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บรรณาธิการประจ าฉบับแถลง 
 

จุลสารส านักวิทยาศาสตร์จัดท าขึ้นตามด าริของประธานส านักวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ  
สุระก าพลธร ราชบัณฑิต และความเห็นชอบจากที่ประชุมส านักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตสภา เพ่ือเผยแพร
ความรูที่ราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกของส านักวิทยาศาสตรได้ค้นคว้า สร้าง และพัฒนาขึ้น ใหเปนประโยชนแก
ประเทศและประชาชนในวงกวาง 

จุลสารส านักวิทยาศาสตร์ฉบับนี้เป็นจุลสารฉบับที่ ๒ หลังจากที่ฉบับปฐมฤกษ์ (ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑) ได้
เปิดตัวเรียบร้อยแล้ว ในฉบับประกอบด้วยบทความสั้น ๆ จ านวน ๖ เรื่อง ที่เขียนโดยราชบัณฑิตและภาคี
สมาชิกในทั้ง ๖ ประเภทวิชา ของส านักวิทยาศาสตร์ คือ ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร ประเภทวิชาเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตรธรรมชาติ ประเภทวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรและสัตวแพทย ประเภทวิชา 
แพทยศาสตรและทันตแพทยศาสตร และประเภทวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ดังนั้นบทความในฉบับนี้จะให้
ความรู้แก่ผู้อ่านในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทั้ง ๖ ประเภทวิชาดังกล่าว มีเนื้อหาทางวิชาการที่ทันสมัยซึ่งเขียนใน
รูปแบบและภาษาท่ีอ่านเข้าใจได้ง่ายส าหรับบุคคลทั่วไป  

ส านักวิทยาศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความในจุลสารส านักวิทยาศาสตร์ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์
แก่ผู้สนใจไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตามหากท่านใดประสงค์จะสอบถามรายละเอียดในบทความแต่ละเรื่อง
เพ่ิมเติม สามารถติดต่อผู้เขียนบทความได้โดยตรง นอกจากนั้นหากท่านมีข้อเสนอแนะและข้อติชมประการใด 
โปรดแจ้งส านักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตสภา เพ่ือปรับปรุงในโอกาสต่อไป 
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การป้องกันภาวะสมองเสื่อม 

ก้องเกียรติ  กูณฑ์กันทรากร 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ภาคีสมาชิก ส านักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา, kongkiat@.tu.ac.th 

บทน า 

โครงสร้างของประชากรไทยมีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว จนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่าง
เต็มตัว ท าให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมสูงขึ้นเช่นกัน โรคอัลซไฮเมอร์  (Alzheimer’s disease) 
เป็นสาเหตุที่ส าคัญที่สุดของภาวะสมองเสื่อม ท าให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม
มหาศาล (GBD 2016 Dementia Collaborators, 2019) 

ในอดีตเชื่อว่าภาวะสมองเสื่อมเป็นภาวะที่ป้องกันไม่ได้ หรือรักษาไม่ได้ แต่ในปัจจุบันมีข้อมูลมากขึ้น
เรื่อย ๆ ในด้านปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ภาวะนี้มักเริ่มจากความจ าบกพร่อง โดยผู้ป่วยยังคงช่วยเหลือตนเองได้ และ
โรคจะด าเนินต่อไป ท าให้มีระดับการรู้คิดลดลง มีปัญหาทางจิตเวชและพฤติกรรม ท าให้ความสามารถในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันลดลงจนต้องพ่ึงพาผู้ดูแลมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเสียชีวิตในที่สุด การป้องกันโรคและการชะลอ
โรคจึงมีความส าคัญมากในระดับบุคคลจนกระทั่งระดับโลก เพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าว (Livingston et al., 
2017) 

ปัจจัยเสี่ยงทีป่รับได้  

การป้องกันภาวะสมองเสื่อมจะต้องท าตั้งแต่อายุยังน้อย และต้องท าต่อเนื่องจนถึงวัยผู้ใหญ่ ส่วน
ใหญเ่กี่ยวข้องกับการป้องกันโรคทางกายโดยเฉพาะด้านหัวใจและหลอดเลือด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑.  ระดับการศึกษาหรือสติปัญญา 
 ผู้ที่ได้รับการศึกษาสูงหรือมีสติปัญญาดีถือว่ามีทุนสมอง (cognitive reserve) ที่มากกว่าบุคคล
ทั่วไป อาการของสมองเสื่อมจึงเกิดขึ้นได้ช้ากว่า ปัจจัยนี้จะท าให้สมองมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
จากเหตตุ่าง ๆ ของสมองเสื่อม 
 การส่งเสริมการศึกษาและทักษะต่าง ๆ ตั้งแต่อายุน้อยจึงมีความส าคัญในระดับประชากร ท าให้
ประชากรมีสติปัญญาที่ดีขึ้น มีการท างานของสมองอย่างเต็มศักยภาพ นโยบายของรัฐในด้านนึ้จึงมีความส าคัญ
มากในการเสริมสร้างสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาและการดูแลทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือป้องกัน
สมองเสื่อมในวัยสูงอายุ  

๒. การได้ยินที่ลดลงหรือหูตึง 
 ปัจจัยเสี่ยงนี้พบได้บ่อยในประชากรทั่วไป โดยเฉพาะตั้งแต่วัยกลางคนขึ้นไป แตม่ักไม่ได้รับความ
สนใจเท่าที่ควร คาดว่าการได้ยินที่ลดลงจะส่งผลต่อเครือข่ายการท างานของสมอง หรือน าไปสู่การสื่อสารที่
ลดลง ทั้งแบบซึ่งหน้าและทางโทรศัพท์ จึงท าให้มีกิจกรรมทางสังคมลดลง รู้สึกเดียวดาย แยกตัว น าไปสู่ภาวะ
ซึมเศร้าและสมองเสื่อมในที่สุด 

๓. การออกก าลังกายและกิจกรรมทางกาย 
 เป็นที่ทราบกันดีว่า การออกก าลังกายไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด จะท าให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้น ใน
ผู้สูงอายุเองมีข้อมูลทางวิทยาการระบาดจ านวนมากที่แสดงว่า การออกก าลังกายในผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็น 
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โรคสมองเสื่อมสามารถป้องกันสมองเสื่อมได้ หากยิ่งออกก าลังกายมากก็จะยิ่งมีผลดีมาก นอกจากนั้น การออก
ก าลังกายยังท าให้การทรงตัวดีขึ้น อารมณ์ดีข้ึน ร่างกายแข็งแรง และลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้  

 ในปัจจุบันมีค าแนะน าให้ใช้การออกก าลังกายควบคู่ไปกับการควบคุมปัจจัยอ่ืน ๆ ด้วย ซึ่งน่าจะ
ท าให้สมองเสื่อมช้าลง ค าแนะน าโดยทั่วไปจะให้ออกก าลังกายแบบแอโรบิกที่เทียบเคียงได้กับการเดินเร็ว ๔๐ 
นาทีต่อครั้ง สัปดาห์ละ ๓ ครั้ง ควรพักผ่อนให้เพียงพอ โดยนอนหลับราว ๗-๘ ชั่วโมง/วัน และมีกิจกรรมฝึก
สมองเพ่ือสร้างเสริมการเรียนรู้ใหม่ ๆ ราว ๓๐ นาที/วัน สัปดาห์ละ ๔-๕ ครั้ง (Barnard et al., 2014) 

๔. ปัจจัยด้านโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และอ้วน 
 ปัจจัยด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดมีความส าคัญมากในด้านประชากร ที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะ
คือ ความดันโลหิตสูง การควบคุมปัจจัยเหล่านี้ได้ดีส่งผลดีอย่างมากต่อภาวะสมองเสือม โรคทางกาย และการ
เสียชีวิต    

๕. การสูบบุหรี่ 
 การสูบบุหรี่ส่งผลต่อหัวใจและหลอดเลือดโดยตรง ในควันบุหรี่ยังมีสารพิษที่ส่งผลต่อสมองด้วย 
หากงดบุหรี่ได้จะท าให้สุขภาพทางกายดีขึ้น ส่งผลดีต่อการท างานของสมองโดยภาพรวม 

๖. ภาวะซึมเศร้า 
 ภาวะซึมเศร้าพบได้บ่อยในประชากรทั่วไป และอาจเป็นอาการน าก่อนภาวะสมองเสื่อมได้ ท าให้
ระบุได้ยากว่า เหตุใดเกิดขึ้นก่อน แต่เชื่อว่าโรคซึมเศร้าที่เกิดขึ้นในช่วงวัยกลางคนย่อมส่งผลต่อการท างานใน
สมองทั้งด้านฮอร์โมน ความเครียดที่เพ่ิมขึ้น สารสื่อประสาทที่ไม่ได้ดุล ท าให้เซลล์ประสาทเสื่อมลงได้ง่ายและ
ฟ้ืนฟูได้ช้า การรักษาโรคซึมเศร้าน่าจะลดอุบัติการณ์ของโรคได้ จึงควรติดตามผู้ป่วยสูงอายุที่มีอาการซึมเศร้า
อย่างใกล้ชิด (Bennett and Thomas, 2014) เนื่องจากปัจจัยนี้มีความสัมพันธ์กับการแยกตัวจากสังคม จึง
พบร่วมกันได้บ่อย 

๗. ภาวะมลพิษทางอากาศ 
 ภาวะมลพิษเป็นปัจจัยเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพที่ส าคัญที่สุด ท าให้เกิดการเสียชีวิตก่อนวัย

อันควรราว ๙ ล้านคนใน ค.ศ. ๒๐๑๕ และผู้ที่เสียชีวิตมักอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้ต่ า-ปานกลาง และมีแนวโน้ม
สูงขึ้นเรื่อย ๆ ภาวะมลพิษทางอากาศเป็นปัญหาทั่วโลก และมีผลชัดเจนต่อสุขภาพ   ระดับ PM 2.5 ที่สูง
สัมพันธ์กับการท างานของสมองที่ลดลง ซึ่งเชื่อว่าภาวะมลพิษทางอากาศจะท าให้เกิดการอักเสบทางระบบ
ประสาท เกิดการสะสมของสารก่อโรคในสมอง  
 นโยบายของชาติในการจัดการกับปัญหานี้จึงต้องท าทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่อง 
ระยะสั้นเช่นการหาแหล่งของฝุ่นและจัดการกับฝุ่นให้ได้ตามมาตรฐาน ระยะกลาง เช่น การปรับปรุง
ยานพาหนะให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเผาผลาญเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ระยะยาว เช่น เพ่ิมการใช้
การขนส่งสาธารณะ มีการเฝ้าระวังพร้อมทั้งก าหนดนโยบายอย่างครอบคลุม  (Landrigan et al., 2017) 

