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ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ปกโดย.....ดุรงค์ฤทธิ์ สุดสงวน

จากกองบรรณาธิการ
เลิฟ@เฟิสต์ไซนส์ : ดัชนีการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย
คุยเฟื่องเรื่องวิทย์ : KM กับองค์กรวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
เบ็ดเตล็ดเกร็แดละเทคโนโลยี
น่ารู้
                บทสัมภาษณ์ ดร. อนุชา เล็กสกุลดิลก รองผู้ว่าการกลุ่มบริหาร
มุมไอที :  3D Printing เทคโนโลยีการพิมพ์วัตถุสามมิติ...ในบ้าน!
วิทย์แอนด์เวิลด์ : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ท่องโลกสมุนไพร : น�้ำนมราชสีห์...สมุนไพรไทย...ของดีที่มีอยู่
จัตุรัสความรู   
้ : สรุปภาพรวมโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้
            เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วิทย์แกเลอรี :   กล้วยตัดต่อพันธุกรรม “ซูเปอร์บานานา” ถึงเวลา มนุษย์ตอ้ งลองกิน
        :   เซลลูโลสไม้ถูกพัฒนาเป็นเส้นใยที่ย่อยสลายทางชีวภาพ
    ซึ่งแข็งแรงเทียบเท่าเหล็ก
ท่องโลกสมุนไพร
                :  เก้าอี้ที่ขึ้นสวมได้! “Chairless Chair”
คิด(ส์)คิดวิทย์ : Inspiration Food
เกร็ดเทคโน : การจ�ำแนกชนิดของโลหะ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
       : เทคนิคการอบแห้งแบบพ่นฝอย Spray Drying Technique
       : มาท�ำความรู้จักกับเห็ดโต่งฝนกันเถอะ
ไดอารีแวดวงวิทย์ : การประชุม The 3rd Asia-Oceania Algae Innovation Summit
                2014 (AOAIS 2014) ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2557
        ณ เมืองแดจอง ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
              : การฝึกอบรม ASEAN Science and Technology Park
               (Development Zone) International Training Program No. 2
แกะกล่องงานวิจัย : ก๊าซชีวภาพจากเส้นใยเปลือกกล้วย
ข่าวเทคโนโลยีส�ำหรับชาวชนบท
นานานิวส์ : ผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ O•Z•O•N•E วว. เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
       ขยายธุรกิจ พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันผู้ประกอบการ
เยี่ยมโต๊ะ บก.
ดัชนีชื่อเรื่อง ดัชนีผู้เขียน (ปีที่ 29 ฉบับที่ 1-4 2557)
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จากกองบรรณาธิการ
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับนี้ก้าวสู่ปีที่ 30
แล้ว นับเป็นระยะเวลาอันยาวนานที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้ดำ�เนินการผลิตวารสารเล่มนี้
มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการสื่อสารความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์สู่สังคมไทย รวมทั้งเป็นเวทีให้กับนักวิทยาศาสตร์
นักวิจัย และนักวิชาการทั้งหลายได้ทำ �การเรียบเรียง ถ่ายทอด
ความรู้ ผ่านทางรูปแบบบทความให้ความรู้ และบทความวิจัย
สังคมไทยในบางแง่มุม ยังขาดความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์
เราจึงมักพบกับความงมงายหรือการเชื่อถือโชคลางแบบแปลกๆ
ที่ไม่น่าจะเป็นได้ แต่การเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์ให้กว้างขวาง
ให้คนได้อ่านแล้วรู้จักคิด แยกแยะ วิเคราะห์ จะช่วยให้คุณภาพ
ประชากรของไทยมีความโดดเด่นขึ้น และสามารถนำ�ความรู้นั้นๆ
ไปช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยได้อย่างเห็นเป็น
รูปธรรมมากขึ้น
กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยัง
มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ความรู้สู่สังคมต่อไป เพื่อเป็นเหมือน
แรงกระตุ้นทำ�ให้เยาวชนและประชาชนไทยให้ความสำ�คัญกับ
ความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งการจะทำ�ให้ภารกิจนี้สำ�เร็จลุล่วง
เราต้องอาศัยประชาคมนักวิจัยเข้ามาช่วยผลักดันกันอย่างเต็มที่
ต่อไป
ขอขอบคุณแรงใจจากทุกๆ ท่าน ที่เป็นแรงขับเคลื่อนมา
ตลอดระยะเวลา 30 ปี
			
			

ดร. นฤมล รื่นไวย์
editor@tistr.or.th

บทความทุกเรื่องที่ลงพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนตัว
ของผู้เขียนบทความโดยเฉพาะ วว. จะไม่ขอรับผิดชอบแต่ประการใด
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ดัชนีการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย

ดิศลิน กอบวิทย์กรณ์ และ บุญเรียม น้อยชุมแพ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ต�ำบลคลองห้า อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ประเทศต่ า งๆ ทั่ ว โลก รวมถึ ง
ประเทศไทยต้องอาศัยดัชนีชี้วัดต่างๆ เพื่อ
ใช้ ใ นการสำ � รวจ การวิ เ คราะห์ และเปรี ย บเที ย บพั ฒ นาทางด้ า นการวิ จั ย ประเทศ
ของตนเองกั บ ประเทศอื่ น ๆ สำ � หรั บ
ประเทศไทย มีองค์กรแห่งหนึ่งที่ทำ�หน้าที่
หลักดังกล่าว คือ สำ�นักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นองค์กรกลางที่
มี ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาวิ จั ย
แห่งชาติ
ในการจัดทำ�นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ เพื่อเสนอ
แนะแนวนโยบายและแนวทางการส่งเสริม
การวิจยั ต่อประเทศอย่างต่อเนือ่ งการวิจยั
และพัฒนาถือเป็นรากฐานในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ที่สามารถนำ�ไปสู่การพัฒนา
ประเทศให้ เจริ ญ ก้ า วหน้ า การสำ � รวจ
ค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและ
พัฒนาของประเทศจึงเป็นดัชนีทางการ
วิจยั ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงสถานภาพทางการ
วิจัยของประเทศ และเป็นเกณฑ์ที่ใช้จัด
อั น ดั บ ความสามารถทางการแข่ ง ขั น ใน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ของประเทศ

ในการสำ�รวจได้ใช้แนวทางวิธี
การปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น มาตรฐานสากลตาม
คู่มือ FRASCATI Manual 2002 ของ
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพั ฒ นา (Organization for
Economic Co-operation and
Development: OECD) ซึง่ เป็นมาตรฐาน
เดียวกับนานาประเทศ เพือ่ จัดทำ�ดัชนีการ
วิจยั ของประเทศไทย ซึง่ เป็นข้อมูลจากทุก
ภาคส่วนของประเทศไทยที่มีการดำ�เนิน
การวิจัย ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ
สถาบันอุดมศึกษา รัฐวิสาหกิจ และภาค
เอกชนไม่คา้ กำ�ไร โดยมีวตั ถุประสงค์ในการ
จัดทำ�ดัชนีการวิจยั และพัฒนาประเทศ คือ

1. เป็นเครือ่ งมือสำ�คัญทีช่ วี้ ดั สถานภาพทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
2. เป็นข้อมูลทีส่ �ำ คัญของรัฐบาล
ในการใช้วางกรอบงบประมาณด้านการ
วิจยั ของประเทศ และถูกนำ�ไปใช้ประกอบ
ในการกำ�หนดนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านการวิจัย ตลอดจนการติดตามและ
ประเมินผลการวิจยั ทัง้ ในระดับองค์กรและ
ระดับชาติ
3. เป็ น ข้ อ มู ล ใช้ วั ด ศั ก ยภาพ
การพั ฒ นาด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
เพื่ อ นำ � ไปใช้ จั ด อั น ดั บ ความสามารถ
ทางการแข่งขันกับนานาประเทศ
ขอบเขตการสำ�รวจ
ได้สำ�รวจครอบคลุมหน่วยดำ�เนิน
การทั้งหมด 5 ภาค ดังนี้
1. ภาครัฐบาล ได้แก่ หน่วยงาน
วิจัยภายใต้การควบคุมและสนับสนุนจาก
รัฐบาล เช่น หน่วยงานสังกัดกระทรวง
ทบวง กรม หรือที่มีสถานะทางกฎหมาย
เป็นหน่วยงานราชการตามระเบียบบริหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5
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ราชการแผ่ น ดิ น ซึ่ ง ไม่ ร วมถึ ง สถาบั น
อุดมศึกษาต่างๆ
2. ภาคอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัย
เกษตรกรรม วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ซึ่ ง รวม
ถึงสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
วิทยาลัย และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ของ
ภาคอุดมศึกษาเอกชนด้วย
3. ภาคเอกชน ได้แก่ ผูป้ ระกอบการ
ในภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต และ
อุตสาหกรรมบริการ
4. ภาครัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้า
นครหลวง การประปานครหลวง การรถไฟ
แห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน องค์การ
สวนพฤกษศาสตร์ องค์การสวนสัตว์ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น
5. ภาคเอกชนไม่ค้ากำ�ไร ได้แก่
มูลนิธิ สถาบัน องค์กรเอกชน หรือองค์กร
กึ่งราชการ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมิได้มุ่งหมาย
เพื่อหาผลกำ�ไร

โครงการวิจยั ตามหน่วยงานดำ�เนินการโดย
การส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูล ซึ่ง
ได้จ�ำ แนกตามประเภทต่างๆ เช่น ประเภท
โครงการวิจยั และสิง่ ประดิษฐ์ และประเภท
วิทยานิพนธ์

เนื้อหาในการสำ�รวจประกอบด้วย
1. ค่ า ใช้ จ่ า ยทางการวิ จั ย และ
พั ฒ นาของประเทศ มีการจำ�แนกตาม
ประเภท คือ
1.1 ค่ า ใช้ จ่ า ยทางการวิ จั ย และ
พัฒนาของประเทศ จำ�แนกตามหน่วยงาน
ผู้ด�ำ เนินงานวิจัย ซึ่งมักพบว่า ภาคเอกชน
มีค่าใช้จ่ายทางการวิจัยมากที่สุด จำ�แนก
ตามแหล่งทุน คือ หน่วยงานที่เป็นเจ้าของ
ทุนวิจัยเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา มี 2
แหล่งใหญ่ๆ ดังนี้
1) ทุนวิจัยที่มาจากงบประมาณ
แผ่นดินส่วนใหญ่ถูกส่งไปยังหน่วยดำ�เนิน
การวิจัยในภาคอุดมศึกษามากที่สุด รอง
ลงมา คือ ดำ�เนินการวิจัยในภาครัฐบาล
ทัง้ นี้ วิธกี ารในการสำ�รวจค่าใช้จา่ ย และดำ�เนินการวิจัยอยู่ในภาครัฐวิสาหกิจ
และบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของ
2) ทุ น วิ จั ย ที่ ไ ม่ ใช่ ง บประมาณ
ประเทศไทย ใช้วธิ กี ารสำ�รวจสำ�มะโน ราย แผ่ น ดิ น พบว่ า ส่ ว นใหญ่ ม าจากของ

ภาคเอกชนและดำ�เนินการวิจัยโดยภาค
เอกชน รองลงมาคือ เป็นแหล่งทุนของ
ภาครั ฐ วิ ส าหกิ จ และมาจากองค์ ก าร
ต่ า งประเทศ และส่ ว นที่ เ ป็ นเงินรายได้
ของหน่ ว ยงานในภาครั ฐ บาลและภาค
อุดมศึกษา และจากภาคเอกชนไม่ค้ากำ�ไร
และที่เหลือเป็นส่วนของทุนวิจัยที่เป็นทุน
ส่วนตัวของนักวิจัยและที่ไม่ระบุแหล่งทุน
3) จำ � แนกตามประเภทของค่ า
ใช้ จ่ า ยโดยใช้ ห ลั ก การจำ � แนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ เช่น ค่าใช้จ่าย
หมุนเวียน และค่าใช้จ่ายลงทุน เป็นค่าใช้
จ่ายที่ถือเป็นการลงทุนทางด้านการวิจัย
และพัฒนาที่จัดอยู่ในหมวดของค่าใช้จ่าย
หมุนเวียน ประกอบด้วย งบบุคลากร ได้แก่
เงินเดือน ค่าจ้างประจำ� ค่าจ้างชั่วคราว
ค่ า ตอบแทนพนั ก งานราชการ เป็ น ต้ น
และงบดำ�เนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน
ค่าใช่สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค
สำ�หรับค่าใช้จ่ายลงทุน หรืองบลงทุน เป็น
ค่าใช้จ่ายที่เป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนทาง
ด้านการวิจยั และพัฒนา ได้แก่ ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ ค่าที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง เป็นต้น ดังแสดงในตารางที่ 1
4) จำ�แนกตามประเภทงานวิจัย

ตารางที่ 1 ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ จำ�แนกตามแหล่งทุน

ที่มา: ฝ่ายดัชนีการวิจัยของประเทศ, กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2556)
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ประเภทงานวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ดังนี้
- การวิจัยพื้นฐาน หมายถึง การ
ศึ ก ษาค้ น คว้ า ทางทฤษฎี หรื อ ในห้ อ ง
ทดลองเพื่อหาความรู้ใหม่ๆ มีจุดมุ่งหมาย
ชัดเจนในการนำ�ผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
ทางใดทางหนึ่ง
- การวิจัยประยุกต์ หมายถึง การ
ศึกษาค้นคว้าเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่หรือ
เพิ่มองค์ความรู้เดิม

- การพัฒนาเชิงทดลอง หมายถึง
การศึกษาอย่างมีระบบโดยนำ�ความรู้ที่มี
อยู่แล้วจากการวิจัย หรือประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานมาสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์
เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ กระบวนการ
ผลิต กรรมวิธี ระบบการบริการใหม่ๆ การ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิต
ที่มีอยู่แล้วมาปรับปรุงให้ดีขึ้น
ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศจำ � แนกตามประเภทการ
วิจัย พบว่า เป็นค่าใช้จ่ายทางการวิจัย

ในประเภทพั ฒ นาเชิ ง ทดลองมากที่ สุ ด
เพราะโดยส่วนใหญ่เป็นการวิจัยที่ดำ�เนิน
การอยู่ในภาคเอกชน รองลงมา คือ ภาค
อุดมศึกษาและภาครัฐวิสาหกิจ ในส่วน
ของการวิ จั ย ประยุ ก ต์ เป็ น การดำ � เนิ น
การวิจัยอยู่ในภาคอุดมศึกษาและในภาค
เอกชน รองลงมา คือ อยู่ในภาครัฐบาล
และการวิจัยพื้นฐาน ส่วนใหญ่ดำ�เนินการ
วิจัยอยู่ในภาคอุดมศึกษามากที่สุด รอง
ลงมา คือ ภาครัฐบาล และภาคเอกชน
ดังแสดงในรูปที่ 1 และตารางที่ 2

หมายเหตุ: มีค่าใช้จ่ายทางการวิจัยที่ไม่ระบุประเภทการวิจัย ประมาณ 4%
รูปที่ 1 ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนา จำ�แนกตามประเภทการวิจัย
ที่มา: ฝ่ายดัชนีการวิจัยของประเทศ, กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2556)
ตารางที่ 2 ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศจำ�แนกตามประเภทการวิจัย

หน่วย : บาท (baht)

ที่มา: ฝ่ายดัชนีการวิจัยของประเทศ, กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2556)
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5) จำ�แนกตามสาขาการวิจัย ซึ่ง
จำ�แนกออกเป็น 6 สาขาหลัก ได้แก่
- สาขาวิ ท ยาศาสตร์ ธ รรมชาติ
(Natural sciences)
- สาขาวิ ศ วกรรมศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (Engineering and technology)
- สาขาวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
และสุ ข ภาพ (Medical and Health
sciences)
- สาขาเกษตรศาสตร์ (Agricultural sciences)
- สาขาสั ง คมศาสตร์ (Social
sciences)
- สาขามนุษยศาสตร์ (Humanities)

ค่ า ใช้ จ่ า ยทางการวิ จั ย ประเทศ
พบว่า สาขาการวิจัยที่มีค่าใช้จ่ายทางการ
วิจัยมากที่สุด คือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี และสาขาอื่นๆ รองลงมา
ตามลำ � ดั บ ดั ง แสดงในรู ป ที่ 2 ซึ่ ง
สอดคล้องกับสภาพความจริง คือ การวิจยั
ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง
เป็นการวิจัยที่ต้องลงทุนสูง และเป็นการ
วิจัยพัฒนาเชิงทดลองเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง
ต้องใช้วสั ดุ เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทมี่ รี าคา
ค่อนข้างสูงในการทำ�วิจัย
2. บุ ค ลากรทางการวิ จั ย และ
พัฒนาของประเทศ มีบุคลากรทางการ
วิจัยและพัฒนาที่ทำ�การวิจัยเทียบเท่าเต็ม
เวลา และนักวิจยั ของประเทศส่วนใหญ่อยู่

ในภาคอุดมศึกษา ภาคเอกชน ภาครัฐบาล
ภาครัฐวิสาหกิจ และเอกชนไม่ค้ากำ�ไร
บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา
หมายถึง บุคลากรทุกคนที่ร่วมปฏิบัติงาน
ในโครงการวิจัยและพัฒนา เช่น ผู้จัดการ
โครงการวิจัย ผู้บริหารโครงการวิจัย และ
พนักงานธุรการ ซึ่งจำ�แนกออกเป็น 3
ประเภท ตามบทบาทการทำ�วิจัย ได้แก่
1. นักวิจัย หมายถึง บุคลากรที่มี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญา และมีหน้าที่ปฏิบัติงานวิจัย
2. ผู้ ช่ ว ยนั ก วิ จั ย หมายถึ ง
บุ ค ลากรซึ่ ง ผ่ า นการฝึ ก ฝนด้ า นวิ ช าชี พ
หรือด้านเทคนิคในสาขาวิชาการต่างๆ เป็น
ผู้ที่คอยช่วยเหลืออำ�นวยความสะดวกให้

ที่มา: ฝ่ายดัชนีการวิจัยของประเทศ, กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2556)
รูปที่ 2 ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศจำ�แนกตามสาขาการวิจัย
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นั ก วิ จั ย เช่ น พนั ก งานโปรแกรมเมอร์
พนั ก งานเตรี ย มวั ต ถุ ดิ บ และอุ ป กรณ์
สำ�หรับการทดลอง
3. ผู้ทำ�งานสนับสนุน หมายถึง
บุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงานวิจัย เช่น
เลขานุการ พนักงานพิมพ์ ช่างฝีมือ ช่างไร้
ฝีมอื คนงานการเกษตร และเจ้าหน้าทีก่ าร
เงินของโครงการวิจัย เป็นต้น
การนับจำ�นวนบุคลากรทางการ
วิจัยและพัฒนา จำ�แนกออกเป็น 2 แบบ
ดังนี้
1. บุ ค ลากรทางการวิ จั ย และ
พั ฒ นาแบบรายหั ว หมายถึ ง การนั บ
จำ�นวนบุคลากรทัง้ หมดทีม่ สี ว่ นร่วมในการ

ทำ�กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา โดย
บุคลากรที่มีการทำ�กิจกรรมด้านวิจัยและ
พัฒนาในปีนนั้ ๆ ตัง้ แต่ 1% ขึน้ ไปของเวลา
การทำ�งานทั้งหมดจะถูกนับเป็น 1 คน
2. บุ ค ลากรทางการวิ จั ย และ
พั ฒ นาที่ ทำ � การวิ จั ย เที ย บเท่ า เต็ ม เวลา
หมายถึง การนับจำ�นวนบุคลากรทัง้ หมดที่
มีส่วนร่วมในการทำ�กิจกรรมด้านวิจัยและ
พัฒนาที่ได้จากการคำ�นวณสัดส่วนของ
เวลาที่ใช้ในการทำ�กิจกรรมทางด้านวิจัย
และพัฒนาของบุคลากรแต่ละคนตลอด
ระยะเวลา 1 ปี โดยบุคคลที่ทำ�งานวิจัย
เต็มเวลาตลอดระยะเวลา 1 ปี (ทำ�งานวิจยั
100%) จะนับเป็นบุคคลทีท่ �ำ วิจยั เทียบเท่า

เต็มเวลาเท่ากับ 1 คน-ปี
ทั้งนี้ บุคลากรทางการวิจัยและ
พั ฒ นา สามารถจำ � แนกตามหน่ ว ยงาน
ดำ�เนินการ เพศ ช่วงอายุ วุฒิการศึกษา
สาขาวิจัย เป็นต้น
จากผลการสำ�รวจนักวิจยั จำ�แนก
ตามหน่วยงานและวุฒกิ ารศึกษา ส่วนใหญ่
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด
รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี และปริญญา
เอก ส่วนในภาคเอกชนพบว่า นักวิจัย
ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีมากทีส่ ดุ รองลงมา คือ ระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 นักวิจัยและพัฒนา จำ�แนกตามหน่วยดำ�เนินการและวุฒิการศึกษา

ที่มา: ฝ่ายดัชนีการวิจัยของประเทศ, กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2556)
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จากข้อมูลดังกล่าว ประเทศไทย
ควรหั น มาให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การสร้ า ง
บุ ค ลากรด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นาโดย
เฉพาะในกลุม่ ของนักวิจยั ให้เพิม่ มากขึน้ ทัง้
ปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องไป
ในทิศทางเดียวกันกับการเพิม่ งบประมาณ
ด้านการวิจัยและพัฒนา เพราะหากมี
การเพิ่มการลงทุนด้านนี้มากขึ้น แต่ไม่มี
นั ก วิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพมาทำ � การวิ จั ย ก็ ไ ม่
สามารถบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
ประเทศไทย
3. ค่าใช้จ่ายและบุคลากรทาง
การวิจัยและพัฒนา ซึ่ง วช. ได้ดำ�เนินการ
จัดทำ�นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2551-2554) โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแนวทางในการ

ดำ�เนินการวิจยั ของหน่วยต่างๆ และเพือ่ ใช้
เป็นกรอบทิศทางจำ�แนกตามยุทธศาสตร์
การวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์
ดังนี้
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 การสร้าง
ศักยภาพและความสามารถเพือ่ การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การสร้าง
ศักยภาพและความสามารถเพือ่ การพัฒนา
ทางสังคม
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 การสร้าง
ศักยภาพและความสามารถเพือ่ การพัฒนา
นวัตกรรมและบุคคลทางการวิจัย
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย ที่ 4 การ
อนุ รั ก ษ์ เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาทุ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย ที่ 5 การ
ปฏิ รู ป ระบบวิ จั ย ของประเทศเพื่ อ การ
บริ ห ารจั ด การความรู้ ผลงานวิ จั ย และ
นวัตกรรม
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ทรั พ ยากรและ
ภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์
เชิ ง พาณิ ช ย์ แ ละสาธารณะด้ ว ยยุ ท ธวิ ธี
ที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและสังคม
อย่างแพร่หลาย
จากผลการสำ � รวจค่ า ใช้ จ่ า ย
ทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศใน
ปีงบประมาณ 2554 ซึ่งจำ�แนกออกตาม
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ดังแสดงใน
รูปที่ 3
ในปี พ.ศ. 2556 ทาง International Institute for Management

ที่มา : ฝ่ายดัชนีการวิจัยของประเทศ, กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2556)
รูปที่ 3 ค่าใช้จ่ายทางการวิจัย จำ�แนกตามยุทธศาสตร์การวิจัย
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Development หรือ IMD ได้จัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป็ น ดั ช นี ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น จุ ด แข็ ง และจุ ด
อ่ อ นของประเทศเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
ประเทศอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่ น ของนั ก ลงทุ น ที่ มี ต่ อ ประเทศที่ ไ ด้ รั บ
การจั ด อัน ดับ เพราะประเทศที่มีความ
สามารถในการแข่งขันสูงย่อมมีศักยภาพ
ในการผลิตสูง ทำ�ให้สามารถรักษาระดับ
การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ได้ อ ย่ า ง
ยั่งยืน สำ�หรับประเทศไทยได้รับการจัด
อันดับที่ 27 จากทั้งหมด 60 ประเทศ
เมื่อพิจารณาอันดับความสามารถในการ

แข่งขันโดยรวมของประเทศในแถบเอเชีย
แปซิฟิกด้วยกัน พบว่า ส่วนใหญ่อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันโดยรวมลดลง
ในช่วงเวลาเดียวกัน ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น
จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย ที่มี
อันดับความสามารถในการแข่งขันปรับ
อั น ดั บ ดี ขึ้ น เล็ ก น้ อ ย ซึ่ ง ประเทศไทยมี
ความสามารถในการแข่ ง ขั น เหนื อ
กว่ า ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ อิ น โดนี เซี ย และอิ น เดี ย
ดังแสดงในตารางที่ 4
ส่ ว นค่ า ใช้ จ่ า ยทางการวิ จั ย และ
พัฒนาของประเทศ (เป็นดัชนีชี้วัดอันหนึ่ง
ที่ ใช้ เ ป็ น เกณฑ์ พิ จ ารณาการจั ด อั น ดั บ

ความสามารถในการแข่ ง ขั น ในด้ า น
โครงสร้างพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ เป็น
ตัวชี้วัดที่ทั้ง IMD และ World Economic
Forum หรือ WEF ใช้เป็นเกณฑ์ในการ
จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ
นานาประเทศ ซึง่ หลายๆ ประเทศให้ความ
สำ�คัญต่อการสำ�รวจและการจัดทำ�ดัชนี
ชี้วัดในด้านดังกล่าว เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารระบบการวิจัยของประเทศ
และสำ � หรั บ ที่ ใช้ ใ นการจั ด อั น ดั บ ความ
สามารถในการแข่งขันของ WEF เรียกว่า
Global Competitiveness Index (GCI))
ซึ่งประกอบด้วย 12 เสาหลัก โดยแบ่งดัชนี

ตารางที่ 4 อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในปี พ.ศ. 2552-2556

ที่มา: ฝ่ายดัชนีการวิจัยของประเทศ, กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2556)
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เลิฟ@เฟิสต์ไซน์
กลุ่มย่อยออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. ดัชนีดา้ นปัจจัยพืน้ ฐาน ประกอบ
ด้วย 4 เสาหลัก ได้แก่ 1) ปัจจัยเกี่ยว
กับสถาบัน 2) โครงสร้างพื้นฐาน 3)
สิ่งแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจมหภาค 4)
สุขภาพและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น
2. ดัชนีดา้ นการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย 6 เสาหลัก ได้แก่ 1) การ
ศึกษาระดับอุดมศึกษาและการฝึกอบรม
2) ประสิ ท ธิ ภ าพของตลาดสิ น ค้ า 3)
ประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน 4) การ
พัฒนาตลาดการเงิน 5) ความพร้อมทาง
ด้านเทคโนโลยี และ 6) ขนาดของตลาด
เป็นต้น
3. ดัชนีดา้ นนวัตกรรมและปัจจัย
ทีซ่ บั ซ้อน ประกอบด้วย 2 เสาหลัก ได้แก่
1) ความซับซ้อนในการดำ�เนินธุรกิจ และ
2) นวัตกรรม เป็นต้น

สรุป

สรุปได้ว่า จากการสำ�รวจข้อมูล
โครงการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย
ในแต่ละปีงบประมาณนั้น วช. จะทำ�การ
สำ�รวจทุกโครงการและทุกแหล่งทุนจาก
ภาคส่วนต่างๆ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
โครงการวิจัยที่หน่วยงานต่างๆ ประกอบ
ด้ ว ยข้ อ มู ล ค่ า ใช้ จ่ า ยทางการวิ จั ย และ
พั ฒ นาประเทศ จำ � แนกตามแหล่ ง ทุ น
บุ ค ลากรทางการวิ จั ย และพั ฒ นาของ
ประเทศ ค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการ
วิ จั ย และพั ฒ นา โดยนำ � มาจั ด ทำ � ดั ช นี
ด้ า นปั จ จั ย พื้ น ฐาน ดั ช นี ด้ า นการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพ ดั ช นี ด้ า นนวั ต กรรมและ
ปัจจัยที่ซับซ้อน ซึ่งจะเก็บรวบรวมเฉพาะ
ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ได้มีการใช้จ่ายเพื่อการ
วิจัยของโครงการในช่วงปีงบประมาณ ซึ่ง
ได้มีการสำ�รวจตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้

สาระสำ � คั ญ ของการสรุ ป ค่ า ใช้ จ่ า ยของ
การวิจัย จะต้องเป็นตัวกำ�หนดทิศทาง
งานวิจยั ของประเทศและบ่งชีส้ ถานการณ์
วิจยั เพือ่ นำ�ข้อมูลไปประกอบในการจัดทำ�
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับต่อไป และกำ�หนดทิศทางการวิจัย
ในอนาคต สำ�หรับข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อ
การจัดทำ�รายงานดัชนีการวิจยั พัฒนาการ
วิจัยของประเทศ โดยใช้เป็นข้อมูลในการ
วางกรอบงบประมาณด้านการวิจัยของ
ประเทศ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล สนั บสนุนในการ
กำ�หนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ อีกทั้งใช้ในการประเมินนโยบาย
และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรวมถึง
เป็นข้อมูลในการจัดทำ�ดัชนีวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศและการจัด
อั น ดั บ ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
ประเทศไทย

เอกสารอ้างอิง
ฝ่ายดัชนีการวิจัยของประเทศ, กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย, สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.). 2556. ดัชนี
การวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2556. กรุงเทพฯ : สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.). 2556. เอกสารประกอบการแถลงข่าวและเสวนา “ดัชนีการวิจัยภาครัฐ เครื่องมือชี้วัด
สถานการณ์ และการวางทิศทางการบริหารงานวิจยั ของประเทศ”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nrct.go.th/,
[เข้าถึงเมื่อ 10 ตุลาคม 2557].
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คุยเฟื่องเรื่องวิทย์

KM กับองค์กรวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทสัมภาษณ์ ดร. อนุชา เล็กสกุลดิลก รองผู้ว่าการบริหาร

ศิริสุข ศรีสุข และสลิลดา พัฒนศิริ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ต�ำบลคลองห้า อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มีบทบาท
และภารกิจหลักในด้านการวิจยั และพัฒนา
ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี การ
ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี รวมทั้ ง ให้ บ ริ ก าร
และทดสอบทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจ� ำ เป็ น
อย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดการความรู้ หรือ
เรียกว่า Knowledge Management
(KM) และนับเป็นโอกาสอันดีที่วารสาร
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ฉ บั บ นี้
ได้ มี โ อกาสสั ม ภาษณ์ ดร. อนุ ช า
เล็กสกุลดิลก รองผู้ว่าการบริหาร (บห.)
ของ วว. ซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลการจัดการความ
รู้ขององค์กรได้มาถ่ายทอดความส�ำคัญ
และประสบการณ์ ใ นการจั ด การความ
รู้เกี่ยวกับองค์กรวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ดังนั้น ผู้สัมภาษณ์ขอน�ำ
ทุ ก ท่ า นไปรู ้ จั ก กั บ ผู ้ บ ริ ห ารที่ ดู แ ลด้ า น
การจัดการความรู้ของ วว. กันเลยดีกว่า

การจั ด การความรู ้ ใ นองค์ ก รวิ จั ย ทาง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (S&T
และ R&D) มี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งไร
ผมคิ ด ว่ า ก่ อ นอื่ น เราต้ อ งถาม
ตัวเองก่อนว่า การวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งไร โลก
เราจะพัฒนาก้าวหน้าไปได้ต้องสร้างสิ่ง
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ประดิษฐ์คิดค้นใหม่ๆ ขึ้นมาทดแทนสิ่ง
เก่าๆ และสิง่ ใหม่ๆ ทีเ่ รายอมรับกันทัว่ โลก
คือ เรื่องของวิทยาศาสตร์ เพราะเป็นเรื่อง
ที่พิสูจน์ได้ จับต้องได้ แต่ในความเป็นจริง
นั้น ก็ยังมีสิ่งที่ลึกลับ ซับซ้อน ยังไม่รู้อีก
มากมาย ดังนั้น การวิจัยและพัฒนาสร้าง
นวั ต กรรมต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีนั้นเป็นสิ่งที่ส�ำคัญอยู่แล้ว
เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก ดังเช่น การก่อตั้ง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.) ครั้งแรกในปี พ.ศ.
2506 นั้น ก็ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันนี้
คือ ต้องการให้ประเทศของเรามีการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศ การที่เรา
จะวิ จั ย และพั ฒ นา สร้ า งนวั ต กรรมได้
ในโลกยุ ค ใหม่ จะแตกต่ า งจากโลกยุ ค
โบราณ ซึ่งในโลกยุคโบราณจะมีผู้รู้ค่อน
ข้างมาก แท้จริงแล้วพวกเขาเป็นผู้รู้ใน
สิ่งที่คนอื่นไม่รู้ หากไปสืบค้นแล้ว เรื่อง
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ราวในยุคโบราณจะเกี่ยวกับปรัชญาและ
วิทยาศาสตร์ การที่พวกเขารู้ และไม่เคย
บอกใคร ท� ำ ให้ ช าวบ้ า นคิ ด ว่ า พวกเขา
เป็นพ่อมด แม่มด หรือผู้วิเศษ ในยุคนั้น
ความรู้ต่างๆ จะเก็บไว้ในคนๆ นั้น ไม่มี
การถ่ายทอด แต่ต่อมาสังคมเปลี่ยนไป
วิทยาศาสตร์เข้ามีบทบาท หรือให้ความ
รูม้ ากขึน้ ตรงจุดนีท้ ำ� ให้วทิ ยาศาสตร์มกี าร
ถ่ายทอดมากขึ้น เกิดมหาวิทยาลัยเกี่ยว
กับด้านวิทยาศาสตร์ สามารถรับบุคคล
จ�ำนวนมากเข้ามาศึกษาและพัฒนาความ
รู้ ในโลกยุคหลัง ช่วงปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมจะ
เติบโตเร็วมาก เปลี่ยนแปลงเร็วมาก หรือ
แม้แต่ยุคปัจจุบัน โลกเปลี่ยนแปลงไปมาก
เพราะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาสูง
ทีผ่ มกล่าวมาทัง้ หมด เพือ่ ต้องการ
พู ด ให้ เ ห็ น ภาพรวมว่ า วิ ท ยาศาสตร์ มี
ความส�ำคัญอย่างไร ท�ำให้มองเห็นว่าองค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของการวิจัยและพัฒนา (Research and

Development หรือ R&D) เป็นเรื่องที่
ส�ำคัญอย่างยิง่ และต้องท�ำงานทีต่ อ้ งใช้คน
หมู่มาก ท�ำงานเป็นทีม องค์ความรู้ที่มีอยู่
นัน้ ไม่สามารถทีจ่ ะใช้คนคนเดียวเป็นผูเ้ ก็บ
ความรู้นั้นได้ ดังนั้น การจัดการความรู้ คือ
การน�ำเอาองค์ความรูเ้ หล่านัน้ มาจัดการให้
เป็นระบบ เป็นกระบวนการ ในการท�ำงาน
ร่วมกัน รวมทั้งการถ่ายทอด การพัฒนา
และการต่อยอด นั่นคือ สิ่งที่เราเห็นว่ามี
ความส�ำคัญ ผมเล่าให้ฟังถึงภาพใหญ่ จะ
เห็นว่าจริงๆ แล้วในวงการวิทยาศาสตร์
ถ้าเรามีการจัดการความรู้ที่ดี ก็จะไม่ไป
เดินซ�้ำกับคนเดิม ซึ่งท�ำให้ความก้าวหน้า
ของโลกช้าลง อาจจะช้ามากช้าน้อยขึ้น
อยู่กับเรื่องนั้นๆ แต่ ณ วันนี้ ความรู้ที่
ถูกเผยแพร่ไปในรูปแบบต่างๆ ท�ำให้เพิ่ม
ความสามารถในการเรียนรู้ว่า ในประเทศ
วิจัยและพัฒนาถึงไหน หรือเพื่อนรอบข้าง
ของเราเขาคิดเขาท�ำอะไรกัน ไปถึงไหน
อย่างไร และเมือ่ เรามองเห็นว่าเขาท�ำไปถึง
ไหนอย่างไร เราสามารถน�ำมาบูรณาการ
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กับความคิดของตัวเอง และอาจจะท�ำให้
สามารถท�ำงานได้เร็วขึ้น ก้าวหน้ามากขึ้น
เกีย่ วกับเรือ่ งในวงการวิทยาศาสตร์ทงั้ หมด
หากพูดถึงในระดับประเทศชาติ
เราก็จะมีเรื่องใหม่ๆ จากฐานเดิมที่เรามี
อยู่แล้ว เพิ่มมากขึ้น หากเรามีการจัดการ
ความรู้ที่ดี เราสามารถใช้เวลาของเราไป
ท�ำสิง่ ใหม่ๆ ไม่เดินย�ำ่ อยูก่ บั ที่ เพราะความ
รู้เหล่านั้นเรารู้อยู่แล้ว และสามารถท�ำต่อ
ไปเป็นระดับๆ ขึ้นเรื่อยๆ ส�ำหรับความรู้
ต่างๆ ถ้ามองในแง่ประเทศชาติแล้ว ไม่
ควรจ� ำ กั ด อยู ่ เ พี ย งหน่ ว ยงานใดหน่ ว ย
งานหนึ่ง มหาวิทยาลัยใด หรือใครคนใด
คนหนึ่ง เพราะประเทศชาติเราต้องช่วย
กันบูรณาการ เราจึงจะมีความก้าวหน้า
ส�ำหรับระดับย่อยลงมาถึงระดับหน่วยงาน
วว. ผมคิดว่า ความส�ำคัญจะอยู่ที่ว่าเรา
จะรักษาความรู้ที่มีอยู่ไว้ให้ได้มากน้อยแค่
ไหน อย่างไร และสามารถเผยแพร่ความ
รู้เหล่านี้ออกไปยังบุคลากรในองค์กร เพื่อ
ให้ได้รับการสืบทอดต่อได้อย่างไร และที่

