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คำนำ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีภารกิจด้านการวิจัยหลายประการ การเผยแพร่ผลงาน
วิจัยก็เป็นภาระกิจสำคัญประการหนึ่ง รูปแบบการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ วช. ดำเนินการก็มีหลายรูปแบบ
การจัดงานนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo) ก็เป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย
รูปแบบหนึ่งที่ วช. จัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี โดยจัดในกรุงเทพมหานคร
ในปี 2556 วช. เริม่ มีแนวคิดนำงานการนำเสนอผลงานวิจยั แห่งชาติไปจัดยังภูมภิ าคต่างๆ ของประเทศ
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ชุมชน ในภูมิภาคต่างๆ ได้เข้าถึงผลงานวิจัย รู้จักงานวิจัยได้สะดวก
และใกล้ชิด ในชื่อ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค (Regional Research Expo) โดยเริ่มจัด
ครั้งแรกที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 2 ปี 2557 ที่ภาคเหนือ มี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ และครั้งที่ 3 ปี 2558 จัดในภาคใต้ โดยเครือข่ายระบบวิจัยภูมิภาค
ภาคใต้ โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพหลัก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2558
การจัดงานมหกรรมงานวิจยั ส่วนภูมภิ าคประจำปี 2558 (Regional Research Expo) ทีม่ หาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพหลัก มีสถาบันการศึกษาในระบบวิจัยภูมิภาคภาคใต้ เข้าร่วมจัดกิจกรรม 21
สถาบัน เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล 10 แห่ง 12 วิทยาเขต มหาวิทยาลัยเอกชน 4 แห่ง และวิทยาลัยชุมชน
ของจังหวัดต่างๆ อีก 7 แห่ง มีกิจกรรมหลักสำคัญในงาน 4 กิจกรรม ได้แก่
1. การจัดนิทรรศการ 4 ส่วน คือ ส่วนนิทรรศการแสดงศักยภาพงานวิจัยของเครือข่ายระบบวิจัย
ภูมิภาคภาคใต้ งานวิจัยเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการผลงานวิจัยที่พร้อมใช้ประโยชน์ และนิทรรศการผลงาน
วิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน และในเวทีนิทรรศการมีกิจกรรมบรรยายพิเศษ เสวนา และนำเสนอผลงานวิจัย
โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้รับผิดชอบ
2. การจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นผู้รับผิดชอบ
3. การจัดการแข่งขันเครื่องบินปีกหมุน 4 ใบพัด โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เป็นผู้รับผิดชอบ
และ 4. การจัดประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นผู้รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เห็นว่า องค์ความรู้ที่ได้จากการบรรยายพิเศษ การเสวนา การนำเสนอ
ผลงานวิจัยและภาคการประชุมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของการจัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคใน
ครั้งนี้ มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และนักวิจัยสามารถนำ
องค์ ค วามรู้ ต่ า งๆ ไปต่ อ ยอดงานวิ จั ย ได้ อ ย่ า งหลากหลาย เกื อ บครบทุ ก ยุ ท ธศาสตร์ วิ จั ย ของภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักวิจัยและพัฒนาจึงได้ รวบรวมจัดทำเป็นรูปเล่ม เพื่อสะดวกใน
การนำไปใช้ประโยชน์
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พิธีเปิด

งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค
ประจำปี 2558 (Regional Research Expo 2015)
วันที่ 26 มีนาคม 2558

คุณอนุชิต ตระกูลมุทุตา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
กล่าวต้อนรับในนามจังหวัดสงขลา

กราบเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรี ศาตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ท่านเลขาธิการ
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คณะผู้บริหารของสถาบันเครือข่ายในระบบวิจัยภูมิภาค ภาคใต้
ท่านอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ ตลอดจนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ผู้มีเกียรติที่เคารพ
ทุกท่าน ในนามของจังวัดสงขลา ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายจากท่าน
ผูว้ า่ ราชการจังวัด ให้มากล่าวต้อนรับ ท่านรองนายกรัฐมนตรีและคณะ คณะผูบ้ ริหารจากสำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คณะผู้บริหารของสถาบันเครือข่ายในระบบวิจัยภูมิภาค ภาคใต้
รวมทั้งท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 หรือที่เรียกว่า
Regional Research Expo 2015 ในครั้งนี้ กระผมขอชื่นชมสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง
ชาติ ที่ ไ ด้ ก ำหนดนโยบายจั ด งานเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ซึ่ ง แต่ เ ดิ ม มุ่ ง เน้ น จั ด ในส่ ว นกลางให้
กระจายไปจัดในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะภาคใต้ด้วย ทำให้นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนชุมชน
สามารถเข้าถึงงานวิจัยได้อย่างสะดวก และได้มีการนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
อีกทั้งได้มีการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดนิทรรศการและการแข่งขัน
จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดทีเ่ ป็นศูนย์กลางของภาคใต้ตอนล่าง มีความพร้อมทุกด้าน ทัง้ ด้าน
เศรษฐกิจ การศึกษา การคมนาคม การท่องเที่ยว เราได้รับเกียรติให้เป็นจังหวัดต้นแบบในเรื่อง
ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลามีสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาทีม่ ขี นาดใหญ่มากที่
สุดในภาคใต้ อย่างน้อยก็ 5 แห่ง จึงเห็นว่าจังหวัดสงขลามีความเหมาะสมที่เป็นสถานที่จัดงาน
มหกรรมการวิจัยส่วนภูมิภาคในครั้งนี้ ในนามของจังหวัดสงขลาขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน
ทีไ่ ด้เข้ามาร่วมงานมหกรรมงานวิจยั ส่วนภูมภิ าค ประจำปี 2558 ในวันนี้ ขอให้งานครัง้ นีส้ มั ฤทธิผ์ ล
ตามที่ตั้งไว้ทุกประการ ขอขอบพระคุณครับ
องค์ความรู้จาก

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558

1

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กล่าวต้อนรับในนามเจ้าภาพร่วมจัดงาน
กราบเรียน ท่านรองนายกรัฐมาตรี ศาสตรจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ท่านเลขาธิการคณะ
กรรมการวิจยั แห่งชาติ ท่านรองผูว้ า่ ราชการจังหวัดสงขลา ท่านอธิการบดี คณะผูบ้ ริหารของสถาบัน
เครือข่ายในระบบวิจยั ภูมภิ าค ภาคใต้ คณบดี ผูอ้ ำนวยการ คณาจารย์ นักวิจยั นักวิชาการ และแขก
ผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน ในนามของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถาบันเครือข่ายในระบบ
วิจยั ภูมภิ าค ภาคใต้ กระผมรูส้ กึ ยินดีเป็นอย่างยิง่ ทีท่ า่ นรองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน
ในพิธีเปิดงานมหกรรมงานวิจัยภูมิภาคในวันนี้ และในฐานะตัวแทนของเครือข่ายในระบบวิจัย
ภูมิภาค ภาคใต้ ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค
ประจำปี 2558 หรือที่เรียกว่า Regional Research Expo 2015 ในครั้งนี้
ปัจจุบนั สถาบันในระบบวิจยั ภูมภิ าค ภาคใต้ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยของรัฐ 10 แห่ง 12
วิทยาเขต มหาวิทยาลัยเอกชน 4 แห่ง และวิทยาลัยชุมชนของจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้อีก 7 แห่ง
รวมทั้งสิ้น 21 สถาบัน ทุกสถาบันในระบบวิจัยดังกล่าวได้ร่วมกันทำงานวิจัย และร่วมกันผลักดัน
งานวิจัยในภูมิภาคภาคใต้ ไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชุมชน อุตสาหกรรม และประชาชน
ทั่วไป เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างใกล้ชิดของ 21 สถาบัน ในเครือข่ายวิจัยส่วนภูมิภาค ภาคใต้ ได้
แบ่งการทำงานโดยอาศัยการร่วมมือกันทำงานวิจัย และมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการทำวิจัย รวมทั้งการระดมความคิดเพื่อหาโจทย์วิจัย
ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในภาคใต้และภูมิภาคอื่นๆ ได้อย่างแท้จริง   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และระบบเครือข่ายวิจัยส่วนภูมิภาค ภาคใต้ ขอขอบคุณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติทไี่ ด้สนับสนุนให้เกิดงานมหกรรมงานวิจยั แห่งชาติ ประจำปี
2558 และขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ให้เกียรติสละเวลาอันมีค่า เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี 2558 ในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้  จะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในอันที่จะนำข้อมูลสาระที่ได้จากการจัดงานนำไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และประสานความร่วมมือ ในการพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัย และ
พัฒนาในประเด็นสำคัญ  เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องและตรงกับปัญหา รวมทั้งสามารถนำไปใช้
ในการพัฒนาชุมชน อุตสาหกรรม และประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ต่อไป และสุดท้ายนี้
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้จะสัมฤทธิ์ผลตามที่ตั้งไว้ทุกประการ และขอต้อนรับทุก
ท่านอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ
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ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพร จิตรมิตรภาพ

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

กราบเรียนท่านรองนายกรัฐมาตรี ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์  ท่านรองผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดสงขลา ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะผู้บริหารของสถาบันเครือข่ายใน
ระบบวิจัยภูมิภาค ภาคใต้ ท่านอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ คณาจารย์ นักวิชาการ และแขก
ผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน กระผม ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตรมิตรภาพ เลขาธิการคณะ
กรรมการวิจยั แห่งชาติ ในนามของคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ขออนุญาติกล่าวรายงานการจัดงาน
มหกรรมวิจัยแห่งชาติส่วนภูมิภาค ภาคใต้ ประจำปี 2558 หรือ Regional Research Expo 2015
ในวันนี้
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรี ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีใน
การเปิดงาน ขอบคุณจังหวัดสงขลา ขอบคุณเครือข่ายวิจัยส่วนภูมิภาคที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันใน      
การจัดงานทีถ่ อื ว่าเป็นงานทีส่ ำคัญในครัง้ นี้ การจัดงานมหกรรมงานวิจยั ส่วนภูมภิ าคประจำปี 2558
นี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ร่วมกับสถาบันเครือข่ายวิจัยส่วนภูมิภาค ภาคใต้ และสำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้ผลงานวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยส่วนภูมิภาคภาคใต้ได้เข้าถึงงานวิจัย และนักวิจัยได้พบปะกับผู้ให้บริการในการวิจัยมาก
ขึ้น เพื่อให้ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพของนักวิจัยภาคใต้นั้นได้เผยแพร่สู่สาธารณะและผู้ใช้ประโยชน์
เพื่อให้งานมหกรรมนี้เป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจ เจรจาความร่วมมือที่จะใช้ผลงานวิจัยระหว่าง
นักวิจัยในสถาบัน อุตสาหกรรม ชุมชน องค์กรบริหารงานส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เพื่อให้
สามารถนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ตามเจตนารมณ์ของนักวิชาการ และตาม
นโยบายของประเทศ ขณะเดียวกันก็เป็นการกระตุน้ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาได้ใช้กระบวนการวิจยั ในการพัฒนาเป็นสิง่ ประดิษฐ์หรือนวัตกรรม โดย
จัดให้มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในระดับต่างๆเหล่านี้ด้วยเช่นกัน และก็เป็นการเตรียมความพร้อม
ของสถาบันการศึกษาในภาคใต้ ในการร่วมจัดงานการนำเสนอผลงานวิจยั แห่งชาติ ประจำปี 2558
หรือ Thailand Research Expo 2015 ที่กรุงเทพฯ
การจัดงานครั้งนี้มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม พ.ศ.2558 ซึ่งต้องถือว่าเป็น
ความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่มาก โดยมีแกนนำจาก 3 มหาวิทยาลัย ดังได้ทราบแล้วคือ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กิจกรรม
ที่จัดให้ในครั้งนี้ประกอบด้วย การจัดประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ซึ่งรับผิดชอบ
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โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนอประเด็น 9 หัวข้อ ประกอบด้วย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน
อาหาร การท่องเทีย่ ว ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ พลังงาน สิง่ แวดล้อม สุขภาพ และสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
และการศึกษา ซึ่งจาก 9 หัวข้อดังกล่าว แบ่งออกเป็น ปาฐกถา 6 หัวข้อ และเป็นการเสวนาและ
ตอบโจทย์วิจัย 10 หัวข้อ รวมทั้งสิ้น 16 หัวข้อ
มีการจัดนิทรรศการ ซึ่งรับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 6
กลุ่ม ได้แก่นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2 เรื่อง ได้แก่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช   
โครงการปาล์มน้ำมันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เทพรัตราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เรื่องโครงการสำรวจทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพ พื้น
ที่ปกปักษ์พันธุกรรมพืชเขื่อนรัชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการแสดงผล
งานวิจัยที่มีศักยภาพของนักวิจัยในเครือข่าย 8 ด้าน ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ กลุ่มเรื่องที่ 1
เรือ่ งยางพาราและปาล์มน้ำมัน กลุม่ ที่ 2 เรือ่ งอาหารและสุขภาพ กลุม่ ที่ 3 เรือ่ งภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่ 4 ได้แก่ การท่องเที่ยว สังคมพหุวัฒนธรรม และการศึกษา
มีผลงานร่วมแสดงทั้งสิ้นถึง 128 ผลงาน และยังมีผลงานวิจัยเด่นของภูมิภาค ภาคใต้ ที่จัดแสดง
7 ผลงาน และมีนทิ รรศการพืน้ ทีเ่ จรจาธุรกิจ ซึง่ แสดงถึงผลงานทีไ่ ด้รบั การจดสิทธิบตั ร อนุสทิ ธิบตั ร
การนำไปใช้ประโยชน์โดยภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม แสดงทั้งสิ้น 20 ผลงาน รวมทั้งผลงานที่
ได้มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์แล้ว 6 ผลงาน ยังมีนิทรรศการผลงานที่มีประโยชน์ต่อชุมชน 8
ผลงาน ทั้งหมดมีผลงานรวมทั้งสิ้นมากกว่า 200 ผลงาน
ขณะเดียวกันมีการประกวดสิง่ ประดิษฐ์และนวัตกรรมทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ชุมชน มีการแข่งขัน
เครื่องบินปีกหมุน 4 ใบพัด หรือโดรน ซึ่งรับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มีผลงานเข้าร่วมประกวด 21 ผลงาน และมีทีมที่ส่งเข้าแข่งขันเครื่องบินปีกหมุน 4 ใบพัดจำนวน
4 ทีม
บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์
ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานมหกรรมวิจยั ส่วนภูมภิ าคประจำปี 2558 Thailand
Research Expo 2015 ณ บัดนี้ครับ
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ศาตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
รองนายกรัฐมนตรี
กล่าวเปิดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2558
เรียนท่านเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ท่าน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่านอธิการบดี คณะผู้บริหารของสถาบันเครือข่ายใน
ระบบวิจัยภูมิภาค ภาคใต้ ท่านคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ สำนัก คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ
และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับ
ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดงานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 ซึ่งผม
ได้รับเชิญเมื่อนานมาแล้ว ผมก็มีความรู้สึกที่อยากมาร่วมด้วยตั้งแต่ต้น เพราะว่าผมเองก็ต้องถือว่า
เป็นศิษย์เก่าของที่นี่ ถึงแม้ว่าไม่เคยเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพราะว่าผมยังรู้สึก
ขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยที่ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ให้กับผม เป็นปริญญาแรกเลยครับเมื่อ
20 ปีที่แล้ว ผมก็ขอปวารณาตัวเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นี้ด้วย และก็เคยมี
ส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วย ถึงแม้ว่าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จะยังไม่เคยมีส่วนร่วมก็ตาม แต่ก็ได้ยินชื่อเสียงอยู่ตลอดเวลา และก็มีความยินดีมากที่มีถึง 21
สถาบันที่มีส่วนรวมกับตรงนี้ อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าทางภาคใต้นี้มีพลังที่สูงในการที่จะผลักดัน
การทำงานวิชาการ
การนำเอาผลงานวิชาการทั้งผลงานที่เป็นประโยชน์กับชาวโลก เป็นความรู้ใหม่ๆ เป็นเรื่อง
ที่มีความสำคัญ ท่านเลขาธิการ สช. ก็ได้บอกเอาไว้ว่า อันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติ
เพราะทางสภาวิจัยแห่งชาติก็ได้จัดมหกรรมงานวิจัยมาร่วม 10 ปีแล้ว ซึ่งเมื่อผมมีโอกาสก็จะไป
ร่วมอยู่เสมอ ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นเรื่องของมหกรรมในระดับภูมิภาคซึ่งเป็นครั้งที่ 3 เริ่มจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและมาทางภาคใต้แห่งนี้ ตรงนี้ผมคิดว่าทางภาคใต้มีความสำคัญ
มาก เนื่องจากเรากำลังเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และเราก็มีเพื่อนบ้านที่มาจากมาเลเซีย
ซึ่งนั่งอยู่ในที่นี้ด้วย ผู้แทนจากประเทศต่างๆ ต่อไปเราจะมาหลอมรวมกัน ผมก็หวังว่าคำว่า
Regional Research Expo เนี่ยจะไม่ได้หมายถึงประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นอาเซียน ในฐานะที่
อาเซียนก็เป็น Regional หนึ่งของโลก เพราะฉะนั้นผมก็หวังว่ามหกรรมนี้ จะเป็นแบบอย่างที่เรา
จะดำเนินให้ดีๆ ยิ่งขึ้นต่อไป
องค์ความรู้จาก

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558

5

และตรงนี้มีผู้ใช้ผลประโยชน์จากผลงานวิจัยเป็นจำนวนเกินหนึ่งพันคน และมีผลงาน
ประมาณ 200 งานวิจัย มีหัวข้องานวิจัย 9 หัวข้อ มีการนำมาแสดง นำมาเสนอ   มีปฐกถา มี
เสวนาต่างๆ อย่างที่ท่านได้ฟังจากรายงานไปแล้ว และได้ทราบว่าการจัดงานครั้งนี้ ก็สามารถที่
จะรวมกันไม่ใช่แค่สถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาเท่านั้น แต่ว่านำเอาภาคเอกชนเข้ามา เพราะ
ว่าตรงนี้จะเป็นแนวทางใหม่ในการนำเอางานวิจัยไปสู่ผู้ใช้ ก็คือนำเอาภาควิชาการและภาคการ
ผลิต ทางภาคใต้ก็มีเรื่องต่างๆ ไม่ได้มีแค่เรื่องยางพารา ซึ่งมีความสำคัญมากเท่านั้น แต่เรื่อง
ปาล์มน้ำมัน เรื่องสิ่งแวดล้อม แม้แต่เรื่องที่เราจะต้องเป็นห่วง เช่น เรื่องวิบัติภัยต่างๆ วันนี้ใน
มหกรรมครั้งนี้ เราก็สามารถดูได้นะครับ ดังนั้นผมจึงหวังว่าการจัดงานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค
ประจำปี 2558 ในครั้งนี้ ก็เชื่อมโยงให้เห็นว่าภาคใต้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาทั้ง
ในภาคใต้เองและสำหรับประเทศ และสำหรับภูมิภาคอาเซียนตลอดไป
บัดนีก้ ถ็ งึ เวลาอันสมควรแล้ว ผมก็ขอเปิดงานมหกรรมงานวิจยั ส่วนภูมภิ าค ประจำปี 2558
ณ บัดนีน้ ะครับ และขออวยพรให้การประชุมประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทกุ ประการ พร้อม
ทั้งของให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ประสบแก่ความสุขความเจริญ และร่วมกันสร้างสรรค์งาน
วิจัย เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนต่อไป ขอบคุณครับ
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ปาฐกถาพิเศษ
นโยบายรัฐบาลกับการวิจัย
ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
รองนายกรัฐมนตรี

...........................................
นโยบายด้านสังคม  เอามาจากนโยบายหลักทีท่ า่ น
นายกได้ให้ไว้คือ สังคมมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
นะครับ ก็เป็นเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำ ค้ำจุนกัน
และสร้างสรรค์สังคม ลดความเหลื่อมล้ำ ก็คือตาชั่งครับ
ที่ชั่งคน ไม่ว่าจะสูง ต่ำ ดำ ขาว อ้วน ผอมอย่างไร จะต้อง
เท่ากัน นั่นคือลดความเหลื่อมล้ำ การค้ำจุนกันก็คือ ถ้า
หากว่ า มี ใ ครที่ พ ลาดพลั้ ง ไปหรื อ เป็ น ผู้ ด้ อ ยโอกาสใน
สังคมก็จะต้องค้ำจุนกัน และสร้างสรรค์รากหญ้าก็หมาย
ความว่า การสร้างสรรค์รากหญ้าของสังคมที่จะทำให้มี
ความเป็นปึกแผ่น โดยมองเรื่องของหญ้าแฝกที่พระเจ้า
อยูห่ วั ประทานให้พวกเราเป็นสัญลักษณ์ครับ เพราะฉะนัน้
นโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเรื่องของ

การเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ หรือเป็นการ
สร้างความรู้ มีการที่จะพิจารณาข้อเสียหรือความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึน้ ได้ดว้ ยนะครับ ถ้ามองภาพนโยบาย แต่กอ่ น
จัดเป็นส่วนหนึ่งของเศษฐกิจ แต่ว่ารัฐบาลจัดให้เป็นส่วน
หนึ่งของสังคมด้วย ผมก็อยากจะมองวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นเหมือนกับด้านในของหัวหอมที่เป็นชั้นๆ
นอกจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว เรามีนวัตกรรม
ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็นำไปสู่ความสามารถใน
การแข่งขัน พึ่งตนเองได้ ซึ่งจะนำไปสู่ความก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงในกลุ่มสังคมก็มีอยู่ 4-5
กระทรวงด้วยกัน ก็คือกระทรวงด้านการพัฒนาสังคม
และความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
องค์ความรู้จาก
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และก็มีหน่วยงานในกำกับของฝ่ายสังคมที่เกี่ยวโยงกัน
นะครับ ทัง้ สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจยั สภา
วิจัยแห่งชาติและก็มีหน่วยงานอื่น ทางด้านสาธารณสุข
และการศึกษาอยู่บ้าง
ผมจะขอยกตัวอย่างสิ่งที่เป็นนโยบายและการ
ปฏิบัติที่ลดการเหลื่อมล้ำ ซึ่งหลายอย่างอาจจะไม่ใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่เราก็มีวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเหมือนเป็นแกนซ่อนอยู่ในทุกๆ ด้าน ก็เป็น
เรื่องของการสนับสนุนหรือการเกื้อหนุน เรื่องของการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล รวมไปถึงการ
โยกย้ายถิน่ ฐาน เช่น ผูท้ ไี่ ปยึดแม่นำ้ ลำคลองเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย
ซึ่งตอนนี้ก็มีนโยบายที่จะย้ายออกจากแม่น้ำ ลำคลอง
ตรงนี้ก็จะมีเรื่องการดำเนินการในเรื่องการสร้างบ้านใน
ยุคใหม่ รวมทั้งการสื่อสารอะไรต่างๆ ถนนหนทาง  เรื่อง
ของการลดความเหลื่อมล้ำ ได้มีการจัดมาตรฐารของ
ระบบสวัสดิการสุขภาพ ซึ่งขณะนี้มีอยู่ถึง 3 ระบบ อย่าง
ที่ทราบคือ ระบบของ สปสช. นะครับ หรือที่เรียกว่า 30
บาทรักษาทุกโรค ระบบการประกันสังคมรือ สปส. และ
ระบบราชการ 3 ระบบนี้ เดี๋ ย วนี้ จ ะใช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยง 3 ระบบ ต่อไปจะจัดทำให้
เป็นมาตรฐาน ในการบริการสวัสดิการเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้น
และก็การสนับสนุนเทคโนโลยีของ SME ต่างๆ เช่น
โครงการ ITAP หรือ Industrial Technology Assistant
Program ซึ่ง สวทช. ได้ทำมานับ 10 ปีแล้ว ก็เป็นโครง
การที่ประสบความสำเร็จและ SME ก็ได้ประโยชน์มาก   
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ยกตัวอย่างการค้ำจุนกันนะครับ การป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นเรือ่ งทีส่ ำคัญและเราจะต้อง
ช่วย ทั้งแรงงานประมง ทั้งสตรีหรือเด็กที่ตกเป็นเหยื่อ
ของการค้ า มนุ ษ ย์ ซึ่ ง ตรงนี้ เ ป็ น เรื่ อ งของการรั ก ษา
กฎหมายเป็นหลัก แต่มีเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารซ่อน
อยู่ ในการที่จะได้ข้อมูลอะไรต่างๆ การศึกษาของผู้ด้อย
โอกาสและอยู่ทางไกลก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะต่อไปเรา
จะพึ่งพาการศึกษาจากระบบสารสนเทศมากยิ่งขึ้น เป็น
การเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ทั้งระบบทีวีที่ทางวังไกล
กังวลได้เริม่ ขึน้ ระบบทางด้านอินเทอร์เน็ตทีไ่ ปได้ไกล ใน
คอมพิมเตอร์เองก็มีความสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็จะ
สามารถเก็บเรื่องความรู้ต่างๆ เอาไว้ เพื่อที่จะให้ผู้เรียนรู้
สามารถเลือกเรียนได้ด้วยตนเอง ทางด้านสาธารณสุข
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เอามาใช้ในการซ่อมสิ่งที่
เสื่อมไปของผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นตาหรือเข่า หรือฟัน
สิ่ ง ต่ า งๆ เหล่ า นี้ เ ป็ น ผลพวงของความก้ า วหน้ า ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งประเทศไทยก็มีความ
สามารถในการทำสิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะเรียกว่าเป็นอวัยวะ
ทดแทนก็ได้ ทั้งเครื่องช่วยฟังที่อยู่ข้างนอก และทั้งที่
อยู่ข้างใน เราก็ทำได้ทั้งนั้น และตอนนี้ก็มีการตั้งศูนย์
เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ ซึ่งที่จริงแล้วทั้งหมดเป็นผลพวง
จากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ท่าน
ได้ ด ำเนิ น งานมาหลายปี แ ล้ ว พวกเราก็ ไ ด้ ส นองพระ
ราชดำรินี้ และได้เห็นแนวทางที่ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้เรา
สามารถก่ อ ตั้ ง เป็ น สถาบั น เพื่ อ ที่ จ ะได้ ท ำเรื่ อ งต่ า งๆ
เพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไปสู่ผู้ใช้หรือผู้ที่มีความต้อง
การได้
เรื่ อ งของการสร้ า งสรรค์ สั ง คมก็ เ ป็ น เรื่ อ งของ
การสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคม คือรัฐบาลก็ไม่ควร
เป็นผู้ทำฝ่ายเดียว แต่ว่าเรารู้ว่าทางด้าน NGO องค์กร
ทางด้านประชาสังคมก็มีบทบาทอย่างมากในการสร้าง
สรรค์สังคม ตอนนี้ก็มีการดำเนินการให้องค์กรเหล่านี้
มีบทบาทยิ่งขึ้น มีการพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นงาน
ของ สกว. และหน่วยงานอื่น มีเรื่องของการใช้ Application ตอนนี้ทุกคนก็มีมือถืออยู่แล้ว ก็เป็นเรื่องที่ดีมาก
ที่ประชากรทุกคนสามารถใช้ Application เราเรียกว่า
โครงการกดดูรู้ทันที คือจะกดดูแล้วจะรู้สิทธิของตนเอง

เช่น ผูส้ งู อายุหรือผูพ้ กิ ารมีสทิ ธิอะไรบ้าง หรือตอนปิดเทอม
อยากจะรู้ ว่ า จะพาบุ ต รหลานไปดู นิ ท รรศการ หรื อ
พิพิธภัณฑ์ที่ไหน ก็สามารถใช้ Application ตัวนี้ได้
เรื่องของดิน เกษตรกรอยากรู้เรื่องดิน น้ำ การจัดการน้ำ
ทำอย่างไร เรื่องอากาศ เรื่องต่างๆ เหล่านี้ สามารถที่จะ
เข้ามาโดยใช้ Application นี้ หรือแม้แต่กดดูกร็ กู้ ฎหมาย
ก็เป็นเรื่องที่ดำเนินการอยู่ เป็นนโยบายที่ท่านนายกก็ได้
บอกว่า ควรจะต้องพยายามพัฒนาสิ่งต่างๆ เหล่านี้ให้ถึง
มือประชาชนให้มากทีส่ ดุ ผมคิดว่ามือถือหรือสมาร์ทโฟน
เป็นเครือ่ งมือทีส่ ำคัญทีท่ ำให้รฐั บาลเข้าถึงประชาชนหรือ
ให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐบาลได้ การประสาน
ศูนย์เรียนรู้ต่างๆ สุขภาวะตลอดชีวิต การสนับสนุนการ
ออมทรัพย์กใ็ ช้ในเรือ่ งการสร้างสรรค์สงั คม ตัวอย่างทีอ่ าจ
จะชัดเจนยิ่งขึ้น เรื่องของการสร้างสรรค์สังคมที่โยงกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็คือเรื่องของการส่งเสริม
นวัตกรรมของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ ซึง่ เราดำเนินการมา
6 เดือนแล้ว และในช่วง 12 เดือน คือในช่วงของรัฐบาลนี้
เราต้องการจะมีระบบการพัฒนานวัตกรรมทีจ่ ะเชือ่ มโยง
ระหว่างการวิจัยและการผลิตและการบริการจริง แต่
ก่อนนี้วิจัยก็วิจัยไป แค่บอกว่าอันนี้ดีสามารถนำไปใช้ได้
แต่มันจะหยุดตรงนั้น ไม่สามารถข้ามสิ่งที่เรียกว่าหุบเหว
มรณะได้ หุบเหวมรณะก็คือหุบเหวที่สำคัญมากที่จะต้อง
ข้ามไป เพื่อจะนำเอาผลงานที่เป็นผลงานเบื้องต้นและ
ผลงานวิจยั เอาไปผลิตและใช้ได้จริง ตรงนีเ้ ป้าหมายก็คอื
เลือกเอาของที่มีความเป็นจริงมาพัฒนา ซึ่งผมจะพูดถึง
ต่อไปนะครับ ก็มีกฎมายที่เกี่ยวกับการปรับโครงสร้าง
ของระบบนวัตกรรมไทย มี พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง
ฉบับปรับปรุง เพื่อให้มีผลบังคับใช้ ซึ่งผมจะพูดถึงต่อไป
มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอาจจะใช้เรื่อง
ของผลกำไรจากรัฐวิสาหกิจในการสนับสนุนงานวิจยั และ
พัฒนา สิ่งที่เป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นประวัติศาสตร์ คือ
ไม่เคยมีรฐั บาลไหนทีจ่ ะมีนายกรัฐมนตรีทใี่ ห้ความสำคัญ
กับนวัตกรรม และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่านายก
รัฐมนตรีคนปัจจุบัน ซึ่งท่านก็รับเป็นประธานของคณะ
กรรมการพัฒนานวัตกรรมนะครับ และไม่ใช่ประธานแบบ
ตามธรรมเนียมเท่านั้น แต่เป็นประธานที่กระตือรือร้น

มากนะครับ และเป็นประธานที่มีบทบาทมากในการขับ
เคลื่อนนโยบาย ซึ่งในที่นี้ผมยกมา 3-4 อย่างเท่านั้น
นะครับ
อันแรก ก็คือเรื่องของการให้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี เพือ่ สนับสนุนการวิจยั และพัฒนา ในภาคเอกชน ซึง่
ครม. ได้มีมติไปเมื่อเดือนที่แล้ว ในการให้สิทธิทางภาษี
เช่นนี้ไม่ใช่แค่ 100% หรือ 200% ในการหักค่าใช้จ่าย
แต่สามารถทำได้ถงึ 300% เพราะฉะนัน้ ภาคเอกชนหรือ
SME หรือบริษัทใหญ่ก็ตามที่ประสงค์จะทำงานวิจัยและ
พัฒนา เดี๋ยวนี้สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ถึง 300% และเมื่อ
ก่อนนีม้ คี วามยุง่ ยากครับ จะหักค่าใช้จา่ ย ต้องส่งโครงการ
ผ่านการตรวจต่างๆ มากมาย บางทีนานมากเป็นเดือน
หรือเป็นปี ก็ไม่ทันการ ต่อไปนี้จะใช้วิธีการสมมติก่อน
เลยว่าท่านทำได้ถูกต้องแล้ว ไม่ได้มีการหลอกกัน ท่าน
ทำไปเลย สามารถเคลมได้เลย แต่ว่าถ้าหากว่ารัฐบาล
หรื อ สรรพากรสงสั ย ว่ า ท่ า นทำจริ ง หรื อ ไม่ จ ริ ง ก็ จ ะ
ทำการตรวจทีหลัง ซึง่ จะทำให้สงิ่ ต่างๆ ทำได้รวดเร็วยิง่ ขึน้
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและกระตุ้นภาคเอกชน
ได้ดี
ข้อสอง การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ
หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตรงนี้เป็นเรื่อง
สำคัญ เพราะว่าหน่วยราชการต่างๆ ทีม่ กี ารจัดซือ้ จัดจ้าง
ยกตัวอย่างเช่น สปสช. เป็นต้น งบประมาณเป็นแสนล้าน
แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วไปซื้อของนอกมา ถ้าเป็นนวัตกรรม
จะเป็นของนอกหมดเลย ตรงนี้ทางรัฐบาลก็จะมาดูให้
ชัดเจน และก็ปรับปรุงระเบียบสำนักนายกให้ชัดเจน
สามารถจัดซื้อนวัตกรรมของคนไทยได้ ซึ่งอันนี้เรามี
ตัวอย่างของความสำเร็จเมื่อประมาณ 8 ปีที่แล้ว ซึ่งผม
เป็นรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์อยู่ในขณะนั้น ทาง
ฝ่ายทหารก็ต้องการจะซื้อเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์
ตอนนั้นท่านก็จะซื้อจากต่างประเทศหมดเลย ก็เอามาใช้
ในภาคใต้นี่ล่ะครับ ผมเองก็ได้ขอกับรัฐบาลท่านพลเอก
สุรยุทธ จุฑานนท์ ว่าให้โอกาสกับคนไทยบ้าง เพราะผม
ทราบว่าคนไทยสามารถทำได้ ทางรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ
ก็ให้โอกาส รู้สึกว่าจัดงบ 10% ให้ ในการทำเช่นนั้น ได้
ปรากฎว่าได้รับความสำเร็จมากครับ เครื่องตัดสัญญาณ
โทรศัพท์ที่คนไทยพัฒนามา ได้รับการพิสูจน์ว่าทำงานได้
องค์ความรู้จาก
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ดี ไ ม่ แ พ้ กั บ ต่ า งประเทศ และราคาถู ก กว่ า หลายเท่ า
นัน่ ก็เป็นความสำเร็จแรกๆ นะครับ  ในปัจจุบนั นีท้ า่ นายก
พลเอกประยุทธก็ได้มองว่า ถ้าอย่างนั้นเราน่าจะทำให้
สินค้านวัตกรรมของไทยออกสูต่ ลาดได้แล้ว แต่โดนเบียด
บังจากสินค้าต่างประเทศทั้งหมด ก็จะสามารถเข้าไปสู่
เรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างได้ ไม่ว่าจะโดย สปสช. หรือ
หน่วยราชการต่าง ซึ่งตรงนี้ที่สำคัญที่ท่านนายกว่าไว้คือ
มาตรฐานจะต้องไม่แพ้ เพราะมาตรฐานถ้าต่ำ หลายท่าน
อาจจะจำได้เ มื่อ 20-30 ปีที่แล้วมีนโยบายทำนองนี้
เหมือนกัน เช่น ให้ซอื้ กระดาษจากหน่วยงานของรัฐ แต่วา่
ทุกคนก็กล้ำกลืน ก็เห็นว่ากระดาษที่ซื้อมา มันสู้ไม่ได้
จริงๆ ครับ คุณภาพมันไม่ดีก็โดนบังคับให้ซื้อ ครั้งนี้จะไม่
ใช่การบังคับให้ซื้อ แต่เป็นการแข่งขันกันอย่างแท้จริง
ระหว่างของไทยและของต่างประเทศ
ข้อสาม การกำหนดวามต้องการของภาครัฐที่
สามารถใช้สินค้า นวัตกรรมของไทยได้ อันนี้ก็เกี่ยวข้อง
กับข้อสอง ก็คือการ matching คือข้อสองเรามีสินค้าที่
ผู้ผลิตทำมาแล้ว แต่ข้อสามก็คือ ผู้ที่จะใช้สินค้าต่างๆ
เหล่านั้น ซึ่งตรงนี้ท่านผู้อำนวยการสำนักงบประมาณได้
เข้ามาเป็นประธานของอนุกรรมการชุดนี้เองเลยครับ
จะดูว่ามีการ matching ที่เหมาะสมอย่างไร ตรงนี้ก็ทำ
ให้ภาครัฐสามารถซือ้ สินค้าหรือบริการทีเ่ หมาะสมได้ตาม
นวัตกรรมของไทย
และข้อสี่ เป็นเรือ่ งระยะยาวครับ คือการปรับปรุง
โครงสร้างของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยน พรบ. ครับ
ก่อนทีจ่ ะจบผมก็อยากจะพูดถึงแนวคิดทีท่ างสภา
วิจัยแห่งชาติได้มีการนำไปคุยกันในกลุ่มของผู้ที่มีหน้าที่
ในการสนับสนุนการวิจัย ผมเรียกโครงการนี้ว่าโครงการ
ท้าทายไทย จะได้จำง่ายนะครับ ทีจ่ ริงแล้วเราได้แนวทาง
มาจากโครงการ Grand Challenges ซึ่งมีอยู่หลาย
แห่งในโลกนี้ เริ่มต้นที่มูลนิธิ Bill และ Melinda Gates
หมายเหตุ
เนื้อหาไม่สมบูรณ์ เกิดจากการบันทึกเทป
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เมือ่ ประมาณ 10 กว่าปีมาแล้ว เขาจัดทำโครงการ Grand
Challenges in Global Help  เพือ่ ทีจ่ ะจัดการแก้ไขปัญหา
ด้านสาธารณสุข ต่อมาประเทศต่างๆ เช่น แคนาดา
อิ ส ราเอล หรื อ บราซิ ล ก็ เ ห็ น เป็ น เรื่ อ งที่ ดี ก็ น ำเอา
โครงการประเภท Grand Challenges มาใช้ ตอนนี้
ประเทศไทยก็กำลังที่จะรวมตัวกันเพื่อที่จะเป็น  Grand
Challenges Thailand ซึ่งหมายความว่า เราจะต้องดู
เรื่องใหญ่ที่เป็นปัญหาในการพัฒนา และเรื่องเล่านี้มี
อุปสรรคหลักที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ โดย
อุปสรรคจะต้องเกี่ยวับการวิจัย เช่น ยังขาดความรู้ ยัง
ขาดเทคโนโลยี หรือยังขาดกลไกในการทำงาน แล้วเราก็จะ
สามารถวางกรอบในการตอบปัญหาเหล่านี  ้ โดยโครงการ
วิจัยในระดับใหญ่ โดยอาจจะเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย
ได้ ตรงนี้ก็เป็ชุดโครงการท้าทายไทย โดยหน่วยงานที่
เหมาะสมทีส่ ดุ ควรจะเป็นเครือข่าย ซึง่ เราเรียกว่าเครือข่าย
6 สวช. หรือ คอบช. เครือข่ายองค์การสนับสนุนการวิจัย
ที่อยู่ 6ส. เป็น 6ส. ในระดับการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน
กับสภาวิจัย ก็มี สกอ. สวก. สวรส. สวทช. สกว. สวทน.
และก็สภาวิจัย ตรงนี้ผมก็ได้เขียนเป็นกราฟออกมาให้
เห็นถึงหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ มีนโยบายด้านการ
สนับสนุนและดำเนินการต่างๆ อย่างไร ตอนนี้ 6ส. กับ
วช. ก็มาร่วมกันหาทางพัฒนา Grand Challenges
หรือการท้าทายไทยต่อไป
สรุปนะครับ รัฐบาลถือว่าวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี เป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจและสังคม นโยบาย
ด้านสังคมรัฐบาลเน้นเรื่องการลดการเหลื่อมล้ำค้ำจุนกัน
และสร้ า งสรรค์ สั ง คม และรั ฐ บาลถื อ ว่ า การพั ฒ นา
นวัตกรรมเป็นจุดเน้นของการพัฒนานโยบายด้านการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในตอนท้ายนี้ผมก็
ได้พูดถึงโครงการท้าทายไทย ที่อาจจะเป็นแนวทางหนึ่ง
ในการพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในอนาคตได้ครับ
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คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ดร.สุกรี หะยีสาแม จบการศึกษาปริญญา
เอก จาก National University of Singapore ถึงเวลา
แล้วนะครับทีจ่ ะเริม่ การเสวนาพิเศษในช่วงบ่ายนีน้ ะครับ
ผมขอเรียนเชิญ รศ.ดร.สุกรี หะยีสาแม รวมถึงผูร้ ว่ มเสวนา
ทั้งสองท่านด้วยนะครับ นั่นก็คือ ท่านศาสตราจารย์
นายแพทย์สทุ ธิพร จิตรมิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ และ ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล รองเลขาธิการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญค่ะ

ผูท้ คี่ ร่ำหวอดอยูใ่ นสองวงการ ท่านหนึง่ ถือเป็นทัพหน้าที่
จะต้องถืออาวุธไปฝ่า่ ฟันกับนานาอารยะประเทศ เพือ่ เอา
วัตถุดบิ เพือ่ เอาความรู้ เพือ่ เอาต้นทุนแรงงานของประเทศ
ไปเปลี่ยนเป็นเงินตรา เพื่อมาสู่ประเทศไทยในขณะที่อีก
ท่านหนึ่ง ท่านเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย
สนับสนุนความรูท้ จี่ ะถูกสร้างในประเทศ แล้วก็ให้ความรู้
เหล่านั้นนำไปสู่เป็นผลผลิต เป็นเงินตรา เป็นวิชาการ
เป็นนวัตกรรม เป็นทุกสิ่งทุกอย่าง สำหรับประเทศ ทั้ง 2
ท่าน อยู่บนเวทีของเราแล้วครับ
เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่า การพัฒนาประเทศ
ต่างๆ ในโลกปัจจุบันนี้ หรือเมื่อ 20-30 ปี ที่ผ่านมา
งานวิจัยชิ้นไหน นักวิชาการยิ่งใหญ่ขนาดไหนของโลกจะ
มี ข้ อ สรุ ป เดี ย วกั น ก็ คื อ อยู่ ที่ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู้ บ ริ ห าร
รศ.ดร.สุกรี หะยีสาแม :
ประเทศนั้นๆ ประเทศต่างๆ ในโลกนี้ที่อยู่อย่างมั่นคง
ขอบคุณพิธกี รภาคสนามทัง้ สองท่านครับ วันนีเ้ ป็น อย่างยั่งยืนนั้น ไปพลิกย้อนดูพัฒนาการของประเทศนั้น
วันสำคัญทีส่ ดุ วันหนึง่ สำหรับพวกเราทีอ่ ยูท่ างภาคใต้ของ ทั้งหมดเลยครับ ความเจริญมั่งคั่งของประเทศเหล่านั้น
ประเทศ เราได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 2 ท่าน ซึ่งเป็น ขึ้นอยู่กับงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศนั้น ยก
องค์ความรู้จาก
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ตั ว อย่ า งใกล้ ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น เกาหลี ใ ต้ ญี่ ปุ่ น ไต้ ห วั น
ใกล้บ้านเราก็คือ สิงคโปร์ เขามีทิศทางอย่างนี้มาเป็น 10
ปี จนประเทศเขามัน่ คง มัง่ คัง่ สำหรับประเทศไทยของเรา
เมื่อเช้าเราโชคดีมากครับ เราได้รับฟังนโยบายจากท่าน
รองนายกรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์)
ท่านได้ระบุอย่างชัดเจนว่า แนวทางใหม่ของการพัฒนา
ประเทศไทยจะไม่มที างอืน่ เลยครับ งานวิจยั งานวิชาการ
จะต้องนำไปสู่การผลิต นำไปสู่การบริการอย่างแท้จริง
สุดท้ายการพัฒนาก็จะเกิด การพัฒนาที่ท่านพูดถึงวันนี้
ที่ ท่ า นย้ ำ คื อ การพั ฒ นาที่ ภ าคใต้ แต่ ท่ า นยั ง บอกถึ ง
การพัฒนาของประเทศ การพัฒนาของภูมิภาค
วั น นี้ พ วกเราอยู่ในเวทีที่ถือว่าเป็นเวทีประวัติศาสตร์ เมื่ อ เช้ า ได้ ฟั ง การปาฐถาโดยท่ า นรองนายกรั ฐ มนตรี บ่ า ยนี้ จ ะมี 2 ผู้ บ ริ ห ารที่ ส ำคั ญ ที่ สุ ด ของ
ประเทศไทยที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรา ท่านหนึ่งมาจาก
สภาอุตสาหกรรม อีกท่านหนึ่ง ท่านมาจากสำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่าน
วิทยากรทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งครับ  ท่านศาสตราจารย์
นายแพทย์สทุ ธิพร  จติ รมิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ และท่าน ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผมขออนุญาตใช้เวลาแนะนำท่านวิทยากรทั้ง 2
ท่ า น บั ง เอิ ญ ว่ า ประวั ติ ท่ า นหลายหน้ า มาก ต้ อ งขอ
อนุ ญ าตแนะนำสั้ น ๆ ท่ า นแรก ท่ า นเลขาการคณะ
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กรรมการวิจยั แห่งชาติ ท่านสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์
บัณฑิต เกียรตินิยม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น
แพทย์เฉพาะทางการศัลยศาสตร์ทั่วไปและกุมารศัลยศาสตร์ หลังจากนั้นได้วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรจาก
ในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ท่านเคย
เป็ น รองอธิ ก ารบดี ผ่ า ยวิ จั ย และวิ รั ช กิ จ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีตำแหน่งสำคัญและก็มีรางวัลสำคัญ ทั้ง
ระดับชาติและระดับนานาชาติหลายรางวัลมาก ผมคงเอ่ย
ไม่หมด แต่ที่สำคัญที่สุด ท่านได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรง
ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ตั้งแต่อายุไม่ถึง 40 ปี ซึ่งเป็นสิ่งที่
พวกเราในห้องนี้ส่วนใหญ่เป็นนักวิจัย ทึ่งมากๆ
อี ก ท่ า นหนึ่ ง เป็ น ผู้ ที่ ค ร่ ำ หวอดในวงการ
อุตสาหกรรม ท่านเป็นนักอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกัน
ท่ า นยั ง มาทำหน้ า ที่ ใ นสภาอุ ต สาหกรรมในฐานะรอง
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และท่านยัง
เป็ น กรรมการและเลขานุ ก ารสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
นวัตกรรมของสภาอุตสาหกรรมด้วย ท่านสำเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สำเร็จการศึกษา
ระดับ MBA จาก Regis University ประเทศสหรัฐอเมริกา  
และสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกจาก University of
New Haven สหรัฐอเมริกา เช่นกัน นอกจากท่านเป็น
รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้ว
ท่านยังเป็นเลขาการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
กรรมการและเลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อ

อุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
ยั ง เป็ น ประธานคณะกรรมการประเมิ น ผลลั พ ธ์ แ ละ
ผลงานของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกว. นอก
จากประสบการณ์ ใ นเชิ ง อุ ต สาหกรรมที่ ท่ า นเป็ น ผู้
ประกอบการเอง ท่ า นอยู่ ใ นสภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทยที่ต้องดูแลอุตสาหกรรมอีกหลายๆ กลุ่ม
ท่านยังเป็นอาจารย์พิเศษ ที่ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ
ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ ด้วย
วันนี้ผู้เสวนาสำคัญ 2 ท่าน อยู่กับเราโดยใช้เวลา
1 ชั่วโมง วันนี้เป็นการเสวนาพิเศษ ผู้ร่วมเสวนาข้างล่าง
จะมีส่วนร่วมในการเสวนาในวันนี้ด้วย แต่ก่อนที่จะส่งไป
ที่ ท่ า น ผมขออนุ ญ าตตั้ ง คำถามให้ กั บ ทางสภา
อุตสาหกรรมก่อนนะครับว่า หลายๆ ท่านอาจจะยังงงๆ
อยู่ ว่ า สภาอุ ต สาหกรรมที่ เราเห็ น ก็ คื อ โรงงาน สภา
อุตสาหกรรมที่เราเห็นในความรู้สึกของหลายๆ ท่าน
จะมองว่า สัมผัสไม่ถึงเหมือนกัน มันเป็นโรงงาน เป็นตึก
เป็นห้องโถง มีเครือ่ งจักร เราก็เห็นเพียงเท่านัน้ แต่สำหรับ
สภาอุตสาหกรรมมันคืออะไร มันอยู่ที่ไหน ทำหน้าที่
อย่างไร ใครเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรม ให้ท่าน
ดร.ชโย ให้ ค วามรู้ กั บ พวกเราสั ก นิ ด ก่ อ นที่ จ ะนำไปสู่
ประเด็นต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล :
สวัสดีครับ ท่านผูม้ เี กียรติทกุ ท่าน และขอขอบคุณ
ท่านผูด้ ำเนินรายการทีก่ รุณาแนะนำตัวได้ดดู ี ขอตอบเรือ่ ง
สภาอุตสาหกรรมก่อนนะครับ สภาอุตสาหกรรมเป็น
องค์กรทีถ่ กู จัดตัง้ โดย พรบ. อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2530 ก็พดู ง่ายๆ ว่า เป็นองค์กรหนึง่ ทีก่ ฎหมายจัดตัง้
ขึ้นมา เพื่อดำเนินการบางประการ เพื่อที่จะให้เกิดการ
เชื่อมโยงภายในอุตสาหกรรม เพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
กับภาครัฐ เป็นองค์กรที่เอกชนสามารถมาอยู่ร่วมกันได้  
ในขณะเดียวกันก็มาปรึกษาหารือกันได้ และคำปรึกษา
หารือกันนัน้ ถ้ามีประเด็นอะไรทีส่ ำคัญที่ คิดว่ามีประโยชน์
ต่อหน่วยงานของรัฐ ในการดำเนินงานด้านนโยบาย ด้าน
การบริหารจัดการ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมก็จะใช้สภา
อุตสาหกรรม มาเป็นตัวแทนในการที่จะเข้าไปคุยกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตอนนี้สภาอุตสาหกรรมมีสมาชิก
อยู่ทั่วประเทศไทยประมาณ ใน 7,000-8,000 ราย

ประมาณ 90% เป็น SME เพราะว่าปกติแล้วในระบบ
เศรษฐกิจผู้ที่ประกอบ ธุรกิจส่วนใหญ่แล้วเป็น SME เมื่อ
ท่านไปดูไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตาม ในกรณีประเทศไทย
SME ก็มีมาก ภาพของสมาชิกก็สะท้อนกับภาพของภาค
ธุรกิจจริงๆ บริษัทเล็ก กลาง ใหญ่ มีหมด ตอนนี้แบ่ง
ออกเป็ น กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม เพื่ อ ความสะดวกในการ
บริ ห ารจั ด การ เพื่ อ ความคล่ อ งตั ว เพราะว่ า กลุ่ ม
อุตสาหกรรมอาจจะมีเรื่องหรือประเด็นต่างกัน ตอนนี้
แบ่งได้ 43 กลุม่ กลุม่ ล่าสุดคือ กลุม่ อุตสาหกรรมหล่อโลหะ
เพิง่ เกิดได้ไม่นานมานีเ้ องครับ ส่วนตัวผมเนือ่ งจากว่าเป็น
ผู้ประกอบการด้วย ผมก็อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยาง
กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ถ้าเราดูตั้งแต่กลุ่มที่ 1-43 มัน
ค่อนข้างจะครอบคลุมประเภทอุตสาหกรรมในประเทศ
ไทยแล้ว แล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งของสภาอุตสาหกรรมก็
จะแบ่งไปเป็นส่วนภูมิภาคด้วย แต่ละจังหวัดจะมีสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดนั้นๆ อยู่ เพื่อที่จะไปดู issue ที่เกี่ยว
กับท้องถิ่นเสริมขึ้นไปอีกกับ issue ของอุตสาหกรรม
ทั้งหมดนี้คือหลักการทำงานของสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยโดยย่อที่สุดครับ
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รศ.ดร.สุกรี :
แสดงว่าสภาอุตสาหกรรมนีม้ สี มาชิก 7,000-8,000
รายทั้งหมด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
ดร.ชโย :
ทุกคนเป็นผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม ขอย้ำตรงนี้
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมคือผู้ที่ผลิต ไม่ใช่ บริการ คือ
ถ้าเป็นอุตสาหกรรมประเภทอื่นก็เป็นสมาชิกสมทบได้
แต่สมาชิกสามัญจะต้องมีใบ รง.4
รศ.ดร.สุกรี :
นี่เป็น 7,000-8,000 รายของสมาชิกที่สภาอุตสาหกรรมต้องทำหน้าที่ ไปฝ่าฟันกับโลกภายนอกให้กับ
ประเทศเป็นหลักนะครับ โดยสภาอุตสาหกรรมเป็นผูผ้ ลิต
สินค้าไปขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก็สร้างงาน
สร้างเงินให้กบั ประเทศไทยมหาศาล ในระดับจังหวัดก็จะ
มีสภาอุตสาหกรรมที่เขาเรียกว่าอุตสาหกรรมจังหวัด ก็มี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดที่คอยดูแลอยู่ เราได้
ความรู้เกี่ยวกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมากทีเดียว
กลับมาที่หน่วยงานของท่านเลขา วช. หรือสำนัก
งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผมเองก็เป็นนักวิจัย
ส่วนใหญ่พวกเราที่อยู่ข้างล่าง เข้าใจว่าส่วนใหญ่เป็น
นักวิจยั เพราะฉะนัน้ พอนึกถึง วช. ตาโตเลย เวลานึกอะไร
ไม่ออก จะขอแหล่งทุนทำวิจยั ท่านเลขานีแ่ หล่ะ เมือ่ ก่อน
เขาก็ว่าทำไมขอได้ง่าย แต่เดี๋ยวนี้ทำไมขอยากขึ้น เพราะ
วช. ได้กำหนดนโยบายหรือไม่มีงบประมาณ หรือสิ่งที่ขอ
ไม่ตรงกับ วช. ต้องการ เรารู้จัก วช.เพราะเป็นแหล่งให้
ทุนทำวิจัย อยากให้ท่านเลขาให้ความกระจ่างกับพวก
เราชาวนักวิจัยภาคใต้ ว่าจริงๆ แล้ว วช. มีบทบาทหน้าที่
ตามกฎหมายมันเป็นอย่างไรครับ
ศ.นพ.สุทธิพร จิตรมิตรภาพ :
ขอบคุณครับ รูส้ กึ จะเป็นคำถามทีถ่ กู ถามครัง้ แรก
นะครับ ก็ตอ้ งบอกว่า เมือ่ เริม่ ต้นปี พ.ศ. 2502 ท่านจอมพล
สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ท่านได้วางแผนการพัฒนาประเทศ ก็เลย
มองว่าประเทศจะพัฒนาไปได้นั้น อันดับแรกต้องพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ก็ตั้งสภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติขึ้น ขณะเดียวกันบอกว่า ประเทศต้องมี
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เรื่องความมั่นคง ก็ได้จัดตั้งสภาความมั่นคง และพื้นฐาน
ของประเทศจะดีได้ต้องมีการศึกษาที่ดี ก็มีการจัดตั้ง
สภาการศึกษา อีกส่วนหนึ่งประเทศจะต้องมีวิจัยพัฒนา
ก็ได้จัดตั้งสภาวิจัยแห่งชาติขึ้น อย่างไรก็ตาม ตอนสร้าง
ใหม่ๆ ปากท้องสำคัญ เพราะฉะนั้นสภาพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติถกู ยกมาทำหน้าทีห่ ลัก เพือ่ ปรับเปลีย่ น
เรื่องของกระบวนการพัฒนาประเทศ สภาวิจัยกับสภา
การศึกษาก็ทำหน้าที่อยู่เบื้องหลังอยู่เรื่อยๆ ต่อมาถึง จุด
หนึง่ ก็เกิดการปฏิรปู ระบบราชการ วช. เอง จากเดิมทีเ่ คย
ขึ้นกับนายก ก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่ภายใต้กระทรวง
วิทยาศาสตร์บ้าง อยู่ใต้สำนักนายกรัฐมนตรีบ้าง สุดท้าย
ก็เปลี่ยนมาขึ้นตรงกับนายกรัฐมาตรีโดยตรง จะเห็นว่า
เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ แต่วิธีการเรียกชื่อก็เปลี่ยนแปลง
ไป พวกเรายั ง คุ้ น เคยกั บ คำว่ า สภาพั ฒ นฯ แต่ จ ริ ง ๆ
สภาพัฒนฯ เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับ เขาเปลี่ยนชื่อเป็น
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ ชือ่ ย่อคือ สศช. ซึง่ ไม่มคี ำว่าสภาพัฒนฯ อยูเ่ ลยนะครับ
สภาวิจยั ก็เกือบเหมือนจะไม่มสี ภาวิจยั อยู่ ก็เปลีย่ นชือ่ เป็น
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติด้วยเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม ก็ยงั คงมี พรบ. สภาวิจยั แห่งชาติอยู่
ตัวสภาก็มีอยู่ สภานั้นก็ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
หลาย ทัง้ รัฐมนตรี ปลัดกระทรวงทัง้ หลาย ก็ถอื ว่าเป็นสภา
ส่วน วช. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของสภานั่นเอง
สำหรับคำถามที่ว่า ถ้าจะขอเงินทุนทำวิจัย ต้อง
มาขอ วช. ก็เป็นด้วยเหตุว่า ในเริ่มต้นใหม่ๆ นั้นประเทศ

