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คอลลาเจนจากปลาน�้ำจืด

การเพิ่มมูลค่าเกล็ดปลานิลด้วยการสกัดเป็นคอลลา
เจนที่มีฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอย
ก่อนวัย มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรสิเนสที่ช่วยป้องกันการเกิด
จุดด่างด�ำสามารถละลายน�้ำได้ดี ไม่มีกลิ่นคาว และมีต้นทุน
ในการผลิตต�ำ่ จึงมีศกั ยภาพในการน�ำมาเป็นส่วนผสมส�ำคัญ
ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องส�ำอางได้ดี
BENEFITS OF FFC

Added value

Fish scale was extracted to FFC which rich in hydroxyproline
amino acid and its property shows good thermal stability and
solubility. FFC displays potential to be used in the cosmetic
product including antioxdant and anti-tyrosinase activities.

>> องค์ความรู้ด้านงานวิจัย /บริการวิชาการ

ที่มาของปัญหา

ชุดเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพอากาศในโรงเรือนโคนม
พร้อมแอพพลิเคชั่นแนะน�ำการให้อาหารที่เหมาะสม
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ

โคนมส่ ว นใหญ่ ใ นประเทศไทยเป็ น สายพั น ธุ ์ ลู ก ผสมโคเขต
หนาว การนํามาเลี้ยงในเขตร้อนจึงทําให้ผลผลิตไม่เต็มศักยภาพของ
พันธุกรรม โดย Bouraoui et al. (2002) รายงานว่าค่าดัชนีอุณหภูมิ
ความชื้นสัมพัทธ์ (THI: Temperature Humidity Index) ที่เพิ่มขึ้นจาก
68 เป็น 78 จะมีสหสัมพันธ์ในเชิงลบ ต่อปริมาณการกินได้ของวัตถุแห้งและ
ผลผลิตน�้ำนม โดยปริมาณการกินได้จะลดลง 9.6 เปอร์เซ็นต์และผลผลิต
น�้ำนมจะลดลง 21 เปอร์เซ็นต์ สอดคล้องกับ West (1999) รายงานว่า
ปริมาณการกินได้และผลผลิตน�้ำนมของโคนมจะเริ่มลดลง เมื่อค่าดัชนี
อุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า 72 และจะลดลงอย่างมากเมื่อค่าดัชนี
อุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า 76
แม้วา่ ในปัจจุบนั มีกระบวนการช่วยลดอุณหภูมใิ นโรงเรือนโคนมหลาย
รูปแบบ เช่น การเปลี่ยนแปลงโรงเรือน และสภาพแวดล้อม การติดตั้ง
พัดลมและสเปรย์หมอก แต่เกษตรกรจําเป็นต้องลงทุนสูงและไม่คุ้มค่า
หากนําไปใช้กับ เกษตรกรรายย่อย (อานนท์, 2551) ได้ศึกษาการจัดการ
อาหารที่ช่วยเพิ่มการย่อยได้วัตถุแห้งและเยื่อใยในโคนมใน ช่วงฤดูแล้ง
ผลจากงานวิจัยพบว่า การจัดการอาหารที่ช่วยเพิ่มการย่อยได้ จะทําให้
โคที่อยู่ในสภาวะเครียดจาก ความร้อน มีผลผลิตน�้ำนมเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมี
ความเหมาะสมกับเกษตรกรที่มีต้นทุนน้อยในการนําไปประยุกต์ใช้จริง

แนวทางแก้ไข

Temperature humidity index (THI): ค่าดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ที่บ่งชี้
การเกิดความเครียดเนื่องจากความร้อน
THI = 0.81tdb + RH (tdb -14.4) + 46.4
เมื่อ THI = temperature - humidity index
tdb = อุณหภูมิชนิดตุ้มแห้ง (dry bulb temperature) หน่วยองศาเซลเซียส (C ํ)
RH = ความชื้นสัมพัทธ์ที่อยู่ในรูปทศนิยม (relative humidity)

โคเกิดความเครียดเมื่อ THI:

โคเขตหนาว THI> 72

โคเขตร้อน THI> 78

ทีมงานจึงได้พัฒนาชุดเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพอากาศในโรงเรือนโคนม พร้อมแอพพลิเคชั่นแนะนําการให้อาหารที่เหมาะสมกับค่าดัชนีอุณหภูมิ
ความชื้นสัมพัทธ์ โดยมีฟังก์ชั่นช่วยแนะนําในการปรับสูตรอาหารเพื่อรองรับ ความเครียดของโคที่เกิดจากสภาพอากาศ ณ ช่วงเวลานั้นๆ ช่วยให้ได้
ผลผลิตน�้ำนมที่ดีขึ้น โดยการทดสอบพบว่าชุดเซนเซอร์ที่ส่งสัญญาณผ่านอินเตอร์เน็ตในเครือข่ายโทรศัพท์มือถือมีเสถียรภาพการทํางานที่ดี และผลการ
ทดสอบ ความพึงพอใจจากผูใ้ ช้จาํ นวน 30 รายด้วยแบบสอบถาม พบว่าโดยภาพรวมผูใ้ ช้งานพอใจกับแอพพลิเคชัน่ โดยมี ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับดี
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ผู้ที่เหมาะนําเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
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