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อาหารสมอง
นวตกรรมอาหาร Dots
วีรกร ตรี เศศ
นวตกรรมหรื อ Innovation สามารถทําเงินให้ แก่ผ้ คู ดิ ริเริ$ มได้ เป็ นอย่างดี
เรื$ องของอาหาร ตัวอย่างล่าสุดก็คือไอศกรี ม กาแฟ

ชา

เล็ก เมื$อใส่ไปในปากแล้ วจะมีรสชาติเหมือนเดิมหรื อดีกว่า

ชีสเค็ก

ดังเช่นใน

เหล้ ารัม ฯลฯ ที$เป็ นเม็ด

แต่การนําเสนอมันแปลกออกไปอย่าง

น่าสนใจ
คํ า ว่ า “นวตกรรม” มาจาก นว (ใหม่ ) + กรรม (การกระทํ า ) ดัง นัน7 เพี ย งพูด ว่ า
“นวตกรรม” ก็เพียงพอแล้ ว

ไม่ต้องพูดว่า “นวตกรรมใหม่” (คล้ ายกับในภาษาอังกฤษที$ว่า unique

ซึง$ หมายความว่าไม่เหมือนใครเลยนันก็
7 พอแล้ ว

ไม่ต้องพูดว่า very unique เพราะมันมากเกินความ

จําเป็ น) หากหมายถึงนวตกรรมที$มีผ้ นู ําเสนอใหม่ก็ควรพูดว่าเป็ นนวตกรรมที$เกิดขึ 7นใหม่
นวตกรรมล่าสุดในเรื$ องอาหารที$กําลังดังมากในสหรัฐอเมริ กา (เป็ นสิ$งที$เรี ยกว่า food
fad หรื ออาหารชนิดที$เห่อกันเป็ นพัก ๆ) ก็คือสิ$งที$เรี ยกว่า dots

ถึงแม้ ว่า dots จะหมายถึงจุดแต่ใน

ที$นี 7หมายถึงเม็ดเล็ก ๆ เหมือนเม็ดอมยินตัน
บริ ษัท Dippin Dots ริ เริ$ มขาย dots ที$เย็นจัดของไอศกรี มรสต่าง ๆ หากตักเข้ าปากก็
จะละลายเป็ นรสชาติไอศกรี มที$ให้ ความแปลก
เวลาบริ โภคก็ตกั ใส่ถ้วยแล้ วเอานมใส่

นอกจากนี 7ก็ มี dots รสชาติกาแฟ espresso

ถ้ าเข้ าเครื$ องปั$ นออกมาเป็ น shake (คล้ าย milk shake) หรื อ

ถ้ าเอาใส่ถ้วยกาแฟและใส่ไมโครเวฟก็ได้ กาแฟ espresso ออกมาทันใจ
สาเหตุที$อาหารแตกตัวเป็ นเม็ดเล็ก ๆ ก็เนื$องจากการใช้ ไนโตรเจนเหลวซึ$งเย็นจัดมาก
จนทํ า ให้ สิ$ ง ที$ เ ป็ นเยื$ อ ธรรมชาติ แ ข็ ง ตัว อย่ า งรวดเร็ ว จนแตกออกเป็ นเม็ ด เล็ ก ณ อุ ณ หภู มิ ล บ

-2320 องศา ไนโตรเจนเหลวจะทํ าให้ ทุกอย่างที$ ไปผสมด้ วยแข็งตัวทันที และแตกละเอี ยดออกเป็ นชิน7
เล็ก ๆ ได้
ใครเคยดูภาพยนตร์ เรื$ องโหด ๆ แนววิทยาศาสตร์ คงเคยเห็นฉากที$เหยื$อถูกแช่ลงไปใน
ไนโตรเจนเหลว

จนร่ างกายแข็งเป็ นแท่งและถูกทุบแตกออกเป็ นชิน7 เล็ กชิน7 น้ อยอย่างน่าเสี ยวไส้

และไม่ใช่เฉพาะร่ างมนุษย์เท่านัน7

อะไรที$มีอุณหภูมิตํ$ากว่าไนโตรเจนเหลวก็แข็งเป็ นแท่งแบบถูก

freeze ได้ ทงนั
ั 7 น7 และหากทุบก็จะแตกออกเป็ นก้ อนเล็ก ๆ แบบทุบนํ 7าแข็งนัน$ แหละ
ุ สมบัติที$เรี ยกว่า
ไนโตรเจนเหลว (LN2 หรื อ LN) เป็ นของเหลวใสไม่มีกลิ$น มีคณ
Cryogenic ซึ$งหมายถึงสามารถ freeze เยื$อของสิ$งมีชีวิตหากถูกสัมผัส

