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วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับนี้ กองบรรณาธิการ
ขอน�ำเสนอเรื่องราวที่คิดว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง คือ “ประโยชน์ของ
พรีไบโอติกส์และโพรไบโอติกส์กับร่างกายมนุษย์” เนื่องจากเป็นเรื่อง
ของอาหารการกินกับสุขภาพของมนุษย์ ท�ำให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างอยู่ดี มี
สุข โดยที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญงานวิจัยด้านพรี-โพรไบโอติกส์มานาน ได้เห็นความ
ส�ำคัญของการน�ำพรี-โพรไบโอติกส์มาใช้ประโยชน์ จึงมีโครงการก่อ
ตั้งศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (Innovative
Center for Production of Industrially-used Microorganisms:
ICPIM) เพื่อการวิจัยพัฒนา การผลิตและบริการด้านอาหารที่มีองค์
ประกอบของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์
นอกจากนั้น ท่านผู้อ่านยังจะได้พบกับบทความเรื่อง “MagicTech เทคโนไสยเวทย์และการพัฒนาการเรียนรู้ในประเทศไทย” ที่
ก�ำลังอยู่ในความสนใจของผู้ปกครองที่เด็กยุคใหม่จะต้องมีการเรียนรู้
แบบ deep learning ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเข้ามา
มีผลต่อการใช้ชีวิตประจ�ำวัน มีรูปแบบการท�ำงานราวกับเป็นสิ่งวิเศษ
มหัศจรรย์ที่ใช้เวทย์มนต์ ดังนั้น ภาคการศึกษาจึงต้องปรับตัวเองใน
การสร้างคนที่มีความรู้ความสามารถในกระบวนการเชิงวิเคราะห์ที่เป็น
ระบบขั้นตอน และให้นักเรียนน�ำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาในวิชาอื่น ๆ
ได้ เพื่อรองรับสังคมดิจิทัลที่ก�ำลังเติบโตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรั้งไม่
หยุด ฉุดไม่อยู่
และท้ายสุด ขอแนะน�ำให้ท่านผู้อ่านได้รู้จักกับ ดร.จิตรา ชัย
วิมล จากบทสัมภาษณ์รองผู้ว่าการบริหาร วว. คนล่าสุด เพื่อให้ทราบถึง
แนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบ “back stage” ที่มีภารกิจเอื้อ
อ�ำนวยให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานหลักของ core business ของ
วว. คือการวิจัยพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์และสังคม
การสร้างนวัตกรรม และการบริการอุตสาหกรรม
								
				
ดร.นฤมล รื่นไวย์
			
editor@tistr.or.th

บทความทุกเรื่องที่ลงในวารสารฉบับนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนตัว
ของผู้เขียนบทความโดยเฉพาะ วว. จะไม่ขอรับผิดชอบแต่ประการใด
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ประโยชน์ของ
พรีไบโอติกส์และโพรไบโอติกส์กับร่างกายมนุษย์
ดร.นฤมล รื่นไวย์ และสายสวาท พระค�ำยาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
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ในปัจจุบัน มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำ�คัญในการนำ�พรีไบโอติกส์และโพรไบโอติกส์มาใช้ให้เป็น
ประโยชน์กับสุขภาพของมนุษย์มากขึ้น โดยเฉพาะ งานวิจัยในเชิงคลินิก ที่มีการทดสอบประสิทธิภาพของ
พรีไบโอติกส์และโพรไบโอติกส์ ผลการวิจัยเชิงคลินิก ค้นพบว่า ทั้งพรีไบโอติกส์และโพรไบโอติกส์นี้มีประโยชน์
มากมาย เช่น การช่วยรักษาการติดเชื้อต่างๆ เช่น เชื้อไวรัส แบคทีเรีย หรือ ฆ่าเชื้อกรณีเกิดการท้องร่วง ช่วย
ลดคอเลสเตอรอล ลดความเสี่ยงจากการเกิดมะเร็งลำ�ไส้ ช่วยส่งเสริมการย่อยแล็กโทส และช่วยในการทำ�งาน
ของไมโครไบโอตา (microbiota) หรือแบคทีเรียทั้งหมดที่อยู่ในร่างกายเรา ดังนั้น เราจะพบว่าในปัจจุบัน จึงมี
การนำ�โพรไบโอติกส์และพรีไบโอติกส์มาเป็นส่วนผสมในอาหารหลายๆ ประเภท

ค�ำว่าพรีไบโอติกส์กับโพรไบโอติกส์ อาจจะฟังดูคล้ายๆ
กัน แต่คำ� ศัพท์ทงั้ สองนี้ มีความแตกต่างกัน และท�ำหน้าทีแ่ ตกต่าง
กันในระบบย่อย (digestive system) ของมนุษย์ โพรไบโอติกส์
คือ แบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ ส่วนพรีไบโอติกส์ คืออาหารของ
แบคทีเรียเหล่านั้น ดังนั้น ทั้งโพรไบโอติกส์และพรีไบโอติกส์จึง
เป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญส�ำหรับสุขภาพของมนุษย์หรือสัตว์
อย่างไรก็ตาม โพรไบโอติกส์และพรีไบโอติกส์ก็ท�ำหน้าที่ต่างกัน
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โพรไบโอติกส์ คือแบคทีเรียที่มีชีวิต และสามารถพบ
ได้ทั่วไปในอาหาร หรืออาหารเสริมบางประเภท ที่เมื่อมนุษย์
รับประทานเข้าไป ก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายหลาย
ประการ โพรไบโอติกส์ถูกสร้างขึ้นในอาหารประเภทหมัก เช่น
โยเกิร์ต กะหล�่ำปลีดอง (sauerkraut) ซุปมิโสะ (miso soup)
กิมจิ (kimchi) เครื่องดื่มสุขภาพต่างๆ เป็นต้น แหล่งอาหาร
อีกประเภทหนึ่งที่อุดมด้วยโพรไบโอติกส์และเป็นที่นิยมกันคือ

เมล็ดคีเฟอร์ (Kefir grains) ซึ่งน�ำไปท�ำน�้ำนมส�ำหรับดื่ม หมัก
ด้วยเมล็ดคีเฟอร์ น�้ำนมนี้มีทั้งแบคทีเรีย lactobacilli และ bifido ในปริมาณสูง ซึ่งมีประโยชน์กับล�ำไส้เป็นอย่างมาก นอกจาก
นั้นโพรไบโอติกส์ยังช่วยลดอาการของผลข้างเคียงจากการกิน
ยาเพื่อรักษาอาการของระบบทางเดินอาหาร และลดปริมาณ
แบคทีเรียที่เป็นตัวร้าย
โพรไบโอติกส์พบได้ใน 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
1. แล็กโตบาซิลลัส (lactobacillus) เป็นแบคทีเรียที่
พบได้ทั่วไปในโยเกิร์ต และอาหารหมักต่างๆ ช่วยในการป้องกัน
ไม่ให้เกิดท้องเสียและเหมาะส�ำหรับคนที่มีปัญหาในการย่อย
แล็กโทสในนมวัว
2. ไบฟิ โ ดแบคที เ รี ย ม (bifidobacterium) เป็ น
แบคทีเรียที่พบได้ในนมวัว มีประโยชน์ในการบรรเทาอาการ
ระคายเคืองของล�ำไส้ ช่วยต่อสู้กับแบคทีเรียตัวร้าย ป้องกัน
ท้องผูกและส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน
พรีไบโอติกส์จะมาจากคาร์โบไฮเดรตบางประเภท
ส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปของเส้นใย (fiber) ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถย่อย
ได้ แต่แบคทีเรียในล�ำไส้ของมนุษย์จะกินพรีไบโอติกส์เหล่านี้
เป็นอาหาร แบคทีเรียในล�ำไส้นี้ รวมๆ กันแล้ว อาจเรียกว่า gut
flora หรือ gut microbiota ซึ่งจะท�ำหน้าที่ต่างๆ ในร่างกาย
ของคนเรา ซึ่งถ้าเรารับประทานทั้งโพรและพรีไบโอติกส์ อย่าง

สมดุล เราก็จะมีเชื้อแบคทีเรียในร่างกายที่สมดุล และท�ำให้
สุขภาพของเราดีขึ้น แบคทีเรียดีที่อยู่ในล�ำไส้ใหญ่ เช่น ไบฟิโด
แบคทีเรีย (bifidobacteria) แล็กโตบาซิลไล (lactobacilli) ซึ่ง
จะช่วยก�ำจัดแบคทีเรียร้ายที่ก่อให้เกิดโรคแซลโมเนลลา (salmonellosis) ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ปนเปื้อนกับอาหารและท�ำให้
เกิดอาหารเป็นพิษ และแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli)
ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติในล�ำไส้ใหญ่ของสัตว์และมนุษย์ ปกติ
เชื้อเหล่านี้อาจพบในอุจจาระ และถ้าเกิดปนเปื้อนกับอาหาร
น�้ำ หรือมือของผู้ประกอบอาหาร ท�ำให้เกิดอาการท้องเสีย ถ่าย
อุจจาระเหลวหรือเป็นน�้ำได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ แต่อาการไม่
รุนแรง โดยเชื้อนี้จะถูกก�ำจัดออกทางระบบทางเดินอาหารไป
พร้อมกับอุจจาระ จึงช่วยปรับสมดุลของระบบทางเดินอาหาร
หมดปัญหาเรื่องท้องผูก และยังช่วยให้ระบบขับถ่ายท�ำงานได้
ดีอีกด้วย พรีไบโอติกส์สามารถพบได้ในอาหารหลากหลายชนิด
โดยส่วนใหญ่แล้วมักพบมากในพืชผักผลไม้ชนิดต่าง ๆ เช่น ราก
ชิโครี (Cichorium intybus L.) หอมหัวใหญ่ ข้าวโอ๊ต ขนมปัง
ข้าวสาลี แอสปารากัส แก่นตะวันหรือแห้วบัวตอง (Jerusalem
Artichoke หรือ Sunchoke) ต้นแดนดีเลียน (Dandelion)
ข้าวบาร์เลย์ แอปเปิลพร้อมเปลือก (เพ็กตินในเปลือกเป็นแหล่ง
พรีไบโอติกส์) กล้วย กระเทียม ถั่ว (bean) และเมล็ดธัญพืชบาง
ชนิด นอกจากนี้ ยังพบไมโครไบโอติกได้ในนมแพะด้วย แบคทีเรียพรีไบโอติกเหล่านี้จะผ่านล�ำไส้เล็กไปโดยไม่ถูกย่อย และ
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จะอยู่ในสภาพหมักเมื่อไปถึงล�ำไส้ใหญ่ท�ำให้เกิดแบคทีเรียที่มี
ประโยชน์ขึ้นมามากมายในระบบย่อย รวมทั้งโพรไอติกส์ด้วย
ใยอาหารพรีไบโอติกส์มีอยู่หลายชนิด เช่น โอลิโกฟรักโทส อินนูลิน น�้ำตาลแอลกอฮอล์ แล็กโทส โอลิโกแซ็กคาไรด์
เป็นต้น โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นสารประกอบพวกคาร์โบไฮเดรต
ที่พบได้ตามธรรมชาติ เหล่านี้ล้วนเป็นอาหารของแบคทีเรียใน
ล�ำไส้ใหญ่ ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของแบคทีเรียสุขภาพใน
ล�ำไส้ใหญ่ ช่วยปรับสมดุลในระบบทางเดินอาหาร ป้องกันการ
ติดเชื้อในทางเดินอาหาร ป้องกันการท้องเสีย โดยช่วยยับยั้ง
การเพิ่มจ�ำนวนของแบคทีเรียที่ท�ำให้เกิดโรคคือ ซัลโมเนลลา
(salmonella) และอีโคไล (E. Coli) และการอักเสบในระบบ
พรีไบโอติกส์

6

ทางเดินอาหาร ช่วยปรับสมดุลระบบทางเดินอาหาร ช่วยดูด
ซับสารพิษในทางเดินอาหารไม่ให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย รวมไปถึง
ช่วยให้อุจจาระมีกากใย อุจจาระนิ่ม ช่วยท�ำให้การขับถ่ายดีขึ้น
นอกจากนั้น ยังช่วยเสริมสร้างการดูดซึมแร่ธาตุแคลเซียมและ
แมกนีเซียม ท�ำให้กระดูกแข็งแรง แบคทีเรียในล�ำไส้นี้จะผลิต
กรดไขมันสายสั้นที่มีความเป็นกรด เพื่อช่วยในการดูดซึมแร่ธาตุ
ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง มีภูมิคุ้มกัน ไม่เจ็บป่วยได้ง่าย และยัง
ช่วยในเรื่องของการควบคุมน�้ำหนักและบ�ำรุงสมองอีกด้วย
พรีไบโอติกส์และโพรไอโอติกส์ สามารถน�ำมาเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างได้ ดังต่อไปนี้

โพรไบโอติกส์

เส้นใยอาหารที่เปรียบเสมือนปุ๋ยให้การเจริญเติบโตกับ
แบคทีเรียในล�ำไส้

แบคทีเรียมีชีวิตที่พบในโยเกิร์ตและอาหารหมักอื่นๆ มีเป็น
จ�ำนวนร้อยๆ สปีชีส์ ตัวไหนดีกับสุขภาพมนุษย์ที่สุดยัง
ไม่มีใครทราบ

ผงพรีไบโอติกไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากความร้อน ความเย็น
กรด หรือเวลา

แบคทีเรียโพรไบโอติกจะมีฤทธิ์ดีก็ต่อเมื่อยังมีชีวิต อาจตาย
ได้ถ้าโดนความร้อน กรดในกระเพาะ หรือถูกทิ้งไว้เป็นเวลา
นานๆ

พรีไบโอติกส์ ช่วยหล่อเลี้ยงแบคทีเรียตัวดีที่อยู่ในล�ำไส้

โพรไบโอติกส์ต้องต่อสู้กับแบคทีเรียเป็นร้อยๆ สปีชีส์ ใน
ล�ำไส้ เพื่อความอยู่รอด

งานวิจัยค้นพบว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีส่วนของโอลิโก
ฟรักโทสช่วยท�ำให้ใยอาหารจ�ำพวกอินูลิน (inulin-based
สร้างประโยชน์ต่อร่างกายในหลายๆ ด้าน เช่น ป้องกันความ
ปรวนแปรของระบบย่อย ป้องกันโรคอ้วน และการสูญเสีย
มวลกระดูก