คุยเฟื่องเรื่องวิทย์
ส�ำคัญที่สุด คนรุ่นใหม่ได้มีความคิดใหม่
วิธีการใหม่ๆ พวกเขาจะสามารถต่อยอด
สิ่งเหล่านี้ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นกว่าเดิมต่อไป
ได้อย่างไร โดยที่พวกเขาไม่ต้องกลับไป
สืบค้น หรือไปหาความรู้ในเรื่องที่รับรู้กัน
อยู่แล้ว ความก้าวหน้าขององค์กรก็จะไป
ได้รวดเร็วและกว้างขวางยิ่งขึ้น ที่ผมพูด
มาทั้งหมดนี้จะชี้ให้เห็นว่า ความรู้เป็น
เรื่องส�ำคัญ และควรจัดการให้เหมาะสม
เพือ่ ให้สามารถใช้ความรูท้ มี่ อี ยูน่ นั้ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ประเด็นที่จะต้องมุ่งเน้นในการจัดการ
ความรู้ในองค์กรวิจัยทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีอะไรบ้าง
ผมขอพูดกว้างๆ ถึงภาพรวมของ
หน่วยงานอื่นๆ เนื่องจากองค์กร R&D
ในประเทศไทยไม่ได้มีเพียง วว. โดยภาพ
รวมแล้ว หน้าที่ขององค์กร R&D คือ การ

ท� ำ วิ จั ย และพั ฒ นา เพื่ อ แก้ ป ั ญ หาของ
ประเทศ ซึ่งแต่ละองค์กรจะแตกต่างกัน
ไป โดยเน้นสิ่งที่เป็นความสามารถหลัก
ขององค์ ก รนั้ น ๆ เพราะความสามารถ
หลักของแต่ละองค์กรไม่เหมือนกัน เช่น
องค์กรทางด้านการแพทย์ ความสามารถ
หลักจะเกี่ยวกับทางการแพทย์ องค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ความสามารถ
หลักจะเกี่ยวกับเกษตร แต่ทั้งหมดนี้ คือ
การท�ำวิจัยและพัฒนา โดยหลักการแล้ว
นอกจากมุ่งเน้นสิ่งที่ตัวเองเก่ง ตัวเองรู้
อยากรู้ อยากเห็น และที่ส�ำคัญที่สุดเพื่อ
ประโยชน์ของประเทศชาติ ต้องเน้นไป
ในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ หรือยุทธศาสตร์ย่อยลงมาของ
องค์กรนั้นๆ ซึ่งในแต่ละเรื่องมีความรู้มาก
มาย เราสามารถอยากรู้อยากเห็น แต่เรา
ต้องใช้งบประมาณ ใช้เวลา ใช้บุคลากร
ต้องมุ่งเน้นไปในเรื่องที่เรามีเป้าประสงค์
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ชัดเจน ว่าเราต้องการพัฒนาเรียนรู้อะไร
ปกติแล้วในองค์กรหนึ่งๆ เราจะ
มีกระบวนการท�ำงานของตัวเอง ซึ่งผม
ขอแบ่ ง กระบวนการย่ อ ยให้ เ ห็ น ภาพมี
2 กระบวนการ ดังนี้ 1) กระบวนการ
หลัก และ 2) กระบวนการสนับสนุน สิ่ง
ที่ ผ มกล่ า วที่ ผ ่ า นมา ไม่ ว ่ า จะเป็ น เป้ า หมาย กระบวนการ และทิศทาง เช่น วว.
กระบวนการของเรา คือ วิจัยและพัฒนา
หรือถ่ายทอด ซึ่งเป็นกระบวนการหลักตัว
หนึ่ง และ วว. ได้ไปก�ำหนดทิศทางของตัว
เอง ไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงาน เกษตรเพื่อ
ชุมชน อาหารและยา เพื่อที่จะช่วยลด
การน�ำเข้าจากต่างประเทศ ใช้ทรัพยากร
ที่มีผลกระทบข้างเคียงน้อยที่สุด รวมทั้ง
เรื่องสมุนไพรต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศ ซึ่ง
กระบวนการหลักนี้ คือ สิ่งที่เราจะต้อง
มุ ่ ง เน้ น และกลุ ่ ม คนที่ รั บ ผิ ด ชอบตรง
นี้ จะต้องมาจัดการความรู้ให้เหมาะสม
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ความรู้ระดับผู้บริหารกันเอง เพราะการ
เป็ น ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ขึ้ น พวกเขาไม่
ได้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องอย่าง
แท้จริง เพราะอาจมีความเชี่ยวชาญมา
จากสายใดสายหนึ่ง และพวกเขาต้องรับ
ภาระที่กว้างขึ้น จนกระทั่งเป็นผู้บริหาร
ไม่ ว ่ า จะเป็ น ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ หน่ ว ยงาน
ย่อย หรือระดับรองผู้ว่าการ หรือ ระดับ
CEO ถ้าเรามีองค์ความรู้เหล่านี้ พวกเขา
ก็สามารถเข้ามาเรียนรูไ้ ด้เร็ว และสามารถ
ท� ำ ความเข้ า ใจกั บ สิ่ ง ที่ เ ป็ น ภารกิ จ ของ
องค์กรได้ เมื่อถึงจุดที่พวกเขาก้าวขึ้นมา
เป็นผู้บริหาร ก็จะสามารถบริหารจัดการ
องค์กรได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ วว. เราเอง หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ก็ใช้องค์ความรู้กระจายลง
ไปในพื้นที่รอบข้าง นั่นคือ การเผยแพร่ไป
ยังผู้รับการถ่ายทอดอื่นๆ เพื่อน�ำไปเผย
แพร่สู่ชุมชนและประชาชนต่อไป เพื่อให้
พวกเขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราเรียนรู้มาแล้ว

KM

อย่ า งไรก็ ต าม ในกระบวนการ
สนั บ สนุ น แม้ ว ่ า เราจะมองเห็ น เป็ น
เพียงผู้สนับสนุน แต่พวกเขาเหล่านี้ก็มี
ความส� ำ คั ญ ถ้ า พวกเขาสนั บ สนุ น ได้ ดี
กระบวนการหลักก็จะท�ำงานได้คล่อง และ
กระบวนการสนั บ สนุ น เหล่ า นี้ ก็ มี ค วาม
จ�ำเป็นที่ต้องจัดการความรู้ เช่น งานด้าน
การเงิน การจัดซือ้ จัดจ้าง ระบบการสือ่ สาร
สารสนเทศ และการตลาด งานเหล่านีล้ ว้ น
เป็นกระบวนการสนับสนุน การจัดการ
ความรู้ต้องท�ำทั้ง 2 ระบบ เพียงแต่เราจะ
มุ่งเน้นความส�ำคัญ น�้ำหนักไปให้ตรงจุด
ไหนมากทีส่ ดุ สาเหตุทเี่ ราเน้นกระบวนการ
หลัก เพราะเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์
ความสามารถพิเศษ และความสามารถ
เฉพาะขององค์กรนัน้ ๆ ในขณะทีเ่ ราพูดถึง
กระบวนการสนับสนุนมักจะเป็นพืน้ ฐานที่

ทุกองค์กรต้องมี และองค์ความรู้เหล่านั้น
เป็นความรู้ที่ต้องสื่อสารให้คนในองค์กร
ได้รบั รูแ้ ละให้การสนับสนุน เพือ่ ให้ทำ� งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวโดยสรุปเรือ่ ง
ของประเด็นที่จะมุ่งเน้นในองค์กร R&D
คือ กระบวนการหลักของตัวเอง ความ
เชี่ยวชาญ ความช�ำนาญ และเป็นสิ่งที่ต้อง
ธ�ำรงรักษาไว้ และถ่ายทอดต่อไป และยัง
มีทิศทางขององค์กร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 3
ส่วน ดังนี้ 1) เราจัดการองค์ความรู้ เพื่อ
เก็ บ รั ก ษา และน� ำ มาพั ฒ นาต่ อ ยอดใน
โอกาสต่อไป ถือเป็นทิศทางส�ำคัญของการ
จัดการความรู้ 2) เมื่อเราท�ำการจัดการ
ความรู้แล้ว สิ่งหนึ่งที่คนอาจจะไม่ค่อย
พูดถึง คือ เป็นองค์ความรู้ที่สามารถเล่า
สู่สืบทอดกันฟังภายในองค์กร 3) อีกสิ่ง
หนึ่งที่เรามักลืมกันไป คือ การถ่ายทอด
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ปั จ จั ย แห่ ง ความส� ำ เร็ จ ในการจั ด การ
ความรู ้ จากประสบการณ์ ข องท่ า นมี
อะไรบ้าง
การจัดการความรู้ ผมขอพูดถึง
การจัดการความรู้เพื่อส่วนรวม สมัยก่อน
จะเป็นการจัดการความรู้เพื่อตัวเอง มา
ถึงจุดหนึ่ง สามารถถูกน�ำเอามาใช้ได้ ด้วย
ความช� ำ นาญ การจั ด การความรู ้ จ ริ ง ๆ
แล้ว มีมานาน แต่อาจไม่ได้ถูกสร้างอย่าง
มีระบบเหมือนในสมัยใหม่ ระบบที่เรา
สร้างขึ้นในสมัยใหม่ที่ผมจะเล่าให้ฟังพบ
ว่า ในหลายองค์กรมีปัญหาและอุปสรรค
อยู่ 3 ข้อ ดังนี้ 1) การจัดการความรู้มีเป้าหมายและทิ ศทางที่ ชั ด เจนมากน้อยแค่
ไหน หรือไม่ชัดเจน หากไม่ชัดเจนก็อาจ
ท�ำไปตามกระแส ไม่รู้ว่าจัดการความรู้ไป
ท�ำไม จัดการแล้วจะได้อะไร จัดการแล้ว
จะมีความสุขเพียงพอ หรือส�ำเร็จแล้ว แต่
ในขณะเดียวกัน อุปสรรคของการจัดการ
ความรู้ นั่นคือ การเอาการจัดการความรู้
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มาเป็นตัวชี้วัดในการท�ำงาน ไม่ได้บอกว่า
ดีหรือไม่ดี แต่การที่เราเอาแต่ละเรื่องมา
เป็นตัวชี้วัด ด้านหนึ่ง คือ กระตุ้นให้คน
อยากท�ำ หรือท�ำแล้วมีเป้าหมายส่วนตัว
เข้ามาควบคู่กับเป้าหมายส่วนรวม แต่ใน
ขณะเดียวกัน อาจจะท�ำไปเพื่อการบรรลุ
ตามเป้าหมายการชี้วัดเท่านั้น แต่ไม่ได้
บรรลุถงึ การจัดการความรูท้ แี่ ท้จริง จึงมาสู่
ข้อที่ 2) ผูท้ ที่ ำ� หน้าทีจ่ ดั การความรูม้ คี วาม
มุง่ มัน่ และชัดเจนในการจัดการความรูน้ นั้
มากน้อยแค่ไหน อย่างไร ทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ที่
จะท�ำ เหมือนกับเวลาเราท�ำวิทยานิพนธ์
หากไม่มีความมุ่งมั่นที่ชัดเจน หรือด�ำเนินการไม่เปิดเผย ก็อาจจะไม่ประสบความ
ส�ำเร็จ ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่ง เช่น การที่มีคน
มาเล่าเรื่องความรู้ให้เราฟัง ถือว่าเป็นการ
จัดการความรู้แล้ว ซึ่งจริงๆ แล้วไม่เพียง
พอ และ 3) สิ่งที่เราท�ำมีสาระกว้างขวาง
ครบถ้วน รอบด้าน มากน้อยแค่ไหน เพราะ
การจัดการความรู้ไม่เป็นเพียงแต่ไปน�ำมา
ไปอ่านมา ไปเขียนมา หรือเชิญวิทยากรมา
บรรยายแล้วจบไป แต่เราควรท�ำให้กว้าง
ขวาง คือ ในเรือ่ งนัน้ มีการเชือ่ มโยงกับองค์
ความรู้อื่นอย่างไร จนสามารถเห็นภาพได้
อย่างชัดเจน ครบถ้วน มีความรอบด้าน
ผมหมายถึ ง อะไรคื อ ด้ า นบวก
ด้านลบ ประโยชน์ และโทษของความรู้
นั้นๆ อะไรที่ความรู้นั้นๆ ยังไปไม่ถึง หรือ
อะไรทีค่ วามรูน้ นั้ เป็นเรือ่ งทัว่ ๆ ไป มีความ
เฉพาะ จุดไหนของความรู้ที่มีลักษณะเด่น
เป็นอัตลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ ของเรื่อง
นั้นๆ เพราะฉะนั้น คนที่จัดการความรู้
จึงต้องเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์กัน
เป็นระบบ และท�ำงานอย่างมุ่งมั่นจริงจัง
เพราะว่า เวลามีข้อสงสัยจะต้องสืบหาไป
สุดท้ายการจัดการความรู้ควรให้
ความส�ำคัญที่ความรู้เฉพาะตัว ความรู้
ที่ฝังอยู่ในคน (tacit knowledge) หรือ
ความรูท้ อี่ ยูใ่ นตัวบุคคลนัน้ ๆ เพราะถ้าเป็น
ส่วนที่เป็นความรู้ทั่วไป หรือความรู้ชัด

แจ้ง (explicit knowledge) ความรู้เหล่า
นั้นจะอยู่ในบันทึก สื่อต่างๆ เราสามารถ
ท�ำการทบทวนวรรณกรรม รวบรวม เรียบเรียงมา แต่สงิ่ เหล่านัน้ ก็เป็นเรือ่ งทีเ่ ราต้อง
จัดการความรู้ตั้งแต่ต้นว่ามีอะไร ที่ไหน
อย่างไร มีความกว้างขวาง มีความเชื่อม
โยง พอเราเห็นความเชื่อมโยงของความ
รู้นั้นๆ เราจะพบว่า ความรู้นั้นๆ เราจะ
จัดการตรงไหน อย่างไร จุดไหนที่ความรู้
เหล่านั้นยังไม่ครอบคลุม เมื่อเราเห็นภาพ
เริ่มต้นแล้ว การให้ความส�ำคัญกับ tacit
knowledge จะช่วยให้เราไปหาคนที่มี
ความรู้เรื่องนั้นจริงๆ พบว่า เขาเหล่านั้น
มีประสบการณ์ มีเทคนิค ในเรื่องของการ
แก้ไขปัญหา การพัฒนาต่อยอด ในเรื่อง
ของการวิจยั กระบวนการท�ำงานต่างๆ ซึง่
บางครั้งเราจะหาอ่านไม่ได้ หรือเป็นกระบวนการท�ำงานที่มีลักษณะเฉพาะตัว สิ่ง
เหล่านี้ เรียกว่า tacit knowledge และ
เราต้องดึงองค์ความรู้ของเขามาให้ได้ แต่
ปัจจัยที่เป็นปัญหา คือ เราไม่ได้ให้ความ
ส�ำคัญตรงนี้ หรือให้ความส�ำคัญไม่จริงจัง
เช่น การจัดการความรู้หลายครั้ง เรามัก
จะเชิญผู้รู้มาบรรยาย โดยพื้นฐานของนัก
บรรยาย เขาจะพูดภาพใหญ่ของเรื่องที่
จะบรรยายให้ชัด และเป็นภาพที่ใครๆ ก็
รู้ แต่เอามาจัดระบบให้ดี หรือถอดแบบ
ออกมา จาก explicit knowledge ที่
มี แล้ ว มาเล่ า สู ่ กั น ฟั ง แต่ ห ลายครั้ ง ที่
เป็ น เรื่ อ งราวของประสบการณ์ หรื อ
เคล็ดลับ ผู้บรรยายบางท่านอาจจะไม่รู้
จริง หรือรู้จริงแต่ไม่บอก หรือไม่เข้าใจ
ว่า ผู้ฟังต้องการมากน้อยแค่ไหน อย่างไร
เรือ่ งของ tacit knowledge จริงๆ
จึงน่าจะขึ้นอยู่กับผู้จัดการความรู้ ต้องไป
หาวิธกี าร ล้วงลึก หรือสัมภาษณ์ วิเคราะห์
เจาะลึก และคนจัดการความรู้ จะต้อง
สนใจเรื่องนั้นจริงๆ จึงสามารถเจาะความ
รู้ได้ และต้องคิดให้ทันว่า หากเกิดปัญหา
ท่านจะต้องท�ำอย่างไร มีเทคนิค วิธีแก้ไข
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อย่างไร ถ้าสมมุติว่า ผู้จัดการความรู้คิด
ไม่ทัน ผู้ถ่ายทอดอาจจะนึกไม่ออกว่า จะ
ต้องถ่ายทอดอะไร คนจัดการความรู้จะ
ต้องเป็นคนไปเรียนรู้จากเขา และต้อง
เข้าใจภาพรวม อย่างน้อยตอนทีเ่ ขาท�ำการ
ศึกษา explicit knowledge เขาจะต้อง
เห็นภาพรวม เมื่อเห็นภาพรวมแล้ว จึง
จะรู้ว่า อะไร คือ ความรู้ที่สามารถจะน�ำ
ไปใช้ ประโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภาพ
และใครเป็นคนที่ท�ำให้เกิดประสิทธิภาพ
ด้ า นการจั ด การความรู ้ นั้ น และเราจะ
ถ่ายทอด ซึมซับ เข้าใจอย่างไร ตรงจุดไหน
ดังนั้น เราควรตระหนักที่ผมได้กล่าวมา
ทิศทางการจัดการความรู้ของ วว. ท่าน
ต้องการเห็นอะไร และมุ่งไปทางไหน
ส� ำ หรั บ วว. สิ่ ง ที่ เ ราจะจั ด การ
ความรู้ เราต้องกลับมาดูว่า วว. มีอะไร
เป็นเอกลักษณ์ หรืออัตลักษณ์ หรือสิ่ง
ที่ ต ้ อ งการสื บ ทอดออกไป ณ วั น นี้ ใน
แง่ ข องแผนวิ ส าหกิ จ ของ วว. เราเอง
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พยายามจะจับอยู่ว่า 1) ยุทธศาสตร์ของ
วว. จะไปในทิศทางไหน เมื่อพูดโดยย่อๆ
ยุทธศาสตร์ของ วว. คือ การท�ำวิจัยสาขา
ที่ เ ราเชี่ ย วชาญ และเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ
ประชาชนระดับกลางลงมาถึงรากหญ้า
โดยใช้ฐานของทรัพยากรทางการเกษตรที่
เรามีอยู่ เป็นตัวที่จะน�ำมาวิจัยและพัฒนา
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการ
ก่อให้เกิดรายได้ การสร้างงาน การลด
การน�ำเข้า และรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการ
ใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย ในกรอบที่ วว.
คิดเรือ่ ง O•Z•O•N•E Concept โดยความหมาย ดังนี้
O = Opportunity คือ การสร้างโอกาส
ธุรกิจใหม่แก่ภาคเศรษฐกิจไทย/สังคม
Z = Zero waste management คือ
การลดของเสียให้เป็นศูนย์
O = Occupation คือ การสร้างความ
เชี่ยวชาญผู้ประกอบการงานอาชีพและ
ชุมชน
N = Natural resource based คือ
พัฒนาผลงานจากฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ภายในประเทศ
E = Energy efficiency คือ ใช้พลังงาน
อย่างรู้ค่า พัฒนาคุณภาพผลผลิตไว้ลักษณะ
ที่เราถ่ายทอดจะมุ่งเน้นในสาขาหลักหลายๆ
สาขา
ทั้งนี้ วว. ได้ยกระดับศูนย์ความ
เป็นเลิศในสาขาต่างๆ คือ สาขาอาหาร
อาหารแปรรู ป อาหารที่ ช ่ ว ยเหลื อ การ
บริโภคของมนุษย์ให้มีชีวิตที่มีคุณภาพ 2)
พลังงานทดแทนด้าน Biomass สิ่งที่มา
จากพืชทางการเกษตร ที่ไม่ใช่อาหาร จาก
ของเสียต่างๆ เพือ่ มาสร้างพลังงานทดแทน
ทัง้ ทีเ่ ป็นสเกลใหญ่และสเกลเล็ก 3) เกษตร
ชุมชน การเกษตรที่เข้าถึงรากหญ้า เข้าถึง
SMEs วิสาหกิจชุมชน แล้วเขาสามารถน�ำ
ไปขยายคุณภาพชีวิต นอกจากนั้น สิ่งที่

ยังอยู่ในเป้าหมายของเรา คือ เรื่องของยา
อาหารเสริมส�ำหรับผูส้ งู วัย การใช้สมุนไพร
ในการท�ำประโยชน์ สาหร่าย จุลินทรีย์ ซึ่ง
มีองค์ความรู้ที่เชี่ยวชาญ เป็นต้น เพราะ
ฉะนั้น การจัดการความรู้จะเน้นที่การเก็บ
ความรู้เหล่านี้ให้คงอยู่กับ วว. ไม่ให้หาย
ไปกับผู้เกษียณอายุ หรือหาคนท�ำต่อไม่
ได้ และคนรุ่นหลังไม่ย้อนกลับไปเริ่มต้น
ใหม่ สามารถต่อยอดได้ ผู้จัดการความรู้
ต้องกลั่นกรองความรู้ออกมาว่าอะไร คือ
ความรู้ที่มีความส�ำคัญอันดับแรก แต่สิ่ง
ที่อยากจะเน้นย�้ำ คือ อยากเห็นทิศทาง
การถ่ายทอดของ วว. คือ การถ่ายทอด
tacit knowledge ของพนักงานที่มีความ
รู้ ความเชี่ยวชาญ อย่างเป็นระบบ ให้เป็น
บทเรียน พร้อมกับบันทึกลงในสื่อต่างๆ
อย่างสมบูรณ์ หัวใจ คือ วว. ต้องให้ความ
ส�ำคัญกับ tacit knowledge มากๆ เพราะ
ว่าในการอ่านหนังสือ ต�ำราต่างๆ นักวิจัย
ท�ำอยู่แล้ว ไปสืบค้นที่ไหนก็ได้ แต่ tacit
knowledge เป็นสิ่งที่ต้องรีบท�ำ ก่อนที่ผู้
เชีย่ วชาญคนนัน้ จะลาออกไป หรือเกษียณ
อายุไป และอยากเห็นให้มีการท�ำอย่างต่อ
เนื่อง และเกือบจะเป็นกิจวัตรประจ�ำวัน
จนเกือบจะอยูใ่ นสายเลือดของการท�ำงาน
R&D ซึ่งที่ผ่านมา การจัดการความรู้ เรา
พยายามเก็บในสิ่งที่จะหายไป หรือของ
เก่าๆ พนักงานหลายคนเห็นว่าเป็นภารกิจ
แต่ผา่ นมาในวันนี้ ทิศทางการจัดการความ
รู้ของ วว. ต่อไป จะค่อยๆ กลมกลืนการ
ท�ำงานไปเรื่อยๆ พูดง่ายๆ ว่า จากที่เคย
มีความรู้อยู่แล้ว ไปย้อนคืนมาจัดเก็บไว้
ที่ก�ำลังท�ำอยู่ทุกวันนี้ เราพยายามท�ำไป

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18

ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558

เก็บไป เหมือนเราได้ประสบการณ์ หรือ
บุคลากรของเราที่มีความเชี่ยวชาญ หรือ
ได้ท�ำการวิเคราะห์ ทดสอบ วิจัย เกิดพบ
อะไรที่เป็นประสบการณ์ใหม่ๆ อยากให้มี
การบันทึกไว้ทนั ที คนรุน่ ใหม่ทเี่ ข้ามาต่อยอด
จะได้ไม่กลับมาท�ำซ�้ำเดิมอีก ที่อยากเห็น
ทั้งหมด ผมขอสรุปสิ่งที่ผมอยากเห็น ดังนี้
1) วว. เป็นองค์กรที่มีการจัดการความรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 2) มีองค์ความรู้ที่
มากมายหลากหลาย สามารถเก็บไว้ให้ชน
รุ่นหลัง ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน หรือสังคม
รุ่นหลัง ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอ
3) การเก็บประสบการณ์ เคล็ดลับ ของนัก
วิจัยไว้ให้เป็นรูปธรรม เพื่อไม่ให้ใครต้อง
มาเดินซ�้ำ ในสิ่งที่อาจจะเสียเวลาไปโดย
เปล่า ไม่ต้องไปซ�้ำรอยเก่า แผลเก่า แต่
อาจไปตกเหวใหม่ๆ และแก้ปัญหาใหม่ๆ
4) ควรจัดการความรู้ให้เป็นกิจวัตร ให้อยู่
ในสายเลือด สะสมได้โดยตลอด จะเป็น
สิ่งที่ดีมากๆ
จากบทความข้างต้น การจัดการ
ความรู้มีความส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องด�ำเนินการในองค์กรควบคู่ไปกับการ
ท�ำงานหน้าที่หลัก เสมือนเป็นส่วนหนึ่ง
ในภารกิจประจ�ำวันที่อยู่ในสายเลือดของ
พนักงานทุกคนในองค์กร กอปรกับการ
จัดการความรู้ต้องเต็มใจที่จะร่วมมือกัน
ทั้งผู้ให้ความรู้และผู้รับความรู้ ซึ่งจะท�ำให้
ความรู้ที่มีคุณค่าในองค์กรไม่สูญหายไป
ไหน และคงอยู่กับองค์กร เพื่อต่อยอด
องค์ความรู้นั้นๆ ท�ำให้องค์กรพัฒนาต่อ
ไปในอนาคต

มุมไอที

3D Printing

เทคโนโลยีการพิมพ์วัตถุสามมิติ …ในบ้าน!

ศิระ ศิลานนท์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ต�ำบลคลองห้า อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ครั้งแรกที่ได้ยินค�ำว่า 3D Printing เชื่อว่าหลายท่านอาจจะคิดว่า คงเป็น
เรื่องการพิมพ์ภาพสามมิติ แท้จริง คือ การผลิตขึ้นรูปชิ้นงานเป็นวัตถุที่เรา
สามารถจับต้องได้ที่มีความกว้าง x ยาว x สูง ครบทั้ง 3 Dimensions
ปกติ แ ล้ ว การจะผลิ ต วั ต ถุ ขึ้ น มาชิ้ น หนึ่ ง ในระดั บ
อุตสาหกรรมทีอ่ อกแบบและควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์นนั้ จะต้อง
ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ เรียกว่า เครื่อง CNC (Computer
Numerical Control) ซึ่งจะมีทั้งแบบท�ำหน้าที่ ปาด กลึง แกะ
เซาะ และเจียระไน ให้ขึ้นรูปมาเป็นชิ้นงานตามที่เราต้องการโดย
อัตโนมัติ หรือเพื่อสร้างแม่พิมพ์โมลด์สำ� หรับใช้ในงานหล่อต่อไป
ซึ่งดูเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ ยุ่งยาก เสียเวลา และลงทุนสูง จนไม่

สามารถท�ำเล่นเองในบ้านได้
แต่จะดีแค่ไหน ถ้าเราสามารถสั่งพิมพ์ “สิ่งของ” หรือ
อะไรก็ได้ขึ้นมาเป็นรูปร่างชิ้นงานตามที่เราออกแบบได้เองอย่าง
ง่ายดายจากภายในบ้าน และน�ำมาใช้งานได้จริงตามทีใ่ จต้องการ
...วันนี้เราสามารถท�ำได้แล้วจากเครื่อง 3D Printer ขนาดย่อม
ในราคาที่ต�่ำลงมากว่าแต่ก่อนมาก แต่ความสามารถกลับยิ่ง
เพิ่มขึ้น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19

ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558

พิมพ์ขึ้นรู ปร่างได้อย่างไร
ความส�ำคัญล�ำดับแรกสุดคงอยูท่ กี่ ารวาดออกแบบชิน้ งาน
สามมิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภท 3D CAD/CAM
(Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing)
ให้ได้ออกมาเป็นไฟล์ส�ำหรับเตรียมพิมพ์แบบเสียก่อน หรืออาจ
จะใช้เครื่อง 3D Scanner ในการสแกนวัตถุเป้าหมายที่ต้องการ
สร้างออกมาเป็นแบบสามมิติก็ได้ โดยไฟล์ฟอร์แมตที่นิยมใช้กัน
ในงานพิมพ์สามมิตินี้ คือ .STL
เมือ่ เราได้แบบสามมิตทิ ตี่ อ้ งการแล้ว สามารถสัง่ พิมพ์ออก
ทางเครือ่ งพิมพ์สามมิตไิ ด้ทนั ที ซึง่ กลายเป็นเรือ่ งทีง่ า่ ยดาย ดังนัน้
การสร้างชิน้ งานลักษณะนีเ้ รียกว่า Rapid Prototype ซึง่ คือ การ
สร้างชิ้นงานต้นแบบในระยะเวลาที่รวดเร็ว อันเป็นข้อดีและ
คุณสมบัติเด่นของเทคโนโลยีการพิมพ์วัตถุสามมิตินี้
แต่ 3D Printing นัน้ มีหลากหลายเทคโนโลยีการผลิต ขึน้
อยู่กับว่าผลลัพธ์ของชิ้นงานที่ต้องการนั้นจะท�ำด้วยวัสดุอะไร
ความละเอียด ความคงทนแข็งแรง ขนาดชิ้นงานและต้นทุนการ
ผลิต เทคโนโลยีทนี่ ยิ มส�ำหรับการพิมพ์ในระดับผูใ้ ช้ตามบ้าน เช่น

Stereolithography (SLA) เป็นเทคนิคที่ถูกคิดค้นขึ้น
เป็นครั้งแรกของเครื่องพิมพ์สามมิติ ราวปี ค.ศ. 1984 โดย
Charles (Chuck) W. Hull ผู้พัฒนาและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท 3D
Systems Inc. โดยใช้หลักการยิงแสงเลเซอร์อัลตราไวโอเลตลง
ไปบนเรซิน (Resin) ซึ่งเป็นโฟโตพอลิเมอร์เหลว เพื่อให้เกิดการ
แข็งตัวขึ้นมาเป็นชั้นๆ โดยในตัวเครื่องจะมีฐานรองรับที่สามารถ
เคลื่อนขึ้นลงได้เพื่อสร้างชั้นวัตถุขึ้นรูปจนเป็นชิ้นงานที่ต้องการ

การขึ้นรูปชิ้นงานของ SLA ภาพโดย Materialgeeza

Form 1+ เครื่องพิมพ์สามมิติแบบ SLA ส�ำหรับผู้ใช้ตามบ้าน จาก formlabs
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Fused Deposition Modeling (FDM) เป็นเทคนิคที่
นิยมใช้กันแพร่หลาย เนื่องจากมีต้นทุนไม่สูงมากและยังสามารถ
ใช้ได้กับวัสดุหลากหลายชนิด เช่น โลหะ ยาง หรือเทอร์โมพลาสติก อย่าง ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), PLA
(Polylactic acid), Nylon รวมถึงแบบทีน่ ำ� มาผสมกับหินปูน หรือ
ผงไม้ เพื่อให้ได้ผิวสัมผัสและสีที่ดูคล้ายคลึงกับวัสดุธรรมชาติยิ่ง
ขึ้น วิธีการเริ่มจากน�ำเส้นโลหะ หรือพลาสติก (metal/plastic
filament) มาหลอมด้วยความร้อนให้เหลวผ่านหัวฉีด (nozzle)
แล้วฉีดออกมาเพือ่ ขึน้ รูปเป็นชัน้ ๆ จนเกิดเป็นชิน้ งาน โดยตัวฐาน
รองรับในบางรุ่นอาจมีการอุ่นร้อนไปด้วยเรียกว่า heated bed
เพื่อป้องกันการหดตัว หรือยุบตัวขณะก�ำลังพิมพ์
แต่เทคโนโลยี FDM นี้ ยังต้องมีหัวฉีดและวัสดุส�ำหรับ
สร้างชัน้ สนับสนุนอีกชุดหนึง่ ด้วย เพือ่ เป็นฐานค�ำ้ ยันส�ำหรับสร้าง
การขึ้นรูปชิ้นงานของ FDM ภาพโดย CustomPartNet
ความแข็งแรงให้กับชิ้นงานในชั้นที่สูงขึ้นขณะก�ำลังพิมพ์ และจะ
สามารถแกะ หรือละลายออกไปจากตัวชิน้ งานได้เมือ่ แล้วเสร็จใน
ขั้นตกแต่ง
เมื่อเทียบชิ้นงานที่ผลิตแบบ FDM กับ SLA แล้ว ชิ้นงาน กว่า แต่ FDM สามารถท�ำได้กับวัสดุที่หลากหลาย และมีต้นทุน
ที่ได้จาก FDM อาจจะมีความละเอียดต�ำ่ กว่า ผิวสัมผัสอาจต้อง ราคาค่าวัสดุ ค่าเทคโนโลยีของเครื่องในการผลิตที่ถูกกว่าแบบ
น�ำมาตกแต่งอีกครั้งถ้าต้องการความเรียบเนียน และพิมพ์ได้ช้า SLA

เครื่องพิมพ์สามมิติ Cube 3 และเครื่องสแกนเนอร์สามมิติ Sense ส�ำหรับผู้ใช้ตามบ้าน จาก 3D Systems Inc.
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21

ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558

ภาพตัวอย่างชิ้นงานที่สร้างจากเครื่องพิมพ์สามมิติ ทั้งแบบส�ำเร็จในชิ้นเดียว
และแบบหลายชิ้นส่วนน�ำมาประกอบกันเป็นงานที่ซับซ้อนขึ้น
Laminated Object Manufacturing (LOM) เป็น เลเซอร์ ให้ได้ขนาดรูปร่างตามแบบที่ต้องการในแต่ละชั้น ท�ำให้
เทคนิคการขึ้นรูปชิ้นงานจากแผ่นวัสดุบางๆ เช่น PVC โลหะ โดยรวมแล้ว LOM จะมีต้นทุนการผลิตที่ต�่ำกว่าแบบอื่นๆ
กระดาษ และไม้ ซ้อนกันขึน้ มา ยึดติดด้วยกาว แล้วท�ำการตัดด้วย

การขึ้นรูปชิ้นงานของ LOM ภาพโดย CustomPartNet

ภาพซ้าย: เครื่อง Mcor Matrix ที่พิมพ์สามมิติ
แบบ LOM ที่ ส ามารถขึ้ น รู ป ชิ้ น งานได้ จ าก
กระดาษ A4 มาตรฐาน
ภาพขวา: ชิ้นงานที่ขึ้นรูปจากเทคโนโลยี LOM
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ประโยชน์จากการพิมพ์วัตถุสามมิติ
ด้วยคุณสมบัติเด่นในด้านของการผลิตชิ้นงานได้อย่าง
รวดเร็ว และใช้วัตถุดิบเฉพาะที่ขึ้นรูปตามจริง ไม่มีส่วนที่ต้องตัด
แต่ง เจาะ เจียระไน หรือท�ำแม่พมิ พ์หล่อแบบให้ยงุ่ ยาก ท�ำให้ชว่ ย
ประหยัดต้นทุนและระยะเวลามากกว่า เมื่อเทียบกับการผลิตใน
แบบเดิมๆ อีกทั้งยังสามารถสร้างเพียงชิ้นเดียว หรือในขนาดเล็ก
เท่าใดก็ได้ตามแบบที่เราต้องการ โดยไม่มีข้อจ�ำกัดเหมือนกรณีที่
อาจต้องจ้างโรงงานผลิต

สามารถพิมพ์อาหารได้ ซึ่งใน
ขณะนี้ ส ามารถผลิ ต จากกระหล�่ำดอก ถั่ว เนื้อไก่ เนื้อหมู มัน
ฝรั่ ง และพาสตา โดยยั ง คง
รสชาติไว้เหมือนเดิม ส่วนหน้าตา
ความสวยงามก็ แ ล้ ว แต่ ก าร
ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์

นอกจากอาหารแล้ว ช็อกโกแลตก็สามารถพิมพ์ได้ด้วย
3D Systems ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์สามมิติชั้นน�ำของโลก ได้ร่วมกับ
การต่อยอดเทคโนโลยีสู่อนาคต
บริษัทผลิตช็อกโกแลตชื่อดังอย่าง Hershey ร่วมกันพัฒนา
เครื่องพิมพ์ช็อกโกแลตขึ้น ในชื่อ CocoJet ซึ่งมีหลักการพิมพ์
เราสามารถสัง่ พิมพ์วตั ถุสามมิตจิ ากพลาสติก โลหะ เซรา- คล้ายกับ FDM ด้วยการฉีดช็อกโกแลตขึ้นมาเป็นชั้นๆ และแข็ง
มิก ยาง หรือวัสดุในทางอุตสาหกรรมได้แทบทุกชนิด มีการผลิต ตัวอย่างรวดเร็ว
เป็นชิ้นส่วนต่างๆ น�ำมาประกอบกันเป็นบ้าน รถยนต์ เครื่อง
ประดับ รวมไปถึงการผลิตสินค้าทีม่ ดี ไี ซน์ซบั ซ้อน และในปัจจุบนั
มีการพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ในวงการแพทย์ เพื่อสร้างชิ้นส่วน
อวัยวะเทียม เช่น การพิมพ์ใบหูเทียมขึ้นมาให้จำ� เพาะเหมาะกับ
ผู้ป่วย หรือชิ้นส่วนทดแทนกระดูกขึ้นรูปจากเซรามิก และมีการ
วิจัยไปถึงการสร้างเนื้อเยื่อ ผิวหนัง และหลอดเลือดเทียม

