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รัฐบาลอเมริกันเนนการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร

 สำนักงานนโยบายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Office 
of Science and Technology Policy: OSTP) ไดแจงผลลัพธจาก 
แผนงานการศึกษาของรัฐบาลท่ีไดมีการกำหนดไวเพ่ือสนับสนุน 
การเสริมสรางทักษะของผูสอนและการเรียนของนักเรียนในวิชา 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีวิศวกรรม และคณิตศาสตร ท่ีเรียกโดยยอ 
วา STEM   ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีรวบรวมโดย OSTP  และเปนหน่ึงใน 
แผนงานริเร่ิมของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามา ท่ีสัญญาไววา 
จะเพิ่มความสามารถในการเรียนของนักเรียนอเมริกันใหอยูใน 
ระดับตนจนถึงระดับกลางในวิชาดาน STEM และเปนการเตรียม 
นักเรียนเพ่ือรองรับงานและอาชีพในศตวรรษท่ี 21

 Mr. Carl Wieman, Associate Director for Science  
นักวิจัยรางวัล Nobel laureate สาขาฟสิกสท่ีวิจัยวาจะมีวิธี 
ใหนักเรียนฟสิกสไดดีอยางไร   [ซ่ึงเปนผูศึกษาวิจัยวาผูเรียนควรมี 
แนวทางการเรียนอยางไรในแผนการศึกษา STEM กลาววา 
ผลท่ีไดในเบ่ืองตนในการประชุมหัวขอ STEM SMART: Lesson 
Learned From Successful Schools (http://www.success- 
fulstemeducation.org/content/events)  ซ่ึง National 
Science Foundation สนับสนุน] เปนความพยายามในการทำให 
วิธีการจัดการศึกษาแบบ STEM มีขอมูลหลักฐานใหเห็นประสิทธิ- 
ภาพและสามารถนำผลที่ไดรับนำไปใชปรับปรุงในหองเรียนได    
รวดเร็ว   โดยสาธิตใหเห็นวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพกวาการ 
สอนแบบเดิม และพยายามใหมีการเรียนการสอนขามสาขา 
วิชาวิทยาศาสตรท่ีแตกตางกันในสถาบันตางๆ   เขากลาววา  
ว ิธ ีการสอนแนวใหมจะเพิ ่มจำนวนนักศึกษาเปนสองเทา 
และชวยลดจำนวนผูเรียนท่ีสอบตกหรือขอยกเลิกการเรียนกลางคัน  
และหวังวาวิทยาลัยและมหาวิยาลัยจะรับวิธีการสอนท่ีดีกวาน้ีไปใช

 เปนท่ีสังเกตวา วิธีการปรับปรุงการเรียนการสอนแบบ 
STEM ในระดับช้ัน K -12 ยังเปนท่ีรูจักนอยมาก หากเปรียบเทียบกับ 
จำนวนมหาวิทยาลัยและช้ันเรียน  ดังเห็นไดจากรายงานท่ีช่ือวา 
Successful K-12 STEM Education   (http://books.nap.edu 
/catalog.php?record_id=13158)   ซ่ึงเนนใหเห็นถึงความ 
กาวหนาในศักยภาพการปรับปรุงประเทศในดานดังกลาว  
เม่ือถามวา  OSTP ไดใหความสนใจในการปรับปรุงการศึกษาแบบ 
STEM ไปในระดับใด และเก่ียวของกับหนวยงานของรัฐ 13 
แหงซ่ึงสนับสนุนแผนงานน้ี  เขากลาววา แผนงานน้ีตองการลักษณะ 
เฉพาะท่ีเขมแข็งของแตละหนวยงานท่ีแตกตางกัน   และมีผลตอการ 
สรางความเชื่อมั่นและความหมายที่เปรียบเทียบกันไดในแตละ 
กิจกรรม

 แผนงาน STEM ประกอบดวย 252 กิจกรรมใน 13 
หนวยงาน  ซ่ึงมีการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 3.5 พันลาน 
เหรียญสหรัฐฯ   โดยประมาณ 1 พันลานเหรียญสหรัฐฯ  จะถูกใช 
ไปในการฝกอบรมในแตละกิจกรรมในแตละหนวยงานรวมถึงกิจกรรม
การฝกอบรมใน National Institution of Health  เพ่ือพัฒนา 
คนรุนใหมในดานการวิจัยสาขา Biomedical และการฝกอบรมนัก 
วิทยาศาสตรสาขาการเกษตรในแผนงานดานการเกษตร  สวนอีก 
205 พันลานเหรียญสหรัฐฯ จะถูกใชในดานท่ัวไปของแผนงาน 
STEM โดยเนนการสรางความเขาใจในการเรียนรูแบบ STEM และ 
K-12 รวมถึงระดับมหาวิทยาลัย  โดยมีการศึกษาวิจัยและพัฒนา 
ดานการศึกษาเพ่ือฝกอบรมผูสอนสาขา STEM  และแผนงานท่ี 
จะใหประสบการณแกผูเรียน  และจูงใจใหสนใจในการเรียนวิชา 
STEM รวมถึงวิชาชีพดาน STEM  กิจกรรมในแผนงานดำเนินการ 
โดยเปนสวนหน่ึงของกฏหมาย America COMPETE Act ท่ีนำมา 
ใชใหม  ผลการศึกษาท่ีสมบูรณของกิจกรรมและรายละเอียด 
วิธีการศึกษาจะจัดพิมพในฤดูใบไมรวงน้ีและใชเปนสวนหน่ึงของแผน
ยุทธศาสตรดานการศึกษา STEM สำหรับหนวยงานภาครัฐ  OSTP 
กำลังปรับปรุงเพ่ือนำเสนอสภาผูแทนในเดือนมกราคมน้ี  เพ่ือการ 
พิจารณาจัดลำดับความสำคัญดานงบประมาณ   ขณะเดียวกัน  
หนวยงานท่ีไมใชภาครัฐอ่ืนๆไดสนับสนุนการเปล่ียนแปลงน้ี เชน 
Association of America Universities ซ่ึงเปนสมาคม 
ของมหาวิทยาลัยวิจัยช้ันนำ ไดมีแผนงานริเร่ิมท่ีเก่ียวของ  
และมุงการปฏิวัติการสอนโดยเนนการปรับปรุง ผูสอนกอนอ่ืนใด 
โดยแตเดิมในการจางผู สอนจะเนนงานวิจัยมากกวาทักษะ 
การสอน

ท่ีมา: Office of Science and Technology, 
http://www.whitehouse.gov/administration/eop/ostp 
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NIST จัดทำรางแผนที่นำทางของ Cloud Computing Technology 

U.S. Chief Information Officer, Steve Van Roeket กลาวเปด 
Cloud Computing Forum Workshop IV และเปดตัว Cloud 
Computing Technology Roadmap (Credit: G.Porter/NIST) 

ใชระบบ Cloud Computing มากข้ึน   ขอสนับสนุนหลักของ 
แผนท่ีนำทางฉบับน้ีคือ เนนการหารือรวมกันเพ่ือสรางความเขาใจ 
ระหวางภาครัฐและภาคเอกชน  NIST มีแผนการนำเสนอแผนตอ U.S. 
Government Cloud Computing Roadmap จำนวนสามฉบับ  
โดยสองฉบับแรกไดออกเผยแพรแลว  ฉบับท่ี 1 คือ High-Priority 
Requirements to Further USG Agency Cloud Computing 
Adoption จะสรางความเขาใจโดยท่ัวไปและนำเสนอแผนงาน 
ริเร่ิมการพัฒนา รวมถึงการสรางความสามารถระหวางหนวยงาน 
ตามท่ีไดรับการจัดลำดับความสำคัญ ความตองการการรักษา 
ความปลอดภัยเพ่ือการรับเทคโนโลยี Cloud Computing 
ใปใชงาน มาตรฐาน แนวทางการใช และเทคโนโลยีใหเปน ไปตามความ 
ตองการ   และตามท่ีระบุในแผนการดำเนินงาน ( Priority Action 
Plans) ซ่ึงไดรับการแนะนำโดยผูท่ีเก่ียวของเพ่ือสนับสนุนการ 
สรางมาตรฐาน  ขอแนะนำการใช และการพัฒนาเทคโนโลยี 
รวมกัน 

 สวนฉบับท่ี 2 ช่ือ Useful information for Cloud 
Adopters เปนเอกสารพ้ืนฐานการทำงานเบ้ืองตน และเปน 
ขออางอิงทางเทคนิคสำหรับการปฏิบัติการตามแผน Cloud 
Computing ในเชิงกลยุทธและวิธีการ  สำหรับผูปฏิบัติงานท้ังใน 
ภาครัฐและอ่ืนๆ  ฉบับน้ียังรวบรวมขอสรุปท่ีทันสมัย อธิบายการ 
ประเมินการทำงานและสนับสนุนแผนท่ีนำทางในฉบับท่ี 1   
สำหรับฉบับท่ี 3 ช่ือ Technical Considerations for USG 
Cloud Computing Development Decisions กำลังอยู 
ระหวางการพัฒนา ซ่ึงจะเปนสวนหน่ึงของความพยายามใน 
การสรางความรวมมือระหวางหนวยงาน เปนขอแนะนำสำหรับ 
ผู ม ีอำนาจตัดสินใจในการวางแผนและนำไปสู การปฏิบ ัต ิ 
โดยอธิบายงานทางเทคนิคในฉบับท่ี 2 วาจะนำไปใชในกรอบ 
การตัดสินใจตามกลยุทธท่ีกำหนดอยางไร 

 แผนที่นำทางฉบับดังกลาวยังเปดโอกาสใหผูสนใจจาก 
ภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาการและภาครัฐเขามาแสดงความเห็น   
และจะมีการทบทวนความเห็นภายในหกสิบวันโดยคณะทำงานที ่
เรียกวา  Federal Cloud Computing Standards and Tech-
nology Working Group  ซ่ึงต้ังในป ค.ศ. 2011 ภายใต United 
States Federal CIO Council โดยรวมตัวแทนจากหนวยงาน 
ภาครัฐกวา 30 แหงเขามาดวย   ท้ังน้ี  ผูสนใจสามารถศึกษาราง 
แผนท่ีนำทางฉบับท่ี 1 และ 2 ไดท่ี www.nist.gov/itl/cloud 
/index.cfm