การป้องกันภาวะสมองเสื่อม 

 การควบคุมปัจจัยเสี่ยงข้างต้นนั้นสามารถลดอุบัติการณ์ของโรคได้ โดยเฉพาะในระดับประชากร 
อย่างไรก็ตาม การลดหรือป้องกันทางสมองเสื่อมโดยมีวิธีการแทรกแซงหรือจัดการนั้นมีหลักฐานอยู่บ้างแต่ไม่
ครบหรือมีข้อมูลจ านวนมากท่ียืนยันในทุกกรณี การใช้ยา อาหารเสริม หรือปรับวิธีการด ารงชีวิตนั้นได้รับความ
สนใจมาก แต่มีข้อจ ากัดอยู่บ้างในรายละเอียดต่อไป 
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 ๑. การให้ยา 
 ข้อมูลในยาส่วนใหญ่มักใช้ไม่ได้ผลในการป้องกันหรือชะลอโรค ยกเว้นยาลดความดันโลหิตที่
การศึกษาระยะยาวที่พบว่าสามารถลดอัตราการเสียชีวิต ความพิการ และสมองเสื่อมได้ แม้แต่ในผู้สูงอายุเกิน 
๘๐ ปี เป้าหมายคือต้องการให้ระดับความดันโลหิตใกล้เคียงปกติมากที่สุด แต่ควรระวังผลข้างเคียงจากความ
ดันโลหิตที่ต่ าเกินไป โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า ๘๐ ปี ยาในกลุ่มอ่ืน ๆ เช่น ยาต้านการอักเสบกลุ่มที่
ไม่ใช่สเตียรอยด์ ยาลดไขมัน สารสกัดใบแปะก๊วย ไม่พบว่ามีประโยชน์ 
 ๒. อาหาร 

การบริโภคอาหารมีความหลากหลายมากและแตกต่างกันในแต่ละสังคม การศึกษาที่มีจึงเน้น
รูปแบบที่ใช้บ่อย และพบประโยชน์ในโรคจ าเพาะ รูปแบบอาหารที่มีการศึกษามากและได้ผลมีตัวอย่างเช่น 
 อาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean diet) เป็นรูปแบบอาหารที่ได้รับการศึกษาเป็น
จ านวนมาก อาหารชนิดนี้จะเน้นที่การบริโภคอาหารที่มาจากพืชเป็นหลัก เช่น ผลไม้ ผัก ธัญพืช ถั่วหลายชนิด 
เปลี่ยนไขมันจากสัตว์ เช่น เนย เป็นไขมันที่ไม่อ่ิมตัว เช่น น้ ามันมะกอก น้ ามันคาโนลา ใช้สมุนไพรและ
เครื่องเทศแทนเกลือ บริโภคเนื้อสัตว์ที่เป็นปลาที่มีโอเมกา ๓ สูง เช่น ปลาแซลมอน ปลาซาร์ดีน ปลาเทราต์ 
แทนเนื้อแดง อาจมีการดื่มไวน์ได้บ้าง พบว่าในผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดนั้น การ
บริโภคอาหารข้างต้นสามารถลดอุบัติการณ์ของโรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองและการเสียชีวิตจาก
เหตุหลอดเลือดหัวใจได้อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งน่าจะป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้ไม่มากก็น้อย  (Estruch et al., 
2018) 

อาหารแบบผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง (Dietary Approaches to stop Hypertension, DASH) 
เป็นอาหารที่มีโฟเลตสูง แต่มีไขมันอ่ิมตัว คอเลสเตอรอล และโซเดียมต่ า แต่มีแมกนีเซียม แคลเซียมสูง  
เพ่ิมผักและผลไม้ ไฟเบอร์ โปรตีน และธัญพืชที่ไม่ขัดสี ลดเนื้อแดงลง รูปแบบอาหารนี้ได้ผลในการลดความดัน
โลหิต และป้องกันโรคทางหัวใจและหลอดเลือดได้ แต่ผลการรักษาต่อสมองโดยตรงยังไม่เพียงพอ อย่างไรก็
ตาม การลดความเสี่ยงด้านหลอดเลือดก็เป็นประโยชน์ในการป้องกันโรคระยะยาวในผู้ประชากรทั่วไป  
  ๓. วิตามินและสารที่เกี่ยวข้อง 
 วิตามินบี มีการใช้วิตามินหลายชนิดอย่างแพร่หลายในการป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคภาวะ
สมองเสื่อม ชนิดที่ใช้บ่อยคือวิตามินบี เนื่องจากเชื่อว่าวิตามินบีมีผลต่อการท างานของสมอง โดยเฉพาะวิตามิน
บี 12 และโฟเลต แตข่้อมูลในปัจจุบันยังไม่ชัดเจนนัก จึงไม่แนะน าให้ใช้ในประชากรทั่วไป 

กลุ่มวิตามินเอ วิตามินซี และวิตามินดี ข้อมูลจากการศึกษาแบบสังเกตการณ์พบว่า การให้
วิตามินซีและวิตามินเอกลุ่มบีตา-แคโรทีน (beta-carotene) ไม่มีประโยชน์เรื่องการรู้คิด ส่วนวิตามินอียังมีผล
การศึกษาที่ขัดแย้งกันว่า จะได้ประโยชน์หรือไม่ ส่วนวิตามินดีและสารอ่ืน ๆ ไม่แนะน าให้ใช้เช่นกัน เนื่องจาก
ข้อมูลน้อยและไม่ได้ติดตามผู้ป่วยในระยะยาว ด้านผลข้างเคียงก็ยังไม่ทราบในระยะยาว (Scarmeas et al., 
2018) 

สารต้านอนุมูลอิสระ สารในกลุ่มนี้มีหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นวิตามิน เช่น วิตามินซี วิตามินอี 
วิตามินเอ หรือแร่ธาตุที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยา หรือเอนไซม์ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เช่น ซีลีเนียม ทองแดง 
สังกะสี นอกจากนั้น ยังมีสารสังเคราะห์เพ่ือการนี้อีกหลายชนิดแต่ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอในการป้องกันหรือ
รักษาภาวะสมองเสื่อม (Butler et al., 2018) 

สารอาหารเสริมอ่ืน ๆ กรดไขมัน n-3 หรือ ไขมันชนิด โอเมกา-๓ (omega 3) กรดไขมันที่ 
ไม่อ่ิมตัว เช่น docosahexanoic acid (DHA), eicosapentanoid acid (EPA) ที่ได้จากน้ ามันปลานั้น ข้อมูล
จากการส ารวจการบริโภคและระดับสารเหล่านี้กับอุบัติการณ์ของโรค พบว่ามีความสัมพันธ์กันในทางที่ดี 
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ในทางกลับกัน การให้สารนี้เสริมในการศึกษาหลายการศึกษาพบว่ากลับไม่มีประโยชน์ การบริโภคไขมันที่เพ่ิม
ไขมันที่ไม่อ่ิมตัวและลดไขมันที่อ่ิมตัวอาจช่วยลดความเสี่ยงได้เช่นกัน 

บทสรุป 

การป้องกันภาวะสมองเสื่อมนั้นสามารถกระท าได้ทั้งในระดับบุคคลและระดับประชากรที่สามารถ
เริ่มได้ตั้งแต่วัยเด็ก ที่ควรส่งเสริมการศึกษาและระดับสติปัญญาเป็นพ้ืนฐาน การควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านหัวใจ
และหลอดเลือดมีส่วนส าคัญมาก โดยเฉพาะในประชากรตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ที่ได้ประโยชน์ทั้งสุขภาพโดยรวมและ
ป้องกันโรคต่าง ๆ ทั้งนี้ควรร่วมกับการส่งเสริมให้มีสุขนิสัยที่ดี เช่น บริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ออกก าลังกาย 
ฝึกการใช้ความคิด และกลไกทางสังคม เช่น การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ภาวะมลพิษ เพ่ิมปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลเพ่ือลดโรคซึมเศร้า การให้วิตามินและอาหารเสริมนั้นยังไม่มีค าแนะน าหรือประโยชน์อย่างชัดเจน โดย
เน้นที่การบริโภคอาหารที่มีสารอาหารให้ครบถ้วนมากกว่าการให้เป็นยาเสริม 
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ลัมปีสกิน : โรคร้ายจากแมลง-แมงในฟาร์มปศุสัตว์ไทย  

ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ 

ภาคีสมาชิก สาขาวิชากีฏวิทยา ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและสัตวแพทยศาสตร์  
ส านักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตสภา, faasthc@ku.ac.th 

บทน า 

โรคลัมปีสกินเป็นโรคติดต่อที่มีแมลงหรือแมงเป็นพาหะ สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจให้วงการ  
ปศุสัตว์เป็นอย่างสูง พบการระบาดครั้งแรกที่ประเทศแซมเบียใน พ.ศ. ๒๔๗๒ ในประเทศไทยพบโรคลัมปีสกิน 
เมื่อปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และพบการระบาดกระจายในวงกว้าง
มากขึ้น พบโคเนื้อแสดงอาการของโรคลัมปีสกิน ขณะนี้ (วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)  พบการระบาดสะสม
รวม ๖๕ จังหวัด เกษตรกรได้รับผลกระทบเกือบ ๓๐๐,๐๐๐ ราย ปศุสัตว์ป่วยตายสะสม ๕๑,๐๗๓ ตัว อยู่
ระหว่างการรักษาเกือบ ๑๐๐,๐๐๐ ตัว (https://www.thairath.co.th/scoop/theissue) 

อาการของโรค 

สัตว์ที่ได้รับเชื้อไวรัสลัมปีสกินจะมีไข้สูงประมาณ ๔๐-๔๑.๕ องศาเซลเซียส หลังจากได้รับเชื้อไวรัส
เข้าสู่ร่างกาย ๔-๑๒ วัน โดยทั่วไปประมาณ ๗ วัน (Haig, 1957) ส่งผลให้ต่อมน้ าเหลืองโตและมีตุ่มขึ้นตาม
ผิวหนังทั่วร่างกาย โดยเฉพาะ หัว ขา น่อง เข่า ถุงอัณฑะ และราวนม เกิดเป็นตุ่มเนื้อตาย ตกสะเก็ดในที่สุด 
ประมาณร้อยละ ๕๐ ของโคนมที่ติดเชื้อไวรัสลัมปีสกินจะมีตุ่มเนื้อเกิดขึ้นตามตัวและส่งผลให้โคนมผลิตน้ านม
น้อยลงจนกว่าอาการจะดีขึ้น หากมีแผลสด อาจจะมีหนอนแมลงมาไชและวางไข่ได้ ในสัตว์บางชนิดอาจพบตุ่ม
น้ าใสที่บริเวณเยื่อเมือก ระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร น้ าลายไหล มีขี้ตาและตาอักเสบ มีตุ่มขึ้นที่
เยื่อเมือกตา สัตว์ที่ติดเชื้อจะมีอาการอ่อนแอ ซึม เบื่ออาหาร มีการอักเสบของข้อต่อ ซึ่งเกิดจากการอับเสบของ
หลอดเลือดและท าให้เลือดออกหรือเกิดการบวมน้ า การอักเสบของเต้านมและลูกอัณฑะ อาจส่งผลให้เป็นหมัน 
นอกจากนี้ไวรัสลัมปีสกินอาจก่อให้สัตว์ติดเชื้อแท้งลูก อย่างไรก็ตาม อัตราการตายน้อยกว่าร้อยละ ๑๐  
( Kajaysri, 2021) 

วิทยาการระบาดและการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน 

เชื้อโรค : ไวรัสเป็นเชื้อก่อโรคลัมปีสกิน โรคนี้มักระบาดในช่วงฤดูร้อน การศึกษาวิจัยในห้องทดลอง
พบว่า ไวรัสนี้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งอุณหภูมิ แสงแดด ความแห้งแล้ง ความชื้น เป็นต้น และ
สามารถเพ่ิมจ านวนได้อย่างรวดเร็ว ท าให้กระจายเข้าสู่อวัยวะภายในต่าง ๆ ของสัตว์เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว
เช่นกัน เช่น ต่อมหมวกไต ต่อมไทรอยด์ กล้ามเนื้อ ไต ปอด และระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ ไวรัสสามารถอาศัยใน
ตุ่มเนื้อตายที่แห้งได้นานมากถึงสาม ๓ เดือน หรือในเยื่อเมือกจากการเพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส 
ได้นานถึง ๖ เดือน (FAO Animal Production and Health, 2020) หรือในแผลสดสภาพธรรมชาติได้
ประมาณ ๒ สัปดาห์ (Weiss, 1968) 

พาหะน าโรค (แมลง-แมง) : เชื้อไวรัสสามารถถ่ายทอดจากแมลงหรือสัตว์ขาข้อที่ดูดเลือดแบบวิธีกล 
(mechanical transmission) แมลงและแมงที่เข้าข่ายเป็นพาหะที่ส าคัญ อาทิ ยุง แมลงวัน ริ้น และเห็บ มี
รายงานการพบเชื้อไวรัสลัมปี สกินในเซลล์เม็ดเลือด ต่อมน้ าลาย และกระเพาะอาหารส่วนกลางของพาหะน า
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โรค โดยเฉพาะเห็บแข็งบางชนิด นอกจากนี้ เห็บแข็งสามารถเป็นโฮสต์ (host) ตัวกลางของเชื้อไวรัสและ
ถ่ายทอดเชื้อไวรัสจากแม่ไปยังไข่และลูกได้ (Lubinga et al., 2014) ในกลุ่มแมลงวัน มีรายงานว่าพบเชื้อไวรัส
ในยุงลายบ้านและริ้นน้ าจืดบางชนิดซ่ึงเป็นพาหะที่ส าคัญในการน าเชื้อไวรัสลัมปี สกิน (Chihota et al., 2001; 
Namazi and Tafti, 2021) ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๑๘ ตรวจพบเชื้อไวรัสลัมปีสกินในแมลงวันอีกหลายชนิด ซึ่ง
ต้องศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือยืนยันการติดเชื้อได้จริงในธรรมชาติ (Abdulqa et al., 2016; Issimov et al., 2020)  

สัตว์ : มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่า โรคลัมปีสกินสามารถเกิดขึ้นได้ในสัตว์เคี้ยวเอ้ืองทั่วไป 
ทั้งสัตว์ป่าและปศุสัตว์ในฟาร์ม  สัตว์ป่ามักจะไม่ปรากฏปุ่มแผลหรือลักษณะใด ๆ บนล าตัวของสัตว์ (ภาพที่ ๑) 
แต่สัตว์ป่ากลุ่มนี้อาจได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตในที่สุด (Padilla et al., 2005) ส าหรับปศุสัตว์ในฟาร์ม เช่น โค 
กระบือ ซึ่งจัดเป็นกลุ่มสัตว์ที่ค่อนข้างจะมีความจ าเพาะสูงกับไวรัสลัมปีสกิน หรือปศุสัตว์ในฟาร์มที่มีอายุน้อย
กว่า มักมีความเสี่ยงสูงกว่าสัตว์ที่มีอายุมากกว่า และส่วนใหญ่จะแสดงอาการ มีรายงานว่าโคจากยุโรปมีความ
เสี่ยงเป็นโรคมากกว่าโคแถบเอเชีย (Gumbe, 2018) 
 

ภาพที่ ๑  วงจรการเกิดโรคลัมปีสกิน ในปศุสัตว์ 
(ภาพโดยมานพ แซ่อ้ึง สุนทร พิมนนท์ และวัฒนศักดิ์ เลิศล้ านภากุล) 
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การวินิจฉัย 

การวินิจฉัยโรคลัมปีสกิน ในเบื้องต้น สังเกตจากปุ่มแผลที่พบตามล าตัวสัตว์ เช่น หัว หน้า ขอบตา 
ขา น่อง เข่า ถุงอัณฑะ และราวนม หรือสังเกตจากอาการสัตว์ เช่น เบื่ออาหารและมีไข้สูง และการตรวจชิ้น
เนื้อเพ่ือยืนยันโรคลัมปีสกิน การใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปเพ่ือตรวจเชื้อไวรัสเป็นอีกแนวทาง
หนึ่งในการตรวจวินิจฉัยโรค ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการวินิจฉัยระดับโมเลกุลเพ่ือตรวจหาเชื้อไวรัส 

การควบคุมและป้องกัน 

โรคนี้ไม่มีการควมคุมป้องกันเฉพาะทาง ท าได้เพียงรักษาตามอาการหรือตามค าแนะน าของสัตว
แพทย์ เกษตรกรควรใช้มาตรการณ์เสริมในฟาร์มปศุสัตว์เพ่ือลดการระบาดของโรคลัมปีสกิน ดังนี้ 

๑. การควบคุมโดยใช้สารเคมี สารเคมีบางชนิดมีฤทธิ์ในการไล่แมลง สามารถน ามาใช้ประโยชน์ใน
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ไล่แมลง เช่น มุ้งชุบสารเคมี ตาข่ายชุบสารเคมี หรือป้ายชุบสารไล่แมลงติดตามตัวสัตว์  
เพ่ือป้องกันไม่ให้พาหะเข้ามาใกล้และกัดสัตว์ในฟาร์มปศุสัตว์  สารเคมีที่ส าคัญ เช่น ทรานส์ฟลูทริน 
(transfluthrin) เมโทฟลูทริน (metofluthrin) 

๒. การจัดการสภาพแวดล้อม เป็นการควบคุมดูแลจัดการสภาพแวดล้อมไม่ให้เหมาะสมแก่การพัก
หรือเป็นที่อยู่อาศัยของพาหะน าโรค เป็นการท าลายหรือลดแหล่งที่อยู่ของพาหะน าโรค เช่น การก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายภายในอาคารหรือรอบนอกหรือการท าความสะอาดคอกสัตว์ มูลสัตว์ หรือปุ๋ยคอก เพ่ือจัดการ
แหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันคอกสัตว์ แมลงวันเขาสัตว์  

๓. การเบี่ยงเบนความสนใจของแมลง วิธีการนี้น าไปประยุกต์ใช้ได้โดยไม่ให้แมลงเข้าไปในบริเวณ
เป้าหมาย เช่น การใช้กับดักชนิดต่าง ๆ เช่น กับดักวาวัว (Vavoua trap) ส าหรับแมลงวันคอกสัตว์ กับดักเอน
ซี (Nzi trap) ส าหรับเหลือบ หรือกับดักแสงไฟกับยุงและริ้นบางชนิดที่หากินในเวลากลางคืน โดยเฉพาะหลอด 
วาวแสงอัลตราไวโอเลต  

๔. วิธีกล เป็นการยับยั้งไม่ให้เกิดการสัมผัสกันระหว่างแมลงพาหะกับโฮสต์ เช่น การใช้มุ้งลวด
ป้องกันพาหะไม่ให้เข้ามาภายในบริเวณอาคารที่พักสัตว์  
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สร้างบ้านโดยเทคโนโลยีการพิมพ์ ๓ มิติ 

วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย  

ราชบัณฑิต สาชาวิศวกรรมโยธา ส านักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตสภา, worsak.k@chula.ac.th 

บทน า 

หลายปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีการพิมพ์ ๓ มิติได้รับความสนใจอย่างมาก เบื้องต้นเทคโนโลยีนี้ได้รับ
การพัฒนาขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยมีจุดเด่นที่มีความสามารถในการ 
“พิมพ์” ผลิตภัณฑ์ได้อย่างแม่นย าตามแบบดิจิทัลที่มีรูปแบบ ๓ มิติเชิงซับซ้อน ปัจจุบันนี้มีการน าเทคโนโลยี
การพิมพ์ ๓ มิติมาใช้ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนจริงในอุตสาหกรรมหลายอย่าง  เช่น การผลิตชิ้นส่วนอวัยวะ
เทียม การผลิตชิ้นส่วนส าหรับยานอวกาศ  

ระหว่าง ๒-๓ ปีนี้ เริ่มมีข่าวความพยายามใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ ๓ มิติในภาคการก่อสร้างที่ไม่เป็น
เพียงวิธีการผลิตชิ้นส่วนในโรงงานแล้วน าไปประกอบที่หน้างาน แต่เป็นการ ”พิมพ์” บ้านทั้งหลังที่หน้างานจน
เสร็จ ถือเป็นการต่อยอดจากเทคโนโลยีการจ าลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling - 
BIM) ด้วย ผู้เขียนในฐานะวิศวกรโครงสร้างจึงสนใจติดตามข้อดีข้อเสียเทคโนโลยีใหม่นี้ในภาคการก่อสร้าง 
โดยเฉพาะส าหรับประเทศไทย 

การพิมพ์ ๓ มิติเป็นกระบวนการแปลงแบบผลิตภัณฑ์ทางดิจิทัลให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ
โดยตรง ไม่มีวัสดุส่วนเกินเหลือใช้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ทว่า รูปแบบโครงสร้างรับน้ าหนักจะไม่เป็นระบบ
โครงเสาและคาน (Beam-Column Frames) แบบเดิมที่คุ้นเคย แต่จะเป็นโครงสร้างรับน้ าหนักแบบผนังรับ
แรงกด (Load Bearing Walls) ความท้าทายอีกประการหนึ่งคือวัสดุที่ใช้ในการพิมพ์โครงสร้างจะไม่ใช่
คอนกรีตเสริมเหล็กที่คุ้นเคยอีกด้วย แต่จะเป็นวัสดุของเหลวที่สามารถฉีดผ่านหัวฉีดของเครื่องพิมพ์ที่มีความ
ร้อนสูง เมื่อผ่านหัวฉีดออกมาแล้วจะแข็งตัวในเวลาสั้น วัสดุที่แข็งตัวแล้วจะต้องมีสมบัติต่าง ๆ ตามความ
จ าเป็นในการใช้งาน   