นักวิศกรรมชีวภาพจากมหาวิทยาลัย Cornell สร้าง
ใบหูเทียมจากเครื่องพิมพ์สามมิติ เพื่อช่วยเด็กที่มีความ
ผิดปกติจากโรคใบหูเล็กแต่กำ� เนิด (Microtia)
ในประเทศเยอรมนี มีการประยุกต์การพิมพ์สามมิตมิ าใช้
พิมพ์อาหาร สามารถรับประทานได้ ในโครงการ SmoothFood
มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยผู้ที่มีปัญหากลืนล�ำบาก ด้วยการพัฒนา
FootJet 3D printer และส่วนผสมพิเศษจาก Biozoon ท�ำให้
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ช็อกโกแลตที่พิมพ์จาก
เครื่องพิมพ์ CocoJet

นวัตกรรมใหม่ของการสร้างชิ้นงานสามมิติขึ้นเองในบ้าน
ง่ า ยๆ ยั ง มาในรู ป แบบของการวาดด้ ว ยปากกาได้ อี ก ด้ ว ย
3Doodler คือ ปากกาทีส่ ามารถใช้วาดเส้นจากพลาสติกเหลวขึน้
รูปสามมิตไิ ด้บนอากาศด้วยฝีมอื ของเราเอง ซึง่ เปิดตัวครัง้ แรกใน
ปี ค.ศ. 2013 และล่าสุดได้เปิดตัวรุ่นใหม่เวอร์ชัน 2 แล้วในปีนี้
เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิตนิ ี้ แม้จะสามารถเป็นเครือ่ งมือ
ในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดูมีแต่ประโยชน์กับเรา ทว่าก็อาจจะ
เป็นดาบสองคมจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์ของมนุษย์ได้เช่นกัน
เช่น อาจพิมพ์แบบประกอบเป็นอาวุธขึ้นมาได้ง่ายๆ ดังนั้น เมื่อ
เราใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์ผลงานแล้ว มนุษย์เราก็ควรใช้
เทคโนโลยีไปในทางสร้างสรรค์ด้วย แล้วคอยติดตามกันต่อไปว่า
เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิตจิ ะเข้ามาใกล้ชดิ กับเราได้มากขึน้ เพียง
ใด
ปากกา 3Doodler 2.0
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ดร. นฤมล รื่นไวย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ต�ำบลคลองห้า
อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ค�ำว่า climate change ได้มีการบัญญัติศัพท์ในภาษาไทยว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่ ง
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ค�ำจ�ำกัดความไว้ คือ “การเกิดภาวะ
โลกร้อนท�ำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของบรรยากาศและพื้นผิวโลก (พื้นดินและมหาสมุ ทร) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ
มีนัยส�ำคัญอย่างยิ่งต่อระบบภูมิอากาศของโลก ซึ่ งท�ำให้เกิด “ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ (climate
variability)” หรือเหตุการณ์ “สภาพอากาศรุ นแรง (extreme weather events)” ตลอดจนน�ำไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงของอุ ณหภูมิเฉลี่ย ลม หรือปริมาณน�้ำฝน (รวมถึงหิมะและลูกเห็บ)”
สาเหตุ ข องการเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ในเบื้องต้นนั้น เกิดจากสิ่งใด ยังหาสาเหตุที่แน่ชัด
ไม่ได้ แต่เมื่อผ่านมาระยะหนึ่ง นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า สภาวะเช่นนี้ เกิดจาก
การทีส่ ภาพอากาศอุน่ ขึน้ โดยน�ำ้ มือมนุษย์
โดยเฉพาะจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ดังเช่น องค์กรต่างๆ ได้แสดงความเห็น ต้องมีการแก้ไขโดยด่วน มนุษยชาติ คือ
ดังต่อไปนี้
ตัวการหลักทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพภูมิอากาศนี้มากว่า 50 ปีแล้ว
สหภาพธรณีฟสิ กิ ส์อเมริกนั (American และการที่สังคมออกมาเคลื่อนไหวร่วมกัน
Geo-physical Union)
จะช่วยลดผลกระทบในทางลบได้แน่นอน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ค.ศ. 2013)
ของโลกเป็นสิ่งที่เกิดจากมนุษย์ และจะ
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ภูมิอากาศ เกิดจากน�้ำมือของมนุษยชาติ
แล้วในตอนนี้ และจะยิ่งเป็นภัยคุกคามต่อ
สังคมมากขึ้น (2006)

สมาคมการแพทย์อเมริกัน (American
Medical Association)
สมาคมการแพทย์อเมริกันให้การ
สนั บ สนุ น การค้ น พบของรั ฐ บาลแต่ ล ะ
ประเทศ ในเรื่ อ งของการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศตามรายงานการประเมิน
ผลฉบับที่ 4 และเห็นพ้องต้องกันว่าโลก
ประสบกับภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเช่นนี้ เป็นเพราะมนุษย์มีส่วน
ท�ำให้เกิดขึ้น (ค.ศ. 2013)
ส ม า ค ม อุ ตุ นิ ย ม วิ ท ย า อ เ ม ริ กั น
(American Meteorological Society)
เห็ น ได้ ชั ด เจนจากหลั ก ฐานทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ว ่ า สาเหตุ ห ลั ก ของการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศอย่าง
รวดเร็ ว ในช่ ว งห้ า สิ บ ปี ที่ ผ ่ า นมา เกิ ด
จากน�้ำมือของมนุษย์ ที่ท�ำให้ก๊าซเรือน
กระจกเพิ่ ม ขึ้ น ในบรรยากาศ รวมทั้ ง
คาร์ บ อนไดออกไซด์ คลอโรฟลู โ อโรคาร์บอน (CFC) มีเทน และไนตรัสออกไซด์
(ค.ศ. 2012)

สมาคมธรณี วิ ท ยาแห่ ง สหรั ฐ อเมริ ก า
(The Geological Society of America)
สมาคมธรณี วิ ท ยาแห่ ง สหรั ฐ
อเมริกา เห็นพ้องกับผลการประเมินของ
สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (The National
Academies of Science 2005) สภา
วิจัยแห่งชาติ (The National Research
Council 2006) และที่ ประชุ มรั ฐสภา
นานาประเทศว่ า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ (The Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) 2007) ที่ว่า สภาพภูมิอากาศของ
โลกร้อนขึ้น และส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะ
กิจกรรมของมนุษย์ (มาจากการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกเป็นหลัก) นับตั้งแต่ช่วงกลาง
ทศวรรษ 1900 เป็นต้นมา (2010)
สมาคมอเมริกันเพื่อความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ (American Association
for the Advancement of Science)
หลั ก ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ เ ห็ น
ได้ ชั ด เจน การเปลี่ ย นแปลงสภาพทาง
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สมาคมเคมีอเมริกัน (American Chemical Society)
การประเมินผลอย่างกว้างขวางที่
ได้กระท�ำกันเกีย่ วกับอนาคตของสภาพภูม-ิ
อากาศได้ชใี้ ห้เห็นว่า การเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศได้เกิดขึน้ จริง อันเนือ่ งมาจากการ
ปล่อยก๊าซที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
และเป็นปัญหาที่หนักขึ้นเรื่อยๆ (2004)
ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ มีผลต่อ
สิง่ แวดล้อมในโลกอย่างเห็นได้ชดั ทีเ่ ห็นได้
อย่างชัดเจน เช่น เกิดการหดตัวของธารน�ำ้ แข็ง น�ำ้ แข็งทีอ่ ยูใ่ นแม่นำ�้ และทะเลสาบ
แตกหัก การเติบโตออกดอกผลของพืช
เปลี่ยนช่วงเวลา และต้นไม้ออกดอกเร็ว
ขึ้น ดังนั้น ในปัจจุบัน จึงเกิดสภาวะการ
เปลี่ยนแปลง เช่น การสูญเสียน�้ำแข็งใน
ทะเล ระดับน�้ำทะเลสูงขึ้น และเกิดคลื่น
ความร้อน (heat wave) แรงขึ้น จากการ
ศึกษาวิจัยในสหรัฐอเมริกา (NASA 2015)
ระบุว่า ภาวะโลกร้อนยิ่งนับวันยิ่งก่อให้
เกิ ด ความเสี ย หายโดยรวมมากขึ้ น ทุ ก ที
รายงานของ NASA คือ Third National
Climate Assessment Report 2 โดย
โครงการ U.S. Global Change Research
Program ได้กล่าวถึงลักษณะที่เกิดขึ้นใน
แต่ละภูมิภาค ดังนี้ คือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิด
คลื่ น ความร้ อ น ฝนตกหนั ก ระดั บ น�้ ำ
ทะเลสูงขึ้น จนเกิดภาวะภัยคุกคามกับ
สิ่ ง มี ชี วิ ต ในภู มิ ภ าคนี้ ต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน สภาพการท�ำ
เกษตรกรรม การประมง และระบบนิเวศ
หลายๆ รัฐและเมืองใหญ่ เริ่มมีการน�ำ
ภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้
ในแผนพัฒนา
ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ เวลาน�ำ้ -
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ขึ้น น�ำ้ ลงเปลี่ยนแปลง ท�ำให้เกิดปริมาณ
น�้ ำ ที่ ล ดลงไม่ เ พี ย งพอต่ อ ปริ ม าณความ
ต้องการ ระดับน�้ำทะเลสูงขึ้น เกิดการสึก
กร่อน น�้ำท่วม ท�ำให้เกิดความเสี่ยงต่อ
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ น�้ำทะเลมีค่ากรด
มากขึ้น ท�ำให้เกิดภาวะคุกคาม เกิดไฟป่า
การแพร่ระบาดของแมลง โรคพืช ท�ำให้
เกิดพืชล้มตายเป็นจ�ำนวนมาก
ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ระดับน�้ำ
ทะเลเพิม่ สูงขึน้ แบบแผ่กระจายกว้าง และ
ท�ำให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม ความร้อนที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
จะส่งผลกับสุขภาพ พลังงาน เกษตรกรรม
ปริมาณน�้ำเพื่อบริโภคที่ลดลงก่อให้เกิด
ปัญหากับภูมิภาคนี้
ภาคกลางด้านตะวันตก เกิด
คลื่นความร้อนสูงสุด ฝนตกหนัก น�้ำท่วม
ท�ำให้มีผลต่อโครงสร้างพื้นฐาน สุขภาพ
เกษตรกรรม ป่าไม้ การคมนาคมขนส่ง
คุณภาพอากาศและน�้ำ ท�ำให้เกิดภาวะ
เสี่ยงต่อทะเลสาบ Great Lakes
ภาคตะวันตกเฉียงใต้ ความร้อน
เพิม่ ขึน้ เกิดภาวะแห้งแล้ง การแพร่ระบาด
ของแมลง เกิดไฟป่ามากขึ้น น�้ำบริโภค

ขาดแคลน ท�ำให้เกิดการขาดน�้ำในภาค
การเกษตร เกิดผลกระทบด้านสุขภาพของ
คนเมืองอันเนื่องมาจากความร้อน เกิดน�้ำ
ท่วม การสึกกร่อนแถบพื้นที่ชายฝั่งทะเล
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
นี้ ท�ำให้เกิดอิทธิพลกับระบบนิเวศวิทยา
ยกตัวอย่าง เช่น อากาศที่ร้อนหรือหนาว
ขึ้นท�ำให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นของสัตว์
หลายชนิด ไปอยู่ในที่ที่อุณหภูมิเหมาะสมเพื่อความอยู่รอดของตัวเอง ในท�ำนอง
เดียวกัน เมื่อระดับน�้ำทะเลสูงขึ้น ก็ท�ำให้
น�้ำเค็มไหลเข้าไปสู่แหล่งน�้ำจืด และท�ำให้
สัตว์หรือพืชหลายชนิดต้องอพยพย้ายถิ่น
หรือตายจากไป ท�ำให้เกิดนักล่าหรือเหยื่อ
ที่มีผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหาร
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มิได้มีผลต่อระบบนิเวศวิทยาและ
สัตว์ชนิดต่างๆ เท่านั้น แต่หากยังก่อให้
เกิดความเครียดในมนุษย์อีกด้วย ซึ่งโดย
มาก จะเป็นปัญหาทางการพัฒนาหรือ
เกิดความเครียดจากสภาวะแวดล้อม หรือ
ระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไป ท�ำให้เกิด
ความเครียดในการท�ำมาหากิน เช่น ระบบ
นิเวศชายฝัง่ ทีเ่ ปลีย่ นไป ท�ำให้การประมงมี
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ปัญหา เป็นต้น หรือการตัดไม้ในพื้นที่ป่า
หรืออุตสาหกรรมป่าไม้ อาจมีอุปสรรคอัน
เนื่องมาจากการสึกกร่อน ซึ่งมีผลมาจาก
ฝนตกหนัก
การเปลี่ยนแปลงทางช่วงเวลาของวงจร
ชีวิต
สั ต ว์ แ ละพื ช หลายชนิ ด จะได้ รั บ
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ท�ำให้ต้องเกิดการอพยพโยก
ย้ า ย ระยะเวลาในการติ ด ดอกออกผล
หรื อ ในการผสมพั น ธุ ์ เ ปลี่ ย นแปลงไป
อากาศที่อุ่นขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นก
อพยพ 28 ชนิด สร้างรังเร็วขึ้นกว่าปกติใน
สหรัฐอเมริกา หรือหลังจากอพยพ มีการ
กลับคืนถิน่ เร็วขึน้ รวมทัง้ ผีเสือ้ อีก 23 ชนิด
เช่นเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ จะมี
ผลต่อความคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาใน
การอพยพย้ายถิ่น การขยายพันธุ์ ความ
พอเพียงของอาหาร ท�ำให้ปริมาณการ
เติบโตและการรอดชีวิตของพืชและสัตว์
ลดลงเนื่องจากอาหารมีไม่พอกับสัตว์ย้าย
ถิ่นที่ย้ายไปก่อนก�ำหนด
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การเปลี่ ย นแปลงของสภาพการด� ำ รง
ชีวิตในธรรมชาติ
เมื่อสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
ผลกระทบที่พืชและสัตว์ได้รับ คือ การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่
ใช้ด�ำรงชีวิต ยกตัวอย่าง เช่น เมื่ออุณหภูมิ
เพิ่มสูงขึ้น ก็ท�ำให้สภาพแวดล้อมในพื้นที่
ของอเมริกาเหนือมีความอุน่ ขึน้ ท�ำให้สตั ว์
หลายๆ ชนิดอพยพไปทางเหนือมากขึ้น
นั่นหมายถึงว่า สัตว์และพืชบางชนิดจะมี
ปริมาณการแพร่ขยายพันธุ์มากขึ้น ขณะ
ที่บางชนิดอาจลดลง แหล่งที่อยู่อาศัยบาง
แห่ง อาจมีพืชและสัตว์อยู่กันในปริมาณ
หนาแน่น และเกิดภาวะแข่งขันกันเพื่อ
การอยู ่ ร อดสู ง ขึ้ น อาจท� ำ ให้ บ างชนิ ด
กลายพันธุ์ หรือสูญพันธุ์ได้ ขณะนี้ ได้เกิด
ปรากฏการณ์ เช่น การขยายตัวของป่า
ตอนเหนือ (boreal) เข้าไปในพื้นที่ของ
ป่าทุนดรา (tundra) ท�ำให้พืชและสัตว์
หลายชนิดทีต่ อ้ งอาศัยสภาพแวดล้อมแบบ
ทุนดราลดจ�ำนวนลง นอกจากนั้น ยังมี
ป่าอีกหลายประเภทที่มีทั้งการขยายพื้นที่
และลดพื้ น ที่ อีก ทั้งแม่น�้ำ ล� ำ คลองก็มี
ความอุน่ ขึน้ ท�ำให้ปลาทีอ่ าศัยอยูใ่ นน�ำ้ อุน่

เจริญแพร่พันธุ์มากขึ้นในแหล่งน�้ำที่เคย
เป็นที่อาศัยของปลาน�้ำเย็น ปรากฏการณ์
เช่ น นี้ ท� ำ ให้ ป ลาน�้ ำ เย็ น ลดจ� ำ นวนลง
เนื่องจากขาดพื้นที่อาศัย ท�ำให้มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ รวมทั้งการท�ำมาหากิน
เช่น การประมงและการล่าสัตว์

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจะท� ำ ให้ น�้ ำ แข็ ง ในทะเลละลาย
มากขึ้น และท�ำให้แพลงก์ตอนพืชและ
แพลงก์ตอนสัตว์ลดปริมาณลง ส่งผลกระทบต่อๆ กันไป จนถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ซึ่งมีมนุษย์รวมอยู่ด้วย

การขาดช่วงของสายใยอาหาร (Food
Web Disruptions)
พ ลั ง ง า น จ า ก แ ส ง อ า ทิ ต ย ์
และคาร์ บ อนไดออกไซด์ จะถู ก ใช้ ใ น
การสั ง เคราะห์ แ สงโดยแพลงก์ ต อนพื ช
(phytoplankton) ซึง่ จะกลายเป็นอาหาร
ของแพลงก์ตอนสัตว์ (zooplankton) และ
อีกส่วนหนึ่งจะกลายเป็นตะกอนอินทรีย์
ทับถมเป็นอาหารของสัตว์ทะเลขนาดเล็ก
จากนั้น ปลาก็จะมากินสัตว์ทะเลและ
แพงก์ตอนสัตว์พวกนี้ โดยทีส่ ตั ว์ทะเลอืน่ ๆ
ที่ตัวใหญ่กว่า เช่น แมวน�้ำ จะมากินปลา
ต่อๆ กันไป จนกระทั่งถึงสัตว์บก เช่น หมี
ขั้วโลก หรือมนุษย์ จะเห็นว่า ถ้าสายใย
อาหารนีถ้ กู ตัดตอนในช่วงใดช่วงหนึง่ ก็จะ
มีผลกระทบต่อช่วงอื่นๆ ไปด้วย ท�ำให้เกิด
ความเสียหายในวงที่กว้างขึ้น

การสูญเสียของระบบนิเวศแบบถาวร
ในบางกรณี ระบบนิ เ วศอาจได้
รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศ ท� ำ ให้ เ กิ ด การสู ญ เสี ย แบบ
ถาวร ที่เรียกว่า Threshold effects นั่น
คือ ไม่สามารถกอบกู้คืนได้ เพราะผ่าน
พ้นมาจนเกินจะเยียวยา ยกตัวอย่าง เช่น
พื้นที่ Prairie Pothole Region ทางภาค
กลางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็น
พื้ น ที่ ก ว้ า งใหญ่ ประกอบไปด้ ว ยทะเล
สาบเล็ ก ๆ ตื้ น ๆ หลายแห่ ง หรื อ เรี ย ก
กันว่า “playa lakes” ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่
อาศัยของนกน�้ำ รวมทั้งเป็นที่วางไข่ ต่อ
มา เมื่อทะเลสาบในบริเวณนี้แห้งลง เกิด
ภาวะแห้งแล้ง ท�ำให้นกน�้ำไร้พื้นที่ในการ
วางไข่และอยู่อาศัย ท�ำให้มีผลกระทบต่อ
ปริมาณประชากรของนกที่ลดลงไป หรือ
ในท้องทะเลที่มีปะการัง น�้ำที่อุ่นขึ้นจะ
ท�ำให้ปะการังเกิดความเครียดขับจุลนิ ทรีย์
ที่ อ ยู ่ ใ นเนื้ อ เยื่ อ ออกมา ซึ่ ง จุ ลิ น ทรี ย ์ นี้
เปรี ย บเสมื อ นตั ว บ่ ง ชี้ สุ ข ภาพอั น ดี ข อง
ปะการัง เมื่อถูกขับออกมา นั่นแสดงว่า
ปะการังอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ซึ่งเรียก
ปรากฏการณ์นี้ว่า การฟอกสีของปะการัง
(coral bleaching) การฟอกสีและการ
ตายของปะการัง เมื่อเกิดขึ้นแล้ว เป็นการ
ยากที่จะกอบกู้ปะการังกลับคืนมา
การเกิดของแบคทีเรียก่อโรค (pathogens) ปรสิต และเชื้อโรคต่างๆ
เมื่ อ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การแพร่ระบาดของแบคทีเรีย
ปรสิต และเชื้อโรคต่างๆ จะมีโอกาสสูง
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ขึ้ น และจะมี ผ ลกระทบต่ อ ชี วิ ต มนุ ษ ย์
เป็นอย่างมาก นอกจากนั้น ยังมีผลกระทบต่อด้านเกษตรกรรมและการประมง
ยกตั ว อย่ า ง เช่ น ปรสิ ต ในหอยนางรม
(Perkinsusmarinus) ที่แพร่ระบาดและ
ท�ำให้หอยนางรมตายเป็นจ�ำนวนมาก การ
แพร่ระบาดนี้ กินระยะครอบคลุมกว่า 310
ไมล์ ซึง่ เป็นผลร้ายต่อแหล่งอาหารของโลก

แมวน�้ำ หรือปลาแซลมอน
จากสภาพการเปลี่ยนแปลงทาง
ภูมิอากาศที่เกิดขึ้นนี้ สิ่งที่มนุษยชาติต้อง
ตระหนัก และพึงกระท�ำในปัจจุบัน คือ
การด�ำเนินการในทุกวิถีทางเพื่อแก้หรือ
บรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น ปัจจัยแวดล้อม
ที่มนุษย์จะต้องให้ความส�ำคัญในการแก้
ปัญหา คือ

โอกาสเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
จากที่ ไ ด้ ก ล่ า วไปแล้ ว ว่ า การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ท�ำให้
มีผลต่อการท�ำลายแหล่งที่อยู่อาศัยตาม
ธรรมชาติ ก่อให้เกิดมลภาวะ จึงเป็นโอกาส
เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์และพืชทั้ง
หลาย ซึ่งปัจจุบัน โอกาสเสี่ยงนี้มากถึง
20-30% ตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตที่มีโอกาส
เสี่ยงสูงต่อการสูญพันธุ์ เช่น สัตว์ที่อาศัย
อยู่บนภูเขา หรือสัตว์ที่อยู่ในทะเล จ�ำพวก

การจัดการน�้ำ
การที่ น�้ ำ แข็ ง ขั้ ว โลกละลาย จะ
ท�ำให้เกิดผลเสียร้ายแรง อันเนื่องมาจาก
ความแห้งแล้ง ดังนั้น จึงจ�ำเป็นจะต้องมี
การจัดระบบน�้ำ การไหลของล�ำน�้ำ หรือ
ทางเดินน�้ำต่างๆ รวมทั้งระบบการกักเก็บ
น�้ำบนที่สูงที่เกิดจากหิมะละลาย เพื่อน�ำ
ไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร หรือเพื่อ
รองรับความแห้งแล้งทีอ่ าจเกิดขึน้ ในพืน้ ที่
ต่างๆ รวมทั้งรักษาระบบนิเวศให้คงเดิม
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การจัดการพืช
การจัดการพืช หมายรวมถึงระบบ
นิเวศของป่าและพืชพรรณต่างๆ ทั้งในแง่
ของการปลูกและการตัด ทั้งนี้ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจะต้องท�ำการวิเคราะห์ระบบ
นิเวศในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งสังเกตดู
ความเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มการเจริญ
เติบโตของพืชแต่ละชนิด เพื่อการปลูก
ทดแทนส�ำหรับพืชที่มีแนวโน้มว่าจะลด
ปริมาณลง หรืออาจสูญพันธุ์ หรืออาจจะ
ต้องมีการตัด ก�ำจัดพืชในระบบนิเวศหนึ่ง
ที่ รุ ก ล�้ ำ พื้ น ที่ ข องพื ช ในอี ก ระบบหนึ่ ง ใน
ปริมาณที่มากเกินไป จนเป็นภัยคุกคาม
กับพืชในท้องถิ่นเดิม อย่างไรก็ตาม การ
รุกล�้ำของพืชนี้ ส่วนใหญ่มักเกิดจากการ
กสิกรรมของมนุษย์ กิจกรรมในการใช้ทดี่ นิ
ซึง่ เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งระมัดระวังและควบคุมเช่น
กัน ทางแก้ประการหนึ่งที่สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม คือ การน�ำพืชแปลกถิ่นนี้
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ไปวิจัยท�ำเป็นพลังงานจากพืช (biofuel)
ซึ่งจะท�ำให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจาก
พืช ขณะเดียวกันก็สามารถรักษาระบบ
นิเวศไว้ได้
ปัญหาอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการพืช คือ การแพร่ระบาดของ
แมลงและการเกิดไฟป่าที่สามารถท�ำลาย
ระบบนิเวศ หรือท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ได้ เช่น ป่าบางลง หรือการน�ำพื้นที่ป่าไป
ท�ำพืน้ ทีเ่ พาะปลูก ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องแก้
ปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การเจริญ
เติบโตของป่าเป็นไปตามระบบนิเวศอย่าง
ทีค่ วรจะเป็นหรือมีการจัดการวางแผนเพือ่
การน�ำไม้บางประเภทไปใช้ประโยชน์ใน
ทางพลังงาน เช่น การผลิตน�้ำมันจากพืช

หรือการผลิตเซลลูโลซิกเอทานอล เป็นต้น
ประเด็ น การจั ด การด้ า นพื ช ที่
ต้องค�ำนึงอีกประการหนึ่ง คือ การสร้าง
ถนน การขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคต่างๆ อาจท� ำให้เกิดผล
กระทบทั้งต่อการลด-เพิ่มของจ�ำนวนพืช
และสัตว์ป่า (wildlife species)
การจัดการเพื่อการฟื ้นตัวอย่าง
รวดเร็ว
จากงานวิ จั ย ด้ า นนิ เ วศวิ ท ยา
เกี่ยวกับระบบนิเวศหลายงาน ได้มีการ
กล่าวไว้ว่า การแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ
เปลีย่ นแปลง ไม่สามารถกระท�ำในลักษณะ
เดี่ยวๆ หรือแยกส่วนได้ ตรงกันข้าม จะ
ต้องด�ำเนินการในลักษณะผนึกก�ำลังกัน

หลายฝ่าย หลายเงื่อนไข โดยเฉพาะปัจจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของมนุษย์
เช่น การจัดการด้านพื้นที่อยู่อาศัย การ
สร้างถนนหนทาง การสร้างเมือง ด้าน
สาธารณสุขและโรคภัยต่างๆ นอกจาก
นัน้ ยังมีปจั จัยในธรรมชาติ เช่น การอพยพ
ย้ายถิ่นของสัตว์ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการ
ท�ำลายสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติด้วย
น�ำ้ มือของมนุษย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าสัตว์ พืช หรือ
มนุษย์ จ�ำเป็นจะต้องมีการเรียนรูแ้ ละปรับ
ตัวกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงใน
องค์รวม อีกทัง้ ต้องมีววิ ฒ
ั นาการในแบบที่
เชือ่ มโยงกัน เอือ้ อ�ำนวยซึง่ กันและกัน เพือ่
การอยูร่ อดของสิง่ มีชวี ติ ในโลกโดยรวม

เอกสารอ้างอิง
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น�้ำนมราชสีห์... สมุนไพรไทย...ของดีท่มี ีอยู ่

ชลธิชา นิวาสประกฤติ และบุญเรียม น้อยชุมแพ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ต�ำบลคลองห้า อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
น�ำ้ นมราชสีห์ Euphorbia hirta Linn.
น�้ำนมราชสีห์ ชื่อสามัญ garden
spurge, asthma weed, snake weed,
milk weeds น�ำ้ นมราชสีห์ ชือ่ วิทยาศาสตร์
Euphorbia hirta Linn. จัดอยู่ในวงศ์
EUPHORBIACEAE เช่นเดียวกับน�้ำนม
ราชสีห์เล็ก โคคลาน ไคร้นำ�้ พังคี เจตพังคี
เปล้าน้อย เปล้าใหญ่ ละหุง่ ลูกใต้ใบ ลูกเขย
ตายแม่ยายท�ำศพ โลดทะนงแดง สบู่ด�ำ
และสบู ่ แ ดง (เที่ ย งบู ร ณธรรม 2531;
บุญยะประภัทรและโชคชัยเจริญพร 2541
และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2553)
สมุนไพรน�้ำนมราชสีห์ ยังมีชื่อ
ท้องถิ่นอื่นๆ อีก เช่น น�้ำนมราชสีห์ใหญ่
นมราชสีห์เล็ก ผักโขมแดง (ภาคกลาง)
หญ้าน�้ำหมึก (ภาคเหนือ ไทลื้อ) หญ้าหลังอึ่ ง (เงี้ ย ว-แม่ ฮ ่ อ งสอน) ตะกราเหมาะ
(กะเหรี่ยงแดง) บัดอะตอน (ปะหล่อง) ไต่ปวยเอีย่ งเช่า ปวยเอีย้ ง (จีน) เป็นต้น (เทีย่ งบูรณธรรม 2531; บุญยะประภัทรและ

โชคชัยเจริญพร 2541 และองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ 2553) และเชื่ อ ว่ า มี ถิ่ น
ก�ำเนิดอยู่ในอเมริกากลาง โดยมีเขตการก
ระจายพันธุ์กว้าง พบได้ทั่วไปในเขตร้อน
และกึ่งเขตร้อนทั่วโลก
ส�ำหรับในประเทศไทยสามารถพบ
ได้ทุกภาค โดยมักขึ้นตามที่รกร้าง ชายป่า
ท้องนา ในบริเวณที่มีแสงแดดจัด และใน
พื้ น ที่ โ ล่ ง จนถึ ง ระดั บ ความสู ง ประมาณ
1,200 เมตร
ลักษณะของน�้ำนมราชสีห์
ต้น น�้ำนมราชสีห์ จัดเป็นพืช
ล้มลุกขนาดเล็กมีอายุเพียงปีเดียว มักพบ
ขึ้นได้เองตามริมทาง ข้างถนนและตามที่
รกร้างทั่วไป ล�ำต้นมีความยาวประมาณ
15-40 เซนติเมตร ลักษณะของล�ำต้นมี
ขนาดเล็กแตกกิง่ ก้านสาขาจากโคนต้นใกล้
ดินตัง้ ขึน้ เลือ้ ยแผ่ออกไปตามผิวดิน ชูสว่ น
ยอดตั้งขึ้น ล�ำต้นและก้านมีสีแดงเรื่อๆ
และมีขนสีน�้ำตาลปกคลุม มีน�้ำยางสีขาว
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คล้ายน�้ำนมไหลซึมหากน�ำมาหักก้านหรือ
เกิดบาดแผล ซึ่งเป็นที่มาของชื่อน�้ำนม
ราชสี ห ์ (บุ ญ ยะประภั ท รและโชคชั ย
เจริญพร 2541)
ใบ น�้ำนมราชสีห์ ใบเป็นใบเดี่ยว
ออกเรี ย งเป็ น คู ่ ต รงข้ า มกั น ไม่ มี หู ใ บ
ลักษณะของใบเป็นรูปรี รูปไข่ รูปขอบขนาน หรือรูปรีแกมข้าวหลามตัดเบี้ยวเล็กน้อย ใบมีความกว้างประมาณ 0.25-2.5
เซนติ เ มตร และยาวประมาณ 1-4
เซนติเมตร ปลายใบแหลมสั้น ส่วนฐานใบ
สอบเบี้ยวเล็กน้อย ส่วนขอบใบเป็นหยัก
เล็กแบบฟันเลื่อย สามารถมองเห็นเส้นใบ
มีเส้นใบออกจากโคนประมาณ 3-5 เส้น ใน
แต่ละข้าง ทีก่ ลางใบจะมีจดุ สีมว่ งแดง ส่วน
ด้านท้องใบมีขนสีน�้ำตาลอมเหลือง ส่วนหู
ใบเป็ น รู ปสามเหลี่ ย ม ยาวประมาณ 1
มิลลิเมตร และก้านใบยาวประมาณ 1-3
มิลลิเมตร สีคล้ายกับล�ำต้น (บุญยะประภัทรและโชคชัยเจริญพร 2541; สุชา-

ท่องโลกสมุนไพร
วรรณ ม.ป.ป. และส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชี ว ภาพ (องค์ ก ารมหาชน) 2557
ดอก น�้ำนมราชสีห์ ดอกออก
เป็นช่อบริเวณง่ามใบ มี 1-6 ช่อ เป็นช่อสี
เขียวอมม่วงแดง ที่โคนหรือปลายใบ ดอก
ย่อยจับกลุ่มแน่นเป็นกระจุกกลมๆ ในช่อ
หนึ่ ง ๆ รู ป ทรงกลม มี ข นาดเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร เป็น
สีชมพู มีใบประดับเป็นรูปถ้วยสีเขียว ไม่มี
กลีบเลีย้ งและกลีบดอก เมือ่ แก่จะห้อยเป็น
2 ตอน ส่วนที่ห้อยเป็นรูปทรงกลมมีร่อง
แบ่งเป็น 4 พู มีขนละเอียดปกคลุม และมี
ต่อมก้านสีม่วงเล็กๆ 4 อัน เกสรเพศผู้ 5
อั น อั บ เรณู สี เ หลื อ ง รั ง ไข่ รู ป กลมแกม
สามเหลีย่ ม ก้านรังไข่ 3 พู มีกา้ นสัน้ ๆ ก้าน
เกสรอยู ่ 3 อั น ยอดเกสรมี ค วามยาว
ประมาณ 0.3 มิลลิเมตร ปลายแยกเป็น
2 แฉกตื้ น ๆ และสามารถออกดอก
ได้ตลอดทัง้ ปี (บุญยะประภัทรและโชคชัย
เจริ ญ พร 2541; สุ ช าวรรณ ม.ป.ป.
และส� ำ นั ก งานพั ฒ นาเศรษฐกิ จ จากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน) 2557

ผล น�้ำนมราชสีห์ ผลมีลักษณะกลมแกม
รูปสามเหลี่ยม หรือแบบแคปซูล มี 3 พู มี
ความยาวประมาณ 1.5 มิลลิเมตร มีขนสัน้
นุ่ม และมีรอยแยก 3 รอย ส่วนก้านผลมี
ความยาวประมาณ 0.5 มิลลิเมตร ผลแห้ง
แล้วจะแตก เมล็ดมี 1 เมล็ด ในแต่ละซีก
เมล็ดมีขนาดเล็กผิวเรียบสีน�้ำตาลแก่หรือ
สีแดง ลักษณะเป็นรูปรีและเป็นเหลีย่ มเล็ก
น้อย มีความยาวประมาณ 0.7 มิลลิเมตร
(บุ ญ ยะประภั ท รและโชคชั ย เจริ ญ พร
2541และสุชาวรรณ ม.ป.ป.)