โพรไบโอติกบางสปีชีส์มีผลการวิจัยระบุว่ามีประโยชน์ต่อ
การป้องกันโรคท้องเสียในเด็ก ล�ำไส้อักเสบ หรือป้องกัน
มิให้การติดเชื้อในล�ำไส้ เช่น C. difficile เกิดขึ้นซ�้ำอีก
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Pro-Fruits ผลิตภัณฑ์ผลไม้อบกรอบ
เสริมเชื้อโพรไบโอติก

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า ทั้งโพรไบโอติกส์และพรีไบโอติกส์นั้น มีประโยชน์ต่อร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์เป็นอย่าง
มาก ดังนั้น ในปัจจุบันจะเห็นว่า มีการน�ำโพรไบโอติกส์และ
พรีไบโอติกส์มาใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารอย่างหลากหลาย ซึ่งท�ำให้
เกิดค�ำถามว่า ถ้าเรารับพรีไบโอติกส์และโพรไบโอติกส์ จาก
ธรรมชาติโดยไม่ต้องรับจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ไหม ค�ำ
ตอบก็คือ ถ้าเราจะรับจากอาหาร เราก็จะต้องเลือกรับประทาน
ผั ก และผลไม้ ส ดออร์ แ กนิ ก เท่ า นั้ น โดยหลี ก เลี่ ย งผลิ ต ภั ณ ฑ์
อาหารแปรรูป และเครื่องดื่มหรืออาหารที่มีรสหวานจากน�้ำตาล
ถ้าพิจารณาดีๆ แล้ว จะเห็นว่าเป็นเรื่องยากทีเดียว ส�ำหรับไลฟ์
สไตล์หรือวิถีการด�ำเนินชีวิตของคนปัจจุบัน เนื่องจากทุกวันนี้
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มรอบตัวเรา จะเต็มไปด้วยอาหาร
แปรรูปและมีส่วนผสมของน�้ำตาล หรือเครื่องปรุงรส กลิ่น สีสังเคราะห์ ดังนั้น การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจึงอาจ
มีประโยชน์ในแง่ที่มนุษย์ไม่สามารถบริโภคพืชผักผลไม้สดได้
ตลอดเวลา และบางครั้งไม่สามารถหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปหรือ
อาหารที่มีน�้ำตาลและสารสังเคราะห์ได้
สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง
ประเทศไทย (วว.) เล็งเห็นความส�ำคัญของพรี-โพรไบโอติกส์
มานาน โดยในระยะเริ่มแรกได้มีการน�ำพรี-โพรไบโอติกส์มา

ใช้ประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ผลงานวิจัยด้านการ
ทดสอบคุณสมบัติการเป็นจุลินทรีย์โพรไบโอติกของแบคทีเรีย
Lactobacilli ที่ใช้หมักนมเปรี้ยว การผลิตจุลินทรีย์โพรไบโอติก
ส�ำหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ในระดับโรงงานต้นแบบเพื่อหา
วัตถุดิบที่เหมาะสมและมีศักยภาพส�ำหรับน�ำมาเลี้ยงจุลินทรีย์
โพรไบโอติก การวิจัยและพัฒนาโพรไบโอติกและพรีไบโอติก
ส�ำหรับโคนมเพื่อคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นโพรไบโอติกมาพัฒนาเป็นอาหารโคนม และผลิตภัณฑ์ “Pro-Fruits”
ผลไม้อบกรอบเสริมเชื้อโพรไบโอติกที่มีประโยชน์ ช่วยปรับ
สภาพความสมดุลของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการย่อยและดูดซึมอาหารได้ดีขึ้น และช่วยส่ง
เสริมสุขภาพของผู้บริโภคให้แข็งแรง
นอกจากนั้น ขณะนี้ วว. ก�ำลังด�ำเนินการจัดตั้งศูนย์
นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม: โพรไบโอติก
และพรีไบโอติก (Innovative Center for Production of
Industrially Used Microorganisms: ICPIM) เพื่อให้เป็น
ศูนย์กลางส�ำหรับการวิจัยพัฒนา การผลิตและบริการ ในส่วน
ของอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ได้จากโพรไบโอติกและ
พรีไบโอติก ICPIM นี้ มีความมุ่งหวังในการจัดตั้งให้เป็นศูนย์
ชั้นน�ำที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีองค์ประกอบส�ำคัญ
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ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม: โพรไบโอติกและพรีไบโอติก
(Innovative Center for Production of Industrially Used Microorganisms: ICPIM)

คือ ห้องปฏิบัติการ 8 ห้องและ 1 หน่วยกระบวนการทาง
ชีวภาพ (Bioprocess) ด้วยระบบ HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) ซึ่งเป็นการวางระบบความ
ร้อน การระบายอากาศและความเย็นที่ออกแบบมาเพื่อตอบ
สนองความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 2 ตามที่ก�ำหนดไว้ใน
องค์ ก ารอนามั ย โลก (WHO) ความปลอดภัยทางชีวภาพใน
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและชีวเวชศาสตร์ (Biosafety in
Microbiological and Biomedical Laboratories: BMBL)
แนวทางความปลอดภัยทางชีวภาพส�ำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุกรรม ซึ่งห้องปฏิบัติการ
เหล่านี้สามารถใช้เพื่อด�ำเนินการทดลองและบริการที่เกี่ยวข้อง
กับสมัยใหม่เทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ genetic engineering,
metagenomics, omics, protein expression, animal cell
lines, ฯลฯ
ห้ อ ง Bioprocess ของ ICPIM ได้ รั บ การรั บ รอง
มาตรฐาน GMP และติดตั้งถังหมักขนาดต่างๆ รวมถึงเครื่อง
ปั่นเหวี่ยงแบบต่อเนื่อง (continuous centrifuge) และเครื่อง
ท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (freeze dryer) เพื่อเน้นการเพิ่ม
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ประสิทธิภาพและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยส�ำหรับการผลิต
ขนาดใหญ่ ส�ำหรับให้บริการผลิตและบริการให้ค�ำปรึกษาตาม
ค�ำขอ นอกเหนือจากห้องปฏิบัติการความปลอดภัยระดับที่
2 (Biosafety Level 2 – BSL2) และได้รับการรับรอง GMP
แล้ว ICPIM ยังได้จัดตั้งธนาคารโพรไบโอติก ที่มีสายพันธุ์ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน ทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่พิสูจน์
แล้วว่าเป็นคุณสมบัติด้านโพรไบโอติก โดยสายพันธุ์โพรไบโอติกเหล่านี้จะได้รับการเก็บรักษาภายใต้มาตรฐานสูงสุดของการ
ควบคุมคุณภาพและความเข้มงวด
ทั้งนี้ วว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม
ผลิ ต หั ว เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์ เ พื่ อ อุ ต สาหกรรม: โพรไบโอติ ก และ
พรีไบโอติก ดังกล่าวนี้ จะเป็นพลังขับเคลื่อนส�ำคัญที่ท�ำให้
ประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จากพรี-โพรไบโอติกส์ อย่างเต็มที่
สามารถแข่งขันหรือได้รับการยอมรับในระดับสากล อันจะน�ำไป
สู่การพัฒนาของประเทศในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์
ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) และด้านสุขภาพของ
ประชาชนไทยและประชากรโลกได้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายแข็งแรง เป็นประชากรที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
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บริการด้วยมาตรฐาน
เป็ นมิตร ถูกต้อง ฉับไว
คือหัวใจคุณภาพของ
กลุ่มงานบริหาร
บทสัมภาษณ์

ดร.จิตรา ชั ยวิมล
รองผู ้ว่าการบริหาร วว.

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

การเป็ น สถาบั น ทางด้ า นวิ จั ย และบริ ก าร
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นอกเหนือ
จากความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ของ วว. ที่พร้อม
แล้ ว เบื้ อ งหลั ง ความสำ�เร็ จ คื อ กลุ ่ ม งานสนั บ สนุ น
ที่มาร่วมกันขับเคลื่อนอีกหลายภาคส่วน “คุยเฟื่อง
เรื่องวิทย์” ฉบับนี้ ได้รับโอกาสจากผู้บริหารระดับ
สูงในวาระเข้าดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ มาคุยเฟื่องเรื่องหลัง
บ้านของ วว. ยุคใหม่กัน กับบทสัมภาษณ์ ดร.จิตรา
ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริหาร วว. ว่าท่านมีแนวคิดและ
ทิศทางขับเคลื่อนหลังบ้าน TISTR 4.0 อย่างไร
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แรงบันดาลใจในการมารับต�ำแหน่งรองผู้ว่าการบริหารคือ
อะไร
อันดับแรก พี่ขอขอบคุณ วว. ที่ให้โอกาสพี่มาด�ำรง
ต�ำแหน่งนี้ พี่เชื่อว่าในองค์กรหนึ่ง เราทุกคนจะมีเส้นทางอาชีพ
(career path) ของตัวเองกันอยู่แล้ว พี่เองเริ่มต้นการท�ำงานมา
จากสายงานกลุ่มบริการอุตสาหกรรม (บอ.) เส้นทางอาชีพและ
ประสบการณ์ของพี่จึงเน้นไปในด้านงานบริการเป็นส่วนใหญ่
จนต�ำแหน่งสุดท้ายที่กลุ่ม บอ. คือผู้อ�ำนวยการส�ำนักรับรอง
ระบบคุณภาพ (สรร.) แล้วเมื่อวันหนึ่งมีการปรับเปลี่ยนในระดับ

ผู้บริหารระดับสูง พี่ก็คิดว่าเป็นจังหวะและโอกาสที่พี่จะใช้มุม
มองและประสบการณ์ด้านการบริหารจากกลุ่ม บอ. ประกอบ
กับความที่เราผูกพันและเติบโตมากับองค์กรนี้มานาน ตอบ
สนองเป้าหมายขององค์กรได้ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ท�ำให้พี่ตัดสินใจ
และมีแรงใจให้เข้ามารับต�ำแหน่งรองผู้ว่าการบริหารนี้
พี่ ม องว่ า การท� ำ งานในกลุ ่ ม บริ ก ารอุ ต สาหกรรมที่
ผ่านมากับการท�ำงานในกลุ่มบริหารนี้ มีความเหมือนกันอยู่นั่น
คือเป็นการให้บริการ เพียงแต่ต่างกันที่รูปแบบการบริการและ
ผลิตภัณฑ์ที่เราให้บริการ ถ้าเราเข้าใจผลิตภัณฑ์ของเรา เข้าใจ
ว่าใครคือลูกค้า และมีกระบวนการให้บริการในการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าของเรา ท�ำให้เขามีความสุขและพึงพอใจกับ
สิ่งที่เรามอบให้ได้ นี่คือบทบาทของรองผู้ว่าการบริหาร ที่จะส่ง
มอบการบริการให้กับลูกค้า ซึ่งก็คือบุคลากรทั้งหมดของ วว.
รวมไปถึงบางส่วนงานที่เชื่อมโยงกับลูกค้าภายนอกด้วย
ท่านมีหลักการในการบริหาร ตามนโยบาย TISTR 4.0
อย่างไร
เมื่อพิจารณาค�ำว่า TISTR 4.0 นั้น พี่ขอมองไปที่ค�ำว่า
TISTR ก่อน นั่นหมายถึงการมองภายในบ้าน TISTR ของเราเอง
ซึ่งพี่คิดว่าหลักการบริหารเราต้องเริ่มจาก

• ต้องเข้าใจภาระงานที่เราดูแลรับผิดชอบภายใต้กลุ่ม
บริหารก่อน ซึ่งกลุ่มบริหาร วว. ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน
ได้แก่ ส�ำนักการคลัง (สกค.) ส�ำนักทรัพยากรบุคคล (สทบ.)
ส�ำนักดิจิทัลและสารสนเทศ (สทส.) ส�ำนักบริการกลาง (สบก.)
และกองกฎหมาย (กกม.) ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความหลากหลายใน
เนื้องานมาก ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านของงบประมาณ การคลังพัสดุ
บุคลากร ความเป็นอยู่ของพนักงาน เส้นทางอาชีพ เทคโนโลยี
สารสนเทศ สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และระเบียบข้อ
บังคับ ตลอดจนข้อกฎหมายต่างๆ ดังนั้นเรื่องที่ต้องศึกษาใน
รายละเอียดมีมาก แต่ก็ต้องเดินหน้าลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆ กัน
ด้วย เพื่อที่จะช่วยสนับสนุน ให้ค�ำแนะน�ำ และแก้ไขปัญหาให้
กับองค์กรและบุคลากรได้อย่างถูกต้อง
• ต้องรู้ขอบเขตในการบริหาร คนที่เราจะต้องดูแล
ซึ่งไม่ใช่แค่บุคลากรที่อยู่ภายใต้กลุ่มบริหารเท่านั้น แต่หมายถึง
บุคลากรทั้งหมดของ วว.
ส�ำหรับหลักการบริหาร จริงๆ แล้วพี่ไม่ได้ยึดติดกับ
ทฤษฎีบริหารใดๆ เป็นส�ำคัญ พี่มองว่าเราก็เหมือนครอบครัว
ใหญ่ที่อยู่ในบ้านเดียวกัน จะท�ำอย่างไรให้บ้านของเราเป็นบ้าน
ที่น่าอยู่ เพราะกลุ่มบริหารเปรียบดั่งเป็นแม่บ้านที่ต้องดูแลบ้าน
หลังนี้ กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ (อช.) ด้าน
พัฒนาอย่างยั่งยืน (พย.) กลุ่มบริการอุตสาหกรรม (บอ.) และ
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แวดล้อมของเราทุกคนด้วย ดังนั้นต้องปลูกฝังให้ทุกคนต้องช่วย
กันสร้าง green office ให้เกิดขึ้นใน วว. ได้จริงๆ ตัวอย่าง การ
จัดประชุมที่มีในทุกๆ วัน เป็นสิ่งแรกที่เราเริ่มต้นท�ำได้ง่ายๆ เช่น
ลดการใช้ขวดน�้ำ แก้วน�้ำ กล่องพลาสติกในการจัดอาหารว่างใน
ที่ประชุม โดยรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมน�ำแก้วมาเอง ถึงแม้ใน
ตอนแรกจะยุ่งยาก แต่ต่อไปจะเกิดความคุ้นเคยเป็นวัฒนธรรม
ปลูกฝังให้เรารักษาสิ่งแวดล้อมได้
นอกจากนี้ วว. เรายังมีงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะที่มีประสิทธิภาพ สามารถน�ำมาใช้ในการคัดแยกขยะไป
ตามประเภทใน วว. เองได้ และอีกเป้าหมายหนึ่งคือ วว. ต้อง
เป็นเขตปลอดโฟม รวมถึงการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น จัดพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนขึ้น เปลี่ยนมาใช้หลอด LED รวมถึง
ติดตั้งระบบโซลาเซลล์ ซึ่งเป็นโครงการที่กลุ่มบริหารสามารถ
สนับสนุนได้
กลุ่มยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม (ยธ.) เป็นดั่งทัพหน้าออก
ไปท�ำงาน เราจะท�ำอย่างไรให้เขากลับเข้ามาบ้าน TISTR แล้ว
สบายใจหายเหนื่อย มีพลังออกไปท�ำงานใหม่ได้ ดังนั้นนี่คือ
ภาพที่พี่อยากเห็น ถือเป็นหลักในการบริหารได้ว่า บริหารให้
เหมือนกับบ้านของเราเอง ตัวอย่างเช่น การสนับสนุนในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) อาคาร สถานที่ ระบบแอร์
ระบบไอที แม้กระทั่งในส่วนของทรัพยากรบุคคล การเงิน รวม
ถึงด้านกฎหมายที่ต้องมาช่วยตรวจสอบไม่ให้ผิดกฎหมาย นี่คือ
กระบวนการที่จะต้องผลักดันให้องค์กรเราน่าอยู่ขึ้น

