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สวัสดีครับ

	 จุลสารฉบับนี้ก็ยังคงคับด้วยคุณภาพและปริมาณ

ของเนื้อหาสาระที่ทางทีมงานสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ได้

คัดสรรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 	 และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ

การเรียนรู้และการศึกษาของชาติ	 กิจกรรมในช่วงที่ผ่านมา

ทางสถาบันนวัตกรรมได้เน้นกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

โดยเฉพาะต่อคณาจารย์และครูทั้งในระดับประถม	มัธยม	และ

อุดมศึกษา		ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ของ	Generation	Z		การ

เรียนรู้ตามแนวทางของ	STEM	การใช้	project	based	learning

และการท�าวิจัยเชิงปฏิบั ติการในชั้นเรียน(Classroom

Action	 Research)	 กิจกรรมเหล่านี้เป็นผลจากการท�างาน

อย่างหนักผ่านการเรียนการสอน	 การวิจัย	 และบริการวิชาการ	

จนกระทัง่สามารถสกดัออกมาเป็นกจิกรรมทีม่คีณุภาพ	 เหมาะสม

กับการเรียนรู้ในกลุ่มต่างๆ

	 ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ครับ	

และฝากข้อคิดไว้ว่า	 ไม่ว่าเราจะสอนหรือจะถูกสอนมากเท่าไร	

แต่ส่ิงท่ีส�าคัญกว่าคือเราได้เรียนรู้หรือเราได้ท�าให้ผู้อื่นเรียนรู้ไป

กับเราเท่าไรครับ

ด้วยความนับถือ

อ.	วรรณพงษ์		

รศ.	ดร.วรรณพงษ์		เตรียมโพธิ์

รักษาการแทนผู้อ�านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

บรรณาธิการจุลสารนวัตกรรม
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	 ในขณะที่โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือเมอร์ส

ได้แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในเกาหลีใต้	ล่าสุด	นักวิจัยได้ค้นพบ

วธิกีารรกัษาไวรสัมรณะนีแ้ล้ว	 โดยเป็นการค้นพบสารภมูต้ิานทาน

แอนติบอดีที่มีศักยภาพสูงก่อนท่ีจะน�าไปทดสอบในทางคลินิก

ต่อไป	ทั้งนี้	ไวรัสนี้ได้คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า	400	คนแล้วนับตั้งแต่

ถูกพบครั้งแรกที่ซาอุดีอาระเบียเมื่อ	3	ปีก่อน	

	 นกัวทิยาศาสตร์ท่ีคณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัแมรแีลนด์	

และบริษัท	Regeneron	Pharmaceuticals	ได้ค้นพบและยืนยัน

วิธีการรักษา	 2	 วิธีที่มีศักยภาพในการป้องกันและรักษาโรคร้าย

นี้ได้	 โดยโรคจากไวรัสตัวนี้ท�าให้มนุษย์มีปัญหาที่ระบบทางเดิน

หายใจ	 และมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง	 40	 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว

วิธีการดังกล่าวประสบความส�าเร็จในการป้องกันและรักษาสัตว์

ที่ เป ็นโรคไวรัสเมอร์สเป็นครั้งแรกและได้รับการเผยแพร่

ในวารสารวิชาการ	Proceedings	of	the	National	Academy

of	Sciences	(PNAS)	แล้ว	

“การค้นพบนีถ้อืว่าเรว็และน่าตืน่เต้นมาก
มีศักยภาพที่จะช่วยผู ้ป่วยจากไวรัสเมอร์สได้”

	 ผศ.ดร.แมทธิว	 บี.	 ฟรีแมน	 แห่งภาควิชาจุลชีววิทยา

และระบบภูมิคุ้มกัน	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยแมรีแลนด์

สหรัฐอเมริกา	หัวหน้าโครงการเผย

“เราหวังว่าเราจะสามารถทดสอบคุณภาพของสารภมูต้ิานทาน

แอนตบิอดสีองตวันีใ้นทางคลนิกิต่อไปเพือ่ดวู่า	สดุท้ายแล้วเราจะ

สามารถใช้สารภมูต้ิานทานแอนติบอดีในการช่วยเหลือมนุษย์

ที่ติดเชื้อไวรัสนี้ได้หรือไม่”

ข่าวด!ีนักวจิยัพบวธิรีกัษาไวรสัเมอร์สแล้ว

เรื่อง	 รองศาสตราจารย์	ดร.ขจรศักดิ์	บัวระพันธ์

	 อาจารย์ประจ�า	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	
ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
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“งานของศาสตราจารย์ฟรีแมนจะเป็นความหวังใหม่ของเรา

ที่จะรักษาและเยียวยาไวรัสอันตรายนี้ได้	ผมทราบว่าอาจารย์

ท่านจะท�างานนี้ต่อไปเพื่อดูว่าองค์ประกอบทางชีววิทยา

เหล่านี้จะสามารถเดินหน้าต่อไปหรือไม่ในการทดสอบทาง

คลินิก”

	 ส่วนสถานการณ์ในไทยนั้น	 กระทรวงสาธารณสุขได้

รายงานว่าพบผู้ป่วย	 1	 รายเป็นชายชาวตะวันออกกลาง	 เดิน

ทางมาจากประเทศที่มีการระบาดเมื่อกลางเดือนมิถุนายน	และ

ปัจจุบันได้มีการรักษาและผู้ป่วยก็มีอาการดีขึ้นตามล�าดับ	 และ

ทางการของไทยก็ได้มีการเฝ้าระวังและติดตามโรคไวรัสเมอร์ส

อย่างใกล้ชิด

		 งานวิจัยชิ้นนี้ท�ากับหนูที่ผ่านการดัดแปลงสายพันธุ์	 ซึ่ง

จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจโรคและค้นหาวิธีการรักษาได้

ง่ายขึ้น	นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้เทคโนโลยี	VelociGene	ของบริษัท	

