความมั่นคงในอนาคต”	 โดยองค์การฯ	

สดุดีพระองค์ว่า	ทรงพระปรีชาสามารถเกี่ยวกับความยุติธรรม

ของสังคม	โดยพิจารณาจากพระราโชบายเรื่องการแบ่งที่ดินท�า

กินเพื่อเกษตรกรและผู้ท�านุบ�ารุงรักษา		และพระวิริยะอุตสาหะ

ด้านการส่งเสริมการกักเก็บน�้าให้เพียงพอเพื่อประกันผลผลิต

อาหาร	การอนุรักษ์สันปันน�า้และป้องกันการกัดเซาะผิวดิน	ทรง

สนับสนุนเผยแพร่การเกษตรสมบูรณ์	 ซ่ึงรวบรวมแหล่งน�้าเพื่อ

การเพาะปลูก	และขยายพันธุ์สัตว์ให้เจริญเติบโตขึ้น	ตลอดจน

การบ�ารุงผิวดิน	ตลอดจนการสงวนรักษาพันธุ์พืช

	 จากแนวทางการพัฒนาที่เกิดจากพระราชด�าริของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถ

บพิตร	ได้สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชปณิธาน

ในการสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับราษฎร	บนพื้นฐานของความ

พอเพียง	และมุ่งเน้นให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความรัก	

ความตระหนักในคุณค่าของผืนแผ่นดิน	และน�าไปสู่การมุ่งมั่น

ในการร่วมกันรักษา	 คืนความสมดุลให้แก่ธรรมชาติและสิ่ง-

แวดล้อม	พระองค์ทรงส่งเสริมให้ราษฎรเรียนรู้จาก	“พิพิธภัณฑ์

ธรรมชาติที่มีชีวิต”	 คือส่ิงที่อยู่ใกล้ตัว	และรู้หน้าที่ในการสร้าง

และพัฒนาส่ิงแวดล้อมขึ้นมาด้วยตนเอง	 เพื่อสร้างประโยชน์

จากรุ่นสู่รุ่น	เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน	สร้างความอุดมสมบูรณ์และ

เจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติอย่างแท้จริง	



	 เมื่อวันที่	23-27	สิงหาคม	2560	ที่ผ่านมา	ส�านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย

ในระบบวิจัยทั่วประเทศ	 ได้จัดงาน	“มหกรรมงานวิจัยแห่ง

ชาต	ิ2560”	(Thailand	Research	Expo	2017)	ณ	บางกอก

คอนเวนชันเซ็นเตอร์	 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	แอท	 เซ็นทรัล

เวิลด	์กรุงเทพฯ	ภายใต้แนวคิด	“วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความ

ม่ันคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน”	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีระดับ

นานาชาติในการน�าเสนอผลงานวิจัย	ในการแสดงพลังแห่งการ

สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและศักยภาพเพื่อการพัฒนา

ประเทศ	ตลอดจนขับเคล่ือนให้เกิดการน�าองค์ความรู้	ผลผลิต	

เทคโนโลยี	และนวัตกรรมจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ใน

วงกว้าง	ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ	 โดยการบูรณาการ

ความร่วมมือขององค์กรและเครือข่าย	ในระบบวิจัยทั่วประเทศ

ถ่านหอมจากเปลือกผลไม้

บทสมัภาษณ์ ดร.เรวด ีอนุวฒันา นกัวิจยัอาวุโส วว.

กับรางวัล Gold Award ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560

จากโครงการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืนด้วย วทน.

ศิระ ศิลานนท์ และ สลิลดา พัฒนศิริ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ต�าบลคลองห้า 

อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
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ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมอบรางวัลมหกรรมงาน

วิจัยแห่งชาติ	2560	 (Thailand	Research	Expo	Award)	 ซ่ึง

เป็นการคัดเลือกผลงานที่มีการน�าเสนอโดดเด่นในรูปแบบที่

หลากหลาย	และสามารถเชื่อมโยงส่งต่องานวิจัยและนวัตกรรม

ไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง	 โดยมีการน�าเสนอผลงานทั้งหมด	7	

กลุ่ม	 	 ได้แก่	 งานวิจัยเพ่ือความมั่นคง	 	งานวิจัยเพ่ือการเกษตร	

งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม		งานวิจัยเพื่อสังคม	งานวิจัยเพื่อการ

แพทย์และสาธารณสุข		งานวิจัยเพื่อพลังงาน		และ	งานวิจัยเพื่อ

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	จ�านวนมากกว่า	100	เรื่อง	และภาค

บรรยายให้แก่ชุมชน

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับน้ีได้มีโอกาส

สัมภาษณ์	ดร.เรวดี	อนุวัฒนา	นักวิจัยอาวุโส	จากศูนย์เชี่ยวชาญ

นวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม	วว.	ผู้ได้รับรางวัลใน

งานครั้งนี้	

ท่านได้รบัรางวัลอะไร จากมหกรรมงานวจิยัแห่งชาต ิปี 2560

		 สถาบันวิจั ยวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีแห ่ ง

ประเทศไทย	 (วว.)	 ได้รับรางวัล	Thailand	Research	Expo	

2017	Award	ระดับ	Gold	Award	สาขางานวิจัยเพื่อทรัพยากร

และส่ิงแวดล้อม	 จากโครงการ	 “การจัดการขยะชุมชนอย่าง

ยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 (วทน.)”	 ท่ี

ดิฉันเป็นหัวหน้าโครงการ		จากการจัดนิทรรศการ	ทีมงานได้น�า

เสนอผลงานวิจัย	ได้แก่	ถ่านหอม	3	in	1	จากขยะเปลือกผลไม้

สารเร่งตกตะกอน	 	 ถังหมักผลิตก๊าซชีวภาพจากน�้าเสียเศษ

อาหาร	และ	การผลิตไบโอมีเทน	 เป็นต้น	 โดย	วช.ได้คัดเลือก

ผลงานเด่นของโครงการ	 คือ	การท�าถ่านหอม	3	 in	1	จากขยะ

เปลือกผลไม้ตลาดสด	ซึ่ง	 วว.	 คัดเลือกโครงการนี้เข้าประกวด

เนื่องจากเห็นว่า	เป็นโครงการที่น�าวิทยาศาสตร	์เทคโนโลยี	และ

นวัตกรรม	 (วทน.)	 เข้าไปช่วยชาวบ้านได้อย่างจับต้องได้จริง	

เป็นการต่อยอดมาจากโครงการ	แล้วเสร็จจากโครงการผลิต

ถ่านกรองก๊าซคาร์บอนโมเลกุลาร์ซีฟจากกะลาปาล์ม	 	 โดยการ

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีจากห้องปฏิบัติการสู่การ

ถ่ายทอดลงระดับชุมชน	 ซ่ึงเป็นกิจกรรมหน่ึงเพื่อถ่ายทอดองค์

ความรู้ภายใต้โครงการจัดการขยะพลาสติกเพื่อการบูรณาการ

อย่างยั่งยืน	โดยมีกฎเกณฑ์ในการคัดเลือกคือ	ต้องเป็นโครงการ

เสร็จสิ้นหรือด�าเนินการและถ่ายทอดสู่สังคมให้สามารถจับต้อง

ได้และมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน	
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ที่มา ขอบเขต และความสำ�คัญของงานวิจัยที่ได้รับรางวัลเป็น
อย่างไร

นโยบายของรัฐบาลสู่การเป็นประเทศไทย	4.0	มุ่งเน้น

การสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประเทศ	 เราจึงใช้นวัตกรรม

เข้ามาแก้ปัญหาขยะชุมชนและเพิ่มมูลค่าให้กับขยะเหล่าน้ัน

เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะชุมชนเกิดเป็นผล

งานวิจัยที่สามารถจับต้องได้ในเชิงสังคม	

วว.	จึงได้วิจัยโครงการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน

ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมขึ้น	ซึ่งประกอบด้วย	

2	ส่วน	คือ	1)	การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือส�าหรับจัดการขยะ

ชุมชน		ซึ่งเป็นเทคโนโลยีต้นแบบในการคัดแยกโดยระบบ		Near	

Infrared	 (NIR)	 เพ่ือแยกชนิดพลาสติก	 	2)	การอบรมถ่ายทอด

การจัดการขยะในชุมชน	ซึ่งโดยปกติการอบรมด้านจัดการขยะ

ชุมชนทั่วไป	จะสอนเพียงให้รู้จักแยกขยะพลาสติกแยกขวดแก้ว

น�าไปรีไซเคิล	แต่เราต่อยอดไปถึงว่า	พลาสติกเหลือทิ้งนั้นราคา

จะเพิ่มขึ้นถ้าคุณรู้จักแยกประเภทพลาสติกด้วย	โดยใช้ส่ิงที่เรา

มีอยู่ง่ายๆ	รอบตัว	เช่น	น�้าประปา	น�า้เกลือ	หรือแม้กระทั่งเหล้า	

โดยอาศัยหลักการความหนาแน่นของของเหลวแต่ละชนิดจะไม่

เท่ากัน	ดูว่าพลาสติกนั้นลอยหรือจมในของเหลวนั้นๆ	ก็จะท�าให้

สามารถทราบชนิดและราคาของพลาสติกได้	 โดยไม่จ�าเป็นต้อง

ใช้เครื่องมือที่มีราคาแพง	นี่คือเอกลักษณ์การถ่ายทอดของ	วว.

จากการส�ารวจในบ่อขยะชุมชนพบว่า	 มีเปลือกผลไม้

กองทิ้งไว้จ�านวนมาก	 มีกลิ่นเหม็นเวลาย่อยสลาย	เช่น	 เปลือก

ทุเรียนมีเหลือท้ิงประมาณ	8	 ตันต่อวัน	 ในพ้ืนท่ีส�ารวจ	หาก

รวมปริมาณทั้งประเทศจะมีเปลือกทุเรียนทิ้งเป็นขยะจ�านวน

มหาศาล	ดิฉันจึงเกิดแนวคิดในการน�าเปลือกผลไม้ท่ีเหลือท้ิง

จากบ่อขยะชุมชน	มาท�าเป็นถ่านได้เพื่อต่อยอดสร้างมูลค่า	 โดย

ความต่างคือ	เราต้องสร้างจุดเด่น	ถ่านส่วนใหญ่จะดูดกลิ่นอย่าง

เดียว	 เราท�าให้ถ่านสามารถปล่อยกล่ินหอมและยังคงคุณสมบัติ

ในการดูดกล่ินและความชื้น	ทั้งยังท�าให้มีรูปทรงเป็นตุ๊กตาและ

ผลไม้ต่างๆ	ให้สวยงามและมีเอกลักษณ์อีกด้วย

การท�าถ่านหอมจะเริ่มจาก	การน�าเปลือกผลไม้แห้ง	

เช่น	 เปลือกทุเรียน	มังคุด	 เงาะ	มาเผาแบบคาร์บอไนซ์ร่วมกับ

การอบความร้อน	 โดยใช้ถังน�้ามัน	200	 ลิตร	ที่หาได้ทั่วไป	 ได้

ออกมาเป็นถ่าน	จากนั้นใช้เทคโนโลยีท�าให้ถ่านก�าจัดกลิ่นเขม่า

โดยใช้เทคนิคในการกระตุ้นด้วยไอน�้า	 	 และเทคโนโลยีปล่อย

กินหอมได้	 เรียกว่า	การเอิบชุ่มร่วมกับการตกเคลือบด้วยไอเคม	ี

(Chemical	Vapor	Deposition;	CVD)	น�ามาผสมผสานกัน	ขั้น

ตอนการผลิตและการใช้ประโยชน์จากถ่านหอมเปลือกผลไม	้ดัง

แสดงในรูป	
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งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับชาว

บ้าน	 	 โดยชาวบ้านสามารถน�าไปท�าได้เองด้วยอุปกรณ์ที่มีใน

ครัวเรือน	โดยไม่ต้องใช้เคร่ืองมือในห้องปฏิบัติการที่มีราคาแพง	

เช่น	บีกเกอร	์หรือเตาเผา	

เมื่อเปรียบเทียบกับถ่านจากเปลือกทุเรียนที่มีในท้อง

ตลาดจะมีกลิ่นน�้ามันดินคล้ายเขม่า	ทีมงานจึงมีโอกาส	 เข้าไป

สอนชาวบ้านท�าถ่านปราศจากกลิ่นเขม่า	โดยใช้	วทน.	สามารถ

ปล่อยกินหอมได้	 15-30	 วัน	หลังจากน้ันจะดูดกลิ่นกลับได้

เหมือนเดิม	 เหมาะส�าหรับน�าไปใส่ในตู้เสื้อผ้า	จากการค�านวณ

พบว่าถ่านจะดูดกลิ่นได้ประมาณ	60	วันในพื้นที่จ�ากัด	หลังจาก

น้ันจะกลายเป็นถ่านที่หมดสภาพ	สามารถน�าไปใส่ในกระถาง

ต้นไม้ใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินได้ต่อไป	นอกจากนั้นยังสามารถน�า

ไปท�าเป็นถ่านเชื้อเพลิงอัดแท่งได้

การถ่ายทอดผลงานวิจัยนี้ถือเป็นต้นแบบให้กับหน่วย

งานท้องถิ่นทั่วประเทศ	 เข้ามาดูงานในส่วนของการฝึกอบรม

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะชุมชนในแต่ละพ้ืนที่	 ซึ่งในขณะนี้มี

หน่วยงานในจังหวัดหนองคายให้ความสนใจในการใช้	วทน.	มา

แก้ไขปัญหาต่อการจัดการของเสีย
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ปัญหาและอปุสำรรคระหว่างการด�เนนิงานวจิยัมอีะไรบ้าง และ
ท่านมีวธิแีก้ปัญหาอย่างไร

	 ปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับ	ความพร้อม

ของเวลาและอุปกรณ์ในการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู ้	

นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมกับชุมชน	เราต้องหาชุมชน

ที่เขาร่วมกับเรา	ต้องมีใจร่วมกัน	 เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน

อย่างต่อเนื่อง	ชุมชนจึงจะศรัทธาและให้ความร่วมมืออย่างด	ีใน

การถ่ายทอดงานวิจัยเราไม่ได้หยุดแค่การท�าถ่านไม้หอมเท่านั้น	

ยังสามารถน�ามาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้	 เรามุ่งหวังว่า

จะถ่ายทอดให้กับวิสาหกิจชุมชนท่ีมีความสนใจเข้าร่วม	น�าไป

จัดการขยะเปลือกผลไม้เพ่ือต่อยอดสร้างรายได้ให้กับประเทศ

และชุมชนของเขาได้อย่างยั่งยืน

	 ปัจจุบันเราได้ถ่ายทอดงานวิจัยน้ีให้กับ	 อบต.ตาล

เด่ียว	จังหวัดสระบุรี	จัดตั้งเป็นหมู่บ้านนวัตกรรมสีเขียว	 เพื่อ

การจัดการขยะชุมชนท่ีมีอยู่	 ให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม	 เพราะ

เราตระหนักว่า	การแยกขยะแต่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อต่อยอด

จะไม่เกิดแรงจูงใจ	เราต้องท�าให้เขาเห็นว่าการจัดการขยะไม่ใช่

แค่น�าไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ย	ซึ่งต้องรอให้ย่อยสลายเกิดกล่ิน

รบกวนชุมชน	นอกจากน้ันยังต้องค�านึงถึงการท�าปุ๋ยว่าเป็นไป

ตาม	พ.ร.บ.ปุ๋ย	หรือไม่	แต่กับการวิจัยถ่านหอมจากเปลือกผลไม	้

อาจเป็นอีกแนวทางเลือกหนึ่ง	สามารถสร้างรายได้	 เราจึงมอง

ว่าถ้าเราน�านวัตกรรมไปสร้างรายได้ให้กับชุมชน	ก็จะเป็นส่วน

หนึ่งท่ีจะสามารถจัดการปัญหาขยะชุมชนได้อย่างยั่งยืน	ตอบ

สนองนโยบายประเทศไทย	4.0	ได้อย่างแท้จริง

ผลงานของท่านมีประโยชน์และมีผลกระทบต่อประเทศชาติ
อย่างไร

วว.	พยายามถ่ายทอดงานวิจัยถ่านหอมจากเปลือก

ผลไม้นี้	 ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน	 เม่ือวิสาหกิจชุมชนผลักดัน

งานวิจัยนี้	 ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นมา	ช่วยสร้างรายได้

ชุมชนเข้มแข็ง	และอาจจะต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรม	จนอาจเป็น

ผลิตภัณฑ์ส่งออกได้	ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	

ซึ่งประเทศตะวันตกให้ความส�าคัญและสนับสนุน	 Green	

product	ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน

เปลี่ยนขยะเป็นทรัพยากร	

ท่านมีการวางแผนต่อยอดงานวิจยัน้ีในอนาคตอย่างไร

	 เรามีการด�าเนินงานต่อยอดจากโครงการวิจัยการ

จัดการขยะชุมชน	 โดยจัดตั้งเป็นหมู่บ้านนวัตกรรมสีเขียวขึ้น	

เพราะจากการลงพื้นที่ต้นแบบที่	 อบต.ตาลเดี่ยว	จะเป็นแหล่ง

ศึกษาทางด้านของเครื่องจักรนวัตกรรมและการฝึกอบรมแบบ

ถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชนให้จับต้องได้จริง	นี่คือความต่างของ	

วว.	 ให้เป็นที่ประจักษ์	 เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป	ไม่ได้หยุด

เพียงแค่ผลิตภัณฑ์ถ่านหอมสีด�าเท่านั้น		แต่ทีมงานมีแผนพัฒนา

และสามารถต่อยอดเป็นเจลปรับอากาศ	นอกจากน�าไปใช้ในตู้

เสื้อผ้าแล้ว	ยังสามารถน�าไปใช้ในรถหรือในห้องน�้าได้	 ชุมชนจึง

เกิดความสนใจเพราะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	

	 ดิฉันมีแนวคิดว่า	 จะท�าผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากขยะ

ที่มีวัตถุดิบแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่	 ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี

เอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด
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หลักการท�งานของท่านที่เป็นแนวทางน�ท่านไปสูำ่ความสำ�เร็จ
ครัง้นีม้อีะไรบ้าง

	 งานวิจัยคร้ังนี้ที่ประสบความส�าเร็จได้	 เพราะได้รับ

การสนับสนุนจากผู้บริหารของ	วว.	 ได้แก่	ท่านผู้ว่าการ	รองผู้

ว่าการ	ผู้อ�านวยการทุกท่านที่เกี่ยวข้อง	ทีมประชาสัมพันธ	์และ

ที่ขาดไม่ได้เลยคือน้องๆ	ทีมนักวิจัย	ที่ไปเห็นโจทย์ปัญหาด้วย

กัน	และน�ามาคิดร่วมกันว่าองค์ความรู้ท่ีเรามี	 สามารถน�ามา	

ทดลองในห้องปฏิบัติการและประยุกต์ใช้	หลักการของเราคือ	

ต้องลงมือท�า	 เข้าถึงเป้าหมายและจับต้องให้ได้	จะท�าให้เรามี

บทบาทในชุมชน	และหน่วยงาน	ในทุกๆ	ด้านที่เกี่ยวข้อง	

เราต้องมีทีมที่ด	ีมีความสามัคคีกัน	ในการท�างานเวลา

ของทุกคนมีเท่ากันหมด	ต้องเก็บเก่ียวและพยายามถ่ายทอด

องค์ความรู้ที่มีอยู่ออกมาให้ได	้	

	 คติและความมุ่งม่ันในการท�างานของดิฉัน	 คือ	ทุก

อย่างย่อมมีปัญหา	มีที่มืด	แต่จังหวะหนึ่งจะมีความสว่างสลับกัน	

การท�างานในวันนี้ก็เหมือนคลื่นที่ถาโถมเข้ามา	 สักพักหน่ึงก็จะ

หายไป	เราอย่าไปยึดติดกับอะไร	ท�าวันนี้ให้ดีที่สุด	ถ้าเรามองว่า

เราท�าเต็มที่แล้ว	มันได้เท่านี้ก็คือจบ	 ดิฉันก็พยายามสอนน้องๆ	

ในทีมว่า	ท�าให้ดีที่สุด	แต่ถ้าไม่เต็มที่	ก็ถือว่ายังไม่สิ้นสุด	คนเรามี

ทั้งมืดและสว่าง	ถ้าเรามองว่าเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว	เราก็ต้องพัฒนาตนเอง	ผลิตผลงานวิจัยใหม่หรือต่อยอด

องค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่มีอยู่	 เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เรา

สร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป

	 จากบทสัมภาษณ์ข้างต้น	จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ถ่าน

หอมจากเปลือกผลไม้	 3	 in	1	 	 ในโครงการจัดการขยะชุมชน	

ทีมงานผู้วิจัย	วว.	 มีความมุ่งมั่นตั้งใจ	 ในการน�าองค์ความรู้งาน

วิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ไปช่วยเหลือ

แก้ไขปัญหาขยะและส่ิงแวดล้อมถึงระดับชุมชน	ด้วยแนวทางท่ี	

ดร.เรวดี	อนุวัฒนา	หัวหน้าโครงการ	ได้ยึดถือและได้ฝากทิ้งท้าย

ให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ว่า	การท�างานวิจัยต้อง	“ท�าให้ได้ จับต้อง

ได้ และสร้างมูลค่าเพิ่ม ทุกอย่างก็จะประสบความส�าเร็จ”	สม

กับที่ท่านได้รับรางวัล	Gold	Award	จากงานมหกรรมงานวิจัย

แห่งชาติ	2560	
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ดร.ภัทราวุฒิ แสงศิริ พรนภา เจมส์ และวิษณุ เรืองวิทยานนท์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

35  หมู่ที่ 3  เทคโนธานี  ต�าบลคลองห้า 

 อ�าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120

เศรษฐกิจในยุคต่างๆ ที่ผ ่านมา เริ่มตั้งแต่ยุคของ

เกษตรกรรม ซึ่งเป็นยุคเริ่มแรกเพื่อผลิตสินค้าเกษตรส�าหรับ

บริโภค ที่เหลือคือน�าไปขายต่อเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

หรือชุมชน จากน้ันขยายตัวไปสู่เศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นการผลิตใน

อุตสาหกรรมเบา โดยใช้แรงงานคนและเคร่ืองจักร เช่น เส้ือผ้า 

เครื่องนุ่งห่ม จนก้าวมาสู่ยุคของอุตสาหกรรมหนัก ที่มีการผลิต

วัสดุอุปกรณ์ท่ีมีขนาดใหญ่ และใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น ได้แก่ 

ปูนซีเมนต์ เหล็ก ก๊าซธรรมชาติ มีเป้าหมายที่เน้นการส่งออก

การค้าไปยังต่างประเทศเป็นหลัก ดังแสดงในรูปที่ 1 (IT24Hrs 

2560)  

ยุคปัจจุบันหลายองค์กรก�าลังเดินตามแผนการผลิต

โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีท�าน้อยแต่ได้มาก มุ่งเน้นการสร้างคุณค่า

ผ่านการใช้ประโยชน์ของการวิจัยและนวัตกรรม เปลี่ยนภาพ

ลักษณ์มุมมองของสินค้าอุปโภคบริโภคไปเป็นสินค้าในรูปแบบ

ของนวัตกรรม น�าทางด้วยความคิดสร้างสรรค์เหมือนกับหลาย

ประเทศที่เคยประสบความส�าเร็จมาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ และ

ฮ่องกง แนวความคิดเหล่านี้น�าไปสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบ

สนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทัลอย่าง Chatbot 

อิทธิพลส�าคัญของ Chatbot คือ การชักจูงให้ลูกค้าหรือ

ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือสินค้า โดยท�าหน้าท่ีเหมือนเป็นผู้ช่วย/ผู้

แนะน�าให้กับลูกค้า มีการคาดการณ์กันว่า Chatbot จะกลาย

เป็นผู้ช่วยที่ทรงประสิทธิภาพของมนุษย์ตัวที่สองหลังจากที่ 

Google ออกผลิตภัณฑ์ Google Search Engine มาให้เราใช้งาน

กับภาคธุรกิจ

     ที่มา: ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (2559)

รูปที่ 1  Thailand 4.0

ChatbotChatbot



วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560 

20

 ดิจิทัลปริทัศน์    

Chatbot คืออะไร

bot คือโปรแกรมอัตโนมัติ และในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ชื่อนี้มักถูกมองเป็นภาพลบ เนื่องจากมีลักษณะการท�างานแบบ

ตัวแทน ที่จะรอค�าสั่งจากคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง มา

ปลุกให้ bot เก็บข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีฝังตัวอยู่ส่ง

กลับไปยังต้นทาง (ข้อมูลที่ส่งกลับไปอาจเป็นข้อมูลส�าคัญ เช่น 

รหัสการเข้าใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขบัตรเครดิต 

หรือเลขที่บัญชีธนาคาร) ณ ปัจจุบันน้ี Chatbot คือโปรแกรม

อัตโนมัติเช่นกัน แต่ท�างานในรูปแบบของการโต้ตอบข้อมูลให้

กับผู้ใช้งาน ซ่ึงไม่เพียงแต่ท�าการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ในลักษณะ

นี้เท่านั้น Chatbot ยังถูกต่อยอดไปกับการให้บริการอื่นๆ ได้

ทั้งการสั่งซื้อสินค้า การแนะน�าร้านอาหาร จนถึงการจองที่น่ัง

ในร้าน

เทคโนโลยีเบื้องหลัง Chatbot

ป ัจจุบันพอสรุปได ้ว ่ า เทคโนโลยีส�าคัญที่อยู ่หลัง 

Chatbot คือ อิงเกณฑ์หรือฐานกฎ (Rule based) และ

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ซึ่งอยู่

บนพื้นฐานของการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine learning) 

ในส่วนของเทคโนโลยีฐานกฎน้ันใช้วิธีการสร้างกฎหรือเงื่อนไข

ต่างๆ เอาไว้ล่วงหน้า โดยถ้ากฎเหล่าน้ันยิ่งมีจ�านวนมากก็ยิ่ง

สามารถท�าให้ครอบคลุมกับค�าถามที่จะเกิดขึ้นจากผู้ใช้งาน ทั้งนี้

ถ้าสร้างกฎไว้ไม่ครอบคลุม ตัว Chatbot ก็จะไม่เข้าใจความ-

หมายและไม่สามารถตอบค�าถามได้อย่างถูกต้อง ในทางกลับกัน

การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาสร้าง Chatbot สามารถ

ท�าให้คาดการณ์หรือพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าได้ล่วง-