ท่านคิดว่า คุณภาพในการท�ำงานของสายงานบริหารคืออะไร
และจะพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้อย่างไร

พี่จะผลักดันนโยบายกลุ่มบริหาร ที่ท�ำให้เกิดคุณภาพ
ในการท� ำ งานในเรื่ อ ง การให้ บ ริ ก ารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(competence services) ในทุกด้านของกลุ่มบริหารจะต้อง
ท�ำงานอย่างมีความสามารถ ถูกต้อง รวดเร็ว ลูกค้าขอรับบริการ
เราสามารถให้บริการได้ตรงตามความต้องการ เมื่อมีการปรับ
เปลี่ยนการบริการรูปแบบใหม่ขึ้นมา เราต้องสามารถตอบสนอง
สิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ และต้องสื่อสารกับคนทั้ง วว. ดังนั้นเราต้อง
เมื่ อ เรามามองต่ อ ถึ ง ค� ำ ว่ า 4.0 ปั จ จุ บั น ไอที เ ป็ น ให้บริการอย่างเป็นมิตร มีค�ำว่า service mind, friendly เป็น
เรื่ อ งส� ำ คั ญ มาก ท� ำ อย่ า งไรที่ จ ะผลั ก ดั น ให้ ไ อที เ ข้ า มาเสริ ม คุณภาพการให้บริการ และสุดท้ายก็ต้องให้บริการอย่างถูกต้อง
แกร่ง พร้อมส�ำหรับเอื้อประโยชน์ให้พนักงานท�ำงานได้อย่าง และถูกระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของ วว. เมื่อถูกน�ำไปใช้แล้ว
มีประสิทธิภาพ เข้าถึงสิ่งต่างๆ ได้รวดเร็วขึ้น ให้เป็น smart หากระเบียบข้อบังคับใดล้าสมัยไปแล้วก็ต้องแก้ไขกันใหม่ โดย
office ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างให้พนักงานมีทักษะควบคู่
กันไปด้วย โดยส�ำนักทรัพยากรบุคคล จะต้องเข้ามามีบทบาท
ในด้านพัฒนาบุคลากรผ่านกระบวนการฝึกอบรม สร้างทักษะ
ให้บุคลากรท�ำงานร่วมกับระบบไอที ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย
ที่เปลี่ยนไป เป็นสิ่งที่องค์กรควรจะต้องมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร
ทั้งมิติทางด้าน Hard-side เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ สภาพ
แวดล้อม และด้าน Soft-side เช่น การบริหารคน วัฒนธรรม
องค์กร ค่านิยม เป็นต้น ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค 4.0
อีกเรื่องหนึ่งที่ส�ำคัญในปัจจุบันควบคู่ไปด้วย ก็คือการ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ green office เพราะขยะที่เราสร้าง
วันนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ใน วว. เท่านั้น แต่กระทบไปถึงสิ่ง-
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รับฟังความคิดเห็น (feedback) จากลูกค้า น�ำมาปรับปรุงเพื่อ
ให้ระเบียบข้อบังคับทันสมัย เอื้อต่อการท�ำงานในองค์กรมากขึ้น
และต้องไม่ผิดต่อกฎหมายและภารกิจองค์กรของเรา
นอกจากนั้น ในฐานะที่พี่มีความเชี่ยวชาญและผ่าน
งานทางด้านระบบคุณภาพมาพอสมควร สิ่งหนึ่งที่พี่คิดว่าน่าจะ
พัฒนาประสิทธิภาพการท�ำงานเพิ่มขึ้นได้ คือ การสร้างแนวคิด
การท�ำงานอย่างเป็นระบบ และต้องสามารถทวนสอบกลับสิ่ง
นั้นได้ เมื่อเกิดอะไรขึ้นก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ ระบบจะต้อง
ถูกปฏิบัติด้วยวงจร PDCA (Plan, Do, Check, Act) และท�ำ
ในลักษณะเป็นคู่มือการท�ำงาน เพื่อให้ทุกคนสามารถศึกษา
และปฏิบัติตามขั้นตอนได้เหมือนกัน ซึ่งในอนาคตก็ยังสามารถ
ปรับปรุงเพิ่มขั้นตอนและปรับลดขั้นตอนที่ล้าสมัยได้

งานสนับสนุนเพื่อนพนักงานกลุ่มอื่นๆ ออกไปปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มก�ำลัง ส�ำหรับตัวพี่เองก็พร้อมที่จะรับทราบปัญหาจาก
พนักงานด้วย ที่ผ่านมามีปัญหาอะไรบ้าง สามารถแก้ได้ไหมหรือ
ท�ำอย่างไรให้ดีขึ้น แม้บางเรื่องพี่ไม่สามารถแก้ไขให้ได้ทั้งหมด
แต่เราจะท�ำอย่างไรให้ดีที่สุดในสภาวะที่เป็นอยู่
ส่วนสิ่งที่อยากฝากถึงพนักงาน วว. คือ ความเข้าใจ
การท�ำงานแบบร่วมมือกัน มีปฏิสัมพันธ์ในการร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงสร้างความสัมพันธ์กัน และอยากได้
รับ feedback ที่เป็นจริง พี่ยินดีรับน�ำเข้าสู่วงจร PDCA ของ
กลุ่มบริหาร เพื่อ น�ำไปปรับปรุงการท�ำงานให้องค์กรก้าวไปข้าง
หน้าร่วมกันต่อไป

จากบทความข้างต้น เห็นได้ถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจ
สิ่ ง ที่ ท ่ า นต้ อ งการฝากถึ ง บุ ค ลากรในก� ำ กั บ และฝากถึ ง ของรองผู้ว่าการบริหาร ในการเข้ามารับภารกิจใหม่นี้ ด้วยแนว
พนักงาน วว. มีอะไรบ้าง
นโยบายการบริหารจาก วว. ที่ว่า กลุ่มบริหารต้องให้บริการ
ด้วยมาตรฐาน เป็นมิตร ถูกต้อง ฉับไว ท�ำให้ วว. เป็นองค์กร
ส�ำหรับทีมงานกลุ่มบริหารของพี่ อันดับหนึ่ง คือทุก ที่มีประสิทธิภาพสามารถปรับตัวแข่งขันกับการเปลี่ยนแปลง
คนต้องปรับกระบวนการทางความคิด ให้สอดคล้องไปกับพี่ ในยุค 4.0 นี้ได้ พวกเราชาว วว. ทุกคนในฐานะลูกค้าของกลุ่ม
ก่อน พยายามท�ำให้เขาเดินไปกับเราได้มากที่สุด พี่อยากให้ บริหาร คงรู้สึกได้ถึงพลังของการปรับเปลี่ยนบ้านหลังเดิมนี้ให้ดี
บุคลากรในก�ำกับของพี่ มีใจรักในงานบริการอย่างเต็มเปี่ยม ยิ่งๆ ขึ้น และมีพลังที่จะสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
(full of service mind) เมื่อทุกคนมีใจพร้อมที่จะให้บริการ นวัตกรรม ที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อ
แล้ว เราจะเป็นกลุ่มบริหารยุคใหม่ที่จะช่วยกันท�ำให้เป็นหน่วย- ไป
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MagicTech เทคโนไสยเวทย์

และการพัฒนาการเรียนรู้ในประเทศไทย

ชนะ ปรีชามานิตยกุล และ ดร.ภัทราวุฒิ แสงศิริ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ต�ำบลคลองห้า อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ที่มา: Pexels (2018)
รูปที่ 1 Man With Steel Artificial Arm Sitting in Front of White Table

การเปลี่ยนแปลงที่เราดูในภาพยนตร์เกี่ยวกับโลกอนาคต ความเจริญด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ ที่คิดว่าเราอาจไม่ทัน
ได้เห็นหรือใช้งานนั้น อาจจะมาไวกว่าที่เราคิด เพราะจากการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันได้เข้าสู่ยุค
ที่อุปกรณ์ที่ใช้งานต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวันถูกฝังไปด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซนเซอร์ และการเชื่อมต่อกับเครือข่ายฝังตัว
อยู่ ผลคือท�ำให้วัตถุเหล่านั้นสามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ (IoT : Internet of Thing) และสิ่งต่างๆ จะมีความสามารถ
ในการเรียนรู้และวิวัฒนาการตัวเองให้มีความฉลาดและความสามารถเพิ่มขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 1 ดังเช่น AlphaGo ที่กูเกิลพัฒนา
ซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ ดังแสดงในรูปที่ 2 ที่เป็นเครือข่ายประสาทเทียมระดับลึก (deep neural networks) โดยน�ำไปทดสอบ
ด้วยการแข่งขันกับซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์อื่นๆ ถึง 500 กระดาน (แพ้เพียง 1 กระดาน) หลังจากนั้นจึงเชิญ Fan Hui แชมป์โกะ
ยุโรป มาแข่งขันกับ AlphaGo ซึ่ง AlphaGo ก็สามารถชนะได้ AlphaGo เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ข้อมูลการเล่นกระดานโกะอันดับต้นๆ
ของโลกในการเรียนรู้และจดจ�ำรูปแบบการเดินก่อนซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาจนถึงเวอร์ชัน AlphaGo Zero โดยไม่ใช้การเรียนรู้จาก
มนุษย์เลย ทุกอย่างเริ่มต้นเรียนรู้จากศูนย์ เป็นการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองซึ่งมีความสามารถมากกว่าเวอร์ชันเดิมเพิ่มมากขึ้นหลาย
เท่าตัว
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ที่มา: Creative Commons (2018)
รูปที่ 2 Alphago
การคืบคลานของเทคโนโลยีในลักษณะนี้ได้เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตเราในปัจจุบันซึ่งบางส่วนเป็นแบบสร้างเสริม
เช่น การช่วยเหลือผู้พิการหรือผู้สูงวัย แต่บางเทคโนโลยีก็เข้ามา
ในลักษณะแบบทดแทนซึ่งส่งผลต่อมนุษย์โดยตรงทั้งในแวดวง
อุตสาหกรรม การเกษตร การขนส่ง การสื่อสาร การศึกษา
ฯลฯ ผลกระทบต่างๆ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือการเปลี่ยนแปลง
แบบส่ ง ผลกระทบไปในวงกว้าง การใช้แ รงงานคนจะลดลง
แบบก้าวกระโดด แม้กระทั่งการเกษตรของไทยที่เป็นประเทศ
เกษตรกรรม ที่ปกติจะใช้แรงงานมนุษย์ในการท�ำการเกษตร
จะเปลี่ยนไปเป็นลักษณะ smart farming ที่อาจไม่ใช้แรงงาน
มนุษย์ โลกนี้จะเต็มไปด้วยเซนเซอร์ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง
วิวัฒนาการทางการแพทย์ที่จะท�ำให้ชีวิตมนุษย์มีอายุยืนยาวขึ้น
แต่งานที่ต้องใช้มนุษย์จะลดน้อยลง ท�ำให้ต้องมีการปรับตัวเพื่อ
ให้ก้าวพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหรือการปรับ
ตัวเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมรับโอกาส
ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น แต่อีกด้านก็มีค�ำถามขึ้นว่า แล้วคนที่ไม่
พร้อมจะปรับตัวหรือเรียนรู้ไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีต่างๆ นั้น จะมีชีวิตอยู่อย่างไร !!!!!
ค� ำ ตอบของหลายๆ กรณี ที่ ผ ่ า นมาจากอดี ต ใน
การรับมือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคือ การไม่
เปลี่ยนแปลงที่ท�ำให้เราเปลี่ยนแปลงพร้อมเทคโนโลยี นั่น
คื อ เมื่ อ จ� ำ นวนของคนที่ ไ ม่ เ ปลี่ ย นแปลงไปหรื อ ยอมรั บ การ
เปลี่ยนแปลงไปกับเทคโนโลยีไม่ทันมีจ�ำนวนมาก เทคโนโลยี
ก็จะพัฒนาตัวเองเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมแบบเดิมๆ

หรือมีทางเลือกในการรองรับการใช้งานที่ง่าย ไม่ซับซ้อน เช่น
การใช้ เ ทคโนโลยี ด ้ า นเสี ย งมาเพื่ อ แทนค� ำ สั่ ง เพื่ อ ให้ อุป กรณ์
ต่างๆ ท�ำงาน หรือแม้แต่การที่คนที่ไม่สามารถพิมพ์บนอุปกรณ์
โมบายล์ต่างๆ ได้ ก็มีเทคโนโลยีเช่น Google doc ที่สามารถ
ใช้อินพุตเป็นเสียงพูดแล้วพิมพ์ออกมาตามที่พูด ดังนั้นไม่ว่า
จะมีคนที่ไม่สามารถปรับตัวให้เรียนรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยี หรือไม่สามารถพัฒนาให้มีความฉลาดและมีความ
สามารถเท่าใดก็ตาม ก็จะมีทางเลือกที่เหมาะสมให้สามารถใช้
เทคโนโลยีเหล่านั้นได้อย่างลงตัว

