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สารจากประธานสำนักวิทยาศาสตร 

เรียน ทานผูอานและผูสนใจ 

กอนอื่นใดในนามของ ประธานสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ขอแสดงความยินดีและเปน

เกียรติในการเปดตัวจุลสารสำนักวิทยาศาสตรฉบับแรกนี้ ตองขอขอบคุณราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก และ

บรรณาธิการ ที่ไดชวยกันใหความคิดเห็น เสนอแนะ ผลักดัน และปรับปรุงใหจุลสารสำนักวิทยาศาสตรนี้

สามารถปรากฏเปนรูปธรรมและมีฉบับตอมาไปไดอยางตอเนื่อง ตามพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา  

พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๖ ท่ีกำหนดให “ราชบัณฑิตยสภาเปนสถานที่บำรุงสรรพวิชา ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมี

วัตถุประสงคท่ีจะคนควาและวิจัยเพ่ือเผยแพรสงเสริม แลกเปล่ียนความรูพัฒนา อนุรักษและใหบริการทาง

วิชาการ ใหเปนคุณประโยชนแกประเทศและประชาชน” โดยท่ีทางสำนักวิทยาศาสตรมีกิจกรรมทางวิชาการ

ที่เนนในการคนควา วิจัย บํารุง และสรางสรรคสรรพวิชาในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตาม

อำนาจและหนาท่ีในพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๘ (๑), (๒) และ (๕) ดวยภารกิจอัน

สำคัญนี้และเพ่ือเปนการเผยแพรความรูท่ีราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกของสำนักวิทยาศาสตรไดพัฒนาข้ึนใหเปน

ประโยชนแกประเทศและประชาชนในวงกวาง สำนักวิทยาศาสตรจึงมีมติใหจัดทำจุลสารสำนักวิทยาศาสตรข้ึน 

จุลสารนี้มุงหมายใหเปนวารสารท่ีมีบทความขนาดสั้นทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 

ซึ่งมีเนื ้อหาที่ทันสมัย มีความรูที ่เปนประโยชนแกประชาชนโดยทั่วไป โดยท่ีผูอานเขาใจในเนื้อหาไดงาย 

สามารถเปนแหลงอางอิงทางวิชาการได และเพื่อใหประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงโดยงาย จึงไดจัดทำเปนจุล

สารแบบ e-journal ที ่นำเสนอบน web site ของสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ในจุลสารฉบับ

ปฐมฤกษมีบทความที่นาสนใจและเปนประโยชนจำนวน ๖ เรื่อง โดยมี ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สายชล   

เกตุษา ราชบัณฑิต และ ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน ราชบัณฑิต เปนบรรณาธิการประจำ

ฉบับนี ้

สำนักวิทยาศาสตรประกอบดวยประเภทวิชาหลัก ๖ ประเภทวิชาคือ ประเภทวิชา วิศวกรรมศาสตร  

เทคโนโลยี วิทยาศาสตรธรรมชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรและสัตวแพทย แพทยศาสตรและ

ทันตแพทยศาสตร และวิทยาศาสตรสุขภาพ  เพื่อตอบสนองตามพันธกิจที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติราช

บัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักวิทยาศาสตรจึงมีกิจกรรมทางวิชาการอยูหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นที่มาของ

เนื ้อหาของบทความในจุลสารนี ้ จึงมีความหลากหลายซึ่งอาจเปนความรู ที ่เปนบทความผลงานจากการ

คนควาวิจัยของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก หรือเปนบทความที่ไดจากการเรียบเรียงมาจากการบรรยายทาง

วิชาการในสำนักวิทยาศาสตร หรือบทความวิชาการที่เปนการรวบรวมจากการเสวนาหรือการประชุมทาง

วิชาการ และบทความวิชาการที่รวบรวมจากการประชุมทางวิชาการของโครงการอาศรมความคิดของสำนัก

วิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา หวังเปนอยางยิ่งวาความรูท่ีเรียบเรียงมานำเสนอในจุลสารสำนักวิทยาศาสตรนี้ 

จะเปนประโยชนแกทานผูอานและประชาชนท่ัวไปไดไมมากก็นอย โดยท่ีทานผูอานอาจขอขอมูลหรือขอความรู

เพ่ิมเติมจากราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกผูเขียนบทความได 

                           ศาสตราจารย ดร.วัลลภ  สุระกำพลธร ราชบัณฑิต 

ประธานสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา 

  



๑ 

ทำไม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๙ 

จึงทรงเร่ือง ดิน ตลอดพระชนมายุของพระองค 

สันทัด  โรจนสุนทร 

ราชบัณฑติ สาขาวิชาปฐพีวิทยา ประเภทวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรและสตัวแพทยศาสตร 

สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา, santhadr@hotmail.com  

บทนำ 

ปจจัยท่ีทำใหพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ทรงเรื่องดินก็คือ 

๑. พระองคเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพ้ืนท่ีตาง ๆ 

๒. ประชาชนรักพระองคอยางแทจริง 

๓. เขาเฝาทูลละอองธลุีพระบาทพระองคไดอยางใกลชิด ไมมีพิธีการ 

๔. ทุกครั้งท่ีเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ชาวบานหวังวาพระองคจะทรงแกปญหาในพ้ืนท่ีไดเสมอ 

เม่ือเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเย่ียมราษฎรในพ้ืนท่ีตาง ๆ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพบวา 

ดิน เปนที่ทำกินของราษฎร ไมวาจะเสด็จพระราชดำเนินไปท่ีใด เหนือ ใต ตะวันออก ตะวันตก ลวนแตใชดิน

เพ่ือทำมาหากินท้ังสิ้น ถาพ้ืนท่ีใดมีท่ีลุมมีน้ำขังไดจะใชปลูกขาวแทบท้ังนั้น เพราะขาวเปนอาหารหลักของชาว

ไทย ที ่สำคัญที ่สุด พระองคเคยมีรับสั ่งวา “ซึ่งแมคงสอนเรา และมีจุดมุ งหมายใหเราติดดิน และมี

จุดมุงหมายใหเราทำงานกับประชาชน” พระราชดำรัสนี้ ปรากฏในหนังสือเรื่อง “แมอยากใหเธออยูกับดิน” 

เพื่อเปนอนุสรณบอกถึงพระปรีชาสามารถทางดานดินของพระองค ขณะที่นำคณะบุคคลซึ่งประกอบดวย

ตัวแทนจากสมาพันธสมาคมดินโลก ตัวแทนจากสมาคมดินและปุ ยแหงประเทศไทย ตัวแทนจากมูลนิธิ

วิทยาศาสตรการเกษตร และตัวแทนจากกรมพัฒนาท่ีดิน เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทเม่ือวันท่ี ๑๖ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อทูลเกลาทูลกระหมอมถวายรางวัลจากสมาพันธสมาคมดินโลก นักวิทยาศาสตรดินเพ่ือ

มนุษยธรรม ที่เปนรางวัลแรกและรางวัลเดียวที่สมาพันธมอบแกบุคคลหรือหนวยงาน ท้ังยังขอใหวันที่ ๕ 

ธันวาคม ซึ่งเปนวันคลายวันพระบรมราชสมภพใหเปน วันดินโลก ไดมีการเฉลิมฉลองเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชดำเนินไปทรงเปนประธาน และทรงลงพระนามาภิไธยไวเพ่ือเปนสัญลักษณสำหรับงานวันดินโลกดวย 

ประชาชนรักพระองคอยางแทจริง 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเปนพระมหา 

กษัตริยพระองคเดียวท่ีทรงงานเก่ียวกับดินใหกับประชาชน และการทรงงานของพระองคอยางแทจริงทำใหเกิด



๒ 

พระสหายมากหนาหลายตา พระสหายเหลานี้ลวนแตรักน้ำพระราชหฤทัยที่พระองคพระราชทานในโอกาส 

ตาง ๆ กัน ตัวอยางเชน 

 เปาะเตง หรือ เปาะเด็ง ชาวสวนอายุ ๗๐ ป (เสียชีวิตเม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขณะมีอายุ ๙๕ ป)  เปนพระ

สหายจากภาคใต จากตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี เคยพายเรือนำเสด็จเพ่ือกราบบังคมทูล

รายงานการสรางอาคารก้ันน้ำคลองน้ำจืด บานทุงเค็จ ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี และเคย

มากรุงเทพฯ เพ่ือเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทในฐานะพระสหายของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๙ 

          เมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปภาคเหนือไดพบกับพระสหาย ลุงพะโย แหงอำเภอจอมทอง จังหวัด

เชียงใหม ซึ ่งเปนผู เตรียมกาแฟอะราบิกาไวร ับเสด็จ ปรากฏวา พระองคตองทรงพระดำเนินเพื ่อไป

ทอดพระเนตรตนกาแฟของลุงพะโย ตามทางที่ลาดชันไปหลายกิโลเมตร หลังจากที่ทรงพิจารณาโดยละเอียด

แล วจ ึ งร ับส ั ่ ง ใหหน วยส  ง เสร ิมดำเน ินการ การท ี ่พระบาทสมเด ็จพระเจ  าอย ู ห ัวร ัชกาลท ี ่  ๙  

มีพระราชหฤทัยแนวแนวาเปนเรื่องท่ีดีแนนอน จึงไดทรงพระดำเนินเพ่ือทอดพระเนตรกาแฟตนนั้น เพ่ือใหแน

พระราชหฤทัยวา  กาแฟตนนั้นสำคัญเพียงใด ปจจุบันกาแฟอะราบิกาไดรับการสงเสริมใหเปนพืชหลักของ

โครงการหลวง  

          รายตอมาเปนลูกสาวของฮัจยีซบ อดีตโตะอิหมามแหงหวยทรายใต ผูขออนุญาตขึ้นทะเบียนมัสยิด

ใหแกหวยทรายใต ไดเคยกลาวไววา “จริง ๆ แลวในหลวงทานไมตองทำก็ได พวกเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

ทานอยูสบาย ๆ ก็ได พระองคทานตองมาเหนื่อย มาทดลองทำ ทีแรกก็คงไมเหนื่อยเทาไรหรอก พอทำแลวมัน

เหนื่อย เรานึกถึงในหลวง พระองคทานคงเหน็ดเหนื่อยมาก ๆ เลย ไหนจะตองเยี่ยมราษฎรไปใหกำลังใจ

ราษฎรในที่ตาง ๆ และตองทำเปนตัวอยาง อยางเขาใจ ทำ ทำ ทำ จนไดผล” แสดงวาเพราะประชาชนรัก

พระองคอยางแทจริงดังท่ีกลาวมา  

เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทพระองคไดอยางใกลชิด ไมมีพิธีการ 

การเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวถือเปนเรื่องสำคัญ แมวาโดยปรกติ 

ผู เฝาทูลละอองธุลีพระบาทตองแตงกายอยางเปนทางการ เชน การเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อรับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ แตก็มีการแตงกายอยางไมเปนทางการ เชน ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม

ราษฎรหรือทรงตรวจเยี่ยมในพื้นที่ตางจังหวัด บางครั้งผูเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทบางคนก็แตงกายอยาง

ลำลอง เชน เกษตรกรนุงผาขาวมา  ไมใสเสื้อ เพ่ือกราบบังคมทูลตอบท่ีพระองครับสั่งถาม 

ทุกครั้งท่ีมีการเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ชาวบานหวังวาพระองคจะทรงแกปญหาในพ้ืนท่ีไดเสมอ  

ปญหาสวนใหญเก่ียวของกับดินเสื่อมโทรม เสื่อมโทรมเพราะการปลูกพืชซ้ำ ๆ กัน เชน ปลูกสับปะรด

หรือปลูกมันสำปะหลังอยางตอเนื่อง ทำใหดินเสื่อมโทรม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ รับสั่งวา 

เราเอา (ธาตุอาหารจากดิน) ไปเทาไรตองกลับคืนไปเทานั้น ดังนั้นจึงเริ่มมีกระบวนการแกไขโดยใชหวยฮอง

ไครเปนตัวแทน ซึ่งเปนเสมือนตนน้ำ ลำธาร และถือวาเปนที่สูง (เชียงใหมมีระดับความสูง ๓๐๐ กวาเมตร 

