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มะสังผลัดใบ 

 กลางวัสสานฤดูริมภูเขา   มีเร่ืองเลาเปนตํานานไดขานขับ

ตนมะสังผลัดใบลาลาลับ    หนาวพยับฝนโปรยโชยลมแรง

 ยืนตะหงานยาวนานบนลานหิน  ผานเข้ียวโคงพังภินทเกือบส้ินแสง

คืนลําบากอุปสรรคยากสําแดง   ไกลสีแสงศิวิไลซอยูปลายฟา

 ผศ. นิวัต อุณฑพันธุ   ฝากตํานานบรรจงจารหาญกลา

รวมเปนอิฐกอนท่ีฐานเนินนานมา   จวบจนวันฟาสีฟาดุจทาทอ

 ใบมะสังผลัดใบอีกใบแลว  ฝากก่ิงแกวกานใบเรงชูชอ

สืบตํานานมะสังใหมไดแตกกอ   ปณิธานสานตอ เพ่ือผองชน 

ชายใจพระ ณ ริมภู ประพันธ

๙ กันยายน ๒๕๖๔



 ผลงานของ ผศ.นิวัต อุณฑพันธุ ในชวงท่ีดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัย

มหิดล ไดผลักดันใหเกิดงานท่ีตอบสนองตอพันธกิจและยุทธศาสตรของ

โครงการจัดต้ังฯ และนโยบายของมหาวิทยาลัย จนมีผลงานเปนท่ีประจักษ

มากมายหลายเร่ือง โดยมุงเนนการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม เกษตรอินทรีย 

และการประกอบการในภูมิภาค ภาคเหนือตอนลาง และภาคกลางตอนบน

ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีเปาหมายของโครงการจัดต้ังฯ โดยใชกระบวนการทํางานท่ีสําคัญ

คือ การสรางทีมและการสรางเครือขายกับชุมชนในพ้ืนท่ี มีโจทยการทํางานมา

จากพ้ืนท่ี ทํารวมกันกับพ้ืนท่ี และถายทอดองคความรูใหกับพ้ืนท่ี ซ่ึงทําใหเกิด

ความยัง่ยนืในการพัฒนาเพราะเปนการแกปญหาใหกับพ้ืนท่ีโดยการมีสวนรวม

อยางแทจริง ขณะเดียวกันไดพัฒนาหนวยงานใหเปนหนวยงานตนแบบ ท้ังใน

ดานของการบริการวิชาการและนวัตกรรม โดยเปนหนวยรับผิดชอบประสาน

งานกับสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยแีละนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล 

อ.พญ. มนทกานต์ิ โอประเสริฐสวัสด์ิ

รองอธิการบดีฝายโครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค

มหาวิทยาลัยมหิดล

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และเปนสวนหน่ึงของโครงการ Social 

Engagement ของมหาวิทยาลัย 

 ตลอดเวลาของการทํางานท่ีผานมา ผศ.นิวัต อุณฑพันธุ ไดแสดงให

นอง ๆ ไดเห็นถึงความทุมเท เสียสละ และการทํางานเพ่ือผูอ่ืนอยูตลอดเวลา 

โดยคิดถึงชุมชน และองคกรเปนหลัก เปนตัวอยางของการทํางานท่ีใช

แหลงทุนจากภายนอกในการดําเนินงานท้ังหมด โดยพ่ึงงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยนอยท่ีสุด และยังริเร่ิมโครงการนํารองในการใชศักยภาพของ

บุคลากร และสินทรัพยของโครงการจัดต้ังฯ ในการบริการวิชาการท่ีเปนตนแบบ

และสรางรายไดใหสวนงาน เชน โครงการปลูกขาว ผัก และขายเมล็ดพันธุ

อินทรีย และปุยอินทรีย เปนตน ซ่ึงคุณประโยชนและส่ิงตาง ๆ ท่ีไดมอบให

มหาวิทยาลัยน้ันจะเปนแบบอยางท่ีดีในการทํางาน และอยูในความทรงจําของ

พวกเราทุกคนในโครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรคตลอดไป

ผลงานของ ผศ.นิวัต อุณฑพันธุ

2



ดร.ณพล อนุตตรังกูร 
 อาจารยนิวัต เปนครูผูสอนท่ีใหมองโลกแบบองครวม (Holistic) ท่ีมีการใชศาสตรและศิลปแบบบูรณาการณขามศาสตรในการทํางานและ

ชีวิตประจําวัน ทําใหงานตาง ๆ  สามารถสรางสรรคผลงานท่ีสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน การตอยอดการทํางาน และไดเพ่ือนจากการทํางานมาเปน

เครือขายท่ีแนนแฟน โดยเฉพาะงานบึงบอระเพ็ดท่ีอาจารยไดวางกลยทุธในการทํางานจนเกิดผลกระทบในทางบวกอยางมากมาย จนลาสุดรัฐบาลได

จัดสรรงบเรงดวนจํานวน 1,500 ลานบาท ในการแกไขปญหาตามขอเสนอของเครือขายของเรา นอกจากน้ีงานดานการเกษตรและการประกอบการ 

ยังเกิดผลกระทบท้ังมูลคาทางเศรษฐกิจจากโครงการ Startup และเครือขายเกษตรไดใชมาตรฐาน MU Organic ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง

ไดดวย ท้ังหมดแสดงใหเห็นวาอาจารยใชทุกศาสตรในการทํางานจริง ๆ  ขอขอบพระคุณอาจารยครับท่ีทําใหพวกเราเห็น ไดเรียนรู เพ่ือนําส่ิงท่ีอาจารย

สอนไปพัฒนาประเทศตอไป

นางสาวพินณารักษ พันธุมาศ      

 ตลอดระยะเวลา 7 ปท่ีไดมีโอกาสเขามาเปนครอบครัวศูนยบึง โดยการนําและการดูแลของทานอาจารยนิวัต ซ่ึงเปรียบเสมือนหัวหนา

ครอบครัว ครู และโคช ท่ีทําหนาท่ีดวยความเมตตา คอยบมสอน ช้ีนํา ผลักดันพวกเรา  ใหไดมีแนวทางในการดําเนินงานท่ีดี ท่ีถูก ท่ีควร ทําใหตัว

ขาพเจาเองสัมผัสไดวา ทานอาจารยนิวัต เปนแบบอยางท่ีดีในการทํางาน และการใชชีวิตสวนตัว ทานอาจารยไมเพียงแตมีคําพูดท่ีดีในการแนะนํา 

ช้ีแนะพวกเราในการทํางาน แตทานยังมีกระบวนการวิธีการสอนงานตาง ๆ ใหกับพวกเราในทีมศูนยบึง โดยการทําใหดูเปนแบบอยาง พาคิด พาทํา  

และในทุก ๆ ข้ันตอนทานจะเปดโอกาสใหทุกคนในทีมไดเสนอแนะ แสดงขอคิดเห็น ไดฝกวิพากษ และเกิดมีสวนรวมอยางแทจริง จึงไมเปนท่ีแปลก

ใจ ท่ีจะเกิดทีมงาน หรือผลงานท่ีมีคุณภาพตลอดระยะเวลาท่ีผานมา เปนท่ีประจักษใหทุกคนไดช่ืนชม สัมผัส และนํามาสูการสรางช่ือเสียงใหกับวิทยาเขต 

ไดรับการยอมรับในระดับกลุมผูบริหารของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผลงานดังกลาวไดสรางคุณประโยชนใหกับบานเมือง โดยผานผลงานพัฒนาตาง ๆ  

ท่ีเกิดจาก Creative Thinking  จากมันสมอง ความต้ังใจ และกระบวนการท่ีแยบยลของทานอาจารยนิวัต โดยมีผลงานในลักษณะน้ี ไดแก  โครงการ

การพัฒนาผูประกอบการภายใตโครงการพัฒนาผูประกอบการใหม Startup/Early Stage ในชวงป 2560-2563 ท่ีตลอดระยะเวลา 4 ปท่ีผานมาได

สรางมูลคาทางเศรษฐกิจรวมใหกับประเทศมากกวา 726 ลานบาท  ชวยพัฒนาผูประกอบการใหมีศักยภาพและเติบโตมากกวา 5,600 ราย และ

ทํารายไดใหกับมหาวิทยาลัยมากกวา 5.8  ลานบาท (คิดจากรอยละ 10 ของงบประมาณโครงการ) โครงการสรางเครือขายขาวอินทรียในกลุม

จังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 ท่ีทําใหเราเปนท่ีรูจัก เปนท่ียอมรับ และไดรวมกันผลักดันสรางมาตรฐานขาวอินทรียมหิดล จนนําไปสูการยกระดับเปน

มาตรฐาน MU Organic ท่ีเปนท่ียอมรับ และเกิดผลงานดานอนุสิทธิบัตร 

ความสำเร็จของ ผศ.นิวัต  อุณฑพันธุ
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นายธนากร จันหมะกสิต
 โครงการไกเล้ียงในระบบปลอยอิสระน้ีไดรับการจุดประกายจากทานอาจารยนิวัตท่ีเล็งเห็นความสําคัญถึงเร่ืองอาหารปลอดภัยโดยเฉพาะใน

เร่ืองของผลผลิตจากปศุสัตวจึงทําใหเกิดโครงการน้ีข้ึน ตลอดระยะเวลาสองปท่ีผานมาไดแรงสนับสนุนในทุก ๆ  ดานจากทานอาจารยนิวัตทําใหโครงการ

ขับเคล่ือนไปไดอยางกาวกระโดดมีท้ังขอมูลทางวิชาการองคความรู ส่ิงประดิษฐตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการน้ี ตองกราบขอบพระคุณอาจารยนิวัตอีก

คร้ังหน่ึงท่ีเปนผูกอต้ังโครงการดี ๆ น้ีข้ึน ขอขอบพระคุณครับ

ชุติภากาญจน ประจันทร
 อาจารยนิวัตเปนมากกวาหัวหนา มากกวาครูผูสอนส่ัง แตเปนพอท่ีสรางและหยิบยื่นโอกาสดี ๆ ใหลูก ๆ ตลอดมา ระยะเวลาท่ีผานมา

ศูนยบึงฯไดรางวัลมากมาย พวกเราทํางานกันอยางเต็มท่ี ตามท่ีอาจารยสอนส่ัง “หลักการ ขอมูล ความถูกตอง” ดวยรักและเคารพคะ 

ชุติภากาญจน (บี) ประจันทร

นางสาวฐิติกานต บุตรพ่ึง
 อาจารยเปนคนท่ีทําใหเพ็ทเปล่ียนไป ท้ังวิธีคิด ในการทํางานและใชชีวิต เปนคนท่ีมองเห็นปญหาแลวใหเห็น Solution ทําใหเราทํางานเพ่ือ

คนอ่ืน ไมไดจะเอาความดีความชอบหรือผลประโยชนใหกับตัวเอง ทําทุกงานท่ีไดรับมอบหมายใหดีท่ีสุด อาจารยไมไดสอนแตอาจารยทําใหดูวา 

ปญญาของแผนดินท่ีแทจริงคืออะไร และการเปนปญญาท่ีสามารถนําปญญาน้ันไปใชประโยชนตอผูอ่ืนหรือสังคมน้ันมีคาเพียงใด

นายยุทธิชัย โฮไทย
 อาจารยเปนบุคคลตนแบบของวิทยาเขตนครสวรรค ในการนํามาขององคกรขับเคล่ือนและสรางช่ือเสียงใหกับมหาวิทยาลัย เชน การเขาไป

ทํางานรวมกับเครือขายบึงบอระเพ็ดจนเปนท่ียอมรับของจังหวัดนครสวรรค และบริหารโครงการ Startup 4 ปซอน จนเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง
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นางสาวพินณารักษ พันธุมาศ      

 ตลอดระยะเวลา 7 ปท่ีไดมีโอกาสเขามาเปนครอบครัวศูนยบึง โดยการนําและการดูแลของทานอาจารยนิวัต ซ่ึงเปรียบเสมือนหัวหนา

ครอบครัว ครู และโคช ท่ีทําหนาท่ีดวยความเมตตา คอยบมสอน ช้ีนํา ผลักดันพวกเรา  ใหไดมีแนวทางในการดําเนินงานท่ีดี ท่ีถูก ท่ีควร ทําใหตัว

ขาพเจาเองสัมผัสไดวา ทานอาจารยนิวัต เปนแบบอยางท่ีดีในการทํางาน และการใชชีวิตสวนตัว ทานอาจารยไมเพียงแตมีคําพูดท่ีดีในการแนะนํา 

ช้ีแนะพวกเราในการทํางาน แตทานยังมีกระบวนการวิธีการสอนงานตาง ๆ ใหกับพวกเราในทีมศูนยบึง โดยการทําใหดูเปนแบบอยาง พาคิด พาทํา  

และในทุก ๆ ข้ันตอนทานจะเปดโอกาสใหทุกคนในทีมไดเสนอแนะ แสดงขอคิดเห็น ไดฝกวิพากษ และเกิดมีสวนรวมอยางแทจริง จึงไมเปนท่ีแปลก

ใจ ท่ีจะเกิดทีมงาน หรือผลงานท่ีมีคุณภาพตลอดระยะเวลาท่ีผานมา เปนท่ีประจักษใหทุกคนไดช่ืนชม สัมผัส และนํามาสูการสรางช่ือเสียงใหกับวิทยาเขต 

ไดรับการยอมรับในระดับกลุมผูบริหารของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผลงานดังกลาวไดสรางคุณประโยชนใหกับบานเมือง โดยผานผลงานพัฒนาตาง ๆ  

ท่ีเกิดจาก Creative Thinking  จากมันสมอง ความต้ังใจ และกระบวนการท่ีแยบยลของทานอาจารยนิวัต โดยมีผลงานในลักษณะน้ี ไดแก  โครงการ

การพัฒนาผูประกอบการภายใตโครงการพัฒนาผูประกอบการใหม Startup/Early Stage ในชวงป 2560-2563 ท่ีตลอดระยะเวลา 4 ปท่ีผานมาได

สรางมูลคาทางเศรษฐกิจรวมใหกับประเทศมากกวา 726 ลานบาท  ชวยพัฒนาผูประกอบการใหมีศักยภาพและเติบโตมากกวา 5,600 ราย และ

ทํารายไดใหกับมหาวิทยาลัยมากกวา 5.8  ลานบาท (คิดจากรอยละ 10 ของงบประมาณโครงการ) โครงการสรางเครือขายขาวอินทรียในกลุม

จังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 ท่ีทําใหเราเปนท่ีรูจัก เปนท่ียอมรับ และไดรวมกันผลักดันสรางมาตรฐานขาวอินทรียมหิดล จนนําไปสูการยกระดับเปน

มาตรฐาน MU Organic ท่ีเปนท่ียอมรับ และเกิดผลงานดานอนุสิทธิบัตร 

นายธนากร จันหมะกสิต
 โครงการไกเล้ียงในระบบปลอยอิสระน้ีไดรับการจุดประกายจากทานอาจารยนิวัตท่ีเล็งเห็นความสําคัญถึงเร่ืองอาหารปลอดภัยโดยเฉพาะใน

เร่ืองของผลผลิตจากปศุสัตวจึงทําใหเกิดโครงการน้ีข้ึน ตลอดระยะเวลาสองปท่ีผานมาไดแรงสนับสนุนในทุก ๆ  ดานจากทานอาจารยนิวัตทําใหโครงการ