ก็มีขีดความสามารถในการวิจัยไม่มาก ก็มีเรื่องของการ
รวมศูนย์ ใครก็ตามทีเ่ ป็นหน่วยของราชการทีต่ อ้ งการทุน
วิจยั และของบประมาณแผ่นดิน ก็เป็นไปตามมติ ครม. ว่า
ต้องส่งโครงการให้สภาวิจัยแห่งชาติพิจารณา ซึ่งต่อมา
ก็คือ วช. ทำหน้าที่กลั่นกรอง จึงจะของบประมาณ วช.  
แต่มากกว่านัน้ มีเรือ่ งเงินมากขึน้ ขณะนีเ้ รามีองค์กรทีเ่ กีย่ ว
ข้องกับงานวิจัยอยู่เยอะมาก ท่านก็จะเกิดความสับสน
เหมือนที่ผมเคยสับสน หรือรู้สึกว่าวุ่นวายมากเลยที่มันมี
หลายองค์กร ที่เด่นๆ คือ สกว. ประมาณในปี พ.ศ. 2531
ต่อมา ก็เกิด สวทช. สวรส. สวก. ด้านการเกษตร เพิ่ม
มากขึน้ การมีพฒ
ั นาการดังกล่าว ก็เพือ่ ให้การดำเนินงาน
ด้านงานวิจัยคล่องตัวขึ้น แต่ วช. ยังเหมือนเดิมคือ เป็น
หน่วยงานภาครัฐที่ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี และก็เป็น
หน่วยงานราชการ ขณะนี้ปรับเปลี่ยนเป็นงานนโยบาย
มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ วันนี้ถึงมาคุยกับท่านว่า ในเชิงการ
ทำงานให้เกิดผล ต้องมีเรื่องของการทำนโยบาย ทำ
ยุทธศาสตร์กำกับ นี่เป็นหน้าที่หลัก
รศ.ดร.สุกรี :
แจกสตางค์น้อยลงใช่ไหมครับ ท่านเลขา
ศ.นพ.สุทธิพร :
แจกมากขึ้น แต่วิธีการแจกต้อง ให้คนรับเงินทุน
ต้องทำงานได้งา่ ยขึน้ เพราะงัน้ ถ้ารับเงินจาก วช. นีร่ ะบบ
ราชการมีขนั้ ตอนมาก ก็รบั จาก สกว. อาจจะทำงานง่ายขึน้
รับจาก สวทช. สวรส.น่าจะทำงานง่ายขึ้น เป็นระบบที่
คล่องตัวขึ้น
รศ.ดร.สุกรี :
โจทย์คือเงินมากขึ้น แต่ทิศทางต้องชัดขึ้น วช. ก็
ทำหน้าที่มานานตั้งแต่ปี 2502  ตามที่ทราบมา ที่นี่ วช.
ก็ทำงานไป พวกเรานักวิจยั ทีอ่ ยูใ่ นห้องวิจยั เราก็ทำวิจยั ไป
เมือ่ ทำวิจยั เสร็จเป้าหมายเกือบทัง้ หมด ส่วนใหญ่สง่ ตีพมิ พ์
ผลงานตีพิมพ์ก็ต้องดูว่าวารสารที่ส่งไปตีพิมพ์บทความ
ของเรา มีค่า Impact Factor เท่าไหร่ เดี๋ยวนี้คิดเป็น Q1  
Q2   Q3 Q4   วช. บอกว่าเงินมากขึ้น แต่ประเด็นว่า
ทิศทางการวิจัยต้องชัดขึ้น หลังจากนี้ท่านจะเล่าให้ฟังว่า
ทิศทางที่ชัดขึ้นเป็นอย่างไร แต่ก่อนที่จะพูดถึงทิศทาง

“จริงๆ แล้วภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมการผลิต ได้ตระหนักถึงความ
สำคัญของงานวิจยั อย่างมาก เนือ่ งจากว่างาน
วิ จั ย จะส่ ง ผลโดยตรงกั บ มู ล ค่ า เพิ่ ม ของ
ผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถสร้างขึน
้ ได้ ถ้างานวิจยั
ดี มั น ก็ จ ะเป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ดี ขึ้ น ผลประกอบการก็
ดีขึ้น”
ต่อไป พวกเราที่เป็นนักวิจัยทั้งหมดที่อยู่ในห้องนี้ เราก็
ทำงานวิจยั กัน บางส่วนก็ link กับอุตสาหกรรมบ้าง  ไปคุย
กับชุมชนบ้าง ประเด็นหัวข้อวันนี้ นักวิจัยสร้างความรู้สู่
การถ่ายทอด เพราะฉะนั้น หน่วยงานที่เราจะถ่ายทอดมี
หลายกลุ่มหลายที่ แต่หน่วยหนึ่งที่สำคัญที่สุด ที่ผมเรียน
ให้ทราบข้างต้นก็คอื หน่วยงานทีจ่ ะทำหน้าทีเ่ ป็นทัพหน้า
ที่จะทำผลงานไปสู่สากล ก็คือสภาอุตสาหกรรม คือภาค
อุตสาหกรรม วันนี้ ดร.ชโย ช่วยแนะนำพวกเราหน่อย
แนะนำ วช. ก็ได้ แนะนำบรรดานักวิจยั ทัง้ หลายก็ได้ ว่าที่
พวกเราทำมาเข้าทางแล้วหรือยัง หรือทำอย่างนี้ต่อไป
หรื อ ท่ า นบอกว่ า ทำแล้ ว มั น ดี แ ล้ ว หรื อ ทำยั ง ไม่ ดี
หลงทางแล้ว ต้องปรับปรุงอย่างไร ในความคิดเห็นของท่าน
มีความคาดหวัง โดยเฉพาะสภาอุตสาหกรรมคาดหวังกับ
พวกเราทีเ่ ป็นนักวิจยั คาดหวังกับ วช. ทีเ่ ป็นหน่วยทีก่ ำหนด
นโยบายให้กับการวิจัยของประเทศอย่างไร อยากจะให้
ท่านให้ความเห็นให้ข้อเสนอแนะกับพวกเรา เชิญครับ
ดร.ชโย :
ก็ จ ริ ง ๆ แล้ ว ภาคอุ ต สาหกรรม โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมการผลิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
งานวิจัยอย่างมาก เนื่องจากว่างานวิจัยจะส่งผลโดยตรง
กับมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างขึ้นได้ ถ้างาน
วิจัยดีมันก็จะเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้ดีขึ้น ผลประกอบการก็ดีขึ้น อันนี้ชัดเจน ส่วนวงการ
การวิจัยของประเทศไทย เท่าที่ผมติดตามมา ผมก็คิดว่า
มี ก ารพั ฒ นาไปในทางที่ ดี ขึ้ น ในลั ก ษณะที่ ว่ า มี ก าร
บูรณาการในเรื่องต่างๆ ของการวิจัย เช่น การทำซ้ำ
ตอนนี้ก็คิดว่าน้อยลงไปเยอะ ถ้าเทียบกับสมัยก่อน และ
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เรื่องของโจทย์จากอุตสาหกรรมนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่
สำคั ญ มาก เพราะนั ก วิ จั ย ถ้ า สามารถทำโจทย์ ข อง
อุตสาหกรรมได้มาก ก็จะมีการนำไปใช้ได้มาก เช่นกัน
ก็จะทำให้งานวิจัยนั้น สามารถที่จะถูกต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ได้ดีขึ้น แล้วก็สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะทำให้ความ
สามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมการผลิตมี
การพัฒนาที่สูงขึ้น
สำหรับการวิจัยและพัฒนาหรือ R&D นั้น มันก็มี
ตัว R และ D ในตัว R อาจเป็นการวิจัยที่ลงลึกมากๆ ไป
เป็นลักษณะ Basic Research หรือไปถึงแก่นของศาสตร์
นั้นๆ เลย อันนี้ก็ส่วนหนึ่งต้องทำ แต่ส่วนหนึ่งที่ภาค
อุตสาหกรรมให้ความสำคัญคือ D หรือ Development
อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการวิจัยในเชิงลึกมากๆ จน
ระดับตัว Research แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำเนิน
งานการผลิต Development อาจเป็นการต่อยอดจาก
สิ่งที่มีอยู่แล้วอย่างไม่ต้องลึกมาก แต่มีนัยสำคัญในเรื่อง
ของประสิทธิภาพ ในเรื่องของคุณภาพ ในเรื่องของการ
ประหยัดต้นทุน ซึ่งตรงนี้ไม่ค่อยได้เห็นในรูปแบบหรือ
ระบบการวิจยั ของประเทศไทยมากนัก เนือ่ งจากส่วนใหญ่
จะลงไปถึงศาสตร์มันเลย ก็แนว Application จะน้อย
นิดหนึ่ง แต่ว่าอุตสาหกรรมก็อยากได้ทั้งคู่ แต่ก็อยากได้
ทาง Development บ้าง แต่ผมก็พอเข้าใจว่าบางครั้ง
Development อาจไม่ใช่โจทย์วิจัย เพราะว่า มันอาจ
จะไม่ลึกจนเกินไป อันนี้คงเป็นสิ่งที่มาปรับกันว่า บาง
อย่างมันก็สามารถทำให้ลึกลงอีกหน่อยก็ได้ ถ้าเกิดว่ามี
R และ D คู่กันไป ผมคิดว่าจะมีประโยชน์อย่างมากใน
การทำอุตสาหกรรมการผลิตนะครับ
รศ.ดร.สุกรี :
ตัว R นี้พวกเราในห้องนี้มาจากมหาวิทยาลัยน่า
จะไม่ลำบากมากทีจ่ ะทำ แต่พอตัว D เนีย่ หลายแหล่งทุน
เขียนมาเลยครับ จะขอทุนหนึง่ ล้านหรือทุนสีแ่ สน จะต้อง
ได้บทความอย่างน้อย 1 บทความในฐานข้อมูล ISI  ดังนัน้
R เราทำได้ แต่พอ D ทุนสี่แสน เป็น D มันจะวัดอย่างไร
Development มันคืออะไร เพราะฉะนั้นขอไปที่สภา
อุตสาหกรรมอีกรอบนะครับ คำถามสมมติเราจะทำอะไร
เป็นโจทย์วจิ ยั ระหว่างนักวิจยั กับภาคอุตสาหกรรม ใครจะ
เดินเข้าหาใครก่อน ระหว่างให้นักวิจัยเดินมาหรือโรงงาน
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ควรเดินไป พอเดินปุบ มองหน้ามองตา โจทย์ D นะครับ
ทางโรงงานบอกว่าไม่มที นุ มหาวิทยาลัยต้องออกทุนเองสิ
นักวิจยั มหาวิทยาลัยก็ไปคุยกับอธิการบดี อธิการบดีบอก
ว่าไม่มที นุ ในส่วนนี้ ปกติทผี่ า่ นมาในสภาอุตสาหกรรมกับ
นักวิจัย โดยเฉพาะนักวิจัยในมหาวิทยาลัย ใครเป็นคน
เดินเข้าหาใครครับ
ดร.ชโย :
ผมคิดว่าน่าจะต่างคนต่างเดิน ท่านจะเห็นได้อยู่
แล้วว่าตอนนี้ มีหลายท่านที่อยู่ในวงการวิจัยหรือการ
ศึกษาจริงๆ ก็ได้มารับงานวิจัยในภาคเอกชนก็ไม่น้อย
เพียงแต่ว่าการทำอย่างนั้น อาจไม่มีการประชาสัมพันธ์  
เพราะเป็นข้อตกลงกันระหว่างตัวบุคคลและธุรกิจ อันนี้
ก็มีอยู่แล้วแน่นอน ผมเชื่อว่าบริษัทใหญ่ๆ ทุกบริษัททำ
เรื่องนี้อยู่ ส่วนถ้าเกิดบอกว่าจะทำผ่านมหาวิทยาลัย
มันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะต้องเข้ามาสู่กฎเกณฑ์ใน
ส่วนของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่ดูแล ในส่วนของ
งานวิจัย ในเรื่องงบประมาณ เรื่องของ requirement
ต่างๆ ทีน่ กั วิจยั ในสังกัดมหาวิทยาลัยต้องทำตาม  ก็จริงๆ
แล้ว ผมก็ไม่อยากจะบอกว่าภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจะ
ต้องขออย่างเดียว จากการที่ผมสัมผัสมาหลายๆ คน
หลายๆ บริษทั หลายๆ อุตสาหกรรม เขาก็ไม่ใช่วา่ จะต้อง
การการสนับสนุนโดยทั้งหมดในเรื่องของงบประมาณ
เพราะว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือเนื้อหาที่ได้มาสามารถ
ตอบโจทย์หรือไม่ อันนั้นสำคัญกว่าเงินที่ต้องลงทุน แต่
ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละธุรกิจ ธุรกิจที่มีศักยภาพ
เขาไม่รอขอทุน ถ้าเขาเจอนักวิจัยที่สามารถตอบโจทย์ได้
เขาจะร่วมมือเลย ผมเชือ่ ว่าอาจารย์หลายๆ ท่านก็มเี พือ่ น
ที่ถูกดึงตัวไปทำงานกับภาคเอกชน คือจริงๆ การวิจัยใน
ประเทศไทยมั น ไม่ ไ ด้ ต ายหรอกครั บ เพี ย งแต่ ว่ า ตรง
Active มากๆ เขาไม่ เ อามาประชาสั ม พั น ธ์ ส่ ว นที่
ประชาสัมพันธ์คือส่วนที่เวทีนี้ คิดว่าควรจะมองในแง่
ของการโปรโมท ให้เรือ่ งของงานวิจยั เปิดกว้างให้คนทีท่ ำ
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องพวกนี้ได้
มาเห็น มี Network กันเพื่อที่จะได้พัฒนาโจทย์ของเขาที่
มีอยูแ่ ล้ว จะได้หานักวิจยั มาช่วย เรียกว่าโจทย์อตุ สาหกรรม
ถ้าเข้ามาระบบการวิจัยในส่วนนี้มีความเกี่ยวข้องเกี่ยว
โยงกับความเป็นจริงของอุตสาหกรรมมากขึ้น เป็นสิ่งที่ดี

รศ.ดร.สุกรี :
ฟังแล้วก็ยงั น่าชืน่ ใจอยูน่ ะครับ ว่าภาคอุตสาหกรรม
เรายังมีความสนใจในการวิจัยสูงมาก แต่ท่านลองคิดว่า
ถ้าเรามี Mechanism ทีวิธีการดีๆ ที่จะทำให้ทั้งสองฝ่าย
มาเจอกันได้ มาพูดคุยกัน จะช่วยให้การขับเคลื่อนได้เร็ว
ขึน้ กลับมาทีท่ า่ นเลขา สำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ง
ชาติหรือ วช. วันนี้นักวิจัยเราอยากจะฟังมาก เราได้ฟัง
ความคาดหวังของภาคอุตสาหกรรมชุมชน ปัจจุบันทาง
วช.เอง เรามีมาตรการ นโยบาย กลยุทธ์ ที่จะขยับพัฒนา
งานวิจยั ของประเทศ ทีส่ ำคัญก็คอื จะตอบสนองต่อความ
ต้องการของสภาอุตสาหกรรมก็ดี ผูป้ ระกอบการเล็กๆ ก็ดี
หรือการตอบสนองต่อชุมชน ท้องถิ่นหรือชุมชนคนราก
หญ้าก็ต้องการงานวิจัยที่จะเข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเขา วันนี้ท่านรองนายก (ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์) ก็ได้
พูดถึงประเด็นนี้ด้วย อยากให้ท่านเลขาให้ความรู้กับ
พวกเราว่า หน่วยงานของท่านที่รับผิดชอบการกำหนด
ทิศทางการวิจยั ของมหาวิทยาลัย วันนีน้ โยบายมาตรการ
ต่างๆ เป็นอย่างไรครับ
ศ.นพ.สุทธิพร :
อันดับแรกต้องยอมรับก่อนว่า งานวิจยั มีเป้าหมาย
หลายอย่าง ที่ผ่านมาเราเหมารวมเราบอกว่างานวิจัย
ต้องใช้ได้หมด จริงๆ ไม่ใช่อย่างนั้น ฉะนั้นต้องเข้าใจ
ธรรมชาติ ว่า งานวิจัยมันมีทั้งในเชิงสร้างความรู้ใหม่
สร้างทฤษฎีใหม่ หรือนำเสนอเทคโนโลยี ใหม่ๆ งานวิจัย
แบบนั้น เรียกว่างานวิจัยเชิงวิชาการ ซึ่งจะถามว่าใหม่
ได้หรือไม่ได้ จะมีใครตัดสินไหม สิ่งที่อาจารย์พูดถูกต้อง
คือว่าก็ให้คนที่อยู่ในวงการตัดสิน นั่นคือเรื่องของ peer
review ว่าใหม่จริงหรือไม่  ถ้าใหม่จริง ต้องการเผยแพร่

ก็มีการตีพิมพ์ในวารสาร สิ่งที่ออกมาก็คือวัดความก้าว
หน้า หรือตัววัดผลประโยชน์ของตัวงานวิจยั และงานพวกนี้
อาจจะถือว่า งานวิจัยในเชิง Basic บ้าง เชิงประยุกต์บ้าง
แต่การจะไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรมจริงๆ หรือในเชิงสังคม
มีรปู แบบทีแ่ ตกต่างออกไป มีการต่อยอดจากงานทีท่ ำอยู่
เก่ า และพั ฒ นาไปเรื่ อ ยๆ จนถึ ง สิ่ ง ที่ บ อกว่ า นี่ คื อ สิ่ ง
อุตสาหกรรมไปใช้ได้ ขั้นตอนแบบนั้นต้องใช้เวลานาน
ทำให้เราถูกนินทาเสมอว่า นักวิจัยเรา นักวิชาการเรา
ส่วนใหญ่อยู่ในภาควิชาการ ถ้าหากเป็นนักวิชาการหรือ
นักวิจัยในภาคเอกชน เขาคงไม่ปรารถนาให้ทำการวิจัย
แล้ว และตีพิมพ์ เขาก็ต้องบอกว่าทำอะไรได้ใหม่ขึ้น ถ้า
เรามีความเข้าใจแบบนั้น ก็สามารถเริ่มปรับเข้าหากัน
อย่างไรก็ตาม เราไม่มีเวลานานที่จะปรับ  
เพราะฉะนั้น วช. ก็อาจจะทำเรื่องที่ฝืนธรรมชาติ
นิดหน่อยคือ ถึงแม้นักวิจัยจะอยู่ในภาคการศึกษาเยอะ
แต่เราบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อุตสาหกรรมต้องการงาน
วิจัย ถึงแม้ท่านเคยทำวิจัยเชิงวิชาการอยากให้ท่านแบ่ง
เวลามาทำวิจยั เพือ่ อุตสาหกรรมได้ไหม คำถามต่อมาก็คอื
มีโจทย์อะไรที่ให้ทำ ดร.ชโยบอกว่าโจทย์เล็กๆ ทำได้อยู่
แล้ว เช่น อุตสาหกรรมทำแล้วมีปัญหาต้องการแก้ไข
ปัญหา ก็เชิญนักวิจัย นักวิชาการมาช่วย อย่างนี้มีปัญหา
ช่วยแก้หน่อยก็แก้ไปได้เลย นั่นคือการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาเล็กๆ ถามว่าโจทย์ใหญ่เป็นอย่างไรบ้าง เป็นเรื่อง
ที่คิดหนัก ต้องลงทุนอย่างมาก ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน
ของประเทศ เพราะทุกวันนี้ ถามว่าอุตสาหกรรมไม่แสวง
หาเทคโนโลยีหรือ แต่เขาแสวงหาเทคโนโลยีที่ใช้ได้เลย
พวกเราเองมีความรู้ความชำนาญความสามารถจริง แต่
บางทีเราอยูค่ นละทิศคนละส่วนกัน มันไม่เคยประกอบกัน
เลยว่า มันทำแล้วได้ประโยชน์จริงหรือไม่ อุตสาหกรรม

“แต่การจะไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรมจริงๆ หรือในเชิงสังคม มีรปู แบบทีแ่ ตกต่าง
ออกไป มีการต่อยอดจากงานที่ทำอยู่เก่าและพัฒนาไปเรื่อยๆ จนถึงสิ่งที่บอกว่า
นี่ คื อ สิ่ ง อุ ต สาหกรรมไปใช้ ไ ด้ ขั้ น ตอนแบบนั้ น ต้ อ งใช้ เ วลานาน ทำให้ เ ราถู ก
นินทาเสมอว่า นักวิจัยเรา นักวิชาการเรา ส่วนใหญ่อยู่ในภาควิชาการ ถ้าหากเป็น
นักวิชาการหรือนักวิจัยในภาคเอกชน เขาคงไม่ปรารถนาให้ทำการวิจัยแล้วและ
ตีพิมพ์ เขาก็ต้องบอกว่าทำอะไรได้ใหม่ขึ้น ถ้าเรามีความเข้าใจแบบนั้น ก็สามารถ
เริ่มปรับเข้าหากัน”
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“อุ ต สาหกรรมทำแล้ ว มี ปั ญ หา
ต้ อ งการแก้ ไ ขปั ญ หา ก็ เ ชิ ญ นั ก วิ จั ย
นั ก วิ ช าการ มาช่ ว ย อย่ า งนี้ มี ปั ญ หา
ช่วยแก้หน่อย ก็แก้ไปได้เลย นั่นคือการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาเล็กๆ ถามว่าโจทย์
ใหญ่เป็นอย่างไบ้าง เป็นเรื่องที่คิดหนัก
ต้ อ งลงทุ น อย่ า งมาก ต้ อ งมี เ ป้ า หมายที่
ชัดเจนของประเทศ”
เดินไปเทคโนโลยี ก็ชอ็ ปปิง้ ทำได้เลย  ก็คอื สภาพประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว แต่ไทยเรายังกระจัดกระจายอยู่ ที่บอกจะ
มาถึงแล้วสามารถช็อปได้เลยแล้วทำได้น้อยมาก 4-5
ปีที่ผ่านมา เริ่มทำความเข้าในตรงกัน เริ่มด้วยเป้าหมาย
คืออะไร สภาอุตสาหกรรมต้องการอะไรบ้างทีต่ อ้ งการมา
คิดใหญ่ด้วยกัน เช่น ยางพารา อ้อย น้ำตาล ปาล์มน้ำมัน
นี่คือสิ่งที่อุตสาหกรรมบอกได้ หรือมีกระทั้งพวกเราใน
ฐานะทีอ่ ยูใ่ นแวดวงวิชาการ จะพบว่ามีความก้าวหน้าเชิง
วิชาการด้านไหนที่เราจะโฟกัสได้ เหมือนกันครับ แต่มัน
ไม่ง่าย เพราะหนึ่ง นักวิจัยเราอยู่กระจัดกระจาย อันที่
สองหน่วยงานให้ทุนก็กระจัดกระจาย อันที่สามเวลาเรา
มองภาพของงานวิจัยมักจะมองว่า วิจัยชิ้นไหนดีไม่ดี ไม่
ให้เราดูจาก variality ของโครงการวิจยั ให้ดจู ากภาพรวม
เราได้เรียนรู้จาก สกว. เราต้องไปวิเคราะห์จริงๆ ว่าเรา
ต้องการอะไร แล้วขณะนี้อยู่ถึงไหนบ้าง
ในเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เราทำงานโดยมีส่วนร่วมให้
นักวิจัยเข้าไปนั่งในใจนักอุตสาหกรรม คิดถึง R&D นะ
ดร.ชโย บอกคิดถึงอยู่แล้ว แต่คิดถึง R&D ที่พร้อมใช้
และพร้อมจะซื้อ และเมื่อพร้อมจะซื้อถ้าของไทยไม่มีก็
ซื้อจากต่างประเทศ แต่ถ้ามองใหม่ว่า ถ้าจะหา R&D
ที่พร้อมจะซื้อ แต่ใช้เวลาหน่อย มาช่วยกันพัฒนา วันนี้
จะยืนยัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้ คือว่า วช. ได้
ร่ ว มกั บ องค์ ทั้ ง หลายในเรื่ อ งการจั ด สรรเงิ น วิ จั ย นั้ น
เรากำหนดเป็นงานวิจยั มุง่ เป้า ทีต่ อบสนองต่อการใช้ของ
ผูใ้ ช้ประโยชน์ แน่นอนส่วนหนึง่ คือ อุตสาหกรรม ส่วนหนึง่
ชุ ม ชน แต่ อุ ต สาหกรรมต้ อ งเข้ า มาช่ ว ยคิ ด เราก็ จั ด
กระบวนการ นักวิจยั ทำแล้วได้อะไร แต่เหมือนกัน สมมติ
เรามีทุนวิจัยแล้วตอบสนองภาคอุตสาหกรรม ผมถาม
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คำถาม อาจารย์สามารถนำไปใช้ในความก้าวหน้าเชิง
วิชาชีพอะไรไหม ไม่มี publication ไม่มี paper อาจารย์
ก็จะไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่ใช่เส้นทางความก้าวหน้า ในเวลา
ที่เราฝึกการวิจัย เราฝึกจากกระบวนการของการศึกษา
อยู่ในห้องแล็ป ในสิ่งที่ วช. กับบรรดาเครือข่ายองค์กร
งานวิจัยทำ เราพยายามสร้าง ecosystem ให้เหมาะ ให้
อาจารย์ทำวิจัยได้ เรามีโจทย์มาจากอุตสาหกรรม ใครก็
ตามทีต่ อ้ งการทำงานวิจยั ต้องดูโจทย์นี้ มาแล้วยังไม่พร้อม
เราก็มีส่วนที่ support ในส่วนนั้น เราก็มองภาพว่าตัว
อาจารย์เองมีภาระอยู่มากมาย จะมีทางอย่างไรที่จะใช้
กำลังของบัณฑิตศึกษาก็เกิดกระบวนการที่มีการพัฒนา
บัณฑิตศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมเกิดขึ้นแล้ว แม้ว่าพวกนี้
อนาคตข้างหน้าเขาน่าจะมีอาชีพภาคอุตสาหกรรม
กลับมาต่อเรือ่ งอาจารย์มหาวิทยาลัยเองต้องยอม
รับว่างานวิจัยอันนี้เกิดประโยชน์ เพราฉะนั้น การจะมอง
ภาพ publication อาจไม่ได้ แต่ก็ขัดกับความเจริญก้าว
หน้าของมหาวิทยาลัยอยู่ มหาวิทยาลัย ก็ต้องมองว่า
เขาวัดเรื่องของ publication แต่ตอนหลังเมื่อเรามีการ
กระตุ้นเรื่อยๆ บอกว่า สกว. ต้องมีการมองเห็นภาพ
ของการวิ จั ย รวมทั้ ง ขณะนี้ ก ารมี World Ranging
นอกเหนื อ จาก publication แล้ ว ตอนนี้ จ ะเริ่ ม เห็ น
Reputation คือการยอมรับของมหาวิทยาลัยที่มีส่วน
ช่วยในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของชุมชน รวมถึง
อุตสาหกรรมด้วย แต่เป็น part ส่วนเล็กมาก เมื่อเป็น
เช่นนี้แล้ว ก็ต้องถามกลับไป ถามว่านักวิจัย ท่านพร้อมที่
จะลงมาทำงานเชิงนี้ไหม เรามีโจทย์อุตสาหกรรมให้
เรามีทุนให้ เรามีผู้ทำหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม คอยกำกับ
ต้องบอกว่าอย่าเขินกับการเป็นอาจารย์ใหญ่โต แต่เรา
เคยทำแต่งานเชิงวิชาการ เมื่อเรามาทำงานเชิงพาณิชย์
เชิงอุตสาหกรรม บางครั้งต้องการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
ส่วนนี้คือส่วนที่เราทำ ecosystem ให้เห็นขึ้น
สิ่ ง ที่ ดร.ชโย พู ด อี ก อย่ า งคื อ มี ช่ อ งทาง
ประชาสั ม พั น ธ์ แต่ ก่ อ นถึ ง ช่ อ งทางประชาสั ม พั น ธ์
เราต้องรวมงานให้ได้ก่อน ยกตัวอย่างเช่น ดร.ชโย อยู่ใน
เรื่องอุตสาหกรรมยาง ถ้าท่านถามว่ามีงานวิจัยเกี่ยวกับ
ยางบ้าง ถ้าบอกให้ท่านไปหาเอง ท่านสามารถมาหาได้ที่
วช. ทีใ่ ห้ทนุ การวิจยั หรือทุนงบประมาณแผ่นดิน ท่านไปที่
สกว. ก็มีระดับหนึ่ง คำถามคือ ท่านต้องไปหาทั้งหมด

“ก็ต้องถามกลับไป ถามว่านักวิจัย
ท่ า นพร้ อ มที่ จ ะลงมาทำงานเชิ ง นี้ ไ หม
เรามีโจทย์อุตสาหกรรมให้ เรามีทุนให้
เรามีผู้ทำหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม คอย
กำกับ ต้องบอกว่าอย่าเขินกับการเป็น
อาจารย์ใหญ่โต แต่เราเคยทำแต่งานเชิง
วิชาการ เมื่อเรามาทำงานเชิงพาณิชย์
เชิงอุตสาหกรรม บางครั้งต้องการเรียน
รู้เพิ่มมากขึ้น”

พบว่า ภาครัฐบาลไม่เคยสนใจในเรื่องยางพาราในเรื่อง
การวิจัย พอราคายางดี ผู้ประกอบการก็ส่งออก แต่วันนี้
พอราคายางตก ผลผลิตเพิ่มขึ้น ส่งออกไม่ได้ มาหาทาง
ใช้ในประเทศ ทีนี้ปัญหาเกิด สภาอุตสาหกรรมต้องทำ
อย่างไร วช. ต้องทำอย่างไร นักวิจัยต้องทำอะไร เพื่อมา
วิจยั เพือ่ มาใช้ในประเทศ ผมได้ขา่ วว่ามีการลงนาม MOU
ระหว่าง มอ.ปัตตานี กลุ่มนักวิชาการ สภาอุตสาหกรรม
ขับเคลื่อนเรื่องยางพารา ผมดีใจมาก มอ.ปัตตานีเป็น
หัวหอกสำคัญเรือ่ งองค์ความรูต้ รงนี้ อยากจะถามท่านทัง้
3 ว่า นโยบายรัฐบาลชุดนี้ที่มุ่งเน้นเอายางมาแปรรูปและ
ใช้ในประเทศ สภาอุตสาหกรรมพร้อมไหม ในการดำเนิน
การตรงนี้ ซึ่งมีผู้ประกอบการอยู่ในเครือข่ายมากมาย
ในส่วนของ วช. เรื่องทุนพร้อมไหม ในการขับเคลื่อนตาม
นโยบายที่สำคัญ นักวิจัยโดยเฉพาะอาจารย์สุกรีถือเป็น
ตั ว แทน มอ.ปั ต ตานี เรื่ อ งองค์ ค วามรู้ ใ นเรื่ อ งของ
อุตสาหกรรมไทย ในเรื่องยางก็จะได้มีทางสว่าง ไม่ต้อง
ไปพึ่งส่งออกอย่างเดียว

แล้วมาทำจิ๊กซอ สามารถติดต่อกันหรือไม่ ก็ยังไม่มี ขณะ
นี้เราจึงให้การวิจัยมุ่งเป้าเพื่อการวิจัยเข้มแข็ง ให้มีการ
วิจัยที่สามารถตอบโจทย์ได้ ช่วงที่จะจัดงานวิจัยส่วน
ภูมิภาคที่ มอ. ก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะ check stock
งานวิจัย เป็นการระดมพลคนวิจัยยางพารา ไม่ใช่เฉพาะ
ในมหาวิทยาลัย จริงๆ แล้วนักวิจัยยางพาราในกระทรวง
เกษตรฯ ก็ มี ในอี ก หลายภาคส่ ว นที่ มี อ ยู่ เอามา
ประชาสัมพันธ์ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่บ้าง เราจะได้รู้ว่า รศ.ดร.สุกรี :
อั น นี้ ร วมกั น แล้ ว ทำอั น นี้ ไ ด้ ผมคิ ด ว่ า เป็ น การสร้ า ง
ก่ อ นที่ ผ มจะตอบคำถามของท่ า น ขออนุ ญ าต
บรรยากาศให้มคี นทำวิจยั เพือ่ อุตสาหกรรมมากขึน้ ตอนนี้ ตอบคำถามที่ 1 เพราะว่าเราก็ได้นำเรื่องของยางพารา
เราคิดว่านักวิจัยเราพร้อมพอสมควรที่จะรับการท้าทาย มาแสดงในงานนี้ด้วย อยากจะให้ทางสภาอุตสาหกรรม
ก่อนครับ
รศ.ดร.สุกรี :
พวกเรานักวิจัยพร้อมที่จะไปทำงานตามแนวทาง ดร.ชโย :
นี้หรือไม่ ก่อนที่จะให้วิทยากรพูดต่อ ผมอยากให้พวกเรา
ถ้าจะพูดถึงเรือ่ งยางพาราทัง้ ระบบ ต้องปูพนื้ ทีม่ า
ที่เป็นผู้ร่วมเสวนาในห้องนี้ หลายท่านเป็นนักวิจัยที่มี ทีไ่ ป แล้วท่านก็จะสามารถตัดสินใจได้วา่ ประเทศไทยอยู่
ประสบการณ์สูง บางท่านเป็นนักวิจัยใหม่ ท่านอาจจะ ตรงไหน คือยางพาราในประเทศไทย ต้องพูดว่าในทาง
ตอบคำถามในประเด็นที่พวกเราทำ เป็นนักวิจัยพร้อมที่ ภาคเกษตรมีการดำเนินการที่ค่อนข้างดีมากโดยเฉพาะ
จะเข้าไปทำงานในแนวนี้หรือไม่ กับภาคอุตสาหกรรม ถ้าไปเปรียบเทียบกับประเทศที่เป็นคู่แข่งเรา ที่สำคัญคือ
ชุมชน สังคม หรือท่านอาจจะมีคำถาม ทั้งสื่อมวลชน อินโดนีเซีย เพราะว่าตอนนี้พื้นที่การปลูกยางของไทย
นักวิจยั ถ้ามีคำถามเราพอมีเวลาอีก 15 นาที ทีจ่ ะอยูด่ ว้ ย และอินโดนีเซียมีประมาณเท่าๆ กัน แต่ผลผลิตโดยวัดจาก
กันก่อนที่จะให้ท่านพูดประเด็นที่ค้าง ขอเรียนเชิญครับ การส่งออกน้ำยาง ยางแท่ง ยางแผ่น โดยรวมแล้วออกมา
เท่ากันพอดี แสดงว่าเราเก่งกว่าเขาสองเท่าตัวนะครับ
คำถาม :
พื้นที่เท่ากันเราผลิตได้มากว่าเขาสองเท่า คำตอบมัน
ผมขอถามทั้ง 3 ท่านเลย คือต้องบอกว่า ตั้งแต่ ชัดเจนว่าภาคเกษตรสามารถทำได้มีประสิทธิภาพสูง ซึ่ง
ทำข่าวและติดตามเรื่องวิกฤติราคายางพาราที่เริ่มตกต่ำ ไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญ เพราะสภาพภูมิอากาศก็ใกล้
และพูดกันเยอะ ในฐานะที่ผมติดตามเรื่องนี้มาตลอด เคียงกัน วิธีการปลูกก็คล้ายกัน เป็นการปลูกแบบไม่ได้มี
องค์ความรู้จาก
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“แต่เรามักจะลืมเรือ่ งทางเศรษฐศาสตร์คอื คุม
้ ไหม สมมติวา่ ราคาถนนแบบ
ธรรมดา ราคา 100 บาทใช้ได้ 1 ปี ถ้าใส่ยางพาราไปแล้วเป็น 130 บาท ควรจะใช้ได้
1.3 ปี แบบนี้เรียกว่า คุ้มทุนเฉยๆ แต่ถ้าใช้ได้ 2 ปี อันนี้แหละมีความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ นักวิจยั ก็ควรต้องดูโจทย์ทางนีด้ ว้ ย ถ้าตอบโจทย์ทางเศรษฐศาสตร์
ได้ ท่านไม่ตอ้ งกังวลเลยครับ เขาจะจับแล้วไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ทน
ั ที เพราะฉะนัน
้
การวิจย
ั ต้องมุง่ เน้นทางเทคนิคและตอบโจทย์ ด้านต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ควบคู่
กันไปด้วย”
เทคโนโลยีอะไรที่มีข้อแตกต่างมากมาย แต่สิ่งที่ประเทศ
ไทยทำถูกในด้านนโยบายตัง้ แต่แรกคือ ไปพัฒนาพันธุย์ าง
ให้มีประสิทธิภาพสูงกว่า ซึ่งอินโดนีเซียไม่มีข้อนี้ การ
สงเคราะห์การตัดใหม่มเี งินสงเคราะห์ให้ มีนยั สำคัญมาก
ถ้าเกิดไม่มีเงินสงเคราะห์ เวลายางอายุน้อยลง เกษตรกร
ส่วนใหญ่จะไม่ตดั ถ้าไม่มเี งินสงเคราะห์เข้ามาช่วย เพราะ
ว่าถ้าโค่นยางทิ้ง กว่าจะได้เงินรอบต่อไปต้องรอนานเจ็ด
ปี ใครจะกล้าตัด อาจจะไปปลูกที่ใหม่ เป็นการผลิตที่
ถดถอยไปเรื่อยๆ อันนี้คือภาพของอินโดนีเซียนะตอนนี้
เลย เพราะเขาไม่มีระบบแบบ สกย. เหมือนบ้านเรา
ในลักษณะตัดแล้วปลูกทดแทน ยางเขาอายุ 10, 20 ปี
เรื่องธรรมดา นี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมเขามีพื้นที่มาก
กว่าเราสองเท่า แต่เขาผลิตยางได้เท่าเรา
พอเรามีปริมาณยางที่ผลิตได้มาก ทั้งโลกเราผลิต
ได้ 12 ล้านตัน ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่สามารถ
ผลิตได้ 4 ล้านตันแล้ว อินโดนีเซียก็ใกล้เคียง มาเลเซีย
แค่ประมาณล้านตัน ปริมาณเยอะขนาดนี้มันไม่มีทางใช้
หมดหรอกครับ แม้กระทั่งประเทศที่ใช้มากทีสุดตอนนี้
คือประเทศจีน ยังใช้ทั้งประเทศแค่ 3 ล้านตัน แสดงว่า
ประเทศไทยสามารถผลิตยางมากเพียงพอ แต่ประเทศไทย
มีประชากรแค่ 70 ล้านคน การอุปโภค บริโภคก็แค่ 70
ล้านคน นีย่ งั โชคดีเรามีการส่งออกทีเ่ กินครึง่ ของการผลิต
ในประเทศไทย น่าจะประมาณ 70% ของผลผลิตใน
ประเทศไทย เราส่งออกนะครับ เราใช้เองแค่ 30% ถ้า
ไม่มีส่งออก การแปรรูปยิ่งน้อยกว่านี้อีก เพราะฉะนั้น
มันเป็นความโชคร้ายบนความโชคดี คือ ยังดีเรามีของ
ถามว่ า จะแปรรู ป อย่ า งไรให้ ใช้ ใ ห้ ห มด ในระบบของ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม การค้าจะมีความสมดุลของมัน
ในเรือ่ งของอุปสงค์อปุ ทาน ดีมาน ซับพราย ทีเ่ ราพูดๆ กัน
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ขณะนี้ท่านไม่คิดหรือว่าสิ่งที่ขายได้คือสิ่งที่ผลิตอยู่แล้ว  
ความต้องการของตลาดโลกก็มีจำนวนของการผลิตที่
ตอบโจทย์ ตรงนั้นสมดุลอยู่แล้ว ถ้าเกิดวันนี้ใครเผลอไป
ผลิตของเดิมขายไม่ออก ต้องไปตัดราคา คุณภาพก็ตก  
มันเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ยงั่ ยืนมากๆ การทีจ่ ะไปแปรรูปของเดิมเป็น
การกระทำที่ไม่ค่อยถูกต้อง สิ่งที่ต้องกลับมาดูก็คือการ
แปรรูปทำในสิ่งใหม่ เช่น ถนน หลังคา สิ่งต่างๆ เหล่านี้
ต้องไปมุ่งเน้น
แต่สิ่งหนึ่งที่ทางภาคอุตสาหกรรมดูแล้วคิดอยู่
ตลอดเวลาคื อ เรื่ อ งของความคุ้ ม ค่ า มองในแง่ ข อง
เศรษฐศาสตร์ อย่างเช่น เราบอกว่า เราจะเอายางพารา
มาปูถนน ในทางเทคนิคผมเชื่อว่ามันดีกว่า ทั้งทน ยาง
ก็สึกน้อยลง เกาะถนนดีขึ้น แต่เรามักจะลืมเรื่องทาง
เศรษฐศาสตร์คอื คุม้ ไหม สมมติวา่ ราคาถนนแบบธรรมดา
ราคา 100 บาทใช้ได้ 1 ปี ถ้าใส่ยางพาราไปแล้ว เป็น 130
บาท ควรจะใช้ได้ 1.3 ปี แบบนี้เรียกว่า คุ้มทุนเฉยๆ แต่
ถ้าใช้ได้ 2 ปี อันนี้แหละมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
นักวิจัยก็ควรต้องดูโจทย์ทางนี้ด้วย ถ้าตอบโจทย์ทาง
เศรษฐศาสตร์ได้ ท่านไม่ตอ้ งกังวลเลยครับ เขาจะจับแล้ว
ไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ทันที เพราะฉะนั้นการวิจัยต้อง
“สินค้าที่เราจะทำ ใครจะลงทุน เพราะ
ลงทุนแบบนี้ ต้องลงทุนให้อตุ สาหกรรมนะ
แต่อุตสาหกรรมคงไม่ลงทุนให้กับการทำ
วิจัยแบบนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องเปลี่ยน
ความคิดใหม่ว่า รัฐต้องเห็นภาพว่า นี่คือ
การลงทุนในการพัฒนาประเทศ อย่าไป
คิดว่าเป็นการลงทุนเพื่อเอกชน”

มุ่งเน้นทางเทคนิคและตอบโจทย์ ด้านต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ควบคู่กันไปด้วย

“ก็ต้องเรียนว่า ต้องเอาความรู้เดิม
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี แล้วมาต่อ
ยอด โดยการทำวิจัย ทำเสร็จแล้ว ต้องมี
การพัฒนา ก็กลายเป็นว่า ต้องมีกระบวน
การของ Re-engineering แค่นั้นยัง
ไม่พอ ต้องทำ marketing เพิ่ม”

รศ.ดร.สุกรี :
ถ้าไม่คุยเรื่องยางพาราคงเหมือนมาไม่ถึงภาคใต้
ท่านเลขา วช. ครับ ท่านจะตอบคำถามเกี่ยวกับปัญหา
ยางพาราที่กำลังร้อนๆ อยู่ขณะนี้ว่า ทาง วช มีนโยบาย
มีมาตรการ มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะแก้ปัญหาตามที่มีผู้
เอกชน เพราะเอกชนเมื่อสร้างธุรกิจได้ผลประโยชน์
ตั้งคำถามอย่างไรบ้างครับ
ผลประโยชน์นั้นก็กลับมาที่ภาครัฐ คำถามนักวิจัยที่ทำ  
ต้องทำขึ้นสำเร็จในห้องปฏิบัติการ เช่น การใส่ซิลิการ์ใน
ศ.นพ.สุทธิพร :
จริงๆ แล้วในเชิงการค้าเราก็เห็นด้วยว่า ทุกวันนีท้ ี่ ยางทำให้เพิ่มความแข็งของยางขึ้นได้ ท่านทำได้เท่าไหร่
เราส่งออกธุรกิจยางมูลค่าก็ 4 แสนกว่าล้าน ราคานี้ 50% 1 กิโลกรัม คำถามว่า ถ้าทำ 1 ตัน ใช้กระบวนการแบบเดียว
เกิดจากยางดิบ ซึ่งยางดิบมีประมาณ 70-80% ส่วนอีก กันไหม ตรงนี้คือสิ่งที่ทำการทดสอบ ทำเสร็จเรียบร้อย
50% เกิดจากผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตจากยาง เราก็เห็นแบบเดียว แล้วจะขึน้ รูปได้เหมือนกับเป็นของทีข่ นึ้ รูปอยูแ่ ล้ว มันจะ
กันว่า ทำไมเราจึงไม่แปรรูปยางแล้ว ขายให้ได้มากขึ้น ทำได้จริงไหม มันต้องอาศัยกระบวนการอีก ก็ตอ้ งเรียนว่า
กว่าเปอร์เซ็นที่เราใช้อยู่ คำถามคือว่า เรามีเทคโนโลยีใน ต้องเอาความรู้เดิมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี แล้วมา
การแปรรูปนัน้ ไหม สินค้าทีเ่ ราจะทำ ใครจะลงทุน เพราะ ต่อยอดโดยการทำวิจัย ทำเสร็จแล้วต้องมีการพัฒนา
ลงทุนแบบนีต้ อ้ งลงทุนให้อตุ สาหกรรมนะ แต่อตุ สาหกรรม ก็กลายเป็นว่า ต้องมีกระบวนการของ Re-engineering
คงไม่ลงทุนให้กบั การทำวิจยั แบบนี้ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ คือเราต้อง แค่นนั้ ยังไม่พอ ต้องทำ marketing เพิม่ เช่น ทำยางปูสนาม
เปลีย่ นความคิดใหม่วา่ รัฐต้องเห็นภาพว่า นีค่ อื การลงทุน เด็กเล่น แล้วถ้าโรงเรียนเขาไม่ซื้อจะทำอย่างไร ทุกอย่าง
ในการพัฒนาประเทศ อย่าไปคิดว่าเป็นการลงทุนเพื่อ มันหมุนวนกันหมด
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การที่จะส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมต้องทำ
หลายส่วน ส่วนของพวกเรา เราสร้างระบบสิ่งแวดล้อมที่
ดี ที่ ก ระตุ้ น ให้ ค นมาทำงาน งานนี้ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ
อุตสาหกรรม ต้องเรียนว่าต้องมีมาตรการที่เกื้อกูลกัน
ระหว่ า งหน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อั น ดั บ แรกคื อ
นโยบายของภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม หน่วยที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการงานวิจัย และองค์กรภาครัฐอื่นๆ
การวิจัยและการพัฒนาเป็นเรื่องที่รัฐต้องลงทุน อย่าไป
ขีดวงเฉพาะนักวิชาการ ต้องการความร่วมมือจากภาค
อุ ต สาหกรรมว่ า กระบวนการทางอุ ต สาหกรรมเป็ น
อย่างไร ไม่จบแค่นั้น อุตสาหกรรมทำเสร็จเรียบร้อย
ก่อนทีจ่ ะขายได้ ต้องมีมาตรฐานคุณภาพสินค้า ถามอีกว่า
ถ้าทำเสร็จแล้วคนไทยใช้ได้ไหมครับ ผมมีตัวอย่างใน
วงการของแพทย์เยอะเลยครับ ทำออกมาแล้ว พวกหมอ
ไม่ค่อยไว้ใจ เอาของนอกดีกว่า ในการจะทำตรงนี้ต้อง
ผ่านกระบวนการหลายอย่าง รวมทั้งสิ่งที่อุตสาหกรรม
ต้องเข้ามาร่วมมือ นอกจากบอกโจทย์วิจัยก็ช่วยดูเรื่อง
ของกระบวนการ การชี้ตลาด แล้วก็ภาคการส่งเสริม
ขอสรุปอีกนิดเดียว ถ้าดูจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมแห่งชาติ ประเทศไทยเราก้าวไปสู่ประเทศที่มีราย
ได้ดี เพราะแผนพัฒนาที่ 7 และ 8 ที่กระตุ้นส่งเสริมให้มี
การลงทุนเรื่องอุตสาหกรรมในประเทศไทยมากขึ้น แต่
ตอนนั้นอาศัยหลักที่ว่าเราเองพัฒนาเทคโนโลยีไม่ได้ เรา
เชิญชวนประเทศไหนที่อยากมาลงทุนเปิดพื้นที่ให้หมด
ทุกอย่างให้หมด แต่เราขาดการวางแผนว่า เมื่อเราจะโต
ขึน้ แล้วต้องมีการถ่ายทอดความรู  ้ แผนพัฒนาที่ 11 บอก
ไว้เลยว่า จะมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยี
พัฒนาประเทศ ตอนนี้นโยบายที่ผมเขียนไว้มากมาย
ออกมาเป็นแผงเลยครับ กระบวนการในเรื่องของการให้
ทุนสนับสนุนที่ทำ ไม่ใช่แค่ให้เขาลดค่าใช้จ่ายอย่างเดียว
แต่ถ้าทุนวิจัยภาครัฐก็ให้ได้ แต่อย่างไรก็ตามเวลาเราให้
ทุนกับเอกชนได้นนั้ เราก็จะมีความเสีย่ งทีว่ า่ ทำไมเราเอือ้
ประโยชน์ให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เราเคยถามสภา
อุตสาหกรรมไปว่า ขอโจทย์ที่เป็นโจทย์รวมได้ไหม เรา
ไม่เคยได้รับคำตอบนะครับ สุดท้าย คปช.ต้องบอกไป
ว่าไม่เป็นไร มาบริษัทเดียวก็ให้ เพราะว่าถ้ามาพร้อมกัน
ไม่ได้ ตอนนี้เราทำแล้ว ถูกตั้งคำถาม ยกตัวอย่างเช่น
ตอนนี้เราทุ่มเงินไปให้วิจัยเรื่อง เครื่องปรับอากาศ มีสอง
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บริษัทเข้ามาให้โจทย์อย่างเดียว ไม่ได้ให้เงินแล้วก็พัฒนา
ผมจึงเรียนว่าทั้งหมด ต้องดำเนินการพร้อมๆ กันหลายๆ
ด้านที่จะทำให้ระบบนี้เกิดขึ้นได้แล้ว ไม่แยกระหว่าง
อุตสาหกรรม ไม่แยกระหว่างมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกัน
ในฝ่ายของเราก็ต้องมองว่างานวิจัยที่ให้ประโยชน์กับ
อุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นระดับไหน เราต้องมองการ
ปรับเปลี่ยนที่จะตีค่า เพราะถ้าเราอยากได้แต่ความรู้ใหม่
เราก็จะได้แต่ปริญญาเอกที่ออกมาเป็นอาจารย์
รศ.ดร.สุกรี :
ผมต้องตอบใช่ไหมครับ ในส่วนของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ขออนุญาตตอบบางส่วน ที่พอทราบเรา
มีความพยายามหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น เนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยภาคใต้ ซึ่งมี
ทรัพยากรที่สำคัญไม่กี่ตัว ยางพารา ประมง ปาล์มน้ำมัน
การท่องเทีย่ ว ในส่วนของยางพารา การสอนเรือ่ งยางพารา
ต้องบอกว่าที่ ม.อ. อาจารย์ วราภรณ์ (ขจรไชยากุล) เป็น
ผู้บุกเบิกการสอนวิชาเคมียาง ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นับแต่นั้นเราก็ผลิตคนออก
ไปป้ อ นบุ ค ลากรให้ กั บ โรงงานอุ ต สาหกรรมเป็ น หลั ก
ป้อนไปเรื่อยๆ จน 30 ปีผ่านไป เราก็มาดูผลผลิต ปรากฏ
ว่ามันมีปัญหายาง เราก็วิจัยไป ได้รางวัลมามากมาย ใน
ขณะเดี ย วกั น อุ ต สาหกรรมก็ บ่ น มาว่ า มั น เข้ า ถึ ง
มหาวิทยาลัยไม่ได้ จึงได้ไปรวบรวมกลุ่มศิษย์เก่า บังเอิญ
กลุม่ ศิษย์เก่าอยูใ่ นภาคอุตสาหกรรมด้วย คิดว่าวันนีค้ นที่
มีความรูเ้ รือ่ งยาง ควรจะกลับมาช่วยกัน โดยเฉพาะภาคใต้
ไปนั่งคุยกับศิษย์เก่า ก็เลยเป็นที่มาว่า ทางมหาวิทยาลัย
ต้องมานั่งคุยกับทางอุตสาหกรรมว่า เราจะทำอะไรด้วย
กันได้ สิ่งที่ระหว่างมหาวิทยาลัยกับอุตสาหกรรมคุยกัน
ไม่พอ เราเลยต้องไปชวนกรมวิชาการเกษตร ซึ่งดูแล
เรื่องนี้อยู่ด้วย ตกลงว่าจะทำงานด้วยกัน
โจทย์ที่เราตั้งคือ เรานึกถึงกระทรวงอุตสาหกรรม
เลย ไปค้นดูคนที่ดูแลเรื่องยางในกระทรวงอุตสาหกรรม
ไม่ถึงครึ่งคน ไปดูกระทรวงเกษตรฯ พบว่าผลิตเป็นผลิต
ภัณฑ์ยางน้อยมาก โจทย์ของเราคือว่าถ้าเราคุมการผลิต
ต้นน้ำไม่ได้ มันไม่มีทางไปกิโลกรัมละ 120 บาท เหมือน
ในอดีต ลองไปดูว่าในโลกนี้เขาใช้ยางกันอย่างไรบ้าง
เราเอายางเข้ามาเท่าไหร่ ปรากฏว่าเราเอายางที่เป็น

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เข้ า มาเยอะ ผลิ ต จากนอกเข้ า มาเมื อ งไทย
มันมีผลิตภัณฑ์ทคี่ ดิ จากห้อง lab หลายตัวทีจ่ ะออกไปได้
พอไปดูขอ้ มูลการตลาด ไปถามสภาอุตสาหกรรมว่ามีไหม
ข้อมูลพวกนี้  ไม่มีครับ ประเทศไทยผลิตได้ไม่ต้องนำเข้า
ถ้าไม่มีนักวิทยาศาสตร์ เราก็จะผลิตคนตามความต้อง
การของเขา เพราะถ้าคนเก่งอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม
เขาจะสามารถสร้างงานได้เองให้ Link กับทางภาควิชาการ
ได้ดีขึ้น เป็นที่มาของการลงนามร่วมกัน 3 ฝ่าย ในวันที่
3 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งต้องทำที่ กทม. ท่านอาจารย์รพี
สาคริก ฝากไว้ว่า คิดเหอะก่อนที่ชาวสวนยางจะตาย
ช่วยกันคิดเหอะ สมมติว่าทางมหาวิทยาลัยคุยกับสภา
อุตสาหกรรมแล้ว เรานัดกันไปหลายคน พร้อมทีจ่ ะไปทำ
งานกับสภาอุตสาหกรรม สมมติเขายกผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ขึ้นมา ทางสภาอุตสาหกรรมก็มองว่ามันไหวหรือเปล่า
ทางมหาวิทยาลัยก็ไม่รู้จะไปเอาเงินที่ไหน อย่างนี้ วช.
คุยได้ไหมครับ
ศ.นพ.สุทธิพร :
ผมคิดว่าเราได้พัฒนามากขึ้นกว่านั้น คือเริ่มได้
อาจารย์วราภรณ์ ขจรไชยากุล มาช่วยเราจัด ส่วนทุนวิจยั
มุง่ เป้า เราก็บอกการวิจยั ในแต่ละกลุม่ ว่า ต้องการพันธุน์ นั้
การแปรรูปอะไรต่างๆ ทั้งหลาย การพัฒนาคุณภาพของ
ยาง หลังจากที่ทำไปสักพักเราก็พบว่ามีหลายกลุ่มที่มี
ความเข้มแข็ง ความสามารถเชิงวิชาการ แต่เราก็พบว่า
ยังน้อยอยู่มาก ปีแรกอาจารย์วราภรณ์มาบอกว่าทุนวิจัย
เหลือ เพราะหาคนวิจัยไม่ได้ ตอนนี้เราก็พบว่า เวลาเขา
มารับทุนวิจัยก็จะพบความเข้มแข็งของกลุ่มวิจัยหลายๆ
กลุ่ม ขณะนี้เราเห็นภาพว่ามีอยู่ 7 มหาวิทยาลัย ซึ่งมา
ร่วมมือกันที่จะมาทำงานวิจัยเรื่องยาง เราก็เลยบอกว่า
ในฐานะที่เป็นกลุ่มสนับสนุนให้เกิดการสร้างงาน เราคิด
เรื่องใหญ่ๆ ทำเรื่องใหญ่ๆ และให้ทุนเป็นก้อนใหญ่ๆ
ไปเลย แล้วดูที่เป้าหมาย แต่ขณะเดียวกันเราไม่ได้ส่งเงิน
ไปให้แล้ว แต่ไปคอยตรวจสอบ พูดง่ายๆ ว่า ฝ่ายที่ไป
จัดการทุนวิจัย เช่น วช.  ฝ่ายบริหารจัดการ เช่น สกว.
ก็ลงไปมีความสัมพันธ์กบั นักวิจยั ระหว่างนัน้ ไม่ได้ไปทาง
ฝ่ายวิชาการก่อน ไปอุตสาหกรรมให้อุตสาหกรรมเข้ามา
เลย เท่ากับว่าเดินมาครึ่งทางไปด้วยกัน กฎระเบียบที่ติด
ขัดขณะนี้เรายื่นเรื่อง ครม.ไปแล้ว คือเรื่องหน่วยงานให้

ทุนไม่ถือครองทรัพย์สินทางปัญญา ยกให้ผู้วิจัยเป็นผู้ถือ
ครองทำให้สามารถเจรจา เพื่อที่ตกลงหาความร่วมมือ
ง่ายขึ้น เราห่วงอย่างเดียว เมื่อส่งให้มหาวิทยาลัยไปแล้ว
มหาวิทยาลัยอย่าไปต่อรองเรื่องผลประโยชน์ แม้กระทั่ง
เอกชนที่มีศักยภาพมาขอทุนวิจัย ท่านก็เป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินทางปัญญาได้เลยนะครับ
นีค่ อื สิง่ ทีเ่ ราทำไว้ กระบวนการเรือ่ งมาตรฐานดีขนึ้
กว่าเดิม ขณะนี้ถ้ากลุ่มวิจัยรวมตัวกันเป็นคลาสเตอร์เรา
ก็พร้อมให้ทุนวิจัยเป็นกลุ่มเข้าไป เรายังให้ทุนวิจัยแบบ
แพ็คเก็จ ให้ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาควบคู่ไปด้วย กลุ่มวิจัย
ก็จะได้ทั้งเงินทุน โจทย์วิจัย บริหารจัดการภายในกันเอง
มีเงินสนับสนุนบัณฑิตศึกษาด้วย ผมคิดว่ากระบวนการ
ตรงนีค้ อื สิง่ ทีเ่ ราทำได้  ขัน้ ตอนต่อไปคือตัว D (Development) วช. กับ 6ส. ตกลงกันว่าในการทำวิจัยขั้นพัฒนา
ซึ่งอาจจะต้องลงทุนสิ่งที่เป็น pilot plan ได้เสนอให้
รัฐบาลตัดสินใจว่ารัฐบาลจะเป็นคนให้ทุน พอเข้าเรื่อง
ของการทำ marketing, manufacturing จะมองเห็น
เรื่องของการทำนวัตกรรม เช่น สวทช. อาจจะต้องมีการ
ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุน สิง่ ทีต่ อ้ งขออุตสาหกรรมเข้า
มาคือว่าระหว่างอุตสาหกรรมยังพึง่ พาต่างประเทศขอให้
หันกลับมาแบ่งปันบางส่วน เพื่อเตรียมการที่จะร่วมมือ
กับภาครัฐ
รศ.ดร.สุกรี :
ด้วยข้อจำกัดของเวลา อย่างไรก็แล้วแต่ ผมมี
ความหวังกับประเทศไทย มีความหวังกับอนาคตของการ
ที่ประเทศจะขยับ โดยเอาวิจัยเป็นหัวจักรนำพาประเทศ
ไปสู่อนาคต พร้อมจะสู้ยืนหยัดไปกับนานาอารยประเทศ
อย่างไรก็แล้วแต่ในเวลา 1 ชั่วโมงครึ่งที่เราได้ทำให้ทราบ
ว่า สภาอุตสาหกรรมเป็นยังไง มีบทบาทหน้าที่อย่างไร
ความคาดหวังของสภาอุตสาหกรรมที่มีต่อนักวิจัยเป็น
อย่างไร ทาง วช. เองเราก็ได้ทราบถึงความเป็นมาเป็นไป
ของหน่วยงาน แนวนโยบาย วิธีคิด สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น
ในอนาคต วันนีเ้ วลาสัน้ ๆ แต่ถอื ว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบ
มากทีเดียว ขอให้ทุกท่านปรบมือขอบคุณวิทยากรทั้ง 2
ท่านอีกครั้งครับ
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การสร้าง

นวัตกรรมในองค์กร

วิทยากร : คุณไพรวัลย์ ไทยนิยม

ผู้จัดการกลุ่มศูนย์นวัตกรรมธุรกิจ CP ALL
พิธีกรชาย : นายศิวรุฒิ ธรรมรงค์
พิธีกรหญิง : นางสาวพรสวรรค์ จิโนวัฒน์

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีที 3
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ปีที 4