การพัฒนาการเรียนรู้ในประเทศไทย

เมื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของ deep learning
จริงๆ แล้ว deep learning ถือเป็นสาขาหนึ่งของ machine
learning โดย machine learning คือสาขาย่อยของวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ หรือที่เรารู้จักกันดีว่าคือสาขา Computer Science หรือในหลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ. 2561 นักเรียน ป.1 ป.4
และ ม.1 ม.4 ก�ำลังเริ่มเรียน เรียกว่าวิชาวิทยาการค�ำนวณ ดัง
แสดงในรูปที่ 3 ทั้งนี้วิชานี้จะมาทดแทนวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ
วิชาทางด้านเทคโนโลยีที่นักเรียนเรียนอยู่ในปัจจุบัน สิ่งแตกต่างที่ส�ำคัญคือ วิชาวิทยาการค�ำนวณจะถือว่าอยู่ในกลุ่มสาระ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยหลักการสอนจะให้เด็กๆ สามารถเรียน
รู้กระบวนการเชิงวิเคราะห์ที่เป็นระบบขั้นตอน และให้นักเรียน
น�ำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาในวิชาอื่นๆ ที่ต้องการแก้ปัญหา เช่น
วิชาคณิตศาสตร์ โดยแบ่งการเรียนรู้ของแต่ละระดับชั้นดังนี้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ที่มา: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551)
รูปที่ 3 วิทยาการค�ำนวณ
1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ใช้เวลาเรียน 80-100 ชั่วโมง) มี
เนื้อหารายละเอียดของการเรียนโดยประมาณดังนี้
ศึกษาและฝึกทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอน
การแก้ปัญหาอย่างง่าย การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการ
เขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ การเขียนโปรแกรม
อย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยี
เบื้องต้น การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นในการสร้าง จัดเก็บ และ
เรียกใช้ไฟล์ตามวัตถุประสงค์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม
การวัดผล
1. แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การ
เปรียบเทียบ
2. แสดงล�ำดับขั้นตอนการท�ำงานหรือการแก้ปัญหา
อย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ
3. เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ
4. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้อง
ต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
ในการแก้ปัญหา การอธิบายการท�ำงานหรือการคาดการผลลัพธ์
จากปัญหาอย่างง่าย การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่าง
ง่าย การตรวจหาข้อผิดพลาดในโปรแกรม การค้นหาข้อมูล
ในอินเทอร์เน็ตและการใช้ค�ำค้น การประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การประมวลผลอย่างง่าย การ
วิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือกการน�ำเสนอข้อมูล การสื่อสาร
อย่างมีมารยาทและรู้กาลเทศะ การปกป้องข้อมูลส่วนตัว
การวัดผล
1. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบาย
การท�ำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย
2. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข
3. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และประเมินความน่า
เชื่อถือของข้อมูล
4. รวบรวม ประเมิน น�ำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ
โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ�ำวัน
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิ
และหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่นแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบ
ข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ใช้เวลาเรียน 40 ชั่วโมง)
2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ใช้เวลาเรียน 40 ชั่วโมง) มีเนื้อหา
ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะ
รายละเอียดของการเรียนโดยประมาณดังนี้
ที่จ�ำเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหา การเขียนรหัส
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ภู่วรวรรณ (2559) ที่ปรึกษาของสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้กล่าวถึงข้อดีของ
วิชาวิทยาการค�ำนวณไว้ดังนี้ ข้อแตกต่างที่ส�ำคัญระหว่างวิชา
วิทยาการค�ำนวณกับวิชาคอมพิวเตอร์ คือ ทุกโรงเรียนที่อยู่ใน
การดูแลของส�ำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ต้องสอนวิชานี้ และมีองค์ประกอบความรู้ที่ส�ำคัญ คือ การคิด
เชิงค�ำนวณ (computational thinking) วิธีคิดและแก้ปัญหา
เชิงวิเคราะห์ เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ พื้นฐาน
ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology) เรียนรู้
เทคโนโลยีจนสามารถประยุกต์ไปสร้างสรรค์ และมีพื้นฐาน
การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (media and information
literacy) สอนแยกแยะข้อมูลใดเป็นความจริงหรือเพียงความ
คิดเห็น ข่าวหลอกลวง การรักษาความปลอดภัยในโลกดิจิทัล
กฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งโดยหลักแล้ววิชานี้จะเน้น
กระบวนการสร้างความคิดมากกว่าการเป็นโปรแกรมเมอร์ เน้น
หลักจริยธรรมและสิทธิหน้าที่
การวัดผล
ทั้งนี้ประเทศไทยคงหนีไม่พ้นแนวโน้มทางเทคโนโลยี
1. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อ
ที่มุ่งไปทางด้านดิจิทัล เพื่อสนับสนุนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การ
แก้ปัญหาหรืออธิบายการท�ำงานที่พบในชีวิตจริง
2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ ลงทุน การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ จนถึงการพัฒนาการ
เรียนรู้ในประเทศไทยเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความ
ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
3. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล น�ำ เข้าใจในการคิดค�ำนวณ ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์ และพื้ น ฐานการรู ้ เ ท่ า ทั น สื่ อ และข่ า วสาร ในอั น ที่ จ ะช่วยให้
ประเทศไทยก้าวไปตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงให้หลุดจากกับ
หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย
ดักประเทศรายได้ปานกลางโดยเร็ว
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
จ�ำลองและผังงาน (pseudo code and flow chart) การ
ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายที่มีการใช้งานตัวแปร
เงื่อนไข และการวนซ�้ำ เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือ
วิทยาศาสตร์การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การประมวลผลข้อมูล
การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจซอฟต์แวร์และ
บริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล แนวทางการ
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์
การพิ จ ารณาความเหมาะสมของเนื้ อ หา ข้ อ ตกลงและข้ อ
ก�ำหนดการใช้สื่อและแหล่งข้อมูลน�ำแนวคิดเชิงนามธรรมและ
ขั้นตอนการแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือ
การแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ใน
การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียน
รู้ และไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น

เอกสารอ้างอิง
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อินโนเทรนด์

สร้างจมูกเทียมจากไข่กบ
การพัฒนาหุ่นยนต์ตรวจจับกลิ่น
บุญศิริ ศรีสารคาม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ต�ำบลคลองห้า อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยโตเกียวพัฒนาการ
นำ�ไข่ ก บมาใช้ เ ป็ น ส่ ว นประกอบของหุ ่ น ยนต์ ใ นการ
สร้างประสาทสัมผัสการรับรู้กลิ่น

การทดลองน�ำเอาไข่ของกบแอฟริกามาผนวกเข้ากับ
ระบบการดมกลิ่น ท�ำโดยฉีด DNA ของแมลงวันทอง (fruit
flies) หนอนไหม และหนอนใยผัก สามารถท�ำให้ไข่ที่ยังไม่โต
เต็มที่นั้นสร้างระบบตรวจจับการได้กลิ่นแมลงเหล่านั้นได้ ด้วย
ความสามารถในการจับกลิ่นก๊าซและฟีโรโมนเฉพาะเจาะจงได้

การใช้ไข่กบเพื่อตรวจจับก๊าซเชื่อมโยงกับเครื่องตรวจ
จับกลิ่นของไข่กบ แสดงผลต่อหุ่นยนต์นางแบบที่สั่นศีรษะเมื่อ
สัมผัสกับฟีโรโมน สามารถตรวจจับสารละลายที่มีเพียงไม่กี่ส่วน
ต่อพันล้านของโมเลกุลเป้าหมายและสามารถแยกความแตกต่างระหว่างโมเลกุลที่มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย เช่น -OH,
-CHO และ -C = O

เอกสารอ้างอิง
Dillow, C., 2010. Researchers Create Ultra-Sensitive Robotic Nose Using Frog Eggs as an Olfactory Sensor. [online].
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Graphene filter
วิวัฒนาการใหม่การกรองน�้ำทะเลเพื่อใช้ด่มื ได้ในราคาที่ถูกลง
บุญศิริ ศรีสารคาม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ต�ำบลคลองห้า อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ผลการศึกษาใหม่ที่ตีพิมพ์ใน Nature Nanotechnology แสดงถึงวิวัฒนาการอีกขั้นในการกรอง
เกลือออกจากน�้ำทะเลเพื่อใช้ดื่มได้ง่ายขึ้น ต้นทุนถูกลง และปลอดภัยที่จะใช้ดื่ม
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ทดลองการใช้
graphene oxide membranes เป็นตัวกรอง ในระบบกรอง
ซึ่งท�ำให้โมเลกุลบางอย่างผ่านไปได้ บางอย่างยังคงอยู่ อย่างเช่น
น�้ำจะผ่านได้ แต่ดักไอออนเกลือไว้
การหาวิธีที่จะน�ำน�้ำจากทะเลมาใช้เพื่อเป็นแหล่งน�้ำ
ดื่มมีความจ�ำเป็นมาก เพราะประมาณ 20% ของประชากร 1.2
ล้านคน ไม่สามารถเข้าถึงน�้ำดื่มที่สะอาดได้ โลกนี้มีน�้ำอยู่จ�ำนวน
มาก แต่ 97% เป็นน�้ำที่ดื่มไม่ได้เพราะมีการปนเปื้อนของเกลือ
ในน�้ำ แม้กระทั่งการกลืนกินน�้ำทะเลเข้าไปขณะว่ายน�้ำยังพบมี
ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะขาดน�้ำและเสียชีวิตได้ ค�ำถามคือ จะ

ท�ำอย่างไรให้ใช้ประโยชน์จากน�้ำทะเลเหล่านี้ได้
กระบวนการแยกเกลือออกจากน�้ำ (desalination)
อาจเป็นทางออกของปัญหานี้ เทคนิคนี้ถูกใช้แล้วในบางพื้นที่
ของตะวันออกกลาง และเกาะ Cayman ในการใช้ความร้อน
ในกระบวนการน�้ำขับไอออนออกไปและน�ำเอาน�้ำมาใช้ดื่มได้
แต่ปัญหาคือ วิธีการที่ท�ำด้วยความร้อนต้องใช้พลังงานมากใน
กระบวนการผลิตน�้ำจืดจากน�้ำทะเล และส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
ซึ่งต้องใช้น�้ำผลิตจ�ำนวนมาก มีของเสียจากน�้ำที่ไม่ได้ใช้เป็น
จ�ำนวนมากด้วย
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อินโนเทรนด์

การคิดค้นการใช้ graphene oxide membranes
อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าถ้าพัฒนาส�ำเร็จ ในการทดลองในห้อง
ปฏิบัติการ สามารถใช้งานในระบบการกรองได้ดี แต่เมื่อต้อง
ใช้กับพื้นที่วงกว้าง ตัวกรองแบบนี้เกิดการบวมเร็วและง่าย
ท�ำให้เกิดการไหลผ่านของไอออนโซเดียมและแมกนีเซียมเข้าไป
เจือปน
การทดลองของ Rahul Nair และทีมวิจัยในการสร้าง
ก�ำแพงเพื่อกั้นสารอีกชั้นที่ท�ำจาก epoxy resin จะช่วยลดการ
ขยายตัวของ graphene oxide membranes ได้ ซึ่งป้องกัน
การรั่วไหลไปเจือปนในน�้ำที่กรองได้ อย่างไรก็ตามยังต้องมีการ
ทดลองใช้กับพื้นที่ที่ใหญ่และในระดับอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น เพื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพในการใช้งานต่อไป

เอกสารอ้างอิง
Pierre-Louis, K., 2017. This graphene filter could make it cheaper to drink seawater. [online]. Available at: https://
www.popsci.com/graphene-filtration-desalination#page-4, [accessed 3 December 2017].

รถสร้างจากเครื่องพิมพ์สามมิติ

3-D

บุญศิริ ศรีสารคาม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ต�ำบลคลองห้า อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โฉมหน้าของรถ “Strati” รถไฟฟ้า
ที่ไม่เหมือนรถไฟฟ้าคันอื่นๆ ทั้งจากตัวรถ
โครงรถยนต์ ที่รวมทั้งเครื่องยนต์และล้อ
โครงช่ ว งล่ า งไม่ ไ ด้ ทำ�จากโรงงาน แต่ นั ก
ออกแบบของ Strati ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์
3-D สร้างชิ้นส่วนต่างๆ มาประกอบกัน
กลายเป็นรถยนต์ในชิ้นเดียว

20

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปี ท่ี 33 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561

Greg Schroeder วิศวกรได้ท�ำการวิจัยที่ Center for
Automotive Research ใน Ann Arbor มิชิแกน อธิบายว่า รถ
Strati แตกต่างจากรถคันอื่น โดยทีมวิจัยได้ศึกษาแนวโน้มและ
การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อออกแบบรถคัน
นี้ และใช้เวลา 44 ชั่วโมง ในการพิมพ์ออกมาเป็นรถที่ International Manufacturing Technology Show ในชิคาโก จากตัว
ถังรถ แล้วค่อยๆ เติมชิ้นส่วนอื่นๆ เช่น เครื่องยนต์ เบรก ล้อรถ
และท�ำการทดลองขับไปวิ่งบนถนนจริงๆ