เหนือกวากรุงเทพฯ) พระองคทรงวิเคราะหวา ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด



๓ 

เชียงใหม มีพ้ืนท่ีเปนหินกรวด และดินลูกรัง แหงแลง ตนเหตุของปญหาคือ มีการตัดไม และในหนาฝนมีการชะ

ลางของหนาดินตอเนื ่องจนเหลือแตหินกรวดและดินลูกรัง แผนการแกไขในพื ้นที ่โดยรอบท่ีพระองค

พระราชทานไว คือ 

ก) การสรางระบบน้ำของหวยฮองไคร พื้นที่รองหวยตาง ๆ ของหวยฮองไครที ่แหงตองชวยสราง 

อางเก็บน้ำและฝาย เพ่ือใหความชุมชื้นแกดินในพ้ืนท่ี 

ข) มีการผันน้ำจากหวยแมสายมาเก็บไวในอางเล็ก ๆ ที่ไดสรางลดหลั่นกันลงมาจากยอดของพื้นท่ี

จนถึงอางน้ำหวยฮองไคร โดยมีฝายชะลอน้ำ (check dam) เปนระยะ ๆ ตลอดการลดหลั่น เมื่อระบบน้ำเริ่ม

ทำงาน ตนไมท่ีถูกทำลายไปก็คอย ๆ ฟนกลับมาจนเปนปาสมบูรณโดยไมตองปลูกเพ่ิมมากนัก 

ค) เม่ือระบบน้ำเริ่มทำงาน จึงแบงพ้ืนท่ีพัฒนาเปนระยะ ๆ 

- สวนท่ีเปนท่ีสูงและเคยเปนปาสมบูรณ สงเสริมใหเปนปาไม 

- สวนท่ีน้ำลนตลอดเวลา สงเสริมใหมีฝายชะลอน้ำ  

- สวนท่ีเปนหวยแหงแตรับน้ำเปนครั้งคราว ใชฝายชะลอน้ำเพ่ือรองรับน้ำเม่ือมีมา 

- สวนท่ีเปนหวยแหง รอรับน้ำตามธรรมชาติอยางเดียว ไมตองทำฝายชะลอรอรับน้ำฝน 

- มีการปลูกตนไมเสริมบางแลวแตกรณี 

- ฟนฟูดิน ดินกรวด และดินลูกรัง 

- ปลูกหญาสำหรับเลี้ยงสัตวหรือปลูกพืชไร ถาทำไดแลวแตกรณี ถาทำการเกษตรไดก็ควรทำ 

- ท่ีใกลกับอางน้ำใหทำนา 

- ท่ีในอางใหเลี้ยงปลา โดยทำเปนสหกรณ 

- อาจใชหญาแฝกปองกันการชะลางควบคูกัน เพ่ือใหพ้ืนท่ีมีความสมบูรณเต็มท่ี 

เหลานี้เปนสวนหนึ่งของวิธีการท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตรพระราชทานไวเปนเวลากวา ๕-๑๐ ป เพื่อใหระบบสมบูรณเต็มที่ เปนวนเกษตร ประกอบดวยผัก 

สมุนไพร และอาหารสัตว เนื่องจากเปนแหลงท่ีมีการชะลางพังทลายของดิน จึงควรเสริมดวยพืชตระกูลถ่ัวและ

แฝกตามแนวระดับ เพื่อชวยยึดพื้นที่ไว  ทั้งนี้ เปนเสมือนตัวอยางที่เกษตรกรรับไปปฏบิัติเอง จึงจะเปนทฤษฎี

ใหมที่มีเศรษฐกิจพอเพียงอยูดวย เมื่อพระองคเสด็จสวรรคตไปแลว เราสมควรจะปฏิบัติตาม ไมวาโควิดจะมา

หรือไมก็ตาม เราคงยังอยูตอไป และนับเปนเรื่องที่นายินดีอยางยิ่งวา พระราชดำริขางตนจะไดรับการตอยอด 

โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบันอยางแนนอน 

  



๔ 

ปลานิล : ของขวัญล้ำคาจากพอ  

อุทัยรัตน  ณ นคร๑,๒  

๑ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
๒ ภาคีสมาชิก สาขาการประมง ประเภทวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรและสัตวแพทยศาสตร      

 สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา, ffisurn@ku.ac.th 

บทนำ 

ปลานิลเปนปลาที่สำคัญทางเศรษฐกิจสูงที่สุดสำหรับประเทศไทย มีผลผลิตตอปสูงเปนอันดับที่ ๕ ของ

โลก (๒๑๓,๘๗๒ ตัน คิดเปนมูลคาประมาณ ๙,๘๒๔ ลานบาท ขอมูล พ.ศ. ๒๕๖๒) รองจากสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน อินโดนีเซีย อียิปต และบราซิล ตามลำดับ ท้ัง ๆ ท่ีประเทศไทยมีพ้ืนท่ีนอยกวาประเทศท่ีกลาวมา

ขางตน ๒ ถึง ๑๐ เทา ตัวเลขนี้เนนใหเห็นความสำคัญของปลาชนิดนี้ไดอยางชัดเจน  

ปลานิลมีชื่อวิทยาศาสตรวา Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) เปนปลาพื้นเมืองของทวีป

แอฟริกา จัดอยูในครอบครัวเดียวกันกับปลาหมอเทศ แตเดิมนั้น ปลานิลมีชื่อสกุลวาทิลาเปย (Tilapia) แตใน

ภายหลัง ไดมีการจัดจำแนกใหม และเพราะปลานิลมีพฤติกรรมฟกไขโดยการอมไวในปาก ชื่อสามัญของปลา

นิล คือ ไนล ทิลาเปย (Nile tilapia) และเมื่อนำมาเลี้ยงในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดพระราชทานชื่อวา “ปลานิล” ซึ่งเปนชื่อที่มีความคลองจองกับ

ชื่อสามัญ และยังสะทอนลักษณะสีของตัวปลาซ่ึงมีสีคอนขางดำอีกดวย 

ปลานิลเขามาสูประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยมกุฎราชกุมารอากิฮิโตะ (ในภายหลังไดรับการสถาปนา

เปนสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ) ไดถวายลูกปลานิลจำนวน ๕๐ ตัว แดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา 

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ซึ่งตอมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดพระราชทานลูกปลาที่เกิดจากปลาที่ไดรับการถวาย แกกรมประมง

เพื่อขยายพันธุและเผยแพรใหเกษตรกรตอไป และโดยสวนพระองคไดทรงเลี้ยงลูกปลาอีกชุดหนึ่งไวในบอใน

พระราชวังสวนจิตรลดา เรียกวาปลานิลสายพันธุ “จิตรลดา” (ภาพท่ี ๑) 

แมคำวา “สายพันธุ” จะหมายถึงกลุมพันธุกรรมตาง ๆ ท่ีอยูระหวางการปรับปรุงพันธุ ในขณะท่ีปลานิล

สายพันธุจิตรลดามีการเลี้ยงตอเนื่องยาวนานโดยไมมีการปรับปรุงพันธุ แตเนื่องจากประชากรปลานี้มีลักษณะ

เฉพาะตัว และมีความสม่ำเสมอดานพันธุกรรมในระดับหนึ่ง ตลอดจนไดมีการนำไปใชเปนเชื้อพันธุกรรมเพ่ือ

ปรับปรุงพันธุในหลายโอกาส การใชคำวาสายพันธุกับปลานิลจิตรลดาจึงมีความเหมาะสม และอาจกลาวไดวา 

ปลานิลจิตรลดาเปนปลานิลสายพันธุแรกของไทย 
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๕ 

  

ภาพท่ี ๑ บอเลี้ยงปลานิลจิตรลดาในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน (ภาพซาย) และปลานิลจิตรลดา เพศเมีย  

(ตัวบน) และเพศผู (ตัวลาง) (ภาพขวา) (ภาพโดยความอนุเคราะหของ ดร.ศรีจรรยา  สุขมโนมนต) 

ความโดดเดนดานพันธุกรรมของปลานิลจิตรลดา 

ปลานิลจิตรลดามีความนาสนใจหลายประการ ในดานพันธุกรรมนั้น เนื่องจากประชากรเริ่มตนมีจำนวน

นอย (เพียง ๕๐ ตัว และตายไปจำนวนมากกอนจะไดขยายพันธุ) ทำใหนาสนใจวาจะมีการผสมเลือดชิดใน

ระดับสูง  จนทำใหเกิดความพิการและความเสื ่อมถอยทางพันธุกรรมอื ่น ๆ หรือไม จากการศึกษาดวย

เครื่องหมายพันธุกรรม (Sukmanomon et al., 2012) พบวา ระดับการผสมเลือดชิดยังมีคาไมสูงมาก และ

พบวา มีพันธุกรรมบริสุทธิ์เปนพันธุกรรมของปลานิลแท ๆ ไมมีการปนเปอนกับปลากลุมทิลาเปยชนิดอ่ืน ๆ ซ่ึง

เปนคุณสมบัติท่ีดีและหาไดยากในประชากรอ่ืน ๆ จึงขอขยายความในเรื่องนี้สักเล็กนอย 

ปลาในสกุลเดียวกับปลานิลผสมขามกันไดงายมาก ในประเทศไทยนั้นมีปลาสกุลนี้ที่กระจายแพรหลาย

ในแหลงน้ำตาง ๆ คือปลานิล และปลาหมอเทศ ปลา ๒ ชนิดนี้ผสมขามกันไปมา จนทำใหพันธุกรรมของ 

แตละชนิดไมบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์นี้สำคัญมาก เมื่อนำปลาเหลานี้ไปใชในการวิจัยตาง ๆ เชน การทำปลานิล

เพศผูลวน (ปลานิลตัวผูเจริญเติบโตเร็วกวาตัวเมียมาก) โดยการสรางปลาตัวผูท่ีมีโครโมโซมเพศผู ๒ แทง หรือ

ที่เรียกวา วายวาย-เมล (YY-male) หากปลาที่ใชเปนชนิดพันธุไมบริสุทธิ์ ระบบพันธุกรรมควบคุมเพศจะ

แปรเปลี่ยนไป ทำใหเทคโนโลยีนี้ไมไดผล ในทำนองเดียวกัน ในการผสมขามชนิดระหวางปลานิลกับปลาหมอ

เทศขางลาย (Oreochromis aureus) เพ่ือใหไดลูกตัวผูลวน แตถาพอแมพันธุมีพันธุกรรมไมบริสุทธิ์ ลูกก็จะไม

เปนตัวผูลวน 

ตัวอยางเหลานี้คงทำใหผูอานเขาใจถึงความสำคัญของความบริสุทธิ์ของชนิดพันธุมากขึ้น อยางไรก็ตาม 

หลายทานอาจจะสงสัยวา ทำไมจึงไมไปนำปลานิลจากแหลงน้ำธรรมชาติในทวีปแอฟริกามาใช เหตุผลก็คือ 

ปลาที่นำจากธรรมชาติโดยตรง ยังไมปรับตัวเขากับสภาพการเลี้ยง ทำใหอัตราการรอดตายต่ำ ไมคอยกิน

อาหาร จึงไมคอยโต การสรางไขและน้ำเชื้อไมดี และอาจมีขอเสียอื่น ๆ อีก จะตองนำมาเลี้ยงอยางนอย  

๒-๓ ชั่วอายุใหพันธุกรรมเปลี่ยนแปลงและเกิดการปรับตัวเสียกอน ดังนั้นจึงมีความจำเปนตองใชสายพันธุท่ี

เลี้ยงอยูในฟารมมานานแลวและมีความบริสุทธิ์  



๖ 

ความเปนชนิดพันธุบริสุทธิ์ของปลานิลจิตรลดา มีหลักฐานยืนยันดวยเครื่องหมายพันธุกรรม ซ่ึงในท่ีนี้ขอ

เวนไมกลาวถึงรายละเอียดของวิธีการ โดยผูสนใจอาจไปติดตามรายละเอียดไดจากเอกสารอางอิง แตจะขอนำ

ภาพผลการวิเคราะหมาแสดง ภาพท่ี ๒ ขางลางนี้เปนการจำแนกพันธุกรรมของปลานิลรายตัวดวยเครื่องหมาย