พิธีกรชาย :
ในช่วงต่อไปจะเป็นสิ่งที่หลายๆ ท่านไม่เคยได้ฟัง
ได้เห็นกันมาก่อน กับสิ่งที่เรียกว่าการสร้างนวัตกรรมใน
องค์ ก ร ถื อ ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ ค่ อ นข้ า งจะแปลกใหม่ น ะครั บ
แต่ว่าหลายๆ หน่วยงานหลายๆ ส่วนก็มีการที่จะสร้าง
นวัตกรรมในองค์กรกันมาบ้างแล้ว เพื่อเป็นการกระตุ้น
เพิ่มผลผลิต เพื่อคิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพื่อที่จะนำมาช่วยใน
การทำงานภายในองค์กรนัน่ เอง  สำหรับกิจกรรมในวันนี้
ช่วงเช้าก็จะเป็นการบรรยาย แล้วก็จะมีในช่วงบ่ายเป็น
กิจกรรมที่น่าสนใจมากๆ

พิธีกรชาย :
จากประวัติของท่านนะครับ บอกได้เลยว่าไม่
ธรรมดานะครับ ใครที่ได้รับฟังรับชมในวันนี้ก็ไม่พลาด
แน่นอนนะครับ คุณไพรวัลย์ ไทยนิยม มีความชำนาญ
พิเศษในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตองค์กร การจัดการ
นวัตกรรมองค์กร และการบริหารโครงการและเครือข่าย
นวัตกรรมองค์กรครับ  โดยเป็นผูท้ รี่ บั ผิดชอบในโครงการ
ต่างๆ มากมายหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการขับ
เคลือ่ นนวัตกรรมสำหรับประเทศ โดยการสร้างความร่วม
มื อ และส่ ง เสริ ม ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารนำผลผลิ ต งานวิ จั ย
หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์นั่นเอง
พิธีกรหญิง :
โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรม Seven Elevation
สำหรับในช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายในหัวข้อ Award เพือ่ ยกย่องเชิดชูนกั วิจยั และผูป้ ระกอบการธุรกิจ
การสร้างนวัตกรรมในองค์กร ซึง่ ผูท้ จี่ ะ มาบรรยายวันนีค้ อื SME ที่นำสินค้าไปลองตลาดในกลุ่มบริษัท CP ALL แล้ว
คุณไพรวัลย์ ไทยนิยม ค่ะ ท่านเป็นผู้จัดการกลุ่มศูนย์ ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ ยังให้คำปรึกษากับนักวิจยั
นวัตกรรมธุรกิจ CP ALL ค่ะ
และผู้ประกอบการ SME ที่จะนำสินค้าไปทดลองตลาด
ในกลุ่มบริษัท CP ALL ด้วย ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง
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ผู้จัดการแผนกศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจ CP ALL บริษัท
CP ALLจำกัด (มหาชน) โอกาสนีข้ อเรียนเชิญคุณไพรวัลย์
ไทยนิยม ผู้จัดการแผนก ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจ CP
ALL กั บ การบรรยายในหัวข้อการสร้างนวัตกรรมใน
องค์กรครับ ขอเรียนเชิญครับ
คุณไพรวัลย์ ไทยนิยม :
สวัสดีครับ ขอบคุณมากครับสำหรับเสียงปรบมือ
อันดังกระหึ่มห้องประชุม วันนี้ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งเลย
นะครับ คิดว่าผมเป็นรายเดียวนะครับที่เป็นภาคเอกชน
ที่เปิดงานมาเมื่อเช้าเป็นหน่วยงานภาคราชการ และ
หน่วยงานวิจัยต่างๆ วันนี้ผมเตรียมเนื้อหาที่จะมาเล่าสู่
กันฟังว่า ภาคเอกชนในการที่จะช่วยเหลือให้งานวิจัย
จากหิ้งไปสู่ห้างต้องทำยังไง หรือโมเดลทางด้านการต่อ
ยอดทางการตลาดต่างๆ ก็ขอเชิญชวนเลยครับ ไม่ว่าจะ
เป็นนักวิจยั เอง หรือว่าทีมทีอ่ ยูใ่ นส่วนของหน่วยบ่มเพาะ
ของอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับ วันนีเ้ นือ้ หาเตรียมมาให้
ค่อนข้างเยอะ แล้วก็มีกรณีศึกษาที่เป็น case ที่ประสบ
ความสำเร็จ ตรงนี้มีใครเป็นกลุ่มนักศึกษาไหมครับ มีใคร
ที่เป็นนักวิจัยไหมครับ ยกมือหน่อยครับ มีนักวิจัยอยู่
นะครับ มีผปู้ ระกอบการไหมครับ คิดว่าคงจะมีอยูน่ ะครับ
วันนี้ที่ผมนำมาเล่าสู่กันฟัง จะมีโมเดลให้เอางานวิจัย
ไปสูต่ ลาดก็ได้ หรือจากนักศึกษา จบมาแล้วเป็นผูป้ ระกอบ
การ มีสินค้านวัตกรรม ยอดขายปีแรก 50 ล้าน พอเข้า
ร่วมโครงการกับเรา ปีถดั ไปยอดขาย 200 ล้านก็มนี ะครับ
ถามว่าวิธกี ารจะต้องทำยังไงในการจะ ทำให้สนิ ค้าเหล่านี้
ไม่ว่าจะเป็นวิจัยเองหรือว่านวัตกรรม ให้ประสบความ
สำเร็จในช่องทางการตลาด มีโมเดลมาแลกเปลี่ยนกัน
หลายๆ ครั้งที่ผมไปบรรยายในหลายๆ ที่เวลาไป
เจอกันคุยกันในเรื่องของตัวสินค้า คำถามแรกที่จะตอบ
ผมไม่ได้คอื สินค้าของคุณมีจดุ เด่นอะไร ขายทีไ่ หน ลูกค้า
เป็นใคร ไม่มีใครตอบถูกเลยนะครับ รู้แต่ว่าอาจารย์ครับ
อยากเข้ า ไปขายในเซเว่ น ค่ ะ ซึ่ ง ตรงนี้ เ ป็ น จุ ด ที่ ย าก
พอสมควร ถ้าได้เริ่มต้นแล้วยังไม่รู้ว่าตัวสินค้าหรืองาน
วิจยั ของเรา จุดเด่นมันคืออะไร แล้วเป้าหมายในทางทีเ่ รา
จะขายคืออะไรนะครับ งั้นเนื้อหาที่ผมจะเอามาแชร์ใน
วันนี้ โดยภาพรวมๆ คือ มาเล่าก่อนว่าจะต้องตอบคำถาม
ให้ได้ก่อน ว่าตลาดที่จะเอาสินค้าไปขายนี้อยู่ตรงไหน

“คำถามแรกทีจ่ ะตอบผมไม่ได้คอื สินค้า
ของคุณมีจด
ุ เด่นอะไร ขายทีไ่ หน ลูกค้าเป็น
ใคร ไม่มีใครตอบถูกเลยนะครับ รู้แต่ว่า
อาจารย์ครับ อยากเข้าไปขายในเซเว่นค่ะ
ซึ่ ง ตรงนี้ เ ป็ น จุ ด ที่ ย ากพอสมควร ถ้ า ได้
เริ่มต้นแล้วยังไม่รู้ว่าตัวสินค้าหรืองานวิจัย
ของเราจุดเด่นมันคืออะไร แล้วเป้าหมายใน
ทางที่เราจะขายคืออะไรนะครับ”
กลุ่มลูกค้ามีอะไรบ้าง พอเรียนรู้ตรงนี้จบแล้วก็จะเล่าสู่
กันฟังว่า วิธีการจะต้องทำอย่างไรนะครับ เรามี Case ที่
ประสบความสำเร็จที่เป็นสินค้านวัตกรรมมากมาย เดี๋ยว
จะเล่าให้ฟังนะครับ
CP ALL ก็ถือว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่ เป็น
ช่องทางการจัดจำหน่าย ให้เอางานวิจัยของทุกท่ า น
เอาสินค้าของผู้ประกอบการ SME เข้าไปสู่การทดลอง
ตลาด ตลาดใหญ่ขนาดไหนดูจากจำนวนสาขาของ 7-11
ทุกท่านก็พอจะทราบว่ามันก็มีจำนวนมากอยู่แล้ว ก็เลย
ล้อไปถึงวิสัยทัศน์ขององค์กร ก็คือให้ความสะดวกกับทุก
ชุมชน เซเว่นก็จะกระจายอยู่ทั่วทุกชุมชนอยู่แล้ว ตัวที่
เรามุง่ ทีจ่ ะต่อยอดกับภาคราชการ ก็คอื เรือ่ งของนวัตกรรม
เป็นช่องทางของการที่สรรหาสินค้าและบริการที่เปี่ยม
ด้วยตัวนวัตกรรม แล้วสิ่งที่เราคาดหวังก็คือปรารถนา
รอยยิม้ จากลูกค้าด้วยทีมงานทีม่ คี วามสุข เซเว่นเองจริงๆ
แล้ว โมเดลนี้เป็นของอเมริกา ทางท่านประธานธนินท์
เจียระนนท์ ได้ไปนำ Lisen มา นำมาเปิดทำการตลาด
ในเมืองไทยเมื่อตอนปี 2531 สาขาแรกเปิดที่พัฒพงศ์
กรุงเทพฯ ตอนปี 2532 แต่ตอนนีป้ ดิ ไปแล้ว คิดว่าหลายๆ
ท่านคงจะรู้จักเซเว่น ว่าเป็นที่เข้าไปซื้อสินค้าในช่องทาง
ที่ร้านสาขา แต่จริงๆ แล้วโมเดลทางธุรกิจมันมีอะไรมาก
กว่านั้น มากกว่าที่ได้เข้าไปซื้อสินค้า แล้วก็จ่ายตังค์ให้
พนักงานที่ร้านสาขานะครับ
รูปแบบของร้านสะดวกซือ้ อธิบายกันง่ายๆ อย่างนี้
ครับ คือทุกท่านมีสินค้าคือเป็นผู้ผลิต ผลิตสินค้าแล้วส่ง
สินค้ามายังศูนย์กระจายสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าก็จะนำ
สินค้าของทุกท่าน นำไปส่งที่ร้านสาขา ลูกค้าก็จะมาซื้อ
สินค้าของท่าน แล้วก็ชำระเงิน โมเดลง่ายๆ แค่นี้เอง
องค์ความรู้จาก
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“รูปแบบของร้านสะดวกซื้ออธิบายกันง่ายๆ อย่างนี้ครับ คือทุกท่านมีสินค้า
คือเป็นผู้ผลิต ผลิตสินค้า แล้วส่งสินค้ามายังศูนย์กระจายสินค้า ศูนย์กระจาย
สินค้าก็จะนำสินค้าของทุกท่าน นำไปส่งที่ร้านสาขา ลูกค้าก็จะมาซือ้ สินค้าของท่าน
แล้วก็ชำระเงิน โมเดลง่ายๆ แค่นี้เอง เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตัวสินค้าจะถูกดูแล
ตั้งแต่กระบวนการขนส่งจนถึงกระบวนการจัดเรียงต่างๆ จนถึงที่ร้านสาขาเพื่อที่
จะดูแล สินค้าให้สามารถจัดจำหน่าย แล้วก็เข้าถึงให้กับผู้บริโภค”
เพราะฉะนั้น จะเห็นได้ว่าตัวสินค้าจะถูกดูแล ตั้งแต่
กระบวนการขนส่งจนถึงกระบวนการจัดเรียงต่างๆ จนถึง
ที่ร้านสาขา เพื่อที่จะดูแลสินค้าให้สามารถจัดจำหน่าย
แล้วก็เข้าถึงให้กับผู้บริโภค   ตัวร้านเซเว่นอย่างเดียวไม่
สามารถอยู่ได้ลำพัง จะมีธุรกิจอื่นๆ อีกมากมายที่ มา
สนับสนุนให้ธุรกิจสามารถนำสินค้าของทุกท่านถึงมือผู้
บริโภคได้อย่างทัว่ ถึง เดีย๋ วจะมี VTR เพือ่ อธิบายภาพรวม
ของธุรกิจได้มากขึ้น แล้วทุกท่านจะเริ่มเกิดอาการว่า
เอ๊ะงานวิจัยนี้ก็สามารถไปเชื่อมต่อกันได้ สินค้านี้มัน
สามารถเชื่อมต่อไปได้อีก เพราะว่าตัว Plat From ของ
ธุรกิจเซเว่นเองมันมีมากกว่าร้านสาขา เดีย๋ วผมให้ชม VTR  
เป็นไงครับเริ่ม เข้าใจภาพรวมของธุรกิจ มากขึ้นนะครับ
จะเห็ น ได้ ว่ า สิ น ค้ า ของทุ ก ท่ า นเพี ย งหนึ่ ง ชิ้ น มี ถึ ง 15
บริษัทที่ดูแลสินค้าของทุกท่าน กว่าจะถึงมือผู้บริโภคจะ
ได้รับการทะนุถนอมอย่างดี
นอกจากนี้ ยังมีช่องทางใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมาอีก
เยอะแยะมากมายที่จะมารองรับ และนอกเหนือจากนี้
ยังมีช่องทางใหม่ล่าสุดเป็นไฮเปอร์มาเก็ตหรือแม็คโคร
นั่นเอง ซึ่งก็อยู่ในธุรกิจของ CP ALL เหมือนกันนะครับ
ถามว่าผลิตภัณฑ์ของเซเว่นเองมีอะไรบ้าง วันนี้มีใครเข้า
ร้านเซเว่นบ้างหรือยังครับ มีแฟนคลับเซ่เว่นไหมครับ
แต่เดิมโมเดลของเซเว่น เราไม่ได้บอกว่าเราเป็นร้านขาย
ของนะครับ เราบอกว่าเราเป็นช่องทางของการที่นำ
สินค้าของทุกท่านส่งต่อให้กับผู้บริโภคนะครับ แต่เดิม
โมเดลธุรกิจจะเป็นร้านสะดวกซือ้ แต่ทกุ ท่านจะเห็นได้วา่
มันเริ่มเปลี่ยนไปจะเป็นร้านอิ่มสะดวก ก็จะมีเมนูอาหาร
เพิ่มมากขึ้น ตอนนี้มันถูกดีไซน์ใหม่ ปกติเราทานอาหาร
กันสามมื้อใช่ไหมครับ แต่การที่ศึกษาวิจัยของผู้บริโภค
ปรากฏว่าในหนึ่งวันมีถึงเจ็ดมื้อ คือมื้อเช้า ระหว่างเช้า
เที่ยงอะไรอย่างนี้ครับ มื้อหลังเที่ยง โดยเฉพาะสาวๆ
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อาจมีมากกว่าเจ็ดมือ้   มอื้ กระจุบ๊ กระจิบ๊ นะครับ  อย่างทีผ่ ม
บอกตัวผลิตภัณฑ์ ความสะดวก เซ่เว่นขายของแพงหรือ
ปล่าวครับ ได้ยินมาแต่ไกลว่าแพงมากจริงๆ ไม่ได้ขาย
ของแพงนะครับ เขาเรียกว่าขายตามราคาข้างบรรจุภณ
ั ฑ์
กล่องบรรจุภัณฑ์มีราคาอยู่ ซึ่งเราไม่ได้ขายลดราคาแค่
นัน้ เองนะครับ ในบางธุรกิจก็จะขายลดราคาลง เพราะว่า
ตรงนีเ้ องจะมีในเรือ่ งของความสะดวกทีจ่ ะให้บริการมาก
กว่า ด้วยโลเคชั่นที่หลากหลาย ด้วยบริการ 24 ชั่วโมง
และด้วยความรวดเร็วที่ให้บริการลูกค้านะครับ ถามว่า
ความรวดเร็วมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน ค่อนข้าง
จำเป็นมากในลูกค้าที่มาซื้อสินค้าของท่านในร้านสะดวก
ซื้อ ลูกค้ามาซื้อคือตั้งใจมาแล้วว่าจะซื้ออะไร ฉะนั้นการ
ให้บริการต้องค่อนข้างจะรวดเร็ว ลูกค้าไม่สามารถรอที่
จะซื้อสินค้าได้ อีกอันหนึ่งที่จะให้ดูว่า แล้วกลุ่มลูกค้าที่
จะมาซื้อสินค้าของท่านมีกี่กลุ่ม อยากจะให้รู้ว่ากลุ่ม
ลูกค้าหลักๆ แบ่งเป็น 4 กลุ่มคือ วัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน
และสูงวัย เพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่าตลาดมีอะไร แล้ว
กลุ่มทาเก็ตของลูกค้ามีกลุ่มไหน เราก็จะรู้แล้วว่าสินค้า
“แล้วกลุ่มลูกค้าที่จะมาซื้อสินค้าของ
ท่านมีกี่กลุ่ม อยากจะให้รู้ว่ากลุ่มลูกค้า
หลักๆ แบ่งเป็น 4 กลุ่มคือ วัยเด็ก วัยรุ่น
วัยทำงานและสูงวัย เพราะฉะนั้น พอเรารู้
ว่าตลาดมีอะไร แล้วกลุ่มทาเก็ตของลูกค้า
มีกลุ่มไหน เราก็จะรู้แล้วว่าสินค้าของเรา
เหมาะกับลูกค้ากลุม่ ไหน เหมาะกับเด็กหรือ
เปล่า เหมาะกับผู้สูงอายุหรือเปล่า มันจะ
เห็ น เป้ า หมายปลายทางของการที่ จ ะเอา
สินค้าของเราไปวางขายนะครับ”

ของเรา เหมาะกับลูกค้ากลุม่ ไหน เหมาะกับเด็กหรือเปล่า
เหมาะกับผู้สูงอายุหรือเปล่า มันจะเห็นเป้าหมายปลาย
ทางของการที่จะเอาสินค้าของเราไปวางขายนะครับ
แล้วมาดูว่าตลาดภาพรวมเป็นยังไง โดยสัดส่วน
ของร้านเซเว่น ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของทุก
ท่านนะครับ พื้นที่จะอยู่ในกรุงเทพเป็นส่วนใหญ่ แล้ว
สัดส่วนก็แบ่งกันไป ภาคใต้กจ็ ะเยอะหน่อย 11% จำนวน
สาขาข้อมูล ณ วันนี้ 8,309 สาขา สัดส่วนร้านแฟรนไชน์
จะเยอะกว่าร้านบริษัท 56% จำนวนลูกค้าที่เข้ามาเจอ
สินค้าของทุกท่านโดยเฉลี่ยแล้วต่อวันประมาณ 10 ล้าน
คน เริ่มซุบซิบว่า 10 ล้านคนจะยัดเข้าไปอยู่ในร้านเซเว่น
ได้ยังไง อันนี้ก็คือว่าเฉลี่ย 8,000 สาขาทั่วประเทศต่อวัน
ก็ประชากรคนไทยทั่วประเทศ 60 กว่าล้าน ก็ตีว่าใน 1
วันนี้เป็น 1 ใน 4 ของประชากรของประเทศแล้ว อยาก
จะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างหน้าสนใจที่สินค้าของ
ทุกท่านวางแล้ว ลูกค้าของท่านสามารถจับต้องได้ถึง
8,000 กว่าสาขา ถ้าดูภาพรวมเซเว่น คือเซเว่นไม่ได้มีใน
เมืองไทยอย่างเดียว มีทั่วโลก
ถ้ า มองภาพรวมของทั่ ว โลกเราอยู่ อั น ดั บ สาม
อันดับหนึ่งเป็นญี่ปุ่น อันดับสองเป็นอเมริกา ถ้าเป็น
อาเซียนเราเป็นเบอร์หนึ่ง จำนวนสาขาเราเยอะสุด แล้ว
โมเดลรูปแบบของร้านก็จะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย
นะครั บ อั น นี้ เ ป็ น ที่ เชี ย งคานเราจะทำให้ เ หมาะกั บ
คาแร๊คเตอร์ของพื้นที่นั้น รูปแบบร้านก็จะเปลี่ยนไป
หรือรูปแบบร้านที่ทันสมัยมากขึ้น อันนี้เป็นรูปแบบใน
ร้าน ปตท.นะครับ อันนี้เป็นรูปแบบหน้าตาที่จะดึงให้
ลูกค้ามาเจอสินค้าของทุกท่านให้มากขึ้น มีสินค้าใหม่ๆ
เข้ามาตลอด อย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว
มันไม่ได้เป็นสินค้า ของใช้ทั่วไปก็มีของกินมากขึ้น เป็น
สินค้ากลุ่มที่เป็นอาหารมากขึ้น อาหารแช่เข็งหรืออาหาร
สุขภาพเทรนกำลังมาเลยครับ ถ้านักวิจัยท่านใดที่กำลัง
วิจัยอยู่ผมแนะนำเลยครับ อย่าไปวิจัยอย่างอื่น เทรน
เรื่องอาหารสุขภาพเนี่ยมาแน่นอนแล้ว ตลาดตอบรับ
แน่นอนนะครับ ข้าวตระกูลทั้งหลาย เกษตรอินทรีย์
ออแกนิค มาแน่นอน ตลาดรออยูแ่ ล้ว ขอแค่มคี วามพร้อม
เท่านั้นเอง
พอมีสนิ ค้าใหม่เข้ามา มันจะมีกลยุทธ์เรียกว่า first
space only นั่นคือสินค้าที่ดีที่สุดวางจำหน่ายเป็นที่

เดี ย วที่ แรก มั น จะทำให้ สิ น ค้ า ได้ รู้ จั ก มากขึ้ น หรื อ มี
โปรโมชั่นเข้ามาช่วยอีก แสตมป์ ตอนนี้มีใครเป็นแฟน
คลับแสตมป์ไหมครับ คิดว่ามีนะครับสะสมกันใช่ไหมครับ
อันนี้คือผมให้ดูภาพรวมว่า ต้องมาคุยกันก่อนว่า สินค้า
เราตลาดมันอยู่ตรงไหน ลูกค้าเรามีใครบ้าง ซึ่งอันนี้เป็น
หนึ่งในช่องทางที่สามารถเอาสินค้ามาจำหน่ายได้ ทีนี้มา
ดูกลไกว่ามันจะได้เหมาะกับโจทย์ที่ได้มาคือ การสร้าง
นวั ต กรรมในองค์ ก ร หมายความว่ า มั น เป็ น เรื่ อ งของ
นวัตกรรม นั่นคือสินค้าทั่วๆ ไปก็มีการค้าขายปกติ แต่
สินค้าที่จะทำให้เป็นสินค้านวัตกรรม มันต้องมีอะไรที่มี
อะไร ที่ทำให้แปลกและแตกต่างไปจากสินค้าที่มีอยู่ เรา
มาดูกลไกสินค้าที่เราทำออกมาให้มันมีกลยุทธ์ในเชิง
ความแตกต่าง ต้องทำยังไงบ้าง โมเดลนั้นคลาสสิกมาก
ทุกวันนี้คนที่นั่งอยู่ฟังผมอยู่ยังมีใครใช้มือถือแบบปุ่มกด
ไหมครับ ยังมีอยูน่ ะครับ ยังมีใครใช้  Nokia3310 ไหมครับ
น่าจะมีนะครับ เห็นถึงประเด็นของการทำนวัตกรรมไหม
ครับ เมื่อเทคโนโลยีมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ มัน
บังคับให้เราต้องสนองต่ออัตถประโยชน์ของการใช้งาน
ถูกไหมครับ พอเป็นสมาร์ทโฟน มันมีเรื่องของเทคโนโลยี
ที่มันเปลี่ยนแปลง มีความจำเป็นที่จะต้องใช้งาน คุณค่า
ที่เราได้รับจากการใช้สมาร์ทโฟน สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ความ
จำเป็นของการมีนวัตกรรมเกิดขึน้ ในองค์กร เพราะฉะนัน้
ถ้ า เกิ ด ไม่ มี สิ่ ง ใหม่ เข้ า มาทดแทน มี แ ต่ สิ่ ง เดิ ม ๆ ก็ ไ ม่
สามารถต่อยอดไปได้
ของ CP ALL เองก็เหมือนกันครับ เรือ่ งของโครงการ
นวัตกรรมภายในบริษัทเริ่มกันตั้งแต่ปี 51ครับ ผู้บริหาร
ระดับสูง ท่านประธานกรรมการบริหารคุณกอปศักดิ์
ก็มีการประกาศนโยบายอย่างชัดเจน ผมแนะนำครับ
หน่วยงานราชการก็เหมือนกันครับ ทำก็ทำให้จริงจัง ให้
ผู้บริหารระดับสูงลงมาประกาศเป็นเชิงนโยบายอย่าง
“การสร้ า งนวั ต กรรมในองค์ ก ร
หมายความว่า มันเป็นเรื่องของนวัตกรรม
นั่นคือสินค้าทั่วๆ ไปก็มีการค้าขายปกติ
แต่ สิ น ค้ า ที่ จ ะทำให้ เ ป็ น สิ น ค้ า นวั ต กรรม
มันต้องมีอะไรที่มีอะไรที่ทำให้แปลก และ
แตกต่างไปจากสินค้าที่มีอยู่”
องค์ความรู้จาก
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ชัดเจนที่จะทำเรื่องนวัตกรรม ทีนี้นวัตกรรมก็ไป search
ในกูเกิลได้เลยนะครับ ท่านจะเจอความหมายของมัน
เยอะมาก แต่ตรงนี้ต้องแชร์ว่าแต่ละบริบทขององค์กรไม่
เหมือนกัน ทุกท่านต้องไปกำหนดเองว่านวัตกรรมใน
บริบทขององค์กรนั้นๆ มันคืออะไร ของ CP ALL เราเอง
เป็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งใหม่หรือเปลี่ยนจากสิ่งเดิม
เล็กๆ น้อยๆ แต่มันมีคุณค่าใหม่เกิดขึ้นแล้ว เกิดจาก
การนำความคิดสร้างสรรค์ไปก่อให้เกิดคุณค่าต่อลูกค้า
องค์กรและสังคม อันนี้คือในนิยามความเป็นนวัตกรรม
ของ CP ALL นะครับ จะเห็นได้ว่าเราให้ความสำคัญกับ
ลูกค้า สิ่งที่มันเกิดคุณค่าใหม่เกิดขึ้นมันคืออะไร เพราะ
ฉะนั้น แต่ละบริบทขององค์กรเราต้องไปกำหนดความ
หมายเอาเอง
จริงๆ แล้วความหมายของนวัตกรรม ถ้าเทียบ
เป็นสมการ มันมีแค่สองคำเท่านั้นเองครับ คือสิ่งที่ใหม่
และแตกต่าง คุณค่าที่เราได้ประโยชน์จากสิ่งใหม่ที่มัน
เกิดขึ้นแค่นั้นเอง ตัว Innovation ทั่วๆ ไปมีอยู่ 4 แบบ
คือ สินค้า กระบวนการ บริการ และธุรกิจใหม่ๆ โดย
ทั่วไปก็จะมีประมาณนี้ ถามว่าแนวทางของ CP ALL
ทำงานยังไง ก็เรามีการตั้งทีมสู่นวัตกรรม ก็คือทีมผม
ก็มาทำเป็นจริงเป็นจัง เป็นลักษณะของการทีเ่ ราเชือ่ มต่อ
กับทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นภายในเครือ CP เอง หรือ
นอกเครือนะครับ ที่จะ Link กัน ที่จะต่อยอดนวัตกรรม
ด้วยกัน โดยที่แนวทางเป็น Innovation บริทในการที่จะ
เชื่อมต่อซึ่งกันและกัน แล้วมาสู่กระบวนการทางธุรกิจที่
เรามีอยู่แล้วนะครับ เอางานวิจัยของทุกท่าน เอาสินค้า
ให้ มี โ อกาสมาทดลองตลาดที่ เรามี อ ยู่ อั น นี้ ผ มภู มิ ใจ
นำเสนออย่างยิง่ เป็นสินค้าตัวแรกทีท่ ำให้วงการของภาค
“ทุกท่านต้องไปกำหนดเองว่า นวัตกรรม
ในบริบทขององค์กรนัน้ ๆ มันคืออะไร ของ CP
ALL เราเอง เป็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งใหม่
หรือเปลี่ยนจากสิ่งเดิมเล็กๆ น้อยๆ แต่มันมี
คุณค่าใหม่เกิดขึ้นแล้ว เกิดจากการนำความ
คิดสร้างสรรค์ไปก่อให้เกิดคุณค่าต่อลูกค้า
องค์กรและสังคม อันนี้คือในนิยามความเป็น
นวัตกรรมของ CP ALL นะครับ”
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“จริงๆ แล้วความหมายของนวัตกรรม
ถ้าเทียบเป็นสมการ มันมีแค่สองคำเท่านั้น
เองครับ คือสิ่งที่ใหม่และแตกต่าง คุณค่าที่
เราได้ ป ระโยชน์ จ ากสิ่ ง ใหม่ ที่ มั น เกิ ด ขึ้ น
แค่นั้นเอง ตัว Innovation ทั่วๆ ไปมีอยู่
4 แบบคือ สินค้า กระบวนการ บริการ และ
ธุรกิจใหม่ๆ โดยทั่วไปก็จะมีประมาณนี้”
เอกชนอย่าง CP ALL เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างใหญ่หลวง
ผมพู ด ด้ ว ยคำนี้ เ ลย ก็ ต้ อ งขอขอบคุ ณ ทางอุ ท ยาน
วิทยาศาสตร์ภาคใต้นะครับ ซึ่งทำให้เรารู้ว่างานวิจัยดีๆ
ในมหาวิทยาลัย งานวิจัยเด่นๆ ที่มีนวัตกรรมมันสามารถ
พัฒนามาเป็นสินค้าแล้วไปต่อยอดกับช่องทางการจัด
จำหน่ายที่เรามีอยู่ของภาคเอกชน แล้วประสบความ
สำเร็จได้นะครับ การทำสินค้านวัตกรรม สิ่งที่ตามมากับ
สินค้านวัตกรรมคือความเสี่ยง เสี่ยงยังไงครับ สินค้าใหม่
ลูกค้าไม่รู้จัก แล้วจะขายยังไงนะครับ สินค้าดีจริง แล้ว
กระบวนการผลิตมันจะได้มาตรฐานมากน้อยแค่ไหน มัน
เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่เยอะแยะมากมาย แต่ตรงนี้มัน
เป็นจุดเริ่มที่ทางทีมงานของผมได้เชื่อมต่อกันกับในส่วน
ของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ แล้วก็มีการนำ
สินค้าเข้ามาให้กับทางผู้บริหารให้เห็นว่า สินค้าที่มาจาก
งานวิ จั ย สิ น ค้ า ที่ มี น วั ต กรรมมี จ ากรากฐานงานวิ จั ย
พั ฒ นาแล้ ว มี คุ ณ ภาพ มั น ก็ ส ามารถสร้ า งผลกำไรใน
เชิงธุรกิจได้ ตรงนี้เป็นสบู่มะเฟืองกับโทนเนอร์ของคุณ
กรรณิการ์ ถ้าผมจำไม่ผิด อยู่กับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เชื่อไหมครับเข้าตลาดตั้งแต่  
ปี 51 ณ วันนี้ยังอยู่ในเซเว่นแค๊ตตาล็อคปี 58 เจ็ดปี แห่ง
ความสำเร็จของเขา ติดท๊อปสินค้าขายดี คือน่าภูมใิ จมากๆ
แต่เบื้องหลังคือมันมีงานวิจัยอยู่ได้รับความช่วยเหลือ
จากทางอุทยานวิทยาศาสตร์ ท่านผู้ประกอบการที่มาใน
งานวันนี้ท่านมีโจทย์อยู่ ท่านอยากจะทำสิ่งใหม่ๆ หรือมี
งานวิจัยอยู่ในมหาวิทยาลัย ไม่ต้องไปไหน ไม่ต้องคิดเอง
ด้วย เดินเข้าไปหาในอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับ ตรงนีม้ ี
ทุกอย่างให้พร้อม มีผเู้ ชีย่ วชาญ มีเครือ่ งมือต่างๆ สามารถ
สร้างธุรกิจขึ้นมาได้  
โมเดลของ CP ALL เราก็ทำสองแบบ คือ ทำ

“แล้วก็มีการนำสินค้าเข้ามาให้กับทาง
ผู้บริหาร ให้เห็นว่า สินค้าที่มาจากงานวิจัย
สินค้าทีม่ นี วัตกรรม มีจากรากฐานงานวิจยั
พั ฒ นาแล้ ว มี คุ ณ ภาพ มั น ก็ ส ามารถ
สร้างผลกำไรในเชิงธุรกิจได้”
นวัตกรรมเป็น close innovation กระบวนการสร้าง
นวัตกรรมภายในองค์กรของเราเอง คิดค้นขึ้นมาจาก
พนักงาน เอาข้อมูลของลูกค้ามาสร้างสรรค์ อีกอันนึงคือ
open innovation ในประเทศไทย คนไทยเราเก่ง มี
เทคโนโลยีดีๆ ค่อนข้างเยอะ เพียงแต่ไม่ได้เชื่อมต่อกัน
เราถึงใช้โมเดล open innovation มาเชื่อมต่องานวิจัย
กับภาคเอกชน เพือ่ ให้เกิดกลไกจากหิง้ ไปสูห่ า้ ง ส่วนภายใน
ของ CP ALL สิ่งที่เราเริ่มให้เร็วที่สุดคือ เวทีของการ
ประกวดให้เหมาะแต่ละกลุม่ บริบทของพนักงานของ CP
ALL มีพนักงานสามส่วน คือส่วนทีเ่ ป็นพนักงานร้านสาขา
ส่วนที่เป็นพนักงานศูนย์กระจายสินค้า ส่วนพนักงาน
ออฟฟิศ CP ALL เป็นบริษัทที่บริโภคทรัพยากรมนุษย์
เยอะที่สุดในประเทศไทย ลองทายกันไหมครับว่าเราใช้
พนักงานบุคลากรเท่าไหร่ คิดกลมๆ ก็ได้ครับ พนักงาน
เซ่เว่นหนึง่ ร้านมี 10 คน ตอนนี้ 8,300 สาขา เป็น 83,000
คน และรวมพนักงานที่ศูนย์กระจายสินค้ากับออฟฟิศ
อีก ก็ประมาณ 100,000 คน กลไกภายในส่งเสริมให้
พัฒนานวัตกรรมค่อนข้างเยอะ มีการจัดเวทีประกวดต่างๆ
ให้ดคู ร่าวๆ ไม่แพ้การประกวด The Star เราใช้กรรมการ
จากภายนอก
สิ่งที่อยากจะเน้นเยอะๆ หน่อย วันนี้เนื่องจาก
หลายๆ ท่านเป็นนักวิจยั ทีม่ าในงาน หรือว่าผูป้ ระกอบการ
เอง เรามี โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรม

สำหรับประเทศเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการรวม
ตัวกันระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐบาล ที่จะร่วมกัน
ขับเคลื่อนนวัตกรรม โดยเราร่วมลงนามกัน 11 องค์กร
โปรเจคนี้เริ่มตั้งแต่ปี 56 ปี 57 ก็มีลงนามเพิ่มเติม ในปี
56 มี 6 องค์กรแรก มีสภาอุตสาหกรรม สวทน. สวทช.
สำนักงานนวัตกรรม CP ALLตลาดหลักทรัพย์ พอปีถดั ไป
เพิม่ มาอีก คือ สสว. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
สภาหอการค้า สมาคมธนาคารไทย สมาคมไทยบิทมาร์
รวมเป็นทั้งหมด 11 องค์กร ถามว่า 11 องค์กรมาร่วมมือ
กั น ทำอะไรในการที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นนวั ต กรรม สำหรั บ
ประเทศไทยเราใน 11 องค์กร องค์กรที่เป็นทางด้าน
การตลาดคือ ทางฝั่ง CP ALL อยู่แล้ว จริงๆ เป็นโมเดล
ของการพัฒนาผู้ประกอบการตลอด การพัฒนาตัวสินค้า
ตั้งแต่กระบวนการ R&D กระบวนการผลิต กระบวนการ
ทางด้านการตลาด กระบวนการตลาดไปต่างประเทศ
เพราะฉะนั้น 11 องค์กรค่อนข้างจะครบเลย ถ้าต้องการ
ความช่ ว ยเหลื อ ในส่ ว นของงานวิ จั ย ก็ ไ ปในส่ ว นของ
สวทช. หรือเป็นในส่วนของเครือข่ายขององค์กรวิทยาศาสตร์ ถ้ า เป็ น เรื่ อ งของกระบวนการผลิ ต ก็ จ ะเป็ น
อุตสาหกรรมจะเข้ามา support
จริงๆ แล้วเป็นการรวมตัวกัน เพือ่ ทีจ่ ะช่วยนักวิจยั
สามารถเอางานวิจัยของตัวเองไปสู่ตลาดให้ได้ หรือผู้
ประกอบการที่มีผลงานนวัตกรรมอยู่แล้ว สามารถเอาไป
ทดลองตลาดให้ ไ ด้ เ ท่ า นั้ น เอง หรื อ ตลาดทดลองได้
แล้วก็สามารถเอาไปทดลองในเชิงการระดมเงินทุนก็ได้
เหมือนกัน โดยที่แนวคิดนี้ถ้าดูในสะพานเป็นโมเดลที่
หลายๆ ครั้งมันไม่สามารถตอบโจทย์ การที่บอกว่าจาก
หิ้ ง ไปสู่ ห้ า งไม่ ไ ด้ ก็ เ พราะตลาดไม่ ก ล้ า แบกรั บ ความ
เสี่ยง พอวันนี้โดยดำริของประธานบริษัท (คุณกอปศักดิ์)
บอกว่า เราเปิดทุกช่องทางที่เรามีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นร้าน

“เป็นการรวมตัวกัน เพื่อที่จะช่วยนักวิจัย สามารถเอางานวิจัยของตัวเองไปสู่
ตลาดให้ได้หรือผู้ประกอบการที่มีผลงานนวัตกรรมอยู่แล้ว สามารถเอาไปทดลอง
ตลาดให้ได้เท่านั้นเอง หรือตลาดทดลองได้ แล้วก็สามารถเอาไปทดลองในเชิงการ
ระดมเงินทุนก็ได้เหมือนกัน โดยที่แนวคิดนี้ ถ้าดูในสะพานเป็นโมเดลที่หลายๆ ครั้ง
มันไม่สามารถตอบโจทย์ การที่บอกว่าจากหิ้งไปสู่ห้างไม่ได้ ก็เพราะตลาดไม่กล้า
แบกรับความเสี่ยง”
องค์ความรู้จาก
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เซเว่นเอง ในกลุ่มธุรกิจที่เรามีอยู่ ให้เอางานวิจัย ให้เอา
สินค้านวัตกรรมที่มีจากสินค้าโอทอป อะไรก็แล้วแต่ที่มี
ความพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการทดลองต่างๆ ผ่าน
ช่องทางที่เรามีอยู่แล้ว ในส่วนองค์กรพวกความร่วมมือ
ก็จะเข้ามา support  แล้วแต่ความต้องการของผูป้ ระกอบ
การในแต่ละ stage แล้วได้รับผลการตอบรับค่อนข้างดี
แนวคิดการประกวดแต่ละนวัตกรรม Stamp
ตราความเป็นนวัตกรรมและบริการให้กับผู้ประกอบการ
โดยรางวัลก็มีอยู่ 3 ระดับ เป็น Creater Award, Inventer Award, 7-Innovation Award คิดง่ายๆ อย่างนีค้ รับ  
Creater ก็คืออาจจะผ่านเข้ามาทดลองตลาด แล้วอาจ
จะต้องปรับปรุงอะไรบางอย่าง ส่วนถ้าเป็น Inventer
ผ่านการทดลองตลาดระดับนึงแล้ว แต่ยงั ไม่สามารถขยาย
กำลังการผลิตได้ 7-Innovation Award คือ มีความ
พร้อมในทุกมิติ กำลังการผลิตได้ สินค้าค่อนข้างเป็น
นวัตกรรม ก็ได้รับรางวัลไปนะครับ อันนี้เป็นคัมภีร์ทาง
ธุรกิจ ท่านมีสนิ ค้าอยูม่ งี านวิจยั อยู่ ผมแนะนำเลยครับเอา
12 ข้อ ไปทาบกับความเป็นไปของงานวิจัยหรือสินค้าใน
เชิงนวัตกรรมหรือสินค้าโอทอปก็ได้ครับ 12 ข้อ นี้เป็น
สิ่งที่เราทำมา 2 ปีแล้ว เราสามารถการันตีได้เลยว่า เวลา
ที่เราใช้ในการประเมิน ถ้าทุกท่านมีครบ น้ำหนักคะแนน
เกิน 700 ขึ้นไปก็มี
ความพร้อมที่จะเข้าสู่การทดลองตลาด มีเรื่อง
อะไรบ้างครับ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แน่นอนเป็น
สิ น ค้ า นวั ต กรรมจะต้ อ งมี อ ะไรที่ เ ป็ น จุ ด ขายของมั น  
ความยากง่ายในการลอกเลียนแบบ ถ้าเกิดเป็นสินค้าที่
ใหม่และแตกต่างมีรากฐานจากงานวิจัยก็ต้องลอกเลียน
แบบได้ยาก ไม่ใช่ทำมาวันนี้แล้วพรุ่งนี้คู่แข่งสามารถ
copy ไปได้เลยนะครับ ระดับความใหม่ งานมันใหม่
ระดับไหน ระดับในองค์กรของท่านระดับประเทศ หรือ
ระดับโลก แล้วก็ข้อมูลทางด้านการตลาดกำลังขาขึ้น
หรือเปล่า ขนาดของตลาด ความเสี่ยงของตัวชิ้นงานเอง
รวมไปถึ ง ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ กั บ ลู ก ค้ า คนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ความสามารถในการทำราคา หรือกำลังการผลิต ส่วน
ใหญ่แล้ว ที่เจอค่อนข้างเยอะ เวลาที่เข้าไปทดลองการ
ตลาด แล้วเรือ่ งราคาไม่สามารถทำราคาได้ จริงๆ ทางเรา
เองไม่ได้กำหนดราคา ลูกค้าเป็นคนกำหนดราคา เราเป็น
การสำรวจ ข้อมูลทางด้านการตลาด ฉะนั้นการจำหน่าย
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สินค้าในเซเว่นเป็นราคาสะดวกซื้อ 20 หรือ 30 บาท คือ
ไม่ต้องคิดอะไรมาก เข้ามาก็ซื้อได้เลย ตรงนี้ปัจจัยของ
การทำราคาก็สำคัญเหมือนกัน ปัจจัยที่ 2 ตามมา ที่เจอ
เยอะมาก เรื่องของความสามารถในการผลิต
พอค้าขายดีแล้ว พอจะเริ่มผลิตในระดับที่สเกล
มันใหญ่ขึ้น ท่านก็จะขาดความพร้อม แต่ไม่เป็นไรครับ
ถ้าเข้ามาร่วมในโครงการนี้ เรามีผู้เชี่ยวชาญในการเข้าไป
ช่วยเรื่องกระบวนการผลิตได้ นี่เป็น 12 ข้อ
ทีนี้พอผ่าน 12 ข้อสินค้าท่านก็จะเข้าไปทดลอง
ตลาดจากนั้นก็จะมีทีม marketing ทีมจัดซื้อให้ทำยอด
ขายตามโปรโมชั่น สรุปพอปิดยอดการขายเท่าไหร่ 50
ล้าน 100 ล้าน ก็จะมี Criteria ในการที่คัดนางงามเพื่อ
รับรางวัล เพือ่ ปัม้ ตรานวัตกรรม ซึง่ จะมีอยู่ 2 มิติ มิตเิ รือ่ ง
Process และเรื่องของ Result กระบวนการก็คือเราดู
เรื่องของคล้ายๆ กันนะครับ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ความพยายามตรงนี้ เราให้ค่อนข้างเยอะ จาก 1,000
คะแนน เรื่องของนวัตกรรมไม่ใช่แบบว่าเมื่อคืนนอนฝัน
ว่าสินค้าเป็นแบบนี้ พอวันรุ่งขึ้นสินค้าจะออกมาเป็น
แบบที่ฝันนะครับ เป็นไปไม่ได้นะครับ ในการทำสินค้า
นวัตกรรมต้องอาศัยความพยายามค่อนข้างเยอะ ในการ
ที่จะทดลองครั้งที่ 1 แล้วแก้ปัญหาไม่ตอบโจทย์ ในเรื่อง
ของฟั ง ก์ ชั น ต่ า งๆ ถั ด ไปในเรื่ อ งของ Result ระดั บ
ความใหม่ ผลตอบแทนที่ได้รับมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ
หรื อ สั ง คมของตั ว สิ น ค้ า ก็ ต้ อ งมี ตั ว วั ด ผลเหมื อ นกั น
จะต้องทำยังไงให้ได้รางวัล รางวัลมีทั้งหมด 20 รางวัล
แบ่งเป็น 2 ประเภท ด้านสังคมกับด้านเศรษฐกิจ รางวัล
สูงสุด 200,000 บาท โมเดลนี้ง่ายมากเลยครับไม่ต้องคิด
อะไรมาก ขอให้สินค้าของท่านหรืองานวิจัย แค่มีความ
พร้อม เรามานั่งคุยกันกับทีมศูนย์นวัตกรรมของ CP ALL
“ความพร้อมที่จะเข้าสู่การทดลอง
ตลาด มีเรื่องอะไรบ้างครับ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ความยากง่ายในการลอกเลียน
แบบ ระดั บ ความใหม่ การตลาดกำลั ง
ขาขึน้ หรือเปล่า ขนาดของตลาด ความเสีย่ ง
ของตัวชิ้นงานเอง รวมไปถึงประโยชน์ที่ได้
รับกับลูกค้า ความสามารถในการทำราคา
หรือกำลังการผลิต”

เราจะมาสร้างเรื่องราวของตัวสินค้าว่า สินค้าของท่านมี
Point of sale ตรงไหน มีความแตกต่างกับสินค้าทั่วไป
ยังไง มีงานวิจัยสนับสนุนหรือเปล่า แล้วถ้าจะผลิตเรื่อง
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ผลิ ต เรื่ อ งของข้ อ กำหนดกฎหมายต่ า งๆ
ถ้าเป็นสินค้าที่ใส่ปากก็ต้องมี อย. ถ้าเป็นเครื่องสำอางก็
ต้องมีมาตรฐาน คอ.
วั น นี้ เ ราจะมาคุ ย กั น เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ ม
พอพร้อม ท่านเอาทดลองตลาด วิ่งไปทางไหนก็ได้ตาม
ความพร้อม อีกอันนึงคือว่าโมเดลของเรามันมีค่อนข้าง
หลากหลาย ถ้าเกิดสินค้าของท่านดี แต่ว่ายังเป็นขนาด
เล็กอยู่ก็มีช่องทาง Seven Catalog เป็นลักษณะของ
พรีออเดอร์ไม่ต้องผลิตแล้วสต๊อกไว้ สมมติว่าเราขาย 1
ชิน้ ต่อสาขา ถ้าเกิดเป็นทีร่ า้ นต้องสต๊อกสินค้าไว้ถงึ 8,000
ชิ้น แต่ Seven Catalog เป็นลักษณะของสต๊อกไว้ จะ
ผลิตก็ต่อเมื่อมียอดสินค้าสั่งเข้ามา สมมติว่า มีสินค้า
นวัตกรรมของท่าน ลูกค้าก็จะเห็นในเล่มก่อนแล้วตัด
สินใจซือ้ โดยสัง่ เข้าไปในระบบแล้วระบบ ก็จะส่งออเดอร์
ว่ามีเข้ามา 100 ชิ้น แล้วผลิตและส่งสินค้าเข้ามา ตั้งแต่
โมเดลเล็กๆ จนถึงโมเดลใหญ่สามารถไปทำการทดลอง
ได้ พอวิง่ ไปตรงนัน้ พอถึงรอบปีของการประกวดให้รางวัล
เราจะมีสามช่วง  ช่วงของการกลัน่ กรอง ช่วงของไตรมาส
สาม แล้วก็ตัดสินประกาศผล ไตรมาสหนึ่งของปีถัดไป
แต่เป็นลักษณะของการโปรโมทแล้วให้รางวัล เราทำมา
สองรุ่น คนที่เข้าโปรแกรมกับเราหลังจากที่ได้รับรางวัล
ไป สิ่งที่ตามมาคือยอดขาย เชื่อไหมครับจากเดิมที่นิ่งๆ
เพิ่มเป็น 30-40% หลังจากได้รับรางวัลไปแล้ว นั่นเป็น
อิทธิพลของสือ่ ให้ความสำคัญ เพราะสินค้าเป็นนวัตกรรม
นอกจากช่องทางของเซเว่น แล้วเราก็ไม่ได้กีดกันว่าจะ
ขายในช่องทางเราอย่างเดียว ถูกแสตมป์ตรานวัตกรรม
ความเป็นเซเว่นแล้วก็สามารถไปได้ทุกช่องทาง
ผู้ประกอบการต้องมีทักษะการนำเสนอเหมือน
กันนะครับ นำเสนอ 2 รอบนะครับ  รอบแรกนำเสนอสินค้า
บอกให้ได้วา่ สินค้าเด่นยังไงเพือ่ เอาไปขาย จากนัน้ นำเสนอ
ว่าผ่านการทดลองตลาดไปแล้ว สินค้าของท่านมีเรือ่ งราว
ยังไงบ้างก็มาเล่าให้กรรมการฟัง เพือ่ ทีจ่ ะตัดสินความเป็น
นวัตกรรม ก็ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากในองค์กร
ของเรา มีใครเคยทานข้าวโพดไหมครับ ข้าวโพดเป็นสินค้า

นวัตกรรมของเซเว่นนะครับ นี่คือจุดหมายปลายทางมา
สร้างแรงบันดาลใจว่า ถ้าเราอยากจะได้โอกาส ตอนนี้
ภาคเอกชนเปิดโอกาสให้แล้ว เพียงแต่ต้องมีความพร้อม
ของสินค้าเท่านัน้ เอง เข้าไปทดลองตลาดแล้วได้รบั รางวัล
นะครับ  สื่อลงไปทำข่าวเยอะมากในแต่ละสินค้าที่ได้รับ
รางวัล ซึ่งท่านไม่ต้องเสียตังค์สักบาท เป็นการทำการ
ตลาดที่คุ้มค่า เพียงแค่ซ้อมในการนำเสนอแค่สิบนาทีแค่
นั้นเอง
ตอนนี้งานวิจัยไหนที่พร้อมแล้วหรืองานวิจัยของ
ผู้ประกอบการณ์ สามารถเข้าไปพูดคุยหรือส่งไปในตัว
Web ได้เลย ถามว่าได้รับรางวัลไปแล้วมีสิทธิประโยชน์
อะไรให้บ้าง สินค้านวัตกรรมก็จะมีโลโก้ 7-Innovation
Award เอาไปแปะบนสินค้าของท่าน หลายผูป้ ระกอบการ
หลายๆ ความพร้อมของธุรกิจ บางผู้ประกอบการเขามี
ความพร้ อ มที่ จ ะเข้ า ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ MAI ได้ แ ล้ ว
แล้วก็มีโปรแกรม Fast Track เราส่งผู้ประกอบการไป
3 รายที่เข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ตอนนี้
มีอยู่ 3 บริษัท บริษัทแรกคือผลไม้อบกรอบเวลบี บริษัท
ที่ทำ map online  บริษัทวิตามินพืช
โดยสรุป กลไกการสร้างนวัตกรรมของ CP ALL
มีอยู่ 2 แบบด้วยกัน แบบที่เป็น Close และ Open
innovatiom เพื่อเชื่อมโยงกันกับเครือข่ายความร่วมมือ
ต่างๆ แล้วที่ทำมาทั้งหมดมี Case ที่ประสบความสำเร็จ
มีอะไรบ้าง ให้ดูของบริษัทก่อนนะครับคือ เบอเกอร์
ข้าวเหนียว นวัตกรรมการกำจัดหนอนใบกะเพรา ตลอด
ทั้ง Supply Chain มีลูกค้ารองเรียนนะครับ เวลาซื้อ
ข้ า วผั ด กระเพรา ซึ่ ง เป็ น สิ น ค้ า ที่ ข ายดี ที่ สุ ด ในเซเว่ น
ก็เจอสิ่งแปลกปลอมขึ้นมาครับ เป็นหนอน ก็เลยคิดทั้ง
กระบวนการเลยครับ ตั้งแต่การใส่สารชีวภาพเข้าไป
จนถึงโรงงานก็ใช้เครื่องเหวี่ยงมันออกไป ก็ทำตลอดทั้ง
กระบวนการ หรือใครเคยมีปัญหาเรื่องกินเกี๊ยวแล้วต้อง
เดินทางไหมครับ เป็นเกี๊ยวน้ำ เขาเลยพัฒนาจากเกี๊ยว
น้ำเป็นเกี๊ยวแห้ง อีกอย่างหนึ่งคือพันสาหร่าย เป็นการ
คิดค้นภายในบริษัท เดิมต้องหั่น เลยมาคิดว่า ต้องหั่น
ยังไงให้ได้ครั้งเดียว แล้วก็เสียบไปด้วย อันนี้เป็นการ
ทำของภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชนไม่สามารถทำได้
สิ่งที่เราทำคือเดินไปหา สวทช. ให้เขาพัฒนาตัวเครื่อง
องค์ความรู้จาก
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ต้นแบบขึ้นมา ก็สามารถลดคนไปได้นะครับ ลงทุนแค่ 7
วันก็คุ้มทุนแล้วนะครับ กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ผู้ประกอบ
การเอามาทดลองตลาดแล้วประสบความสำเร็จ อันนีเ้ ป็น
หวดนึง่ ข้าวเหนียว มาจากศูนย์บม่ เพาะ เอาหวดใส่เข้าไป
ในหม้อหุงข้าว แล้วใส่น้ำให้ตรงขอบ ใส่ข้าวเหนียวลงไป
ใส่หม้อหุงข้าว ท่านก็จะได้ทานข้าวเหนียวที่มีกลิ่นไม้ไผ่
ซึง่ ขายดีมาก หาซือ้ ได้ในเซเว่นแค๊ตตาล๊อคครับราคา 139
บาท ซึ่งมีงานวิจัยอยู่ในกระบวนการสาน บรรจุภัณฑ์
ชานอ้อยนะครับ ได้รับรางวัลก็เอาชานอ้อยมาขึ้นรูป
ทางภาคใต้มีกาบหมากเยอะนะครับ แต่เชื่อไหมครับที่
ภาคอีสานเขาเอากาบหมากทีม่ เี ยอะทางภาคใต้มาขึน้ รูป
เป็นตัวบรรจุภัณฑ์ แล้วเร็วๆ นี้ พื้นที่ภาคใต้จะกลาย
เป็นแหล่ง Support วัตถุดิบ ใครที่มีกาบหมากก็ส่งไป
แล้วจะปัม้ ขึน้ รูป อันนีเ้ ป็นแซนวิชอบร้อน ได้รบั รางวัลไป
ตอนปีแรก โมเดลนี้ค่อนข้างน่าสนใจเป็นนวัตกรรมใน
เชิงกระบวนการ คือว่าในการที่จะทำสินค้าขายในร้าน
ของเซเว่น กระบวนการต้องง่ายที่สุดนั่นหมายความว่า
ต้องสะดวกในการทีท่ ำและต้องส่งมอบให้กบั ลูกค้า ฉะนัน้
กระบวนการต้องออกแบบตั้งแต่โรงงานเลยครับว่าแผ่น
แป้งกับตัวไส้เวลาที่ขึ้นไลด์การผลิตแล้วมาประกบกัน
แล้วแพ็คใส่ซองก็สามารถอบที่ร้านส่งให้ลูกค้า ทำค่อน
ข้างเป็นระบบ
โมเดลนี้เดิมเป็นธุรกิจห้องแถว วันนี้ธุรกิจเขามี
โรงงานที่อมตะนคร 3 โรงงาน 3 ปีที่ผ่านมา สามารถทำ
ยอดได้ 1,000 ล้านบาท อันนี้ครับเป็นงานวิจัยแคบซูล
เลือดจระเข้กระปุกละ 1,500 บาท เป็นงานวิจัยของ
อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น้ำเต้าหู้ในเซเว่น
เคยทานไหมครับ ทานแล้วแตกต่างจากน้ำเต้าหู้ทั่วไป
ไหมครับ สิ่งที่แตกต่างคือมีงานวิจัยอยู่ข้างใน คือในน้ำ
เต้าหู้มันมีฟองเต้าหู้อยู่ แต่การคงรูปของฟองเต้าหู้ในน้ำ
เต้ า หู้ ไ ด้ เ ป็ น งานวิ จั ย แล้ ว ก็ ไ ม่ ส ามารถมี ใ ครทำได้
จากมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ขายเยอะมากเหมื อ นกั น
ถัดไปล่าสุดได้รางวัลนวัตกรรมทางด้านสังคม เป็นอาหาร
เสริมสำหรับพืช หรือเรียกว่าเป็นวิตามินพืช เป็นงานวิจัย
ที่อยู่ภายใต้การบ่มเพาะของ สวทช. หลักการคือเอาสาร
ของไคโตซานมาสกัด แล้วสามารถเข้าไปในเมมเบรนของ
พืชได้ สามารถลดการใช้สารเคมีกับพืชได้ค่อนข้างเยอะ
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อีกอันนึงไบโอเวกกี้ เป็นผักเม็ดเอาผักจากโครงการหลวง
มาอบแห้งแล้วขึน้ รูปเป็นเม็ด ในหนึง่ ซองจะมีผกั อยู่ 5 เม็ด
5 สี ก็ใช้บริการของอุทยานแห่งชาติในการพัฒนาเครื่อง
จักร ให้คำแนะนำต่างๆ Case นี้ เป็นวิสาหกิจชุมชนเข้า
มาค้ า ขายกั บ เซเว่ น ปี เ ดี ย วทำยอดไป 20 ล้ า นบาท
คือกล้วยตาก แตกต่างจากกล้วยตาก 3 ห่อร้อย โดยเล่น
เรื่องบรรจุภัณฑ์ การผลิตเทคโนโลยีของพาราโบล่าโดม
ในการอบ แต่เดิมตากไว้บนไม้ไผ่ แต่มีสิ่งแปลกปลอมบน
กล้วยค่อนข้างเยอะ แป้งผงหอมสีจันทร์ได้รางวัลทาง
ด้านเศรษฐกิจ เป็นการเอารูปแบบของแป้งแบบเดิมๆ
เอาโมเลกุลผสมกับทานาคา ข้าวโพดหวานของคุณอภิรกั ษ์
เป็นข้าวโพดที่เวฟแล้วสามารถทานได้เลย เขาคิดค้นตั้ง
แต่พัฒนาตัวสายพันธุ์ แล้วตัวกระบวนการผลิตมันจะมี
ข้อจำกัดเล็กน้อยในการเอาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารอายุ
ค่อนข้างสั้น มีเวลาขายแค่ 4 วัน เพราะฉะนั้นกระบวน
การผลิตต้องรัดกุมมากที่สุด อันนี้เป็นแป้งเด็กไรซ์แคร์
ทำจากข้าวจ้าว เหมาะสำหรับคนที่มีลูก อันนี้ครีมพิษผึ้ง
ของฟูจิซองละ 39 บาท อารมณ์แบบว่าเราไปฉีดโบท๊อก
เท่านั้นเอง อันนี้เป็นอีกหนึ่งโมเดลที่ใช้เวลาในการเคี่ยว
เข็ญ อธิบาย ทำความเข้าใจกับนักวิจัย สาระสำคัญจาก
เปลือกมังคุคทีท่ ำให้สวิ สามารถยุบได้ ก็คยุ เรือ่ งบรรจุภณ
ั ฑ์
ราคา หนึ่งปีเต็มในการพัฒนาก็สามารถวางจำหน่าย
ร้านยาของเซเว่นได้ 89 บาท การันตีสิวยุบไม่แสบไม่
ปวดร้อนด้วย
คื อ อย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด มั น พิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า จากหิ้ ง ไปสู่
ห้างได้จริงๆ ขอให้เราได้รู้จักกัน ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง
ทางธุรกิจ เพราะนักวิจัยไม่เห็นปลายทางว่า ฉันสกัด
“คืออย่างน้อยที่สุด มันพิสูจน์ได้ว่า
จากหิง้ ไปสูห่ า้ งได้จริงๆ ขอให้เราได้รจู้ กั กัน
ได้แลกเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจ เพราะ
นักวิจย
ั ไม่เห็นปลายทางว่า ฉันสกัดสาระ
สำคั ญ เจอแล้ ว จะทำยั ง ไงต่ อ แต่ ถ้ า
มาเจอกับข้อมูลทางการตลาด ก็จะได้
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สามารถขายใน
กลุ่มลูกค้าแบบไหน ก็สามารถทำด้าน
การตลาดได้”