เครื่องพิมพ์ ๓ มิติท างานอย่างไร 

การท างานของเครื่องพิมพ์ ๓ มิติมีลักษณะเดียวกับเครื่องพิมพ์ ๓ มิติที่ได้ออกแบบและโหลดไว้ใน 
"สมอง" ของเครื่องพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะขนาดเล็กทุกประการ โดยจะแปลงเป็นค าสั่งให้เครื่องพิมพ์
เคลื่อนที่ในระนาบ ๒ มิติ (X-Y) ก่อน ระหว่างนั้นหัวพิมพ์จะรีดวัสดุที่หลอมละลายไปตามเส้นทางบนระนาบ 
X-Y เมื่อเสร็จแล้วหัวพิมพ์จะเลื่อนขึ้นหนึ่งชั้นตามแกนดิ่ง Z  เพ่ือด าเนินการพิมพ์วัสดุในชั้นถัดไป ชั้นต่อชั้น  
(ภาพท่ี ๑)  

หัวใจส าคัญในการบุกเบิกอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการพิมพ์อาคาร ๓ มิติ คือการสร้างเครื่องพิมพ์ ๓ 
มิตมิาตรฐานขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบอยู่บนเครนสูง ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ให้หัวพิมพ์เปลี่ยนต าแหน่งได้ทั้ง 
๓ทิศทาง เครื่องพิมพ์ ๓ มิติส าหรับฉีดวัสดุคอนกรีตที่พิมพ์ได้เร็วที่สุดคือระยะ ๑ เมตรต่อวินาที ชื่อ BOD2  
ผลิตโดยบริษัทเดนมาร์ก COBOD ถือเป็นเครื่องพิมพ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน 
  



๑๐ 

 

วัสดุที่ใช้ 

ทางเทคนิค เครื่องพิมพ์ ๓ มิติสามารถพิมพ์วัสดุที่ละลายได้ที่อุณหภูมิสูงประมาณ ๑๗๐ องศา
เซลเซียส แล้วแข็งตัวอีกครั้งเมื่อออกจากหัวฉีด ส าหรับการสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง เครื่องพิมพ์ ๓ มิตปิกติจะ
เลือกใช้คอนกรีตเหลวที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์กับมวลละเอียดด้วยน้ ายาผสมพิเศษ โดยอาจเพ่ิมวัสดุเสริม
สมบัติอ่ืน ๆ เช่น อนุภาคเถ้าลอย เส้นใยสังเคราะห์ เพ่ือปรับให้วัสดุที่พิมพ์ออกมาแล้ว เมื่อแข็งตัวจะมีสมบัติ
ตรงตามความต้องการ เช่น สมบัติการยึดติดระหว่างเลเยอร์ การแข็งตัวของวัสดุสูง ที่ต้องใช้เวลาสั้นในการก่อ
ร่างตามแบบ รวมทั้งสมบัติการเป็นฉนวน และสมบัติความทนไฟ นอกจากนี้ ยังสามารถเพ่ิมส่วนผสมพลาสติก
ชีวภาพ (Bioplastic) ผสมเศษปูนเศษหินที่น ามาบดให้เป็นมวลละเอียด เป็นต้น 

ความได้เปรียบ 

 ความเร็ว : การพิมพ์ ๓ มิติสามารถ “พิมพ์” บ้านอยู่อาศัยชั้นเดียวเสร็จภายในเวลาไม่กี่วัน แทนที่จะ
เป็นเดือนหรือปีภายใต้การก่อสร้างแบบเดิม 

 ลดวัสดุส่วนเกินและขยะ : การพิมพ์ ๓ มิติ นอกจากไม่ต้องใช้ไม้แบบแล้ว ยังสามารถแก้ปัญหาวัสดุ
ส่วนเกินและขยะจากการก่อสร้างได้ เนื่องจากการพิมพ์ ๓ มิตใิช้วัสดุเท่าที่จ าเป็นในการพิมพ์เท่านั้น 

 อิสระในการออกแบบ : สถาปนิกสามารถสร้างการออกแบบที่ซับซ้อนด้วยนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ได้มากขึ้น ตราบเท่าที่การออกแบบเป็นไปตามความสามารถในการพิมพ์แบบชั้นต่อชั้นใน
แนวตั้ง 

ความท้าทาย 

 ต้นทุน : ความท้าทายสูงสุดคือต้นทุนในการซื้อหรือเช่าอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ ๓ มิติที่มีมูลค่าสูง ความ
คุ้มค่าจึงข้ึนอยู่กับจ านวนสิ่งปลูกสร้างที่จะพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ ๓ มิตนิี้ 

 ข้อจ ากัด : รูปแบบโครงสร้างที่พิมพ์ ๓ มิตินั้น จะไม่เป็นระบบโครงเสาและคานที่คุ้นเคยมาแต่เดิม 
แต่จะถูกจ ากัดที่ระบบผนังรับแรงกด กรณีที่เป็นโครงสร้างอาคารเกินหนึ่งชั้นนั้น นอกเหนือจากเรื่อง
ผนังที่ใช้เครื่องพิมพ์ได้ ยังคงต้องอาศัยแรงงานในการประกอบแผ่นพ้ืน หลังคา และระบบ
สาธารณูปโภคภายในอาคารอื่น ๆ 

โมเดลทางธุรกิจ 

โมเดลธุรกิจการสร้างอาคารด้วยการพิมพ์ ๓ มิตอิาจแบ่งเป็น ๒ รูปแบบ  
 (๑) ธุรกิจรับออกแบบและพิมพ์อาคารครบวงจรบนที่ดินของลูกค้า (ภาพที่ ๒) ซึ่งควรเป็นอาคารไม่

เกิน ๒ ชั้น โดยทีผู่้ประกอบการจะต้องจัดซื้อหรือเช่าเครื่องพิมพ์ ๓ มิต ิ 
(๒) ผู้ประกอบการบ้านจัดสรรหรือหน่วยงานรัฐซื้อเครื่องพิมพ์ ๓ มิติเพ่ือพิมพ์บ้านจ านวนมากขายให้

ผู้มีรายได้น้อย (ภาพท่ี ๓) เป็นต้น 

 



๑๑ 

 

 

ภาพที่ ๑ หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์ ๓ มิต ิBOD2 ที่สามารถพิมพ์ในระนาบด้วยความเร็ว ๑ เมตรต่อวินาที ส่วนวัสดุ
ที่ใช้พิมพ์เป็นคอนกรีตส่วนผสมพิเศษ i.tech 3D ที่พัฒนาโดยบริษัท HeidelbergCement ส าหรับงานพิมพ์ ๓ 
มิติโดยเฉพาะ (ภาพจาก https://www.designboom.com/architecture/kamp-c-3d-prints-two-story-
house-08-17-2020/) 

 

ภาพที่ ๒ อาคารหลังแรกในประเทศเยอรมนีที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ ซึ่งใช้เวลาพิมพ์เพียง ๑๐๐ ชั่วโมง  
เป็นอาคารที่มีพ้ืนที่ใช้งาน ๓๘๐ ตารางเมตร ทั้งนี้ ส่วนที่พิมพ์คือผนังก าแพงแนวดิ่งทั้งหมด ส่วนพื้นและบันได
หล่อจากโรงงานมาติดตั้ง จุดเด่นคือโปรแกรมสามารถพิมพ์โดยเว้นช่องว่างตามต าแหน่งที่มีท่องานระบบเดิน
ผ่าน (ภาพจาก https://interestingengineering.com/germanys-first-3d-printed-residential-building-
is-near-completion) 
  

https://www.designboom.com/architecture/kamp-c-3d-prints-two-story-house-08-17-2020/
https://www.designboom.com/architecture/kamp-c-3d-prints-two-story-house-08-17-2020/


๑๒ 

 

บทสรุป 

  แม้เทคโนโลยีการพิมพ์อาคาร ๓ มิติจะดูเหมือนมีศักยภาพที่จะน ามาใช้ในการผลิตสิ่งปลูกสร้างทั่วไป 
แต่ส่วนใหญ่โดยเฉพาะอาคารที่สูงกว่าหนึ่งชั้น การพิมพ์มักท าได้เฉพาะชิ้นส่วนอาคารที่เป็นผนังแนวดิ่ง 
ส่วนประกอบอ่ืน เช่น บันได พ้ืน และหลังคา ยังต้องใช้วิธีหล่อมาประกอบ หรือหล่อที่หน้างาน การพิมพ์
อาคาร ๓ มิติจึงเหมาะแก่การพิมพ์อาคารบ้านอยู่อาศัยชั้นเดียว แต่เนื่องจากต้นทุนที่สูงของเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ  
ความคุ้มค่าของเทคโนโลยีนี้จ าต้องขึ้นอยู่กับการผลิตเป็นจ านวนมาก (Mass Production) จึงเหมาะส าหรับ
โครงการบ้านจัดสรรหรือหมู่บ้านชุมชน (Community Village)  ที่ต้องการพิมพ์บ้านอยู่อาศัยชั้นเดียวจ านวน
มากภายในเวลาจ ากัด เพราะบ้านแต่ละหลังจะสามารถพิมพ์เสร็จภายในเวลาไม่กี่วันเท่านั้น 
 

 
ภาพที่ ๓ บ้านส าหรับผู้ไร้ที่อยู่อาศัย ที่พิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ Icon’s Vulcan II ในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส 
สหรัฐอเมริกา ใช้วัสดุ Lavacrete ของ บริษัท ICON ที่เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างโดยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ ๓ 
มิต ิ 
(ภาพจาก https://khn.org/news/3d-printed-housing-designed-for-the-homeless-and-needy-
seniors/) 
 
 

https://khn.org/news/3d-printed-housing-designed-for-the-homeless-and-needy-seniors/
https://khn.org/news/3d-printed-housing-designed-for-the-homeless-and-needy-seniors/


 
 

๑๓ 
 

การผลิตไฮโดรเจนและการผลิตมีเทนจากวัสดุลกิโนเซลลูโลส 

ประวรรธน์ สุขพูล๑ และอลิศรา เรืองแสง๑,๒  

๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, prawat.s@kkumail.com 
๒ ภาคีสมาชิก สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ส านักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา, alissara@kku.ac.th 

บทน า 

ในปัจจุบันได้มีการแสวงหาแหล่งพลังงานทางเลือกเพ่ือทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและลด
การปล่อยแก๊สเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ หรือพลังงานที่ได้
จากชีวมวล โดยเฉพาะการผลิตจากเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีองค์ประกอบหลักเป็นวัสดุลิกโนเซลลูโลส 
เช่น ซังข้าวโพด ชานอ้อย ทะลายปาล์มเปล่า และกากมันส าปะหลัง ถือเป็นแนวทางการพัฒนาการผลิต
พลังงานทางเลือกที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ท าให้มีเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรจ านวนมากจาก
กระบวนการเก็บเก่ียวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ๒๕๖๓) จึงถือ
ได้ว่าประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในแง่การเข้าถึงวัตถุดิบปริมาณมากและหาได้ง่ายเพ่ือใช้ส าหรับการผลิต
เชื้อเพลิงชีวภาพ บทความนี้จะกล่าวถึงแนวทางในการใช้ประโยชน์จากวัสดุลิกโนเซลลูโลสในประเทศไทยเพ่ือ
การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ได้แก่ ไฮโดรเจน และมีเทน 