พันธุกรรม (Sukmanomon et al., 2012)  และแสดงผลเปนแทงสีเล็ก ๆ ตัวละแทง สีน้ำเงินในกรอบแดง 

เปนผลการวิเคราะหตัวอยางปลานิลสายพันธุจิตรลดาจำนวน ๕๐ ตัวอยาง ซึ่งจากขอจำกัดทำใหไมสามารถ

เห็นแทงสีแยกเปนแทง ๆ ได แตจะเห็นไดวา ปลาทุกตัวมีสีน้ำเงินท้ังหมด (สีอ่ืน ๆ สั้น ๆ ท่ีปรากฏดานลาง ไม

จัดเปนการปนเปอนเนื่องจากมีสัดสวนต่ำมาก โดยเฉพาะไมพบการปนเปอนจากสีเขียวซึ่งแทนพันธุกรรมปลา

หมอเทศเลย ในขณะที่ถาสังเกตดี ๆ จะเห็นปลาสายพันธุกิฟต (ON-GIFT; กลุมแถบสีชมพูที่ ๓ จากขวา)  

บางตัวมีการปนเปอน  

 

ภาพที่ ๒ กราฟกแสดงผลการจำแนกพันธุกรรมปลานิล และปลาสกุลเดียวกันอีก ๓ ชนิด (ON-PT, ON-UT, 

ON-PB = ปลานิลพันธุกิฟตจากศูนยทดสอบพันธุของกรมประมงจังหวัดปทุมธานี อุตรดิตถ และเพชรบุรี 

ตามลำดับ; ON-CP, ON-AY และ ON-AIT = ปลาที ่เล ี ้ยงเปนการคาในฟารมตาง ๆ; ON-CD = ปลานิล

จิตรลดา; ON-U, ON-I, ON-GIFT = ปลานิลจากประเทศยูกันดา สาธารณรัฐโกตดิวัวร และ สายพันธุกิฟต 

จากประเทศฟลิปปนส; OM-S = ปลาหมอเทศจากประเทศเซเนกัล และ OA-E = ปลาหมอเทศขางลายจาก

ประเทศอียิปต (Sukmanomon et al., 2012) 

จาก “จิตรลดา” สูปลานิลสายพันธุกิฟต  

นอกจากมีพันธุกรรมที่บริสุทธิ์แลว ปลานิลจิตรลดาเปนที่ยอมรับวามีผลผลิตอยูในเกณฑดี และปรับตัว

ตอสภาพแวดลอมตาง ๆ ไดดี จึงมีการนำไปใชเปนเชื้อพันธุกรรม ๑ ใน ๘ กลุมประชากร ในการสรางประชากร

เริ่มตน สำหรับการคัดเลือกเพื่อปรับปรุงพันธุปลานิลสายพันธุกิฟต (GIFT, Genetically Improved Farmed 

Tilapia) ซ่ึงเปนปลานิลท่ีผานการปรับปรุงพันธุเปนพันธุแรก (เริ่มโครงการเม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๓๑ และ

สำเร็จใน พ.ศ. ๒๕๔๐) (Eknath et al., 1993) ปลาพันธุดีนี้มีการเจริญเติบโตสูงกวาปลานิลดั้งเดิมถึงรอยละ 

๘๕ มีการนำปลานิลกิฟตไปเลี้ยงอยางแพรหลาย และทำใหปลานิลกลายเปนปลาสำคัญทางเศรษฐกิจอันดับ 

ตน ๆ ของโลกมาจนถึงปจจุบันนี้ 
  



๗ 

“ปลานิล” ของขวัญท่ีทรงคุณคานิรันดร 

นับแตวันแรกท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

พระราชทานปลานิลแกกรมประมงเพื่อขยายพันธุและเผยแพรใหเกษตรกร ไดกอใหเกิดการเลี้ยงปลานิลเปน

อาชีพทางเลือกอีกทางหนึ่ง การเลี้ยงปลานิลก็มีการพัฒนาขึ้นเปนลำดับ โดยในดานพันธุนั้น กรมประมงไดทำ

การปรับปรุงพันธุจากสายพันธุจิตรลดา (ที่มา : ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำอุตรดิตถ, ม.ป.ป.) ใหมี

การเจริญเติบโตดีข้ึน และใหชื่อวา “จิตรลดา ๑” ซ่ึงมีการเจริญเติบโตสูงข้ึนถึงรอยละ ๒๒ และยิ่งเม่ือไดมีการ

นำสายพันธุกิฟต เขามาเลี้ยงในชวงประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๗ การเลี้ยงปลานิลก็ยิ่งขยายตัวกวางขวางขึ้น การ

เลี้ยงปลานิลมีการพัฒนาแบบกาวกระโดดเมื่อมีการนำเทคโนโลยีการแปลงเพศโดยใชฮอรโมนมาผลิตปลานิล

เพศผูลวน ทำใหผลผลิตดีขึ้นหลายเทา เพราะปลาตัวผูโตดีกวาตัวเมีย นอกจากนั้นการเลี้ยงปลาเพศเดียวยัง

แกปญหาปลาออกลูกลนบอ การพัฒนาเหลานี้ทำใหการเลี้ยงปลานิลในประเทศไทยยิ่งขยายตัวเร็วขึ้น ในดาน

การปรับปรุงพันธุก็มีการพัฒนาทั้งโดยสวนราชการ เชน พันธุจิตรลดา ๓ ซึ่งเกิดจากการนำปลาพันธุกิฟต มา

ปรับปรุงพันธุตอเนื่องโดยกรมประมง รวมทั้งเอกชนรายใหญหลายรายไดทุมทุนปรับปรุงพันธุปลานิลของ

ตนเองขึ้น ทำใหเกษตรกรมีตัวเลือกที่หลากหลาย อยางไรก็ตามปลานิลจิตรลดาก็ยังเปนที่นิยมของเกษตรกร 

โดยเฉพาะผูเลี้ยงรายยอย  

ดวยสายพระเนตรอันกวางไกล และน้ำพระราชหฤทัยอันเปยมดวยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีตอพสกนิกร ไดทำใหคนไทยไดรูจัก

คุนเคยกับการเลี้ยงปลานิลเปนประเทศแรก ๆ ของโลก และในท่ีสุดไดพัฒนามาเปนอาชีพหลักท่ีนอกจากจะทำ

ใหคนไทยไดเขาถึงโปรตีนคุณภาพดีจากปลานิลอยางท่ัวถึงแลว ยังเปนอาชีพท่ีกอใหเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนท้ัง

ในระดับฐานราก ไปจนถึงการสงออกที่นำรายไดเขาประเทศ พระมหากรุณาธิคุณนี้จะสถิตสถาพรอยูในดวงใจ

ของพสกนิกรไทยทุกคนตราบนานเทานาน 
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๘ 

บทบาทของเทคโนโลยีการพิมพ ๓ มิติ–๔ มิติ สำหรับกระบวนการผลิตทาง

อุตสาหกรรมในอนาคต 

ปยะรัตน  ศิลปกรศุภวงศ๑ และ สุดา  เกียรติกำจรวงศ๒ 
๑ Kanagawa Institute of Technology, Kanagawa Prefecture, Japan  
๒ ราชบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีพอลเิมอร ประเภทวิชาเทคโนโลยี สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา,  

ksuda@chula.ac.th 

บทนำ 

กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมของโลกไดเปลี่ยนผานจากการใชแรงงานมาสูการปฏิวัติการผลิต

ในชวงศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ มีการใชเครื่องจักรในการเก็บเกี่ยวและปลูกพืชเพื่อการบริโภค อาจถือไดวาเปน

วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมเบื้องตนหรือครั้งที่ ๑ [https://courses.lumenlearning.com/boundless-

world history/chapter/ the-agricultural-revolution] ในชวง ค.ศ. ๑๗๖๐ ถึง ค.ศ. ๑๘๕๐ มีเครื่องทอ

เสนใยและทอผา การใชเครื่องจักรในการทอผา เปลี่ยนจากการผลิตเพื่อบริโภคแตนอยเปนการผลิตซ้ำจำนวน

มาก นับไดวาเปนการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั ้งที ่ ๒ [https://pro.europeana.eu/post/talking-about-

revolutions-from-the-industrial-to-the-digital 2021/11/10] สวนการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓ นี้ ถือไดวา 

เปนฐานรากของการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันคือ การปฏิรูปใหมีการจัดการแบบอัตโนมัติ ไดมีการกำเนิดของ

สมองกลหรือคอมพิวเตอรยุคแรก ๆ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสในกลางศตวรรษที่ ๑๘ ในดานการพิมพ ก็ไดถือ

กำเนิดมาตั้งแตการประดิษฐนวัตกรรมเครื่องพิมพ ชวงตนถึงกลางศตวรรษที่ ๑๘ ทำใหระบบการเผยแพร

ขาวสารและความรูของโลกไดปฏิวัติเปลี่ยนแปลงอยางจริงจังและกวางขวางเร็วขึ้น นับไดวา เปนการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมครั ้งที ่ ๓ [https://blog.thelabelprinters.com/brief-history-of-printing-presses-part-3 

the-industrial-revolution 2021/11/10] วิวัฒนาการการปฏิวัติอุตสาหกรรม ตั้งแต ค.ศ. ๑๙๘๐ เปนตนมา 

มีกำเนิดของคอมพิวเตอรตั้งโตะ ระบบไซเบอร พรอมการปรับปรุงระบบกายภาพที่มาสนับสนุนระบบไซเบอร

เหลานั้น เชน อีเมล อินเทอรเน็ตประสานสรรพสิ่ง (internet of things) เครือขายโทรคมนาคม ระบบ 4G-6G 

และอินเทอรเน็ตประสานรางกายมนุษยกับสุขภาพ (internet of body) และสรรพสิ่งอื่น ๆ ที่จะเกิดตามมา 

เชน metaverse หรือ การทำใหเกิดโลกเสมือนจริงในชีวิตประจำวันของมนุษย ฯลฯ ซึ่งไดถือวา การปฏิวัติ

ระบบตาง ๆ นานาเหลานี้ รวมทั้งการผลิตในระดับอุตสาหกรรมไดอุบัติขึ้นแลวในยุคการปฏิบัติการผลิตครั้งท่ี 

๔ ซึ่งเปนยุคปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางมหาศาลจากระบบแอนาล็อก (analog) มาสูโลกใหมใน

รูปแบบดิจิทัล (digital) ดวยรหัส 01 เชนนี้ นักเศรษฐศาสตรไดเรียกยุคนี้วา “disruptive era” พรอมกับคำวา 

“disruptive technology” ซึ่งหมายถึงเทคโนโลยีที่อำนวยการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอยางที่เคยผลิตมาเปน

กรรมวิธีการผลิตใหมในธุรกิจเกือบทุกดาน จากการอุบัติของโรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธใหม ๒๐๑๙ หรือ 

โรคโควิด-๑๙ ทำใหเกิด disruption technologies ในการครองชีพของชาวบานทั่วไป ใชชีวิตความเปนอยู

แบบใหม ที่เรียกวา ชีวิตวิถีใหม (new normal life) ซึ ่งนับไดวาเปนการ “disrupt” ดวยความจำเปน ใน

ระหวางนี้ การพิมพ ๓ มิติก็มีบทบาทในยุคเจ็บปวยบันลือโลกครั้งนี้ดวย โดยไดใชผลิตหนากาก (face mask) 

https://courses.lumenlearning.com/boundless-world%20history/chapter/%20the-agricultural-revolution
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https://blog.thelabelprinters.com/brief-history-of-printing-presses-part-3%20the-industrial-revolution%202021/11/10
https://blog.thelabelprinters.com/brief-history-of-printing-presses-part-3%20the-industrial-revolution%202021/11/10


๙ 

หนากากปกปองใบหนา (face shield mask) ทอตอชวยหายใจ และชุดสวมปองกันเชื้อไวรัสของบุคลากรทาง

การแพทยดานหนา (PPE) 

เทคโนโลยีการพิมพ ๓ มิติ และ ๔ มิติ 

 เทคโนโลยีการผลิตทางดิจิทัลผลิตโดยผานเทคโนโลยีการพิมพ ๓ มิติ และศาสตรผสมผสานระหวาง

วัสดุกับการเลือกใชเครื่องพิมพท่ีมีซอฟตแวรท่ีเขากันไดกับวัสดุและกลไกของเครื่องพิมพ จึงทำใหการผลิตแบบ