รถยนต์ที่สร้างจากเครื่องพิมพ์สามมิติเสร็จภายใน 2 วัน ในเมืองชิคาโก

Justin Fishkin เจ้าหน้าที่ Local Motors ที่ท�ำงาน
ร่วมกับทีมวิจัยระบุว่า Strati เป็นอนาคตใหม่ของโลกยานยนต์
ที่ในอนาคตคนอาจออกแบบรถของตัวเองออนไลน์ แล้วก็สั่ง
พิมพ์รถเหล่านั้นออกมาได้
เทคโนโลยี 3-D Printing ก�ำลังพัฒนาไปเรื่อยๆ ในการ
พิมพ์สิ่งของต่างๆ หลายรูปแบบ และในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่
ผ่านมา ราคาต้นทุนการใช้เทคโนโลยีนี้ก็ถูกลง คนเข้าถึงได้มาก
ขึ้น ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นบริษัทใหญ่ๆ เท่านั้น ซึ่งจะท�ำให้คนทั่วไป
สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ และทดลองพิมพ์สิ่งต่างๆ ออกมาได้
ในวงกว้างมากขึ้น
เทคโนโลยี 3-D printing ที่ใช้พิมพ์รถในชิคาโกนั้นเป็น
ตัวอย่างของกระบวนการผลิตแบบ Additive Manufacturing
ซึ่งใช้ส�ำหรับผลิตวัสดุที่เป็นวัตถุของแข็งทีละส่วนจากส่วนล่าง
ขึ้นบน เครื่องจะเลื่อนหัวฉีดไปทีละด้านกลับไปกลับมา ขณะ
ที่เคลื่อนที่ หัวฉีดจะปล่อยของเหลวซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลาสติก

หรือเหล็กหลอม (แต่อาจใช้กับวัตถุดิบอื่นๆ เช่น อาหาร ปูน ได้)
ของเหลวเหล่านี้จะแข็งตัวอย่างรวดเร็วและเชื่อมกันเป็นโลหะ
แข็งหรือโลหะกึ่งแข็ง มีการท�ำเป็นชั้นๆ (layer) จนเสร็จสมบูรณ์
เครื่องพิมพ์ก็จะไปพิมพ์ส่วนอื่นต่อ ซึ่งในอนาคตเครื่องพิมพ์ 3-D
จะมีบทบาทในวงการยานยนต์เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันเป็นการ
ใช้ในการสร้างต้นแบบหรือโมเดลของรถ หรือชิ้นส่วนของรถ
เท่านั้น
นักวิทยาศาสตร์ที่ Oak Ridge National Laboratory
ในเทนเนสซี ออกแบบเครื่องพิมพ์ 3-D ที่ใช้ในชิคาโก Lonnie
Love นักวิจัยที่ห้องปฏิบัติการ เป็นหัวหน้าทีมวิจัยในการสร้าง
เครื่องพิมพ์ 3-D ที่พิมพ์รถ ได้ อธิบายว่า “ทีมวิจัยของเขาพยายาม
พัฒนาเครื่องพิมพ์ที่ท�ำงานได้ดีกว่าเดิม คือเร็วและใช้วัสดุที่ถูก
ลง และเครื่องสามารถพิมพ์พลาสติกที่มีไฟเบอร์ของคาร์บอน
ได้ ด ้ ว ยเพื่ อ ท� ำ ให้ ไ ด้ วั ส ดุ ที่ แ ข็ ง แรงยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง จะท� ำ ให้ มั่ น ใจ
ว่า วัสดุที่พิมพ์ออกมาไม่แตกง่ายเพื่อรองรับแรงกระแทก

เอกสารอ้างอิง
Ornes, S., 2014. 3-D printers are making cars! [online]. Available at: https://www.sciencenewsforstudents.org/
article/3-d-printers-are-making-cars, [accessed 25 July 2018].
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เมื่อขาดอาหารแล้วร่างกายเป็ นอย่างไร
บุญเรียม น้อยชุมแพ และชลธิชา นิวาสประกฤติ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ตำ�บลคลองห้า อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ในปัจจุบันนี้ มีอาหารมากมายหลายชนิด บางคนก็เลือกรับประทานน้อย บางคนรับประทานมาก
หรือรับประทานอาหารไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย บางคนมีอาหารแต่ไม่ชอบรับประทาน บางคนไม่มีอาหารรับ
ประทาน หรืออาจจะเป็นคนที่อยากลดน�้ำหนัก โดยการอดอาหาร ร่างกายคนเราโดยทั่วไปแล้ว สามารถขาด
น�้ำอยู่ได้ประมาณ 3-8 วัน แต่ถ้าขาดอาหารคนส่วนใหญ่จะอยู่ได้ประมาณ 2 เดือน ตามสภาพร่างกายของ
แต่ละคนโดยประมาณ เมื่อร่างกายไม่ได้รับอาหาร ย่อมส่งผลกระทบต่อร่างกายเป็นอย่างมาก เพราะสามารถ
ทำ�ให้ร่างกายขาดสารอาหารได้

ตับและกล้ามเนื้อในรูปของไกลโคเจน (glycogen) แต่พลังงาน
จากน�้ำตาลกลูโคสนี้จะถูกเผาผลาญหมด ซึ่งก็เป็นเวลาที่เริ่ม
ในแต่ละวันร่างกายของคนเราจะได้รับพลังงานจาก จะมีอาการรู้สึกหิวอีกครั้งหรือมีอารมณ์เริ่มหงุดหงิด สมองตื้อ
อาหารที่รับประทานเข้าไปสะสมอย่างเพียงพอ การที่ร่างกาย และหลังจากที่พลังงานแหล่งแรกหมดไปแล้ว สมองสั่งให้เราหา
ของคนเราขาดอาหาร เซลล์จะใช้คาร์โบไฮเดรตในการสร้าง อาหารมารับประทานเพื่อรักษาระดับน�้ำตาลในเลือด ตอนนี้ยัง
พลังงานเป็นอันดับแรกเพราะจะสลายให้เป็นพลังงานได้เร็ว ถือว่าร่ายกายยังสบายและปกติดีทุกประการ (นิตยสารผู้จัดการ
ที่สุด โดยการย่อยให้เป็นน�้ำตาลกลูโคสซึ่งเป็นพลังงานหลักและ 2535 และ Nanavdo 2561)
จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดทันทีและส่วนหนึ่งจะถูกเก็บไว้ใน
ร่างกายไม่ได้รับอาหารภายใน
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6-12

ชั่วโมง

ในช่วง

2-3

วัน

กรณีที่ร่ายกายขาดอาหารนั้นร่างกายมนุษย์มีกลไกอยู่
รอดโดยดึงเอาพลังงานสะสมในร่างกายเอาไว้มาใช้ ที่เก็บไว้ใน
ส่วนต่างๆ ของร่างกายในรูปกลูโคสซึ่งมาจากอาหารมื้อสุดท้าย
ก่อนขาดอาหารเพื่อให้เกิดพลังงาน สูบฉีดโลหิตและหล่อเลี้ยง
การเต้นของหัวใจ และร่างกายเริ่มจะมีการโหย อ่อนเพลียนิด
หน่อย ท้องเริ่มจะส่งเสียงร้อง ผิวหนังเริ่มจะซีดลง ปากแห้ง
ลิ้นแห้ง ซึ่งพลังงานที่ใช้มี 2 ส่วน ส่วนแรกคือใช้ส�ำหรับการ
ท�ำงานในอวัยวะของร่างกาย ส่วนต่อมาคือใช้เป็นพลังงาน
ในการเคลื่อนไหวร่างกาย  และตอนนี้เริ่มจะรู้สึกว่าตัวเบาๆ
(นิตยสารผู้จัดการ 2535)

ในช่วง

4-5

วัน

ในช่ ว งนี้ พ ลั ง งานแทบไม่ มี เ หลื อ ในร่ า งกายอี ก แล้ ว
แต่ ร ่ า งกายยั ง ต่ อ สู ้ โ ดยดึ ง เอาพลั ง งานที่ ส ะสมไว้ ใ นตั บ ในรู ป
ไกลโคเจน ซึ่งมาจากการรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรต
ร่ า งกายมนุ ษ ย์ ส ะสมพลั ง งานนี้ เ อาไว้ เ พื่ อ น� ำ มาใช้ ใ นภาวะ
ฉุกเฉิน แต่พลังงานในรูปแบบนี้ใช้หล่อเลี้ยงร่างกายได้ระยะ
หนึ่ง บางคนอยู่ได้ 5 วัน หรือ 1 สัปดาห์ และหลังพลังงานที่
สะสมหมดไป ร่างกายจะดึงเอาโปรตีนที่สะสมในมวลกล้ามเนื้อ
มาใช้เป็นพลังงาน (นิตยสารผู้จัดการ 2535 และ โรงพยาบาล
พญาไท 2561) ในส่วนของร่างกายค่อนข้างจะตัวเบาๆ โหวง
อาจมีอาการวูบๆ บ้างเวลาลุกขึน้ เร็ว เพราะน�ำ้ ตาลในเลือดลดลง
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เริ่มเข้าสัปดาห์ที่

2

เดินอาหาร (ล�ำไส้เล็ก ล�ำไส้ใหญ่) อาจจะท�ำให้สุขภาพระบบ
จากที่ร่างกายดึงเอาพลังงานโปรตีนในร่างกายเป็น ย่อยอาหารไม่ค่อยดี และมีพลังในการขับถ่ายน้อยลง จึงท�ำให้
พลั ง งานไปใช้ จ ะท� ำ ให้ มี ก ล้ า มเนื้ อ ลี บ ตั ว ผอม หลั ง จากนั้ น ท้องผูก
ร่ างกายจะน� ำ เอาพลังงานแหล่งสุด ท้ายที่มีอยู่ม าใช้นั่ น ก็ คื อ
สภาวะทางด้านอารมณ์นั้น เมื่อร่างกายคนเราขาด
แหล่งพลังงานโปรตีนนั้นเอง ซึ่งโปรตีนนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ใน อาหารนานๆ จะท�ำให้เกิดความรู้สึกอ่อนเพลีย เหนื่อย มีความ
กล้ามเนื้อ กระดูก ผิวหนัง และก็เส้นผม โดยเซลล์ในร่างกาย รู้สึกหดหู่เศร้าสร้อย รู้สึกตัวเหมือนเป็นคนแก่ ความรู้สึกทาง
จะย่อยโปรตีนเป็นกรดแอมิโนเข้าสู่กระแสเลือดและถูกเปลี่ยน เพศจะลดลง  และในด้านของอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย จะ
เป็นกลูโคสอีกที่ครั้งที่ตับท�ำให้สมองยังคงท�ำงานอยู่ได้ (ข่าวสด เกิดอาการต่างๆ เช่น เส้นผมแห้งและร่วง ตาลึก ดวงตาไม่วาว
2561 และโรงพยาบาลพญาไท 2561) การที่ร่างกายน�ำเอา เพราะน�้ำหล่อเลี้ยงตาน้อย ล�ำคอเล็กลง กระดูกไหปลาร้าและ
โปรตีนซึ่งเป็นพลังงานแหล่งสุดท้ายมาใช้ มวลกล้ามเนื้อของคน ล�ำตัวจะเด่นชัด ผิวหนังแห้งและหยาบ กล้ามเนื้อชา เล็บเจริญ
เราจะค่อยๆ ลีบย่อยสลายไป ท�ำให้ร่างกายซูบผอม อ่อนเพลีย เติบโตช้า มือเท้าชาและเย็นลง (โรงพยาบาลพญาไท 2561)
และถ้าหากร่างกายยังไม่ได้รับอาหาร ภาวะเหล่านี้ก็ยังคงอยู่
ส�ำหรับการฟื้นฟู ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนว่า
ได้โดยดื่มน�้ำมากๆ เพราะการที่ร่างกายขาดน�้ำโดยทั่วไปจะอยู่ แข็งแรงหรือมีโรคแทรกซ้อนหรือไม่ ควรรับประทานอาหารอ่อน
ได้ไม่เกิน 1-2 สัปดาห์ เท่านั้น เนื่องจากการที่ขาดน�้ำเรื่อยๆ และอาหารเหลวก่อน เป็นอาหารอ่อนที่ย่อยง่ายจะดีที่สุด แต่
จะท�ำให้ขับปัสสาวะไม่ออก และของเสียภายในร่างกายเกิด ต้องให้ทีละนิดเท่านั้น ต้องดูแลควบคู่ไปกับการรักษาทางการ
การสะสมมากขึ้น อาจเกิดภาวะไตวาย ความดันต�่ำลง อาจถึง แพทย์ ถ้าเจ็บป่วย มีโรคติดเชื้อ หรือร่างกายผิดปกติก็ฟื้นฟูไป
ขั้นช็อกจนเสียชีวิตได้ (โรงพยาบาลพญาไท 2561) และเมื่อ พร้อมกับการให้อาหาร
ร่างกายไม่มีอาหารและเส้นใยอาหารเคลื่อนตัวผ่านระบบทาง
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อย่างไรก็ตามการขาดอาหารขึ้นกับปัจจัยอีกหลายอย่าง ตั้งแต่ลักษณะพันธุกรรม ปริมาณไขมันสะสม การเจ็บป่วยโดย
เฉพาะการติดเชื้อที่จะเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงาน ปัจจัยอีกอย่าง ก็คือ สภาพจิตใจ หากยังมีความหวัง ไม่ท้อแท้ โอกาสมีชีวิต
รอดก็มีมาก ร่างกายมนุษย์นั้นสุดยอดมาก แต่ส�ำคัญที่สุด ก็คือสภาพจิตใจ
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นวัตกรรมการขึ้นรู ปแม่พิมพ์ผ้าบาติก
โดยใช้ CAD/CAM/CNC
ตอนที่ 1
อรุณี ชัยสวัสดิ์ และอรุณรัตน์ แสนสิ่ง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ต�ำบลคลองห้า อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1. ความเป็นมา
ผ้ า บาติ ก เป็ น สิ น ค้ า ประจ� ำ ท้ อ งถิ่ น ประเภทโอทอป
(One Tambon One Product : OTOP) เป็นงานประเภทศิลป
หัตถกรรม (arts and crafts) นั่นคือเป็นผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์
ที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น นอกเหนือจากเพื่อประโยชน์ใช้สอยแล้ว
ยังต้องมีความเป็นศิลปะ สวยงาม มีเอกลักษณ์ และมีรูปแบบ
เฉพาะ ผ้าบาติกแต่ละผืนเกิดจากการวาดด้วยจินตนาการและ
ใช้ฝีมือที่ละเอียดอ่อน ประณีต จึงมีความโดดเด่นและสะดุด
ตา นอกจากนี้รายละเอียดและลวดลายบนผืนผ้า ยังสามารถ
บอกเล่า เรื่องราว ความคิด ธรรมชาติและความเชื่อของแต่ละ
ท้องถิ่นได้อีกด้วย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อและเป็นของดีประจ�ำ
จังหวัดทางภาคใต้ ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้ลวดลายผ้าบาติก
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เพื่อท�ำเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์รูปแบบหลากหลาย นักท่อง
เที่ยวทั้งในและต่างประเทศนิยมเลือกซื้อเพื่อเป็นของฝากและ
เป็นของที่ระลึก ได้แก่ เสื้อผ้า กระโปรง ผ้าคลุมตัว ผ้าเช็ดหน้า
ผ้าพันคอ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งและเครื่องประดับ ฯลฯ รวมทั้ง
สามารถใช้เป็นผืนผ้าประดับที่ใช้ตกแต่ง สร้างสีสัน ในบริเวณ
สถานที่ เพื่อเพิ่มบรรยากาศให้สดใส ในงานหรือกิจกรรมใน
โอกาสต่างๆ การผลิตผ้าบาติก ส่วนใหญ่เป็นการผลิตแบบ
ธุรกิจชุมชน เพื่อสร้างเป็นอาชีพและรายได้ ให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่น
“ผ้าบาติก” หรือ “ผ้าปาเต๊ะ” เป็นที่นิยมของนักท่อง
เที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติ เนื่องจากมีรูปแบบสวยงาม สีสัน
สดใส เด่นชัด สะดุดตา ซึ่งแต่ละผืนมีความเฉพาะ รูปแบบไม่
ซ�้ำกัน การผลิตผ้าบาติกส่วนใหญ่เป็นการผลิตด้วยมือ (hand-