วัสดุลิกโนเซลลูโลส 

วัสดุลิกโนเซลลูโลสคือชีวมวลจากพืช พบได้ทั่วไปในธรรมชาติหรือเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการเก็บ
เกี่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ได้แก่ พืชพลังงาน เช่น หญ้าเนเปียร์ เศษเหลือทิ้งทางการเกษตร 
เช่น กากอ้อย ทะลายปาล์มเปล่า กากมันส าปะหลัง และเศษเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม เช่น กากหม้อกรอง 
ชานอ้อย (Zoghlami and Paës, 2019; Sheng et al. 2021) มีองค์ประกอบหลักซึ่งประกอบด้วยเซลลูโลส 
๓๐-๕๐ เปอร์เซ็นต์ เฮมิเซลลูโลส ๒๐-๓๐ เปอร์เซ็นต์ และลิกนิน ๑๐-๒๐ เปอร์เซ็นต์ (Srivastava et al., 
2021) ข้อจ ากัดของการใช้วัสดุลิกโนเซลลูโลสคือวัสดุลิกโนเซลลูโลสมีความทนทานต่อการย่อยสลาย ซึ่งเกิด
จากโครงสร้างที่ซับซ้อนของผนังเซลล์พืช จึงท าให้ต้องปรับสภาพวัสดุลิกโนเซลลูโลส เช่น การเพ่ิมรูพรุนให้แก่
วัสดุลิกโนเซลลูโลส การเพ่ิมพ้ืนที่ผิวส าหรับการย่อยสลายของเอนไซม์ (Sheng et al. 2021) วิธีดังกล่าวท าให้
โครงสร้างของวัสดุลิกโนเซลลูโลสแยกออกจากกัน ดังนั้น วัสดุลิกโนเซลลูโลสจึงถูกย่อยสลายได้ง่ายขึ้น ส่งผล
ให้ได้น้ าตาลที่หมักได้ (fermentable sugar) เพ่ือเป็นแหล่งคาร์บอนส าหรับจุลินทรีย์ในการผลิตเชื้อเพลิง
ชีวภาพ 

เชื้อเพลิงชีวภาพ 

เชื้อเพลิงชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนประเภทหนึ่งที่ผลิตจากชีวมวลโดยอาศัยกระบวนการทาง
ชีวภาพ จัดเป็นพลังงานที่สะอาด ช่วยลดการปล่อยมลพิษและแก๊สเรือนกระจก เชื้อเพลิงชีวภาพแบ่งเป็น ๒ 
ประเภทตามสถานะของผลิตภัณฑ์ (Srivastava et al., 2021) ได้แก่ เชื้อเพลิงชีวภาพในสถานะของเหลว เช่น   
ไบโอดีเซล ไบโอเอทานอล และเชื้อเพลิงชีวภาพในสถานะแก๊ส เช่น ไบโอมีเทน ไบโอไฮโดรเจน ดังแสดงใน
ภาพที ่๑ 



 
 

๑๔ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๑ การแบ่งประเภทเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากวัสดุลิกโนเซลลูโลส 

มีเทน เป็นแก๊สองค์ประกอบหลักของแก๊สชีวภาพ ผลิตได้จากกระบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศ 
ผ่านกระบวนการทางชีวเคมี ๔ ขั้นตอน ได้แก่ การย่อยสลาย การผลิตกรด การผลิตแอซิติก การผลิตมีเทน 
โดยการท างานร่วมกันของจุลินทรีย์หลากหลายชนิดในสภาวะไร้อากาศและได้ผลิตภัณฑ์สุดท้าย คือ แก๊ส
ชีวภาพที่ประกอบด้วยมีเทนเป็นส่วนใหญ่คือ ๕๐-๗๕ เปอร์เซ็นต์ คาร์บอนไดออกไซด์ ๒๕-๕๐ เปอร์เซ็นต์ 
และแก๊สอ่ืน ๆ ๒-๘ เปอร์เซ็นต์ มีเทนเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีค่าความร้อนสูง ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และ
ฝุ่นละอองน้อยกว่าเชื้อเพลิงชนิดอ่ืน มีเทนส่วนใหญ่จะน าไปใช้เพ่ือการผลิตความร้อนและไฟฟ้า มีเพียงส่วน
น้อยเท่านั้นที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับยานพาหนะในรูปของมีเทนอัด (กระทรวงพลังงาน, ๒๕๖๒) 

ไฮโดรเจน เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีศักยภาพเป็นเชื้อเพลิงในอนาคต เนื่องจากมีค่าความร้อนสูงถึง 
๑๔๓ เมกะจูลต่อกิโลกรัม ไฮโดรเจนจัดเป็นพลังงานสะอาด เนื่องจากการเผาไหม้ของไฮโดรเจนจะได้เพียง
ความร้อนและน้ า ไม่เกิดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจนที่ผลิตได้จากกระบวนการทางชีวภาพ 
เรียกว่า ไฮโดรเจนชีวภาพ ทั้งนี้ การผลิตไฮโดรเจนแบ่งออกเป็นแบบหลัก ๓ แบบ คือ การแยกสลายน้ าด้วย
แสง (biophotolysis) การหมักแบบใช้แสง (photo fermentation) และการหมักแบบไม่ใช้แสง (dark 
fermentation) การแยกสลายน้ าด้วยแสงจะต้องอาศัยการสังเคราะห์ด้วยแสงในสาหร่ายสีเขียวและไซยาโน
แบคที เรีย เ พ่ือผลิตไฮโดรเจน ขณะที่การหมักทั้ งแบบใช้แสง โดยแบคที เรียสั ง เคราะห์ ด้ วยแสง 
(photosynthetic bacteria) และแบคทีเรียไม่ใช้แสงจะใช้น้ าตาลที่ได้จากวัสดุลิกโนเซลลูโลสเป็นแหล่ง
คาร์บอนเพ่ือผลิตไฮโดรเจน ไฮโดรเจนสามารถน าไปใช้โดยการป้อนผ่านเซลล์เชื้อเพลิง (fuel cell) เพ่ือผลิต
กระแสไฟฟ้าขับเคลื่อนรถยนต์หรือเป็นพลังงานไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่ นอกจากนี้ ไฮโดรเจนที่มีความบริสุทธิ์
สูงยังสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับการขับเคลื่อนกระสวยอวกาศอีกด้วย (Mona et al., 2020; Singhania 
et al., 2021) 

ข้อจ ากัดและข้อท้าทายของการผลิตไฮโดรเจนและมีเทนจากวัสดุลิกโนเซลลูโลส 

ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในแง่การเข้าถึงวัสดุลิกโนเซลลูโลสเพ่ือการผลิตไฮโดรเจนและมีเทน 
อย่างไรก็ตาม การใช้วัสดุลิกโนเซลลูโลสเป็นวัตถุดิบส าหรับการผลิตไฮโดรเจนและมีเทนจ าเป็นต้องมีการปรับ
สภาพเพ่ือให้จุลินทรีย์สามารถย่อยสลายวัสดุลิกโนเซลลูโลสได้ง่าย การเลือกวิธีการปรับสภาพที่เหมาะสม
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของชีวมวลและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น อุณหภูมิ การเกิดสารยับยั้ง ต้นทุน และระยะเวลา
การปรับสภาพ รวมถึงการควบคุมสภาวะแวดล้อม พลังงาน และกระบวนการเก็บเกี่ยวไฮโดรเจนและมีเทน 

Pretreatment  

Bioprocess 

Liquid biofuels 

Gaseous biofuels 
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- Bioethanol 

Agricultural residues 

Lignocellulose 

Cellulose 

Hemicellulos
e 

Lignin 
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๑๕ 
 

ดังนั้น วิธีการปรับสภาพและกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลโดยตรงต่อปริมาณและผลได้ (yield) 
ของไฮโดรเจนและมีเทน 

บทสรุป 

บทความนี้กล่าวถึงการใช้ประโยชน์จากวัสดุลิกโนเซลลูโลสที่มีอยู่มากและหาได้ง่ายในประเทศไทย
เพ่ือการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ คือ ไฮโดรเจนและมีเทน ซึ่งถือเป็นแนวทางการพัฒนาการผลิตพลังงานทางเลือก
ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบสนองต่อแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 
๒๕๕๘-๒๕๗๙ ของประเทศไทยและน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนได้อย่างมั่นคง 
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บทน า 

 ดนตรีส่งผลต่อสรีรวิทยาของระบบประสาท ซึ่งรวมถึงการเรียนรู้ ความจ า อารมณ์ และพฤติกรรมของ
มนุษย์ โดยเฉพาะสภาพของจิตใจที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึก (affection) นอกจากนี้ มนุษย์ยังเรียนรู้ 
มานานหลายพันปีถึงประสบการณ์เชิงบวกที่ได้รับจากการฟังและเล่นดนตรี และใช้ดนตรีเพ่ือผ่อนคลาย  
ลดความเครียด และส่งเสริมทักษะรู้คิดต่าง ๆ เช่น ประสิทธิภาพของการวางแผน การตัดสินใจ การเชื่อมโยง
ของเหตุและผล การใช้สมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ดนตรีลดความเครียดเสริมความจ าได้อย่างไร 

 ปัจจุบันมีงานวิจัยที่สนับสนุนว่า ดนตรี รวมถึงเสียงเพลง และเสียงที่มีความถ่ีเฉพาะบางความถี่ เช่น 
๑๑๐ เฮิรตซ์ มีผลต่อสรีรวิทยาของระบบประสาท กล่าวคือ เปลี่ยนแปลงการท างานของสมองหลาย ๆ ส่วน ไม่
เฉพาะแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน เช่น เปลือกสมองส่วนฮิปโปแคมพัส (hippocampus) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การเรียนรู้และความจ า มักท างานได้ดีขึ้นเมื่อฟังดนตรี ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับระบบประสาทกลายเป็น
แขนงงานวิจัยที่ส าคัญมากในสาขาวิชาปริชานศาสตร์ (cognitive science) ควบคู่กับพัฒนาการด้าน
เทคโนโลยีที่จ าเป็นแก่การถอดรหัสสัญญาณที่เซลล์ประสาทใช้สื่อสารระหว่างกัน เช่น เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้า
สมอง เครื่องสร้างภาพเชิงฟังก์ชันด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก เครื่องเพต–ซีที (PET–CT) ไม่เพียงแต่มนุษย์ที่
ตอบสนองเชิงบวกต่อเสียงที่ดังเป็นจังหวะ เสียงเพลงและดนตรี สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมอีกหลายสายพันธุ์ เช่น 
หนูขาว ไพรเมต ก็ตอบสนองคล้ายคลึงกับมนุษย์ งานวิจัยในสัตว์ทดลองท าให้มนุษย์เข้าใจกลวิธานระดับเซลล์
และโมเลกุลที่ดนตรีส่งผลต่อการท างานของเซลล์ประสาทบริเวณก้านสมอง เปลือกสมอง รวมถึงระบบ
ประสาทอัตโนวัติ (autonomic nervous system) และต่อมไร้ท่อด้วย ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อ
ความเครียดของจิตใจและร่างกาย ตลอดจนวงจรการหลับและตื่นทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ 