การพิมพ ๓ มิติมีโอกาสสูงมากที่จะเขามาแทนที่อุตสาหกรรมใหญ ๆ จำนวนหนึ่งที่อาจจะเลือกใชในอนาคต

อันใกลนี้ หลักการของการผลิตโดยการพิมพ ๓ มิติ กลาวคือ การพิมพ ๓ มิติ (3D printing  หรือท่ีเรารูจักกัน

ในอีกชื่อวา การผลิตแบบเติมทีละชั้น additive manufacturing, AM) เปนการสรางวัตถุของแข็ง ๓ มิติ จาก

ไฟลดิจิทัลดวยวัสดุพิมพพอลิเมอรหรือพอลิเมอรคอมพอสิตหรือสารชีวภาพอื่น ๆ ไดเปนวัตถุพรอมใชงานท่ี

ผลิตผานจากเครื ่องพิมพ กลาวคือ เราสามารถสรางวัตถุตาง ๆ จากวัสดุพิมพพอลิเมอรโดยพิมพผาน

เครื่องพิมพในระนาบกวาง ยาว  และสูง ไดแบบงาย ๆ  การพิมพ ๑ มิติ คือ เสนและจุด เชน รหัสมอรส 

(Morse code)   การพิมพ ๒ มิติ คือ การพิมพระนาบ ๒ แกนคือ ดานยาวหรือแกน x  และดานกวางหรือแกน 

y แมมีความหนาแตนอยมาก สวนการพิมพ ๓ มิติ คือ การพิมพข้ึนรูปท้ัง ๓  แกน คือ แกน   ×, Y, Z  ซ่ึงแกน 

Z คือ ความหนา หรือความสูงท่ีตั้งอยูบนพ้ืนของพ้ืนท่ี × และ  Y  เชน การพิมพโมเดล กลอง ฯลฯ กระบวนการ

พิมพ ๓ มิติ แสดงในภาพท่ี ๑ 

 

ภาพท่ี ๑ กระบวนการผลิตแบบการพิมพ ๓ มิติ (ท่ีมา Gao et al., 2018) 

เริ่มตั้งแตการสรางตนแบบของวัตถุ ๓ มิติ ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนไฟลดิจิทัล ๓ มิติ ซ่ึง

โปรแกรมเหลานีมี้จำนวนมากในปจจบุันท่ีเปนไฟลโอเพนซอรซ (open source) เชน Fusion 360, Maya, 

Metasequoia, Blender, AutoCAD เม่ือไดโมเดลวัตถุ ๓ มิติเปนไฟลดิจิทัลแลว เวลาเริ่มพิมพตองเซฟไฟลใน

นามสกุล .stl ซ่ึงไฟลตระกูลนี้สื่อสารกับเครื่องพิมพได ไฟลนี้ถูกตัดแบงวัตถุออกเปนชั้น ๆ (slicing) ซ่ึงเปน

หนาท่ีของ slicing software ท่ีมาพรอมกับเครื่องพิมพ ๓ มิติแตละรุนและแตละยี่หอ เม่ือไดไฟลท่ีตัดแบงชั้นที

ละชั้นของวัตถุเรียบรอยแลว ผูพิมพตองกำหนดและเตรียมพิมพบนแทนพิมพวาจะพิมพวัตถุก่ีชิ้น (การทำซ้ำ) 

และพิมพในแนวใด (layout) เชน แนวตั้ง แนวนอน ซ่ึงมีผลตอการสรางชั้นพยุงและความเรียบของผิววัตถุใน

การพิมพ สวนข้ันตอนเขาสูกระบวนการพิมพโดยเครื่องพิมพ ๓ มิตินั้น เครื่องพิมพตัดชิ้นงานเปนชั้น ๆ และ

บังคับใหหัวพิมพของเครื่องพิมพพิมพตามโปรแกรมโดยซอฟตแวร เม่ือสงไฟลนี้ไปยังเครื่องพิมพ เครื่องพิมพจะ

พิมพผลิตภัณฑ ๓ มิติ ตามคำสั่งในโปรแกรมจนไดผลิตภัณฑสำเร็จรูปออกมา กลาวคือ เครื่องพิมพจะสรางเนื้อ



๑๐ 

วัตถุข้ึนทีละชั้นตั้งแตชั้นแรกใน แนวแกน × และ Y บนพ้ืนราบทีละชั้นทับกันตามลำดับจนชั้นสุดทายของวัตถุ 

จึงไดวัตถุ ๓ มิติ ในการผลิตวัตถุบางชิ้นมักมีความซับซอนดวยเหตุมีการผสมวัสดุหลายชนิด บางครั้งตองมีการ

ตอวงจรไฟฟารวมดวย ผูผลิตตองสรางไฟลในแตละชิ้นเปนสวนท่ีแยกออกจากกันและนำมาประกอบกันเปนชิ้น

สำเร็จอีกครั้งในข้ันตอนหลังพิมพ สำหรับข้ันตอนหลังพิมพนั้น หากมีสวนของชั้นพยุง (support) ท่ีเครื่องพิมพ

สรางข้ึนมาระหวางพิมพเพ่ือการค้ำยันโครงสรางของวัตถุนั้น จะตองตัดสวนนี้ออกไปจากวัตถุท่ีพิมพไดเพ่ือให

เปนชิ้นวัตถุท่ีสมบูรณ  

กระบวนการผลิตในการพิมพ ๓ มิตินั้น มีวิวัฒนาการและพัฒนาตอไดสูการพิมพ ๔ มิติ เม่ือวัตถุสำเร็จ

ออกจากเครื่องพิมพ ๓ มิติแลว จะไมสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสรางหลักทางกายภาพใด ๆ ของวัตถุนั้นไดอีก 

จากการประยุกตการพิมพ ๓ มิติในงานการผลิตหลาย ๆ ดาน สามารถเปลี่ยนแปลงสมบัติบางสิ่งบางอยางได

ดวยเพ่ือเพ่ิมคุณลักษณะในการใชงาน หรือ เพ่ิมมูลคาสินคาไดมากข้ึนไปอีก จึงทำใหเกิดการพิมพ ๔ มิติ ซ่ึง

ข้ึนอยูท่ีวัสดุพิมพท่ีใชมีความสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง วัสดุปราดเปรื่อง (smart materials) ท่ีทำ

ใหชิ้นงานหลังพิมพแลว สามารถเปลี่ยนสมบัติไดในเวลาตอมาดวยสิ่งเราบางประการจากภายนอก ดังนั้น วัสดุ

ท่ีพิมพดวยการพิมพ ๓ มิติ จะมีรูปท่ีเปลี่ยนจากโครงสรางนิ่ง (static) กลายเปนโครงสรางท่ีเคลื่อนไหว หรือ

พลวัต (dynamic) และมีความสามารถมากข้ึน หรืออาจฉลาดในการรับรูข้ึนเปนวัสดุชนิดฉลาด (active/smart 

material) ไดในเวลาตอมาอีกดวย ดังภาพท่ี ๒ (Ge et al., 2014) 

 

ภาพท่ี ๒ การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางการพิมพ ๓ มิติ กับ ๔ มิติ  

(ท่ีมา Ge et al., 2014) 

อุตสาหกรรมการผลิตหลักท่ีกำลังพัฒนาไปสูการเปล่ียนกรรมวิธีการผลิต 

 ดวยเหตุที่โลกการผลิตไดเปลี่ยนไปสูยุคการผลิตแบบดิจิทัล มนุษยทุกคนก็จำตองเปลี่ยนตามเพื่อความ

อยูรอดและมีความสุขอยางพอเพียง สำหรับรัฐบาลไทยไดมีการวางแผนเพ่ือพัฒนางานวิจัยและพัฒนาในระดับ

หองปฏิบัติการวิจัยไปสูการผลิตในระดับสเกลท่ีใหญข้ึน เพ่ือหาความเปนไปไดในระดับอุตสาหกรรมท่ีประเทศ

ที่พัฒนาแลวไดกาวหนาไปแลวและประเทศไทยที่ยังอยูในระดับเริ่มตนเหมือนประเทศอื่น ๆ จำนวนมากที่ยัง

ตามเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไปท่ัวโลก ตัวอยางท่ีนำมาเสนอนี้มีความกาวหนาท่ีชัดเจนมาก ดังนี้ 



๑๑ 

๑. การแพทย (medical applications) เพื่อพัฒนาดานการพิมพเซลลและเนื้อเยื่อแทนการทดลองใช

ชีวิตสัตวทดลอง งานวิจัยดานการผลิตอวัยวะเทียม เชน พิมพไต พิมพหัวใจ เพื่อศึกษากอนการผาตัดจริงเปน

สิ่งท่ีสำคัญมาก สวนการพิมพชิ้นสวนของรางกาย เชน ในดานออรโทพีดิกส ศัลยกรรมตกแตงจากความพิการ 

รากฟนเทียม การพิมพฟนในทันตกรรม รองเทาสำหรับผู ปวยหลากหลายโรค การพิมพเซลล ผิวหนัง

อิเล็กทรอนิกสเพ่ือควบคุมสภาพรางกาย (ภาพท่ี ๓A และ ๓A’)  

๒. อุตสาหกรรมยานยนต (automotive industry) เพ่ือผลิตชิ้นสวนของรถยนตไฟฟาท่ีใชวัสดุท่ีมาจาก

ธรรมชาติแทนวัสดุที่มาจากปโตรเลียมและปโตรเคมี เพื่อลดภาวะโลกรอนจากการปลอยแกสอันตรายตาง ๆ 

เพื่อใหคุณภาพชีวิตของชาวโลกดีขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถพิมพพลาสติกวิศวกรรมผสมโลหะ หรือพอลิคอม

พอสิต รูปแบบของรถยนตไฟฟาท่ีผลิตจากระบบการพิมพ ๓ มิติ ยังไมไดทำเต็มทุกชิ้นสวนของรถท้ังคันและอยู

ในระหวางการพัฒนา 

                 

                         

                                        

ภาพท่ี ๓ ตัวอยางของผลงานแตละประเภทงานจากระบบการพิมพ ๓ มิติ  

(ท่ีมา Panichkriangkrai et al., 2020) 

๓. วิศวกรรมกอสราง (construction engineering) เพื่อพิมพบานดวยวัสดุที่ใกลเคียงกับที่ใชสราง

อาคารหรือบานท่ีมีราคาถูก นอกจากนี้ ยังใชเทคนิคการพิมพ ๓ มิติ ผลิตสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ เชน สะพานทาง

ขามคลอง ปอมยามสำหรับผูรักษาความปลอดภัยในหมูบาน หรือพิพิธภัณฑในรูปแบบและสไตลตาง ๆ (ภาพท่ี 

๓B) (Panichkriangkrai et al., 2020) 

๔. การพิมพอาหารตรงเหตุ อาหารเฉพาะบุคคล (precision or personalized food) เปนอุตสาหกรรม

ท่ีมีความสำคัญตอการดำรงชีวิตของบุคคลหลายระดับโดยเฉพาะผูปวย ตั้งแตการบริการอาหารสุดหรูงดงามใน

ภัตตาคารหรู อาหารสำหรับผูบกพรองการเคี้ยวการกลืน ผูสูงวัย หรือ สำหรับเด็กเล็กสอนใหทานผักโดยการ

A 
A’ 

B 
C 

D E 



๑๒ 

พิมพอาหารเปนตัวการตูนที่ชื่นชอบ นอกจากนี้ วงการผลิตอาหารไดสรางเมนูอาหารโปรตีนจากผักหรือการ

ผลิตเนื้อสะเต็กเทียมจากสะเต็มเซลล ๒ ชนิดจากสัตว (ภาพที่ ๓C) เชน เนื้อวากิว หรือ สะเต็กริบอาย โดยไม

ตองฆาวัว แตโดยการเพาะปลูกสะเต็กเนื้อริบอาย โดยใช ‘การพิมพไบโอ’ แบบ ๓ มิติ และใชเซลลวัวจริงเปน

จุดตั้งตน ฟารมของอิสราเอลทำงานรวมกับคณะวิศวกรรมชีวะการแพทยที่สถาบันเทคโนโลยี Technion-