Regeneron	 Pharmaceuticals	 ในการสร้างหนูที่ถูกดัดแปลง

ให้มีบางส่วนคล้ายมนุษย์	จนสามารถติดเชื้อไวรัสเมอร์สได้

“ปกตแิล้วหนจูะไม่ตดิเชือ้ไวรสัเมอร์สง่ายๆ	 หนแูบบใหม่นีจ้งึช่วย

ให้เราสามารถศึกษาวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ	 และท�าให้

นกัวทิยาศาสตร์เข้าใจได้ว่า	 ไวรสันัน้ก่อให้เกดิโรคในคนได้อย่างไร”

	ผศ.ดร.ฟรีแมน	ผู้เชี่ยวชาญทั้งไวรัสเมอร์สและซาร์สเผย

	 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในเกาหลีใต้นั้นเริ่มขึ้นเมื่อ

เดือนที่แล้วหลังจากมีนักท่องเที่ยวกลับจากซาอุดีอาระเบียและ

ได้เริ่มแพร่เชื้อไปสู่หลายคนก่อนที่เจ้าหน้าที่ทางการจะรับรู้ว่ามี

โรคนี้เกิดขึ้น	 จนปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อราว	 180	 รายและเสียชีวิตไป

เกือบ	30	รายแล้ว	

	 สารภมูต้ิานทานแอนติบอดีทั้งสองตัวมีชื่อว่า	REGN3051

และ	 REGN3048มปีระสทิธภิาพในการเปลีย่นไวรสัให้อยูใ่นสภาพ

ทีเ่ป็นกลางในงานวจิยัครัง้นี	้ ได้มกีารท�าวจิยัร่วมกบับรษิทั	 Regeneron	

Pharmaceuticals	บรษิทัผูผ้ลติยาทีม่สี�านกังานอยูท่ีน่ครนวิยอร์ก

โดยได้มีการใช้เทคโนโลยหีลายอย่างท่ีบรษิทัเป็นเจ้าของ	 ในการค้นหา

สารภูมิต้านทานแอนติบอดีที่มีประสิทธิภาพในการต่อกรกับ

ไวรัส	ตลอดจนการยืนยันการค้นพบด้วย	 ไวรัสเมอร์ส	ถูกค้นพบ

ครั้งแรกในปี	 2012	 ที่ซาอุดีอาระเบีย	 และได้แพร่กระจายจาก

ค้างคาว	 ไปสู่อูฐ	 และแพร่กระจายสู่คนในที่สุด	 นักวิทยาศาสตร์

ชี้ว่าไวรัสชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกับไวรัสซาร์ส	ที่เป็นไวรัสมรณะ

ที่ก่อให้เกิดโรคทางทางเดินหายใจจนเสียชีวิต	 ที่เป็นภัยคุกคาม

กับโลกเมื่อหลายปีก่อน

อ้างองิ:	University	of	Maryland	Medical	Center/School	of	Medi-

cine.	(2015,	June	29).	First-ever	possible	treatments	for	MERS;	two	

promising	candidates.	ScienceDaily.	Retrieved	June	29,	2015	from	

www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150629162650.htm

งานวจิยั:	Kristen	E.	Pascal,	Christopher	M.	Coleman,	Alejandro	

O.	 Mujica,	 Vishal	 Kamat,	 Ashok	 Badithe,	 Jeanette	 Fairhurst,	

Charleen	 Hunt,	 John	 Strein,	 Alexander	 Berrebi,	 Jeanne	 M.	

Sisk,	Krystal	L.	Matthews,	Robert	Babb,	Gang	Chen,	Ka-Man	V.	

Lai,	Tammy	T.	Huang,	William	Olson,	George	D.	Yancopoulos,	

Neil	Stahl,	Matthew	B.	Frieman,	and	Christos	A.	Kyratsous.Pre-	

and	postexposure	efficacy	of	 fully	human	antibodies	against	

Spike	protein	 in	a	novel	humanized	mouse	model	of	MERS-

CoV	infection.	PNAS,	June	2015	DOI:	10.1073/pnas.1510830112

เพิม่เตมิ:	ส�านกัโรคตดิต่ออบุตัใิหม่	กรมควบคมุโรค	กระทรวงสาธารณสขุ.	

โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง	 หรอื	 โรคเมอร์ส	 (Middle	 East								

Respiratory	 Syndrome	 ;	 MERS),	 http://beid.ddc.moph.go.th/

beid_2014/th/diseases/271
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ภาพ	 ILstock

IL	Activities

“นวัตกรรมพร ้อมใจสืบสาน
สงกรานต์ไทยให้ยัง่ยนื”

	 เมื่อวันที่	 21	 เมษายน	 2558	 อาจารย์และบุคลากรสถาบัน

นวัตกรรมการเรียนรู้	 ได้เข้าร่วมโครงการ	 “นวัตกรรมพร้อมใจสืบสาน

สงกรานต์ไทยให้ยั่งยืน	 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่

สืบทอดกันมา	 เป็นการสร้างความสามัคคี	 ความกตัญญู	 ความเคารพ		

ซึง่กนัและกนั	มกีจิกรรมร่วมสรงน�า้พระ	รดน�า้เพือ่ขอพรจากผูอ้�านวยการ

และผู้อาวุโสของสถาบันนวัตกรรม	 ณ	 ห้อง	 IL5	 สถาบันนวัตกรรม

การเรียนรู้	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	จัดโครงการอบรม“เปิดโลกทัศน์

วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม”		ส�าหรับนักเรียน		ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	

2-3,5-6	โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	จังหวัดร้อยเอ็ด	เมื่อวันที่	29	มิถุนายน	

2558	โดยมีกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	ทั้งหมด	

4	กิจกรรม	คือ	กิจกรรมที่	1	เกมชีวิต	เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาชีววิทยา	

ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง	 DNA	 ของ	 สัตว์	 พืช	 เห็ดและรา

แบคทีเรีย	 ไวรัส	 กิจกรรมที่	 2	 คณิตศาสตร์มหัศจรรย์	 เป็นกิจกรรม

ที่เกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติ	 รูปสามเหลี่ยม	 อัตราส่วน	 กิจกรรมที่	 3	

Silica	 aerogel	 (พื้นผิวมหัศจรรย์)	 เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาเคม	ี					

ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของ	 self	 –	 cleaning	 surface	