เนื่องจากสมองส่วนฮิปโปแคมพัสเป็นศูนย์กลางหลักของการเรียนรู้ ความจ า และยังมีส่วนร่วมใน
การควบคุมความเครียดและวิตกกังวล จึงมีการตั้งสมมติฐานว่า ดนตรีน่าจะมีผลอย่างมากต่อเปลือกสมองส่วน
นี้ มีเสียงหลายความถี่ เช่น ๙๘–๑๒๐ เฮิรตซ์ ซึ่งพบได้ทั้งในดนตรีคลาสสิกและเพลงไทยสากล ส่งผลดีต่อการ
เรียนรู้และความจ า ตลอดจนลดความเครียดได้ สัญญาณเสียงจากก้านสมองยังส่งตรงไปยังบริเวณอ่ืน ๆ ของ
สมองด้วย (Koelsch et al., 2014) ไม่ว่าจะเป็นทาลามัส ( thalamus) แอมิกดาลา (amygdala) หรือ 
ไฮโพทาลามัส (hypothalamus) (ภาพท่ี ๑) เสียงเพลงที่กระตุ้นไฮโพทาลามัสจะมีผลต่อเนื่องไปยังระบบต่อม
ไร้ท่อ และอาจส่งผลอย่างมากต่อการสร้างฮอร์โมนของเนื้อเยื่อหลายชนิด เช่น ต่อมใต้สมอง ต่อมไทรอยด์  
ต่อมหมวกไต 
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ภาพที่ ๑ : เสียงเพลงและดนตรีส่งผลเชิงบวกต่อสมองหลายส่วน เช่น แอมิกดาลา ฮิปโปแคมพัส 
 

มีงานวิจัยในมนุษย์ที่สนับสนุนว่า ดนตรีเพิ่มความสามารถด้านความจ าให้แกท่ารก เด็กวัยเรียน และ
ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้สูงอายุที่เป็นโรคอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อม ทั้งความจ าเพ่ือจดจ าเหตุการณ์และความจ าทีท่ า
ให้เกิดการเรียนรู้มอเตอร์ (motor learning) ทารกที่ฟังเสียงดนตรีสม่ าเสมอตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์มารดา มักจะ
มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้มอเตอร์เร็วขึ้น เช่น นั่งและเดินได้ก่อนเด็กในวัยเดียวกัน ดนตรียังส่งผลดีต่อเด็กที่
เป็นโรคออทิสติกด้วย แม้ว่าการจ าเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันต้องอาศัยฮิปโปแคมพัส แต่ก็มีงานวิจัยไม่
มากที่ศึกษาผลเชิงลึกของดนตรีหรือความถี่เสียงต่อสมองส่วนนี้ของมนุษย์ การศึกษาในหนูทดลองที่ให้ฟัง
เสียงดนตรีตั้งแต่ยังไม่คลอดทุกวัน วันละ ๖๐ นาที ช่วยอธิบายกลวิธานระดับเซลล์ที่ดนตรีมีผลดีต่อความจ า 
กล่าวคือ การฟังเสียงดนตรีเป็นประจ าท าให้เซลล์ต้นก าเนิดในสมองส่วนฮิปโปแคมพัสแบ่งตัว และเจริญไปเป็น
เซลล์ประสาทได้มากยิ่งขึ้น ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า นิวโรเจนีซิส ซึ่งพบได้เพียงบางส่วนของสมองเท่านั้น (Kim 
et al., 2006) ดนตรียั งกระตุ้นสมองให้สร้างสารกระตุ้นการเจริญของเซลล์ประสาท เช่น เบรน 
ดีไรฟ์นิวโรโทรฟิกแฟกเตอร์ (brain-derived neurotrophic factor) สารนี้ช่วยเพ่ิมความสามารถของสมอง
ส่วนฮิปโปแคมพัสให้จ าเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น งานวิจัยจากประเทศอินโดนีเซียพบว่า เบรนดีไรฟ์นิวโรโทร
ฟิกแฟกเตอร์ในเลือดมีแนวโน้มสูงขึ้นภายหลังฟังเพลง (Adnyana et al., 2020) อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถ
ใช้เบรนดีไรฟ์นิวโรโทรฟิกแฟกเตอร์ในเลือดมาเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของความจ าที่ดีขึ้นภายหลังการฟังเพลง
ได ้เนื่องจากยังมีงานวิจัยในด้านนี้ไมม่าก และมักเป็นงานวิจัยขนาดเล็ก ซ่ึงมีจ านวนอาสาสมัครค่อนข้างน้อย 

อนึ่ง คงไม่มีใครปฏิเสธว่า เสียงเพลงและดนตรีมีส่วนช่วยลดความเครียดและคลายกังวลได้เป็นอย่างดี 
เหตุผลส่วนหนึ่งเนื่องจากมีเส้นทางการส่งสัญญาณจากระบบการได้ยินไปยังสมองส่วนแอมิกดาลา ซึ่งควบคุม
เรื่องอารมณ์ โดยเฉพาะความกลัว ความโกรธ และความวิตกกังวลของมนุษย์ นอกจากนี้ การลดความกังวล
และควบคุมความเครียดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมความจ าทางอ้อม ในขณะที่มนุษย์เกิด
ความเครียด สมองหลายส่วน เช่น ไฮโพทาลามัสและก้านสมอง จะส่งสัญญาผ่านระบบประสาทอัตโนวัติและ
ระบบฮอร์โมนที่ซับซ้อน โดยเฉพาะฮอร์โมนหลักในระบบแกนไฮโพทาลามัส–ต่อมใต้สมอง–ต่อมหมวกไต 



 

๑๘ 

 

น าไปสู่การหลั่งฮอร์โมนคอร์ทิซอลจากต่อมหมวกไตส่วนนอก เพ่ือเตรียมร่างกายให้พร้อมที่จะตอบสนองต่อ
ความเครียด ระดับของคอร์ทิซอลนี้เองที่มักใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ เพ่ือช่วยประเมินความเครียดของมนุษย์
และสัตว์ โดยตรวจพบได้ทั้งในเลือดและน้ าลาย อนึ่ง ความเครียดและคอร์ทิซอลยังส่งผลเชิงลบต่อระบบอ่ืน ๆ 
ของร่างกายอีกด้วย เช่น เซลล์เยื่อบุผิวล าไส้ลดการแสดงออกของยีนที่จ าเป็นแก่การดูดซึมแคลเซียมจาก
อาหารเข้าสู่ร่างกาย และกระดูกสูญเสียแคลเซียม เป็นผลให้มวลกระดูกลดลง (Charoenphandhu et al., 
2012) มีรายงานวิจัยหลายเรื่องที่สนับสนุนว่า การฟังดนตรี ๖๐–๙๐ นาที ช่วยลดระดับคอร์ทิซอลในเลือดได้ 
โดยที่สมองส่วนไฮโพทาลามัสจะสร้างสารออกซิโทซินเพ่ิมขึ้นและสร้างสารคอร์ทิโคโทรฟินรีลีสซิงฮอร์โมน
น้อยลง ผลที่ตามมาคือ ต่อมหมวกไตส่วนนอกจะสร้างฮอร์โมนคอร์ทิซอลน้อยลง นอกจากนี้ ดนตรียังมีส่วน
ช่วยลดระดับของสารชนิดอ่ืน ๆ ที่สัมพันธ์โดยตรงกับความเครียด เช่น ทูเมอร์เนโครซิสแฟกเตอร์-แอลฟา  
อินเทอร์ลิวคิน-๖ อิพิเนฟริน (Finn and Fancourt, 2018) 

แนวคิดการใช้ดนตรีเสริมความจ า ลดความเครียด และชะลอสมองเสื่อม 

การเล่นและฟังดนตรีส่งผลต่อสมองแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน ทั้งในด้านกลวิธานและต าแหน่งหรือ
บริเวณของสมองที่ได้รับการกระตุ้น แม้ว่าดนตรีจะช่วยส่งเสริมความจ าได้ดี ไม่ว่าจะด้วยการเล่นหรือการฟัง 
แต่หากมุ่งเป้าไปที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งของสมองก็อาจต้องก าหนดอายุของผู้เล่นหรือผู้ฟัง รูปแบบ ระยะเวลา 
ประเภทของเพลง ท านอง หรือชนิดเครื่องบรรเลงให้เหมาะสม เช่น นักดนตรีที่เล่นเครื่องดนตรีตะวันตกเป็น
ประจ าตั้งแต่ก่อนอายุ ๑๒ ปี อาจพบสมองข้างซ้ายบางบริเวณพัฒนาดีกว่า โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนรู้และจ าค าพูด (Chan et al., 1998) จึงมีแนวคิดน าการฝึกทักษะทางดนตรีมาช่วยเสริมความจ าที่
เกี่ยวข้องกับค าและภาษา นอกจากนี้ มีแพทย์น าดนตรีมาใช้บ าบัดความเครียดในหลาย ๆ สถานการณ์ เช่น 
การให้ผู้ป่วยที่รอผ่าตัดฟังเพลงเพ่ือลดความเครียดหรือคลายกังวล การฟังเพลงระหว่างการรอเจาะตรวจ
น้ าคร่ าของผู้ที่ตั้งครรภ์ การศึกษาในผู้ที่รอเจาะตรวจน้ าคร่ าโดยให้ฟังเพลงที่มีจังหวะผ่อนคลาย และมีระดับ
ความเข้มเสียงระหว่าง ๔๕–๖๐ เดซิเบล พบว่าระดับความวิตกกังวลและระดับคอร์ทิซอลในเลือดลดลง 
(Ventura et al., 2012) อนึ่ง การใช้ดนตรีร่วมกับยาลดความดันในผู้ที่เป็นโรคความดันเลือดสูง ได้ผลดีกว่า
การใช้ยาเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้มีการน าดนตรีพื้นบ้านของไทยที่มรีะดับความเข้มเสียงระหว่าง ๔๐–๖๐ เดซิเบล 
ความยาว ๓๒ นาที โดยให้ฟังต่อเนื่องทุกวันนาน ๓๐ วัน มาช่วยลดความดันเลือดได้อีกด้วย (Im-Oun et al., 
2018) อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการศึกษาผลเชิงบวกของดนตรีไทยหรือดนตรีพ้ืนบ้าน โดยเฉพาะความสัมพันธ์
ระหว่างความถี่เสียงดนตรีกับความจ าของมนุษย์หรือสัตว์ทดลองอย่างเป็นระบบ จึงน่าจะเป็นทิศทางงานวิจัยที่
ควรได้รับการสนับสนุน เนื่องจากอาจช่วยลดความเครียด ลดความรุนแรงของโรคซึมเศร้า ความวิตกกังวล 
ในทางกลับกันจะช่วยเพ่ิมความสามารถด้านความจ าของสมอง หรือช่วยลดความเสื่อมของสมองได้ โดยที่
ผู้ป่วยและญาติอาจร่วมกันออกแบบให้เป็นกิจกรรมสร้างความผ่อนคลายและความสุขให้แก่ผู้ป่วยและสมาชิก
ในครอบครัว ปฏิบัติได้ด้วยตนเองท่ีบ้าน และมีค่าใช้จ่ายไม่มาก 