สาระสำคัญเจอแล้ว จะทำยังไงต่อ แต่ถ้ามาเจอกับข้อมูล
ทางการตลาด ก็จะได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สามารถขาย
ในกลุ่ ม ลู ก ค้ า แบบไหนก็ ส ามารถทำด้ า นการตลาดได้   
ข้าวต้มมัดแม่นภา ข้าวต้มมัดแบบมือถือ ชีวิตท่านจะ
ง่ายขึ้น คือจะมีอายุหกเดือน แต่ยังคงรสชาติเดิม ในช่วง
เทศกาลเจ ยอดขายเกือบ 2 ล้าน
นอกจากนักวิจัย เราก็มีดารานักแสดงมาเข้าร่วม
โครงการนีด้ ว้ ย คุณน๊อต วรฤทธิ์ เป็นยาหม่องกอริลล่าเจล
ทำงานวิจัยร่วมกับ สวทช. เอาสาระสำคัญจากตัวพริกม
าทำเป็นยาหม่อง แล้วมาทำบรรจุภัณฑ์ นักประดิษฐ์คิด
เรื่องทัพพีตักข้าว ถามนิดนึงครับตอนใช้ทัพพีตั้งไว้ตรง
ไหนครั บ ฝาหม้ อ ข้ า งหม้ อ เขาจั บ พฤติ ก รรมตรงนี้
แล้วมาออกแบบทัพพี โดยการที่ให้มันมีที่ในการเก็บให้
ปลอดจากสิ่งแปลกปลอมทั้งหลาย ดีไซน์ให้มีปุ่มที่นิ่ม
เวลาตักแล้วไม่ติดข้าว แต่โมเดลนี้ยังไม่รองรับตระกูล
ข้ า วไรซ์ เ บอรี่ อั น นี้ เ ป็ น ภาพรวมที่ ผู้ ป ระกอบการที่
ประสบความสำเร็จ
แต่สิ่งหนึ่งที่จะแชร์คือว่าส่วนใหญ่ที่พบเจอ 40
กว่าบริษัท ทุกคนร่ำรวยจากการที่มีโอกาสเป็นเศรษฐี
ร้อยล้าน เป็นนักวิจัยที่สามารถนำไปสู่ตลาดได้จริงๆ
เป็ น นั ก ประดิ ษ ฐ์ แต่ พ อถึ ง จุ ด หนึ่ ง สิ่ ง ที่ ต ามมา คื อ
เรื่องกระบวนการผลิต เรื่องเครื่องจักรที่มันไม่สามารถ
ทันต่อการตอบรับของตลาดได้ อย่าลืมนะครับว่าสินค้า
เวลาโดนใจผู้ บ ริ โ ภคแล้ ว ไปในช่ อ งทางของเซเว่ น
มันเร็วมาก แต่ไม่ต้องห่วง เราถึงมีโครงการความร่วมมือ
ขั บ เคลื่ อ นนวั ต กรรมระดั บ ประเทศ เพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู้
เชี่ยวชาญเข้าไป มีอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติเข้ามา
สนับสนุนกลไกต่างๆ ทำให้ท่านสามารถเติบโตได้อย่าง
ต่อเนื่อง บางรายไม่สามารถส่งสินค้าให้ได้ เราก็ต้องเอา
ออกเพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนจากลูกค้า อันนี้ก็เป็นจุดที่

อยากจะแชร์กับทุกท่าน
ส่วนอีกอันนึงก็คือปัจจัยของความสำเร็จต่างๆ
พูดไปแล้วว่า ในตลาดเรื่องของสินค้านวัตกรรมเนี่ยเป็น
สิ่งที่สำคัญ เรามองกลับกัน ว่าถ้าทุกท่านเป็นลูกค้า ท่าน
อยากได้ สิ น ค้ า ที่ ไ ด้ คุ ณ ค่ า ใหม่ ๆ กั บ ตั ว ท่ า นเอง แล้ ว
สามารถใช้ประโยชน์ได้คอ่ นข้างเยอะ มันก็สามารถทำให้
เราสามารถสร้างธุรกิจขึ้นมาได้ องค์กรใดก็แล้วแต่นะ
ครับ ก็จะมีเรื่องของอัตถประโยชน์ของการทำโครงการ
คือผลการดำเนินงาน ยอดขายกำไร ระยะเวลา สิ่งที่ผม
อยากจะแชร์ ถ้าท่านเป็นองค์กรหรือผู้ประกอบการที่มี
สินค้านวัตกรรม ชีวิตท่านจะเปลี่ยนไปในเวลาที่เท่ากัน
จะเห็นว่าท่านมีสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น มีสินค้าที่ใหม่
และแตกต่างอย่างมีคุณค่า ก็จะทำให้ผลการดำเนินงาน
โตอย่างก้าวกระโดด และในวันนี้ ในส่วนของทางศูนย์
นวัตกรรมของ CP ALL เอง ต้องขอขอบคุณอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคใต้ ที่ให้โอกาสมาแลกเปลี่ยนมุมมอง
ทางด้านการตลาดมุมมองทางภาคเอกชน ว่าเราให้ความ
สำคัญกับงานวิจัยยังไง ให้ความสำคัญกับสินค้าโอทอป
ยังไง ให้ความสำคัญกับสินค้าของผู้ประกอบการมาก
น้อยแค่ไหน เราให้ความสำคัญกับตรงนี้ค่อนข้างเยอะ
เราเปิดโอกาสให้สนิ ค้าของทุกท่านได้มโี อกาสเข้าทดลอง
ตลาด ท่านคิดสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ออกมาแล้ว ถ้าไม่มี
โอกาสที่ให้ถึงมือผู้บริโภค ก็จะไปไม่สุดทางของการที่เรา
มาสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นนวัตกรรม ในวันนี้ผมคงจะฝากไว้
ว่าในส่วนของภาคเอกชนอย่าง CP ALL เราก็อยากจะ
สร้างนักธุรกิจรายใหม่ นักวิจัยรุ่นใหม่ๆ ให้สามารถไปถึง
ฝั่งฝันของการที่มีสินค้าในเชิงนวัตกรรม มีงานวิจัยไปสู่
ตลาดอย่างต่อเนื่องให้กับประเทศ แล้วก็สามารถเพิ่ม
จีดีพีให้กับประเทศได้ต่อไป ขอบคุณมากครับ
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ปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1
วิทยากร :

ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์

ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พิธีกรชาย : นายศิวรุฒิ ธรรมรงค์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปี 3
พิธีกรหญิง : นางสาวสุพัตรา แซ่อ๋อง นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 3
พิธีกรหญิง :
ผลงานวิจัยเรื่องต่อไปที่จะนำเสนอนะคะ คือผล
งานวิจัยเรื่องปาล์มน้ำมันพันธุ์ใหม่คือ พันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1
โดย ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ ภาควิชาพืชศาสตร์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ก็ยังไม่ค่อยมี ก็ทำให้ผมเกิดแรงผลักดันที่ค่อนข้างจะ
ท้าทาย เพราะปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การปรับปรุงพันธุ์นาน เราเริ่มปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 ถึงปัจจุบันก็ 20 กว่าปีแล้ว กว่าจะได้
มาเป็นพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 การเริ่มกระบวนการปรับปรุง
พันธุ์ใหม่ๆ ก็จะใช้เวลาอย่างน้อย 20 ปี แต่ว่าหลังจากนี้
ไปก็จะพัฒนาพันธุ์ใหม่ๆ ออกมาได้ต่อเนื่อง

พิธีกรชาย :
อยากให้อาจารย์ชว่ ยเล่าทีม่ า ความเป็นมาเป็นไป
แรงบันดาลใจอะไร ที่ทำให้อาจารย์ทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้น พิธีกรชาย :
มาครับ
อยากให้อาจารย์ลองเล่าถึงขั้นตอนการปรับปรุง
พันธุ์ครับว่า กว่าจะมาเป็นปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1
ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ :
ที่ใช้ระยะเวลากว่า 20 ปี มีวิธีการขั้นตอนอย่างไรบ้าง
ก่ อ นอื่ น ผมอยากพู ด เกี่ ย วกั บ ความสำคั ญ ของ
ปาล์มน้ำมันสักนิดหนึ่งก่อนนะครับ ปาล์มน้ำมันเป็นพืช ศ.ดร.ธีระ :
ทีม่ คี วามสำคัญกับบ้านเราเป็นอันดับต้นในกลุม่ พืชน้ำมัน
อย่างที่ทราบกันแล้วว่าเราได้ทำการศึกษาเกี่ยว
ในอดีตเราเริ่มปลูกปาล์มน้ำมันตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 โดย กับปาล์มน้ำมันมาเป็นระยะเวลานาน เราก็ได้มกี ารสะสม
นำพันธุ์ทั้งหมดมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะมาจาก องค์ความรูท้ างต้นปาล์มน้ำมันค่อนข้างจะเยอะ เรือ่ งปรับ
ประเทศมาเลเซีย ประเทศแถบแอฟริกา เป็นปาล์มน้ำมัน ปรุงพันธุ์ก็ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็เรื่องการจัดการสวน
พันธุ์ลูกผสมเทเนอรา เอาเข้ามาปลูกในบ้านเรา ซึ่งใน ปาล์มหลังจากที่เราปลูกไปแล้ว ทีนี้ก่อนที่จะพูดถึงการ
ขณะนั้น พ.ศ.2511 บ้านเราก็ยังผลิตพันธุ์ลูกผสมขึ้นมา ปรับปรุงพันธุ์ อยากจะให้เห็นภาพรวมของอุตสาหกรรม
เองไม่ได้ เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันก็อยากให้เรามีการ ปาล์มน้ำมันนิดหนึง่ นะครับ อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันบ้าน
พั ฒ นาพั น ธุ์ ขึ้ น มาใช้ เ องในประเทศไทย นี่ ก็ คื อ แรง เราค่อนข้างจะใหญ่ มีมูลค่าที่ค่อนข้างจะเยอะ ถ้ารวมๆ
บันดาลใจ อีกอย่างคือนักวิจัยปาล์มน้ำมันในบ้านเรา มูลค่าการตลาดของมันแล้วก็ประมาณเกือบ 2 แสนล้าน
องค์ความรู้จาก
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บาทต่อปี ในส่วนที่เกษตรกรนำไปปลูกก็ประมาณ 5
ล้านบาทต่อปี ทีนมี้ ลู ค่าปาล์มน้ำมันจะเพิม่ มากขึน้ ถ้าเรา
ปรับปรุงพันธ์ที่ให้ผลผลิตสูงเมื่อเกษตรกร นำไปปลูก
เพราะว่าถ้าเราได้ผลผลิตทลายสูง เปอร์เซ็นน้ำมันที่เรา
ผลิตได้โดยรวมของประเทศก็จะสูงขึ้น ซึ่งมูลค่าก็จะเพิ่ม
ขึ้นอย่างมากมาย
เพราะฉะนั้น ความสำคัญของพันธุ์ปาล์มน้ำมันก็
มีความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ เลย ถ้าพันธ์ุปาล์มไม่ดี
ผลผลิตที่ได้ก็จะไม่สูง เราก็ได้มีการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี
พ.ศ.2530 โดยการรวบรวมเชือ้ พันธุกรรม นีก่ เ็ ป็นขัน้ ตอน
ของการปรับปรุงพันธุ์ ก่อนที่เราจะคัดเลือกพันธุ์ผสมเรา
ก็ต้องมีเชื้อพันธุกรรมก่อน เราก็มีวัตถุประสงค์ของการ
ปรับปรุงพันธุ์ 2 ข้อด้วยกัน อย่างแรกคือ เราต้องการพันธุ์

ที่มีผลผลิตทลายสูง อีกอย่างคือต้องปรับตัวกับสภาพ
แวดล้อมของบ้านเราได้ดี อย่างที่ทราบนะครับว่าพันธุ์
ปาล์มน้ำมันทีเ่ ราเอาเข้ามา เป็นพันธุต์ า่ งประเทศทัง้ หมด
ซึง่ พันธุต์ า่ งประเทศถ้าเราเอาเข้ามา เราก็ไม่แน่ใจว่าทีเ่ ขา
บอกว่าดี เมื่อเอามาปลูกในสภาพแวดล้อมบ้านเราแล้ว
จะดีหรือไม่ดี เราจึงได้มีการตั้งวัตถุประสงค์ในการปรับ
ปรุงพันธุ์ ซึ่งอย่างที่บอก ก็ใช้ระยะเวลานานเป็น 20 ปี
เมื่อเรามีเชื้อพันธุกรรมแล้ว เชื้อพันธุกรรมที่เรา
พูดถึงจะมีปาล์มน้ำมันอยู่ 3 กลุ่มด้วยกัน ที่เราใช้เป็น
พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในการปรับปรุงพันธุ์คือ ปาล์มน้ำมันดูรา
ปาล์มน้ำมันเทเนอรา และปาล์มน้ำมันฟิสิเฟอรา พันธุ์ที่
เราต้องการพัฒนา เป็นพันธุ์ลูกผสมเทอเนอรา ซึ่งพันธุ์
ลูกผสมเทเนอรานั้น ก็เกิดจากการผสมระหว่างต้นแม่
พันธุด์ รู า และต้นพ่อพันธุฟ์ สิ เิ ฟอรา ดังนัน้ เราต้องคัดเลือก
ทั้งต้นพ่อและต้นแม่ มาผสมให้ได้เทเนอราออกมา การ
คัดเลือกก็ตอ้ งใช้เวลานาน เพราะตอนทีเ่ ราคัดเลือกเราไม่
ได้แค่ดูผ่านๆ แต่เราต้องเก็บข้อมูลต่อเนื่องกันเป็นเวลา
3-5 ปี ของแต่ละต้น แล้วเราก็นำต้นที่ผลผลิตดีๆ ตอบ
สนองต่อสภาพแวดล้อมดี เอามาผสมกัน โดยต้นพ่อเรา
จะคัดจากพันธุ์ฟิสิเฟอรา และต้นแม่พันธุ์ดูรา ลูกผสมที่
ได้ก็จะเป็นพันธุ์เทเนอรา แล้วเราก็นำไปปลูกทดสอบ
หลายจังหวัดในภาคใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 เราก็ได้มา
ทดสอบพันธุ์ลูกผสมเทเนอรากัน จนถึงปัจจุบันเราเริ่มมี
การผลิตเป็นพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. ที่เป็นลูกผสมเทอเนอรา
เผยแพร่ให้กับเกษตรกรแล้ว ถ้าเกษตรกรท่านใดสนใจ
นำปลู ก ก็ ส ามารถติ ด ต่ อ ฝ่ า ยวิ จั ย และบริ ก ารคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติได้ครับ ก็ถือว่าเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิต
ที่ดีนะครับ

“วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์ 2 ข้อด้วยกัน อย่างแรกคือ เราต้องการ
พันธุ์ที่มีผลผลิตทลายสูง อีกอย่างคือต้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมของ
บ้านเราได้ดี อย่างที่ทราบนะครับว่าพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่เราเอาเข้ามา เป็นพันธุ์
ต่างประเทศทั้งหมด ซึ่งพันธุ์ต่างประเทศถ้าเราเอาเข้ามา เราก็ไม่แน่ใจว่าที่เขา
บอกว่าดี เมื่อเอามาปลูกในสภาพแวดล้อมบ้านเราแล้ว จะดีหรือไม่ดี เราจึงได้มี
การตั้งวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงพันธุ์ ซึ่งอย่างที่บอก ก็ใช้ระยะเวลานาน
เป็น 20 ปี”
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เกี่ยวผลผลิตได้ แล้วผลผลิตก็จะเริ่มให้ตั้งแต่น้อยจนสูง
ขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 8-9 ปี ปาล์มน้ำมัน หลังจากนั้นจะคงที่
สักระยะหนึ่งแล้วจะค่อยๆ น้อยลง นั้นก็เป็นรูปแบบการ
เจริญเติบโตและให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมัน
พิธีกรชาย :
อยากเรี ย นถามอาจารย์ อี ก นิ ด ว่ า ในส่ ว นของ
ต้นปาล์มทรัพย์ ม.อ.1 จะมีระยะเวลาที่ให้ผลประมาณ
กี่ปีได้ครับ
ศ.ดร.ธีระ :
ของทรัพย์ ม.อ.1 เรายังประเมินไม่ได้นะครับว่า
อยู่ได้กี่ปี แต่โดยทั่วไปของปาล์มน้ำมันอยู่ได้ไม่เกิน 30 ปี
พิธีกรหญิง :
ถ้าเรามีการดูต้นปาล์มดี ต้นปาล์มสมบูรณ์ บางสวนที่เรา
แล้ วหลังจากที่เรานำต้นพ่อและต้นแม่มาผสม เห็นในบริษัทเอกชน สามารถให้ผลผลิตนานถึง 40 ปี
พันธุก์ นั ออกมาเป็นพันธุท์ รัพย์ ม.อ.1 แล้ว มีขอ้ ดีอย่างไร เพียงแต่ว่าต้นมันจะสูงไปหน่อยทำให้เก็บยาก
บ้างคะ
พิธีกรชาย :
ศ.ดร.ธีระ :
เรียกได้วา่ เป็นอีกหนึง่ พันธุท์ มี่ กี ารพัฒนาปรับปรุง
ข้อดีกต็ ามทีเ่ ราตัง้ วัตถุประสงค์ไว้นะครับ คือพันธุ์ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่สามารถปลูกได้ในภาคใต้ของเรา
ที่ให้ผลผลิตทลายสูง ซึ่งก็จะให้ผลผลิตน้ำมันต่อพื้นที่ นะครับ แล้วในอนาคตมีแนวทางทีจ่ ะพัฒนา ทรัพย์ ม.อ.1
สูงด้วยคือเกณฑ์ผลผลิต เราคิดว่าผ่านเกณฑ์ อีกอย่างหนึง่ อย่างไรบ้างครับ
คือ พันธ์ุใหม่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของเราได้ดี
โดยเฉพาะในพืน้ ทีท่ เี่ ราคัดเลือก ต้นพ่อต้นแม่กอ็ ยูใ่ นสภาพ ศ.ดร.ธีระ :
แห้งแล้ง ปริมาณน้ำฝนน้อยประมาณ 1500 เท่านั้นเอง
การพัฒนาตรงนี้เราก็ยังมีทำอยู่เรื่อยๆ ก็เรื่องการ
ดินก็ไม่คอ่ ยสมบูรณ์ เพราะฉะนัน้ จุดเด่นของเรานอกจาก ปรับปรุงพันธุ์ต่อ ที่เราพยายามจะมองอยู่ตอนนี้คือ เรา
จะผลผลิตสูงแล้ว ก็นา่ จะทนแล้ง ปลูกได้ดใี นดินทีม่ คี วาม พยายามคัดพันธุ์ที่มีความสามารถในการทนแล้งและมี
อุดมสมบูรณ์ต่ำเมื่อเทียบกับพันธุ์อื่น แต่ว่าถ้าในดินที่ ผลผลิตสูง
อุดมสมบูรณ์ต่ำ ก็ไม่น่าจะได้ผลผลิตที่สูงมากแต่ก็ยังสูง
กว่าพันธุ์อื่น
พิธีกรชาย :
ในอนาคตก็คงจะมีทรัพย์ ม.อ.2 ทรัพย์ ม.อ.3
พิธีกรชาย :
เรื่อยๆ นะครับ
แล้วในส่วนของระยะเวลาในการปลูกปาล์มน้ำมัน
ทีจ่ ะให้ผลผลิตทีส่ ามารถนำไปแปรรูปเป็นน้ำมันปาล์มได้ พิธีกรหญิง :
จะใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ได้ครับอาจารย์
ในโอกาสนี้ เราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มาก
นะคะที่ ม าให้ ค วามรู้ มานำเสนองานวิ จั ย ในวั น นี้
ศ.ดร.ธีระ :
ขอบคุณค่ะ
หลังจากที่เราปลูกในแปลงแล้วก็ 3 ปี จึงจะเก็บ
องค์ความรู้จาก
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การพัฒนาชุมชนภาคใต้ โดยกิจกรรมการเลี้ยงโค
ในสวนปาล์ม สู่เนื้อคุณภาพในแบรนด์โคขุนศรีวิชัย
วิทยากร :

รศ.ดร.โอภาส พิมพ์พา

สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

พิธีกรชาย : นายปิยมิตร ท้วมศรี นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปีที 1
พิธีกรหญิง : นางสาวณัฎฐา วงประสิทธิ์ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ปีที 3
พิธีกรหญิง :
ขอเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส พิมพ์พา
สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขอเรียนเชิญค่ะ
รศ.ดร.โอภาส พิมพ์พา :
ขอบคุณมากครับ รูส้ กึ ทีเ่ ป็นเกียรติอย่างยิง่ ครับที่
ได้มีโอกาสมาคุยเกี่ยวกับงานวิจัยในช่วงนี้ครับ
พิธีกรชาย :
ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ การนำเสนองานวิจัย
ในช่วงนี้ จะเป็นการพูดคุยกับนักวิจัยที่ทำงานวิจัยเรื่อง
การพัฒนาชุมชนภาคใต้ โดยกิจกรรมการเลี้ยงโคในสวน
ปาล์ม สู่เนื้อคุณภาพในแบรนด์โคขุนศรีวิชัยครับ

ประกอบอาชีพอยู่หลายกิจกรรมด้วยกัน ซึ่งทุกกิจกรรม
ล้วนมีความสำคัญ ดังนั้นการที่พี่น้องเกษตรกรที่ปลูก
ปาล์มก็ดี ปลูกยางก็ดี มีการใช้มูลสัตว์มาผลิตเป็นปุ๋ย
อินทรีย์และก็มีการเลี้ยงสัตว์ ตามระบบการใช้ชีวิตของ
พี่น้องในแบบเกษตรกรอยู่แล้ว ก็มีการไปรื้อฟื้นกระตุ้น
ให้มีการทำกิจกรรมที่ดีกว่าเดิม โดยใช้งานในกิจกรรมนี้
เป็นส่วนที่ไปพัฒนา ผมจึงได้สนใจพัฒนาอาหารสัตว์
โดยนำใบทางปาล์มมาปรับปรุงเป็นอาหารสัตว์ทำให้
เกษตรกรหันกลับมาเลีย้ งโคมากขึน้ พอเลีย้ งโคแล้วก็ตอ้ ง
หาตลาด พอหาตลาดก็ตอ้ งหาตลาดทีด่ สี ำหรับคนทีเ่ ลีย้ ง
โค ดังนัน้ ก็นำไปสูก่ ารพัฒนาเพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ทดี่ คี อื ได้
เนื้อโคที่มีคุณภาพดี ดังนั้นจึงได้พัฒนามาเป็นเนื้อโคขุน
ศรีวิชัยขึ้นมา

พิธีกรชาย :
พิธีกรหญิง :
อาจารย์ครับ ขอเรียนถามอาจารย์ในเรือ่ งงาน วิจยั
ก่อนอื่นเลย ขอถามถึงจุดเริ่มต้นในการทำโคขุน ของอาจารย์ มีการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์
ว่ามีแรงบันดาลใจจากอะไรคะ
ใช้ อยากให้ อ าจารย์ ช่ ว ยเล่ า หน่ อ ยว่ า มี ก ารนำหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในในงานวิจัยหรือกับชาว
รศ.ดร.โอภาส :
บ้านอย่างไรบ้างครับ
แรงบันดาลใจเกิดจากว่า ในพื้นที่ภาคใต้มีการ
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รศ.ดร.โอภาส :
ต้องขอบคุณมากนะครับ ในเรือ่ งของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวทรงมีพระราชดำริที่จะให้คนไทยทุกคน ทุกอาชีพ
ทุ ก ระดั บ ชั้น รวมทั้ งเรื่ อ งเศรษฐกิ จของประเทศด้ ว ย
นำไปใช้ เกษตรกรหรือประชาชนในพืน้ ทีก่ เ็ ช่นเดียวกัน ก็
คือจะต้องมีการบูรณาการอาชีพหลายๆ อย่าง เพื่อให้มี
รายได้หลายๆ ส่วน มาเกือ้ หนุนซึง่ กันและกัน และมีความ
ขยั น อดทน ทำงาน มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี ธ รรมะ
จริยธรรมควบคู่กันไป อันนี้เป็นเรื่องของหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งเป็นการเดินทางสายกลาง ซึ่งมาประยุกต์
เกี่ ย วกั บ การเลี้ ย งโคได้ อ ย่ า งไร การเลี้ ย งโคนี้ มี ค วาม
สัมพันธ์กับเกษตรกรรายย่อย เนื่องจากว่าเกษตรกร
รายใหญ่ๆ ส่วนใหญ่จะเลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ และสัตว์อื่น
ดังนั้นโคจึงอยู่ในมือเกษตรรายย่อย จะต้องประยุกต์
เพื่ อ จะลดต้ น ทุ น ในการใช้ ผ ลพลอยได้ จ ากโรงงงาน
อุตสาหรรมในพื้นที่มาเลี้ยงเป็นอาหาร มีการใช้มูลสัตว์
มาเป็นปุ๋ย มีการใช้วัสดุบางอย่าง เช่น ใช้ทางใบปาล์มมา
เป็นอาหารหยาบ และใช้หญ้าในสวนปาล์มสวนยางมา
เลี้ยง และก็ลดการตัดหญ้าโดยการให้สัตว์มากินแทน
ไม่ต้องซื้อน้ำมัน และก็ใช้กากปาล์ม ใช้ขี้เค้ก ใช้น้ำมัน
ปาล์มมาเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ นี่ก็เป็นการใช้ส่วน
ที่ตนเองผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า สุดท้ายก็อยากให้คนทาง
ภาคใต้มีเนื้อโคของภาคใต้เอง อย่างทุกคนรู้ดีว่าโคขุนก็
ต้องโพนยางคำของภาคอีสาน โคกำแพงแสนของภาค
กลาง ของภาคใต้จริงๆ ก็มี แต่ต้องสร้างแบรนด์ขึ้นมา
เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงมีความภาคภูมิใจและก็มี
ตลาดเป็นของตัวเอง

พิธีกรหญิง :
เรียกได้วา่ เป็นหนึง่ โครงการดีๆ ทีพ่ ยายามจะผลัก
ดันให้ชาวใต้ของเรามีแบรนด์ในส่วนของเนื้อโคเป็นของ
ตนเอง เพือ่ ให้เรามีเนือ้ ทีด่ บี ริโภคกันในภาคใต้ และส่งออก
ไปยังภาคอื่นๆ ด้วยนะคะ และทราบมาว่าเกษตรกรผู้
เลี้ ย งโคเนื้ อ สามารถนำผลพลอยได้ จ ากโรงงานอุ ต สาหกรรมปาล์ม จากการเพาะปลูกต้นปาล์มมาใช้เป็น
อาหารสัตว์ได้ อยากถามอาจารย์ค่ะว่า ได้นำผลผลิตจาก
การประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงโคขุนอย่างไรบ้างคะ
รศ.ดร.โอภาส :
การประยุกต์กเ็ ริม่ จากการทีเ่ ราเกิดงานวิจยั ขึน้ มา
เราพบว่า ทางใบปาล์มวัวไม่ชอบกิน เราก็ตอ้ งเอามาปรับ
โดยการเติมกากน้ำตาล เอามาหมักยูเรีย มาปรับเพื่อ
ให้มันกินได้เยอะขึ้น ย่อยได้ดีขึ้น และมาถึงเรื่องน้ำมัน
ปาล์มทีเ่ ป็นน้ำมันดิบ ทีม่ วี ติ ามินอี แคโรทีนอย มีวติ ามินเอ
อยู่ แน่นอนว่าวิตามินเหล่านี้ ถ้ามันไปอยู่ในผลิตภัณฑ์ก็
จะทำให้มูลค่ามันดียิ่งขึ้น ดังนั้นเราก็เสริมลงไป 5% ใน
อาหารของเรา และส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสูตรอาหาร
ที่ได้จากการวิจัย ผลิตและก็นำไปเลี้ยงวัว แล้วเราก็รับ
ซื้อวัวมา แล้วก็มาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์โฆษณาให้ นี่คือวัฏจักรซึ่งผมไม่ได้มีความรู้
เรื่องการตลาดเลย แต่สุดท้ายก็ต้องมาทำเรื่องการตลาด
ด้วย
พิธีกรชาย :
จากทีอ่ าจารย์ได้กล่าวมาสักครูน่ ะครับว่า เราได้มี
การนำผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมปาล์ม นำมาทำเป็น
อาหารเลี้ยงโค จะถามว่าโคที่เลี้ยงในงานวิจัยจะมีข้อดี
องค์ความรู้จาก
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หรือข้อแตกต่างจากโคที่เลี้ยงด้วยอาหารปกติหรือโค
ทั่ ว ไปอย่ า งไรบ้ า งครั บ มี ข้ อ แตกต่ า งหรื อ เหมื อ นกั น
อย่างไรครับ
รศ.ดร.โอภาส :
คำว่ า โคขุ น ขุ น ก็ คื อ ต้ อ งเลี้ ย งด้ ว ยอาหารที่ ดี
มีไขมันแทรกด้วย เพื่อให้เนื้อมันนุ่ม ดังนั้นต้อง เลี้ยงนาน
หมายถึงต้องเลี้ยงนาน 8 เดือน ถึง 1 ปี พอนานแล้วเนื้อ
ก็จะดีกว่าที่เลี้ยงทั่วไป ถ้าเราพูดถึงโคขุนศรีวิชัย เราใช้
ส่วนของผลพลอยได้จากปาล์มน้ำมันและจะมีกากถั่ว
เหลืองที่ได้จากการสกัดนมถั่วเหลืองเข้าไปด้วย ก็จะทำ
ให้เนื้อนี้มีวิตามินอี ซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นเนื้อที่
เหมาะสำหรับผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็นเด็ก ทีต่ อ้ งการวิตามิน บุคคล
ทั่วไปก็ต้องการโปรตีนจากเนื้อที่มีคุณภาพ ซึ่งนอกจาก
โปรตี น แล้ ว ก็ ต้ อ งมี วิ ต ามิ น และเกลื อ แร่ ที่ มี คุ ณ ภาพ
ตามมาด้วย กระบวนการผลิตทั้งการเลี้ยง การจัดการ
การเชือด จนกระทั้งการเก็บเนื้อ การแปรรูปจัดอยู่ใน
กระบวนการวิจัยทั้งหมดครับ
ประมาณจากมหาวิทยาลัยบางส่วน เป็นงานวิจยั ทีใ่ ช้เวลา
นานถึง 10 ปี เป็นโครงการต่อเนื่องที่ทำต่อมาเรื่อยๆ ก็มี
พิธีกรชาย :
เกษตรกรที่เข้ามาอยู่ในเครือข่ายประมาณ 1,200 คน ก็
เรียกได้วา่ เนือ้ โคขุนศรีวชิ ยั เป็นเนือ้ วัวทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ได้ ไ ปร่ ว มกั น กลุ่ ม ภาคใต้ ฝั่ ง อ่ า วไทย ตั้ ง แต่ ชุ ม พร
เพียบพร้อมด้วยคุณค่าอาหารมากมาย เรียกได้วา่ เป็นหนึง่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ดังนั้นในเครือข่าย
แบรนด์ทกี่ ำลังมาแรง ไม่นอ้ ยหน้าภาคอืน่ ๆ หรือว่าแบรนด์ เกษตรกรก็ จ ะอยู่ ใ น 4 จั ง หวั ด ในเบื้ อ งต้ น ซึ่ ง ต่ อ ไป
อืน่ ๆ เลยนะครับ เป็นอีกหนึง่ ผลิตภัณฑ์ดๆี ทีเ่ กิดโดยน้ำพัก ก็จะขยายไปยังพังงา กระบี่ ภูเก็ต ลงมาจนถึง สงขลา
น้ำแรง มันสมองของชาวใต้ของเราเองนะครับ เพราะ ดังนั้นเกษตรกรที่เลี้ยงโคในปัจจุบันถ้าเราไม่มีเครือข่าย
ฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าภาคภูมิใจเหมือนกันครับ ก็จะขายโคลำบาก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ต่างๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น ผมก็เปิด Line ชื่อว่า Line โคขุน
พิธีกรหญิง :
ศรีวิชัย และก็ให้สมาชิกทุกคนในเครือข่ายเข้าไปเป็น
ต้องบอกก่อนนะคะ ว่าใครทีอ่ ยากรับประทานหรือ สมาชิกไลน์และก็แลกเปลี่ยนกัน นี่ก็เป็นส่วนหนึ่ง
ได้รบั วิตามินอีอย่างเต็มๆ นอกจากจะ รับประทานอาหาร
เสริ ม แล้ ว ต้ อ งบอกก่อนเลยนะคะว่า เนื้อ โคขุนของ พิธีกรหญิง :
แบรนด์ศรีวิชัยก็มีวิตามินอีให้ เมื่อท่านรับประทานแล้ว
ก็ ใ นยุ ค โซเชี ย ลเน็ ต เวิ ร์ ค แบบนี้ ก็ ใช้ สื่ อ ให้ เ กิ ด
ก็ได้วิตามินอีกลับไปด้วย ต่อไปก็อยากทราบในส่วนของ ประโยชน์นะคะ
การส่งเสริมการเลี้ยงโคว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ
พิธีกรชาย :
รศ.ดร.โอภาส :
เรียกได้วา่ การร่วมมือผ่านการทำงานเป็นเครือข่าย
ผมก็ได้ทุนวิจัยจาก สวพ. และ วช. ตลอดทั้งงบ ย่อมได้ผลที่ดีกว่าการทำงานแค่กลุ่มเดียวหรือแค่คนใน
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“ถ้าเราพูดถึงโคขุนศรีวิชัย เราใช้ส่วนของผลพลอยได้จากปาล์ม
น้ำมัน และจะมีกากถั่วเหลืองที่ได้จากการสกัดนมถั่วเหลืองเข้าไปด้วย ก็จะ
ทำให้เนื้อนี้มีวิตามินอี ซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นเนื้อที่เหมาะสำหรับผู้
บริโภคที่เป็นเด็ก ที่ต้องการวิตามิน บุคคลทั่วไปก็ต้องการโปรตีนจากเนื้อ
ที่ มี คุ ณ ภาพ ซึ่ ง นอกจากโปรตี น แล้ ว ก็ ต้ อ งมี วิ ต ามิ น และเกลื อ แร่ ที่ มี
คุณภาพตามมาด้วย กระบวนการผลิต ทั้งการเลี้ยง การจัดการ การเชือด
จนกระทั่งการเก็บเนื้อ การแปรรูป จัดอยู่ในกระบวนการวิจัยทั้งหมดครับ”
ชุมชนเดียว ดังนัน้ การร่วมมือกันแลกเปลีย่ น ความคิดแลก
เปลีย่ นประสบการณ์เป็นสิง่ ทีส่ ำคัญใช่ไหมครับอาจารย์ อ
ยากให้อาจารย์พูดถึงในอนาคตต่อไปครับ ว่าในแบรนด์โ
คขุนศรีวิชัยต้องมีแผนในอนาคตต่อไปอย่างไรบ้างครับ
รศ.ดร.โอภาส :
แผนต่อไปนอกจากเราส่งเสริมการเลี้ยง การจัด
การโคให้ดีมีคุณภาพแล้ว ก็คือมีแผนเรื่องของการสร้าง
มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ ซึง่ ตอนนีเ้ ราก็ใช้บริการของเทศบาล
และที่จังหวัดพัทลุงก็กำลังจัดทำที่วิทยาลัยเกษตรกรรม
พัทลุงอยู่ นอกจากโรงฆ่าสัตว์แล้วก็ยังมีโรงแช่โรงบ่มเนื้อ
นี้คือส่วนที่ต้องลงทุน ซึ่งเรายังไม่มีทุน เกษตรกรเองก็
พยายามลงขันกัน อันนีก้ เ็ ล่าให้ฟงั และอีกส่วนหนึง่ คือว่า
การทำตลาด เราต้องมาสร้างผลิตภัณฑ์ เช่น พวกไส้กรอก
ลูกชิ้น เสต็ก ร้านค้าต่างๆ เราต้องไปโฆษณาให้เขามาซื้อ
เนือ้ ของเรา เพราะว่าในปัจจุบนั นีร้ า้ นเสต็กส่วนใหญ่กจ็ ะ
ซือ้ เนือ้ ของออสเตรเลีย แน่นอนว่าในอนาคตคนทีเ่ ลีย้ งวัว
จะอยู่ ไ ม่ ไ ด้ เราต้ อ งช่ ว ยประเทศโดยการให้ ร้ า นค้ า ผู้
ประกอบการต่างๆ หันมาใช้เนื้อของคนไทย นี่มันพ่วงกัน
หมดเลย และส่วนหนึ่งเรากำลังประสานงานกับบริษัท
ใหญ่ๆ ที่เขาทำพวกเนื้อกระป๋องและทำพวกสปาเก็ตตี้
รสเนื้อ ซึ่งประสานงานโดยอุตสาหกรรมภาค 10 จังหวัด
สุ ร าษฎร์ ธ านี อั น นี้ ก็ เ ป็ น ส่ ว นที่ จ ะเดิ น ไปข้ า งหน้ า ใน
อนาคต และจะมีฟาร์มหมู หลายท่านคงเห็นนะครับว่า
ฟาร์มหมูทสี่ ร้างแบรนด์ชอื่ หมูๆ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช
ก็เหมือนกันเลย คือเลีย้ งหมูไปแล้ว หมูราคาไม่ดกี ต็ อ้ งมา
แปรรูปในการทำไส้กรอก ทำเสต็ก แล้วก็เปิดแบรนด์ขนึ้ มา
และก็เปิดร้านที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โคก็เหมือนกัน

เราต้องหาร้านที่เขาเปิดอยู่แล้วเนี่ยส่งให้เขาด้วย สุดท้าย
เราก็จะมีแบรนด์ศรีวิชัยที่โฆษณา จริงๆ แล้วในต่างภาค
ก็เริ่มรู้จักแบรนด์นี้แล้วนะครับ แต่ในภาคใต้เราต้องมา
ประชาสัมพันธ์กนั ส่วนหนึง่ เพราะเราไปพูดในงานวงการ
วิชาการ ในกรมปศุสตั ว์ แต่ในภาคใต้ของเราไม่คอ่ ยมีเวที
วันนี้ก็ถือเป็นเวทีหนึ่งที่เราได้ประชาสัมพันธ์ด้วย
พิธีกรชาย :
เราในฐานะชาวใต้กต็ อ้ งช่วยกันผลักดันผลิตภัณฑ์
หรือนวัตกรรมใหม่ของเรา ซึ่งก็คือโคขุนศรีวิชัยเพื่อให้
เป็นแบรนด์ต้นๆ ของประเทศ เพราะฉะนั้นเราชาวใต้ก็
ต้องร่วมมือร่วมใจกันนะครับ
พิธีกรหญิง :
ใช่ค่ะ ตัวของดิฉันเองก็สังเกตเห็นว่าคนส่วนใหญ่
มักจะบริโภคของนอก โดยเฉพาะอย่างเวลาเป็นเนือ้ นะคะ
เวลาเราไปรับประทานเนือ้ หรือเสต็ก เรามักจะถามว่าเนือ้
เนี่ยอิมพอร์ตมาจากประเทศอะไร ซึ่งบางทีเราลองมอง
ในไทยของเรา ภาคใต้ของเรา หันมาลองมารับประทาน
เนื้อโคขุนศรีวิชัยหรือว่าเนื้อโคขุนจากทางภาคใต้ของเรา
ดูนะคะ ว่าคุณภาพและรสชาติไม่ได้แตกต่างกันเลย ของ
เราก็มีดีเหมือนกันค่ะ
พิธีกรหญิง :
อยากจะให้ทา่ นอาจารย์ชว่ ยฝากอะไรเล็กๆ น้อยๆ
หน่อยนะคะ จะฝากอะไรกับผูเ้ ยีย่ มชมงานในวันนีบ้ า้ งคะ
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รศ.ดร.โอภาส :
เมื่อเอ่ยถึงคำว่า“ศรีวิชัย”แล้ว ก็เป็นชื่อที่ทุกคน
ก็คงจะรู้ว่าเกี่ยวกับภาคใต้ ดังนั้นเนื้อโคขุนศรีวิชัยก็ฝาก
ไว้กับทุกท่าน บางท่านอาจจะไม่บริโภคเนื้อ แต่อย่างไร
ก็ตาม ถึงแม้เราไม่บริโภคแต่เราก็ช่วยเกษตรกร ช่วย
ประเทศชาติได้ โดยการประชาสัมพันธ์ให้คนที่บริโภค
เนื้ อ หั น กลั บ มาบริ โ ภคเนื้ อ ของคนไทย ช่ ว ยเกษตร
เพราะว่าช่วงนีย้ างพาราราคาไม่ดี เกษตรกรทีป่ ลูกยางเริม่
หันมาเลี้ยงโคในสวนและก็ปลูกหญ้าด้วย ซึ่งหญ้าก็ขาย
ได้กิโลกรัมละ 2-3 บาท และก็เนื้อโคตอนนี้ราคาเนื้อที่มี
ชีวติ กิโลกรัมละ 100 บาท แต่คนเลีย้ งโคเริม่ ลดน้อยถอยลง
เพราะความชัดเจนของตลาดโคในบ้านเราไม่ชดั เจน และ
ก็โดนพ่อค้าคนกลางกดราคาอยู่ตลอด ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ทำ
ให้คนเลีย้ งโคอยูไ่ ด้ ประเทศชาติเดินหน้าได้ ถ้าสักวันหนึง่
คนเลี้ยงโคหยุด ไม่เลี้ยงแล้ว ไม่มีโคแล้ว คนไทยก็ต้องหัน
ไปกินเนื้อวัวของออสเตรเลียทั้งหมด และสักวันหนึ่งเขา
จะเพิม่ ราคาแพงขึน้ ๆ แล้วเราก็จะต้องกินในสภาวะบังคับ
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จึงต้องฝากคนไทยหรือผู้บริโภคทั่วไป เพื่อที่จะได้รู้ว่า
เชื่อมโยงความต่อเนื่องของวัฏจักรการผลิตอาหาร กับ
การบริโภคกับระบบเศรษฐกิจ มันเชื่อมโยงกันอยู่
พิธีกรชาย :
เพราะฉะนั้นเราทุกคนมีบทบาทสำคัญ ในการขับ
เคลื่อนระบบเศรษฐกิจทั้งหมด อยากให้ระบบเศรษฐกิจ
ในอนาคตเป็นอย่างไร อยู่ที่ตัวเราครับว่าจะร่วมกันสรรค์
สร้างหรือว่าทำมันอย่างไรครับ เพราะฉะนัน้ วันนีก้ อ็ ย่าลืม
นะครับ มาร่วมกันส่งเสริมแบรนโคขุนศรีวิชัย ซึ่งเป็น
หนึ่งงานดีๆ ให้เป็นหนึ่งแบรนที่ติดอันดับของประเทศ
และอาจติดอันดับของโลกต่อไปในอนาคต เพราะฉะนั้น
เราทุกคนก็เป็นตัวช่วยสำคัญที่จะผลักดันต่อไปนะครับ
พิธีกรหญิง :
ในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณ รศ.ดร.โอภาส
พิมพ์ภา เป็นอย่าสูงทีใ่ ห้เกียรติมาร่วมเสวนาในวันนีน้ ะคะ

โครงการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กับภาคประชาสังคม เพื่อรับมือกับปัญหาน้ำท่วม
ของเมืองหาดใหญ่ : หาดใหญ่โมเดล
วิทยากร: ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์

ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พิธีกรชาย : นายศิวรุฒิ ธรรมรงค์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปี 3
พิธีกรหญิง : นางสาวสุพัตรา แซ่อ๋อง นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 3
พิธีกรหญิง :
สำหรับงานวิจยั เรือ่ งต่อไปเป็นโครงการการมีสว่ น
ร่วมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับภาคประชา
สังคม เพื่อรับมือกับปัญหาน้ำท่วมของเมืองหาดใหญ่
หรือว่าหาดใหญ่โมเดลนั่นเองค่ะ
พิธีกรชาย :
วั น นี้ เราได้ รั บ เกี ย รติ จ าก ผศ.ดร.ไชยวรรณ
วั ฒ นจั น ทร์ จากศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาสั ต ว์ เ คี้ ย วเอื้ อ ง
ขนาดเล็ ก คณะทรั พ ยากรธรรมชาติ มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ และเป็นรองผูอ้ ำนวยการสำนักวิจยั และ
พัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเรียนเชิญครับ
ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ :
สวัสดีครับ วันนีผ้ มมาในนามสำนักวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับ งานที่ผมจะมาเล่า
ให้ฟัง ไม่ได้เป็นงานวิจัยของผมเองแต่เป็นงานวิจัยของ
นักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ทำงานวิจัยเกี่ยว
กับการจัดการน้ำท่วม โดยใช้ปญ
ั หาของน้ำท่วมในอำเภอ
หาดใหญ่เป็นโมเดล เป็นรูปแบบในการดำเนินการ

ภารกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในเรื่อง
ของน้ำท่วมนั้น เรามีมาค่อนข้างจะยาวนานพอสมควร
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 แต่ว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิ ท ยาเขตหาดใหญ่ อยู่ ใ นพื้ น ที่ เ ชิ ง เขาน้ ำ ไม่ ท่ ว ม
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ทำหน้ า ที่ ใ ห้ ก ารช่ ว ยเหลื อ เป็ น พื้ น ที่
ประกอบอาหาร เตรียมวัสดุ ของใช้ที่จำเป็น โดยทำการ
แพ็คที่มหาวิทยาลัย แล้วส่งไปให้กับพี่น้องที่ประสบภัย
น้ำท่วมในเขตอำเภอหาดใหญ่ และใกล้เคียง หรือบาง
ครั้ง เราใช้ประโยชน์จากสถานีวิทยุสงขลานครินทร์ FM
88 เป็นศูนย์รวมในการส่งข่าวหรือกระจายข่าว นั่นคือ
บทบาททีเ่ ราทำมาตัง้ แต่ พ.ศ.2543 หรือก่อนหน้านัน้ ด้วย
แต่ว่าเมื่อปัญหาน้ำท่วมเกิดขึ้น
โดยเฉพาะหลังปี พ.ศ.2543 ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ในอดีต ตัง้ แต่อธิการบดี อาจารย์ประเสริฐ
ชิตพงศ์ มาถึงอธิการบดี อาจารย์บุญสม ศิริบำรุงสุข
บุคคลเหล่านีม้ สี ว่ นร่วมในการส่งเสริมนักวิจยั และบอกว่า
มหาวิทยาลัยจะอยู่เฉยๆ เป็นแค่สถานที่แพ็คอาหาร
เป็นที่จอดรถ ไม่พอแล้วล่ะ ทำอย่างไรให้มหาวิทยาลัยมี
ส่วนช่วยสังคม โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่
นี่คือที่มาที่ไปของหาดใหญ่โมเดล
องค์ความรู้จาก       45                                                                              

                                                     มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558

หลั ง จากที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ น้ ำ ท่ ว มปี พ.ศ.2553
ตอนนั้นน้ำท่วมหนักมาก ความเสียหายมากกว่า 2 หมื่น
ล้านบาท นี่ก็เป็นภาพความเสียหาย ผมประมวลให้เห็น
ตั้งแต่ พ.ศ.2551 ค่าเสียหายประมาณ 4 พันล้านบาท
พ.ศ.2552 ก็มากกว่านัน้ พอ พ.ศ.2553 ค่าเสียหายมากกว่า
2 หมื่นล้านบาท น้ำท่วมบางจุดลึก 1.8 เมตร บางจุดลึก
2 เมตร เพราะฉะนัน้ ม.อ. ก็ทำหน้าทีเ่ ชิญหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องมาคุยกัน เพราะฉะนั้นงานวิจัยไม่ได้เริ่มจาก
นักวิจัยนะครับ งานวิจัยนี้เริ่มจากปัญหาในพื้นที่ มาจาก
ภาคประชาชนที่เข้ามาคุยกันกับมหาวิทยาลัย ในห้อง
ประชุมแห่งนี้ เราเชิญประชาชนมานัง่ ประชุม เราเชิญส่วน
ราชการต่างๆ มานั่งประชุม
เราเชิญผู้ว่าฯ ในสมัยนั้นมานั่งประชุม สุดท้ายเรา
ได้ประเด็นปัญหามา หนึง่ ปัญหานีแ้ ก้ไขได้เลย คือรูปแบบ
ของการช่วยเหลือ สองปัญหาทีไ่ ม่รจู้ ะแก้อย่างไร ก็ตอ้ งใช้
งานวิจัย และส่วนของการวิจัยนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็รับทำ ทีนี้เรารับทำ เราได้พาร์ทเนอร์หรือ
เครือข่ายในการร่วมทุนวิจัย นี่คือรูปแบบที่ผมเล่าไปแล้ว
นะครับ เราเชิญหน่วยงานต่างๆ เราเชิญหน่วยงานที่เกี่ยว
กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน โรงแรม
เครือข่ายต่างๆ ในหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยเองมานั่งคุยกัน
ม.อ. จะทำหน้าทีผ่ เู้ ชิญ ลดบทบาทการเป็นเลขา เราไม่ชนี้ ำ
แต่เราระดมคนมาเสวนากัน เราต้องประชุมกับภาคประชา
สังคม 6 ครัง้ พัฒนารูปแบบมาโดยตลอด สุดท้ายเครือข่าย
ทีเ่ ข้ามาคือ สคบ. หรือสำนักงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค เอาเงิน
มาลงขันกับมหาวิทยาลัย สคบ. เอาเงินมาลงขันครึ่งหนึ่ง
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มหาวิทยาลัยครึ่งหนึ่ง แผนระยาวที่ทำงานวิจัย สคบ.
ร่วมลงทุนกับเรา เป็นงานวิจัยของอาจารย์ 8 เรื่อง เราได้
งาน 8 เรื่อง
ผมยกตัวอย่างเรื่องระบบเตือนภัย ซึ่งถ้าท่านผู้มี
เกียรติอยู่ในห้องนี้ ท่านเดินไปทางด้านซ้ายมือของท่าน
เวลาท่านเดินเข้ามา จะมีงานวิจัยเกี่ยวกับน้ำท่วมอยู่
มีเครื่องมือด้วย เป็นเครื่องมือเตือนภัย นี่ก็เป็นผลจาก
งานวิจัยหาดใหญ่โมเดลนี้
มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาสุขภาพจิต
เพราะหลังน้ำท่วมคนเครียด ทางคณะพยาบาลศาสตร์
ก็ส่งทีมวิจัยมา เราให้ทุนวิจัยไป แก้ปัญหา ติดตามเรื่อง
การเยียวยา แก้ปญ
ั หาสุขภาพจิตของผูป้ ระสบภัยน้ำท่วม
ในจังหวัดสงขลา
เรามีเรือ่ งอาหารยังชีพ อันนีเ้ พราะ ม.อ. เป็นสถาน
ที่ที่มาทำข้าวผัดกัน มาแพ็คอาหาร ปรากฎว่าบางครั้ง
การส่งอาหารไปยังผูป้ ระสบภัย ล่าช้า อาหารบูด ก็ได้โจทย์
วิจัยมา ทำให้นักวิจัยของเรามาพัฒนาอาหารสำหรับส่ง
ไปยังผู้ประสบภัยแล้ว อาหารนี้เก็บได้นาน ไม่บูด เวลา
แพ็คอาหารไป นอกจากจะมีอาหารในกล่องแล้ว ยังมีน้ำ
มีอาหารว่างเข้าไปด้วย นี้ก็ต้องเรียนว่าในปี พ.ศ. 2553
น้ำท่วมใหญ่ในภาคกลาง มูลนิธิเพื่อนพึ่งภายามยากก็ได้
เอาอาหารชุดนี้ไปแจกจ่ายด้วย และได้รับการยอมรับว่า
เป็นอาหารที่สามารถส่งกำลังบำรุงไปให้ผู้ประสบภัยได้
ทั น การณ์ อาหารไม่ แ ตก ถ้ า โยนจากเฮลิ ค อปเตอร์
ลงมาในน้ำ อันนี้ก็ได้รับการทดสอบแล้ว อันนี้ก็เป็นงาน
วิจัยที่นักวิจัยของเราทำ

เราทำระบบสารสนเทศเตื อ นภั ย ในพื้ น ที่ พิ บั ติ
ภัยคลองอู่ตะเภา ที่ใช้กูเกิลแมพ อันนี้เราทำไปไม่ได้ครบ
ทุกชุมชนในอำเภอหาดใหญ่ เงินวิจัยยังน้อยไป แต่ได้ทำ
แล้ว ถ้าเราส่งกำลังบำรุงไป เราไม่รู้ใครส่งไปซ้ำซ้อนบ้าง
หน่วยงานไหนบ้าง เพราะงั้นเราจะมาปักหมุดงานต่างๆ
ที่ มอ. แล้วลิ้งค์ไปยังศูนย์ช่วยเหลือต่างๆ ทั้งที่เทศบาล
ทั้งที่สถานีวิทยุ FM88 ทั้งที่กองกิจการนักศึกษา เพราะ
กองกิจฯ เขาจะตัง้ พืน้ ทีท่ จี่ ะช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย เพราะ
ฉะนั้น กูเกิ้ลแมพจะลิ้งค์กันหมดเลยแม้กระทั่ง ปภ. หรือ
ป้องกันภัยจังหวัด ทำงานแบบร่วมกัน บูรณาการกันอย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อีกอันนีค่ อื ระบบ WiFi ถ้าระบบไฟฟ้าในหาดใหญ่
ล่ม ระบบโทรศัพท์ล่ม เพราะน้ำท่วมในเมืองหาดใหญ่
เราจะมีระบบ WiFi จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ลงไปในหาดใหญ่ โดยติดตัว relay ในจุดต่างๆ หมายความ
ว่าเราจะสามารถรับข้อมูลจากผูป้ ระสบภัยในหาดใหญ่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่เสร็จ
ไปส่วนหนึ่งแล้ว ถ้าต่อยอดอีกก็จะทำให้การช่วยเหลือมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แล้วเราไม่ได้ทำแค่ในหาดใหญ่นะ
ครับ เราไปทำเพือ่ แก้ปญ
ั หาระบบเตือนภัย ในอำเภอจะนะ

ลุ่มน้ำจะนะ บริเวณอำเภอนาทวี เสร็จไปแล้ว
นอกจากนั้ น จากงานวิ จั ย ที่ เราทำ เราให้ ทุ น
นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก เพราะฉะนั้นโจทย์การ
แก้ปัญหาน้ำท่วมในอำเภอหาดใหญ่ เกิดงานวิจัยของ
อาจารย์ 8 เรื่อง และงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท
ปริญญาเอก อีก 5 เรื่อง ก็ถือว่าคุ้มค่า เราทำเรื่องการกัด
เซาะชายฝั่งเพิ่มเติม เราทำเรื่องการพังทลายของตลิ่ง
ของคลองอู่ตะเภา ทำเรื่องระบบเตือนภัยดินถล่ม และ
จากงานวิจยั ทีเ่ ราทำก็ทำให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้รับเกียรติจากจังหวัดสงขลา ให้ร่วมเป็นอนุกรรมการ
ประเมินน้ำของจังหวัดสงขลาด้วย นัน่ หมายความว่าทุกปี
เมื่อเริ่มเข้าหน้าฝน คณะอนุกรรมการจะประชุมกันแล้ว
แต่ความถี่ ถ้าฝนตกมากจะประชุมกันทุกวันพุธ เพื่อ
ประเมินสถานการณ์ รายงานให้แก่ท่านผู้ว่าได้ทราบ
แม้กระทั่งเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมา ที่ฝนตกมาก แต่เผอิญน้ำไม่
ท่วม คณะอนุกรรมการของเราก็ร่วมงานกัน ปภ. กับ
อุตนุ ยิ มวิทยา กับชลประทาน ให้ขอ้ มูลตลอด ขนาดนายก
เทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ ออกมาบอกว่าต่อไปนี้
จะฟังการให้ขอ้ มูลของคุณ กรรมการชุดนี้ นัน่ หมายความ
ว่ามีประสิทธิภาพมาก

“จากงานวิจัยที่เราทำ เราให้ทุนนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก
เพราะฉะนัน
้ โจทย์การแก้ปญ
ั หาน้ำท่วมในอำเภอหาดใหญ่ เกิดงานวิจยั ของ
อาจารย์ 8 เรื่อง และงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก อีก
5 เรื่อง เราทำเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มเติม เราทำเรื่องการพังทลายของ
ตลิ่งของคลองอู่ตะเภา ทำเรื่องระบบเตือนภัยดินถล่ม”
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“และก็จากงานนี้นะครับ นำไปสู่การตั้งศูนย์พิบัติภัยธรรมชาติ
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันนี้ก็จากปัญหาของพื้นที่
เราลงไปช่ ว ยในลั ก ษณะงานบริ ก าร ขยายผลมาเป็ น งานวิ จั ย
ขยายต่ อ ยอดมาเป็ น การตั้ ง ศู น ย์ วิ จั ย ขึ้ น มา ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ โดยสำนักวิจัยและพัฒนา ก็คาดหวังว่าทุกสิ่งทุก
อย่างทีท
่ ำจะเกิดประโยชน์ เป็นพันธกิจ เรียกว่าเป็นงานวิชาการเพือ่
สังคม”
และก็จากงานนีน้ ะครับ นำไปสูก่ ารตัง้ ศูนย์พบิ ตั ภิ ยั
ธรรมชาติของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันนี้ก็จาก
ปัญหาของพืน้ ที่ เราลงไปช่วยในลักษณะงานบริการ ขยาย
ผลมาเป็นงานวิจัย ขยายต่อยอดมาเป็นการตั้งศูนย์วิจัย
ขึ้นมา ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักวิจัย
และพั ฒ นา ก็ ค าดหวั ง ว่ า ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งที่ ท ำจะเกิ ด
ประโยชน์ เป็นพันธกิจ เรียกว่าเป็นงานวิชาการเพื่อ
สังคม แล้วก็จะร่วมเอาพระปณิธานของสมเด็จพระราชบิดาทีว่ า่ ให้ประโยชน์แก่เพือ่ นมนุษย์เป็นกิจทีห่ นึง่ เพราะ
ฉะนั้นเรายังขับเคลื่อนงานวิจัยที่เน้นการพัฒนา การเดิน
คู่ไปกับสังคมและชุมชนภายใต้ปณิธานของพระราชบิดา
กรมหลวงสงขลานครินทร์ ผมจะขออนุญาติพิธีกรทั้ง
สองท่าน นำเสนอคลิปสัน้ ๆ นิดหนึง่ นะครับ อันนีเ้ ป็นคลิป
งานที่เกี่ยวข้องกับหาดใหญ่โมเดลครั้งสุดท้าย ที่เราจัด
เมื่ อ ปี ที่ แ ล้ ว ก่ อ นที่ จ ะเกิ ด ฝนตกหนั ก เป็ น ตั ว เอย่ า ง
เป็นงานที่เรียกว่า พันธกิจเพื่อชุมชนของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ผมก็เป็นมานำเสนอในประเด็นของ
หาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วมนะครับ
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พิธีกรชาย :
นี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆ อีกหนึ่งโครงการดี ที่ช่วยกัน
เพื่อรับมือและแก้ปัญหาน้ำท่วม ที่เป็นปัญหาใหญ่มากๆ
ที่ประสบกันทุกปีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นหากมีโครงการนี้
ก็จะมีความพร้อมในการรับมือกับน้ำท่วม และแก้ปัญหา
ได้อย่างทันท่วงทีครับ
พิธีกรหญิง :
และถือว่าเป็นงานวิจัยที่เกิดจากการร่วมมือร่วม
ใจกันในหลายภาคส่วนเลยนะคะ
พิธีกรชาย :
โอกาสนีก้ ต็ อ้ งกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.ไชยวรรณ
วั ฒ นจั น ทร์ สำนั ก วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ เป็นอย่างสูงนะครับ ที่ได้มาพูดคุยและ
นำเสนอโครงการดีๆ แบบนี้นะครับ

