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อาหารสมอง 
นวตกรรมอาหาร Dots 

 
       วีรกร  ตรีเศศ 

    
 

  นวตกรรมหรือ Innovation สามารถทําเงินให้แก่ผู้คดิริเริ$มได้เป็นอยา่งดี      ดงัเชน่ใน

เรื$องของอาหาร    ตวัอยา่งล่าสดุก็คือไอศกรีม    กาแฟ      ชา      ชีสเค็ก      เหล้ารัม ฯลฯ     ที$เป็นเม็ด

เล็ก    เมื$อใสไ่ปในปากแล้วจะมีรสชาตเิหมือนเดมิหรือดีกวา่      แตก่ารนําเสนอมนัแปลกออกไปอย่าง

นา่สนใจ 

  คําว่า “นวตกรรม” มาจาก นว (ใหม่) + กรรม (การกระทํา)  ดังนั 7นเพียงพูดว่า              

“นวตกรรม”  ก็เพียงพอแล้ว       ไมต้่องพดูวา่ “นวตกรรมใหม่”  (คล้ายกบัในภาษาองักฤษที$ว่า unique 

ซึ$งหมายความวา่ไมเ่หมือนใครเลยนั 7นก็พอแล้ว      ไมต้่องพดูวา่ very unique  เพราะมนัมากเกินความ

จําเป็น)    หากหมายถึงนวตกรรมที$มีผู้ นําเสนอใหมก็่ควรพดูวา่เป็นนวตกรรมที$เกิดขึ 7นใหม ่

  นวตกรรมล่าสดุในเรื$องอาหารที$กําลงัดงัมากในสหรัฐอเมริกา (เป็นสิ$งที$เรียกว่า food 

fad หรืออาหารชนิดที$เห่อกนัเป็นพกั ๆ) ก็คือสิ$งที$เรียกว่า dots      ถึงแม้ว่า dots จะหมายถึงจดุแตใ่น

ที$นี 7หมายถึงเม็ดเล็ก ๆ เหมือนเม็ดอมยินตนั 

  บริษัท Dippin Dots ริเริ$มขาย dots ที$เย็นจดัของไอศกรีมรสตา่ง ๆ  หากตกัเข้าปากก็

จะละลายเป็นรสชาติไอศกรีมที$ให้ความแปลก     นอกจากนี 7ก็มี dots รสชาติกาแฟ espresso                

เวลาบริโภคก็ตกัใส่ถ้วยแล้วเอานมใส่      ถ้าเข้าเครื$องปั$นออกมาเป็น shake (คล้าย milk shake) หรือ

ถ้าเอาใสถ้่วยกาแฟและใสไ่มโครเวฟก็ได้กาแฟ espresso ออกมาทนัใจ 

  สาเหตทีุ$อาหารแตกตวัเป็นเม็ดเล็ก ๆ ก็เนื$องจากการใช้ไนโตรเจนเหลวซึ$งเย็นจดัมาก

จนทําให้สิ$งที$เป็นเยื$อธรรมชาติแข็งตัวอย่างรวดเร็ว    จนแตกออกเป็นเม็ดเล็ก  ณ อุณหภูมิลบ                
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320 องศา ไนโตรเจนเหลวจะทําให้ทุกอย่างที$ไปผสมด้วยแข็งตวัทันทีและแตกละเอียดออกเป็นชิ 7น           

เล็ก ๆ ได้  

  ใครเคยดภูาพยนตร์เรื$องโหด ๆ แนววิทยาศาสตร์คงเคยเห็นฉากที$เหยื$อถกูแช่ลงไปใน

ไนโตรเจนเหลว     จนร่างกายแข็งเป็นแท่งและถูกทุบแตกออกเป็นชิ 7นเล็กชิ 7นน้อยอย่างน่าเสียวไส้     

และไม่ใช่เฉพาะร่างมนุษย์เท่านั 7น       อะไรที$มีอุณหภูมิตํ$ากว่าไนโตรเจนเหลวก็แข็งเป็นแท่งแบบถูก 

freeze ได้ทั 7งนั 7น    และหากทบุก็จะแตกออกเป็นก้อนเล็ก ๆ แบบทบุนํ 7าแข็งนั$นแหละ 

  ไนโตรเจนเหลว (LN2  หรือ LN) เป็นของเหลวใสไม่มีกลิ$น     มีคณุสมบตัิที$เรียกว่า 

Cryogenic   ซึ$งหมายถึงสามารถ freeze เยื$อของสิ$งมีชีวิตหากถกูสมัผสั       LN มีประโยชน์หลาย