การขยายพันธุ์ ในธรรมชาติ
น�้ำนมราชสีห์ขยายพันธุ์โดยเมล็ด การ
ปลูกใช้เมล็ดปลูก และใช้กิ่งปักช�ำ ขึ้นได้
ในดินทุกชนิด
สรรพคุณทางยา
การน�ำมาใช้ประโยชน์: ทั้งต้นสด ต้น
แห้งและยาง
ทั้ ง ต้ น แห้ ง และต้ น สด ดั บ ร้ อ น
แก้พิษ ขับน�้ำนม แก้ชื้น ผดผื่นคัน ล�ำไส้
อักเสบเฉียบพลัน บิดจากแบคทีเรีย หนองใน
ปัสสาวะเป็นเลือด ฝีในปอด ฝีที่เต้านม ฝี
พิษบวมแดง ขาเป็นกลาก เน่าเปื่อย บ�ำรุง
ก�ำลัง ช่วยดับร้อน แก้พิษ แก้ชื้น สงบ
ประสาทและช่วยท�ำให้นอนหลับได้สนิท
ช่วยแก้ไข้มาลาเรีย (บุญยะประภัทรและ
โชคชัยเจริญพร 2541 และมูลนิธหิ มอชาว
บ้าน 2523) ช่วยแก้อาการไอ ช่วยแก้หืด
แก้หดื ไอ หายใจขัด เนือ่ งจากหืด ช่วยแก้อาการ
แพ้อากาศ ช่วยแก้หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
ช่วยแก้อาการท้องเสียเรือ้ รัง บิด แก้ไข้จบั สัน่
ริ ด สี ด วงทวาร หู น�้ ำ หนวก (สุ ช าวรรณ
ม.ป.ป. และมูลนิธหิ มอชาวบ้าน 2523) ช่วย
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Euphorbia hirta Linn.
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แก้ล�ำไส้อักเสบเฉียบพลัน ช่วยแก้อาการ
ท้องผูก ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ น�ำทั้งต้นมา
ต้มกับน�ำ้ ดืม่ รับประทาน (มูลนิธหิ มอชาวบ้าน
2523 และ โครงการเผยแพร่ ข ้ อ มู ล
ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
บนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง
(องค์การมหาชน 2553)
ยาง ใช้กัดหูด ตาปลา น�ำยางทา
บริเวณที่เป็นแผล (สุชาวรรณ ม.ป.ป.และ
ไทยรัฐออนไลน์ 2556) และน�ำ้ ยางจากต้น
สามารถน�ำมาใช้ทารักษาหัวสิวบนใบหน้า
ได้ (นิตยสารชีวจิต 2556)
นอกจากมี ส รรพคุ ณ ทางยาแล้ ว
ยอดอ่ อ นสามารถน� ำ มารั บ ประทานได้
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(โครงการเผยแพร่ขอ้ มูลทรัพยากรชีวภาพ
และภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง สถาบัน
วิจยั และพัฒนาทีส่ งู (องค์การมหาชน 2553)
และเมือ่ น�ำไปใช้เลีย้ งปลาหรือเป็ด จะช่วย
ท�ำให้เป็ดออกไข่ดี ส่วนปลาก็เจริญเติบโต
ได้ดี

ท่องโลกสมุนไพร
เอกสารอ้างอิง
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จตุรัสความรู้

สรุป ภาพรวมโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้
เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เ ข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น
สุภาวดี บัวบาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ต�ำบลคลองห้า
อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ส ถ า บั น วิ จั ย วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
และเทคโนโลยี แ ห่ ง ประเทศไทย (วว.)
หน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ง กั ด กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) มีเป้าหมายที่ส�ำคัญ คือ การน�ำวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ซึ่งเป็น
ปัจจัยส�ำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ สังคม ฐานความรู้ และขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ไปใช้ในการ
สนับสนุน ส่งเสริม และร่วมด�ำเนินงานกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชิงบูรณาการ
ในการขับเคลื่อนผู้ประกอบการไทยให้มี
ศักยภาพแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยใน
ส่วนของจังหวัดจันทบุรี และ วว. ได้มี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และผลงานวิจัย
และพัฒนาเพื่อพัฒนาจังหวัด” กับจังหวัด
จันทบุรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557
และได้พัฒนาความร่วมมือดังกล่าว เพื่อ
ให้เกิดประโยชน์ขึ้นจริงกับจังหวัดจันทบุรี
วว. จึงได้รว่ มด�ำเนินการ โครงการ
ที่ ป รึ ก ษาในโครงการการถ่ า ยทอด

เทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้ เพื่อยกระดับ
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เ ข้ า สู ่ ป ระชาคม
อาเซียน ภายใต้การก�ำกับของส�ำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด
จั น ทบุ รี ปี ง บประมาณ 2557 โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ โ ครงการ เพื่ อ สร้ า งความ
เข้าใจและพัฒนาผลิตภาพ (productivity)
ให้ ผู ้ ป ระกอบการที่ ป ระสบปั ญ หาจาก
สภาวะการล้นตลาดของผลไม้ของจังหวัด
จันทบุรี ได้แก่ เงาะ มังคุด และลองกอง
ที่มีราคาตกต�่ำอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำ
ทุกปี น�ำผลผลิตมาสร้างมูลค่าเพิม่ (value
added) สร้างงาน สร้างอาชีพ ยกระดับ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน โดยการ
ใช้ ผ ลงานวิ จั ย ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี รวมถึ ง การสร้ า งคุ ณ ภาพ
มาตรฐาน เพื่อชดเชยราคาต้นทุนปัจจัย
การผลิ ต ราคาปุ ๋ ย ราคาน�้ ำ มั น และ
ค่าแรงทีเ่ พิม่ ขึน้ รวมทัง้ เตรียมความพร้อม
ของผู้ประกอบการจังหวัดจันทบุรี ให้มี
ศักยภาพพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
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โดยแนวทางการด�ำเนินงานเชิงบูรณาการ
การท�ำงานระหว่างหน่วยงานราชการใน
จังหวัดจันทบุรี กับกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีการน�ำบุคลากรด้านวิจัย
และนักวิทยาศาสตร์ของกระทรวงวิทยาศาตร์ แ ละเทคโนโลยี ล งไปถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี แ ละองค์ ค วามรู ้ สู ่ วิ ส าหกิ จ
OTOP และ SMEs รวมทั้งให้หน่วยงานที่
มีความสามารถในการเพิ่มศักยภาพด้าน
การตลาด ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย และ
การสร้างธุรกิจใหม่ ได้แก่ ธนาคารภาครัฐ
บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด
ย่อม บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด และกรม
ส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศ เพื่ อ
เป็นการเสริมสร้างโอกาสในการเป็นมือ
อาชี พ ภาคการค้ า และการบริ ก ารใน
พื้นที่เป้าหมาย ต้องเน้นน�ำผลวิจัยและ
พัฒนาให้มีความสามารถเหนือคู่แข่ง เป็น
ระบบหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจชุมชน ส่ง
ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัด
จันทบุรี และระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของ
ประเทศต่อไป
อีกทั้งโครงการนี้จะตอบโจทย์ต่อ
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน SMEs และ
OTOP โดยมุ่งหวังพัฒนาอุตสาหกรรม
เ ก ษ ต ร ก ร ร ม แ ล ะ อ า ห า ร เ พื่ อ ใ ห ้
ประเทศไทยก้ า วสู ่ Thailand Food
Valley พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (value chain) ใน
เชิงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้
กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร น�ำไปสู่การ

จตุรัสความรู้
จ�ำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้อย่างแท้จริง
โดยการพัฒนาผูป้ ระกอบการแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) การถ่ายทอด
เทคโนโลยี ก ารแปรรู ป ผลผลิ ต ทางการ

เกษตร ได้แก่ เงาะ มังคุด และลองกอง ให้
แก่ผปู้ ระกอบการทีส่ นใจทีล่ งทะเบียนไว้กบั
ทางส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
จ�ำนวน 109 ราย พร้อมทัง้ มีความประสงค์

ต้องการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
การไปพัฒนาธุรกิจระหว่างวันที่ 12-16
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยมีรายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 รายละเอียดความต้องการการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ประเภท

จำ�นวน

1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป วว. ได้แก่ เงาะ มังคุด และลองกอง

15 เทคโนโลยี

2. ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำ�นวน 15 เทคโนโลยี

109 คน

3. ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์พัฒนาผลิตภัณฑ์

6 ราย

4. ผู้ประกอบการมีความประสงค์ต้องการใช้บริการระบบมาตรฐานการผลิต

4 ราย

5. ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์พัฒนาบรรจุภัณฑ์

5 ราย

(2) การคัดเลือกผู้ประกอบการ จ�ำนวน 4 เทคโนโลยี ซึ่งได้แก่ เทคโนโลยี อบแห้ง และเงาะแช่อิ่มในน�้ำเสาวรส ดัง
ต้นแบบที่ดี จังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน 2 การแปรรูปเครื่ องดื่มลองกองพร้ อมดื่ม แสดงในตารางที่ 2
ราย เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงลึก เครื่องดื่มมังคุดพร้อมดื่ม ลองกองแช่อิ่มตารางที่ 2 รายละเอียดเทคโนโลยี และผู้ประกอบการต้นแบบที่ดี จังหวัดจันทบุรี
เทคโนโลยีการแปรรูป
1. เครื่องดื่มลองกองพร้อมดื่ม

ผู้ประกอบการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านปลายคลอง
นางวัฒนา ผลาผล

นักวิจัย วว.



2. เครื่องดื่มมังคุดพร้อมดื่ม

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านปลายคลอง
นางวัฒนา ผลาผล




2. ผลิตภัณฑ์ลองกองแช่อิ่มอบแห้ง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมบ้านทิพย์
นางอังคณา สัทธาธรรม




3. ผลิตภัณฑ์เงาะแช่อิ่มในน�ำ้ เสาวรส กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมบ้านทิพย์
นางอังคณา สัทธาธรรม
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พัฒนาผลิตภัณฑ์
นางเรวดี มีสัตย์
พัฒนาบรรจุภัณฑ์
นางบุษกร ประดิษฐนิยกูล
พัฒนาผลิตภัณฑ์
นางสาวนริศา เหละดุหวิ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์
นางบุษกร ประดิษฐนิยกูล
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ดร.ปนิดา บรรจงสินศิริ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์
นางบุษกร ประดิษฐนิยกูล
พัฒนาผลิตภัณฑ์
นางจิตตา สาตร์เพ็ชร
พัฒนาบรรจุภัณฑ์
นางบุษกร ประดิษฐนิยกูล

จตุรัสความรู้
ซึ่ ง คาดว่ า การพั ฒ นาของ วว.
ดังกล่าวจะสามารถพัฒนาผู้ประกอบการ
จังหวัดจันทบุรีได้ครบทุกมิติทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
เกิดการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีอย่างยั่งยืน
ซึ่งทางส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้วาง
บทบาทการพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้
มิติทางเศรษฐกิจ เป็นการเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ มี
เสถียรภาพ และการกระจายรายได้ การ
ใช้เทคโนโลยีกบั ทรัพยากรให้คมุ้ ค่า การไม่
ท�ำลายสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณของเสีย ไม่
สร้างมลพิษที่จะกลายเป็นต้นทุนทางการ
ผลิตระยะต่อไป
มิติทางสังคม เป็นการเชื่อมโยง

ระหว่างการพัฒนาคุณภาพชีวติ และความ
มัน่ คงในการด�ำรงชีวติ การพัฒนาศักยภาพ
และการปรั บตั ว บนสั ง คมฐานการเรี ย น
รู ้ การสร้ า งค่ า นิ ย ม ภู มิ ป ั ญ ญา และ
วัฒนธรรมไทยให้เป็นภูมิคุ้มกันของสังคม
และการสร้างความเสมอภาคและการมี
ส่วนร่วม
มิตสิ ดุ ท้าย มิตสิ งิ่ แวดล้อม เป็นการ
เชื่อมโยงระหว่างการพัฒนา การสงวน
รักษา การมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี และ
การมี ส ่ ว นร่ ว มและการกระจายการใช้
ทรัพยากรของประเทศ
ว ว . จึ ง ด� ำ เ นิ น ก า ร พั ฒ น า
ผูป้ ระกอบการจังหวัดจันทบุรี พยายามขับ
เคลือ่ นน�ำงานวิจยั พัฒนา และบริการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน�ำสู่ผู้ใช้จริง

ความหมาย

ภายใต้การพัฒนาที่เรียกว่า “O•Z•O•N•E
Concept” แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี
วว. ให้ตอบโจทย์การพัฒนาผูป้ ระกอบการ
ชุมชน และประเทศอย่างยั่งยืน ในความ
หมายและรูปแบบการพัฒนา ได้แก่

เป้าหมาย

(1) “O” Opportunity หมายถึง
ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีโอกาสสร้างสินค้าหรือผลผลิตให้มีคุณภาพ
การสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้แก่ภาคเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะใช้เป็นจุดแข็งใน
และสังคม
การแข่งขันทางการตลาด
(2) “Z” Zero Waste Management หมายถึง ผลักดันให้ผู้ประกอบการน�ำผลผลิตที่ไม่สามารถขายได้ หรือราคาตกต�่ำ
การจัดการของเสียและลดปริมาณของเสีย
มาก่อให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งกระบวนการผลิตที่แม่นย�ำ มีคุณภาพ
เครื่องจักรเชิงอุตสาหกรรม ไม่ก่อให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิต
(3) “O” Occupation หมายถึง
ผลักดันให้เป็นสินค้าชุมชน ใช้ทรัพยากรในชุมชนเกิดความร่วมมือกันใน
การสร้ า งและพั ฒ นาผู ้ ป ระกอบการเกษตรกร กลุม่ โดยการผลักดันครั้งนี้ จะด�ำเนินการให้โอกาสกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน
ที่เข้มแข็ง เกิดการจ้างงาน มีอาชีพก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน เกิดการ
หมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชน รายได้ก็คืนกลับมายังจังหวัดจันทบุรีเพิ่มขึ้น
(4) “N” Natural Resource Based
Management หมายถึง
มุ่งมั่นการจัดการการใช้ทรัพยากรภายในประเทศ
และในพื้นที่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

การแปรรูปใช้ทรัพยากรในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีเป็นหลัก เช่น เงาะ
มังคุด และลองกอง ยิ่งจะมีผลกระทบดีขึ้นในช่วงราคาตกต�่ำ ก่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่ม

(5) “E” Energy Efficiency หมายถึง
การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

ใช้พลังงานในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเป็นส�ำคัญ มุ่งเน้นใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในช่วงที่เป็นหัวใจส�ำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น การคั้น และ
การอบลมร้อน
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โดยการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโครงการนี้ เพื่อ
การเพิ่ ม ผลิ ต ภาพอย่ า งมี ร ะบบตลอด
ห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการส�ำหรับกลุ่ม
ผู้ประกอบการต้นแบบที่ดี จังหวัดจันทบุรี
พร้อมการเชื่อมโยงงานปัจจัยสนับสนุน
อื่นๆ อย่างครบวงจร
 การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ในการด�ำเนินธุรกิจให้ผู้ประกอบการพร้อมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 การพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นบรรจุภัณฑ์เพื่อจ�ำหน่ายสู่เชิงพาณิชย์
 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในกระบวนการผลิต
 การพั ฒ นามู ล ค่ า เพิ่ ม ทางการ
ค้า ผ่านการสร้างตราสินค้า/ชื่อในการ
ท�ำการค้า
 การประสานงานกั บ สถาบั น
ทางการเงิ น เพื่ อ สนั บ สนุ น แหล่ ง เงิ น ทุ น
ส�ำหรับ SMEs และ OTOP
 การประสานหน่วยงานทางการ
ตลาดเพื่ อ การสนั บ สนุ น การเพิ่ ม ช่ อ ง
ทางการจัดจ�ำหน่าย
 การให้คำ� ปรึกษาด้านเทคโนโลยี
และการให้ค�ำปรึกษาด้านแผนธุรกิจใน
อนาคต
 การรวมกลุ่มสมาชิกของ Cluster ผลไม้แปรรูป ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
(value chain)
ส� ำ นั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด
จันทบุรี และ วว. มีจุดมุ่งหมายให้ผู้ประกอบการของจังหวัดจันทบุรี มีต้นแบบ รับ
ทราบและตระหนักถึงความส�ำคัญในการ
พัฒนาผลิตภาพ (productivity) ของการ
ประกอบธุรกิจของตนเองภายในอนาคต
และค�ำนึงผลที่เกิดขึ้นหลังจากการพัฒนา

ที่ตามมา ซึ่งได้แก่ แรงงาน การค้า และ
การให้บริการ รวมถึงสร้างแนวคิดการใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจยั นักวิทยาศาสตร์
นั ก วิ จั ย ภาครั ฐ ในการท� ำ งานสนั บ สนุ น
การแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการ การ
ปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารและกระบวนการ
ภายในองค์กร และการใช้โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อชดเชยผล
ของต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น
ซึ่ ง ก ล ไ ก ข อ ง ภ า ค รั ฐ ใ น ก า ร
สนับสนุนการพัฒนาผูป้ ระกอบการ SMEs
และ OTOP ทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ประกอบด้วย
ด้านการเงิน โครงสร้างพื้นฐาน ก�ำลังคน
ธุรกิจ และเทคโนโลยี
1. เงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ SMEs หรือ
OTOP ที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ มีสิทธิพิเศษในการกู้เงิน
ได้ดอกเบี้ยต�่ำ จากสถาบันการเงินภาครัฐ
2. ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
SMEs หรือ OTOP ที่ใช้ผลงานวิจัยและ
พั ฒ นาในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี สิ ท ธิ
พิเศษได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
ส�ำหรับเงินได้ของนิติบุคคลเป็นจ�ำนวน
ร้ อ ยละ 100 ของรายจ่ า ยที่ ไ ด้ จ ่ า ยไป
เป็ น ค่ า จ้ า งเพื่ อ ท� ำ การวิ จั ย และพั ฒ นา
เทคโนโลยี ซึ่งหมายถึง สามารถหักค่าใช้
จ่ายส�ำหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ได้เป็นสองเท่าของค่าใช้จ่ายจริง
3. บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี เพื่อ
เป็นพีเ่ ลีย้ งให้กบั ผูป้ ระกอบการเทคโนโลยี
ใหม่ โดยให้ ค� ำ ปรึ ก ษา และฝึ ก อบรม
ทางธุ ร กิ จ ตลอดจนเชื่ อ มโยงให้ เ ข้ า ถึ ง
ทรัพยากรที่จ�ำเป็นเพื่อให้สามารถเริ่มต้น
ธุรกิจและน�ำธุรกิจให้อยู่รอดได้
4. ร่วมลงทุน เพือ่ ส่งเสริมให้ SMEs
และภาคเอกชน มีการลงทุนในกิจการทีจ่ ะ
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ช่วยเพิม่ พูนขีดความสามารถในการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
5. ทีป่ รึกษาและสรรหาผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านการผลิต สนับสนุน SMEs และ OTOP
เพื่อหาผู้มาร่วมสนับสนุนในการร่วมแก้
ปัญหาทางเทคนิคและแนวทางการพัฒนา
ธุรกิจ และใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่ามากขึน้
และมิให้เกิดการเสียเวลาทางธุรกิจ
6. การใช้โครงสร้างพื้นฐาน ใช้
โครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์
เพื่อเช่าพื้นที่ ใช้เครื่องมือเฉพาะทาง เพื่อ
ให้ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการทางธุรกิจได้มากขึ้น ลดค่าใช้จ่าย
ในการลงทุนเริ่มต้นของผู้ประกอบการ
7. การใช้ ผ ลงานวิ จั ย จากภาค
รัฐ เป็นพื้นฐานในการผลิตสู่เชิงพาณิชย์
สนับสนุนให้ SMEs และ OTOP พัฒนา
ระบบมาตรฐาน วิเคราะห์ทดสอบคุณภาพ
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการ
จ้างพัฒนาการผลิต สูตร และการแก้ไข
ปัญหาในการผลิต เป็นต้น
ผู้ประกอบการต้นแบบที่ดีจังหวัด
จั น ทบุ รี จ ะกลายเป็ น ผู ้ ป ระกอบการที่
เปลี่ยนจากผู้ประกอบการที่ใช้แรงงานใน
การผลิต หรือใช้สูตรหรือวิธีการเดิมใน
การผลิต (labor intensive) เป็นผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตแทน
(technology intensive) สามารถรองรับ
การต่อรองจากภาคธุรกิจได้มากขึ้น เพิ่ม
ความเป็นมืออาชีพ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการ SMEs, OTOP และวิสาหกิจ
ชุมชน โดยมีเส้นทางการพัฒนา ดังแสดง
ในรูปที่ 1 ภาพรวมการพัฒนาผู้ประกอบการ โครงการการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี
การแปรรูปผลไม้ เพื่อยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

จตุรัสความรู้

รูปที่ 1 ภาพรวมการพัฒนาผู้ประกอบการ โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้ เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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สรุ ป ผลกระทบการพั ฒ นาผลิ ต ภาพผู้ประกอบการจังหวัดจันทบุรี ภาย
ใต้โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
แปรรู ป ผลไม้ เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น
วว. ได้ส�ำรวจผลการด�ำเนินงานในระยะ
เวลา 5 เดือน ที่ผ่านมา พบว่า ผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
องค์ความรู้มีจ�ำนวน 109 ราย ประเมิน
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากถึงมากทีส่ ดุ
คะแนน 4.23 ผู้ประกอบการต้นแบบที่ดี
จังหวัดจันทบุรี น�ำเทคโนโลยีไปเพิ่มมูลค่า
ธุ ร กิ จ เพื่ อ ลดต้ น ทุ น การผลิ ต จ� ำ นวน 2
ราย ประเมินว่าผู้ประกอบการจะมีรายได้
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 13.3 ต่อปี
ผูป้ ระกอบการทีร่ บั การถ่ายทอดเทคโนโลยี
มีมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดโดยรวม
6,000,000.00 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นโดยวัด
จากเดิม 1,500,000.00 บาทต่อปี เพื่อ
ชดเชยต้นทุนค่าแรงงานทีเ่ พิม่ ขึน้ เฉลีย่ จาก
300.00 บาท ต่อวัน เป็น 400.00 บาท
ต่อวัน คิดเป็นมูลค่า 3,780,000.00 บาท
ต่อปี ผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพือ่ การแปรรูปผลผลิตทางการ
เกษตร ได้แก่ เงาะ มังคุด และลองกอง
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตประเมินได้
ว่า ผู้ประกอบการจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ร้ อ ยละ 34.36 ต่ อ ปี หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น จาก
124,714.00 บาทต่อปี เป็น 167,571.00
บาทต่อปี

จากผลการด�ำเนินการโครงการ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้
เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เข้า
สู่ประชาคมอาเซียน ให้กับผู้ประกอบการจั ง หวั ด จั น ทบุ รี SMEs ภาคการ
ผลิตผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร
แปรรูป วิสาหกิจชุมชน OTOP รวมถึง
ผู ้ ส นใจที่ มี ศั ก ยภาพ ที่ ไ ด้ ผ ลกระทบ
จากราคาผลผลิตผลไม้ราคาตกต�่ำอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตจาก
การแปรรูป ท�ำให้ผู้ประกอบการมีรายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น และมี ผ ลิ ต ภาพสู ง ขึ้ น จน
สามารถชดเชยต้นทุนการผลิตและราคา
ผลผลิ ต ที่ ต กต�่ ำ ลงได้ นอกจากนั้ น ยั ง
ก่อให้เกิดความตระหนักและเห็นความ
ส�ำคัญของการปรับการด�ำเนินธุรกิจให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เป็นแนวทางเพิ่ม
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ศักยภาพทางธุรกิจ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การด�ำเนิน
ธุรกิจของผูป้ ระกอบการเป็นไปอย่างยัง่ ยืน
ดังนัน้ เพือ่ การสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับผู้ประกอบการ ภาครัฐควรมีการส่ง
เสริมการน�ำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (วทน.) เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP อย่างต่อเนื่อง
โดยขยายผลการด� ำ เนิ น งานโครงการ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้
เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู่
ประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยส่ง
เสริมให้ผปู้ ระกอบการในพืน้ ทีท่ เี่ ป็นแหล่ง
ผลิตผลไม้ ให้สามารถเข้าถึงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และพัฒนาความรู้ความ
สามารถด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น
รวมทั้งสามารถสร้างเครือข่ายการด�ำเนิน
งานแบบบูรณาการ เชื่อมโยงหน่วยงาน
ธนาคารทีส่ นับสนุนเรือ่ งเงินต้นทุนต�ำ่ เพือ่
น�ำเทคโนโลยีหรือการพัฒนารูปแบบใหม่
มาใช้ในการลดต้นทุนและทดแทนแรงงาน
ที่ก�ำลังจะขาดแคลนในอนาคต รวมทั้ง
เชือ่ มโยงด้านการตลาดและการขนส่ง เพือ่
หาตลาดเฉพาะ เพื่อให้เกิดความต้องการ
สินค้าแปรรูปอย่างต่อเนือ่ งและให้สนิ ค้ามี
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายได้อย่างทัว่ ถึง เพือ่
ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาผู้ป ระกอบการแปรรูปผลไม้ให้มคี วาม
พร้ อ มเข้ า สู ่ ป ระชาคม
อาเซียนได้
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บุญศิริ ศรีสารคาม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ต�ำบลคลองห้า
อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

กล้วยตัดต่อพันธุกรรม “ซู เปอร์บานานา”
ถึงเวลา มนุษย์ต้องลองกิน

ซูเปอร์บานานามีสีเหลืองด้านนอก (เหมือนกับกล้วยทั่วไป)
แต่เนื้อกล้วยจะเป็นสีส้ม และมีโปรวิตามินเอ (Pro-vitamin A)
ศาสตราจารย์ James Dale
แห่ ง Queensland University of
Technology กล่ า วว่ า ทั่ ว โลก มี เ ด็ ก
กว่า 650,000-700,000 คน ตายทุกปี
จากการขาดสารโปรวิตามินเอ ส่วนใหญ่
เป็นเด็กที่อยู่ในแอฟริกาตะวันออก เช่น
ยูกานดา ทางแก้ที่ศาสตราจารย์ James
Dale เสนอ คือ น�ำสิ่งที่มีปลูกและกินอยู่
ในประเทศเหล่านั้นมาตัดต่อพันธุกรรม
ให้มีวิตามินที่ต้องการ และนั่นคือสิ่งที่เขา
ทดลองกับกล้วยจากไฮแลนด์ ซึ่งตอนนี้
จะมีการทดลอง “ซูเปอร์บานานา” ใน
การเป็นอาหารของมนุษย์ในสหรัฐอเมริกา

ศาสตราจารย์ James Dale
และทีมวิจัยเริ่มต้นโครงการนี้เมื่อปี ค.ศ.
2005 ด้ ว ยเงิ น สนั บ สนุ น กว่ า 10 ล้ า น
ดอลลาร์สหรัฐจาก Bill and Melinda
Gates Foundation พวกเขาเลือกกล้วย
ที่ใช้ท�ำอาหารเพราะเป็นอาหารที่คนใน
แอฟริกาตะวันออกรับประทาน ดังนัน้ การ
พัฒนากล้วยนีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ สุขภาพ
ของประชาชนในพื้นที่นั้น
ซูเปอร์บานานาพัฒนาด้วยการ
ทดลองปลูกทางตอนเหนือของรัฐควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย กล้วยเหล่านี้จะมีสี
เหลืองเหมือน cooking banana ทั่วไป
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จากด้านนอก แต่เนื้อเป็นสีส้ม และยิ่งมี
สารโปรวิตามินเอจ�ำนวนมาก เนื้อก็จะยิ่ง
มีสสี ม้ มากขึน้ ศาสตราจารย์ James Dale
หวังว่าจะพัฒนาให้มีระดับวิตามินเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย 20 ไมโครกรัมต่อ 1 กรัมน�ำ้ หนัก
แห้ง (dry weight) ของพืช
ที ม วิ จั ย ได้ ท� ำ การทดสอบกั บ
หนูมองโกเลีย (Mongolian gerbils) ใน
สหรัฐอเมริกา และได้ผลที่น่าพอใจ การ
ทดลองขั้นต่อไป คือ จะให้คนทดลองรับประทานกล้วยจากการทดลองนี้เป็นเวลา
6 สัปดาห์ เพื่อดูผลในการบริโภคของคน
ในการทดลองนี้ ได้มีการปลูก
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กล้วยในยูกานดา โดยมีเป้าหมาย คือ
เพือ่ ระบุสายพันธุข์ องกล้วยภายใน 3 ปี ซึง่
จะท�ำให้ไม่จ�ำเป็นต้องปลูกแต่ในยูกานดา
แต่ จ ะสามารถปลูก ในประเทศอื่น ๆ ใน
แอฟริกาตะวันออกด้วย เทคโนโลยีนจี้ ะถูก
น�ำไปพัฒนาใช้กบั พืชชนิดอืน่ ๆ โดยเฉพาะ

กล้วยกล้าย (plantain) เป็นพืชโตชัว่ ฤดูใน
สกุลกล้วย ผลนิยมใช้ในการท�ำอาหาร ต่าง
จากกล้วยตรงความนุ่มและความหวาน มี
ความแตกต่างทางพฤกษศาสตร์อย่างเป็น
ทางการระหว่างกล้วยและกล้าย แม้ว่า
จะได้ รั บ การจั ด อยู ่ ใ นพั น ธุ ์ ป ลู ก ในชนิ ด

เดียวกัน ทางมหาวิทยาลัยยังหวังด้วยว่า
รัฐบาลยูกานดา จะออกกฎหมายอนุญาต
ให้มกี ารค้าพืชทีต่ ดั ต่อพันธุกรรมได้ภายใน
6 ปี

เอกสารอ้างอิง
Coxworth, B., 2014. Human trials planned for genetically-modified “super bananas”. [online]. Available at:
http://www.gizmag.com, [accessed 24 December 2014].

เซลลูโลสไม้ถูกพัฒนาเป็นเส้นใยที่ย่อยสลาย
			
ทางชี วภาพซึ่ งแข็งแรงเทียบเท่าเหล็ก
นักวิจยั ของ Stockholm’s KTH
Royal Institute of Technology กล่าว
ว่า สามารถผลิตเส้นใยเซลลูโลสที่แข็งแรง
กว่าเหล็ก และเส้นใยนี้ยังสามารถย่อย
สลายทางชีวภาพ และสามารถน�ำมาใช้
แทนที่เส้นใยที่ท�ำมาจากสสารที่ไม่ยั่งยืน
เช่น ใยแก้ว พลาสติก และโลหะ โดยเส้นใย
แบบใหม่นี้ท�ำมาจากน�้ำเซลลูโลสของไม้
และเกลือบริโภค (table salt)
วิธีในการสร้างเส้นใยนี้ ทีมวิจัย
น�ำเอาเส้นใยเซลลูโลสแยกออกเป็นเส้น
ใยเล็กๆ จากนั้น ท�ำการแยกและสร้าง
ใหม่ดว้ ยเทคนิคซึง่ ท�ำให้เส้นใยมีความแข็งแรงขึ้นกว่าเดิม เส้นใยนี้ยังน� ำไปใช้เพิ่ม
ความแข็งแรงให้วสั ดุผสม โดยท�ำการเชือ่ ม
เส้นใยเหล่านี้ให้มีเนื้อที่แข็งแรงมากขึ้น
ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ยังไม่เคยมีใครท�ำได้มา
ก่อน และถือว่าเป็นการวิจัยริเริ่มในเรื่อง
นี้เลยทีเดียว

เส้นใยที่ท�ำจากเซลลูโลสไม้มีความแข็งแรงเทียบเท่าเหล็ก
Fredrik Lundell นักวิจยั ในทีม
กล่าวว่า “เราน�ำเอาเส้นใยเล็กๆ ออกมา
จากเส้นใยเซลลูโลส จากนัน้ เราก็ประกอบ
โครงสร้ า งมั น ขึ้ น ใหม่ ใ ห้ เ ป็ น ฟิ ล าเมนต์
ที่ มี ค วามแข็ ง แรงมาก โดยมี ค วามหนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 42

ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558

ประมาณ 10 - 20 ไมครอน เทียบเท่ากับ
เส้นผม”
ทีมวิจัยสร้างเครื่องมือที่เรียกว่า
“flow-focusing ลักษณะคล้ายๆ เครื่อง
ขึน้ รูป (extruder) ขนาดเล็ก เพือ่ ประกอบ
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เส้นใยขึ้นมาใหม่ หลังจากน�ำไปผสมกับ
น�้ำและโซเดียมคลอไรด์ ในการขึ้นรูปอัด
ออกมาเป็นเส้นใยนี้ จะมีการควบคุมอย่าง
ระวังด้วยการปรับความดันในการฉีดให้
สม�ำ่ เสมอ ท�ำให้นกั วิจยั สามารถผลิตเส้นใย
ที่มีขนาดที่เท่าๆ กัน ได้อย่างต่อเนื่องไม่
ขาดสาย
ในกระบวนการนี้ เครือ่ งขึน้ รูป
จะท�ำการจัดการมุมที่เหมาะสมในการน�ำ
เส้นใยมารวมกัน จากนั้น จึงเลือกความ
แข็งแรง และความแข็งของเส้นใย เช่น
ถ้าเอาเส้นใยมาเรียงต่อข้างๆ กันก็จะได้
เส้นใยที่แข็งและไม่ยืดหยุ่น แต่ถ้าเรียง

เส้ น ใยแบบท� ำ มุ ม กั น เส้ น ใยจะมี ค วาม
ยืดหยุ่นกว่า
ข้ อ ดี ข องกระบวนการนี้ ก็ คื อ
ท�ำให้สามารถผลิตเส้นใยได้หลายแบบ ทั้ง
ที่มีความแข็งแรงเหมือนเหล็กและเส้นใย
ที่ยืดหยุ่นได้ ซึ่งเซลลูโลสของไม้จะถูกน�ำ
ไปใช้แทนฝ้ายในการท�ำสิ่งทอ ใช้แทนที่
แก้วในส่วนประกอบของเคเบิลใยแก้วที่
ใช้สร้างเรือและรถ และเนื่องจากวัสดุใหม่
นี้ มีคุณสมบัติของเซลลูโลสเดิม จึงท�ำให้
สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้เหมือน
ไม้ด้วย
Lundell กล่าวว่า “การวิจัย

ของเราอาจน�ำไปสู่การสร้างวัสดุใหม่ที่
สามารถใช้ได้ในทุกที่ที่ต้องการใยแก้วเป็น
ส่วนประกอบ ความท้าทาย คือ ท�ำอย่างไร
ให้เพิ่มก�ำลังการผลิตได้ เราต้องพัฒนาให้
สามารถสร้างเส้นใยที่ยาวขึ้นได้ อย่างไร
ก็ตาม ตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าต้องท�ำอย่างไร
ซึ่งถือว่ามาไกลพอควรแล้ว”
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น ความร่ ว มมื อ
ระหว่ า ง Deutsches ElektronenSynchrotron elektronsynkrotronen
(DESY) ในฮั ม เบิ ร ์ ก เยอรมนี และตี
พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ท ยาศาสตร์ Nature
Communications

เอกสารอ้างอิง
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เก้าอี้ท่ีขึ้นสวมได้! “Chairless Chair”

ภาพสาธิตการใช้ “Chairless Chair”
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ถ้ า คุ ณ ต้ อ งท� ำ งานในโรงงาน
โกดังเก็บของ ห้องครัวของร้านอาหาร คุณ
จะเข้าใจความเหนื่อยของการยืนติดต่อ
กันหลายๆ ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม มันก็ไม่
ปลอดภัยที่จะแบกเก้าอี้นั่งไปกับคุณด้วย
ตลอดเวลา นั่นคือ ไอเดียของบริษัทน้อง
ใหม่ Noonee ของสวิตเซอร์แลนด์ ที่คิด
ไอเดีย “Chairless Chair” ขึ้นมา เป็น
โครงเก้าอี้สวมใส่ไว้ที่ด้านหลังของขา คุณ
ยังสามารถเดินและวิง่ ได้ และเมือ่ ต้องการ
นั่งก็ปรับให้อยู่ในโครงสร้างที่เหมาะกับ
การนั่งได้

วิทย์แกเลอรี

Keith Gunura ซึ่งเป็น Chief
Executive Officer (CEO) ของบริษัท
เริ่มต้นพัฒนา “Chairless Chair” ใน
ปี ค.ศ. 2009 เมื่อเขายังเป็นนักศึกษาอยู่
ที่ Bioinspired Robotics Lab ที่ ETH
Zurich Research Institute ซึ่งได้แรง
บันดาลใจมาจากงานแรกของเขาทีต่ อ้ งยืน
ท�ำงานในส่วนของการบรรจุหีบห่อสินค้า
ณ ปัจจุบัน “Chairless Chair”
ยั ง เป็ น อุ ป กรณ์ ต ้ น แบบ และได้ มี ก าร
ท�ำการตลาดด้วย อุปกรณ์นี้ใช้ประโยชน์
จากตัวหน่วงทีป่ รับเปลีย่ นได้ในการรองรับ
น�้ำหนักของร่างกาย ผู้ใช้แค่งอเข่าเพื่อย่อ
ตัวลงในระดับที่ต้องการนั่งแล้วก็ปรับตัว
หน่วงให้รองรับ “Chairless Chair” จะ
ล็อกตัวอยูท่ ที่ า่ นัน้ ส่งน�ำ้ หนักไปทีส่ น้ ของ
รองเท้าซึ่งเครื่องถูกยึดติดอยู่ มันยังยึด
ติดอยู่กับต้นขาด้วยแถบรัด และมีเข็มขัด
รัดที่เอว
มีการวางแผนส�ำหรับรุน่ ทีจ่ ะจัด
จ�ำหน่ายว่าจะมีนำ�้ หนัก 2 กิโลกรัม และจะ
สามารถใช้งานได้อย่างน้อย 8 ชั่วโมง ใน
การชาร์จด้วยแบตเตอรี่ขนาด 9 โวลต์ แต่
ยังไม่มีการระบุราคาจัดจ�ำหน่าย
Olga Motovilova CEO ของ
noonee กล่ า วว่ า “ตอนนี้ มี ค นสนใจ
สอบถามเข้ามาจ�ำนวนมากจากกลุ่มคน

ที่ ต ้ อ งการน� ำ Chairless Chair ไปใช้ การเก็บเกี่ยวและท�ำสวน) นักปีนเขา และ
หลากหลายรูปแบบ ทั้งในโรงงานทั่วไป อีกมากมาย ซึ่งที่เราเน้นตอนนี้ คือ ใช้ใน
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ (ส�ำหรับช่างภาพ โรงงานเป็นส�ำคัญ”
และทีมกล้อง) การแพทย์ การเกษตร (ใน

เอกสารอ้างอิง
Coxworth, B., 2014. Chairless Chair is the chair that you wear. [online]. Available at: http://www.gizmag.com,
[accessed 24 December 2014].
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รวบรวมและเรียบเรียงโดย : รัชนี วุฒิพฤกษ์ E-mail: rachanee@tistr.or.th โทร. 0 2577 9000 ต่อ 9100
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Inspiration Food
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์อาภรณ์ สุขค�ำมี
อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ
สัตวแพทย์ ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ
อาจารย์จินดารัตน์ จรัสรังสีชล
ผู้วิจัย
น.ส. กุลจิรา ตั้งอิสริยะสกุล
น.ส. สุธิดา สุขพอดี
น.ส. ภริตา กาญจนพัฒน์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
เลขที่ 333 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา
กรุงเทพฯ 10510