ระบบสถานีโทรมาตร เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้า
แบบเวลาจริง ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
วิทยากร :

คุณฐิตินันท์ อินธนู

ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พิธีกรชาย : นายศิวรุฒิ ธรรมรงค์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปี 3
พิธีกรหญิง : นางสาวสุพัตรา แซ่อ๋อง นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 3

พิธีกรหญิง :
ต่ อ ไปเป็นการนำเสนองานวิจัยในเรื่อง สถานี
โทรมาตร เพือ่ การเตือนภัยน้ำล่วงหน้าแบบเวลาจริงผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
พิธีกรชาย :
โอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณฐิตินันท์ อินธนู จากศูนย์
วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเรียนเชิญครับ อยากให้
คุ ณ ฐิ ติ นั น ท์ ช่ ว ยเล่ า ถึ ง แรงบั น ดาลใจของโครงการนี้
หน่อยครับ ว่ามันเริม่ ต้นมาจากไหน มีแรงบันดาลใจอะไร
บ้างครับ

น้ำท่วม มีทั้งแบบใช้โครงสร้างและแบบไม่ใช้โครงสร้าง
แบบใช้โครงสร้างก็เช่น การสร้างเขื่อน พนังกั้นน้ำ การ
ป้องกันระดับน้ำในคลองไม่ให้ล้นตลิ่ง แต่ของเราจะเป็น
แบบไม่ใช้โครงสร้างก็คือ ใช้ระบบเตือนภัยโดยใช้ระบบ
โทรมาตร แรงบั น ดาลใจที่ ใช้ ร ะบบโทรมาตรก็ คื อ ว่ า
ปัจจุบนั ในพืน้ ทีอ่ ำเภอหาดใหญ่ ก็มหี ลายหน่วยงานทีร่ ว่ ม
มือกันเพือ่ เตือนภัยน้ำท่วมอยูแ่ ล้ว เราก็เลยมองไปทีอ่ ำเภอ
อื่นๆ ที่น้ำท่วมหนักเหมือนกัน แต่ยังไม่มีระบบเตือนภัย
เช่น อำเภอนาทวี ลุ่มแม่น้ำนาทวีครอบคลุมอำเภอนาทวี
และอำเภอจะนะ โดยใช้โทรมาตร คำว่าโทรมาตรคือ
เราไปตั้งสถานีอยู่ที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในอำเภอนาทวี
อำเภอจะนะ โดยข้อมูลจะถูกส่งกลับมาที่ ม.อ. เพือ่ ทำการ
ประมวลวิเคราะห์ดูข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วยอุปกรณ์
ต่างๆ โดยทั่วไปเช่น อุปกรณ์ตรวจวัดน้ำฝน น้ำท่า และ
ส่งข้อมูลกลับมาที่ห้องประมวลผลกลางนะครับ

คุณฐิตินันท์ อินธนู :
สำหรับโครงการสถานีโทรมาตร เพือ่ การเตือนภัย
น้ำล่วงหน้าแบบเวลาจริงผ่านระบบ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
จุดเริ่มต้นของโครงการเกิดจากปัจจุบันภัยน้ำท่วมยังไม่ พิธีกรชาย :
ก็เรียกได้ว่ามีจุดเริ่มต้นจากปัญหาน้ำท่วมหรือว่า
สามารถหลีกเลี่ยงได้ เราจำเป็นต้องอยู่กับน้ำท่วม แต่เรา
จะใช้ชวี ติ อยูอ่ ย่างไรให้มคี วามสูญเสียน้อยทีส่ ดุ เราก็ได้ คิ ภัยพิบตั ใิ นพืน้ ที่ ก็เลยเกิดเป็นวิธกี ารป้องกันแก้ไขนัน่ เอง
ดโครงการว่าเราจะหาวิธที ปี่ อ้ งกันการเกิดน้ำท่วมแบบไม่ ครับ
ใช้โครงสร้าง ต้องเรียนให้ทราบว่าการป้องกันการเกิด
องค์ความรู้จาก
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คุณฐิตินันท์ :
พิธีกรญิง :
จริงๆ สามารถใช้ได้กับทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย
สักครู่นี้ก็ได้ทราบถึงแรงบันดาลใจไปแล้ว ว่ามีที่
มาเป็นอย่างไร ต่อมาอยากจะทราบหลักการทำงานคะ เลยครับ เพราะว่าเราส่งข้อมูลทางเครือข่าย 3G เรียกได้วา่
ทุกที่ที่มี 3G มันก็จะส่งข้อมูลกลับมาได้ ขอพูดถึงการ
แสดงผลทางเว็ปไซต์นิดหนึ่งนะครับ จากภาพที่เห็นใน
คุณฐิตินันท์ :
จริงๆ วันนีบ้ ธู ของผมก็มตี วั จริงมาโชว์อยูด่ ว้ ย ทีบ่ ธู พาวเวอร์พ้อยนะครับ เป็นภาพรวมของระบบโทรมาตร
E03 เป็นสถานีโทรมาตรที่อยู่ในพาวเวอร์พ้อย ระบบ ของเรา เริ่มจากพื้นที่ที่มีฝนตกลงมาเป็นพื้นที่ต้นน้ำนะ
โทรมาตรทีท่ างเราพัฒนาขึน้ มา มีองค์ประกอบหลักๆ อยู่ ครับ เราก็จะไปติดโทรมาตราไว้ในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ
3 แบบด้วยกัน คือระบบพลังงานแสงอาทิตย์ไว้สำหรับ และปลายน้ำ และเมื่อมีฝนตกลงมา มันก็จะวัดปริมาณ
รั บ เพื่ อ เป็ น พลั ง งานหล่ อ เลี้ ย งอุ ป กรณ์ ใ นตั ว สถานี น้ำฝน วัดปริมาณน้ำในคลองและก็ส่งข้อมูลทาง 3G
โทรมาตรเอง และก็ระบบที่สองคือระบบตรวจวัด จะ แสดงผลทางเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ 4 อุปกรณ์คือ ระบบตรวจวัด ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำให้ประชาชน
ปริมาณน้ำฝน ระบบตรวจวัดปริมาณน้ำในคลอง ระบบ ชาวบ้ า นที่อ ยู่ ในพื้ น ที่ ส ามารถติ ดตามข้ อ มู ล ผ่ า นหน้ า
ตรวจวัดความชืน้ ในอากาศ และเป็นกล้อง CCTV สำหรับ เว็บไซต์ โดยเฉพาะในปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือสามารถ
ถ่ายภาพสถานีโทรมาตร และก็นำไปแสดงผลในเว็ปไซต์ เข้าสู่เว็บไซต์ได้อย่างง่ายได้ ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนก็สามารถ
เพื่อที่ชาวบ้านจะได้เห็นทั้งสถานการณ์น้ำเป็นอย่างไร ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของท่านได้อย่างง่ายดาย
บ้าง หลักการของโทรมาตร อุปกรณ์จะบันทึกข้อมูลทุก ในส่วนของการแสดงผลมีข้อมูลบอกระดับน้ำ บอกวันที่
15 นาที จะเก็บข้อมูลไว้แล้วก็จะส่งต่อมาที่เซิฟเวอร์ที่ เวลาทุก 15 นาที เป็นเรียลไทม์ คืออัพเดตอัตโนมัติ
ั ลักษณ์ธง ธงเขียว ธงเหลือง ธงแดง แสดงให้เห็นด้วย
ม.อ. การส่งข้อมูลจะใช้ระบบเครือข่าย 3G ของมือถือ มีสญ
ทั่วไป ส่งข้อมูลมาทุก 15 นาที และแสดงผลบนเว็บไซต์ เมื่อเข้าสู้สถานการณ์น้ำท่วม เมื่อระดับน้ำในคลองเพิ่ม
สูงถึงเกณฑ์เตือนภัย ธงหน้าเว็บไซต์ก็จะเปลี่ยนจากธง
ของ ม.อ.
เขียวเป็นธงเหลือง ถ้าสถานการณ์นำ้ ยังเพิม่ ขึน้ ก็จะเปลีย่ น
จากธงเหลืองเป็นธงแดง กลับกันถร้าน้ำลดลง ก็จะเปลีย่ น
พิธีกรญิง :
เป็นการทำงานที่ค่อนข้างรวดเร็วและเห็นภาพได้ จากธงแดงเป็นธงเหลือง ธงเขียวตามลำดับ
อย่างชัดเจน มีการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบการสื่อสารด้วย
แล้วเครื่องตัวนี้สามารถทำงานได้ในทุกพื้นที่ไหมคะ
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พิธีกรญิง :
ครับ ก็ทกุ ท่านสามารถสบายใจและใช้บริการผ่านเว็บไซต์
สุดท้ายนี้ อยากจะสอบถามว่าว่า มีแนวคิดหรือ ได้ครับ อยากให้อาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมที่จะพูดกับท่าน
อยากจะต่อยอดอุปกรณ์นี้อย่างไรบ้างคะ
ผู้มีเกียรติสักเล็กน้อยครับ
คุณฐิตินันท์ :
จริงๆ ตัวโทรมาตรนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ 2 สามารถใช้
ได้กับทุกที่ในประเทศไทย แม้จะเป็นพื้นที่ห่างไกล ทีนี้ก็
อยากจะฝากกับทุกคนว่าในหน้าฝนอีก 4-5 เดือนข้างหน้า
ตอนนี้ในช่วงหน้าแล้งเรากำลังพัฒนาเว็บไซต์ให้ทันต่อ
สถานการณ์ แต่มั่นใจว่าในช่วงหน้าฝนมันสามารถใช้งาน
ได้จริง และทุกคนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้ทาง
www.nadrec.psu.ac.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของศูนย์วิจัย
ภัยพิบัติธรรมชาติภาคใต้ ม.อ. มีข้อมูลคลอบคลุมลุ่มน้ำ
คลองนาทวี ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา และลุ่มน้ำคลองรัตภูมิ
3 ลุ่มน้ำครับ

คุณฐิตินันท์ :
ก็เรื่องการเตือนภัยน้ำท่วมนะครับ พอถึงช่ ว ง
สถานการณ์นี้ มันมักจะมีข่าวลือต่างๆ นาๆ เราก็ได้มีการ
พัฒนาระบบตรงนี้ เราก็ได้พัฒนาตัวนี้เป็นอีกช่องทาง
หนึ่ง ให้ท่านตัดสินใจในการเชื่อข่าว เมื่อได้ยินว่าน้ำท่วม
ตรงนั้นตรงนี้ก็สามารถตรวจสอบได้ครับ

พิธีกรชาย :
นี่เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมดีๆ ที่นำมาให้ทุกท่านได้
ทราบ มาออกแบบเพือ่ รองรับกับปัญหาน้ำท่วมในอำเภอ
หาดใหญ่ของเรา และในทุกพื้นที่ด้วยนะครับ โอกาสนี้ก็
ต้องขอขอบคุณคุณฐิตินันท์ อินธนู จากศูนย์วิจัยภัยพิบัติ
พิธีกรชาย :
ทางธรรมชาติภาคใต้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เพราะฉะนั้น เชื่อมั่นได้เลยนะครับว่าในช่วงหน้า สงขลานครินทร์ เป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาพูดคุยกับ
ฝนนี้ ก็สามารถใช้ระบบการเตือนภัยนี้ได้อย่างแน่นอน เราในวันนี้นะครับ

“หลักการของโทรมาตร อุปกรณ์จะบันทึกข้อมูลทุก 15
นาที จะเก็บข้อมูลไว้ แล้วก็จะส่งต่อมาที่เซิฟเวอร์ที่ ม.อ. การส่ง
ข้อมูลจะใช้ระบบเครือข่าย 3G ของมือถือทั่วไป ส่งข้อมูลมาทุก
15 นาที และแสดงผลบนเว็บไซต์ของ มอ.”

องค์ความรู้จาก       51                                                                              

                                                     มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558

ทรูสลิม : ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติลดไขมัน
ของสารสกัดชาเขียวและส้มแขก
และครีมบำรุงผิวของสารสกัดทานาคาและน้ำมันรำข้าว
วิทยากร : นายอนุวัตร คงเชียร
นางสาวอรวรรณ พูลศรี

งานวิจัยครีมบำรุงผิวของสารสกัดทานาคาและน้ำมันรำข้าว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พิธีกรชาย : นายปิยมิตร ท้วมศรี นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปีที 1
พิธีกรหญิง : นางสาวณัฎฐา วงประสิทธิ์ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ปีที 3

พิธีกรชาย :
สำหรับงานวิจยั สองชิน้ ในช่วงนีน้ ะครับ คืองานวิจยั
ทรู ส ลิ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ ล ดไขมั น จากสารสกั ด
ชาเขียวและส้มแขก โดยคุณอนุวตั ร คงเชียร และครีมบำรุง
ผิวของสารสกัดทานาคาและน้ำมันรำข้าว โดยคุณอรวรรณ
พู ล ศรี ทั้ ง สองผลงานเป็ น นั ก วิ จั ย จาก มหาวิ ท ยาลั ย
วลัยลักษณ์ครับ เราจะมาพูดคุยกันทีละเรื่องนะครับ เรา
จะเริ่มจากตัวแรกเรื่องทรูสลิม ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติลด
ไขมันจากสารสกัดชาเขียวและส้มแขกอยากสอบถามถึง
ที่มาครับ จุดเริ่มต้นของทรูสลิมมีที่มาจากอะไรครับ

เป็นสากล และเป็นทีย่ อมรับของภูมภิ าคอืน่ ๆ เพือ่ ให้เห็น
ว่าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในท้องทีก่ ม็ ปี ระโยชน์ ไม่แพ้พวกยา
หรือสารเคมีที่มีคุณภาพสูง อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของงาน
วิจัยนี้ครับ
พิธีกรชาย :
เรียกได้วา่ น่าสนใจนะครับ เป็นการนำเรือ่ งใกล้ตวั
และภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า นมาเป็ น สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ห รื อ เป็ น
นวัตกรรมใหม่ขึ้นมาครับ
พิธีกรหญิง :
ใช่ค่ะ แต่ก็แอบมีข้อสงสัยเล็กน้อยนะคะว่า ทำไม
ถึงได้เลือกสารสกัดของชาเขียวหรือส้มแขกคะ ทำไมถึง
ไม่เอาสารสกัดจากพืชอื่นคะ เพราะว่าน่าจะมีสารสกัด จ
ากพืชอื่นที่สามารถให้ผลของทางด้านการลดไขมันได้
เหมือนกัน

คุณอนุวัตร คงเชียร :
สำหรับผลิตภัณฑ์ทรูสลิมนะครับ มีจุดเริ่มต้นจาก
ภูมิปัญญาชาวบ้านครับ เป็นชาวบ้านที่อยู่ข้างเคียงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นชุมชนซึ่งมีภูมิปัญญาชาวบ้าน
เช่ น ส้ ม แขกมี ภู มิ ปั ญ ญาในการรั บ ประทานและปรุ ง
อาหารมานานแล้ว ได้พบว่าส้มแขกมีสรรพคุณในการ
ช่วยลดไขมัน ซึ่งแรงบันดาลใจตัวนี้นะครับ ทางเราก็ คุณอนุวัตร :
เรื่องสารสกัดในส้มแขกก่อนนะครับ ในปัจจุบัน
มองเห็นว่า อยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชุมชนให้
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ปั ญ หาสุ ข ภาพในคนไทย พบว่ า เป็ น โรคอ้ ว นกั น มาก
อย่างเช่นตัวผมเองนะครับ ก็เป็นแรงบันดาลใจหนึ่งที่เข้า
มาศึกษางานวิจัยนี้ ใช้เพื่อให้ตัวเองได้ลดความอ้วน และ
อี ก อย่ า งหนึ่ ง คื อ ส้ ม แขกก็ ห าได้ ง่ า ยในพื้ น ที่ ภ าคใต้ มี
สรรพคุณคือช่วยลดไขมันได้ครับ แต่หากรับประทาน
มากๆ ก็เกิดผลเสียได้เหมือนกัน คือจะเกิดการระคาย
เคืองกระเพาะอาหาร เราจึงได้ทำการวิจัยและศึกษา
พบว่า ชาเขียวสามารถช่วยลดปัญหาการระคายเคือง
กระเพาะอาหารนีไ้ ด้ ซึง่ ชาเขียวก็พบได้ทงั้ รูปแบบการชง
และแคปซูลอยู่แล้ว แต่โดยตัวชาเขียวเองจะมีฤทธิ์ทำให้
ท้องผูก ส่วนตัวส้มแขก เป็นยาระบาย เมื่อเรามาทำการ
ศึกษาและปรับสูตรที่ดีที่สุด ก็จะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ทำให้การขับถ่ายเราเป็นปกติและสามารถลดระดับ
ไขมันและน้ำตาลได้ครับ ที่เลือกสองตัวนี้ก็เพราะว่าเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่หาง่ายได้ในท้องถิ่นครับ
คุณอนุวัตร :
พิธีกรหญิง :
ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับ เป็นการสกัดผลส้มแขก
ก็แสดงว่าทรูสลิมไม่ใช่ยาลดความอ้วนแต่อย่างใด
แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราดีขึ้นใช่ และใบชาเขียว เพื่อให้ได้ผงเข้มข้น ตัวนี้จะเป็นแคปซูล
เพื่อสะดวกต่อการรับประทาน ซึ่งสารที่ได้ออกมา หาก
ไหมคะ
เรากินในรูปชาเขียวหรือส้มแขกอย่างเดียวจะต้องรับ
ประทานในปริมาณทีเ่ ยอะครับ แต่ถา้ เราสกัดออกมาจะมี
คุณอนุวัตร : ไม่ใช่ยา เป็นสมุนไพรครับ
ปริมาณสารที่ลดไขมันและน้ำตาลในปริมาณที่มากขึ้น
และช่วยได้มากขึ้น
พิธีกรชาย :
เรียกได้ว่าเป็นการนำสมุนไพรที่มีอยู่แล้วมาเพิ่ม
มูลค่ามากขึ้นนั่นเองครับ อยากจะให้คุณอนุวัติช่วยเล่า พิธีกรหญิง :
อย่างนี้ในอนาคตคิดว่า ทางด้านของผลิตภัณฑ์
วิธีการคร่าวๆ ว่าจะได้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทำอย่างไรบ้าง
ทรูสลิมจะมีการต่อยอดหรือพัฒนาอย่างไรบ้างคะ
ครับ

“โดยตัวชาเขียวเองจะมีฤทธิ์ทำให้
ท้องผูก ส่วนตัวส้มแขกเป็นยาระบาย
เมือ่ เรามาทำการศึกษาและปรับสูตรทีด
่ ี
ที่สุด ก็จะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำ
ให้การขับถ่ายเราเป็นปกติและสามารถ
ลดระดับไขมันและน้ำตาลได้ครับ”

คุณอนุวัตร :
สำหรับตัวผลิตภัณฑ์ทรูสลิม ต่อไปจะมีการศึกษา
ในเชิงลึกยิ่งขึ้น เราจะศึกษาไปยังผลข้างเคียงที่กว้างขึ้น
เพราะว่าผู้บริโภคในปัจจุบันก็หันมาใจสุขภาพมากขึ้น
หันมารับประทานผักผลไม้มากขึน้ ต่อไปก็จะหันมาศึกษา
ผลข้ า งเคี ย งระยะยาว หรื อ ว่ า สาระสำคั ญ ที่ เ ป็ น ตั ว
ออกฤทธิ์ว่าเป็นตัวไหน ก็จะทำการศึกษาเพิ่มเติมในส่วน
นี้ครับ
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พิธีกรชาย :
เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นมาจากแนวคิด
ใหม่ๆ แต่นำความคิดเดิมมาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่ง
เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในขณะนี้นะครับ

เพื่อยกระดับ และก็เพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบก็คือสารตั้งต้น
หลัก คือทานาคาและน้ำมันรำข้าว ซึ่งน้ำมันรำข้าวที่ใช้
เป็นน้ำมันรำข้าวสังข์หยด ซึง่ ปลูกเยอะในภาคใต้ และเพือ่
ช่วยเพิ่มมูลค่าและทานาคาก็มีมากในประเทศพม่า เนื่อง
จากผู้ร่วมทำวิจัยนี้ก็มีนักศึกษาพม่าอยู่ด้วย เราจึงใช้สอง
พิธีกรหญิง :
ตัวนี้มาทำวิจัยและนำผลการวิจัยนั้นมาพัฒนาเป็นสูตร
ก็เรียกได้ว่าหยิบของใกล้ตัวมาปรับประยุกต์ใช้ ก็ ของครีม ก็จะได้เป็นนาโนครีมบำรุงผิวของเราขึ้นมาค่ะ
เรียกได้ว่าช่วยในเรื่องของการสลายไขมัน ตอบโจทย์ผู้ที่
รักสุขภาพอีกด้วยนะคะ
พิธีกรชาย :
เรียกได้วา่ เป็นการนำสมุนไพรในส่วนของทานาคา
พิธีกรชาย :
และน้ำมันรำข้าวซึ่งเป็นข้าวสังข์หยดมาประยุกต์ใช้เป็น
เอาล่ะครับ เรามาดูอีกหนึ่งงานวิจัยนะครับ เป็น ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม นั่นก็คือครีมบำรุงผิวนะครับ   
ผลิตภัณฑ์เสริมความงามครับ หลายคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ อยากให้เล่าถึงวิธกี ารเตรียมหรือวิธกี ารทำคร่าวๆ ว่า ครีม
อาจจะตัง้ หน้าตัง้ ตาฟัง ว่าผลิตภัณฑ์ตวั นีด้ อี ย่างไร นัน่ คือ บำรุงผิวตัวนี้ที่ประกอบด้วยทานาคาและน้ำมันรำข้าว มี
ครีมบำรุงผิวของสารสกัดทานาคาและน้ำมันรำข้าวนั่น วิธีการอย่างไรบ้างที่จะได้มาเป็นครีมบำรุงผิวตัวนี้ครับ
เองครับ
คุณอรวรรณ :
พิธีกรหญิง :
หลายคนอาจจะเคยได้ยินมานะคะว่าชาวพม่าชอ
อย่างแรกเลยอยากจะรู้ว่าจุดเริ่มต้นที่คิดว่าจะทำ บใช้ทานาคากัน โดยจะนำผงทานาคามา ละลายกับน้ำ
สารสกัดทานาคาและน้ำมันรำข้าว จุดเริ่มต้นมีแนวคิด มาปะที่ ห น้ า นะคะ และก็ อ อกไปทำงานนอก บ้ า น
อะไร อย่างไรบ้างคะ
แต่ ค นไทย 100%   เชื่ อ ว่ า ทาทานาคาแล้ ว ต้ อ งอยู่
ห้องหรืออยู่บ้าน ไม่กล้าออกนอกบ้านแน่นอนค่ะ ซึ่งเรา
คุณอรวรรณ พูลศรี :
ก็ เ ปลี่ ย นจากรู ป แบบตรงนั้ น มาให้ ใช้ ง่ า ยขึ้ น โดยทำ
ปกติ แ ล้ ว ทางหลั ก สู ต รชี ว เวชศาสตร์ จ ะสนใจ ให้เป็นเนื้อครีม ส่วนของน้ำมันรำข้าว หลายคนอาจเคย
ศึกษาฤทธิ์ของสารหรือสมุนไพรชนิดหนึ่ง ว่ามีสารอะไร ได้ยินว่าเป็นอาหารเสริมใช้รับประทานก็จะไปบำรุงภาย
บ้าง เช่น ทานาคามีสารอะไรบ้าง ออกฤทธิ์อย่างไร มีผล ใน แต่ตรงนี้เราใช้เน้นบำรุงภายนอก จะใช้บำรุงผิว เนื่อง
อย่างไร เราก็ได้ทำการศึกษาประมาณนัน้ เมือ่ ทำการวิจยั จากมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ไปลดรอยเหี่ยวย่นของผิว
เสร็จ อาจจะได้บทความทางวิชาการตีพิมพ์แค่นั้นก็จบ ได้ค่ะ
มันก็จบแค่นั้น แต่เราคิดว่าน่าจะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
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“น้ำมันรำข้าวสังข์หยด มีสารต้าน
อนุมูลอิสระมากกว่าข้าวอื่นๆ และก็มี
การปลูกมากทางภาคใต้ ในทานาคาก็มี
สารที่ช่วยสร้างโปรคอลลาเจนค่ะ ซึ่ง
โปรคอลลาเจนจะไปกระตุ้นให้ผิวหนัง
เราสร้างคอลลาเจนได้เยอะขึ้น จะทำให้
ผิวเราดูกระชับ รูขุมขนกระชับ”

ซึ่งจะสังเกตว่าสาวพม่าจะมีผิวพรรณที่เรียบเนียนใส เรา
จึงนำมารวมกับน้ำมันรำข้าวบ้านเราค่ะ
พิธีกรหญิง :
ก็เรียกได้วา่ มีสรรพคุณครบทีเดียวค่ะ ทัง้ ลดสิว ฝ้า
กระ หรือแม้แต่ลดเลือนริ้วรอยทำให้หน้ากระจ่างใส
ด้วยนะคะ น่าสนใจทีเดียว

พิธีกรชาย :
พิธีกรชาย :
และอยากถามอีกนิดนะครับว่า ในปัจจุบันในยุค
เรียกได้ว่า เป็นครีมที่ทำให้เรามีผิวพรรณที่ช่วย ที่มีการแข่งขันของตลาดผลิตภัณฑ์เสริมความงามเป็น
ลดรอยเหี่ยวย่น มีผิวพรรณที่อ่อนวัยนะครับ
อย่ า งมาก คิ ด ว่ า ครี ม บำรุ ง ผิ ว ของเรามี จุ ด เด่ น จาก
ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดอย่างไรบ้าง และเราจะเตรียมตัว
พิธีกรหญิง :
รับมือย่างไรกับการแข่งขันในปัจจุบันครับ
แล้วอย่างนี้คุณสมบัติของครีมจะช่วยลดริ้วรอย
หรือมีคุณสมบัติพิเศษอย่างไรบ้างคะ
คุณอรวรรณ :
จุดเด่นนะคะ หลายๆ คนก็อาจจะบอกว่า ใครๆ
คุณอรวรรณ :
ก็ผลิตครีมบำรุงผิวได้ใช่ไหมคะ ตอนแรกเราก็คดิ อย่างนัน้
น้ำมันรำข้าวจะมีสารต้านอนุมูลอิสระ หลายคน เราจึงได้หาจุดเด่นว่าทำอย่างไรถึงจะยกระดับหรือว่า
อาจจะไม่ ท ราบนะคะว่ า สารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระจาก หาจุดเด่นของเราว่าครีมทั่วไป จะมีขนาดระดับไมครอน
ภายนอก เช่น ผลไม้ที่มีสี ซึ่งพบว่าน้ำมันข้าวสังข์หยดจะ แต่ว่าตัวนี้เราจะนำสารสำคัญจากทานาคาและน้ำมัน
มี สี แ ดง ซึ่ ง ข้ า วอื่ น ๆ จะออกสี ข าวหรื อ เหลื อ งนวลๆ รำข้าวให้มขี นาดเล็กลงระดับนาโนเมตร ระดับนาโนเมตร
จากการวิ จั ย พบว่ า น้ ำ มั น รำข้ า วสั ง ข์ ห ยดมี ส ารต้ า น จะมีขนาดเล็กกว่าเส้นผมเราประมาณแสนเท่า จึงซึมซาบ
อนุมูลอิสระมากกว่าข้าวอื่นๆ และก็มีการปลูกมากทาง เข้าสูผ่ วิ ของเราได้ดขี นึ้ นีค่ อื จุดเด่นของเรา ซึง่ เป็นจุดขาย
ภาคใต้ เราก็เลยหยิบข้าวสังข์หยดมาเลยค่ะ และทำไม ของเรา หลายคนที่เดินผ่านไปที่บูธก็อาจจะได้สัมผัสกัน
ถึงเน้นที่สารต้านอนุมูลอิสระนะคะ อย่างเช่น เราโดน แล้ว ส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปที่บูธก็ลองไปสัมผัสถึงเนื้อครีม
รั ง สี ยู วี ห รื อ มลพิ ษ มากระทบผิ ว ของเรา ผิ ว ของเรา ได้ค่ะ ว่ามีขนาดระดับนาโนจริงไหม ซึมซาบจริงไหม
ก็จะสร้างสารอนุมลู อิสระ ซึง่ จะไปทำลายเซลล์ผวิ ของเรา
เมือ่ เซลล์ผวิ ของเราถูกทำลายจะทำให้เหีย่ วย่น จะสังเกต พิธีกรชาย :
ว่าคนทีส่ งู อายุจะมีผวิ เหีย่ วย่น เนือ่ งจากได้รบั อนุมลู อิสระ
ไม่ทราบว่าซุม้ หรือบูธอยูต่ รงไหนครับ เผือ่ มีหลายๆ
จากสิ่งแวดล้อมสะสมมาเยอะ ซึ่งตัวนี้ก็จะไปช่วยลด คนสนใจจะได้ลองไปแวะเวียนกันดูครับ
อนุมูลอิสระตรงนั้น ในทานาคาก็มีสารที่ช่วยสร้างโปรคอลลาเจนค่ะ ซึ่งโปรคอลลาเจนจะไปกระตุ้นให้ผิวหนัง คุณอรวรรณ :
เราสร้างคอลลาเจนได้เยอะขึ้น จะทำให้ผิดเราดูกระชับ
อยู่ ต รงบริ เวณ C1 บริ เวณทางเข้ า ด้ า นหน้ า
รูขุมขนกระชับ นี่คือผลที่แสดงออกมา และก็ยังมีสาร ตรงกลางค่ะ
อัลบูตินด้วยค่ะ ซึ่งสาวๆ ก็คงจะคุ้นเคยกันดีเพราะเป็น
สารที่ช่วยให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้น และในสารทานาคาจะ พิธีกรชาย :
มีสารต้านแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิว ก็จะช่วยตรงนี้ได้ค่ะ
คุ ณ ผู้ ฟั ง คนไหนที่ ส นใจในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ตั ว นี้ ก็
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แวะเวียนไปได้นะครับ และอยากถามอีกนิดนะครับว่า คุณอนุวัตร :
สำหรับงาน Regional Research Expo  ในครัง้ นี้
ในอนาคตต่อไป เรามีแผนที่จะพัฒนาครีมบำรุงตัวนี้
เป็นงานที่ดีนะครับ ที่เราจะได้เห็นนวัตกรรมงานวิจัยใน
อย่างไรบ้างครับ
ภาคใต้ จากหลายๆ สถานศึกษา หลายๆ มหาวิทยาลัย
เราจะได้มีคอนเนคชัน รับรู้ว่างานวิจัยในตอนนี้ไปถึง
คุณอรวรรณ :
ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเราก็มีอยู่ 5 ตัวค่ะ มีเซรั่ม ระดับไหนแล้ว ต้องพัฒนาไปอย่างไร มีความรวมมือหรือ
โลชั่น ครีมกลางวัน ครีมกลางคืน และครีมกันแดดค่ะ ให้คำแนะนำในการศึกษาต่อยอด หรือสามารถพัฒนา
ซึ่งเหมาะสำหรับทุกสภาพผิว แต่ในอนาคตเราก็จะผลิต ร่ ว มกั น ทำให้ เ ราได้ ศึ ก ษาหาความรู้ มี โ อกาสได้
เป็นสำหรับคนผิวมัน ผิวแห้งและผิวแพ้งา่ ย นีก่ ค็ อื โครงการ เปิดโลกทัศน์ในด้านงานวิจยั วิชาการสำหรับงานนีน้ ะครับ
ต่อไป และสังเกตว่าเราใช้ทานาคาและน้ำมันรำข้าวเราก็ สำหรับกระผมเองก็เกี่ยวกับด้านสุขภาพ ซึ่งต้องให้ความ
เล็งตลาดอาเซียนเป็นประเทศพม่าเป็นประเทศแรกที่จะ สำคัญมากๆ เพราะว่าในทุกวัน อาหารการกินก็มอี นั ตราย
สูง ผมก็ได้มาศึกษาด้วนนี้ เพราะตัวผมเองก็มปี ญ
ั หาด้านนี้
ส่งออกค่ะ
ก็เป็นส่วนหนึ่งและเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเอง เป็นกำลัง
ใจให้ท่านอื่นๆ หันมาสุขภาพ เพราะถ้าเราสุขภาพดีก็จะ
พิธีกรชาย :
เรียกได้วา่ นอกจากจะมีแผนการตลาดในไทยแล้ว ทำอย่างอื่นได้ดีไปด้วยครับ
ก็มีแผนส่งออกในประเทศพม่าด้วย ซึ่งเป็นต้นตำรับใน
การใช้ทานาคาอยู่แล้ว เรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เป็น พิธีกรชาย :
และก็อยากให้คุณอรวรรณได้ฝากอะไรทิ้งท้าย
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจต้องติดตามกันครับ
ไว้สักนิดหนึ่งครับ
พิธีกรหญิง :
เราอาจะสั ง เกตเห็ น ว่ า คนพม่ า ชอบทาแป้ ง คุณอรวรรณ :
อยากฝากสำหรั บ ผู้ แ สดงและผู้ เ ยี่ ย มชมนะคะ
ทานาคาแล้วหน้าใส เราลองมาใช้ในรูปแบบครีมทานาคา
ผสมกับน้ำมันรำข้าว ซึ่งเป็นข้าวสังข์หยดด้วยลองมาดู ให้เก็บเกีย่ วความรูเ้ ยอะๆ เพราะนานๆ ครัง้ นะคะ ทีจ่ ะจัด
กันว่าเนื้อครีมจะซึมซับ หรือว่าจะช่วยให้ใบหน้าของเรา ที่ภาคใต้ ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่กรุงเทพค่ะและก็อย่าหยุดที่
จะเรียนรู้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
สวยกระจ่างใสได้มากน้้อยแค่ไหนค่ะ
พิธีกรชาย :
พิธีกรชาย :
ต้องกราบขอบพระคุณนะครับ คุณอนวัตร คงเชียร
ในช่วงสุดท้ายนี้ อยากให้คุณอนุวัติช่วยฝากอะไร
และคุณอรวรรณ พูลศรี จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ถึงงานวิจัยในช่วงท้ายอีกสักหน่อยครับ
เป็นอย่างยิ่งนะครับ ที่วันนี้มาร่วมพูดคุยในงานวิจัยทั้ง
สองงานวิจัยครับ ขอขอบพระคุณครับ
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ไอศกรีมโพรไบโอติกนมแพะไขมันต่ำ รสฟักข้าวสตอเบอรี่
วิทยากร :

ดร.วิสาขะ อนันธวัช

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พิธีกรชาย : นายปิยมิตร ท้วมศรี นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปีที่ 1
พิธีกรหญิง : นางสาวณัฎฐา วงประสิทธิ์ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ปีที่ 3
การเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับ ขอกราบเรียน
พิธีกรชาย :
การแนะนำงานวิจัยต่อไป เราจะแนะนำงานวิจัย เชิญครับ
เกีย่ วกับเรือ่ งอาหารกันบ้าง เรียกได้วา่ เป็นอาหารทีเ่ หมาะ
ดร.วิสาขะ อนันธวัช :
สำหรับหน้าร้อนอย่างนี้ด้วยครับ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ จ ะมาแนะนำในวั น นี้ น ะคะ ก็ เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมนมแพะนะคะ
พิธีกรหญิง :
ถูกต้องค่ะ และเรียกได้ว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัย
เลยนะคะ และเรียกได้ว่าเป็นงานวิจัยสุดท้ายในช่วงบ่าย พิธีกรหญิง :
แอบเห็ น นะคะ ว่ า แพ็ ก เกจน่ า รั ก มากๆ เลย
วันนี้แล้วนะคะ
หลายคนที่ซื้อไปอาจจะสงสัยนะครับว่า ทำไมเขาไม่ให้
ช้อนมานะคะ
พิธีกรชาย :
งานวิจัยดังกล่าวคือ งานวิจัยเรื่องไอศกรีมโพรดร.วิสาขะ :
ไบโอติกนมแพะไขมันต่ำรสฟักข้าวสตอเบอรี่ครับ
จริงๆ แล้วเรามีชอ้ นอยูข่ า้ งในเรียบร้อยแล้วนะคะ
หลายๆ ท่านคงมีโอกาสได้ชิมแล้วนะคะ เพราะนักศึกษา
พิธีกรหญิง :
ใครทีส่ นใจนะคะ บูธจะอยูท่ ที่ างซ้ายมือของพิธกี ร ปริญญาโท และผู้ช่วยวิจัยกำลังเดินแจกอยู่ เป็นผลิตที่
เลยนะคะ คือเดินตรงเข้ามาในศูนย์ประชุมแล้วเลี้ยวขวา พัฒนาโดยใช้นำ้ นมแพะในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผูว้ จิ ยั
และพัฒนาสูตรจะเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่นั่ง
ไปก็จะเจอเลย เป็นรูปแพะอยู่หน้าบูธ นะคะ
อยู่ด้านล่างนะคะ หลายๆ คนทำร่วมกัน
พิธีกรชาย :
ใครที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ชิ ม ไอศกรี ม โพรไบโอติ ก นมแพะ พิธีกรหญิง :
ตอนนี้แอบสังเกตเห็นว่าคนที่นั่งอยู่หน้าเวทีของ
ไขมันต่ำรสฟักข้าวสตอเบอรี่อย่าพลาดที่จะไปชิมกัน
นะครับ โอกาสนี้ก็ต้องขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ เราก็จะได้รับแจกไอศกรีมนมแพะไปหลายท่าน หาก
ดร.วิสาขะ อนันธวัช อาจารย์จากสำนักวิชาเทคโนโลยี ท่านใดสนใจนะคะ เก้าอี้ด้านหน้าขอเรายังมีที่นั่งว่างให้
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ท่านได้จบั จองกันได้นะคะ และได้มาร่วมพูดคุยรวมถึงได้ พิธีกรหญิง :
แล้วมีแนวคิดอย่างไรคะ ทำไมถึงนำฟักข้าวมา
ชิมไอศกรีมนมแพะไปพร้อมๆ กันด้วยนะคะ
รวมกับสตอเบอรี่ แล้วคิดว่ามันจะอร่อยตอบโจทย์ให้
ทุกคนได้ชอบกันค่ะ
พิธีกรชาย :
อยากให้อาจารย์ได้เล่าถึงที่มา จุดเริ่มต้นของงาน
วิจัยชิ้นนี้ครับ จากจุดเริ่มต้นเริ่มต้นจากตรงไหน และ ดร.วิสาขะ :
ฟักข้าวหลายๆ คนรู้จัก และเชื่ออีกว่าหลายๆ
ท้ายที่สุด กว่าจะได้เป็นไอศกรีมนมแพะชิ้นนี้ เริ่มต้น
คนไม่รู้จัก ถ้าเป็นชื่อที่ชาวบ้านทั่วไปเรียก ภาคใต้ที่
อย่างไรบ้างครับ
นครศรีธรรมราชจะเรียกว่า ขี้พร้าไฟ ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ
จะใช้ขี้พร้าไฟ กินเป็นอาหารเพื่อช่วยในด้านสุขภาพ
ดร.วิสาขะ :
ตอนแรกนะคะที่ เราคิ ด จะทำ จริ ง ๆ มั น เป็ น หลายคนเชือ่ ว่ามันมีสารต้านอนุมลู อิสระสูง ก็คอื ไลโคปีน
ไอศครีมนมโค แต่เราติดปัญหาที่ว่านครศรีธรรมราชของ กับเบตาแคโรที สารสองตัวนี้ จะช่วยในการต้านโรคต่างๆ
เรามีน้ำนมจากโคน้อย จึงหันมาใช้นมแพะจากฟาร์มของ รวมถึงป้องกันการขาดวิตามินเอ รวมถึงมะเร็งได้ด้วย
มหาวิทยาลัย และประกอบกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรงนี้เราก็มองเห็นว่า ในปัจจุบันคนสนใจอาหารเพื่อ
จะมีแพะนมที่เกษตรกรจะเลี้ยงอยู่แล้วคู่กับแพะเนื้อ สุขภาพค่อนข้างเยอะ ฟักข้าวก็เป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่
เกษตรกรเองมีแพะนมออกมาทุกวันๆ แต่ลักษณะนมที่ ความต้ อ งการในต่ า งประเทศค่ อ นข้ า งสู ง ในขณะที่
ผลิตออกมาจะเป็นนมพาสเจอไรซ์เพียงอย่างเดียว เพราะ ประเทศไทยก็มีผลิต แต่ว่าการเข้าถึงค่อนข้างน้อย เรา
ฉะนั้นการตลาดของเขาจะเป็นช่วงๆ และจะมีนมแพะ จึงนำฟักข้าวมาใส่ในนมแพะ เมื่อเอามารวมกันก็เป็น
เหลือในตู้ฟรีซค่อนข้างเยอะ เราก็คุยกับเขา เพราะคิดว่า ผลิตภัณฑ์นมแพะ ฟักข้าว ทีนี้ของที่มีคุณค่าโภชนาการ
นมแพะมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการค่อนข้างสูง เราเลยคุยกับ ก็มกั จะมีรสชาติแปลกๆ นิดหนึง่ ถ้าเราใส่ฟกั ข้าวอย่างเดียว
เกษตรกรและผู้ให้ทุนวิจัย ทุนวิจัย ก็จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ทุกคน ก็จะค่อยๆ วิง่ หนีเรา น้องนักศึกษาก็ได้ลองผลิตภัณฑ์
ส่วนหนึ่งมาจาก วช. ก็จะเป็นเรื่องของนมแพะ ถ่ายทอด หลายๆ ตัว ทั้งเสาวรสและสตอเบอรี่ วันนี้สตอเบอรี่กับ
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมแพะ อีกด้านหนึ่งก็จะได้มาจาก ฟักข้าวมันตอบโจทย์ได้ดี เข้ากันได้ ขายได้ มีการขายไป
สกว. ก็เป็นเรื่องของฟักข้าว ก็จะมีนักศึกษาผู้ช่วยวิจัย แล้วในงานเกษตรแฟร์ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เมื่อปีที่
สองคน คนหนึง่ ทำเรือ่ งฟักข้าว อีกคนหนึง่ ทำเรือ่ งนมแพะ แล้ว เราจะเก็บไว้ทำผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปค่ะ เราก็จะได้มา
และเราก็เอาสองอันนี้มารวมกัน และมันก็ตอบโจทย์ หมักเป็นโยเกิรต์ ด้วยจุลนิ ทรียโ์ พรไบโอติก ทุกคนก็นา่ จะ
เกษตรกร นักศึกษาเราก็เรียนรู้จากเกษตรกร เกษตรกร คุ้นกับคำว่าโพรไบโอติกใช่ไหมคะ ก็คือจุลินทรีย์ที่รับ
ประทานแล้วเป็นประโยชน์ตอ่ สุขภาพ เมือ่ หมักเสร็จแล้ว
ก็เรียนรู้จากนักศึกษาเรา ประมาณนี้ค่ะ
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เราก็นำมาทำเป็นไอศกรีม เพราะฉะนั้นไขมันที่เหลือก็
จะลดลงจาก 4.5 ก็จะเหลือ 1.5 รสชาติก็น่าจะไปได้ดี
พิธีกรชาย :
นอกจากรสชาติจะอร่อยก็ตอบโจทย์สุขภาพได้ดี
ก็คือไขมันต่ำ และจากที่หลายๆ คนทราบดีก็คือ นมแพะ
จะมีกลิ่น เพราะฉะนั้นอยากจะทราบว่าไอศกรีมนมแพะ
นี้ มีวิธีการกำจัดกลิ่นอย่างไรบ้าง
ดร.วิสาขะ :
เมือ่ เช้าก็นงั่ อยูท่ บี่ ธู นะคะ มีผเู้ ข้าชม งานแวะเข้ามา
ผู้ เข้ า ชมก็ ถ าม ไอศกรี ม เป็ น อย่ า งไร นมแพะเหรอ
จะกินดีไหม เหม็นสาบไหม หลายคนก็อาจจะคุน้ กับคำว่า
นมแพะมีกลิ่น แต่ต้องเรียนว่า ณ วันนี้ เกษตรกรที่ผลิต
นมแพะมีการจัดการฟาร์มที่ เกษตรกรเองเขารู้ว่าถ้าเขา
สามารถดูแลแพะเขาได้ดี มีการทำความสะอาดเต้าก่อน
การรีดนม มันจะช่วยลดกลิ่นสาบที่เกิดขึ้น นอกจากนี้จะ
ช่วยลดปริมาณจุลนิ ทรีย  ์ นมแพะ ณ วันนี้ กลิน่ ทีว่ า่ สาปๆ
ไม่มีแล้ว   อีกอันหนึ่งก็คือว่าคนเราจะติดนมโค พอกิน
นมแพะปุ๊บ มันไม่เหมือนนมโค แต่จริงๆ อยากบอกว่า
นมแพะก็คือนมแพะ นมโคก็คือนมโคและกลิ่นสาปของ
นมแพะ ณ วันนี้มันแทบจะหายไปแล้ว

“ต้องบอกว่า ในฟักข้าวหนึ่งผล
จะมีเยือ่ หุม้ เมล็ดอยูเ่ พียง 10% แต่วา่ ตัว
เยื่ อ หุ้ ม เมล็ ด จะมี คุ ณ ค่ า โภชนาการ
สู ง มาก ก็ คื อ มี ไ ลโคปี น และก็ เ บตาแคโรที น สู ง กว่ า ผลไม้ อื่ น ถึ ง 10 เท่ า
นักศึกษาก็ได้เอามาวิเคราะห์แล้ว ค่า
antioxidance ativity มันก็สูงด้วย”
พิธีกรชาย :
ก็ถือว่าช่วยๆ กันนะคะ ทั้งคนเลี้ยงแพะเองและ
คนทำไอศกรีมเองด้วย และขอบอกว่าพิธกี รเองก็มโี อกาส
ได้ชิมไอศกรีมแล้วด้วย ต้องขอบอกว่า ไม่มีกลิ่นจริงๆ
อร่อยด้วย
พิธีกรชาย :
อยากจะถามนิดหนึ่งนะครับว่า ตรงในส่วนของ
ฟักข้าวมันมีคุณสมบัติพิเศษอย่างไรบ้างครับ

ดร.วิสาขะ :
คือตัวฟักข้าวใช่ไหมคะ ตอนที่มันเป็นผลอยู่บน
ต้นเริม่ สุก ตอนทีอ่ อกมาเป็นผลมันจะเป็นสีเขียว ชาวบ้าน
ก็จะเด็ดเอาไปทำแกงเลียง แกงส้ม ในลักษณะของผัก
ที นี้ คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการของมั น จะสู ง ที่ สุ ด ตอนผล
พิธีกรชาย :
เพราะฉะนั้นก็สบายใจได้เลยนะครับ เพราะว่าใน ฟักข้าวเป็นสีส้มเต็มที่ และตัวที่มีคุณค่าโภชนาการสูงสุด
ปั จ จุ บั น ก็ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นการเลี้ ย งของเกษตรกร ก็คือตัวเยื่อหุ้มเมล็ด ต้องบอกว่าในฟักข้าวหนึ่งผลจะมี
เพราะฉะนั้นกลิ่นสาปก็มีอยู่น้อยมากจนไม่สามารถที่จะ เยื่อหุ้มเมล็ดอยู่เพียง 10% แต่ว่าตัวเยื่อหุ้มเมล็ดจะมี
คุณค่าโภชนาการสูงมาก ก็คือมีไลโคปีน และก็เบตารู้สึกได้แล้ว
แคโรทีน สูงกว่าผลไม้อื่นถึง 10 เท่า นักศึกษา ก็ได้เอามา
วิเคราะห์แล้ว ค่า antioxidance ativity มันก็สูงด้วย
ดร.วิสาขะ :
เกษตรกรเขาบอกอาจารย์เอง ว่าถ้าเขาทำไม่ดี
ตัวเขาเองลำบาก เพราะฉะนั้นเกษตรกรเองเขารีดนม พิธีกรหญิง :
ซึ่งแสดงว่าเราก็ต้องคัดเอาส่วนที่ดี 10% ของ
ทุกเช้า เขาจะชิม เขาแทบจะบอกได้ว่าแพะพันธุ์นี้ได้
รสชาตินำ้ นมทีด่ นี ะ วันนีม้ กี ลิน่ นะอาจารย์ ถ้ามีกลิน่ แบบนี้ ฟักข้าวเนี่ยออกมา
เขาจะไม่เอามาขาย เพราะจะเกิดภาพลักษณ์ทางลบกับ
พิธีกรชาย :
ตัวเขาเอง
เรียกได้วา่ เป็นการคัดสรรค์จากธรรมชาติ เป็นอะไร
องค์ความรู้จาก

                                                     มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558

59

ว่า อร่อยครับ ผมต้องกลับมาซื้ออีก ในอนาคตสำนักวิชา
ของเราเองก็เปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสำนักวิจัย
แล้ว เราก็มีความคิดว่าจะเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปวางขายที่
ร้านนั้นด้วย ก็คิดกันอยู่ว่าเราจะขายกันในลักษณะไหน
แต่ทุกวันนี้จะออกร้านตามงานเกษตรต่างๆ มากกว่า
อีกอันหนึ่งก็คือ เราถ่ายทอดเทคโนโลยี คือคุณเป็นใครก็
ได้ที่อยากทำธุรกิจตรงนี้ เพราะเราเป็นสถาบันการศึกษา
สู ต รนี้ เราก็ พ ร้ อ มที่ จ ะถ่ า ยทอดให้ เ กษตรกร คื อ ถ้ า
เกษตรกรผู้ผลิตนมแพะในนครศรีธรรมราชและจังหวัด
ใกล้เคียงสนใจ ยินดีให้เกษตรกรไปทำต่อคือสถาบันการ
ศึ ก ษาก็ ท ำได้ แต่ ก็ จ ะเป็ น สถาบั น การศึ ก ษาไม่ เ ป็ น
มาร์เก็ตติงจริงๆ เราเน้นการถ่ายทอด ทีนกี้ ม็ วี า่ เกษตรกร
อาจไม่มีเครื่องมือเหมือนเรา ก็ต้องมาคุยกันนิดหนึ่งว่า
เครื่องมือที่คุณหาได้เป็นประมาณไหนก็อาจจะเข้าไป
ร่วมมือกัน
พิธีกรชาย :
ที่น้อยมากๆ 10% ก็น้อยมากๆ นะครับ เพราะกว่าจะได้
ก็ตอ้ งหาแนวทางเพือ่ จะไปปรับปรุงกันในอนาคต
มาเป็นหนึ่งอันก็ต้องใช้เยอะอยู่
อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าวิธีการคร่าวๆ ว่ากว่าจะได้เป็น
ไอศกรีมนมแพะอย่างนี้ กระบวนการขั้นตอนมันเป็น
ดร.วิสาขะ :
อย่างไรบ้างครับ ต่างกับไอศกรีมทั่วไปอย่างไร
แต่ว่าสีเหลืองในฟักข้าวที่เป็นตัวเนื้อเราก็กำลัง
คิดว่าจะเอาไปทำตัวอืน่ เพราะมันก็มสี ารตัวอืน่ คนละตัว ดร.วิสาขะ :
กับไลโคปีน และก็เบตาแคโรทีน มันจะเป็นซีแซนทีน
มันจะต่างกับไอศกรีมทั่วไปนิดหนึ่ง เพราะเป็น
เหมือนกับในดาวเรือง เรากำลังคิดว่าเราจะเอาตรงนี้ ไอศกรีมโพรไบโอติก เริม่ ต้นเราไปเอาน้ำนมจากเกษตรกร
ไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง
จากฟาร์มที่เรามั่นใจ มีคุณภาพเท่ากันทุกวัน ไม่มีกลิ่น
เมื่อได้มาแล้วก็เอามาให้ความร้อน แยกส่วนที่เป็นไขมัน
พิธีกรชาย :
ออกจาก 4.5 มันจะเหลือประมาณ 1.5 อันนี้ต้องมีเครื่อง
อยากเรียนถามในเรือ่ งผลิตภัณฑ์ไอศกรีมนมแพะ แยกครีมในห้องปฏิบตั กิ าร หลังจากแยกครีมแล้วเราก็เอา
ในปัจจุบัน ด้านการตลาดมีการจำหน่ายแบบเป็นทาง หางนมแพะที่มีไขมัน 1.5 มาหมักด้วยจุลินทรีย์ ซึ่งเป็น
การ มีการจัดจำหน่ายอย่างไรบ้างครับ
จุลินทรีย์โพรไบโอติก ซึ่งมันจะประกอบด้วยแลคโตบาซิ ล ลั ส สเตรปโตคอคคั ส บิ ฟิ โ ดแบคที เรี ย ม และ
ดร.วิสาขะ :
แลคโตบาซิลลัส แอซิโดฟิลัส เรียกได้ว่ากินเข้าไปแล้ว
ที่ผ่านมาปีที่แล้วส่วนมากจะเป็นการนำเสนอใน จะช่วยในการขับถ่ายได้ดี
งาน สมมติวา่ ทีไ่ หนมีการจัดงานแฟร์ ปีทแี่ ล้วเราออกงาน
เกษตรแฟร์ ขายดีนะคะ น้องทำไม่ทัน เด็กๆ อายุ 6-7 พิธีกรชาย :
ขวบ ซื้อไปครั้งที่หนึ่งแล้ววิ่งกลับมาซื้ออีก นักศึกษาก็
ซึง่ เชือ้ จุลนิ ทรียท์ อี่ าจารย์กล่าวมาสักครูก่ เ็ ป็นเชือ้
จะดีใจมาก เพราะว่าถามน้องอร่อยเหรอ น้องก็จะตอบ จุลินทรีย์ที่ช่วยในการขับถ่ายอยู่แล้ว
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ดร.วิสาขะ :
คือทุกคนก็จะคุ้นกับโฆษณานมเปรี้ยว โยเกิร์ต
พวกนี้นะคะ หลังจากที่เราหมักนมได้โยเกิร์ตไขมันต่ำ
โพรไบโอติกแล้ว เราก็เอามาผ่านกระบวนการกับหมัก
ส่วนผสม ในทีน่ กี้ ค็ อื ฟักข้าวและสตอเบอรี่ เราไม่สามารถ
ใช้ฟักข้าวเดี่ยวๆ ได้ อย่างที่บอกว่ามันจะมีรสชาติเฉพาะ
ของฟักข้าว เราก็ตัดด้วยสตอเบอรี่ ผ่านขั้นตอนการปรุง
ผสม และเข้าเครื่องแช่แข็ง อันนี้จะใช้เวลาในการปั่นผสม
ประมาณ 25-30 นาที ก็ได้ไอศกรีมออกมา เป็นไอศกรีม
และก็แช่แข็งให้มนั แข็งเต็มทีน่ ดิ หนึง่ วันรุง่ ขึน้ เราก็สามารถ
รับประทานได้

ต่อสุขภาพนั่นเองครับ
พิธีกรหญิง :
ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนไปกี่รสชาติก็ตาม แต่
เมนหลักก็ยังรักษาคุณภาพด้านสุขภาพของผู้บริโภคเอา
ไว้อยู่เหมือนกัน ก็ถือเป็นหนึ่งไอศกรีมที่ตอบโจทย์ทั้ง
หน้าร้อนนี้ และในสังคมทีค่ นเริม่ หันมารักสุขภาพมากขึน้
นะคะ
พิธีกรชาย :
ในช่วงท้ายที่อยากให้อาจารย์ฝากทิ้งท้าย มีอะไร
พูดถึงในงานวิจัยในช่วงท้ายนิดหนึ่งนะครับ

พิธีกรชาย :
เรียกได้วา่ มีวธิ กี ารขัน้ ตอนทีล่ ะเอียดประณีตใส่ใจ ดร.วิสาขะ :
ขอเน้นนิดหนึง่ นะคะว่า งานวิจยั ชิน้ นีท้ ำได้ประสบ
ทุ ก รายละเอี ย ด เพราะฉะนั้ น ก็ จ ะได้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ น่ า
รับประทาน และมีประโยชน์ตอ่ สุขภาพมากๆ นัน่ เองครับ ความสำเร็ จ พอสมควร ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากภาค
เกษตรกรที่เขาเลี้ยงนมแพะ ไม่ว่าจะโทรไปเวลาไหนว่า
เขามีนมแพะให้อาจารย์ หนึง่ เขาไม่เคยปฏิเสธอาจารย์เลย
พิธีกรหญิง :
เรียกได้ว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายขนาดนี้ ก็ เ ป็ น สั ม พั น ธภาพที่ ดี อั น ที่ ส องก็ เ ป็ น ผู้ ช่ ว ยวิ จั ย ทั้ ง
และคุณภาพก็ดีด้วยเช่นกันนะคะ และอย่างนี้ อาจารย์ นักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทที่ช่วยกันทำโปรเจค
คิดว่าจะมีการต่อยอดในอนาคตไหมค่ะว่าจะเปลี่ยนเป็น นี้ และที่ขาดไม่ได้คือเงินสนับสนุนการวิจัย สำหรับการ
วิจยั นีไ้ ด้สองทีอ่ ย่างทีก่ ล่าวไปแล้ว คือ วช. คณะกรรมการ
รสชาติอื่นๆ บ้าง
วิจยั แห่งชาติ และ สกว. เชิงพืน้ ที่ แล้วก็ทสี่ ำคัญผลิตภัณฑ์
เมื่ออกมาแล้วถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว ที่สำคัญคือเราจะ
ดร.วิสาขะ :
มีตงิ มาเหมือนกันว่าเป็นสตอเบอรี่ ถ้าคนทีไ่ ม่ชอบ ต้องมีการประชาสัมพันธ์งานเหมือนที่เรามาวันนี้ เราก็
สตอเบอรี่จะทำอย่างไร คือจริงๆ เราเคยลองแล้ว ถ้า จะได้รู้มากขึ้น เปิดตัวเองมากขึ้น มีคนสนใจมากขึ้น
เปลี่ ย นจากสตอเบอรี่ เ ป็ น แคนตาลู ป ปรั บ ส่ ว นผสม และแน่นอนเราจะได้โจทย์ โจทย์ที่เขาตอบกลับมา เขา
นิดหน่อย เราจะได้เนื้อไอศกรีมที่เนียนมาก แคนตาลูปก็ ชิมออกไปแล้ว อาจจะคิดว่ามันต้องอย่างนี้อีกนิดหนึ่ง
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเอามาลงได้กับตัวนี้หรืออาจจะ เพราะฉะนั้น การมางานวันนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งกับ
เป็นเสาวรสหรือส้มแขก เหมือนที่น้องนักศึกษาได้พัฒนา ผู้วิจัย นักศึกษาที่เข้าร่วมงาน และผู้ร่วมงานต่างๆ ที่เข้า
ไว้ เราก็จะมองที่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือผลไม้ที่ให้คุณค่า มาชอปปิ้งงานวิจัย
โภชนาการ มันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆ เราจะเน้นว่ามันจะ
พิธีกรชาย :
เป็นผลิตที่ปรุงแต่งด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ
ก็เป็นอีกหนึง่ งานวิจยั ดีๆ นะครับที่ พวกเราทุกคน
ต้ อ งช่ ว ยกั น สบั บ สนุ น ต่ อ ไป โอกาสนี้ ผ มต้ อ งขอขอบ
พิธีกรชาย :
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆ ที่มาจากจุด พระคุณ ดร.วิสาขะ อนันธวัช จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ต้นกำเนิดจากธรรมชาติและใส่ไอเดีย ใส่ความคิด ผ่าน เป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยและนำเสนองาน
การวิจยั และกลายเป็นผลิตภัณฑ์ดแี บบนี้ ทีเ่ ป็นประโยชน์ วิจัยในวันนี้ครับ
องค์ความรู้จาก
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การพัฒนาเทคโนโลยีไมโครเวฟ
นวัตกรรมการอบแห้งประสิทธิภาพสูง
เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร
วิทยากร :