บทสรุป 

ดนตรีและเสียงเพลงส่งผลดีต่อสมองส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฮิปโปแคมพัส ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
เรียนรู้และความจ า นอกจากนี้ยังสร้างอารมณ์เชิงบวก ลดความเครียด และเสริมสร้างสมาธิได้  มีความเป็นไป
ได้ว่า ดนตรียังอาจจะช่วยส่งเสริมการท างานของระบบอ่ืน ๆ ของร่างกาย ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของระบบ
ประสาทอัตโนวัติและฮอร์โมนคอร์ทิซอล เช่น ระบบไหลเวียนเลือด และระบบควบคุมวัฏจักรการสลาย-สร้าง
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กระดูกได้อีกด้วย การฟังเพลงและเล่นดนตรีจึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการท างานของระบบประสาทหลาย
ด้าน เหมาะสมแก่ทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุ 
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บทน า 

สัตว์ขาข้อจ าพวกตะขาบเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง พบได้ส่วนใหญ่ในป่าธรรมชาติบริเวณเขตร้อน
ชื้นและเขตอบอุ่น อีกทั้งยังพบในพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่อาศัยของมนุษย์ ตะขาบมีความใกล้ชิดกับสัตว์
จ าพวกกิ้งกือ แมงมุม และแมลง ในแง่ของรูปร่างและการด ารงชีวิต ส่วนหัวของตะขาบส่วนมากมีลักษณะแบน
ราบ ปลายหัวมีหนวด ๑ คู่ ฐานหนวดมีกลุ่มของอวัยวะรับแสงหรือตาเดี่ยว (ocelli) ตะขาบอาจมีตาประกอบ 
(compound eye) คล้ายแมลง ล าตัวของตะขาบที่โตเต็มวัยมีจ านวนปล้องตั้งแต่ ๑๕-๑๙๐ ปล้อง มีสีสันที่
หลากหลายและสวยงาม สีจะออกไปทางแดง ส้ม และน้ าตาล บางชนิดมีสีด า ด้านข้างหรือด้านหลังของล าตัวมี
ช่องหายใจ (spiracle) ภายในรูหายใจจะมีรูเปิดขนาดเล็กเชื่อมต่อกับท่อลมที่แทรกเข้าไปในล าตัว ใช้ในการ
แลกเปลี่ยนก๊าซ ตะขาบได้รับการจ าแนกอยู่ในไฟลัมย่อย Myriapoda ซึ่งประกอบไปด้วยสัตว์ ๔ ชั้น (class) 
คือ  ตะขาบ (Chilopoda) กิ้งกือ (Diplopoda) ตะขาบเทียม (Symphyla) และตัวสิบขา (Pauropoda) 
ตะขาบมีลักษณะแตกต่างกับกิ้งกือหลายประการ เช่น ตะขาบมีขาเดิน ๑ คู่ ต่อ ๑ ปล้องล าตัว ในขณะที่กิ้งกือ
มีขา ๒ คู่ ต่อ ๑ ปล้องล าตัว  

 

 
 

ภาพที่ ๑ ภาพวาดแสดงสัตว์ขาข้ออาศัยบนบกที่มักจะพบกันบ่อย ๆ (๑. ตัวกะปิ ๒. ตะขาบบ้านขนาดใหญ่  
๓. ตะขาบบ้านขายาว ๔. ส่วนหัวด้านล่างของตะขาบที่แสดงเขี้ยวพิษ (fang) ๕. ตัวสิบขาและตะขาบเทียม  
(ภาพจาก Milli-Peet: Key to Millipede Orders, The Field Museum Chicago USA, ๒๐๒๒) 

ตะขาบทุกชนิดเป็นสัตว์กินเนื้อหรือกินซาก และอยู่ที่ส่วนยอดของห่วงโซ่อาหาร มักพบพฤติกรรม
ด ารงชีวิตในช่วงเวลากลางคืนและจะหลบซ่อนตัวเวลากลางวันในพ้ืนที่ที่มีความชื้นและมีแสงน้อย เช่น ใต้เศษ



 

๒๑ 
 

ใบไม้ ขอนไม้ผุ หรือซอกหิน การเคลื่อนที่ของตะขาบอาศัยขาเดินแต่ละคู่ ล าตัวมีความยืดหยุ่น ท าให้ตะขาบมี
ความว่องไวและสามารถเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ตะขาบขนาดใหญ่หลายชนิดยังสามารถ
เคลื่อนที่ได้ในน้ า โดยการแนบขาไว้ข้างล าตัวและใช้การเคลื่อนไหวของแกนล าตัวคล้ายสัตว์เลื้อยคลานจ าพวกงู 
จากความสามารถในการเคลื่อนที่ได้ทั้งบนบกและในน้ า จึงเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งส่งผลให้ตะขาบมีขอบเขตการ
กระจายพันธุ์ที่กว้าง ในปัจจุบันมีเพียง ๓,๓๐๐ ชนิดเท่านั้นที่มีรายงานทั่วโลก ในประเทศไทยตะขาบแบ่ง
ออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ ตะขาบบ้านขายาว ตะขาบหิน ตะขาบดิน รวมถึงตะขาบที่พบได้ทั่วไปและบ่อยครั้งที่สุด
คือตะขาบบ้าน ในประเทศไทยพบตะขาบบ้านแล้วทั้งสิ้น ๒๔ สปีชีส์ ที่มีความส าคัญและพบได้ทั่วไปมี ๒  
สปีชีส์ คือ ตะขาบบ้านทั่วไป หรือตะขาบแดง Scolopendra dehaani (Brandt, 1840) และตะขาบเสือ 
Scolopendra morsitans (Linnaeus, 1758) 

 

 

ภาพที่ ๒ ประเภทของตะขาบที่พบในประเทศไทย : ๑. ตะขาบบ้าน ๒. ตะขาบบ้านขายาว ๓. ตะขาบดิน  
๔. ตะขาบหิน  

ชีววิทยาทั่วไปของตะขาบ  

ตะขาบมีรยางค์ปากและเขี้ยวที่วิวัฒนาการมาจากรยางค์ขา ๓ คู่แรก ปลายเขี้ยวมีช่องเปิดของท่อซึ่ง
เชื่อมต่อกับต่อมพิษ ล าตัวด้านท้องและแผ่นหลังของตะขาบถูกห่อหุ้มด้วยเปลือก ซึ่งเป็นสารจ าพวกไคทิน 
คล้ายเปลือกกุ้งและแมลง ตะขาบมีบทบาทที่ส าคัญในระบบนิเวศ ท าหน้าที่เป็นทั้งผู้ล่าและเป็นสัตว์กินซากใน
โซ่อาหาร ตะขาบสามารถล่าสัตว์ขนาดใหญ่ได้หลายชนิด เช่น งู ค้างคาว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมขนาดเล็ก หรือ
บางครั้งเม่ืออยู่ในภาวะขาดแคลนอาหาร ตะขาบสามารถกินกระทั่งซากสัตว์ที่ตายแล้วหรือตะขาบด้วยกันเองก็
ได้  ตะขาบทุกชนิดจะเติบโตขยายขนาดด้วยการลอกคราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ ตะขาบมี
พฤติกรรมการเกี้ยวพาราสี ตัวผู้มีการสร้างถุงเก็บเซลล์สืบพันธุ์ (spermatophore) และวางลงบนโครงสร้างใย
พิเศษ ตะขาบเพศเมียจะเก็บถุงเซลล์ดังกล่าวไว้ภายในช่องสืบพันธุ์บริเวณส่วนท้ายของล าตัวท าให้เกิดการ
ปฏิสนธิ แล้ววางไข่ไว้ในรังดินหรือขอนไม้ผุประมาณ ๑๕-๗๐ ฟองต่อครั้ง ในตะขาบบางพวก เพศเมียแสดง
พฤติกรรมดูแลไข่และตะขาบวัยอ่อน (parental care) โดยพันตัวโอบรอบไข่เอาไว้จากไข่จนฟักเป็นตะขาบวัย
อ่อน  

 



 

๒๒ 
 

 

ภาพที่ ๓ การดูแลไข ่และตะขาบวัยอ่อนของตะขาบเพศเมียชนิด Otostigmus spinosus 

ความสัมพันธ์ระหว่างตะขาบกับมนุษย์  

ตะขาบเป็นสัตว์มีพิษที่พบได้บ่อยในพ้ืนที่ชุมชน มีรายงานกรณีการถูกตะขาบกัดบ่อยครั้ง ในรอบ 
๑๐ ปีที่ผ่านมาพื้นท่ีกรุงเทพมหานครฯ มีการรายงานผู้ป่วยถึง ๒๔๕ ครั้ง โดยพบแนวโน้มการถูกกัดบ่อยในช่วง
เดือนตุลาคมถึงธันวาคมซึ่งเป็นช่วงน้ าท่วม ท าให้ตะขาบหาที่หลบซ่อนตามบ้านเรือน อาการเมื่อถูกตะขาบกัด
ได้แก่บริเวณผิวหนังเกิดอาการปวดร้อนและเป็นแผลอักเสบ หากผู้ป่วยที่ถูกกัดมีอาการแพ้พิษ อาจท าให้เกิด
อาการข้างเคียงที่รุนแรงได้ เช่น หายใจติดขัด ความดันโลหิตสูง รวมถึงอาจเกิดภาวะช็อกหรือหมดสติได้ วิธี
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นในผู้ป่วยที่ถูกตะขาบกัดควรเริ่มตั้งแต่การท าความสะอาดบาดแผลด้วยน้ าสบู่หลาย ๆ 
ครั้ง แล้วรีบน าตัวส่งแพทย์เพ่ือท าการรักษาต่อไป อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่มนุษย์เสียชีวิตจากการถูกตะขาบกัด
ยังมีน้อยมาก   

พิษของตะขาบแบ่งออกเป็นประเภทหลัก ๓ ประเภท เช่นเดียวกับพิษของสัตว์เลื้อยคลานจ าพวกงู 
ได้แก่ พิษที่ ส่ งผลต่อระบบประสาท (neurotoxin) ระบบกล้ ามเนื้ อ  (myotoxin) และระบบเลื อด 
(haemotoxin) พิษเป็นสารประกอบจ าพวกโปรตีนและสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบ สารยับยั้งกระบวนการส่ง
กระแสประสาท ซึ่งในธรรมชาติจะท าให้เหยื่อที่ถูกตะขาบกัดเป็นอัมพาตหรือเสียชีวิตอย่างเฉียบพลัน สมบัติ
ดังกล่าวนี้เองท าให้มีแนวคิดที่จะประยุกต์ใช้พิษทางด้านการแพทย์และเภสัชศาสตร์  รวมถึงประยุกต์ใช้ผลิตยา
ฆ่าแมลงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และถึงแม้ว่าตะขาบจะเป็นสัตว์ที่มีพิษ แต่ก็ยังมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของ
มนุษย์ในหลาย ๆ ด้าน เช่น จีนและเกาหลีใตม้ีการน าตะขาบมาท าเป็นอาหารและยาแผนโบราณด้วยความเชื่อ
ด้านสรรพคุณรักษาโรคต่าง ๆ เช่น อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ โรคตานขโมย หรือใช้เป็นยาบ ารุงก าลัง นอกจากนี้ 
ยังมีการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของชุมชนพ้ืนเมือง เช่น ชาวมอญ ชาวไทยพ้ืนเมืองทางภาคเหนือ นิยมท าธง
เป็นรูปตะขาบร่วมในงานประเพณีต่าง ๆ เช่น พิธีแห่หางหงส์ ธงตะขาบ เชื่อว่าเป็นสิริมงคลและช่วยปกป้องภัย
อันตรายต่าง ๆ รวมถึงตะขาบยังปรากฏในวรรณกรรมทางศาสนาและพ้ืนเมืองของชาวมอญ เช่น ต านานพญา
ตะขาบกับปูคันธัพพะ มีการกล่าวเปรียบเทียบการปกป้องภัยอันตรายกับบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองสังคม
เช่นเดียวกัน 