ท่ีมา: AAAS Policy Alert, November 16, 2011 และ 
www.nist.gov 

 National Institute of Standards and Technol-
ogy (NIST) หนวยงานภายใตกระทรวงพาณิชยสหรัฐฯ 
ไดจัดทำรางแผนท่ีนำทาง (Roadmap) เพ่ิอใหมีการยอมรับ 
Cloud Computing ไปใชในหนวยงานภาครัฐ  สนับสนุนภาค 
เอกชนในการปรับปรุงขอมูลสำหรับผู ม ีอำนาจตัดสินใจ 
และสนับสนุนการพัฒนาโมเดลของ Cloud Computing    
แผนท่ีนำทางฉบับดังกลาวอยูระหวางการรับฟงขอวิจารณจาก
สาธารณะ 

 ในเดือนกุมภาพันธ 2011 ท่ีผานมา รัฐบาลสหรัฐฯ 
ไดกำหนดยุทธศาสตร Cloud Computing  เพ่ือสรางการ 
เปล่ียนแปลงคร้ังสำคัญทางเศรษฐกิจและวิทยาการ โดยเนน 
ศักยภาพทางเทคโนโลยีท่ีชวยในการลดคาใชจายของระบบ IT 
ภาครัฐ   ปรับปรุงความสามารถดาน IT และจูงใจใหมีการพัฒนา 
นวัตกรรมในการแกปญหาดาน IT     NIST ไดรับมอบหมายใหมี 
บทบาทเปนหนวยงานในการกำหนดและผลักดันมาตรฐานขั้นสูง  
รวมถึงการสรางความรวมมือระหวาง CIO ของหนวยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน ในสหรัฐฯ  และหนวยงานระหวางประเทศ 
ในการแสวงหาขอตกลงในการจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนา
เทคโนโลยี Cloud Computing และการกำหนดมาตรฐานรวมกัน

 แผนท่ีนำทางดังกลาวจะสนับสนุนความปลอดภัยในการ 
ใชงานและการรับเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพไปใชเพ่ือลดคาใชจาย 
และปรับปรุงงานบริการตางๆ   ท้ังน้ี รางแผนฯ ท่ีนำเสนอตอ 
สาธารณะ  ไดมีการจัดลำดับความสำคัญท่ีเปนไปตามความ
ตองการเพ่ือการจัดทำมาตรฐานรวม  ขอแนะนำท่ีเปนทางการ 
และการพัฒนาเทคโนโลยีตามความตองการของหนวยงานเพื่อ 
สนับสนุนใหหนวยงานออกจากระบบ IT ปจจุบัน  และหันไป
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โลหะที่เบาที่สุดในโลก

 สถาปตยกรรมของวัสดุดังกลาว แสดงใหเห็นถึง 
คุณสมบัติเชิงกลของโลหะท่ีไมเคยปรากฏท่ีใดมากอน นอกจากน้ี 
ยังสามารถทนตอความเครียดอัด (Compression Strain) 
ไดมากกวารอยละ 50 และสามารถดูดซับพลังงานไดมากเปน 
พิเศษอีกดวย โดยท่ัวไป วัสดุจะมีความแข็งแรงข้ึนอยูกับขนาดของ 
วัสดุ ซ่ึงความแข็งแรงจะลดลงเม่ือมีขนาดระดับนาโนเมตร ดังน้ัน 
เมื่อนำคุณสมบัติดังขางตนรวมกับลักษณะโครงสรางของวัสด ุ
Micro-lattice ทำใหไดวัสดุท่ีมีรูปรางลักษณะโปรง ซ่ึงวัสดุ 
ดังกลาวสามารถนำมาประยุกตใชการผลิตขั้วไฟฟาแบตเตอรี ่
ตัวดูดซับเสียง และโชคอัพ (Shock Absorbers) 

 ท้ังน้ี จากผลการวิจัยดังกลาว อาจนำไปสูการพัฒนาวัสดุ 
Micro-lattice ท่ีมีขนาดใหญ เชน อาคาร สะพาน 
หรือส่ิงกอสรางอ่ืนๆ ท่ีจำเปนตองใชวัสดุโครงสรางท่ีมีน้ำหนักเบา 
ซ่ึงการพัฒนาวัสดุดังกลาวถือเปนวิวัฒนาการท่ีเกิดจากการพัฒนา
ในระดับนาโน และไมโครเมตร

ท่ีมาและภาพประกอบ:  ScienceDaily, November 17, 2011

 โลหะชนิดใหม ท่ีประกอบดวยอากาศรอยละ 99.99 
มีน้ำหนักเบาจนสามารถวางบนหญาดอกขาว (Dandelion 
Fluff) โดยท่ีไมทำใหเกิดความเสียหายใดๆ 

 นักวิจัยจาก UC Irvine HRL Laboratories และ 
California Institute of Technology  ไดรวมกันพัฒนาวัสดุท่ีมี 
น้ำหนักเบาท่ีสุดในโลก ซ่ึงวัสดุดังกลาวมีความหนาแนนเพียง 0.9 
มิลลิกรัม/ลบ.ซม. (mg/cc) หรือมีน้ำหนักประมาณ 1ใน 100 
สวนของ StyrofoamTM  ซ่ึงเปนผลิตภัณฑโฟมชนิดหน่ึงท่ีนำมา 
ใชในอุตสาหกรรมเคร่ืองบิน 

 ท้ังน้ี วัสดุกลาวมีโครงสรางเปนรางแหขนาดเล็ก 
(Micro-lattic) โดยนักวิจัยไดผสมอากาศกับวัสดุของแข็งในระดับ 
นาโนเมตร ไมครอน และมิลลิเมตร ซ่ึงคิดเปนสัดสวน 
ของอากาศรอยละ 99.99 และสัดสวนของของแข็งรอยละ 0.01 
โดยรางแหของวัสดุดังกลาวเช่ือมตอกันดวยทอกลวงท่ีมีความหนา
ของผนังนอยกวาความหนาของเสนผมถึง 1,000 เทา 
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หองแลปบนดาวอังคาร

หรือผงของหินบนดาวอังคาร จากน้ันจะรอนและแบงตัวอยาง 
ออกเปนสวนๆ เพ่ือใสในอุปกรณท่ีสามารถวิเคราะหตัวอยางซ่ึงอยู 
ภายใน Curiosity ตอไป ซ่ึงอุปกรณท่ีอยูใน Curiosity มีท้ังหมด 
10 ชนิด มีน้ำหนักมากกวาเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร 
ท่ีสามารถบรรจุลงในหุนยนตสำรวจดาวอังคารท่ีช่ือ Spirit และ 
Opportunity ถึง 15 เทา ท้ังน้ี เคร่ืองมือบางชนิดเปน 
เคร่ืองมือใหมท่ียังไมเคยใชในการสำรวจบนดาวอังคารมากอน เชน 
เคร่ืองยิงเลเซอรเพ่ือสำหรับสำรวจสวนประกอบท่ีอยูในหินบนดาว
อังคารท่ีมีระยะหาง และเคร่ืองเอ็กเซอรเรยสำหรับแยกและระบุ 
สวนประกอบของแรธาตุท่ีอยูในผงตัวอยาง เปนตน 

 Curiosity มีความยาวเปนสองเทา และมีน้ำหนัก 
มากกวา 5 เทา เม่ือเทียบกับความยาวและน้ำหนักของ Spirit หรือ 
Opportunity เน่ืองจาก Curiosity ตองติดถุงลมขนาดใหญเพ่ือใช 
สำหรับลดการกระแทกเมื่อถูกนำลงจอดบนพื้นผิวของดาวอังคาร 
ซ่ึงถุงลมดังกลาวมีน้ำหนักประมาณ 1 ตัน โดยสวนหน่ึงของ 
ยานอวกาศ MSL เปนจรวดท่ีสามารถหยอน Curiosity 
ลงจอดบนพ้ืนผิวดาวอังคาร 

 ภารกิจของ Curiosity คือ การขับเคล่ือนเขาไปสำรวจ 
ภายในภูเขา Gale Crater ซ่ึงจากการเฝาสังเกตจากวงโครจร 
สามารถคนหาบริเวณชั้นหินที่ประกอบดวยดินหรือแรซัลเฟต 
เพ่ือคนหารองรอยของน้ำบนดาวอังคาร เทคโนโลยี Precision 
Landing Maneuver จะชวยคำนวณและเพ่ิมความแมนยำ 
ในการลงจอดของยานอวกาศท่ีบรรทุก Curiosity มากข้ึน 
ทำใหลดความเส่ียงท่ีกอใหเกิดความเสียหายของ Curiosity ลง 
เน่ืองจากสามารถระบุตำแหนงท่ีชัดเจนท่ีมีขนาดเล็กกวา 1 ใน 4 
ของเปาหมายในการลงจอดบนดาวอังคารที่ผานมานวัตกรรม 
ดังกลาวจึงชวยเพิ่มความปลอดภัยใหกับนักบินอวกาศในการ 
ปฏิบัติภารกิจบนดาวอังคารตอไป

ท่ีมาและภาพประกอบ: ScienceDaily, November 26, 2011

 เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน ท่ีผานมา องคการนาซาได 
ปลอยยานอวกาศท่ีบรรทุก Curiosity ซ่ึงเปนหุนยนตสำรวจ 
อวกาศท่ีมีขนาดเทากับรถยนต เพ่ือปฏิบัติภารกิจ Mars Science 
Laboratory (MSL) บนดาวอังคาร โครงการ MSL เปนการนำ 
หองปฏิบัติการหรือหองแลปท่ีมีความกาวหนาไปต้ังบนดาวอังคาร 
ซ่ึง MSL จะชวยในการคนหาส่ิงท่ีเราควรรับรูเก่ียวกับดาวอังคาร 

 ท้ังน้ี ปฏิบัติการดังกลาวจะเปนการนำหุนบนต Curios-
ity ไปไวท่ีตรงเชิงเขาซ่ึงอยูในบริเวณ Gale Crater ในวันท่ี           
6 สิงหาคม 2555 และ Curiosity จะปฏิบัติภารกิจบนดาวอังคาร 
เปนระยะเวลา 2 ป เพ่ือสำรวจพ้ืนท่ีเหมาะสมตอการเจริญ 
ของจุลชีพ รวมท้ังสารประกอบเคมีท่ีจำเปนตอส่ิงมีชีวิต