		
		

ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา เพื่อการประยุกต์ทางกสิกรรม 		
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พิธีกรชาย : นายศิวรุฒิ ธรรมรงค์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปี 3
พิธีกรหญิง : นางสาวสุพัตรา แซ่อ๋อง นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 3
พิธีกรหญิง :
ตอนนี้เรามีอีกหนึ่งงานวิจัยที่จะขึ้นมานำเสนอ
เป็นงานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีไมโครเวฟ นวัตกรรม
การอบแห้งประสิทธิภาพสูง เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตการ
เกษตรค่ะ
พิธีกรชาย :
โอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญ ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ
หนิ ส อ จากห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย เทคโนโลยี พ ลาสมา
เพื่อการประยุกต์ทางกสิกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ขอกราบเรียนเชิญครับ อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าจุดเริ่ม
ต้นของเรื่องนี้ว่าได้แรงบันดาลใจมาจากอะไร
ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ :
เนื่องจากชาวประมงในจังหวัดนครศรีธรรมราชมี
การทำปลาแห้งเยอะ ปกติการทำปลาแห้งก็จะตากในที่
โล่ง การตากในที่โล่งจะมีข้อจำกัดมากทั้งเรื่องของการ
ปนเปื้อน แมลง เชื้อโรค ฝุ่นละออง ซึ่งอาจนำมาสู่การ
ใช้ยาฆ่าแมลง ก็จะทำให้มปี ญ
ั หาสุขภาพ และทีส่ ำคัญคือ
ทำให้มลู ค่าของปลาลดลงไปเยอะเลย ไม่สามารถเอาปลา
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แห้งขึ้นห้างได้ครับ ต้องขายตามท้องตลาดทั่วไป ซึ่งผม
คิดว่าวัตถุดิบมันดีมาก เป็นแหล่งแคลเซียม เป็นแหล่ง
โปรตีน ถ้าเราทำปลาแห้งคุณภาพสูงได้ ได้รบั การยอมรับ
ลดการปนเปือ้ นทัง้ หลายก็นา่ จะช่วยเกษตรกร เป็นอาชีพ
ที่สร้างมูลค่าได้ ก็เป็นที่มาของการหาวิธีการใหม่มาทำ
แห้ง แทนที่จะใช้วิธีการตากแดด ปกติแล้วถ้าเป็นชุมชน
ที่ น ครศรี ธ รรมราช ก็ ถ้ า เป็ น ช่ ว งแดดดี ก็ ต ากแดด
ถ้าเป็นหน้าฝน ทางใต้หน้าฝนก็ค่อนข้างยาว ช่วงหน้าฝน
ก็ จ ะใช้ ฝื น หรื อ ใช้ ไ ฟฟ้ า การใช้ ฝื น ก็ มี ข้ อ จำกั ด เยอะ
ความร้อนก็ไม่สม่ำเสมอ การควบคุมไฟ เผลอนิดเดียว
ไฟไหม้แล้ว เนื่องจากผมก็เป็นนักฟิสิกส์ โดยพื้นฐาน
ก็ เรี ย นจบทางด้ า นฟิ สิ ก ส์ ก็ อ ยากจะนำความรู้ ม าใช้
ประโยชน์ ตอนนั้ น ก็ ท ำวิ จั ย เรื่ อ งไมโครเวฟอยู่ พ อดี
ไมโครเวฟทุกคนก็คงรู้จักดี หน้าที่ของมันก็คืออุ่นอาหาร
ต้ม นึ่ง อย่างที่เราใช้อยู่ โดยปกติตู้นี้ออกแบบมาเพื่อทำ
อาหารให้สุก นึ่ง แต่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการอบแห้ง
การมาพัฒนาไมโครเวฟก็ต้องมาคิดว่าจะปรับปรุง มา
พั ฒ นาอย่ า งไร ทำให้ เ กิ ด การคิ ด หาแนวทางที่ จ ะนำ
เทคโนโลยีไมโครเวฟมาใช้ในการอบแห้ง

พิธีกรชาย :
อยากให้อาจารย์พดู ถึงการใช้เทคโนโลยีไมโครเวฟ
มาใช้ในการอบแห้ง เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการ
เกษตร ว่าเรามีวิธีการอย่างไรในการพัฒนาเทคโนโลยีนี้
และได้นำมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
อย่างไรบ้างครับ
ดร.หมุดตอเล็บ :
เป็ น การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ ไมโครเวฟ
หน่อยนะครับ ไมโครเวฟอันที่จริงแล้วทุกคน อาจจะกลัว
อาหารผ่ า นไมโครเวฟแล้ ว จะมี ส ารตกค้ า งไหม เป็ น
มะเร็งไหม จริงๆ แล้ว ไมโครเวฟก็เหมือนกับแสงแดด ใน
ทางฟิสิกส์เราเรียกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพียงแต่ว่า
เป็นคลื่นคนล่ะความถี่กัน เหมือนกับแสงแดด เหมือนกับ
แสงที่เรามองเห็น เพียงแต่ว่าการที่ทำให้เกิดความร้อน
จะมีกลไกเฉพาะของมัน โดยลักษณะของไมโครเวฟจะมี
ข้อได้เปรียบในการทำให้เกิดความร้อน แทนทีม่ นั จะร้อน
จากด้านนอกเหมือนการตากแดด ซึง่ เป็นการใช้อนิ ฟาเรด
หรือการใช้ลมร้อน ไมโครเวฟเป็นคลื่น มันสามารถทะลุ
ทะลวงเข้าไปในวัสดุได้เลย

จากจุดที่มันมีความต่างนี้ ผมก็มั่นใจว่าน่าจะช่วย
ให้ทำแห้งได้ดีขึ้นนะครับ อีกอย่างหนึ่งในแง่ของการทำ
แห้ง ตัวไมโครเวฟจะทำให้เกิดความร้อนข้างใน และความ
ร้อนตัวนี้มันจำเพาะสำหรับทำให้น้ำร้อนก่อน เพราะว่า
โดยลักษณะของไมโครเวฟเนีย่ มันถูกออกแบบให้มคี วามถี่
เหมาะแก่การไปกระตุ้นโมเลกุลของน้ำ เพราะฉะนั้นเมื่อ
มันเข้าไปในวัสดุที่มีน้ำอยู่ เช่น เข้าไปในเนื้อปลาก็จะไป
กระตุ้นน้ำที่อยู่ในปลาก่อน โดยลักษณะเฉพาะของน้ำ
ซึง่ มีโครงสร้างโมเลกุลทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะเรียกว่า dipole
หรือขั้วคู่ น้ำจะร้อนและรีบหนีออกมา ในขณะที่ตัวเนื้อ
วัสดุยังไม่ร้อน ตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่ทำให้การอบแห้ง
โดยไมโครเวฟได้วสั ดุทแี่ ตกต่างค่อนข้างชัดเจน เมือ่ เทียบ
กับการทำแห้งด้วยลมร้อนหรือการใช้อินฟาเรดนะครับ
พิธีกรชาย :
เรียกได้ว่าเป็นการนำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้
เพือ่ ทำให้ผลิตผลทางการเกษตรมีคณ
ุ ค่าและมีมลู ค่าเพิม่
ขึน้ นะครับ อยากอาจารย์ลงรายละเอียดนิดหนึง่ ว่า จริงๆ
แล้วสิ่งที่ได้จากไมโครเวฟมีลักษณะที่ดีกว่าการใช้แดด
ธรรมดาทั่วๆ ไป หรือการตั้งไว้ในที่ร่มแบบธรรมดาๆ
อย่างไร มีข้อแตกต่างหรือมีสิ่งที่ดีกว่าอย่างไรครับ

“ไมโครเวฟก็เหมือนกับแสงแดด ในทางฟิสิกส์เราเรียกว่าคลื่นแม่เหล็ก
ไฟฟ้า เพียงแต่ว่าเป็นคลื่นคนล่ะความถี่กัน เหมือนกับแสงแดด เหมือนกับ
แสงทีเ่ รามองเห็น เพียงแต่วา่ การทีท่ ำให้เกิดความร้อน จะมีกลไกเฉพาะของมัน
โดยลักษณะของไมโครเวฟ จะมีข้อได้เปรียบในการทำให้เกิดความร้อน
แทนที่มันจะร้อนจากด้านนอกเหมือนการตากแดด ซึ่งเป็นการใช้อินฟาเรด
หรือการใช้ลมร้อน ไมโครเวฟเป็นคลืน
่ มันสามารถทะลุทะลวงเข้าไปในวัสดุ
ได้เลย”
องค์ความรู้จาก
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ดร.หมุดตอเล็บ :
ก็ให้ดูตัวอย่างแล้วกันครับ เช่น ถ้าเราทำแห้ง
ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นพวกใบสมุนไพร ซึง่ มีลกั ษณะทีเ่ ฉพาะ คือ
ถ้าโดนความร้อนสูงๆ ยกตัวอย่างเช่น ตำลึงถ้าเราเอาไป
ตากแดดสักครึ่งวัน มันจะดูเหี่ยว ดูไม่สด ซึ่งถ้ามองในแง่
ของคุณค่าทางอาหารบางอย่าง มันถูกทำลายไปแล้ว เช่น
ถ้าสีเขียวมันหายไปแสดงว่า คลอโรฟิลล์มันน่าจะสูญเสีย
สภาพไปแล้ว ในสมุนไพรก็จะมีตัวอื่นๆ เช่น วิตามิน ซึ่ง
ค่อนข้างจะ sensitive ต่ออุณหภูมิแต่ถ้าเราใช่ไมโครเวฟ
เนี่ย ด้วยลักษณะเฉพาะที่มันไปกระตุ้นโมเลกุลน้ำให้
ออกไปก่อน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่แห้ง แต่สียังไม่เปลี่ยน
นั่นแสดงว่าคลอฟิลล์ยังอยู่ในปริมาณค่อนข้างสูง ซึ่งจาก
การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการพบว่า สารอื่นๆ เช่น
วิตามินยังคงเหลือมากกว่าวิธีการอินฟาเรดหรือการใช้
ลมร้อนนะครับ ซึ่งอันนี้ก็เอามาประยุกต์ใช้ในการทำสิ่ง
ต่างๆ อันนีก้ ค็ อื ชาทุเรียนน้ำทีเ่ รากำลังทำเป็นผลิตภัณฑ์
ออกมา ทำให้ได้ชาที่ยังคงมีกลิ่นเดิมอยู่ได้ อันนี้แสดงให้
เห็นชัดถึงคุณสมบัติเฉพาะของไมโครเวฟที่เมื่อทำแห้ง ที่
รักษาคุณสมบัติดั้งเดิมไว้ได้ ถ้าเป็นการตากแดด กลิ่นจะ
หายไปเกือบหมดเพราะใช้เวลานานกว่า อุณหภูมกิ ส็ งู กว่า
ทำให้สาระสำคัญที่ระเหยง่าย กลิ่นหรือแม้แต่สารที่เป็น
คุณค่าทางยาก็ถูกทำลายไปด้วย ถ้าจะให้สรุปว่าการใช้
ไมโครเวฟดีกว่าวิธีอื่นอย่างไรก็คือ เราสามารถอบแห้งได้
ตลอดฤดูกาล ไม่ต้องกังวลเรื่องแดดออก ฝนตก สามารถ
รักษาคุณภาพสาระสำคัญต่างๆ ไว้ได้ในปริมาณมากกว่า
พิธีกรหญิง :
หลังจากนี้อาจารย์คิดจะต่อยอดทำทางด้านอื่น
อีกไหมคะ แทนทีจ่ ะตากแห้งอาหาร แต่ตอ่ ไปอาจจะเป็น
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ไหม
ดร.หมุดตอเล็บ :
เราก็พบว่า มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่พบว่าไม่
สามารถใช้วิธีอื่นได้ดี ยกตัวอย่างเช่น ที่เราอบแห้งคือ
ข้าวพองหรือที่ทางเหนือเรียกข้าวแต๋น ปกติแล้วถ้าตาก
แดดก็ต้องควบคุมอุณหภูมิให้พอเหมาะ ถ้าอุณหภูมิสูง
เกินไป เมือ่ ทอดแล้วมันจะไม่พอง การใช้ไมโครเวฟจะช่วย
ให้อบแห้งทีอ่ ณ
ุ หภูมติ ำ่ กว่า เวลาทอดก็จะพองได้มากขึน้
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ส่วนอีกตัวที่รับความสนใจมากคือ ลูกเดือย เป็นของ
ขบเคี้ยว จะมองในแง่อาหารเสริมสุขภาพก็ได้ เพราะว่า
ลูกเดือยมีคณ
ุ ค่าทางอาหารค่อนข้างมาก การทำลูกเดือย
ทอดกรอบ ชั้นตอนที่สำคัญคือ การทำแห้ง ถ้าเราทำแห้ง
ที่อุณหภูมิสูง และใช้เวลานาน จะทำให้ความพรุนภายใน
ถูกทำลาย เวลาไปทอดมัน จะไม่พอง เพราะฉะนั้นการ
ทำแห้งลูกเดือยต้องใช้วิธีการตากลมหรือใช้อุณหภูมิต่ำๆ
พอใช้วธิ กี ารตากลมหรือใช้อณ
ุ หภูมติ ำ่ ๆ ก็ตอ้ งใช้เวลานาน
1-2 วัน จึงจะแห้งได้ การใช้ไมโครเวฟจะใช้เวลา 2-3
ชั่วโมง ทำให้สามารถร่นระยะเวลา แต่มีคุณภาพคงเดิม
พิธีกรหญิง :
ถือว่าเป็นสิง่ ทีแ่ ปลกใหม่นะคะ ต่อไปเราอาจจะได้
รับประทานของอร่อยๆ ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงได้
พิธีกรชาย :
เรียกได้วา่ เป็นหนึง่ นวัตกรรมทีต่ อบโจทย์ทางด้าน
อาหาร ซึ่งเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพอีกหนึ่งตัวเลือก
นะครับ เทคโนโลยีนี้ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่น่าจับตามอง
ทีเดียวครับ อยากให้อาจารย์ฝากอะไรทิ้งท้ายในช่วง
สุดท้ายหน่อยครับ หรือมีอะไรจะพูดคุยกับท่านผูม้ เี กียรติ
บ้างครับ
ดร.หมุดตอเล็บ :
ก็สิ่งที่อยากจะฝากไว้ เทคโนโลยีต่างๆ ที่เราใช้อยู่
ส่วนหนึง่ มีพนื้ ฐานมาจากฟิสกิ ส์ ก็อยากเชิญชวนนักศึกษา
ที่เรียนฟิสิกส์นะครับว่า ถ้าเราตั้งใจและใช้ความรู้เหล่านี้
มาสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้นะครับ ผมขอยกตัวอย่างงาน
ที่เพิ่งวิจัยเสร็จ แต่ยังไม่ได้ใช้จริงนะครับ เริ่มต้นที่เราทำ
ไมโครเวฟอบปลา อบสมุนไพร ตอนนี้เรากำลังต่อยอด
มาอบยาง ทำยางแท่ง ปกติแล้วในโรงงานจะใช้ลมร้อน
ใช้แก็สหรือใช้น้ำมันเตา ซึ่งกระบวนการจะใช้เวลาถึง 3
ชั่วโมง ใช้พลังงานค่อนข้างมากและใช้เวลาค่อนข้างมาก
เช่ น กั น คุ ณ ภาพก็ อ าจลดลงด้ ว ย ตอนนี้ ก ารพั ฒ นา
ไมโครเวฟ เมื่อเรามีความเข้าใจกับมัน เราสามารถพัฒนา
เทคโนโลยีอันนี้เพื่อใช้สำหรับการอบยาง หรือที่กำลัง
ศึกษาความเป็นไปได้คือเรื่องปาล์มน้ำมัน ปาล์มน้ำมันก็
เป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ ยังต้องหาเทคโนโลยีใหม่ๆ

ไมโครเวฟก็เป็นสิง่ ทีอ่ าจจะสามารถนำมาช่วยพัฒนาให้ดี ต่อไปได้ ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์อย่างมากเลยค่ะ
ขึ้ น ได้ ที่ ก ระตุ้นให้สามารถสกัดน้ำมันปาล์มได้สูงขึ้น ทีม่ าให้ความรู้ในวันนี้
ตอนนี้ก็กำลังวิจัยพัฒนากับภาคเอกชนอยู่ครับ
พิธีกรหญิง :
พิธีกรหญิง :
โอกาสนี้ก็ขอขอบคุณ ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ
ก็พยายามทำให้หลากหลาย ครอบคลุมตอบโจทย์ จากห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา เพื่อการ
ผู้บริโภคต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาเป็น ประยุกต์ทางกสิกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มา ณ
รูปแบบใหม่ๆ อาจารย์กย็ งั จะหวังให้คนรุน่ ใหม่พฒ
ั นากัน ที่นี้ด้วยครับ
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การพัฒนาต้นแบบสปามุสลิมชุมชนสู่สปาฮาลาล
วิทยากร :

ดร.รุ่งรวี จิตภักดี

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พิธีกรชาย : นายนิธิศ กวินกุล นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ปี 1
พิธีกรหญิง : นางสาวสุพัตรา แซ่อ๋อง นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 3
เป็น 3 ทีม เราก็สำรวจ โดยตอนแรกตัง้ ใจไว้บริการสำหรับ
นักท่องเทีย่ วมุสลิมตะวันออกกลาง แต่พอได้สำรวจมุสลิม
ทั่วไปเขาก็สนใจ เราก็ไปศึกษา ทีมแรกศึกษาค่าใช้จ่าย
ว่ า เขาต้ อ งการจ่ า ยในราคาเท่ า ไหร่ ใ นการไปทำสปา
อีกทีมหนึ่งทำเรื่อง การพัฒนากระบวนการของมุสลิม
สปาชุมชนว่ามีกระบวนการยังไงที่ให้ถูกต้องตามหลัก
ศาสนา อีกทีมหนึ่งของอาจารย์เอง คืออาจารย์ต้องการ
ต้นแบบว่ามีกลุ่มไหนที่กำลังทำสปาอยู่ สำหรับคนมุสลิม
ก็ไปสำรวจ แล้วไปเจอกลุ่มบ้านบางคณฑี ซึ่งเขาทำการ
ดร.รุ่งรวี จิตภักดี : สวัสดีค่ะ
นวดตกทอดมา 3 ชัว่ อายุคนแล้ว คือการนวดแผนโบราณ
เขาก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อบริการนวด เขาใช้ชื่อสปา แต่
พิธีกรหญิง :
เราจะได้ยินว่าพัฒนาต้นแบบสปามุสลิมสู่ชุมชน ในเนื้อเป็นการนวดรักษา นี่คือจุดเริ่มต้นของงานวิจัยค่ะ
อยากจะทราบว่า สปาฮาลาล สปามุสลิมมีจุดเริ่มต้น
พิธีกรชาย :
ยังไงคะ
อยากจะทราบว่าสปามุสลิมกับสปาทั่วไปมีความ
แตกต่างกันยังไงครับ
ดร.รุ่งรวี :
จุดเริ่มต้นคือทีมวิจัยของเรา เราทำ 3 กลุ่มวิจัย
เพราะว่าเราสนใจในเรื่องของคนมุสลิมที่ต้องการใช้สปา ดร.รุ่งรวี :
คือของมุสลิมในเรื่องของการดำเนินการจะเน้น
แล้วเราก็คิดว่าใช้ได้ไหม โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจาก
ตะวันออกกลางหลายๆ คน อยากที่จะเข้ามานวด เข้ามา ในเรื่องของการนวดรักษา แต่กระบวนการเริ่มจากการ
ทำสปา แต่เขารู้สึกไม่มีความมั่นใจว่าเข้าทำสปาอย่างนี้ ดุอาห์เพื่อการขอพรต่อพระเจ้าก่อน ลักษณะการนวด
แล้ ว ถู ก หลั ก ศาสนาไหม โดยเฉพาะที่ ภู เ ก็ ต กลุ่ ม นั ก คือแยกหญิงแยกชาย แต่อาจมีรูปสาธิตที่ต้องใช้ผู้หญิง
ท่องเที่ยวเยอะมาก เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจ เราเลยเข้าไป เพราะว่าหาผู้ชายไม่ค่อยได้ แต่ว่าจริงๆ แล้ว โดยหลัก
สำรวจ แล้วไปดูความเป็นไปได้ยงั ไง โดยทีมวิจยั แบ่งออก แยกหญิงแยกชาย แล้วก็จะมีการสวดก่อน ไม่ขนึ้ คร่อมตัว
พิธีกรหญิง :
ต่อไปเป็นการนำเสนองานวิจัยด้านการท่องเที่ยว
เรื่องการพัฒนาต้นแบบสปามุสลิมชุมชนสู่สปาฮาลาล
โดยกลุ่มชุมชนสปามุสลิมบางคณฑี จ.ภูเก็ต เดี๋ยวเราจะ
มาพูดคุยกันว่าสปากับมุสลิมจะไปกันได้ยังไง ก็ขอเชิญ
ดร.รุ่งรวี จิตภักดี สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ขึ้นมาพูดคุยบนเวทีค่ะ ขอเรียนเชิญค่ะ

66

องค์ความรู้จาก

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558

โดยจะใช้การนวดข้างตัว   พอจบก็จะดุอาห์เพื่อที่จะให้
คนนั้นมีความสุข นี่คือรูปแบบที่แตกต่าง และเป็นความ
เชื่อตั้งแต่บรรพบุรุษ
พิธีกรหญิง :
แต่ แ บบแผนการนวดก็ ยั ง คล้ า ยๆ การนวด
แผนโบราณของไทย
ดร.รุ่งรวี :
ค่ะ คล้ายๆ การนวดแผนโบราณของไทย คล้ายกับ
การนวดไทยประยุกต์ แต่จะสอดแทรกศาสนา ใช้เชิงจิตใจ
เชิงความเชื่อ
พิธีกรหญิง :
อยากจะทราบว่ามีการใช้ความรู้ดั้งเดิมเกี่ยวกับ
หมอตำแยมาใช้ในสปาฮาลาลด้วย
ดร.รุ่งรวี :
ใช่ค่ะ  รูปแบบก็คือสมัยก่อนคือการโกยท้อง การ เสียหาย เราจะมีกฎเกณฑ์ แล้วก็จะมีการติดตามผล
คัดท้อง การนวดเพือ่ ทีจ่ ะคลอดลูกได้งา่ ย เหมือนลักษณะ ในการนำไปใช้
ของหมอตำแยค่ะ แต่ของมุสลิมจะเริ่มด้วยการดุอาห์
เพื่อขอพรให้เด็กคนนั้นอยู่รอดปลอดภัย
พิธกี รหญิง :
แล้ ว อย่ า งนี้ มี ก ารถ่ า ยทอดมุ ส ลิ ม สปาออกไป
พิธีกรหญิง :
สู่บุคคลภายนอกบ้างไหมคะ
จุดเด่นในกลุ่มสปาฮาลาลของชุมชนบางคณฑีมี
อะไรบ้างคะ
ดร.รุ่งรวี :
ตอนนี้ก็มีคู่มือที่กำลังพัฒนาอยู่ เป็นคู่มือสอน
ดร.รุ่งรวี :
วิ ธี ก ารนวด เริ่ ม ตั้ ง แต่ ไ หว้ ค รู ซึ่ ง ปะเป็ น มุ ส ลิ ม ก็ จ ริ ง
จุดเด่นคือการรวมตัวของกลุม่ แต่คนทีเ่ ป็นต้นแบบ แต่ไม่ได้แบ่งศาสนา ท่านเป็นครูจะต้องสอนให้กับทุกคน
คือปะกับมะ (พ่อกับแม่) ที่เป็นผู้สืบทอด และพยายาม แต่สุดท้ายก็จะมีพิธีรับเป็นศิษย์ ไม่ได้แยกว่าเป็นพุทธ
ที่จะขยายผล พยายามที่จะสอน แต่ก่อนหน้าที่จะลงไป หรือมุสลิม สามารถเอาสูตรการนวดของมุสลิมสปาไปได้
ทำวิจัยมันมีความล้มเหลว ก็คือเหมือนเราไปสอนคน แต่ต้องเอาไปทำในสิ่งที่ถูกต้องต่อไป
ธรรมดาให้นวดเป็น พอนวดเป็นก็ไปนวดหน้าหาดในภูเก็ต
ก็ไปทำเสียหาย แต่ใช้ชื่อว่าเรียนมาจากบ้านบางคณฑี พิธีกรชาย :
พอสุดท้ายก็ไปทำวิธีอื่น ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง เพราะ
เพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินอย่างนี้แล้ว ใครที่สนใจ
มุสลิมก็จะมีความเชื่อตรงนี้มาก พอทีมวิจัยเราลงไปปะ ในการนวดก็สามารถมาติดต่อได้ที่ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
กับมะก็ยังหวังที่จะขยายผล เราก็จัดอบรม แล้วเราก็ทำ ได้นะครับ
ให้ ค นที่ ม าอบรมต้ อ งมี พั น ธะสั ญ ญาว่ า คุ ณ จะไม่ ท ำ
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“พยายามที่จะขยายผล พยายามที่จะสอน แต่ก่อนหน้าที่จะลงไป
ทำวิจัยมันมีความล้มเหลว ก็คือเหมือนเราไปสอนคนธรรมดาให้นวดเป็น
พอนวดเป็นก็ไปนวดหน้าหาดในภูเก็ต ก็ไปทำเสียหาย แต่ใช้ชื่อว่าเรียน
มาจากบ้านบางคณฑี พอสุดท้ายก็ไปทำวิธีอื่น ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
เพราะมุสลิมก็จะมีความเชื่อตรงนี้มาก พอทีมวิจัยเราลงไป ปะกับมะก็ยัง
หวังที่จะขยายผล เราก็จัดอบรม แล้วเราก็ทำให้คนที่มาอบรมต้องมีพันธะ
สัญญาว่าคุณจะไม่ทำเสียหาย เราจะมีกฎเกณฑ์ แล้วก็จะมีการติดตามผล
ในการนำไปใช้”
ดร.รุ่งรวี :
สำหรับคู่มือต้องมีการพัฒนาก่อน เพื่อจดลิขสิทธิ์
ถ้าตอนนี้ใครที่สนใจจะต้องไปเรียนกับปะกับมะ คือต้อง
ไปรับเป็นลูกศิษย์ก่อน ไม่ใช่ว่าเอาชื่อตรงนี้ไป เพราะว่า
การนวดนี้มีเอกลักษณ์ บางท่าอาจารย์ก็ยังไม่เคยเห็น
ที่ไหน เพราะเป็นคนชอบนวดเหมือนกัน เหมือนเป็น
ความเชื่อทางด้านจิตใจว่า พอทำแล้วมันหาย จริงๆ
สามารถตรวจได้ว่ามีเนื้องอกข้างในไหม มีอยู่ครั้งหนึ่งพา
นักศึกษาไปให้ท่านนวด ท่านก็บอกว่าหนูมีเนื้องอกอยู่
ในมดลูกนะ พอพานักศึกษาคนดังกล่าวไปตรวจกับหมอ
แผนปัจจุบัน ปรากฏว่าพบเนื้องอกในมดลูกจริงๆ

ดร.รุ่งรวี :
ใช่ค่ะ สมุนไพรก็เป็นสมุนไพรใกล้บ้าน ค่อนข้างที่
จะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าเชื่อถือ
พิธีกรหญิง :
นักท่องเทีย่ วทีม่ าใช้บริการเป็นคนต่างจังหวัด หรือ
ในจังหวัด หรือประเทศไหนบ้างคะ

ดร.รุ่งรวี :
ตอนนี้ที่มาจากสตูลนี่ล้นหลามมาก คือตอนแรก
เราตัง้ ใจจะเน้นตะวันออกกลาง แล้วเราพยายามทีจ่ ะวาง
โปรชัวร์ไว้ทโี่ รงแรมในตอนแรก แต่ดว้ ยสมมติฐานการวิจยั
พิธีกรชาย :
มันก็ผกผันได้ กลายเป็นว่าชนพื้นถิ่นมากกว่า แต่ปาก
ก็เป็นอีกหนึง่ ความเชือ่ ทีร่ กั ษาโรคได้จริงๆ คือใคร ต่อปาก จนตอนนีป้ ะกับมะรองรับไม่ได้ ด้วยคนทีม่ าเรียน
ที่มีความเชื่อสนใจก็มาเรียนรู้กันได้ แล้วถ้าตอนนี้มีคน น้อย แล้วก็กระจายไปเปิดธุรกิจของตัวเอง แล้วสิ่งสำคัญ
สนใจจะไปนวด สามารถไปนวดได้ที่ไหนบ้างครับ
ที่ต้องการคือคนนวดที่เป็นผู้ชาย ซึ่งตอนนี้ก็กำลังที่จะ
ขยายผลให้กับผู้ชายที่อยากจะเรียนรู้เรื่องนี้
ดร.รุ่งรวี :
ตอนนี้มีที่เดียวคือบ้านนวดที่หาดราไว มีทั้งหมด พิธีกรหญิง :
10 เตียง แล้วก็ต้องโทรไปก่อนเพื่อจองคิว เพราะคิวยาว
ในวันนี้ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี อยากจะฝากอะไรถึง
จุดเด่นคือจะมีน้ำมันการามาต คือเอาตัวปลิงทะเลมา คนที่มาเดินในงานนี้เกี่ยวกับสปาฮาลาลไหมคะ
ทำพิธี แล้วมาแช่น้ำมันมะพร้าว ซึ่งตัวน้ำมัน ปะกับมะ
เป็นคนทำเอง ใช้สมุนไพร 10 อย่างมาบด แล้วใส่เมนทอล ดร.รุ่งรวี :
แล้วมาใช้ในการนวดรักษา
หลายๆ คนที่มาดูงานวิจัยของอาจารย์ก็จะถาม
ว่าสปาทำได้หรือกับมุสลิม แต่จริงๆ คำว่าสปามันเป็น
พิธีกรชาย : ถือว่าเป็นน้ำมันสูตรลับเฉพาะ
แค่ชอื่ แต่กระบวนการแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกัน ในเนือ้
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ของกระบวนการนี้ ก็มีกระบวนการ ทำแล้วไม่ผิดหลัก
ศาสนาและตกทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ตรงนี้ก็อยาก
สนับสนุน ไม่ว่าไทยพุทธหรือมุสลิมในการนวด เพราะที่
ล้มเหลวคือพอพูดชื่อหมอนวดชื่อก็เสียแล้ว แต่จริงๆ คน
เหล่านี้เขามีความตั้งใจเอาสิ่งดั้งเดิม คือใครที่เอานวดไป
อย่าไปแปลง เพราะจะทำให้สงิ่ ทีต่ กทอด บรรพบุรษุ สร้าง

มามันจะสูญหายไป  
พิธีกรหญิง :
วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี จาก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับสปา
ฮาลาลนะคะ ขอบคุณค่ะ

องค์ความรู้จาก

                                                     มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558

69

การสร้างกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าจากมอเตอร์เหลือทิ้ง
โครงสร้างเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง
วิทยากร:

		
		
		

		

อาจารย์ ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ดร.มนตรี สุขเลื่อง

Center for Advance Material and Energy Science 				
ประเทศบรูไนดารุสสาลาม

พิธีกรชาย : นายศิวรุฒิ ธรรมรงค์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปี 3
พิธีกรหญิง : นางสาวสุพัตรา แซ่อ๋อง นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 3
อ.ชัยนุสรธ์ เกษตรพงศ์ศาล :
ที่เลือกมอเตอร์ เพราะเป็นต้นกำลังในการใช้งาน
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ซึง่ เราจะพบว่า ทุกๆ ปี จะมี
วัสดุทางวิทยาศาสตร์ เช่น มอเตอร์และอุปกรณ์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีเหลือทิ้งมากมาย ถ้าเราสามารถนำมา
ใช้ใหม่ได้ โดยเพิ่มคุณค่าให้ขยะเหล่านี้ ผมคิดว่าจะเป็น
ทางเลือกแนวหนึ่ง ที่จะช่วยลดภาระต่างๆ เกี่ยวกับขยะ
ที่ก่อเกิดมลพิษได้ ก็เลยนำมาสู่งานวิจัยในครั้งนี้ครับ  
พิธีกรชาย :
สำหรับท่าน ดร.มนตรี สุขเลื่อง ท่านทำงานที่ โดยเบือ้ งต้นสนใจศึกษาทางด้านพลังงานน้ำและพลังงาน
Center for Advance Material and Energy Science ลม แต่เนือ่ งจากสมัยตอนผมเรียนปริญญาโทก็ศกึ ษาเรือ่ ง
ที่ประเทศบรูไนดารุสสาลาม ช่วงนี้เราได้รับเกียรติจาก ลมมาตลอด ก็เลยศึกษาเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ
ซิงโครนัสต์ จึงเกิดเป็นงานวิจัยในครั้งนี้ ทำให้ช่วยลด
ทั้งสองท่าน มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับ
การออกแบบและลดต้นทุนการผลิตไปได้เยอะครับ
พิธีกรญิง :
อยากให้อาจารย์เล่าความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่อง พิธีกรชาย :
เรียกได้ว่าเป็นการนำความคิดจากสิ่งของเหลือใช้
ราวของการสร้างกังหันลม และทำไมถึงได้เลือกใช้มอเตอร์
ที่มูลค่าน้อยมาประยุกต์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนั่นเองครับ
เหลือใช้ รวมไปถึงที่มาที่ไปของโครงการนี้ด้วยค่ะ
อยากให้อาจารย์ลองเล่าถึงขั้นตอนการทำว่ามีขั้นตอน
พิธีกรหญิง :
ผู้วิจัยที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตกังหันลม
ในวันนีค้ อื อาจารย์ชยั นุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล อาจารย์สาขา
วิชาฟิสกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสุราษฎร์ธานีคะ่ และอีกหนึง่ ท่านนะคะ ดร.มนตรี
สุขเลื่อง ค่ะ
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การทำอย่างไร มีวัสดุอุปกรณ์ วิธีการอย่างไรบ้าง จึงจะ ทราบว่าหลักการการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมมีหลักการ
ได้มาเป็นกังหันลมแบบนี้ครับ
อย่างไรบ้างคะ
อ.ชัยนุสนธ์ :
ขั้นตอนแรกคือต้องศึกษาศักยภาพของลมก่อน  
ลมที่ ศึ ก ษาก็ เ ป็ น ลมที่ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี บริ เวณ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เมื่อทราบศักยภาพลม
แล้ว ก็มาทำในขั้นตอนการดีไซน์ใบพัด วิเคราะห์อากาศ
พลศาสตร์ ของใบพัด จากนั้นเมื่อออกแบบเสร็จแล้ว
ก็มาในส่วนของ Generator หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ก็
จะเป็นแบบซิงโครนัสต์แบบแม่เหล็กถาวร ก็มีการพัน
ขดลวดใหม่ คำนวณจำนวนรอบการพันขด ลวดใหม่ และ
คำนวณแม่เหล็ก ความเข้มแม่เหล็ก เพื่อให้ได้ไฟฟ้าและ
กำลั ง ตามที่เราต้องการและนำมาสร้างกังหันลมผลิต
กระแสไฟฟ้าได้ครับ

ดร. มนตรี สุขเลื่อง :
หลักการของ generator ก็คือเอาแม่เหล็กตัด
กับขดลวด เพื่อที่จะได้ไฟฟ้าออกมาเป็นพื้นฐานทั่วไป
แต่เนื่องจากว่าโจทย์ของเราไม่ใช่น้ำ แต่เป็นลมที่ต้องพัด
ปะทะกั บ ใบกั ง หั น ที่ ต้ อ งสร้ า งกระแสไฟฟ้ า ออกมา
ซึ่งจริงๆ แล้วมันไม่เสถียร และอีกอย่างหนึ่งคือเราได้
พลั ง งานกระแสไฟฟ้ า ออกมาที่ ไ ม่ สู ง มากแต่ ต่ อ เนื่ อ ง
แต่ในความจริงแล้วมันไม่ต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นการออก
แบบการผลิตไฟฟ้า ต้องออกแบบทั้ง generator ที่มีทั้ง
เรื่องของเฟือง ขนาดของแม่เหล็ก และก็ทฤษฎีของ
ฟาราเดย์ ซึ่งก็คือหลักการของแม่เหล็กพันขดลวด ซึ่ง
จริงๆ ก็มี generator หลายๆ แบบ แต่ในงานวิจยั นีเ้ ราใช้
generator แม่เหล็กพันขดลวด เพือ่ ลดความซับซ้อนของ
พิธีกรหญิง :
generator ลง แม่เหล็กก็คือในส่วนของ rotor หรือตัว
หลั ง จากที่ เราทราบถึ ง จุ ด เริ่ ม ต้ น รวมถึ ง แรง หมุนทีร่ บั แรงจากลม ส่วน stator หรือตัวนิง่ อยูท่ สี่ ว่ นของ
บันดาลใจ ขั้นตอนการทำ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ก็อยากจะ generator ที่จะรับกระแสไฟฟ้าเพื่อจะนำไปใช้งาน

“ปัจจุบันเราซื้อพลังงานมาจากลาว มาจากพม่า ถ้าลาว พม่าเขาไม่ขาย
เราก็จะไม่มีพลังงานใช้ เพราะฉะนั้นพลังงานสะอาดในพื้นที่ภาคใต้ พลังงาน
ลมจึงน่าจะเป็นไปได้มากที่สุด และก็พลังงานแสงอาทิตย์ แต่เนื่องจากบ้าน
เราเป็ น พื้ น ที่ ที่ ฝ นเยอะ ดั ง นั้ น ก็ ค งเป็ น เสต็ ป ต่ อ ไปที่ จ ะต้ อ งวิ จั ย กั น ต่ อ
เพราะฉะนั้น ฝากไว้ว่าพลังงานเป็นเรื่องใกล้ตัวและเราน่าจะต้องให้ความ
สำคัญ เนือ่ งจากเราบริโภคพลังงานมากขึน้ ทุกวัน ไม่มนี อ้ ยลง คิดว่านักศึกษา
รุ่นใหม่หรืออาจารย์รุ่นใหม่ก็จะศึกษาและวิจัยเรื่องพลังงานมากขึ้น ”
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พิธีกรหญิง :
พิธีกรหญิง :
แล้วสำหรับงานวิจัยนี้ จะมีแนวทางในการต่อ
แสดงว่าอาจารย์ก็ได้เตรียมการไว้แล้วว่า เราต้อง
ยอดต่อไปอย่างไรบ้างคะ
ทำงานกับธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมกระแสลมได้
ดร. มนตรี :
มันมีหลาย factor ครับ เนื่องจากพอเราทำขนาด
ที่ใหญ่มาก ขนาดของ generator ก็ใหญ่ เพราะฉะนั้น
ต้องใช้เครนยกขึ้นไป เนื่องจากว่ากังหันลมต้องมีความ
สมดุลทัง้ 3 ใบ และใบต้องมีขนาดเท่ากัน ต้องใช้หลักการ
balance อย่างมาก
พิธีกรชาย :
อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่า โดยปกติประเทศที่
ใช้กงั หันลมได้ดกี ต็ อ้ งมีลมไหลตลอดเวลา และในประเทศ
ของเราเนีย่ กระแสลมก็คอ่ นข้างทีจ่ ะไม่นงิ่ นะครับ อาจารย์
มีวิธีการรับมือกับกระแสลมที่ไม่นิ่งอย่างไรบ้างครับ
อ.ชัยนุสนธ์ :
ลมทีไ่ ม่นงิ่ มันมีหลายแบบ จะมีแบบลมสงบกับลม
ไม่สงบ ลมไม่นิ่งที่มีความเร็วเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ตั ว นี้ คื อ ลมเฉื่ อ ย ตั ว นี้ ข องผมเป็ น การใช้ ข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่
วิเคราะห์สถานที่ที่มีลมดีที่สุด เสถียรที่สุด เป็น รายปี
ข้อมูลส่วนนีจ้ ะช่วยเราได้เยอะมาก เช่น บางพืน้ ทีล่ มน้อย
เช่ น 1 เมตร/1 วิ น าที เราก็ ต้ อ งการใบพั ด ที่ โ ตขึ้ น
อีกส่วนหนึ่งก็คือการใช้เฟือง แต่ข้อเสียของเฟืองคือต้อง
บำรุงรักษาและมีเสียงดัง ตอนนี้ก็เลยเลือกใช้เป็นเฟือง
แบบโซ่ ให้มนั ทำงานด้วยความเร็วลมทีอ่ อกแบบจุด cutin ที่ออกแบบไว้ตอนแรกครับ
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ดร. มนตรี :
การต่อยอดคือจะต้องให้ทกุ อย่างราคาถูก เพือ่ จะ
ได้สร้างในปริมาณที่มากได้ เพื่อให้หลายๆ สถาบันหรือ
องค์กรสามารถนำไปใช้ได้ จึงจะเป็นพลังงานที่เสถียร
ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ อย่างแรก เลยต้องศึกษาก่อนว่า
การทีเ่ ราเปลีย่ นจากเสากลมมาเป็นเสาคอนกรีตแบบเสา
ไฟฟ้า มันมีผลกระทบอย่างไร นั่นคือเฟสต่อไปที่เราทำ
ส่วนต่อไปก็คือ generator หรือว่าส่วนใบพัดเราจะต้อง
ทำเองให้ได้ในขนาดทีใ่ หญ่ขนึ้ ราคาทีน่ อ้ ยลง ประสิทธิภาพ
คงที่ คุณภาพไม่ต่ำเกินไป เพราะถ้าต่ำมากก็จะอันตราย
อย่างแรกเลยตอนนี้คือต้องลดราคาให้ได้ ตอนนี้ก็ลดได้
15-18 เท่าจากเสาทีค่ วามสูงเดียวกันหรือขนาด generator เดียวกัน ถ้ามันใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพมาก
นัน่ หมายความว่า ในแต่ละองค์กร เราสามารถใช้เสาไฟฟ้า
ซึ่งหาได้ง่าย จากการไฟฟ้ามาติดตั้ง ส่วนที่เพิ่มขึ้นคือจุด
เชื่อมระหว่างเสาไฟฟ้ากับ generator ส่วนนี้ต้องศึกษา
อีกนิดหน่อย และในอนาคตหากมันใช้งานได้ก็จะเป็นตัว
หนึง่ ทีเ่ ราไม่ตอ้ งซือ้ จากต่างประเทศ เราสามารถทำเองได้
และก็ดึงเอาพลังงานตัวนี้มาได้ และเราอยู่ในภาคใต้ลมก็
ค่อนข้างเยอะกว่า แต่เป็นลมเฉื่อยๆ เพราะบริเวณเส้น
tropical ของโลกลมจะไม่แรงมาก แต่ถ้าทางอเมริกา
จะมีพวกทอร์นาโด ก็จะมีลมแรงมากกว่า เพราะฉะนั้น
หลักการเบื้องต้นก็คือ ต้องผลิตกังหันลมที่มีความเร็ว
รอบช้า

พิธีกรชาย :
อยากเรียนถามว่าสำหรับตัวกังหันลมที่ผลิตขึ้น
มานี้ ได้มีการนำไปใช้จริงหรือว่ามีทำไปถึงขั้นตอนไหน
แล้วครับ
อ.ชัยนุสนธ์ :
ตอนนี้ ก็ ไ ด้ ติ ด ตั้ ง อยู่ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
สุราษฎร์ธานี เราก็ได้ทนุ มาจาก วช. นะครับ ถ้าเป็นงานวิจยั
ต่อยอดอีกเฟสหนึ่งก็คือ จะซื้อตัวพวกควบคุมต่างๆ และ
ตั ว วิ เ คราะห์ ค วามเป็ น ฟิ สิ ก ส์ ข องเสา เพราะยั ง ไม่ มี
หน่วยงานอื่นๆ นำเสาไฟฟ้าไปใช้ครับ คืออยากทราบ
ว่าในทีท่ ลี่ มแรง ในระยะเวลานาน มีความปลอดภัยแค่ไหน
ซึ่งจะคำนวณเวลาปะทะ ลมแรงแล้วเสาจะเกิดการหัก
โค่นล้ม นี่ก็เป็นอีกเฟตหนึ่งที่จะต่อยอดครับ
พิธีกรชาย :
เรี ย กได้ ว่ า มี ก ารผลิ ต และนำไปใช้ ไ ด้ จ ริ ง แล้ ว
นะครับ และในอนาคตก็จะพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้นำไป
ใช้ได้ดีขึ้นนะครับ ในช่วงสุดท้ายนี้ก็อยากให้อาจารย์ทั้ง
สองท่านได้ฝากอะไรทิ้งท้ายกับท่านผู้ฟังเล็กน้อยครับ

เห็นด้วยคือพลังงานสะอาด แต่พลังงานสะอาดจะต้องใช้
เวลาในการวิจัย ซึ่งจริงๆ แล้ว พลังงานสะอาดจากโซล่า
เซลล์ที่ทำกันก็ได้ไม่กี่โวลต์ เราต้องการ product ที่ใหญ่
มาก สเกลที่เยอะมาก ซึ่งปัจจุบันเราซื้อพลังงานมาจาก
ลาว มาจากพม่า ถ้าลาว พม่าเขาไม่ขาย เราก็จะไม่มี
พลังงานใช้ เพราะฉะนั้นพลังงานสะอาดในพื้นที่ภาคใต้  
พลังงานลมจึงน่าจะเป็นไปได้มากที่สุด และก็พลังงาน
แสงอาทิตย์ แต่เนื่องจากบ้านเราเป็นพื้นที่ที่ฝนเยอะ
ดังนัน้ ก็คงเป็นเสต็ปต่อไปทีจ่ ะต้องวิจยั กันต่อ เพราะฉะนัน้
ฝากไว้ว่าพลังงานเป็นเรื่องใกล้ตัวและเราน่าจะต้องให้
ความสำคัญ เนื่องจากเราบริโภคพลังงานมากขึ้นทุกวัน
ไม่มีน้อยลง คิดว่านักศึกษารุ่นใหม่หรืออาจารย์รุ่นใหม่ก็
จะศึกษาและวิจัยเรื่องพลังงานมากขึ้นนะครับ
อ.ชัยนุสนธ์ :
พลังงานเป็นเรื่องใกล้ตัว ปัจจัย 4 ก็เกิดมาจาก
พลังงาน ถ้าไม่มีพลังงานก็ไม่มีปัจจัย 4 ออกมา ดังนั้น
การใช้พลังงานต่างๆ ควรใช้อย่างจำกัด อย่างประหยัด
ไม่เช่นนั้นผลิตอย่างไร ก็ไม่พอเพียงกับความต้องการ
ดังนั้นพลังงานสะอาดอย่างหนึ่ง คือพลังงานทดแทน
ไม่จำเป็นต้องเป็นลม อาจจะเป็นโซล่าเซลล์ ไบโอแก็ส
หรื อ อะไรก็ ไ ด้ ขอให้ เ ป็ น พลั ง งานออกมา ก็ ส ามารถ
เกื้อหนุนให้ประเทศก้าวหน้าต่อไปด้วยครับ

ดร. มนตรี :
คิดว่าตอนนีเ้ ราก็รวู้ า่ พลังงานสำคัญ เพราะประเทศ
ไทยก็กำลังสร้างรถไฟฟ้าที่จะต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้น แต่
ในขณะทีเ่ รายังไม่มจี ดุ ทีจ่ ะสร้างพลังงานเข้ามาเลยนะครับ พิธีกรชาย :
จะสร้างเขือ่ นก็โดนประท้วง จะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็
ในวันนี้ก็ต้องของขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่าน
โดนประท้วง ไม่มีพลังงานตัวใหม่ขึ้นมา สิ่งหนึ่งที่คนไทย นะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับ
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แผนการบริหารและการจัดการเพื่อพัฒนาชุมชนคลองแดน
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีพุทธที่ยั่งยืน
วิทยากร :

		

ดร.จเร สุวรรณชาติ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

พิธีกรชาย : นายนิธิศ กวินกุล นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ปีที่ 1
พิธีกรหญิง : นางสาวสุพัตรา แซ่อ๋อง นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 3

พิธีกรหญิง :
กำหนดการบนเวทีต่อไปนี้ไปรับฟังการเสวนาใน
หัวข้อโครงการวิจัยแผนการบริหารและการจัดการ เพื่อ
พัฒนาชุมชนคลองแดนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีพุทธที่
ยั่งยืน โอกาสนี้ขอเรียนเชิญ   ดร.จเร สุวรรณชาติ จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ค่ะ

วิจัยที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การใช้วิถีพุทธเข้ามามีส่วน
ในชุมชนคลองแดน อยากทราบว่าวิถีพุทธในที่นี้ใช้เป็น
หลักยังไงคะ

ดร.จเร :
ช่วงแรกๆ ประมาณปี 2547 นะครับ นานมากละ
ครับ สมัยนั้นยังไม่มีคำว่าบริการวิชาการ เราก็มีกิจกรรม
พิธีกรชาย :
เหมือนกับการนำนักศึกษาไปเรียนรู้ชุมชน จากโครงการ
ขอกราบสวัสดีอาจารย์ ดร.จเร สุวรรณชาติ ครับ เล็กๆ ใช้เงินก้อนเล็กๆ เอานักศึกษาไปทำผังชุมชน มีสว่ น
เรามาพูดถึงโครงการของอาจารย์กันหน่อยนะครับว่า ร่วมในการเรียนรู้ชาวบ้าน ผมเองก็ได้เรียนรู้กับชาวบ้าน
มีความเป็นมายังไง วิธีการทำเริ่มจากตรงไหนครับ
ไปด้วยว่า ในชุมชนมีคณ
ุ ค่าอะไรบ้าง หลังจากนัน้ ประมาณ
ปี 2551 การวิจัยเต็มรูปแบบก็เริ่มขึ้น เมื่อเราทำเรื่อง
ดร.จเร สุวรรณชาติ :
ขอทุนสนับสนุนงานวิจัย
ในส่วนของตัวโครงการวิจัยคลองแดน ก็อยากจะ
เรียนว่ามีจุดเริ่มต้นง่ายๆ ก็คือทางชุมชนเห็นความสำคัญ พิธีกรหญิง :
ของการพัฒนา โดยใช้งานวิจัยเป็นฐานในแนวคิดก็เลย
แต่เดิมทำเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับชุมชนคลองแดน
เข้ามาติดต่อที่มหาวิทยาลัยนะครับ อันนี้คือจุดเริ่มครับ มาก่อน แล้วก็มาต่อยอดนำมาพัฒนาเป็นชุมชนของจริง
พิธีกรหญิง :
ดร.จเร :
ก็ขอบอกว่าพอเราได้อ่านหัวข้อ คือเป็นโครงการ
จะเห็ น ว่ า ชุ ม ชนคลองแดนในอดี ต เขาเจริ ญ
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ก้าวหน้ามาก นี่คือภาพถ่ายทางอากาศที่จะเห็นว่าชุมชน
ริมสามสายน้ำมีบ้านเรือนหนาแน่นมาก มีทั้งร้านทอง
มี ทั้ ง โรงแรม พอต่ อ มาในยุ ค ถั ด มาเราจะเห็ น ภาพว่ า
ชุมชนค่อยๆ หายไปเรื่อยๆ รู้ไหมทำไมถึงหาย
คือในแนวของการทำงานจะมีกลุ่มทำงานหลัก
ที่เรียกว่า CoreTeam ในกลุ่มดังกล่าวเราจะเห็นว่า มี
พระรวมอยู่ด้วย ในช่วงนั้นที่เราคิด คิด Theme ในการ
พั ฒ นาชุ ม ชน คื อ พั ฒ นาชุ ม ชนก่ อ น แล้ ว เอาตั ว การ
ท่ อ งเที่ ย วไปขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ และเนื่ อ งจาก
CoreTeam ของเราและจุ ด ศู น ย์ ก ลางในการพั ฒ นา
ใช้วดั เป็นพืน้ ทีใ่ นการพัฒนา แล้วเราก็ยงั เห็นปัญหาต่างๆ
ในชุมชนทีเ่ หมือนกับชุมชนอืน่ ๆ คือมีเรือ่ งของการดืม่ สุรา
การพนัน เราก็คิดว่าจะทำยังไงให้การพัฒนาไปพร้อมๆ
กับศีลธรรม ศาสนา และวัฒนธรรม ก็เลยใช้ Theme
ชุมชนวิถพี ทุ ธ เป็นการใช้ศาสนาเป็นการปราม เพราะเรา
ตกลงกันแล้วว่าจะใช้วิถีพุทธเป็นตัวขับเคลื่อน มันก็จะ
มีหลักของศาสนาอยู่

ดร.จเร :
เป็นคำถามที่ดีมาก วันที่เราไปสำรวจ นี่คือภาพ
ที่เราไปสำรวจ เราจะเห็นว่าบ้านมีทั้งหมด 30 หลัง
จากเดิมเคยมี 300 หลังคาเรือน เหลือแค่ 30 หลัง แล้ว
30 หลัง ส่วนใหญ่เป็นบ้านร้าง บ้านผู้ชรา แล้วก็บ้านที่
บางคนเล่นการพนัน เพราะฉะนั้นจุดสีเขียวๆ จากรูปนั้น
คือวัด แล้วก็มคี ลอง 3 สายน้ำ ซึง่ ถ้าเราข้ามคลองก็จะเป็น
เขตอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้ามกลับมา
ก็จะเป็นตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
เพราะฉะนั้น เราก็คิดว่าจะทำยังไงดี เราก็ได้วางแผนร่วม
กับทางวัด สิ่งแรกที่ทำก็คือการทำค้นหาภูมิลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมที่ชุมชนยังเหลืออยู่ครับ
พิธีกรชาย :
ก็คือพัฒนาจากสิ่งที่เหลืออยู่ให้เป็นจุดโดดเด่นใน
การท่องเที่ยว

ดร.จเร :
ถูกเลยครับ คือเอาจุดเหล่านั้นมาขาย แต่ว่ามา
พิธีกรหญิง :
ั นธรรมอยูม่ า
ทำไมจุดเริ่มต้นถึงเลือกเป็นชุมชนคลองแดนคะ ขายตอนหลังนะครับ ตอนแรกเอาจุดทีม่ วี ฒ
หล่อเลีย้ งจิตใจของคนในชุมชนก่อน เมือ่ คนในชุมชนเห็น
คุณค่าของวัฒนธรรมทีต่ วั เองมีอยู่ เห็นคุณค่าความสำคัญ
ดร.จเร :
เพราะว่าถนนเข้ามา ความสำคัญของการสัญจร ก็เชิญเขาขึ้นมาปรับปรุง ไม่ว่าจะเป็นการรื้อฟื้นการรำ
มโนราห์ การปรับปรุงบ้าน การตกแต่งบ้าน การเอาอาหาร
ทางน้ำก็เลยหายไป บ้านก็หายไปกับถนน
อร่อยของหรอยคลองแดนมาปรุงใหม่ มาโชว์ มาหาภาชนะ
ที่สวยงามใส่ สุดท้ายก็ทำเป็นตลาดริมน้ำคลองแดน
พิธีกรหญิง :
ก็คือเปลี่ยนไปตามความเจริญที่เกิดขึ้น แล้วเรา
จะดึงให้คลองกลับมายังไงคะ
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คณะพัฒนา นักวิจัยที่เข้าไปคลองแดนในเวลานั้นมีแค่
ความเสือ่ มโทรม มีตอหม้อร้างไม่มบี า้ นคน มีสะพานทีพ่ งั
นี่คือภาพปัญหา แล้วคนคลองแดนถามว่าคนแก่ที่อยู่
เด็กก็ไม่กลับเข้ามา เด็กที่กลับเข้ามาแต่บอกว่าวันนี้มา
เพื่อที่จะรับคุณพ่อคุณแม่ไปอยู่ด้วยที่หาดใหญ่ วันจันทร์
จะมาส่ง นี่คือลักษณะของคลองแดนในยุคนั้น แต่สิ่งที่
เราเห็นก็คอื วัดยังอยู่ แต่ชาวบ้านหายไป อันดับแรกทีข่ าด
ไม่ได้เป็น หลักการพัฒนาคือในเรื่องของความยั่งยืน
ห่วงโซ่ความสัมพันธ์ เศรษฐกิจ สังคม กายภาพ เราก็
ต้องนำมาใช้ จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการพัฒนาด้วย
กรรมวิธีใช้วัฒนธรรมนำการพัฒนา เราจะเห็นเรื่องราว
ต่างๆ ถูกรื้อฟื้นมา ภาพนี้อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ซึง่ เป็นหนึง่ ในคณะนักวิจยั เข้าไป พบว่ามีมโนราห์
ซึง่ เป็นวัฒนธรรมดัง่ เดิมของคนใต้ เคยรุง่ เรืองในคลองแดน
สิง่ ทีท่ ำก็คอื เราพยายามหารากของคลองแดนว่ามโนราห์
อยู่ที่ไหนเราก็ไปพบกับคุณตาลาภ ซึ่งคุณตามีอายุ 81
ปีแล้ว ตาลาภก็กรุณามาสอนให้ความรู้ว่าที่คลองแดน
พิธีกรหญิง :
เขารำมโนราห์ยงั ไร เพราะฉะนัน้ ทีค่ ลองแดนเราไม่ได้เอา
ก็กลายเป็นชุมชนคลองแดนที่ทำคนรู้จักกัน ณ ท่ารำมาจากมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าไป ก็คือเป็นท่ารำ
ปัจจุบันนี้ แล้วอย่างนี้อยากจะสอบถามนิดนึงค่ะ ว่านัก ของคลองแดนเอง เราถอดท่ า รำออกมาแล้ ว มาผ่ า น
ท่องเทีย่ วนอกจากมีนกั ท่องเทีย่ วชาวไทยแล้ว ชาวต่างชาติ กระบวนการวิจัย แล้วส่งผ่านกลับไปที่เยาวชนคนคลอง
สนใจมากไหมคะ
แดน เพื่อให้รักษาท่ามโนราห์คลองแดนเอาไว้
ดร.จเร :
คือโชคดีที่เราวางแนวคิดหรือ ThemeHilight
เป็นชุมชนวิถพี ทุ ธคลองแดน เพราะฉะนัน้ ถ้าเกิดใครชอบ
แนวพื้นถิ่น ชอบแนววัฒนธรรม ชอบแนวในเรื่องของ
ประเพณี กลุ่มนี้มีศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ดีมากๆ ไม่จำเป็นต้องประชาสัมพันธ์มากเลย เขาจะไป
กั น เอง ทั้ ง คนไทย คนใกล้ เ คี ย ง คนต่ า งจั ง หวั ด หรื อ
แม้กระทั่งคนต่างชาติ เมื่อวานเอกอักคราชทูตเยอรมัน
ท่านเยือนคลองแดน เดินทางมาจากกรุงเทพ แล้วจาก
กรุงเทพต่อรถนำขบวนไปที่คลองแดน นั่นแสดงว่าถ้าเรา
พัฒนาแหล่งของเรา เราสามารถเลือกประเภทแหล่งท่อง
เที่ยวได้
ภาพนี้อยากจะให้ดูคือ คลองแดนก่อนการพัฒนา
ว่าเมื่อ 10 ปีที่แล้วลักษณะเป็นยังไง เราจะเห็นว่าทีม
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พิธีกรชาย :
อั น นี้ คื อ แสดงว่ า ท่ า มโนราห์ ข องแต่ ล ะพื้ น ที่ ก็
แตกต่างกัน
ดร.จเร :
จะมีความแตกต่างกัน แล้วแต่ครู แล้วแต่กาลเวลา
ที่มันผ่านไป เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือตาลาภเป็นคน
แก่คนหนึ่งที่เดินไปเดินมาในคลองแดน ไม่มีใครสนใจ
วันหนึง่ เด็กจำนวน 30 คน ซึง่ เป็นมโนราห์ชดุ แรกฝึกซ้อม
โดยตาลาภ แล้ ว ก็ แ สดงในงานกฐิ น สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น คื อ
มโนราห์เหล่านี้ไปล้อมตาลาภ แล้วก็กราบลงบนตัก เป็น
ครูมโนราห์ ทุกคนถามว่าทำไมวันนี้ตาลาภถึงมีเด็กมา
ไหว้ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการพยายามรักษาวัฒนธรรม
ในชุมชน นี่เป็นเรื่องของอาจารย์ธรรมนิช วิมลรัตน์ ซึ่ง