หน้าก่อนที่ลูกค้าจะร้องขอ หรือที่เรียกกันว่าท�าได้มากกว่าท่ี

คาดหวัง อีกทั้งยังสามารถปรับเปล่ียนเรียนรู้ได้จากข้อมูลที่เข้า

มาอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีเหล่านี้ก็ยังมีปัญหา

ในเรื่องการเรียนรู้ที่ถูกมนุษย์บางคนสอนสิ่งที่ไม่ควรท�า และยัง

ไม่สามารถคิดหรือตอบค�าถามได้ทุกข้อ ซึ่งอาจใช้เวลาในการ

พัฒนาอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ธุรกิจการเงิน

จากข้อมูลสถิติปี พ.ศ. 2559 ของผลิตภัณฑ์ทางด้าน

ธนาคาร ME by TMB พบว่าจ�านวนผู้สอบถามข้อมูลผ่าน 

Facebook.com/MEBYTMB มีมากถึง 90% ของจ�านวนผู้

สอบถามทั้งหมด ดังนั้น ME by TMB จึงเปิดตัวบริการที่ชื่อว่า 

ME BOT ที่ให้บริการลูกค้าผ่าน Facebook messenger (รูป

ที่ 2 แสดง Facebook messenger บนอุปกรณ์มือถือ) เป็นการ

ให้บริการค�าแนะน�า ส่งโปรโมชันที่มีประโยชน์กับลูกค้า รวม

ถึงความสามารถพื้นฐาน เช่น การทักทาย การสนทนากับ ME 

BOT แบบ 24 ชั่วโมง และช่วยลดระยะเวลาในการให้บริการลง

จาก 60 นาที เป็น 3-6 นาที อีกทั้งยังมีผู้เข้าใช้บริการในช่องทาง

นี้เป็นจ�านวน 200-300 คนต่อวัน โดยลักษณะการท�างานของ 

Bot ตัวนี้ จะใช้วิธีการค้นหา keyword หรือค�าส�าคัญที่มีความ

หมายใกล้เคียง เพื่อเปรียบเทียบและหาค�าตอบที่ถูกต้องเหมาะ

สมมากที่สุด เช่น อัตราดอกเบี้ย วิธีการผูกบัญชี หรือขอหนังสือ

รับรอง (หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ 2560) 

                 ที่มา: Pexels (2016)

รูปที่ 2  Facebook messenger
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Chatbot ธนาคารกรุงศรีอยุธยา น้อง Bella ช่วย

อ�านวยความสะดวกในการตอบค�าถามให้ลูกค้าของธนาคารได้

รับบริการที่สะดวกและถูกต้องมากขึ้น ทั้งนี้น้อง Bella มีความ

สามารถในการสื่อสารได้เหมือนมนุษย์และสร้างประสบการณ์ที่

ดีในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน เช่น การตอบปัญหาการใช้งาน 

Internet banking/Mobile banking ซึ่งการให้บริการอยู่ในรูป

แบบของ Facebook messenger (Thaifintech 2560)

ส�าหรับในต่างประเทศ การน�า Chatbot มาใช้งานเพื่อ

เสริมสร้างประสิทธิภาพงานบริการของธนาคารก็มีจ�านวนเพิ่ม

ขึ้นมาก โดยเพิ่มขอบข่ายของ Chatbot ด้านการให้บริการ

ธนาคาร ได้แก่ การตอบค�าถามในเรื่องของการลงทุน การแจ้ง

หายของบัตรเครดิต หรือแม้กระทั่งการขอเปิดบัญชีก็สามารถ

ท�าได้เช่นกัน (Brandbuffet 2560)

ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์

Wechat ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันทางฝั ่งของประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน มีลักษณะการท�างานคล้ายกับ Line 

และ Snapchat ปัจจุบัน Wechat ได้มีการพัฒนาบริการต่างๆ 

เพิ่มมากขึ้น ทั้งการเรียกรถแท็กซี่ การจองตั๋วภาพยนตร์ และ

การจองตั๋วเครื่องบิน สาเหตุที่ Chatbot ของ Wechat ได้รับ

ความนิยมเน่ืองจากสภาพแวดล้อมของประชากรจีนมีจ�านวน

มาก ไม่สามารถลงทุนเพื่อรองรับการถามตอบให้กับประชาชน

จ�านวนมากได้พร้อมๆ กัน ดังแสดงรูปของแอปพลิเคชัน 

Wechat ในรูปที่ 3 ขณะที่ e-Bay ได้มีการพัฒนา Chatbot ที่

มีชื่อว่า eBay Shopbot ดังแสดงในรูปที่ 4 มีหน้าที่หลักในการ

พูดคุยกับผู้ติดต่อเพื่อแนะน�า ค้นหาและช่วยก�าหนดช่วงของ

ราคาสินค้าที่ต้องการค้นหาได้อีกด้วย สุดท้ายยังสามารถเลือก

สินค้าที่เหมาะสมกับผู้สนทนาตลอดจนสามารถส่ังซื้อสินค้าได้

ทันที (ทดลองได้ที่ Facebook messenger และเลือกค้นหา 

eBay Shopbot) (ตั้งคุณานนท์ 2560) สุดท้ายคือ บริษัท 

Alibaba ได้สร้าง Chatbot ชื่อว่า Aliwangwang มีกลไก

การท�างานตั้งแต่ทักทายต้อนรับลูกค้า สามารถน�าเสนอสินค้า

ให้ลูกค้า ที่ยิ่งไปกว่านั้นคือการวิเคราะห์ค�าถามที่เกินความ

สามารถของระบบท่ีจะตอบได้ ก็จะด�าเนินการเปล่ียนผู้ตอบให้

เป็นมนุษย์แทนซ่ึงสามารถตอบค�าถามให้กับลูกค้าได้กว่า 90% 

(Eleader 2560; Thumbsup 2560)

รูปที่ 3  แอปพลิเคชัน Wechat

 รูปที่ 4  eBay Shopbot
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การน�า Chatbot ไปใช้งานกับภาคธุรกิจ

1.  การเลือกช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสมกับกลุ ่ม

ลูกค้า เป็นสิ่งแรกที่ต้องพิจารณาก่อนเงื่อนไขอื่นๆ เนื่องจากผู้

บริโภคแต่ละกลุ่มมีพฤติกรรมการใช้งานระบบดิจิทัลที่แตกต่าง

กัน อย่างเช่น ในกลุ่มของเด็กและวัยรุ่นมันจะนิยมใช้ Face-

book ในการติดต่อสื่อสารท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการต้องการ

แสดงตัวตนให้ผู้อื่นรับทราบ ซ่ึงแตกต่างกันกับระดับผู้ใหญ่ที่มัก

ใช้ Line หรือโปรแกรมอื่นๆ ในการสื่อสาร

2.  เนื้อหาเพื่อการสื่อสารกับลูกค้า เมื่อได้ช่องทางของ

การติดต่อที่เหมาะสมแล้ว ไม่ว่าจะมีก่ีช่องทางก็ตามภาคธุรกิจ

ควรต้องสรุปประเด็นเรื่องส�าคัญๆ ท่ีต้องการสื่อสารกับลูกค้า

ของตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้การตอบค�าถามได้ตรงประเด็นและมี

ข้อมูลการบริการที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า เช่น การให้ข้อมูล

เวลาท�าการ ราคา โปรโมชัน รายละเอียดสินค้าและบริการ การ

แจ้งเตือนการช�าระเงิน รูปแบบของการโต้ตอบกับลูกค้า (Oops 

Hardcore 2560)

3.  แพลตฟอร์มส�าเร็จรูป/การจ้างพัฒนา Chatbot ภาค

ธุรกิจควรพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการใช้งาน 

Chatbot ให้ชัดเจนทั้งในเรื่องของการน�าไปต่อยอด การสร้าง

ภาพลักษณ์ของบริษัท ดังนั้นเม่ือเลือกที่จะใช้งาน Chatbot 

แล้วควรสอบถามหรือหาข้อมูลในการน�าไปใช้งานว่ามีความ

เหมาะสมต่อการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ หรือมองกลับไป

ในเร่ืองค่าใช้จ่ายการพัฒนาด้วยเงื่อนไขที่ว่าหากสินค้าน้ันมีการ

ส่ังซ้ือไม่มากนัก มีผู้เข้ามาสอบถามข้อมูลจ�านวนน้อย การจ้าง

พัฒนา Chatbot ก็อาจไม่คุ้มค่าการลงทุน จึงอาจหันไปเลือก

การใช้แพลตฟอร์มส�าเร็จรูปแทน

4.  มองหาแนวทางการเชื่อมต่อกับอีคอมเมิร์ซ เพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับ Chatbot ไม่เพียงแต่สร้างมาเพื่อใช้กับบริการ

ถามตอบเท่าน้ัน แต่ควรพัฒนาบริการให้สามารถรับค�าสั่งซื้อ

หรือสามารถเชื่อมโยงกับจ่ายเงินผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีอ�านวย

ความสะดวกให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น (เฟื่องลดา 2560)

ตัวอย่างการพัฒนา Line Chatbot

ดาวน์โหลด @line เพื่อใช้สร้าง Line Chatbot ดังแสดงในรูปที่ 5 และเปิดแอปพลิเคชัน @line ดังแสดงในรูปที่ 6

     รูปที่ 5  โหลดแอปพลิเคชัน @line         รูปที่ 6  หน้าจอเริ่ม @line
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      รูปที่ 7  หน้าจอหลักของ @line    รูปที่ 8  การก�าหนดการตอบกลับอัตโนมัติ

รูปที่ 9  Keyword Reply

เข้าสู่หน้าจอหลักของ @line ดังแสดงในรูปที่ 7 หลังจากนั้นคลิกที่ Reply Mode เป็นดังแสดงในรูปที่ 8 เพื่อก�าหนดการตอบกลับ

อัตโนมัติกรณีไม่พบข้อความ

ผู้สร้าง Line Chatbot สามารถก�าหนดการตอบกลับเฉพาะข้อความได้โดยใช้เมนู Keyword Reply Message และจะปรากฏหน้า

จอใหม่ให้คลิกที่   + Add Keyword เพื่อแสดงหน้าจอการก�าหนด keyword ดังแสดงในรูปที่ 9
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แทนท่ีแอปพลิเคชันเหล่านี้ แต่ก็คงต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่ง

เนื่องจากความสามารถของ Chatbot ยังไม่มากพอที่จะเข้าใจ

ภาษามนุษย์ทั้งหมด โดยเฉพาะภาษาไทยที่เขียนค�าโดยไม่แบ่ง

แยก ไม่มีการแบ่งประโยค มีค�าพ้องรูป ค�าพ้องเสียงที่หลาก

หลาย ดังนั้น Chatbot คงยังเป็นผู้ช่วยที่รอคอยวันกลายมาเป็น

พระเอกตัวจริงในอีกไม่นานนี้แน่นอน 

อนาคตของ Chatbot
 

ปัจจุบันถึงแม้ว่าการพัฒนาแอปพลิเคชันจะเป็นที่นิยม

และมีผู้ใช้จ�านวนมาก อย่างไรก็ตามถ้าเราสังเกตว่า แม้กระทั่ง

ตัวเราก็จะเห็นได้ว่าการโหลดแอปพลิเคชันก็ไม่ได้ท�าเป็นประจ�า

ทุกวัน ดังนั้นมีความเป็นไปได้ในอนาคตท่ี Chatbot จะมา



อรุณี  ชัยสวัสดิ์ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

พลังงานนับเป็นปัจจัยหลักในการด�าเนินชีวิตของ

มนุษย์ นับตั้งแต่ตื่นมาจนกระท่ังเข้านอน ส�าหรับประเทศไทย

พลังงานส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 ถูกน�ามาใช้ในภาคเศรษฐกิจ

แบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ของประเทศ ได้แก่ ภาคคมนาคมขนส่ง 

ภาคอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต ภาคอาคารพาณิชย์

และที่อยู่อาศัย ซ่ึงล้วนใช้พลังงานเป็นกลไกในการขับเคล่ือน  

เป็นต้นทุนการผลิตในทุกกระบวนการ ในแต่ละปีประเทศไทย

สูญเสียเงินตราในการน�าเข้าน�้ามันและเชื้อเพลิงพลังงานจาก

ต่างประเทศ ปีละประมาณ 4.5 แสนล้านบาท โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งน�้ามันซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณการใช้น�้ามัน

ทั้งหมดภายในประเทศ และมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มมากขึ้น 

เนื่องจากไม่สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตปิโตรเลียมในประเทศ 

ให้ทันความต้องการใช้งานในปัจจุบัน

รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานจัดท�าแผนการ

พัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เป็นร้อยละ 

25 ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) หรือ Alternative Energy 

Development Plan : AEDP (2012-2021) นอกจากที่ได้

มีมาตรการส่งเสริมการประหยัดพลังงานหลายประการ เช่น 

การลดภาษีการน�าเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์ รวมถึงวัสดุที่ช่วย

ประหยัดพลังงาน การจัดให้มีกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ฯลฯ 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากกระบวนการผลิตและการใช้

พลังงานในประเทศยังขาดประสิทธิภาพ ดังนั้นการส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน 

(renewable energy) เพื่อน�ามาใช้เป็นพลังงานทดแทนหรือ

เป็นพลังงานส�ารองไว้ในอนาคต จึงเป็นนโยบายและมาตรการที่

จ�าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งพลังงานหมุนเวียน

ที่มีศักยภาพมากมาย เช่น  พลังงานชีวมวล (bio energy)   

พลังงานลม (wind energy) พลังงานน�้า (hydro energy)   

พลังงานความร้อนใต้พิภพ (geothermal) และพลังงานแสง

อาทิตย์ (solar thermal)   ดังนั้น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตพลังงาน จากแหล่ง

พลังงานหมุนเวียนในประเทศ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นหรือเกิด

ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วย

ให้การบรรลุเป้าหมาย AEDP ในปี พ.ศ. 2564 มีความชัดเจน

และเป็นไปได้ในอนาคต 

1.    ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย

นับเป็นโชคดีของประเทศไทยที่อยู่ใกล้บริเวณศูนย์สูตร 

มีปริมาณแสงอาทิตย์เฉลี่ยประมาณ 18 เมกะจูล/ตารางเมตร/

วัน เทียบเท่าก�าลังงาน 600  วัตต์/ตารางเมตร  ท�าให้มีอุณหภูมิ

สูง มีแสงแดดและอากาศร้อนจัดเกือบตลอดทั้งปี พลังงาน

แสงอาทิตย์จึงเป็นพลังงานทดแทนที่น่าสนใจยิ่ง ในการน�า

มาใช้แทนน�้ามันเช้ือเพลิงหรือพลังงานไฟฟ้า ซึ่งนอกจากเป็น

พลังงานได้ฟรี (free energy) มีปริมาณมาก ที่ส�าคัญนอกจาก

มีอยู่ทั่วไปทุกหนแห่งแล้ว ยังเป็นพลังงานปลอดภัย สะอาด 

ปราศจากมลพิษ และไม่ท�าปฏิกิริยาใดๆ กับสภาพแวดล้อม

เหมือนเช่นพลังงานจากฟอสซิล  ที่ก่อให้เกิดผลกระทบมากมาย

ต่อส่ิงมีชีวิตบนพื้นโลกและต่อมวลมนุษยชาติ เห็นได้ชัดจาก

ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นระยะ เช่น ฝนกรด (acid rain) 

ปรากฏการณ์เรือนกระจก (green house effect) เหล่านี้

ล้วนท�าให้ชั้นบรรยากาศของโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นหรือมีการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมไปทั่วโลก และยิ่งนับวันทวีความ

รุนแรง และกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นๆ จนยากที่จะหลีกเลี่ยง 

หรือป้องกันได้ 

พลังงานแสงอาทิตย์และการน�าไปใช้ประโยชน์
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2.   การน�าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์

2.1 พลังงานแสงอาทิตย์

แสงอาทิตย์ จัดเป็นพลังงานที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ 

มีคุณค่ามหาศาลต่อโลกและมีปริมาณมากเพียงพอที่จะสนอง

ความต้องการของมวลมนุษย์ เราได้พลังงานแสงอาทิตย์จาก

การแผ่รังสี ซ่ึงสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในรูปของไฟฟ้าและ

ความร้อน พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดไม่ท�าปฏิ-

กิริยาใดๆ กับสิ่งแวดล้อม  การน�าเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ 

มาใช้ในรูปพลังงานทดแทน (alternative energy) ได้มีการ

ศึกษา วิจัยและพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับและสามารถน�ามาใช้งาน

ได้ในระดับหน่ึง อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ที่

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ยังจ�าเป็นต้องมีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย

และพัฒนาจนกว่าจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและมีความคุ้ม

ค่าทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้มีการน�ามาใช้อย่างแพร่หลาย หรือ

มีความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์นั่นเอง 

2.2  หลักการน�าพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้งาน   ที่มีอยู่

ทั่วไป มีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่

1. การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า  (solar 

electrical process)

เซลล์แสงอาทิตย์ (solar cell) เป็นสิ่งประดิษฐ์ทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็น

ไฟฟ้ากระแสตรง (DC)  ส่วนใหญ่ท�าจาก  “สารกึ่งตัวน�า”  (semi 

conductor)  พวกซิลิคอน  เยอร์มาเนียม  ซึ่งเป็นธาตุที่มีอยู่ใน

รูปของสารประกอบ

โฟโตโวลตาอิก (photovoltaic : PV) เป็นอีก

ชื่อหนึ่งที่นิยมใช้เรียก เซลล์แสงอาทิตย์ หรือเซลล์สุริยะ ซึ่ง

หมายถึง ปรากฏการณ์เกิดกระแสไฟฟ้าอันเนื่องมาจากแสง 

(photovoltaic effect) ดังนั้นเมื่อเซลล์นี้ได้รับแสงอาทิตย์

จะเกิดกระแสไหลในวงจร  ในทางทฤษฎี  เซลล์แสงอาทิตย์

สามารถให้ประสิทธิภาพในกาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้สูงถึง

ร้อยละ 22    

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเซลล์แสงอาทิตย์ยังมีราคา

ต่อหน่วยค่อนข้างสูง เนื่องจากปริมาณความต้องการภายใน

ประเทศยังมีไม่มากนัก ซ่ึงประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จัก จึงยัง

ไม่เป็นที่นิยมใช้ทั่วไป   ส่วนใหญ่จะน�ามาใช้ในภาคราชการเพื่อ

การวิจัยและสาธิต เช่น การผลิตไฟฟ้า การเติมประจุแบตเตอรี่ 

การสื่อสารคมนาคม และการสูบน�้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์  ซึ่ง

จะใช้ในพื้นที่ชุมชนชนบทที่ห่างไกล  ที่มีการคมนาคมขนส่ง

ค่อนข้างยากล�าบาก เช่น ป่า ภูเขา หรือบริเวณที่ซึ่งการปัก

เสาพาดสายไฟฟ้าไปไม่ถึง ซึ่งในการใช้เซลล์แสงอาทิตย์นั้น 

จ�าเป็นต้องมีอุปกรณ์ประกอบ เน่ืองจากไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก

เซลล์แสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ซึ่งหากต้องน�าไป

ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) หรือเพ่ือเก็บสะสมไว้เป็น

พลังงานส�ารอง จะต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์ เช่น  พีวีโมดูล ( PV 

module) แบตเตอรี่ (battery) ตัวควบคุมการประจุ (charge 

controller)  เเละเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (inverter)  ร่วม

ด้วย  ดังแสดงในรูปที่ 1                                          

                                           

ที่มา : แชมป์บิซช็อป (2560)

รูปที่ 1  เซลล์แสงอาทิตย์กับการน�าไปใช้งาน
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2.  การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปความร้อน  

(solar thermal process) 

โดยการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานความ

ร้อน   ซึ่งต้องใช้ร่วมกับแผงรับแสงอาทิตย์ (solar collector) 

ดังแสดงในรูปที่ 2 เพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้กับของไหล เช่น น�้าหรือ

อากาศ เพื่อให้ร้อนหรือมีอุณหภูมิสูงขึ้น แล้วจึงสามารถน�าน�้า-

ร้อนหรืออากาศร้อนไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ  หลักการท�างาน

ของแผงรับแสง ดังนี้ 

2.1  แผงรับแสงอาทิตย์  (solar  collector) 

ท�าหน้าท่ีรับแสงอาทิตย์ ซ่ึงรังสีของดวงอาทิตย์ที่

ส่องผ่านบรรยากาศลงมาบนผิวโลกเป็นรังสีรวม ประกอบด้วย

รังสีตรงและรังสีกระจาย และด้วยประเทศไทยมีแหล่งที่ตั้งอยู่

บริเวณ เส้นรุ้งที่ 5 �N-22 �N  และเส้นแวงที่  96 �E -106 �E  อย่างไร

ก็ตามด้วยต�าแหน่งท่ีตั้งของประเทศไทยอยู่ในเขตศูนย์สูตรที่มี

มรสุมและมีเมฆมาก จึงท�าให้รังสีตรงค่อนข้างต�่าเฉล่ียประมาณ

ร้อยละ 50 ดังนั้นในการออกแบบแผงรับรังสี จะต้องให้สามารถ

รับรังสีได้ทั้งรังสีตรงและรังสีกระจาย โดยจะเปลี่ยนพลังงาน

แสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานความร้อน เพื่ออุ่นอากาศหรือ

ของไหลให้ร้อนหรือมีอุณหภูมิสูงขึ้น  การออกแบบแผงรับแสง

อาทิตย์ โดยทั่วไปจะออกแบบให้เป็นส่ีเหล่ียมด้านบนปิดด้วย

แผ่นกระจกใส ข้างในเป็นแผ่นอะลูมิเนียม ทาสีด�า ท�าหน้าท่ี

รับแสงอาทิตย์ ดังแสดงในรูปที่ 2 ปกติจะออกแบบให้เอียงท�า

มุม 14 องศา กับแนวระนาบ นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบให้

เพิ่มประสิทธิภาพการรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้อีก โดยใช้แผ่น

สังกะสีที่หยักเป็นลอนแทนแผ่นอะลูมิเนียม ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่

ในการตกกระทบของแสงอาทิตย์ให้มากขึ้น ในบริเวณส่วนล่าง

ด้านหน้าของแผงรับแสงจะต้องมีช่องให้อากาศจากภายนอก

เข้าไปในตู้อบ ซึ่งขนาดของช่องอากาศจะต้องสัมพันธ์กับขนาด 

ปริมาณ หรือน�้าหนักของผลิตภัณฑ์ที่จะอบแห้งด้วย

รูปที่ 2  แผงรับแสงพลังงานแสงอาทิตย์แผ่นเรียบ (solar  collector)

การน�าพลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ในรูปของความร้อน  สามารถท�าได้ง่ายกว่าการผลิตไฟฟ้า ปัจจุบันมีการน�าไป

ใช้ประโยชน์ทั้งเขตเมืองและชนบท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการแปลงแสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อนมีการถ่ายเทและสูญเสีย

พลังงานค่อนข้างสูง จึงท�าให้อุณหภูมิที่ได้ไม่สูงมากนัก  ประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส จึงเหมาะต่อการน�าไปใช้งานในอุปกรณ์

ประเภท เช่น  เครื่องท�าน�้าร้อน เครื่องกลั่นน�้า และเครื่องอบแห้งด้วยแสงอาทิตย์ เป็นต้น
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2.2 การน�าพลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ในรูปของความร้อน  

2.2.1 เครื่องท�าน�้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์  (solar  heater)                                  

หลักการท�างาน

น�า้ที่เข้ามาเมื่อผ่านแผงรับแสงอาทิตย์จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ส่วนของน�า้ที่ร้อนกว่าจะลอยตัวขึ้นข้างบน จึงสามารถแยก

น�้าร้อนไปใช้งานได้  ขณะท่ีน�้าท่ีเย็นกว่าจะไหลลงข้างล่างของแผงรับแสง เพื่อมารับความร้อนต่อไป เป็นเช่นนี้หมุนเวียนอย่างต่อ

เนื่อง ดังแสดงในรูปที่ 3 ปัจจุบันเครื่องท�าน�้าร้อนด้วยแสงอาทิตย์ เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นระบบที่มีความเหมาะสมและคุ้มค่า

ทางเศรษฐกิจ โดยประเทศไทยมีผู้ประกอบธุรกิจด้านอุปกรณ์เคร่ืองท�าน�้าร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จ�านวนมาก ซึ่งมีท้ังท่ีผลิต

ภายในและน�าเข้าจากต่างประเทศ

          ที่มา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2560)

                                

รูปที่ 3  หลักการท�างานและรูปแบบเครื่องท�าน�้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

2.2.2  เคร่ืองกลั่นน�้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

(solar distillation)

หลักการท�างาน

ใช้หลักการเดียวกับวงจรการกลั่นน�้าในธรรมชาติ 

(water cycle) กล่าวคือ อาศัยพลังงานเเสงอาทิตย์ท�าให้น�้า

ระเหยเป็นไอ แล้วลอยตัวสูงขึ้นไปรวมตัวกันเป็นเมฆ ซึ่งเมื่อ

เจออากาศที่เย็นกว่าก็จะกลั่นตัวเป็นหยดน�้าและตกลงมา

เป็นฝน ส�าหรับการออกแบบเครื่องกลั่นน�้าด้วยแสงอาทิตย์ 

สามารถออกแบบให้เอียงด้านเดียวท�ามุม 14 องศา กับแนว

ระนาบ ด้านบนปิดด้วยกระจกใส หรือแบบเอียง 2 ด้าน ท�า

มุมแบบสามเหลี่ยมหน้าจ่ัว บุด้วยโฟมทุกด้าน  และท�าเป็นราง

ให้น�้ากลั่นไหลมารวม บริเวณที่พื้นอ่างใส่ขี้เถ้าแกลบสีด�าเพื่อ

ให้สามารถดูดพลังงานความร้อน  หลักการท�างานเมื่อน�้าดิบ

ได้รับความร้อนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วระเหยกลายเป็นไอ เมื่อ

ไปกระทบกับผิวด้านในที่เย็นกว่าจะกลั่นตัวเป็นหยดน�้าได้เป็น

น�้ากล่ัน   น�้ากลั่นที่ได้จะไหลลงมาตามแนวเอียงของกระจกสู่

รางรับน�้า ดังแสดงในรูปที่ 4 ซ่ึงน�้ากลั่นที่ได้นี้มีความบริสุทธิ์

ถึง 90% สามารถน�าไปใช้งาน เช่น ในห้องปฏิบัติการ โรงงาน

ยาและเครื่องส�าอาง โรงพยาบาลและสถานีอนามัย เครื่องกลั่น

น�้ามีประโยชน์อย่างยิ่งในพื้นที่ที่ขาดแคลนน�้าจืดหรือน�้าสะอาด 

เช่น บริเวณชายทะเล และทะเลทราย เป็นต้น 
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2.2.3 เคร่ืองอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