ขับเคล่ือนไปไดอยางกาวกระโดดมีท้ังขอมูลทางวิชาการองคความรู ส่ิงประดิษฐตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการน้ี ตองกราบขอบพระคุณอาจารยนิวัตอีก

คร้ังหน่ึงท่ีเปนผูกอต้ังโครงการดี ๆ น้ีข้ึน ขอขอบพระคุณครับ

ชุติภากาญจน ประจันทร
 อาจารยนิวัตเปนมากกวาหัวหนา มากกวาครูผูสอนส่ัง แตเปนพอท่ีสรางและหยิบยื่นโอกาสดี ๆ ใหลูก ๆ ตลอดมา ระยะเวลาท่ีผานมา

ศูนยบึงฯไดรางวัลมากมาย พวกเราทํางานกันอยางเต็มท่ี ตามท่ีอาจารยสอนส่ัง “หลักการ ขอมูล ความถูกตอง” ดวยรักและเคารพคะ 

ชุติภากาญจน (บี) ประจันทร

นางสาวฐิติกานต บุตรพ่ึง
 อาจารยเปนคนท่ีทําใหเพ็ทเปล่ียนไป ท้ังวิธีคิด ในการทํางานและใชชีวิต เปนคนท่ีมองเห็นปญหาแลวใหเห็น Solution ทําใหเราทํางานเพ่ือ

คนอ่ืน ไมไดจะเอาความดีความชอบหรือผลประโยชนใหกับตัวเอง ทําทุกงานท่ีไดรับมอบหมายใหดีท่ีสุด อาจารยไมไดสอนแตอาจารยทําใหดูวา 

ปญญาของแผนดินท่ีแทจริงคืออะไร และการเปนปญญาท่ีสามารถนําปญญาน้ันไปใชประโยชนตอผูอ่ืนหรือสังคมน้ันมีคาเพียงใด

นายยุทธิชัย โฮไทย
 อาจารยเปนบุคคลตนแบบของวิทยาเขตนครสวรรค ในการนํามาขององคกรขับเคล่ือนและสรางช่ือเสียงใหกับมหาวิทยาลัย เชน การเขาไป

ทํางานรวมกับเครือขายบึงบอระเพ็ดจนเปนท่ียอมรับของจังหวัดนครสวรรค และบริหารโครงการ Startup 4 ปซอน จนเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง
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ถาผ้ึงหายไปจากโลก? กุญแจในการศึกษาและอนุรักษผ้ึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและประเทศไทย
 “น่ีคือจุดเร่ิมตนของภารกิจอันใหญหลวงในการพิทักษเหลาผ้ึงและ 

แมลงผสมเกสร.. ไมใชแคเพียงลมปาก แตเราตองทํา” น่ีคือคําพูดท่ีแปลมาจาก

ประโยคของ เดยนั ซีดาน (Dejan Židan) ในฐานะหัวหนาโครงการ “วันผ้ึงโลก 

(World Bee Day)” ซ่ึงกําหนดไวทุกวันท่ี 20 พฤษภาคมของทุกปตามมติของ

สหประชาชาติ เพ่ือประชาสัมพันธใหคนท่ัวไปไดเขาใจถึงความสําคัญของผ้ึงและ

แมลงผสมเกสรหลากชนิดบนโลก

  คําถามใหญท่ีเกิดข้ึนคือ ถาอยางน้ันแลว “ผ้ึง” มีบทบาทสําคัญ

ตอระบบนิเวศนและมนุษยอยางไร ทําไมองคกรระดับนานาชาติจึงรับเร่ืองใน

การจัดต้ังโครงการเพ่ืออนุรักษผ้ึงและแมลงผสมเกสรถึงขนาดต้ังเปน

วันสําคัญ? 

 ผ้ึงมีบทบาทและหนาท่ีในระบบนิเวศ (Ecosystem Service) 

ในการเปนแมลงถายเรณู (Pollinator) และผสมเกสรท่ีสําคัญของพืชดอก 

 โดยสามารถเพ่ิมโอกาสในการติดผลของพืชดอกไดอยางมีประสิทธิภาพ

นักวิทยาศาสตรประเมินวาผ้ึงมีบทบาทสําคัญในการชวยเพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตรสูงถึง 87% ของผลผลิตท่ัวโลก ซ่ึงคิดเปนมูลคากวา 235–577 

พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐตอปและมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน 

ภาพท่ี 1 ผ้ึงผลิตน้ําผ้ึงหรือผ้ึงเล้ียงท่ีคนท่ัวไปรูจักกันดีในช่ือภาษาอังกฤษวา Honey Bee 

ในสกุล Apis วงศ Apidae ในภาพนางพญากําลังหาเซลลวางไขภายในรัง

โดยมีผ้ึงงานหลายตัวมาคอยรับฟโรโมนจากนางพญา

นอกจากน้ีผลิตภัณฑจากผ้ึง เชน น้ําผ้ึง ไขผ้ึง ชันผ้ึง และนมผ้ึง ก็มีบทบาทสําคัญ

สําหรับการบริโภค การวิจัยพัฒนายาและเวชภัณฑ รวมถึงวัฒนธรรมของมนุษย 

ซ่ึงท้ังหมดชวยเนนยํ้าความสําคัญของผ้ึงท่ีมีตอมนุษยไดเปนอยางดี 

 อยางไรก็ตามถาหากผ้ึงหายไป ระบบนิเวศบนบกท่ัวโลกจะไดรับ

ผลกระทบอยางใหญรุนแรง เน่ืองจากพืชดอกสวนมากอาศัยการชวยผสมเกสร

จากผ้ึงเพ่ือดํารงเผาพันธุ ซ่ึงจะสงผลกระทบตอท้ังพืชและส่ิงมีชีวิตท่ีพ่ึงพา

พืชท้ังทางตรงและทางออม และตออุตสาหกรรมการเกษตรท่ีใชผ้ึงเพ่ิมผลผลิต

ใหเพียงพอตอการบริโภคของประชากรโลก

ภาพท่ี 2 ผ้ึง Megachile (Creightonella) fraterna ในวงศของกลุมผ้ึงกัดใบ 

Megachilidae กําลังทําการเก็บเกสรจากดอกปอเทือง สังเกตบริเวณดานลาง

ของสวนทองของผ้ึงชนิดน้ีจะมีขนหรือ Scopa ท่ีใชในการเก็บเกสรจากพืช

ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของผ้ึงในวงศน้ี

 ในปจจุบันเรากําลังเผชิญกับปญหาสภาวะภูมิอากาศโลกเปล่ียนแปลง 

การขยายตัวของชุมชนเมือง การบุกรุกพ้ืนท่ีธรรมชาติ การรุกรานโดย

สายพันธุตางถ่ิน ขยะ และมลพิษ สงผลใหผ้ึงและส่ิงมีชีวิตท่ีเปนตัวชวยผสมเกสร

มีอัตราการสูญพันธุมากกวาปกติถึง 100–1,000 เทา ดังน้ัน นักวิทยาศาสตร

จึงมุงท่ีจะศึกษาทําความรูจักและหาทางอนุรักษส่ิงมีชีวิตเหลาน้ีกอนท่ี

วิกฤตการณจะมาถึง 

 แตถึงแมวาผ้ึงจะมีความสําคัญตอระบบนิเวศมากเพียงใด ผ้ึงก็ยงัไม

เปนท่ีรูจักและจดจํามากนักตอคนท่ัวไป ผ้ึงท่ีอาศัยในธรรมชาติไมไดมีแคผ้ึงท่ี

ผลิตน้ําผ้ึงท่ีนิยมเล้ียงในเชิงเศรษฐกิจ แตยังรวมถึง ชันโรง แมลงภู และ 

ผ้ึงปาอีกหลากชนิดท่ีขาดการศึกษา (ปจจุบันมีผ้ึงท่ีถูกคนพบและไดรับ

การต้ังช่ือวิทยาศาสตรมากกวา 20,000 ชนิดท่ัวโลก) ซ่ึงมีลักษณะ พฤติกรรม 

การกระจายพันธุ ความจําเพาะตอพืช และความสามารถในการชวยผสมเกสร 

ท่ีแตกตางกันไป

 เม่ือเทียบกับในทวีปยโุรปและทวีปอเมริกาเหนือ ความรูความเขาใจ

เก่ียวกับผ้ึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใตยงัมีอยูนอย ถึงขนาดท่ีคาดกันวาจํานวน

และชนิดของผ้ึงท่ีมีในธรรมชาติน้ันมีสูงกวาท่ีมีรายงานอยูมาก ไมเวนแมแต

ประเทศไทยซ่ึงมีการคนพบผ้ึงอยางเปนทางการแลวกวา 235 ชนิด ปจจุบันมี

การวิจัยและประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจของผ้ึงท่ีผลิตน้ําผ้ึง แตองคความรูและ

ความเขาใจท่ีมีเก่ียวกับผ้ึงปาชนิดอ่ืน ๆ  ในประเทศไทยมากกวา 95% เรียกได

วาแทบจะไมมีเลย โดยสาเหตุหลักไดแกการขาดแคลนขอมูลพ้ืนฐานของ

ผ้ึงปาท่ีอาศัยและกระจายตัวอยูในประเทศ ซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญใน

การวิจัยพัฒนาตอยอดเพ่ือการสรางนวัตกรรมจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู

ภาพท่ี 3 ผ้ึง Nomia strigata ในวงศของกลุมผ้ึงล้ินส้ัน Halictidae 

มีรูปแบบการใชชีวิตแบบสันโดษและสรางรังใตพ้ืนดิน

 หน่ึงในทางออกสําหรับการแกปญหาการขาดแคลนความรู

เก่ียวกับทรัพยากรของผ้ึงและแมลงผสมเกสร คือ การรวบรวมและบันทึกขอมูล

ชนิดและการกระจายตัวของผ้ึง ท่ีอาศัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได และถายทอดองคความรูเหลาน้ีผานตัวกลางท่ี

ผูคนทุกระดับสามารถเขาถึงได โดยเฉพาะการใช “ตัวอยางท่ีเก็บรักษาใน

พิพิธภัณฑ” และ “ฐานขอมูลออนไลน” ซ่ึงตัวกลางท้ังสองรูปแบบเปนส่ิงท่ี

นักวิจัยทางยโุรปและอเมริกาใหความสําคัญมาอยางยาวนานเพราะสามารถทํางาน

เช่ือมโยงกันและสรางประโยชนใหแกกันอยางมากในงานวิจัยและการอนุรักษ 

จากขอมูลท่ีถูกส่ังสมอยางยาวนานต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ท้ังขอมูลท่ีมาจาก

การบันทึกของนักสํารวจในอดีตต้ังแตศตวรรษท่ี 18 จนถึงปจจุบัน รวมถึง

ผ้ึงปาหลายชนิดท่ีรอการคนพบจากการสํารวจผืนปาในธรรมชาติ

 เปนเวลากวา 20 ปท่ีหนวยปฏิบัติการผ้ึงและแมงมุม ภาควิชา

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พยายามทําภารกิจน้ี

อยางจริงจัง ดวยการเก็บรวบรวมขอมูลผ้ึงท่ีเคยมีการตีพิมพในอดีตและการออก

สํารวจเก็บตัวอยางผ้ึงท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย เปนความพยายามท่ีใช

เวลาอยางมากเน่ืองจากผลลัพธท่ีไดจะไมไดออกมาทันทีโดยตรง ซ่ึงในระยะเร่ิม

ตนของโครงการน้ันเปนไปอยางยากลําบากในการระดมเงินทุน เวลา แรงงาน 

และทรัพยากร

 แตเม่ือเวลาผานไป ขอมูลท่ีเร่ิมสะสมเพ่ิมข้ึนทําใหสามารถตอบโจทย

ท้ังทางดานอนุกรมวิธาน ชีวโมเลกุล และปฏิสัมพันธทางนิเวศวิทยา รวมกับ

ทีมนักวิจัยผ้ึงในตางประเทศไดมากข้ึน นอกจากน้ียังไดมีการประสาน

ความรวมมือกับพิพิธภัณฑหลายแหงภายในประเทศสําหรับการเขาถึงตัวอยาง

และขอมูล และจากความทุมเทดังกลาวของหนวยปฏิบัติการผ้ึงและแมงมุมฯใน

การสรางองคความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับผ้ึงของไทยน้ัน ทําใหเกิดแนวคิดใน

การพัฒนาองคความรูไปในระดับท่ีสูงข้ึนทัดเทียมกับนานาชาติ โดยหน่ึงใน

ผลงานดังกลาวไดแก การผลิตระบบฐานขอมูลดิจิทัลสําหรับผ้ึงในประเทศไทย

ภาพท่ี 4 การถายภาพทางวิทยาศาสตรของตัวอยางผ้ึงในประเทศไทยโดยใชกลอง

สเตอริโอ ZEISS Discovery.v8 ติดหัวกลอง Canon EOS 90D และ ระบบรางของ 

Cognisys StackShot Macro Rail ดวยกลอง Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x 

Macro Lens ภาพจะถูกถายไวสามระนาบของตัวอยาง โดยแตละภาพท่ีไดจะใชการ 

Stack Shots เพ่ือใหไดภาพท่ีมีความชัดเจนมากท่ีสุด และนํามาตัดฉากหลังดวย

โปรแกรม Adobe Illustrator และ Photoshop

 ปจจุบันหนวยปฏิบัติการผ้ึงและแมงมุมรวมกับพิพิธภัณฑสถาน

ธรรมชาติวิทยาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีการเก็บรักษาและดูแลตัวอยาง

ผ้ึงท่ีมีมากกวา 15,000 ตัวอยาง จากการออกเก็บตัวอยางในภาคสนามต้ังแต 

ค.ศ. 1882 จนถึงปจจุบัน ประกอบไปดวยตัวอยางผ้ึงจาก 4 วงศ ไดแก Apidae, 

Colletidae, Halictidae และ Megachilidae มีจํานวนสกุลท้ังส้ิน 39 สกุล 

153 ชนิด จากพ้ืนท่ี 66 จังหวัดภายในประเทศไทย โดยมีแนวโนมการเพ่ิมของ

จํานวนตัวอยางข้ึนทุกปต้ังแตชวงป ค.ศ. 2000 เปนตนมา เพ่ือใหบุคคลท่ัวไป

และกลุมเครือขายนักวิจัยท้ังในและตางประเทศสามารถเขาถึงองคความรู

ไดอยางสะดวกและท่ัวถึง ทางหนวยปฏิบัติการผ้ึงและแมงมุมไดรวมมือกับ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ท่ีมีเปาหมาย

มุงพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยขีองประเทศไทย และหนวยงานฐานขอมูล

ความหลากหลายทางชีวภาพอยาง GBIF (Global Biodiversity Information 

Facility: https://www.gbif.org) ท่ีมีเปาหมายในการสรางชุมชนของ

ฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพในระดับโลก เพ่ือเผยแพรขอมูล

รายละเอียดและภาพถายตัวอยางผ้ึงท่ีปรากฏในพิพิธภัณฑบนเว็ปไซตและระบบ

ฐานขอมูลท่ีอยูบนเครือขายอินเตอรเน็ตภายใตช่ือ Database and Digitization 
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of Bees in Thailand (https://doi.org/10.15468/tf4ejd) ซ่ึงขอมูลพ้ืนฐาน

เหลาน้ีจะชวยสนับสนุนการศึกษาวิจัยพัฒนาใหเปนไปไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ

การวิจัยผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ชนิดพันธุรุกราน 

การลดลงของจํานวนประชากรหรือการสูญพันธุของแมลงผสมเกสร และ

การอนุรักษจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ภาพท่ี 5 ตัวอยางภาพถายผ้ึง Ceratina (Pithitis) smaragdula และเลเบลแสดง
ขอมูลการเก็บตัวอยางขอมูลดังกลาวจะถูกนําไปใชในการสรางตําแหนงบนแผนท่ี 

(Georeferencing) เพ่ือใหไดขอมูลการกระจายตัวของชนิดผ้ึงท่ีแมนยํา
 

 นอกจากน้ีฐานขอมูลดังกลาวกําลังเช่ือมตอกับฐานขอมูลรหัส

พันธุกรรมของโครงการบารโคดแหงชีวิตระดับนานาชาติ (International 

Barcode of Life; iBOL: https://ibol.org) และฐานขอมูลท่ีมีการรวมมือกับ

ขอมูลวิทยาศาสตรพลเมือง (Citizen Science) อยางเว็บไซต iNaturalist 

(https://www.inaturalist.org) เพ่ือสรางเครือขายการศึกษาผ้ึงในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตในอนาคต

 จากตัวอยางฐานขอมูลผ้ึงในประเทศไทยท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา

การรวบรวมขอมูลและเผยแพรใหเปนมาตรฐานสากลเปนส่ิงท่ีตองใชท้ังเวลา

และทรัพยากรหลายดานแถมยงัเห็นผลลัพธไดยากในระยะเวลาอันส้ัน แตเปน

กุญแจท่ีสําคัญในการพัฒนาองคความรูและทําใหการวิจัยมีความแมนยาํเพ่ิมข้ึน 

ครอบคลุมมากข้ึน และกาวหนาอยางรวดเร็ว การประเมินสถานการณของ

ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีชัดเจนข้ึนแมเพียงนอยนิดก็สําคัญตอการกําหนด

ทิศทางในการวางนโยบายอนุรักษในระดับประเทศหรือโลก

 ผูเขียนหวังวาแผนงาน “พิพิธภัณฑและระบบฐานขอมูลสําหรับผ้ึง 

ในประเทศไทย” จะเปนฐานบันไดท่ีแข็งแรงใหกับองคความรูเก่ียวกับแมลง

ผสมเกสรในประเทศไทย และเปนกาวท่ีสําคัญในการอนุรักษส่ิงมีชีวิตกลุมน้ี

ตอไปในอนาคต  

ภาพท่ี 6 เว็บไซตของระบบฐานขอมูลผ้ึงภายในประเทศไทยภายใตช่ือ Database and 
Digitization of Bees in Thailand (https://doi.org/10.15468/tf4ejd) ในความ

ควบคุมของ Global Biodiversity Information Facility (GBIF) รวมมือกับ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)  

 



 “น่ีคือจุดเร่ิมตนของภารกิจอันใหญหลวงในการพิทักษเหลาผ้ึงและ 

แมลงผสมเกสร.. ไมใชแคเพียงลมปาก แตเราตองทํา” น่ีคือคําพูดท่ีแปลมาจาก

ประโยคของ เดยนั ซีดาน (Dejan Židan) ในฐานะหัวหนาโครงการ “วันผ้ึงโลก 

(World Bee Day)” ซ่ึงกําหนดไวทุกวันท่ี 20 พฤษภาคมของทุกปตามมติของ

สหประชาชาติ เพ่ือประชาสัมพันธใหคนท่ัวไปไดเขาใจถึงความสําคัญของผ้ึงและ

แมลงผสมเกสรหลากชนิดบนโลก

  คําถามใหญท่ีเกิดข้ึนคือ ถาอยางน้ันแลว “ผ้ึง” มีบทบาทสําคัญ

ตอระบบนิเวศนและมนุษยอยางไร ทําไมองคกรระดับนานาชาติจึงรับเร่ืองใน

การจัดต้ังโครงการเพ่ืออนุรักษผ้ึงและแมลงผสมเกสรถึงขนาดต้ังเปน

วันสําคัญ? 

 ผ้ึงมีบทบาทและหนาท่ีในระบบนิเวศ (Ecosystem Service) 

ในการเปนแมลงถายเรณู (Pollinator) และผสมเกสรท่ีสําคัญของพืชดอก 

 โดยสามารถเพ่ิมโอกาสในการติดผลของพืชดอกไดอยางมีประสิทธิภาพ

นักวิทยาศาสตรประเมินวาผ้ึงมีบทบาทสําคัญในการชวยเพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตรสูงถึง 87% ของผลผลิตท่ัวโลก ซ่ึงคิดเปนมูลคากวา 235–577 

พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐตอปและมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน 

ภาพท่ี 1 ผ้ึงผลิตน้ําผ้ึงหรือผ้ึงเล้ียงท่ีคนท่ัวไปรูจักกันดีในช่ือภาษาอังกฤษวา Honey Bee 

ในสกุล Apis วงศ Apidae ในภาพนางพญากําลังหาเซลลวางไขภายในรัง

โดยมีผ้ึงงานหลายตัวมาคอยรับฟโรโมนจากนางพญา

นอกจากน้ีผลิตภัณฑจากผ้ึง เชน น้ําผ้ึง ไขผ้ึง ชันผ้ึง และนมผ้ึง ก็มีบทบาทสําคัญ

สําหรับการบริโภค การวิจัยพัฒนายาและเวชภัณฑ รวมถึงวัฒนธรรมของมนุษย 

ซ่ึงท้ังหมดชวยเนนยํ้าความสําคัญของผ้ึงท่ีมีตอมนุษยไดเปนอยางดี 

 อยางไรก็ตามถาหากผ้ึงหายไป ระบบนิเวศบนบกท่ัวโลกจะไดรับ

ผลกระทบอยางใหญรุนแรง เน่ืองจากพืชดอกสวนมากอาศัยการชวยผสมเกสร

จากผ้ึงเพ่ือดํารงเผาพันธุ ซ่ึงจะสงผลกระทบตอท้ังพืชและส่ิงมีชีวิตท่ีพ่ึงพา

พืชท้ังทางตรงและทางออม และตออุตสาหกรรมการเกษตรท่ีใชผ้ึงเพ่ิมผลผลิต

ใหเพียงพอตอการบริโภคของประชากรโลก

ภาพท่ี 2 ผ้ึง Megachile (Creightonella) fraterna ในวงศของกลุมผ้ึงกัดใบ 

Megachilidae กําลังทําการเก็บเกสรจากดอกปอเทือง สังเกตบริเวณดานลาง

ของสวนทองของผ้ึงชนิดน้ีจะมีขนหรือ Scopa ท่ีใชในการเก็บเกสรจากพืช

ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของผ้ึงในวงศน้ี

 ในปจจุบันเรากําลังเผชิญกับปญหาสภาวะภูมิอากาศโลกเปล่ียนแปลง 

การขยายตัวของชุมชนเมือง การบุกรุกพ้ืนท่ีธรรมชาติ การรุกรานโดย

สายพันธุตางถ่ิน ขยะ และมลพิษ สงผลใหผ้ึงและส่ิงมีชีวิตท่ีเปนตัวชวยผสมเกสร

มีอัตราการสูญพันธุมากกวาปกติถึง 100–1,000 เทา ดังน้ัน นักวิทยาศาสตร

จึงมุงท่ีจะศึกษาทําความรูจักและหาทางอนุรักษส่ิงมีชีวิตเหลาน้ีกอนท่ี

วิกฤตการณจะมาถึง 

 แตถึงแมวาผ้ึงจะมีความสําคัญตอระบบนิเวศมากเพียงใด ผ้ึงก็ยงัไม

เปนท่ีรูจักและจดจํามากนักตอคนท่ัวไป ผ้ึงท่ีอาศัยในธรรมชาติไมไดมีแคผ้ึงท่ี

ผลิตน้ําผ้ึงท่ีนิยมเล้ียงในเชิงเศรษฐกิจ แตยังรวมถึง ชันโรง แมลงภู และ 

ผ้ึงปาอีกหลากชนิดท่ีขาดการศึกษา (ปจจุบันมีผ้ึงท่ีถูกคนพบและไดรับ

การต้ังช่ือวิทยาศาสตรมากกวา 20,000 ชนิดท่ัวโลก) ซ่ึงมีลักษณะ พฤติกรรม 

การกระจายพันธุ ความจําเพาะตอพืช และความสามารถในการชวยผสมเกสร 

ท่ีแตกตางกันไป

 เม่ือเทียบกับในทวีปยโุรปและทวีปอเมริกาเหนือ ความรูความเขาใจ

เก่ียวกับผ้ึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใตยงัมีอยูนอย ถึงขนาดท่ีคาดกันวาจํานวน

และชนิดของผ้ึงท่ีมีในธรรมชาติน้ันมีสูงกวาท่ีมีรายงานอยูมาก ไมเวนแมแต

ประเทศไทยซ่ึงมีการคนพบผ้ึงอยางเปนทางการแลวกวา 235 ชนิด ปจจุบันมี

การวิจัยและประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจของผ้ึงท่ีผลิตน้ําผ้ึง แตองคความรูและ

ความเขาใจท่ีมีเก่ียวกับผ้ึงปาชนิดอ่ืน ๆ  ในประเทศไทยมากกวา 95% เรียกได

วาแทบจะไมมีเลย โดยสาเหตุหลักไดแกการขาดแคลนขอมูลพ้ืนฐานของ

ผ้ึงปาท่ีอาศัยและกระจายตัวอยูในประเทศ ซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญใน

การวิจัยพัฒนาตอยอดเพ่ือการสรางนวัตกรรมจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู

ภาพท่ี 3 ผ้ึง Nomia strigata ในวงศของกลุมผ้ึงล้ินส้ัน Halictidae 

มีรูปแบบการใชชีวิตแบบสันโดษและสรางรังใตพ้ืนดิน

 หน่ึงในทางออกสําหรับการแกปญหาการขาดแคลนความรู

เก่ียวกับทรัพยากรของผ้ึงและแมลงผสมเกสร คือ การรวบรวมและบันทึกขอมูล

ชนิดและการกระจายตัวของผ้ึง ท่ีอาศัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได และถายทอดองคความรูเหลาน้ีผานตัวกลางท่ี

ผูคนทุกระดับสามารถเขาถึงได โดยเฉพาะการใช “ตัวอยางท่ีเก็บรักษาใน

พิพิธภัณฑ” และ “ฐานขอมูลออนไลน” ซ่ึงตัวกลางท้ังสองรูปแบบเปนส่ิงท่ี

นักวิจัยทางยโุรปและอเมริกาใหความสําคัญมาอยางยาวนานเพราะสามารถทํางาน

เช่ือมโยงกันและสรางประโยชนใหแกกันอยางมากในงานวิจัยและการอนุรักษ 

จากขอมูลท่ีถูกส่ังสมอยางยาวนานต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ท้ังขอมูลท่ีมาจาก

การบันทึกของนักสํารวจในอดีตต้ังแตศตวรรษท่ี 18 จนถึงปจจุบัน รวมถึง

ผ้ึงปาหลายชนิดท่ีรอการคนพบจากการสํารวจผืนปาในธรรมชาติ

 เปนเวลากวา 20 ปท่ีหนวยปฏิบัติการผ้ึงและแมงมุม ภาควิชา

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พยายามทําภารกิจน้ี

อยางจริงจัง ดวยการเก็บรวบรวมขอมูลผ้ึงท่ีเคยมีการตีพิมพในอดีตและการออก

สํารวจเก็บตัวอยางผ้ึงท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย เปนความพยายามท่ีใช

เวลาอยางมากเน่ืองจากผลลัพธท่ีไดจะไมไดออกมาทันทีโดยตรง ซ่ึงในระยะเร่ิม

ตนของโครงการน้ันเปนไปอยางยากลําบากในการระดมเงินทุน เวลา แรงงาน 

และทรัพยากร

 แตเม่ือเวลาผานไป ขอมูลท่ีเร่ิมสะสมเพ่ิมข้ึนทําใหสามารถตอบโจทย

ท้ังทางดานอนุกรมวิธาน ชีวโมเลกุล และปฏิสัมพันธทางนิเวศวิทยา รวมกับ

ทีมนักวิจัยผ้ึงในตางประเทศไดมากข้ึน นอกจากน้ียังไดมีการประสาน

ความรวมมือกับพิพิธภัณฑหลายแหงภายในประเทศสําหรับการเขาถึงตัวอยาง

และขอมูล และจากความทุมเทดังกลาวของหนวยปฏิบัติการผ้ึงและแมงมุมฯใน

การสรางองคความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับผ้ึงของไทยน้ัน ทําใหเกิดแนวคิดใน

การพัฒนาองคความรูไปในระดับท่ีสูงข้ึนทัดเทียมกับนานาชาติ โดยหน่ึงใน

ผลงานดังกลาวไดแก การผลิตระบบฐานขอมูลดิจิทัลสําหรับผ้ึงในประเทศไทย

ภาพท่ี 4 การถายภาพทางวิทยาศาสตรของตัวอยางผ้ึงในประเทศไทยโดยใชกลอง

สเตอริโอ ZEISS Discovery.v8 ติดหัวกลอง Canon EOS 90D และ ระบบรางของ 

Cognisys StackShot Macro Rail ดวยกลอง Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x 

Macro Lens ภาพจะถูกถายไวสามระนาบของตัวอยาง โดยแตละภาพท่ีไดจะใชการ 

Stack Shots เพ่ือใหไดภาพท่ีมีความชัดเจนมากท่ีสุด และนํามาตัดฉากหลังดวย

โปรแกรม Adobe Illustrator และ Photoshop

 ปจจุบันหนวยปฏิบัติการผ้ึงและแมงมุมรวมกับพิพิธภัณฑสถาน

ธรรมชาติวิทยาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีการเก็บรักษาและดูแลตัวอยาง

ผ้ึงท่ีมีมากกวา 15,000 ตัวอยาง จากการออกเก็บตัวอยางในภาคสนามต้ังแต 

ค.ศ. 1882 จนถึงปจจุบัน ประกอบไปดวยตัวอยางผ้ึงจาก 4 วงศ ไดแก Apidae, 

Colletidae, Halictidae และ Megachilidae มีจํานวนสกุลท้ังส้ิน 39 สกุล 

153 ชนิด จากพ้ืนท่ี 66 จังหวัดภายในประเทศไทย โดยมีแนวโนมการเพ่ิมของ

จํานวนตัวอยางข้ึนทุกปต้ังแตชวงป ค.ศ. 2000 เปนตนมา เพ่ือใหบุคคลท่ัวไป

และกลุมเครือขายนักวิจัยท้ังในและตางประเทศสามารถเขาถึงองคความรู

ไดอยางสะดวกและท่ัวถึง ทางหนวยปฏิบัติการผ้ึงและแมงมุมไดรวมมือกับ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ท่ีมีเปาหมาย

มุงพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยขีองประเทศไทย และหนวยงานฐานขอมูล

ความหลากหลายทางชีวภาพอยาง GBIF (Global Biodiversity Information 

Facility: https://www.gbif.org) ท่ีมีเปาหมายในการสรางชุมชนของ

ฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพในระดับโลก เพ่ือเผยแพรขอมูล

รายละเอียดและภาพถายตัวอยางผ้ึงท่ีปรากฏในพิพิธภัณฑบนเว็ปไซตและระบบ

ฐานขอมูลท่ีอยูบนเครือขายอินเตอรเน็ตภายใตช่ือ Database and Digitization 

6 
of Bees in Thailand (https://doi.org/10.15468/tf4ejd) ซ่ึงขอมูลพ้ืนฐาน

เหลาน้ีจะชวยสนับสนุนการศึกษาวิจัยพัฒนาใหเปนไปไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ

การวิจัยผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ชนิดพันธุรุกราน 

การลดลงของจํานวนประชากรหรือการสูญพันธุของแมลงผสมเกสร และ

การอนุรักษจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ภาพท่ี 5 ตัวอยางภาพถายผ้ึง Ceratina (Pithitis) smaragdula และเลเบลแสดง
ขอมูลการเก็บตัวอยางขอมูลดังกลาวจะถูกนําไปใชในการสรางตําแหนงบนแผนท่ี 

(Georeferencing) เพ่ือใหไดขอมูลการกระจายตัวของชนิดผ้ึงท่ีแมนยํา
 

 นอกจากน้ีฐานขอมูลดังกลาวกําลังเช่ือมตอกับฐานขอมูลรหัส

พันธุกรรมของโครงการบารโคดแหงชีวิตระดับนานาชาติ (International 

Barcode of Life; iBOL: https://ibol.org) และฐานขอมูลท่ีมีการรวมมือกับ

ขอมูลวิทยาศาสตรพลเมือง (Citizen Science) อยางเว็บไซต iNaturalist 

(https://www.inaturalist.org) เพ่ือสรางเครือขายการศึกษาผ้ึงในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตในอนาคต

 จากตัวอยางฐานขอมูลผ้ึงในประเทศไทยท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา

การรวบรวมขอมูลและเผยแพรใหเปนมาตรฐานสากลเปนส่ิงท่ีตองใชท้ังเวลา

และทรัพยากรหลายดานแถมยงัเห็นผลลัพธไดยากในระยะเวลาอันส้ัน แตเปน

กุญแจท่ีสําคัญในการพัฒนาองคความรูและทําใหการวิจัยมีความแมนยาํเพ่ิมข้ึน 

ครอบคลุมมากข้ึน และกาวหนาอยางรวดเร็ว การประเมินสถานการณของ

ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีชัดเจนข้ึนแมเพียงนอยนิดก็สําคัญตอการกําหนด

ทิศทางในการวางนโยบายอนุรักษในระดับประเทศหรือโลก

 ผูเขียนหวังวาแผนงาน “พิพิธภัณฑและระบบฐานขอมูลสําหรับผ้ึง 

ในประเทศไทย” จะเปนฐานบันไดท่ีแข็งแรงใหกับองคความรูเก่ียวกับแมลง

ผสมเกสรในประเทศไทย และเปนกาวท่ีสําคัญในการอนุรักษส่ิงมีชีวิตกลุมน้ี

ตอไปในอนาคต  

ภาพท่ี 6 เว็บไซตของระบบฐานขอมูลผ้ึงภายในประเทศไทยภายใตช่ือ Database and 
Digitization of Bees in Thailand (https://doi.org/10.15468/tf4ejd) ในความ

ควบคุมของ Global Biodiversity Information Facility (GBIF) รวมมือกับ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)  

 



 “น่ีคือจุดเร่ิมตนของภารกิจอันใหญหลวงในการพิทักษเหลาผ้ึงและ 

แมลงผสมเกสร.. ไมใชแคเพียงลมปาก แตเราตองทํา” น่ีคือคําพูดท่ีแปลมาจาก

ประโยคของ เดยนั ซีดาน (Dejan Židan) ในฐานะหัวหนาโครงการ “วันผ้ึงโลก 

(World Bee Day)” ซ่ึงกําหนดไวทุกวันท่ี 20 พฤษภาคมของทุกปตามมติของ

สหประชาชาติ เพ่ือประชาสัมพันธใหคนท่ัวไปไดเขาใจถึงความสําคัญของผ้ึงและ

แมลงผสมเกสรหลากชนิดบนโลก

  คําถามใหญท่ีเกิดข้ึนคือ ถาอยางน้ันแลว “ผ้ึง” มีบทบาทสําคัญ

ตอระบบนิเวศนและมนุษยอยางไร ทําไมองคกรระดับนานาชาติจึงรับเร่ืองใน

การจัดต้ังโครงการเพ่ืออนุรักษผ้ึงและแมลงผสมเกสรถึงขนาดต้ังเปน

วันสําคัญ? 

 ผ้ึงมีบทบาทและหนาท่ีในระบบนิเวศ (Ecosystem Service) 

ในการเปนแมลงถายเรณู (Pollinator) และผสมเกสรท่ีสําคัญของพืชดอก 

 โดยสามารถเพ่ิมโอกาสในการติดผลของพืชดอกไดอยางมีประสิทธิภาพ

นักวิทยาศาสตรประเมินวาผ้ึงมีบทบาทสําคัญในการชวยเพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตรสูงถึง 87% ของผลผลิตท่ัวโลก ซ่ึงคิดเปนมูลคากวา 235–577 

พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐตอปและมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน 

ภาพท่ี 1 ผ้ึงผลิตน้ําผ้ึงหรือผ้ึงเล้ียงท่ีคนท่ัวไปรูจักกันดีในช่ือภาษาอังกฤษวา Honey Bee 

ในสกุล Apis วงศ Apidae ในภาพนางพญากําลังหาเซลลวางไขภายในรัง

โดยมีผ้ึงงานหลายตัวมาคอยรับฟโรโมนจากนางพญา

นอกจากน้ีผลิตภัณฑจากผ้ึง เชน น้ําผ้ึง ไขผ้ึง ชันผ้ึง และนมผ้ึง ก็มีบทบาทสําคัญ

สําหรับการบริโภค การวิจัยพัฒนายาและเวชภัณฑ รวมถึงวัฒนธรรมของมนุษย 

ซ่ึงท้ังหมดชวยเนนยํ้าความสําคัญของผ้ึงท่ีมีตอมนุษยไดเปนอยางดี 

 อยางไรก็ตามถาหากผ้ึงหายไป ระบบนิเวศบนบกท่ัวโลกจะไดรับ

ผลกระทบอยางใหญรุนแรง เน่ืองจากพืชดอกสวนมากอาศัยการชวยผสมเกสร

จากผ้ึงเพ่ือดํารงเผาพันธุ ซ่ึงจะสงผลกระทบตอท้ังพืชและส่ิงมีชีวิตท่ีพ่ึงพา

พืชท้ังทางตรงและทางออม และตออุตสาหกรรมการเกษตรท่ีใชผ้ึงเพ่ิมผลผลิต

ใหเพียงพอตอการบริโภคของประชากรโลก

ภาพท่ี 2 ผ้ึง Megachile (Creightonella) fraterna ในวงศของกลุมผ้ึงกัดใบ 

Megachilidae กําลังทําการเก็บเกสรจากดอกปอเทือง สังเกตบริเวณดานลาง

ของสวนทองของผ้ึงชนิดน้ีจะมีขนหรือ Scopa ท่ีใชในการเก็บเกสรจากพืช

ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของผ้ึงในวงศน้ี

 ในปจจุบันเรากําลังเผชิญกับปญหาสภาวะภูมิอากาศโลกเปล่ียนแปลง 

การขยายตัวของชุมชนเมือง การบุกรุกพ้ืนท่ีธรรมชาติ การรุกรานโดย

สายพันธุตางถ่ิน ขยะ และมลพิษ สงผลใหผ้ึงและส่ิงมีชีวิตท่ีเปนตัวชวยผสมเกสร

มีอัตราการสูญพันธุมากกวาปกติถึง 100–1,000 เทา ดังน้ัน นักวิทยาศาสตร

จึงมุงท่ีจะศึกษาทําความรูจักและหาทางอนุรักษส่ิงมีชีวิตเหลาน้ีกอนท่ี

วิกฤตการณจะมาถึง 

 แตถึงแมวาผ้ึงจะมีความสําคัญตอระบบนิเวศมากเพียงใด ผ้ึงก็ยงัไม

เปนท่ีรูจักและจดจํามากนักตอคนท่ัวไป ผ้ึงท่ีอาศัยในธรรมชาติไมไดมีแคผ้ึงท่ี

ผลิตน้ําผ้ึงท่ีนิยมเล้ียงในเชิงเศรษฐกิจ แตยังรวมถึง ชันโรง แมลงภู และ 

ผ้ึงปาอีกหลากชนิดท่ีขาดการศึกษา (ปจจุบันมีผ้ึงท่ีถูกคนพบและไดรับ

การต้ังช่ือวิทยาศาสตรมากกวา 20,000 ชนิดท่ัวโลก) ซ่ึงมีลักษณะ พฤติกรรม 

การกระจายพันธุ ความจําเพาะตอพืช และความสามารถในการชวยผสมเกสร 

ท่ีแตกตางกันไป

 เม่ือเทียบกับในทวีปยโุรปและทวีปอเมริกาเหนือ ความรูความเขาใจ

เก่ียวกับผ้ึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใตยงัมีอยูนอย ถึงขนาดท่ีคาดกันวาจํานวน

และชนิดของผ้ึงท่ีมีในธรรมชาติน้ันมีสูงกวาท่ีมีรายงานอยูมาก ไมเวนแมแต

ประเทศไทยซ่ึงมีการคนพบผ้ึงอยางเปนทางการแลวกวา 235 ชนิด ปจจุบันมี

การวิจัยและประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจของผ้ึงท่ีผลิตน้ําผ้ึง แตองคความรูและ

ความเขาใจท่ีมีเก่ียวกับผ้ึงปาชนิดอ่ืน ๆ  ในประเทศไทยมากกวา 95% เรียกได

วาแทบจะไมมีเลย โดยสาเหตุหลักไดแกการขาดแคลนขอมูลพ้ืนฐานของ

ผ้ึงปาท่ีอาศัยและกระจายตัวอยูในประเทศ ซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญใน

การวิจัยพัฒนาตอยอดเพ่ือการสรางนวัตกรรมจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู

ภาพท่ี 3 ผ้ึง Nomia strigata ในวงศของกลุมผ้ึงล้ินส้ัน Halictidae 

มีรูปแบบการใชชีวิตแบบสันโดษและสรางรังใตพ้ืนดิน

 หน่ึงในทางออกสําหรับการแกปญหาการขาดแคลนความรู

เก่ียวกับทรัพยากรของผ้ึงและแมลงผสมเกสร คือ การรวบรวมและบันทึกขอมูล

ชนิดและการกระจายตัวของผ้ึง ท่ีอาศัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได และถายทอดองคความรูเหลาน้ีผานตัวกลางท่ี

ผูคนทุกระดับสามารถเขาถึงได โดยเฉพาะการใช “ตัวอยางท่ีเก็บรักษาใน

พิพิธภัณฑ” และ “ฐานขอมูลออนไลน” ซ่ึงตัวกลางท้ังสองรูปแบบเปนส่ิงท่ี

นักวิจัยทางยโุรปและอเมริกาใหความสําคัญมาอยางยาวนานเพราะสามารถทํางาน

เช่ือมโยงกันและสรางประโยชนใหแกกันอยางมากในงานวิจัยและการอนุรักษ 

จากขอมูลท่ีถูกส่ังสมอยางยาวนานต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ท้ังขอมูลท่ีมาจาก

การบันทึกของนักสํารวจในอดีตต้ังแตศตวรรษท่ี 18 จนถึงปจจุบัน รวมถึง

ผ้ึงปาหลายชนิดท่ีรอการคนพบจากการสํารวจผืนปาในธรรมชาติ

 เปนเวลากวา 20 ปท่ีหนวยปฏิบัติการผ้ึงและแมงมุม ภาควิชา

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พยายามทําภารกิจน้ี

อยางจริงจัง ดวยการเก็บรวบรวมขอมูลผ้ึงท่ีเคยมีการตีพิมพในอดีตและการออก

สํารวจเก็บตัวอยางผ้ึงท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย เปนความพยายามท่ีใช

เวลาอยางมากเน่ืองจากผลลัพธท่ีไดจะไมไดออกมาทันทีโดยตรง ซ่ึงในระยะเร่ิม

ตนของโครงการน้ันเปนไปอยางยากลําบากในการระดมเงินทุน เวลา แรงงาน 

และทรัพยากร

 แตเม่ือเวลาผานไป ขอมูลท่ีเร่ิมสะสมเพ่ิมข้ึนทําใหสามารถตอบโจทย

ท้ังทางดานอนุกรมวิธาน ชีวโมเลกุล และปฏิสัมพันธทางนิเวศวิทยา รวมกับ

ทีมนักวิจัยผ้ึงในตางประเทศไดมากข้ึน นอกจากน้ียังไดมีการประสาน

ความรวมมือกับพิพิธภัณฑหลายแหงภายในประเทศสําหรับการเขาถึงตัวอยาง

และขอมูล และจากความทุมเทดังกลาวของหนวยปฏิบัติการผ้ึงและแมงมุมฯใน

การสรางองคความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับผ้ึงของไทยน้ัน ทําใหเกิดแนวคิดใน

การพัฒนาองคความรูไปในระดับท่ีสูงข้ึนทัดเทียมกับนานาชาติ โดยหน่ึงใน

ผลงานดังกลาวไดแก การผลิตระบบฐานขอมูลดิจิทัลสําหรับผ้ึงในประเทศไทย

ภาพท่ี 4 การถายภาพทางวิทยาศาสตรของตัวอยางผ้ึงในประเทศไทยโดยใชกลอง

สเตอริโอ ZEISS Discovery.v8 ติดหัวกลอง Canon EOS 90D และ ระบบรางของ 

Cognisys StackShot Macro Rail ดวยกลอง Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x 

Macro Lens ภาพจะถูกถายไวสามระนาบของตัวอยาง โดยแตละภาพท่ีไดจะใชการ 

Stack Shots เพ่ือใหไดภาพท่ีมีความชัดเจนมากท่ีสุด และนํามาตัดฉากหลังดวย

โปรแกรม Adobe Illustrator และ Photoshop

 ปจจุบันหนวยปฏิบัติการผ้ึงและแมงมุมรวมกับพิพิธภัณฑสถาน

ธรรมชาติวิทยาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีการเก็บรักษาและดูแลตัวอยาง

ผ้ึงท่ีมีมากกวา 15,000 ตัวอยาง จากการออกเก็บตัวอยางในภาคสนามต้ังแต 

ค.ศ. 1882 จนถึงปจจุบัน ประกอบไปดวยตัวอยางผ้ึงจาก 4 วงศ ไดแก Apidae, 

Colletidae, Halictidae และ Megachilidae มีจํานวนสกุลท้ังส้ิน 39 สกุล 

153 ชนิด จากพ้ืนท่ี 66 จังหวัดภายในประเทศไทย โดยมีแนวโนมการเพ่ิมของ

จํานวนตัวอยางข้ึนทุกปต้ังแตชวงป ค.ศ. 2000 เปนตนมา เพ่ือใหบุคคลท่ัวไป

และกลุมเครือขายนักวิจัยท้ังในและตางประเทศสามารถเขาถึงองคความรู

ไดอยางสะดวกและท่ัวถึง ทางหนวยปฏิบัติการผ้ึงและแมงมุมไดรวมมือกับ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ท่ีมีเปาหมาย

มุงพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยขีองประเทศไทย และหนวยงานฐานขอมูล

ความหลากหลายทางชีวภาพอยาง GBIF (Global Biodiversity Information 

Facility: https://www.gbif.org) ท่ีมีเปาหมายในการสรางชุมชนของ

ฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพในระดับโลก เพ่ือเผยแพรขอมูล