Israel กอนจะออกมาเปน “สะเต็กเนื้อริบอาย” ท่ีปราศจากการฆาครั้งแรกของโลก (ภาพท่ี ๓C) 

๕. อุตสาหกรรมการบิน อวกาศ และการปองกัน (aerospace and defense industry) เปนการ

ปฏิบัติงานดานการพิมพวัสดุที่ทดแทนที่ตองใชในเที่ยวบินกลับมาสูโลก ไดมีการใชงานในสถานีอวกาศของ

องคการนาซา เปนตน (ภาพที่ ๓D) สำหรับการปองกันนั้นเปนการพิมพขีปนาวุธพิเศษที่ใชเฉพาะในกองทัพ 

เชน จรวดขามทวีป  

๖. อุตสาหกรรมการออกแบบอัญมณีและแฟชั่น (jewelry and fashion) เปนอุตสาหกรรมที่ไดเริ่มตน

ออกแบบในแบบขี้ผึ้งและนำไปใชผลิตในขั้นตอนของการพิมพ ๓ มิติ เชน แหวนแฟนซี แหวนมีสไตล (ภาพท่ี  

๓E) 

สวนการพิมพ ๔ มิติ มักไดรับความนิยมในการออกแบบเสื้อผาหลากหลายสไตล ตั้งแตการเปลี่ยนแปลง

สีสันตามอุณหภูมิของอากาศในแตละวัน หรืออาจใชการทอเสนใยซอนอุปกรณถายภาพขนาดจิ๋ว หรือติด

เซนเซอรสำหรับปรับอุณหภูมิของรางกายใหมีความสบายตามสภาพอากาศภายนอก และยังมีงานนวัตกรรมอีก

จำนวนมากที่อยูในระหวางการวิจัยเพื่อนำสูความเปนไปไดในการผลิตทางอุตสาหกรรมตอไป ดังนั้นสิ่งสำคัญ

มากของการพิมพ ๓ มิติ-๔ มิติ มีการวิจัยเพ่ือใหใชงานไดหลากหลายรูปลักษณ รวมท้ังความตองการท่ีแตกตาง

กันตามชนิด คุณภาพ และวัตถุประสงคของผูใช จึงเปนโอกาสทองของผูที่มีความรูเรื่องเทคโนโลยีวัสดุ การ

ออกแบบ การมีความรูดานดิจิทัล พรอมการเลือกใชเครื่องพิมพที่เหมาะสมกับชนิดของวัสดุที่เลือก จึงเปด

โอกาสใหมีการสรางสรรพัฒนาตอไปอยางตอเนื่องไปเรื ่อย ๆ เพื่อการผลิตทั้งแบบเฉพาะบุคคลและชนิด

อุตสาหกรรม นอกเหนือจากดานเทคโนโลยี ผูที่เขามาในตลาดเทคโนโลยีดิจิทัลการพิมพ ๓ มิติ-๔ มิติ ตองมี

ความรูเรื่องการตลาดดวย 

บทสรุป  

 บทความปริทัศนแบบยอนี้เสนอการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการผลิตจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม  

๓ ครั้ง มาถึงครั้งที่ ๔ นี้ เปนการปฏิวัติดานดิจิทัลอยางมากชนิดที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน ผูที่จะเขามาในตลาด

งานและในอุตสาหกรรมเรื่องการพิมพ ๓ มิติ และ ๔ มิติ จึงจำเปนตองตามเทคโนโลยีอยางระมัดระวังและ

ทันสมัย ตองศึกษาหาความรูดานดิจิทัล และตามใหทันการเปลี่ยนแปลงดานโปรแกรมและซอฟตแวรที่ใชใน

อุปกรณหลากชนิดที่เกี ่ยวของการผลิตระบบนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งเครื่องพิมพที่มีความหลากหลายตองมี

คุณภาพท่ีสอดคลองกับวัสดุที่เลือกใช รวมทั้งตองเลือกสแกนเนอรที่เหมาะสมกับชนิดของงานเพื่อใหเก็บ

รายละเอียดของชิ้นงานอยางครบถวนและสมบูรณดวย 



๑๓ 
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บทนำ  

การพิมพสามมิติเปนเทคนิคการสรางวัตถุสามมิติดวยวิธีการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุ ซึ่งตางจากวิธีการ

ขึ้นรูปทั่วไป เชน การหลอ การตัด และการเจียระไน โดยเครื่องพิมพสามมิติจะเติมเนื้อวัสดุพิมพทีละชั้นตาม

แนวระนาบจนไดชิ้นงานตามแบบที่กำหนดไวในไฟลดิจิทัล การพิมพสามมิติเริ่มพัฒนาขึ้นเปนครั้งแรกตั้งแต

คริสตทศวรรษ ๑๙๘๐ และไดรับความสนใจเพ่ิมสูงข้ึนเปนอยางมาก โดยเฉพาะในชวง ๗ ปท่ีผานมา (Baiano, 

2020) ปจจุบัน มีการประยุกตใชการพิมพสามมิติในอุตสาหกรรมหลากหลาย รวมถึงอุตสาหกรรมอาหาร การ

พิมพอาหารสามมิติเปนการผลิตอาหารที่มีคุณลักษณะแตกตางไปจากอาหารที่เตรียมหรือผลิตดวยวิธีการที่ใช

อยูโดยทั่วไป โดยอาจเปนการผลิตอาหารที่มีรูปรางลักษณะสวยงาม สรางความพึงพอใจแกผูบริโภค ทั้งใน

ครอบครัว รานอาหาร และสถานที่ทองเที่ยว นอกจากนี้ ยังอาจใชการพิมพสามมิติในการผลิตอาหารสำหรับ

ผูบริโภคท่ีมีความตองการเฉพาะ เชน ผูปวยท่ีมีภาวะกลืนลำบาก ตลอดจนผูสูงอายุท่ีเริ่มมีปญหาการเค้ียวและ

กลืนอาหาร ซ่ึงเปนกลุมคนท่ีจะมีจำนวนสูงมากข้ึนเม่ือประเทศไทยเขาสูการเปนสังคมผูสูงวัยอยางเต็มรูปแบบ

ในอนาคตอันใกล การพิมพอาหารสามมิติยังสามารถประยุกตใชในการผลิตอาหารเพื่อดูแลสุขภาพและรักษา

โรคของประชากรไดอยางเฉพาะเจาะจงในแตละบุคคล จึงอาจนับไดว าการพิมพอาหารสามมิต ิเปน

กระบวนการผลิตอาหารแหงอนาคต  

กระบวนการพิมพอาหารสามมิติ 

ข้ันตอนการพิมพอาหารสามมิติเริ่มจากการสรางโมเดลหรือแบบพิมพท่ีตองการโดยใชโปรแกรมชวยใน

การออกแบบ (computer-aided design, CAD) หรือใชเครื่องสแกนสามมิติ จากนั้นจึงแปลงแบบพิมพท่ีไดให

อยูในรูปของไฟลที่เก็บขอมูลสำหรับแบบพิมพสามมิติ หรือไฟล STL (STereoLithography) กอนจะแบง

รูปรางของวัตถุในไฟล STL เปนชั้นในแนวระดับ และตั้งคาพารามิเตอรตาง ๆ สำหรับการพิมพ (เชน ความเร็ว

ในการเคลื่อนที่ของหัวฉีด อุณหภูมิของหัวฉีด และความสูงของวัสดุพิมพในแตละชั้น) ดวยซอฟตแวรสําหรับ

แบงชั้นวัตถุ (slicing software) ทั้งนี้ ชุดคำสั่งที่ไดจากซอฟตแวรดังกลาว ซึ่งอยูในรูปของ G-code และ M-

code จะถูกสงตอไปยังเครื่องพิมพเพื่อสรางวัตถุสามมิติ ดังแสดงในภาพที่ ๑ โดย G-code เปนชุดคำสั่งท่ี

เกี่ยวของกับการควบคุมเชิงตัวเลข เชน ขอบเขตการพิมพ ความเร็วของหัวฉีด และแนวแกนพิมพ ในขณะท่ี 

M-code เปนชุดคำสั่งเสริมท่ีสนับสนุนการทำงานของเครื่องพิมพสามมิต ิ(Baiano, 2020) 

  



๑๕ 

เทคนิคการพิมพอาหารสามมิติแบบอัดรีดข้ึนรูป  

การพิมพแบบอัดรีดขึ้นรูป (extrusion-based printing) เปนเทคนิคการพิมพสามมิติที่นิยมใชมาก

ที่สุด เนื่องจากเปนเทคนิคที่ไมซับซอน และสามารถใชไดกับอาหารทั้งที่เปนของแข็งและของเหลวที่มีความ

หนืดไมสูงนัก เชน เนย ช็อกโกแลต ชีส มันบด อีกทั้งเครื่องพิมพที่ใชเทคนิคการพิมพนี้มักมีราคาต่ำกวา

เครื่องพิมพท่ีใชเทคนิคการพิมพอ่ืน หลักการของเทคนิคการพิมพนี้คือการอัดรีดวัสดุพิมพผานหัวฉีด พรอมกับ

การลากเสนวัสดุพิมพที่ถูกอัดรีดออกจากหัวฉีดใหมีรูปรางตามแบบพิมพสามมิติที่ออกแบบไวทีละชั้น โดยเริ่ม

จากจากชั้นลางสุดไปจนถึงชั้นบนสุด ดังแสดงในภาพที่ ๒ อยางไรก็ตาม ขอดอยของเทคนิคการพิมพนี้คือมี

ความแมนยำต่ำและใชระยะเวลาในการพิมพนาน (Baiano, 2020) 

 

 

ภาพท่ี ๑ ข้ันตอนการพิมพสามมิติ (ท่ีมา : O'Neal, 2020) 

 

 

ภาพท่ี ๒ การพิมพแบบอัดรีดข้ึนรูปและตัวอยางอาหารท่ีพิมพได  

(ท่ีมา : Noort et al., 2017; Pitayachaval et al., 2018) 
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๑๖ 

เทคนิคการพิมพอาหารสามมิติแบบพนหมึก  

การพิมพแบบพนหมึก (inkjet printing) เปนเทคนิคการพิมพที่อาศัยการพนวัสดุพิมพเปนละออง

ขนาดเล็กผานหัวพิมพลงบนพื้นผิวของวัสดุรองรับ ดังแสดงในภาพที่ ๓ เทคนิคการพิมพแบบพนหมึกเหมาะ

สำหรับการพิมพของเหลวที่มีความหนืดต่ำ เชน ช็อกโกแลตและครีม เทคนิคการพิมพนี้เหมาะสำหรับการเติม

พื้นผิวหรือตกแตงอาหารเทานั้น ไมเหมาะสำหรับการพิมพเพื่อขึ้นรูปอาหารที่มีโครงสรางซับซอน (Baiano, 

2020) 
 

 

ภาพท่ี ๓ การพิมพแบบพนหมึกและตัวอยางอาหารท่ีพิมพได 

(ท่ีมา : Pallottino et al., 2016; Pitayachaval et al., 2018) 

เทคนิคการพิมพอาหารสามมิติแบบพนสารประสานบนผงวัสดุ  

การพิมพแบบพนสารประสานบนผงวัสดุ (binder jet printing) เปนเทคนิคท่ีใชไดกับวัสดุพิมพท่ีเปน

ผง เชน ผงช็อกโกแลต แปง น้ำตาล การพิมพเริ่มจากการเกลี่ยผงวัสดุพิมพดวยลูกกลิ้งใหเปนชั้นบาง ๆ ในแนว

ระนาบทีละชั้น สลับกับการพนสารประสานลงบนพ้ืนผิวของผงวัสดุเพ่ือเชื่อมผงวัสดุในแตละชั้นเขาดวยกัน ดัง

แสดงในภาพท่ี ๔ หลังจากพนสารประสานในแตละครั้งจะมีการใหความรอนกับผิววัสดุดวยวิธีการฉายรังสีเพ่ือ

เพ่ิมความแข็งแรงใหกับโครงสรางของวัตถุสามมิติ ท้ังนี้ ผงวัสดุท่ีไมไดรับการพนสารประสานจะหลุดออกไดเอง

หลังกระบวนการพิมพสิ้นสุดลง และสามารถนำกลับมาใชในการพิมพครั้งตอไป ขอดีของเทคนิคการพิมพนี้คือ