(solar dryer)

หลักการท�างาน

ใช้หลักการเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์เป็น

พลังงานความร้อน อากาศจากภายนอกจะไหลเข้าสู่ช่องเปิด

ด้านล่างของตู้อบ ผ่านแผงรับแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นแผ่นโลหะทาสี

ด�าเป็นตัวดูดความร้อน ท�าให้อากาศท่ีอยู่ในตู้อบมีอุณหภูมิสูง

กว่าอากาศที่อยู่ภายนอก  อากาศร้อนจะไหลผ่านช้ันตะแกรง

ที่วางวัสดุ  ท�าให้วัสดุแห้งลง หลังจากนั้นลมร้อนจะไหลผ่าน

ออกไปทางช่องระบายอากาศด้านหลังตู้อบ ซึ่งอากาศที่ผ่าน

ออกไปจะน�าความชื้นออกไปด้วย อากาศภายนอกก็จะไหล

เข้าทางด้านล่างซึ่งเป็นช่องเปิด  ผ่านแผงรับแสงเข้าไปในตู้อีก 

หมุนเวียนเป็นเช่นน้ีเรื่อยไปจนกระท่ังผลิตภัณฑ์แห้ง หรือไม่มี

แสงแดด สามารถน�าเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้

ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการ

เกษตร เช่น ประเภทเนื้อสัตว์และผลไม้ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเครื่อง

อบแห้งชนิดน้ี สามารถเก็บรักษาอุณหภูมิและความชื้นไม่ให้

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เม่ือเทียบกับอุณหภูมิบรรยากาศ

ภายนอก ท�าให้ใช้เวลาในการอบแห้งน้อยกว่าการตากแดดบน

ลานโล่งปกติทั่วไป

เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบ่งตามการ

ไหลเวียนของอากาศได้ 2 แบบ คือ

1. เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ

ธรรมชาติ (natural convection solar dryer)

อาศัยหลักความแตกต่างของความหนาแน่นของ

อากาศ ระหว่างจุดเข้าและจุดออกในตัวเครื่องอบแห้ง โดยใช้

พลังงานแสงอาทิตย์ท�าให้อากาศร้อนซ่ึงจะมีความหนาแน่น

ต�่า  เกิดการขยายตัวและลอยตัวสูง อากาศเย็นซึ่งมีความหนา

แน่นสูงกว่า จะลอยเข้ามาแทนที่  ท�าให้เกิดการหมุนเวียนเพื่อ

ช่วยถ่ายเทความช้ืน  เหมาะกับการอบแห้งขนาดเล็กหรือธุรกิจ

ชุมชนทั่วไป เช่น กลุ่มแม่บ้าน  สหกรณ์  OTOP ท้ังนี้เพราะ

สามารถสร้างได้ง่าย วัสดุและอุปกรณ์มีราคาถูก  สะดวกในการ

ดูแล บ�ารุงรักษา   ซึ่งสามารถออกแบบก่อสร้างทั้งแบบไม่มีแผง

รับแสง เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย และแบบมีแผงรับ

แสง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอบแห้ง ดังแสดงในรูปที่ 5-7

                       ที่มา: ResearchGate (2017)

รูปที่ 4  หลักการท�างานและรูปแบบเครื่องกลั่นน�า้พลังงานแสงอาทิตย์
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รูปที่ 5 ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีแผงรับแสง

รูปที่ 6 ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่มีแผงรับแสง ขนาด 5 กิโลกรัม/วัน
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รูปที่ 7 ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่มีแผงรับแสง ขนาด 15 กิโลกรัม/วัน

             ที่มา: Food and Agriculture Organization of the United Nations (2017)

รูปที่ 8 หลักการท�างานของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบบังคับ

2. เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบบังคับ (forced  convection solar  dryer)

มีหลักการท�างาน โดยใช้พัดลมเป็นตัวสร้างความดัน ให้มีความแตกต่างของความหนาแน่นของอากาศระหว่างจุดเข้า

และจุดออกของอากาศในตัวเครื่อง กล่าวคือจะใช้พัดลมเป็นตัวขับอากาศให้ไหลภายในเคร่ืองอบแห้งนั่นเอง ทั้งนี้มีการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ เหมาะส�าหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีการท�างานอย่างต่อเนื่อง เครื่องอบแห้งประเภทน้ีมีขั้น

ตอนและรายละเอียดในการออกแบบก่อสร้างที่ซับซ้อน  ราคาแพง  ดังแสดงในรูปที่ 8-9
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          โคกกระออม มีถิ่นก�ำเนิดในอเมริกำเขตร้อน มีกำร

แพร่กระจำยเป็นวัชพืชไปท่ัวโลก ในประเทศไทยสำมำรถพบได้

ทุกภำค เป็นพรรณไม้เถำล้มลุกขนำดกลำง มักขึ้นอยู่ตำมข้ำง

ทำงหรือที่รกร้ำงท่ัวไป ตำมริมน�้ำ หรือบริเวณที่มีร่มเงำ จนถึง

ระดับควำมสูงจำกระดับน�้ำทะเลประมำณ 1,500 เมตร ต้น

โคกกระออมนี้มักนิยมปลูกกันแต่เฉพำะตำมสวนยำจีนและสวน

สมุนไพรเท่ำนั้น  (เที่ยงบูรณธรรม 2531) โคกกระออม มีชื่อ

วิทยำศำสตร์ว่ำ Cardiospermum Halicacabum Linn. จัด

อยู่ในวงศ์ SAPINDACEAE  มีชื่อสำมัญวำ่ Balloon vine, Heart 

pea, Heart seed, Smooth leaved Heart Pea  สมุนไพร

โคกกระออม ยังมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ อีกวำ่ ตุ้มต้อก (แพร่)  วิวี่ วี่หวี่

(ปรำจีนบุรี) โพออม โพธิ์ออม (ปัตตำนี) เครือผักไล่น�้ำ ลูกลีบ-

เครือ (ภำคเหนือ) กะดอม โคกกระออม (ภำคกลำง) ติ๊นโข่ 

ไหน (จีน) เจี่ยขู่กวำ เต่ำตี้หลิง ไต้เถิงขู่เลี่ยน (จีนกลำง) สะไล่น�้ำ 

สะไล่เดอะ สะโคน�้ำ สะไคน�้ำ หญ้ำแมงว่ี หญ้ำแมงว่ี เป็นต้น 

(เที่ยงบูรณธรรม 2531; สุธรรม  2552; เนียมสุวรรณและคณะ  

2555 และสุธำวรรณ 2537)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ต้น เป็นพรรณไม้เถำล้มลุกขนำดกลำง มักขึ้นอยู่ตำม

ข้ำงทำงหรือที่รกร้ำงทั่วไป มีอำยุรำว 1 ปี ล�ำต้นแตกกิ่งจ�ำนวน

มำก มีเถำยำวประมำณ 1-3 เมตร มักเลื้อยเกำะพันกันขึ้นไปบน

ต้นไม้หรือตำมกิ่งไม้ (สุธำวรรณ 2537) หรืออำจเลื้อยไปตำมพื้น

ดิน ลักษณะของเถำเป็นเหลี่ยมมีสันประมำณ 5 เหลี่ยม และ

มีขนปกคลุมเล็กน้อย ผิวของเถำเป็นสีเขียว (เที่ยงบูรณธรรม 

2531)  เถำมีขนำดโตประมำณก้ำนไม้ขีดไฟ หรืออำจจะเล็กกว่ำ

นั้นก็มี และบริเวณข้อของเถำจะมีมือส�ำหรับยึดเกำะ ขยำยพันธุ์

ด้วยวิธีกำรใช้เมล็ด มักเกิดขึ้นทั่วไปตำมป่ำเบญจพรรณ ตำม

ชำยป่ำ (สุธรรม 2552 และเนียมสุวรรณและคณะ  2555)

ใบ มีใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับใบ ใบย่อย 3 

ใบ ลักษณะของใบย่อยเป็นรูปสำมเหล่ียม ปลำยใบแหลม 

ส่วนขอบใบเป็นหยักลึกและมีมือเกำะส้ันๆ จะอยู่ที่ปลำยยอด

ระหว่ำงซอกเถำที่มีก้ำนช่อดอก โดยมือจับจะมีอยู่ 2 อัน แยก

กันออกจำกก้ำนช่อดอกที่ยำว ใบมีขนำดกว้ำงประมำณ 1.5-

2.5 เซนติเมตร และยำวประมำณ 5-12 เซนติเมตร แผ่นใบบำง

ชลธิชา นิวาสประกฤติ   และบุญเรียม น้อยชุมแพ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

35 หมู่ที่ 3 ต�าบลคลองห้า อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โคกกระออม
สมุนไพรไทย...ของดทีี่มอียู่
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เป็นสีเขียว ผิวใบเรียบไม่มีขน ใบหลังจะมีขนำดเล็กกว่ำ และมี

ก้ำนใบยำว (เที่ยงบูรณธรรม 2531)

ดอก มีสีเหลือง หรือ ดอกเป็นสีขำวนวล ดอกออก

เป็นช่อๆ  ออกเป็นช่อกระจุกตำมซอกใบ มีดอกย่อย 3-4 ดอก 

มีกลีบดอก 4-5 กลีบ  (เที่ยงบูรณธรรม 2531)  ดอกมีขนำดไม่

เท่ำกัน  ดอกยำวประมำณ 2.5 มิลลิเมตร ส่วนกลีบเล้ียงดอก

มี 4 กลีบ ดอกมีเกสรเพศผู้ 8 อัน เป็นกระจุกบริเวณใจกลำง

ดอก หลังดอกร่วงจะติดผลเป็นทรงกลม โตประมำณปลำยนิ้ว

หัวแม่มือผู้ใหญ่ ข้ำงในพองลมเป็นรูปสำมเหลี่ยมชัดเจน เปลือก

หุ้มผลเป็นเยื่อบำงๆ สีเขียวอ่อน ดูสดใสคล้ำยโคมไฟห้อยเป็น

พวง สวยงำมน่ำรักมำก เมื่อบีบจะแตกมีเสียงดัง ภำยในมีเมล็ด

รูปทรงกลม ผลที่ห้อยต่องแต่งโป่งพองเป็นกระเปำะน่ำรักน่ำบีบ

ให้แตก (เที่ยงบูรณธรรม 2531)  ถ้ำปล่อยท้ิงไว้จนแห้งจะแฟบ

ลง แกะออกมำเจอเมล็ดน่ำรัก สีด�ำ มีริ้วรูปหัวใจสีขำว ดอกออก

ช่วงปลำยฤดูร้อน ต่อเนื่องไปจนถึงต้นฤดูฝนทุกปี (เรืองรังษีและ

มังคละคุปต์ 2547)

ผล มีลักษณะคล้ำยกับถุงลมเป็นเยื่อบำงๆ ลักษณะ

ของผลเป็นรูปสำมเหลี่ยม มีพู 3 พู มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง

ของผลประมำณ 1-2 เซนติเมตร เปลือกผลบำงและเป็นสีเขียว

อมสีเหลือง มีขนสั้นนุ่มกระจำยอยู่ท่ัวผล ผลเม่ือแก่จะเปลี่ยน

เป็นสีด�ำ ก้ำนผลสั้น ภำยในผลจะมีเมล็ดขนำดเล็กประมำณ 1-3 

เมล็ด (เที่ยงบูรณธรรม 2531)

เมล็ด มีลักษณะกลม ผิวเรียบ มีขนำดเท่ำกับเมล็ด

ข้ำวโพด หรือมีขนำดเส้นผำ่นศูนย์กลำงประมำณ 4-5 มิลลิเมตร 

เมล็ดเป็นสีเขียวอ่อนและค่อนข้ำงนิ่ม และเมื่อเมล็ดแก่จะ

เปลี่ยนเป็นสีด�ำและแข็ง ที่ขั้วเมล็ดเป็นสีขำวลักษณะคล้ำยรูป

หัวใจ  (อุทยำนธรรมชำติวิทยำสิรีรุกขชำติ คณะเภสัชศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยมหิดล 2550)

การขยายพันธุ์
 ในธรรมชำติ โคกกระออมขยำยพันธุ์โดยเมล็ด กำร

ปลูกใช้เมล็ดซึ่งจะงอกประมำณ 3 สัปดำห์ หรืออำจใช้ล�ำต้นตัด

เป็นท่อนปักช�ำ  

      

สรรพคุณทางยาและการน�าไปใช้ประโยชน์
 โคกกระออมน�ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงแพร่หลำย ทำง

ยำในกำรรักษำโรคทั้งทำงแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีนมัก

ใช้ทั้งต้นต้มน�้ำดื่ม เพื่อขับน�้ำนมท�ำให้เกิดน�้ำนม โดยใช้ได้ทั้งต้น 

ดังนี้

            ต้น (ทั้งต้น)  มีรสขม และเผ็ดเล็กน้อย เป็นยำเย็น 

ออกฤทธิ์ต่อตับและไต ใช้ต้มกินต่ำงน�้ำ สำมำรถใช้เป็นยำขับ

พิษร้อนถอนพิษไข้ ช่วยแก้พิษในร่ำงกำย ช่วยท�ำให้เลือดเย็น 

ลดควำมดันโลหิต ใช้รักษำโรคดีซ่ำน ช่วยรักษำตำต้อ ช่วยขับ

เหงื่อ ต้มกับน�้ำดื่มเป็นยำแก้หอบหืด  ทั้งต้นใช้เป็นยำระบำย ใช้

ต้มน�้ำกินเพื่อช่วยลดอำกำรของต่อมลูกหมำกโต ใช้แก้พิษแมลง

สัตว์กัดต่อย แก้พิษงู (เรืองรังษีและมังคละคุปต์ 2547) ใช้ต้น

สดน�ำมำต�ำผสมกับเกลือเล็กน้อยแล้วน�ำมำพอกบริเวณที่เป็น

ฝี ใช้เป็นยำรักษำโรคผิวหนัง ฝี กลำก เกล้ือน ใช้แก้ฝีบวม ฝี

หนอง ต้นแห้งประมำณ 10-18 กรัม น�ำมำบดเป็นผงผสมกับ

เหล้ำใช้รับประทำนเพื่อช่วยแก้อำกำรปวดบวมฟกช�้ำ (ไทยรัฐ

ออนไลน์ 2556ก) ทั้งต้นมีสรรพคุณช่วยรักษำโรคไขข้ออักเสบ

ได้ด้วย   หำกน�ำมำรับประทำน ใช้ต้นแห้งประมำณ 10-18 กรัม 

น�ำมำต้มกับน�้ำ (เซ็นนิล 2555)  หำกเป็นต้นสด ให้ใช้ประมำณ 

35-70 กรัม น�ำมำต�ำค้ันเอำแต่น�้ำรับประทำน หรือใช้เป็นยำ

พอกภำยนอก สตรีมีครรภ์หำ้มรับประทำนสมุนไพรชนิดนี้ (บุญ

วรพัฒน์ 2554;  สุธำวรรณ 2537; ไทยรัฐออนไลน์ 2556ก)

ใบ มีรสขม ขื่น มีฤทธิ์ในกำรยับยั้งกำรหดตัวของกลำ้ม

เนื้อเรียบ จึงใช้ใบเป็นยำแก้หอบหืดได้ ใช้ต้มดื่มแก้หืด แก้ตำเจ็บ 

แก้ไข้ รักษำโรคหืดไอ แก้ไอหืด ส่วนน�้ำคั้นจำกใบใช้แก้อำกำรไอ 

น�้ำคั้นจำกใบใช้เป็นยำขับระดูของสตรี เป็นยำขับปัสสำวะ ใบ

สดใช้เป็นยำใส่แผลชั้นยอด โดยใช้น�้ำต้มข้นๆ น�ำมำใช้ล้ำงแผล 

สำมำรถน�ำมำต�ำพอกรักษำฝีได้เช่นกัน (บุญวรพัฒน์ 2554; สุธำ
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วรรณ 2537)  ใบสด น�ำมำต�ำกับเกลือแล้วทำบริเวณที่มีกำร

อักเสบบวม หรือใช้ใบสดน�ำมำต�ำคั้นเอำแต่น�้ำไปเค่ียวกับน�้ำมัน

งำเพื่อเป็นกำรรักษำโรครูมำตอยด์ โดยใช้เป็นยำทำเช้ำและเย็น

ติดต่อกัน ประมำณ 7 วัน อำกำรของโรคจะค่อยๆ ดีขึ้น (เที่ยง

บูรณธรรม 2531; เรืองรังษีและมังคละคุปต์ 2547)

ดอก มีรสขมขื่น มีสรรพคุณช่วยขับประจ�ำเดือนของ

สตรี (อุทยำนธรรมชำติวิทยำสิรีรุกขชำติ, คณะเภสัชศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยมหิดล 2550)

เมล็ด มีรสขม ขื่น ใช้เป็นยำแก้ไข้ ช่วยขับเหงื่อ (สุธำ

วรรณ 2537)

เถา หรือ ต้น ใช้เป็นยำแก้ไอ (สุธำวรรณ 2537)

เถาและใบ ใช้เป็นยำสระผมก�ำจัดรังแค โดยน�ำมำ

ทุบคั้นแช่ในน�้ำพอข้นๆ แล้วน�ำมำใช้ชโลมศีรษะและทิ้งไว้สักครู ่

แล้วจึงค่อยล้ำงออก 

ยอดอ่อน จะมีรสขมเล็กน้อย มีสำรต้ำนอนุมูล

อิสระที่ช ่วยชะลอควำมแก่ และช่วยในกำรต่อต้ำนมะเร็ง

ได ้อีกต ่ำงหำก โดยกำรน�ำยอดอ ่อนโคกกระออมมำใช ้

รับประทำนเป ็นผักสดหรือเผำไฟน�ำมำรับประทำนเพื่อ

เป็นกำรช่วยบ�ำรุงสุขภำพ (เนียมสุวรรณ และคณะ  2555) 
           ผล มีรสขม ขื่น มีสรรพคุณช่วยบ�ำรุงน�้ำดี ช่วยดับพิษ

ทั้งปวง ช่วยดับพิษแผลไฟไหม้ แผลไฟลวก

ราก มีรสขม สรรพคุณท�ำให้อำเจียน ใช้เป็นยำระบำย 

น�้ำค้ันรำกสดใช้เป็นยำหยอดตำแก้โรคตำต้อ แก้เจ็บตำได้ผลดี 

รำกใช้ต�ำค้ันเอำแต่น�้ำมำกินเป็นยำแก้พิษงู ส่วนกำกที่เหลือใช้

เป็นยำพอกแก้พิษงู พิษงูเห่ำ และพิษจำกแมลง (ทรัพย์เจริญ 

2549; เที่ยงบูรณธรรม 2531) 

แพทย์แผนจีนมักใช้ทั้งต้นต้มน�้ำดื่ม เพ่ือขับน�้ำนม

ท�ำให้เกิดน�้ำนม ช่วยบ�ำรุงน�้ำนมสตรี ระบำยท้อง แก้โรคไขข้อ

อักเสบ สำรสกัดจำกใบโคกกระออม เม่ือทดลองในหนูขำว พบ

ว่ำมีฤทธ์ิในกำรลดควำมดันโลหิต และช่วยยับยั้งกำรอักเสบได้ 

(บุญวรพัฒน์  2554; ทรัพย์เจริญ 2549)

ตำมชนบทบำงแห่งจะเรียกโคกกระออมว่ำหญ้ำแมงว่ี 

ใช้ใบพันรอบศีรษะ เพรำะกลิ่นของหญ้ำชนิดนี้สำมำรถไล่แมงว่ี

ให้หำยไปได้ ไม่ก่อให้เกิดควำมร�ำคำญเมื่อเวลำต้องเดินเข้ำป่ำ

หรือไปท�ำไร่ หรือเม่ือเด็กมีอำกำรตำแฉะหรือตำแดง ก็มักจะมี

แมงว่ีมำตอมตำก็ใช้หญ้ำนี้ ในลักษณะเดียวกันได้ (เที่ยงบูรณ-

ธรรม 2531 และสยำมธุรกิจ 2560)

โคกกระออมเกิดขึ้นตำมธรรมชำติตำมพื้นที่ว่ำงเปล่ำ

ทั่วไปแต่ไม่ใช่หญ้ำธรรมดำ เมื่อพบเห็นควรอนุรักษ์ไว้ เพรำะต้น

โคกกระออมไม่มีกำรเพำะพันธุ์จ�ำหน่ำย 
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	 สังคมไทยในยุคปัจจุบันก�ำลังอยู ่ ในช ่วงของกำร

เปลี่ยนผ่ำนจำกสังคมสูงวัยหรือสังคมผู้สูงอำยุ	 (aging	 society)	

เข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงสมบูรณ์	 (aged	 society)	 ในอีกไม่กี่ปี

ข้ำงหน้ำ	 ส�ำหรับประเทศไทยแล้วกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำง

สมบูรณ์ไม่ได้เป็นเพียงกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วของจ�ำนวน

ประชำกรผู้สูงอำยุเท่ำน้ัน	 แต่ยังเป็นกำรเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนผู้

ป่วยเรื้อรังด้วย	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโรคกระดูกพรุนซ่ึงเป็นโรค

เรื้อรังที่มักเป็นปัญหำสุขภำพท่ีส�ำคัญในผู้สูงอำยุทั้งเพศชำย

และเพศหญิง	 เพรำะนอกจำกจะเป็นโรคท่ีท�ำให้เกิดผลกระทบ

ต่อคุณภำพชีวิตทั้งต่อตัวผู้สูงอำยุ	ครอบครัว	และสังคมแล้ว		โรค

กระดูกพรุนยังน�ำไปสู่กำรเกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆ	ได้อีก	เช่น	โรค

เรื้อรังของระบบทำงเดินหำยใจ	ติดเชื้อในระบบทำงเดินปัสสำวะ

แผลกดทับ	กล้ำมเนื้ออ่อนแรง	เป็นต้น	

โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis : OS) หมำยถึงโรค

ของกระดูกท่ีมีควำมแข็งแกร่งของกระดูก	 (bone	 strength)	

ลดลง	 ส่งผลให้เพิ่มควำมเสี่ยงต่อกระดูกหัก	 โดยเป็นภำวะที่มี

ควำมหนำแน่นของเนื้อกระดูกลดลง	มีกำรเปลี่ยนแปลงลักษณะ

โครงสร้ำงของกระดูก	 ส่งผลท�ำให้กระดูกเปรำะบำงลง	 มีควำม

เสี่ยงต่อกำรเกิดกระดูกหักง่ำยขึ้น	 โดยเฉพำะกระดูกในบริเวณ

ที่ส�ำคัญ	 เช่น	 กระดูกข้อมือ	 กระดูกสะโพก	และกระดูกสันหลัง	

เป็นต้น	 โรคกระดูกพรุนพบมำกในผู้สูงอำยุโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง

ในผู้หญิงวัยหมดประจ�ำเดือน	 ทั้งนี้เนื่องจำกกำรขำดฮอร์โมน

เอสโตรเจน	 (Estrogen)	 ซึ่งมีส่วนส�ำคัญในกำรป้องกันกำร

สูญเสียเนื้อกระดูกและช่วยเพิ่มเนื้อกระดูก	 เป็นสำเหตุส�ำคัญ

ที่ท�ำให้กระดูกหักแม้ได้รับแรงกระแทกที่ไม่รุนแรง	 โดยควำม

เป็นจริงแล้วโรคกระดูกพรุนนั้นมีควำมแตกต่ำงจำกโรคอ่ืนๆ	

เนื่องจำกโรคกระดูกพรุนไม่ได้ท�ำให้เสียชีวิตโดยตรง	 แต่เป็น

เพียงปัจจัยเสี่ยงอย่ำงหนึ่งในกำรเกิดกระดูกหักซึ่งจะกระทบต่อ

คุณภำพชีวิตของผู้ป่วยทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ	และเพิ่มโอกำส

กำรเสียชีวิตมำกขึ้น	 ด้วยเหตุน้ีโรคกระดูกพรุนจึงเป็นปัญหำ

ด้ำนสำธำรณสุขท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้นในหลำยๆ	 ประเทศ	 ในทุก

ภูมิภำคของโลก	 ซึ่งสำมำรถพบได้ทั้งในเพศชำยและเพศหญิง	

หำกผู้ป่วยไม่ได้รับกำรตรวจวินิจฉัย	และดูแลรักษำอยำ่งถูกต้อง

และต่อเนื่องจะท�ำให้มีโอกำสเกิดกระดูกหักได้ง่ำย	 ส่งผลให้ไม่

สำมำรถกลับไปใช้ชีวิตได้เป็นปกติเหมือนเดิม

“โรคกระดูกพรุน”

ดร.สรียา เรืองพัฒนพงศ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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กระดูกประกอบไปด้วยโปรตีน	 (ส่วนใหญ่เป็นคอลลำ-

เจน)	1	ใน	3	ส่วน	อีก	2	ใน	3	ส่วน	 เป็นเกลือแร่	 (แคลเซียม)	