LN มีประโยชน์หลาย

อย่ า งในทางอุ ต สาหกรรม เช่ น ขนส่ ง ได้ ง่ า ยกว่ า ตอนเป็ นก๊ าซไนโตรเจน
คอมพิวเตอร์ หรื ออาหาร เก็บเซลล์สิ$งมีชีวิต ฯลฯ

ทํ า ความเย็ น ให้

และล่าสุดเอามาใช้ ผลิต dots

ในปั จจุบนั ถึงแม้ LN จะถูกใช้ โดยพ่อครัวสมัยใหม่กนั อย่างกว้ างขวางเพื$อเพิ$มรสชาติ
หรื อสร้ างความแปลกใหม่

แต่โดยแท้ จริ งแล้ ว Dippin Dots เป็ นผู้บุกเบิกโดยใช้ LN ผลิต Ice

Cream ประเภทที$เรี ยกว่า Cryogenic Ice Cream มา 23 ปี แล้ ว
ปั จจุบนั อาหารชนิด dots มี ขายมากชนิดขึน7 เนื$ องจากมี การปรับปรุ งเทคโนโลยี ที$
ทําให้ สามารถรักษาคุณภาพอาหารไว้ ได้ ดีในสภาพแข็งตัว

ตัวอย่างเช่น เครื$ องดื$มชนิดต่าง ๆ ถูก

ทําให้ เป็ น dots เช่น โยเกิร์ต dots

กาแฟ

นมแคลอรี$ ตํ$า

ชา

โกโก้ ฯลฯ

นอกจากอาหารและของหวานแล้ วก็ยงั มีการทําซอสต่าง ๆ เป็ น dots
อาหาร

เพื$อความสวยงาม รสชาติ และความแปลกใหม่

เพื$อโรยบน

และนับวันจะมีการรู้ จกั ใช้ dots

ให้ เป็ นประโยชน์มากขึ 7น
dots นํ 7าบ๊ วย

dots นํ 7ามะเขือเทศ

สําหรับแคนดิเดทรัฐมนตรี ที$ตกรอบสุดท้ าย)
สําหรั บคนพม่า

คนไต้ หวัน และคนไทย

dots โค๊ ก (ตลอดจน dots นํ 7าใบบัวบก

dots นํ 7ามนต์ของหลวงพ่อต่าง ๆ
ล้ วนเป็ นนวตกรรมได้ ทัง7 สิ 7น

dots หมาก
และถ้ าจะให้ มัน

-3ก้ าวหน้ าจริ ง ๆ ก็อาจมี dots ยาบ้ า

dots 4x100 (กัญชาผสมยาบ้ าผสมสูตรลับที$นิยมใน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ) และ dots สารพัดแกงเผ็ดของบ้ านเรา
สิ$งที$ dots ประสบความสําเร็ จในปั จจุบนั ก็คือกาแฟ
รส pure espresso

รสธรรมดาไม่หวาน

มีการทํากาแฟรสธรรมชาติ

espresso รสวานิลลา caramel และ mocha

ทังหมดกิ
7
นกันแบบเป็ นเม็ดเย็น ๆ ก็ได้ หรื อจะใส่ถ้วยและเข้ าไมโครเวฟก็ได้ ทงนั
ั 7 น7
นวตกรรมในเรื$ องนี 7คือความแปลกใหม่ในรู ปของการบริ โภค ซึ$งถูกใช้ เป็ นช่องตลาด
หรื อ niche ของผู้บุกเบิ ก

ถึ ง แม้ รสชาติจ ะไม่มี อะไรใหม่หรื อเหนื อกว่า แต่มันก็ แ ตกต่างจาก

ชาวบ้ านคนอื$นเขา เข้ าทํานองถ้ าเป็ น first หรื อ best ไม่ได้ ก็จง different
กลยุทธ์ นี 7สามารถนํามาใช้ ในการดําเนินชีวิตได้

ความสําเร็ จไม่จําเป็ นต้ องเกิดขึ 7น

เฉพาะกับคนเก่งตกโลกเท่านัน7 คนธรรมดาก็มีโอกาสเช่นเดียวกันหากรู้ จกั ที$จะทําให้ ตนเองแตกต่าง
จากคนอื$น

