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สวัสดีคุณ ๆ ที่รักของต่ายกับฤดูฝนอันแสนจะชื่นฉ�่ำ เฉอะแฉะ ส�ำหรับคนเมืองฤดูนี้อาจจะไม่เป็นที่ถูกอกถูกใจท่านนัก เพราะเป็นอุปสรรค
กับการเดินทาง ส�ำหรับคนทีอ่ ยูใ่ นภาคเกษตรกรรม สายฝนอันชุ่มฉ�่ำและเฉอะแฉะแบบพอดิบพอดีนั้นเปรียบได้ดั่งสายน�้ำแห่งสรวงสวรรค์ที่
โปรยปรายลงมา ท�ำให้พชื ผลทางการเกษตรเจริญเติบโตและงอกงาม ออกดอกออกผลให้ ได้เก็บกินเก็บขายเพื่อด�ำรงชีพได้ เอาล่ะ มาเข้าเรื่อง
ที่ต่ายน�ำมาฝากกันดีกว่า วันนี้ต่ายขอชูประเด็นเรื่องของสาหร่ายกับพลังงานชีวภาพ

วันหนึง่ ในขณะทีต่ า่ ยก�ำลังนัง่ ดูววิ อยูร่ มิ ฝัง่ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ
เพือ่ นต่ายชีช้ วนให้ดเู รือขนสาหร่ายทีก่ ำ� ลังจะเข้าสูท่ า่ เรือ ต่ายเชือ่ ว่า
หลายคนทราบดีวา่ ประโยชน์ของสาหร่ายนัน้ มีมากมายนัก หลัก ๆ คือ
ใช้เป็นอาหาร แต่การใช้ประโยชน์ในด้านอืน่ ๆ ยังน้อยนักเมือ่ เทียบกับ
สัดส่วนการน�ำมาใช้ประโยชน์ในด้านอาหาร ในภาคอุตสาหกรรม
ยังมีการสกัดสารต่าง ๆ ออกมาใช้ในการท�ำปุย๋ (ประเด็นนีต้ า่ ยก็เพิง่ รู้
จากการค้นหาข้อมูลมาเล่าให้คุณ ๆ ฟังเหมือนกัน) สกัดสารที่
ใช้เป็นสารเพิ่มความเหนียวหนืดในยาสีฟัน ครีม เครื่องส�ำอาง
สีทาบ้าน และอื่น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า
มนุษย์เรายังใช้ประโยชน์จากสาหร่ายทะเลไม่คมุ้ ค่าเลย โดยเฉพาะ
สรรพคุณทางยา ทีน่ กั วิทยาศาสตร์เชือ่ และมัน่ ใจด้วยว่าสาหร่าย
แต่ละชนิดก็จะมีสารที่สามารถใช้เป็นยารักษาโรคต่าง ๆ ได้
แตกต่างกันไป ไม่ต่างอะไรกับพืชสมุนไพรที่คุณ ๆ คุ้นเคยกันดี
ว่าต้นนีร่ กั ษาโรคนัน่ ต้นนั้นรักษาโรคโน้น เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกก็คือ ในการพัฒนาการใช้
ประโยชน์ของสาหร่ายในระดับอุตสาหกรรมก�ำลังมีการศึกษาการน�ำ
สาหร่ายทะเลมาใช้เป็นวัสดุทใ่ี ช้เป็นฉนวนกันความร้อน และการน�ำมา
ใช้ประโยชน์ในด้านพลังงานสะอาด ทดแทนน�้ำมันและถ่านหิน
ทีก่ ำ� ลังจะหมดไปจากโลกใบนี้ ทัง้ สองตัวอย่างนีม้ ลี กั ษณะทีค่ ล้ายกัน