โดยมีเกลือแคลเซียมฟอสเฟตเป็นตัวท�ำให้กระดูกแข็งแรงและ

ทนต่อแรงดึงร้ัง	 ดังน้ันกำรขำดแคลเซียมก็จะท�ำให้กระดูกบำง	

ไม่หนำแน่น	 กระดูกจึงแตกหักได้ง่ำยแม้จะถูกกระทบกระเทือน

เพียงเล็กน้อย		กระดูกเป็นอวัยวะที่มีกำรสร้ำงและกำรสลำยตัว

อยู่ตลอดเวลำอย่ำงสมดุล	กล่ำวคือ	 ในขณะที่มีกำรสรำ้งกระดูก

ใหม่โดยใช้แคลเซียมจำกอำหำรที่รับประทำนเข้ำไป	 ก็จะมีกำร

สลำยแคลเซียมในเนื้อกระดูกเก่ำออกมำสู่เลือดและถูกขับออก

มำทำงปัสสำวะและอุจจำระวันละประมำณ	600-700	มิลลิกรัม	

เพื่อให้เกิดควำมสมดุลเรำจึงต้องได้รับแคลเซียมให้เพียงพอกับ

ที่เสียไป	 มิฉะนั้นร่ำงกำยจะดึงแคลเซียมจำกกระดูกมำใช้ตลอด

เวลำ	มีผลท�ำให้กระดูกถูกท�ำลำยมำกกวำ่กำรสร้ำง	 เนื้อกระดูก

จึงบำงลงในที่สุด	 ส�ำหรับในเด็กจะมีกำรสร้ำงกระดูกมำกกว่ำ

กำรสลำย	 จึงท�ำให้กระดูกมีกำรเจริญเติบโต	 เนื้อกระดูกจึง

ค่อยๆ	 เพ่ิมข้ึน	 ซึ่งกำรสะสมเน้ือกระดูกน้ีจะมำกและเป็นไป

อย่ำงรวดเร็วในช่วงก่อนเข้ำสู่วัยรุ่น	 หลังจำกน้ันกำรสะสมเนื้อ

กระดูกจะเริ่มช้ำลงอย่ำงช้ำๆ	 จนได้เนื้อกระดูกท่ีมีควำมหนำ

แน่นสูงสุดเมื่ออำยุได้ประมำณ	 25-30	 ปี	 เนื้อกระดูกก็จะคงที่

อยู่เช่นนั้นจนถึงช่วงอำยุประมำณ	35-40	ปี จำกนั้นจะเริ่มมีกำร

สลำยกระดูกมำกกว่ำกำรสร้ำง	 ควำมหนำแน่นของเนื้อกระดูก

จึงเริ่มลดลงอย่ำงช้ำๆ	 และบำงตัวลงไปตำมอำยุท่ีมำกขึ้นทั้งใน

ผู้หญิงและผู้ชำย โดยปกติผู้หญิงจะมีปัจจัยเสี่ยงที่ท�ำให้เกิดกำร

สูญเสียเนื้อกระดูกเพิ่มมำกขึ้น	นั่นคือภำวะหมดประจ�ำเดือน	ซึ่ง

จะมีกำรลดลงของฮอร์โมนเอสโตรเจนอย่ำงรวดเร็ว	 ฮอร์โมน

ชนิดนี้จะช่วยในกำรดูดซึมแคลเซียมเข้ำสู่ร่ำงกำย	 และชะลอ

กำรสลำยของแคลเซียมในเนื้อกระดูก	 เม่ือพร่องฮอร์โมนชนิด

นี้ก็จะท�ำให้กระดูกบำงตัวลงอย่ำงรวดเร็วจนเกิดภำวะกระดูก

พรุน	 ในช่วง	 10	 ปีแรกหลังหมดประจ�ำเดือน	 ควำมหนำแน่น

ของมวลกระดูกจะลดลงเร็วมำกประมำณ	3-5%	ต่อปี	และเมื่อ

พ้น	10	ป	ีไปแล้ว	ควำมหนำแน่นของมวลกระดูกจะลดช้ำลงเป็น	

1-2%	 ต่อปี	 ส�ำหรับผู้ชำยจะมีฮอร์โมนเพศชำยหรือเทสโทส-

เตอโรน	 (Testosterone)	 ซ่ึงมีส่วนส�ำคัญในกำรสร้ำงเนื้อ

กระดูกเช่นกัน	 แต่ในช่วงอำยุ	 50-55	ป	ี กำรลดลงของฮอร์โมน

เทสโทสเตอโรนจะเป็นไปอย่ำงช้ำๆ	และมีเนื้อกระดูกลดลง	0.5-

1%	 ต่อปี	 ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ	 ตลอดชีวิต	 ซ่ึงแตกต่ำงจำกผู้หญิง	

ดังนั้นโรคกระดูกพรุนจึงเกิดขึ้นในผู้หญิงได้เร็วกว่ำผู้ชำย	 แต่ใน

ที่สุดแล้วทั้งผู้หญิงและผู้ชำยต่ำงก็มีโอกำสเป็นโรคกระดูกพรุน

ได้ไม่แตกต่ำงกัน

ที่มำ:	MedThai	(2017)	

รูปที่ 2 	ภำพจ�ำลองกำรลดลงของมวลกระดูกในผู้หญิง

																แต่ละช่วงอำยุ

ที่มำ:	MedThai	(2017)	

รูปที่ 1		ภำพจ�ำลองกำรเปรียบเทียบระหว่ำงกระดูกปกติ

														และกระดูกพรุน
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ด้วยเหตุนี้โรคกระดูกพรุนจึงเปรียบเสมือนภัยเงียบที่

มองไม่เห็นที่คอยคุกคำมคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ	 ซ่ึงในควำม

เป็นจริงแล้ว	 กำรป้องกันโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอำยุนั้นท�ำได้

ง่ำยกว่ำกำรรักษำ	 ดังน้ันเรำจึงควรหันมำป้องกันและดูแลเพื่อ

ชะลอกำรเกิดภำวะกระดูกพรุนเมื่อเข้ำสู่ช่วงสูงวัย	 กำรป้องกัน

โรคกระดูกพรุนที่ดีที่สุดคือ	 กำรท�ำให้กระดูกมีควำมแข็งแรง

ซึ่งต้องมีกำรเสริมสร้ำงมวลกระดูกตั้งแต่เด็กเพื่อกำรเจริญ

เติบโต	 และท�ำให้มวลกระดูกมีค่ำสูงสุดในช่วงอำยุที่ควรมีควำม

หนำแน่นของมวลกระดูกสูงที่สุด	 ซ่ึงจะเป็นกำรสะสมต้นทุน

ให้กระดูกมีควำมแข็งแรงและมีคุณภำพที่ดีในวัยผู้ใหญ่	 ปัจจัย

ทำงโภชนำกำรถือเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญมำกในกำรป้องกันกำรเกิด

โรคกระดูกพรุน	 อำหำรส�ำคัญของกำรสร้ำงกระดูกคือ	 โปรตีน	

แคลเซียม	และวิตำมินดี	ซึ่งปริมำณแคลเซียมที่ได้รับจำกอำหำร

ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยรุ่นมีควำมส�ำคัญต่อควำมสำมำรถในกำร

เพิ่มของมวลกระดูกอย่ำงสูงสุด	 และมีควำมส�ำคัญต่อควำม

แข็งแรงของกระดูกในวัยผู้ใหญ่	 อำหำรที่มีแคลเซียมสูง	 ได้แก่	

นม	ปลำตัวเล็ก	กะปิ	กุ้งแห้ง	งำ	และผักใบเขียว	เป็นต้น	ส�ำหรับ

ผักใบสีเขียวเข้มบำงชนิดจะมีแคลเซียมในปริมำณปำนกลำง	แต่

ร่ำงกำยสำมำรถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ดี	เช่น	คะน้ำ	บรอกโคลี	

ผักกำดเขียว	และผักกวำงตุ้ง	แต่กำรรับประทำนผักบำงชนิดเช่น	

ใบชะพลูและใบยอ	 ในปริมำณมำกๆ	 เพื่อเพิ่มปริมำณแคลเซียม	

กลับมีรำยงำนว่ำอำจท�ำให้เกิดนิ่วในไต	 หรือกระเพำะปัสสำวะ

ได้	 เนื่องจำกมีปริมำณสำรออกซำเลตค่อนข้ำงสูง	 ดังนั้นเรำ

จึงต้องศึกษำและพิจำรณำให้ดีเสียก่อนที่จะเลือกรับประทำน	

นอกจำกน้ียังมีปัจจัยอื่นอีกที่สำมำรถควบคุมหรือหลีกเลี่ยงไม่

ให้เกิดโรคกระดูกพรุนได้	เช่น	กำรออกก�ำลังกำยอย่ำงสม�่ำเสมอ	

หลีกเลี่ยงกำรดื่มแอลกอฮอล	์ชำ	กำแฟ	และน�้ำอัดลมในปริมำณ

มำก	 ไม่สูบบุหร่ี	 ไม่รับประทำนอำหำรเค็มจัด	 หรืออำหำรที่มี

โซเดียมสูง	เป็นต้น	
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โรคมำลำเรียน้ันเป็นโรคท่ีพบมำตั้งแต่สมัย	 2,700	

ปีก่อนคริสตกำล	 ค�ำว่ำมำลำเรีย	 (malaria)	 มำจำกภำษำ

อิตำเลียนสนธิระหว่ำงค�ำว่ำ	“mal”	ที่แปลว่ำ	“เสีย”	กับค�ำว่ำ	

“aria”	ที่แปลว่ำ	“อำกำศ”	เพรำะในสมัยก่อนนั้นเชื่อวำ่	อำกำศ

เสียคือสำเหตุที่ท�ำให้คนเป็นโรคนี้	 อย่ำงไรก็ตำมสำเหตุของกำร

เกิดโรคมำลำเรียมีกำรค้นพบโดย	 Giovanni	 Batista	 Grassi		

นักชีววิทยำชำวอิตำเลียน	และพบว่ำยุงก้นปล่อง	(Anopheles)	

เป็นพำหะน�ำโรคมำลำเรีย	 โดยน�ำเชื้อ	 protozoa	 ที่ถ่ำยทอด

ผ่ำนยุงก้นปล่องมำสู่คน		มีผลเกิดกำรแตกของเม็ดเลือดแดง	จน

ท�ำให้เกิดไข้	 ในกรณีร้ำยแรงก็เป็นเหตุให้สมองถูกท�ำลำยและ

ตำยได้	ในประเทศไทย	โรคมำลำเรีย	(Malaria)	หรือไข้มำลำเรีย

อำจรู้จักกันในชื่ออื่นฯ	 เช่น	 ไข้ปำ่	 ไข้จับสั่น	 ไข้ปำ้ง	 ไข้ร้อนเย็น	

หรือไข้ดอกสัก	เป็นต้น

	 โรคมำลำเรียมีขอบเขตกำรแพร่กระจำยอย่ำงกว้ำง

ขวำงในเขตร้อนและเขตอบอุ่น	 และท่ัวโลกพบคนไข้ที่ติดเชื้อ

มำลำเรียประมำณ	 200	 ลำ้นคนในแต่ละป	ี โดยมีอัตรำกำรตำย

จำกโรคนี้ถึง	 2	 ล้ำนคนต่อปี	 กว่ำ	 100	 ประเทศ	 ที่พบคนไข้ที่

เป็นโรคนี้	 ได้แก่ประเทศในทวีปแอฟริกำ	 เอเชีย	 อเมริกำกลำง	

อเมริกำใต้	 และประเทศในแถบแคริบเบียน	 จำกปัญหำเชื้อ

ดื้อยำที่พบได้บ่อย	 ท�ำให้นักวิจัยกลับมำสนใจพืชสมุนไพรเพื่อ

ใช้ในกำรรักษำโรคมำลำเรียและพัฒนำยำใหม่ๆ	จำกองค์ควำมรู้

เกี่ยวกับพืชสมุนไพรกันมำกขึ้น	 พืชสมุนไพรที่ได้ช่ือว่ำฆ่ำเช้ือ

ปรสิตก่อโรคมำลำเรียได้มีประสิทธิภำพคือ	 โกฐจุฬำลัมพำหรือ

ชิงเฮำ	 (Artemisia annua)	 เป็นพืชชนิดหนึ่งในวงศ์ทำนตะวัน	

พบในทวีปอเมริกำเหนือ	ยุโรป	ทำงเหนือของแอฟริกำและทวีป

เอเชีย	 	 มีสำรอำร์ติมิซินิน	 (Artemisinin)	 ที่สำมำรถต้ำนปรสิต
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นวัตกรรมบ�าบัดต้านโรคมาลาเรีย
ด้วยสมุนไพร

วรวรรณ เตียตระกูล

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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รูปที่ 1 	ถู	โยวโยว	ผู้เปลี่ยนยำสมุนไพรดั้งเดิมสู่กำรพัฒนำกำรบ�ำบัดมำลำเรียแบบใหม	่						

ที่มำ:	Tu	(2016)		

นั้นมีตั้งแต่กำรพัฒนำกำรสกัดจนไปถึงกำรปรับปรุงสูตรยำใหม่

และได้ผ่ำนกำรทดสอบควำมปลอดภัยในหนูและลิง	 ถู	 โยวโยว

ยังได้เป็นมนุษย์คนแรกท่ีใช้ยำตัวนี้	 จนในที่สุดก็สำมำรถน�ำมำ

ใช้กับมนุษย์ได้จริง	 	 จำกควำมส�ำเร็จนี	้ ถู	 โยวโยว	 จึงได้เป็นนัก

วิจัยจีนคนแรกที่ได้รับรำงวัลโนเบล	 แพทย์สำขำสรีรศำสตร์หรือ

กำรแพทย์	ประจ�ำปี	ค.ศ.	2015	โดยกำรค้นพบนวัตกรรมบ�ำบัด

ต้ำนมำลำเรีย	 ด้วยภูมิปัญญำกำรแพทย์จีนโบรำณ	 จำกกำร

ยอมทุ่มเทชีวิตกับงำนนำนหลำยทศวรรษ	 เพื่อศึกษำรวบรวม

ต�ำรำยำโบรำณทั้งหลำย	 และบูรณำกำรภูมิปัญญำนี้	 กลับมำใช้

ในวงกำรวิจัยร่วมสมัยฯ	 ซ่ึงมีคุณูปกำรยิ่งในกำรช่วยชีวิตผู้คน

มำกมำยหลำยล้ำนคน	 ด้วยควำมส�ำเร็จในกระบวนกำรรักษำที่

ไม่เคยเกิดขึ้นมำก่อน								

ก่อโรคมำลำเรียได้อย่ำงรวดเร็วในระยะเริ่มต้น

ถู	 โยวโยว		 เป็นนักวิทยำศำสตร์จีนที่เปลี่ยนยำสมุนไพร

ดั้งเดิมสู่กำรพัฒนำกำรบ�ำบัดมำลำเรียแบบใหม่	 และเป็นคน

แรกที่แสดงให้เห็นว่ำสำรอำร์ทิมิซินิน	 (Artemisinin)	 นั้นให้

ประสิทธิภำพสูงในกำรต้ำนปรสิตก่อโรคมำลำเรีย	 ทั้งที่ก่อโรค

ในสัตว์และที่ก่อโรคในคน	 ด้วยกำรสกัดสำรจำกต้นชิงเฮำเพื่อ

ใช้เป็นยำรักษำโรคมำลำเรียได้ส�ำเร็จ	 	 แม้วำ่ในช่วงของกำรวิจัย

จะประสบปัญหำและควำมล้มเหลวมำนับไม่ถ้วน	 	 ถึงกระน้ัน	

ถู	 โยวโยว	 กลับไม่ยอมล้มเลิกและได้พบว่ำหำกทดลองใช้ควำม

ร้อนในกำรแยกสำรประกอบในระดับท่ียังไม่ถึงจุดเดือดของ

สำรประกอบตัวนั้นๆ	 จะท�ำให้สำรอำร์ทิมิซินินยังคงมีฤทธิ์กำร

รักษำที่มีประสิทธิภำพสูงอยู่	กำรวิจัยและพัฒนำของ	ถู	โยวโยว	
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นวัตกรรมบ�ำบัดต ้ำนโรคมำลำเรียด ้วยสมุนไพรนี้

เป็นกำรจุดประกำยให้นักวิจัยจำกทั่วโลกได้คิดค้นกำรรักษำ

มำลำเรียด้วยยำตัวใหม่ๆ	 ที่มีประสิทธิภำพและป้องกันกำร

ดื้อยำ	 ด้วยกำรวิจัยสำรสกัดจำกพืชสมุนไพรในธรรมชำติ	 และ

พัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู ้จำกต�ำรำยำโบรำณดั้งเดิมให้แพร่

หลำยมำกขึ้น	 ส่งเสริมกำรใช้ยำพัฒนำจำกสมุนไพร	 เกิดกำร

ทดลองผลิตยำพัฒนำจำกสมุนไพร	 และเป็นทำงเลือกหน่ึง

ในกำรรักษำในกำรรักษำโรคมำลำเรียอย่ำงมีประสิทธิภำพ	

นอกจำกนี้ด้วยกระบวนกำรวิจัยและพัฒนำดังกล่ำวสำมำรถ

เป็นแนวทำงในกำรวิจัยและพัฒนำพืชสมุนไพรกับโรคต่ำงๆ	

อย่ำงมีประสิทธิภำพสืบต่อไป	

รูปที่ 2			โครงสรำ้งทำงเคมีของสำรอำร์ติมิซินิน		

ที่มำ:	Tu	(2016)		
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มะเขือเทศสมัยใหม่เป็นผลจากการกลายพันธุ์ เนื่องจาก

การเกษตรในช่วง 8,000 ถึง 1 หม่ืนปีท่ีผ่านมา มะเขือเทศใน

อดีต ลูกเล็กกว่า สีเข้มกว่า และมีความเป็นเบอร์รีมากกว่า ซึ่ง

การกลายพันธุ์ท�าให้กลายเป็นผลไม้ลูกใหญ่ขึ้น มีผลผลิตมากขึ้น

แบบที่เราเห็นในปัจจุบัน

ในช่วงยุค ค.ศ. 1950 เกิดการกลายพันธุ์ครั้งที่สองใน

แปลงปลูกของบริษัท Campbell’s Soup Company โดยก้าน

ขั้วของมะเขือเทศมีการเปลี่ยนแปลงท�าให้มีข้อดี 2 ประการ คือ 

ท�าให้มะเขือเทศหลุดร่วงจากต้นยากขึ้น ลดการช�้าเน่าเสียของ

ผล และท�าให้ง่ายต่อการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเก็บเกี่ยวเชิงกล

วิทย์แกเลอรี

รายงานผลการศึกษาล่าสุดใน

วารสาร Cell Press จะเห็นว่าการ

กลายพันธุ์ในระดับยีนของมะเขือเทศ

สมัยใหม่ ท�าให้สามารถผลิตมะเขือเทศ

ในจ�านวนมากๆ ได้

นักวิทยาศาสตร์
ปรับการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ

 เพือ่สร้างมะเขือเทศที่ดกีว่า
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ถ้าผู้ปรับปรุงสายพันธุ์สามารถน�ามะเขือเทศที่กลาย

พันธุ์ของขั้วลูกมะเขือเทศมาผสมกับการกลายพันธุ์ก่อนหน้านี้

ตั้งใจจะท�าให้ได้มะเขือเทศที่ลูกใหญ่ ผลดก แต่จากการปรับปรุง

สายพันธุ์ ไม่ได้ผลตามที่ต้องการและกลับท�าให้มีกิ่งและดอก

ของต้นมากขึ้น ส่งผลให้ได้ผลมะเขือเทศลดลง

Lippman จาก Cold Spring Harbor Laboratory 

กล่าวว่า การกลายพันธุ์ครั้งท่ีสองท่ีคิดว่าน่าจะท�าให้คุณสมบัติ

เด่นนั้นดีขึ้น แต่กลับกลายเป็นว่าท�าให้แย่ลง หรือที่เรียกว่า ยีน

เด่นข้ามคู่ด้านลบ หรือ negative epistasis และไม่ได้จ�ากัดอยู่

แค่มะเขือเทศเท่านั้น

เอกสารอ้างอิง

Pierre-Louis, K., 2017. Scientists tweaked natural mutations to create a better tomato. [online]. Available at:

          http://www.popsci.com/mutant-tomato#page-2, [accessed 30 May 2017].

ในยุค ค.ศ. 1920 และ ค.ศ. 1930 มีตัวอย่างน่าสนใจ

ที่มีการปรับปรุงสายพันธุ์ต้นยาสูบเพื่อให้มีความแข็งแรงมากขึ้น 

แต่กลายเป็นว่าต้นยาสูบแห้งเหี่ยวและตายลงหากโดนจุลชีพเข้า

ท�าลาย

ถึงแม้ว่านักปรับปรุงสายพันธุ์จะสามารถปรับปรุงพันธุ์

มะเขือเทศได้โดยไม่ได้ตั้งใจ โดยการศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์

กันระหว่างกิ่งและดอก โดย Lippman และทีมงานหวังว่าจะ

เข้าใจผลที่เกิดขึ้นที่ท�าให้ผลผลิตของมะเขือเทศสมดุลมากขึ้น 

โดยที่จ�านวนดอกมะเขือเทศไม่มากจนท�าให้ต้นรับน�้าหนักไม่

ไหว

ยีนที่ส่งอิทธิพลข่มยีนอื่นในทางลบ จะเกิดขึ้นถ้ามีการ

สูญเสียปริมาณยีนทั้งหมดจากยีนที่ได้จากทั้งสองสายพันธุ์ที่มี

การกลายพันธุ์ ก็ท�าให้มีปริมาณดอกมากเกินไปและสมบูรณ์เกิน

ไป แต่ถ้าหากว่าเสียไปหนึ่งจากทั้งหมดสี่ยีน ก็ท�าให้ยังมีดอกอยู่ 

และไม่ส่งผลกระทบมากนัก

 เราสามารถสร้างปริมาณ 3 ใน 4 ส่วน โดยการผลิตพืช

กลายพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบง่ายๆ อย่างเช่น

การท�าอาหาร ถ้าเราเข้าใจพื้นฐานของความสมดุลของรสชาติ

ว่ารสชาติใดใส่แล้วท�าให้รสชาติอาหารดีขึ้น

 เม่ือเปรียบเทียบกัน Lippman สามารถที่จะเข้าใจ

ถึงปริมาณมากน้อยของยีนที่จะใช้ผสมกันและเพิ่มผลผลิตของ

มะเขือเทศได้ดียิ่งขึ้น Lippman เชื่อว่ายีนที่ส่งอิทธิพลข่มยีนอื่น

ในทางลบ ไม่ได้มีแค่ในมะเขือเทศ แต่หากค้นคว้ามากขึ้นน่าจะ

ได้สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านี้

 Lippman สรุปว่ายีนที่มีความใกล้เคียงกับยีนที่กลาย

พันธุ์ที่ค้นพบในช่วงปี ค.ศ. 1950 และ ค.ศ. 1960 นั้น ท�าให้เห็น

ภาพถึงวิวัฒนาการ ความคงเดิม และการท�างานของการขยาย

พันธุ์ 
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 ในการศึกษาท่ีถูกตีพิมพ์ใน Heritage Science นัก

วิจัยจาก University College London’s Institute for 

Sustainable Heritage พิสูจน์กลิ่นของหนังสือและห้องสมุด 

โดยนักเคมีชื่อ Matija Strilic ได้สังเกตเห็นนักอนุรักษ์กระดาษ

ดมหนังสือ โดยนักวิจัยกล่าวว่านักอนุรักษ์กระดาษสามารถ

แยกแยะชนิดของวัตถุเคมีท่ีใช้เป็นวัตถุดิบได้ เช่น หนังสือมัก

จะปล่อยสาร volatile organic compounds (VOC’s) ออก

สู่อากาศ แต่ในกรณีนี้ เขาสามารถใช้สารเคมีที่หลากหลาย

ในการสร้างหนังสือ และหลังจากทดลองโดยใช้วิธีการ Gas 

Chromatograph/mass spectrometer combination ทีม

งานจะได้กลิ่นหลักในหนังสือ

 ในการวิจัยไม่ได้แค่ดูว่าหนังสือเก่าใช้สารอะไรบ้างแต่

ดูด้วยว่ากลิ่นของหนังสือเก่ามีผลอย่างไรต่อประชาชนด้วย

      

   หนังสือเก่ามีกลิ่นเหมือน
ชอ็กโกแลตและกาแฟ

การสุ่มตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ระเหย (VOCs) ของหนังสือประวัติศาสตร์ที่ Heritage Science Lab ใน UCL

รู้หรือไม่....

 หนังสือท่ีพิมพ์เสร็จใหม่ๆ 

จะมีกล่ินของกระดาษและหมึกพิมพ์  

แต่หนังสือรุ่นเก่าท่ีถูกใช้อ่านมานาน

ท�าให้คนอ่านต่างกน็ึกถึงช็อกโกแลต
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 จากการทดลองกับผู้เข้าชม Birmingham Museum 

and Art Gallery โดยจากการส�ารวจผู้เข้าชม จ�านวน 79 คน 

พบว่า กลิ่นของหนังสือมีกลิ่นคล้ายกับช็อกโกแลต  จากหลักการ

คร่าวๆ คือ วัสดุต่างๆ เช่นหนังสือมักปล่อยสารประกอบอินทรีย์

ระเหย (VOCs) จ�านวนเล็กน้อยออกไปในอากาศ จมูกของเรา

สามารถรับรู้กลิ่นเคมีเหล่านั้นและส่งไปยังศูนย์กลางความจ�า

ในสมองของมนุษย์ สมองของเราตีความว่าเป็นกลิ่นอะไรตาม

ประสบการณ์ที่เคยสัมผัส ซ่ึงสารเคมีเหล่าน้ีสามารถตรวจจับได้

ด้วยเซ็นเซอร์ เช่นเดียวกับการตรวจจับกลิ่นสารประกอบในวัตถุ

ระเบิดหรือสิ่งเสพติด

Matija Strlič ค้นพบว่ามีกลิ่นศตวรรษที่ 17 ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติของประเทศเนเธอร์แลนด์       

 นอกจากน้ียังมีการวิจัยถึงกล่ินของห้องสมุดโดยใช้

ห้องสมุด St. Paul’s Cathedral ในกรุงลอนดอน โดยผู้ถูก

ส�ารวจบอกว่าได้กลิ่นไม้และกลิ่นควันมากกว่ากลิ่นช็อกโกแลต 

 ด้วยเหตุผลน้ี กล่ินของห้องสมุดจึงเป็นที่นิยมและได้

รับการกล่าวถึงถึงในสมุดเยี่ยมชม และเจ้าหน้าที่กล่าวว่าจะ

ต้องหาวิธีในการเก็บรักษาเพื่อคงกลิ่นเอาไว้ เพราะไม่ใช่แค่เรื่อง

ของตัวหนังสือ แต่กลิ่นก็มีความส�าคัญเช่นกัน งานวิจัยนี้ท�าให้

เห็นว่าประชาชนสามารถมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์และการ

ท�างานเชิงประวัติศาสตร์ได ้
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เชื้อเพลิงฟอสซิล ถ่านหิน และแก๊สธรรมชาติ เป็น

เชื้อเพลิงท่ีใช ้แล้วหมดไป และยังส่งผลต่อภาวะโลกร้อน 

จากการส�ารวจของ United States Energy Information 

Administration (EIA) ระบุว่า พลังงานหมุนเวียนถูกใช้ในการ

ผลิตไฟฟ้ากว่า 15% ในสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 2016 และมี

การลงทุนเก่ียวกับพลังงานหมุนเวียนด้วย แม้แต่ในกองทัพก็ยัง

บอกว่ามีการใช้พลังงานหมุนเวียนกว่า 25% เช่น การใช้รถถัง

แบบ hybrid เพิ่มขึ้น

จากทิศทางการใช้พลังงานหมุนเวียนท่ีเพิ่มขึ้น นัก-

วิจัยคาดการณ์ว่า ใน 139 ประเทศทั่วโลก น่าจะสามารถเพิ่ม

การใช้พลังงานหมุนเวียนได้ 80% ในปี ค.ศ. 2030 และ 100% 

ในปี ค.ศ. 2050 โดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ลม และน�้า ซึ่ง

จะช่วยให้ลดปัญหาส่ิงแวดล้อมได้ งานวิจัยโดย Jacobson 

คาดการณ์ว่า การใช้พลังงานหมุนเวียนจะช่วยป้องกันการตาย

ก่อนวัยได้ถึง 4.6 ล้านคนภายในปี ค.ศ. 2050 และเพิ่มงาน

ในระบบเศรษฐกิจ  อีกกว่า 24.3 ล้านต�าแหน่งงาน และยัง

ลดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศกว่า 50  ล้านล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ

สู่การใช้พลังงานหมุนเวียน 100% 
ภายในปี ค.ศ. 2050

จากปัจจัยของราคาแก๊สที่ถูกลง ท�าให้เหมืองถ่านหินต้องปิดตัว และมีการเดินหน้าเพื่อใช้พลังงานทดแทน

เพิ่มขึ้น จากรายงานในวารสาร Joule ระบุว่า ในไม่ช้าจะเลิกการท�าเชื้อเพลิงฟอสซิล

 นักวิจัยวางแผนท่ีน�าทาง (Roadmap) ของการใช้พลังงานทดแทนว่า มีประเทศกว่า 139 ประเทศ ท่ีมี

ส่วนรับผิดชอบต่อการปล่อยแก๊สคาร์บอนในอากาศจากการใช้เชื้อเพลิง และคาดว่า ทั้งโลกจะสามารถร่วมมือกัน

เปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียนได้ 100% ภายในปี ค.ศ. 2050

โลก
ของเรา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 47
    ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560 

วิทย์แกเลอรี    



ได้ประหยัดกว่า”

น่ันเป็นเหตุผลให้ฝรั่งเศสและอังกฤษ พยายามผลัก

ดันการเลิกใช้รถที่ไม่ใช้พลังไฟฟ้าภายในปี ค.ศ. 2040 เยอรมนี

เองก็ก�าลังด�าเนินการยกเลิกการใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน 

ภายในปี ค.ศ. 2020 เช่นกัน

“การใช้พลังจากไฟฟ้าจะช่วยให้การใช้พลังงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น และลดความต้องการพลังงานลงได้ถึง 

23%” 

เครดิตภาพ infographic : The Solutions Project

ก้าวส�าคัญก้าวแรกสู่แผนท่ีน�าทาง Roadmap นี้

คือ การใช้พลังไฟฟ้า ในระบบขนส่ง การท�าอุณหภูมิ ในภาค

อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม โดยใช้พลังไฟฟ้าแทนการใช้แก๊ส

หรือน�้ามัน ก็จะท�าให้ลดการใช้พลังงานลงได้

“ในการใช้รถท่ีขับเคลื่อนด้วยน�้ามัน สามารถน�า

พลังงานมาใช้ได้เพียง 17-20% เท่าน้ัน ท่ีเหลือสูญเสียไปกับ

ความร้อน แต่การใช้พลังไฟฟ้า ใช้พลังงานได้ถึง 80-86% ของ

พลังไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นเพื่อขับเคลื่อนรถยนต์ ซ่ึงช่วยให้ใช้พลังงาน

เอกสารอ้างอิง

Pierre-Louis, K., 2017. Almost every country in the world can power itself with renewable energy. [online]. 