ที่มาและความส�ำคัญ
ทุกวันนี้สุนัขกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของครอบครัว จะสังเกตได้ว่า เกือบทุก
บ้านจะเลี้ยงสุนัขมากกว่า 1 ตัว จนกลาย
เป็ น ความผู ก พั น ที่ เราต้ อ งดู แ ล อาหาร
ที่เราซื้อให้สุนัขกินจะเป็นรูปแบบของ
อาหารเม็ดบ้าง อาหารเปียกบ้าง แต่จะ
สังเกตว่าสุนัขไม่ชอบที่จะกินอาหารเหล่า

นี้ กลับชอบกินอาหารแบบเดียวกับที่เรา
กิน และด้วยเหตุนี้เองที่ท�ำให้สุขภาพของ
สุนัขไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สุนัขที่ควรเป็น และในสุนัขบางรายอาจ
มีอาการของโรคที่เกิดจากการกินอาหาร
อย่างผิดสุขลักษณะของสุนัข
ผู้จัดท�ำโครงงานเล็งเห็นถึง
ความส�ำคัญของสุขภาพของสุนัข จึงคิด
ที่จะผลิตอาหารสุนัขที่มีคุณภาพและไม่
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ก่อให้เกิดโรคแก่สุนัข โดยใช้วัตถุดิบจาก
อาหารที่ มนุ ษ ย์ รั บประทาน โดยที่สุนัข
สามารถกิ น ได้ แ ล้ ว ไม่ เ กิ ด โรค และถู ก
สุขลักษณะตามมาตรฐานท�ำให้สุนัขมี
ร่างกายที่แข็งแรง
คณะผู้จัดท�ำโครงงานได้คิด
สูตรคุกกี้ Inspiration Food เพื่อให้ได้
อาหารที่ตรงตามโภชนาการ และมีผลดี
ต่อสุขภาพของสุนัข

(ส์))คิคิดดวิวิททย์ย์
คิคิดด(ส์

เตรียม
การทดลอง
รูปที่ 1 คั่วไก่ และตับให้แห้ง

รูปที่ 2 แป้งท�ำคุกกี้

รูปที่ 3 น�ำแป้งกับเบกกิ้งโซดามาร่อน
เพื่อไม่ให้จับตัวกันเป็นก้อนในเวลาผสม

รูปที่ 4 เนยมาการีน

รูปที่ 5 ไข่ไก่

รูปที่ 6 น�ำไข่ไก่ มาการีน และนมจืดมา
ผสม ตีให้เข้ากัน ให้ค่อยๆ เทแป้งทีละนิด

รูปที่ 7 นวดให้แป้งเป็นแผ่นแบนๆ

รูปที่ 8 ทาเนยขาวในถาดอบ

รูปที่ 9 น�ำคุกกี้ไปอบที่อุณหภูมิ 180 ํซ.
ในระยะเวลา 15 นาที

รูปที่ 10 น�ำคุกกี้ที่อบเสร็จแล้ว มาวาง
เรียงในถาดให้เย็น แล้วจึงแพ็คใส่ถุง
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วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาวิ ธี ท� ำ อาหารให้ ต รงตาม
โภชนาการของสุนัข
2. เพื่อศึกษาสารอาหารในคุกกี้ Inspiration Food ที่มีผลต่อสุขภาพของสุนัข

วัสดุอุปกรณ์
ส่วนผสม
1. ทูน่ากระป๋องในน�้ำมันพืช 280 กรัม
2. เนื้อไก่ 200 กรัม
3. ตับไก่ 105 กรัม
4. ไข่ 150 กรัม (3 ฟอง)
5. แป้ง 600 กรัม
6. มาการีน 30 กรัม
7. เบกกิ้งโซดา 1 กรัม
8. นมจืด 75 กรัม

10. พลั ง งานใน 100 กรัม ให้
พลังงาน 288.85 แคลอรี พลังงานรวม
กรัม
9. ไฟเบอร์ 16.40 กรัม ใน 100 ทั้งหมด คือ 629.82 แคลอรี
ผลการทดสอบสารอาหารในคุกกี้ Inspiกรัม
ration Food ที่ให้คุณค่ากับสุนัข
ในคุกกี้มีปริมาณสารอาหาร ดังนี้:
1. โปรตีน 17.16%
ผลการทดสอบสุขภาพของสุนัข
2. ไขมัน 8.37%
Food
3. คาร์โบไฮเดรต 35.04%
ให้อาหารโดยใช้สูตรของ Inspiration
4. แคลเซียม 17.40 มิลลิกรัม ใน
 อุจจาระเป็นก้อน
100 กรัม
 อุจจาระมีกลิ่นน้อย
5. โซเดียม 159.73 มิลลิกรัม ใน
 ขนนุ่ม
100 กรัม
 ไม่มีกลิ่นปาก
6. โพแทสเซียม 224.97 มิลลิกรัม
ถ้าให้อาหารแบบคน
ใน 100 กรัม
 อุจจาระเหลว
7. ฟอสฟอรัส 199.83 มิลลิกรัม
 อุจจาระมีกลิ่นมาก
ใน 100 กรัม
 ขนแข็ง
 มีกลิ่นปาก

ผลการทดลอง

8. แมกนีเซียม 23 กรัม ใน 100

อุปกรณ์
1. กระทะ 1 ใบ
2. ตะหลิว 1 ด้าม
3. เตาแก๊ส 1 ถัง
4. ตราชั่งแบบละเอียด 1 เครื่อง
5. ที่ร่อนแป้ง 1 อัน
6. เครื่องตีแป้ง 1 เครื่อง
7. แม่พิมพ์วงกลม 1 อัน
8. เตาอบ 1 เครื่อง
9. ลูกกลิ้งนวดแป้ง 1 อัน
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สรุ ปผลการทดลอง
คุกกี้ส�ำหนับสุนัขที่เราสามารถ
ท�ำได้เองในบ้านให้สารอาหารที่จำ� เป็นต่อ
สุนัขในแต่ละวัน และยังเป็นอาหารว่าง
ของสุนัขได้อีกด้วย เมื่อสุนัขได้กินแล้ว
อุ จ จาระเป็ น ก้ อ น ไม่ มี อ าการท้ อ งเสี ย
และสามารถเก็บไว้ได้นานเกิน 1 สัปดาห์
ควรเก็บไว้ในภาชนะที่ไม่มีอากาศเข้า

ปั ญหาและอุ ปสรรค
ควรหากลิ่นที่แตกต่างจาก
อาหารเม็ดในท้องตลาด เพราะสุนัขจะ
เกิดการปฏิเสธได้

ข้อเสนอแนะ
1. ใส่กลิ่นที่สุนัขชอบ
2. เปลี่ยนรูปแบบของคุกกี้ให้
เหมาะกับสุนัข

ประโยชน์ท่ไี ด้รับ
1. ประหยัดค่าใช้จ่าย
2. สุนัขได้สุขภาพที่ดี
3. คุณค่าทางสารอาหารครบ

เอกสารอ้างอิง
มาสังเกตสุขภาพทีด่ ขี องสุนขั กันเถอะ, สังคมอบอุน่ ของน้องหมาสุดรัก. 2554. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dogilike.com,
[เข้าถึงเมื่อ 1 มีนาคม 2556].
สารอาหาร, อาหารและสารอาหาร. 2554. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.mu.ac.th/e-QuizMarie/html/1098/
science.htm, [เข้าถึงเมื่อ 1 มีนาคม 2556].
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การจำ�แนกชนิดของโลหะ

		โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
นลินธรณ์ สุวพรจารุวัชร์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ต�ำบลคลองห้า อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ในการเลือกใช้วัสดุโลหะให้เหมาะสมกับการใช้งาน จำ�เป็นจะต้องมีการตรวจสอบว่าโลหะนั้นมี
คุณสมบัติตรงตามความต้องการหรือไม่ ซึ่งการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเป็นวิธีการหนึ่งใน
การตรวจสอบและจำ�แนกชนิดของโลหะ ซึ่งการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของโลหะมีหลายวิธี
เช่น X-Ray Fluorescence (XRF), X-Ray Diffraction (XRD), Energy Dispersive X-Ray
(EDX) แต่วิธีที่เหมาะสมและเป็นที่นิยมมากในการจำ�แนกชนิดของโลหะ คือ วิธี Optical Emission
Spectrometer (OES)

หลักการวิธี Optical Emission
Spectrometer (OES) คือ ปล่อยกระแส
ไฟฟ้าแรงสูงประมาณ 800-1,000 โวลต์
ไปทีช่ นิ้ งานในบรรยากาศของแก๊สอาร์กอน
เพื่อกระตุ้นอิเล็กตรอนในอะตอมของชิ้น
งานซึ่งอยู่ในสภาวะที่มีระดับพลังงานต�่ำ
สุด ( ground state ) ให้มีระดับพลังงาน
สูงขึน้ ( excited state) ท�ำให้อะตอมอยูใ่ น

สภาวะที่ไม่เสถียร จึงพยายามลดพลังงาน
ลงมา โดยการปล่อยพลังงานส่วนเกิน
ออกมาในรูปของแสง (light emission)
หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่น
เฉพาะตัว แสงที่เกิดขึ้นจะถูกส่งผ่านไปยัง
ระบบแยกความยาวคลืน่ แสง ซึง่ ประกอบ
ด้วยเลนส์นูน และปริซึมสามเหลี่ยม (ผลึก
ของซิลิกอน หรือลิเทียม) เพื่อให้เกิดการ
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หักเหของแสง เป็น spectrum จากนั้น
แสงที่ถูกแยกความยาวคลื่นแล้วจะถูกส่ง
ไปยัง detector เพื่อเปลี่ยนความเข้มแสง
ให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า และระบบวิเคราะห์
สัญญาณไฟฟ้าให้เป็นความเข้มข้นของธาตุ
โดยเปรียบเทียบกับสัญญาณของแต่ละ
ธาตุที่เครื่องมีอยู่แล้ว

เกร็ดเทคโน

รูปที่ 1 ภาพจำ�ลองระบบ Spectrometer

รูปที่ 2 เครื่อง Spectrolab M10
เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบทาง Ni-Alloys, Zn-Alloys, Cu-Alloys, Ti- รวมทั้งยังมีอุปกรณ์ต่อเพิ่มเพื่อให้สามารถ
เคมีด้วยวิธี OES สามารถวิเคราะห์โลหะ Alloys, Mg-Alloys, Co-Alloys โดยผู้ใช้ วิเคราะห์ชิ้นงานที่มีขนาดเล็กกว่าขนาด
ได้หลายชนิด เช่น Fe-Alloys, Al-Alloys, สามารถเลือกลงโปรแกรมทีจ่ ะวิเคราะห์ได้ ชิ้นงานปกติได้อีกด้วย
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เกร็ดเทคโน

รูปที่ 3 Adapter ที่ประกอบเพิ่มเพื่อทำ�ให้สามารถวิเคราะห์งานชิ้นเล็กได้
Adapter ขนาดปกติ ซึ่งชิ้นงานต้องมีพื้นที่อย่างน้อย 20 มิลลิเมตร x 20 มิลลิเมตร (ซ้าย)
Adapter ที่ใส่เพิ่มทำ�ให้ใช้พื้นที่อย่างน้อย 10 มิลลิเมตร x 10 มิลลิเมตร (ขวา)

รูปที่ 4 ชิ้นงานหลังทำ�การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยวิธี OES
ใช้ Adapter เพื่อวิเคราะห์ชิ้นงานขนาดเล็ก (บน)
ใช้ Adapter ขนาดปกติ (ล่าง)
ข้อดีของวิธี OES นี้ คือ สามารถ
วิเคราะห์ธาตุได้ถึง 20 ธาตุ ในครั้งเดียว
ซึง่ ใช้เวลาประมาณ 1-2 นาที ท�ำให้สะดวก
และรวดเร็ว และการเตรียมชิ้นงานเพื่อ
ท�ำการวิเคราะห์ก็ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน แต่
มีข้อจ�ำกัด คือ ท�ำได้เฉพาะวัสดุจ�ำพวก
โลหะ ตามโปรแกรมที่มีในเครื่องเท่านั้น

และตั ว อย่ า งที่ จ ะวิ เ คราะห์ ต ้ อ งมี พื้ น ที่
ที่สามารถท�ำให้เรียบได้ไม่น้อยกว่า 20
มิลลิเมตร x 20 มิลลิเมตร
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด
การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบทางเคมี
ของโลหะด้ ว ยวิ ธี Optical Emission
Spectrometer (OES) ได้ที่ศูนย์พัฒนา
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และวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย เลขที่ 35 หมู ่ ที่ 3 ต� ำ บลคลอง
ห้า อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
12120 โทร. 0 2577 9265-79
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เทคนิคการอบแห้งแบบพ่นฝอย
Spray Drying Technique
คณิตนันท์ เอซัน และ ดร. เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
Email: kanitnant_asun@hotmail.com, btr@kmutnb.ac.th

1. บทน�ำ
ในปั จ จุ บั น กระบวนการผลิ ต
อาหารในระดับอุตสาหกรรมมีการพัฒนา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั้ ง ในด้ า นเครื่ อ งมื อ และ
บุคลากรเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ในบทความนี้จึงขอกล่าวถึงกระบวนการ
ผลิตอาหารรูปแบบหนึ่งที่เป็นที่นิยมใน
ระดับอุตสาหกรรม คือ เทคนิคการอบแห้ง
แบบพ่นฝอย (spray drying technique)
ซึง่ เป็นกระบวนการทีใ่ ช้ในการผลิตอาหาร
ผง เช่น น�้ำผลไม้ผง นมผง กาแฟผง โดย
เทคนิคการอบแห้งแบบพ่นฝอยเป็นกระบวนการในการเปลี่ยนตัวอย่างของเหลว
หรื อของหนืด ให้อยู่ในรูป ผงแห้งโดยใช้
อากาศร้ อ นท� ำ การระเหยน�้ ำ ออกอย่ า ง
รวดเร็ว เครื่องมือที่ใช้ในการกระบวนนี้
เรียกว่า เครือ่ งอบแห้งแบบพ่นฝอย (spray
dryer)

2. หลักการทั่วไปของเครื่องอบแห้งแบบ
พ่นฝอย
หลักการท�ำงานเริ่มจากตัวอย่าง
จะผ่ า นเข้ า สู ่ ส ่ ว นอะตอมไมเซอร์
(atomizer) ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ละอองฝอย
เมื่ อ สั ม ผั ส กั บ อากาศร้ อ นภายในเครื่ อ ง
ท�ำให้เกิดการระเหยอย่างรวดเร็วกลาย
เป็นอนุภาคของแข็งขนาดเล็ก อากาศที่
อยู่ภายในตัวถังของเครื่องต้องถูกท�ำให้
ร้อนก่อน โดยการผ่านอากาศไปยังเครื่อง
ท� ำ ความร้ อ น แหล่ ง ก� ำ เนิ ด ความร้ อ น
ได้แก่ เครื่องท�ำความร้อนที่นิยมใช้ อาจ
เป็นไอน�้ำร้อน หรือไฟฟ้ากระแส ส่วน
แหล่งก�ำเนิดความร้อนที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง
โดยตรง เช่น น�้ำมัน แก๊ส แต่ไม่นิยมใช้
เพราะอาจเกิดการปนเปื้อนต่อผลิตภัณฑ์
จากสารที่ ไ ด้ จ ากการสั น ดาป แก๊ ส ที่ ใ ช้
ส่วนใหญ่จะมาจากธรรมชาติ เช่น อากาศ
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แก๊สไนโตรเจน ตัวอย่างสารเริ่มต้นก่อน
น�ำเข้าสู่กระบวนการสามารถใช้ของเหลว
ในรู ป ของสารละลายอิ มั ล ชั น หรื อ สาร
แขวนลอย โดยอนุ ภ าคที่ ไ ด้ จ ะมี ข นาด
เล็กประมาณ 10-50 ไมโครเมตร หรือ
อาจมีขนาดใหญ่ประมาณ 2-3 มิลลิเมตร
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ได้หลังจากการ
อบแห้งแบบพ่นฝอยจะขึ้นอยู่กับตัวสาร
เริ่มต้น และสภาวะของเครื่อง สภาวะการ
ควบคุม เช่น เมื่ออุณหภูมิของสารเริ่มต้น
เพิ่มสูงขึ้น ความหนืดและขนาดของหยด
อนุภาคควรจะลดลง แต่อุณหภูมิที่สูงจะ
เป็นสาเหตุให้สารเกิดการระเหย หรือสาร
เกิดการย่อยสลายบางส่วนในพวกสารที่
ไม่ทนความร้อน อัตราการผ่านตัวอย่าง
ไปยังหัวฉีดจะถูกปรับเพื่อให้แน่ใจว่าหยด
อนุภาคที่ถูกพ่นจะอยู่ในระดับของการอบ
แห้งที่ต้องการก่อนที่มันจะสัมผัสกับส่วน
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drying chamber นอกจากนี้ การปรับ
สภาวะที่ เ หมาะสมของอุ ณ หภู มิ อ ากาศ
ขาเข้าและอัตราการไหลก็มีความส�ำคัญ
(Gharsallaoui et al. 2007)
การแยกผลิตภัณฑ์ที่เป็นอนุภาค
ของแข็งหรือผงแห้งออกจากอากาศท�ำได้
โดยใช้ cyclone separator โดยผลิตภัณฑ์
จะถูกแยกไปเก็บใน collector ผลิตภัณฑ์
ในส่วนนี้เรียกว่า cyclone product ส่วน
ผลิตภัณฑ์ที่ติดตามผนังของเครื่องเรียก
ว่า chamber product ซึ่งจะไหลไปรวม
กันตรงส่วนล่างสุดของตัวถัง ผลิตภัณฑ์
ที่สามารถน�ำไปใช้ได้ คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากส่วนของ cyclone product และ
chamber product (คุ ้ ม ผลและสวน
ทอง 2542)

3. ขั้นตอนการอบแห้งแบบพ่นฝอย
3.1 ขั้ น ตอนการพ่ น ละออง
(atomization)
จุ ด ประสงค์ ข องขั้ น ตอนนี้ เ พื่ อ
สร้ า งพื้ น ที่ ผิ ว แลกเปลี่ ย นความร้ อ น
ระหว่ า งอากาศร้ อ นและของเหลวเพื่ อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อน
การเลือกชนิดของหัวฉีดจะขึน้ อยูก่ บั ความ
หนืดของตัวอย่างเริ่มต้นและลักษณะของ
ผงแห้งทีต่ อ้ งการหลังการผ่านกระบวนการ
ให้ พ ลั ง งานที่ สู ง จะได้ อ นุ ภ าคที่ มี ข นาด
เล็ก แต่ที่ระดับพลังงานเดียวกัน ขนาด
ของอนุภาคจะเพิ่มขึ้นตามอัตราการป้อน
สารละลายที่เพิ่มขึ้น ขนาดของอนุภาคจะ
เพิ่มขึ้นเมื่อความหนืดและแรงตึงผิวของ
สารละลายป้อนสูง (Gharsallaoui et al.

ที่มา: ตั้งสกุล (2550)
รูปที่ 1 ส่วนประกอบโดยรวมของเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย
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2007) ในกระบวนการอบแห้งแบบพ่นฝอย
จะใช้หวั ฉีดพ่นของเหลวเข้าไปในอากาศที่
ร้อนให้กลายเป็นละอองฝอย ซึง่ หัวฉีดของ
เครือ่ งอบแห้งแบบพ่นฝอยมีหลายชนิดขึน้
กับหลักท�ำงาน เช่น
3.1.1 Rotary atomizer
ของเหลวจะถูกป้อนไปยังจุดกึ่งกลางของ
หัวฉีดที่ก�ำลังหมุนด้วยความเร็ว 30,00050,000 รอบ/นาที แรงหนี ศู น ย์ ก ลาง
จะท� ำ ให้ ข องเหลวแตกเป็ น ละออง
ฝอย หั ว ฉี ด นี้ ส ามารถใช้ กั บ ของเหลว
ได้ ทุ ก ชนิ ด ไม่ ว ่ า จะเป็ น ของเหลวที่ มี
ความหนืดสูง หรือสารแขวนลอยตะกอน
ของอนุภาคของแข็งซึ่งท�ำให้หัวฉีดแบบ
อื่นอุดตัน
3.1.2 Pneumatic nozzle
atomizer ของเหลวจะถูกพ่นออกมาจาก
หัวฉีดพร้อมๆ กับอากาศร้อนที่มีอุณหภูมิ
สูง อากาศร้อนจะท�ำให้ของเหลวแตกเป็น
ละอองฝอย สามารถใช้กับของเหลวที่มี
ความหนืดสูงได้ด้วย
3.1.3 Hydraulic pressure
nozzle atomizer ของเหลวจะแตกเป็น
ละอองฝอยโดยการใช้ความดันสูง (คุ้มผล
และสวนทอง 2542)
3.2 การสัมผัสของหยดของเหลว
กับอากาศ (Spray-Gaseous Medium
Contact)
ขั้ น ตอนนี้ จ ะเกิ ด ขึ้ น ระหว่ า งขั้ น
ตอนการท�ำให้เป็นฝอย (atomization)
และการท� ำ แห้ ง หรื อ ระเหยน�้ ำ ออก
(evaporation) ขัน้ ตอนนีเ้ ป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการออกแบบเครือ่ งอบแห้งแบบพ่นฝอย
และจะมีผลต่อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ที่ได้ โดยการสัมผัสของหยดของเหลวกับ
อากาศภายในขึ้นกับต�ำแหน่งหัวฉีด และ
อุณหภูมิที่เข้าสู่เครื่อง การสัมผัสของหยด
ของเหลวกับอากาศแบ่งได้ 3 แบบ ตาม
ทิศทางการไหลของอากาศที่เข้าสู่เครื่อง
อบแห้งแบบพ่นฝอย คือ
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3.2.1 Co-current เป็ น วิ ธี
การฉีดพ่นของเหลวให้สัมผัสกับอากาศ
ในถั ง ของเครื่ อ งอบแห้ ง แบบพ่ น ฝอย
โดยของเหลวที่ฉีด พ่น และอากาศที่เข้า
สู ่ เ ครื่ อ งจะไหลไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
การท� ำ แห้ ง ด้ ว ยวิ ธี นี้ ใ ช้ ใ นการท� ำ แห้ ง
ส� ำ หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ค วามไวต่ อ ความ
ร้อน เนื่องจากการระเหยของของเหลว
ที่ ถู ก ฉี ด พ่ น อย่ า งรวดเร็ ว อุ ณ หภู มิ ใ น
การท� ำ แห้ ง จะลดลง และเวลาในการ
ระเหยจะสั้นลง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จึงไม่ถูก
ท�ำลายด้วยความร้อน และอุณหภูมิของ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะต�่ำกว่าอุณหภูมิที่ออก
จากเครื่อง อุณหภูมิลมร้อนขาเข้าจะอยู่
ที่ ป ระมาณ 150-220 องศาเซลเซี ย ส
อนุภาคผงแห้งทีไ่ ด้จะมีอณ
ุ หภูมอิ ยูท่ รี่ ะดับ
50-80 องศาเซลเซียส (Gharsallaoui
et al. 2007) ส�ำหรับอุณหภูมิภายใน
ตัวถังของเครื่องแบบนี้จะขึ้นกับปริมาณ

อากาศที่ ไ หลเวี ย นอยู ่ ใ นถั ง ของเครื่ อ ง
ถ้าอากาศมีการไหลเวียนมากขึ้น จะท�ำให้
การกระจายของอุณหภูมภิ ายในถังมากขึน้
ด้วย การไหลของอากาศแบบนี้สามารถใช้
กับหัวฉีดทั้ง 2 แบบ คือ แบบ rotary และ
nozzle ซึ่งมีข้อดี คือ การไหลของอากาศ
แบบนี้สามารถควบคุมรัศมีวงโคจรของ
หยดของเหลวจากหัวฉีดได้ และสามารถ
ป้องกันการเกาะติดบนผนังของเครื่องอบ
แห้งแบบพ่นฝอยได้
3.2.2 Counter-current
เป็นวิธีการฉีดพ่นของเหลวให้สัมผัสกับ
อากาศภายในตัวถัง โดยของเหลวที่ฉีด
พ่ น และอากาศที่ เ ข้ า สู ่ เ ครื่ อ งจะไหลไป
ในทิศทางตรงกันข้ามกัน การสัมผัสกัน
ด้ ว ยวิ ธี นี้ จ ะให้ ค วามร้ อ นสู ง กว่ า แบบ
co-current โดยรูปแบบนีเ้ หมาะกับหัวฉีด
แบบ nozzle เนื่องจากกระแสอากาศจะ
ไหลขึ้นโดยตรง ความเร็วของหยดอากาศ

(ก)					

ในการฉีดพ่นจะลดลงท�ำให้มีเวลาอยู่ใน
ถังของเครื่องเพียงพอให้เกิดการระเหยที่
สมบูรณ์ จะใช้ในการท�ำแห้งผลิตภัณฑ์ที่
ไม่มีความไวต่อความร้อน อุณหภูมิของ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะสูงกว่าอุณหภูมิที่ออก
จากเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย (คุ้มผล
และสวนทอง 2542) รูปแบบนี้มีข้อดี คือ
ประหยัดพลังงานในการผลิต
3.2.3 Mixed flow เป็นวิธีการ
ฉีดพ่นของเหลวให้สมั ผัสกับอากาศร้อนใน
ถัง โดยใช้หลักการแบบ co-current และ
counter-current ร่วมกัน ผลิตภัณฑ์ที่ได้
จะมีอนุภาคที่ใหญ่ มีการไหลอิสระ แต่ถ้า
ใช้อณ
ุ หภูมสิ งู ในการท�ำแห้งอาจได้อนุภาค
ที่ มี ข นาดเล็ ก ได้ การผลิ ต แบบนี้ ใ ช้ เ มื่ อ
ต้องการการผลิตแบบหยาบๆ (คุม้ ผล และ
สวนทอง 2542)

(ข)		

ที่มา: ศรีข�ำ (2548)
รูปที่ 2 รูปแบบการไหลของหยดของเหลวและอากาศร้อนในเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย
			
(ก) การไหลในทิศทางเดียวกัน (Co-current)
			
(ข) การไหลในทิศทางสวนกัน (Counter-current)
			
(ค) การไหลในทิศทางผสม
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3 . 3 ขั้ น ต อ น ก า ร ร ะ เ ห ย
(evaporation)
ในการระเหยของน�้ำออกจาก
อนุ ภ าคของเหลวที่ ถู ก พ่ น ฝอยจะมี ก าร
ถ่ายเทความร้อนและการถ่ายเทมวลสาร
ซึ่งกระบวนการถ่ายเทความร้อนและการ
ถ่ายเทมวลเกิดขึ้น คือ การท�ำให้อนุภาค
ร้ อ นขึ้ น หรื อ อุ ณ หภู มิ สู ง ขึ้ น จากการน� ำ
ความร้อนและการพาความร้อนที่เกิดขึ้น
ที่ผิวของอนุภาคและเปลี่ยนแปลงไปอยู่
ในรูปความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
จากนั้นส่วนของไอน�้ำจะถูกถ่ายเทมวล
ให้อากาศร้อนโดยการแพร่ (diffusion)
และการพา (convection) ออกไปจาก
ผิ ว หน้ า ของอนุ ภ าคไปกั บ ความร้ อ น
อัตราการระเหยน�้ำจะขึ้นกับปัจจัยหลาย
ประการ ได้แก่ อุณหภูมิของอากาศร้อน
ความชื้นสัมพัทธ์ หรือความดันไอ และ
คุณสมบัติในการถ่ายเทของอากาศ ขนาด
อนุภาค อุณหภูมิของอนุภาค ความเร็ว
ลมของอากาศร้อน ตลอดจนคุณลักษณะ
หรือองค์ประกอบของส่วนประกอบที่เป็น
ของแข็งในอนุภาคการท�ำแห้งในวิธีนี้จะ
เกิดในเวลาสั้น เนื่องจากมีพื้นที่ผิวของ
อนุภาคที่มากจึงท�ำให้การระเหยน�้ำเกิด
ได้อย่างรวดเร็ว การท�ำแห้งวิธีนี้จะช่วย
ป้องกันการเปลีย่ นแปลงคุณภาพทีอ่ าจเกิด
ขึ้นกับผลิตภัณฑ์
3.4 การแยกเก็บอนุภาค
อาหารผงที่ได้จะตกลงสู่พื้นล่าง
ของภาชนะท�ำแห้ง เนือ่ งจากอนุภาคมีนำ�้ หนักเบาและจะถูกดูดออกไปโดยแรงจาก
พัดลม (blower) ส่งไปตามท่อลม อาหาร
ผงแห้งนีส้ ามารถแยกออกจากอากาศร้อน
ด้วยระบบไซโคลน (cyclone separator)
ซึ่ ง สามารถแยกเอาอากาศกั บ อนุ ภ าค
ของแข็งออกจากกันได้โดยอาศัยแรงเหวีย่ ง
ข้อดีของวิธีการนี้ คือ สูญเสียผลิตภัณฑ์
และการปนเปือ้ นจากอากาศภายนอกน้อย

สามารถใช้ได้ดที กุ ๆ อุณหภูมิ รวมถึงต้นทุน ร้ อ นของระบบคงที่ จะท� ำ ให้ ป ริ ม าณ
ในการดูแลรักษาต�่ำและไม่ยุ่งยาก (ณัฐ- ความชื้ น ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารผงเพิ่ ม
ชยางกุล 2546)
ขึ้น เนื่องจากปริมาณน�้ำที่ต้องการระเหย
ออกจากตัวอย่างเพิ่มขึ้น แต่ระบบมีความ
4. ปัจจัยที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ผง
สามารถในระเหยน�้ำออกในอัตราเท่าเดิม
ถ้าสภาวะการท�ำงานของหัวฉีด
4.2 ชนิดของหัวฉีด
คงที่และปริมาณของแข็งในสารละลาย
หัวฉีดชนิดจานหมุน (rotary) และ
ป้อนเพิ่มขึ้นจะมีผลต่อปริมาณความชื้น หัวฉีดชนิดใช้ความดัน (high pressure)
ของอาหารผง เมื่อปริมาณของแข็งเพิ่ม ที่ แ ตกต่ า งกั น จะท� ำ ให้ เ กิ ด อนุ ภ าคของ
ขึ้ น ในขณะที่ อั ต ราการระเหยของน�้ ำ ผลิตภัณฑ์อาหารผงมีขนาดแตกต่างกัน
คงที่ ท�ำให้อัตราส่วนของความชื้นต่อมวล ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบและลักษณะเฉพาะ
ของแข็งทีเ่ หลืออยูจ่ ะน้อยกว่าเมือ่ เทียบกับ ของการใช้งาน ซึ่งหัวฉีดชนิดจานหมุน
สารละลายป้อนที่มีปริมาณของแข็งน้อย จะสามารถใช้งานได้ทั่วๆ ไป สามารถใช้
ผลที่ได้ คือ อาหารผงมีความชื้นลดลงแต่ ผลิตอาหารผงที่มีอนุภาคขนาดเล็กจนถึง
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในสารละลาย ขนาดใหญ่ และมีความสามารถในการ
ป้อนต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม ถ้ามาก ผลิตได้สูงมากกว่า 5,000 กิโลกรัม ของ
เกินไปก็อาจจะไม่สามารถพ่นฝอยได้หรือ ผงแห้ง/ชั่วโมง ส่วนหัวฉีดชนิดใช้ความ
ไม่สามารถดูดผ่านเครื่องสูบได้ อาจจะ ดันสามารถผลิตอนุภาคที่มีขนาดใหญ่ได้
ท�ำให้เกิดการเกาะติดที่ผนังห้องอบแห้ง โดยหัวฉีดแต่ละชนิดจะมีอุปกรณ์หลาย
และส่งผลต่อคุณภาพของอาหารผง ส่วน ส่วนที่สามารถออกแบบให้ใช้งานได้แตกการเพิ่มอุณหภูมิของสารละลายป้อนจะ ต่างกันไป
4.3 การไหลของอากาศร้อน
ช่วยลดปริมาณความร้อนที่ใช้ในการอบ
แห้งผลิตภัณฑ์อาหารผงลงได้ และถ้าความ
อัตราการไหลของอากาศร้อนมีผล
หนืดของสารละลายป้อนสูง เมื่อน�ำไปอบ ต่อเวลาของอนุภาคผลิตภัณฑ์อาหารผงที่
แห้งแบบพ่นฝอยที่สภาวะเดียวกันจะส่ง อยู่ในห้องอบแห้ง คือ เวลาที่ใช้ในการอบ
ผลให้ขนาดของอนุภาคใหญ่ขึ้น แต่หากมี แห้งโดยตรงถ้าอัตราการไหลของอากาศ
ความหนืดสูงเกินไปจะส่งผลให้ของเหลวที่ ร้อนลดลง จะท�ำให้เวลาทีผ่ ลิตภัณฑ์อาหาร
ฉีดออกมามีลกั ษณะเหมือนเส้นด้าย ท�ำให้ ผงอยู่ในห้องอบแห้งเพิ่มขึ้น หรือเวลาที่
ตัวอย่างไม่แห้งเป็นผง
ใช้ในการอบแห้งมากขึ้น ท�ำให้ปริมาณ
4.1 อัตราการป้อนสารละลาย ความชื้ น ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารผงลดลง
ป้อน
อัตราการไหลของอากาศร้อนต�่ำ ยังช่วย
การเพิม่ อัตราการป้อนสารละลาย ให้การแยกผลิตภัณฑ์อาหารผงหลังการอบ
ป้อนในขณะทีส่ ภาวะของหัวฉีดคงที่ ท�ำให้ แห้งมีประสิทธิภาพดีขึ้น
อนุภาคที่พ่นฝอยมีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น ดัง4.4 อุณหภูมิในการอบแห้ง
นั้น ผลิตภัณฑ์อาหารผงที่ได้จะมีขนาด
อุ ณ หภู มิ ใ นการอบแห้ ง มี ผ ลมา
อนุ ภ าคใหญ่ แ ละมี ค วามหนาแน่ น ของ จากอุณหภูมิของอากาศร้อนขาเข้าและ
ผลิตภัณฑ์ต�่ำ แต่การเพิ่มอัตราการป้อน อุณหภูมิของอากาศร้อนขาออก คือ ที่
สารละลายป้อนในขณะที่อัตราการไหล สภาวะอัตราการไหลของอากาศร้อนคงที่
ของอากาศร้อนขาเข้าและปริมาณความ เมือ่ เพิม่ อุณหภูมลิ มร้อนขาเข้า จะเป็นการ
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เพิ่มความสามารถในการระเหยน�้ำออก
จากตัวอย่างและประสิทธิภาพของการ
อบแห้ง จึงลดการใช้พลังงานที่ใช้ในการ
อบแห้งได้
5. ข้อดีและข้อเสียของการอบแห้งแบบ
พ่นฝอย
ข้ อ ดี ข องเครื่ อ งอบแห้ ง แบบ
พ่นฝอย คือ สามารถผลิตผงให้มีขนาด
อนุ ภ าคที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะและปริ ม าณ
ความชื้นของผงไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณความ
จุของเครื่อง หรือความไวต่อความร้อน
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ามารถรั ก ษาลั ก ษณะ
เฉพาะ หรื อ คุ ณ ภาพของผงที่ ไ ด้ ต ลอด
กระบวนการผลิตโดยไม่ขึ้นกับระยะเวลา
ในการเดินเครื่องเมื่อสภาวะการอบแห้ง

คงที่ เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยสามารถ
ท�ำงานได้ต่อเนื่อง ใช้งานง่าย สามารถ
ควบคุมให้ท�ำงานแบบอัตโนมัติได้ มีการ
ตอบสนองต่อการสั่งการรวดเร็ว การอบ
แห้งแบบพ่นฝอยใช้ได้กับวัตถุดิบที่ไวต่อ
ความร้อน และวัตถุดิบที่ทนทานต่อความ
ร้อน วัตถุดิบอยู่ในรูปสารละลายอิมัลชัน
หรืออยูใ่ นรูปหลอมเหลวโดยมีความเหนียว
ที่เหมาะสม สามารถท�ำการอบแห้งแบบ
พ่นฝอย สามารถอบแห้งวัตถุดบิ ในสภาวะ
การอบแห้งแบบปลอดเชื้อ หรือการอบ
แห้งวัตถุดิบให้เป็นผงทั้งแบบ granular
agglomerate หรือ non-agglomerate
(คุ ณ าพรสุ จ ริ ต 2554) เทคนิ ค การอบ
แห้งแบบพ่นฝอยได้รับความสนใจในการ
แก้ปัญหาส�ำหรับการอบแห้งแบบดั้งเดิม

เนือ่ งจากกระบวนการดังกล่าวไม่เพียงแต่มี
ประสิทธิภาพยังให้ขอ้ ดีในแง่ของเชิงธุรกิจ
อีกด้วย (Masters 1968)
แม้ว่าวิธีการอบแห้งแบบพ่นฝอย
จะเป็นวิธีที่ง่ายและให้ผลผลิตสูง แต่วิธี
นี้ไม่เหมาะสมกับสารให้กลิ่นรสที่ไม่ทน
ต่ อ ความร้ อ นสู ง นอกจากจะให้ ข นาด
อนุภาคที่ไม่สม�่ำเสมอ ไม่สามารถควบคุม
ได้ และวิธีนี้ไม่สามารถสร้างชั้นของสารที่
ถูกเคลือบได้หลายชั้น สารให้กลิ่นรสที่มี
มวลโมเลกุลต�่ำสามารถระเหยได้ง่าย เมื่อ
กระทบกับความร้อน และตัวอย่างมีการ
เสียสภาพเมื่อมีการให้ความร้อนสูง (ตั้ง
สกุล 2550)
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เกร็ดเทคโน