คือการน�ำสาหร่ายมาใช้นั่นเอง เรื่องที่น่าสนใจส�ำหรับต่ายก็คือ
การน�ำสาหร่ายมาใช้ในการสร้างพลังงาน ซึ่งต่ายยอมรับว่า
ต่ายคิดไม่ถึงจริง ๆ นักวิทยาศาสตร์ได้คิดจากหลักการง่าย ๆ ที่
เคยเรียนตั้งแต่ประถมหรือมัธยมต้น หลักการที่ว่าก็คือ นัก
วิทยาศาสตร์พบว่า "มากกว่าครึ่งของมวลชีวภาพ (คิดจาก
สาหร่ายแห้งนะจ๊ะ) เป็นสารประกอบกลุม่ คาร์โบไฮเดรต" ดังนัน้
ในขั้นตอนการผลิต นักวิทยาศาสตร์จึงใช้เอนไซม์มาช่วยในการ
เปลีย่ นคาร์โบไฮเดรตให้เป็นน�ำ้ ตาล จากนัน้ ก็ใช้กระบวนการหมัก
โดยจุลินทรีย์ที่สามารถเปลี่ยนน�้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์ได้
และสุดท้ายก็สกัดเป็นแอลกอฮอล์บริสทุ ธิอ์ อกมาใช้เป็นพลังงาน
ที่มีชื่อรวม ๆ ว่า เชื้อเพลิงชีวภาพ (biofuel)

เอนไซม์
จุลินทรีย์
แป้ง -------------------> น�ำ้ ตาล ------------------------> เอทานอล
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หลายประเทศในทวีปยุโรปที่สนใจพลังงานจากเอทานอล
ก�ำลังพุง่ เป้าหมายไปทีก่ ารพัฒนาการผลิตสาหร่ายทะเลในระดับ
อุตสาหกรรม (ที่มีขนาดใหญ่กว่าการท�ำฟาร์มสาหร่ายเพื่อใช้ท�ำ
สาหร่ายอบแห้งหรือทอดกรอบ) ข้อได้เปรียบทีท่ กุ ประเทศเห็นพ้อง
ต้องกันกับการท�ำฟาร์มสาหร่ายทะเลคือไม่ตอ้ งเวนคืนทีด่ นิ แต่ใช้พนื้ ที่
ในทะเลส�ำหรับเลี้ยงสาหร่ายจ�ำนวนมาก ๆ เพื่อท�ำการการผลิต
เอทานอล ท�ำให้ไม่มีการเสียพื้นที่ดินส�ำหรับการปลูกพืชอาหาร
ชนิดอื่นและที่ดินส�ำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย เพราะพื้นที่ในทะเล
มีการใช้ประโยชน์ของมนุษย์น้อยกว่าพื้นดินนั่นเอง
ถ้าประเทศไทยคิดจะท�ำบ้าง ท�ำได้ไหม ต่ายกระโดดยันได้เลยว่า
"ท�ำได้" แต่ต้องท�ำการศึกษาวิจัยก่อนว่าจะใช้สาหร่ายชนิดใด
แล้วสาหร่ายชนิดนัน้ มีการเจริญเติบโตอย่างไร ชอบน�ำ้ แบบไหน
ความเค็มเท่าไหร่ ระดับแสงและความขุน่ ของน�ำ้ อัตราการเจริญเติบโต
เร็วพอกับการน�ำมาใช้ประโยชน์หรือไม่ โรคติดต่อและศัตรูของ
สาหร่ายชนิดนั้น ๆ คืออะไร ผลที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์น�้ำ
ชนิดอืน่ ๆ มีหรือไม่ รวมไปถึงเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ทจี่ ะสกัดได้
คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ นั่นก็เพราะว่า สาหร่ายแต่ละชนิด
ต้องการปัจจัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเจริญเติบโตทีแ่ ตกต่างกัน
และมีอัตราการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน

ส�ำหรับฉบับนี้ ต่ายได้รับ e-mail ค�ำตอบมาฉบับเดียว แม้ว่า
ค�ำตอบจะไม่สามารถบอกไปถึงความอยู่รอดของวาฬได้ ต่ายก็
จะให้รางวัล ในฐานะที่คุณรักต่ายและเมลมาร่วมสนุกกับต่ายที่
ก�ำลังเป็นนักเดินทางท่องโลกกว้างอย่างเดียวดาย แฟนคลับ
ต่ายทีไ่ ด้รบั รางวัล คือ นายไพรวัล ดวงตา โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร รอรับรางวัลจากต่ายทางไปรษณีย์
ได้เลยจ้า