Available at: http://www.popsci.com/the-world-can-power-itself-with-renewable-energy, [accessed 24 

September 2017].
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รวบรวมและเรียบเรียงโดย : รัชนี วุฒิพฤกษ์  E-mail: rachanee@tistr.or.th โทร. 02-577-9000 ต่อ 9100

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

ที่มาและความส�าคัญ

	 จ้ิงหรีด	 (Cricket)	 จัดเป็นแมลงชนิดหนึ่ง	 พบได้ใน

ทุกภูมิภาคของโลก	 โดยเฉพาะในเขตร้อนช้ืน	 เป็นสัตว์กินพืช	

โดยเฉพาะต้นอ่อนของพืช	 จ้ิงหรีดที่พบในประเทศไทย	 และ

ที่รู้จักกันจะมี	 4	 ชนิด	 คือ	 จิ้งโกร่ง	 จิ้งหรีดทองด�า	 จิ้งหรีด

ทองแดง	และจิ้งหรีดทองลาย	

	 หาญบุญทรง	 (2556)	 กล่าวว่า	 ขณะนี้ประชากร

โลกมีประมาณ	 7	พันล้านคน	 คาดว่าอีกประมาณ	 30-40	 ปี

ข้างหน้า	 ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ	 9	 พันล้านคน	

การเพิ่มขึ้นของประชากรอาจเกิดปัญหาขาดแคลนอาหาร	 ซึ่ง

อาหารหลักของประชากร	คือ	แหล่งโปรตีน	

	 คณะผู้วิจัยจึงเกิดความคิดที่จะเพิ่มแหล่งโปรตีน

เป็นอีกทางเลือกหน่ึง	 ซึ่งเป็นโปรตีนที่ราคาไม่แพง	 เล้ียงง่าย	

และยังสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน

ศึกษาการใช้โปรตีนเสริม
ขนมปังโฮลวีตใน

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ชมนาด	พรมมิจิตร

อาจารย์รณกร	วิกรรัตน์

อาจารย์รุ้งรัศมี	สุภา

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม	่9	ถ.เวียงแก้ว	

ต.ศรีภูมิ	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50200

ผู้วิจัย

นายอภิชาติ	หิรัญพฤกษ์

นายสุริยา	เทียมตามณี

น.ส.ปรียามาศ	บุญกองค�า
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วัตถุประสงค์

	 1.	เพื่อผลิตผงจิ้งหรีดจากจิ้งหรีดอบแห้ง

	 2.	เพื่อทดสอบโปรตีนในผงจิ้งหรีด

	 3.	 เพื่อศึกษาการน�าผงจ้ิงหรีดไปเป็นส่วนผสมในการ

ท�าขนมป้ง

	 4.	เพื่อเปรียบเทียบปริมาณโปรตีนในขนมปังโฮลวีต

รปูที่ 1 ส่วนผสมขนมปังโฮลวีต รปูที่ 2 ผงจิ้งหรีดอบแห้ง

รปูที่ 5 ขนมปังโฮลวีตผสมโปรตีนผงจิ้งหรีด รปูที่ 6 ขนมปังโฮลวีตเสริมโปรตีนจากเวย์โปรตีน

รปูที่ 3 น�าส่วนผสมมานวดให้เข้ากัน รปูที่ 4 อบด้วยไฟ 175 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที

เตรียมการทดลอง
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วัตถุประสงค์

	 1.	เพื่อผลิตผงจิ้งหรีดจากจิ้งหรีดอบแห้ง

	 2.	เพื่อทดสอบโปรตีนในผงจิ้งหรีด

	 3.	 เพื่อศึกษาการน�าผงจิ้งหรีดไปเป็นส่วนผสมในการ

ท�าขนมป้ง

	 4.	เพื่อเปรียบเทียบปริมาณโปรตีนในขนมปังโฮลวีต

วัสดุอุปกรณ์

	 1.	จิ้งหรีด

	 2.	แป้งมิกซ์โฮลวีต

	 3.	เนยขาว

	 4.	มาการีน

	 5.	ยีสต์

	 6.	สารเสริม

	 7.	เวย์โปรตีน

	 8.	หัวอบลมร้อน

	 9.	เครื่องปั่น

	 10.	ตะแกรงร่อน

	 11.	ถาด

	 12.	ถ้วยตวง

	 13.	ช้อนตวง

	 14.	เครื่องชั่ง

ผลการทดลอง

ตอนที่ 1 ศึกษาการผลิตผงจิ้งหรีดจากจิ้งหรีดอบแห้ง
 อุณหภูมิที่เหมาะในการอบจิ้งหรีด	 คือ	 80	 องศา-

เซลเซียส	นาน	6	ชั่วโมง

ตอนที ่2 ศกึษาการทดสอบโปรตนีในผงจ้ิงหรีด
 ทดสอบโปรตีนด้วยวิธีไบยูเรต	พบว่า	 สารเปลี่ยนเป็น

ตะกอนสีม่วง

ตอนที่ 3 ศึกษาการน�าผงจ้ิงหรีดและโปรตีนจากเวย์
โปรตนีไปเป็นส่วนผสมในการท�าขนมปังโฮลวตีเสริมโปรตนี
 ลักษณะของขนมปังโฮลวีตขนมปังมีสีน�้าตาลอ่อน	

เนื้อขนมปังนุ่ม	ส่วนขนมปังจากจิ้งหรีดมีสีน�า้ตาลเข้ม

ตอนที ่ 4 การเปรียบเทยีบปริมาณสารอาหารในขนมปัง
โฮลวตี ขนมปังโฮลวตีเสริมโปรตนีจากจ้ิงหรีด และขนมปัง
โฮลวตีเสริมโปรตนีจากเวย์โปรตนี
 พบว่า	 ปริมาณโปรตีนในขนมปังโฮลวีตเรียงจากมาก

ไปน้อย	 ได้แก่	 ขนมปังโฮลวีตเสริมเวย์โปรตีน	 ขนมปังโฮลวีต

เสริมโปรตีนจากจิ้งหรีด	และขนมปังโฮลวีต

วิธีการทดลอง

	 ศึกษาการท�าขนมปังโฮลวีตผสมโปรตีนจากจิ้งหรีด

 ส่วนผสม
	 1.	แป้งสาลี	200	กรัม

	 2.	แป้งมิกซ์โฮลวีต	100	กรัม

	 3.	ผงจิ้งหรีด	50	กรัม

	 4.	น�้าเย็น	160	กรัม

	 5.	น�้าตาลทราย	5	กรัม

	 6.	เกลือ	5	กรัม

	 7.	เนยขาว	25	กรัม

	 8.	มาการีน	25	กรัม

	 9.	ยีสต์	5	กร้ม

	 10.	สารเสริม	5	กรัม

วิธีท�า
	 1.	 น�าน�้าตาลทราย	 เกลือ	 เนยขาว	 มาการีน	 น�้าเย็น	

ผสมรวมกันให้ละลาย	ตั้งไฟให้พออุ่น

	 2.	โรยยีสต์ลงในแป้งสาล	ีเติมผงจิ้งหรีด	ใช้พายคนให้

เข้ากัน	ทิ้งไว้	5	นาที	น�าส่วนผสมในข้อ	1	ที่อุ่นแล้วใส่ลงในแป้ง

ทีละน้อย	 นวดจนแป้งไม่ติดมือ	 ปิดด้วยพลาสติกทิ้งไว้	 จนขึ้น

เป็น	2	เท่า

	 3.	น�าแป้งที่ขึ้นออกมานวดไล่อากาศ	ประมาณ	5	นาท	ี

น�าใส่พิมพ์ขนมปังที่ทาเนยขาวเตรียมไว	้ทิ้งไว้ให้ขึ้นอีก	40	นาที	

จนขึ้นเต็มพิมพ	์ อบด้วยอุณหภูมิ	 175	องศาเซลเซียส	นาน	30	

นาที

	 4.	 สังเกตลักษณะของขนมปังโฮลวีตเสริมโปรตีนจาก

ผงจิ้งหรีด
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ประโยชน์ที่ได้รับ

	 1.	เพิ่มมูลค่าให้กับจิ้งหรีด

	 2.	สามารถน�าผงจิ้งหรีดไปดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์อื่น

	 3.	เป็นทางเลือกใหม่ส�าหรับผู้บริโภค	

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 ควรมีการศึกษาการยอมรับของผู ้บริโภคที่มีต่อ

ขนมปังโฮลวีตเสริมโปรตีนจากจิ้งหรีด	 และขนมปังโฮลวีตเสริม

โปรตีนจากเวย์โปรตีน

	 2.	 ควรมีการศึกษาการน�าผงจิ้งหรีดไปใช้ประโยชน์

เพิ่มเติม	เช่น	ท�าน�า้พริก	เป็นส่วนผสมของเครื่องแกง

สรุปผลการทดลอง

	 1.	 ผลการศึกษาการผลิตผงจิ้งหรีดจากจิ้งหรีดอบ

แห้ง	พบว่า	อุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบจิ้งหรีด	คือ	80	องศา-

เซลเซียส	เวลา	6	ชั่วโมง	

	 2.	 ผลการศึกษาการทดสอบโปรตีนในผงจิ้งหรีด	

พบว่า	 สารเปลี่ยนเป็นตะกอนสีม่วง	 แสดงว่า	 สารที่ทดสอบมี

โปรตีนเป็นส่วนประกอบ	 เนื่องจากการทดสอบโปรตีนสามารถ

ทดสอบได้ด้วยปฏิกิริยาไบยูเรต	 โดยให้โปรตีนท�าปฏิกิริยากับ

สารละลาย	CuSO
4
	ในสารละลายเบส	NaOH	หรือ	KOH	จะได้

สารสีน�้าเงินม่วง

รายการทดสอบ หน่วย ขนมปังโฮลวีต เสริมโปรตีนจาก

จิ้งหรีด

เสริมเวย์โปรตีน

ขี้เถ้า

คาร์โบไฮเดรต

พลังงาน

ไขมัน

ความชื้น

โปรตีน

กรัม/100	กรัม

กรัม/100	กรัม

กิโลแคลอรี

กรัม/100	กรัม

กรัม/100	กรัม

กรัม/100	กรัม

1.88

47.24

321.28

10.40

30.80

9.68

1.87

40.33

319.72

11.40

32.45

13.95

2.42

46.41

357.63

12.67

24.01

14.49

เอกสารอ้งอิง

หาญบุญทรง,	ยุพา.	2556.	เอกสารประกอบการประชุม	Forest	for	Food	Security	and	Nutrition.	กรุงโรม:	FAO
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การที่จะเข้าท�างานในพื้นที่โรงกลั่นน�้ามัน ไม่ว่าจะ

เข้าไปเพ่ือเยี่ยมชมกระบวนการผลิต (ในเขตพ้ืนที่การผลิต) 

การเข้าไปท�างานทดสอบ/ตรวจสอบประจ�าปี หรืองานซ่อม

บ�ารุงใหญ่ ก่อนเข้าพื้นที่มีความส�าคัญมากโดยเฉพาะเรื่องความ

ปลอดภัยท้ังส่วนบุคคล และท้ังพื้นท่ีโรงกลั่น บุคคลต้องผ่าน

การอบรมเรื่องความปลอดภัย เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ สายไฟฟ้า

พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า 

(Generator set) เครื่องก�าเนิดลม (Air compresses) รถยนต์

ต้องผ่านการตรวจสภาพจากเจ้าหน้าท่ีของโรงกล่ันก่อนเข้าใช้

พื้นที่ตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�าหนดของโรงกล่ัน โดย

ฝ่ายโรงกลั่นน�า้มันเป็นผู้ตรวจสภาพ และอนุญาตให้ใช้ได้เท่านั้น 

การเตรียมความพร้อมของบุคคล 

1. ต้องมีร่างกายท่ีแข็งแรง ผ่านการตรวจโดยแพทย์

และได้รับใบรับรองแพทย์ ไม่เป็นผู ้มีกายทุพพลภาพจนไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต หรือจิต

ฟั่นเฟือน หรือปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏอาการของการติดยาเสพ

ติดให้โทษ และอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ปรากฏ

อาการและแสดงของโรคต่อไปนี้

1.1 โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏ

 อาการที่น่ารังเกียจแก่สังคม

1.2 วัณโรคระยะอันตราย

1.3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่

 น่ารังเกียจแก่สังคม

1.4 โรคติดสารเสพติดให้โทษ

สิทธิศักดิ์  มุสิกาวัน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย
ก่อนเข้าท�างานในโรงกลั่นน�้ามัน

1.5 โรคพิษสุราเรื้อรัง

2. ถ้าท�างานในที่อับอากาศ (Confined space) ต้องมี

การตรวจร่างกายเพิ่ม

2.1 ตรวจความดันโลหิต  ไม่ให้เกิน 140/90 

 มิลลิเมตรปรอท

2.2 ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

2.3 คลื่นไฟฟ้าหัวใจ

2.4 ภาพรังสีปอด

2.5 สมรรถภาพปอด

2.6 การมองเห็น

2.7 การได้ยิน

 การรับรองผลการตรวจร่างกายต้องอยู ่ใน เกณฑ์

ปกติ ได้การรับรองจากแพทย์อาชีวอนามัยที่ขึ้นทะเบียน และมี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม มีสถานที่ประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม หรือสถานที่ปฏิบัติงานประจ�าเท่านั้น

การเตรียมความพร้อมของบุคคลทางด้านความสามารถ

เฉพาะทาง 

1. การประกอบ/ติดตั้งนั่งร้าน

2. การใช้หินเจียระไน

3. การบังคับเครน/ปั้นจั่น

ต้องมีใบรับรองท่ีผ่านการอบรมมาแสดงก่อนเข้า

ท�างาน โดยทางฝ่ายอบรมความปลอดภัยจะได้ออกใบอนุญาต

ท�างานให้
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การเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ/อุปกรณ์ 

 1. เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า ต้องตรวจสภาพให้

พร้อมใช้งาน ไม่ลัดวงจร สายไม่ขาด ไม่มีแตกหัก

 2. เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าต้องผ่านการตรวจสภาพโดย

รอบ  ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซลเป็นต้นก�าลังเท่าน้ัน  มีที่ครอบปล่อง

ไอเสียกันประกายไฟ มีถาดรองน�้ามันขนาดให้เครื่องก�าเนิด

ไฟฟ้าอยู่ด้านในได้

 3. เครื่องก�าเนิดลมต้องผ่านการตรวจสภาพโดยรอบ 

ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นต้นก�าลังเท่าน้ัน มีที่ครอบปล่องไอเสีย

กันประกายไฟ มีถาดรองน�้ามันขนาดให้เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าอยู่

ด้านในได้

  รูปที่ 1 ตัวอย่างใบผ่านการอบรมด้าน

   ความสามารถเฉพาะทาง 

   (Skill Assessed)       

  รูปที่ 2 ที่ครอบปลายท่อไอเสียกันประกายไฟ

       

 4. รถยนต์ต้องเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเท่านั้น ต้องมี 

พ.ร.บ. และหนังสือรับรองการท�าประกันรถยนต์มาแสดง สภาพ

ต้องพร้อมใช้งาน ไฟใหญ่ ไฟหรี่ ไฟสปอตไลต์ (ถ้ามี) ไฟเบรก 

ไฟเล้ียวซ้าย-เล้ียวขวา ต้องติดทุกดวง และสามารถเปิด-ปิด

ได้ ปลายท่อไอเสียต้องมีที่ครอบกันประกายไฟ ตามที่โรงกลั่น

น�้ามันก�าหนด และต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิงติดต้ังในรถยนต์ตลอด

เวลา 

 ต้องได้รับการตรวจสภาพและติดป้ายอนุญาตให้ใช้ได้ 

โดยมีก�าหนดระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ต่อการตรวจสอบ 

โดยทางฝ่ายซ่อมบ�ารุงจะได้ออกใบอนุญาตท�างานให้

 ที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นว่าการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อันตรายมีความส�าคัญมาก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตัวของ

ผู้ปฏิบัติงานและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่โรงงาน จึงต้องมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย ทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับการท�างานนั้นๆ

และความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ 
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  รูปที่ 1 ตัวอย่างใบผ่านการอบรมด้าน

   ความสามารถเฉพาะทาง 

   (Skill Assessed)       

การเตรียมผิวงานมีความส�าคัญมากในกระบวนการ

วิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค เพื่อใช้ในการประเมินอายุของชิ้น

ส่วน/อุปกรณ์ ของระบบโรงกลั่นน�้ามัน โรงผลิตไฟฟ้าด้วย

ไอน�้า หม้อไอน�้า เช่น ท่อในเตาเผา ผนังคอลัมน์ (Column)  

ท่อเฮดเดอร์ (Inlet/Outlet Header) ท่อส่งไอน�้า (Steam 

pipeline) อุปกรณ์กังหัน (Steam turbine) เป็นต้น โดย

เฉพาะการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคแบบภาคสนาม (Replica 

technique) ต้องใช้ทักษะ และประสบการณ์ในการเตรียมผิว

งานเครื่องมือโดยเฉพาะในบริเวณที่มีข้อก�าจัดพื้นที่การเตรียม

ผิว เช่น โรงกลั่นน�า้มัน ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ลมเท่านั้น

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการเตรียมผิวงาน 

1. พื้นที่ในการเตรียมผิว ที่แคบ ที่สูง

2. แสงสว่าง

3. เป็นที่อับอากาศ

4. ฝุ่นละออง ขี้เถ้าถ่าน

5. เวลาในการท�างาน

อุปกรณ์ในการเตรียมผิวงาน 

 1. หินเจียรไฟฟ้า/หินเจียรลม ขนาด 4 นิ้ว

 2. ใบหินเจียร ขนาด 4 นิ้ว

 3. ใบกระดาษทรายเรียงซ้อน เบอร์ 80 ขนาด 4 นิ้ว

 4. เครื่องขัดผิวงาน

 5. กระดาษทรายชนิดด้านหลังเป็นกาว เบอร์ 80–

1,200 ขนาด 32 มิลลิเมตร

 6. ผ้าสักหลาดส�าหรับงานขัดละเอียด ขนาด 32 

มิลลิเมตร

 7. ผงขัดละเอียดขนาด 3 ไมครอน

 8. แอลกอฮอล์  95%

 9. กระดาษช�าระแบบแผ่น

  

ขั้นตอนการเตรียมผิวงานบริเวณที่ต้องการวิเคราะห์  มี 2 

ขั้นตอน 

1. ขั้นตอนการขัดหยาบ

1.1 ขดัผวิชิน้งานด้วยใบขดัหนิเจยีร ขนาด 4 นิว้ ให้

ลึกประมาณ 0.5 มิลลิเมตร

1.2 ขัดผิวชิ้นงานด้วยใบขัดกระดาษทรายเรียงซ้อน 

ขนาด 4 นิ้ว ให้ลบรอยหินเจียร

1.3 ขัดผิวชิ้นงานด้วยใบขัดกระดาษทรายเบอร์ 

80–1,200 ขนาด 30 มิลลิเมตร ตามล�าดับ

1.3.1 ขัดผิวช้ินงานด้วยใบขัดกระดาษทราย

เบอร์ 80 ให้เรียบมีทิศทางเดียวกัน

1.3.2 ขัดผิวช้ินงานด้วยใบขัดกระดาษทราย

เบอร์ 120 ให้เรียบมีทิศทางขวางกับ

แนวกระดาษทรายเดิม

1.3.3 ขัดผิวช้ินงานด้วยใบขัดกระดาษทราย

เบอร์ 240 ให้เรียบมีทิศทางขวางกับ

แนวกระดาษทรายเดิม

1.3.4 ขัดผิวช้ินงานด้วยใบขัดกระดาษทราย

เบอร์ 600 ให้เรียบมีทิศทางขวางกับ

แนวกระดาษทรายเดิม

1.3.5 ขัดผิวช้ินงานด้วยใบขัดกระดาษทราย

เบอร์ 1,200 ให้เรียบมีทิศทางขวางกับ

แนวกระดาษทรายเดิม

1.4 ท�าความสะอาดผิวที่ขัดด้วยแอลกอฮอล์ เช็ด

ด้วยกระดาษช�าระให้แห้ง

การเตรียมผิวงานส�าหรับการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค
แบบภาคสนาม (Replica technique)

สิทธิศักดิ์  มุสิกาวัน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี  ต�าบลคลองห้า  อ�าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120
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2. ขั้นตอนการขัดละเอียด

2.1 ขัดด้วยผ้าสักหลาด ป้ายด้วยผงขัดขนาด 3 

ไมครอน

2.2 หยดน�้ามันหล่อลื่นที่ผ้าขัด

2.3 ขัดให้ท่ัวบริเวณที่ต้องการวิเคราะห์ให้เรียบ

เงา โดยขัดใช้เทคนิคการส่ายหัวขัดไปมาให้ทั่ว

บริเวณจนไม่มีรอยขัดของกระดาษทราย

2.4 ท�าความสะอาดผิวงานที่ขัดแล้วด้วยแอลกอ-

ฮอล์ เช็ดด้วยกระดาษช�าระให้แห้ง

การประเมินคุณภาพผิวงาน 

1. ต้องไม่มีรอยกระดาษทรายบนผิวงาน หลังจากขัด

ละเอียดแล้ว

2. ผิวงานมีความมันวาว

3. มีความเรียบสม�า่เสมอ

4. กรณีเป็นงานเช่ือม ต้องเตรียมผิวงานให้ครอบคลุม

ทั้งเนื้อเชื่อม บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากความร้อนและบริเวณ

เนื้อโลหะเดิม

รูปที่ 1 ต�าแหน่งการเตรียมผิวงานส�าหรับการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคแบบภาคสนาม (Replica technique)
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รูปที่ 2  การเตรียมผิวงานส�าหรับการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคแบบภาคสนาม (Replica technique)

     การขัดหยาบ และการขัดละเอียด
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 การเตรียมผิวงานที่ดีจะต้องใช้ทักษะ และประสบการณ์ในการเตรียมผิวงาน เพื่อให้ได้คุณภาพโครงสร้างจุลภาคในขั้น

ตอนสุดท้ายที่ดี รวมถึงประหยัดเวลาในการเตรียมผิวชิ้นงานด้วย 

รูปที่ 3 ผิวที่ผ่านการเตรียมผิวงานส�าหรับการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคแบบภาคสนาม (Replica technique)

MPAD
TISTR

ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ ให้

บริการวิเคราะห์โครงสร้างมหภาคและจุลภาค

แบบท�าลาย ของวัสดุโลหะและรอยเชื่อม

ท้ังเชิงคุณภาพ ได้แก่ สิ่งเจือปน ชนิดของ

เฟส การกระจายตัว และเชิงปริมาณ ได้แก่ 

ขนาดเกรน ความหนาผิวชุบแข็ง ปริมาณเฟส

ต่างๆ ภายในโลหะ ประเมินการเสื่อมสภาพ

เนื่องจากการคืบ (Creep) ด้วยเทคนิคการ

วิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคแบบไม่ท�าลาย 

(Replica technique) อุปกรณ์ที่ใช้งานภาย

ใต้สภาวะความดันและอุณหภูมิสูง วิเคราะห์

พื้นผิวและผิวแตกด ้วยกล ้อง จุลทรรศน ์

อิเล็กตรอนแบบส่องกราด รวมถึงวิเคราะห์

องค์ประกอบทางเคมีของรอยบกพร่องและ

สิ่งเจือปน…

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560 

58

 เกร็ดเทคโน



ความปลอดภัยในการท�างานเป็นสิ่งส�าคัญที่พนักงาน

ผู้ซึ่งปฏิบัติงานและเพื่อนร่วมงาน ควรตระหนักและพึงระลึกถึง

ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและอยู่ในพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงาน และ

ต้องปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยในการท�างานอย่างเคร่งครัด   