“ไม่มีทางที่จะทำคนเดียวได้ เพราะฉะนั้นต้องดึงความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน จากมหาวิทยาลัยข้างเคียง มหาวิทยาลัยราชมงคลมีความรู้เรื่อง
เทคโนโลยี แต่เรื่องสังคมศาสตร์ ศิลปกรรมเราไม่มีความรู้ก็ต้องพึ่งพา
มหาวิทยาลัยอื่นๆ การแชร์ก็เป็นประเด็นที่สำคัญ เมื่อรู้แล้วก็ต้องแชร์ ให้รู้
ว่าทิศทางการทำงานเราจะเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะเชิญชวน
ทำในวันนี้ สิ่งที่ได้จากงานแต่ละส่วน เราควรจะไปวางในระบบสารสนเทศ
เพือ่ จะแชร์องค์ความรูร้ ว่ มกัน ผมก็จะได้เรียนรูจ้ ากคนอืน
่ และคนอืน
่ ก็จะได้
เรียนรู้จากเรา”
ท่านก็ทำได้ดีมาก จนทำให้มโนราห์เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ
คิดถึงคลองแดนคิดถึงโนราห์ จากนัน้ เราก็ตอ่ ยอดมโนราห์
ธรรมดาของตาลาภ ไปสู่การแสดงเชิงเศรษฐกิจสร้าง
สรรค์ โดยการนำโนราห์ไปแสดงกลางสะพานสองฝั่ง
จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลา เราเรียกโนราห์
ชุดนี้ว่านราห์สามสายน้ำ เพราะฉะนั้นคนที่ไปคลองแดน
สิ่งที่จะต้องไม่พลาดก็คือไปช่วงเย็นๆ แล้วก็ดูโนราห์
สามสายน้ำ

บาท เป็นซีรี่โนราห์มีหลายท่ามากๆ แล้วเราก็วางแผน
ชุมชน มองการพัฒนาไปอีก 20 ปี แล้วก็ดวู า่ แต่ละขัน้ ตอน
เราพัฒนากันอย่างไร ดังนั้นการวางแผนจะคลุมทั้งหมด
ว่าจะต้องสถาปัตยกรรมปักษ์ใต้

พิธีกรหญิง :
ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ เป็นอีกจุดเด่นหนึ่ง ที่
เรียกนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมาได้อย่างดี
เลย แล้วทางชุมชนคลองแดนมีการจัดจำหน่ายของที่
ระลึก อาหารการกิน นอกเหนือจากการแสดงไหมคะ

ดร.จเร :
ตอนนี้ ถ้ า ตราบใดที่ ค นคลองแดนให้ วิ ช าการ
นำการพัฒนาอยู่ เราจะใช้คำว่า Limit of Growth คือ
หลักศาสนาพุทธ มีเกิด มีคงอยู่และมีแตกดับ หน้าที่
ของวิ ช าการคื อ ทำอย่ า งไร คำว่ า คงอยู่ ย าวนานที่ สุ ด
หลายคนก็บอกว่า ทำไมไม่ขยายไปวันอาทิตย์ วันศุกร์
เป็น 3 วัน น้องคิดดูครับว่าถ้าน้องเรียนหนังสือวันศุกร์
กลับบ้านเตรียมของ วันเสาร์ช่วยขายของ วันอาทิตย์
เก็บล้าง วันจันทร์ไปเรียนต่อ แต่ถ้าเราขายวันอาทิตย์
วันจันทร์จะต้องไปเรียนหนังสือ รู้เรื่องไหม เพราะฉะนั้น
คลองแดนมีวันเดียวครับ เราสัญญากันว่าจะไม่ขยายไป
วันอาทิตย์ วันศุกร์ เราขอวันเดียว วันแรกที่เราเปิดตลอด
ได้เรา 4,000 บาทครับ ตอนนีค้ า่ เฉลีย่ อยูท่ วี่ นั ละ 160,000
บาทต่อสัปดาห์ ขายตั้งแต่บ่าย 3 โมงถึงประมาณ 3 ทุ่ม
ทุกคนมีรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวได้พอแล้วครับ

ดร.จเร :
มีครับ ในรูปจะเห็นน้องคนนี้เรียนน้อย เราก็ไป
นั่งคิดว่าจะทำอย่างไร ให้คนที่ไปได้ของที่ระลึกแล้วก็
สร้างรายได้ให้กบั ชุมชน ก็ชวนน้องคนนีม้ าทำกลุม่ ปูนปัน้
ทั้งกลุ่มมีอยู่คนเดียว ก็ให้อาจารย์พลากร พันธุ์มณี จาก
มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวชิ ยั ซึง่ ท่านเป็นปฏิมากร เราก็
ออกแบบรูปปูนปั้นเป็นรูปโนราห์ แต่เป็นโนราห์น่ารักๆ
ถ้าใครรู้จักอาจารย์ธรรมนิช วิมลรัตน์ก็จะรู้ว่า ถอดท่ารำ
อาจารย์มาสู่ตุ๊กตา ตอนที่เราปั้นแรกๆ องค์ความรู้เราก็
น้อย เราปั้นมโหฬาร นักท่องเที่ยวก็แบกกันกลับ ตอนนี้
ทำเป็นอันเล็กๆ เป็นเรซิน่ เป็นของทีร่ ะลึกราคาอันละ 80

พิธีกรหญิง :
มีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ แบบนี้ อนาคตจะมีการ
พัฒนาต่อไปอีกไหมคะ
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พิธีกรชาย :
ความสำคัญในการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทาง
อาจารย์ครับผมก็มีคำถาม อะไรที่เป็นจุดเด่นมาก วัฒนธรรม
ที่สุด ที่อาจารย์หลงใหลในคลองแดนมากที่สุด
ในส่วนของการทำงานเทคนิคในการนำคุณค่ามา
นำเสนอต่อชุมชน อาจารย์ใช้หลักยึดของวิชาการ เวลา
ดร.จเร :
เราคุยไปมากๆ แล้วเริ่มทะเลาะกับคนในชุมชน เราก็ต้อง
คลองแดนนับเป็นงานอันนึงที่ทำแล้วมีความสุข กางตำราเลยว่า ผมทำตามนี้ตามที่ตำราเขียน ไม่ได้คิด
เพราะทำแล้วคนเขาเอาด้วย ทีท่ ำแล้วล้มเหลวก็มนี ะครับ ขึ้นมาเอง เพราะฉะนั้นที่เถียงๆ นี่ให้ทำตามนี้ด้วย ถ้าคิด
แต่ผมไม่เล่า เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือเราไปพัฒนา ความรู้ใหม่เดี๋ยวค่อยว่ากัน
ชุมชน เราเป็น Action Research คิดเสร็จแล้วก็ทำ Talk
ในเรื่องของความร่วมมือครับ ไม่มีทางที่จะทำ
and Walk คื อ วั น นี้ คุ ย กั น แล้ ว พรุ่ ง นี้ ท ำกั น นะ นี่ คื อ คนเดียวได้ เพราะฉะนั้นต้องดึงความร่วมมือจากทุกภาค
ประสบความสำเร็จ อย่างน้อยก็ได้ทดลอง  
ส่วน จากมหาวิทยาลัยข้างเคียง มหาวิทยาลัยราชมงคล
มีความรู้เรื่องเทคโนโลยี แต่เรื่องสังคมศาสตร์ ศิลปกรรม
พิธีกรหญิง :
เราไม่มีความรู้ก็ต้องพึ่งพามหาวิทยาลัยอื่นๆ
ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสามัคคี เพราะว่า
การแชร์กเ็ ป็นประเด็นทีส่ ำคัญ เมือ่ รูแ้ ล้วก็ตอ้ งแชร์
งานนี้ทำคนเดียวก็ไม่เกิดมาเป็นชุมชนคลองแดนจนถึง ให้รู้ว่าทิศทางการทำงานเราจะเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้น
ปัจจุบันนี้แน่นอน แล้วสุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไร อยากจะ สิง่ ทีอ่ ยากจะเชิญชวนทำในวันนี้ สิง่ ทีไ่ ด้จากงานแต่ละส่วน
ฝากเกี่ยวกับชุมชนคลองแดนกับคนที่มาร่วมเดินภายใน เราควรจะไปวางในระบบสารสนเทศ เพื่อจะแชร์องค์
งานนี้ไหมคะ
ความรู้ร่วมกัน ผมก็จะได้เรียนรู้จากคนอื่นและคนอื่นก็
จะได้เรียนรู้จากเราครับ
ดร.จเร :
มั น มี อ ยู่ อั น นึ ง ครั บ อั น นี้ เ ป็ น ทฤษฎี ที่ พั ฒ นา พิธีกรหญิง :
คลองแดน ซึ่งพยายามรวบยอดว่าเป็นองค์ความรู้ที่น่า
สำหรั บ วั น นี้ น ะคะก็ ต้ อ งขอขอบคุ ณ ดร.จเร
จะนำมาเผยแพร่ร่วมกัน เผื่อว่าท่านใดสนใจในเรื่องของ สุวรรณชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
การคิด คือเราต้องใช้หลักในการคิดของคลองแดนเราใช้ เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมากๆ ค่ะ
หลักของ Bura Charter ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ UNESCO ให้
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ผลงานวิจัยใหม่ๆ ด้านสุขภาพ
ที่ผู้ดูแลครอบครัวต้องรู้ :
ความจำเสื่อมในผู้สูงอายุ
โภชนาการกับการพัฒนาทางสติปัญญาของเด็ก
ผลข้างเคียงจากสมุนไพร
ประธาน : ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒนาวงศ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วพศ.)
วิทยากร : รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.สรียา เวชวิฐาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
พิธีกร :

คุณบัญชร วิเชียรศรี

สถานีวิทยุ ม.อ.88 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิธีกรภาคสนาม : (คุณนิพนธ์ รัตนาคม สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
สวัสดีทุกท่านครับ การเสวนาในประเด็นสุขภาพ เรื่องผลงานวิจัยใหม่ๆ ด้าน
สุขภาพที่ผู้ดูแลครอบครัวต้องรู้ ในวันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน มาพูดใน 3
ประเด็น เรื่องแรกคือเรื่องของทางสมอง เช่น อัลไซเมอร์ ปัญหาทางสมองต่างๆ
โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ เรื่องที่ 2 โภชนาการเด็ก มีหลายอย่างทั้งทางด้านร่างกาย
ของเด็กรวมถึงสติปัญญา อีกเรื่องเป็นเรื่องของสมุนไพร มาเล่าว่า สมุนไพรหากให้
ผิดวิธีอาจเป็นอันตรายได้ ทั้ง 3 ท่านจะมา พูดคุยกันตลอด 2 ชั่วโมง เปิดโอกาสให้
ซักถามกันด้วย
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเสวนางานวิจัยใหม่ๆ ที่ผู้ดูแลครอบครัวต้องรู้
ได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ที่จะมาเล่าสู่กันฟัง งานวิจัยใหม่ๆ ท่านแรก รศ.ดร.
นัยพินิจ คชภักดี ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองจากสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านต่อไป รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลังสงขลานครินทร์ อีกท่านคือ ดร.สรียา เวชวิฐาน จากสำนักงาน
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ก่อนพบทั้ง 3 ท่าน ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.
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วีระศักดิ์ จงสู่วัฒนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ คุณบัญชร วิเชียรศรี :
พัฒนาสุขภาพภาคใต้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เรียนท่านประธาน วิทยากรและผู้เข้าร่วมฟังการ
สงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดสัมนาครับ เสวนาทุกท่าน กิจกรรมวันนี้จะคุยกันจากนี้ไปถึงเที่ยง
เมือ่ วานผมได้คยุ กับอาจารย์วรี ะศักดิ์ ในรายการสภากาแฟ
ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ :
ที่สถานีวิทยุ ม.อ. อาจารย์ก็ได้เล่าให้ฟังว่าวันนี้มีอะไร
ท่านวิทยากร ท่านประธานเครือข่าย วช. ภูมิภาค บ้าง เป็นการดีมากผมแทบจะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลย
ภาคใต้ ท่านผูบ้ ริหาร ผูท้ รงคุณวุฒิ ท่านสือ่ มวลชน และผู้ ฟังจากเมือ่ วานและนำมาใช้วนั นี้ เริม่ ต้นที่ รศ.ดร.นัยพินจิ
เข้าร่วมทุกท่าน กระผมในนามสถาบันวิจัยและพัฒนา คชภั ก ดี จากสถาบั น ชี ว วิ ท ยาศาสตร์ โ มเลกุ ล จาก
สุขภาพภาคใต้ ขอนำเสนอผลงานวิจยั ใหม่ๆ ด้านสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา คุยเรือ่ งสมองเสือ่ มหรือความ
3 เรื่อง เรื่องแรกเกี่ยวกับสมองเสื่อม เรื่องที่ 2 คือเรื่อง จำเสื่อมในผู้สูงอายุ ในสังคมไทยจะผุดคำว่า อัลไซเมอร์
เกีย่ วกับการดูแลเด็ก โดยเฉพาะพัฒนาการและการเจริญ แทบจะไม่พูดคำอื่น จริงๆ มันคืออะไรและทำไมต้องพูด
เติบโต เรื่องที่ 3 พิษและภัยของการใช้สมุนไพรในทางที่ ถึงเรื่องความจำเสื่อมในผู้สูงอายุ ขอเชิญ รศ.ดร.นัยพินิจ
ผิด และผมเป็นผู้เลือกวิทยากรทั้ง 3 ท่าน เป็นนักวิจัย คชภักดี ครับ
ในด้านนีแ้ ต่ละด้าน หวังว่าทุกท่านคงได้รบั ประโยชน์จาก
การรับฟังในครัง้ นี้ และได้เชิญ คุณบัญชร วิเชียรศรี ซึง่ เป็น
่ มในผูส้ งู อายุ
โอเลีย้ งเสียงหล่อ จากสถานีวทิ ยุ ม.อ. 88 มาเป็นผูด้ ำเนิน ความจำเสือ
รายการ กระผมขอขอบคุณวิทยากรทั้ง 3 ท่าน คือ รศ.
ดร.นัยพินิจ คชภักดี รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ และ รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี :
ขอบคุณครับและต้องขอบคุณหมอวีระศักดิ์กับ
ดร.สรียา เวชวิฐาน ซึ่งได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร และขอ
ขอบคุณผูร้ ว่ มเสวนาทุกท่าน และคณะทำงานทุกภาคส่วน ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทางกรรมการที่
ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีและขออวยพรให้การ จัดงาน ที่ได้ให้เกียรติเชิญผมมา รู้สึกอุ่นใจมากที่มาวันนี้
เสวนาครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ เรามาพูดกันเรื่องสมอง สมองมีความสำคัญเกี่ยวกับ
สุขภาพ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุอย่างไร อันที่หนึ่งก็คือว่า
ขอเปิดการเสวนาหัวข้อนี้ ขอบคุณครับ
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โครงสร้างประชากรเราเปลีย่ นไป และเป็นแนวโน้มทัว่ โลก
เลย ที่ว่าเราจะค่อยๆ มีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น สมัยโบราณ
การกระจายประชากรเป็นแบบภูเขายอดแหลม แต่ตอนนี้
ปี 2015 หรือ 2558 มันกลายเป็นโอ่งคือตรงกลางเพิ่ม
แล้วข้างบนมันเพิม่ ขึน้ หลายๆ ประเทศแบบญีป่ นุ่ บอกว่า
เป็นดินแดนของผูท้ มี่ ผี มสีเงินคือ gray วันนีเ้ รามาพูดจาก
ข้อมูลการวิจัย วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมที่ภาคใต้
คือเอาผลงานวิจัยใหม่มาพูด
ผมเริ่ ม ทำเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ผู้ สู ง อายุ เ มื่ อ ปี 2525
ถ้านับตอนนี้ก็ 34 ปีได้ ทำไมต้องทำปี 2525 ตอนนั้นเรา
มีรฐั มนตรีชอื่ นายมารุต บุนนาค ท่านให้สำรวจว่ามีคนไทย
ที่ไหนบ้าง มีอายุเกิน 100 ปี ทายสิว่าคนไทยที่อายุมาก
ที่สุดตอนนั้นอยู่ที่ไหน อยู่ที่ภาคใต้ อยู่จังหวัดนราธิวาส
อายุ 122 ปี เธอแต่งงาน 5 ครั้งมีสามี 5 คน มีลูกหลาน
40คนตอนอายุ 122 นี่เป็นหม้ายแล้ว แต่มีความสุขใน
ชีวิตมาก วัตถุประสงค์เราก็คิดว่ามันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้
คนมีอายุยนื ข้อ 1 มีอารมณ์ดี นีส่ ำคัญมากเลย ตอนเช้าไป
เดินตลาดและทำศาสนกิจต่างๆ และก็ทานอาหารและ
ดูแลตัวเองต่างๆ 122 ปียงั ดูแลตัวเองได้ ยังจำลูกหลานได้
ยังทำอะไรได้ แสดงว่าไง ความเชื่อที่พอเราแก่ต้องความ
จำเสือ่ มสมองเสือ่ มไม่ใช่เป็นทุกคน บางคนเป็นบางคนไม่
เป็น ความเชื่อดั้งเดิมที่พอคนอายุมากแล้วความจำเสื่อม
ไม่ถกู คนทีส่ มองเสือ่ มเป็นโรคต่างหาก โรคทีเ่ กิดจากการ

มีอายุ แล้วต้องหาทางศึกษาให้เข้าใจ แล้วแก้ได้หรือ
ป้องกันได้ ต้องฝากคนที่เข้าร่วมฟังว่า ปัญหามันไม่ได้อยู่
ตอนแก่หรอก ดังนัน้ เรามาทำวิจยั ผูส้ งู อายุ บางทีนะอยูใ่ น
ชุมชนก็มีพี่น้องคุยกัน แต่ผู้สูงอายุเยอะมีสภาพแร้นแค้น
เห็นรูป ผู้หญิงชาวดอยที่ต้องเดินกระเซอะกระเซิง แต่
เยอะเลย ผูส้ งู อายุอยูบ่ า้ นบางแค ทีฝ่ งั่ ธน คือผูส้ งู อายุทไี่ ม่มี
ลูกหลานดูแล ที่บ้านบางแค กรมประชาสงเคราะห์ดูแล
บางคนถ้าไม่มีลูกหลานมาดูแลก็มานั่งจับเข่า บางคนก็
ล้มหมอนนอนเสื่อ สมัยก่อนเชื่อว่า ถ้าเป็นผู้สูงอายุต้อง
อ่อนเพลีย สภาพไม่ดี เวียนหัว นอนไม่หลับ ประสาทชา
ตามัว พูดไม่ชัด พูดวกวน ผู้ชายกลัวมากเลย สมรรถภาพ
ทางเพศ นกเขาไม่ขนั ตอนนีม้ ยี าแก้ เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับสมอง
ก็คอื คิดสับสน ลืมเวลาสถานที่ พอเย็นๆ เอ้านีก่ โี่ มงแล้วนี่
ถามลูกหลาน แล้วก็เยอะเลย จิตใจเศร้าโศก
วันนี้มาพูดเรื่องภาวะสมองเสื่อม ภาษาฝรั่งเขา
เรียกว่า Dementia จุดเน้นสมัยก่อนคือความจำ เราจำ
เหตุการณ์สถานทีต่ า่ งๆ ไม่ได้แล้ว โดยมากมันจะเสียความ
จำใหม่ๆ ที่เราเรียนรู้ เช่น ความจำเมื่อกี้ไปทำอะไรมา
แต่ความจำเก่าๆ ไม่ลืม แต่ถ้าเป็นมากๆ จะไม่เหลือเลย
ทัง้ ความจำใหม่ความจำเก่า ไปเกลีย้ ง และถ้าบอกเป็นโรค
สมองเสื่อม มันต้องมีผลกระทบต่อตัวเอง ต่อครอบครัว
ต่อสังคม ถ้าจะบอกว่าใครเป็นโรคสมองเสือ่ ม ไม่ใช่อยูด่ ๆี
จะไปกล่าวหาว่าใครเป็นโรคสมองเสือ่ ม เดีย๋ วเค้าฟ้องกัน
องค์ความรู้จาก
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“ความเชื่อที่พอเราแก่ ต้องความ
จำเสื่อม สมองเสื่อม ไม่ใช่เป็นทุกคน
บางคนเป็น บางคนไม่เป็น ความเชื่อ
ดั้งเดิมที่พอคนอายุมาก แล้วความจำ
เสื่อม ไม่ถูก คนที่สมองเสื่อมเป็นโรค
ต่างหาก โรคที่เกิดจากการมีอายุ แล้ว
ต้องหาทางศึกษาให้เข้าใจ”
เพราะถ้าเป็นโรคสมองเสือ่ มจะกลายเป็นคนทีไ่ ม่สามารถ
ดูแลตัวเองได้ จะต้องแต่งตั้งผู้ดูแลตามกฎหมาย พวก
สมองเสื่ อ มมี ค วามบกพร่ อ งด้ า นสติ ปั ญ ญา ความรู้
ความคิด การตัดสินใจ อารมณ์ ไม่สามารถทำกิจวัตร
ประจำวันได้ หรือสุภาพสตรีทำกับข้าวลืมปิดแก๊ส และมี
พฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ณ วันนีเ้ รารูว้ า่ อาการเหล่านี้
มันค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป ตอนนัน้ มีหมอและนักวิจยั หลายคน
มาร่วมทำงานไปทำวิจัยที่บ้านบางแค เอาแบบทดสอบ
ผู้สูงอายุไป ถ้าเราบอกว่าใครเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคสมอง
เสือ่ มหรืออัลไซเมอร์ ข้อหนึง่ ต้องมีความบกพร่องในความ
จำระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อวานนี้ หรือความจำระยะยาวคือเรื่องตั้งแต่เป็นเดือน
เป็ น ปี มี ค วามบกพร่ อ งในความคิ ด เชิ ง นามธรรม
หมายความว่าไง ถ้าคนเราบอกว่าช้าๆ ได้พร้าสองเล่มงาม
หรือบอกว่าน้ำขึ้นให้รีบตัก ของคนไทยเขารู้หมายความ
ว่าไง ถ้าบอกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักแล้วรีบคว้ากระบวยไปที่
อ่างเลย แล้วตักเอาตักเอา ไม่ใช่ น้ำขึ้นให้รีบตักแปลว่า
มีโอกาสอะไรก็รีบทำใช่ไหม ความเข้าใจนี้เป็นความคิด
ระดับสูง ไม่ใช่ว่าเราทำได้เลย ต่อไปคือมีความบกพร่อง
ในเรื่องการตัดสินใจ มีความบกพร่องในเรื่องการพูด
การเคลื่อนไหว ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ถ้าเป็นมากถึง
ขั้นเปลี่ยนบุคลิกเลย เคยเป็นคนอารมณ์ดี ใจเย็น รักลูก
กลายเป็นก้าวร้าว ฉุนเฉียว ใครเข้าใกล้ด่าเตลิดเปิดเปิง
เป็นคนละคนเลย ถ้าเป็นโรคสมองเสื่อมเลย สมัยก่อน
หมอบอกว่ามันไม่ได้เกิดจากเนื้องอกเลย ไม่ได้เกิดจาก
การมี อ าการซึ ม เศร้ า ดั ง นั้ น เราต้ อ งทำแบบทดสอบ
แบบทดสอบแบบย่อ มีคำถาม 10 กว่าข้อ เช่นถามว่า
วันนี้วันอะไร เดือนอะไร ปีอะไร ถามว่าคุณยายอยู่ที่ไหน
คุณตาอยู่ที่ไหน ตอนนี้กำลังนั่งอยู่ที่ไหน เสร็จแล้วให้เอา
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เลขร้อยตัดเจ็ดแล้วก็เอาเจ็ดลบไปเรือ่ ยๆ ต้องคิดเลขในใจ
เป็น ห้ามเอาเครือ่ งคิดเลขมากด แล้วก็ให้รปู วาด คะแนน
น้อยกว่า 30 ต่อมามี version ของ ศิริราช version ของ
จุฬา version ของกรมสุขภาพจิต ถ้าเกิดได้คะแนน 30
แสดงว่าปกติ ถ้าคะแนน 23 จะเสีย่ ง ถ้าลงมาถึง 15 แสดง
ว่าเป็นโรคสมองเสือ่ มแบบปานกลาง ถ้าลงมา 5 ท่านเป็น
โรคสมองเสื่อมอย่างแย่ๆ เลย
โรคสมองเสือ่ มระยะแรกไม่รนุ แรง เช่น กุญแจบ้าน
อยูไ่ หน ระยะปานกลางต้องหาคนมาดูแล ถ้าระยะรุนแรง
พบว่ า ความจำเสื่ อ มเลย ต้ อ งตั้ ง ผู้ ดู แ ลทางกฎหมาย
ล้มหมอนนอนเสื่อ สมัยก่อนเราคิดว่ามีคน 2 ประเภท
ประเภทแรกคือเมือ่ เข้าสูว่ ยั ชรา ความจำสมรรถภาพต่างๆ
มันค่อยๆ ลดลง ทีนี้ถ้าถามว่าคนไทยเป็นมากน้อยแค่
ไหน ถ้าอายุ 85 ขึ้นไป พบกว่า 30% คือ 1 ใน 3 คนเป็น
ถ้า 60 ก็ 1 ใน 100 แต่พอช่วงหลังนี้ ตอนอายุ 60 ก็ 1%
พออายุ 50 ก็เกือบ 25% เป็น 1 ใน 3 หรือ 1 ใน 2 คนเลย
ถามว่าโรคสมองเสื่อมนี่มันเกิดจากอะไรบ้าง อัลไซเมอร์
เป็นโรคพิเศษเป็นเฉพาะของมันเลย ชื่อตามคนที่ค้นพบ
มันเลย อีกพวกนึงเกิดจากเนื้อสมองตาย เส้นเลือดแตก
เส้นเลือดตีบตัน ทีเ่ ค้าเรียกว่า stroke เลือดไม่ไปเลีย้ งสมอง
สมองมันก็มีเนื้อตาย เนื้อสมองส่วนที่ตายมีหน้าที่เก็บ
ความจำ การเรียนรู้ ประสบการณ์ มีนิสัย มีบุคลิกภาพ
ยั ง ไงก็ เ สี ย ไปกั บ พวกนี้ พวกที่ ส ามคื อ เสี ย ผสมผสาน
พวกที่สี่คือเสียจากสาเหตุอื่น เช่น ขาดอาหาร ผู้สูงอายุ
จำนวนมาก พออายุมากแล้วฟันไม่ดี แล้วก็เบื่ออาหาร
ก็กินไม่ครบหมู่ ไม่ได้เจอหมอ ไม่ได้กินวิตามินสูง ไม่ได้
อาหารเสริมก็ขาดอาหาร การขาดอาหารก็ทำให้สมอง
ขาดสารเคมีที่เป็นสารสื่อในสมอง สารสื่อประสาท ไม่มี
พลังงานก็เกิดอาการสมองเสื่อมหรือบางคนง่ายนิดเดียว
ขาดวิตามิน หมอให้วิตามินรวมเสริมแป๊บเดียวความจำ
ก็กลับมาเลย สมัยก่อนวิตามินบีทำให้เป็นโรคเหน็บชา
มือไม้ชา สมัยก่อนคนที่กินข้าวขัดขาวแล้วไม่กินพวกเนื้อ
สัตว์ โรคเหน็บชามันเกิดในสมองด้วยซ้ำ
คนไทยทีเ่ กิดโรคอย่างทีว่ า่ นี้ ส่วนใหญ่เกิดจากพิษ
สุราเรื้อรัง เวลาที่กินเหล้ามือสั่น สมองมันเกร็งด้วย
การที่บอกว่าเป็นอัลไซเมอร์ เราต้องมีการวินิจฉัยเฉพาะ
คนไทยมีอัลไซเมอร์ไม่ถึง 10% โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่
เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม แต่คนไทยมีเยอะเลย

โรคเส้นเลือดแตกในสมอง ผู้หญิงไทยที่เป็นผู้สูงวัยมี
โอกาสทีจ่ ะเป็นเส้นเลือดแตกในสมองเยอะมาก โดยเฉพาะ
ถ้าเกิดร่วมกับเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไม่กินผักเขียว
ผักเขียวมีโฟเลต ถ้าโฟเลตต่ำอีกตัวจะขึ้นสูงคือฮอร์โมน
ซีสเตอีน ซึ่งจะทำให้เส้นเลือดแตกง่าย เปราะง่าย ทุกๆ
15 นาทีมีผู้หญิงไทยเสียชีวิตด้วย stroke ซึ่งเป็นสาเหตุ
ของการเจ็บป่วยอันดับที่ 3 ของประเทศไทย อันดับ 1 คือ
เบาหวาน อันดับ 2 โรคซึมเศร้า อันดับ 3 คือเส้นเลือด
แตกในสมอง ถ้ามีเส้นเลือดแตกในสมองเยอะๆ ก็จะมี
อาการสมองเสื่อมไปเรื่อย การตายของผู้ชายอันดับ 1
คือโรคแอลกอฮอล์ อันดับ 2 อุบัติเหตุ อันดับ 3 ก็ storke
เหมือนกัน สถิติของโรคสมองเสื่อมมันค่อยทวีขึ้นทุกวัน
ตั้งแต่ปี 1900-2020
ถ้าเป็นโรคอัลไซเมอร์สมองมันจะเหีย่ ว น้ำหนักของ
สมองจะต่างกัน 25% ถ้าดูด้วยกล้องจุลทรรศน์เซลล์
ประสาทมันเสื่อม เซลล์ประสาทปกติมันจะค่อยๆ เหี่ยว
และฝ่อตายไป กิ่งก้านสาขาที่เคยเชื่อมโยงกันหายไป
อาการจะเริ่มจากซึมเศร้า สมองเสื่อมเกิดขึ้นได้จากโรค
อัลไซเมอร์ในฝรั่ง คนไทยมีประมาณ 10% ไม่ถึง 50%
ไม่อยูใ่ นวงพันธุกรรม แต่เกิดจากโรคหลอดเลือดในสมอง
เป็นเรื่องใหญ่ โรคติดเชื้อในสมองก็เป็นเรื่องใหญ่ ถ้าเป็น
เอดส์แล้วไม่กินยา เอดส์ขึ้นสมอง ตายด้วยสมองเสื่อมที่
เขาเรียกว่า ตายด้วยเอดส์ขึ้นสมอง ระยะสุดท้ายของโรค
เอดส์คือสมองเสื่อม แต่ก็มีคนที่เป็นโรคเอดส์เขากินยาดี
มีอารมณ์ดีอยู่ที่ไมอามี่เป็นเอดส์มา 34 ปี แล้วยังมีชีวิต

อยูไ่ ด้เลย งัน้ เราก็เอาอยูถ่ า้ เรารูว้ า่ จะเอายังไง แต่คนไทย
เป็นเยอะคือขาดสารอาหาร โดยเฉพาะวิตามินบี1 บี12
ขาดโฟเลต หรือสมองเสื่อมเกิดจากเนื้องอกในสมอง
สมองถูกกระทบกระเทือน
ปัจจุบนั เราแบ่งโรคสมองเสือ่ มทีเ่ รียกว่า อัลไซเมอร์
เป็น 4 ชนิด ชนิดที่ 1 เกิดเมื่ออายุประมาณ 50 กว่า เป็น
โรคอัลไซเมอร์ทคี่ น้ พบเมือ่ ปี 1911 โดยหมอเยอรมันทีช่ อื่
ว่าอัลไซเมอร์ พบในผู้หญิงเยอรมันที่เข้ารักษาโรคทาง
เพศสัมพันธ์ ซิฟลิ สิ ขึน้ สมอง ผูห้ ญิงทีต่ ายอายุ 57 เมือ่ เอา
สมองมาดู ปรากฎว่าไม่มีเชื้อของซิฟิลิส ไม่มีรอยโรคของ
ซิฟลิ สิ ในสมอง แต่มนั มีเนือ้ สมองเหีย่ ว เซลล์ประสาทตาย
มีอะไรที่ตามมาอีกเยอะเลย อันที่ 2 อัลไซเมอร์ที่เป็นใน
คนมีอายุมากขึน้ อายุ 70 เขาเรียกว่า เลตออนเซ็ตอัลไซเมอร์
พวกนี้จะมีความผิดปกติในสารโปรตีนที่เป็นตัวลำเลียง
ไขมันที่เรียกว่า อีไลโคโปรตีนอีโครโมโซมที่ 29 โรค
อัลไซเมอร์ชนิดที่ 3 พบในคนทีเ่ ป็นเบาหวานอย่างรุนแรง
และเป็นเบาหวานอย่างต่อเนือ่ งนานๆ พออายุสกั 60-70
เริ่มมีความจำเสื่อม เราเรียกอัลไซเมอร์ชนิดที่ 3 ที่เกี่ยว
ข้องกับโรคเบาหวาน เวลาเป็นเบาหวานน้ำตาลในเลือด
จะสูง ทำให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือด ทำให้ส่ง
สัญญาณไปที่สมอง ทำให้สร้างโปรตีนที่ผิดปกติ ถ้าเป็น
เบาหวานให้รีบแก้ไข ถ้าไม่แก้ไขพอสูงวัยแล้วอาจเป็น
แรงขึ้น จะเป็นที่ตา ที่ไต ที่สมองกลายเป็นอัลไซเมอร์
แต่ยังมีอัลไซเมอร์ชนิดที่ 4 คนบางคนสมองถูกกระทบ
กระเทือน ถูกกะแทก ถูกกระทำ ถูกตี โดยเฉพาะนักมวย
องค์ความรู้จาก

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558

85

“ถ้าเป็นโรคอัลไซเมอร์สมองมันจะเหี่ยว น้ำหนักของสมองจะต่างกัน
25% ถ้าดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ เซลล์ประสาทมันเสื่อม เซลล์ประสาทปกติ
มันจะค่อยๆ เหี่ยว และฝ่อตายไป กิ่งก้านสาขาที่เคยเชื่อมโยงกันหายไป
อาการจะเริ่มจากซึมเศร้า สมองเสื่อมเกิดขึ้นได้จากโรคอัลไซเมอร์ในฝรั่ง
คนไทยมีประมาณ 10% ไม่ถึง 50% ไม่อยู่ในวงพันธุกรรม แต่เกิดจากโรค
หลอดเลือดในสมองเป็นเรื่องใหญ่ โรคติดเชื้อในสมองก็เป็นเรื่องใหญ่”
ที่เขาเรียกโรคเมาหมัด พวกนี้สมองถูกกระแทกบ่อยๆ
มันก็เกิดอาการบาดเจ็บ เป็นซ้ำแล้วซ้ำเล่า สมองบาดเจ็บ
ทำให้เกิดการอักเสบ แล้วก็เกิดอัลไซเมอร์ แต่วา่ เรามีชนิด
ที่ 5 คือเด็กเล็กๆ ก็เป็นอัลไซเมอร์ได้ เด็กที่เขาเรียกว่า
เด็กดาวน์ คือเด็กที่มีโครโมโซม 21 3 ตัว สาเหตุที่ทำให้
เกิดเด็กดาวน์คอื แม่ทตี่ งั้ ครรภ์มอี ายุมาก ถ้าแม่คนหนึง่ ตัง้
ครรภ์อายุ 18, 20 หลังจากบรรลุนติ ภิ าวะแล้ว ความเสีย่ ง
ที่เป็นเด็กดาวน์ประมาณ 1 ใน 100,000 หรือ 1 ใน
50,000 ประมาณนัน้ แต่ถา้ คุณอายุ 45 และคุณมีลกู ความ
เสี่ยงที่จะเกิดเด็กดาวน์คือ 1 ใน 500 เด็กดาวน์คือเด็ก
ที่ มี โ ครโมโซมผิ ด ปกติ มี โ ปรตี น ผิ ด ปกติ แ ล้ ว อาการ
ปัญญาอ่อนคล้ายผู้สูงอายุเลย อีกอันคือผู้สูงอายุบางคน
มีลกั ษณะต่อมไทรอยด์ผดิ ปกติ เช่นขาดไอโอดีน แลัวทำให้
เกิดไทรอยด์พร่อง หรือ hypothyroid พวกนี้จะมีระดับ
การสับดาบของร่างกายต่ำ ที่เราเรียกว่า hypothyroid
ตัวเย็น สมองเสื่อม ชา พวกนี้เกิดความจำเสื่อมหลงลืม
ได้ แก้ง่ายนิดเดียว ไปหาหมอ หมอจะให้ฮอร์โมนเสริม
ฮอร์โมนไทรอกซินเสริมเข้าไป อาการก็กลับมาปกติได้
ขาดวิตามินบี บี12 นี่เรื่องใหญ่มาก วิตามินบี12 เกี่ยวกับ
เรื่องสมองเยอะมาก เรื่องที่เกี่ยวกับวิตามินบี12 คือการ
นอนหลั บ ถ้ า คนขาดวิ ต ามิ น บี 1 2 นี่ จ ะซึ ม ซึ ม เศร้ า
นอนไม่หลับ นอกจากนั้น ยังมีเม็ดเลือดผิดปกติด้วย
เมตาโลบลาสติกเอนิเมียคือ มีโลหิตจาง แต่มีเซลล์ใหญ่ๆ
ที่หลุดจากไขกระดูก วิตามินบี12 ในผู้สูงอายุอย่าให้ขาด
ถ้าขาดแล้วจะนอนไม่หลับ แล้วเป็นโรคโลหิตจางและนำ
ไปสู่ ภ าวะสมองเสื่ อ ม แก้ ง่ า ยนิ ด เดี ย วให้ วิ ต ามิ น เพิ่ ม
ถ้าท่านเป็นคนกินอาหารครบ 5 หมู่ ก็ไม่ต้องกินเสริม
บี12 อยู่ในนม ในเนื้อ ธัญพืชและอีกมากมาย
ในเวลานีใ้ นเมืองไทยมี 3 โรงพยาบาล เราสามารถ
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ตรวจได้เลย แล้วถ้าจะบอกว่าเป็นอัลไซเมอร์ต้องยืนยัน
ด้วยภาพ ค่าตรวจก็ค่อนข้างแพงประมาณ 26,000 บาท
แต่ก็จำเป็นที่ต้องรู้ ถ้าเป็นอัลไซเมอร์ต้องรู้ว่ารักษายังไง
ผมทำวิจัยกับอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยออตโต ที่ประเทศ
นอร์เวย์ โดยส่งนักเรียนแพทย์จากศิริราช ที่เป็นนักเรียน
ที่อยู่ในโครงการพัฒนาการแพทย์ หมอปวรณ์ นันทกิจ
เขาทำวิจัยโดยศึกษาว่า ถ้าเราให้ยีนที่เป็นอัลไซเมอร์
เข้าไป แล้วเราตัดเซลล์สมองทำเป็นภาพ 3 มิติเลย แล้ว
ดูว่ามันเกิดโปรตีนผิดปกติที่ไปเกาะอย่างไร โปรตีนตัวนี้
เองที่เซลล์ประสาทถูกบอกว่าเป็นเซลล์แปลกปลอมและ
ถูกเซลล์ภูมิต้านทานเข้ามาทำลายจนเสียไป เรารู้แล้วยีน
โครโมโซมที่ 21 ทีม่ ี 3 ตัวในดาวน์ซนิ โดรม เป็นสาเหตุหนึง่
ที่ทำให้สมองเสื่อมแบบอัลไซเมอร์ 14 กับ 1 ก็เป็นสาเหตุ
อัลไซเมอร์ ถ้า 19 เป็นเลทออนเซ็ทอัลไซเมอร์ การ
ทดลองในงานวิจัยเราสามารถเอายีนเหล่านี้ใส่ไปในหนู
ที่ตั้งครรภ์ แล้วลูกมันเกิดมาจะมีอาการสมองเสื่อมแบบ
อัลไซเมอร์ ทำไมเราต้องทำอย่างนี้ เพื่อให้เป็นแบบ
ทดสอบยาหรือวิธีรักษา ถ้าเรามียาหรือวิธีรักษาที่ทำให้
หนูหายจากอาการสมองเสือ่ มได้ เราก็หวังว่ายาตัวนัน้ จะ

“วิตามินบี12 ในผู้สูงอายุอย่าให้
ขาด ถ้าขาดแล้วจะนอนไม่หลับ แล้ว
เป็ น โรคโลหิ ต จาง และนำไปสู่ ภ าวะ
สมองเสื่อม แก้ง่ายนิดเดียว ให้วิตามิน
เพิ่ม ถ้าท่านเป็นคนกินอาหารครบ 5
หมู่ ก็ไม่ต้องกินเสริม บี12 อยู่ในนม
ในเนื้อ ธัญพืช และอีกมากมาย”

ช่วยรักษาในคนได้ ตัวหนึง่ ทีเ่ ริม่ ทดลองแล้วคือ ถ้ามีโปรตีน
ทีผ่ ดิ ปกติเราทำวัคซีน วัคซีนคือ Antibody ทีไ่ ปจับโปรตีน
ผิดปกติแล้วดึงออก มันประสบผลสำเร็จในหนู เราทำให้
หนูเป็นอัลไซเมอร์โดยใส่ยีน แล้วเอาวัคซีนใส่ แล้วหนู
ก็ไม่มคี วามจำหลงลืม เราทดสอบพฤติกรรม ทดสอบความ
จำหนูได้ วัคซีนตัวนี้ลงทุนไปหลายพันล้านดอลล่าห์แล้ว
เข้าไปสูก่ ารทดสอบทางคลินคิ ปรากฎว่า ทำการทดลองที่
หนึ่งใช้คนสองพันกว่าคน 5% ไม่มีความจำเสื่อมหลงลืม
เกือบจะใช้ได้ แต่ปรากฏว่า 5% ของกลุ่มนี้วัคซีนไปตรง
กับรหัสบางอย่างบนผิวเซลล์เยือ่ หุม้ สมอง ทำให้เกิดอาการ
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ วัคซีนตัวนี้เลยต้องถอยกลับไปตั้ง
ต้นหาวัคซีนใหม่
การใช้วัคซีนป้องกันอัลไซเมอร์ เป็นแนวความคิด
หนึ่งที่น่าจะประสบผลสำเร็จได้ในอนาคตอันใกล้ ขณะ
เดียวกัน ในขณะนี้มีวิธีการเยอะ เด็กที่เป็นเด็กดาวน์สมัย
ก่อนอยู่ไม่ถึง 10 ปี แต่เวลานี้เด็กที่เป็นเด็กดาวน์เราให้
สารต้านอนุมูลอิสระ วิตามินอี เราให้สารกระตุ้นสมอง
ให้ยากระตุ้นสมอง ให้การกระตุ้นพัฒนาการ ให้ออก
กำลังกาย ให้ฝึกดนตรี ให้ฝึกศิลปะต่างๆ มียาหลายตัวที่
ช่วยให้ความทรงจำดีขึ้น แต่ไม่ได้รักษาโรคอัลไซเมอร์
ยาตัวหนึ่งที่เรา เริ่มใช้เป็นยาที่มาจากญี่ปุ่น ใช้แล้วความ
จำระยะสั้นจะดีขึ้น จะอยู่ได้ยาวขึ้น แต่ข้อเสียทำให้

ตับอักเสบ เราก็เลยไม่ค่อยกล้าใช้ แต่มียาตัวหนึ่งอยู่ใน
รูปกอเอี๊ยะที่แปะขา หรือแปะหน้าท้อง ใช้ในผู้สูงอายุ
ทีม่ อี าหารหลงลืมตอนเย็น ทีภ่ าษาอังกฤษเรียกว่า ซันดาว
คื อ เมื่ อ ไหร่ แ ดด ร่ ม ลมตก ถามลู ก หลานกี่ โ มงแล้ ว ?
อยู่ไหนเนี๊ยะ? แต่ตอนเช้าๆ ยังปกติอยู่เลย เราแปะ
ตัวกอเอี๊ยะอาการนั้น จะค่อยๆ ดีขึ้น เรามียาหลายตัว
ยาพวกนี้ไม่ได้รักษาอัลไซเมอร์ แต่ทำให้ความจำมันคง
สภาพไว้และค่อยๆ ลดลง มันชะลอไว้ เวลาที่เกิดอัลไซเมอร์จะเกิดภาวะเครียด ระดับเซลล์ทำให้เกิดการ
ทำลาย วิตามินอีเป็นตัวต่อต้านมันก็ชะลอความเสื่อม
มีงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารพบว่า หลายๆ ประเทศ
ไม่พบภาวะสมองเสือ่ ม เช่น ทีอ่ นิ เดีย ภาคใต้ทนี่ ยิ มกินขมิน้
ทุกอย่างเหลืองหมดเลย ปรากฏว่าสารทีส่ กัดมาจากขมิน้
เป็นตัวต่อต้านอนุมูลอิสระที่ดมี าก เภสัชกรเอาไปทำเป็น
ยารักษาโรคโลหิตจางแบบธาลัสซีเมีย เพราะว่าในธาลัสซีเมียก็มีอาการออกซิเดทีฟสเตรด ปรากฏว่าขมิ้นมีตัวที่
ช่วยดูดธาตุเหล็กที่มันเกินในธาลัสซีเมีย ที่อเมริกามีวิจัย
เกีย่ วกับผลไม้พวกเบอร์รที่ มี่ สี มี ว่ ง เมืองไทยเราดอกอัญชัน
น้ำสกัดดอกอัญชัน มีงานวิจัยพบว่าสารสกัดพวกนี้ที่เรา
เรียกว่าพวกฟีนอล ช่วยให้ความจำดีขึ้น แป๊ะก๊วยมีคน
พูดถึงมาก ใบแป๊ะก๊วยไม่ใช่เม็ดแป๊ะก๊วย เม็ดแป๊ะก๊วยไม่
ได้ชว่ ยเรือ่ งความจำ แต่เพิม่ ความอ้วนกับน้ำตาล ตัวทีช่ ว่ ย
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คือน้ำสกัดแป๊ะก๊วยทีเ่ ป็นชา ไม่ได้รกั ษาแต่ชว่ ยชะลอและ
ป้องกัน อีกตัวหนึ่งคือใบหม่อนที่เราใช้เลี้ยงตัวไหม มี
หลักฐานการวิจยั ว่าช่วยชะลอ ไม่ชว่ ยรักษา ท่านอธิบดีกรม
การแพทย์ออกมาพูดว่า บัวบกก็ดีเหมือนกัน บัวบกนี้จะ
กินใบก็ได้ เอาใบมาสกัดน้ำก็ได้ สมัยก่อนเรากินบัวบก
แก้ชำ้ ใน บัวบกเป็นแอนตีอ้ อกซิเด้นทีด่ มี าก บัวบกยังเป็น
อินไทด์อนิ ฟอร์เมนทารี่ คือแก้อกั เสบด้วย ปรากฏว่ามีงาน
วิ จั ย ในสั ต ว์ ท ดลองที่ ว่ า บั ว บกช่ ว ยชะลอสมองเสื่ อ ม
เป้าหมายของการดูแลผูส้ งู อายุ ผูป้ ว่ ยสมองเสือ่ มคือชะลอ
ความสามารถต่างๆ ไว้ไม่ให้หมดไปเร็ว ช่วยให้ดแู ลตัวเอง
ให้นานทีส่ ดุ ช่วยให้อยูอ่ ย่างมีความสุข ช่วยให้ดแู ลกิจวัตร
ประจำวันได้เอง มีคนมาช่วยเทรนช่วยจัดระเบียบชีวิต
กระตุ้นสุขภาพ ฝึกให้จำเหตุการณ์สถานที่ได้ การออก
กำลังกายก็มีประโยชน์ แต่ไม่ใช่จับมาเต้นแอโรบิคทันที
ค่อยๆ เพิม่ ทีล่ ะสเตป เราพบว่าการออกกำลังกายช่วยเพิม่
สารที่กระตุ้นการรักษาสภาพสมอง
ในประเทศญี่ปุ่นมีนักวิจัยที่ทำเรื่องอัลไซเมอร์อยู่
เยอะมาก เพราะญี่ปุ่นมีคนเป็นอัลไซเมอร์มากกว่าเรา
ถามว่าเราจะจัดการปัญหาอย่างไร ถ้ามีคนเป็นอัลไซเมอร์
เยอะ อย่างที่อเมริกามีประชากร 200 ล้านมีคนเป็น
อัลไซเมอร์อยู่ 12 ล้านคน ปีนึงใช้งบประมาณรัฐบาล
มหาศาล ญี่ปุ่นจัดโปรแกรมดูแลเรื่องการเฝ้าระวังและ
ทำวิธกี ารทีจ่ ะหยุดและชะลออัลไซเมอร์ ญีป่ นุ่ แบ่งผูส้ งู อายุ
เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มนึงให้เป็นไปตามธรรมชาติ เสร็จแล้ว
ตรวจเฝ้าระวัง เนื่องจากเราตรวจได้แล้วว่าเป็นหรือไม่
เป็นอัลไซเมอร์ เนื่องจากพยาธิสภาพที่ผิดปกติที่เราเห็น
ในภาพสมองได้ บางประเทศก็ พ ยายามผลิ ต ยาที่ ไ ป
ละลายโปรตีนทีผ่ ดิ ปกติ ญีป่ นุ่ ถามว่า 1.เราจะชะลอความ
สามารถทีค่ อ่ ยๆ ลดลงได้ไหม 2.เราสามารถทำให้โปรตีน
ทีผ่ ดิ ปกติไม่สร้างได้ไหม เขาเอากลุม่ ที่ 2 มาออกกำลังกาย
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คนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยก็ค่อยออกกำลังกายทีละ
นิด จนออกกำลังกายสม่ำเสมอทุกวัน วันนึงไม่น้อยกว่า
30 นาทีให้เหงื่อออกจนชุ่ม แล้วทำอย่างสม่ำเสมอ และ
เวลาออกกำลังกายก็เปิดเพลงให้มีความสุขเหมือนกับ
เต้นรำไปเรื่อยๆ ไม่ใช่ออกกำลังกายแล้วเครียด ทั้งเมื่อย
ทั้งปวด ออกกำลังกายแล้วต้องให้รู้สึกสบาย รู้สึกสนุก
เหมือนกับเต้นรำ ต่อมาเขาดูว่าน้ำตาลในเลือด (โรคเบา
หวานเป็นจุดเสี่ยงของอัลไซเมอร์) มีความสำคัญ ต้องลด
น้ำตาลในเลือด ต่อมาคือการนอนหลับเขาพบว่า คนทีเ่ ป็น
โรคสมองเสื่อมจะนอนหลับไม่ดีเลย ต้องปรับปรุงเรื่อง
การนอนหลับ ฝึกสมองฝึกท่ายุทธศาสตร์ต่างๆ ไทเก๊ก
ฝึกความจำแล้วมาดู ปรากฏว่าเขาทำให้ความจำเสื่อมที่
เกิดจากความจำไม่ดหี ยุดได้ แล้วทำให้โปรตีนทีผ่ ดิ ปกตินนั้
หยุดได้ เพราะฉะนั้น วันนี้ขอ้ มูลจากการวิจัยเริ่มให้ความ
หวังแล้วว่าเราสามารถหยุดพยาธิสภาพนี้ได้ ญี่ปุ่นกำลัง
จะออกเป็นนโยบายเลยว่า ใครที่มีครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ
ไม่ออกกำลังกาย ไม่กินอาหารที่ดีเป็นเบาหวานเยอะๆ
อารมณ์ฉุนเฉียว ไม่ดูแลอารมณ์ให้ดี ไม่ฝึก จะเก็บภาษี
เพราะว่ามันเป็นภาระของรัฐ แต่ถ้าดูแลตัวเองดี ไม่เจ็บ
ไม่ปว่ ย มีสขุ ภาพดี สมองดี พึง่ ตัวเองแล้วยังไปช่วยคนอืน่
จะลดภาษีให้ ไม่แน่เมืองไทยเราน่าจะทำแบบนั้น
สรุปว่าต้องดูแลความปลอดภัยตนเอง คนไทยไม่ถงึ
สูงอายุจะตายเสียก่อน เพราะไม่ดแู ลเรือ่ งความปลอดภัย
ออกกำลังกาย ฝึกใช้สมองอย่างสร้างสรรค์ นอนหลับให้ดี
จัดการกับความเครียด ถ้าเป็นโรคฮอร์โมนไม่สมดุลย์เช่น
ไทรอยด์ต่ำ หรือหญิงที่อายุมากแล้วฮอร์โมนไม่ดีก็แปะ
กอเอี๊ยะ ทำให้ไม่ร้อนไม่หนาว รู้สึกสดชื่นแจ่มใส พบว่า
ฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นตัวป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ผู้หญิง
ที่ขาดเอสโตรเจนมีความเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์ ถ้าใช่
เอสโตรเจนตั้งแต่เป็นอัลไซเมอร์สามารถชะลอไปได้นาน