ใชระยะเวลาในการพิมพสั้น และสามารถพิมพวัตถุสามมิติท่ีมีโครงสรางซับซอนไดดี (Holland et al., 2019) 

 

 
ภาพท่ี ๔ การพิมพแบบพนสารประสานบนผงวัสดุและตัวอยางอาหารท่ีพิมพได  

(ท่ีมา : Pitayachaval et al., 2018; Holland et al., 2019) 
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๑๗ 

วัสดุพิมพอาหาร 

การเลือกวัสดุพิมพอาหารเปนขั้นตอนที่สำคัญมากที่สุดขั้นตอนหนึ่ง เนื่องจากสมบัติของวัสดุพิมพจะ

สงผลตอความสามารถในการพิมพอาหารสามมิติ ตลอดจนคุณลักษณะของผลิตภัณฑอาหารสามมิติที่พิมพได 

วัสดุพิมพท่ีสามารถนำมาใชในการพิมพสามมิติแบงไดเปน ๓ กลุม ไดแก ของเหลว ผง และเนื้อเยื่อ โดยกลุมท่ี

เปนของเหลวสามารถใชไดกับเทคนิคการพิมพแบบอัดรีดขึ้นรูปหรือการพิมพแบบพนหมึก วัสดุที ่เปนผง

สามารถพิมพไดโดยใชเทคนิคการพิมพแบบพนสารประสานบนผงวัสดุ สวนการพิมพวัสดุที่เปนเนื้อเยื่อหรือ

วัสดุชีวภาพใหมีลักษณะเปนชิ้นเนื้อหรืออวัยวะ (bio-printing) สามารถกระทำไดโดยใชเทคนิคการพิมพแบบ

อัดรีดขึ้นรูประดับจุลภาค (Baiano, 2020) อยางไรก็ตาม วัสดุพิมพทุกชนิดจะตองมีสมบัติเปนของไหลใน

ขณะท่ีพิมพ (กลาวอีกนัยหนึ่งคือสามารถไหลออกจากหัวฉีดหรือหัวพิมพได) และจะตองมีความแข็งแรงเชิงกล

สูงหลังจากออกจากหัวพิมพ รวมถึงตองคงรูปอยูไดหลังกระบวนการพิมพสิ้นสุดลง นอกจากนี้ วัสดุพิมพอาหาร

ยังอาจแบงไดเปน ๓ ชนิด ตามความสามารถในการพิมพ ดังนี้ 

๑. วัสดุท่ีสามารถพิมพไดดวยตัวเอง (natively printable materials) คือ วัสดุพิมพท่ีสามารถอัดรีดได ข้ึนรูป

ได และคงรูปอยูไดดวยตัวเองหลังการพิมพ จึงไมจำเปนตองผานข้ันตอนการเตรียม (pretreatment) กอน

การพิมพ ตัวอยางของวัสดุชนิดนี้ ไดแก ช็อกโกแลต ชีส ครีม และเนย อยางไรก็ตาม วัสดุท่ีสามารถพิมพได

ดวยตัวเองบางชนิด เชน ครีมและเนย อาจตองผานกระบวนการหลังการพิมพ เชน กระบวนการแชเยือก

แข็ง (freezing) เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงใหกับโครงสรางสามมิติท่ีพิมพได 

๒. วัสดุที่ไมสามารถพิมพไดดวยตัวเอง (non-printable materials) คือ วัสดุที่จำเปนตองผานขั้นตอนการ

เตรียม หรือการเติมวัตถุเจือปนอาหาร เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการไหล ปรับคาความหนืด หรือความคงตัว 

กอนการพิมพ วัตถุเจือปนอาหารที่นิยมใชคือไฮโดรคอลลอยด (hydrocolloids) เชน สตารช เพกติน 

เจลลาติน แซนแทนกัม วุน และอัลจิเนต ตัวอยางของวัสดุที่ไมสามารถพิมพไดดวยตัวเอง ไดแก เนื้อสัตว 

ธัญพืช ผักและผลไม 

๓. วัสดุทางเลือก (alternative materials) คือ วัสดุท่ีไมใชวัตถุดิบหลักสำหรับปรุง (หรือผลิตเปน) อาหาร แต

เปนวัสดุที่มีสมบัติเชิงหนาที่ที่นาสนใจ เชน โปรตีนและเสนใยที่ไดจากแมลง สาหราย จุลินทรีย หรือเปน

เศษวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปอาหาร วัสดุเหลานี้สามารถนำมาใชในการพิมพสามมิติเพื่อผลิต

อาหารที่มีรูปรางและสีสันสวยงามนารับประทาน อีกทั้งยังมีคุณคาทางโภชนาการที่เหมาะสมหรือมีสมบัติ

เชิงหนาท่ีตามท่ีตองการ 

  



๑๘ 

บทสรุป 

การพิมพอาหารสามมิติเปนการประยุกตใชเทคโนโลยีการพิมพสามมิติเพื่อผลิตอาหารที่มีรูปรางและ

สีสันสวยงาม มีคุณคาทางโภชนาการและสมบัติทางกายภาพหรือสมบัติเชิงหนาท่ีท่ีเหมาะสมสำหรับผูบริโภคท่ี

มีความตองการเฉพาะแตละบุคคล การเลือกใชวัสดุทางเลือกสำหรับพิมพอาหารสามมิติ ตลอดจนการใชวัสดุ

จากพืช (plant-based materials) สำหรับพิมพเนื้อสัตวเทียม ยังอาจเปนวิธีการซึ่งสามารถลดปญหาวัสดุ

เหลือท้ิงจากอุตสาหกรรมอาหาร ลดปญหาภาวะขาดสารอาหาร และลดปญหาภาวะโลกรอน ซ่ึงเปนผลมาจาก

การลดจำนวนการเลี้ยงสัตวเพื่อการบริโภค ทั้งนี้ การใชเทคนิคการพิมพและวัสดุพิมพที่เหมาะสมจะทำใหได

ผลิตภัณฑอาหารสามมิติท่ีมีคุณลักษณะตามตองการ 
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๑๙ 

อาการมือสั่นในผูสูงวัย ความสำคัญท่ีไมควรมองขาม 
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๑ศูนยความเปนเลศิทางการแพทยโรคพารกินสัน และกลุมโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ คณะแพทยศาสตร  
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๒ ภาคีสมาชิก สาขาวิชาอายุรศาสตร ประเภทวิชาแพทยศาสตรและทันตแพทยศาสตร สำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

 

บทนำ 

อาการสั่นเปนอาการของความเคลื่อนไหวผิดปกติท่ีพบบอยท่ีสุดในผูสูงวัย และไมไดมีสาเหตุหลักจาก

อายุท่ีเพ่ิมมากข้ึน (ageing process) ผูสูงวัยท่ีมีอาการสั่นมักสงสัยวา อาการนี้เปนอาการเริ่มแรกของโรคพาร

กินสันหรือไม ซึ่งความเขาใจนี้มีความถูกตองเปนเพียงแคบางสวน เพราะอาการสั่นในผูสูงวัยนั้นมีสาเหตุ

หลากหลาย และสาเหตุที่พบบอยที่สุดนั้นไมใชโรคพารกินสัน ในบทความนี้จะใหความสำคัญของอาการสั่นใน 

๓ ประเด็นที่สำคัญ คือ ๑. ถาอาการสั่นไมไดเปนผลจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นเปนหลักนั้น อาการสั่นที่พบบอยใน

ผูสูงอายุนั้นเกิดจากสาเหตุใดไดบาง ๒. อาการสั่นในโรคพารกินสันนั้น มีลักษณะเฉพาะอยางไรเพ่ือการสังเกต

ไดดวยตนเอง และประเด็นสุดทายที่สำคัญมาก คือการที่ใหสังคมเขาใจและมีความรูเรื่องอาการสั่น สามารถ

ประเมินตนเองไดเบื้องตน ดวยเทคโนโลยีที่มีความกาวหนาในปจจุบัน การวิเคราะหและประเมินอาการสั่น

สามารถทำไดสวนหนึ่งจากอุปกรณพกพา (wearables) และขอมูลนั้นสามารถถูกนำไปวิเคราะหประเมิน

สาเหตุของอาการสั่นไดเบื้องตนดวยความแมนยำท่ีดีมากข้ึนเรื่อย ๆ  

อาการส่ันในผูสูงวัยเปนอาการท่ีแสดงออกจากอายุท่ีเพ่ิมมากข้ึน หรือเปนความผิดปกติของรางกาย 

อาการส่ันลักษณะใดท่ีผิดปกติ  

ขอเริ่มดวยการอางถึงขอมูลการสำรวจประชากรที่มีอายุระหวาง ๕๐ ถึง ๘๙ ปในยุโรปซึ่งพบวามี

อาการสั่นถึง ๑๕% ของประชากรในชวงอายุนี ้โดยทั่วไป และพบมากในผูชาย (๑๗.๘%) มากกวาผูหญิง 

(๑๑.๗%) (Wenning et al., 2005)  เมื่อแยกยอยในแตละชวงอายุทุก ๆ ๑๐ ปของประชากรกลุมนี้พบวามี

อาการสั่นเพิ่มมากขึ้นในแตละชวงอายุที่เพิ่มขึ้นจาก ๑๒.๒% ในชวงอายุ ๕๐ ถึง ๕๙ ป มาเปนมากกวา ๑ ใน 

๓ (๓๗.๒%) ในประชากรสูงวัยในชวงอายุระหวาง ๘๐ ถึง ๘๙ ป ตัวเลขที่แสดงใหเห็นนี้เปนหลักฐานที่สำคัญ

อยางหนึ่งวาอายุท่ีเพ่ิมมากข้ึนเปนปจจัยเสี่ยงของอาการสั่นในผูสูงวัย ซ่ึงมองคราว ๆ อาจสรุปไดวาอาการสั่นก็

เปนภาวะปกติที่แสดงออกในผูสูงวัยที่มีอายุเพิ่มมากขึ้น แตรางกายเรามีความซับซอนมากกวานั้นไมใชวา

อาการใดอาการหนึ่งจะเกิดขึ้นจากปจจัยใดปจจัยหนึ่งเพียงอยางเดียว โดยเฉพาะในผูสูงวัยที่มีปจจัยรวม

คอนขางหลากหลาย ดังเชน โรคของหลอดเลือด การรับประทานยาจำนวนมากหลายชนิด ซ่ึงปจจัยรวมตาง ๆ

เหลานี้มีผลตออาการสั่นในผูสูงวัยเชนเดียวกัน อายุที่เพิ่มมากขึ้นก็เปนปจจัยเสี่ยงในตัวเองของการเกิดโรค
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๒๐ 

ความเสื่อมทางระบบประสาทหลาย ๆ โรค ดังเชน โรคพารกินสัน โรคอัลไซเมอร ดังนั้น จึงสรุปไดวาผูสูงวัยท่ีมี

อาการสั่น การประเมินถึงสาเหตุควรมองรอบขาง มองหาหลาย ๆ ปจจัยท่ีอาจมีผลทำใหเกิดอาการสั่น ในผูสูง

วัยแตละคนอาจมีมากกวาหนึ่งปจจัยท่ีทำใหเกิดอาการสั่น  

หลาย ๆ ทานอาจจะไดสังเกตตนเองมากอนวาในบางครั้งเวลาเราเองตื่นเตน เครียด อดนอน หรือด่ืม

กาแฟ ก็มีอาการสั่นไดดวยเชนเดียวกัน อาการสั่นแบบนี้ที่เปนบางครั้งบางคราว และมีปจจัยกระตุน และ

เกิดขึ้นตั้งแตในวัยทำงาน ไมไดจัดวาเปนภาวะที่ผิดปกติ ในทางกลับกันอาการสั่นที่ไมไดมีมากอนแตเริ ่มข้ึน

ในชวงสูงวัย รวมกับอาการสั่นที่ตอเนื่อง และถาเพิ่มขึ้นตามเวลา ควรไดรับการประเมินหาสาเหตุ ซึ่งสาเหตุ

ของโรคสั่นในผูสูงวัยที่พบบอย ไดแก โรคสั่นแบบที่ไมทราบสาเหตุ (essential tremor, ET) ซึ่งชื่อโรคอาน