รายละเอียดและภาพถายตัวอยางผ้ึงท่ีปรากฏในพิพิธภัณฑบนเว็ปไซตและระบบ

ฐานขอมูลท่ีอยูบนเครือขายอินเตอรเน็ตภายใตช่ือ Database and Digitization เขียนและเรียบเรียง : ภากร นลินรชตกัญจน, นนธวัช ฉัตรธนบูรณ และ ณัฐพจน วาฤทธิ์

หนวยปฏิบัติการผึ้งและแมงมุม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาพ : ชวกร ขุนเศรษฐ, ภากร นลินรชตกัญจน, วรัตถ ศิวายพราหมณ และ ภาณุวุฒิ เสนะวงศ

7
of Bees in Thailand (https://doi.org/10.15468/tf4ejd) ซ่ึงขอมูลพ้ืนฐาน

เหลาน้ีจะชวยสนับสนุนการศึกษาวิจัยพัฒนาใหเปนไปไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ

การวิจัยผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ชนิดพันธุรุกราน 

การลดลงของจํานวนประชากรหรือการสูญพันธุของแมลงผสมเกสร และ

การอนุรักษจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ภาพท่ี 5 ตัวอยางภาพถายผ้ึง Ceratina (Pithitis) smaragdula และเลเบลแสดง
ขอมูลการเก็บตัวอยางขอมูลดังกลาวจะถูกนําไปใชในการสรางตําแหนงบนแผนท่ี 

(Georeferencing) เพ่ือใหไดขอมูลการกระจายตัวของชนิดผ้ึงท่ีแมนยํา
 

 นอกจากน้ีฐานขอมูลดังกลาวกําลังเช่ือมตอกับฐานขอมูลรหัส

พันธุกรรมของโครงการบารโคดแหงชีวิตระดับนานาชาติ (International 

Barcode of Life; iBOL: https://ibol.org) และฐานขอมูลท่ีมีการรวมมือกับ

ขอมูลวิทยาศาสตรพลเมือง (Citizen Science) อยางเว็บไซต iNaturalist 

(https://www.inaturalist.org) เพ่ือสรางเครือขายการศึกษาผ้ึงในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตในอนาคต

 จากตัวอยางฐานขอมูลผ้ึงในประเทศไทยท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา

การรวบรวมขอมูลและเผยแพรใหเปนมาตรฐานสากลเปนส่ิงท่ีตองใชท้ังเวลา

และทรัพยากรหลายดานแถมยงัเห็นผลลัพธไดยากในระยะเวลาอันส้ัน แตเปน

กุญแจท่ีสําคัญในการพัฒนาองคความรูและทําใหการวิจัยมีความแมนยาํเพ่ิมข้ึน 

ครอบคลุมมากข้ึน และกาวหนาอยางรวดเร็ว การประเมินสถานการณของ

ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีชัดเจนข้ึนแมเพียงนอยนิดก็สําคัญตอการกําหนด

ทิศทางในการวางนโยบายอนุรักษในระดับประเทศหรือโลก

 ผูเขียนหวังวาแผนงาน “พิพิธภัณฑและระบบฐานขอมูลสําหรับผ้ึง 

ในประเทศไทย” จะเปนฐานบันไดท่ีแข็งแรงใหกับองคความรูเก่ียวกับแมลง

ผสมเกสรในประเทศไทย และเปนกาวท่ีสําคัญในการอนุรักษส่ิงมีชีวิตกลุมน้ี

ตอไปในอนาคต  

ภาพท่ี 6 เว็บไซตของระบบฐานขอมูลผ้ึงภายในประเทศไทยภายใตช่ือ Database and 
Digitization of Bees in Thailand (https://doi.org/10.15468/tf4ejd) ในความ

ควบคุมของ Global Biodiversity Information Facility (GBIF) รวมมือกับ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)  

 



การควบคุมปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

(โรคโควิด 19: COVID 19) ในชุมชนระดับตําบล
 การระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ต้ังแตป 2563 เปนตน

มาทําใหรัฐบาลตองประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ัวราชอาณาจักรมาต้ังแตวันท่ี 

26 มีนาคม 2563 และขยายระยะเวลาการบังคับใชดังกลาวออกไปเปนระยะ

อยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน เพ่ือการปองกัน การควบคุม การแพร และการระงับ

การระบาดของโรค  โดยการระบาดระลอกแรกเร่ิมมาจากประเทศจีนในเดือน

มีนาคม 2563 ระลอกท่ีสองเร่ิมมาจาก Cluster แรงงานตางดาวในจังหวัด

สมุทรสาครในเดือนพฤศจิกายน 2563 และระลอกท่ีสามเปนการระบาดของ

สายพันธุอังกฤษ จาก Cluster ทองหลอในเดือนเมษายน 2564 ซ่ึงในการระบาด

ระลอกแรกประเทศไทยใชยุทธศาสตร "กดโรค" (Suppression) ไดผลดีจน

ทําใหไมพบผูปวยไดในระยะเวลาหน่ึง แตต้ังแตปลายเดือนพฤษภาคม 2564 

เปนตนมา ถือเปนการระบาดของโรคระลอกท่ีส่ีของประเทศไทย ซ่ึงเปนการ

ระบาดของสายพันธุเดลตา (Delta) และสายพันธุอินเดียเดลตาพลัส (Delta 

Plus) ท่ีมีความสามารถในแพรกระจายอยางรวดเร็ว การระบาดของโรคกระจาย

ในวงกวางลงถึงระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน จึงทําใหมีผูปวยเพ่ิมข้ึน

อยางรวดเร็ว ทําใหโรงพยาบาลในระบบสาธารณสุขไมมีเตียงพอท่ีจะรองรับ

ผูปวยไดทุกคน ผูปวยสวนหน่ึงจึงไมสามารถเขาถึงการรักษาได และมีผูเสียชีวิต

มากข้ึน เน่ืองจากไดรับการรักษาชาเกินไป ในขณะท่ีการฉีดวัคซีนท่ัวประเทศ

ยงัไมสามารถทําใหครอบคลุมไดถึงรอยละ 70 ท่ีจะเพียงพอจนปองกันการติดเช้ือ

ได ดังน้ันมาตรการการปองกันควบคุมโรคในการระบาดระลอกน้ี จึงจําเปน

ตองใชกลยทุธการแยกผูปวยหรือผูติดเช้ือท่ีไมมีอาการ (Isolation) ออกมาจาก

คนปกติใหเร็วท่ีสุด เพ่ือลดการแพรกระจายเช้ือ ซ่ึงเปนการปองกันโรคระดับ

ปฐมภูมิ (Primary Prevention) และคนหาผูปวยใหไดเร็วท่ีสุด และรักษา

ผูปวยไดทันกอนท่ีจะมีอาการรุนแรงจนเปนเหตุใหเสียชีวิต ซ่ึงเปนการปองกันโรค

ระดับทุติยภูมิ (Secondary Prevention) 

 เคร่ืองมือสําคัญในการปองกันและควบคุมโรค ท่ีจะชวยในการคัดแยก

ผูปวยหรือผูติดเช้ือท่ีไมมีอาการก็คือการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 โดยใช

ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ซ่ึงหลักการของการใช ATK คือการคัดกรอง

กลุมเส่ียงอยางรวดเร็ว และแยกผูติดเช้ือออกมา เพ่ือตัดวงจรการระบาดใหเร็ว

ท่ีสุด และใหผูปวยเขาถึงการรักษาไดมากท่ีสุด และเร็วท่ีสุด สําหรับผูปวยท่ี

ไมมีอาการหรืออาการเล็กนอย ไมจําเปนตองรับการรักษาในโรงพยาบาล 

(ผูปวยสีเขียว) ควรถูกแนะนําใหสังเกตุอาการท่ีบาน หรือในสถานท่ีท่ีเตรียมไว 

ท่ีเรียกวา “ระบบการดูแลรักษาท่ีบาน” (Home Isolation: HI) และ

“ระบบการดูแลโดยชุมชน” (Community Isolation: CI) ถือเปนหัวใจของ

การชวยใหระบบสาธารณสุขไมลมสลายเพราะบุคลากรทางการแพทยไมสามารถ

รับภาระผูปวยจํานวนมากเชนน้ีได และเพ่ือสงวนเตียงไวใหผูปวยท่ีจําเปนตอง

รับการรักษาในโรงพยาบาล (ผูปวยสีเหลืองและสีแดง) ไดรับการรักษามากท่ีสุด 

อ.พญ. มนทกานต์ิ โอประเสริฐสวัสด์ิ

อาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต

โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค 

ท้ังระบบการดูแลรักษาท่ีบาน (HI) และระบบการดูแลโดยชุมชน (CI) ถือเปน

หัวใจสําคัญของระดับพ้ืนท่ี โดยเฉพาะตําบล ประเทศไทยมีหนวยบริการ

ปฐมภูมิกระจายตัวอยูในทุกตําบลท่ัวประเทศ ท้ังโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ซ่ึงถือเปนจุดแข็งของระบบ

สาธารณสุขของประเทศไทย หนวยบริการระดับปฐมภูมิท่ีกระจายตัวอยูใน

ทุกตําบล จึงมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการดูแลประชาชน และควบคุม

ปองกันการระบาด ดังจะเห็นไดวาพ้ืนท่ีท่ีมีหนวยบริการระดับปฐมภูมิท่ีมี

ศักยภาพจะสามารถดําเนินการปองกันและควบคุมโรคไดดีกวาพ้ืนท่ีท่ีไมมีหนวย

บริการปฐมภูมิ โดยหนวยบริการปฐมภูมิจะเปนหนวยดานหนาท่ีชวยบริหาร

จัดการในการทํา HI และ CI ในชุมชนใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เพราะต้ังอยูในชุมชน และใกลชิดชุมชนมากท่ีสุด และเปนหนวยท่ีทําหนาท่ีเช่ือม

ตอระบบ HI และ CI เขากับโรงพยาบาลสนาม หรือโรงพยาบาลหลักไดดี 

การใหชุมชนและตําบลเปนหลักในการดูแลผูปวยสีเขียว ท้ังแบบ HI และ CI 

จึงเปนทางเลือกท่ีจะชวยทําใหผูปวยท่ีอาการหนักหรือเสียชีวิตลดลงไดมาก
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 จากสถานการณและเหตุผลเหลาน้ี จึงทําใหโครงการจัดต้ังวิทยาเขต

นครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงต้ังอยูในพ้ืนท่ีตําบลเขาทอง อําเภอพยหุะคีรี 

จังหวัดนครสวรรค เห็นถึงความสําคัญของการดูแลผูปวยในระดับชุมชนและ

ตําบล จึงไดปรับใชอาคารเรียนของโครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรคมาเปด

เปน “ศูนยพักคอยกันภัยมหิดล” (Mahidol University Community 

Isolation: MUCI) ขนาด 20 เตียง เพ่ือรองรับผูติดเช้ือในชุมชนท่ีไมมีอาการ

ไปจนถึงมีอาการเล็กนอย ท่ีไมพรอมในการดูแลตนเองท่ีบาน มาพักคอยดูแล

อาการอยางใกลชิด โดยมีบุคลากรดานการแพทย และนักศึกษาในสาขา

วิทยาศาสตรสุขภาพของโครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรครวมใหการดูแล โดยมี

ความรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบลเขาทอง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลบานเขาทอง และโรงพยาบาลพยุหะคีรี ซ่ึงเปนโรงพยาบาลหลัก

ในการดําเนินการคร้ังน้ี

แหลงอางอิง : แนวทางการแยกกักผูปวย COVID19 ในชุมชน (Community Isolation) 

ฉบับวันท่ี 24 กรกฎาคม 2564. สืบคนไดจาก https://covid19.dms.go.th/backend/Con-

tent/Content_File/Covid_Health/Attach/25640724160026PM_community% 

20isolation_v2n%2024072021_.pdf



การควบคุมปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

(โรคโควิด 19: COVID 19) ในชุมชนระดับตําบล
 การระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ต้ังแตป 2563 เปนตน

มาทําใหรัฐบาลตองประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ัวราชอาณาจักรมาต้ังแตวันท่ี 

26 มีนาคม 2563 และขยายระยะเวลาการบังคับใชดังกลาวออกไปเปนระยะ

อยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน เพ่ือการปองกัน การควบคุม การแพร และการระงับ

การระบาดของโรค  โดยการระบาดระลอกแรกเร่ิมมาจากประเทศจีนในเดือน

มีนาคม 2563 ระลอกท่ีสองเร่ิมมาจาก Cluster แรงงานตางดาวในจังหวัด

สมุทรสาครในเดือนพฤศจิกายน 2563 และระลอกท่ีสามเปนการระบาดของ

สายพันธุอังกฤษ จาก Cluster ทองหลอในเดือนเมษายน 2564 ซ่ึงในการระบาด

ระลอกแรกประเทศไทยใชยุทธศาสตร "กดโรค" (Suppression) ไดผลดีจน

ทําใหไมพบผูปวยไดในระยะเวลาหน่ึง แตต้ังแตปลายเดือนพฤษภาคม 2564 

เปนตนมา ถือเปนการระบาดของโรคระลอกท่ีส่ีของประเทศไทย ซ่ึงเปนการ

ระบาดของสายพันธุเดลตา (Delta) และสายพันธุอินเดียเดลตาพลัส (Delta 

Plus) ท่ีมีความสามารถในแพรกระจายอยางรวดเร็ว การระบาดของโรคกระจาย

ในวงกวางลงถึงระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน จึงทําใหมีผูปวยเพ่ิมข้ึน

อยางรวดเร็ว ทําใหโรงพยาบาลในระบบสาธารณสุขไมมีเตียงพอท่ีจะรองรับ

ผูปวยไดทุกคน ผูปวยสวนหน่ึงจึงไมสามารถเขาถึงการรักษาได และมีผูเสียชีวิต

มากข้ึน เน่ืองจากไดรับการรักษาชาเกินไป ในขณะท่ีการฉีดวัคซีนท่ัวประเทศ

ยงัไมสามารถทําใหครอบคลุมไดถึงรอยละ 70 ท่ีจะเพียงพอจนปองกันการติดเช้ือ

ได ดังน้ันมาตรการการปองกันควบคุมโรคในการระบาดระลอกน้ี จึงจําเปน

ตองใชกลยทุธการแยกผูปวยหรือผูติดเช้ือท่ีไมมีอาการ (Isolation) ออกมาจาก

คนปกติใหเร็วท่ีสุด เพ่ือลดการแพรกระจายเช้ือ ซ่ึงเปนการปองกันโรคระดับ

ปฐมภูมิ (Primary Prevention) และคนหาผูปวยใหไดเร็วท่ีสุด และรักษา

ผูปวยไดทันกอนท่ีจะมีอาการรุนแรงจนเปนเหตุใหเสียชีวิต ซ่ึงเปนการปองกันโรค

ระดับทุติยภูมิ (Secondary Prevention) 

 เคร่ืองมือสําคัญในการปองกันและควบคุมโรค ท่ีจะชวยในการคัดแยก

ผูปวยหรือผูติดเช้ือท่ีไมมีอาการก็คือการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 โดยใช

ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ซ่ึงหลักการของการใช ATK คือการคัดกรอง