made art) ในรูปแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือน การผลิตผ้า
บาติกแต่ละผืนต้องใช้ระยะเวลานาน ดังนั้นสินค้าประเภทนี้
จึงไม่สามารถผลิตในปริมาณหรือเป็นจ�ำนวนมากๆ ในคราว
เดียวกันได้ (mass product) ทั้งนี้เนื่องจากมีขั้นตอนและรายละเอียดค่อนข้างซับซ้อน การผลิตต้องมีการออกแบบ วางแผน
และใช้จินตนาการ ใช้วิธีการวาดด้วยมือและลงสี ผู้ผลิตผ้าบาติก
จึงต้องมีใจรัก มีความมุ่งมั่น อดทน มีความประณีต และละเอียด
อ่อน ดังนั้นการผลิตแต่ละผืนจึงเป็นไปได้ค่อนข้างช้า ใช้เวลา
นาน และผลิตได้อย่างจ�ำกัด

แบบและลวดลายให้น�ำสมัย เป็นที่นิยมของคนยุคใหม่จึงเป็นไป
ได้ยาก หากยังไม่มีการจัดการเรื่องนี้อย่างชัดเจน ต่อเนื่องและ
เป็นระบบ ในอนาคตประเทศไทยอาจประสบปัญหาและมีความ
เสี่ยงในการสูญเสียตลาดลูกค้าผ้าบาติกที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติอย่างแน่นอน
3. กระบวนการผลิตผ้าบาติก

แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ การเขียนด้วยมือและการใช้
แม่พิมพ์ ซึ่งการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์แบบดั้งเดิมนั้น เป็นการน�ำ
2. ปัญหาและอุปสรรค
แผ่นทองเหลืองขนาดบางมาดัดให้เป็นรูปแบบ ลวดลาย เช่น รูป
ต้นไม้ ดอกไม้ สัตว์น�้ำ ฯลฯ ซึ่งการผลิตผ้าบาติกต้องมีแม่พิมพ์
ผ้าบาติกมีความโดดเด่นที่สีสันและลวดลาย ที่สามารถ เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์หลัก เพื่อให้สามารถสร้างลวดลายบน
บ่งบอกศิลปะ วัฒนธรรม ธรรมชาติซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ผืนผ้าให้มีความสม�่ำเสมอ เรียบเนียน สามารถลงสีได้อย่างต่อถิ่น หรือแม้กระทั่งความรู้สึกนึกคิด ก็สามารถถ่ายทอดอยู่ใน เนื่อง คงทน และสวยงาม
ผ้าบาติก ดังนั้นผ้าบาติกแต่ละผืนจึงเปรียบเสมือนเป็นศิลปะ
แม่พิมพ์จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญในการผลิตผ้าบาติก การ
ชิ้นเดียวในโลก ท�ำให้ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้สวมใส่เกิดความรู้สึก พัฒนาและสร้างแม่พิมพ์จึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นการน�ำ
ภาคภูมิใจยิ่งขึ้น
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น CAD/CAM/CNC มาเป็นเครื่องมือ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผ้าบาติกมีราคาค่อนข้างสูง คน ในการขึ้นรูปแม่พิมพ์ นับเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัย
ท้องถิ่นจึงไม่ค่อยนิยมใช้ นอกจากนี้ยังพบว่าลวดลายผ้าบาติก ใหม่มาประยุกต์หรือปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน สอดคล้องกับ
ส่วนใหญ่มีรูปแบบซ�้ำๆ และคล้ายๆ กัน ขาดความแปลกใหม่ จึง ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สามารถยก
ไม่เป็นที่นิยมในกลุ่มลูกค้าทั่วไปโดยเฉพาะวัยรุ่น ตลาดผ้าบาติก ระดับมาตรฐานการผลิตผ้าบาติกให้เป็นที่ยอมรับ สร้างอาชีพ
จึงมีเฉพาะกลุ่มที่สนใจในวงแคบๆ ยังไม่สามารถขยายฐาน มั่ น คง สร้ า งรายได้ แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ให้ กั บ ประชาชน
ตลาดลูกค้าได้ในปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากผู้เขียนลวดลายผ้าบาติก สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาล นับเป็นการพัฒนานวัตกรรม
ส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่นเก่าแก่ที่มีอายุมาก มุมมองและทัศนคติ
จึงเป็นแบบดั้งเดิม ขาดแนวคิดในเชิงธุรกิจและการตลาด ตลอด
จนไม่ได้ศึกษาความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มของตลาด
ดังนั้นลวดลายผ้าบาติกที่ผลิตจึงยังคงเป็นแบบเก่า ไม่ทันสมัย
ปัจจุบันธุรกิจการผลิตผ้าบาติกของไทยประสบปัญหา
อย่างต่อเนื่อง ขาดการสนับสนุนและส่งเสริมจากภาครัฐ ทั้งด้าน
ธุรกิจ การตลาด ขาดการประชาสัมพันธ์ ปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรและการควบคุมคุณภาพการผลิต จึงท�ำให้การผลิตผ้า
บาติกขาดการพัฒนาปรับปรุงและต่อยอด อีกทั้งกระบวนการ
ผลิตยังเป็นแบบเดิมมาเป็นระยะเวลายาวนาน ประกอบกับคน
รุ่นใหม่ไม่นิยมหรือสนใจเรียนรู้วิธีการผลิตผ้าบาติก จึงท�ำให้
ขาดผู้สืบทอด การเขียนหรือวาดลวดลายผ้าบาติกมีความส�ำคัญ
อย่างมากที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ มีความละเอียดอ่อน
และประณีต การใช้สีต้องสดใส เด่นชัด จึงจะท�ำให้ผ้าบาติก
เป็นที่สะดุดตาและดึงดูดใจของลูกค้า แต่ปัจจุบันขาดบุคลากร
สืบทอดองค์ความรู้ด้านนี้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการพัฒนารูป
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กระบวนการผลิตผ้าบาติกในรูปแบบใหม่ของไทย นอกจาก
นี้ ก ารเลื อ กใช้ วั ส ดุ ที่ เ หมาะสมในการท� ำ เป็ น แม่ พิ ม พ์ เช่ น
อะลูมิเนียม ท�ำให้สามารถขึ้นรูปได้ดีกว่าวัสดุชนิดอื่น เนื่องจาก
มีคุณภาพผิวที่เรียบเนียน น�้ำหนักเบา และน�ำความร้อนได้ดี
ท�ำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตผ้าบาติกได้รวดเร็ว
ขึ้น ลดขั้นตอนและกระบวนการท�ำงาน สามารถควบคุมลวดลาย
ให้มีความเรียบ สม�่ำเสมอ สามารถน�ำไปลงสีได้อย่างชัดเจนและ
สวยงาม
4. เทคโนโลยี CAD/CAM/CNC
การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันมีความจ�ำเป็นอย่าง
มากในวงการธุรกิจ การน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ จึงมีบทบาทส�ำคัญใน
อุตสาหกรรมการผลิตมากขึ้น เพื่อให้การผลิตนั้น มีความแม่นย�ำ
เที่ยงตรง สามารถท�ำงานที่ซับซ้อน สามารถท�ำงานซ�้ำๆ ได้อย่าง

ถูกต้อง รวมทั้งสามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถผลิต
เป็นจ�ำนวนมาก (mass production) นอกจากนี้ยังสามารถ
ผลิตตามแบบตามสั่ง (make to order production) หรือตาม
ความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย
การน� ำ เทคโนโลยี CAD/CAM/CNC มาใช้ มี ค วาม
ส�ำคัญอย่างยิ่ง ซึ่ง CAD/CAM/CNC มีระบบการท�ำงานที่เชื่อม
โยงต่อเนื่องกัน เริ่มจากการค�ำนวณ การออกแบบ การจ�ำลอง
รูปภาพรูปแบบชิ้นงาน เป็นหลักการของ Computer Aided
Design : CAD การน�ำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการผลิตโดยการ
สร้าง G-Code ซึ่งเป็นค่าก�ำหนดขนาดชิ้นงาน ก�ำหนดต�ำแหน่ง
ท�ำให้สามารถจ�ำลองรูปแบบชิ้นงานได้ก่อนผลิตจริง เป็นหลัก
การของ Computer Aided Manufacturing : CAM ซึ่งเป็น
ซอฟต์แวร์ นั่นคือถ้าความสามารถของ CAM software มาก
ขึ้น ก็จะสามารถผลิตงานที่ซับซ้อนได้มากขึ้นนั่นเอง ส่วนการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมเครื่องจักรให้ท�ำงาน เป็นหลักการของ
Computer Numerical Control : CNC ท�ำให้การผลิตชิ้นส่วน
ต่างๆ มีความรวดเร็ว แม่นย�ำ และถูกต้อง

รูปที่ 1 การเชื่อมโยง CAD/CAM/CNC
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4.1 ประโยชน์และหลักการทำ�งาน
4.1.1 Computer Aided Design : CAD หมายถึง
การนำ�คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบ การคำ�นวณ
และจำ�ลองทางด้านเรขาคณิต เพื่อให้ได้รูปจำ�ลอง รูปวาด รูป
แบบงาน ของชิ้นส่วนที่ออกแบบไว้ โดยจะมีซอฟต์แวร์ทางด้าน
วิศวกรรม (CAD software) เข้ามารองรับการทำ�งานในส่วนนี้
โดยมีขอบเขตงานโดยสังเขป คือ
 พัฒนาแบบจำ�ลองชิ้นส่วนจากแบบที่ได้รับ เพื่อ
ประเมินและแก้ไขข้อมูลของชิ้นส่วนที่ออกแบบ เพื่อให้ยอมรับ
ได้ในการผลิต
 เปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนที่ออกแบบเพื่อให้สามารถ
ผลิตได้ สิ่งนี้อาจรวมถึงการเพิ่มมุมสอบ (draft angle) หรือ
พัฒนาแบบจำ�ลองของชิ้นส่วนที่แตกต่างกันออกไปสำ�หรับขั้น
ตอนที่แตกต่างกันในกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน
 ออกแบบอุปกรณ์จับยึดทางอุตสาหกรรม (jig
fixture) ออกแบบโพรงแม่พิมพ์ (model cavity) ออกแบบฐาน
แม่พิมพ์ (mold base)
4.1.2 Computer Aided Manufacturing : CAM
หมายถึง การนำ�คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการผลิต โดยการใช้
ข้อมูลจาก CAD มาสร้าง G-Code ซึ่งค่า G-Code จะเป็นค่า
ควบคุมที่นำ�ไปป้อนเข้าเครื่องจักรเพื่อดำ�เนินการผลิตชิ้นงาน
เป็นตัวกำ�หนดขนาดชิ้นงาน ตำ�แหน่งอ้างอิงชิ้นงานในแต่ละ
ส่วน โดยอ้างอิงจาก CAD สามารถจำ�ลองรูปแบบการผลิต

จริงก่อนทำ�งาน กำ�หนดการใช้เครื่องมือตัดหรือมีดตัดในการ
ผลิต ขั้นตอนและลำ�ดับการใช้เครื่องมือตัดในการผลิต ยิ่งความ
สามารถของ CAM Software ที่มากขึ้น ก็สามารถคำ�นวณและ
สร้างรูปแบบการผลิตที่ซับซ้อนได้มากขึ้นตามไปด้วย ตัวอย่าง
เช่น การกัดงาน 5 แกน เป็นต้น
4.1.3 Computer Numerical Control : CNC
หมายถึง การควบคุมเชิงตัวเลขด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นการ
ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำ�งานของเครื่องจักรกล นั่นคือ
เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม (เครื่องจักร
ซีเอ็นซี) ได้แก่ เครื่องกลึงซีเอ็นซี (CNC lathe machine) เครื่อง
กัดซีเอ็นซี (CNC milling machine) เครื่องกัดด้วยลวดไฟฟ้า
(CNC wire cut machine) เป็นต้น ซึ่งเครื่องจักรเหล่านี้จะใช้
ในงานกลึง งานกัด งาน wire cut งานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร
ซึ่งจะเป็นการผลิตตาม CAD เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว
ข้อดีของซีเอ็นซี คือ ความคงเส้นคงวาและความถูกต้องแม่นยำ�
ของชิ้นงาน หมายความว่า เมื่อโปรแกรมทำ�งานถูกกำ�หนดมา
อย่างถูกต้องแล้ว การผลิตชิ้นส่วน 2 ชิ้น หรือ 10,000 ชิ้น ให้
เหมือนกัน 100% นั้นสามารถทำ�ได้อย่างง่ายดาย รวมถึงเมื่อ
นำ�ชิ้นงานนั้นๆ ไปผ่านกรรมวิธีชุบผิวที่เหมาะสม เช่น การชุบ
EN หรือชุบนิกเกิล จะได้ชิ้นงานที่สวยงามเหมือนกันหมดทุกชิ้น
เป็นการเพิ่มมูลค่าให้งานได้ เช่น ขาฉิ่งสเตนเลส ขาปรับระดับ
เครื่องจักร ที่ขึ้นรูปจากงาน CNC เป็นต้น (ตอนที่ 2 อ่านต่อ
ฉบับหน้า)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปี ท่ี 33 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561