มาท�ำความรู้จัก
กับ

เห็ดโต่งฝนกันเถอะ

ดร. ธนภักษ์ อินยอด ดร. ตันติมา ก�ำลัง สุพัตรา เปี่ยมวารี และวันณรงค์ เติมอารมย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ต�ำบลคลองห้า อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

เห็ดโต่งฝนมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Lentinus gigeatus มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศลาว ค�ำว่า โต่งฝน หรือต่งฝน
เป็นภาษาอีสาน แปลว่า ภาชนะรองรับน�ำ้ ฝน ลักษณะดอกเห็ดเมือ่ เล็กคล้ายถ้วยหรือกรวย ดอกมีขนาดเล็กตัง้ แต่
เท่าถ้วยเล็กๆ จนถึงขนาดฝ่ามือ หรือใหญ่เท่าหมวก บางดอกหนักมากกว่า 1 กิโลกรัม เมื่อดอกโตเต็มที่ ขอบ
ดอกจะหยักและม้วนขึน้ มีลกั ษณะดอกคล้ายเห็ดเป๋าฮือ้ หมวกดอกทรงร่ม สีครีม ในช่วงดอกตูมจะมีรปู ร่างกลมๆ
สีนำ�้ ตาลอ่อน มีขนอ่อน เมื่อดอกโตขึ้น ปลายดอกจะบานเต็มที่ สีจะจางลงเป็นสีครีมขาว และแผ่แบนออกเต็มที่
ส่วนก้านดอกจะใหญ่ แข็ง และเหนียว พบมากในฤดูฝน ในธรรมชาติ เห็ดโต่งฝนจะขึ้นได้ดีในดินที่อุดมสมบูรณ์ มี
อินทรียวัตถุและความชื้นสูง

การเปิดดอกเห็ดโต่งฝนไม่ยุ่งยาก
นัก หากคลุมดิน และรักษาสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสม เห็ดจะออกมาเป็นกอ จ�ำนวน
2-12 ดอก/กอ น�้ำหนัก 1-3 กิโลกรัม ขึ้น
อยูก่ บั คุณภาพของวัสดุปลูก สามารถเพาะ
ลงถุ ง ขี้ เ ลื่ อ ยหรือปุ๋ยหมัก ผสมขี้เลื่อยร� ำ
ละเอียด และปูนขาว โดยใช้สูตรการเพาะ
เห็ดทั่วไป แต่ไม่ต้องสร้างโรงเรือนส�ำหรับ
เปิดดอกเห็ดเหมือนเห็ดนางรม นางฟ้า
และสามารถเพาะแบบเดียวกับเห็ดตีนแรด
คือ ฝังดินตื้นๆ พร้อมกับโรยเมล็ดพันธุ์

ผักไปด้วย ได้ทั้งเห็ดได้ทั้งผัก โดยน�ำก้อน
เชื้อเห็ดโต่งฝนมาฝังลงในดินที่ปูรองพื้น
ด้วยปุ๋ยหมักที่ย่อยสลายดีแล้ว เลียนแบบ
ธรรมชาติ หรือเพาะในตะกร้าก็ได้ สถาน
ที่เพาะเห็ดนี้จะต้องอยู่ในที่ร่ม เช่น ใต้ร่ม
ไม้ใหญ่ อากาศค่อนข้างเย็น การรดน�ำ้ แบบ
ปลูกผัก เมื่อเส้นใยเห็ดมีจ�ำนวนมากพอ
และดินมีความชื้นเหมาะสม จะสร้างดอก
เห็ดขึ้นมาเหนือผิวดิน ลักษณะคล้ายถ้วย
แล้วค่อยๆ บานออก โดยเห็ดจะงอกภายใน
7-10 วัน ระยะทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการเก็บ
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ดอกเห็ด ควรเก็บเมื่อดอกเริ่มบานเป็นรูป
กรวย หากปล่อยให้บานกว่านี้ สีจะซีดลง
และปลายดอกจะฉีกขาดหรือหักง่ายหลัง
จากเก็บเห็ดรอบแรกแล้วจะเกิดการพักตัว
ระยะหนึง่ แล้วก็จะเกิดดอกเห็ดรอบหลังๆ
ต่อไป สามารถเก็บผลผลิตได้ 4-6 เดือน
เห็ดโต่งฝน 1 ก้อน ให้ผลผลิตประมาณ
0.3-1 กิโลกรัม ต่อการเพาะ 1 รุ่น ขึ้นอยู่
กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน และสภาพ
ภูมอิ ากาศ นอกจากนี้ ยังสามารถเพาะเห็ด
โต่งฝนในแปลงได้อีกด้วย

เกร็ดเทคโน

คุณค่าทางโภชนาการของเห็ดโต่งฝน
เห็ ด จั ด เป็ น อาหารประเภทผั ก
ที่ มี ป ริ ม าณน�้ำ ตาลค่อนข้างต�่ ำ แต่เป็น
แหล่งโปรตีนที่ดี เมื่อเทียบกับผักอีกหลาย
ชนิ ด อี ก ทั้ ง ยั ง มี ร สชาติ แ ละกลิ่ น ที่ ช วน
รับประทาน ซึ่งรสชาติที่โดดเด่นนี้มาจาก
การที่เห็ดมีกรดแอมิโนกลูตามิกเป็นองค์
ประกอบ เหมาะส�ำหรับผู้ที่ต้องการจะลด
น�้ำหนัก สามารถรับประทานอาหารที่ท�ำ
จากเห็ดได้โดยไม่ต้องกังวลใจ เห็ดแต่ละ
ชนิดจะมีคุณค่าทางโภชนาการแตกต่าง
กั น ไป จากการวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณสาร
อาหารในเห็ดโต่งฝนทีไ่ ด้จากการเพาะโดย
ใช้ขี้เลื่อยเป็นวัสดุเพาะ พบว่า มีคุณค่า
ทางโภชนาการสู ง โดยมี ส ่ ว นประกอบ
ของโปรตีน 16.06 กรัม คาร์โบไฮเดรต
56.12 กรัม ไขมัน 1.28 กรัม นอกจาก
นี้ ยังพบแร่ธาตุหลัก ได้แก่ ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม แมกนีเซียม และโซเดียม
0.53, 1.64, 0.16 และ 0.1 มิลลิกรัมต่อ
กิ โ ลกรั ม ของเห็ ด แห้ ง ตามล� ำ ดั บ และ

แร่ธาตุรอง ได้แก่ เหล็ก แมงกานีส และ
สังกะสี เท่ากับ 93.29, 11.08 และ 23.32
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของเห็ดแห้ง ตาม
ล�ำดับ (วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการดิน
และพื ช สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย) เห็ดชนิดนีจ้ งึ
น่าจะได้มกี ารส่งเสริมให้รจู้ กั เพือ่ ให้บริโภค
มากขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดี
เห็ดโต่งฝนน�ำไปประกอบอาหารได้
หลายประเภท ไม่วา่ จะเป็นต้มย�ำ แกงเลียง

ผั ด ผั ก รวม เห็ ด ชุ บ แป้ ง ทอด นึ่ ง จิ้ ม น�้ ำ
พริก แต่จะมีรสชาติขมเฝื่อนติดคอ ซึ่ง
เป็นลักษณะเฉพาะของเห็ดโต่งฝน วิธีแก้
คือ ต้องลอกเอาเนื้อหุ้มก้านดอกออกเสีย
ก่อน สารขมที่มีอยู่นี้คาดว่าจะเป็นสาร
ส�ำคัญที่มีคุณสมบัติเป็นยา และต่อต้าน
อนุมูลอิสระ ในอนาคตอันใกล้คาดว่าจะ
มีการส่งเสริมให้มีการเพาะเห็ดโต่งฝนใน
เชิงพาณิชย์ เนื่องจากวิธีการเพาะที่ไม่ยุ่ง
ยาก อีกทั้งมีสารส�ำคัญที่มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพ ดังนั้น ฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.) จึงมุ่งเน้นที่จะวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเห็ดชนิด
นี้ ทั้งในด้านการเพิ่มปริมาณและคุณภาพ
รวมทั้งการน�ำไปใช้ประโยชน์ในแง่ของ
อาหารเสริมสุขภาพและยา ในอนาคตอัน
ใกล้ต่อไป
ปั จ จุ บั น เริ่ ม มี เ ห็ ด โต่ ง ฝนวาง
จ�ำหน่ายตามตลาดสด หรือบางช่วงจะ
มีวางจ�ำหน่ายที่ซูเปอร์มาร์เก็ต แต่ราคา
ค่ อ นข้ า งสู ง ประมาณ 60-100 บาท/
กิโลกรัม

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจศึกษาเรียนรู้ ติดต่อ ฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เทคโนธานี ต�ำบลคลองห้า อ�ำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร. 0 2577 9004 โทรสาร 0 2577 9007
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ไดอารีแวดวงวิทย์

การประชุม The 3 rd Asia-Oceania Algae Innovation Summit 2014 (AOAIS 2014)
ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2557 ณ เมืองแดจอง ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ดร. โสภณ สิริศรัทธา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ต�ำบลคลองห้า
อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

การประชุม AOAIS ถูกจัดขึ้น
ครั้งแรกในปี ค.ศ. 2010 โดยมี Professor
Makoto M. Watanabe และ Professor
Isao Inoue เป็นผู้ก่อตั้ง โดยมีจุดมุ่งหมายที่ จ ะพั ฒ นากลไกการขั บ เคลื่ อ น
(Platform) ที่ จ ะเป็ น เวที ใ นการแลก
เปลี่ยนส�ำหรับนักวิจัย วิศวกร ภาครัฐและ

เอกชน เข้ามาแลกเปลี่ยนให้ความคิดเห็น
ตลอดจนรายงานสถานการณ์ทั้งในแง่ของ
วิจัยและพัฒนา (R&D) นโยบายภาครัฐ
(National policy) และการลงทุนของ
เชื้อเพลิงจากสาหร่ายและผลิตภัณฑ์ร่วม
(Algae-based fuels and products)
ในการจัด AOAIS 2014 ในครั้งนี้ถูกจัด
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ขึ้ น ที่ เ มื อ งแดจอง ประเทศสาธารณรั ฐ
เกาหลี ภายใต้หัวข้อ “The Future of
Algae-based Biorefinery” โดยมีการ
แบ่งเป็นหัวข้อการประชุม (Topic Areas)
10 หัวข้อ ดังนี้
1. Algal Biology: ความก้าวหน้าใหม่
ทางชีววิทยาของสาหร่าย
2. Cultivation: เทคโนโลยีการเพาะ
เลี้ยงขนาดใหญ่/อุตสาหกรรม
3. Harvest: เทคโนโลยี การเก็บ เกี่ยว
สาหร่ า ยในระดั บ ขยายขนาดในระดั บ
อุตสาหกรรม
4. Extraction and conversion:
เทคโนโลยี ก ารสกั ด และการเปลี่ ย นรู ป
น�้ำมัน
5. Value-added products: ผลิตภัณฑ์
ร่วมมูลค่าสูงจากสาหร่าย

ไดอารีแวดวงวิทย์

6. Economics and sustainability:
เศรษฐศาสตร์และการเจริญเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืนของพลังงานสาหร่าย
7. Commercialization: การพัฒนาไปสู่
เชิงพาณิชย์
8. Policy and industry trends: นโยบายรัฐและแนวโน้มเชิงอุตสาหกรรม
9. Special symposium I: Metabolic
Engineering for Biofuels and Chemicals
10. Special symposium II: Using the
Tools of Evolutionary Biology for Algal Crop Improvement
โดยในปีนี้ วว. เข้าร่ว มใน 2
ฐานะ คือ AOAIS International Organization Committee พร้อมผู้แทนจาก
ประเทศไทย ได้แก่ บริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) และ AOACC member (Network of Asia-Oceania Algal Culture
Collections)
ในการเข้าร่วมประชุม ทีมวิจัย

สาหร่ายของ วว. ได้รับเชิญเป็น Invited
Speaker ในหัวข้อ “Achievement in
Outdoor Microalgal Oil Production
of THINK ALGAE at TISTR” ซึง่ เป็นการ
น�ำเสนอความก้าวหน้าและสถานะในการ
ด�ำเนินงานของทีมวิจยั สาหร่าย วว. ทีร่ ว่ ม
มือบริการวิจัยกับ บริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) ในการวิจยั พัฒนาอย่างครบวงจร
ของการผลิตเชือ้ เพลิงชีวภาพ (Algal Biofuel) จากสาหร่ายในขนาดขยายกลางแจ้ง
ด้วยเทคโนโลยี (Open Race Way Pond
: ORWs) แบบต่อเนือ่ ง (Continuous process) ขนาด 200,000 ลิตร
โดยในงานนี้มีหัวข้อการประชุม
ทีน่ า่ สนใจจากผูเ้ ชีย่ วชาญทัว่ โลก เช่น

ระบบเปิดกับระบบปิด ระบบการเลี้ยง
แบบต่างๆ พร้อมศักยภาพของการลงทุน
ภาคธุรกิจในอนาคต ตลอดจนปัญหาและ
อุปสรรคของน�้ำมันจากสาหร่าย
“Algae Around the World: What’s
working: Where, Why and How”
Kinya Atsumi DENSO Corporation
ประเทศญี่ปุ่น

DENSO ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ
ของ Toyota และเป็นพันธมิตรในการ
วิจัยของ วว. จากงานร่วมวิจัยสาหร่าย
ได้เสนอความก้าวหน้าทางการใช้น�้ำมัน
จากสาหร่ายเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิว
(Body & Hand Cream) และยังเสนอ
Jim Lane จากนิ ต ยสาร Biofuels แนวคิ ด จากงานวิ จั ย ในการใช้ ส าหร่ า ย
Digest ประเทศสหรัฐอเมริกา
เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส Influenze
ซึ่งเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีของ DENSO
ได้ อ ธิ บ ายเปรี ย บเที ย บการ นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดภาวะก๊าซ
พั ฒ นาของเทคโนโลยี ผ ลิ ต สาหร่ า ยใน เรือนกระจก (Greenhouse gas, GHG)
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ให้ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม และได้ ผ ลพลอยได้
อย่างเช่น น�้ำมันและผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง
อื่นๆ
“DENSO algae green projectchallenges and achievement”
J o h n B e n e m a n n MicroBio
Engineering, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นผู้ก่อตั้ง Algae Biomass
Organization เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
การใช้สาหร่ายบ�ำบัดน�้ำเสียเพื่อการใช้
ประโยชน์ อ ย่ า งครบวงจรในการผลิ ต
ขนาดใหญ่ โดยมีพื้นฐานจากการใช้สาร
อาหารในน�้ำเสีย/น�้ำทิ้งจากแหล่งต่างๆ
ซึ่งจะใช้หลักการของการเลี้ยงสาหร่ายใน
Open Race Way Pond (ORWs) ร่วม
กับกระบวนการน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อ
ใช้ในการพัฒนาการผลิตน�้ำมันในอนาคต
“Advance in Microalgae in
Wastewater Treatment and Biofuels
Production”
นอกจากนี้ ยังมีงานที่น่าสนใจ
หลากหลายจากผู ้ เ ชี่ ย วชาญทั่ ว โลก ซึ่ ง
สามารถเข้าไปศึกษาย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์
www.aoais2014.org ทั้งนี้ AOAIS จะ
จั ด ขึ้ น ทุ ก ๆ 2 ปี เพื่ อ รองรั บ การเจริ ญ
เติบโตและเทคโนโลยีด้านสาหร่ายอย่าง
ครบวงจร โดยในปี ค.ศ. 2016 จะจัด
ขึ้นที่เมือง Wuhan ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจี น ในหั ว ข้ อ “Innovation
and Accelerating of Commercialize
Product from algae”
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การฝึกอบรม ASEAN Science and Technology Park
(Development Zone) International Training Program No. 2
ประไพศรี ไม้สนธ์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ต�ำบลคลองห้า
อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Park

ในระหว่างวันที่ 4 - 25 สิงหาคม
พ.ศ. 2557 ผู้ เขี ย นได้ มี โ อกาสเข้ า ร่ ว ม
รั บ การฝึ ก อบรม ในหลั ก สู ต ร ASEAN
Science and Technology Park (Development Zone) International
Training Program No. 2 ณ มณฑลปักกิง่
สาธารณรัฐประชาชนจีน
การอบรมดั ง กล่ า วนี้ มี หั ว ข้ อ ที่
หลากหลายและน่าสนใจ ดังต่อไปนี้
- China’s Science, Technology and Innovation (STI) System
and Policy

- Space Planning of Industrial

- Respect and Serve the highlevel Talents
- Innovation and Science
Parks/Business incubators Management, Based on experience in China
- Management of High-tech
Parks and Industrial Facility
- Technology Finance Product Innovation
- International Technology
- Construction and Develop- Transfer Practice
ในบทความนี้ ผู้ เ ขี ย นขอสรุ ป
ment of Chinese Science and Techเนื้อหาของการฝึกอบรม ไว้คร่าวๆ ดังนี้
nology Industry Parks
- Adhere to Independent
Technology Innovation Promote การกำ � หนดนโยบายทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศจีน
Culture of Innovation
- Overview of the Developรั ฐ บาลจี น ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ
ment of Zhongguancun Science Park
- How to Compile a Science การวางแผนการพั ฒ นาประเทศ โดยมี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส่วนผลัก
Park Planning
- University Owned Techno- ดัน มีการวางแผนสนับสนุนทั้งทางด้าน
นโยบาย การเงินและกำ�ลังคน โดยในปี
logy Companies in China
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ค.ศ. 2008-2012 มีงบประมาณในการ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำ�นวน 872.9 ล้านหยวน หรือประมาณ
4,365 ล้านบาท ให้งบประมาณเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.97 จาก GDP ในปี ค.ศ. 2012
และร้อยละ 74 ของงบประมาณมาจาก
การลงทุนของภาคเอกชน การพัฒนากำ�ลัง
คน มีการพัฒนากำ�ลังคนเพื่อเป็นแรงงาน
หลักในการพัฒนาประเทศประมาณ 8.6
ล้านคน กำ�ลังคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
ต่างๆ ประมาณ 8.8 ล้านคน และมีการเชิญ
ชวนนักศึกษาจีนทีไ่ ปศึกษาต่างประเทศให้
กลับมาทำ�ธุรกิจและลงทุนในประเทศกว่า
540,000 คน
รู ป แบบการดำ � เนิ น งานด้ า นอุ ท ยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science
and Technology Park) ในประเทศจีน
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศจีน โดยเฉพาะในมณฑล
ปักกิ่งจะมีการดำ�เนินงานในรูปแบบ
1. รัฐบาลเป็นผู้ควบคุมดูแลการ
ทำ � งานของอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีประมาณร้อยละ 95 แต่มีบาง
ส่วนที่รัฐบาลอนุญาตให้เอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศสามารถร่วมลงทุนหรือลงทุน
เองได้ คิดเป็นประมาณร้อยละ 5
2. รัฐบาลให้ภาคเอกชนเช่าพื้นที่
ในการดำ � เนิ น งานต่ า งๆ รวมถึ ง จั ด ตั้ ง
หน่วยบ่มเพาะ (Incubation unit) และ
หน่วยงานสนับสนุน SME ภายใต้พนื้ ทีข่ อง
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. รัฐบาลให้มหาวิทยาลัยดำ�เนิน
การต่างๆ เองทั้งหมด
4. ส่งเสริมสนับสนุนการร่วมทุน
ระหว่างรัฐบาล ผูป้ ระกอบการและนักลงทุน
โดยอยู่ใ นรู ป แบบการแบ่ ง ผลประโยชน์
ผ่านการถือหุน้ (Stock Exchange)

- Equity transaction and
การให้ เ งิ น ทุ น เพื่ อ ใช้ ใ นการประกอบ
merge
กิจการ
- List in multi-level capital
ทางอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ market for financing
โดยที่ผ่านมามี 1,600 Venture
เทคโนโลยีได้จัดหาเงินทุนเพื่อช่วยเหลือ
ผูเ้ ช่าพืน้ ที/่ SME ทีต่ อ้ งการเงินทุน ตัวอย่าง Capital ที่ร่วมลงทุนเป็นเงินกว่า 500
ล้านบาท
แหล่งเงินทุน คือ
1. รัฐบาล โดยมีหน่วยงานในการ
ให้ทุนสนับสนุน เช่น หน่วยงาน Torch การให้การสนับสนุนผู้ประกอบการที่มา
Programme จะเป็นหน่วยงานที่ได้เงิน เช่ า พื้ น ที่ ใ นอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
จากกระทรวงการคลังเพือ่ มาสนับสนุนเงิน เทคโนโลยี
ทุนให้กับผู้ประกอบการ ในปี ค.ศ. 2014
เป็นการสนับสนุนระบบสาธารมีงบประมาณในการให้ทุนกับผู้ประกอบการจำ�นวน 246.059 ล้านหยวน หรือ ณู ป โภคพื้ น ฐานและการให้ บ ริ ก ารเพื่ อ
ประมาณ 1,235 ล้านบาท โดยรูปแบบใน สนับสนุนการทำ�ธุรกิจ เช่น
การให้ทุน คือ
1. บริการด้านฐานข้อมูลการวิจัย
- ให้ทุนร้อยละ 25 และเงื่อนไข บริการด้านวิชาการและคำ�ปรึกษา บริการ
ในการคืนเงิน คือ ให้คืนในจำ�นวนเท่ากัน ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ทุกเดือน
กำ�ลังคน บริการด้านการเงินและบัญชี
- ให้ทุนร่วมกับบริษัท Venture กฎหมายการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
Capital (VC) firm ในลักษณะ 50-50 และการประชาสัมพันธ์ เพือ่ สนับสนุนผูเ้ ช่า
แต่ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านหยวน หรือ 15 พื้นที่ในการผลักดันให้ธุรกิจเจริญเติบโต
ล้านบาท
2. พื้ น ที่ เช่ า และโครงสร้ า งพื้ น - การให้เงินทุนฟรีกบั นักศึกษาจบ ฐานในอาคาร เช่น อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์
ใหม่ทั้งในและต่างประเทศที่มีศักยภาพใน สำ�นักงาน หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จำ�เป็นต่อ
การจัดตั้งธุรกิจ จำ�นวน 1 ล้านบาท
ผู้เช่าพื้นที่
3. โรงงานต้นแบบเพื่อการขยาย
นโยบายการป้องกันความเสี่ยง ผลงานวิจัยไปสู่การผลิตและจำ�หน่าย
ให้กับ VC ที่จะมาร่วมให้ทุนหาก SME
4. ที่ดินเปล่าให้เช่า เพื่อให้ผู้เช่า
ไม่สามารถคืนเงินได้ทาง VC สามารถยึด พื้นที่นำ�ไปประกอบการตามวัตถุประสงค์
ในการทำ�ธุรกิจ
เทคโนโลยี นวัตกรรมหรือเครื่องจักรได้
5. มี ห น่ ว ยบ่ ม เพาะ (Incuba2. แหล่งทุนที่ต้องการร่วมลงทุน tion unit) ซึ่งทำ�หน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับ
กับ SME โดยมีรัฐบาลคอยควบคุมการ ผู้ประกอบการเทคโนโลยีใหม่ โดยการให้
คำ�ปรึกษาที่จำ�เป็นเพื่อให้สามารถเริ่มต้น
ให้ทุน เช่น
ธุรกิจและนำ�ธุรกิจให้อยู่รอดได้
- Angel Investment
6. ศูนย์ประชุม โรงอาหาร สถาน
- Venture Capital Investment
- Loan Investment
ที่สันทนาการ ศูนย์การแสดงสินค้าเพื่อ
เป็นการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์
- Guarantee Investment
7. การจัดสัมมนา งานแสดงสินค้า
- Industrial Investment Fund
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ให้กับผู้เช่าพื้นที่เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยี
และผลิตภัณฑ์
8. การเชื่อมโยงหรือสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานรัฐบาล เอกชนทีส่ ามารถ
ช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาทางธุรกิจกับ
ผู้เช่าพื้นที่
9. การพั ฒ นาระบบคมนาคม
ขนส่ง เช่น ถนน รถสาธารณะ เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกให้กับผู้เช่าพื้นที่หรือลูกค้าที่
จะมาติดต่อทางธุรกิจ
ปัจจัยทีท่ �ำ ให้อทุ ยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสามารถผลักดัน SME ให้
ประสบความสำ�เร็จ คือ การร่วมกันทำ�งาน
ระหว่างบริษัท มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
และรั ฐ บาล โดยในภาพรวมควรมี ก าร
ดำ�เนินงานทางด้าน
- การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ถึ ง ขั้ น
สูงสุด
- มหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจยั

ร่วมมือกันพัฒนางานวิจยั จนได้ออกมาเป็น
ผลิตภัณฑ์รว่ มกับภาคเอกชน และอนุญาต
ให้นักวิจัยสามารถร่วมทำ�งาน part time
กั บ ภาคเอกชนได้ และมี ส่ ว นแบ่ ง หาก
สามารถขายทรัพย์สินทางปัญญา (intellectual property) ให้กับผู้ประกอบการ
ได้จำ�นวนร้อยละ 30 ของราคาขาย
- นโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริม
SME ให้ประสบความสำ�เร็จในธุรกิจ เช่น
ภาษี เงินทุน การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับและดึงดูดนักลงทุน เป็นต้น
- การพั ฒ นากำ � ลั ง คน โดยมี
หลักสูตรการสอนเพื่อการเป็นนักธุรกิจ
- การจัดเตรียมสถานทีพ่ ร้อมและ
เหมาะสมสูงสุดต่อการพัฒนาธุรกิจ
- การร่ ว มมื อ กั น พั ฒ นาธุ ร กิ จ
ระหว่างรัฐบาล SME และหน่วยงานที่ไม่
หวังผลกำ�ไร (Non-profits networks)
- การจัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญที่ให้
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คำ�ปรึกษาทางการพัฒนาด้านธุรกิจในทุกๆ
ด้าน
- การสร้างความร่วมมือกับหน่วย
งานทั้งในและต่างประเทศ
- การวางแผนและนโยบายที่ ดี
ของรัฐบาล ที่มีทิศทางที่ชัดเจนและต่อ
เนื่อง
จากการอบรม ประเทศจีนได้ให้
เหตุผลถึงการให้ความสำ�คัญของการจัด
ตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไว้
ว่า ประเทศจีนได้กำ�หนดนโยบายจนถึงปี
ค.ศ. 2015 ไว้ว่าจะเปลี่ยนแปลงจีนจากที่
ผูค้ นทัว่ ไปรูจ้ กั จีนในนาม “Produced by
China เป็น Creative by China”
นอกจากการฝึกอบรมแล้ว ทาง
ผู้จัดยังได้พาไปเยี่ยมชมกิจการการดำ�เนิน
งานของ Zhongguancun Science Park
และ Innoway ด้วย

ไดอารีแวดวงวิทย์

รูปแสดงพื้นที่ของ Zhongguancun Science Park
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โดยพื้นที่ของ Zhongguancun
Science Park (Z-Park) จะเป็นพื้นที่ที่
ระบายด้วยสีเหลือง มีพื้นที่ประมาณ 232
ตารางกิโลเมตร Z-Park เป็นอุทยาน
วิทยาศาสตร์ที่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1988 มุ่ง
เน้นในส่วนธุรกิจทางด้าน Hi-tech ภายใน
Z-Park จะมี Sub Park 10 sub Park ซึ่ง
มีการดำ�เนินงานต่างๆ ดังนี้
1. Haidian Park มี บ ริ ษั ท มา
ทำ � การเช่ า และดำ � เนิ น กิ จ การอยู่ ก ว่ า
10,000 บริ ษั ท โดยเป็ น พื้ น ที่ ที่ มุ่ ง เน้ น
เทคโนโลยี ท างด้ า น electronic and
information, Biotech and pharmaceutical เป็นต้น
2. Fengtai Park มีบริษัทมา
ทำ�การเช่าและดำ�เนินกิจการอยู่ประมาณ
2,000 บริษทั เป็นพืน้ ทีท่ มี่ งุ่ เน้นเทคโนโลยี
ทางด้าน Hi-Tech
3. Chanping Park มีบริษัทมา

ทำ�การเช่าและดำ�เนินกิจการอยู่ประมาณ
2,000 บริษทั เป็นพืน้ ทีท่ มี่ งุ่ เน้นเทคโนโลยี
ทางด้าน new medical, pharmaceutical biotech-engineering และ electronics information businesses
4. Electronic City Park ตั้งอยู่
ใกล้สนามบินนานาชาติปักกิ่ง เป็นพื้นที่ที่
มุง่ เน้นทางด้าน telecom และ networking และยังเป็นทีต่ งั้ ของหน่วยงานทางด้าน
วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ multinational
electronics and information เพื่อ
รองรับความต้องการของผู้ประกอบการ
5. Yizhuang Park เป็นพื้นที่ที่
เป็นฐานการลงทุนของนักธุรกิจต่างชาติใน
การผลิตผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ และยังมีพนื้ ทีท่ าง
ด้านอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ bio-medical
ด้วย
6. Desheng Park เป็นพืน้ ทีเ่ ป็น
จุดศูนย์กลางของการแสดงงานทางด้าน
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hi-tech และยังเป็นพื้นที่ที่ให้ผู้ประกอบการทางด้าน industrial design
7. Shijingshan Park เป็นพื้นที่
ที่เน้นเกี่ยวกับ cultural creation และ
digital entertainment
8. Yonghe Park เป็ น พื้ น ที่ ที่
เน้นเกี่ยวกับ cultural creation และ
creative industry
9. Daxing Bio-Medicine Park
เป็นพื้นที่ที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีทาง
ด้าน bio-medical อุปกรณ์เกี่ยวกับทาง
ด้านการแพทย์ การทดสอบและตรวจวัด
เกี่ยวกับทางด้านการแพทย์
10. Tongzhou Park เป็นพื้นที่ที่
มุง่ เน้นเกีย่ วกับเทคโนโลยีทางด้าน integration industry, telecom, auto parts
และ environmental protection
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ก๊าซชีวภาพจากเส้นใยเปลือกกล้วย

พัทธนันท์ นาถพินิจ1* ฐิติรัตน์ ดิษฐ์แก้ว1 ทวี สัปปินันท์1 กรกฎ หาญธัญกรรม2 และรับฟ้า วงษาราม2
1
ฝ่ายเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ตำ�บลคลองห้า อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บทคัดย่อ
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
หาแนวทางในการน�ำเปลือกกล้วยเหลือทิง้
มาผลิตก๊าซชีวภาพ โดยน�ำมาบ�ำบัดขัน้ ต้น
ด้ ว ยการก� ำ จั ด ลิ ก นิ น และน� ำ ไปผลิ ต
น�ำ้ ตาลรีดวิ ซ์ดว้ ยเอนไซม์เซลลูเลส แล้วจึง
น�ำไปผลิตก๊าซชีวภาพ วิธีการก�ำจัดลิกนิน
ใช้วิธีการต้มที่ 30 และ 60 นาที และแช่ที่
24 ชั่ ว โมง ปริ ม าณเปลื อ กกล้ ว ยต่ อ
สารละลายที่ 3% และ 5% ความเข้มข้น
ของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ 2.5%, 5% และ
10% ผลทีไ่ ด้พบว่า ทีป่ ริมาณเปลือกกล้วย
5% ความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่
2.5% และต้มที่ 30 นาที เป็นวิธที ใี่ ช้ในการ
ก�ำจัดลิกนิน และได้เส้นใยที่ก�ำจัดลิกนิน
แล้วอยูท่ ี่ 9.85%ของน�้ำหนักเปลือกกล้วย

แห้ง หรือ 4.60% ของน�ำ้ หนักเปลือกกล้วย
เปียก ในขั้นตอนการผลิตน�้ำตาลรีดิวซ์
ศึกษาปริมาณเอนไซม์ต่อปริมาณเส้นใยที่
0.08, 0.10, 0.12, 0.14 และ 0.16
มิลลิลติ รต่อกรัมเส้นใยแห้ง พบว่า ที่ 0.10
มิลลิลิตรต่อกรัมเส้นใยแห้ง ผลิตน�้ำตาล
รีดิวซ์ได้ 3,250 มิลลิกรัมต่อลิตร คิดเป็น
ปริมาณซีโอดีที่ 5,517 มิลลิกรัมต่อลิตร
ก๊าซชีวภาพทีผ่ ลิตได้มสี มั ประสิทธิก์ ารผลิต
ก๊าซมีเทนเป็น 0.31 ลิตรต่อกรัมซีโอดีทถี่ กู
ก�ำจัด โดยมีก๊าซมีเทน 62.15% นอกจาก
นี้ ยังประเมินศักยภาพในการน�ำเปลือก
กล้วยสด 1 ตัน มาผลิตก๊าซชีวภาพได้
7.84 ลูกบาศก์เมตร หรือเอทานอลได้ 8.9
ลิตร จากน�้ำตาลที่ผลิตได้
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ค�ำส�ำคัญ : เปลือกกล้วย/ก๊าซมีเทน/
ลิกนิน/เอนไซม์/น�้ำตาลรีดิวซ์
Abstract
The objective of this
investigation aims to biogas
production from residue banana
peel. The pre-treatment of biogas
production from banana peel were
delignin and reducing sugar
production by cellulase enzyme.
The conditions of delignin were that
boiling was at 30 min or 60 min and
soaking was at 24 hrs. The ratio of
banana peel and solution at 3% and
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5% were conducted with the
concentration of NaOH at 2.5%, 5%
and 10% in the lignin removal
process. The results showed that
the optimum condition of lignin
removal was at 5% banana peel
with NaOH 2.5% by boiling 30 min.
The delignined fiber was 9.85% by
dry weight of banana peel or 4.60%
by wet weight of banana peel. For
reducing sugar production, the ratios
of cellulose enzyme and delignined
fiber were at 0.08, 0.10, 0.12, 0.14
and 0.16 ml/g dry weight. The
reducing sugar was the highest
produced at 0.10 ml/g dry weight.
The reducing sugar was 3,250 mg/l
that was converted to COD
(Chemical Oxygen Demand) as 5,517
mg/l. Finally, the coefficient of
biogas production was 0.31 l/g COD
removed and CH4 gas was as
62.15%. In addition, the evaluations
of residue banana peel 1 ton to
biogas and ethanol were 7.84 m3
and/or 8.9 L from reducing sugar
respectively.
Keywords: banana peel/methane
gas/lignin/enzyme/ reducing sugar
*Corresponding author. E-mail:
patthanant_n@tistr.or.th
1. บทน�ำ
กล้ ว ยจั ด ว่ า เป็ น พื ช ที่ ป ลู ก ง่ า ย
และมีหลายสายพันธุ์ เช่น กล้วยน�้ำว้า
กล้วยหอม กล้วยไข่ เป็นต้น โดยเฉพาะใน
จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ในการปลูกกล้วย
มากกว่า 4 แสนไร่ มีผลิตผล 7,000 ตัน

ต่อไร่ กล้วยที่ผลิตได้สามารถน�ำไปผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์ได้มากมาย โดยเฉพาะกล้วย
ตาก กล้วยกวน และกล้วยฉาบ เป็นต้น
จากกระบวนการแปรรูปก่อให้เกิดเปลือก
กล้วยเหลือทิ้งประมาณ 3-5 ตันต่อวัน