แรงตึงผิว	นาโนเทคโนโลยี	กิจกรรมที่	4	กิจกรรม	Roller	Coaster	เป็น

กิจกรรมเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์	 กิจกรรมนี้จะสอนให้นักเรียนรู้จักเกี่ยวกับ	

เรี่องของ	แรง	การเคลื่อนที่	พลังงานจลน์	พลังงานศักย์	และให้ผู้เรียนได้

ฝึกทักษะการสร้าง	Roller	Coaster	การคิดริเริ่มสร้างสรรค์	การท�างาน

เป็นทีม	 โดยผ่านเกมและกิจกรรม	 ท�าให้การเรียนคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องง่ายและสนุกสนาน	 ไม่เคร่งเครียด	 สามารถน�าไป

ปรับใช้ในห้องเรียน	เป็นการส่งเสริมให้การเรียนมีประสิทธิภาพ	ณ	ห้อง

ประชุม	322	ศูนย์การเรียนรู้	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ้ 	 ต ้อนรับคณะผู ้บริหาร

มหาวทิยาลยัมหดิล	น�าโดย	ศาสตราจารย์คลนิกิ	นายแพทย์อดุม	คชนิทร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล	 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 พร้อมทั้งรับฟัง

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน	 เพื่อหาแนวทางพัฒนาส่วนงาน

ให้มีประสิทธิภาพ	 เมื่อวันที่	 29	 มิถุนายน	 2558	ณ	 ห้องประชุม	 109	

อาคารปัญญาพิพัฒน์	มหาวิทยาลัยมหิดล

ต ้ อนรั บคณะผู ้ บ ริ ห า ร
มหาวทิยาลยัมหดิล	(MU	Visit)	

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“เปิดโลกทัศน์
วิทยาศาสตร ์และนวัตกรรม”ส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2–3,5-6	 โรงเรียนเสลภูมิ

พิทยาคม	จังหวัดร้อยเอ็ด
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	 เมื่อวันที่	 26	 มิถุนายน	 2558	 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	 ซึ่งประกอบ

ไปด้วยคณะกรรมการจัดการความรู้ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	

คณะท�างานจัดการความรู้ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	 ข้าราชการ	

ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	

และเจ้าหน้าที่	จ�านวน	54	คน	เข้ารับฟังบรรยาย	ในหัวข้อ	“นวัตกรรม

การเรียนรู้”	 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการความรู้และระบบการเรียน

รู้ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม

ใหม่	ๆ	ในอนาคตข้างหน้า

	 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	 ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา	

จากคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	

เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้

นวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	 เพื่อการเรียนรู้	 โดยทีมวิทยากร	

3	 ท่านคือ	 1.อาจารย์	 ดร.วรารัตน์	 วงศ์เกี่ย	 บรรยายเรื่อง	 ทางเลือกสู่

คณติศาสตร์ส�าหรับนกัเรยีนทีบ่กพร่องทางการมองเหน็	(An	alternative

gateway	 to	 mathematics	 for	 Thai	 visually	 impaired)														

2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พัชรินทร์	ปัญจบุรี	บรรยายเรื่อง	นวัตกรรม

เชิงเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง	(Technological	innovations	

for	self-directed	 learning)	3.	อาจารย์	ดร.อาทร	นกแก้ว	บรรยาย

เรื่อง	 สื่อส่งเสริมการให้เหตุผลเชิงตรีโกณมิติ	 (A	 scaffolding	 for	

trigonometric	reasoning)	โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อให้ผู้เข้าศึกษาดูงาน

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการ

เรียนรู้และได้เยี่ยมชมห้องเรียน	 ห้องปฏิบัติการต่าง	 ๆ	 	 ของสถาบันฯ	

เมื่อวันที่	28	 เมษายน	2558	ณ	ห้อง	 IL5	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	

มหาวิทยาลัยมหิดล

	 สถาบนันวตักรรมการเรยีนรู	้ได้จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร

Engineering-Focused	 STEM	 Learning	 and	 Teaching:	 การจัด

การเรียนรู้แบบสะเต็มที่เน้นด้านวิศวกรรมศาสตร์	 ให้กับนักเรียนและ

ครโูรงเรียนเพลินพัฒนา	 กรุงเทพฯ	 เพื่อพัฒนากระบวนการเรยีนรู้และ

ความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์และเทคโนโลยศีกึษา	

ของกลุ่มนักเรียน	 โดยใช้กิจกรรม	 STEM	 ที่หลากหลาย	 เพื่อพัฒนา

กระบวนการเรยีนการสอนให้มปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น	เมือ่วนัที	่11	–	12

พฤษภาคม	2558	ณ	โรงเรียนเพลินพัฒนา	กรุงเทพฯ

ต ้ อนรับคณะศึ กษาดู ง านจากคณะครุ ศาสตร ์
อตุสาหกรรม	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร

ต้อนรบัคณะศกึษาดงูานจากส�านักงานเลขาธกิารวฒุสิภา

Visitors

ภาพ	ILstock

ภาพ	 ILstock

Lectures	Delivered

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	
Engineering-Focused	STEM	
Learning	and	Teaching:
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มที่
เน้นด้านวิศวกรรมศาสตร์
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	 เมื่อวันที่	 18	 -21	 พฤษภาคม	 2558	 สถาบันนวัตกรรมการ

เรียนรู้	 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “การจัดการเรียนการสอนเชิง

รุกส�าหรับนักศึกษา	Generation	Z”	 รุ่นที่	 2	 ซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงการ

พัฒนาวิชาชีพอาจารย์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียน

รู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	 ช่วยให้อาจารย์ผู้สอนสาขาวิทยาศาสตร์

และวิชาที่เกี่ยวข้อง	 เตรียมพร้อมให้กับตนเองส�าหรับกระบวนการเรียน

รู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 เพื่อให้การเรียนการสอนมีการวางแผนอย่าง

มีระเบียบแบบแผนและมีประสิทธิภาพ	 ณ	 โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส	

กรุงเทพฯ

	 สถาบนันวตักรรมการเรยีนรู	้ จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร	

“การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกส�าหรับนักศึกษา	Generation	Z	และ