เพราะหากเกิดอุบัติเหตุจะน�ามาซึ่งความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและ

ทรัพย์สิน บริษัทขาดบุคลากรซ่ึงเป็นทรัพยากรส�าคัญของธุรกิจ 

อีกทั้งส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงสถานะทางครอบครัว เพราะ

ฉะนั้นเราจึงควรมีความรู้ว่าจะ ท�างานอย่างไรให้ปลอดภัยใน

การท�างาน 

ความปลอดภัยในการท�างานในโรงงาน

คือ การป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุต่างๆ อันจะเกิดอันตราย

แก่ร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สินในขณะปฏิบัติงานในโรงงาน จะ

ท�าให้เกิดความปลอดภัยและลดความเสี่ยง รวมทั้งโอกาสที่

จะเกิดอันตรายและความเสียหายดังกล่าวลงได้ เนื่องจากการ

ท�างานในโรงงานย่อมจะเกิดอุบัติเหตุข้ึนได้ไม่ว่าจะเป็นการ

ท�างานในระบบใดๆ เช่น เครื่องจักรเครื่องกล ระบบไฟฟ้า 

ระบบขนส่งหรือขนถ่ายวัสดุ เครื่องมือกล วัตถุดิบ สารเคมี สาร

ไวไฟ ฝุ่นละออง ฯลฯ 

ปรีชา  ข�าเสม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

การท�างานให้ปลอดภัยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

 1. ต้องด�าเนินการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2554

 2. ต้องจัดท�าคู ่มือในการท�างาน และจัดท�าการ

วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety  Analysis : JSA)

 3. ต้องจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ

ท�างานในโรงงาน

 4. ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal 

Protective Equipment : PPE)

 5. ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจ�าโรงงาน

 6. ต้องขีดเส้นแบ่งส่วนทางเดินบุคคล ทางเดินระบบ

ขนส่ง พื้นที่ส�าหรับเครื่องจักร

 7. ต้องมีการแจ้งเตือนเมื่อพบเห็นส่ิงผิดปรกติต่อ

หัวหน้างาน

ท�างานอย่างไรให้ปลอดภัยในการท�างาน
(Working Safety - How to)
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ความปลอดภัยในการท�างานที่เกี่ยวกับเครื่องจักรกล

 คือ การท�างานท่ีต้องใช้อวัยวะสัมผัสกับชิ้นส่วน

เครื่องจักรกลแบบโดยตรงและโดยอ้อม อันตรายสามารถเกิด

ขึ้นได้ทั้งจากเครื่องจักรกลที่เราปฏิบัติงานอยู่ และเครื่องจักรกล

ที่เพื่อนร่วมงานปฏิบัติงาน อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 

การท�างานที่เกี่ยวกับเครื่องจักรกลให้ปลอดภัยมีแนวทางการ

ปฏิบัติดังนี้

 1. ต้องอ่านคู่มือความปลอดภัยในการท�างานให้เข้าใจ

ก่อนลงมือปฏิบัติงาน

 2. ต้องปฏิบัติงานตามคู่มือการท�างานอย่างเคร่งครัด

 3. ต้องผ่านการอบรม และผ่านการประเมิน ก่อนใช้

งานเครื่องจักรกล

 4. ต้องมีการตรวจสภาพเครื่องจักรกลให้มีความ

พร้อมก่อนใช้งานทุกครั้ง

 5. ต้องมีท่ีครอบกันช้ินส่วน ท่ีมีการหมุน การหนีบ 

และมีการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรกล

 6. ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้

เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

 7. ต้องแจ้งหัวหน้างานทุกครั้งถ้าเครื่องจักรผิดปรกติ

 8. ต้องมีสมาธิในการท�างาน ไม่หยอกล้อ เล่นกัน 

ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน

 9. ต้องท�าความสะอาดเครื่องจักร ทุกครั้งหลังเลิกใช้

งาน

 10. ต้องมีป้ายเตือน ป้ายห้ามใช้ ป้ายแจ้งซ่อม ป้าย

แสดงอันตราย กรณีมีการซ่อมบ�ารุงเครื่องจักร

ความปลอดภัยในการท�างานบนที่สูง

คือ การท�างานบนที่สูงไม่ว่าจะเป็นงานถอด–เปล่ียน 

ชิ้นส่วน อะไหล่ ซ่อมบ�ารุง หรืองานตรวจสอบสภาพ การ

ประเมินอายุ การส�ารวจพื้นที่ สามารถเกิดอุบัติเหตุได้ตลอด

เวลาเช่นกัน เราจึงควรจะมีการเตรียมความพร้อมก่อนการ

ท�างานและพนักงานปฏิบัติงานต้องผ่านการอบรมการท�างานใน

ที่สูง เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น

การท�างานในที่สูงให้ปลอดภัยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

1. ต้องมีการอบรมการท�างานในที่สูงก่อนเข้าปฏิบัติ

งาน

2. ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) 

3. ต้องมีการตรวจสภาพนั่งร้านให้พร้อมใช้งานก่อน

การใช้งานจริง

4. ต้องติดตั้งนั่งร้านและมีการป้องกันการตกหล่น ถ้า

ติดตั้งนั่งร้านบนที่ลาดชันเกิน 15 องศา

5. ต้องจัดให้มีการใช้สายคล้องผูกยึดไม่ให้ของตกหล่น

6. ต้องติดตั้งนั่งร้านและมีการป้องกันการตกหล่น ถ้า

ท�างานสูงเกิน 2 เมตร

7. ต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการพลัดตกของผู้ปฏิบัติ

งานหรือสิ่งของหรือเชือกช่วยชีวิต (life line) และเข็มขัดนิรภัย 

(full body harness) มีตาข่ายนิรภัย (safety net) พร้อม

อุปกรณ์ ถ้าท�างานสูงเกิน 4 เมตร

ความปลอดภัยในการท�างานในที่อับอากาศ

การท�างานในที่อับอากาศจัดเป ็นการท�างานที่มี

อันตรายมากที่สุดของการท�างานประเภทหนึ่ง

“ที่อับอากาศ” หมายความว่า ที่ซ่ึงมีทางเข้าออก

จ�ากัดและมีการระบายอากาศไม่เพียงพอที่จะท�าให้อากาศ

ภายในอยู่ในสภาพถูกสุขลักษณะและปลอดภัย เช่น อุโมงค์  

โพรง ถ�้า บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ห้องนิรภัย ถังน�้ามัน ถังหมัก ถัง 

ไซโล ท่อ เตา ภาชนะหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

“บรรยากาศอันตราย” หมายความว่า สภาพอากาศ

ที่อาจท�าให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ดังต่อไปนี้

  1.  มีออกซิเจนต�่ากว่าร้อยละ 19.5  หรือมากกว่า

ร้อยละ 23.5 โดยปริมาตร

   2.  มีก๊าซ ไอ ละอองที่ติดไฟหรือระเบิดได้ ซ่ึงมีค่า

ความเข้มข้นข้ันต�่าของสารเคมีแต่ละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟ

หรือระเบิดได้ (Lower Flammable Limit : LFL  หรือ Lower 

Explosive Limit : LEL)

   3.  มีฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิดได้ ซึ่งมีค่าความเข้มข้นเท่า

กันหรือมากกว่าค่าความเข้มข้นขั้นต�่าของสารเคมีแต่ละชนิดใน

อากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได้ (Lower Flammable Limit 

หรือ Lower Explosive Limit)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560 

60

 เกร็ดเทคโน



  4.  มีค่าความเข้มข้นของสารเคมีของแต่ละชนิด

เกินมาตรฐานท่ีก�าหนดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก�าหนด

มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการท�างานเกี่ยวกับสาร

เคมีอันตราย

การท�างานในที่อับอากาศให้ปลอดภัยมีแนวทางการปฏิบัติ

ดังนี้

 1. ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานใน

การบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท�างานในทีอ่ับอากาศ พ.ศ. 2547               

 2. ต้องมีสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ แข็งแรง

 3.ต้องผ่านการตรวจร่างกายเพื่อการท�างานในที่อับ

อากาศจากแพทย์ด้านอาชีวอนามัย

 4. ต้องผ่านการอบรมการท�างานในท่ีอับอากาศแบบ

เต็มหลักสูตร

 5. ต้องจัดให้มีระบบระบายอากาศท่ีเหมาะสมก่อน

เข้าท�างาน และตลอดระยะเวลาที่ท�างาน

 6. ต้องท�าการตรวจสอบ และด�าเนินการให้ช่องทาง 

เข้า-ออก สะดวก และปลอดภัย

 7. ต้องมีการตรวจวัดสภาพบรรยากาศส�าหรับการ

ปฏิบัติงานในท่ีอับอากาศตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน (ปริมาณ 

O
2
 ปริมาณฝุ่น LEL ปริมาณละอองที่ติดไฟ LFL)

 8. ต้องเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะกับลักษณะงาน และ

ต้องมีแสงสว่างให้เพียงพอ

 9. ต้องมีใบอนุญาตให้เข ้าท�างานในที่อับอากาศ 

(Confined space work permit) ทุกครั้ง 

 10. ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

 11. ต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการพลัดตกของผู ้

ปฏิบัติงาน หรือสิ่งของ หรือเชือกช่วยชีวิต และเข็มขัดนิรภัย 

 12. ต้องมีผู้เฝ้าระวัง (Hold watch) หน้าทางเข้า-

ออก ที่อับอากาศ ตลอดเวลาในการท�างาน

 13. ต้องมีป้ายเตือนอันตรายพื้นที่อับอากาศ ป้ายห้าม

ข้าม

 14. ต้องมีใบลงชื่อ วัน เวลา เข้า-ออก ในการท�างาน

ในที่อับอากาศทุกครั้ง

 15. ต้องวางแผนปฏิบัติงาน แผนป้องกันอันตราย

ที่อาจจะเกิดขึ้น และต้องเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือให้มีสภาพ

พร้อมใช้งานตลอดเวลา

 

ความปลอดภัยในการท�างานที่เกี่ยวกับสารเคมี

 ด�าเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเก่ียวกับสาร

เคมี ทั้งในการปฏิบัติงานของบุคลากร การลดการสร้างมลภาวะ 

และการธ�ารงรักษาสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยจากสารเคมี

ต่างๆ เพื่อสุขภาวะของบุคลากร ผู้ใช้ ชุมชน และสังคม

การท�างานที่เกี่ยวกับสารเคมีให้ปลอดภัยมีแนวทางการ

ปฏิบัติดังนี้

 1. ต้องมีความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยแก่ผู้ร่วม

งาน 

 2. ต้องศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือในการ

ปฏิบัติงานที่ใช้เกี่ยวกับสารเคมีเพื่อน�าไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง 

 3. ต้องอบรม สอนวิธีการปฏิบัติงานให้กับผู้ร่วมงาน 

โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานที่เข้าท�างานใหม่ให้ทราบถึงระเบียบ

ปฏิบัติในการท�างานที่ปลอดภัยด้านสารเคมี 

 4. ต้องรับผิดชอบในการตรวจตรา ปรับปรุง หรือ

รายงาน และติดตามผลการแก้ไข เพื่อให้สถานที่ท�างานสะอาด 

เป็นระเบียบเรียบร้อย และเครื่องมือต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้และปลอดภัย

 5. ต้องให้ผู ้ปฏิบัติงานที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการ

ปฐมพยาบาล หรือช่วยเหลืออย่างถูกต้องในทันทีที่ประสบ

อันตราย

 6. ต้องสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุเนื่องจากปฏิบัติ

การเกี่ยวกับสารเคมีทุกครั้งที่เกิดขึ้น รวมทั้งค้นหาสาเหตุและวิธี

การป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุซ�า้

 7. ต ้องให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการความ

ปลอดภัยทางเคมีในการด�าเนินการ รวมทั้งเสนอแนะแนว

ทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง

 8. ต้องส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี 

 9. ต้องจัดให้มีการพบปะกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นกลุ่ม

หรือรายบุคคลเป็นประจ�า เพื่อปรึกษาหารือและเสนอแนะให้

ความเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี 

 10. ต้องจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน

บุคคลท่ีเหมาะสม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ใช้อุปกรณ์นั้น

ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
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ตัวอย่างคู่มือความปลอดภัยในการท�างาน
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	 บทความเรื่องน้ี	 ผู ้ เขียนขอเก็บความมาจากการ

บรรยายพิเศษในงาน	Global	Innovation	Talk	ครั้งที่	2	หัวข้อ

เรื่อง	“King	Bhumibol	Adulyadej	and	 Innovation	 for	

Social	Development”		ซึ่งบรรยายโดย	ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา	ณ	CU	Innovation	Hub	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 เมื่อวันที่	 16	พฤศจิกายน	2559	แต่คิดว่าเป็น

เร่ืองที่น่าสนใจและประทับใจมาก	จึงขอโอกาสในการถ่ายทอด

ข้อความบางตอนท่ีได้รับฟังมาในวันน้ันอย่างตื้นตันใจและ

ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิน-

ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร

ดร.สุเมธฯ	กล่าวว่าค�าว่า	 Innovation	ของพระบาท-

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร			

เป็นการเปลี่ยนจากนวัตกรรมท่ีมุ่งสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	มา

เป็นเพื่อประโยชน์สุขทางสังคม	การเร่ิมท�าสิ่งใด	 ในหลวง	ร.9	

ทรงให้เร่ิมคิดจากความฝันก่อน	 เพ่ือไม่ให้มีกรอบจ�ากัด	ท�าให้

เกิดจินตนาการที่กว้างไกล	แล้วจึงค่อยตีกรอบความคิดมาสู่

ภาพความเป็นจริง	

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

บรมนาถบพิตร	นั้น	 เมื่อพระองค์เสด็จไปที่ไหนจะทรงสร้าง

นวัตกรรมและจะเป็นแบบ	Natural	 innovation	based	on	

simplicity	 น่ันคือเป็นนวัตกรรมจากธรรมชาติ	ที่ต้ังอยู่บนพ้ืน-

ฐานของความเรียบง่าย	 ไม่สลับซับซ้อน	พระองค์ทรงใช้หลัก

การคิดที่ว่า	จะใช้ธรรมชาติอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด	และ

จะใช้ธรรมชาติมาแก้ไขธรรมชาติที่สูญเสียไปแล้วได้อย่างไร	

ด้วยแนวคิดนี้	 จึงเกิดโครงการต่างๆ	ตามแนวทางพระราชด�าริ

มากมาย	เช่น	

   King Bhumibol Adulyadej 
and Innovation for Social Development

   King Bhumibol Adulyadej 
and Innovation for Social Development

ประไพศรี ไม้สนธิ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

35 หมู่ 3 ต�าบลคลองห้า อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
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  	 กังหันน�้าชัยพัฒนา	อากาศจากธรรมชาติที่ดีคือ

ออกซิเจนแก้ปัญหาน�้าเสีย	

  	 ฝนหลวงเป็นการเปลี่ยนอากาศ	 เมฆให้เป ็น

น�้าฝน	

 	หญ้าแฝกที่มีรากลึกยึดแน่น	แก้ปัญหาดินถล่ม

 	การดักหมอกโดยอาศัยหลักการทางลม	ความชื้น

และการดักเพื่อให้กลายเป็นน�า้
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  	 แก้มลิง	ที่มีหลักการท�างานเปรียบเสมือนลิงจะ

มีกระพุ้งแก้มคอยเก็บอาหาร	จึงใช้หลักการที่ว่า	หากมีน�้ามา

เยอะๆ	ก็ปล่อยให้เข้าไปในแก้มลิงเพื่อเก็บกักน�้าไว้	 ไม่ให้ไหล

ล้นไปท่วมพื้นที่ใกล้เคียง	 และยังสามารถน�าไปใช้ประโยชน์

ในโอกาสต่อไป	 โดยแก้มลิง	ที่เรียกว่า	 “บึงพระรามเก้า”	 ท่ี

คลองห้า-คลองหก	จังหวัดปทุมธานี	 เป็นตัวอย่างหนึ่ง	ที่เห็นได้

อย่างชัดเจน	 ผู้เขียนยังจ�าได้	 ในปี	พ.ศ.	2558	ที่เกิดภาวะภัย

แล้ง	หน้าร้อนแล้งมาก	จนจังหวัดปทุมธานีไม่มีน�า้ใช้	ก็ได้อาศัย

น�้าจากแก้มลิงน้ีไปใช้ประโยชน์ประทังความเดือดร้อนได้เป็น

อย่างมาก	ท�าให้ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี	ส�านึกในพระ-

มหากรุณาธิคุณอย่างที่สุด
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  	 การใช้ถ�้าบนเขาเป็นแทงก์เก็บน�้า	 เหมือนถุงน�้า

เกลือที่คอยเก็บน�้าและค่อยๆ	ปล่อยไปหล่อเล้ียงพื้นท่ีด้านล่าง	

และพระองค์ทรงใช้เพียงแค่การสร้างทางปิดปากถ�้าเท่านั้น	 ไม่

ต้องมีการเจาะหรือขุดใดๆ	สามารถประหยัดงบประมาณไปได้

มาก	สามารถไปดูตัวอย่างที่ถ�า้รูและถ�้าลอดที่เกิดตามธรรมชาติ

 	การแกล้งดินที่เคยเป็นปัญหาอย่างมากในจังหวัด

ปัตตานี	ยะลา	นราธิวาส	ที่เรียกว่าดินพรุ	คือดินที่มีน�้าขังและ

ข้างใต้เป็นกรดไพไรต์	(Pyrite)	และเศษใบไม้ทับถมอยู	่	เมื่อสาร

ที่มีอยู่ในดินชั้นล่างท�าปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศแล้วปลด

ปล่อยกรดก�ามะถันออกมา	บางครั้งก่อให้เกิดปัญหาไฟไหม้	 ฝุ่น

ควัน		พระองค์ทรงใช้แนวคิดแบบ	reverse	osmosis	บังคับให้

เปรี้ยว	 คือท�าให้ดินแห้งและเปียกสลับกันไป	 เพ่ือเร่งปฏิกิริยา

ทางเคมีของดินท�าให้สารไพไรต์ท�าปฏิกิริยากับออกซิเจนใน

อากาศ	 เม่ือดินเกิดการเปรี้ยวถึงที่สุด	จากการปลดปล่อยกรด

ก�ามะถันออกมา	ท�าให้ดินเป็นกรดจัด	 จึงหาวิธีการปรับปรุงดิน

ดังกล่าวให้สามารถปลูกพืชได้	 เพื่อป้องกันการเกิดกรดก�ามะถัน	

จึงท�าการควบคุมระดับน�้าใต้ดินให้อยู่เหนือช้ันดินเลนท่ีมีสาร

ไพไรต์อยู่	 เพื่อมิให้สารไพไรต์ท�าปฏิกิริยากับออกซิเจนหรือถูก

ออกซิไดซ์	พระองค์ทรงค้นพบว่าให้ดูดน�้าแค่	 50	 เซนติเมตร	

เพื่อให้น�้ายับยั้งกดกรดไพไรต์ไม่ให้ลอยออกมา	และหากจะปลูก

พืชให้เลือกปลูกพืชที่มีรากไม่เกิน	50	เซนติเมตร	
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  	 โครงการพระราชด�าริมงคลชัยพัฒนา	 ท่ีวัดมงคล

ชัยพัฒนา	จังหวัดสระบุรี	 เพื่อทดลองปลูกเป็นแปลงเกษตร	ท�า	

farm	management	หรือการจัดการไร่นา	โดยแบ่งการจัดการ

เป็น	2	แนวทาง	คือ	

	 ส่วนที่หนึ่ง	 แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน		

จ�านวน	16-2-23	ไร่	 	ด�าเนินการทดสอบและพัฒนาระบบการ

ปลูกพืชผักสวนครัวในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	 	สวนพืชตระกูลมะ	

เช่น	ที่ใช้กินเป็นผลไม	้ได้แก่	มะกอก	มะขวิด	มะปราง	มะพลับ	

มะเฟือง	มะไฟ	มะม่วง	มะยม	มะหวด	มะพูด	มะพร้าว	 	ที่ใช้

ปรุงอาหาร	ได้แก่	มะนาว	มะกรูด	มะขาม	มะเขือ	มะระ	มะรุม	

มะอึก	มะดัน	และที่ใช้เป็นยา	 ได้แก่	มะแว้ง	มะตูม	มะเกลือ	

มะหาด	สวนพืชสมุนไพร	สวนผลไม้ในที่ดอน	สวนพรรณไม้หอม

เฉลิมพระเกียรติ	 รวมถึงการขุดสระน�้าส�าหรับเลี้ยงปลาและ

ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	เป็นต้น	

	 ส่วนท่ีสอง	 เป็นแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่	จ�านวน	

15-2-24	ไร่	แบ่งพื้นที่ด�าเนินงานออกเป็น	4	ส่วน	คือ	30-30-

30-10	 โดยสัดส่วนดังกล่าวได้น�ามาปรับตามความเหมาะสม

ของสภาพพื้นที่ของวัดมงคลชัยพัฒนา		

	 ทั้งสองส่วนน้ี	 เป็นต้นแบบบริหารการจัดการไร่นา			

ซึ่งได้ทรงวางไว้จนได้ทฤษฎีใหม่	 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะน�าไปสู่

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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 	การปลูกพืชทดแทนฝิ่น	 โดยเลือกพืชที่มีมูลค่าสูง	

เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น

 	วิธีปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก	โดยใช้น�้าปลูกเอง	โดย

สร้างฝายชะลอน�้า	 เม่ือมีน�้า	 เมล็ดท่ีอยู่ใต้ดินก็จะงอกเองเมื่อ

ได้น�้า
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  	 การใช้ธรรมชาติบ�าบัดน�้าเสียแบบบึงประดิษฐ์	

(Constructed	wetland)	 โดยใช้พืชและจุลินทรีย์ในการบ�าบัด

น�้าเสียและปล่อยให้ตกตะกอน	ผ่านการกรองจากพืชชนิดต่างๆ	

เช่น	ผักตบชวา	ธูปฤาษี	พุทธรักษา	จนบ�าบัดน�้าเสียได้	ปัจจุบัน

เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย	 สามารถไปชมได้ที่โครงการศึกษา

วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย	อันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าร	ิจังหวัดเพชรบุรี
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 	การใช้ผลผลิตทางการเกษตรมาแปลงเป็นพลังงาน	

ที่เรียกว่า	ไบโอดีเซล	เพื่อใช้เติมให้รถได้วิ่งทดแทนน�า้มัน

ความสุขไปด้วย	สมด่ังพระราชด�ารัสที่ตรัสไว้ว่า	“เราจะครอง

แผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”	ที่

พระองค์ทรงเป็นแบบอย่าง	ให้เราท�าตามมาตลอดพระชนมชีพ

ของพระองค์ท่าน	

จากที่ได้ฟังการบรรยายของ	ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	

ผู ้เขียนขอน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถ-

บพิตร	 ที่มีต ่อปวงชนชาวไทยมาตลอดการครองราชย์ของ

พระองค์	จวบจนสิ้นรัชสมัย	ปรัชญา	แนวคิด	และสิ่งที่พระองค์

ทรงส่ังสอนจะสถิตอยู่ในใจ	 เพื่อให้พวกเราด�าเนินรอยตาม	น�า

ไปสู่ความสุขที่แท้จริง	และการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส�าคัญกว่า

สิ่งอื่นใด	คือ	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร	 จะทรงสถิตอยู่ในดวงใจของพวกเรานิรันดร	์

...เราจะท�าตาม	“ค�าพ่อสอน”	...ตลอดไป	

		 วิธีการเหล่านี้	 กว่าจะน�าไปใช้	 พระองค์จะทดลอง	

ทดสอบ	 เพ่ือให้ม่ันใจก่อนทรงน�าไปขยายผล	 โดยโครงการ

ต่างๆ	จะมุ่งเน้นนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ทางสังคม	 ใช้ศาสตร์

ทุกศาสตร์เป็นความรู้	 และเลือกใช้ว่าจังหวะไหนจะใช้อะไร	

ทั้งนี้ต้องตั้งอยู่บนความพอเพียงตลอดเวลา	ทุกสิ่งทุกอย่างที่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถ-

บพิตร	ทรงมีพระราชด�าริก็เพื่อประโยชน์ส่วนรวม	 เนื่องจาก

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ท่ีทรงมุ่งหวังจะท�าทุกอย่าง

เพื่อสร้างความสุขให้คนไทย		

		 ดร	 สุเมธฯ	 สรุปไว้ว่า	 ขอให้พวกเราเข้าไปเรียนรู ้

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริกว่า	4,600	 โครงการที่

พระองค์ทรงสร้างไว้	 และน�ามาประยุกต์ใช้กับตนเองตามความ

เหมาะสม	เพื่อสร้างรายได้	สร้างอาชีพ	และแนวทางการด�าเนิน

ชีวิตให้ผาสุกยั่งยืน	 เม่ือประชาชนมีความสุข	พระองค์ท่านก็มี

หมายเหตุ	 -	 ท่านผู ้อ่านท่านใดสนใจรับฟังเนื้อหาการบรรยายโดยละเอียด	 ติดตามรับชมเทปบันทึกการบรรยายได้ทาง	

                 https://www.youtube.com/watch?v=-9sRYL4x8Gs
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การวิจัยเชิงแปลความได้รับการก�าหนดโดยสถาบัน

สุขภาพแห่งชาติ National Institutes of Health (NIH) ว่า 

“เป็นกระบวนการใช้ความคิดความเข้าใจและการค้นพบที่เกิด

จากการสอบถามทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานเพื่อการรักษาหรือ

ป้องกันโรคในมนุษย์” ปรัชญาของ “Bench to Bedside” เป็น

รากฐานของแนวคิดเรื่องการแปลเวชศาสตร์ เช่น การวิจัยขั้น

พื้นฐานเพื่อการดูแลผู้ป่วย

ธันยกร อารีรัชชกุล

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

การวิจัยเชิงแปลความคืออะไร

ที่มา: University of Cambridge (2006)
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Elaine Wethington รองศาสตราจารย์แผนกพัฒนา

มนุษย์และสังคมวิทยาท่ีมหาวิทยาลัย Cornell ซึ่งเป็นนัก-

สังคมวิทยาทางการแพทย์และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความเครียด

และระบบสนับสนุนทางสังคม เธอยังเป็นหนึ่งในผู้เช่ียวชาญ

ชั้นน�าของประเทศในด้านวิธีการวิจัยเชิงแปลความ ได้กล่าวไว้

ว่า วิทยาลัยนิเวศวิทยามนุษย์ของมหาวิทยาลัย Cornell ก�าลัง

ด�าเนินการตามรูปแบบการวิจัยแบบแปล เพื่อเชื่อมโยงการ

วิจัยทางวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมทางสังคมที่ดียิ่งขึ้นไปสู่การ

ขยายและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพิ่มความเชื่อมโยงระหว่าง

วิทยาศาสตร์และบริการ แต่ค�าถามที่เกิดขึ้น: อะไรคือ “การวิจัย

เชิงแปลความ?”