 กระสวยอวกาศ Atlas V ไดถูกปลอยข้ึนสูทองฟา 
เพ่ือใชนำยานอวกาศออกไปนอกโลก และเดินทางไปยังดาวอังคาร 
ซ่ึงอยูหางจากโลกเปนระยะทางประมาณ 352 ลานไมล (หรือ 579 
ลานกิโลเมตร) ท้ังน้ี การปลอยกระสวยดังกลาวเปนไปไดอยาง 
ราบร่ืน ซ่ึงนาซาจะสามารถประเมินเสนทางการเดินทางท่ีถูกตอง 
ไดภายในสองสัปดาหขางหนา เพ่ือเร่ิมข้ันตอนการลงจอดบน 
ผิวของดาวอังคารตอไป

 Curiosity มีความแตกตางจากหุนยนตอ่ืนๆ ท่ีนาซา 
ใชในการสำรวจดาวอังคาร เพราะสามารถใชหัวเจาะ อุปกรณเก็บ 
และตักที่อยูบริเวณปลายแขนของหุนยนตในการเก็บตัวอยางดิน
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กาวสำหรับการเชื่อมหลอดเลือด

 ท้ังน้ี นักวิจัยไดเพ่ิมอุณหภูมิบริเวณหลอดเลือดใน 
หนูทดลองใหสูงข้ึน และใช Gel Props ท่ีเปนของแข็ง 
ปดระหวางปลายเปดท้ังสองขางของหลอดเลือด จากน้ันปลายเปด 
ทั ้งสองขางจะถูกทำใหติดกันดวยกาวที ่ใชสำหรับการผาตัด 
เมื่ออุณหภูมิบริเวณที่ไดรับการผาตัดเย็นลงจนมีอุณหภูมิเทากับ 
อุณหภูมิในรางกาย วัสดุดังกลาวจะกลายสภาพเปนของเหลว 
ละลายไปตามกระแสเลือด 

 ขณะน้ี นักวิจัยพยายามท่ีจะพัฒนากาวท่ีใชในการติด 
หลอดเลือดดังกลาว และวางแผนท่ีจะนำมาทดลองสำหรับการ 
ผาตัดผูปวยในปหนาน้ี ท้ังน้ี วัสดุดังกลาวนอกจากจะชวยลด 
ระยะเวลาในการผาตัด รวมถึงชวยใหการผาตัดท่ียุงยาก 
กลายเปนเร่ืองงายแลว เทคโนโลยีดังกลาวยังสามารถลดโอกาส 
ในการติดเช้ือ หรือการอักเสบ และยังการเกิดแผลเปนอีกดวย 

ท่ีมา: Technology Review, December 2011

 นักวิจัยไดคิดคนวัสดุชนิดใหมที่สามารถทำหนาที ่
คลายกับกาว เพ่ือชวยประสานหรือเช่ือมหลอดเลือดเขาดวยกัน

 ในอนาคต การเย็บหลอดเลือดสำหรับการผาตัดอาจไม 
จำเปนอีกตอไป เน่ืองจาก นักวิจัยไดพัฒนาวัสดุโพลิเมอรท่ีไว 
ตอความรอน (Heat-sensitive Polymer) โดยวัสดุดังกลาว 
สามารถอุดระหวางปลายหลอดเลือดระหวางการผาตัด และเช่ือม 
หลอดเลือดใหติดกันไดเม่ือไดรับความรอน ท้ังน้ี นักวิจัย 
ไดทำการทดลองในหลอดเลือดของหนูทดลองที่มีขนาดเสนผา- 
ศูนยกลางเล็กกวา 1 มิลลิเมตร ซ่ึงการเย็บหลอดเลือดโดยท่ัวไปไม 
สามารถทำได  

Gel props ทำงานอยางไร?

 วัสดุกลาวมีช่ือวา Gel Props เปนวัสดุโพลิเมอร 
มีลักษณะคลายเจลใส ซ่ึงเจลดังกลาวสามารถชวยใหการผาตัด 
ท่ียุงยากงายข้ึน เน่ืองจากสามารถเช่ือมเสนเลือดท่ีมีขนาด 
เล็กหรือยากตอการเย็บ เชน การผาตัดในทารก ทำใหการผาตัด 
ขนาดใหญท่ีตองใชระยะเวลานานมีขนาดเล็กลง อันเน่ืองมากจาก 
กระบวนการเย็บท่ียุงยาก นักวิจัยไดนำวัสดุโพลิเมอรท่ีมีคุณสมบัติ 
พิเศษ คือ สามารถเปล่ียนสถานะตามอุณหภูมิได โดยเม่ืออยูใน 
อุณหภูมิท่ีเทากับภายในราง วัสดุดังกลาวจะอยูในสภาวะของเหลว 
แตเม่ือไดรับความรอนจะเปล่ียนสภาพเปนของแข็ง
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2011: The year of the Fish

และมีคอเลสตอรอล: กุ งเป นแหลงโปรต ีนท ี ่ม ีไขม ัน 
นอยท่ีสุด แตบางคนก็หลีกเล่ียงเพราะมันมีคอเลสตอรอลสูง        
(และยังมีโอเมกา 3s ต่ำกวาอาหารทะเลอ่ืนๆ)  แตยังมีขอจุกจิก 
ทางวิทยาศาสตรวา  การรับประทานกุงจะมีผลใหระดับ 
คอเรสเตอรอลในรางกายของคุณเพ่ิมข้ึนหรือไม  ขอแนะนำจาก 
American Heart Association เรียกรองใหผูบริโภครับประทาน 
กุงใหนอยกวา 300 มิลลิกรัมของคอเรสตอรอล ตอวัน  
ท้ังน้ีกุงปริมาณ 4 ออนซ (4 ounces= 113.4 grams)  
มีคอเรสตอรอลประมาณ 160 มิลลิกรัม 

ความสดและความปลอดภัย:  ใหปรุงเน้ือปลาจนมีอุณหภูมิ 
ภายในเน้ือเทากับ 145 องศา โดยวัดไดดวยเทอโมมิเตอร 
ทำอาหาร  เพ่ือดูวา วีธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะทราบวาปลาสดหรือไมคือ 
การดม  หากมันมีกล่ินแสดงวาปลาน้ันไมสด มันควรมีกล่ินสด 
เหมือนทะเล  

มากเทาไรถึงจะพอ

• ปริมาณอาหารทะเลที่เราสามารถบริโภคไดในแตละ 
สัปดาห คือ 8 OZ (ออนซ)  น่ันคือปริมาณการเสริฟจำนวน 2/4 
ออนซ ตอคร้ัง แตตามปกติพวกเราจะรับประทานมากกวาสองเทา 
คือ 3 ½ ออนซ   

• สำหรับสตรีมีครรภหรือใหนมอยู มีขอแนะนำใหบริโภค 
วันละ 12 OZ 

• ปลาทูนากระปองท่ีมีปริมาณ 4 OZ  หมายถึงแซนวิช 
จำนวน 1-2 ช้ิน ในหน่ึงสัปดาห 

ท่ีมา: Washington Post, 3.24.11, localliving, Wellness

 ขอแนะนำดานโภชนาการสำหรับคนอเมริกัน ในป 
2011  ระบุวา  การบริโภคปลาและสัตวทะเล หรือท่ีเรียกวา 
seafood  ถึงแมจะเปนประโยชนตอสุขภาพ แตก็มีขอพิจารณา 
สำหรับผูบริโภคดังน้ี

ปลาเปนแหลงโอเมกา 3 s ท่ีดีสุด: อาหารทะเลเปนอาหาร 
ท่ีมีคุณประโยชนมาก แตท่ีดีท่ีสุดคือ  ปลาซัมมอน  (salmon) 
ท้ังท่ีเปนปลาเล้ียงและปลาธรรมชาติ หอยนางรม (Pacific 
Oysters) ปลากะตักทะเลหรือแอนโชว่ี (anchovies)  ปลาเฮอร่ิง    
ปลาซาดีน ปลาเทราท และปลาแมคเคอเรล 

แตอาจมีสารปรอท (Mercury): บางคนเล่ียงการรับประทาน 
ปลาเน่ืองจากกลัวสารปรอท (Methyl mercury) ซ่ึงอาจเปน 
อันตรายตอระบบประสาทของทารกหรือเด็กๆ  ปลาบางชนิด 
อาจมีสารปรอทมากกวาปลาชนิดอ่ืนๆ  รวมถึงปลาขนาดใหญ เชน  
ปลาทูนาครีบยาว  ซ่ึงมีขนาดใหญ วายในมหาสมุทรมาเปน 
เวลานานและกินปลาท่ีเล็กกวา  สตรีท่ีมีครรภ ควรทราบวาปลา 
ตอไปน้ีมีสารปรอทดวย ไดแก    ปลา tilefish   ปลาฉลาม 
ปลาดาบ และปลา King mackerel  สำหรับปลาทูนา 
สตรีที่กำลังใหนมลูกสามารถรับประทานปลาทูนาชนิดใดก็ได 
แตไมควรกินปลาทูนาขาวเกินปริมาณ 6 ออนซตอสัปดาห (6 
ounces = 170.097 grams) เน่ืองจากเปนปลาท่ีมีสารปรอท 
ปะปนอยู 
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รถขับเคลื่อนสี่ลอจากพลังงานไฟฟาที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก

โมเลกุลทำใหเกิดการเปล่ียนโครงสรางของหนวยโมเลกุลท่ีทำหนา
ท่ีเสมือนลอรถท้ังส่ีหนวย ซ่ึงถาหากหนวยโมเลกุลท้ังส่ีหนวย 
สามารถเปลี่ยนโครงสรางพรอมกันจะทำใหรถนาโนสามารถ 
เคล่ือนท่ีตรงไปขางหนาได 