การท�าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	 ส�าหรับคณะมนุษยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 รุ่นที่	 1”	 เพื่อให้อาจารย์ผู้สอน	 คณะ

มนุษยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 บางเขน	 ได้เรียนรู้และเข้าใจ

อย่างลึกซึ้งทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ	 รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของ

ผู้เรียนด้วยตนเองผ่านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 โดยผู้

สอนจะต้องอาศัยความสามารถที่หลากหลาย	 ทั้งทางด้านความรู้ความ

เข้าใจเนื้อหาด้านมนุษยศาสตร์และสังคม	 รวมถึงการบูรณาการด้าน

เนื้อหาและศิลปะการสอนได้อย่างลงตัว	ในวันที่	1	–	4	มิถุนายน	2558	

ณ	ห้องนนทรี	3	ชั้น	4	เคยู	โฮม	เกษตรศาสตร์	กรุงเทพฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร	“การจดั
การเรยีนการสอนเชงิรกุส�าหรบันกัศกึษา	
Generation	Z”

โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
“ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
เชงิรกุส�าหรบันกัศกึษา	 Generation	 Z
แ ล ะ ก า ร ท� า วิ จั ย เ พื่ อ พั ฒ น า
การเรยีนการสอน	ส�าหรบัคณะมนษุยศาสตร์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์”
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ประวตั	ิ													

ชือ่	:			อ.ดร.มนต์อมร		ปรชีารตัน์										

สถานทีท่�างานปัจจบุนั	:		สถาบนันวตักรรมการเรยีนรู	้		

	 มหาวทิยาลยัมหดิล											

ประวตักิารศึกษา	:	

	 ปรญิญาเอก	คณะวทิยาศาสตร์			มหาวทิยาลยัมหดิล	

เป็นอาจารย์	สถาบนันวตักรรมการเรยีนรู	้หลกัสตูรปรญิญาโท/

เอก	สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยศีกึษา		ผูป้ระยกุต์ความรู้

วทิยาศาสตร์	 ไปใช้ในด้านเกษตรอนิทรย์ี	 ปลกูข้าวแบบไร้สาร

ตกค้าง

	 นโยบายของประเทศเน้นเกษตรสีเขียว	(Green	Agriculture)	

เป็น	กระบวนการผลติสนิค้าเกษตรทีด่	ีเหมาะสม	(Good	Agricultural

Practice)		ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างในสินค้าเกษตร	และใช้

เทคโนโลยสีะอาดในการผลติ	 ซึง่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองกม็ี

แปลงปลกูในจงัหวดัต้นแบบหลายจงัหวดัทัว่ประเทศ	 เช่น	 เชยีงใหม่	

หนองคาย	 ศรสีะเกษ	 ราชบรุ	ี จนัทบรุ	ี และพทัลงุ	 ซึง่มหีลกัการคอื	

พฒันาพืน้ทีป่ลกู	ปราศจากมลพษิรบกวน	มกีารจดัการของเสยีอย่าง

เป็นระบบ	 พฒันาตวัสนิค้าให้เป็นสนิค้าทีม่คีณุภาพได้มาตรฐานด้าน

ความปลอดภยั	 ไม่มสีารพษิตกค้าง	 มกีารน�าภมูปัิญญาท้องถิน่มา

ประยกุต์ใช้ในกระบวนการผลติ	 พฒันาคนให้มชีวีติความเป็นอยูท่ีด่ี

ขึน้	 มรีายได้เพิม่ขึน้จากการขายสนิค้าทีม่คีณุภาพ	 สามารถท�าการ

ผลติ	 และอาศยัอยูใ่นพืน้ทีไ่ด้อย่างยัง่ยนื	 ฉบบันีจ้ะพามารูจ้กักบั	

อ.ดร.มนต์อมร		ปรชีารตัน์	อาจารย์สถาบนันวตักรรม	ผูส้นใจ	เกษตร

สเีขยีว	 ผูบ้รูณาการความรูไ้ปสูช่มุชน	 ซึง่ได้รบัความสนใจจากสือ่

ต่าง 	ๆมากมายในช่วง	4	เดอืนทีผ่่านมา	ทัง้หนงัสอืพมิพ์	และรายการ

โทรทศัน์ต่าง 	ๆเช่น	หนงัสอืพมิพ์		ผูจ้ดัการ	รายการ	Lightning	Talk	

กบั	สายสวรรค์	ขยนัยิง่	ทางช่อง3	family	รายการ	“หลกัชวีติ”	ช่อง	

ETV	ของส�านกัปลดั	กระทรวงศกึษาธกิาร	รายการคมัภร์ีวถิรีวย	ช่อง	

MCOT	รายการตอบโจทย์	Thai	PBS	รายการ	What’s	up	Spring												

ช่อง	 Spring	 News	 รวมถงึในสือ่	 ช่องข่าว	 online	 ของช่อง	 3					

family	 ข่าวสงัคมน�าเสนอเป็น	 รายงานพเิศษ...ท�างานวนัธรรมดา

เป็นชาวนาวนัหยดุผ่าน	Facebook	family	news	today	

บทสมัภาษณ์		

	อ.ดร.มนต์อมร		ปรชีารตัน์	
บทบาทอาจารย์ผูบ้รูณาการความรูไ้ปสูช่มุชน	ตามแนวคดิเกษตร				

สเีขยีว								

	 ในยคุปัจจบุนั	 ผูค้นสนใจอาหารเพือ่สขุภาพกนัมากขึน้				

ไม่ว่าจะเป็นอาหารไขมนัต�า่	พลงังานน้อย	กากใยมาก		อาหารทีไ่ม่มี

สารพิษตกค้าง	 หรอือาหารทีไ่ม่ผ่านกระบวนการผลติ	 ดดัแปลงหรอื

ปรงุแต่งมากนกั	เช่น	clean	food	ซึง่ผูบ้ริโภคสนใจ	ถงึทีม่า	วตัถดุบิ

กระบวนการผลติอาหารดงักล่าวมากขึน้ด้วย	 วตัถดุบิทีเ่ป็นทีน่ยิม		

ในปัจจบุนัจงึมาจากการปลกูโดยไร้สารตกค้าง	 หรอืเกษตรอนิทรย์ี	

ข้าวอนิทรีย์เป็นพืชอาหารหลักที่เราบริโภคปริมาณมาก	รวมถงึ

 วันนี้จึงขอพาผู้อ่านมาท�าความรู้จักกับ	 อ.ดร.มนต์อมร		

ปรชีารตัน์	พร้อมๆ	กนัค่ะ



9

1.ได้น�าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการศึกษาไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อ	ชมุชน		สงัคมอย่างไร 