ค�ำถามฉบับที่ 189 จากเรือ่ งทีเ่ ล่ามาทัง้ หมดเกีย่ วกับ
การท�ำฟาร์มสาหร่ายทะเล คุณ ๆ คิดว่า อะไรคือปัญหา
และอุ ป สรรคของการท� ำ ฟาร์ ม สาหร่ า ยทะเลในระดั บ
อุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งสร้างพลังงานสะอาด
เมือ่ คุณ ๆ พร้อมทีจ่ ะร่วมคิด เดา หรือ หาค�ำตอบได้แล้ว
ก็สง่ มาให้ตา่ ยได้อา่ นเพลิน ๆ ที่ funny_rabbit@live.co.uk
ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 โดยต้องใส่ที่อยู่ที่จะให้
จัดส่งของรางวัลของคุณ ๆ มาให้เรียบร้อย และเช่นเดิม
ถ้าคุณ ๆ อยากให้ตา่ ยส่งสือ่ เล็ก ๆ น้อย ๆ จาก สสวท. ไปให้
โรงเรียน (นอกเหนือจากของรางวัลที่คุณ ๆ จะได้รับ)
ต่ายรบกวน คุณ ๆ ช่วยเขียนชือ่ โรงเรียนทีค่ ณ
ุ อยากให้ตา่ ย
ส่งของไปให้มาให้ต่ายด้วย เพื่อที่โรงเรียนจะได้น�ำไปใช้ใน
		
การเรียนการสอนได้ ส�ำหรับเฉลยอ่านได้ในอีก 2 ฉบับหน้า
คือฉบับที่ 191 นะจ๊ะ

เฉลยค�ำถามฉบับที่ 187 ต่ายถามเกี่ยวกับข่าวที่โด่งดังไปทั่ว
โลก เกี่ยวกับ "วาฬ" ที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอาศัยในทะเล
(ท�ำให้เราไม่เรียกว่า "ปลาวาฬ") คุณ ๆ พอทราบไหมว่า เป็นข่าว
เกีย่ วกับเรือ่ งอะไร ข่าวนีเ้ กีย่ วข้องกับความอยูร่ อดของเผ่าพันธุว์ าฬ
เลยทีเดียว ค�ำตอบก็คือ ประมาณปลายเดือนมีนาคม 2557
ศาลโลกได้ตัดสินให้การล่าวาฬที่อ้างว่าเป็นการล่าเพื่อวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์เป็นการกระท�ำที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศ
และสั่งให้ญี่ปุ่นยกเลิกการล่าวาฬ แต่ข่าวร้ายหลังจากที่ต่าย
ได้ถามค�ำถามไปแล้วก็คือ ประมาณปลายเดือนเมษายน 2557 การมีวินัยในตนเองเป็นเส้นทางน�ำไปสู่ชัยชนะอันยิ่งใหญ่เสมอ
เรือประมงของญี่ปุ่นหลายล�ำได้เริ่มออกเดินทางล่าวาฬอีกแล้ว 								
โดยพวกเขาอ้างว่า ศาลโลกได้หา้ มการล่าวาฬในทวีป แอนตาร์กติกา 		
ซึ่ ง อยู ่ ใ นแถบซีก โลกใต้เ ท่านั้น แต่ไ ม่ได้ห ้า มการล่ า ในแถบ
ต่าย แสนซน
ซีกโลกเหนือ ดังนั้น พวกเขาจึงออกเดินทางล่าวาฬในทะเล
ทางเหนือแทน โดยอ้างว่าเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ต่ายได้ยินข่าวนี้แล้วเพลียแทนการว่ายน�้ำหนีการล่าของวาฬ
ในทะเลจริง ๆ
นิตยสาร สสวท.