 หลังจากการทดลอง STM ท้ังหมด 10 คร้ัง พบวา 
รถนาโนสามารถเคล่ือนตัวไปไดเปนระยะทาง 6 นาโนเมตร 
ในแนวเสนตรง  จากผลการทดลองพบวา รถนาโนอาจหยุดน่ึง 
อยูกับที่ถึงแมวาจะมีการเปลี่ยนโครงสรางของหนวยโมเลกุลทั้งสี ่
หนวยพรอมกัน เน่ืองจากแกนบริเวณศูนยกลางโมเลกุล 
ที ่เกิดจากพันธะคารบอนเคลื ่อนตัวในทิศทางที ่แตกตางกัน 
ซ่ึงสงผลใหลอรถนาโนคูหลังหมุนไปขางหนา แตลอรถคูหนา 
หมุนถอยหลัง ทำใหรถนาโนหยุดน่ิงไมสามารถเคล่ือนตัวไป 
ดานหนาได 

 อยางไรก็ตาม ผลงานวิจัยดังกลาวถือเปนการพิสูจนวา 
หลักการดังขางตนสามารถทำใหเกิดไดจริง ซ่ึงนักวิจัยสามารถ 
นำผลการวิจัยดังกลาวไปประยุกตใชในการพัฒนาโมเลกุลที ่
สามารถขับเคล่ือนดวยแสงตอไป

ท่ีมาและภาพประกอบ: ScienceDaily, November 10, 2011

 นักวิจัยไดออกแบบรถนาโนที่เกิดจากโมเลกุลเดี่ยว 
โดยสามารถขับเคล่ือนดวยระบบไฟฟาท้ังส่ีลอ ซ่ึงวางอยูบน 
พ้ืนผิวของทองแดง 

 นักวิจัยไดเปล่ียนกลไกทางเคมีไปเปนพลังงาน เพ่ือ 
ทำใหรถสามารถขับเคล่ือนไดดวยระบบเชิงกล โดยท่ัวไปพลังงาน 
ความรอนหรือพลังงานไฟฟาสามารถเปล่ียนเปนพลังงานกลทำให
วัตถุสามารถเคล่ือนตัวจากตำแหนง A ไปยังตำแหนง B ได 
เชนเดียวกับภายในเซลล มีโปรตีนชนิดหน่ึงท่ีเรียกวา โปรตีน 
ขับเคล่ือน หรือ Motor Protein (เชน โปรตีนไคซิน หรือ แอคติน) 
ซ่ึงทำหนาท่ีชวยในการเคล่ือนไหวภายในเซลลและเน้ือเย่ือ ท้ังน้ี 
โปรตีนขับเคล่ือนจะชวยในการขนสงโปรตีนอ่ืนๆ คลายกับขบวน 
รถไฟท่ีว่ิงบนราง เพ่ือสงตอไปยังกระบวนการเผาผลาญ ATP 
(Adenosine Triphosphate) ซ่ึงเปรียบเสมือนเช้ือเพลิงเคมี 
ท่ีจำเปนสำหรับการดำรงอยูของส่ิงมีชีวิต

 นักเคมีจำนวนมากตองการนำกลไกดังกลาวมาใชในการ 
ออกแบบเคร่ืองขนสงโมเลกุล ซ่ึงสามารถขนสงโมเลกุลท่ีมี 
ความจำเพาะในระดับนาโน เม่ือเร็วๆ น้ี นักวิจัยสามารถ 
สังเคราะหโมเลกุลท่ีทำหนาท่ีคลายกับลอรถ ซ่ึงสามารถ 
ควบคุมใหขับเคล่ือนตรงไปถึงบริเวณท่ีกำหนด โดยไมจำเปน 
ตองใชรางหรือน้ำมันในการขับเคล่ือน เน่ืองจากสามารถใช 
พลังงานไฟฟาในการขับเคล่ือนได ทำใหรถดังกลาวเปนรถ 
ขับเคล่ือน 4 ลอ ท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก ซ่ึงมีขนาดยาวเพียง 4 
นาโนเมตร และกวางเพียง 2 นาโนเมตร 

 รถนาโนมีขนาดเล็กกวารถ VW Golf หลายพันลานเทา 
และตองเติมกระแสไฟฟาเมื ่อลอหมุนไปไดครึ ่งรอบทุกครั ้ง 
โดยการใชปลาย tip ของเคร่ือง Scanning Tunnelling Micro-
scope (STM) นอกจากน้ี ลอรถสามารถขับเคล่ือน 
ไปไดในทิศทางเดียว โดยไมสามารถบังคับใหถอยหลังได ในการ 
วิจัยดังกลาว นักวิจัยไดใชโมเลกุลสารประกอบอินทรีย โดยทำให 
เกิดการระเหิดบนผิวของทองแดง และใหปลาย tip ของ STM 
อยูดานบนทำใหเกิดชองวาง จากน้ัน จะปลอยกระแสไฟฟา 
อยางนอย 500 มิลลิโวลต ทำใหอิเล็กตรอนผานเขาไปยัง
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ยอนอายุใหสมอง

“เลือดของหนูทดลองท่ีอยูในวัยเจริญพันธุสามารถกระตุนใหเกิดการเจริญของเซลลในหนูทดลองท่ีอยูในวัยสูงอายุได”

 

 นักวิจัยคนพบวา เลือดของหนูทดลองท่ีอยุในวัยเจริญพันธุสามารถเยียวยาการอักเสบของสมองในหนูทดลองสูงวัยได ทำใหมี 
ประสิทธิภาพดานความทรงจำเพ่ิมมากข้ึน สนับสนุนการขยายตัวของกิจกรรมของระบบประสาท และกระตุนใหเกิดการเจริญของ 
เซลลสมองอีกดวย ในทางกลับกัน เลือดจากหนูทดลองสูงวัยทำใหเกิดกระทบตอหนูทดลองวัยเจริญพันธุเชนเดียวกัน นักวิจัยไดเช่ือมความ 
สัมพันธระหวางผลกระทบของสมองท่ีเกิดจากอายุท่ีมากข้ึน กับสารเคมีในเลือดท่ีมีความจำเพาะเม่ือมีอายุท่ีเพ่ิมข้ึนและเก่ียวของกับโรคภูมิแพ 
และโรคหอบหืดมากอน 

 จากผลการวิจัยพบวา สาเหตุหน่ึงของการเส่ือมของเซลลสมองมีผลมาจากโมเลกุลท่ีอยูในเลือด และไมไดเกิดจากกระบวนการ 
ในธรรมชาติ ดังน้ัน นักวิจัยคาดวาจะสามารถชะลอการเส่ือมของสมองไดโดยการยับย้ังสารเคมีดังกลาว นอกจากน้ี การเฝาสังเกตปริมาณ 
สารเคมีในเลือดท่ีมีผลตอสมองน้ัน จะสามารถนำมาใชประโยชนในการตรวจสุขภาพของสมอง เน่ืองจากการตรวจจากเน้ือเย่ือสมองโดยตรง 
น้ันทำไดยาก 

 ในการทดลอง นักวิจัยไดผาตัดเช่ือมระหวางหนูทดลองท่ีอยูในวัยเจริญพันธุกับหนูทดลองสูงวัยเขาดวยกัน เพ่ือใหหนูทดลองท้ังสองตัว 
เช่ือมระบบหมนุเวียนโลหิตเขาไวดวยกัน และผลจากการเฝาสังเกตสมองของหนูทดลอง นักวิจัยไดพบโมเลกุลจำนวน 60 โมเลกุล 
ในเลือดท่ีมีผลตอสมอง และในอนาคตนักวิจัยจะทำการวิจัยเก่ียวกับปจจัย Blood-Borne ท่ีมีผลกระทบตอการเส่ือมของสมองตอไป
  
ท่ีมา: Technology Review, December 2011
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หนาจอโทรศัพทที่สามารถชารจไฟฟาไดเอง

 นักวิจัยจาก University of California เมือง Los 
Angeles มลรัฐ California ในประเทศสหรัฐฯ ไดสรางวัสดุ 
ขนาดเล็กและเปนแผนบาง ท่ีนิยมใชเปน Light-absorbing Layer 
ในเซลลแสงอาทิตยพลาสติก ท้ังน้ี นักวิจัยไดขัดแผนวัสดุดังกลาว 
ดวยผาเพื่อที่จะแปรงโมเลกุลโพลิเมอรเพื่อใหกลับไปมีลักษณะ 
แบบเดิม ดังน้ัน เม่ือจัดโครงสรางของโมเลกุลแลว แผนฟลม 
ดังกลาวจะมีคุณสมบัติเหมือนกับ Polarizeing Filter ท่ีปลอยให 
แสงคร่ึงหน่ึงผานทะลุไปได และจะดูดซับแสงอีกคร่ึงหน่ึงท่ีเหลือ 
ซ่ึงนักวิจัยไดเพ่ิม Layer อีกช้ันหน่ึงเพ่ือใชในการสราง 
เซลลแสงอาทิตย และรวมถึง Charge Collector เพ่ือท่ีจะปลอย 
กระแสไฟฟาออกจากอุปกรณ 

 ในอนาคต นักวิจัยหวังวาจะสามารถพัฒนาวัสดุท่ี 
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของ Photvoltaic Filer ได และใน 
ขณะน้ี นักวิจัยพยายามท่ีจะผลิตวัสดุดังกลาวเพ่ือจำหนายใน 
เชิงพาณิชยอีกดวย

ท่ีมา: Technology Review, December 2011

 นักวิจัย Yang Yang และคณะ ไดออกแบบตัวกรองแสง 
(Optical filter) ท่ีมีคุณสมบัติเหมือนกับเซลลแสงอาทิตย 
โดยสามารถเปล่ียนพลังงานแสงไปเปนพลังงานไฟฟาได ซ่ึง 
ตัวกรอง (filter) ดังกลาว ทำงานคลายกับ Polarizer ท่ีอยูใน 
หนาจอ Liquid-Crystal Display หรือ LCD แตสามารถ 
นำพลังงานแสงท่ีสูญเสียไปรอยละ 4 กลับมาเปนพลังงานไฟฟาได 
นอกเหนือจากการนำพลังงานแสงอาทิตยมาเปลี่ยนเปนเพลังงาน 
ไฟฟาแลว วัสดุดังกลาวยังสามารถนำพลังงานแสงท่ัวไปมา 
กลับใชไดเชนเดียวกัน 

 ปจจุบัน มีสัดสวนการขายหนาจอ LCD สำหรับใชผลิต 
อุปกรณชนิดตางๆ เชน โทรศัพท คอมพิวเตอร tablet โทรทัศน 
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ  ท้ังน้ี หนาจอดังกลาวมีตนทุนใน 
การผลิตต่ำแตกลับไดพลังงานประสิทธิภาพต่ำ เน่ืองจาก 
เพียงรอยละ 5 ของพลังงานแสงท่ีผลิตได เพ่ือนำมาสรางเปนภาพ 
  