 ตอนน้ีเริ่มมีการต่อยอดบูรณาการความรู้ของเราทั้งใน

ด้านวทิยาศาสตร์และการศกึษาไปสูช่มุชนทัง้ในระดบัโรงเรียนและ

ชมุชนเกษตรกรรอบๆ	พืน้ทีศ่าลายา		ชมุชนโรงเรยีน		มกีารบรูณาการ	

วทิยาศาสตร์และการศกึษา	น�าไปสู	่การพฒันา	hands	-	on	โมเดล

ไปสอนในวิชาฟิสิกส์	ส่วนชุมชนการเกษตร	มกีารบูรณาการด้าน

วทิยาศาสตร์	 การเกษตร	 และการศึกษา	 โดยการน�าหลักทาง

วทิยาศาสตร์	กระบวนการคดิอย่างเป็นระบบ	หรอืทกัษะทางวทิยาศาสตร์

เป็นฐาน/แกน	 ในการแก้ไขปัญหา	 มกีารถ่ายทอดเทคโนโลยใีหม่ๆ	

เพือ่ให้ความรู	้ หรอืช่วยแก้ปัญหา	 แก่ชาวบ้าน	 ด้วยการทดลองและ

ลงมอืท�าให้ดเูป็นตวัอย่าง	พร้อมกบัเรยีนรูไ้ปกบัพวกเขา	

2.บทบาทต่อการปลูกจิตส�านึกในด้านอนุรักษ์	 ส่ิงแวดล้อม	

ทรัพยากร

 สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคน	 เป็นสิ่งที่ทุกคนต้อง

ร่วมกันรักษา	 เพราะผลกระทบเป็นวงกว้าง	 ปัญหาทุกวันนี้ของ

ชาวนาก็คือ	 น�้าแล้งไม่พอท�านา	 ซึ่งมันเคยเกิดขึ้นซ�้าๆ	 มานาน

คืออาจมาจากปัญหาการจัดการทรัพยากรหรือการใช้ทรัพยากร

ทางธรรมชาติด้วยการขาดความระมัดระวังรึเปล่า	 ก็เลยลงไป

ท�างานตรงจุดนี้	

3.จากการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิถีชุมชน	สามารถน�ามา

ประยุกต์กับงานประจ�าอย่างไร	(ด้านวิจัย)

 เมื่อเราพบปัญหาที่เกิดขึ้นในแปลงนา	 บางประเด็นเรา

ก็จะน�ากลับมาคิด	 และมาต่อยอดเป็นโจทย์วิจัย	 ซึ่งปัญหาจาก

ชุมชน	 เป็นปัญหา	 ที่ได้เรียนรู้มาก	 รวมถึงเป็นการท�างานเพื่อ				

ผู้อื่น

4.	แรงบันดาลใจในการเป็นอาจารย์นักวิจัย

	 มีโอกาสเห็นแบบอย่างที่ดีในวัยเด็ก	 ตอนเป็นเด็กชอบ

เล่นบทบาทสมมุติ	 เป็นครู	 นักเรียน	 ชอบสอน	 บวกกับเป็นคน

ช่างสงสัย	ชอบคิด	/บอกต่อ/		แชร์	ไอเดียนั้นกับผู้อื่น		จึงสนใจ

เป็นครูนักวิจัย

5.แนวทางการท�าวิจัยที่สนใจ	ด้านวิทยาศาสตร์	และ	ด้าน

วิทยาศาสตร์ศึกษา

	 ด ้ า น วิ ท ย าศ า สต ร ์ แ ล ะด ้ า น ก า ร ศึ ก ษ า : ด ้ า น

วิทยาศาสตร์เน้นการสร้างและน�าแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์

มาใช้ในการอธิบายระบบต่างๆที่มีอยู ่ในธรรมชาต	ิซ่ึงตอนน้ี

ทางด้านการแพทย์จะเน้นไปที่การติดเชื้อของเซลล์เม็ดเลือดขาว

ในร่างกายมนุษย์	พวกโรคติดต่อ	ด้านการเกษตรเน้นที่การเจริญ

เติบโตของต้นข้าวในแปลงนา

6.	บทบาทในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	ด้าน

วิทยาศาสตร์ศึกษา

	 ด้วยค�าว่าอาจารย์ที่ปรึกษา	 เราต้องตระหนักรู้ว่า	

มีหน้าที่ในการให้ค�าปรึกษา	 หรือชี้แนะน�าทางใดๆ	 เพื่อให้

นักศึกษาภายใต้ก�ากับดูแลสามารถด�าเนินการวิจัยที่สนใจจะ

ศึกษาค้นคว้าให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้	ดังนั้นการให้ค�าปรึกษา	จะอยู่

ในรูปของการ	coaching	เป็นหลัก	เริ่มจากให้หาหัวข้อวิจัยจาก

ปัญหา	หรือสิ่งที่สนใจ	ถ้านักศึกษาคิดโจทย์ปัญหาไม่ได้	ก็จะคอย

แนะแนว	 ถามความช�านาญ	 เพื่อให้นักศึกษาค่อยๆ	 คิด	 มีงาน	

เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา	 ก็จะช่วยเติมเต็มด้านกรอบแนวคิดการ

วิจัยศึกษา	 หาผู้เชี่ยวชาญมาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ร่วม	

7.	ความแตกต่าง	ของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาไทย

กับนักศึกษาต่างชาติ

	 ถ้าเข้าใจตรงจุดที่ว่า	 การกระท�าของบุคคลมาจาก

ประสบการณ์ก่อนหน้า	 ก็ไม่มีปัญหา	 เพราะจะเข้าใจถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคล	 	 ไม่ว่าเป็นนักศึกษาไทยหรือต่างชาต	ิ