อย่างในทางอุตสาหกรรม   เช่น   ขนส่งได้ง่ายกว่าตอนเป็นก๊าซไนโตรเจน     ทําความเย็นให้

คอมพิวเตอร์หรืออาหาร     เก็บเซลล์สิ$งมีชีวิต ฯลฯ      และลา่สดุเอามาใช้ผลิต dots 

  ในปัจจบุนัถึงแม้ LN จะถกูใช้โดยพ่อครัวสมยัใหม่กนัอย่างกว้างขวางเพื$อเพิ$มรสชาติ

หรือสร้างความแปลกใหม่      แตโ่ดยแท้จริงแล้ว Dippin Dots เป็นผู้บุกเบิกโดยใช้ LN ผลิต Ice 

Cream ประเภทที$เรียกวา่ Cryogenic Ice Cream มา 23 ปีแล้ว 

  ปัจจุบนัอาหารชนิด dots มีขายมากชนิดขึ 7น  เนื$องจากมีการปรับปรุงเทคโนโลยีที$           

ทําให้สามารถรักษาคณุภาพอาหารไว้ได้ดีในสภาพแข็งตวั      ตวัอย่างเช่น   เครื$องดื$มชนิดตา่ง ๆ ถูก

ทําให้เป็น  dots     เชน่     โยเกิร์ต  dots       นมแคลอรี$ตํ$า         กาแฟ       ชา       โกโก้     ฯลฯ 

  นอกจากอาหารและของหวานแล้วก็ยงัมีการทําซอสต่าง ๆ เป็น dots    เพื$อโรยบน

อาหาร        เพื$อความสวยงาม     รสชาติ     และความแปลกใหม่      และนบัวนัจะมีการรู้จกัใช้ dots 

ให้เป็นประโยชน์มากขึ 7น 

  dots นํ 7าบ๊วย      dots นํ 7ามะเขือเทศ       dots โค๊ก (ตลอดจน dots นํ 7าใบบวับก

สําหรับแคนดิเดทรัฐมนตรีที$ตกรอบสุดท้าย)       dots นํ 7ามนต์ของหลวงพ่อต่าง ๆ       dots หมาก

สําหรับคนพม่า          คนไต้หวนั    และคนไทย      ล้วนเป็นนวตกรรมได้ทั 7งสิ 7น     และถ้าจะให้มัน
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ก้าวหน้าจริง ๆ ก็อาจมี dots ยาบ้า       dots 4x100 (กญัชาผสมยาบ้าผสมสตูรลบัที$นิยมใน 3 จงัหวดั

ชายแดนภาคใต้)  และ dots สารพดัแกงเผ็ดของบ้านเรา 

  สิ$งที$ dots ประสบความสําเร็จในปัจจุบนัก็คือกาแฟ       มีการทํากาแฟรสธรรมชาต ิ 

รส pure espresso          รสธรรมดาไม่หวาน         espresso รสวานิลลา     caramel และ mocha     

ทั 7งหมดกินกนัแบบเป็นเม็ดเย็น ๆ ก็ได้หรือจะใสถ้่วยและเข้าไมโครเวฟก็ได้ทั 7งนั 7น 

  นวตกรรมในเรื$องนี 7คือความแปลกใหม่ในรูปของการบริโภค     ซึ$งถกูใช้เป็นช่องตลาด

หรือ niche ของผู้ บุกเบิก      ถึงแม้รสชาติจะไม่มีอะไรใหม่หรือเหนือกว่า    แต่มันก็แตกต่างจาก

ชาวบ้านคนอื$นเขา     เข้าทํานองถ้าเป็น first หรือ best ไมไ่ด้ก็จง different 

  กลยทุธ์นี 7สามารถนํามาใช้ในการดําเนินชีวิตได้      ความสําเร็จไม่จําเป็นต้องเกิดขึ 7น

เฉพาะกบัคนเก่งตกโลกเท่านั 7น     คนธรรมดาก็มีโอกาสเช่นเดียวกนัหากรู้จกัที$จะทําให้ตนเองแตกตา่ง

จากคนอื$น      ถ้าไม่เชื$อถามคณุชวิูทย์ดก็ูได้       ถ้าไม่ different  คงไม่ได้ ส.ส. บญัชีรายชื$อถึง 4 คน