 Polarizer เปนตัวกรองแสงท่ีมาจากองศาตางๆ 
ท่ีแตกตางกัน โดยจะกรอกแสงท่ีเหมาะสมกับ Liquid-crystal 
Shutter ท่ีอยุในหนาจอ ซ่ึง Polarizer เปนอุปกรณท่ีทำให 
เกิดการสูญเสียพลังงานมากท่ีสุด ในขณะท่ี Photvoltaic Filter 
กลับสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงที่เหลือทั้งหมดใหเปนพลังงาน 
ไฟฟาสำหรับหนาจอได 
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กรดไขมันชวยใหสุขภาพของหัวใจดีขึ้น

 อยางไรก็ตาม การท่ีหัวใจมีขนาดใหญข้ึนในมนุษยน้ัน 
มีขอดีและขอเสีย เชน สำหรับนักกีฬา จะมีผนังกลามเน้ือหัวใจ 
และหองหัวใจท่ีมีขนาดใหญ โดยมีสัดสวนท่ีเหมาะสมกับ 
อัตราการเผาผลาญพลังงานท่ีมีปริมาณสูง และผลการจากวิจัย 
ดังกลาวอาจชวยผูปวยโรคหัวใจท่ีมีผนังกลามเน้ือหัวใจท่ีหนาและ
มีหองหัวใจขนาดเล็กได 

 จากผลการวิจัย แสดงใหเห็นถึงประโยชนของไขมัน 
อ่ิมตัว (Saturated Fatty Acid) และกรดไขมันไมอ่ิมตัวเชิงเด่ียว 
(Monounsaturated Fatty Acid) ท่ีคนสวนใหญมักมองเปนส่ิงท่ี 
เปนอันตรายตอรางกาย กลับกลายเปนส่ิงท่ีมีประโยชนในการ 
สรางสารท่ีมีผลตอระบบการสงสัญญาณในเซลล ทำใหหัวใจมี 
สุขภาพท่ีดีได  

ท่ีมาและรูปภาพประกอบ: C&EN, October 31, 2011

 “นักวิจัยคนพบโมเลกุลท่ีชวยใหหัวใจมีสุขภาพดีและ 
ชวยใหมีอัตราการเผาผลาญพลังงานสูงข้ึน”

 สารผสมที่มีความจำเพาะของกรดไขมันที่ไหลเวียนอยู 
ในเลือดของงูเหลือม ชวยทำใหหัวใจของสัตวทดลองมีขนาด 
ใหญข้ึนหลังจากท่ีไดรับสารดังกลาวเขาไปในรางกาย ผลจาก 
โมเลกุลดังกลาวนอกจากจะชวยในการเจริญของหัวใจแลว ยังสง 
ผลตอกระบวนการเผาผลาญอาหาร (Metabolism) ในงูเหลือม 
ทำใหสามารถยอยอาหารจำนวนมากไดโดยงาย ซ่ึงผลการวิจัย 
ดังกลาว อาจนำไปสูหนทางการรักษาโรคหัวใจของมนุษยใน 
อนาคต

 อยางไรก็ตาม มีบางคร้ังท่ีงูเหลือมสามารถกินอาหาร 
ท่ีใชระยะเวลายาวนานในการยอยได เชน งูเหลือมพมาท่ีสามารถ 
กินเหย่ือท่ีมีขนาดใหญเชน กวาง รางกายของงูดังกลาวจะมีอัตรา 
Metabolism เพ่ิมมากข้ึน และขนาดของหัวใจจะขยายตัว 
เพ่ิมมากข้ึนจากเดิมรอยละ 40 ภายในระยะเวลา 2-3 วัน 
หลังจากกินอาหารไปแลว  

 น ักว ิจ ัยได ทำการเปร ียบเท ียบส วนประกอบใน 
พลาสมาในเลือดของงูเหลือมกอนและหลังจากไดรับอาหาร 
เพื่อทำความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการทางกายภาพที่เกิดขึ้น 
จากผลการวิเคราะหพบวา ปริมาณของไตรกลีเซอไรด 
(Triglycerides) และกรดไขมัน (Fatty Acids) หลังจากไดรับ 
อาหารมีปริมาณสูงข้ึน จนทำใหเลือดของงูเหลือมมีปริมาณ 
สารแขวนลอยคลายนม 

 ท้ังน้ี นักวิจัยไดใชอุปกรณ Gas Chromatography 
(GC) เพ่ือวิเคราะหหาสารประกอบท่ีมีผลทำใหหัวใจของงูเหลือม 
มีขนาดโตข้ึน ไดแก Myristic    Palmitic และ Palmitoleic Acid 
เม่ือใสสารดังขางตนในจานเพาะเซลลหัวใจหนูทดลอง หรือฉีดสาร 
ดังกลาวเขาไปในหนูทดลอง ทำใหไดผลเชนเดียวกับการท่ีหัวใจ 
มีขนาดใหญข้ึนในงูเหลือม 
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ลับสมอง Vs OSTO 

 สวัสดีครับทุกทาน..................             

Merry X’ Mas นะครับทุกทาน Mr. OSTO 

ขอสงคำอวยพรใหผูอานทุกทานมีความสุข 

คิดสิ่งใดสมดังปรารถนาครับ   

 สำหรับเกร็ดความรูที่ Mr. OSTO นำมาฝากในฉบับนี้ 

เปนเกร็ดความรูเกี่ยวกับรถลากของซานตาครอสวาเกี่ยวของ 

กับวิทยาศาสตรอยางไรครับ
ปุจฉา:  รถลากของซานตาครอสเก่ียวของกับ

 วิทยาศาสตรอยางไร?

วิสัชนา: นักวิทยาศาสตรไดสรางโมเดลรถลากของซานตาครอส โดยใชหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรเพ่ืออธิบายความเปนไปได 

ของเวทมนตดังกลาว 

 หากนึกถึงซานตาครอส หลายทานคงนึกถึงชายชราใสชุดสีแดง มีกวางเรนเดียร และรถลากท่ีสามารถลอยอยูบนฟาได 

ซ่ึงถาอธิบายตามหลักวิทยาศาสตรแลว รถลากของซานตาครอสคงเปนเพียงแคเวทมนตหรือเปนแคความเช่ือตามประเพณี แต        

Dr. Larry Silverberg จาก North Carolina State University ประเทศสหรัฐฯ ไดสรางโมเดลรถลากของซานตาครอส 

โดยใชพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตร ซ่ึงโมเดลดังกลาวประกอบข้ึนจากวัสดุท่ีมีเทคโนโลยีล้ำสมัยท่ียังไมสามารถสรางข้ึนไดจริง 

จากหองทดลอง  เชน โครงรถลากท่ีมีลักษณะคลายรังผ้ึง ซ่ึงทำมาจากวัสดุไทเทเนียมอัลลอยท่ีมีน้ำหนักเบา 

และมีความแข็งมากกวาวัสดุโครงสรางอ่ืนๆ ซ่ึงใชกันอยูในปจจุบัน 10-20 เทา และยังสามารถเปล่ียนรูปรางไดตามสภาพของอากาศ 

พลศาสตร หรือ Aerodynamic เพ่ือชวยในการลอยตัวบนทองฟา นอกจากน้ี ยังมีไฟหนาท่ีประกอบดวยแสงเลเซอรท่ีสามารถ 

ประเมินสภาพอากาศและแรงลมลวงหนาเพ่ือคนหาเสนทางท่ีเหมาะสมได ผิวของรถลากมีลักษณะเปนโครงสรางนาโนซ่ึงเปนรูพรุน 

 
ทำใหอากาศไหลผานไดสะดวกมากข้ึน และยังลดแรงดึง 

ไดมากถึงรอยละ 90  สวนถุงของขวัญก็ทำมาจากวัสดุ 

นาโนท่ีมีคารบอนเปนสวนประกอบหลัก และเปล่ียนเปน 

ของขวัญไดโดยอาศัยสนาม แมเหล็กไฟฟา สวน 

กวางเรนเดียรสามารถเหาะไดโดยใสเคร่ืองไอพน ซ่ึงมี 

ความเร็วสูงท่ีสามารถปรากฎและหายตัวไดเพียงช่ัวพริบตา

 ถึงแมวาโมเดลดังกลาวยังไมสามารถสรางใหเปน 

จริงได แตแนวคิดดังขางตนสามารถเปล่ียนการขับเคล่ือน 

รถลากของซานตาครอสจากเวทมนตใหกลายเปนจริงได  

ท่ีมา:  ScienceDaily, December 5, 2009  
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ศ.ดร. วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล 
กับทิศทางการเติบโตของผลิตภัณฑ์อาหารไทยในตลาดโลก 

      แมวาผลิตภัณฑอาหารเกษตรจากประเทศไทยเปนที่ยอมรับ

และกำลังเปนที่นิยมในหลายๆ ประเทศทั่วโลก แตวิทยาศาสตร 

การอาหารและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยูตลอด

เวลา ดังนั้น ผูผลิตจะตองติดตามและศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ 

เทคโนโลยีและผูบริโภคอยูเสมอเพื่อรักษาตำแหนงผูนำในตลาด

สงออกผลิตภัณฑอาหาร   ศ.ดร. วิฑูรย ปริญญาวิวัฒนกุล  . 
จะมาเลาใหเราฟงถึงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและ .

วิทยาศาสตรการอาหารใหมๆ  รวมถึงโอกาสในการเติบโตของ.. .      

อุตสาหกรรม สงออกผลิตภัณฑอาหารของประเทศไทย  .............