หรือ 2,500 ตันต่อปี ได้มีการน�ำเปลือก
กล้วยเหลือทิ้งดังกล่าวมาท�ำปุ๋ยหมัก แต่
สามารถท�ำได้เพียงเล็กน้อยประมาณ 10%
ยังคงเหลื อ เปลื อ กกล้ ว ยอี ก จ�ำ นวนมาก
ซึ่งได้มีการน�ำมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพโดย
การน�ำไปฝังกลบ ซึ่งต้องใช้พื้นที่มาก
เนือ่ งจากเปลือกกล้วยต้องใช้ระยะเวลาใน
การย่อยสลาย หากฝังกลบตามธรรมชาติ
(ศิลาย้อย 2534)
เปลือกกล้วยถึอว่าเป็นเส้นใยกลุ่ม
เซลลูโลสชนิดหนึ่ง ซึ่งจุลินทรีย์ผลิตก๊าซ
ชีวภาพไม่สามารถย่อยสลายได้โดยตรง
จ�ำเป็นต้องมีการบ�ำบัดขั้นต้นก่อน โดย
ทั่ ว ไปมั ก ใช้ วิ ธี ก ารก� ำ จั ด ลิ ก นิ น ด้ ว ย
สารละลายเบส (Zhu et al. 2005) เพื่อ
ท� ำ ลายโครงสร้ า งที่ แ ข็ ง ของเส้ น ใยลง
เส้ น ใยที่ ไ ด้ จ ะละเอี ย ดมากขึ้ น แต่ ถึ ง
อย่างไรก็ตาม หากน�ำเส้นใยที่ได้จากการ
ก�ำจัดลิกนินแล้วมาท�ำการย่อยสลาย เพื่อ
ให้ได้น�้ำตาลก่อน (Hamelinck et al.
2005) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
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ก๊าซมีเทนได้มากขึน้ นอกจากนัน้ กากทีไ่ ด้
สามารถน�ำไปใช้เป็นปุ๋ย (ค�ำเติม 2547)
หรือสารปรับปรุงดินได้ กระบวนการผลิต
น�้ ำ ตาลสามารถท� ำ ได้ ห ลายวิ ธี ทั้ ง ทาง
ชีวภาพ หรือเคมี โดยทัว่ ไปการผลิตน�ำ้ ตาล
จากเส้นใยเซลลูโลสสามารถท�ำ ได้ โดย
การน�ำเชื้อจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายเส้นใยมา
เพาะเลี้ยงให้เจริญเติบโต ซึ่งจะสามารถ
ผลิตน�้ำตาลออกมาได้ (ศิวราศักดิ์ 2546)
แต่ ใ นเชิ ง ปฏิ บั ติ ส ามารถท� ำ ได้ ย าก
เนื่องจากการแยกน�้ำตาลที่เกิดขึ้นนั้นเป็น
ไปได้ ย าก ต้ อ งใช้ เ ครื่ อ งมื อ เฉพาะทาง
ดังนั้น กระบวนการทางเคมี โดยการใช้
เอนไซม์เซลลูเลส จึงเป็นอีกทางหนึ่งที่
สามารถน� ำ มาใช้ เ พื่ อ ผลิ ต น�้ ำ ตาลจาก
เส้นใยได้
2. วิธีการ
(1) พารามิเตอร์ทใี่ ช้ในการทดลอง
- ปริ ม าณกล้ ว ยต่ อ สารละลาย
ได้แก่ 3.0% และ 5.0%
- ความเข้ ม ข้ น ของโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ ได้แก่ 2.5%, 5.0% และ
10%
- เวลาที่ใช้ในการต้ม ได้แก่ 30
นาที และ 60 นาที และการแช่ค้างคืน
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
- ปริมาณเอนไซม์ต่อกรัมเส้นใย
แห้ง ได้แก่ 0.08, 0.10, 0.12, 0.14 และ
0.16 มิลลิลิตร
(2) วิธีการทดลอง
- ก�ำจัดลิกนิน โดยน�ำเปลือกกล้วย
มาต้ ม ตามเวลาที่ ก� ำ หนด หรื อ แช่ ใ น
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ตามความ
เข้มข้นต่างๆ โดยก�ำหนดปริมาณกล้วยต่อ
สารละลาย
- น�ำเปลือกกล้วยที่ผ่านการต้ม
หรือแช่ มาล้างกรด โดยการล้างด้วยน�ำ้ กลัน่
หรือล้างด้วยกรดไฮโดรคลอริก 1 โมลาร์ หรือ
กรดซัลฟิวริก 1 โมลาร์ เพื่อให้ได้ระดับ
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พีเอชที่เป็นกลาง
- กรองแยกเส้นใย น�ำเส้นใยที่ได้
ไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 105oซ. เป็นเวลา 2
ชั่วโมง
- ชั่งน�้ำหนักเส้นใยที่อบแห้งแล้ว
แล้วน�ำไปค�ำนวณร้อยละเส้นใยที่ก�ำจัด
ลิกนิน
- แบ่งเส้นใยทีอ่ บแห้งแล้วออกเป็น
5 ส่วน เพื่อน�ำไปผลิตน�้ำตาล โดยเติม
สารละลายบัฟเฟอร์ซิเตรต ที่ระดับพีเอช
4.3 1 มิลลิลิตร และเติมปริมาณเอนไซม์
เซลลูเลสตามที่ก�ำหนด
- น� ำ เข้ า เครื่ อ งเขย่ า ตลอด 24
ชั่วโมง และควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 55oซ.
- กรองแยกตะกอน แล้ ว น� ำ
สารละลายส่วนใส วิเคราะห์หาปริมาณ
น�้ำตาล ซีโอดี และบีโอดี
- น�ำปริมาณบีโอดีที่ได้มาค�ำนวณ
หาปริมาณไนโตรเจน และฟอสฟอรัสที่ใช้
ในการผลิตก๊าซมีเทน
- น�ำสารละลายส่วนใสมาผลิตก๊าซ
มี เ ทนโดยใช้ วิ ธี ก าร Biochemical

Methane Potential (BMP)
(3) การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
- การทดสอบความแตกต่างของ
เส้นใยที่ได้จากกระบวนการก�ำจัดลิกนิน
จากพารามิเตอร์ ได้แก่ ปริมาณกล้วยต่อ
สารละลาย ความเข้ ม ข้ น ของโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ เวลาที่ใช้ในการต้ม และการ
แช่ค้างคืน
- การทดสอบความแตกต่างของ
น�้ ำ ตาลที่ ไ ด้ จ ากกระบวนการย่ อ ยด้ ว ย
เอนไซม์เซลลูเลส จากพารามิเตอร์ ได้แก่
ปริมาณเอนไซม์ต่อกรัมเส้นใยแห้ง
- การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์การ
ผลิตก๊าซมีเทน และประสิทธิภาพในการ
ก�ำจัดซีโอดี
3. ผลและอภิปราย
เปลือกกล้วยทีเ่ ลือกน�ำมาใช้ คือ
เปลือกกล้วยน�ำ้ ว้า ซึง่ มีพนื้ ทีก่ ารเพาะปลูก
มากทีส่ ดุ ประมาณ 770,000 ไร่ มีผลผลิต
1.1 ล้านตัน (สอดจิตร์และคณะ 2552)
โดยมีสมบัตทิ างเคมีของเปลือกกล้วยนาํ้ ว้า

ประกอบด้วยความชื้น 86.01% โปรตีน
1.27% ไขมันดิบ 1.82% คาร์โบไฮเดรต
9.15% น�้ำตาล 2.22% เส้นใยดิบ 2.28%
และเถ้า 1.75% จะเห็นได้วา่ สมบัตทิ างเคมี
สามารถน�ำมาใช้ผลิตน�้ำตาลเพื่อใช้เป็น
วั ต ถุ ดิ บ ส� ำ หรั บ ผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพ หรื อ
เอทานอลได้ ส�ำหรับงานวิจยั นีไ้ ด้มงุ่ เน้น
การน� ำ เปลื อ กกล้ ว ยน�้ ำ ว้ า มาผลิ ต เป็ น
เส้นใย เพือ่ ย่อยสลายด้วยเอนไซม์เซลลูเลส
ให้ได้น�้ำตาล เป็นวัตถุดิบส�ำหรับผลิตก๊าซ
ชีวภาพต่อไป ซึ่งเปลือกกล้วยน�้ำว้าที่น�ำ
มาทดลองมี ค วามชื้ น ในเปลื อ กกล้ ว ย
ประมาณ 53.28% ในการผลิตเส้นใย
ต้องมีการบ�ำบัดขั้นต้น หรือก�ำจัดลิกนิน
ก่อน โดยได้ศึกษาอิทธิพลของเวลาในการ
ต้มที่ 30 นาที และ 60 นาที หรือแช่
ค้างคืนที่ 24 ชั่วโมง ความเข้มข้นของ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ทใี่ ช้ที่ 2.5%, 5% และ
10% รวมทั้งปริมาณเปลือกกล้วยต่อ
สารละลายที่ 3% และ 5% ผลการทดลอง
ดังแสดงในตารางที่ 1
จากตารางที่ 1 สามารถสรุปความ

ตารางที่ 1 ร้อยละเส้นใยที่ได้หลังการกำ�จัดลิกนิน
ปริ ม าณเปลื อ กกล้ ว ยต่ อ สภาวะ
สารละลาย

เวลา

3%

ต้ม

5%

แช่
ต้ม

30 นาที
60 นาที
24 ชั่วโมง
30 นาที
60 นาที
24 ชั่วโมง

แช่

ร้อยละเส้นใยหลังการกำ�จัดลิกนิน
NaOH 2.5% NaOH 5%
26.79 Aai
19.48 Aai
73.93 ABbi
9.85 AaI
8.85 AaI
47.93 ABbI

20.73 Bai
20.07 Aai
56.45 AbI*
10.93 Aai
9.76 Aai
38.29 ABbI*

NaOH 10%
23.03 Bai
19.39 AaI*
62.37 ABbi
11.13 Aai
11.11 AaI*
32.55 AbI

หมายเหตุ: A หมายถึง ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่ระดับความเชื่อมั่น 99% (p<0.01) ที่ความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์
a, b หมายถึง ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่ระดับความเชื่อมั่น 99% (p<0.01) ที่สภาวะการต้มและแช่
I, i หมายถึง ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่ระดับความเชื่อมั่น 99% (p<0.01) ที่ปริมาณเปลือกกล้วยต่อสารละลาย
* หมายถึง ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p<0.05) ที่ปริมาณเปลือกกล้วยต่อสารละลาย
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แตกต่างกันของค่าเฉลี่ยเส้นใยที่ได้ตาม
พารามิเตอร์ที่ศึกษาได้ ดังนี้
วิธกี ารต้มทีเ่ วลา 30 นาที 60 นาที
และการแช่ค้างคืน 24 ชั่วโมง พบว่า วิธี
การต้มที่เวลา 30 และ 60 นาที ไม่มีความ
แตกต่ างกั นทางสถิติอย่างมีนัยส� ำคัญ ที่
ระดับความเชื่อมั่น 99% (p<0.01) แต่มี
ความแตกต่างกันกับวิธีการแช่ค้างคืน 24
ชั่วโมงอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับความเชื่อ
มั่น 99% ของทุกความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ และทุกปริมาณเปลือกกล้วย
ต่อสารละลาย โดยเส้นใยที่ได้จากการต้ม
30 นาที 60 นาที และแช่ 24 ชั่วโมง ที่
เปลือกกล้วยต่อสารละลาย 3% ของความ
เข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ 2.5% เป็น
26.79%, 19.48% และ 73.93% ตาม
ล� ำ ดั บ และที่ ค วามเข้ ม ข้ น โซเดี ย มไฮดรอกไซด์ที่ 5% เป็น 20.73%, 20.07%
และ 56.45% ตามล�ำดับ และที่ความ
เข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ 10% เป็น
23.03%, 19.39% และ 62.37% ตาม
ล�ำดับ ส�ำหรับทีเ่ ปลือกกล้วยต่อสารละลาย
5% ของความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์
ที่ 2.5% เป็ น 9.85%, 8.85% และ
47.93% ตามล�ำดับ และที่ความเข้มข้น
โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ 5% เป็น 10.93%,
9.76% และ 38.29% ตามล�ำดับ และที่
ความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ 10%
เป็น 11.13%, 11.11% และ 32.55% ตาม

ล�ำดับ แสดงว่าวิธีการต้มที่ 30 นาที เป็น
วิธีการที่เหมาะสม เนื่องจากใช้เวลาน้อย
ที่สุด
ความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์
ที่ 2.5%, 5% และ 10% พบว่า ที่วิธีการ
ต้มที่ 30 นาที ทีเ่ ปลือกกล้วยต่อสารละลาย
ที่ 3% เส้นใยที่ได้จากความเข้มข้นที่ 5%
และ10% ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
อย่างมีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 99%
(p<0.01) แต่มีความแตกต่างกับความ
เข้มข้นที่ 2.5% อย่างมีนยั ส�ำคัญ (p<0.01)
ส�ำหรับวิธกี ารต้มที่ 60 นาที ทุกความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ ไม่มคี วามแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญ (p<0.01) และที่
เปลือกกล้วยต่อสารละลายที่ 5% ทีว่ ธิ กี าร
ต้มที่ 30 นาที และ 60 นาที ทุกความเข้มข้น
โซเดียมไฮดรอกไซด์ ไม่มคี วามแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญ (p<0.01) เช่นเดียวกัน
แต่ทวี่ ธิ กี ารแช่ 24 ชัว่ โมง ทีเ่ ปลือกกล้วยฯ
3% เส้นใยที่ได้ที่ความเข้มข้นฯ 2.5% มี
ความแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ
(p<0.01) กับที่ความเข้มข้นฯ 5% และที่
เปลือกกล้วยฯ 5% เส้นใยทีไ่ ด้ทคี่ วามเข้มข้น 2.5% มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญ (p<0.01) กับทีค่ วามเข้มข้นฯ 10%
แสดงว่าความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์
ที่ 2.5% เหมาะสมที่ จ ะน� ำ มาใช้ ใ น
กระบวนการก�ำจัดลิกนิน เนื่องจากความ
เข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ไม่มีผลต่อ
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ปริมาณเส้นใยที่ได้
ปริมาณเปลือกกล้วยต่อสารละลาย
ที่ 3% และ 5% พบว่า ที่ความเข้มข้น
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 2.5% ของทุกวิธีการ
ต้มและการแช่ เส้นใยที่ได้มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั ส�ำคัญ (p<0.01) แต่ทคี่ วาม
เข้มข้นฯ 5% พบว่าเฉพาะวิธีการแช่ที่ 24
ชั่วโมง เท่านั้น ที่มีความแตกต่างกันอย่าง
มี นั ย ส� ำ คั ญ ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95%
(p<0.05) ส�ำหรับที่ความเข้มข้นฯ 10%
พบว่า ที่วิธีการต้ม 60 นาที เส้นใยที่ได้มี
ความแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ
(p<0.05) แต่ที่วิธีการแช่ที่ 24 ชั่วโมง
เส้นใยที่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญ (p<0.01) ส่วนเส้นใยที่ได้จากวิธี
การอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึง ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญ (p<0.01) แสดงว่า
ปริมาณเปลือกกล้วยต่อสารละลายที่ 5%
เหมาะสมที่ จ ะน� ำ มาใช้ ใ นกระบวนการ
ก�ำจัดลิกนิน เพื่อให้สามารถใช้วัตถุดิบได้
มากที่สุด เนื่องจากได้ปริมาณเส้นใยน้อย
ที่สุด
ดังนั้น สรุปได้ว่าวิธีการต้มที่ 30
นาที โดยใช้ ป ริ ม าณเปลื อ กกล้ ว ยต่ อ
สารละลายที่ 5% และความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ 2.5% เป็นวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
ทีจ่ ะน�ำมาใช้บำ� บัดขัน้ ต้น หรือก�ำจัดลิกนิน
ในเปลือกกล้วย เพือ่ ให้ได้เส้นใยทีส่ ามารถ
น�ำไปใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพต่อไปได้

แกะกล่องงานวิจัย
ตารางที่ 2 ปริมาณน�้ำตาลที่ได้จากการย่อยเส้นใยเปลือกกล้วยด้วยเอนไซม์เซลลูเลส
ปริมาณเอนไซม์
ความเข้มข้นน�้ำตาล
(มิลลิลิตรต่อกรัมแห้ง) (มิลลิกรัมต่อลิตร)

ความเข้มข้นซีโอดี
(มิลลิกรัมต่อลิตร)

สัมประสิทธิ์
(กรัมน�้ำตาลต่อมิลลิลิตรเอนไซม์)

0.08
2,875 a
4,772
180
0.10
3,250 b
5,517
163
b
0.12
3,325
5,145
139
c
0.14
3,900
6,822
139
c
0.16
4,750
7,195
148
หมายเหตุ: a, b, c หมายถึง ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่ระดับความเชื่อมั่น 99% (p<0.01) ที่ปริมาณเอนไซม์
หลั ง จากที่ ไ ด้ เ ส้ น ใยที่ ผ ่ า นการ
ก�ำจัดลิกนิน จะเข้าสู่กระบวนการย่อย
สลายเส้นใยด้วยเอนไซม์เซลลูเลสเพือ่ ผลิต
น�ำ้ ตาล ผลการศึกษาปริมาณเอนไซม์ทใี่ ช้
ต่อกรัมเส้นใย ดังแสดงในตารางที่ 2
จากตารางที่ 2 จะเห็ น ได้ ว ่ า
ปริมาณเอนไซม์ที่ 0.08 มิลลิลิตร ต่อกรัม
เส้นใยแห้ง มีสัมประสิทธิ์ผลิตน�้ำตาลได้
มากที่สุดที่ 180 กรัมต่อมิลลิลิตรเอนไซม์
แต่ได้ปริมาณน�้ำตาลน้อยที่สุดที่ 2,875
มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร คิ ด เป็ น ซี โ อดี 4,772
มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ที่ปริมาณเอนไซม์ที่
0.10 และ 0.12 มิลลิลิตร ต่อกรัมเส้นใย
แห้ง มีสมั ประสิทธิผ์ ลิตน�ำ้ ตาลที่ 163 และ
139 กรัมต่อมิลลิลิตรเอนไซม์ ตามล�ำดับ

ปริ ม าณน�้ ำ ตาลที่ ไ ด้ มี ค ่ า ใกล้ เ คี ย งกั น ที่
3,250 และ 3,325 มิลลิกรัมต่อลิตร ตาม
ล�ำดับ คิดเป็นซีโอดี 5,517 และ 5,145
มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล�ำดับ ส่วนปริมาณ
เอนไซม์ที่ 0.14 และ 0.16 มิลลิลิตรต่อ
กรัมเส้นใยแห้ง มีสัมประสิทธิ์ผลิตน�้ำตาล
ที่ 139 และ 148 กรัม ต่อมิลลิลติ รเอนไซม์
ตามล�ำดับ ปริมาณน�้ำตาลที่ได้มีค่าใกล้
เคียงกันที่ 3,900 และ 4,750 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ตามล�ำดับ คิดเป็นซีโอดี 6,822 และ
7,195 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล�ำดับ สรุปได้
ว่า ที่ปริมาณเอนไซม์ 0.10 มิลลิลิตรต่อ
กรัมเส้นใยแห้งเป็นปริมาณที่เหมาะสมที่
น�ำมาใช้ในการผลิตน�้ำตาล เนื่องจากมีค่า
สัมประสิทธิผ์ ลิตน�ำ้ ตาล และน�ำ้ ตาลทีผ่ ลิต

ได้มีค่าสูง
การผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพจากเส้นใย
เปลือกกล้วยสามารถท�ำได้ โดยการน�ำ
น�้ำตาลที่ผลิตได้มาเป็นวัตถุดิบเริ่มต้น มา
ผสมกับสารอาหารที่จ�ำเป็นกับจุลินทรีย์
โดยเฉพาะไนโตรเจน และฟอสฟอรัส และ
สภาวะบัฟเฟอร์ที่เหมาะสม ผลการผลิต
ก๊าซชีวภาพ ดังแสดงในตารางที่ 3
จากตารางที่ 3 จะเห็ น ได้ ว ่ า
น�้ำตาลที่ผลิตได้จากเส้นใยเปลือกกล้วย
สามารถน�ำมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพได้เป็น
อย่างดี โดยมีสัมประสิทธิ์ในการผลิตก๊าซ
มีเทนอยู่ที่ 0.31 ลิตรมีเทนต่อกรัมซีโอดีที่
ถูกก�ำจัด ซึง่ มีคา่ ใกล้เคียงกับทฤษฏีที่ 0.35
ลิ ต รมี เ ทนต่ อ กรั ม ซี โ อดี ที่ ถู ก ก� ำ จั ด

ตารางที่ 3 สมบัติของน�ำ้ ตาล และสัมประสิทธิ์การผลิตก๊าซชีวภาพจากเส้นใยเปลือกกล้วย
พารามิเตอร์

หน่วย

ความเข้มข้น

พารามิเตอร์

หน่วย

ค่าเฉลี่ย

COD
BOD
T-N
T-P
BOD:N:P

มิลลิกรัมต่อลิตร
มิลลิกรัมต่อลิตร
มิลลิกรัมต่อลิตร
มิลลิกรัมต่อลิตร

6561
4175
41.75
835
100:1:0.2

BMP
SMA
CH4
CO2
COD remove

LCH4/gCODr
gCODCH4/gVSS
%
%
%

0.31
0.17
62.15
31.01
70.57
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(Metcalf and Eddy 1991) แสดงว่ามี
ประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซมีเทน รวมทัง้
น�ำ้ ตาลทีผ่ ลิตได้สามารถเปลีย่ นไปเป็นก๊าซ
มีเทนได้ง่าย เนื่องจากจุลินทรีย์มีความ
สามารถเปลี่ยนน�้ำตาลไปเป็นก๊าซมีเทน
ได้ที่ 0.17 กรัมซีโอดีมเี ทนต่อกรัมวีเอสเอส
นอกจากนี้ ยังสามารถก�ำจัดซีโอดีได้ถึง
70.57% และมีองค์ประกอบเป็นก๊าซมีเทน
62.15%
จากการศึกษาในเบื้องต้น น�ำ้ ตาล
ที่ ผ ลิ ต ได้ ส ามารถน� ำ ไปใช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ
ส�ำหรับผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ หรือเอทา
นอลได้ ดังนั้น การประเมินศักยภาพใน
การผลิตก๊าซชีวภาพ หรือผลิตเอทานอล
โดยเส้นใยเปลือกกล้วย ดังแสดงในตาราง
ที่ 4
จากตารางที่ 4 จะเห็นได้วา่ เปลือก
กล้วยเหลือทิ้ง 1 ตัน สามารถน�ำมาผลิต

เป็นเส้นใยเปลือกกล้วยแห้งได้ 46 กิโลกรัม
ซึ่งสามารถน�ำไปแปรรูปเป็นเส้นใยทาง
อาหารได้ เนื่องจากเส้นใยที่ได้มีคุณสมบัติ
ที่อุ้มน�้ำได้ และหรือละลายน�้ำได้ ท�ำให้
สามารถน� ำ ไปใช้ เ พิ่ ม ปริ ม าณเส้ น ใยใน
อาหารได้เช่นเดียวกัน (สอดจิตร์และคณะ
2552) หรือสามารถน�ำมาผลิตเป็นพลังงาน
ทดแทนในรู ปของก๊ า ซชี ว ภาพได้ 7.84
ลูกบาศก์เมตร คิดเทียบเท่าเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า 13.11 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง หรือน�ำ
ไปผลิตเป็นเอทานอล 95% ได้ที่ 8.9 ลิตร
ทั้งนี้เป็นการเพิ่มมูลค่าเปลือกกล้วยอีก
แนวทางหนึ่ง

ไฮดรอกไซด์ 2.5% ต้มทีเ่ วลา 30 นาที โดย
ใช้สัดส่วนเปลือกกล้วยต่อสารละลายที่
5% จะให้ได้เส้นใยเปลือกกล้วยที่ 9.85%
นอกจากนี้ เมื่อได้เส้นใยที่ผ่านการก�ำจัด
ลิกนินแล้ว สามารถน�ำมาผลิตเป็นน�้ำตาล
ด้วยเอนไซม์เซลลูเลสได้ โดยใช้ปริมาณ
เอนไซม์ที่ 0.1 มิลลิลิตรต่อกรัมเส้นใยแห้ง
จะให้น�้ำตาลที่ 3,250 มิลลิกรัมต่อลิตร
ซึ่งสามารถน�ำไปผลิตเป็นก๊าซชีวภาพได้ที่
สัมประสิทธิ์ 0.31 ลิตรมีเทนต่อกรัมซีโอดี
ทีถ่ กู ก�ำจัด โดยจุลนิ ทรียม์ คี วามสามารถใน
การเปลีย่ นน�ำ้ ตาลเป็นก๊าซมีเทนได้ที่ 0.17
กรัมซีโอดีมีเทนต่อกรัมวีเอสเอส และได้
ก๊าซมีเทน 62.15% โดยประเมินศักยภาพ
ในการน�ำเปลือกกล้วยสด 1 ตัน มาผลิต
4. บทสรุป
การผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพจากเส้ น ใย ก๊าซชีวภาพได้ 7.84 ลูกบาศก์เมตร หรือ
เปลือกกล้วยสามารถน�ำได้ โดยการก�ำจัด เอทานอลได้ 8.9 ลิตร
ลิ ก นิ น ด้ ว ยการใช้ ส ารละลายโซเดี ย ม-

ตารางที่ 4 การประเมินศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพหรือเอทานอลจากเส้นใยเปลือกกล้วยเหลือทิ้ง
พารามิเตอร์

หน่วย

ค่าที่ประเมิน

กล้วยสด

ตัน
ตันแห้ง
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
ลูกบาศก์เมตร
กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง
ลิตร

1
0.4672
233.6
46
5.62
15
7.84
13.11
8.9*

NaOH 2.5%
เส้นใยแห้ง
เอนไซม์
น้ำ�ตาล
ก๊าซชีวภาพ
ไฟฟ้า
เอทานอล 95%

หมายเหตุ: * หมายถึง ค�ำนวณจากสัมประสิทธิ์การผลิตเอทานอลจากน�้ำตาลรีดิวซิงจากฟางข้าว
ที่ 0.1307 กรัมเอทานอลต่อกรัมวัตถุดิบ และ 0.2771 กรัมน�้ำตาลต่อกรัมวัตถุดิบ (ศิวราศักดิ์ 2546)
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ข่าวเทคโนโลยี
ส�ำหรับชาวชนบท

ฉบับที่ 130 (มกราคม-มีนาคม 2558)
กนกพร เนียมศรี

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ต�ำบลคลองห้า อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โปร่ง อุม้ น�ำ้ หรือเก็บความชืน้ ได้ดี สามารถ
ระบายน�้ำและถ่ายเทอากาศได้ดี ดินทั่วไป
มี คุ ณ สมบั ติ ท างเคมี และทางกายภาพที่
แตกต่างกันไป เพื่อให้เหมาะสมเป็นดิน
ปลูกผักในกระถาง จึงต้องมีการปรับปรุง
คุณภาพโดยมีวสั ดุอนื่ ๆ เป็นส่วนผสม ดังนี้
- อินทรียวัตถุ ประกอบด้วย เศษซากใบไม้ผุ เปลือกไม้แห้ง แกลบ ขุยมะพร้าว กาบมะพร้าวสับ ฟางข้าว และ
ผักรอบรั้ว สวนครัวในกระถาง เปลือกถั่ว
- ปุ๋ยคอก ประกอบด้วย ขี้วัว ขี้ควาย ขี้หมู ขี้ไก่ และขี้ค้างคาว
- ทราย อิฐป่น และถ่านป่น
กระแสการรั บ ประทานอาหาร
เพื่อสุขภาพตอนนี้ก�ำลังเป็นที่นิยมกันทั่ว
วัสดุดังกล่าวนี้ เมื่อน�ำมาผสมกับ
โลก ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทย นั่นคง
เป็นเพราะว่าปัจจุบันพบว่า โรคต่างๆ ที่ ดินธรรมชาติแล้วจะมีคุณสมบัติร่วน โปร่ง
เกิดขึน้ กับคนนัน้ ส่วนใหญ่ลว้ นมาจากการ มีน�้ำหนักเบา อินทรียวัตถุมาก นอกจาก
บริโภค ทั้งจากตัวอาหารและพฤติกรรม จะช่วยปรับสภาพเนื้อดินให้ดีขึ้นแล้ว ยัง
การบริโภค ประกอบกับในยุคภาวะเร่ง พบว่า มีธาตุอาหารทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การ
ด่วนของการด�ำเนินชีวิตท�ำให้คนยุคใหม่ เจริญเติบโตของพืชผักสวนครัวในกระถาง
ลืมใส่ใจอาหารที่บริโภค รวมถึงพฤติกรรม และไม้กระถาง คือ เป็นปุ๋ยโดยตรงให้กับ
การบริโภคแบบวิถีดั้งเดิมถูกเปลี่ยนแปลง พืช แต่ไม่มากเหมือนปุ๋ยเคมีก็ตาม
ความเป็นกรด-เบส หรือมีพีเอช
ไปด้วยเช่นกัน มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า
วันนีผ้ เู้ ขียนเชิญชวนให้ผอู้ า่ นมาปลูกผักรับ (pH) ที่เหมาะสมกับไม้กระถางต่างๆ คือ
ประทานกันเอง เพื่อสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า ไม้ใบกระถางทั่วไปและสวนครัวกระถาง
ควรมีค่า pH ระหว่าง 5.5-7.5 ไม้ดอก
ไม่เจ็บและไม่จน
กระถางควรมีค่า pH ระหว่าง 5.5-6.0
การเตรียมดินที่ใช้ปลูกพืชในกระถาง
เนื่ อ งการปลู ก ผั ก สวนครั ว ใน ส�ำหรับความเป็นกรด-เบส หรือ pH ของ
กระถาง การเจริญเติบโตของผักอยู่ใน ดินปลูกระหว่าง 5.5-6.0 ถือเป็นช่วงที่
พื้นที่จ�ำกัด ดินปลูกจึงควรมีลักษณะร่วน เหมาะสมส�ำหรับไม้กระถางปกติ และไม้
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ดอกกระถางอายุยืน เพราะระบบรากพืช
สามารถใช้ธาตุอาหารหรือปุ๋ยได้ดีระดับ
หนึ่ง ดินปลูกที่ดีส�ำหรับสวนครัวและไม้
กระถางต้องคงทน มีอายุการใช้งานได้นาน
ไม่สลายหรือยุบตัวเร็ว ดินปลูกที่มีส่วน
ผสมของเปลือกถั่ว แกลบ เปลือกไม้แห้ง
กาบมะพร้าว จะอยู่ได้นานกว่าดินที่มีสวน
ผสมของใบไม้ผุ ฟางข้าว หรือหญ้าแห้ง
ในกรณี ที่ ดิ น มี ค วามเป็ น กรดสู ง
เช่น ดินนา ดินเหนียวในร่องน�้ำนิ่ง ต้องใช้
ปูนเป็นส่วนผสม เช่น ปูนดิบ หรือปูนสุก
(ปูนขาว) ปูนจากเปลือกหอยเผาเป็นส่วน
ผสม อัตราส่วนของปูนครึง่ กิโลกรัมต่อส่วน
ผสมดินปลูก 10 ปี๊บ
ผักชนิดไหนที่สามารถปลูกในกระถาง
ได้บ้าง ?
หลังจากที่เรามีดิน ค�ำถามต่อ
มา คือ แล้วผักชนิดไหนสามารถปลูกลง
กระถางได้บ้าง ค�ำตอบ คือ ถ้าปลูกลงดิน
ได้ ในกระถางก็ปลูกได้ แต่มขี อ้ จ�ำกัดอย่าง
เดียวของการปลูกผักในกระถาง คือ ดิน
น้อย รากพืชแผ่ขยายได้ไม่มาก ธาตุอาหาร
จ�ำกัด หากเข้าใจข้อบกพร่องและข้อจ�ำกัด

ตัวอย่างผักรอบรั้วสวนครัวแนวตั้ง
เรามาดู ตั ว อย่ า งเก๋ ๆ ของนั ก
ออกแบบชาวบราซิล ที่ออกแบบให้กับ
เหล่านี้ได้ ก็ปลูกผักสวนครัวในกระถางได้ ครอบครั ว เล็ ก ๆ ในชุ ม ชน ที่ บ ้ า นหลั ง
เกือบทุกชนิด แต่ในเรื่องของการปฏิบัติ เล็กๆ ไม่มีบริเวณมากนักส�ำหรับการท�ำ
จริงๆ นั้น ผักที่ปลูกและให้ผลผลิตดีที่สุด สวน แต่อยากได้พื้นที่ส�ำหรับปลูกพืชผัก
จะเป็นผักที่มีอายุไม่นาน เนื่องจากข้อ
จ� ำ กั ด ในการปลู ก ผั ก ในกระถางต้ อ งใช้
เทคนิค ปลูกง่าย โตเร็ว กินได้ไว เช่น ผักบุ้งจีน คะน้า ผักกาดกวางตุ้ง (เขียวและ
ขาว) ผักกาดฮ่องเต้ ผักกาดหอม พริก
ขี้หนู ตะไคร้ สะระแหน่ แมงลัก โหระพา
กะเพรา หอมแดง ผักชี เป็นต้น
นอกจากการปลูกพืชในกระถาง สวนครัว เขาเลยน�ำขวดพลาสติกใช้แล้ว
แล้ว หากใครมีความคิดแหวกแนว จะน�ำ ที่มีอยู่มากมาย และเป็นขยะที่ไม่มีใคร
ผักไปปลูกในตู้ปลาก็สามารถท�ำได้ ปลูก ต้องการ มาเจาะช่องด้านข้างของขวด
ในขวดน�้ำพลาสติกที่ตัดด้านบนออกเหลือ ด้านหนึ่งเพื่อใส่ดิน และแขวนขวดไว้บน
ช่องไว้ เอามาปลูกผักชนิดที่สามารถเลื้อย ผนังข้างครัว ขวดแต่ละใบก็มีพืชสวนครัว
ทอดยาวๆ ได้ เช่น ผักตระกูลแตง ตระกูล ต่างๆ ที่ไว้ใช้ในการปรุงอาหาร รวมทั้งผัก
ถั่ว แล้วแต่เราจะดัดแปลง ยางรถยนต์เก่า ต่างๆ ที่สามารถน�ำมาท�ำอาหารได้ เมื่อ
กะละมัง กาบมะพร้าว หรือเปลือกไม้ ขึ้น น�ำมาแขวนบนก�ำแพง นอกจากจะได้ผัก
อยู่กับไอเดียของแต่ละคน
สมุนไพรไว้ปรุงอาหารแล้วก็ยังได้ความ

สวยงาม เป็นผนังที่ดูมีชีวิตชีวา เป็นการ
เพิ่มสีเขียวให้กับบ้านและห้องครัว แล้ว
ยั ง ได้ ก� ำ จั ด ขยะที่ ไ ม่ มี ใ ครต้ อ งการให้ มี
ประโยชน์อีกด้วย
วิธกี ารปลูกผักในภาชนะ แบ่งออกได้เป็น
2 วิธี ดังนี้
- เพาะเมล็ดด้วยการหว่านลงใน
ภาชนะปลูก แล้วถอนแยกหรือหยอดเป็น
แถวลงในภาชนะปลูก แล้วถอนแยกให้
เหลือเฉพาะต้นที่ต้องการ
- การปักช�ำด้วยต้น หรือด้วยหัว
ลงในภาชนะปลูกโดยตรงเลย เช่น หัวหอม ผักชีฝรั่ง ตะไคร้ สะระแหน่ โหระพา
และแมงลัก

เอกสารอ้างอิง
การปลูกถั่วฝักยาวในกระถาง. 2557. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.kasetorganic.com, [เข้าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2557].
ดินปลูก ส�ำหรับพืชในกระถาง. 2557. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.kasetorganic.com, [เข้าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน
2557].
ฝักสวนครัวรั้วกินได้ 9 ชนิด. 2557. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.kasetorganic.com, [เข้าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน
2557].
สวนแนวตั้ง...สวนแขวนจากขวดพลาสติกใช้แล้ว. 2557. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.iurban.in.th/greenery/anginggarden-made-with-recycle-pet-bottle/, [เข้าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2557].
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สีกญ
ุ แจดอกส�ำคัญในการไขความลับทาง แตงโมเนือ้ แดง กระเจีย๊ บแดง ฝรัง่ เนือ้ แดง
มะละกอ หัวบีตรูต สตรอเบอรี เชอรี เมล็ด
โภชนาการของผักผลไม้ทั้ง 5 สี
ทับทิม พริกแดง หอมแดง และกะหล�่ำปลี
ผั ก ผลไม้ แ ต่ ล ะชนิ ด นอกจากมี สีแดง ฯลฯ
2. โทนทีม่ สี มี ว่ งและน�ำ้ เงิน มีแอนสีสันที่แตกต่างกันแล้ว แต่ละสียังให้คุณ
ประโยชน์ ที่ ต ่ า งกั น อี ก ด้ ว ย ดั ง นั้ น ถึ ง โทไซยานิน ช่วยในการมองเห็น ต้านอนุมลู
แม้ว่าเราจะรับประทานผักและผลไม้ทุก อิสระได้มากกว่าวิตามินอี 50 เท่า และ
วันโดยไม่ค�ำนึงถึงความหลากหลายของ มากกว่าวิตามินซี 10 เท่า ช่วยท�ำให้หลอด
ชนิดและสี ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเรา เลือดแข็งแรง และในคนไข้เบาหวานจะ
จะมีสุขภาพดีไปด้วย สีสันของผักผลไม้ ช่วยให้อาการเบาหวานดีขึ้น ตาดีขึ้น มอง
นั้นไม่ใช่แค่ส่วนประกอบช่วยเพิ่มความ เห็นได้ชดั ขึน้ ผักผลไม้ทมี่ สี มี ว่ งและน�ำ้ เงิน
เชิญชวนในการรับประทานเท่านั้น แต่ยัง ได้แก่ กะหล�ำ่ ปลีมว่ ง มันสีมว่ ง ลูกหว้า ข้าว
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ที่ซึมผ่านเข้าไป แดง ข้าวนิล ข้าวเหนียวด�ำ ถั่วแดง ถั่วด�ำ
ในแต่ละอวัยวะภายในร่างกายเพื่อช่วย หอมแดง ดอกอัญชัน น�้ำว่านกาบหอย
บ�ำรุงทั้งสมอง สายตา หัวใจ และส่วน เผือก หอมหัวใหญ่สีม่วง มะเขือม่วง พริก
ต่างๆ ของร่างกายอีกมากมาย เพราะ แดง องุ่นแดง-ม่วง แอปเปิลแดง ลูกไหน
ฉะนั้น สีสันจึงเป็นเรื่องส�ำคัญ ในแต่ละวัน ลูกพรุน ลูกเกด บลูเบอรี เชอรี แบล็กเบอรี
เราจึงควรรับประทานผักผลไม้ให้ครบทั้ง ราสเบอรี สตรอเบอรี ฯลฯ
5 สี เพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกายเราเอง
3. โทนสีเหลืองและสีส้ม มีแคโรตัวอย่างผักและผลไม้ 5 สี ที่มีประโยชน์ ทีนอยด์หรือโปรวิตามินเอ วิตามินซี และ
กับร่างกาย ได้แก่
มีฟลาโวนอยด์ปริมาณสูง อาจแบ่งย่อย
1. โทนสีแดง มีสารอาหารกลุ่ม ตามโครงสร้างทางเคมีออกได้เป็นบีตาบีตา-แคโรทีน เรียกว่า ไลโคพีน ช่วยเพิ่ม แคโรที น แอลฟา-แคโรที น หรื อ บี ต าประสิทธิภาพการมองเห็น ป้องกันการ คริปโทแซนทีน สารเหล่านีส้ ามารถเปลีย่ น
เกิ ด ต้ อ กระจกและป้ อ งกั น การเกิ ด โรค เป็นวิตามินเอได้หมด แต่ก็ยังมีสารกลุ่ม
หัวใจ ผักผลไม้ที่มีสีแดง ได้แก่ มะเขือเทศ แคโรทีนอยด์ที่พบมากในพืช เช่น ไลโคพีน
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(ทีพ่ บในมะเขือเทศ) หรือลูทนี ทีไ่ ม่สามารถ
จะเปลี่ ย นตั ว เองให้ เ ป็ น วิ ต ามิ น เอเมื่ อ
รับประทานสดๆ ได้ สารส�ำคัญหลัก คือ
ลูทีน เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยบ�ำรุง
จอประสาทตา ป้องกันดวงตาจากแสงแดด
ช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรง และลดระดับ
ไขมันในเลือด ผักผลไม้ที่มีสีเหลืองและสี
ส้ม ได้แก่ พืชตระกูลส้ม แครอต มะละกอ
ฟักทอง มะม่วง ขนุน แคนตาลูป มันเทศ
ลูกพลับ ทุเรียน เสาวรส ข้าวโพด ฯลฯ
4. โทนสีเขียว มีคลอโรฟิลล์ ช่วย
ในการ Detox ล�ำไส้ มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ ช่วย
เพิม่ การสร้างเม็ดเลือดแดง ท�ำให้ผวิ พรรณ
เปล่งปลั่งสดใส ช่วยยับยั้งการเกิดริ้วรอย
นอกจากนี้ การรั บ ประทานผั ก ผลไม้
สี เ ขี ย วเป็ น ประจ� ำ จะช่ ว ยท� ำ ให้ ร ะบบ
การขับถ่ายดี เนื่องจากมีกากใยเยอะ ผัก
ผลไม้ทมี่ สี เี ขียว ได้แก่ ผักใบเขียวต่างๆ เช่น
กะเพรา คะน้า ถั่วฝักยาว ถั่วพู ถั่วลันเตา
แอปเปิลเขียว ฝรั่ง องุ่นเขียว ฯลฯ
5. โทนสีขาวและสีน�้ำตาล มีสาร
อัลลิซนิ มีฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระ ลดการแบ่ง
ตัวของเซลล์มะเร็งและเนื้องอก เช่น โสม
กระเทียม หัวหอมใหญ่ ดอกแค ถั่วงอก
เห็ด แห้ว งา ลูกเดือย มันแกว กล้วย หัว
ไชเท้า เงาะ และ มังคุด ฯลฯ นอกจากนี้

ยังมีการใช้โสมในการบ�ำรุง ป้องกันและ
รักษาโรคกันมายาวนาน โสมช่วยรักษา
สมดุลทุกระบบในร่างกาย ช่วยปรับสมดุล
ความดั น โลหิ ต ช่ ว ยปรั บ สมดุ ล ระดั บ

น�ำ้ ตาลในเลือด ช่วยปรับสมดุลระดับไขมัน
ในเลือด ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมน ช่วยเพิ่ม
ภูมิคุ้มกัน ช่วย Detox ช่วยคลายเครียด
และช่วยให้การท�ำงานของสมองดีขึ้น
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ผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์

วว.

เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายธุรกิจ
พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันผู้ประกอบการ
กองประชาสัมพันธ์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ต�ำบลคลองห้า
อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

การเติบโตของเมือง กอปรกับวิถีการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันและนับต่อเนื่องถึงอนาคตนั้น
ได้ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีบทบาทในด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการต้องปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอก จึงมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่อยู่ภายใต้แนวคิด
“O•Z•O•N•E” ซึ่งมีเป้าหมายในการด�ำเนินงาน คือ
O = Opportunity การสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ การสร้างผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้ง
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของตลาด
Z = Zero  Waste  Management การจัดการของเสียที่ดี ลดปริมาณของเสียที่เกิด
จากกระบวนการผลิต รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าให้กับของเสีย
O = Occupation การสร้างอาชีพให้กับชุมชนท้องถิน่ รวมทัง้ การพัฒนาวิชาชีพให้กบั
ผูป้ ระกอบการ เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
N = Natural Resource Based Management  มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ภายในประเทศ และในท้องถิ่น
E = Energy Efficiency การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน รวมทั้งลดขั้นตอน
และระยะเวลาในกระบวนการผลิต
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ภายใต้แนวคิด O•Z•O•N•E ดังกล่าว
วว. มุง่ พัฒนาผลงานวิจยั วิทยาศาสตร์แนว
สร้างสรรค์ โดยการส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน ใน
พื้นที่น�ำร่อง ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ในการน�ำ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ของ วว. ไปใช้เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนา
มาตรฐาน และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ซึง่ การแสดงเครือ่ งหมาย O•Z•O•N•E
บนผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการที่ได้รับ
การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี จ าก วว. นั้ น
เป็ น การด� ำ เนิ น การด้ ว ยความสมั ค รใจ
ของผู ้ ป ระกอบการ ที่ ต ้ อ งการขอใช้
เครื่องหมาย O•Z•O•N•E ของ วว. เพื่อ
แสดงว่าผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ ได้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ วว. ก�ำหนด (ตาม
เป้าหมายการด�ำเนินงาน O•Z•O•N•E ที่
ระบุข้างต้น)

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ต้องการใช้
เครื่องหมาย O•Z•O•N•E ของ วว. จะต้อง
มีคุณสมบัติพื้นฐาน คือ
1. เป็ น บุ ค คลธรรมดา หรื อ
นิติบุคคล ซึ่งมีสัญชาติไทย
2. หรือวิสาหกิจชุมชนทีไ่ ด้ดำ� เนิน
กิจการมาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี (นับจากวันทีจ่ ด
ทะเบียน)
3. หรือเป็นผูป้ ระกอบการ OTOP
SMEs และวิสาหกิจชุมชน ซึง่ มีการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ความส� ำ เร็ จ ของ วว. จากการ
ด�ำเนินงานภายใต้แนวคิด “O•Z•O•N•E”
ในปี พ.ศ. 2557 มีผู้ประกอบการได้รับ
อนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย O•Z•O•N•E ติด
บนผลิตภัณฑ์แล้ว จ�ำนวน 20 ราย ดังนี้
ผลิตภัณฑ์ติดตรา O•Z•O•N•E  
วว. ภาคเหนือ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นบาร์ล�ำไยเคลือบช็อกโกแลต สครับกาแฟ

สบู่น�้ำมันร�ำข้าว แชมพูสมุนไพร ผักกาดดอง แกงผั ก เชี ย งดาส� ำ เร็ จ รู ป และกึ่ ง ส�ำเร็จรูป ผักดอง ซีอิ๊ว/เต้าเจี้ยวจากโคนเห็ดหอม น�ำ้ พริกลาบ สุราขาวจากข้าวและ
สุราจากสับปะรด เพิม่ ผลผลิตของข้าว/พืช
ผัก/พืชไร่/ผลไม้ โดยใช้สารสกัดชีวภาพ
เมล็ดกาแฟคั่วและเมล็ดกาแฟคั่วและบด
และรังนกตุน๋ พร้อมบริโภคสูตรไม่มนี ำ�้ ตาล
(บรรจุขวดแก้ว)
ผลิตภัณฑ์ติดตรา O•Z•O•N•E
วว. ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองผัดสุกอัดก้อน ข้าวผงชงพร้อมดื่ม และปลาร้าครีม
ผลิตภัณฑ์ติดตรา O•Z•O•N•E
วว. ภาคใต้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกและ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก ถุงมือผ้าเคลือบยาง เงาะอบแห้ง และสละสด

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ติดตรา O•Z•O•N•E วว.
บริษัท
(ผู้ประกอบการ)

ผลิตภัณฑ์

การพัฒนาโดย
วว.

เกณฑ์
O

Z

ภาคเหนือ
ข้าวแต๋นอ�ำพัน

ข้าวแต๋นบาร์ล�ำไย
เคลือบช็อกโกแลต

พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างธุรกิจข้าวแต๋น น�ำเศษข้าวแต๋นร่วง
และการตลาด
บาร์ ต่อยอดจาก
จากการผลิต
ธุรกิจข้าวแต๋นเดิม มาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่

นายสมบูรณ์
มหาค�ำ

ซีอิ๊ว เต้าเจี้ยว จาก
โคนเห็ดหอม

พัฒนา
สร้างโอกาสธุรกิจ
กระบวนการผลิต/ ใหม่ทางเต้าเจี้ยว
บรรจุภัณฑ์ และ และซีอิ๊ว
การตลาด

O
เกิดการจ้างงานใน
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
สร้างรายได้กว่า
65,000/ครัว
เรือน/ปี

N

E

ใช้วัตถุดิบที่มี
จ�ำนวนมากใน
ท้องถิ่น คือ ข้าว
เหนียว และล�ำไย

ใช้ทรัพยากร
คนอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดย
พัฒนาแรงงาน
ผลิตเดิมให้เรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ใหม่

น�ำโคนเห็ดหอมซึ่ง ต่อยอดอาชีพให้กับ ใช้วัตถุดิบที่มีใน
เป็นของเหลือทิ้ง
ผู้ประกอบการได้ ประเทศเทศเป็น
กลับมาใช้ประโยชน์ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่วนประกอบใน
การผลิต

ใช้กระบวนการ
ผลิตที่ประหยัด
ต้นทุนพลังงาน ได้
มาตรฐาน และย่น
เวลาการผลิต
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นานานิวส์

บริษัท
(ผู้ประกอบการ)

ผลิตภัณฑ์

การพัฒนาโดย
วว.

เกณฑ์
O

Z

O

N

E

ภาคตะวันออก
ข้าวผงชงพร้อมดื่ม
เฉียงเหนือ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ศูนย์ข้าวชุมชน
บ้านอุ่มแสง
จ. ศรีสะเกษ

พัฒนา
สร้างโอกาสธุรกิจ ลดของเสีย เพิ่ม
กระบวนการผลิต ข้าวผงพร้อมดื่ม
มูลค่าวัตถุดิบตก
และบรรจุภัณฑ์ เพิ่มพรีไบโอติกและ เกรด
โพรไบโอติก

เกิดการจ้างงาน
สร้างรายได้ให้
ชุมชนสูงอายุ

ใช้ทรัพยากรใน
พื้นที่ สร้างโอกาส
ผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย์

ลดเวลาการผลิตได้
มาตรฐานสม�่ำเสมอ

บริษัท เค.เอส.เอฟ. ปลาร้าครีม
ฟู้ดส์ โปรดักส์
จ�ำกัด
จ. มหาสารคาม

พัฒนา
สร้างธุรกิจปลาร้า ลดของเสียที่เกิด
กระบวนการผลิต/ ครีมเพื่อการส่งออก จากกระบวนการ
บรรจุภัณฑ์ และ
ผลิต
การตลาด

เกิดการจ้างงาน
สร้างรายได้

ใช้ทรัพยากรใน
ประเทศ เช่น ปลา
และเครื่องเทศ
ต่างๆ

พัฒนากระบวนการ
ผลิตที่ลดต้นทุน ได้
มาตรฐานสม�่ำเสมอ

ภาคใต้
สมาชิกกลุ่ม
ชาวสวนยาง
บ้านในสวน
จ. สุราษฎร์ธานี

ถุงมือผ้าเคลือบยาง

พัฒนา
กระบวนการผลิต
ถุงมือเคลือบยาง
และออกแบบ
บรรจุภัณฑ์

สร้างโอกาสธุรกิจ
ใหม่ ผ่านการ
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์

น�ำน�้ำยางที่ราคา
ตกต�่ำมาแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์
“ถุงมือผ้าเคลือบ
ยาง” เพื่อเพิ่ม
มูลค่า

ต่อยอดอาชีพใหม่
ให้แก่เกษตรกร
ชาวสวนยาง

พัฒนาผลงาน
ผลิตภัณฑ์จาก
วัตถุดิบยางพาราใน
ท้องถิ่น

ใช้กระบวนการผลิต
ที่ประหยัดพลังงาน/
พัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์/และย่น
เวลาการผลิต

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผ้าบาติก
โต๊ะเมือง
จ. ตรัง

ผ้าบาติกและ
ผลิตภัณฑ์จากผ้า
บาติก

พัฒนาแม่พิมพ์
ลายผ้าบาติก เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
แรงงานฝีมือและ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ขยายโอกาสธุรกิจ
พัฒนานวัตกรรม
อุปกรณ์และการ
ปรับบรรจุภัณฑ์

ลดความผิดพลาด
ในการผลิตด้วย
นวัตกรรม อุปกรณ์
ที่มีความแม่นย�ำ

ส่งเสริมอาชีพใน
ชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง เติบโต
อย่างยั่งยืน

พัฒนาผลงานจาก
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือ
ในท้องถิ่น

พัฒนาอุปกรณ์
ที่ย่นระยะเวลา
การผลิต ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ใช้ทรัพยากร

ในอนาคต วว. จะขยายขอบเขต ไปยังภูมิภาคอื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ ลด OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพื่อน�ำ
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ รายจ่าย ขยายธุรกิจ และพัฒนาขีดความ ไปสู่การสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจและ
สร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด O•Z•O•N•E สามารถการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ สังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมาย O•Z•O•N•E ของ วว. ได้ที่
Call center โทร. 0 2577 9300 หรือโทร. 0 2577 9000 โทรสาร 0 2577 9009 ในวันและเวลาราชการ
www.tistr.or.th E -mail: tistr@tistr.or.th
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เยี่ยมโต๊ะ บก.

เยี่ยมโต๊ะบก.

ดร. นฤมล รื่นไวย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ต�ำบลคลองห้า
อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

หากโลกนี้ขาดต้นไม้...
				คนจะเป็นอย่างไร?
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับ
นี้ ได้รับค�ำถามจาก ด.ญ.ชาลิสา โปษยะนันทน์
(ชาลี) โรงเรียนพระต�ำหนักสวนกุหลาบ เขียน
ถามมาว่ า “หากย้ อ นไปตอนที่ โ ลกเพิ่ ง ก� ำเนิ ด
แล้วลืมสร้าง “ต้นไม้” มาให้ เราจะเป็นอย่างไร?

ค� ำ ตอบส� ำ หรั บ น้ อ งชาลี คื อ
ต้ น ไม้ มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การด� ำ รงชี วิ ต
ของมนุ ษ ย์ ม าก และมนุ ษ ย์ โ ลกคงจะ
อยู่แบบขาดต้นไม้ไม่ได้แน่ๆ ค่ะ ทั้งนี้
นั บ แต่ ส มั ย โบราณ ต้ น ไม้ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ชี วิ ต มนุ ษ ย์ เ ป็ น อย่ า งมาก จนมนุ ษ ย์ ไ ม่
น่าจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างปราศจากต้นไม้
เนื่ อ งจากต้ น ไม้ คื อ ตั ว แปรส� ำ คั ญ ของ
ระบบนิเวศ และเป็นตัวจัดการการด�ำรง
ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ต้ น ไม้ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ
ต่อวิวัฒนาการของมนุษยชาติ และการ
พัฒนาทางวัฒนธรรมและชุมชน นั่นคือ
หลังการตายของไดโนเสาร์ สัตว์เลี้ยงลูก

ด้วยนม รูปร่างคล้ายหนู ที่เรียกว่าโพรซิเมียน (prosimian) ได้เปลี่ยนที่อยู่อาศัย
จากพื้นดินขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ หลังจาก 50
ล้านปีผ่านไป สัตว์เหล่านี้ได้มีวิวัฒนาการ
และกลับคืนมาอยู่บนพื้นดินตามเดิมใน
ฐานะเป็ น บรรพบุ รุ ษ ของมนุ ษ ย์ ตลอด
เวลาที่อาศัยบนต้นไม้ สัตว์ดังกล่าวได้มี
วิวัฒนาการทั้งในด้านร่างกายและสมอง
ไม่ว่าจะเป็นขนาดของร่างกาย การพัฒนา
จากอุ ้ ง มื อ อุ ้ ง เท้ า มาเป็ น มื อ และเท้ า
สมองได้รับการพัฒนาให้มีความเฉลียว
ฉลาดมากขึ้น จากโพรซิเมียน พัฒนาเป็น
ซิ เ มี ย น (simian) และจากซิ เ มี ย นเป็ น
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โฮโมเซเปียนส์ (homo sapiens) กล่าว
ได้ว่า ต้นไม้มีส่วนส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งที่
ท� ำ ให้ มนุ ษ ย์ มีวิ วั ฒ นาการขึ้ นมาเป็นรูป
ร่างจนกระทั่งทุกวันนี้
นอกจากนั้ น ต้ น ไม้ยังมีค วาม
ส�ำคัญต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ป่าฝนเขตร้อน (tropical rain forests)
ที่ มี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพ และ
เป็นแหล่งอาศัยของพืชและสัตว์มากมาย
หลายชนิด และมนุษย์ยังต้องด�ำรงชีวิต
ในลักษณะที่พึ่งพาต้นไม้ รวมทั้งการใช้
ประโยชน์จากต้นไม้ในหลายๆ ด้าน เช่น
• ใช้เ ป็ นวัส ดุก ่อ สร้า ง เช่น ไม้สัก ไม้ยาง ใช้ในการสร้างบ้านเรือนที่อยู่
อาศัย
• ใช้เป็นเขื้อเพลิง ได้แก่ การน�ำ
เศษไม้มาเป็นเชื้อฟืน มาเผาให้กลายเป็น

เยี่ยมโต๊ะ บก.
ถ่านไม้ เป็นต้น
• ใช้ประโยชน์จากยางไม้ เช่น
ยางไม้สน (Pinophyta) ซึ่งมีคุณสมบัติ
ทางเคมี สามารถน� ำมาท�ำน�้ำมันชักเงา
กาว และสารเคลือบอาหาร หรือใช้ท�ำ
เครื่องหอม ธูปเทียนต่างๆ
• ใช้เป็นอาหาร เช่น พืช ผัก
ผลไม้ ถั่วต่างๆ
• ใช้ประโยชน์จากยางพารา น�ำ
น�้ำยางพารามาผลิตเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้
ต่างๆ และยางรถยนต์
• การน�ำมาผลิตเชื้อเพลิง เช่น
เอทานอลจากอ้อย มันส�ำปะหลัง ข้าวโพด
ไบโอดีเซลจากต้นสบู่ด�ำ
• การใช้ ป ระโยชน์ จ ากถ่ า นหิ น
และพรุ ซึ่งเกิดจากการทับถมของต้นไม้

จนกลายเป็ น หิ น หรื อ ดิ น พรุ ส� ำ หรั บ
ถ่านหินนั้นให้ประโยชน์ในแง่ของการน�ำ
มาใช้เป็นพลังงาน ส่วนพรุนั้น จัดว่าเป็น
แหล่งรวมพันธุกรรมของพันธุ์ไม้และสัตว์
ที่หายาก ที่เหมาะสมส�ำหรับเป็นสถาน
ศึกษาธรรมชาติในเชิงวิชาการ เป็นที่อยู่
อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ป่า สัตว์
น�้ำนานาพันธุ์ ให้ประโยชน์ในการเป็น
แหล่งศึกษา วิวัฒนาการของสังคมพืช
จากการวิ เ คราะห์ ซ ากของเรณู ด อกไม้
(fossil pollen) การเปลี่ยนแปลงทาง
ธรณีวิทยาและการเปลี่ยนแปลงสภาพดิน
ฟ้าอากาศของท้องถิ่น
• การใช้ ป ระโยชน์ จ ากเยื่ อ
กระดาษ เช่น จากต้นปอสา ข้าว อ้อย
กล้วย ไผ่ หม่อน และข่อย เป็นต้น
น อ ก จ า ก นั้ น ต ้ น ไ ม ้ ยั ง มี
ประโยชน์ คือ
1. ช่ ว ยชะลอการไหลของน�้ ำ
โดยการเก็บกักหรือดูดซับน�้ำไว้
2. เป็ น ที่ ก� ำ บั ง ให้ แ ก่ มนุ ษ ย์
สัตว์ และพืชอื่นๆ
3. ช่ ว ยลดความเสี ย หายจาก
น�้ำท่วม
4. ให้ ส ารอาหารและที่ ก� ำ บั ง
กับพืชและสัตว์เล็กๆ ขณะที่ก�ำลังเน่าเปื่อย ย่อยสลาย
5. รักษาสภาพภูมิอากาศของ
โลกโดยช่ ว ยการดู ด ซั บ คาร์ บ อนได-

ออกไซด์ และมีประโยชน์อย่างยิ่งในการ
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
6. เป็ น แหล่ ง ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ที่ มี
สภาพมั่นคงและจ�ำเป็นแก่มนุษย์ รวมทั้ง
ให้วิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
จะเห็ น ว่ า ต้ น ไม้ เ ป็ น สิ่ ง
จ�ำเป็นส�ำหรับมนุษย์เป็นอย่างมาก หาก
ปราศจากต้ น ไม้ มนุ ษ ย์ ค งไม่ มี ส ภาพ
เป็ น มนุ ษ ย์ อ ย่ า งทุ ก วั น นี้ หรื อ อาจมี
วิวัฒนาการไปเป็นสัตว์แบบอื่น นอกจาก
นั้น ต้นไม้ยังเป็นสิ่งเลี้ยงชีพมนุษย์ ทั้ง
ในเรื่องของอาหารการกิน ความเป็นอยู่
และพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ดังนั้น หากโลกนี้ไม่มีต้นไม้เลย
แม้เพียงหนึ่งต้น คิดว่า อาจท�ำให้มนุษย์
อยู่ไม่ได้ และสูญพันธุ์ไปหมดเช่นกัน
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ดัชนีเรื่อง
เรื่อง

      ปีที่, ฉบับที่: หน้า

ASEAN Economic Community (AEC)

29, 3: 44
29, 4: 85
29, 4: 51
29, 2: 21
29, 3: 44
29, 4: 21
29, 4: 61
29, 1: 37

B5 Easy – Tech
Green ICT
Human resources (HR)
ICT 2015
Image analyzer
ISO/IEC 17025 ข้อก�ำหนดทั่วไปว่าด้วย
ความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ
และสอบเทียบ 			
Lycopene
29, 2: 47
Wearable Technology
29, 1: 17
การกัดกร่อน (โลหะ)
29, 3: 56
การก�ำจัดสีและเกลือทีดีเอสในน�้ำเสียเอทานอล 29, 1: 67
การเคลือบผิวเหล็กกล้าด้วยโลหะ
29, 3: 56
29, 1: 23
การจัดการกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ก๊าซโอโซนในทางการเกษตร
29, 4: 27
การเชื่อมโลหะ
29, 2: 58
การตรวจสอบโครงสร้างทางโลหะวิทยา
29, 4: 61
การปนเปื้อนจากภาชนะหุงต้มที่มีรอยประสาน 29, 3: 60
29, 4: 65
การประชุมเรื่อง งานวิจัย พัฒนาและระเบียบ
ข้อบังคับส�ำหรับยาสมุนไพร (Herbal
medicines) ของประเทศในกลุ่มความร่วมมือ
แห่งมหาสมุทรอินเดีย (IORA) 		
การประชุมนานาชาติเรื่อง Asian Fermented 29, 3: 63
Foods: The sources of novel functional
foods 		

เรื่อง

        ปีที่, ฉบับที่: หน้า

การประชุมวิชาการประจ�ำปี สวทช.
29, 2: 63
“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: พลังขับ
เคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Science
and Technology : Driving Force
for Sustainable Development)” 			
การประเมินอัตราการกัดกร่อนในสภาวะ
29, 2: 43
การใช้งานจริง โดยใช้โลหะคูปองทดสอบ
การกัดกร่อน 			
การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อการบินจากพืช
29, 4: 47
ยาสูบ 			
การพัฒนานาโนเทคโนโลยี (ประเทศไทย)
29, 3: 24
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ competitive exclusion 29, 2: 71
การเพาะเห็ดด้วยผ้าอ้อมใช้แล้ว
29, 4: 48
การเพิ่มความเหนียวของเส้นด้ายด้วยยางไม้
29, 1: 47
การวิเคราะห์โครงสร้างทางโลหะวิทยา	
29, 1: 55
ผลิตภัณฑ์ซินไบโอติก (Synbiotic) 		
การวิจัยและบริการอุตสาหกรรมสู่ AEC
29, 4: 85
การวิจัยพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์แปรรูป 29, 3: 85
จากลองกอง 			
การออกแบบต้นแบบห่วงโซ่อุปทานภายใน
29, 3: 35
(Design of Internal Supply Chain
Prototype) 			
29, 4: 38
ข่าวเทคโนโลยีส�ำหรับชาวชนบท
29, 1: 77
29, 2: 79
29, 3: 81
29, 4: 81
ข้าวโพดถ�้ำ
29, 3: 51
ความคลาดเคลื่อนจากการใช้สัมประสิทธิ์ที่
29, 4: 55
ค�ำนวณตามมาตรฐาน IEC 751 และ
ITS-90 จากการสอบเทียบตามมาตรฐาน IEC 751 		

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 86

ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558

เรื่อง

      ปีที่, ฉบับที่: หน้า

คาร์บอนฟุตพรินต์
29, 4: 30
เครื่องผลิตเอทานอลไร้น�้ำ โมเลกุลาร์ซีฟ
29, 2: 83
ชนิดเคลื่อนที			
่
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29, 4: 85
แห่งชาติประจ�ำปี 2557 			
งานวิจัย “จุลินทรีย์เพื่อชีวิต”
29, 1: 5
ดัชนีวารสารปีที่ 28 ฉบับที่ 1-4 2556
29, 1: 86
เทคโนโลยีที่สวมใส่ได้
29, 1: 17
เทคโนโลยียืดอายุล�ำไย
29, 4: 85
เทคโนโลยีส�ำหรับสาหร่าย
29, 1: 81
ธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence?)
29, 3: 19
น�้ำตาลมะพร้าว (coconut sugar)
29, 2: 37
นวัตกรรมโครงการเอทานอล วว.
29, 2: 83
29, 4: 13
นวัตกรรมทางความคิดเพื่อรัฐวิสาหกิจยุคใหม่
น�้ำมันไบโอดีเซล
29, 4: 51
บทสัมภาษณ์ ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์
29, 4: 13
บทสัมภาษณ์ ดร. สุริยา สาสนรักกิจ
29, 3: 13
29, 1: 11
บทสัมภาษณ์ ดร. อาภารัตน์ มหาขันธ์
ปีที่ 51 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
29, 2: 11
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 		
ผู้เชี่ยวชาญด้านสาหร่ายของประเทศไทย
29, 1: 11
ผู้บริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
29, 2: 11
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์จากใบบัวบก
29, 3: 47
ฝนตก ฟ้าผ่า ฟ้าแลบ
29, 1: 84
พลังงานจากสาหร่าย
29, 4: 85
พลังงานทดแทน
29, 3: 5
29, 2: 83
พลังงานทดแทนจากผลผลิตเกษตร
พลังงานทางเลือกจากผลผลิตเกษตร
29, 3: 13
29, 3: 88
พิษงูกับเซรุ่ม
พิษตะกั่ว
29, 3: 60
พรีไบโอติก
29, 2: 53
โพรไบโอติกส�ำหรับสุกร
29, 4: 71
ฟิล์มเปลี่ยนสีได้
29, 3: 54
มาตรฐาน IEC 751
29, 4: 55
มาตรฐาน ITS-90
29, 4: 55
แมวน�้ำ
29, 2: 45
ยางรถยนต์เก่า
29, 4: 50

เรื่อง

       ปีที่, ฉบับที่: หน้า

ระบบดูดซับ
29, 1: 67
โรคหลอดเลือดสมองตีบ
29, 2: 47
แล็กติกแอซิดแบคทีเรียจากมูลสุกรป่า	
29, 3: 71
วว.
29, 2: 5
วาฬ
29, 2: 45
วิทยาศาสตร์สีเขียว
29, 1: 39
วิธีแปลงกราไฟต์เป็นเพชร
29, 3: 55
ศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อ
29, 1: 5
อุตสาหกรรมโพรไบโอติกและพรีไบโอติก 		
สมองกับการควบคุมร่างกาย
29, 4: 88
สมุนไพร
ตะลิงปลิง
29, 4: 34
ต�ำลึง
29, 2: 33
29, 3: 31
สับปะรด
29, 1: 29
หมีเหม็น
สหภาพยุโรป
29, 1: 23
สังคมคาร์บอนต�่ำ
29, 2: 21
29, 3: 71
สารยับยั้งเชื้อก่อโรค
สาหร่ายแม่น�้ำโขง
29, 1: 59
สายรัดข้อมือ “Smartsun”
29, 3: 53
สารเร่งดอก-ผลมะเขือเปราะ
29, 2: 49
เส้นทาง TISTR and FRIENDS
29, 4: 5
29, 2: 53
แหล่งอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
องค์กรสีเขียว
29, 2: 21
อวกาศ
29, 2: 87
อาเซียนกับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
29, 2: 27
เมืองที่ยั่งยืน 			
อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่
29, 2: 71
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ดัชนีผู้เขียน
นาม
กนกพร เนียมศรี
กองประชาสัมพันธ์
กอบกุล มโนตั้งวรพันธ์
ขนิษฐา นิวาศะบุตร
คณิตนันท์ เอซัน
จรัลรัตน์ เล็กรุ่งเรืองกิจ
จารุวรรณ สิทธิผล
จุฑามาศ สุขเจริญ
ฉันทรา พูนศิริ
ชลธิชา นิวาสประกฤติ

ชโลธร ภมรสูต
ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์
ดรรชนี พานพิกุล
ดิศลิน กอบวิทย์กรณ์
ทวี สัปปินันท์
นพวรรณ หาแก้ว
นฤมล รื่นไวย์

บัณฑิต ฝั่งสินธุ์
บุญเรียม น้อยชุมแพ

บุญศิริ ศรีสารคาม
ปณัฐดา ปานเพ็ชร

ปีที่, ฉบับที่: หน้า
29, 1: 77
29, 3: 81
29, 4: 85
29, 3: 35
29, 4: 38
29, 2: 71
29, 2: 37
29, 1: 67
29, 2: 71
29, 3: 71
29, 4: 71
29, 1: 29
29, 2: 33
29, 3: 31
29, 4: 30, 34
29, 3: 56
29, 2: 5
29, 4: 5
29, 1: 67
29, 3: 24
29, 1: 67
29, 2: 63
29, 1: 23, 84
29, 2: 27, 87
29, 3: 88
29, 4: 88
29, 4: 71
29, 1: 29
29, 2: 33
29, 3: 24, 31
29, 4: 34
29, 3: 51
29, 4: 41
29, 4: 55

นาม
ประยงค์ อรัญญะ
ปรีชา ขำ�เสม
ปรีชา พลอยภัทรภิญโย
ปัทมา ลิ่วเลิศมงคล
เปรมสุดา สมาน
ฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร
เพ็ญศรี สมประจบ
ภัทรา แสงศิริ
ภัทราวดี พันธ์พานิชย์
ภูษิตา วรรณิสสร

รัชนี วุฒิพฤกษ์

รัชนีเพ็ญ เพ็ญสิทธิ์
รุจีภรณ์ นาคขุนทด
ลาวัลย์ ชตานนท์
วรรณภา กาญจนไวกูณฐ์
วรรณรัตน์ วุฒิสาร
วราพันธ์ จินตณวิชญ์
วัชรีวรรณ ทรัพย์รุ่งเรือง
วิญญา พิทักษ์สิน
ศิระ ศิลานนท์
ศิรินันท์ ทับทิมเทศ
ศิริสุข ศรีสุข
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  ปีที่, ฉบับที่: หน้า
29, 3: 60
29, 2: 58
29, 1: 67
29, 3: 5
29, 2: 53
29, 3: 71
29, 4: 71
29, 4: 27
29, 2: 63
29, 3: 19
29, 4: 55
29, 1: 5
29, 2: 71		
29, 3: 63
29, 4: 71
29, 1: 45
29, 2: 49
29, 3: 47
29, 4: 51
29, 1: 33
29, 3: 60
29, 2: 43
29, 4: 71
29, 2: 63
29, 3: 5
29, 4: 71
29, 1: 39
29, 2: 45, 63
29, 1: 67
29, 1: 17
29, 4: 65
29, 1: 11
29, 2: 11
29, 3: 13
29, 4: 13

นาม
เศกศักดิ์ เชยชม
สมพร มูลมั่งมี
สมหวัง บรรเทา
สลิลดา พัฒนศิริ
สายสวาท พระคำ�ยาน
สายสุรางค์ โชติพานิช
สุกัญญา จัตตุพรพงษ์

ปีที่, ฉบับที่: หน้า
29, 1: 59
29, 3: 71
29, 3: 60
29, 1: 11
29, 3: 13
29, 4: 13
29, 2: 79
29, 4: 81
29, 3: 44
29, 4: 71

นาม
หนึ่งนุช ไชยวรรณ
อภินันท์ ศรีช่วย
อลิสรา คูประสิทธิ์
อัจฉรา ไชยองค์การ
อาภารัตน์ มหาขันธ์
อุเทน บุญเรือง
เอก ธนกิจวนิชกุล
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  ปีที่, ฉบับที่: หน้า
29, 2: 71
29, 4: 71
29, 2: 21
29, 4: 21
29, 1: 55
29, 3: 71
29, 1: 81
29, 2: 71
29, 1: 49
29, 4: 61

บทความจากผู้เขียน
ผูอ้ า่ นท่านใดสนใจส่งบทความมาลงตีพมิ พ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุณาจัดเตรียมต้นฉบับตามข้อก�ำหนด ดังนี้
การจัดเตรียมต้นฉบับ
1. ความยาวต้นฉบับ: บทความปริทัศน์ประเภทต่างๆ ความยาว ไม่เกิน 6 หน้า บทความงานวิจัย ไม่เกิน 10 หน้า
2. ระบุชื่อ นามสกุลผู้เขียน ค�ำน�ำหน้าชื่อ หน่วยงาน พร้อมรายละเอียดที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์และอีเมล
3. บทความงานวิจัย ต้องมีบทคัดย่อและ Abstract เป็นส่วนน�ำของบทความนั้นๆ ในบทคัดย่อหรือ Abstract ประกอบด้วย
ส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้: วัตถุประสงค์การวิจัย รูปแบบ/วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ข้อจ�ำกัดทางการวิจัย/การน�ำผลการวิจัยไปใช้
ผลกระทบของงานวิจัยในด้านต่างๆ เช่น องค์ความรู้ใหม่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ความยาวของบทคัดย่อและ Abstract รวมกันแล้วไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ A-4
4. ระบุ ค�ำส�ำคัญ (keywords) ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักของงานวิจัยของท่านไม่เกิน 6 ค�ำ 
5. แนบรูปประกอบที่ชัดเจน โดยอาจส่งมาเป็นลักษณะ CD-ROM หรือทางอีเมล
6. บทความควรมีการระบุเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม รูปแบบเอกสารอ้างอิงเป็นตามที่ วว. ก�ำหนด ดังนี  ้
6.1 การอ้างอิงหนังสือ
ชื่อผู้เขียน. ปีที่พิมพ์. ชื่อหนังสือ. เมืองที่พิมพ์: ส�ำนักพิมพ์.
Ulrich, W., 1983. Critical Heuristics of Social Planning. Chicago: University of Chicago Press.
โฉมเฉลา, ณรงค์. 2518. การปลูกและสกัดน�้ำมันมินต์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา.
6.2 การอ้างอิงจากบทความวารสาร
Boughton, J.M., 2002. The Bretton Woods proposal, an in-depth look. Political Science Quarterly, 42(6),
pp. 564-78.
มณีดุลย์, ชาญชัย. 2526. การปลูกกระถินเลี้ยงสัตว์. วารสารปศุสัตว์, 10(2), หน้า 57- 67.
6.3 การอ้างอิงจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-journals)
Wright, A. and Cottee, P., 2000. Consumer understanding of US and EU nutritional labels. British Food Journal.
[online]. 103(8), pp. 615-629. Available at: http://www.emerald-library.com, [accessed 12 September 2007].
6.4 การอ้างอิงจากสิ่งพิมพ์ที่มีชื่อผู้แต่งและตีพิมพ์ในเว็บไซต์ หรือเผยแพร่ทางระบบออนไลน์ (online) แต่ไม่ใช่
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร
Piotrowicz, G., 2002. The university libraries consortia – yesterday, today and tomorrow. [online]. Available at:
http://ebib.oss.wroc.pl/english/grnat/piotrowicz.php, [accessed 02 March 2006].
6.5 การอ้างอิงจากเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ต
MarksandSpencer, 2004. Annual Report 2003-2004. [online]. Available at : http://www-marks-andspencer.co.uk/
corporate/annual2003/, [accessed 17 September 2005].
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. 2551. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://th.wikipedia.org/wiki/พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. [เข้าถึงเมื่อ 23 มิถุนายน 2551].  
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