ถ้ าไม่เชื$อถามคุณชูวิทย์ดกู ็ได้

ถ้ าไม่ different คงไม่ได้ ส.ส. บัญชีรายชื$อถึง 4 คน

หรอก
ศาสตราจารย์ที$ MIT ชื$อ John Brisson กับพวกได้ สิทธิบตั รในการผลิต Carbonated
Ice Cream โดยใช้ หลักการเกี$ยวกับ LN แต่ใช้ Carbon Dioxide แทน

dots ที$ได้ จะละเอียดเป็ นผง

ลองจินตนาการว่าไอศกรี มวานิลลาที$ละเอียดเป็ นผงราวกับหิมะเมื$อสัมผัสลิ 7นแล้ วรสชาติจะเป็ นอย่างไร
อี กไม่ นานเราคงได้ บริ โ ภค Dippin Dots หรื อ Dots ของสิ นค้ าอื$ น กันในบ้ า นเรา
คนไทยเรานันชอบทดลองของใหม่
7
เช่นเดียวกับคนชาติอื$น ๆ แต่ของนันต้
7 องอร่ อย ถูกลิ 7น ติดใจ
จึงจะอยูใ่ นตลาดได้ อย่างยัง$ ยืน
ย่อหน้ าสุดท้ ายนี 7ไม่ได้ หมายความถึงท่านนายกรัฐมนตรี หญิงคนแรกของประเทศไทย
นะครับ เพราะท่านยืนยันว่ามิได้ เป็ น dots ของไอศกรี มต้ นนํ 7าแต่อย่างใด
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เครื! องเคียงอาหารสมอง : เรื$ องน่าคิดเกี$ยวกับการโดยสารเครื$ องบิน
• เครื$ องบินราคาประหยัดของบ้ านเรา

บินได้ ตรงเวลาดี

ออกตัวรวดเร็ วไม่

อืดอาดยืดยาด เสียแต่ภาษาอังกฤษของผู้ประกาศโดยทัว$ ไป ยังได้ คะแนนทัดเทียมกับราคาตัวk อยู่
มาก

นับว่าห่างการบินไทยอยูห่ ลายขุม
• การแต่ง ตัวของผู้โดยสารเครื$ องบินปั จจุบนั นี ก7 ็ เ หลื อกิ น

แตะยาง

นุง่ กางเกงขาสัน7

หลายคนใส่รองเท้ า

ใส่เสื 7อยืด ราวกับจะไปซื 7อหนังสือพิมพ์ปากซอย

สิ$งที$เกิดขึ 7นนี 7ดู

จะสอดคล้ องกับทางโน้ มของการบินที$เหมือนกับการใช้ รถเมล์เข้ าไปทุกวัน
• เขาบอกว่าเวลาขึ 7นเครื$ องบินให้ เลือกเอาว่าจะเอา (ก) นักบินใหม่
หรื อ (ข) นักบินเก่า เครื$ องเก่า

เครื$ องใหม่

ผมต้ องรี บเลือกเพราะกลัวเขาจะบังคับให้ ขึ 7นเครื$ องที$นกั บินใหม่

และเครื$ องเก่าครับ
• เวลาเห็น air crew ส่งต่อกระเป๋ าหนังแสนเก่าประจําเครื$ องบินบรรจุเอกสารจาก
เครื$ องให้ พนักงานพื 7นดินทันทีที$ประตูเปิ ดแล้ วรู้ สึกอุ่นใจ เพราะแสดงว่าเครื$ องบินเหล่านี 7คงได้ บินมา
อย่างปลอดภัยนานพอควร

ไม่ร้ ู ว่าความรู้ สึกเดียวกันจะเกิดขึ 7นกับผู้โดยสารเมื$อเห็น air crew รุ่ น

ราวคราวเดียวกับกระเป๋ าหรื อไม่
• เสียงกัปตันประกาศภาษาอังกฤษบนเครื$ องการบินไทย ดูจะแยกได้ ออกเป็ นสอง
ประเภทคือ

ประเภทฟั งแล้ วกะท่อนกะแท่นต้ องเอาใจช่วย กับประเภทไปโลด ไม่ร้ ู ว่าประเภท

กลาง ๆ ไม่มีบ้างหรื อไร
⊙.............................................................⊙

นํา% จิม% อาหารสมอง
เมื$ อทํ าอะไรให้ ใ ครจงอย่าคาดหวัง คํ าขอบคุณ จากเขา เพราะถึ ง เขาขอบคุณ เรา
เพียงใดก็ดจู ะไม่จใุ จ และถ้ าเขาไม่ขอบคุณ เราก็จะผิดหวัง
(คุณหญิง อัมพร มีศขุ )
--------------------------------------------------