อะไรคือการวิจัยเชิงแปลความ?

มีค�าจ�ากัดความหลายค�าส�าหรับการวิจัยด้านการแปล 

แต่ความหมายที่ชอบที่สุดก็คือ ความพยายามอย่างเป็นระบบ

ในการแปลงความรู้ความเข้าใจพื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้งาน

จริง เพื่อเพิ่มสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

การวิจัยเชิงแปลความได้รับการออกแบบมาส�าหรับโลก

ทางการแพทย์ เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความกังวลเกี่ยวกับ

ความล่าช้าเป็นเวลานานระหว่างการค้นพบทางวิทยาศาสตร์

และการเปลี่ยนแปลงในการรักษาการปฏิบัติและนโยบายด้าน

สุขภาพที่รวมการค้นพบใหม่

การวิจัยประยุกต์คืออะไรและแตกต่างกันอย่างไร?

การวิจัยเชิงแปลความ เป็นค�าที่มีความหมายกว้างกว่า

ค�าว่า “การวิจัยประยุกต์” แต่เดิมการวิจัยประยุกต์คือ งานวิจัย

ที่อาจเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างสุขภาพหรือความเป็นอยู่ที่

ดี ไม่จ�าเป็นต้องมีความพยายามใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยใน

ระดับปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น การศึกษาวิจัยประยุกต์อาจวิเคราะห์

ข้อมูลในระยะยาวซึ่งติดตามความสัมพันธ์ด้านสุขภาพและ

ความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้เข้าร่วม นักวิจัยจะรายงานผลการ

ค้นพบของพวกเขาในวารสารวิชาการ แต่ในงานวิจัยเชิงแปล

ความ การศึกษาแบบเดียวกันนี้จะรวมถึง “ขั้นตอนการด�าเนิน

การ” บางอย่าง นักวิจัยจะเป็นพันธมิตรกับชุมชนและขอความ

คิดเห็นเกี่ยวกับผลการวิจัยของพวกเขาที่อาจน�าไปใช้ พวกเขา

จะมีแผนการเข้าไปมีส่วนร่วมในเชิงลึกที่รวมถึงการประเมินผล

ทางวิทยาศาสตร์จากประสิทธิผลของผลการวิจัย

ท�าไมนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ถึงช้ากว่าในการใช้แบบ
จ�าลองเหล่านี้มาใช้เมื่อเปรียบเทียบกับชุมชนทางการ
แพทย์?

ค�าตอบส�าหรับค�าถามนี้ก็คือ เรื่องเงินทุนในการท�าวิจัย

นั่นเอง นักวิจัยจะท�างานตามเงินโครงการที่ได้รับ โดยในขณะ

ที่นักวิจัยทางสังคมและพฤติกรรมมีโอกาสจะได้รับเงินทุนค่อน

ข้างล่าช้าและน้อยกว่า

ในสหรัฐอเมริกา สถาบันส�าคัญๆ ของภาครัฐสามแห่งได้

ให้เงินสนับสนุนโครงการที่เน้นด้านสาธารณสุขเพื่อท�าการวิจัย

เชิงแปลความ ได้แก่ ศูนย์ควบคุมโรค สถาบันสุขภาพแห่งชาติ 

และสถาบันผู้สูงอายุแห่งชาติ ทั้งสามแห่งได้จัดตั้งศูนย์วิจัยเชิง

แปลความแล้วทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นที่ชุมชนด้อยโอกาสและ

อยู่ในสภาวะความเหลื่อมล�า้ด้านสุขภาพ

ส่วนนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ได้รับการสนับสนุนให้เข้า

ร่วมเท่านั้น เมื่อเร็วๆ นี้กองทุนกระตุ้นเศรษฐกิจได้สนับสนุน

สถาบันสุขภาพแห่งชาติโดยให้ทุนโครงการวิจัยเชิงแปลความ

ส�าหรับนักวิจัยทางสังคมศาสตร์หลายคน ซ่ึงรวมถึงกองทุนสาม

แห่งของ Cornell และคาดการณ์ว่าจะมีวิจัยทางสังคมศาสตร์

มีส่วนร่วมในการวิจัยเชิงแปลความทั่วประเทศอย่างกว้างขวาง

มากขึ้น
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อะไรคือประโยชน์ของการเปล่ียนแปลงไปสู่การวิจัย
เชิงแปลความ?

ส�าหรับนักวิจัย การท�างานวิจัยแบบแปลความมี

ประโยชน์ในการเป็นพันธมิตรกับศูนย์ที่ให้การสนับสนุนเงินทุน

ส�าหรับโครงการการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับระเบียบ วิธีการ 

ค�าแนะน�า ในการพัฒนาข้อเสนอแนะและประสบการณ์ในการ

สร้างความเข้าใจของชุมชนในโครงการวิจัย

ส�าหรับมหาวิทยาลัย ศูนย์การวิจัยเชิงแปลความ ให้

ประโยชน์ทางยุทธวิธีในการดึงดูดเงินทุนเพิ่มเติม ศูนย์วิจัยด้าน

การแปลความยังช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุเป้าหมาย

ด้านการบริการสาธารณะในแผนยุทธศาสตร์ได้

ส�าหรับชุมชน การวิจัยเชิงแปลความให้โอกาสในการ

สร้างความแตกต่างในชุมชนของตนเอง ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง

ของศูนย์มหาวิทยาลัย Cornell เราได้ให้ความส�าคัญกับเจ้า

หน้าที่หน่วยงานบริการสาธารณะในเรื่องที่พวกเขาสามารถมี

ส่วนร่วมในวาระการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้วยการมีส่วนร่วมในการ

วิจัยชุมชนซึ่งพวกเขามีส่วนร่วมที่ส�าคัญและมีคุณค่า เราจะได้

ยินซ�้าๆ จากสมาชิกในชุมชนว่าน่ีเป็นแหล่งความภาคภูมิใจและ

ความส�าเร็จที่แท้จริงของพวกเขา 

การขยายการเข้าร่วม

วิธีหนึ่งที่จะสามารถขยายให้มีผู้เข้าร่วมให้มากขึ้นก็คือ 

การสร้างชุมชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีจะพบปะกับนักวิจัย

เพื่อที่จะหารือการออกแบบการวิจัยแบบ intervention และ 

prevention  ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการมีส่วน

ร่วมทั้งนั้น 
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 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางจากเมือกหอยทากนั้น

ได้รับความนิยมอย่างมาก และเป็นจุดขายในผลิตภัณฑ์หลาก

หลายยี่ห้อในท้องตลาด ท่านผู้อ่านเคยสงสัยไหมว่าในเมือกหอย

ทากมีสารอะไรท่ีท�าให้หน้าใสเด้งเต่งตึงอย่างท่ีโฆษณากัน วันนี้

เราจะน�าท่านให้รู้จักกับเมือกหอยทากซึ่งสร้างมาจากส่ิงมีชีวิตที่

หลายๆ ท่านคุ้นหน้าคุ้นตากัน รวมไปถึงกระบวนการผลิตครีม

จากเมือกหอยทากว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างจนพัฒนามาเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่นและได้รับสนับสนุนให้มีการเลี้ยงหอย

ทากในจังหวัดนครนายก ซึ่งอยู่เลยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เพียงไม่ไกลนัก

 หอยทาก จัดอยู่ในประเภทสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

ปัจจุบันพบมีหอยทากมากกว่า 500 ชนิด วงจรชีวิตหอยทากจะ

พบแพร่หลายในช่วงฤดูฝน เพื่อออกหากินสะสมอาหารจ�านวน

มากและแพร่ขยายพันธุ์ ชอบออกหากินในเวลากลางคืน เวลา

กลางวันจะอาศัยที่ร่มหลบแสงแดด หอยทากมีการเจริญเติบโต

อย่างรวดเร็ว ชอบวางไข่ตามซากกองใบไม้ ขอนไม้ที่ผุ หรือใต้

ผิวดินที่ชื้น ตัวหนึ่งๆ จะวางไข่ได้ปีละประมาณ 1,000 ฟอง 

มีอายุยืนเฉลี่ยประมาณ 5 ปี และการเคลื่อนที่ช้ามาก ดังแสดง

ในรูปที่ 1 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชส�าอางชะลอวัยจากเมือกหอยทาก

สายพนัธุ์อาช่าไทย (Achatina fulica)

สิทธิพงศ์ สรเดช และปกฉัตร กุศลกรรมบถ  

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี  ต�าบลคลองห้า  อ�าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120
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“เมือกหอยทาก”  (Snail filtrate) เป็นสารคัดหลั่ง

ของหอยทากที่ผลิตมาเพื่อใช้ประโยชน์ส�าหรับการปกป้องผิว

ของหอยทากท้ังในขณะเคลื่อนท่ีและพื้นผิวที่สัมผัสกับอากาศ

ตลอดเวลา หน้าที่ส�าคัญของเมือกหอยทากนี้จะปกป้องส่วนที่

สัมผัสพ้ืนดินในเวลาเคลื่อนท่ี ลดแรงเสียดทานเหมือนเป็นการ

ปูพรมขณะเดิน ที่ส�าคัญเมือกที่ผลิตออกมายังช่วยสมานแผล

บนเนื้อเยื่อของมันเองที่เกิดการขูดขีดเสียดสีกับพื้นผิวขรุขระ 

ยิ่งไปกว่าน้ันเม่ือเปลือกของหอยทากได้รับความเสียหายแตก

ออก หอยทากจะใช้น�้าเมือกในส่วนของแมนเทิล (Mantle) ท่ี

อยู่ในชั้นถัดจากฝากระดองหอย ซ่ึงถือเป็นเมือกหอยทากส่วน

ที่ดีที่สุดมาช่วยซ่อมแซมและสร้างเปลือกใหม่ให้ตัวเอง แสดง

ให้เห็นถึงพลังแห่งการฟื้นฟูของเมือกหอยทากอย่างน่าอัศจรรย์ 

จากการวิจัยองค์ประกอบน�้าเมือกหอยทาก พบว่ามีทั้งส่วนที่

ท�าหน้าที่เป็นกาวเหนียวเพื่อให้ขาและตัวหอยได้ยึดเกาะแน่น

เม่ือคลานหรือไต่ไปตามที่สูงชัน และองค์ประกอบอีกส่วนท่ีไม่มี

คุณสมบัติเป็นกาว น�้าเมือกท่ีหล่ังจากส่วนหางจะประกอบด้วย 

น�้า 95% มีคุณสมบัติเป็นสารหล่อล่ืนและปกป้องโดยเคลือบ

ตัวหอยทากเพื่อไม่ให้บาดเจ็บในทุกพื้นผิว องค์ประกอบส่วนที่

เป็นกาวเหนียวเมื่อน�ามาวิจัยพบว่าประกอบไปด้วยโปรตีนชนิด 

“glue proteins” ที่เข้มข้น ซึ่งโปรตีนชนิดนี้นับว่าส�าคัญในการ

ใช้ประโยชน์ทางการรักษาในปัจจุบัน (Bonnemain 2005)

รูปที่ 1 ลักษณะของหอยทากสายพันธุ์อาช่าไทย จังหวัดนครนายก
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 สารส�าคัญในเมือกหอยทากประกอบไปด้วย: แอลลัน-

โทอิน ท�าหน้าท่ีสนับสนุนและเร่งการแบ่งเซลล์ และช่วยสมาน

แผลได้ดี  คอลลาเจน  อีลาสติน และสารปฏิชีวนะธรรมชาติ ซึ่ง

มีส่วนช่วยต้านเชื้อจุลินทรีย์ทุกชนิด นอกจากน้ียังพบสารไกล-

โคลิกแอซิดเป็นสารส�าคัญในเมือกหอยทากท่ีสามารถแทรกซึม

เข้าชั้นผิวหนังได้ดี ตลอดจนเร่งการสังเคราะห์คอลลาเจนในชั้น

ผิวหนัง  

จากความอุดมสมบูรณ์ป่าไม้และสภาพอากาศของ

จังหวัดนครนายก ท�าให้มีหอยทากยักษ์สายพันธ์ Achatina 

fulica เป็นจ�านวนมาก โดยหอยทากได้เกิดการแพร่พันธุ์อย่าง

รวดเร็วตลอดจนกัดกินพืชผลทางการเกษตรสร้างความเสีย

หายในวงกว้าง  ดังนั้นเพื่อควบคุมจ�านวนหอยทากและส่งเสริม

อาชีพชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้มีความ

เป็นอยู ่ท่ีดีข้ึนและด�าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ

บพิตร รัชกาลที่ 9  จังหวัดนครนายกได้จัดตั้งศูนย์เกษตรยั่งยืน

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงหอยทากยักษ์ ดังแสดงในรูป

ที่ 2 เนื่องจากพื้นที่ในเขตจังหวัดนครนายกเป็นเทือกเขามีป่า

ชุ่มชื้นและพื้นที่ราบส�าหรับท�านา ท�าสวน ท�าไร่ ท�าให้หอยทาก

ออกมาในยามค�า่คืนแล้วกินพืชผักและต้นข้าวตามนาข้าว ส่งผล

ให้เกิดการท�าลายหอยทากเหล่านี้โดยไร้ประโยชน์  บริษัทอาช่า

ไทยอินเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด จึงได้ร่วมวิจัยกับศูนย์เชี่ยวชาญ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวช

ส�าอางชะลอวัยจากเมือกหอยทากสายพันธุ์อาช่าไทย โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้และใช้ประโยชน์จากหอยทากที่

มีมากในเขตจังหวัดนครนายก ส�าหรับการใช้ประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์และส่งออกต่างประเทศ

รูปที่ 2 ฟาร์มเลี้ยงเมือกหอยทากสายพันธุ์อาช่าไทย จังหวัดนครนายก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560

76

 แวดวงวิจัย



ส�าหรับกระบวนการผลิตเวชส�าอางจากเมือกหอยทากเพื่อ

ชะลอวัยนั้นประกอบด้วยขั้นตอนคร่าวๆ ดังนี้

การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เมือกหอยทาก

ชั่ง Disodium EDTA ใส่ในภาชนะที่ทนความร้อนได้ 

จากนั้นเติมน�้าบริสุทธ์ิลงไปผสมให้สารละลายเป็นเนื้อเดียวกัน

และน�าสารละลายที่เตรียมได้ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 80oซ. โดย

ใช้เครื่องกวนสารละลาย (Magnetic stirrer) จากน้ันโปรยสาร

เพิ่มความหนืดพร้อมให้ความร้อนและกวนสารละลายตลอด

เวลาจนได้สารละลายใสและหนืด ทิ้งสารละลายไว้ที่อุณหภูมิ

ห้องจนสารละลายเย็นลงที่ 40–45oซ.  เติม Polysorabate  20 

ลงในสารละลายที่เตรียมไว้และผสมสารละลายให้เข้ากันอย่าง

ต่อเน่ืองจนได้สารละลายใส จากนั้นผสมสารเพ่ิมความชุ่มช้ืน

และเติมเมือกหอยทากลงในสารละลายพร้อมเติมสารกันเสียลง

ในผลิตภัณฑ์ คนให้เข้ากัน ก็จะได้ผลิตภัณฑ์เวชส�าอางชะลอวัย

จากเมือกหอยทาก

การควบคุมคุณภาพทางกายภาพและทดสอบความคงตัวของ

ผลิตภัณฑ์ 

 

การควบคุมคุณภาพทางกายภาพและทดสอบความ

คงตัวของผลิตภัณฑ์ถูกประเมินภายใต้สภาวะเร่ง แบบวัฏจักร

ร้อนสลับเย็น โดยเก็บตัวอย่างไว้ที่ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 45 oซ. เป็น

เวลา 48 ชั่วโมง และที่ 4 oซ. เป็นเวลา 48 ชั่วโมง  น�าผลิตภัณฑ์

ที่ผ่านทดสอบความคงตัวที่ 3 และ 6 รอบ มาท�าการศึกษา

สมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ลักษณะภายนอก กลิ่น 

ความหนืด การแยกชั้น การตกตะกอน ความเป็นกรด-เบส และ

สี ค่าความเป็นกรด-เบสของตัวอย่างท�าการวัดโดยใช้เครื่อง

วัดค่า pH (EUTECH pH 700, Switzerland) บันทึกค่าเฉลี่ย

สามครั้ง ความหนืดของตัวอย่างถูกตรวจสอบโดยใช้เครื่องวัด

ความหนืด (Brook field viscometer, LVDV-II + Pro Model 

D-220, USA) อุณหภูมิ ความเร็ว และแกนหมุนของเครื่องวัด

นี้คือ 25 oซ. 50 รอบต่อนาที และ S96 ตามล�าดับ วัดค่าเฉลี่ย

สามครั้ง

การทดสอบประสิทธิภาพของสารกันเสียในผลิตภัณฑ์

การทดสอบประสิทธิภาพของสารกันเสียในผลิตภัณฑ์

นี้ ท�าการทดสอบตามวิธี USP (USP 2013) การทดสอบฤทธิ์

ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของผลิตภัณฑ์ใช้วิธี Dopachrome

           เตรียมสารละลายตัวอย่างที่ความเข้มข้น 0.01, 0.1, 1, 

10 และ100 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร โดยละลายตัวอย่างด้วยตัวท�า

ละลายที่เหมาะสม จากนั้นน�าไปทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไท-

โรซิเนสด้วยวิธี Dopachrome ซึ่งดัดแปลงวิธีมาจาก Masuda 

et al. (2005) ค�านวณหาความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งเอนไซม์

ไทโรซิเนสได้ 50% (IC
50
)

การทดสอบฤทธ์ิกระตุ้นการเจริญของเซลล์ผิวหนังมนุษย์โดย

วิธี SRB assay

 

           การทดสอบฤทธิ์กระตุ้นการเจริญของเซลล์ผิวหนัง

มนุษย์โดยการใช้ Sulforhodamine B (SRB) การเจริญเติบโต

ของเซลล์ผิวหนังมนุษย์ปกติถูกค�านวณตามเปอร์เซ็นต์ของการ

เจริญเติบโตของเซลล์เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมซึ่งดัดแปลงวิธี

การทดสอบมาจาก Manosroi et al. (2010)

การประเมินการระคายเคืองของผิวหนังในอาสาสมัคร

          การประเมินการระคายเคืองผิวหนังของผลิตภัณฑ์โดยใช้

การทดสอบแบบ single patch test ดังแสดงในรูปที่ 3
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ผลิตภัณฑ์ซีรัมบ�ารุงผิวหน้าจากเมือกหอยทากที่

พัฒนาขึ้น มีลักษณะเป็นของเหลว มีสีเหลืองใส และมีความ

คงตัวที่ดี  หลังจากทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ภายใต้

สภาวะที่เร่งโดยใช้การสลับร้อนและเย็น (45 oซ. เป็นเวลา 48 

ชั่วโมง และที่ 4 oซ. เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง) เป็นเวลา 6 รอบ 

ผลิตภัณฑ์มีฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสโดยมีค่า IC
50

 เท่ากับ 

0.52 ± 0.09 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และกระตุ้นการเจริญของ

เซลล์ผิวหนังมนุษย์ โดยสามารถกระตุ้นการเจริญของเซลล์

ผิวหนังมนุษย์ได้สูงที่สุด โดยมีการเจริญของเซลล์เท่ากับ 96.85 

± 1.62 % ในขณะท่ีวิตามินซีมีการเจริญของเซลล์ที่ความเข้ม

ข้น 0.1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เท่ากับ 65.33 ± 4.86 % และไม่

ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังภายใน 24 ชั่วโมง จากผล

การทดลองสรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้มีประสิทธิภาพในการให้ความ

กระจ่างใสและชะลอวัยที่มีความคงตัวและปลอดภัยสูง นับว่า

ผลงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกรไทย และลดการท�าลายทรัพยากรชีวภาพ ในจังหวัด

นครนายก ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างนวัตกรรม สร้างชีวิตความกิน

ดีอยู่ดี เพิ่มรายได้และใช้ประโยชน์จากหอยทากที่มีมากในเขต

จังหวัดนครนายกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และส่งออก

ต่างประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปที่มีจ�าหน่ายในเชิงพาณิชย์

มีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 4

   ที่มา: Mooney (2017) 

รูปที่ 3 การทดสอบการระคายเคืองต่อผิวหนัง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560

78

 แวดวงวิจัย



 การที่จะได้ผลิตภัณฑ์เวชส�าอางที่มีประสิทธิภาพ

และมีความปลอดภัยก่อนถึงมือผู้บริโภคน้ันต้องผ่านขั้นตอน

มากมาย ซ่ึงปัจจุบันเราจะเห็นผลิตภัณฑ์ท่ีขายกันอยู่ทั่วไปตาม

ท้องตลาด จึงอยากจะให้ผู้บริโภคพิจารณาถึงแหล่งผลิต วัตถุดิบ

ที่น่าเชื่อถือเพื่อจะได้ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ศูนย์เชี่ยวชาญ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความพร้อมในการรับวิเคราะห์ 

รูปที่ 4 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ซีรัมบ�ารุงผิวหน้าจากเมือกหอยทากที่จ�าหน่ายในเชิงพาณิชย์โดย บริษัทอาช่าไทย 

  อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ซึ่งผ่านการวิจัยและพัฒนาโดยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ทดสอบ บริการวิจัย ด้านสมุนไพร เครื่องส�าอางและผลิตภัณฑ์

สุขภาพตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้าแก่เอกชนและประชาชนท่ัวไป

ที่สนใจ อย่างไรก็ตาม แพทย์ผิวหนังแนะน�าว่าผู้ที่จะทดลองใช้

ครีมหอยทาก ควรมีการทดสอบป้ายท่ีท้องแขนเป็นเวลา 24 

ช่ัวโมง เพราะเป็นสารสกัดที่มีเอนไซม์จากสัตว์ อาจท�าให้ผิวแพ้

ง่ายอาจเกิดอาการแพ้ได้ในบางราย 
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สายสวาท พระค�ายาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

ข่าวเทคโนโลยี
ส�าหรับชาวชนบท

ฉบับที่ 141 ตุลาคม-ธันวาคม 2560

ผักเป็นอาหารประจ�าวันของมนุษย์ เป็นแหล่งอาหาร

ให้แร่ธาตุวิตามินท่ีมีคุณค่าทางอาหารสูง มีราคาถูกเมื่อเปรียบ

เทียบกับเนื้อสัตว์จากข้อมูลวิจัยกล่าวว่า มนุษย์เราควรบริโภค

ผักวันละประมาณ 200 กรัม เพื่อให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุและ

วิตามินอย่างเพียงพอ โดยข้อดีของการปลูกผักสวนครัวมี

มากมาย การวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเชีย 

ชี้ให้เห็นว่าประชากรของประเทศไทย โดยเฉพาะสตรีมีครรภ์

และเด็กๆ มักขาดแคลนแร่ธาตุวิตามินกันมาก ประกอบกับ

ปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบท�าให้มีค่าครองชีพสูงขึ้น 

ดังนั้นกรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้มีการรณรงค์ให้มีการปลูกผัก

สวนครัวไว้รับประทานเองในครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้มีพืชผักเพียงพอแก่การบริโภคในครัวเรือน ท�าให้ได้รับสาร

อาหารครบตามความต้องการของร่างกายและช่วยลดภาระค่า

ครองชีพ

ในปัจจุบันนี้การปลูกผักไม่ใช่เรื่องยากนักส�าหรับ

เกษตรกรมือใหม่หรือผู ้ที่อยากปลูกผักไว้รับประทานเองก็

สามารถสืบค้นหรือหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต แต่การปลูกผักให้

ได้ผลผลิตที่ดีมีประสิทธิภาพนั้นต้องเรียนรู้เทคนิคก่อนลงมือ

ปลูกผัก ข่าวเทคโนโลยีส�าหรับชนบทฉบับนี้ขอน�าเสนอเทคนิค

การปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆ แต่จะให้ความส�าคัญในเรื่อง

การปรับปรุงดินและการท�าปุ๋ยหมัก และอีกส่วนที่ส�าคัญคือจะ

เน้นเร่ืองการก�าจัดเศษอาหารภายในบ้าน โดยการเอามาเป็น

ส่วนประกอบในการปรุงดินและท�าปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อ 

เกษตรกรมือใหมส่ามารถท�าเองได้

      เทคนิคการปลูกผัก
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีประสิทธิภาพ
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เทคนิคการปรุงดิน 

วิธีการ

 1. น�าส่วนผสมทุกอย่างคลุกเคล้าเข้ากันด้วย (ยกเว้น

น�้าหมัก น�้าตาลและน�า้)

 2. น�าน�้าหมัก น�้าตาล ผสมรดกองดินให้มีความชื้น 

60% คือ ก�าดินไม่ให้แตกออกจากกัน แต่ยังเป็นก้อนบนฝ่ามือ

บ้าง และไม่มีน�า้ไหลออกระหว่างนิ้ว

 3. ใส่กระสอบที่น�า้ซึมผ่านได้ มัดปากถุงวางในที่ร่มไม่

โดนแดด ไม่โดนน�้า

 4. วันที่ 3 และวันที่ 6 เขย่าถุงดิน และวางกลับด้าน 

สังเกตว่าถุงดินจะร้อน เมื่อดินเย็นลงในอุณหภูมิปกติน�าไปใช้ได้

 5. ดินปลูกน้ีเม่ือผ่านการปลูกพืชแล้ว หากจะปลูกอีก

รอบสองต้องปรุงดินใหม่ แต่จะไม่ใส่ทราย จะใส่เพียงครั้งเดียว

* หากใช้ดินจากพื้นดินทั่วไปที่ไม่ใช่ดินถุง ไม่ต้องใส่ทรายหรือ

อาจใส่เพียงเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสภาพดินในพื้นที่นั้นๆ