 
 

การศึกษาตะขาบในประเทศไทยและพื้นที่ข้างเคียงในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

มีหลักฐานปรากฏในเอกสารการส ารวจและรวบรวมสิ่งมีชีวิตของชาวตะวันตกในยุคการล่าอาณา
นิคมตั้งแต่ประมาณ ค.ศ. ๑๘๘๗-๑๙๕๓ (พ.ศ. ๒๔๓๐-๒๔๙๖) ได้พบรายงานตะขาบหลากหลายสปีชีส์จาก
ภูมิภาคนี้ เช่น E. Haase อดีตผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์วังหน้า (ปัจจุบันคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร) ได้
ศึกษาและบรรยายลักษณะของตะขาบในบริเวณพ้ืนที่อินโด-ออสเตรเลีย และนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ 



 

๒๓ 
 

Stanley S. Flower บรรยายลักษณะของตะขาบจากประเทศไทยและบริเวณแหลมมลายู ใน ค.ศ. ๑๙๘๖ 
(พ.ศ. ๒๕๒๙) E. H. Eason รายงานตะขาบหิน ๗ สปีชีส์ และต้ังแต่ พ.ศ ๒๕๕๗ คณะนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยไดค้้นพบตะขาบบ้านสปีชีส์ใหม่ของโลก ๒ สปีชีส์จากประเทศไทย คือ Sterropristes violaceus 
(Muadsub & Panha, 2012) มีชื่อเรียกทั่วไปว่าตะขาบม่วงสิมิลัน (นามพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐา- 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ) และตะขาบน้ าตก Scolopendra 
cataracta (Siriwut, Edgecombe & Panha, 2016) มีการตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับตะขาบที่พบในประเทศ
ไทยแล้วทั้งสิ้นถึง ๔๗ สปีชีส์ 
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และเทคโนโลยีเคมี และ นายวิรุฬห์  ตัณฑะพานิชกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท โกลบอล อาร์แอนด์ดี จ ากัด 

 เรื่อง  “Turing test”  โดย  ศ. ดร.ชิดชนก  เหลือสินทรัพย์  ราชบัณฑิต  ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 เรื่อง  “โครงการคืนชีวิตหอยโข่งไทย ๒ : ทางหลายแพร่งอันเนื่องมาจากการเพาะเลี้ยงหอยเชอรีสีทอง”  
โดย  ศ. ดร.สมศักดิ์  ปัญหา  ภาคีสมาชิก  ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขาวิชาสัตววิทยาและ
สัตวศาสตร์ 

วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 เรื่อง  “โรคระบาดแต่อดีตสู่ปัจจุบัน”  โดย  ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี  ราชบัณฑิต 
 ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน 
 เรื่อง  “เหลียวหน้าแลหลัง โควิด-๑๙ วัคซีน”  โดย  ศ. ดร.ยง  ภู่วรวรรณ  ราชบัณฑิต 
 ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ 
 เรื่อง  “สวนพฤกษศาสตร์พอเพียง : กรอบแนวคิด”  โดย  รศ. ดร.วงจันทร์  วงศ์แก้ว ราชบัณฑิต   

ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 



 
 

๒๕ 
 

 
วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 เรื่อง  “ทรัฟเฟิลแท้ ทรัฟเฟิลเทียม” โดย  ศ. ดร.สายสมร  ล ายอง  ภาคีสมาชิก 
 ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติ 
 เรื่อง  “โรคเส้นประสาทเหตุทุพโภชนาการ”  โดย ศ. นพ.ก้องเกียรติ  กูณฑ์กันทรากร 

ภาคีสมาชิก  ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ สาขาอายุรศาสตร์ 
 เรื่อง “การพัฒนาชุดตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรังระยะเริ่มต้น”  โดย  รศ. ดร. นพ.ณัฐชัย  ศรีสวัสดิ์   

ภาคีสมาชิก  ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ สาขาอายุรศาสตร์ 
วันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 เรื่อง  “หอยนกขมิ้นกับวิวัฒนาการแห่งการคัดเลือกโดยธรรมชาติ”  โดย  ศ. ดร.สมศักดิ์  ปัญหา  ภาคี

สมาชิก ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขาวิชาสัตววทิยาและสัตวศาสตร์ 
วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 เรื่อง “ความท้าทายในการจัดการอุณหภาพส าหรับแบตเตอรี่ของยานยนต์ไฟฟ้า”  โดย  ศ. ดร.สมชาย   

วงศ์วิเศษ  ราชบัณฑิต  ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 เรื่อง “สวนพฤกษศาสตร์พอเพียงระดับชุมชน”  โดย  รศ ดร.วงจันทร์  วงศ์แก้ว  ราชบณัฑิต  ประเภท

วิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขาวิชาสาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 
 เรื่อง “ผิวทางพอรัสแอสฟัลต์คอนกรีตที่ใช้แอสฟัลต์ซีเมนต์ AC60/70 ร่วมกับเถ้าหนัก”  โดย  ศ. ดร.สุข

สันติ์  หอพิบูลสุข  ภาคีสมาชิก  ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
วันพุธที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 เรื่อง “ประโยชน์และความเสี่ยงในการใช้กัญชาทางการแพทย์”  โดย  ศ. นพ.ก้องเกียรติ   

กูณฑ์กันทรากร  ภาคีสมาชิก  ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ 
 เรื่อง “เพศ (ของสัตว์น้ า) นั้นส าคัญฉะนี้”  โดย  ศ. ดร.อุทัยรัตน์  ณ นคร  ภาคีสมาชิก  ประเภทวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการประมง 
 เรื่อง “นวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างกิจวัตรประจ าวันในผู้สูงวัย จากมุมมองประสาทแพทย์”  โดย   

ศ. นพ.รุ่งโรจน์  พิทยศิริ  ภาคีสมาชิก  ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์  
สาขาวิชาอายุรศาสตร์ 

วันพุธที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 เรื่อง “TaaS ระบบการขนส่งในอนาคตที่จะดิสรับวัฒนธรรมการใช้รถยนต์ส่วนตัว”  โดย   

ศ.กิตติคุณ ดร.วรศักดิ์  กนกนุกูลชัย  ราชบัณฑิต  ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศกรรมโยธา 
 เรื่อง “มะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมและการผลักดันการตรวจพันธุกรรม ส าหรับผู้ป่วยมะเร็ง เข้าสู่

ระบบสุขภาพของประเทศไทย”  โดย  ศ. นพ.มานพ  พิทักษ์ภากร  ภาคีสมาชิก  ประเภทวิชา
แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ 

 เรื่อง “การใช้ไส้เดือนดินท้องถิ่นไทยก าจัดขยะอินทรีย์ เพ่ือผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน มาตรฐาน 
IFOAM”โดย  ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ  ตันโช  ภาคีสมาชิก  ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตรและสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาปฐพีวิทยา 

 
  



 
 

๒๖ 
 

ใหข้้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 เครื่องดูดฝุ่นชนิดลากพ้ืน : ข้อก าหนดเฉพาะสมรรถนะพลังงาน  โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ ชุติมา   

ภาคีสมาชิก  (มกราคม ๒๕๖๕)  
 กล่องฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวี  โดย  ศ. ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ ราชบัณฑิต  (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) 
 เครื่องปรับความดันก๊าซปิโตรเลียมเหลว : ความดันสูง และตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค

เฉพาะด้านความปลอดภัย  โดย ศ. ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ  ราชบัณฑิต  (มีนาคม ๒๕๖๕) 
 ไดใ้ห้ข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ ศ.กิตติคุณ ดร.สมศักดิ์ 

ด ารงค์เลิศ  ราชบัณฑิต  (เมษายน ๒๕๖๕) 
 
ราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก เผยแพร่บทความทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม ๘๙ ฉบับ  
พิมพ์หนังสือ ๑ เล่ม ได้รับสิทธิบัตร ๑ ฉบับ และอนุสิทธิบัตร ๒ ฉบับ 
 
ราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกส านักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ รางวัล โล่ ต าแหน่งส าคัญ และ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ศ. ดร.ปกรณ์  อดุลพันธุ์ ราชบัณฑิต และศ.กิตติคุณ ดร.วรศักดิ์  กนกนุกุลชัย ราชบัณฑิต ได้รับคัดเลือก

เป็นวิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น ครั้งที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 ศ. ดร.สมชาติ  โสภณรณฤทธิ์ ราชบัณฑิต ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี ๒๐๒๑ ด้านเทคโนโลยี โดย 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
 ศ. ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ ราชบัณฑิต ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ศ. ดร.อรัญ  อินเจริญศักดิ์  ภาคีสมาชิก ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในสาขาเกษตรศาสตร์และและชีววิทยาจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 

 ศ.เกียรติคุณ ดร. กฤษณา ชุติมา  ราชบัณฑิต และ ศ.เกียรติคุณ ดร.สุธรรม อารีกุล  ราชบัณฑิต ได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติประกาศให้เป็น “เกษตราภิชาน” โดยคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ศ. นพ.กีรติ  เจริญชลวานิช  ภาคีสมาชิก ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “วุฒิสภา ศรัทธาความดี” โดย 
คณะกรรมมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ศ. นพ.ยง  ภู่วรวรรณ  ราชบณัฑิต ได้รับรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 

๒๕๖๓-๒๕๖๔ 
 ศ.เกียรติคุณ ดร.กฤษณา  ชุติมา  ราชบัณฑิต และ ศ.เกียรติคุณ ดร.วิชัย  ริ้วตระกูล  ราชบัณฑิต ได้รับ

รางวัลเกียรติยศนักเคมีอาวุโส จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ศ. ดร.จงรักษ์  ผลประเสริฐ  ราชบัณฑิต ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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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



สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖–๗๐

https://science.royalsociety.go.th

ราชบัณฑิตยสภา
The Royal Society of Thailand

บทความในจุลสารสำนักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา เปนขอมูลและความคิดเห็นที่เปนอิสระของผูเขียน

ราชบัณฑิตยสภาไมจำเปนตองเห็นดวยเสมอไป
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