หรอก 

  ศาสตราจารย์ที$ MIT ชื$อ John Brisson กบัพวกได้สิทธิบตัรในการผลิต Carbonated 

Ice Cream โดยใช้หลกัการเกี$ยวกบั LN แตใ่ช้ Carbon Dioxide แทน      dots ที$ได้จะละเอียดเป็นผง  

ลองจินตนาการวา่ไอศกรีมวานิลลาที$ละเอียดเป็นผงราวกบัหิมะเมื$อสมัผสัลิ 7นแล้วรสชาตจิะเป็นอยา่งไร   

  อีกไม่นานเราคงได้บริโภค Dippin Dots หรือ Dots ของสินค้าอื$นกันในบ้านเรา       

คนไทยเรานั 7นชอบทดลองของใหม่เช่นเดียวกบัคนชาติอื$น ๆ     แต่ของนั 7นต้องอร่อย    ถกูลิ 7น     ติดใจ

จงึจะอยูใ่นตลาดได้อยา่งยั$งยืน 

  ย่อหน้าสดุท้ายนี 7ไม่ได้หมายความถึงท่านนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย

นะครับ     เพราะทา่นยืนยนัวา่มิได้เป็น dots ของไอศกรีมต้นนํ 7าแตอ่ยา่งใด 
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เครื!องเคียงอาหารสมอง   :  เรื$องนา่คิดเกี$ยวกบัการโดยสารเครื$องบนิ 

• เครื$องบินราคาประหยดัของบ้านเรา     บินได้ตรงเวลาดี     ออกตวัรวดเร็วไม ่             

อืดอาดยืดยาด     เสียแตภ่าษาองักฤษของผู้ประกาศโดยทั$วไป    ยงัได้คะแนนทดัเทียมกบัราคาตัkวอยู่

มาก      นบัวา่หา่งการบนิไทยอยูห่ลายขมุ 

• การแต่งตัวของผู้ โดยสารเครื$องบินปัจจุบนันี 7ก็เหลือกิน      หลายคนใส่รองเท้า           

แตะยาง      นุง่กางเกงขาสั 7น        ใสเ่สื 7อยืด     ราวกบัจะไปซื 7อหนงัสือพิมพ์ปากซอย      สิ$งที$เกิดขึ 7นนี 7ดู

จะสอดคล้องกบัทางโน้มของการบนิที$เหมือนกบัการใช้รถเมล์เข้าไปทกุวนั 

• เขาบอกว่าเวลาขึ 7นเครื$องบินให้เลือกเอาว่าจะเอา    (ก) นกับินใหม่      เครื$องใหม่

หรือ (ข) นกับินเก่า     เครื$องเก่า      ผมต้องรีบเลือกเพราะกลวัเขาจะบงัคบัให้ขึ 7นเครื$องที$นกับินใหม่

และเครื$องเก่าครับ 

• เวลาเห็น air crew ส่งต่อกระเป๋าหนงัแสนเก่าประจําเครื$องบินบรรจุเอกสารจาก

เครื$องให้พนกังานพื 7นดินทนัทีที$ประตเูปิดแล้วรู้สึกอุ่นใจ     เพราะแสดงว่าเครื$องบินเหล่านี 7คงได้บินมา

อย่างปลอดภัยนานพอควร       ไม่รู้ว่าความรู้สึกเดียวกนัจะเกิดขึ 7นกบัผู้ โดยสารเมื$อเห็น air crew รุ่น

ราวคราวเดียวกบักระเป๋าหรือไม ่

• เสียงกปัตนัประกาศภาษาองักฤษบนเครื$องการบินไทย   ดจูะแยกได้ออกเป็นสอง

ประเภทคือ      ประเภทฟังแล้วกะท่อนกะแท่นต้องเอาใจช่วย     กับประเภทไปโลด    ไม่รู้ว่าประเภท

กลาง ๆ ไมมี่บ้างหรือไร 

⊙.............................................................⊙ 
 

นํ %าจิ %มอาหารสมอง  

   เมื$อทําอะไรให้ใครจงอย่าคาดหวังคําขอบคุณจากเขา    เพราะถึงเขาขอบคุณเรา

เพียงใดก็ดจูะไมจ่ใุจ     และถ้าเขาไมข่อบคณุ    เราก็จะผิดหวงั   

(คณุหญิง อมัพร มีศขุ) 

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