ในอนาคต

      ปจจุบัน ศ.ดร. วิฑูรยฯ ดำรงตำแหนงศาสตราจารย

ประจำภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหาร (Department 

of Food Science) ที่ Louisiana State 

University เมือง Baton Rouge, Louisiana  

ศ. ดร. วิฑูรยฯ  สำเร็จการศึกษาระดับ 

ปริญญาเอกและปริญญาโทจากภาค

วิชาวิทยาศาสตรการอาหารและ

เทคโนโลยี (Department of 

Food Science and 

Technology) University 

of Georgia มลรัฐจอรเจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  และระดับ 

ปริญญาตรีจากสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

     ศ.ดร. วิฑูรยฯ เปนหัวหนากลุม Agro-Industry ของสมาคม 

นักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (The Association 

of Thai Professionals in America and Canada – ATAPC) 

ที ่นำความรู และประสบการณเกี ่ยวกับวิทยาศาสตรส ัมผัส 

(sensory sciences) และเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 

กลับมาถายทอดใหแก คณาอาจารย นักศึกษา ผูประกอบการ 

และผู ที ่สนใจอื ่นๆ ในประเทศไทยอยู เปนประจำ งานวิจัยที ่ 

ศ.ดร. วิฑูรยฯ กำลังศึกษาอยูในขณะนี้คือการใชสารทดแทนเกลือ 

และการลดการใชเกลือในการผลิตผลิตภัณฑอาหารเพื่อชวยลด 

ปญหาที่เกิดจากการบริโภคเกลือแกง (โซเดียมคลอไลด) ซึ่งอาจ 

เปนสาเหตุทำใหเกิดโรคตางๆ ได เชน ความดันโลหิตสูง, โรคไต 

และโรคอวน ซึ่งเกิดจากการบริโภคอาหารที่มีเกลือแกงในปริมาณ

สะสมที่มาก............................................................................

 สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำ- 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (The Office of .Science and 

Technology, Royal Thai Embassy, Washington DC 

  – OSTC) ไดพูดคุยและมีโอกาสได สัมภาษณ ศ.ดร. วิฑูรยฯ 

ถึงทิศทางของวงการวิทยาศาสตรการอาหารและแนวทาง

ในการพัฒนาเพ่ือชวย พัฒนาอุสาหกรรมอาหารของ

ประเทศไทยในอนาคต ซ่ึง ศ.ดร. วิฑูรยฯ ไดใหขอคิด

 เห็นไว ดังน้ี                                           .

อะไรค ือสาเหต ุและแรงบ ันดาล 

ใจที ่ทำใหอาจารยมีความสนใจ 

เล ือกศ ึกษาและทำงานใน 

สาขาว ิทยาศาสตร  การ 

อาหารและเทคโนโลย ี

(Food Science and      

           Technology) ?

       จริงๆ แลว สาขาวิทยาศาสตรการอาหารและเทคโนโลยีไมใช 

วิชาอันดับแรกๆ ที่ผมใหความสนใจ แตก็มีบุคคลสำคัญหลายทาน 

โดยเฉพาะอาจารยที ่ปรึกษาในสมัยที ่ผมยังเปนนักเรียน เชน 

ศาสตราจารย Larry R. Beuchat จาก University of Georgia, 

รองศาสตราจารย ดร. วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ และ รองศาสตรจารย 

ดร. เพ็ญขวัญ ชมปรีดา ซ่ึงเปนอาจารยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เปนแรงบันดาลใจใหผมมีความสนใจในสาขาดังกลาว จนผมไดเปน 

นักวิทยาศาสตรการอาหารในทุกวันนี้.......................................

ศ.ดร. วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล 
กับทิศทางการเติบโตของผลิตภัณฑ์อาหารไทยในตลาดโลก 
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ขอใหอาจารยชวยบอกเลาถึงงานวิจัยที่กำลังศึกษาอยูในขณะนี้ 

วามีความนาสนใจและมีความสำคัญอยางไร นอกจากนี้ มีความ 

เปนไปไดอยางไรที ่จะนำไปประยุกตใชในประเทศไทยตอไป

   งานวิจัยสวนใหญของผมมุงเนนไปที่การพัฒนาการผลิตเพื่อ
เพ่ิมมูลคาใหกับผลิตภัณฑตางๆ วิทยาศาสตรทางประสาทสัมผัส 
(Sensory Sciences)   และการวิจัยผูบริโภค ในที่นี้ ผมขอกลาว 
ถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการใชสารทดแทนเกลือและการนำไปประยุกต
ใช ซ ึ ่งเป นงานว ิจ ัยท ี ่ผมกำลังให ความสำคัญอยู  ในขณะนี ้

    อุตสาหกรรมอาหารทั่วโลกในขณะนี้กำลังใหความสนใจไป
ที่การลดปริมาณการบริโภคธาตุโซเดียม (Sodium levels) 
ในเกลือ เพื่อการประกอบอาหาร   ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
มีความพยายามลดปริมาณการใชเกลือในอาหารโดยจากรายงาน 
“กลยุทธการลดการบริโภคธาตุโซเดียมในประเทศสหรัฐอเมริกา” 
ซึ่งเผยแพรโดยสถาบันแพทยอเมริกัน (Institute of Medicine 
หรือ IOM)  รายงานฉบับดังกลาว ระบุวาชาวอเมริกันบริโภคธาตุ 
โซเดียม สูงกวาปริมาณที่แนะนำถึง 1.5 เทาตัว ซึ่งสงผลเสียตอ 
รางกายหลายๆ อยาง เชน โรคความดันสูง สถาบันแพทยอเมริกัน 
ไดแนะนำใหองคการอาหารและยาของสหรัฐ (FDA) ยกเลิกหรือ 
แกไขขอกำหนดการจัดใหเกลือเปน GRAS (Generally Recognize 
As Safe) หรือ การจัดใหเกลือเปนสารปรุงแตงที่ปลอดภัยตอ 
การบริโภค และมีการกำหนดปริมาณการใชที่ปลอดภัยในอาหาร 
แตละประเภท.................................................................

  การแกไขสถานะ GRAS ของเกลือจะสงผลกระทบอยาง 
มากตออุตสาหกรรมและธุรกิจอาหารทั่วโลก  อยางไรก็ตาม  
บริษัทผูผลิตอาหารแปรรูปรายใหญหลายๆ แหงเริ่มลดการใช  
ปริมาณธาตุโซเดียมในกระบวนการผลิตอาหาร ซ่ึงเปนการดำเนิน  
การดวยความสมัครใจ  จากการสำรวจ กลุมผลิตภัณฑใหม พบวา  
   ผลิตภัณฑท่ีออกสูทองตลาด
    ส วนใหญ  เป นส ูตรท ี ่ ได  
      ม ี การลดปร ิมาณเกล ื อ 
    ในการผลิตอาหารนี ้แล ว
    โดยทั่วไปและเปนจำนวน
     กวา 3,000 ผลิตภัณฑท่ีเร่ิม 
    ออกจำหนายต้ังแตป พ.ศ.2552

   อยางไรก็ตาม การลดการ 
ใชเกลือในอาหารและการรักษา 
ความพึงพอใจของผูบริโภคไป
พรอมกันน้ันเปนความทาทาย
อยางหน่ึง เน่ืองจากรสชาติ,  
กล่ิน และกล่ินรส ของอาหาร 
แปรรูปเปนปจจัยสำคัญที ่
ทำให ผ ู บร ิโภคยอมร ับใน 
ผลิตภัณฑ การลดจำนวน 
เกลือในอาหารสงผลกระทบ 
ตอรสชาติ, กลิ่น และกลิ่นรส 
ของอาหารท ี ่ เปล ี ่ ยนไป 

  สำหรับประเทศไทย นอกจากโรคหัวใจแลว โรคอวนก็ยัง 
เปนปญหาสุขภาพหนึ ่งที ่อาจจะตามมาจากการบริโภคเกลือ 
จากสถิติระดับประเทศ พบวามีผูปวยโรคอวนในกลุมผูใหญถึง 
รอยละ 9.6  ภาวะความดันโลหิตสูงเปนกลุมอาการหนี่งที่พบใน 
ผูปวยโรคอวนทั่วไป การควบคุมภาวะแทรกซอน ในเบี้องตนๆ 
สามารถทำไดดวยการจำกัดการบริโภคเกลือเพื่อควบคุมระดับ 
ความดันในเลือด ซึ่งเปนวิธีที่ไดผลและคาใชจายไมสูงอีกดวย  
อยางไรก็ตาม อาหารแปรรูปและอาหารที่ขายในรานอาหารทั่วไป 
ในประเทศไทยที่มีปริมาณธาตุโซเดียมต่ำยังไมเปนที่แพรหลายนัก 
การประชาสัมพันธการใชสารทดแทนเกลือเพื่อการปรุงอาหารใน 
ครัวเรือนก็ยังไมเปนที่นิยมและไมเปนที่คุ นเคยสำหรับคนไทย

 การลดการบริโภคธาตุโซเดียมเปนปจจัยที่สำคัญชวยในการ 
ลดความเสี่ยงการเกิดโรคความดันสูงและโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
การใชเกลือทดแทนเปนทางเลือกหนึ ่งที ่ถ ูกนำมาประยุกตใช 
อยางไรก็ตาม การใชสารทดแทนเกลือก็สงผลใหอาหารมีรสขม 
และรสโลหะ จากการศึกษา พบวา ปจจุบันสารที่สามารถชวยลด 
ความขมในอาหารมีอยางนอย 20 ชนิด ที่สามารถนำมาใชรวม 
กับเกลือทดแทน (KCl) การใชเครื่องเทศและสมุนไพรเพื่อ 
ปรับปรุงกลิ่นและรสชาติของอาหารที่มีเกลือต่ำก็สามารถนำมาใช 
เพื่อชวยแกไขปญหาดังกลาวไดเชนกัน ....
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อานตอหนา 17

     ปจจุบันน้ี อาหารไทยกำลังเปนท่ีนิยมท่ัวโลก แมวาอาหารไทย 

แชแข็งพรอมบริโภคสามารถหาซื้อไดในรานขายของชำเอเชีย 

ทั่วไป แตสินคาดังกลาวยังไมเปนที่แพรหลายในรานขายของชำ 

ทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา การสงออกอาหารไทยยอดนิยม 

เชน ผัดไทย และตมขาไก ท้ังท่ี รูปแบบอาหารปกติและอาหารท่ีมี 

ปริมาณเกลือต่ำจะชวยสนับสนุนการแขงขันทางธุรกิจของ 

ประเทศไทยในระยะยาว

          ในป พ.ศ. 2552 ผมไดรับการสนับสนุนจากกระทรวง 

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ใหจัดการประชุมเชิงวิชาการเก่ียวกับ 