29

แวดวงวิจัย

ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระดับชุมชน
ตอนที่ 2
อรุณี ชัยสวัสดิ์ ประวิทย์ เทพนุ้ย สมหวัง สองห้อง และศรัทธา วัฒนธรรม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ตำ�บลคลองห้า อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้วิจัยและพัฒนาตู้อบพลังงานแสง
อาทิตย์ โดยการศึกษาเทคโนโลยีการอบแห้งด้วยแสงอาทิตย์ ทฤษฎีการอบแห้ง และการออกแบบตู้อบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือน ขนาด 5 กิโลกรัม/วัน ซึ่งได้กล่าวถึงในตอนที่ 1 สำ�หรับเนื้อหาในตอนที่ 2
นี้ ขอกล่าวถึงการดำ�เนินการวิจัยและพัฒนาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระดับชุมชน ขนาด 15 กิโลกรัม/วัน
เพื่อใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร และสามารถใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในวิสาหกิจชุมชน โดยมี
หลักการและรายละเอียด ดังนี้

3. ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ระดับชุมชน ขนาด 15 กว่า นอกจากนี้สภาพของเปลือกหรือผิวของผลไม้จะค่อนข้าง
หนาเป็นมัน ท�ำให้อัตราการระบายความชื้นได้ช้ากว่าเนื้อสัตว์
กิโลกรัม/วัน

ดังนั้นความต้องการอุณหภูมิระหว่างเนื้อสัตว์กับผลไม้แต่ละ
ชนิดจึงแตกต่างกัน ท�ำให้ระยะเวลาในการอบแห้งแตกต่างกัน
3.1 หลักการออกแบบ
ในฤดู ร ้ อ นช่ ว งเดื อ นเมษายนและเดื อ นพฤษภาคม ด้วย
3.1.2 ขนาดและรูปร่างของตู้อบแห้ง การออกแบบ
อุณหภูมิอากาศโดยทั่วไปเฉลี่ยประมาณ 34-36ºซ. ช่วงเวลา
ที่เหมาะสมต่อการอบแห้งอยู่ระหว่างเวลา 9.00-15.00 น. ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณน�้ำหนักของวัสดุที่ต้องการอบแห้งต่อ
ซึ่ งอุ ณ หภู มิ จะสู ง สุ ด ในแต่ละวัน ช่ว งเวลา 11.00-14.00 น. วัน เพราะในการออกแบบขนาดแผงรับแสงอาทิตย์และตู้อบ
ส�ำหรับอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการอบแห้งประมาณ 60-70ºซ. ต้องค�ำนวณถึงความสามารถในการดึงหรือระบายน�้ำออกจาก
ความชื้นสัมพัทธ์ (relative humidity; RH) ประมาณร้อยละ ตู้ในช่วงเวลาที่มีแสงแดดเท่านั้น ซึ่งเป็นข้อจ�ำกัดของเครื่อง
65 ส่วนระยะเวลาในการอบแห้งขึ้นอยู่กับชนิดและลักษณะของ อบแห้งแสงอาทิตย์แบบธรรมชาติ นอกจากนี้การออกแบบยัง
ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นแนวทางในการออกแบบเครื่องอบแห้งพลังงาน ต้องค�ำนึงถึงความสะดวกในการใช้งานเป็นหลัก ซึ่งรูปแบบ
และลักษณะของตู้อบแห้งจะแตกต่างกันในรายละเอียดและ
แสงอาทิตย์แบบธรรมชาติ จึงต้องค�ำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้
3.1.1 ประเภทของผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่ใช้อบแห้ง วัตถุประสงค์ในการอบแห้งของแต่ละผลิตภัณฑ์
เช่น เนื้อสัตว์ ผัก หรือผลไม้ ซึ่งวัสดุแต่ละชนิดมีองค์ประกอบ
3.2 ส่วนประกอบหลักของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ของน�้ำในสัดส่วนที่ต่างกัน และลักษณะผิวในการระเหยหรือ
ระบายน�้ำก็แตกต่างกันด้วย การอบแห้งผลิตภัณฑ์ประเภท ประกอบด้วยส่วนส�ำคัญใหญ่ๆ 3 ส่วน คือ แผงรับแสงอาทิตย์
เนื้อสัตว์ การลดความชื้นหรือท�ำให้แห้ง สามารถท�ำได้ง่ายกว่า ตู้อบแห้ง ช่องระบายอากาศ มีหลักการท�ำงาน ดังนี้
ประเภทผักหรือผลไม้ เนื่องจากมีปริมาณน�้ำหรือความชื้นน้อย
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3.2.1 แผงรับแสงอาทิตย์ (solar collector)
ท�ำหน้าที่รับแสงอาทิตย์ซึ่งรังสีของดวงอาทิตย์ที่
ส่องผ่านบรรยากาศลงมาบนผิวโลกเป็นรังสีรวม ประกอบด้วย
รังสีตรงและรังสีกระจาย และด้วยประเทศไทยมีแหล่งที่ตั้ง
อยู่บริเวณเส้นรุ้งที่ 5 ํN-22 ํN และเส้นแวงที่ 96 ํE -106 ํE
อย่ างไรก็ ต าม ด้ว ยต�ำแหน่งที่ตั้งของประเทศไทยอยู ่ ใ นเขต
ศูนย์สูตรที่มีมรสุมและมีเมฆมาก จึงท�ำให้รังสีตรงค่อนข้างต�่ำ
เฉลี่ยประมาณร้อยละ 50 ดังนั้นในการออกแบบแผงรับรังสี
จะต้องให้สามารถรับรังสีได้ทั้งรังสีตรงและรังสีกระจาย โดย
จะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานความร้อน
เพื่ออุ่นอากาศให้ร้อนหรือมีอุณหภูมิสูงขึ้น ก่อนจะไหลเข้าสู่
บริเวณอบแห้งภายในตัวตู้ การออกแบบแผงรับแสงอาทิตย์ โดย

ทั่วไปจะออกแบบให้เป็นสี่เหลี่ยมด้านบนปิดด้วยแผ่นกระจก
ใส ข้างในเป็นแผ่นอะลูมิเนียม ทาสีด�ำ ท�ำหน้าที่รับแสงอาทิตย์
ดังแสดงในรูปที่ 4 ปกติจะออกแบบให้เอียงท�ำมุม 14 องศา
กับแนวระนาบและให้ยื่นออกมาจากตัวตู้ เพื่อให้สามารถรับ
พลังงานแสงอาทิตย์ได้เต็มที่ นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบให้
เพิ่มประสิทธิภาพการรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้อีก โดยใช้แผ่น
สังกะสีที่หยักเป็นลอนแทนแผ่นอะลูมิเนียม ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่
ในการตกกระทบของแสงอาทิตย์ให้มากขึ้น ในบริเวณส่วนล่าง
ด้านหน้าของแผงรับแสงจะต้องมีช่องให้อากาศจากภายนอก
เข้าไปในตู้อบ ซึ่งขนาดของช่องอากาศจะต้องสัมพันธ์กับขนาด
ปริมาณหรือน�้ำหนักของผลิตภัณฑ์ที่จะอบแห้งด้วย

รูปที่ 4 แผงรับแสงพลังงานแสงอาทิตย์แผ่นเรียบ (solar collector)
ส�ำหรับตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระดับชุมชน ที่ วว. ได้พัฒนาและออกแบบนั้น เป็นตู้ที่ไม่ได้ใช้แผงรับแสง แต่โครงตู้ท�ำ
ด้วยกระจกเพื่อให้สามารถรับแสงได้ทุกด้าน มีขนาดเหมาะสม กะทัดรัด เพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
3.2.2 ห้องอบแห้งแสงอาทิตย์ (drying chamber)
เป็นส่วนพื้นที่หรือบริเวณที่ใช้ส�ำหรับวางผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ต้องการอบแห้ง ประกอบด้วยชั้นวางผลิตภัณฑ์
หรือวัสดุเพื่ออบแห้ง ลักษณะเป็นตู้กระจกใสเพื่อให้สามารถรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้รอบด้าน ด้านบนได้ออกแบบให้เอียง
ท� ำ มุ ม 14 องศา กั บ พื้ น ระนาบเช่ น เดี ย วกั บ แผงรั บ แสง ในตู ้ ป ระกอบด้ ว ยชั้ น ตะแกรงเพื่ อ วางผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ่ ว นใหญ่ ใ ช้ เ ป็ น
ตะเเกรงสเตนเลสเพื่อป้องกันสนิม ขนาดของช่องตะแกรงต้องมีระยะห่างให้เหมาะสมกับวัสดุที่จะใช้อบ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาด
ใหญ่หรือหนา ช่องรูตะแกรงควรจะมีขนาดใหญ่กว่าผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการระบายหรือถ่ายเทความร้อนหรือส่ง
ผ่านความร้อนจากชั้นหนึ่งไปสู่อีกชั้นหนึ่งได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งลมร้อนเมื่อผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีความชื้นจะระเหย
น�้ำที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ออกไป แล้วลอยตัวสูงขึ้นน�ำความชื้นออกมาทางช่องเปิดซึ่งท�ำเป็นช่องระบายอากาศอยู่ทางด้านหลังหรือด้าน
บนของตู้อบ ท�ำให้ความชื้นของผลิตภัณฑ์ลดลง เกิดการไหลเวียนแบบธรรมชาติเช่นนี้ตลอดเวลาที่มีแสงแดด ท�ำให้ผลิตภัณฑ์แห้ง
ลง อย่างไรก็ตาม จ�ำนวนชั้นของตะแกรงอาจมีมากกว่า 1 ชั้นก็ได้ ขึ้นอยู่กับการออกแบบและอัตราการอบแห้งของแต่ละตู้
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รูปที่ 5 ห้องอบแห้งแสงอาทิตย์ (drying chamber)

3.2.3 ช่องระบายอากาศ
เป็นสิ่งที่ส�ำคัญอีกส่วนหนึ่งของตู้อบแห้งแบบ
ธรรมชาติ ท�ำหน้าที่ระบายอากาศหรือความชื้นของผลิตภัณฑ์
ออกสู่ภายนอก เพื่อท�ำให้ผลิตภัณฑ์แห้งลง โดยท�ำเป็นช่อง
เปิดด้านหลังตู้อบหรือท�ำเป็นปล่องอยู่เหนือตู้อบก็ได้ นิยมใส่
ตะแกรงตาข่าย เพื่อป้องกันแมลงและฝุ่นละอองไม่ให้เข้าไป
ในห้องอบแห้ง (drying chamber) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สะอาด
ปลอดภั ย และมี คุ ณ ภาพ ขนาดของช่ อ งระบายอากาศต้ อ ง

ออกแบบให้มีความเหมาะสมและสัมพันธ์กับอัตราหรือความ
สามารถในการอบแห้ง (drying rate) ในกรณีที่ตู้อบแห้งมี
ขนาดใหญ่ อาจใช้ พั ด ลมช่ ว ยระบายอากาศได้ ส� ำ หรั บการ
ออกแบบช่องระบายอากาศของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
แบบธรรมชาติ วว. ได้ออกแบบให้สามารถเลื่อน หรือปรับขนาด
ระยะความกว้างของการระบายอากาศได้ เพื่อให้เหมาะสม
กั บ ปริ ม าณความชื้ น ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ต่ ล ะชนิ ด โดยค� ำ นึ ง ถึ ง
ประโยชน์ของการใช้งานได้หลากหลายและอเนกประสงค์

รูปที่ 6 ช่องระบายอากาศของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
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3.3 การทดสอบประสิทธิภาพการอบแห้ง
การทดสอบประสิทธิภาพการอบแห้งของตู้อบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ 15 กิโลกรัม/วัน ก�ำหนดระยะเวลาใน
การทดสอบ อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงที่
ประเทศไทยมี แ สงแดดจั ด และอากาศร้ อ น โดยด� ำ เนิ น การ
ทดลองตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. พบว่าอุณหภูมิสูงสุดของ
ตู้อบแห้งจากการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ Data Logger คือช่วง
เวลาตั้งแต่ 11.00 -15.30 น. โดยพารามิเตอร์ที่ควบคุม ได้แก่
ความชื้นก่อนและหลังการอบแห้ง น�้ำหนักก่อนและหลังการ

อบแห้ง ระยะเวลาในการอบแห้ง อุณหภูมิในการอบแห้งทั้ง
ภายนอกผนังโดยเฉลี่ยทุกด้าน (TO) และอุณหภูมิภายในตู้ (Ti)
โดยเฉลี่ย ทั้งหมดรวม 9 จุด และอุณหภูมิบรรยากาศ (Tamb)
วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่น�ำมาทดสอบประสิทธิภาพของตู้อบ
แห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ได้แก่
ประเภทปลา เช่น ปลาดุก ปลาช่อน ปลารากกล้วย ประเภท
เนื้อ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว รวมทั้งพืชผลการเกษตร เช่น พริก ใบ
หม่อน เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มีความชื้นสูง จึงน�ำมาใช้
ในการทดสอบประสิทธิภาพการอบแห้ง

ตารางที่ 1 ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 15 กิโลกรัม/วัน ระดับชุมชน
ล�ำดับ

ผลิตภัณฑ์

จ�ำนวนครั้งที่
ทดลอง

ความชื้นเฉลี่ย (ร้อยละ)
ก่อนอบ

หลังอบ

ระยะเวลา
(h)

น�้ำหนัก (กก.)
ก่อน

หลัง

ประสิทธิภาพ
(ร้อยละ)