กลุมเส่ียงอยางรวดเร็ว และแยกผูติดเช้ือออกมา เพ่ือตัดวงจรการระบาดใหเร็ว

ท่ีสุด และใหผูปวยเขาถึงการรักษาไดมากท่ีสุด และเร็วท่ีสุด สําหรับผูปวยท่ี

ไมมีอาการหรืออาการเล็กนอย ไมจําเปนตองรับการรักษาในโรงพยาบาล 

(ผูปวยสีเขียว) ควรถูกแนะนําใหสังเกตุอาการท่ีบาน หรือในสถานท่ีท่ีเตรียมไว 

ท่ีเรียกวา “ระบบการดูแลรักษาท่ีบาน” (Home Isolation: HI) และ

“ระบบการดูแลโดยชุมชน” (Community Isolation: CI) ถือเปนหัวใจของ

การชวยใหระบบสาธารณสุขไมลมสลายเพราะบุคลากรทางการแพทยไมสามารถ

รับภาระผูปวยจํานวนมากเชนน้ีได และเพ่ือสงวนเตียงไวใหผูปวยท่ีจําเปนตอง

รับการรักษาในโรงพยาบาล (ผูปวยสีเหลืองและสีแดง) ไดรับการรักษามากท่ีสุด 

ท้ังระบบการดูแลรักษาท่ีบาน (HI) และระบบการดูแลโดยชุมชน (CI) ถือเปน

หัวใจสําคัญของระดับพ้ืนท่ี โดยเฉพาะตําบล ประเทศไทยมีหนวยบริการ

ปฐมภูมิกระจายตัวอยูในทุกตําบลท่ัวประเทศ ท้ังโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ซ่ึงถือเปนจุดแข็งของระบบ

สาธารณสุขของประเทศไทย หนวยบริการระดับปฐมภูมิท่ีกระจายตัวอยูใน

ทุกตําบล จึงมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการดูแลประชาชน และควบคุม

ปองกันการระบาด ดังจะเห็นไดวาพ้ืนท่ีท่ีมีหนวยบริการระดับปฐมภูมิท่ีมี

ศักยภาพจะสามารถดําเนินการปองกันและควบคุมโรคไดดีกวาพ้ืนท่ีท่ีไมมีหนวย

บริการปฐมภูมิ โดยหนวยบริการปฐมภูมิจะเปนหนวยดานหนาท่ีชวยบริหาร

จัดการในการทํา HI และ CI ในชุมชนใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เพราะต้ังอยูในชุมชน และใกลชิดชุมชนมากท่ีสุด และเปนหนวยท่ีทําหนาท่ีเช่ือม

ตอระบบ HI และ CI เขากับโรงพยาบาลสนาม หรือโรงพยาบาลหลักไดดี 

การใหชุมชนและตําบลเปนหลักในการดูแลผูปวยสีเขียว ท้ังแบบ HI และ CI 

จึงเปนทางเลือกท่ีจะชวยทําใหผูปวยท่ีอาการหนักหรือเสียชีวิตลดลงไดมาก

9

 จากสถานการณและเหตุผลเหลาน้ี จึงทําใหโครงการจัดต้ังวิทยาเขต

นครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงต้ังอยูในพ้ืนท่ีตําบลเขาทอง อําเภอพยหุะคีรี 

จังหวัดนครสวรรค เห็นถึงความสําคัญของการดูแลผูปวยในระดับชุมชนและ

ตําบล จึงไดปรับใชอาคารเรียนของโครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรคมาเปด

เปน “ศูนยพักคอยกันภัยมหิดล” (Mahidol University Community 

Isolation: MUCI) ขนาด 20 เตียง เพ่ือรองรับผูติดเช้ือในชุมชนท่ีไมมีอาการ

ไปจนถึงมีอาการเล็กนอย ท่ีไมพรอมในการดูแลตนเองท่ีบาน มาพักคอยดูแล

อาการอยางใกลชิด โดยมีบุคลากรดานการแพทย และนักศึกษาในสาขา

วิทยาศาสตรสุขภาพของโครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรครวมใหการดูแล โดยมี

ความรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบลเขาทอง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลบานเขาทอง และโรงพยาบาลพยุหะคีรี ซ่ึงเปนโรงพยาบาลหลัก

ในการดําเนินการคร้ังน้ี

แหลงอางอิง : แนวทางการแยกกักผูปวย COVID19 ในชุมชน (Community Isolation) 

ฉบับวันท่ี 24 กรกฎาคม 2564. สืบคนไดจาก https://covid19.dms.go.th/backend/Con-

tent/Content_File/Covid_Health/Attach/25640724160026PM_community% 

20isolation_v2n%2024072021_.pdf



ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีราบลุมภาคกลาง : “ชอหยก” 

พืชสกุลขม้ินชนิดใหมของโลก
 ...กลางทุงนายามบายแก ๆ ของวันพักผอน กลางฤดูฝนปลายเดือน

สิงหาคม...  

“อาจารยน่ีปาปรางคเองนะ จะเขามาไหม กําลังออกดอกเลยนะ ปน้ีดอกนอย 

มันแลงจริง ๆ ...” เสียงโทรศัพทจากผูเฒาผูแกใจดีทานหน่ึงโทรเขามา “ออ 

ครับปา ถาฝนไมตกเด๋ียววันพรุงน้ีจะเขาไปนะครับ เด๋ียวตอนเชาโทรแจงอีกที

ครับปา...”

................................................

 นครสวรรค เมืองลุมน้ํา ซ่ึงถาจะมองบริบทความอุดมสมบูรณของ

ทรัพยากร โดยเฉพาะเร่ืองของ “ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)” 

ภาพอัตลักษณท่ีเดนชัดของจังหวัดคงหนีไมพนภาพปลายทางของแมน้ําส่ีสาย

 ปง วัง ยม และนานท่ีไหลมาบรรจบ พบกันปลายทาง หลอหลอมรวมเปนแมน้ํา

สายใหม นาม “เจาพระยา” หรือไมก็ภาพอัตลักษณของบึงน้ําจืดท่ีสําคัญ

ลําดับตน ๆ  ของประเทศไทย นาม “บึงบอระเพ็ด” ซ่ึงท้ังแมน้ําเจาพระยาและ

บึงบอระเพ็ดถือเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศพ้ืนท่ีชุมน้ํา 

(Wetland Ecology) และระบบนิเวศริมน้ํา (Riparian Ecology) ท่ีโดดเดนและ

มีความสําคัญในเร่ืองของการเปนตนทางของการหมุนเวียนพลังงานและ

สารอาหารท่ีหลอเล้ียงระบบนิเวศ และแนนอนเปนการเอ้ือประโยชนท้ังทางตรง

และทางออมในเร่ืองของ “นิเวศบริการ (Ecosystem Services)” ซ่ึงมีบทบาท

และความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยและความยั่งยืนของทรัพยากร

ท้ังปวง ...แตถาหากถูกต้ังคําถามวา มีอัตลักษณอ่ืนของนครสวรรคท่ีตางออกไป

จากความเปนเมืองลุมน้ําไหมละ? อะไรบางเชิงทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีจังหวัด

นครสวรรคมีความโดดเดน? ปาเขา ชุมชน ผูคน วัฒนธรรม สัตวปาหรือพืชพรรณ

หายาก?

................................................

 “ออกดอกแลวววววววว เจอตอนออกดอกเลย โชคดีจัง ฮาๆๆ!!!” 

เสียงอุทาน ปนความต่ืนเตนดีใจของผม กับการ “พบกันคร้ังแรก” จากกวาสอง

ปผานของการท่ีไดแตอานรายงานการตีพิมพวาเปนพืช “ชนิดใหมของโลก 

(New Species)” วันน้ีไดเจอตัวเขาเปน ๆ แลว น่ีหรือเจา “ชอหยก” หรือท่ี

ชาวบานเรียก “อุมนอง”

 ชอหยก (Curcuma putti) (Maknoi et al., 2019) เปนพืชชนิดใหม

ของโลก ถูกจัดอยูในสกุลขม้ิน (Curcuma) วงศขิงขา (Zingiberaceae) 

ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการเม่ือป พ.ศ. 2562 โดย ดร.จรัญ มากนอย 

และคณาจารยจากมหาวิทยาลัยมหิดล เทาความยอนอดีตกลับไป 90 ปกอน

คือเม่ือป พ.ศ. 2474 คุณพุด ไพรสุรินทร (Put Phraisurin) หน่ึงในคณะสํารวจ

เก็บรวบรวมตัวอยางพรรณไมจากกรมตรวจกสิกรรมในขณะน้ัน (กรมวิชาการ 

เกษตรในปจจุบัน) ได เ ก็บตัวอยางแรก ซ่ึงเปน “ตัวอยางตนแบบ 

(Type Specimen)” ของชอหยกจากบานหัวหวาย อําเภอตาคลี จังหวัด

นครสวรรค จึงเปนท่ีมาของการต้ังช่ือวิทยาศาสตร โดยใชช่ือจริงของคุณ “พุด” 

มาเปนช่ือชนิดของพืชชนิดน้ี เพ่ือเปนเกียรติแกผูพบและเก็บตัวอยางคนแรก 

สวนช่ือสามัญภาษาไทย คือ “ชอหยก” เปนช่ือต้ังใหมในเอกสารการตีพิมพ 

ตามลักษณะสีเดนของชอดอก (Inflorescence) ท่ีเปนสีเขียวคลายหยกแซม

ดวยกลีบดอกสีเหลือง ดูแลวกลมกลืนงดงามอยางเรียบงาย ลักษณะชีพลักษณ

ของชอหยกมีความคลายคลึงกับพืชในสกุลขม้ินชนิดอ่ืน ๆ คือเปนไมลมลุก

อายุหลายป (Perennial Herb) รากเกิดเปนเหงา (Rhizome) ใตดิน ลําตน

ต้ังตรงเจริญเหนือดินมีความสูงประมาณ 50-70 เซนติเมตร จํานวนใบประมาณ 

5-10 ใบ ชอดอก (Spike) ยาว 6-16 เซนติเมตรและเช่ือมตอกับกานชอดอก 

(Peduncle) ยาว 15–40 เซนติเมตร จากการใหขอมูลของคนในทองถ่ิน

ในสภาพธรรมชาติ ชอหยกจะแทงตนข้ึนมาเหนือดินและออกดอกในชวง

ฤดูฝน หลังจากออกดอกแลว ตนจะแหงเห่ียวตายลง เหลือเพียงเหงาและราก

ท่ีพักตัวอยูใตดิน รอความช้ืนจากสายฝนในฤดูกาลตอไป

ภาพท่ี 1 ชอดอกของ “ชอหยกหรืออุมนอง (Curcuma putii)” พืชชนิดใหมของโลก

วงศขิงขา ซ่ึงเปนชนิดพันธุเฉพาะถ่ิน (Endemic Species) ออกดอกในเดือนสิงหาคม

ในแหลงท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติ (Type Locality) 

ภาพ: เอกลักษณ คันศร

 

 “ปาก็ไมรูนะ ท่ีไปท่ีมาวาทําไมถึงช่ือ อุมนอง เกิดมาตาสา-ยายสีก็ 

เรียกช่ือน้ี แตไหนแตไรแลววว” เสียงปาปรางคเดินพลาง เลาพลาง นําทางผม

ไปดูชอหยก และตอบคําถามท่ีผมก็ยังกังขาไมหาย วาไฉนเปนมาเชนไร 

ไยช่ือท่ีชาวบาน ซ่ึงเปนช่ือทองถ่ินหรือช่ือพ้ืนเมือง (Vernacular Name) 

จึงเรียก “อุมนอง” ขอสงสัยท่ีอาจเปนสมมุติฐานท่ีไปท่ีมาของช่ือท่ีปาปรางค

พยายามเลาตอใหฟง “เวลาเจริญเต็มท่ี กอนจะออกดอก กลางลําตนเขาจะ

คอย ๆ ปองออกตรงกลางและคอย ๆ ใหญข้ึนเหมือนคนอุมทอง จนดอกแทง

ชอออกมาบริเวณกลางลําตน!!!” 

 โดยท่ัวไปพืชวงศขิงขามีการออกดอกหลายตําแหนงแลวแตสกุลหรือ

ชนิด บางออกดอกบริเวณผิวดิน เชน สกุลปุดและดาหลา (Etlingera sp.) หรือ

สกุลขิงและกะทือ (Zingiber sp.) บางก็ออกตามปลายยอด อยางท่ีเรารูจักกันดี 

คือ สกุลขา (Alpinia sp.) แตสกุลขม้ิน ปทุมมา และกระเจียว (Curcuma sp.) 

จะมีท้ังชนิดท่ีออกดอกปลายยอดและชนิดท่ีดูเหมือนจะออกดอกกลาง

ลําตนเพราะกานชอดอกส้ันอยาง ชอหยก หรืออุมนอง ...หรืออาจจะเปนลักษณะ 

การออกดอกอยางท่ีปาปรางคเลา มันจึงเปนท่ีมาของช่ือ อุมนอง!!!

 “จะช่ืออะไร เปนมาอยางไร จริงเท็จแคไหน ปาก็ไมคอยสนใจหรอก 

จะสนใจก็ตรงมันกินได และอรอยน่ีแหละ จะลวก จะแกง จะผัด สารพัดจะ

ดัดแปลง อีกอยางมันไมคอยเผ็ด กินสด ๆ  ก็อรอย ยิ่งทําหอน่ึงไก กับปลาหรือ

หมูดวยนะ อรอยชะมัด” ปาปรางคเลาตอ ชวนน้ําลายสอกับเมนูพ้ืนถ่ินแบบ

บาน ๆ  “แลวในดาน สมุนไพรละครับปา ชาวบานใชเปนยาอะไรบางไหม?” 

ผมถามตอในขณะท่ีคุยกันออกรส “อืมมม ต้ังแตเด็กจนเฒาแกชราปูนน้ี ยงัไม

เห็นวามีใครเอาไปทํายาแกอะไรนะ จะเห็นก็ทํากับขาวกินน่ีแหละ เก็บขายก็

ขายหมด มีคนมารับซ้ือดวยนะ” ท่ีถามปาปรางคเก่ียวกับการใชประโยชนท่ี

นอกเหนือการนํามารับประทาน เพราะในผลงานตีพิมพมีขอมูลกลาวถึงการขาย

เพ่ือเปน “ไมประดับ” ดวย ซ่ึงถาจะมองในแงของการใชประโยชนพืชสกุลขม้ิน

น้ี ดวยความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดท่ีพบในประเทศไทย ซ่ึงในปจจุบันมี

การคนพบถึง 63 ชนิด (Saensouk et al., 2021) ทําใหพืชสกุลขม้ินถูกนําไป

ใชประโยชนท่ีหลากหลาย นอกจากการใชเปนอาหาร เปนไมประดับโดยเฉพาะ

กลุมกระเจียวกับปทุมมาท่ีไดรับการพัฒนาเปนไมเศรษฐกิจสงออก ในดาน

การใชประโยชนเชิงยาสมุนไพรหรือการตอยอดศึกษาวิจัยเก่ียวกับสารออกฤทธ์ิ

ทางชีวภาพ (Bioactive Compound) และ Phytochemical ก็มีผลงาน

วิจัยยืนยันวาพืชสกุลขม้ินมีสารออกฤทธ์ิท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะกลุม 

Antioxidant และ Phenolics ซ่ึงถูกนําไปใชประโยชนทางการคากลายเปน

ผลิตภัณฑท่ีหลากหลายสรางมูลคามหาศาล...

.......................................................