เทคนิคการท�ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ

วิธีท�า

 1. น�าส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าเข้าด้วยกัน

 2. น�าน�้าหมักผสมน�า้และน�้าตาลรดกองปุ๋ย

 3. ทดสอบความชื้นโดยก�าปุ๋ยให้แน่น แบมือออก ปุ๋ย

จะยังเปน็ก้อนไม่แตกออก และไม่มีน�้าซึมไหลออกระหว่างนิ้ว

 4. น�าปุ๋ยใส่กระสอบหรือตะกร้า ที่อากาศและน�้าซึม

ออกได้ เก็บในที่ร่มไม่โดนน�้า จากนั้นวันที่ 3 และวันที่ 6 ให้เขย่า

ถุงหรือคลุกเคล้าใหม่ จะสังเกตว่าปุ๋ยจะร้อนเพราะกระบวนการ

ย่อยสลายก�าลังเกิด หมักไว้ประมาณ 1 เดือน สามารถน�าไป

ใช้ได้

การใช้

 ปุ๋ยหมัก 1 กิโลกรัม/พื้นที่ 1 ตารางเมตร หรือ 23 ก�า

มือ/กระถาง 17 นิ้ว

 ปุ๋ยที่ไม่ร้อนจะไม่เกิดการย่อยสลายที่สมบูรณ์ ปุ๋ยอาจ

เน่าได้ ให้เติมมูลสัตว์และน�า้หมักเพิ่มเข้าไป

วัสดุอุปกรณ์ในการปรุงดิน

1. ดินถุง 1 ส่วน          

2. ทรายหยาบ 1 ส่วน   

3. แกลบดิบ 1 ส่วน     

4. มูลสัตว์ 1 ส่วน  

5. เศษใบไม้แห้งหรือเศษผัก 1 ส่วน       

6. กากกาแฟ  ครึ่งส่วน

7. น�้าหมัก 1 แก้ว     

8. น�้าตาล เล็กน้อย 

9. เศษอาหารในครัวเรือนเท่าที่มี     

10. น�้าส�าหรับรดดิน

ส่วนผสม

1. มูลสัตว์ 5 ส่วน    

2. ใบไม้แห้งหรือเศษผัก 5 ส่วน  

3. แกลบดิบ 1 ส่วน   

4. แกลบด�า 1 ส่วน

5. ร�าอ่อน 1 ส่วน     

6. เศษอาหารในครัวเรือน 2 ส่วน

7. กากกาแฟเท่าที่มี แต่ไม่เกิน 1 ส่วน   

8. น�้าหมักพืช 1 แก้ว/วัสดุที่ผสมแล้ว 1 ปี๊บ

9. น�้าตาลช้อนโต๊ะ/น�้าหมักพืช 1 แก้ว  

10. น�้าปริมาณพอรดกองปุ๋ยให้ชื้นไม่แฉะ
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น�้าหมักพืช

 น�้าหมักสูตรน้ีจ�าเป็นต้องท�าหัวเช้ือน�้าหมักจุลินทรีย์

สับปะรดขึน้มาก่อนซึ่งมีวิธีการท�าดังนี้

ส่วนผสม
1. เปลือกสับปะรดหั่น 3 กิโลกรัม   
2. น�้าตาล 1 กิโลกรัม
3. ร�า 1 กิโลกรัม  
4. ยาคูลท์ 2 ขวด  
5. น�้ามะพร้าวอ่อน 4 ลูก

วิธีท�า
  น�าส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าเข้าด้วยกันใส่ในถังหมัก 
หมักไว้ 10 วัน ระหว่างหมักให้คนทุกวัน จะได้หัวเชื้อน�้าหมัก
จุลินทรีย์สับปะรด

การท�าน�้าหมักพืช

ส่วนผสม
1.  เศษผักผลไม้ 10 กิโลกรัม   
2. น�้า 20 ลิตร
3. น�้าตาล 4 กิโลกรัม   
4. กากถั่วเหลือง

วิธีท�า
  ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปในถังหมักน�้าหมักจุลินทรีย์
สับปะรดที่ท�าไว้ดังขั้นตอนก่อนหน้านี้ ระหว่างหมัก 5 วันแรก 
ให้คนทุกวัน หมักจนครบ 1 เดือน สามารถน�ามาใช้ได้ ควรใช้ให้
หมดภายใน 4 เดือน

น�้าหมักปลา

ส่วนผสม
1.  เศษปลาทะเล 5 กิโลกรัม     
2. น�้าตาล 5 กิโลกรัม   
3. หัวเชื้อน�้าหมักจุลินทรีย์สับปะรด 1 ลิตร    
4. น�้า 10 ลิตร

วิธีท�า
  น�าเศษปลาทะเลมาต้มให้สุกทิ้งไว้ให้เย็น ใส่ในถัง
หมักเติมน�้าให้ครบ 10 ลิตร จากน้ันใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงใน
ถัง ปิดฝาถังให้สนิท ระหว่างหมักให้คนทุกๆ 3 วัน จนครบ 2 
สัปดาห์ หลังจากนั้นไม่ต้องคน หมักไว้ 1 เดือน ค่อยกรองเอาน�า้
หมักออกมาใช้ ควรกรองเท่าท่ีใช้หมด ไม่ควรกรองทีเดียว น�้า
หมักปลาสามารถเก็บไว้ได้นาน หากหมักจนถึง 6 เดือน ให้เติม
น�้าตาลเพื่อเป็นอาหารของจุลินทรีย์ 1 ช้อนโต๊ะ/น�้าหมัก 2 ลิตร

*น�้าหมักปลาจะไม่มีกลิ่นเหม็นเหมือนปลาเน่า เนื่องจากน�าปลา
ไปต้มก่อนน�ามาหมัก จะมีเพียงกลิ่นหมักดองเหมือนน�้าหมัก
จุลินทรีย์อื่นๆ ทั่วไป
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น�้าหมักกุ้ง

ส่วนผสม
1.  เปลือกกุ้ง หัวกุ้ง เปลือกปู กระดองปู 5 กิโลกรัม     
2. น�้าตาล 5 กิโลกรัม   
3. หัวเชื้อน�้าหมักจุลินทรีย์สับปะรด 1 ลิตร     
4. น�้า 10 ลิตร

วิธีท�า
  น�าเปลือกกุ้ง หัวกุ้ง เปลือกปู กระดองปูมาตัดเป็นชิ้น
เล็กๆ ต้มให้สุกทิ้งไว้ให้เย็น ใส่ในถังหมักเติมน�้าให้ครบ 10 ลิตร 
จากนั้นใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงในถัง ปิดฝาถังให้สนิท 2 สัปดาห์
แรก ให้คนทุกๆ 2 วัน จนครบ หลังจากนั้นไม่ต้องคน หมักไว้ 1 
เดือน น�ามาใช้ได้ ซึ่งประโยชน์ของน�้าหมักกุ้งจะช่วยกระตุ้นให้
เกิดราก ออกดอก  แตกใบ ป้องกันโรคและแมลง

การใช้
- ใช้บ�ารุงดิน ยับยั้งป้องกันโรคในดินใช้ 1 ช้อนโต๊ะ/น�้า 5 ลิตร 
- ใช้ป้องกันแมลง หนอน บ�ารุงต้น ใช้ 20 ซีซี/น�้า 20 ลิตร

 เทคนิคต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นสอดคล้องกับกระแสการพึ่งตนเองในยุคปัจจุบัน ที่ผู้คนส่วนใหญ่ที่รักสุขภาพหันมา

ปลูกผักไว้รับประทานเองในครอบครัวเพราะปลอดภัยจากสารพิษ และเน้นการน�าของเหลือทิ้งในครัวเรือนมาท�าให้เกิดประโยชน์

อีกด้วย 



จากข้อมูลปริมาณและมูลค่าการน�าเข้าปุ ๋ยเคมีสูตรที่

ส�าคัญ ปี พ.ศ. 2549-2554 ของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ในปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา

ประเทศไทยต้องน�าเข้าปุ๋ยเคมีสูงถึง 6.1 ล้านตัน เป็นมูลค่า 

71.8 หม่ืนล้านบาท และสูตรปุ๋ยท่ีน�าเข้ามานั้นไม่ตรงกับความ

ต้องการของพืชแต่ละชนิด อีกท้ังคุณสมบัติปุ ๋ยไม่ได้เฉพาะ

เจาะจงส�าหรับพืชแต่ละชนิด การใช้ปุ๋ยของประเทศไทยเราจึง

เป็นการใช้ปุ๋ยสูตรเดิมๆ ในพื้นท่ีอย่างต่อเน่ือง ก่อให้เกิดปัญหา

สภาพดินเสื่อมโทรม และปัญหาธาตุอาหารพืชบางชนิดตกค้าง

ภายในดินปริมาณสูง 

ค�าแนะน�าการใช้ปุ๋ยเคมีในปัจจุบันยังคงเหมือนเมื่อ 50 

ปีก่อน กล่าวคือในนาดินทรายใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-8 ในนาดิน

เหนียวใช้ปุ๋ยสูตร 16-20-0 เป็นปุ๋ยรองพื้น และใช้ยูเรียเป็นปุ๋ย

แต่งหน้า หน่วยงานวิจัยหลายหน่วยงานออกมาแนะน�าวิธีการ

ใส่ปุ๋ยข้าวอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นตามค่าวิเคราะห์ดิน ตาม

พันธุ์ข้าว ตามค่าวิเคราะห์พืช หากพิจารณาแล้วล้วนเป็นวิธีท่ี

ใช้ได้ผล แต่อาจจะยากแก่การปฏิบัติ 

กองประชาสัมพันธ์ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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วว. วิจัยปุ๋ยอินทรีย์เคมีละลายช้า 
สำ�หรับการผลิตข้าวแบบใช้ปุ๋ยครั้งเดียว

ลดปริมาณสารเคมสีู่สิง่แวดล้อม

ช่วยปรบัปรุงความเสือ่มโทรมของดิน…
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ดังนั้นการคิดค้นผลิตภัณฑ์ปุ ๋ยละลายช้า หรือ ปุ ๋ย

ควบคุมการละลายที่ประกอบด้วยทั้งปุ๋ยอินทรีย์ที่ช่วยปรับปรุง

ความเสื่อมโทรมของดิน และปุ๋ยเคมีท่ีประกอบด้วยธาตุอาหาร

ตามระยะความต้องการของพืช ซ่ึงปุ ๋ยจะค่อยๆ ปล่อยธาตุ

อาหารพืชออกมา จะช่วยให้พืชได้รับสารอาหารอย่างสม�่าเสมอ 

แบบค่อยเป็นค่อยไป ลดความเสี่ยงจากภาวะท่ีพืชอาจได้รับปุ๋ย

มากเกินไปในช่วงแรก และช่วงหลังพืชอาจได้รับปุ๋ยน้อยเกินไป 

จากการท่ีสารอาหารถูกชะล้างไปลึกกว่าระดับรากพืช จนไม่

สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งพืชก็จะขาดสารอาหารได้ 

นอกจากนั้นปุ๋ยละลายช้ายังมีข้อดีในแง่สิ่งแวดล้อมอีก

ด้วย เพราะช่วยลดปริมาณสารเคมีที่ถูกชะล้างจากแหล่งเพาะ

ปลูกลงไปสู่แหล่งน�า้ธรรมชาติได้ด้วย 

ในปัจจุบันยังไม่มีผู ้ใดท�าการศึกษาปุ๋ยอินทรีย์เคมีท่ี

มีคุณสมบัติละลายช้า ที่สามารถให้ทั้งสารอินทรีย์ท่ีสามารถ

ปรับปรุงสภาพดินท่ีเสื่อมโทรม ให้มีคุณสมบัติทางกายภาพที่ดี

ขึ้นทั้งการอุ้มน�้าและการระบายอากาศ พร้อมให้ธาตุอาหารใน

ระดับที่เพียงพอส�าหรับการเจริญเติบโต รักษาระดับผลผลิตให้

ไม่แตกต่างกับการใช้ปุ๋ยเคมี 

อีกทั้งปุ๋ยนี้เป็นการใช้ในครั้งเดียวคือช่วงรองพื้นเท่านั้น 

จึงเป็นการประหยัดค่าจ้างแรงงานใส่ปุ๋ย และยังสามารถปรับ

สูตรปุ๋ยให้เหมาะสมส�าหรับแต่ละพื้นท่ีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

มากที่สุดอีกด้วย

สถาบั นวิ จั ย วิ ทยาศาสตร ์ และ เทค โน โลยี แห ่ ง

ประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย 

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ประสบผลส�าเร็จ

ในการวิจัยและพัฒนา “ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์เคมีละลายช้า

ส�าหรับการผลิตข้าวแบบใช้ปุ๋ยครั้งเดียว” ซึ่งเป็นปุ๋ยควบคุม

การละลายประกอบด้วยปุ ๋ยอินทรีย ์ ที่ช ่วยปรับปรุงความ

เส่ือมโทรมของดิน และปุ๋ยเคมีที่ประกอบด้วยธาตุอาหารที่

เหมาะสมกับความต้องการของข้าว ซึ่งปุ๋ยจะค่อยๆ ปล่อยธาตุ

อาหารพืชออกมา ช่วยให้พืชได้รับสารอาหารอย่างสม�า่เสมอ 
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กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีละลายช้าส�าหรับการ

ผลิตข้าวแบบใช้ปุ๋ยครั้งเดียว ประกอบด้วย การท�าปุ๋ยหมัก

จากวัตถุดิบคือมูลสัตว์ ตัวอย่างเช่น การน�ามูลโคที่ใหม่และแห้ง 

ปริมาณ 950–1,050 กิโลกรัม มากองบริเวณพื้นปูน เติมปุ๋ย

สูตร 46-0-0 ปริมาณ 2–5 กิโลกรัม เติมปุ๋ยสูตร 0-3-0 ปริมาณ 

20–40 กิโลกรัม ผสมวัตถุดิบท้ังหมดคลุกเคล้าให้เข้ากันพร้อม

กับการเติมน�้าให้มีความชื้นร้อยละ 40–60 ใช้วัสดุที่สามารถกัน

น�้าได้คลุมให้มิด เพื่อป้องกันฝนและไม่ให้ความช้ืนระเหยออกจาก

กองปุย๋ และกลบักองปุย๋หมกัทีร่ะยะเวลา 3, 10, 17 และ 24 วนั หลัง

จากการกอง

สตูรการผสมปุย๋อินทรย์ีเคมลีะลายช้าส�าหรบัการผลติข้าว

แบบใช้ปุ๋ยครัง้เดยีว ประกอบด้วย ปุย๋อนิทรย์ีจากปุย๋หมักมูลสัตว์

ร้อยละ 30-50 ปุย๋เคมร้ีอยละ 36–42 ปนูร้อยละ 10-12 ซีโอไลต์ร้อยละ

10–12 และกรดซิลคิอนร้อยละ 5–10 โดยอตัราการปลดปล่อยธาตุ

อาหารหลกัของพชื ในรปูทีเ่ป็นประโยชน์ช้ากว่าปุย๋อินทรย์ีเคมสีตูร

เดยีวกนัทีไ่ม่มกีารผสมปนูและซีโอไลต์ 30-50 วนั อตัราการใช้ปุย๋

อนิทรีย์เคมลีะลายช้าส�าหรับนาหว่าน คอื 50 กโิลกรมัต่อไร่ โดยจะใส่

เพียงคร้ังเดียวหลงัจากหว่านข้าว 15–20 วนั สามารถลดต้นทนุปุย๋ลง

ประมาณ 300 บาทต่อไร่ และได้รบัผลผลติไม่แตกต่างจากการใช้ปุย๋

ตามค�าแนะน�าของกรมวชิาการเกษตร จากผลการทดลองในระดบั

สนามและไร่นาเกษตรกรในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัปทุมธานทีีไ่ด้รบัผลผลติ

ประมาณ 1,200 กโิลกรมัต่อไร่ 

“ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์เคมีละลายช้าส�าหรับการผลิต

ข้าวแบบใช้ปุ๋ยครัง้เดียว” ผลงานของ วว. ดงักล่าว เป็นอกึหนึง่

ความภาคภูมใิจในการน�าองค์ความรู้ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ

นวตักรรม (วทน.) เข้าไปช่วยแก้ปัญหาการเกษตรของประเทศ เพิม่

มูลค่าทรพัยากร เพิม่มูลค่าผลผลิต รกัษาสิง่แวดล้อมโดยรวมอย่างเป็น

รปูธรรม 
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 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน เยี่ยมโต๊ะ บก. ฉบับนี้ เราจะนำ คำ ถามของเด็กๆ หลายคนที่เขียนถามเข้ามา 
และเป็นคำ ถามที่คล้ายๆ กัน มาตอบเป็นเรื่องราวเดียวกันเลยนะคะ 

ดร.นฤมล รื่นไวย์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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จักรวาล..
ดวงอาทิตย์...และโลก

ด.ญ.นภสร งามสิริเดชาวงศ์ (น้องพันช์) โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ถามว่า “จักรวาลเกิดจากอะไร”   

ด.ญ.ดัลลัชวรรณ  โรงเรียนสายปัญญาฯ ถามว่า “โลกเกิดมาได้อย่างไร”           

ด.ช.ธนพ อัมพยวัต (น้องข้าวปั้น) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ถามว่า “ถ้าดวงอาทิตย์หมดอายุขัยแล้ว จะไปอยู่ไหน”

ด.ช.กษมา อินทะใจ (น้องพ้อยส์)  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ถามว่า “ถ้าดวงอาทิตย์ดับ โลกเราจะอยู่อย่างไร”
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 จะเห็นว่า น้องๆ ถามมาเก่ียวกับเรื่องจักรวาล โลก 

และดวงอาทิตย์ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และมีอิทธิพล

อย่างยิ่งยวดต่อการด�ารงชีวิตและการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต

ทั้งในโลกใบนี้ หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในดาวดวงอื่น 

  จักรวาล (Universe) มีช่ือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ 

“เอกภพ” ซ่ึงท้ังสองค�านี้ หมายถึง ระบบรวมของกาแล็กซี 

ที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล เป็นห้วงอากาศอันเวิ้งว้างอยู่

บนฟ้า กล่าวกันว่าประกอบด้วยกาแล็กซีจ�านวนเป็นแสนล้าน

กาแล็กซี โดยมีรัศมีไม่น้อยกว่า 13,700 ล้านปีแสง และมีอายุ

ประมาณ 13,700 – 15,000 ล้านปี  นักดาราศาสตร์เช่ือว่า

จักรวาลหรือเอกภพนั้นประกอบด้วยกาแล็กซีประมาณหนึ่ง

แสนล้านกาแล็กซี และการก�าเนิดของจักรวาลนั้น สามารถ

อธิบายได้ด้วยทฤษฎีบิ๊กแบง นั่นคือ การเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ 

เมื่อประมาณ 15,000 ล้านปีก่อน ซึ่งการระเบิดนี้ เกิดจากอะไร

ระเบิดก็ยังไม่แจ้งชัด ทราบเพียงแต่ว่า เอกภพอยู่ในสภาวะที่มี

มวลหนาแน่นและเต็มไปด้วยความร้อน มีอุณหภูมิสูงมาก จน

ในที่สุดก็เกิดระเบิดขึ้น   หลังการระเบิดเอกภพมีการขยายตัว 

กระจัดกระจายออกไปทุกทิศทาง เป็นอาณาบริเวณกว้างใหญ่

ไพศาล หลังจากนั้น อุณหภูมิจะค่อยๆ ลดลง เมื่อเวลาผ่านไป

นับล้านปีกลุ่มอนุภาคนิวตรอน อิเล็กตรอนและโปรตอนเริ่ม

รวมตัวกันเป็นกาแล็กซี ต่อมาฝุ่นภายในกาแล็กซีจึงรวมตัวกับ

แก๊สไฮโดรเจนและฮีเลียมเกิดเป็นดาวฤกษ์ซ่ึงเปล่งแสงได้จาก

ปฏิกิริยานิวเคลียร์ท่ีเกิดข้ึนภายใน  การเกิดของดาวฤกษ์เหล่า

นี้จึงนับเป็นการเกิดจักรวาลหรือเอกภพที่เรารู้จักกัน ดาวฤกษ์

เหล่านี้ มีการก่อเกิด เปลี่ยนแปลง และเสื่อมสลายตลอดเวลา 

เอกภพก็มีการขยายตัวไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีจุดสิ้นสุด เนื่องจาก

มวลสารและพลังงานของดวงดาวที่แตกดับจะกลายเป็นองค์-

ประกอบของดาวดวงใหม่หมุนเวียนต่อไปเรื่อยๆ 

 ส่วนการก�าเนิดของโลกนั้น เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

และเส่ือมสลายของดาวฤกษ์หลายๆ ครั้ง และคร้ังสุดท้ายเมื่อ

ประมาณ 4,600 ล้านปีมาแล้ว กลุ่มแก๊สในเอกภพบริเวณน้ี

ได้รวมตัวกันเป็นหมอกเพลิงชื่อว่า “โซลาร์เนบิวลา” (solar 

nebula) และเกิดการหมุนรอบตัวเอง โดยใจกลางมีความร้อน

สูง ท�าให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชัน กลายเป็นดาวฤกษ์ที่

ชื่อว่าดวงอาทิตย์ ส่วนวัสดุที่อยู่รอบๆ มีอุณหภูมิต�า่กว่า รวมตัว

ตามล�าดับช้ันกลายเป็นดาวเคราะห์ทั้งหลาย รวมท้ังโลกซึ่งถือ

ก�าเนิดจากขั้นตอนนี้ ต่างโคจรรอบดวงอาทิตย์ และเศษวัสดุที่

โคจรรอบดาวเคราะห์อีกทีก็รวมตัวเป็นดวงจันทร์บริวาร ในยุค

แรกก�าเนิด ลักษณะของโลกเป็นหินหนืดร้อน และถูกกระหน�่า

ชนด้วยอุกกาบาตตลอดเวลา ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ

ธาตุต่างๆ ทั้งธาตุหนัก เช่น เหล็กและนิกเกิลจมตัวลงสู่แก่น

กลางของโลก เป็นองค์ประกอบของโลกชั้นในที่ลึกลงไป ส่วน

ธาตุเบา เช่น ซิลิกอนจะลอยตัวขึ้นสู ่เปลือกนอก ธาตุและ

สารประกอบที่เบามาก เช่น ไฮโดรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และ

ไอน�้า พยายามแทรกตัวออกจากพื้นผิวกลายเป็นบรรยากาศ 

เมื่อโลกเย็นลงเปลือกนอกตกผลึกเป็นแร่และหิน  ไอน�้าใน

อากาศควบแน่นเกิดฝน น�้าฝนละลายคาร์บอนไดออกไซด์ลงมา

สะสมบนพื้นผิว ไหลลงทะเลและมหาสมุทร  สองพันล้านปีต่อ

มา จึงเริ่มเกิดวิวัฒนาการ (Evolution) ของสิ่งมีชีวิต โดยมีการ

ตรึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมาสังเคราะห์ด้วยแสง 
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สร้างอาหารและพลังงาน แล้วปล่อยผลผลิตเป็นแก๊สออกซิเจน

ออกมา  จากน้ันมีการก�าเนิดของแก๊สโอโซน  ซึ่งช่วยป้องกัน

อันตรายจากรังสีอัลตราไวโอเล็ต  ท�าให้โลกมีสภาพเป็นท่ีอยู่

อาศัยได้ดีขึ้น นับต้ังแต่น้ันมาท�าให้สิ่งมีชีวิตบนบกเพิ่มจ�านวน

มากขึ้น ออกซิเจนจึงมีบทบาทส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงบน

พื้นผิวโลกในเวลาต่อมา โดยเฉพาะการเพิ่มสัดส่วนของสิ่งมีชีวิต

เช่นพืชและสัตว์ เพื่อมาควบคุมปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์และ

ออกซิเจนในบรรยากาศอีกที รวมทั้งควบคุมภาวะเรือนกระจก

ให้อยู่ในสภาวะสมดุล  

 ถ้าอาทิตย์หยุดส่องแสงหรือมืดดับลง (หมดอายุขัย) 

โลกเราจะอยู่อย่างไร ตามทฤษฎีกล่าวว่าถ้าดวงอาทิตย์ดับลง 
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อุณหภูมิของโลกจะลดลงอย่างรวดเร็ว อุณหภูมิปกติของพื้นผิว

โลกจะประมาณ 300 เคลวิน (K, Kelvin) แต่ถ้าดวงอาทิตย์ดับ 

อุณหภูมิของโลกจะลดลงเหลือ 150 K ภายในสองเดือน และ

เหลือ 75 K ภายในสี่เดือน ขณะที่จุดเยือกแข็งของน�้า คือ 273 K 

ดังน้ัน จะเห็นได้ชัดว่าโลกของเราจะเต็มไปด้วยน�้าแข็งและเกิด

ความหนาวเย็นเกินกว่ามนุษย์หรือส่ิงมีชีวิตจะอาศัยอยู่รอดชีวิต

ได้ แบคทีเรียบางชนิดอาจยังอาศัยอยู่ได้  แต่ก็ไม่มากนัก ดังนั้น 

ถ้าดวงอาทิตย์ดับลง สิ่งมีชีวิตหลายๆ สิ่ง รวมทั้งมนุษย์ก็จะตาย

ด้วยความหนาวเย็นในเวลาอันรวดเร็ว นักวิทยาศาสตร์กล่าว

ว่า เราอาจจะอยู่รอดได้ ถ้าขุดลงไปอาศัยอยู่ใต้ดินหรือใต้พื้นผิว

โลกลึกๆ ซึ่งยังอมความร้อนดั้งเดิมอยู่ หรืออาจสร้างโดมขึ้นเป็น

เมืองเพื่ออยู่อาศัยใต้ดิน แต่ในสภาวะเช่นนั้น ข้าวปลาอาหารก็

จะขาดแคลน และสภาพการด�ารงชีวิตก็จะไม่น่าอยู่อาศัย พูด

ง่ายๆ ว่า ถ้าอยู่อย่างยากไร้ ขาดแคลน หนาวเย็นมืดมิดไปทั้ง

โลก ก็ควรจะตายเสียดีกว่าอยู่ เพราะอยู่ได้ไม่เท่าไร ก็คงจะตาย

ไปในเวลาอันรวดเร็วเช่นกัน

 น้องๆ คงจะพอเข้าใจถึงการก�าเนิดของจักรวาลและ

โลก และการสิ้นสุดของดวงอาทิตย์ที่จะมีผลต่อโลกของเรา

อย่างแน่นอน ดังนั้น ขอให้พวกเราดูแลรักษาโลกใบนี้ให้มีความ

น่าอยู่ภายในระบบสุริยะนี้ อย่าท�าร้ายโลกด้วยวิธีต่างๆ เช่น การ

ท�าลายออกซิเจนบนโลก หรือการท�าลายโอโซนที่ช่วยสกัดกั้นไม่

ให้แสงอาทิตย์ส่องตรงมาอย่างรุนแรงสู่โลก ท�าให้เกิดภาวะโลก

ร้อน และท�าร้ายมนุษย์ด้วยกันเอง ส่วนดวงอาทิตย์นั้น จะมีอายุ

ขัยส่องแสงไปนานเท่าใด ก็ยังไม่มีใครสามารถตอบได้ นอกจาก

คาดว่า ปรากฏการณ์ต่างๆ จะเปลี่ยนแปลงไปอีกแน่นอน

หากเอกภพหรือจักรวาลมีการเกิดบิ๊กแบงในครั้งต่อไป 
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