1

เนื้อหมู

10

66.78

40.439

5

13.0

9.5

34.4

2

เนื้อวัว

10

71.87

43.20

5

15.0

11.5

34.4

3

ปลาสลิด

5

67.69

43.85

6½

13.9

11.0

28.5

4

ปลาดุก

10

56.08

35.45

6½

13.9

10.8

33.4

5

ปลาช่อน

10

59.57

37.93

6½

14.5

11.3

31.5

6

ใบหม่อน

3

57.07

15.20

9

10.9

8.0

28.5

ประสิทธิภาพเฉลี่ย

32.6

หมายเหตุ: Tamb = 34oซ. Ti = 35.3oซ. To = 40.0oซ. RH= 55%

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 15 กิโลกรัม/วัน ประสิทธิภาพการอบแห้งโดยเฉลี่ย
ร้อยละ 33 โดยสามารถอบแห้งได้ดีกับผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อ ทั้งเนื้อหมูและเนื้อวัว ซึ่งประสิทธิภาพในการอบแห้งสูงสุดเมื่อเทียบ
กับผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น คือ ร้อยละ 34 รองลงมาคือ ปลาดุก ร้อยละ 33 ปลาช่อน ร้อยละ 32 ส่วนปลาสลิด ร้อยละ 29 ส่วน
ใบหม่อน ร้อยละ 29 แต่สีของใบหม่อนเป็นสีด�ำ ไม่เป็นสีเหลืองจึงไม่เหมาะที่จะน�ำไปท�ำเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ชา
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รูปที่ 7 การทดสอบประสิทธิภาพการอบแห้งสมุนไพรใบหม่อน

รูปที่ 8 เครื่องมือวัดและเก็บข้อมูลอุณหภูมิ (Data Logger)
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3.4 สรุปและประเมินผลประสิทธิภาพการอบแห้ง
ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 15 กิโลกรัม/
วัน สามารถสรุปได้ ดังนี้
จากการทดสอบประสิทธิภาพตู้อบแห้งพลังงานแสง
อาทิตย์ ขนาด 15 กิโลกรัม/วัน โดยการทดลองอบผลิตภัณฑ์
ประเภทเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อวัว เนื้อหมู ปลา รวมทั้งผลิตผลเกษตร
น�้ำหนักรวมในการอบแห้งประมาณ 15 กิโลกรัม จากตารางที่ 1
พบว่าประสิทธิภาพของการอบแห้งเฉลี่ยประมาณร้อยละ 33 ซึ่ง
นับว่าสูงกว่าการอบแห้งทั่วไป เนื่องจากเป็นตู้อบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ จึงเหมาะกับการใช้งานในระดับชุมชน
ส�ำหรับการทดสอบประสิทธิภาพการอบแห้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เช่น ใบหม่อน ที่ต้องการอบแห้งเพื่อน�ำมาท�ำเป็นชาใบหม่อน
พบว่าสีของผลิตภัณฑ์จะคล�้ำเนื่องจากกระทบแสงแดดโดยตรง
แนวทางแก้ไขส�ำหรับพืชสมุนไพรจะต้องออกแบบแผงรับแสง
แยกออกมา เพื่อไม่ให้ความร้อนกระทบกับผลิตภัณฑ์โดยตรง
จากการทดสอบตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ วว.
ขนาด 15 กิโลกรัม/วัน วิเคราะห์ลักษณะเด่น ดังนี้
ข้อเด่นของตู้อบแห้งพลังแสงอาทิตย์ วว.
1. สามารถใช้อบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้เอนกประสงค์
และหลากหลาย เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูป ทั้งประเภทเนื้อสัตว์

และ ผลไม้ เช่น ปลา หมู เนื้อ และผลิตผลทางการเกษตร
เช่น พริก ชา ใบหม่อน และสมุนไพรต่างๆ
2. สามารถออกแบบเคลื่อนย้ายได้สะดวก ใช้งานได้
ทุกพื้นที่ของประเทศ
3. ประหยั ด เวลาในการตากแห้ ง สามารถรั ก ษา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ทั้งด้านสี กลิ่น และรสชาติ
4. มีราคาถูก สามารถสร้างได้ง่าย โดยใช้วัสดุที่มีอยู่
ในตลาดท้องถิ่น
5. ลดการใช้พื้นที่ในการตากแห้ง และสามารถใช้กับ
ทุกสภาพพื้นที่ของประเทศไทย
6. เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
7. เป็นตู้อบแห้งอเนกประสงค์ สามารถน�ำไปใช้เป็น
อุปกรณ์ประจ�ำของครัวเรือน ใช้ในการอบแห้ง ถนอมเก็บรักษา
อาหารได้เป็นอย่างดี หรือออกแบบใช้ในระดับชุมชนเพื่อแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จ�ำหน่าย ตู้อบชนิดนี้ก็สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม
ประหยัดต้นทุนด้านพลังงาน
8. ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงพลังงานในการอบ
ผลิตภัณฑ์
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นานานิวส์

เบญจมาศสายพันธุ์ใหม่ท่ีมีศักยภาพ
ต้านทานโรคแห่งแรกของไทย
พร้อมส่งเสริมเกษตรกรปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ
กองประชาสัมพันธ์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ตำ�บลคลองห้า อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

เบญจมาศ (Chrysanthemum morifolium) เป็นไม้
ตัดดอกที่มีมูลค่าการผลิตสูง โดยมียอดการซื้อขายทั่วโลกปีละ
หลายพันล้านบาท ส�ำหรับประเทศไทยสามารถปลูกเบญจมาศ
ในหลายพื้นที่ ได้แก่ เชียงใหม่   เชียงราย นนทบุรี สุราษฎร์ธานี
สงขลา ยะลา อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย และ
นครราชสีมา
แต่ พื้ น ที่ ป ลู ก ก็ มี แ นวโน้ ม ลดลง เนื่ อ งจากสายพั น ธุ ์
เบญจมาศที่ใช้เป็นต้นพันธุ์ดั้งเดิม มีการปลูกเลี้ยงมายาวนาน
และใช้พื้นที่ปลูกเดิมแบบซ�้ำๆ กันมาหลายปี เป็นสาเหตุท�ำให้
มี ก ารสะสมโรคและแมลงศั ต รู พื ช รวมทั้ ง ไวรั ส ท� ำ ให้ ก าร
ผลิตเบญจมาศลดน้อยลง อีกทั้งประเทศไทยไม่มีการพัฒนา
เบญจมาศสายพันธุ์ใหม่ๆ ออกสู่ท้องตลาด ท�ำให้ไม่สามารถตอบ
สนองกับความต้องการของผู้บริโภคได้
จากปั ญ หาดั ง กล่ า วได้ น� ำ มาสู ่ ก ารตั้ ง โจทย์ ง านวิ จั ย
และพัฒนาของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ซึ่งได้บูรณาการ
วิจัยร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ สถาบัน
เทคโนโลยี นิ ว เคลี ย ร์ แ ห่ ง ชาติ สภาดอกไม้ แ ห่ ง ประเทศไทย
ภายใต้ ก ารสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย โดย ส� ำ นั ก งานพั ฒ นาการวิ จั ย
การเกษตร (สวก.) ประสบผลส�ำเร็จในการพัฒนาเบญจมาศ
สายพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพในการต้านทานโรค...แห่งแรกของ
ไทย พร้อมสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ
หวังลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์สายพันธุ์ของต่างประเทศ เพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน/การส่งออกผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับของ
ไทยในตลาดโลก
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นายสายั น ต์ ตั น พานิ ช
รองผู ้ ว ่ า การกลุ ่ ม วิ จั ย และพั ฒ นา
ด้ า นอุ ต สาหกรรมชี ว ภาพ วว.
กล่าวว่า   ผลงานการพัฒนาเบญจมาศสายพันธุ์ใหม่ต้านทานโรค ซึ่ง
วว. และเครื อ ข่ า ยบู ร ณาการวิ จั ย
ส�ำเร็จในครั้งนี้ นับเป็นความส�ำเร็จ
แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นการด�ำเนินงานตามนโยบาย
ของ วว. ในการสนับสนุนวงการไม้ดอกไม้ประดับของไทยด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) โดยการพัฒนา
สายพันธุ์เบญจมาศและสร้างสายพันธุ์ใหม่ให้มีความหลากหลาย
ทั้งสี ดอก และรูปทรงที่แปลกใหม่ ตลอดจนสายพันธุ์ที่มีความ

เหมาะสมกับภูมิอากาศและภูมิประเทศของไทย เป็นแนวทาง
ส�ำคัญที่จะช่วยลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์สายพันธุ์ของต่าง
ประเทศ ท�ำให้ผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับในประเทศไทยสามารถ
แข่งขันกับไม้ดอกไม้ประดับที่มีการน�ำเข้ามาจากต่างประเทศ
อีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกให้เพิ่มมากขึ้นด้วย
ดร.อนั น ต์ พิ ริ ย ะภั ท รกิ จ
นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรม
เกษตรสร้ า งสรรค์ วว. กล่ า วว่ า  
ผลงานวิ จั ย การพั ฒ นาเบญจมาศ
สายพั น ธุ ์ ใ หม่    เป็ น การพั ฒ นา
กระบวนการกระตุ้นให้เกิดการกลาย
พั น ธุ ์ ข องเบญจมาศทั้ ง ที่ มี อ ยู ่ แ ล้ ว
และเป็นการเพิ่มจ�ำนวนสายพันธุ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความหลาก
หลายของสายพันธุ์สู่ระบบการผลิตไม้ดอกเบญจมาศ รวมทั้ง
สามารถใช้องค์ความรู้ ประสบการณ์ และทรัพยากรพันธุกรรม
จากสายพันธุ์ใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นวัตถุดิบต้นแม่พันธุ์ เพื่อ
การพัฒนาให้เกิดการกลายพันธุ์และสร้างสายพันธุ์ใหม่ๆ โดยใช้
สายพันธุ์ที่นักวิจัยจาก วว. ได้ปรับปรุงพันธุ์มาทดสอบปลูกเลี้ยง
จ�ำนวน 30 สายพันธุ์ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง พร้อม
ทั้งเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
รวมทั้งท�ำการประเมินศักยภาพของสายพันธุ์ ความเหมาะสมทั้ง
ด้านสีสัน รูปทรงดอก และความคงทนของดอก เพื่อที่จะน�ำไป
ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงไม้ดอก โดยข้อมูลงานวิจัยพบว่ามี
สายพันธุ์เบญจมาศ จ�ำนวน 5 สายพันธุ์ ที่ผ่านการประเมินและ
ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ค้าไม้ดอก
นอกจากนี้การทดสอบปลูกในพื้นที่ดังกล่าวยังได้สาย
พันธุ์ที่มีความต้านทานต่อโรคอีก 1 สายพันธุ์ ทั้งนี้ สายพันธุ์
เบญจมาศที่ได้รับการประเมินสามารถพัฒนาและถ่ายทอดสู่
เกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงต่อไป นอกจากนี้ยังได้ท�ำการปรับปรุงพันธุ์
เบญจมาศด้วยวิธีการใช้สารก่อการกลาย คือ สาร EMS และวิธี
การฉายรังสีแกมมา ซึ่งแนวทางปรับปรุงพันธุ์ทั้ง 2 วิธีดังกล่าว
ส่งผลให้สายพันธุ์เบญจมาศเกิดการกลายพันธุ์ในรูปแบบต่างๆ
อีกหลากหลายลักษณะ ทั้งนี้ต้องมีการน�ำสายพันธุ์ที่กลายมา
ศึกษาความคงทน สีสันดอก และประเมินความต้องการของกลุ่ม
เกษตรกร และผู้ค้าต่อไป
ทั้งนี้จากการปลูกเบญจมาศทั้ง 30 สายพันธุ์ พบว่า มี
สายพันธุ์เบญจมาศ จ�ำนวน 1 สายพันธุ์ ที่มีความทนทานต่อ
โรคราสนิม คือ สายพันธุ์ วว.14 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่พบการเกิดโรครา
สนิมที่ต้นเบญจมาศเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับ
สายพันธุ์อื่นๆ ที่เป็นโรค

“...จากการวิจัยและประเมินสายพันธุ์เบญจมาศของ
วว. และเครือข่ายนั้น มีข้อเสนอแนะที่ได้จากการท�ำกิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยคือ ควรมีการก�ำหนดเขตกรรม
ในการเพาะปลูก เนื่องจากบางสายพันธุ์มีความอ่อนแอต่อการ
เกิดโรค ซึ่งอาจท�ำให้เกิดการระบาดของโรคหรือมีผลกระทบ
ต่อการปลูกเลี้ยงพืชตัดดอกชนิดอื่นๆ ท�ำให้เกิดความเสียหาย
ตามไปด้วย นอกจากนี้ควรมีการศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดต่อ
การปลูกเลี้ยงเพิ่มเติม เช่น ราคาผลผลิตในแต่ละช่วงฤดูกาล
รวมทั้งวิธีการป้องกันและก�ำจัดโรค เพื่อให้เกษตรกรที่ปลูก
เลี้ยงมีแนวทางป้องกัน และควรลดการน�ำเข้าสายพันธุ์จากต่าง
ประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสายพันธุ์ที่ปลูกเลี้ยงภายใน
ประเทศ...” ดร.อนันต์ พิริยะภัทรกิจ กล่าวสรุป
อนึ่ ง จากการวิ จั ย ดั ง กล่ า ว สามารถน� ำ สายพั น ธุ ์
เบญจมาศที่ผ่านการคัดเลือกไปปลูกเลี้ยง เพื่อใช้ประโยชน์ใน
ด้านไม้ดอกไม้ประดับ ส�ำหรับจัดแจกันตกแต่งหรือจัดช่อดอกไม้
ในงานต่างๆ และการปลูกเลี้ยงแบบไม้ดอกในกระถาง เพื่อใช้
ส�ำหรับตกแต่งในนิทรรศการต่างๆ นอกจากนี้ เทคนิคการใช้สาร
ก่อกลายพันธุ์ (EMS) และการฉายรังสีแกมมายังสามารถช่วยใน
การปรับปรุงพันธุ์ ท�ำให้เกิดลักษณะที่แตกต่างจากสายพันธุ์เดิม
เพื่อน�ำไปพัฒนาและถ่ายทอดแก่เกษตรกรปลูกเลี้ยงต่อไป

ทีมนักวิจัย วว.

สอบถามรายละเอียดผลงานวิจยั ได้ที่ ศูนย์เชีย่ วชาญ
นวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. (ดร.อนันต์ พิริยะภัทรกิจ)
โทร. 0 2577 9000 โทรสาร 0 2577 9009 E-mail : anan_p@
tistr.or.th ในวันและเวลาราชการ
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