การใชสารทดแทนเกลือในประเทศไทย ซึ่งการประชุมดังกลาวได 

รับ ความสนใจเปนอยางมาก ในปนี ้ สำนักงานที่ปรึกษาดาน 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Office of Science and Technology 

หรือ OSTC) ไดมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงสมาคมนักวิชาชีพ 

ไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals 

in America and Canada หรือ ATPAC) กลุม Agro-Industry 

Team กับหนวยงานตางๆ ที ่เกี ่ยวของในประเทศไทย เชน 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (TISTR)   

กรมวิทยาศาสตรบริการ (DSS) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อ 

ตอยอดโครงการสารทดแทนเกลือตอไป 

ทามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมในปจจุบัน อาจารยคิดวาทิศทางการพัฒนาของ 

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร (Agro- and food-Industry) 

ในอนาคตจะเปนไปในทิศทางใด? และมีเทคโนโลยีใดที่สามารถ 

นำไปประยุกตใชประโยชนตอไปในประเทศไทย

       คำวา “Agro” มาจากคำวา “agros” ในภาษากรีก ซึ ่ง 

หมายถึง ทุงนา หรืออีกนัยหน่ึง หมายถึง “เกษตรกรรม” ในหลาย 

ประเทศท่ีมีรายไดเฉล่ียระดับต่ำถึงกลาง (หมายรวมถึงประเทศไทย) 

รายไดสวนใหญของประชากรที่ยากจนในเขตชนบทมาจากการ

เกษตรกรรม แมวาความเจริญจะขยายตัวมากข้ึน แตชุมชนชนบท 

และความยากจนก็ยังคงเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ การพัฒนาอุตสาหกรรม 

การเกษตรและระบบปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวจะชวยเพิ่มราย

ไดใหแกชุมชนชนบท โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมทาง 

อาหารเกษตรและการเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑแปรรูปทางการเกษตร 

การแปรรูปอาหารชวยเพิ่มมูลคาใหแกสินคามากกวาผลิตภัณฑ 

เกษตรที่ยังไมผานการแปรรูป และยังเปนแนวทางการสรางรายได 

ใหแกชุมชน  ชวยลดความยากจน  และสรางการเติบโตแบบยั่งยืน 

และปลอดภัยของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย

     อน่ึง ความตองการในอาหารทองถ่ิน เชน อาหารไทย อาหารอินเดีย 

และอาหารจีน มีเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก การสงออกอาหารแปรรูปและ 

ผลิตภัณฑ เกษตรจากประเทศไทยมีการขยายตัวอยางตอเนื่องเพื่อ 

ใหธุรกิจสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค และเติบโต 

อยางตอเนื่อง เกษตรกร ผูผลิต และผูแปรรูปอาหารจำเปนที่จะ 

ติดตาม ความกาวหนาของเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ ความตองการของ 

ผูบริโภค แนวโนมการบริโภค และกฎหมายควบคุมตางๆ อยางสม่ำเสมอ  

กฎหมายขอบังคับ ความรูที่เกี่ยวของกับผูบริโภคและเทคโนโลยี 

ใหมมีความสำคัญอยางมากตอการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรใน

ประเทศไทย โดยปจจัยและเทคโนโลยีที่จะกลาวถึงดังตอไปนี้ลวน 

มีผลกระทบตออุตสากรรมเกษตรในอนาคตอันใกลปจจัยแรกไดแก

     กฎระเบียบความปลอดภัยดานอาหารมาตรฐานอาหารกลางถูก 

กำหนดขึ้นเพื่อใหผูบริโภคสามารถมั่นใจไดวาผลิตภัณฑอาหารที่ 

ตนซ้ือน้ันไดมาตรฐาน ปลอดภัย และมีราคาท่ีสมเหตุผล นอกจากน้ี 

มาตรฐานกลางยังชวยสงเสริมใหรัฐบาลและอุตสาหกรรมอาหารมี

อำนาจในการตอรองกับประเทศอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการคาระหวาง 

ประเทศ กฎระเบียบที ่เกี ่ยวของกับอาหารมีการเปลี ่ยนแปลง 

อยูเสมอ หนวยงานตางๆ ภายใตกระทรวงเกษตรของประเทศ 

สหรัฐอเมริกา เชน  Food Safety and Inspection Service (FSIS)
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ท่ีผลิตอาหาร บริษัทท่ีสงตอหรือรับแปรรูปอาหารอินทรียจะตองไดรับ 

การรับรองเชนกัน  ประเด็นที่อาจจะชะลอการเติบโตของตลาด 

อาหารอินทรียคือการขาดแคลนฟารมหรือแหลงผลิตท่ีไดมาตรฐาน 

ขอกำหนดดังกลาว แนวทางการแกปญหาโดยการยายกำลังผลิตไปยัง 

ประเทศที่มีพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสมกับอาหารอินทรีย เชน 

ประเทศไทย สามารถชวยลดคาใชจายใหแกบริษัทผูผลิต อยางไรก็ตาม 

ประเด็นท่ีควรคำนึงคือ ความปลอดภัย การเก็บรักษา และสภาวะ 

การขนสงจะตองถูกจัดทำอยางถูกวิธี

           พรีไบโอติก (Prebiotics) และโพรไบโอติก (Probiotics) 

พรีไบโอติก คืออาหารจุลินทรียท่ีไมถูกยอยในทางเดินอาหารสวนบน 

ชวยสงเสริมการเติบโตของจุลินทรียบางชนิดท่ีลำไสใหญ ซ่ึงจะกอ 

ใหเกิดผลดีตอสุขภาพ โพรไบโอติก คือ จุลินทรียท่ีมีชีวิต เม่ือรางกาย 

ไดรับจุลินทรียชนิดนี้ในจำนวนที่มากพอ ก็จะกอใหเกิดประโยชน 

ตอผู บริโภค ในชวงทศวรรษที่ผานมามีผลิตภัณฑอาหารของ 

ประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวนมากท่ีมีการเติมจุลินทรียโพรไบโอติก 

ลงในอาหาร โดยประเภทอาหารสวนใหญจะเปนอาหารที่มีสวน 

ผสม หลักคือนม ท้ังน้ี การใสโพรไบโอติกสในอาหารประเภทอ่ืนๆ 

ก็ยังเปนที่สนใจและกำลังไดรับการพัฒนาอยูในปจจุบันนี้ 

        โภชนพันธุศาสตร (Nutrigenomics) เปนการศึกษาผลของ

สารอาหารที ่มีตอพันธุกรรม ซึ ่งความรู นี ้สามารถนำไปใชใน 

การพัฒนา อาหารใหมีคุณสมบัติในการปองกันและรักษาโรค 

สิ่งตางๆ ที่เราใสเขามาในรางกาย ไมวาจะอยูในรูปของอาหาร 

แรธาตุ สารอาหาร และยา ลวนแตจะมีผลตอพันธุกรรมของเรา 

ซ่ึงจะสงผลตอสุขภาพท่ีดีหรือความเจ็บปวยของรางกาย โมเลกุล 

หรืออนุภาคท่ีอยูในส่ิงแวดลอมท่ีสามารถสงผลตอการแสดงออกข

องพันธุกรรม เรียกวา Quinks เชน โปรตีน แรธาตุ ไขมัน 

และคารโบไฮเดรต พฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกตางจะทำใหเกิดรูปแบบ 

Quink ท่ีแตกตางในแตละบุคคล ซ่ึงตรงกับคำกลาวท่ีวา “We 

are what we eat” โภชนพันธุศาสตรกำลังไดรับความนิยมใน 

อุสาหกรรมอาหารในขณะน้ีเชนกัน   

ในความคิดเห็นของอาจารย  ในปจจุบันน้ี  มีปจจัยใดท่ีเปนโอกาส 

และอุปสรรคของอุสาหกรรมสินคาอาหารจากประเทศไทยเพื่อ

เติบโตและขยายตัวมากข้ึนในตลาดโลก? และมีขอแนะนำสำหรับ 

ประเทศไทยอยางไร? 

      ตามที่ไดกลาวไปในเบื้องตน อาหารไทยกำลังเปนที่นิยมใน

หลายๆ ประเทศท่ัวโลก ในประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็มีอาหารไทย 

และขนมไทยปรุงสำเร็จแชแข็งจำหนายในรานขายของชำเอเชีย 

หลายๆ แหง แตพบวายังไมเปนท่ีแพรหลายในรานขายของชำใหญๆ  

อื่นๆ ซึ่งตรงนี้เปนโอกาสที่ดีสำหรับการสงออกอาหารไทยและ 

ขนมไทยทั้งในสูตรปกติและสูตรอาหารธาตุโซเดียมต่ำ โดยเฉพาะ 

ในตลาดของสหรัฐฯ และยุโรป สวนอุปสรรคคือคูแขงทางการคา 

ที่พยายามจะ ลอกเลียนสินคาประเภทนี้  เชน ประเทศจีน ซึ่งเปน 

คูแขงสำคัญในตลาดการสงออก เหตุผลคือ แมวาผลิตภัณฑอาหาร 

ของจีนอาจจะมีคุณภาพท่ีดอยกวาแตก็มีราคาท่ีนาดึงดูดใจมากกวา

       อยางไรก็ตาม ความสำเร็จในการนำผลิตภัณฑใหมสูตลาดลวน 

ข้ึนอยูกับผูบริโภคเปนตัวแปรหลัก   ผมในฐานะนักวิทยาศาสตรประสาท 

สัมผัสเห็นวา การสรางความมั่นใจระหวางผูผลิตและผูบริโภคนั้น 

สินคาจะตองสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค และมีราคา 

ที่เหมาะสม  การสื่อสารถึงประโยชนของผลิตภัณฑจะตองทำอยาง 

ถูกวิธีและสื่อไปยังกลุมเปาหมายที่ถูกตอง  อีกทั้ง สินคาจะตองถูก 

จัดสงในสภาพท่ีไดแจงไวในเบ้ืองตน คุณภาพของผลิตภัณฑหมายถึง 

รสชาติที่ถูกปาก มีประโยชนตอสุขภาพ มีระยะเวลาในการจัดเก็บ 

ที่สมเหตุสมผล และมีความปลอดภัยตอผูบริโภค ซึ่งที่ผานมา 

ผลิตภัณฑจากประเทศไทยบางอยางถูกหามนำเขาเนื่องจากมีสาร 

เคมีและสิ่งปนเปอน ที่จริงแลวปญหานี้เปนปญหาที่หลีกเลี่ยงได

      จากความคิดเห็นของ ดร. วิฑูรยฯ ทำใหเราไดทราบวา ทุกวันนี้ 

วิทยาศาสตรการอาหารและเทคโนโลยีอาหารไดมีการพัฒนา 

และมีสิ่งใหมๆ เกิดขึ้น หลายอยาง โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่กำลัง 