ภาพที่ 2 ชอดอกของ “ชอหยกหรืออุมนอง” ที่ชาวบานในทองที่นำมาประกอบอาหาร

มาหลายชั่วอายุคน ซึ่งหากมีการศึกษาวิจัยในการอนุรักษและใชประโยชน 

จะสามารถตอยอดสรางมูลคาจากพืชชนิดนี้ได 

ภาพ: เอกลักษณ คันศร

 

 เย็นวันท่ีกลับจากบานปาปรางค  ปาไดตัดดอกชอหยกหรืออุมนอง

ติดไมติดมือผมมาเกือบยี่สิบดอก ถึงบานผมจัดเมนูผัดดอกชอหยกน้ํามันหอย

หมูสับ พรอมสํารับดอกชอหยกลวกกับน้ําพริกปลารา วางจานจัดพรอมท่ีจะได

ล้ิมลองรสชาติใหมจาก “พืชชนิดใหมของโลก (New Species)” ท่ีไดจาก

จังหวัดนครสวรรค จังหวัดท่ีมีอีกหน่ึง “พืชเฉพาะถ่ิน (Endemic Species)” 

ท่ีอาจไมมีความสําคัญ ณ ปจจุบัน พืชท่ีรอการศึกษาวิจัยตอยอดการใชประโยชน 

พืชท่ีวันหน่ึงในอนาคตขางหนาอาจถูกทําใหเกิดคุณคาและสรางมูลคา เฉกเชน

อ.ดร.เอกลักษณ คันศร

อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค  

มหาวิทยาลัยมหิดล

กับพืชหรือสัตวอีกหลายชนิดท่ีรอการศึกษาวิจัยตอยอดการใชประโยชนจาก

ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตท่ีประเทศเรามีอยู จากองคความรูเก่ียวกับ 

“ความหลากหลายทางชีวภาพ” ท่ีเปนเหมือนขุมทรัพยท่ีรอการคนพบ ซ่ึง

สวนทางกับการเปล่ียนแปลงในดานตาง ๆ ท่ีสงผลใหเกิดการทําลาย

ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีความสําคัญเหลาน้ี

 ...พ้ืนท่ีราบลุมภาคกลางหรือ The Central Plain ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีแกน

กลางของประเทศ ก็ใชวาจะดอยหรือมีขีดจํากัดในเร่ืองของทรัพยากรและ

การใชประโยชน หากอยูท่ีวา เรารูวาเรามีอะไร และจะนํามันมาใชประโยชน

ไดอยางไร!!!

ภาพที่ 3 เหงาและรากของ “ชอหยกหรืออุมนอง” ที่มีลักษณะเชนเดียวกับพืชสกุลขมิ้น

ชนิดอื่น ๆ ซึ่งคาดวาจะมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีความสำคัญที่รอการศึกษาวิจัยและ

ตอยอดการใชประโยชนในอนาคต

ภาพ: เอกลักษณ คันศร 

"Learn from yesterday live for today and hope for tomorrow."

"เรียนรูจากเม่ือวาน ใชชีวิตอยูกับวันน้ี และจงมีความหวังกับวันพรุงน้ี"

- Albert Einstein –
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Maknoi, C., Ruchisansakun, S., & Jenjittikul, T. (2019). Curcuma putii (Zingibera-

ceae), a New Species from Thailand. Annales Botanici Fennici, 56, 353. https://-

doi.org/10.5735/085.056.0420 

Saensouk, S., Boonma, T., & Saensouk, P. (2021). Six new species and a new 

record of Curcuma L. (Zingiberaceae) from Thailand. Biodiversitas Journal of 

Biological Diversity, 22, 1658-1685. https://doi.org/10.13057/biodiv/d220410 

------------------------------------------------------------------------------------------

บทความบันเทิงคดี เลาเร่ือง “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ในมุมมองของ

การทองเท่ียวเรียนรูธรรมชาติท่ีเก่ียวโยงสัมพันธกับภูมินิเวศ วิถีวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร ชาติพันธุความเปนอยู เพ่ือสรางการเรียนรูและปลูกฝง

จิตสํานึกเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติภายใต “กรอบการสรางจิตสํานึก” ตาม

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
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ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีราบลุมภาคกลาง : “ชอหยก” 

พืชสกุลขม้ินชนิดใหมของโลก
 ...กลางทุงนายามบายแก ๆ ของวันพักผอน กลางฤดูฝนปลายเดือน

สิงหาคม...  

“อาจารยน่ีปาปรางคเองนะ จะเขามาไหม กําลังออกดอกเลยนะ ปน้ีดอกนอย 

มันแลงจริง ๆ ...” เสียงโทรศัพทจากผูเฒาผูแกใจดีทานหน่ึงโทรเขามา “ออ 

ครับปา ถาฝนไมตกเด๋ียววันพรุงน้ีจะเขาไปนะครับ เด๋ียวตอนเชาโทรแจงอีกที

ครับปา...”

................................................

 นครสวรรค เมืองลุมน้ํา ซ่ึงถาจะมองบริบทความอุดมสมบูรณของ

ทรัพยากร โดยเฉพาะเร่ืองของ “ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)” 

ภาพอัตลักษณท่ีเดนชัดของจังหวัดคงหนีไมพนภาพปลายทางของแมน้ําส่ีสาย

 ปง วัง ยม และนานท่ีไหลมาบรรจบ พบกันปลายทาง หลอหลอมรวมเปนแมน้ํา

สายใหม นาม “เจาพระยา” หรือไมก็ภาพอัตลักษณของบึงน้ําจืดท่ีสําคัญ

ลําดับตน ๆ  ของประเทศไทย นาม “บึงบอระเพ็ด” ซ่ึงท้ังแมน้ําเจาพระยาและ

บึงบอระเพ็ดถือเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศพ้ืนท่ีชุมน้ํา 

(Wetland Ecology) และระบบนิเวศริมน้ํา (Riparian Ecology) ท่ีโดดเดนและ

มีความสําคัญในเร่ืองของการเปนตนทางของการหมุนเวียนพลังงานและ

สารอาหารท่ีหลอเล้ียงระบบนิเวศ และแนนอนเปนการเอ้ือประโยชนท้ังทางตรง

และทางออมในเร่ืองของ “นิเวศบริการ (Ecosystem Services)” ซ่ึงมีบทบาท

และความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยและความยั่งยืนของทรัพยากร

ท้ังปวง ...แตถาหากถูกต้ังคําถามวา มีอัตลักษณอ่ืนของนครสวรรคท่ีตางออกไป

จากความเปนเมืองลุมน้ําไหมละ? อะไรบางเชิงทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีจังหวัด

นครสวรรคมีความโดดเดน? ปาเขา ชุมชน ผูคน วัฒนธรรม สัตวปาหรือพืชพรรณ

หายาก?

................................................

 “ออกดอกแลวววววววว เจอตอนออกดอกเลย โชคดีจัง ฮาๆๆ!!!” 

เสียงอุทาน ปนความต่ืนเตนดีใจของผม กับการ “พบกันคร้ังแรก” จากกวาสอง

ปผานของการท่ีไดแตอานรายงานการตีพิมพวาเปนพืช “ชนิดใหมของโลก 

(New Species)” วันน้ีไดเจอตัวเขาเปน ๆ แลว น่ีหรือเจา “ชอหยก” หรือท่ี

ชาวบานเรียก “อุมนอง”

 ชอหยก (Curcuma putti) (Maknoi et al., 2019) เปนพืชชนิดใหม

ของโลก ถูกจัดอยูในสกุลขม้ิน (Curcuma) วงศขิงขา (Zingiberaceae) 

ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการเม่ือป พ.ศ. 2562 โดย ดร.จรัญ มากนอย 

และคณาจารยจากมหาวิทยาลัยมหิดล เทาความยอนอดีตกลับไป 90 ปกอน

คือเม่ือป พ.ศ. 2474 คุณพุด ไพรสุรินทร (Put Phraisurin) หน่ึงในคณะสํารวจ

เก็บรวบรวมตัวอยางพรรณไมจากกรมตรวจกสิกรรมในขณะน้ัน (กรมวิชาการ 

เกษตรในปจจุบัน) ได เ ก็บตัวอยางแรก ซ่ึงเปน “ตัวอยางตนแบบ 

(Type Specimen)” ของชอหยกจากบานหัวหวาย อําเภอตาคลี จังหวัด

นครสวรรค จึงเปนท่ีมาของการต้ังช่ือวิทยาศาสตร โดยใชช่ือจริงของคุณ “พุด” 

มาเปนช่ือชนิดของพืชชนิดน้ี เพ่ือเปนเกียรติแกผูพบและเก็บตัวอยางคนแรก 

สวนช่ือสามัญภาษาไทย คือ “ชอหยก” เปนช่ือต้ังใหมในเอกสารการตีพิมพ 

ตามลักษณะสีเดนของชอดอก (Inflorescence) ท่ีเปนสีเขียวคลายหยกแซม

ดวยกลีบดอกสีเหลือง ดูแลวกลมกลืนงดงามอยางเรียบงาย ลักษณะชีพลักษณ

ของชอหยกมีความคลายคลึงกับพืชในสกุลขม้ินชนิดอ่ืน ๆ คือเปนไมลมลุก

อายุหลายป (Perennial Herb) รากเกิดเปนเหงา (Rhizome) ใตดิน ลําตน

ต้ังตรงเจริญเหนือดินมีความสูงประมาณ 50-70 เซนติเมตร จํานวนใบประมาณ 

5-10 ใบ ชอดอก (Spike) ยาว 6-16 เซนติเมตรและเช่ือมตอกับกานชอดอก 

(Peduncle) ยาว 15–40 เซนติเมตร จากการใหขอมูลของคนในทองถ่ิน

ในสภาพธรรมชาติ ชอหยกจะแทงตนข้ึนมาเหนือดินและออกดอกในชวง

ฤดูฝน หลังจากออกดอกแลว ตนจะแหงเห่ียวตายลง เหลือเพียงเหงาและราก

ท่ีพักตัวอยูใตดิน รอความช้ืนจากสายฝนในฤดูกาลตอไป

ภาพท่ี 1 ชอดอกของ “ชอหยกหรืออุมนอง (Curcuma putii)” พืชชนิดใหมของโลก

วงศขิงขา ซ่ึงเปนชนิดพันธุเฉพาะถ่ิน (Endemic Species) ออกดอกในเดือนสิงหาคม

ในแหลงท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติ (Type Locality) 

ภาพ: เอกลักษณ คันศร

 

 “ปาก็ไมรูนะ ท่ีไปท่ีมาวาทําไมถึงช่ือ อุมนอง เกิดมาตาสา-ยายสีก็ 

เรียกช่ือน้ี แตไหนแตไรแลววว” เสียงปาปรางคเดินพลาง เลาพลาง นําทางผม

ไปดูชอหยก และตอบคําถามท่ีผมก็ยังกังขาไมหาย วาไฉนเปนมาเชนไร 

ไยช่ือท่ีชาวบาน ซ่ึงเปนช่ือทองถ่ินหรือช่ือพ้ืนเมือง (Vernacular Name) 

จึงเรียก “อุมนอง” ขอสงสัยท่ีอาจเปนสมมุติฐานท่ีไปท่ีมาของช่ือท่ีปาปรางค

พยายามเลาตอใหฟง “เวลาเจริญเต็มท่ี กอนจะออกดอก กลางลําตนเขาจะ

คอย ๆ ปองออกตรงกลางและคอย ๆ ใหญข้ึนเหมือนคนอุมทอง จนดอกแทง

ชอออกมาบริเวณกลางลําตน!!!” 

 โดยท่ัวไปพืชวงศขิงขามีการออกดอกหลายตําแหนงแลวแตสกุลหรือ

ชนิด บางออกดอกบริเวณผิวดิน เชน สกุลปุดและดาหลา (Etlingera sp.) หรือ

สกุลขิงและกะทือ (Zingiber sp.) บางก็ออกตามปลายยอด อยางท่ีเรารูจักกันดี 

คือ สกุลขา (Alpinia sp.) แตสกุลขม้ิน ปทุมมา และกระเจียว (Curcuma sp.) 

จะมีท้ังชนิดท่ีออกดอกปลายยอดและชนิดท่ีดูเหมือนจะออกดอกกลาง

ลําตนเพราะกานชอดอกส้ันอยาง ชอหยก หรืออุมนอง ...หรืออาจจะเปนลักษณะ 

การออกดอกอยางท่ีปาปรางคเลา มันจึงเปนท่ีมาของช่ือ อุมนอง!!!

 “จะช่ืออะไร เปนมาอยางไร จริงเท็จแคไหน ปาก็ไมคอยสนใจหรอก 

จะสนใจก็ตรงมันกินได และอรอยน่ีแหละ จะลวก จะแกง จะผัด สารพัดจะ

ดัดแปลง อีกอยางมันไมคอยเผ็ด กินสด ๆ  ก็อรอย ยิ่งทําหอน่ึงไก กับปลาหรือ

หมูดวยนะ อรอยชะมัด” ปาปรางคเลาตอ ชวนน้ําลายสอกับเมนูพ้ืนถ่ินแบบ

บาน ๆ  “แลวในดาน สมุนไพรละครับปา ชาวบานใชเปนยาอะไรบางไหม?” 

ผมถามตอในขณะท่ีคุยกันออกรส “อืมมม ต้ังแตเด็กจนเฒาแกชราปูนน้ี ยงัไม

เห็นวามีใครเอาไปทํายาแกอะไรนะ จะเห็นก็ทํากับขาวกินน่ีแหละ เก็บขายก็

ขายหมด มีคนมารับซ้ือดวยนะ” ท่ีถามปาปรางคเก่ียวกับการใชประโยชนท่ี

นอกเหนือการนํามารับประทาน เพราะในผลงานตีพิมพมีขอมูลกลาวถึงการขาย

เพ่ือเปน “ไมประดับ” ดวย ซ่ึงถาจะมองในแงของการใชประโยชนพืชสกุลขม้ิน

น้ี ดวยความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดท่ีพบในประเทศไทย ซ่ึงในปจจุบันมี

การคนพบถึง 63 ชนิด (Saensouk et al., 2021) ทําใหพืชสกุลขม้ินถูกนําไป

ใชประโยชนท่ีหลากหลาย นอกจากการใชเปนอาหาร เปนไมประดับโดยเฉพาะ

กลุมกระเจียวกับปทุมมาท่ีไดรับการพัฒนาเปนไมเศรษฐกิจสงออก ในดาน

การใชประโยชนเชิงยาสมุนไพรหรือการตอยอดศึกษาวิจัยเก่ียวกับสารออกฤทธ์ิ

ทางชีวภาพ (Bioactive Compound) และ Phytochemical ก็มีผลงาน

วิจัยยืนยันวาพืชสกุลขม้ินมีสารออกฤทธ์ิท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะกลุม 

Antioxidant และ Phenolics ซ่ึงถูกนําไปใชประโยชนทางการคากลายเปน

ผลิตภัณฑท่ีหลากหลายสรางมูลคามหาศาล...

.......................................................