ให้ทราบวัตถุประสงค์	 ในการท�างานร่วมกัน	 ในการด�าเนินชีวิต/

การใช้ชีวิตนอกชั้นเรียน	 จะปฏิบัติกับนักศึกษาทุกคนเหมือน

ลูกของตนเอง	 แต่จะคอยใส่ใจนักศึกษาต่างชาติเป็นพิเศษ

เพราะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยคุ้นเคย	 จะให้การดูแลใน

เรื่องของการสื่อสาร/การติดต่อสื่อกับผู้อื่น	 ช่วยให้การใช้ชีวิต

อยู่ในประเทศไทย	 สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่ง	

เช่นสามารถเดินทางไปปรึกษางานวิจัย	เก็บข้อมูลต่างๆ	ได	้

8.	ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ	

	 คือ	 การได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 คิด	 แก้ไขปัญหา	

ร่วมค้นพบ	และถ่ายทอดความรู้ที่ได้มาให้กับทุกๆ	คน

	 	 								วรนาฏ		คงตระกูล					ผู้สัมภาษณ์
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	 ทีจ่ริงการใชห้นงัสอืข้ามสาขาวชิาเป็นเรือ่งทีเ่กดิขึน้อยู่

เสมอและควรให้เกดิขึน้	 แนวทางของห้องสมดุต่างๆ	 เช่น	 ห้อง

สมดุมหาวทิยาลยั	 Cornell	 (2014)	 จงึไม่ได้จ�ากดัว่าใครมีสิทธิ์

	 จ ากกร ณีที่ นั ก ศึ กษาระดั บบัณฑิ ตศึ กษาของ

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งวิจารณ์เกณฑ์การพิจารณารายชื่อ

หนังสือที่ผู้ใช้บริการเสนอให้จัดซื้อของห้องสมุดมหาวิทยาลัย

แห่งนั้น	 ว่าไม่สนับสนุนการศึกษาข้ามสาขาวิชา	 ในเรื่องนี้มี

การศึกษาวิจัยเอาไว้อย่างไร	 (กรณีนี้เป็นที่กล่าวถึงในกลุ่ม														

ผูท้ีเ่กีย่วข้องกับห้องสมุดเนือ่งจากผูว้จิารณ์เผยแพร่ข้อความบน

Facebook	 พร้อมฝากให้ผู้อื่นเรียก	 [tag]	 ผู้บริหารของห้อง

สมุดแห่งนั้นเข้าไปอ่านข้อความของตน)

	 William	 H.	 Walters	 (2012)	 เขียนถึงปัญหาหลาย

ประการที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดซื้อหนังสือตามความต้องการ

ของผู้ใช้บริการรายบุคคล	 คือ	 ผู้ใช้บริการอาจไม่ได้พิจารณา

คุณภาพของหนังสือที่เสนออย่างเพียงพอ	 อาจไม่ทราบว่าห้อง

สมุดมีหนงัสอืทีม่เีนือ้หาและรปูแบบการน�าเสนอแบบเดยีวกนันัน้

อยู่แล้ว	 การจัดซื้ออาจไม่สะท้อนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	

เช่น	ผู้ที่ไม่ได้ใช้ห้องสมุด	นักศึกษาหรืออาจารย์ในอนาคต	และ

หากความต้องการของผู้ใช้บริการมีมากเกินกว่างบประมาณ	

ห้องสมุดจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นในช่วง

ที่งบประมาณหมดลงไปแล้วได้

	 ไม่เพียงเท่านั้น	 จ�านวนหนังสือในหมวดและระดับ

ความลึกต่างๆ	อาจไม่ได้ส่วนใน	3	ลักษณะ	1)	หนังสือในหมวด

ทีม่ผีูใ้ช้มากอาจมอีย่างล้นเหลอื	ในขณะทีห่นงัสอืส�าหรบัอาจารย์

นักศึกษาในรายวิชาที่มีผู้เรียนน้อย	 และผู้ที่มีมุมมองต่างจาก

คนส่วนใหญ่	มีไม่เพียงพอ	2)	ผู้ใช้บริการบางรายอาจซื้อหนังสือ

ท่ีอยู ่ในความสนใจของตนจ�านวนมากโดยไม่ค�านึงถึงความ

ต้องการของคนอื่นๆ	 3)	 หนังสือพื้นฐานอาจมีจ�านวนมากตาม

จ�านวนผูเ้รยีน	ในขณะทีห่นงัสอืเฉพาะทางขาดแคลน	หรอืกลบักนั

นอกจากนี้	 หากห้องสมุดต่างๆ	 น�าการจัดซื้อในลักษณะนี้ไปใช้

กนัในวงกว้าง	หนงัสอืทีม่ใีห้บรกิารอาจไม่แตกต่างกนัและตืน้เขนิ

(ท่ีเหลือเป็นปัญหาเกี่ยวกับระเบียนข้อมูลซึ่งเป็นเรื่องทาง

เทคนิค)

ตาม
กองกระดาษ	พิกเซล	และคนอื่นๆ

เรื่อง	 อนุวัตร			บรรณารักษ์สกุล

	 นักเอกสารสนเทศ	

	 David	C.	Tyler	และคณะ	(2014)	วเิคราะห์เปรยีบเทยีบ

จ�านวนหนังสือและจ�านวนเงินที่ใช้ในการจัดซื้อหนังสือตาม

โครงการจัดซ้ือแทนการยืมระหว่างห้องสมุดกับการจัดซื้อ

ด้วยวิธีปกติ	 ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย	 University	 of	

Nebraska-Lincoln	ในช่วงเวลา					5							ปี	แรกของโครงการ		ผลการวเิคราะห์

ปรากฏว่า	1)	ผู้ใช้บริการโครงการจัดซื้อแทนการยืมฯ	ซื้อหนังสือ

ในหมวดทีอ่ยูน่อกขอบเขตการให้บรกิารของห้องสมดุเพยีง	5	เล่ม

จ�านวนเงิน	330.98	ดอลลาร์	จากจ�านวนที่จัดซื้อตามโครงการฯ

ทั้งหมด	1,451	เล่ม	83,617.55	ดอลลาร์	2)	เมื่อจัดกลุ่มหมวด

หนังสือที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ซื้อเป็น	 3	 กลุ่ม	 ตามจ�านวนเล่มหรือ