แลวดูยอนแยงกับสิ่งท่ีพยายามจะสื่อวา สาเหตุของโรคสั่นในผูสูงวัยโรคหนึ่ง คือ โรคสั่นแบบไมทราบสาเหตุ ซ่ึง

ในทางการแพทยสมัยกอน เมื่อไมทราบสาเหตุเราจะใชคำวา ‘Essential’ นำหนาชื่ออาการนั้น ๆ สาเหตุท่ี

สำคัญอื่น ๆ ของอาการสั่นในผูสูงวัยคือ อาการสั่นที่เกิดจากการใชยาบางชนิดอยางตอเนื่อง และโรคพารกิน

สัน สังเกตหรือไมวาโรคพารกินสันไมใชเปนสาเหตุที่กลาวถึงกอน เพราะไมใชสาเหตุของอาการสั่นในผูสูงวัยท่ี

พบบอยที่สุด นอกจากนี้อาการสั่นในผูสูงวัยก็เปนตัวชี้ที่บงบอกถึงความเสื่อม และปจจัยเสี่ยงของรางกายตอ

โรคอ่ืน ๆ ดังเชนโรคของหลอดเลือด และปญหาการเดิน การทรงตัว เปนตน นอกจากนี้การประเมินอาการสั่น

ก็สามารถทำเบื้องตนไดดวยตนเองดวยการวาดรูปวงกนหอยโดยที่ไมวางมือบนกระดาษ และวาดจากขางใน

ออกมาขางนอก (Archimedes spiral, ภาพท่ี ๑) ซ่ึงเปนการประเมินอาการตนเองท่ีทำไดงาย  

  

ภาพท่ี ๑ (ซาย) ลักษณะอาการสั่นในผูปวยโรคสั่นชนิดไมทราบสาเหตุจากการตรวจวาดรูปวงกนหอย แสดงให

เห็นถึงอาการสั่นที่เกิดกับมือทั้งสองขาง โดยที่มือซายมีอาการรุนแรงมากกวามือขวา (ขวา) : การตรวจวาดรูป

วงกนหอยที่ไดถูกพัฒนาในรูปแบบดิจิทัลเพื่อการประเมินที่แมนยำขึ้น พัฒนาโดยศูนยความเปนเลิศทาง

การแพทยโรคพารกินสันฯ 

 

 



๒๑ 

อาการส่ันในโรคพารกินสันมีลักษณะอยางไร สามารถสังเกตไดดวยตนเองหรือไม 

ถึงแมวาโรคพารกินสัน จะไมใชสาเหตุที่พบบอยที่สุดของอาการสั่นในผูสูงวัย แตเปนโรคที่ไมควร

มองขาม เนื่องจากโรคพารกินสันเปนโรคความเสื่อมทางระบบประสาทที่มีอาการมากกวาอาการสั่นแตเพียง

อยางเดียว อาการเคลื่อนไหวชา (bradykinesia) ถูกจัดวาเปนอาการท่ีสำคัญท่ีสุดของโรคพารกินสัน และตอง

มีในผูปวยทุกราย ในขณะที่อาการสั่นพบบอยมากถึง ๖๐% ของผูปวยพารกินสัน และในชวงระยะตนการ

สังเกตอาการสั่นอาจทำไดยากเนื่องจากอาจเกิดขึ้นเพียงแคบางเวลา ดังที่ปรากฏในหนังสือ Lucky Man ท่ี

เขียนโดยดาราฮอลลีวูด Michael J. Fox (2003) ที่ปวยเปนโรคพารกินสันตั้งแตอายุ ๒๙ ป ซึ่งอาการเริ่มแรก

คือ อาการสั่นท่ีนิ้วกอยดานซายเฉพาะในชวงเชาตอนตื่นนอน ทำใหแพทยตรวจไมพบอาการสั่นในครั้งแรก ซ่ึง

อาจสงผลใหการวินิจฉัยมีความลาชาได แตอาการสั่นในชวงแรกก็มีลักษณะเฉพาะที่สามารถสังเกตไดดวย

ตนเอง ซ่ึงมักจะเริ่มท่ีนิ้วมือขางหนึ่งในชวงเวลาท่ีผูปวยเผลอและมืออยูในขณะพัก หรือในขณะเดินรวมกับการ

แกวงแขนท่ีนอยลง  

เทคโนโลยีในการประเมินอาการส่ันในปจจุบัน 

ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีในปจจุบัน โดยเฉพาะอุปกรณแบบพกพาทำใหการตรวจวัดหรือการ

ประเมินอาการสั ่นสามารถทำไดมากขึ ้น งายขึ ้น และนอกสถานที่ โดยไมจำเปนวาผู ป วยตองมาอยู  ท่ี

โรงพยาบาลเสมอไป ในปจจุบันผูปวยหรือญาติก็มักจะถายวีดิโออาการสั่นที่สงสัยดวยโทรศัพทมือถือมาเปน

ขอมูลใหกับแพทยขณะตรวจ ซึ่งก็มีประโยชนเปนอยางมากเนื่องจากอาการที่สงสัยอาจไมตรวจพบในขณะท่ี

ผูปวยอยูตอหนาแพทยในคลินิก นอกจากนี้การใชเทคโนโลยีมาประเมินอาการสั่นยังชวยใหไดขอมูลในรูปแบบ

ของตัวเลขท่ีสามารถนำมาวิเคราะหหาดัชนี (index) เพ่ือนำมาใชในการวินิจฉัยแยกโรค หรือติดตามการรักษา 

(ภาพที่ ๒) (Bhidayasiri et al., 2014) เซนเซอรที ่เล็กลงก็สามารถนำมาใสในอุปกรณตาง ๆ ที่ชวยในการ

รักษา ลดอาการสั่น ดังเชนในชอนตักอาหารที่มีเซนเซอรฝงอยูภายในชอนเพื่อวัดอาการสั่น (ภาพที่ ๒) 

เชื่อมตอกับมอเตอรเพื่อใหชอนเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันขาม ทำใหมือสั่นลดลงขณะถือชอนนั้น ๆ (Ryden 

et al., 2020) หรือในรูปแบบของถุงมือสวมใสที ่มีเซนเซอรวัดอาการสั ่นซึ ่งจะสงขอมูลไปยังแผนกระตุน

กลามเนื้อท่ีฝงอยูในถุงมือทำใหกลามเนื้อท่ีสั่นนั้นลดลง (Jitkritsadakul et al., 2017)  (ภาพท่ี ๒) 

   

ภาพท่ี ๒ อุปกรณวัดการเคลื่อนไหวรวมถึงอาการสั่น แบบพกพา (ซาย) ตัวอยางดัชนีของอาการสั่นท่ีใชในการ

วินิจฉัยแยกโรค (กลาง) และถุงมือลดสั่น พัฒนาโดยศูนยความเปนเลิศทางการแพทยโรคพารกินสันฯ (ขวา) 



๒๒ 

บทสรุป 

อาการสั่นเปนอาการท่ีพบบอยในผูสูงวัย ความสำคัญของอาการสั่นไมไดมีเพียงแคมือท่ีสั่น อาการสั่น

ยังมีความสำคัญในแงที่เปนตัวบงชี้ถึงสาเหตุของโรคในผูสูงวัย และปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในผูสูงวัย 

การประเมินอาการสั่นแบบองครวมโดยท่ีมองถึงสาเหตุ และปจจัยรอบขางมีความสำคัญตอการดูแลรักษาผูสูง

วัยในระยะยาว นอกจากนี้การสังเกตอาการสั่นท่ีสวนหนึ่งสามารถทำไดดวยตนเองจะชวยใหแพทยสามารถหา

สาเหตุและรักษาผูปวยไดเร็ว ดวยเทคโนโลยีที่มีอยูในปจจุบันและไมไกลเกินเอื้อม ทำใหมีการพัฒนาชุดตรวจ

และอุปกรณลดอาการสั ่น ที่สามารถนำมาใชไดในชีวิตประจำวันที ่สงผลใหการวินิจฉัยแมนยำ และเพ่ิม

ทางเลือกในการรักษาท่ีสงผลคุณภาพชีวิตของผูปวยดีข้ึนไดอีกดวย 
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๒๓ 

พรรณพฤกษชาติของประเทศไทยออนไลน  

กองกานดา  ชยามฤต๑,๒ 

 
๑ หอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช, kchayamarit@gmail.com 
๒ ภาคีสมาชิก สาขาพฤกษศาสตร ประเภทวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ สำนักวิทยาศาสตร 

 

บทนำ 

การจัดทำพรรณพฤกษชาติของประเทศไทยออนไลน เวอรชันอิเล็กทรอนิกส (e-Flora of Thailand) 

นี้ สืบเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยไดเขารวมเปนประเทศภาคีสมาชิกของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย

ทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity) ซึ่งตองปฏิบัติตามโปรแกรมงานของอนุสัญญาฯ อยาง

เครงครัด โปรแกรมงานที ่สำคัญคือ โปรแกรมงานการริเร ิ ่มทั ่วโลกดานการอนุรักษพรรณพืช (Global 

Strategies on Plant Conservation) เปนความสำคัญอันดับแรก ในการมีขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก เปนขอมูลพรรณพฤกษชาติของโลกออนไลน (World Flora 

Online) สามารถเขาถึงไดในระบบอินเทอรเน็ต เพราะขอมูลเกี่ยวกับพรรณพืชนี้จะเกี่ยวของกับโปรแกรมงาน

ตาง ๆ ของอนุสัญญาฯ แทบท้ังสิ้น ท้ังนี้เม่ือมีการเชื่อมโยงขอมูลพรรณพืช จะเกิดความรวมมือกันในการศึกษา

วิจัยเพื่อการนำความหลากหลายของพรรณพืชที่มีอยูบนโลกนี้มาใชใหเกิดประโยชน ซึ่งพืชบางชนิดอาจเกิด

คุณคาทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล จึงตองมีการนำมาใชประโยชนอยางมีคุณคา และการอนุรักษคุมครอง

ทรัพยากรพืชเหลานั้นใหคงอยูตลอดไป ท้ังนี้รวมถึงการเพ่ิมศักยภาพและมูลคาในการสรางผลผลิตท่ีตองพ่ึงพา

เทคโนโลยีขั้นสูง ที่ตองรวมมือกันระหวางประเทศ โดยมีการเจรจาตอรองการแบงปนผลประโยชนกันโดยเทา

เทียม ดังนั้น ความเขาใจอยางถองแทในเรื ่องตนทุนทรัพยากรความหลากหลายของพรรณพืชของแตละ

ประเทศจึงเปนความจำเปนอันเรงดวน   

อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) 

อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ เริ ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ค.ศ. ๑๙๙๒) เพื่อใหมี

ขอตกลงดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ใหรัฐบาลทุกประเทศรักษาวินัยสิ่งแวดลอม ซึ่งหมายถึงแมแตละ

ประเทศมีความตองการอยางมากที ่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แตก็ต องไมละเลยการอนุร ักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อนุสัญญาฯ นี้ มีวัตถุประสงคหลัก ๓ ประการ คือ (๑) เพื่ออนุรักษความ

หลากหลายทางชีวภาพ (๒) เพื่อใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน และ (๓) เพื่อแบงปน

ผลประโยชนที่ไดจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม ประเทศไทยไดเขารวมเปน

ประเทศภาคีอนุสัญญา ลําดับที่ ๑๘๘ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗ (สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕๖๐) โดยปจจุบันมีประเทศสมาชิก ๑๙๖ ประเทศทั่วโลก (United 

Nations, ๒๕๖๐)  

mailto:kchayamarit@gmail.com


๒๔ 

กลยุทธท่ัวโลกวาดวยการอนุรักษพืช (Global Strategy of Plant Conservation: GSPC)   

กลยุทธทั่วโลกวาดวยการอนุรักษพืช เปนโปรแกรมงานหนึ่งของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย

ทางชีวภาพ  มียุทธศาสตรมุงเนนการอนุรักษพรรณพืชเปนหลัก คำนึงถึงการใชประโยชนพืชอยางยั่งยืน และ

การแบงปนผลประโยชนอยางยุติธรรมและเทาเทียม วัตถุประสงคของกลยุทธนี้คือ ๑) ทำความเขาใจและ