ภาพที่ 2 ชอดอกของ “ชอหยกหรืออุมนอง” ที่ชาวบานในทองที่นำมาประกอบอาหาร

มาหลายชั่วอายุคน ซึ่งหากมีการศึกษาวิจัยในการอนุรักษและใชประโยชน 

จะสามารถตอยอดสรางมูลคาจากพืชชนิดนี้ได 

ภาพ: เอกลักษณ คันศร

 

 เย็นวันท่ีกลับจากบานปาปรางค  ปาไดตัดดอกชอหยกหรืออุมนอง

ติดไมติดมือผมมาเกือบยี่สิบดอก ถึงบานผมจัดเมนูผัดดอกชอหยกน้ํามันหอย

หมูสับ พรอมสํารับดอกชอหยกลวกกับน้ําพริกปลารา วางจานจัดพรอมท่ีจะได

ล้ิมลองรสชาติใหมจาก “พืชชนิดใหมของโลก (New Species)” ท่ีไดจาก

จังหวัดนครสวรรค จังหวัดท่ีมีอีกหน่ึง “พืชเฉพาะถ่ิน (Endemic Species)” 

ท่ีอาจไมมีความสําคัญ ณ ปจจุบัน พืชท่ีรอการศึกษาวิจัยตอยอดการใชประโยชน 

พืชท่ีวันหน่ึงในอนาคตขางหนาอาจถูกทําใหเกิดคุณคาและสรางมูลคา เฉกเชน

กับพืชหรือสัตวอีกหลายชนิดท่ีรอการศึกษาวิจัยตอยอดการใชประโยชนจาก

ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตท่ีประเทศเรามีอยู จากองคความรูเก่ียวกับ 

“ความหลากหลายทางชีวภาพ” ท่ีเปนเหมือนขุมทรัพยท่ีรอการคนพบ ซ่ึง

สวนทางกับการเปล่ียนแปลงในดานตาง ๆ ท่ีสงผลใหเกิดการทําลาย

ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีความสําคัญเหลาน้ี

 ...พ้ืนท่ีราบลุมภาคกลางหรือ The Central Plain ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีแกน

กลางของประเทศ ก็ใชวาจะดอยหรือมีขีดจํากัดในเร่ืองของทรัพยากรและ

การใชประโยชน หากอยูท่ีวา เรารูวาเรามีอะไร และจะนํามันมาใชประโยชน

ไดอยางไร!!!

ภาพที่ 3 เหงาและรากของ “ชอหยกหรืออุมนอง” ที่มีลักษณะเชนเดียวกับพืชสกุลขมิ้น

ชนิดอื่น ๆ ซึ่งคาดวาจะมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีความสำคัญที่รอการศึกษาวิจัยและ

ตอยอดการใชประโยชนในอนาคต

ภาพ: เอกลักษณ คันศร 

"Learn from yesterday live for today and hope for tomorrow."

"เรียนรูจากเม่ือวาน ใชชีวิตอยูกับวันน้ี และจงมีความหวังกับวันพรุงน้ี"

- Albert Einstein –
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บทความบันเทิงคดี เลาเร่ือง “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ในมุมมองของ

การทองเท่ียวเรียนรูธรรมชาติท่ีเก่ียวโยงสัมพันธกับภูมินิเวศ วิถีวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร ชาติพันธุความเปนอยู เพ่ือสรางการเรียนรูและปลูกฝง

จิตสํานึกเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติภายใต “กรอบการสรางจิตสํานึก” ตาม

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
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นายสิทธิพงษ วงศวิลาศ

นักวิชาการศึกษา

โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค  

มหาวิทยาลัยมหิดล

การเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือราคาประหยัดในการเรียนการสอน

หลักสูตรเกษตรกรปราชญเปร่ือง
 การเรียนการสอนในหลักสูตรเกษตรกรปราชญเปร่ืองมุงเนนให

นักศึกษาลงมือปฏิบัติใหเกิดทักษะและสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพ

ได โดยใชเทคโนโลยีมาชวยใหเกิดความสะดวก มีความแมนยํา และประหยัด

เวลาในการบริหารจัดการฟารม การขยายพันธุพืชเปนหน่ึงในพ้ืนฐานท่ีสําคัญใน

การทําการเกษตรต้ังแตการเพาะเมล็ด การปกชํา การตอน การเสียบยอด 

ติดตา และการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช จึงเปนส่ิงท่ีนักศึกษาตองมีความรู

ความชํานาญเพ่ือนําความรูเหลาน้ีไปสรางใหเกิดรายไดในอนาคต 

 การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชมีความแตกตางจากการขยายพันธุดวยวิธี

อ่ืน ๆ  โดยจะไดตนพืชท่ีมีความปลอดเช้ือ และสามารถขยายพันธุไดเปนจํานวน 

มากในระยะเวลาอันส้ัน โดยมีลักษณะตรงตามตนแมพันธุทุกประการ สามารถ

เก็บในขวดแกวไวไดเปนเวลานานไมมีการกลายพันธุ เหมาะสําหรับขยายพันธุ

พืชท่ีหายาก มีราคาสูง หรือพืชเศรษฐกิจท่ีกําลังเปนท่ีนิยม เพ่ือใหทันยุคสมัย

ของตลาดตนไมในปจจุบัน

    วิทยาการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืชจําเปนตองใชการปฏิบัติในสภาพปลอด

เช้ือ เพ่ือใหช้ืนสวนของพืชสามารถเพาะเล้ียงและเจริญเติบโตไดในอาหาร

ภายใตสภาพปลอดเช้ือจุลินทรีย ประกอบดวยธาตุอาหาร น้ําตาล วิตามิน และ

สารควบคุมการเจริญเติบโตมาเล้ียงในอาหารวุน หรืออาหารเหลว โดยนําช้ิน

สวนของพืชมาเล้ียงเพ่ือกระตุนใหเกิดยอดใหมจํานวนมาก จากน้ันจึงกระตุนยอด

ใหเกิดเปนราก หรือกระตุนใหเกิดการพัฒนาอวัยวะหรือกลุมเซลลท่ีเรียกวา 

แคลลัส ซ่ึงสามารถเจริญเปนตนออนขนาดเล็กหรือท่ีเรียกวาเอ็มบริโอ ท่ีสามารถ

ชักนําใหเกิดสวนตาง ๆ เจริญไปเปนตนพืชท่ีสมบูรณได นอกจากจะชักนําให

เกิดตนพืชปริมาณมากแลว ยังสามารถนํามาใชประโยชนไดหลายดาน เชน 

การผลิตเซลลไรผนังเพ่ือนํามาใชในการรวมเซลลเปนพืชพันธุใหม หรือนํามาเปน

เน้ือเยือ่ในการสงถายยนี การผลิตสารเคมีทุติยภูมิ การพัฒนาสายพันธุใหดีข้ึน

จากเดิม การสรางสายพันธุแท  การสรางพืชตานทานตอโรคแมลงศัตรู และ

การทนทานตอสภาพแวดลอม ซ่ึงลวนเปนส่ิงสําคัญในการพัฒนาดานการผลิต

พืช สามารถสรางรายไดอยางมหาศาล

 ข้ันตอนในการปฏิบัติในสภาพปลอดเช้ือเปนส่ิงท่ีจําเปนอยางยิง่ในการ

เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชตนทุนจึงสูงตามไปดวย การเรียนการสอนใน

หองปฏิบัติการตองใชตูปลอดเช้ือ การน่ึงอาหารและวัสดุอุปกรณท่ีฆาเช้ือใน

หมอน่ึงอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส แรงดันไอน้ํา 15 ปอนดตอตารางน้ิว ใน

ระยะเวลา 15 นาที โดยใชเทคนิคปลอดเช้ือในทุกข้ันตอนกระบวนการต้ังแต

เร่ิมตนจนไดช้ินสวนพืชในขวดแกว  ซ่ึงในทางปฏิบัติแลว เม่ือนักศึกษานําไปใช

หลังจากเรียนจบหลักสูตร จะตองใชตนทุนสูงในการทําปลอดเช้ือ ท้ังน้ีใน

ปจจุบันไดมีการทดลองเปนผลสําเร็จในการทําอาหารเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ

โดยไมตองใชหมอน่ึงความดันไอในการน่ึงอาหารและวัสดุอุปกรณ โดยการใช

เทคนิคท่ีประหยดัคาใชจาย ประหยดัเวลา และงายกวา การทําอาหารเพาะเล้ียง

เน้ือเยือ่แบบประหยดัน้ีใชวิธีการตมอาหารและวุนใหเดือด หลังจากวุนละลาย

หมดแลว ปลอยท้ิงไวใหอุณหภูมินอยกวา 60 องศาเซลเซียส แลวจึงหยดไฮเตอร

ลงในอาหาร 0.5 ml ตออาหาร 1 ลิตร คนใหเขากันขณะท่ีอาหารยังรอน 

จากน้ันเทลงภาชนะแลวรีบปดฝาทันที วิธีน้ีสามารถทําใหอาหารปลอดเช้ือได

ไมตางกับอาหารท่ีผานการน่ึงดวยการใชหมอน่ึงความดันไอ การฆาเช้ือปากคีบ

และมีดท่ีใชการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่สามารถใชการจุมแอลกอฮอลแลวเผาไฟดวย

ตะเกียงแอลกอฮอลซ่ึงใหผลปราศจากเช้ือแทนการน่ึงดวยหมอน่ึงความดันไอ

ไดเหมือนกัน ท้ังน้ีตูท่ีใชเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อสามารถใชตูกระจกหรือตูปลามาใช

แทนได โดยพนสเปรยแอลกอฮอล 70% ใหท่ัวตูแลวเช็ดดวยผาสะอาดท่ีชุบดวย

แอลกอฮอล 70% และกอนยายอุปกรณเขาตูตองลางมือใหสะอาด จากน้ัน

พนอุปกรณดวยแอลกอฮอล 70% แลวจึงนําเขาตู เทคนิคน้ีสามารถประยุกต

ใชเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อไดในราคาประหยัด แตตองอาศัยความชํานาญและ

ประสบการณ หัวใจสําคัญของการทําเทคนิคปลอดเช้ือคือความสะอาดต้ังแต

ผูลงมือปฏิบัติ อาหาร วัสดุอุปกรณ ตูเพาะเล้ียง รวมถึงการฟอกช้ินสวนพืช 

ซ่ึงตองทําดวยวิธีปลอดเช้ือทุกข้ึนตอน จึงจะประสบความสําเร็จ   

 หลังจากใชเทคนิคน้ีในการฝกภาคปฏิบัติใหกับนักศึกษาแลว ไดสราง

ความสนใจใหกับนักศึกษาเปนอยางมาก ทําใหเกิดความกระตือรือรนใน

การเรียนรู และพรอมท่ีจะนําไปใชในการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อกับพืชเศรษฐกิจท่ี

กําลังเปนท่ีนิยมในปจจุบันโดยเฉพาะไมดาง และไมใบ ซ่ึงเปนแนวทางหน่ึงใน

การสรางรายไดใหกับนักศึกษาในระหวางเรียนไดเปนอยางดี
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อ.ดร.ศศิมา วรหาญ

อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค  

มหาวิทยาลัยมหิดล

นวัตกรรมจุลินทรีย EM Ball เพ่ือการฟนฟูส่ิงแวดลอมปนเปอน

โลหะหนักแคดเมียมและสังกะสี
 การทําเหมืองแรสังกะสี สามารถสรางรายไดใหภาครัฐนับ 100 

ลานบาทตอป สรางงานสรางรายไดใหประชาชนในพ้ืนท่ีมากมาย แตการ

ทําเหมืองแรสังกะสีกอใหเกิดการปนเปอนโลหะหนักแคดเมียมและ

สังกะสีบริเวณพ้ืนท่ีรัศมีรอบ ๆ  เหมือง โดยปนเปอนมากับตะกอนแขวนลอย

ในน้ําท้ิงท่ีระบายออกจากโครงการเหมืองแรสังกะสี และการเปดหนา

ดินใหโลง ไมมีพืชปกคลุมทําใหเกิดการกัดเซาะหนาดินอยางรวดเร็ว และ

เปนเหตุใหแคดเมียมกระจายตัวปนเปอนในส่ิงแวดลอมมากข้ึนจนถึงข้ัน

วิกฤต และอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ท้ังทางดาน

คุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โดยพบโลหะแคดเมียม

สะสมท้ังในดิน ขาวและผลิตผลการเกษตร บริเวณพ้ืนท่ีเหมืองแรสังกะสี 

อ.แมสอด จ.ตาก และอาจกระทบตอสุขภาพของประชากรกวา 6,000 คน  

 น่ีคือโจทยท่ีทาทายของนักวิทยาศาสตรแขนงตาง ๆ รวมถึง

นักเทคโนโลยีภาพ (Biotechnologist) ซ่ึงเปนศาสตรท่ีนําส่ิงมีชีวิตมาใช

ประโยชนในดานตาง ๆ  รวมถึงการใชเทคโนโลยชีีวภาพดานจุลินทรีย (Micro-

bial Biotechnology) ในการบําบัดและฟนฟูส่ิงแวดลอม โดยใชศักยภาพ

ของจุ ลินทรีย ในการลดส่ิงปนเป อน ไมว าจะเปนสารอินทรีย 

สารพิษ สารเคมี รวมถึงโลหะหนักปนเปอนในน้ําและดิน  

 

 นวัตกรรมจุลินทรีย EM Ball (Effective Microorganism Ball) 

เปนอีกหน่ึงส่ิงประดิษฐท่ีผูวิจัยคิดคนมาเพ่ือประยุกตใชบําบัดโลหะหนัก

แคดเมียมและสังกะสีปนเปอนในแหลงน้ําตาง ๆ  โดยคัดเลือกแบคทีเรียท่ี

มีศักยภาพในการบําบัดโลหะหนักแคดเมียมและสังกะสี (Cd, Zn-removing 

Bacteria) จากดินแปลงเกษตรปนเปอนแคดเมียมและสังกะสีความเขมขน

สูงในพ้ืนท่ีทําเหมืองแร หมูบานพะเดะ ต.พระธาตุผาแดง อ.แมสอด จ.ตาก 

ไดแบคทีเรียทนแคดเมียม และทนสังกะสี หลากสกุล เชน Pseudomonas, 

Delftia และ Achromobacter โดยพบกลไกการบําบัดโลหะหนักแคดเมียม

และสังกะสี (Microbial Bioremediation) ผาน 3 กลไก ไดแก 

การดูดซับ (Adsorption), การดูดซึม (Absorption) และการยอยสลาย 

(Digestion)  จากน้ันพัฒนาแบคทีเรียท่ีมีประสิทธิภาพในการบําบัดแคดเมียม

และสังกะสีใหอยูในรูปแบบสะดวกใช EM Ball ขอดี คือ ขนสงงาย 

การเก็บรักษาไมยุงยากและเก็บไดนานอยางนอย 30 วัน และยังคงมี

จุลินทรียท่ีมีประสิทธิภาพการบําบัดแคดเมียมและสังกะสีในปริมาณสูง 

อยางไรก็ตาม น้ําปนเปอนท่ีผานการบําบัดโลหะหนักโดย EM Ball น้ี ควร

ผานการบําบัดส่ิงสกปรกอ่ืน ๆ อีกคร้ังกอนนําไปใช 

 

 

 นวัตกรรมจุลินทรีย EM Ball เพ่ือการบําบัดโลหะหนักแคดเมียม

และสังกะสีน้ี อยูระหวางยืน่ขอรับอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพยสินทางปญญา 

ช่ือท่ีแสดงถึงการประดิษฐ คือ “ของผสมจุลินทรียกอนสําหรับกําจัด 

โลหะหนักในน้ําเสียและกรรมวิธีการผลิต” ผานสถาบันบริหารจัดการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล นวัตกรรมน้ีนาจะเปนทาง

เลือกสําหรับพ้ืนท่ีประสบปญหาแหลงน้ําปนเปอนโลหะหนักแคดเมียมและ

สังกะสีได น่ีเปนเพียงเส้ียวหน่ึงของพลังจากจุลินทรีย ส่ิงมีชีวิตเล็ก ๆ ท่ี

อยูรอบตัวเรา อยูท่ีเราจะดึงมาใชประโยชนกับมวลมนุษยชาติดานใดเทาน้ัน

เอง ติดตามพลังเล็กพริกข้ีหนูของจุลินทรียกันไดในฉบับหนา
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