จ�านวนเงินที่บรรณารักษ์ใช้ในการจัดซื้อ	เป็นหมวดที่ต้องจัดซื้อ	

หมวดที่จัดซื้อน้อย	และหมวดที่จัดซื้อน้อยมาก	พบว่าหนังสือที่

ผู ้ใช้บริการไม่ได้ซ้ือเป็นหนังสือในหมวดที่ต้องจัดซื้อเพียง	 2	

หมวด	 จากทั้งหมด	 76	 หมวด	 หมายความว่าผู้ใช้บริการไม่ได้

ละเลยหนังสือในหมวดที่มีความส�าคัญ	 3)	 ความแตกต่างของ

การจัดซื้อในหมวดที่ไม่ส�าคัญเมื่อค�านวณด้วยวิธีการทางสถิติ

แม้จะมีอยู่	 แต่ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้น	 (ความแตกต่างที่เกิดขึ้น

เป็นผลจากขนาดของตัวอย่าง)	และ	4)	ไม่ว่าจะเปรียบเทียบการ

ซื้อของผู้ใช้บริการกับการจัดซื้อของบรรณารักษ์ระหว่างปีใด

กับปีใดในช่วงเวลา	 5	 ปีของโครงการ	 ความสัมพันธ์ก็เป็นไป

ในทางบวก	 หมายความว่าล�าดับความส�าคัญของหมวดหนังสือ

สอดคล้องกันไม่มากก็น้อย		ยิ่งไปกว่านั้น	 เมื่อค�านวณรวมการ

จัดซื้อตลอดระยะเวลา	 5	 ปีเข้าด้วยกันความสัมพันธ์ก็มากขึ้น

	 ถึงอย่างนั้นก็ตาม	 หนังสือที่อยู่ในหมวดเดียวกันอาจมี

ระดับความลึกต่างกันและอาจไม่ได้พูดถึงเรื่องเดียวกันเสมอไป

เนือ่งจากผูว้จิยัใช้หมวดรอง	(subclass)	ของระบบจดัหมู่หอสมุด

รัฐสภาอเมริกันเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในการวิจัย	 ซึ่งหมวดรองนี้

ครอบคลุมหมวดย่อยอีกจ�านวนหนึ่ง

	 ก่อนหน้าการวจิยัดงักล่าว	กลุม่ของ	Tyler	(2011)	เคยศึกษา

เปรียบเทียบหนังสือทั้งสองกลุ ่มในด้านราคาและการใ ช ้

ประ โยชน ์ 		ผลการศึ กษาระบุ ว ่ าแม ้หนั งสื อที่ จั ดซื้ อ

ตามโครงการจัดซื้อแทนการยืมฯ	 จะมีราคาสูงกว่า	 แต่จ�านวน

หนังสือที่ไม่เคยถูกยืมเลยน้อยกว่าแม้เมื่อตัดการยืมครั้งแรก

ออกไป	(ร้อยละ	30.3	เทียบกับร้อยละ	43.8-74.0	ของวิธีปกติ)

อย่างไรกด็	ี การใช้ประโยชน์หนงัสอืไม่จ�าเป็นต้องเกิดขึ้นภายนอก

ห้องสมุด	 และหนังสือที่ได้ออกไปนอกห้องสมุดก็อาจไม่ได้ท�า

ประโยชน์อะไรมากนัก

สั่ง
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เสนอให้จดัซือ้หนงัสอืในสาขาวชิาใด	 การพจิารณาอย่างถีถ้่วน

เม่ือมีการเสนอรายชื่อหนังสือในสาขาวิชาหนึ่งโดยผู้ใช้บริการ

จากอกีสาขาวชิาหนึง่	จงึเป็นไปเพือ่วตัถปุระสงค์	เช่น	เพือ่ตรวจ

สอบคณุภาพของหนงัสอื	 (เนือ่งจากผูใ้ช้บรกิารอาจยงัไม่คุน้เคย

กบัหนงัสอืในสาขาวชิานัน้มากพอ)	 มากกว่าจะเป็นไปเพือ่คดัทิง้

การเสนอรายชือ่หนงัสอืข้ามสาขาวชิา

อ้างอิง:

Cornell	University	Library.	(2014,	December	4).	Buy	or	borrow	guidelines.	Retrieved	from	

	 https://lts.library.cornell.edu/lts/pp/ord/122buyborrowguidelines

Tyler,	D.	C.,	Melvin,	J.	C.,	Epp,	M.,	&	Kreps,	A.	M.	(2014).	Don’t	fear	the	reader:	Librarian	

	 versus	interlibrary	loan	patron-driven	acquisition	of	print	books	at	an	

	 academic	library	by	relative	collecting	level	and	by	Library	of	Congress	

	 classes	and		subclasses.	College	&	Research	Libraries,	75,	684-704.	

	 doi:10.5860/crl.75.5.684

Tyler,	D.	C.,	Melvin,	J.	C.,	Xu,	Y.,	Epp,	M.,	&	Kreps,	A.	M.	(2011).	Effective	selectors?	

	 Interlibrary	loan	patrons	as	monograph	purchasers:	A	comparative	

	 examination	of	price	and	circulation-related	performance.	Journal	of	

	 Interlibrary	Loan,	Document	Delivery	&	Electronic	Reserve,	21,	57-90.	

	 doi:10.1080/1072303X.2011.557322

Walters,	W.	H.	(2012).	Patron-driven	acquisition	and	the	educational	mission	of	the	

	 academic	library.	Library	Resources	&	Technical	Services,	56,	199-213.