เปนที่สนใจในขณะนี้ คือ การใชสารทดแทนเกลือเพื่อลดปริมาณ 

ธาตุโซเดียมในอาหาร    หากหนวยงานธุรกิจและบริษัทผูผลิตมี 

ความใสใจที่จะติดตามศึกษา และนำองคความรูไปประยุกตใช 

ตอไป  ความสำเร็จในตลาดผลิตภัณฑอาหาร และตลาดสงออก 

ผล ิตภ ัณฑอาหารระด ับโลกก ็อย ู  ไม  ไกลเก ินความสามารถ  

สำนักงานที่ปรึกษาฯ ขอขอบพระคุณ ดร. วิฑูรยฯ ที่แบงปน 

ความรูและขอแนะนำที่นาสนใจมากมายใหแกทีมงานและผูอาน ณ 

ท่ีน้ีหากทานผูอานสนใจและตองการ ขอมูลเพ่ิมเติมของดร. วิฑูรยฯ 

สามารถติดตามไดที่เว็บไซต ดังนี้ http://www.lsuagcenter. 

com/en/communications/authors/wprinyawiwatkul.htm 
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อานตอหนา 18

        U.N. Department of Health and Human services 

(HHS) และ U.S. Food and Drug Administration (FDA) 

มีการแกไข ยกเลิก และสรางมาตรฐานใหมๆ  ออกมาอยูตลอดเวลา 

ซึ่งจะสงผลกระทบตอระบบควบคุมมาตรฐานอาหารของประเทศ

ไทย หากไมใหความใสใจหรือแกไขใหทันตลาดโลก

         ผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ ไดมีความตองการสูงขึ้นโดย 

เฉพาะในชวงทศวรรษท่ีผานมา หลักฐานทางวิทยาศาสตรเพ่ือยืนยัน 

ประโยชนของบรรดาอาหารเพื่อสุขภาพ เปนปจจัยหนึ่งที่ชวย 

สนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพใหเติบโตใน 

อนาคต  แมวาในปจจุบันนี้ยังไมมีคำจำกัดความที่ชัดเจนสำหรับ

ผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ  แต FDA ไดกำหนดประเภทของ 

ผลิตภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพไวดังน้ี อาหารท่ัวไป (conventional 

foods) วัตถุเจือปนอาหาร (food additives) ผลิตภัณฑอาหาร 

เสริม (dietary supplements) และอาหารทางการแพทย 

(Medical foods)  อยางไรก็ตามความตองการผลิตภัณฑอาหาร 

ในกลุมนี้ ยังมีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในกลุมอาหาร 

สุขภาพสำหรับเด็ก เม่ือพูดถึงโอกาสของประเทศไทย อาจกลาววา 

สมุนไพรและเคร่ืองเทศไทยเปนท่ียอมรับวามีสวนชวยในการบำรุง 

สุขภาพและการรักษาโรค ดังน้ัน จากคุณสมบัติดังกลาวของสมุนไพร 

จึงกลายมาเปนโอกาสท่ีดีของผูผลิตและนักการตลาด หากสามารถ 

ผลิตอาหารที่มีรสชาติอรอยและกอใหเกิดประโยชนแกรางกายได

     ผลิตภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพไดมีความตองการสูงข้ึนโดยเฉพาะ 

ในชวงทศวรรษที่ผานมา หลักฐานทางวิทยาศาสตร เพื่อยืนยัน 

ประโยชนของบรรดาอาหารเพ่ือสุขภาพ 

เปนปจจัยหนึ่งที่ชวยสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑอาหารเพื่อ 

สุขภาพใหเติบโตในอนาคต  แมวาในปจจุบันน้ียังไมมีคำจำกัดความ 

ที่ชัดเจนสำหรับผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ  แต FDA ไดกำหนด 

ประเภทของผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพไวดังนี ้ อาหารทั่วไป 

(conventional foods) วัตถุเจือปนอาหาร (food additives) 

ผลิตภัณฑอาหารเสริม (dietary supplements) และอาหารทาง 

การแพทย (Medical foods)  อยางไรก็ตามความตองการผลิตภัณฑ 

อาหารในกลุมน้ี ยังมีการเติบโตอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะในกลุมอาหาร 

สุขภาพสำหรับเด็ก เมื่อพูดถึงโอกาสของประเทศไทย อาจกลาววา 

สมุนไพรและเครื่องเทศไทยเปนที่ยอมรับวามีสวนชวยในการบำรุง

สุขภาพและการรักษาโรค ดังน้ัน จากคุณสมบัติดังกลาวของสมุนไพร 

จึงกลายมาเปนโอกาสที่ดีของผูผลิตและนักการตลาด หากสามารถ 

ผลิตอาหารที่มีรสชาติอรอยและกอใหเกิดประโยชนแกรางกายได

         อาหารฟาสตฟูด (Fast Foods) เปนอาหารท่ีถูกพัฒนาข้ึนให 

สอดคลองกับ พฤติกรรมการบริโภคท่ีตองแขงกับเวลา ผลิตภัณฑใน 

กลุมน้ี ท่ีเนนเปาหมายสำหรับผูบริโภควัยเด็กมีแนวโนนขยายตัวข้ึน 

อยางมาก และอัตราการเพ่ิมข้ึนของโรคอวนในเด็กก็มีมากข้ึนเชนกัน 

ทำใหหลายๆ ฝายเห็นดวยกับการเพิ่มอาหารเพื่อสุขภาพ เชน 

มีเมนูที่เนนในสวนประกอบหลักที่เปนผักและผลไม สำหรับเมนู 

อาหารเรงดวนสำหรับเด็ก ปญหาตอไปที่รานอาหารแบบเรงดวน 

จะตอง ตระหนักถึงคืออะไร? เมื่อทศวรรษที่ผานมา ผูคนตระหนัก 

ถึงอันตรายของ ไขมันอันตราย (Trans-fat) ทำใหผูบริโภคหันมาให 

ความสนใจกับอาหารไขมันต่ำ อาหารที่มีน้ำตาลต่ำ และอาหารที่มี 

กากใยสูง  กระแสความสนใจลาสุดคือ อาหารที่มีธาตุโซเดียมต่ำ 

และส่ิงตอไปท่ีจะท่ีผูเช่ียวชาญจะพูดถึงในอนาคต นอกจากปจจัยดาน 

สุขภาพ ความสมดุล ความหลากหลาย และทางเลือกของผูบริโภค 

เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ถูกกลาวถึง

         อาหารอินทรีย (Organic Foods) เปนอาหารทางเลือกหน่ึง 

ที่กำลังไดรับความนิยมอยูในขณะนี้ ตามมาตรฐานของ FDA 

อาหารอินทรีย หมายถึง อาหารท่ีผานกระบวนการผลิตท่ีปราศจาก 

การใชยาฆาแมลง ปุยที ่ทำจากสารเคมีหรือมูลสัตว ฮอรโมน 

การตัดตอพันธุกรรม และการฉายแสง กอนที่จะมีการติดฉลาก 

สินคา วาเปนอาหารอินทรีย รัฐบาลจะตองเขาไปตรวจสอบฟารม 
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 Google ไดเปดเผยขอมูลทางสถิติเร่ืองการถูกรองเรียนจากรัฐบาลในการแบนส่ือออนไลนท่ีเขามาใชบริการ Google และจำนวน 
ท่ี Google ยอมทำตามคำเรียกรอง 

 เจาหนาท่ีชาวอังกฤษรูสึกเสียใจตอท่ีมาการโฆษณาเชิญชวนมากกวา 93,000 แหงบนเว็บไซต ท่ีทำใหคนจำนวนมากคลิกเขาไปยัง 
เว็บไซตท่ีทำเลียนแบบหนวยงานรัฐบาล ในขณะเดียวกันไดมีกลุมแกนนำคนไทยไดรองเรียนเก่ียวกับเว็บไซต Youtube ท่ีโพสตคลิปวีดีโอจำนวน 
43 คลิปท่ีลบหลูหรือวิพากษวิจารณเก่ียวกับกษัตริย สวนศาลในประเทศอารเจนตินาไดออกมาตอตานการนำส่ิงท่ีกอใหเกิดความเส่ือมเสียตอ 
บุคคลข้ึนภายใน Web Searches
 
 รายงานของ Google’s transparency มีขอมูลคราวๆ ท่ีเเสดงความถ่ีในรองขอจากภาครัฐใหระงับการเผยแพรขอมูลบางสวน 
ของบริษัทตางๆ เพ่ือปองกันไมใหมีการเขาถึงขอมูลท่ีไมเหมาะสมภายในประเทศ จากภาพประกอบจะเห็นวา สีดำแสดงถึงสัดสวนของการรองขอ 
ใหมีการบล็อกขอมูล และสีเทาแสดงถึงสัดสวนท่ีไมถูกบล็อก ท้ังน้ี Google จะไมบล็อกขอมูลตามท่ีถูกรองเรียนสำหรับขอมูลท่ีมีเน้ือหา 
กวางหรือคลุมเครือเกินไป และ มักจะทำดำเนินการบล็อคขอมูลคำส่ังของศาลมากกวาคำขอรองจากหนวยงานภาครัฐ 

 ในประเทศบราซิล มีจำนวนเร่ืองรองเรียนมากท่ีสุด เน่ืองจากมีผูนิยมใช Social Media ของ Google ท่ีช่ือวา Orkut เปนจำนวนมาก 
เเต ในประเทศจีนไมไดมีจำนวนการรองเรียนเลย นับแตท่ี Google ยกเลิกการเซ็นเซอรขอมูลสำหรับเมือง Beijing ในชวงคร่ึงปแรกของป        
ค.ศ. 2010 ทำใหประเทศจีนเขามาควบคุมโดยการใชไฟรรวอลล (Firewall) เอง     

ท่ีมาและภาพประกอบ: Technology Review, December 2011