จัดทำเอกสารเกี่ยวกับความหลากหลายของพรรณพืช ๒) อนุรักษความหลากหลายของพรรณพืช ๓) ใช

ประโยชนความหลากหลายของพรรณพืชอยางยั่งยืน ๔) สงเสริมการเรียนรูและความตระหนักเกี่ยวกับความ

หลากหลายของพรรณพืช ๕) เสริมสรางสมรรถนะในการอนุรกัษความหลากหลายของพรรณพืช ประเทศไทย

เริ่มดำเนินการตามโปรแกรมนี้มาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๗ (ค.ศ. ๒๐๐๔) 

พรรณพฤกษชาติของโลกออนไลน (World Flora Online)   

เนื่องจากในโลกนี้มีพืชมีทอลำเลียง (vascular plant) อยูประมาณ ๔๐๐,๐๐ ชนิด พืชเหลานี้มีทั้งท่ี

คนพบแลว และที่ยังคนไมพบอีกประมาณรอยละ ๑๐ ของพืชทั้งหมดนี้ พืชเหลานี้อาจมีประโยชนตอสุขภาพ 

สังคม สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจของโลกอยางมากมาย การสำรวจตรวจสอบจำนวนชนิดพืชทั้งหมดในโลกให

ครบถวนอยางเรงดวนจึงมีความสำคัญ ทั้งนี้เพื่อการอนุรักษพรรณพืชที่กำลังถูกคุกคาม  และนำศักยภาพของ

พืชที่มีเหลานั้นมาใชประโยชน กอนที่พืชเหลานั้นจะสูญพันธุไป ภาพท่ี ๑ แสดงเว็บไซตพรรณพฤกษชาติของ

โลกออนไลน http://www.worldfloraonline.org/ 

 

ภาพท่ี ๑ เว็บไซตพรรณพฤกษชาติของโลกออนไลน (http://www.worldfloraonline.org/) 

ในพ.ศ. ๒๕๕๔ มีการประชุมหารือกันระหวางตัวแทนสวนพฤกษศาสตรมิสซูรี สวนพฤกษศาสตร

นิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา และสวนพฤกษศาสตรเอดินบะระ สวนพฤกษศาสตรคิว ประเทศสหราช

อาณาจักร เพ่ือริเริ่มการดำเนินการเพ่ือตอบสนองและบรรลุเปาหมายกลยุทธท่ัวโลกวาดวยการอนุรักษพืช การ

ประชุมไดมีขอตกลงรวมกัน โดยมีเปาหมายใหพืชที่รูจักทั้งหมดในโลกอยูในระบบออนไลน ทำใหมีโครงการ 

พรรณพฤกษชาติของโลกออนไลน (World Flora Online) เกิดขึ้น เพื่อการอนุรักษพืช หยุดยั้งการสูญเสีย

ความหลากหลายของพืชท้ังในปจจุบันและอยางตอเนื่อง โดยการจัดทำระบบฐานขอมูลของพรรณพืชท้ังหมดท่ี

พบในโลกนี้ ใหเขาถึงไดแบบเปด สามารถเผยแพรขอมูลไดทางอินเทอรเน็ต ซึ่งคำนึงถึงความเปนปจจุบันของ

ขอมูล ความสามารถปรับปรุงใหทันสมัย จะเปนบทสรุปเกี่ยวกับพรรณพืชในโลก  อยางไรก็ตามก็ยังตองมีการ

สำรวจรวบรวมขอมูลของพืชที่ยังไมรู จักในแตละภูมิภาคอยู อยางตอเนื่อง ปจจุบันมีสถาบันและองคกร  

http://www.worldfloraonline.org/


๒๕ 

๔๓ แหงไดลงนามในบันทึกความเขาใจนี้รวมท้ังประเทศไทย และยังมีความตองการใหสถาบันและองคกรอ่ืน ๆ 

ที่เกี่ยวของทั่วโลกเขารวมในพรรณพฤกษชาติของโลกออนไลนนี้ ซึ่งนับไดวาโครงการนี้เปนกาวสำคัญในการ

พัฒนาและบริการขอมูลเก่ียวกับพรรณพืชระดับโลก  

โครงการพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย (Flora of Thailand)  

หอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ พืช เปนหนวยงานหลักในการวิจัยดาน

อนุกรมวิธานพืชภายใตโครงการพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย (Flora of Thailand) รับผิดชอบการ

ดำเนินงานตามโปรแกรมงานของอนุสัญญาทางดานนี้ โดยการศึกษาดานอนุกรมวิธานพืชของจำนวนชนิด

พรรณพืชที ่พบในประเทศ เพื ่อใหมีขอมูลจำนวนชนิดพรรณพืชของในประเทศไทยที่สมบูรณ โครงการ 

พรรณพฤกษชาติของประเทศไทย เริ่มดำเนินการมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๖ ในระยะเริ่มตนตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๖-

๒๕๓๕ นั้น การศึกษาเปนไปไดเพียงไมถึงรอยละ ๕๐ ของพรรณพืชทั้งหมดท่ีมีประมาณ ๑๑,๐๐๐ ชนิด 

เนื่องจากการขาดแคลนนักอนุกรมวิธานพืชในอดีตที่ผานมา และแหลงทุนสนับสนุนในการดำเนินการวิจัยก็มี

นอย เพราะการวิจัยดานนี้บางครั้งจำเปนตองเดินทางไปศึกษาเปรียบเทียบตัวอยางตนแบบ (type specimen) 

ที่เก็บสะสมไวในหอพรรณไมในตางประเทศ โดยเฉพาะหอพรรณไมในประเทศของทวีปยุโรป ดังนั้นพรรณไม

บางวงศเมื่อติดขัดตองเทียบตัวอยางตนแบบแตไมมีทุนสนับสนุนในการเดินทางไปตรวจเทียบตัวอยางตนแบบ

ในตางประเทศ พรรณไมวงศนั้น ๆ ก็ไมสามารถหาขอสรุปได ผลสำเร็จของโครงการเทาท่ีผานมาในชวง ๓๐ ป

แรกของโครงการ สวนมากแลวไดรับความรวมมือชวยเหลือในการวิจัยจากนักอนุกรมวิธานพืชอาวุโสของ

ตางประเทศ แตการศึกษาในระยะ ๒๐ ปหลังมานี้ เมื่อทั่วโลกตื่นตัวกับการอนุรักษความหลากหลายทาง

ชีวภาพและเริ่มมีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพขึ้น ทำใหประเทศไทยเริ ่มมีนักวิจัยดาน

อนุกรมวิธานพืชเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนวิชาพฤกษศาสตร การดำเนินการ

ของโครงการ ฯ จึงรุดหนาไปมาก จนมองเห็นเปาหมายเวลาท่ีจะแลวเสร็จได    

ดังนั้นเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่สำคัญของ World Flora Online หอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช ในฐานะที่เปนหนวยงานหลักในการรับผิดชอบการศึกษาดานอนุกรมวิธานพืชของพรรณ

พืชท่ีพบในประเทศไทยมาตั้งแตพ.ศ. ๒๕๐๖ ไดมีการตีพิมพหนังสือ Flora of Thailand เปนเลมแรก ใน พ.ศ. 

๒๕๑๓ (ค.ศ. ๑๙๗๐) จนถึงปจจุบันมีท้ังหมด ๑๔ เลม แตละเลมมี ๔ ตอน เลมลาสุดคือ เลมท่ี ๑๕  ตอนท่ี ๑ 

(ค.ศ. ๒๐๒๑) การจัดทำพรรณพฤกษชาติของประเทศไทยเวอรชันอิเล็กทรอนิกส (e-flora of Thailand) ได

เริ่มดำเนินการขึ้นตั้งแต พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยไดจัดทำฐานขอมูลของหนังสือ Flora of Thailand ตั้งแตเลมที่ ๒ 

ถึงเลมท่ี  ๑๐ เพ่ือเตรียมเชื่อมโยงขอมูลกับ World Flora Online ซ่ึงขอมูลในระยะแรกนี้ไดแลวเสร็จและเปด

ให  เข  า ใชออนไลน ได  ในเว็บไซตของหอพรรณไม   กรมอ ุทยานแห  งชาต ิ  ส ัตว ป  า  และพ ันธ ุ  พืช 

(http://www.dnp.go.th/botany) และกำลังดำเนินการจัดทำขอมูลของเลมท่ี ๑๑ ถึงเลมที่ ๑๔ ตอไป ใน

อนาคตจะมีขอมูลเพิ่มเติมโดยเชื่อมโยงภาพตัวอยางพรรณไมแหงที่จัดเก็บไวในหอพรรณไม และจัดทำแผนท่ี

การกระจายพันธุในประเทศไทยของพรรณไมแตละชนิด เพ่ือใหผูใชไดรับประโยชนดานขอมูลของพรรณพืชแต

ละชนิดไดอยางสมบูรณ 
  



๒๖ 

วิธีการใชขอมูลพืชออนไลนในเว็บไซตของหอพรรณไม  

ภาพตอไปนี้แสดงวิธีการใชขอมูลพืชออนไลนในเว็บไซตของหอพรรณไม เพ่ือใชในการตรวจสอบ

พรรณพืช  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ถารูคำหลัก คนไดเลย เชน Volume ใดท่ีตองการเปด หรือ

ช่ือ Genus, species 

 

ขอมูลในระดับ Genus มีคำอธิบายของ Genus นั้น และมี 

Key ของ species ที ่อย ู  ใน  Genus นั ้น เม ื ่อต องการดู  

species ใด เมื่อตองการดู species ใดใหคลิกท่ี species น้ัน 

ตัวอยาง เชน จะคนโดยชื่อ Family เมื่อใสชื่อ Family คลิก

เขาไป จะพบคำอธิบายของ Family พรอมดวย Key ของ 

genus ตางๆ ที่อยู ใน Family นั ้น ซึ ่งสามารถใช Key ไปสู 

genus ได เมื่อตองการดู genus ใดใหคลิกท่ี genus น้ัน 

 



๒๗ 

 

 

 

 

 

เอกสารอางอิง 

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม. ๒๕๔๔. อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ. กรุงเทพฯ, 

๓๔ หนา.  

http://www.biodiv.org 

https://www.cbd.int/gspc 

http://www.worldfloraonline.org 

 

 

ขอม ูลในระดับ  species จะพบคำอธิบายรูปพรรณ

สัณฐานของพืชชนิดนั ้น พร อมทั ้งการกระจายพันธุ  

ช่ือทองถ่ิน ประโยชน (ถามี) 
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 จุลสารสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา จัดทำโดยสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา 

เพื่อเป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลและความรู้กับผู้อ่านที่เป็นประชาชนทั่วไปที่สนใจการพัฒนาทาง

วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ และทันตกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

และเกษตรศาสตร์ อันเป็นพื้นฐานองค์ความรู้และการพัฒนาการด้านการผลิตที่เปลี่ยนแปลงโลก ทั้งนี้ 

เน้นการนำเสนอเนื้อหาแบบไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย และทันเหตุการณ์ ในรูปแบบบทความปริทัศน์ฉบับ

ย่อ จุลสารฯ ไม่ตีพิมพ์บทความวิจัย และไม่รับบทความจากบุคคลภายนอกราชบัณฑิตยสภา 

  

 จุลสารสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา จัดพิมพ์ในรูปแบบดิจิทัล และปรากฏบนเว็บไซต์ 

https://science.royalsociety.go.th จุลสารฯ มีกำหนดออกปีละ ๔ ฉบับ ในเดือนมีนาคม มิถุนายน 

กันยายน และธันวาคม ผู้อ่านสามารถอ่านจุลสารฯ ได้โดยไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิก แต่ขอให้ผู้อ่านลง

ทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่าน QR code ของจุลสารฯ ผู้อ่านสามารถนำเนื้อหาในบทความที่ตีพิมพ์

ในจุลสารฯ ไปอ้างอิงได้ตามหลักสากลนิยมทางวิชาการ



ราชบัณฑิตยสภา
The Royal Society of Thailand
สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖–๗๐
https://science.royalsociety.go.th

 บทความในจุลสารสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา เปนขอมูลและความคิดเห็นที่เปนอิสระของผูเขียน

ราชบัณฑิตยสภาไมจำเปนตองเห็นดวยเสมอไป
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