สาระน่ารู้

ประโยชน์ดีๆ	

ของกล ้วยน�้ าว ้ า
เรื่อง		นีรชา	กลิ่นพยอม				นักวิชาการเงินและบัญชี

	 กล้วยน�า้ว้า	 เป็นผลไม้คูบ้่านของคนไทยมาแต่โบราณ			

พบได้ทุกภาคของไทย	 ล�าต้นสั้นกาบเรียงเวียนซ้อนกันเป็น

ล�าต้นเทียมสูงไม่เกิน	3.5	เมตร	เส้นผ่าศูนย์กลาง	15	เซนติเมตร	

มีสีเขียวอ่อนมีประด�าบ้างเล็กน้อย			ใบ	เป็นใบเดี่ยวขนาดใหญ่

ออกเรียงสลับรูปขอบขนาดกว้าง	 25-40	 เซนติเมตร	 ยาว	 1-2	

เมตร	 ปลายใบมนขอบใบเรียบแผ่นใบเรียบสีเขียวด้านล่าง

มีสีนวลขาวเส้นใบขนานกันในแนวขวางก้านใบเป็นร่องแคบ		

ดอก	 (หัวปลี)	 ออกเป็นช่อที่ปลายยอดห้อยลงก้านช่อดอกไม่มี

ขนปลีรูปไข่ค่อนข้างป้อมปลายป้านด้านนอกสีแดงอมม่วงมี

นวลหนาด้านในมีสีแดงเข้ม	 	 ผล	 เครือหนึ่ง	 มีประมาณ	 7-10	

หวี	หวีหนึ่ง	มี	10-16	ผล	ก้านผลยาวเปลือกหนาสุกมีสีเหลือง

ขาวรสหวาน	 ไส้กลางมีสีเหลือง	 ชมพูหรือขาว	 ท�าให้แบ่งออก

เป็น	 กล้วยน�้าว้าเหลือง	 กล้วยน�้าว้าแดง	 และกล้วยน�้าว้าขาว	

ไปด้วย	วิตามินบี6	ช่วยกระตุ้นระบบภูมิต้านทาน	วิตามิน	บี1

บ2ี	และไนอะซนี	อกีทัง้มแีร่ธาตอุย่างแมกนเีซยีมและโพแทสเซยีม

นอกจากนี้	 กล้วยน�้าว้ายังมีคุณค่าสารอาหารที่พิเศษกว่ากล้วย

ชนิดอื่น	 นั่นคือ	 ในกล้วยน�้าว้าหนึ่งผล	 มีโปรตีน	 มีกรดอะมิโน	

อาร์จินินและอิสติดิน	 ซึ่งมีความจ�าเป็นต่อการเจริญเติบโตของ

ทารก	 จึงเป็นเหตุผลว่าท�าไมในตอนเด็กๆ	 พ่อ	 แม่	 ให้เรากิน

กล้วยน�้าว้าบด	 ก็เพราะอุดมไปด้วยสารอาหารและวิตามินที่

จ�าเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายนี่เอง	 อันเป็นภูมิปัญญา

ของคนไทยโดยแท้	 	 กล้วยน�้าว้า	 เป็นกล้วยพันธุ์หนึ่ง	 พัฒนา

มาจากลูกผสมระหว่างกล้วยป่ากับกล้วยตานี	 บริโภคกันอย่าง

แพร่หลาย	 ปลูกง่าย	 รสชาติดี	 ส�าหรับกล้วยน�้าว้าแบ่งออก

เป็น	3	ชนิด	ตามสีของเนื้อ	คือ	น�้าว้าแดง	น�้าว้าขาว	และน�้าว้า

เหลือง	 คนไทยรับประทานกล้วยน�้าว้าทั้งผลสด	 ต้ม	 ปิ้ง	 และ

น�ามาประกอบอาหาร	

สรรพคุณของกล้วยน�้าว้าช่วยป้องกันโรค

	 1.	 กล้วยน�า้ว้า	 ช่วยบรรเทาอาการเจบ็คอ	 รบัประทาน

วนัละ	5	-	6	ผล	จะช่วยให้อาการระคายเคอืงลดน้อยลง

	 กล้วยน�้าว้า	หนึ่งผล	สามารถให้พลังงานได้	 ประมาณ	

100	แคลอรี	่มนี�า้ตาลธรรมชาต	ิอยู	่3	ชนดิ	คอื	ซโูครส			ฟรคุโทส

และกลูโคส	 มีเส้นใยและกากอาหาร	 ในกล้วยน�้าว้า	 ยังอุดม

	 2.	กล้วยน�า้ว้า	ยงัช่วยระงบักลิน่ปากได้	วธิกีารก็คือ	รบั

ประทานกล้วยน�า้ว้าหลงัตืน่นอนทนัท	ีแล้วค่อยแปรงฟัน	จะช่วย

ลดกลิน่ปากได้มาก

	 3.	 กล้วยน�า้ว้า	 ยงัสามารถรกัษาโรคกระเพาะ	 เพราะ

ในกล้วยน�า้ว้ามสีารแทนนนิอยูม่าก	 จงึสามารถช่วยรกัษาอาการ

ท้องเสยีแบบไม่รนุแรงได้

	 4.	กล้วยน�า้ว้า	แก้ท้องผกู	แต่กส็ามารถแก้ท้องเดนิหรอื

ท้องเสยีได้

	 จะเหน็ได้ว่ากล้วยน�า้ว่ามปีระโยชน์มากมาย	กล้วยน�า้ว้า

หารบัประทานได้ไม่ยาก	ราคาของกล้วยน�า้ว้า	กไ็ม่แพงเม่ือเทียบ

กบัผลไม้อืน่	หากได้รบัประทานกล้วยน�า้ว้าเพยีงวนัละ	5-6	ลกู	ก็

จะท�าให้เราห่างไกลหมอได้พอสมควร

เกร็ดความรู้	

	 นอกจากนี้	 กล้วยน�้าว้า	 ยังมีแคลเซียมสูงและดูดซึม

ได้เร็ว	 5-6	 เท่า	 เมื่อถูกความร้อนโดยเฉพาะ	 กล้วยบวชชีและ

กล้วยปิ้ง

ท่ีมา	:

	 http://th.wikipedia.org/wiki

	 http://www.oknation.net/blog/yaya2508/2012/10/05/entry-2

	 http://board.postjung.com/663006.html