“วันนีข้ อ้ มูลจากการวิจยั เริม่ ให้ความหวังแล้วว่า เราสามารถหยุดพยาธิสภาพ
นี้ ไ ด้ ญี่ ปุ่ น กำลั ง จะออกเป็ น นโยบายเลยว่ า ใครที่ มี ค รอบครั ว ที่ มี ผู้ สู ง อายุ
ไม่ออกกำลังกาย ไม่กิน อาหารที่ดี เป็นเบาหวานเยอะๆ อารมณ์ฉุนเฉียว
ไม่ดแู ลอารมณ์ให้ดี ไม่ฝกึ จะเก็บภาษี เพราะว่ามันเป็นภาระของรัฐ แต่ถา้ ดูแลตัวเองดี
ไม่เจ็บ ไม่ป่วย มีสุขภาพดี สมองดี พึ่งตัวเองแล้วยังไปช่วยคนอื่น จะลดภาษีให้
ไม่แน่เมืองไทยเราน่าจะทำแบบนั้น”
เลย ถ้าท่านมีโรคภัยไข้เจ็บก็ขอให้ดแู ลรักษาให้ดี เราก็ตอ้ ง
เรียนรู้ว่าการดูแลตนเองให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โภชนาการกับการพัฒนา
ั ญาของเด็ก
สมองดีแจ่มใสมีสติมสี มาธิดี ไม่เครียด มีคนรักมากๆ มีเงิน ทางสติปญ
มีทองก็แจกลูกหลานไป อย่าเก็บมันไว้เยอะ และมีเมตตา
กรุณา เวลาทำสมาธิก็ต้องเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ :
เมื่อกี้อาจารย์นัยพินิจพูดไว้ตรงเลยค่ะ อาจารย์
ท่านก็จะมีความสุข
นัยพินิจบอกว่า อัลไซเมอร์ที่เราเจอบ่อยเป็นชนิดที่ 3
ของเราเนี๊ยะ เบาหวาน โภชนาการในช่วงแรกของชีวิตนี่
คุณบัญชร :
ขอบคุณมากครับ นี่คือการนำเสนอของ รศ.ดร. ข้อมูลชัดเจนแล้ว ถ้าหากดูแลดีๆ จะลดความเสี่ยงของ
นัยพินจิ คชภักดี เรือ่ งผูส้ งู อายุกบั โรคสมองเสือ่ ม สรุปแล้ว เบาหวานในอนาคต ช่วงแรกนั่นคือ 1,000 วันแรก คือ
เรื่องอาหาร อารมณ์ อากาศ ออกกำลังกาย การพักผ่อน ตัง้ แต่อยูใ่ นท้องแม่บวกกับสองปีแรกของชีวติ รวมแล้วได้
ใครอยากได้ เ คล็ ด ลั บ เพิ่ ม เติ ม หลั ง จากที่ ทั้ ง 3 ท่ า น 1,000 วัน สำคัญมาก เพราะป้องกันโรคหัวใจและหลอด
บรรยายเสร็จแล้ว จะถามได้ เรือ่ งของอาหารก็ยงั มีในราย เลือด โรคทีค่ ร่าชีวติ หมายเลข 1 คือโรคหลอดเลือดสมอง
ละเอียดอีก พวกวิตามิน พวกสารต้านอนุมลู อิสระจะช่วย โรคเบาหวานและอีกหลายโรค เพราะในช่วงแรกของชีวติ
อี ก ค่ อ นข้ า งเยอะ ผมว่ า ถู ก ต้ อ งแล้ ว ที่ เริ่ ม ที่ อ าจารย์ คือการก่อรูปของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ถ้าช่วงนั้นได้
นัยพินจิ ต่อไปของอาจารย์หมอลัดดา เรือ่ งขาดสารอาหาร อาหารทีไ่ ม่ดกี จ็ ะเป็นอวัยวะทีไ่ ม่สมบูรณ์เสีย่ งจะเป็นโรค
ได้ง่าย แต่วันนี้จะเน้นเฉพาะเรื่องสติปัญญา อันนี้มาจาก
โภชนาการเด็ก
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“โภชนาการในช่วงแรกของชีวิตนี่ข้อมูลชัดเจนแล้ว ถ้าหากดูแลดีๆ
จะลดความเสี่ยงของเบาหวานในอนาคต ช่วงแรกนั่นคือ 1,000 วันแรก คือ
ตั้ ง แต่ อ ยู่ ใ นท้ อ งแม่ บ วกกั บ สองปี แ รกของชี วิ ต รวมแล้ ว ได้ 1,000 วั น
สำคัญมาก เพราะป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคที่คร่าชีวิตหมายเลข
1 คือโรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวานและอีกหลายโรค เพราะในช่วงแรก
ของชีวติ คือการก่อรูปของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ถ้าช่วงนัน้ ได้อาหารทีไ่ ม่ดี
ก็จะเป็นอวัยวะที่ไม่สมบูรณ์ เสี่ยงจะเป็นโรคได้ง่าย”
หนังสือพิมพ์เดอะเนชัน่ เพราะว่าชอบรูปเด็กยิม้ เด็กไทย
ยังยิ้มได้ คนไทยยังยิ้มได้ ทั้งที่ไอคิวคนไทยเฉลี่ยต่ำกว่า
100 ข้อมูลล่าสุดเท่าที่ทราบเขาเพิ่งสุ่มใหม่แต่อาจจะไม่
มากเท่าทำปี 54 ก็ยังต่ำกว่า 100 อยู่ ในขณะที่ประเทศ
เพื่ อ นบ้ า นเราทางสิ ง คโปร์ เขาเกิ น ร้ อ ยไปตั้ ง แต่ 2-3
ทศวรรษที่แล้ว แต่เรายังต้วมเตี้ยมอยู่ตรงนี้ เดอะเนชั่น
เขาทำเป็นกราฟฟิคดีมากเลยค่ะ ทั่วประเทศต่ำกว่าร้อย
ภาคใต้เฉลี่ยแล้วก็ต่ำกว่า 100 ค่ะ 96 กว่าๆ ด้ามขวาน
เรามีจังหวัดที่เกินร้อยอยู่ 2 จังหวัด เขาสำรวจเด็กทั่ว
ประเทศของยูนิเซฟกับสำนักงานสถิติแห่งชาติทำเมื่อปี
2525 สำรวจดูแล้วเด็กมีความล่าช้าด้านภาษาและการ
คิดเลข ซึ่งทั้งสองอย่างคือพื้นฐานที่สำคัญมากสำหรับ
การเรียนรูต้ อ่ ไปในอนาคต สำคัญมากเกีย่ วกับพัฒนาการ
ของสมอง เราชอบดีใจ หลานเราดูทวี แี ล้วเต้นได้ ร้องเพลง
ได้เหมือนในทีวี บอกให้นับหนึ่งถึงสิบนับได้ แต่นั้นคือ
นกแก้วนกขุนทอง ไม่ได้รู้จริงว่าหนึ่งคืออะไร เพราะเรา
ไม่เคยสอน ไม่ได้ฝึกลูกหลาน เราให้เข้าใจคำว่า 1 2 3
ที่แท้จริง แต่เราจะพอใจที่เขาเลียนแบบ ซึ่งต้องเปลี่ยน
วิธีเลี้ยงดูใหม่นะคะ นอกเรื่องไปนิดนึง
ตอนนี้มาเรื่องอาหาร จะบอกว่าเป็นเรื่องระดับ
ชาติระดับโลก ตอนนี้คงให้ดูตัวอย่างว่า ฮิลเลอร์รี่ คินตั้น
ได้พูดเรื่องนี้ไว้ว่า 1,000 วันแรกสำคัญมากเลยเพราะมี
ผลอย่างรุนแรงกับความสามารถที่เด็กจะเติบโต เรียนรู้
และหลุดรอดจากความยากจน เป็นสิง่ สำคัญมากทีจ่ ะเป็น
ตัวบอกว่า สุขภาวะทางสังคมขึ้นอยู่กับเด็ก แล้วก็ระดับ
สหประชาชาติก็พูดเรื่องนี้ ประเทศสมาชิกต้องให้ความ
สนใจแล้ว แต่ความรู้ความเข้าใจเรื่องพวกนี้มาถึงเรามาก
แค่ไหน เขาพูดมาเป็นหลายปีแล้ว แต่มาไม่ค่อยจะถึง
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เท่าไหร่ ถ้าเราดูแลเด็กเรือ่ งพัฒนาการดี เด็กก็จะเจ็บป่วย
น้อย เรียนหนังสือได้มากครัง้ กว่า จบเป็นผูใ้ หญ่กจ็ ะทำงาน
หาเงินได้เยอะกว่า แล้วก็จะมีครอบครัวที่ดีมีความสุข
สมองเป็นอวัยวะหนึง่ ของร่างกาย ตัวเราจะโตได้เราก็ตอ้ ง
การอาหาร แต่ไม่ใช่อาหารอะไรก็ได้ที่ทำให้อิ่มเฉยๆ แต่
ต้องมีคณ
ุ ภาพ ตัง้ แต่แรกเกิดถึงขวบปีแรก สมองจากไม่ถงึ
4 ขีด ขึ้นมาเป็นเกือบกิโล ซึ่งเราก็ไม่สนใจในช่วงแรก
ซึ่งสมองโตเร็วที่สุด หลังจากนั้นก็จะโตเร็วไปอีกใน 2-3
ปีแรก ถึงแม้ว่าสมองผู้หญิงจะน้ำหนักน้อยกว่า แต่เขา
ทำสำรวจมากีค่ รัง้ ก็พบว่า IQ ผูห้ ญิงก็สงู กว่านะคะ สมอง
โตเร็วมากใน 1,000 วันแรก
มี ก ารศึ ก ษาที่ ชั ด เจนและฟั น ธงออกมาเลยว่ า
เด็กไทยที่อายุต่ำกว่า 5 ปี ไม่สามารถไปให้เต็มตาม
ศักยภาพทีเ่ ขามีได้ ศักยภาพเขามีเท่านี้ แต่ไปไม่ถงึ ดวงดาว
เพราะอะไร เหตุปัจจัย 4 ประการที่ป้องกันได้ 3 ใน 4
เป็นเรื่องอาหาร 1.ทุพโภชนาการ จนเตี้ยแคระรุนแรง
2.ขาดธาตุไอโอดีน 3.ขาดธาตุเหล็ก และที่สำคัญ ถ้ามี 3
อย่างนี้แล้วก็ต้องมีการเลี้ยงดู ต้องกระตุ้นให้การศึกษา
ปัจจัยเสี่ยงอันนึงคืออยู่ในท้องแม่โตไม่ดี ปัจจัยป้องกัน
คือนมแม่ มีข้อมูลว่าเกิดครบกำหนดก็จริง แต่ไม่ได้ดูแล
กลัวลูกโตแล้วคลอดยาก ก็ไม่กล้าที่จะกินโน้นกินนี่ เรา
กำลังพูดว่า เราต้องการน้ำหนักที่เหมาะสมคือประมาณ
3 กก. เราไม่ได้พูดว่า 4 กก. อย่างนั้นเราก็ไม่ชอบเพราะ
แม่อว้ นเกินไปอาจเป็นเบาหวาน ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนัน้
คือโดยทั่วไประหว่างท้องน้ำหนักขึ้น 10-12 กก. ถ้าหาก
น้ำหนักขึ้นน้อย และเด็กได้อาหารไม่พอตั้งแต่ในท้องแม่
เสีย่ งเป็นปัญญาอ่อนมากกว่าคนทีน่ ำ้ หนักปกติ เสีย่ งเพิม่
เป็น 2 เท่า และถ้าเลี้ยงไม่โตในขวบปีแรก เมื่อกี้ให้ดูแล้ว

ว่าสมองโตเร็วมาก IQ ต่ำกว่าคนทีเ่ ขาโตดีสจี่ ดุ ถ้าเตีย้ มาก
รุนแรงในสองปีแรกไปวัด IQ ที่ 8 ขวบ 10 ขวบ IQ หายไป
3 ถึง 10 จุด หมอเลยลองตั้งตุ๊กตา ตุ๊กตาเด็กชายคนหนึ่ง
ยังยิม้ ได้อยู่ สมมติวา่ พ่อแม่พนั ธุเ์ ขาดีมาก พันธุกรรมดี IQ
สูง ต้นทุนศักยภาพ 120 อันนี้ถือว่าดีมากเลย พอเลี้ยง
ไม่ดีหายไปแล้วแค่ 1-2 ขวบปีแรก หมอเอาค่าเฉลี่ย 7 ไป
ลบ 113 ยังพอไหว
เดี๋ยวดูว่ายังจะยิ้มต่อได้ไหม ให้ดูเซลล์สมอง มี
เซลล์ประสาท มีใยประสาทรับรู้ออกไป นี่คือสมองของ
เด็กอายุ 10 เดือนที่เตี้ยรุนแรง เหมือนสมองอัลไซเมอร์
ของอาจารย์นัยพินิจเลย มีเซลล์บวมๆ ดูไม่ได้จะกลาย
เป็นขยะแล้ว ใยประสาทก็ไม่คอ่ ยจะมี เส้นทีเ่ กิดการเรียนรู้
ก็ไม่ค่อยจะมี สมองที่ขาดอาหารอย่างรุนแรงจะเหี่ยว
ถ้ารักษาได้สมองก็จะดีขนึ้ เพราะฉะนัน้ อาหารสำคัญมาก
ไม่ใช่แต่จะให้อะไรทีส่ ขี าวๆ เหมือนนมหรือให้อะไรก็ได้ที่
เขาบอกมาว่าแพงๆ แต่ไม่มคี ณ
ุ ค่า ไม่ได้นะคะ การสำรวจ
ของยูนิเซฟปี 2555 ภาคใต้ก็พบภาวะเตี้ยอยู่ 17% ไม่ดี
นะคะ ทุกอย่างต้องอยู่ในเกณฑ์พอดี ถ้าอ้วนเกินไปก็มี
ปัญหา เสีย่ งเบาหวาน สมองก็ไม่ดอี กี เหมือนกัน ดังนัน้ ต้อง
เลี้ยงให้พอดีไม่อ้วน ไม่ผอม ไม่เตี้ย อยู่ตรงกลาง แล้วเรา
ดูจากอะไร ตัวที่ 2 ไอโอดีน ขาดไอโอดีนอย่างรุนแรงใน
ท้องแม่ ตายคลอด แท้ง เกิดมาเป็นโรคเอ๋อ ที่เราเห็น
ทางอีสาน ทางเหนือ ก็จะออกมาพิกลพิการเดินไม่ได้

ตัวแคระแกร็น ปัญญาอ่อนอย่างรุนแรง ถ้าเสริมไอโอดีน
ตั้งแต่ตั้งครรภ์ในช่วงแรกๆ ลดเอ๋อได้ 70-80% หายเลย
ถ้ารักษาตั้งแต่ตั้งครรภ์แรกๆ เลยเพิ่ม IQ ได้ 10-15 จุด
ก็แสดงว่า IQ น้อยกว่าเขาไป 10-15 จุด เด็กทีข่ าดไอโอดีน
เป็นเวลานาน IQ จะหายไป 12-13.5 จุด เพราะฉะนั้น
เด็กชายคนเมื่อกี้ยังยิ้มหวาน ตอนนี้เริ่มยิ้มไม่ค่อยดีแล้ว
หายไปอีก 10 กว่าจุดเหลือร้อยแล้วค่ะ จากต้นทุนที่เคย
เยอะ ถ้าเกิดอย่างนี้อีกก็จะขาดและ IQ หายก็จะกลาย
เป็นคนธรรมดาสามัญ
ภาคใต้มีทะเลขนาบสองข้าง แต่ทะเล ณ ปัจจุบัน
เกลือทะเลไม่ได้มีไอโอดีนเยอะแล้ว เขาพบแล้วว่าเกลือ
ทะเลไม่ได้รับประกันว่ามีไอโอดีน ต้องกินเกลือไอโอดีน
อย่างภาพที่เห็น อาหารทะเลก็ต้องลึกๆ หน่อย ประเภท
ทีป่ ลูกเองเลีย้ งเองนีไ่ ม่แน่ใจเหมือนกัน งานสำรวจทีท่ ำใน
ภาคใต้พบว่าขาดไอโอดีน ปี 2556 ตรวจไอโอดีนใน
ปัสสาวะของคนตัง้ ครรภ์ 14 จังหวัดในภาคใต้ มี 5 จังหวัด
ที่มีปัญหาที่ยูนิเซฟกับสำนักงานสถิติสำรวจเมื่อปี 2555
ในภาคใต้ 80% เท่านั้นที่บริโภคเกลือเสริมที่มีคุณภาพ
รูส้ กึ ดูดใี ช่ไหมคะ แต่เป้าหมายตัง้ ไว้วา่ ต้อง 90% ถึงจะถือ
ว่ า ไม่ ข าดทุ ก ภาคนั้ น จึ ง ถื อ ว่ า ปลอดภั ย เกลื อ ที่ เ สริ ม
ไอโอดีนต้องเก็บให้ดี ถ้ามีความชื้นคุณภาพก็จะไม่ดี
โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ธาตุเหล็กในสมอง
มีปริมาณรองเป็นอันดับ 2 จากสังกะสีมคี วามสำคัญเกีย่ ว
องค์ความรู้จาก
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กับการสร้างเซลล์สมองตัง้ แต่อยูใ่ นท้องแม่ การสร้างปลอก
หุ้มเส้นประสาทเซลล์ประสาท ใยประสาท สร้างสื่อสาร
ประสาท เขาพบว่าหญิงตั้งครรภ์ขาดธาตุเหล็ก ทำให้แม่
เสี่ยงตกเลือด แม่เสี่ยงเสียชีวิต เพราะถ้าตกเลือดและซีด
อยู่ก็จะช็อค ลูกออกมาน้ำหนักก็จะน้อย IQ หาย มีคน
ศึกษาแล้วทีเ่ วียนนาโดยศึกษาในเด็ก 6 เดือน แม่ขาดเหล็ก
ตลอด หมายถึงซีดตลอดช่วงตั้งครรภ์ IQ หายไป 11 จุด
เด็กขาดโลหิตจางก็โตช้า ภูมิต้านทานพร่อง เจ็บป่วยง่าย
เพราะเหล็กเกี่ยวข้องกับการฆ่าเชื้อโรคด้วย ทำให้อ่อน
เพลีย เฉื่อยชา สมาธิสั้น ความจำไม่มี เรียนรู้ไม่ดี เขามีตัว
เลขออกมา องค์การอนามัยโลกรวบรวมบอกว่า ถ้าขาด
เหล็กจนโลหิตจางในช่วงขวบปีแรก IQ หายไป 5-10 จุด
แก้ไขช้า มาแก้ทีหลังแก้ตอนโต แก้แล้วหายซีดแต่สมอง
IQ ไม่ คื น เพราะฉะนั้ น เด็ ก คนนี้ ก็ เริ่ ม ตกใจแล้ ว ค่ ะ
เพราะตัวเองควรจะ 120 ตอนนี้หายไปอีกเหลือ 95
แล้วค่ะ นัน่ คือประเทศไทยเฉลี่ยอยูต่ รงนีแ้ หละ 95-98%
อยู่แค่นี้ ซึ่งอันนี้ป้องกันได้ หญิงมีครรภ์ประมาณ 1 ใน 5
ของภาคใต้ที่ซีด
อันนีเ้ ป็นการศึกษาที่ ม.อ. ในจังหวัดสงขลา พบว่า
หญิงตั้งครรภ์ประมาณ 1 ใน 5 ของภาคใต้ที่ซีดครึ่งหนึ่ง
ที่อายุ 6-9 เดือน ซีดจากการขาดธาตุเหล็ก ถ้ากินผักใบ
เขียวเหล็กจะดูดซึมไม่ค่อยดี ต้องกินร่วมกับวิตามินซี
อาหารทีม่ วี ติ ามินซีสงู เช่น พวกผลไม้ กล้วยน้ำว้า ส้ม แล้ว
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ที่สำคัญตอนนี้ระบบสาธารณสุขเรามีให้ตรวจคัดกรอง
โลหิตจางในเด็กทารกอายุ 6-12 เดือนและมีการให้
ธาตุเหล็ก ดังนั้นคุณปู่คุณย่าก็เตือนคุณแม่ด้วยนะคะว่า
ให้พาไป ระหว่างตั้งท้องก็ต้องกินเพิ่มขึ้นแต่อย่ากินเยอะ
มาก ไม่ต้องกินเผื่อเป็น 2 เท่า ออกมาประมาณมื้อละ 2
ทัพพี ตอนตั้งท้องไตรมาสแรก ไตรมาส 2,3 ตอนนี้เริ่ม
กินเก่งแล้วก็ประมาณมื้อละ 3 ทัพพี ผักต้องเยอะๆ ค่ะ
ผักสุก 6 ทัพพีค่ะ ผลไม้ 5-6 ส่วน 1 ส่วนคือกล้วยน้ำว้า
1 ลูก ส้มผลขนาดกลาง 1 ผลเรียกว่า 1 ส่วน ถ้าเป็นสาลี่
ลูกใหญ่หรือแอปเปิ้ลลูกใหญ่ครึ่งลูกเรียกว่า 1 ส่วน ถ้า
เป็นผลไม้ต้องหั่น 1 ส่วนคือ 6-8 ชิ้นพอคำ พอคำคือกิน
ทีเดียวได้ไม่ใช่ว่ากัดสองครั้ง เนื้อสัตว์ก็ใช้ช้อนกินข้าวก็
12 ช้อนกินข้าว นม 2-3 แก้ว น้ำตาลถ้าวันไหนไม่ได้กิน
ก็ไม่ตอ้ งหามากิน เพราะมีในอาหารเราอยูแ่ ล้ว เพราะเรา
กลัวว่าจะอ้วนเกิน ที่สำคัญกระทรวงแจกวิตามินรวม
เสริม ซึ่งมีไอโอดีน เหล็ก โฟลิค อันนี้สำคัญมากต้องกิน
หลายคนไม่ยอมกินกลัวลูกตัวโต ไม่ได้นะ อันนี้มันจะ
ช่วยเลย ช่วยเรือ่ งสมอง ช่วยเรือ่ งอะไรทัง้ หลายทีพ่ ดู และ
โฟลิ ค ก็ ส ำคั ญ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งเลื อ ดและสมอง ถ้ า ไป
โรงพยาบาลรัฐบาลนี่ฟรีหมดเลย อยู่ในบัญชียาหลักอยู่
ในมาตรฐานการรักษา
เรื่องนมแม่ นมแม่นี่ดีที่สุดเลย ทารกที่กินนมแม่
IQ จะสูงกว่าทารกที่ไม่ได้กินนมแม่ 3-4 จุด 3,4 จุด

นี่สำคัญค่ะ อย่างที่บอกกินนมแม่ป้องกันโรคอ้วน โรค
เบาหวาน โรคอะไรได้อีกแยะเยอะ แต่สำคัญแม่ต้องมี
โภชนาการดีคะ่ ระหว่างให้ลกู กินนม แม่ตอ้ งเพิม่ เช่น นม
2 แก้ว ข้าวสวยเพิ่มอีก 2 ทัพพี ไม่ใช่กินวันละ 2 ทัพพี
เพิม่ วันละ 2 ทัพพีนะคะ ไข่เพิม่ อีกสักฟอง เนือ้ สัตว์อกี สัก
1 ช้อนโต๊ะ ผลไม้อีกสักลูก แล้วหลังกินนม แม่ดื่มน้ำ
ดื่มน้ำจะได้สร้างน้ำนมได้ อาจจะเป็นน้ำเปล่า เป็นนม
หรือน้ำผลไม้กไ็ ด้ แม่ตอ้ งโภชนาการดี แล้วแม่กไ็ ปเอายา
เสริมได้ดว้ ย เราให้ฟรีจนถึง 6 เดือนมันอยูใ่ นบัญชียาหลัก
พอหลังจากนั้นก็ต้องกินอาหารที่ดี ถ้าสนใจเข้าไปเลยใน
เว็บไซต์ของชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยเข้าไป
เลยจะมี ตั ว อย่ า งอาหารให้ เรี ย บร้ อ ย เราจะมี บ อกไว้
หมดเลย ที่สำคัญคือเราอยากจะบอกว่าให้อาหารเด็กให้
รสธรรมชาติ อย่าไปปรุงแต่ง ไม่ตอ้ งชิม น้ำให้ดมื่ น้ำสะอาด
ที่สำคัญที่สุดต้องฝึกวิธีดื่มกินให้สอดคล้องกับพัฒนาการ
ตามวัย เพือ่ เด็กจะได้เติบโตและเล่นกับลูกด้วย ไม่ใช่ปอ้ น
ไปตาก็ดทู วี ไี ป ไม่รเู้ ข้าปากลูกบ้างไหม ต้องเล่นกับลูกสร้าง
ความผูกพันติดตามการเจริญเติบโต เด็กโตขึ้นก็ต้องมี
อาหารว่าง 2 มื้อ ก็เหมือนเดิมคืออย่ากินของหวานอย่า
กินของเค็มจัด อาหารที่ต้องเป็นไปตามวัยในคู่มือนั้นจะ
มีตวั อย่างของอาหารและมีเมนูให้เรียบร้อย นีค่ อื ข้าวบด
ไข่แดงตำลึง บดปลาทูฟกั ทองนีค่ อื 6-8 เดือนแรก ยังกลืน
ไม่เก่ง พอ 9-10 เดือนตอนนี้ก็ใส่ได้แล้วหมูสับ เลือด
ผักหวาน ก็เป็นข้าวต้ม พออายุ 12-24 เดือนก็เป็นข้าว
ที่นิ่มหน่อย ที่ต้องพูดอย่างนี้ เพราะบางคนไม่รู้ยังไง
กลัวลูกกลืนไม่ได้ปนั่ ไปจน 2 ขวบ ปัน่ ใส่ขวดให้ดดู มันเป็น
การเลีย้ งทีไ่ ม่ถกู ต้องและเด็กก็ไม่ได้พฒ
ั นา สิง่ ทีม่ กั จะขาด
ที่จะได้รับน้อยถ้าไม่ใส่ใจคือธาตุเหล็ก แคลเซียม ถ้าไม่ได้
ดื่มนมก็ให้เต้าหู้ เต้าหู้แข็งนะไม่ใช่น้ำเต้าหู้ น้ำเต้าหู้ไม่มี
แคลเซียม ต้องเป็นเต้าหู้ก้อน ดูการเจริญเติบโต เราต้อง
หมั่นดูว่าลูกหลานเราเติบโตอยู่ในสีเขียวไหม สรุปนะคะ
ดูแลแม่ให้เติบโตมาให้นำ้ หนักมาตรฐาน ให้นมแม่และให้
อาหารตามวัย

ท้อง มันไปเชื่อมโยงกับภูมิแพ้ของลูกในอนาคตหรือครับ
รศ.พญ.ลัดดา :
ไม่เชื่อมโยงกับภูมิแพ้ ถ้ามันไม่มีความเสี่ยงก็ไม่
เสี่ยงหรอกค่ะ แต่ว่าทุกอย่างมันต้องพอดี อย่างที่เมื่อกี้
บอกนม 1-2 แก้วก็พอแล้ว เพราะเราต้องการอาหารอื่น
เราควรจะกินอาหารธรรมชาติดที สี่ ดุ มันจะได้สารอาหาร
ครบถ้วน ถ้ากินอาหารที่สำเร็จรูปมันมีโอกาสที่จะได้ไม่
ครบถ้วน อาหารต้องหลากหลายมันถึงจะได้ครบถ้วน
ถ้า ซ้ำซาก เจ้าประจำเจ้าเดียวกินอย่างเดียวโอกาสเสี่ยง
สูงมากทีจ่ ะได้ไม่ครบ วิตามินเกลือแร่เสริมก็จำเป็น เพราะ
เราต้องการเยอะขึ้นมาก โอกาสที่ได้จากอาหารจะไม่
ค่อยพอ
คุณบัญชร :
วิทยากรเรานี่พูดไม่ต้องถามอะไรเลยครับ ข้อมูล
ของท่านเพียบและก็พูดได้เก่งจริงๆ ครับ ต่อไปเป็นเรื่อง
ผลข้างเคียงจากสมุนไพร ลูกค้าเพียบเหมือนกัน ขอเชิญ
ดร.สรียา เวชวิฐาน จากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข เชิญครับ

ผลข้างเคียงจากสมุนไพร

ดร.สรียา เวชวิฐาน :
สวัสดีคะ่ ฟังวิทยากรทัง้ 2 ท่าน ลืมของตัวเองไปเลย
ว่าตัง้ ใจจะพูดอะไรบ้าง เพราะท่านเชีย่ วชาญและเก่งมาก
วันนี้ที่ได้รับมอบหมายมาคืออันตรายจากยาสมุนไพร ซึ่ง
จริงๆ แล้วอันตรายจากยาสมุนไพรทุกท่านก็ได้ใช้กันอยู่
ไม่วา่ จะเป็นสมุนไพรทีใ่ ช้กนั เอง ยาต้ม ยาหม้อ สมุนไพรสด
หรือยาแผนโบราณลูกกลอน ยาเม็ดทั้งหลายแหล่ ทีนี้มา
ดูว่าสมุนไพรหรือยาแผนโบราณคืออะไร ก็คือยาที่ใช้
ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ ก็คือหมอพื้นบ้านหรือ
หมอแผนโบราณ หมอแผนโบราณก็จะมีกระบวนการที่มี
คุณบัญชร :
การเรียนรู้มากขึ้น สั่งจ่ายยาเฉพาะรายมากขึ้น ยิ่งไปกว่า
อาหารลูกเล็กไม่ตอ้ งไปปรุง ไม่ตอ้ งกลัวว่าลูกจะไม่ นั้น ในปัจจุบันได้มีการอนุญาตให้ผลิตยาแผนโบราณใน
อร่อย เขาอร่อยของเขาได้ ผมขอถามสักนิดหลังๆ นี่จะมี รูปแบบยาแผนปัจจุบัน เพื่อสะดวกในการใช้แล้ว ปัญหา
ข้อมูลทีว่ า่ คุณแม่โด๊ปนมมากเป็นพิเศษ โด๊ปตอนลูกอยูใ่ น ต่างๆ จะมีตามมาหรือเปล่าหรือมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่
องค์ความรู้จาก
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จากการประยุกต์ใช้นั้น ซึ่งก็จะพูดในหัวข้อนี่ด้วยค่ะ
สำหรับการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณตามที่รัฐบาล
ประกาศรัฐมนตรี ยาในพวกนั้นเป็นยาแผนโบราณที่มี
การสืบทอดความรู้มาอย่างยาวนาน และเชื่อตามนั้นว่า
จะใช้รักษาได้ แต่ยังขาดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่
มาพิสูจน์
ทีน่ มี้ าดูวา่ หัวข้อทีไ่ ด้รบั หมอบหมาย คือ อันตราย
จากยาสมุนไพร ในที่นี้ก็จะพูดกันรวมๆ สมุนไพรแผน
โบราณ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทั้งหลายแหล่ ซึ่งอย่างที่เรา
ทราบกันดีว่ายาแผนปัจจุบันที่ทุกท่านใช้อยู่ ก็มีทั้งผลดี
และผลเสียในการใช้ ผลเสียนี่เองที่ทำให้ทุกๆ ท่านหันไป
ใช้ทางเลือก คือเข้าสู่ธรรมชาติบำบัด สมุนไพรต่างๆ
แต่อย่าลืมว่ายาโรงพยาบาลนี่ คุณหมอสั่งให้เราตรวจ
ตลอด คุณหมออาจจะมีลดขนาดยา ซึง่ บางทีคณ
ุ หมอท่าน
ก็ไม่ได้บอกเรา แต่ยาสมุนไพรบางทีเราไปใช้กันเองหรือ
ใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบัน แล้วไม่บอกคุณหมอ เกิดยาตี
กันอีก ซึง่ จะบอกในขัน้ ตอนต่อไป ยาสมุนไพรตีกบั สมุนไพร
ยาแผนปั จ จุ บั น ตี กั บ สมุ น ไพร ผลกระทบจากการใช้
สมุ น ไพรก็ จ ะมี ตั้ ง แต่ เ ล็ ก น้ อ ย ผื่ น คั น คั น มื อ ขึ้ น ผื่ น
ไปจนถึงอันตรายเป็นพิษต่อตับไต บางท่านก็ไม่รู้ คุณ
หมอตรวจถึงได้รู้ ตับเสีย ไตเสียไปแล้ว อันนี้จะพูดถึง
สาเหตุที่สมุนไพรเกิดอันตราย เกิดจากอะไรได้บ้าง ที่ได้
กล่าวมาเมื่อกี้ก็คือเกิดจากอาการไม่พึงประสงค์หรือแพ้
ยา การประยุกต์ใช้ผิดวิธี การประยุกต์ใช้ที่ได้เกริ่นไปว่า
สมัยก่อนยาต้มยาหม้อมีหลายๆ อย่างรวมกัน สมัยนี้เป็น
แคปซูล แคปซูลขี้เหล็ก แคปซูลแปะก๊วย แคปซูลใบ
แปะก๊วย กินแล้วเป็นยังไง กระบวนการที่ต่างจากแผน
โบราณ กินแล้วมันจะยังดีเหมือนเดิมไหม เหมือนที่หมอ
แผนโบราณเคยจ่ายเราหรือเปล่า แล้วสุดท้ายก็คือการ
เกิดปฏิกิริยาต่อกันหรือยาตีกัน และการปนเปื้อนของ
ยาสมุนไพร ขั้นแรกก็จะกล่าวถึงการแพ้ยาง่ายๆ คือ
อาการใดๆ ที่เกิด ที่เราไม่ต้องการเมื่อกินยาไป เช่น
กินยาให้หายปวดหัว กินพาราให้หายปวดหัว แต่ทว่าตับพัง
การแพ้ยาก็จะมีได้ทงั้ สองแบบ แบบทีเ่ ราคาดการณ์ไว้กอ่ น
อย่างเวลาที่ทุกท่านอยากได้ยาแก้ปวด ให้กินหลังอาหาร
ทันที หรือกินพร้อมอาหาร เนื่องจากยานั้นกัดกระเพาะ
ซึ่งอาการเหล่านั้นเราคาดหวังไว้อยู่แล้ว เป็นอาการที่เรา
รูอ้ ยูแ่ ล้วว่าจะเกิด กับอาการอีกอย่างหนึง่ คือ อาการทีเ่ รา
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“การเกิดปฏิกิริยาต่อกันของยา
หรื อ ยาตี กั น ก็ เ ป็ น ได้ ทั้ ง ยาสมุ น ไพร
ตี กั บ ยาสมุ น ไพร สมุ น ไพรตี กั บ ยา
แผนปัจจุบัน คือการกินยามากกว่า 2
ชนิดขึ้นไป แล้วให้ยับยั้งการออกฤทธิ์
ของยาอีกตัวหนึ่ง หรือยับยั้งการขับ
ออกของยาอีกตัวหนึ่ง เกิดพิษของยา
สะสมอยู่ในร่างกายของเรา”
ไม่รวู้ า่ จะเกิดหรือเปล่า ผูป้ ว่ ยบางรายกินแล้วไม่เกิด แถม
กินน้อยกินมากก็ยงั เกิดเหมือนกันอีก อย่างนีเ้ ราจะทำยังไง
ถ้ามีอาการแบบนี้เกิดขึ้น
จะยกตัวอย่างสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
ขมิ้นชัน บัญชียาหลักบอกว่ามีการศึกษา มีฤทธิ์ขับลม
กินในขนาด 250 มก. เป็นแคปซูล ในแคปซูลก็จะมาจาก
ผงเหง่า ผงแห้งจากเหง่าของขมิน้ ชันก็คอื หัวขมิน้ นีแ่ หละ
ค่ะ มาตากและก็ป่น เขาก็จะมีกระบวนการอบ ฆ่าเชื้อ
ตรวจอะไรต่างๆ แต่อันนี้คือสิ่งที่บัญชีหลักแห่งชาติบอก
ไว้ อาการไม่พึงประสงค์หรือการแพ้ยาที่เกิดก็คืออาจจะ
ทำให้โครงสร้างของตับผิดปกติไป ถ้าทานในขนาดสูงหรือ
ต่ อ เนื่ อ งกั น เป็ น เวลานาน อั น นี้ คื อ มี ก ารศึ ก ษาในหนู
คนเราก็กินเยอะนะ การประยุกต์ใช้สมัยใหม่ทำให้เราได้
ในปริมาณที่เยอะขึ้น ในการกินน้อยลง เช่นในการที่เรา
กินขมิ้นทั้งหัวเอามาบด เอามาสับทั้งหัวกลายมาอยู่ใน
แคปซูลเม็ดเดียวกินวันละ 3 แคปซูลแบบนัน้ เยอะไปหรือ
เปล่า แต่เขาก็บอกว่าในขนาดสูงทำให้เกิดตับผิดปกติ
ทีนี้ในวิธีหลีกเลี่ยงควรทำยังไง ตอนที่ทำวิจัยก็ไปเก็บ
ข้อมูล ก็จะมีถามว่าเก็บข้อมูลจากท่านๆ ทีม่ าโรงพยาบาล
ส่วนใหญ่อายุ 50-60-70 บางท่านก็บอกว่าขอคุณหมอกิน
กินเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ไม่ใช้ท้องอืดที่ต้องกินใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ครับกินเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งการกินแบบนั้นใน
บางท่านที่สูงอายุ กินแล้วมันสบายใจดีจริงๆ รู้สึกหาย
อาหารย่ อ ยดี แต่ ว่ า ถ้ า ไม่ มี โรคหรื อ อะไรที่ ต้ อ งกิ น ก็
แนะนำว่ากินซัก 2 เดือน หยุดซักเดือนหนึง่ สองเดือนแล้ว
ค่อยกินต่อ ก็จะสบายใจ อาหารย่อยดี เนือ่ งจากว่าสมุนไพร
ก็เหมือนยาปกติ รับประทานเข้าไปก็ต้องขับออก ไม่ว่า
จะเป็นทางปัสสาวะอุจจาระ ทีนกี้ ารขับออกก็ทางตับทาง

ไต อย่างที่บอกยาการให้ปริมาณสูงในเวลานานเป็นพิษ
ต่ อ ตั บ การที่ เราหยุ ด ยาก็ เ หมื อ นให้ อ วั ย วะเราได้ พั ก
ได้ฟนื้ ตัว แต่ยงั ไม่มกี ารศึกษาในคน เป็นการศึกษาในสัตว์
ทดลอง การศึกษาในคน เรื่องพวกนี้อาจจะผิดจริยธรรม
ในคน มันก็เลยจะต้องเก็บข้อมูลไปข้างหน้าเรื่อยๆ อันนี้
ในกรณีถ้าเราไม่มีโรค
อีกตัวหนึ่ง ฟ้าทะลายโจร อันนี้ก็ในบัญชียาหลัก
เขาบอกว่าใช้รักษาอาการท้องเสียที่ไม่ติดเชื้อ เจ็บคอ
เนื่องจากหวัด ใช้กัน 1 กรัม แบ่งวันละ 4 ครั้ง อาการ
ข้างเคียงทีเ่ ขาบอกไว้ อาจจะมีคลืน่ ไส้ เบือ่ อาหาร วิงเวียน
ใจสั่น เมื่อเกิดอาการพวกนี้หลังจากทานยาก็ควรจะหยุด
ยา หรืออาจจะปวดเอว วิงเวียนศีรษะ อาจจะเพราะว่า
เวลาเรากินแก้หวัด จริงๆ อาจจะรักษาไม่หายก็ได้ก็ให้
หยุดกินยา คือรักษาไม่หาย บางคนก็ใช้ต่อไปแล้วก็หยุด
ยาแผนปัจจุบัน กลัวตับพัง ไตพัง ใช้ฟ้าทะลายโจรต่อไป
ดีกว่า อันนี้เป็นตัวอย่าง ขมิ้นชันก็มีคนรายงานว่าผื่นคัน
เถาวัลย์เปียงที่แก้ปวดเมื่อย ก็มีคนบอกว่าทำให้ปัสสาวะ
แสบขัดนะ นอกจากนี้ ยังมีอาการช็อคจากฟ้าทะลายโจร
อีกนะ อันนี้อาจจะเป็นอาการที่ไม่ได้เกิดกับทุกท่าน แต่
มีคนรายงานเข้ามา นอกจากนั้นขี้เหล็ก ทำให้เกิดตับ
อักเสบ นอกจากนั้น ยังมีน้ำลูกยอที่สมัยก่อนฮิตมากเลย
ก็ทำให้ไตวายได้ อันนี้ก็เนื่องจากน้ำลูกยออาจจะส่งผล
เฉียบพลันทำให้ไตวาย ถ้าได้ในขนาดสูงๆ แต่เขาพบว่า

ถ้ากินน้ำลูกยอ 1-2 ช้อนโต๊ะต่อวันก็พอได้ รู้สึกดีขึ้น
ไม่เกิดพิษอะไร ยังมีมะระขี้นกอีก มะระขี้นกบำรุงไต
ลดน้ำตาลในเลือด คุณป้าคุณลุงที่เป็นเบาหวานทานอยู่
ก็มีคนบอกว่าบางท่านทานแล้วท้องเสีย ส่วนต่างๆ ของ
ปากชา จะหายไปเมือ่ หยุดรับประทานหรือทิง้ ไว้สกั ระยะ
หนึ่งก็หาย
เมื่อกี้บอกไปแล้วว่า เวลาเราเกิดอาการแพ้ยา เรา
จะทำอย่างไร เมื่อเกิดอาการแพ้ยาก็หยุดยาที่เราสงสัย
ว่าจะแพ้ ยาทีส่ งสัยว่าจะแพ้คอื เราไม่เคยรับประทานยา
นี้มาก่อน เกิดผื่นคัน มือขึ้นผื่นในระยะเวลา 24 ชั่วโมง
ก็เป็น หรืออาการบางอย่างถ้าเป็นระยะเวลานานอาจจะ
ต้ อ งการการตรวจด้ ว ยค่ า ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร หรื อ มี
ปัสสาวะเปลี่ยนสี อาจจะเกิดใน 3 วัน 7 วันก็เคยมี
รายงานมา เมื่อหยุดยาแล้วยังไม่หาย ไปพบแพทย์หรือ
บุคลากรทางการแพทย์รักษาอาการ ท่านก็จะรักษาแล้ว
ก็ประเมินว่าเราแพ้ยานี้จริงหรือเปล่า ใช่ไหม หรือมียา
อื่นที่เราจะแพ้นอกเหนือจากยานี้ แล้วทางโรงพยาบาล
จะออกบัตรแพ้ยาให้ ที่สำคัญคือเวลารับประทานยา
อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์สุขภาพอะไรก็แล้วแต่ ให้เก็บ
ฉลากไว้ ถ้าเป็นยาเม็ดมีเหลือให้เอามาโรงพยาบาลด้วย
คุณหมอจะได้วนิ จิ ฉัยว่าแพ้อะไร เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์
จากยาอะไร หรือผลิตภัณฑ์นนั้ เป็นของเถือ่ น นำเข้าเถือ่ น
ผลิตไม่ได้มาตรฐาน GMP ปลอม เดี๋ยวจะมีแนะนำต่อไป
องค์ความรู้จาก
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“ที่เป็นปัญหามากคือการปลอมปนหรือปนเปื้อนในยาแผนปัจจุบัน
ยาสมุนไพร เช่น สเตียรอยด์โฆษณาว่าใช้รก
ั ษาครอบจักรวาล แก้กษัยเส้น,
อัมพาต, อัมพฤก, หอบหืด ยาสมุนไพรใดที่รักษาครอบจักรวาล ไม่มียา
พวกนั้นในโลกนี้ ซึ่งถ้ารับประทานยาสมุนไพรที่ปลอมปนมากๆ ก็จะทำให้
เกิดมีสเตียรอยด์ ตัวบวม ความดันสูง กระดูกพรุน รู้อีกทีก็ย่ำแย่แล้ว
หรื อ ยาแอนโดแมททาซี น ที่ เ ป็ น ยาลดอาการปวดข้ อ ก็ ท ำให้ เ กิ ด แผลใน
กระเพาะอาหาร”
โรงพยาบาลจะให้บัตรแพ้ยา ในบัตรแพ้ยาจะระบุว่า
แพ้ยาอะไร มีอาการเป็นอย่างไรบ้าง แพ้ตั้งแต่เมื่อไร
บัตรแพ้ยานีถ้ า้ ท่านใดมีเก็บไว้ตดิ ตัวตลอด ไปโรงพยาบาล
เมื่อใดก่อนจะได้ยาบอกคุณหมอยื่นไปเลยค่ะ เคยแพ้ยา
ตัวนี้ค่ะ คุณหมอก็จะดูยาบางอย่าง อาจจะแพ้ข้ามกลุ่ม
กันได้ ยาบางอย่างแพ้ตัวนี้ไม่ควรกินยาตัวนี้ คุณหมอก็
จะได้ปรับเปลี่ยนยาให้เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง
ป้องกันไว้ตอนนี้ดีกว่ารักษาทีหลัง นอกจากนี้ อย่างที่
บอกเมื่อกี้ ขี้เหล็ก การประยุกต์ใช้อย่างผิดวิธีเกิดผล
อย่างไรบ้าง ในสมัยก่อนเราก็ใช้ดอกกับใบใช่ไหมคะ เรา
ก็ ต้ ม แล้ ว ล้ า งน้ ำ ออก 2-3 ครั้ ง ก่ อ นที่ จ ะนำไปแกง
รับประทานแล้วเป็นไงคะ นอนหลับสบายตื่นเช้ามากก็
ระบายดีใช่ไหมคะ แต่เมื่อเร็วๆ นี้ในประเทศเราได้มี
การอนุญาตให้ผลิตขี้เหล็กผงแห้งจากดอกและใบขี้เหล็ก
ตากแห้ง อบ บด ในแคปซูล มีคนไข้รับประทานแล้วเป็น
พิษต่อตับค่ะ ซึง่ รับประทานเพียงแค่ระยะสัน้ ๆ ไม่ถงึ เดือน
และใช้ยาจำนวนไม่มาก นี่ก็เป็นการใช้วิธีที่ผิด ซึ่งอันนี้
อย่างที่เกริ่นแต่แรกว่า ในสมัยโบราณเรามีการปรุงยาใน
รู ป แบบโบราณก็ ไ ม่ เ กิ ด พิ ษ ยาบางอย่ า งที่ เ ป็ น ยาต้ ม
ยาหม้อก็จะกลบพิษกันเอง และให้ฤทธิ์ในการรักษา แต่
พอลองใช้แบบนี้ เนื่องจากไม่มีการศึกษามาก่อนว่าใช้ใน
แผนปัจจุบันนี้เป็นพิษหรือทำให้เราได้รับมากเกินไปที่จะ
รักษาโรคได้หรือเปล่า ก็จะเกิดพิษแบบนี้ ซึ่งในปัจจุบัน
เราไม่มีให้จำหน่ายแล้วนะคะ สำหรับยาขี้เหล็ก ห้าม
จำหน่ายยาขีเ้ หล็กทีเ่ ป็นแคปซูล เนือ่ งจากไม่ผา่ นกระบวน
การต้มแล้วล้างน้ำ แต่ยังรับประทานแกงขี้เหล็กได้
นอกจากนั้น การเกิดปฏิกิริยาต่อกันของยาหรือ
ยาตีกันก็เป็นได้ทั้งยาสมุนไพรตีกับยาสมุนไพร สมุนไพร
ตีกับยาแผนปัจจุบัน คือการกินยามากกว่า 2 ชนิดขึ้นไป
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แล้วให้ยับยั้งการออกฤทธิ์ของยาอีกตัวหนึ่งหรือยับยั้ง
การขับออกของยาอีกตัวหนึ่ง เกิดพิษของยาสะสมอยู่ใน
ร่างกายของเรา ตัวอย่างมีอะไรบ้าง แปะก๊วย ใบแปะก๊วย
ลดระดับยาลดความดัน พอยาลดความดันในเลือดตก
ความดันสูงขึ้น รักษาความดันไม่หาย นอกจากนี้ ก็ยังมี
ขมิน้ ชันลดระดับยาต้านการแข็งตัวของเลือด และเขาบอก
ว่าห้ามรับประทานกับยารักษามะเร็งบางชนิด เนือ่ งจากว่า
ต้านฤทธิ์ของยา อีกอย่างที่นิยมกันมากเลยคือโสม คือ
ทำให้ระดับยาต้านการแข็งของเกร็ดเลือดลดลง และนอก
จากนั้น ฟ้าทะลายโจรเพิ่มระดับยาขยายหลอดลม เวลา
เราเป็นหวัดมากๆ หมอก็จะให้ยาขยายหลอดลม โดย
เฉพาะท่านผูส้ งู อายุทไี่ อเยอะๆ อาจจะทำให้หวั ใจเต้นแรง
ผิดปกติ คลื่นไส้ อาเจียน เสริมฤทธิ์ เพราะฉะนั้นก่อนมา
โรงพยาบาลกินยาสมุนไพรอะไร บอกคุณหมอทุกครั้ง
ถ้าคุณหมอห้ามก็หยุด หายแล้วค่อยว่ากันใหม่ บาง
โรงพยาบาลที่มีการผลิตยาสมุนไพร จะมีคลินิกคู่ขนาน
มีหมอแผนปัจจุบันกับคุณหมอที่ประกอบโรคศิลป์แผน
โบราณทีร่ ำ่ เรียนมา ก็จะให้การรักษาควบคูก่ นั บางคนอาจ
จะบอกว่าไม่ได้เป็นไรมาก ขอเป็นแผนโบราณท่านก็ให้
ทางเลือกได้ เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาต่อกันของยา
แจ้งแพทย์ทุกครั้ง สังเกตความผิดปกติของตนเอง เก็บ
หีบห่อผลิตภัณฑ์สำคัญที่สุดค่ะ ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากไหน
มาไหนมาอย่ารีบทิ้งค่ะ
ต่อมาที่เป็นปัญหามากคือการปลอมปนหรือปน
เปือ้ นในยาแผนปัจจุบนั ยาสมุนไพร เช่น สเตียรอยด์โฆษณา
ว่าใช้รักษาครอบจักรวาล แก้กษัยเส้น, อัมพาต, อัมพฤก,
หอบหืด ยาสมุนไพรใดที่รักษาครอบจักรวาล ไม่มียา
พวกนั้นในโลกนี้ ซึ่งถ้ารับประทานยาสมุนไพรที่ปลอม
ปนมากๆ ก็จะทำให้เกิดมีสเตียรอยด์ ตัวบวม ความดันสูง

กระดูกพรุน รู้อีกทีก็แย่แล้ว หรือยาแอนโดแมททาซีนที่
เป็นยาลดอาการปวดข้อ ก็ทำให้เกิดแผลในกระเพาะ
อาหาร
เราจะเลื อ กซื้ อ ยาสมุ น ไพรหรื อ ยาแผนโบราณ
อย่างไร ในเมื่อก็อยากใช้ ใช้แล้วสบายใจหายดี เราไม่ควร
จะซื้อยาสมุนไพรตามตลาดนัด รถเร่ ควรซื้อจากร้านยา
ที่มีใบอนุญาตหรือร้านยาแผนโบราณ ในหาดใหญ่ก็เห็น
เยอะแยะที่มีใบอนุญาตและมีหมอแผนโบราณ แบบนั้น
ซือ้ ได้ เมือ่ ซือ้ ควรจะสังเกตอะไรบ้าง? 1) มีชอื่ ยา 2) มีเลข
ที่ทะเบียนยา เดี๋ยวจะอธิบายทะเบียนยากับ อย. อีกที
นะคะว่า ทะเบียนยาไม่ใช่ อย. อย. คือทะเบียนอาหาร
3) มีขนาดบรรจุ 4) ผู้ผลิตผู้จำหน่าย มีที่อยู่ชัดเจน มี
สถานที่ผลิต มีที่อยู่ติดต่อได้ นอกจากนั้นเขาก็ต้องมีการ
ระบุว่าเป็นยาแผนโบราณใช้ภายนอก เฉพาะที่หรือเป็น
ยาสามัญประจำบ้าน อันนี้คือเลขทะเบียนยาที่ได้เกริ่น
บอกไว้ ก็จะบอกว่าเป็นยาแผนโบราณทะเบียนเลขนี้
ซึ่งแบบนี้ถูกต้องค่ะ ถ้าเป็น อย. ลักษณะนี้ผิดค่ะ อย.
ลักษณะนี้จะอยู่ในอาหารเท่านั้น จะไม่อยู่ในยา ในยา
จะเป็นทะเบียนเลขที่ สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
สมุนไพร ซึ่งบอกว่าบางทีสมุนไพรยาก็ขึ้นทะเบียนยาก
ขอเป็ น อาหารแล้ ว กั น มี ตั ว ยาเหมื อ นกั น แต่ อย.
ต้องเอาหลักฐาน มันไม่ให้ขึ้นทะเบียน นี่เป็นผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร อย. อย่างนี้ ขึ้นทะเบียนเป็นอาหาร การที่
ขึ้นทะเบียนเป็นอาหารคือ รับรองว่ารับประทานได้ ผลิต
มาด้วยกระบวนการที่สะอาด รับประทานได้ ท้องไม่เสีย
ไม่มีเชื้อโรค ไม่มีเชื้อรา ไม่มีเชื้อแบคทีเรีย หรือมีในขนาด
ที่ร่างกายคนเรารับได้ แต่ไม่รับรองสรรพคุณ ใครบอก
เป็นอาหารเสริมน่ะกินแล้วดี อย. ไม่เคยรับรองสรรพคุณ
อาหาร รับรองได้ว่ารับประทานได้เพียงเท่านั้น ถ้าเขา

บอกว่าสมุนไพรมี อย. กินแล้วดี อย. ไม่เคยรับรองว่ากิน
แล้วดียังไง สิ่งที่ อย. รับรองอาหารคือกินแล้วอิ่มค่ะ
อย่างเดียวที่ อย. รับรอง
นอกจากนี้ สมุนไพรทีเ่ ราควรซือ้ คือ ผ่านมาตรฐาน
หลักเกณฑ์วิธีในการผลิต ซึ่งหลักเกณฑ์วิธีพวกนี้จะมี
เจ้าหน้าที่ไปตรวจที่โรงงานหรือว่าโรงพยาบาลที่ผลิต ก็
จะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจว่าบุคลากรผลิตสะอาดไหม มีการ
วางของที่พื้นหรือเปล่า อาคารสถานที่ เครื่องมือ การจัด
ทำเอกสารสามารถตรวจสอบกลับได้วา่ ท่านได้วตั ถุดบิ นี้
แต่ใดมา ในแหล่งนั้นมีการระบาดของตั๊กแตน ใช้ยาพ่น
ฆ่าแมลง แล้วเอามาสมุนไพรนั้นมาทำให้เราทาน เป็น
อย่างนั้นหรือเปล่า และตรวจสอบว่ากระบวนการผลิต
ถูกต้องอย่างทีค่ วรจะเป็นหรือเปล่า สัญลักษณ์เป็นภาษา
อังกฤษ GMP หรือสถานพยาบาล เดี๋ยวนี้ก็ผลิตกันเยอะ
ส่วนมากยาทีผ่ ลิตในสถานพยาบาลก็จะมาตรฐานดี รับได้
ที่จะเอามาใช้และจะมีฉลากถูกต้อง
ท่านจะรู้ได้อย่างไร วิทยากรบอกว่า อย. มีตัวเลข
มากมายหรือให้ดูฉลากอย่างนี้อย่างนั้น สามารถให้ลูก
หลานสืบค้นเองได้ทเี่ ว็ปไซด์ อย. หน้าเว็ปไซด์กเ็ หมือนกับ
ชั้น 1 โรงพยาบาล เป็นสถานที่ฮอตฮิททุกคนต้องมา
พรีเซนต์ตัวเองอยู่บนหน้าเว็บไซด์ การสืบค้นข้อมูลอยู่ใน
เมนูด้านซ้ายมือ สืบค้นได้กระทั่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นยา วัตถุ
เสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทและก็อาหารเครื่อง
สำอาง เครื่องมือแพทย์และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้าน
เรือน สืบค้นได้หมด จะสืบค้นอะไรได้บา้ ง สืบค้นจากตัวยา
สำคัญ เช่น สืบค้นจากขมิ้นชันก็จะออกมาเลย มีอะไร
บ้าง แล้วเราก็มาดูเทียบกับฉลากที่เรามี ถูกต้องมี อย.
โอเค รับประทานได้ แล้วก็จะมีรายละเอียด ใครเป็นผูผ้ ลิต
ตรงตามฉลากหรือเปล่า? เป็นฉลากปลอมหรือเปล่า?

“อย.รั บ รองว่ า รั บ ประทานได้ ผลิ ต มาด้ ว ยกระบวนการที่ ส ะอาด
รับประทานได้ ท้องไม่เสีย ไม่มีเชื้อโรค ไม่มีเชื้อรา ไม่มีเชื้อแบคทีเรีย หรือมีใน
ขนาดทีร่ า่ งกายคนเรารับได้ แต่ไม่รบ
ั รองสรรพคุณ ใครบอกเป็นอาหารเสริม
น่ะกินแล้วดี อย.ไม่เคยรับรองสรรพคุณอาหาร รับรองได้ว่ารับประทานได้
เพียงเท่านั้น ถ้าเขาบอกว่าสมุนไพรมี อย. กินแล้วดี อย.ไม่เคยรับรองว่า
กินแล้วดียังไง สิ่งที่ อย.รับรองอาหารคือกินแล้วอิ่มค่ะ อย่างเดียวที่ อย.
รับรอง”
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อันนี้เราก็ดูได้นะคะ นอกจากนี้ อาหารตรวจสอบจาก
เลขอาหารที่อยู่ในเครื่องหมาย อย. ก็จะตรวจสอบได้
อย่างอันนี้ก็เลือกจากตรวจสอบจากเลข อย. และก็ขึ้นให้
ใส่เลข อย. พอใส่เลข 13 หลักก็จะขึ้นข้อมูลมาว่าเป็น
อาหารอะไร เข้าไปดูรายละเอียดได้ เป็นอาหารอะไร
ผลิตโดยใคร ที่ไหนหมดอายุเมื่อไร
สุดท้าย ขอฝากไว้การซื้อยาสมุนไพรและยาแผน
โบราณอย่างปลอดภัยมีอะไรบ้างมี 3 ห้าม ห้ามที่ 1.ห้าม
ซือ้ จากรถเร่ วัด ตลาดนัด โดยเด็ดขาด เพราะอาจจะผลิต
จากกระบวนการที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ได้รับอนุญาตหรือ
เป็นยาปลอม ปนเปื้อนอย่างที่ได้กล่าวไว้ 2.ห้ามซื้อตาม
คำชวนเชือ่ รักษาได้ครอบจักรวาลอย่างทีเ่ มือ่ กีไ้ ด้บอกไป
เช่น สเตียรอยด์รกั ษาโรคได้ครอบจักรวาล รักษาโรคเอดส์
ได้โอ้อวดเกินจริง และ 3.ห้ามซื้อยาสมุนไพรจากที่ผู้อื่น
ให้ลอง บอกว่าใช้มาแล้วหาย ดีขึ้น ออกไปนาได้ ห้ามซื้อ
จากอย่ า งนี้ เ ด็ ดขาดค่ะ ให้ซื้อจากร้านยามีมาตรฐาน
โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ก็จะมีคลินิกแพทย์แผนไทย ซึ่งจะมี
การปรุงยาให้ผู้ป่วยเฉพาะราย แบบนั้นเขาจะรู้ว่ายานี้มี
ฤทธิ์ดี อย่างนี้มีพิษ อย่างนี้ให้ยานี้สามารถกลบพิษ เนื่อง
จากเค้าเป็นผู้ที่เรียนมามีใบประกอบโรคศิลปะ

อย่าง ซัก 4-5 เดือน อะไรอย่างนี้ คือมันไม่ซ้ำกัน กินคน
ละอย่ า งตลอดปี ต ลอดชาติ คื อ เป็ น คนที่ ร ะวั ง รั ก ษา
สุขภาพ แต่กินอาหารสมุนไพรและอาหารเสริมเยอะมาก
และพอมาฟังอย่างนี้ก็ตกใจ

คำถาม :
อยากถามว่า ถ้าสมมติเรากินยาสมุนไพรที่เมื่อกี้
ดร.สรียา บอกว่าถ้ากินอย่างใดอย่างหนึง่ ไปตลอดมันไม่ดี
ถ้าสมมติเรากินสมุนไพรเป็นประจำแต่เราสลับ สมมติว่า
A B C แล้วก็ไปกิน D E F อะไรอย่างนี้ กินทัง้ ปี แต่สลับกัน
จะอันตรายหรือเปล่า คือตัวเองเป็นคนที่กินสมุนไพร
เยอะมาก แล้วก็ระวังกลัวว่าตับจะพัง แล้วพวกอาหารเสริม
ถ้าสมมติกิน 3 อย่าง 3 ชนิด สัก 2-3 เดือน แล้วไปกินอีก

ดร.สรียา :
แบบนัน้ ก็ได้คะ่ ถ้าแนะนำจริงๆ ก็ควรจะหยุดบ้าง
ค่ะ หยุดสักเดือนสองเดือน คืออาหารเสริมค่อนข้างที่จะ
ซับซ้อนมาก และเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆ เขาใส่อะไรลงไปนั้น
เพิ่ ม หรื อ เปล่ า เนื่ อ งจากกระบวนการที่ เจ้ า หน้ า ที่ สุ่ ม
ตรวจก็ไม่ได้ตรวจทุกเม็ดที่กิน เพราะฉะนั้นก็หยุดบ้างค่ะ
และตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอ

ดร.สรียา :
ถ้าตอบเชิงวิชาการจริงๆ ก็ควรจะหยุดบ้าง อย่างที่
บอกไป เช่นแม้ว่าจะหมุนเวียนกันไปก็ตาม แต่ยาจะขับ
ออกทางตับทางไตเหมือนกันหมด ซึง่ อันนัน้ ก็ทำให้ตบั ไต
ทำงานหนัก ก็ควรจะหยุดบ้าง อันนี้กินเพื่อเสริมสุขภาพ
มีรักษาด้วยยาแผนปัจจุบันไหมคะ
คำถาม :
มีอยู่พักหนึ่งหมอให้ผ่าก็ไม่ผ่า ยาก็ไม่กิน มีอยู่
พักหนึ่งแอนตี้ยาแผนปัจจุบันมาก เพราะว่ากลัวสารเคมี
อยู่พักหนึ่งก็เลยกินสมุนไพร พึ่งจะเข้าใจและตระหนักว่า
ตับก็ต้องทำงานกับทุกอย่าง ชักจะสงสารตับ

ดร.สรียา :
ถ้ากินลักษณะนี้ แนะนำให้ไปตรวจสุขภาพ ถ้า
แอนตี้ยา แล้วไม่เกิดอาการ ตรวจสุขภาพแล้วก็ฟังคุณ
คุณบัญชร :
หมอนิดนึง อาจจะดูว่าตับไตการทำงานผิดปกติหรือ
ขอบคุ ณ มากครั บ สำหรั บ การบรรยายของ เปล่า ให้ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอ
ดร.สรียา เวชวิฐาน 3 เรื่องครับ ตอนนี้เวลามาถึงเที่ยง
แล้ว เกือบแล้วอีกนิดเดียว ถ้ามีคำถามวิทยากรบนเวที คำถาม :
เราก็พร้อมจะตอบ ไม่ว่าท่านจะสนใจเรื่องสมองเสื่อม
ก็ทานมาตลอด ตรวจสุขภาพมาตลอด ไม่มีอะไร
ความจำเสือ่ มในผูส้ งู อายุ โภชนาการของเด็กๆ ก็ตามหรือ ทีไ่ ม่ดี ยังทำอะไรไม่ผดิ หรือเปล่า? ตรวจทัง้ ไตทัง้ ตับเท่าที่
ของผู้ใหญ่ก็ได้ สมุนไพรครับ มีคำถามไหมครับ มีคำถาม ทราบหมอก็ยังไม่ได้บอกว่าอะไรเป็นอะไร
ยกมือเลยครับ เดี๋ยวจะมีไมโครโฟนไปครับ
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คำถาม :
ขอถามอีกคำถามนะคะ อยากถามคุณหมอเรื่อง
สมองเสือ่ มค่ะ พออายุ 60 ขึน้ ไปเราก็ตอ้ งยอมรับว่าสมอง
เราจะเสื่อมบ้างใช่ไหมค่ะ
รศ.ดร.นัยพินิจ :
คนเราไม่เหมือนกัน บางคนเสือ่ มเร็ว บางคนเสือ่ ม
ช้า มันมีปัจจัยที่พูดไปแล้วคือตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา
มั น เป็ น ตั ว โปรแกรมเรา ที่ เราพบก็ คื อ เริ่ ม จากแม่ ที่
ตัง้ ครรภ์ อย่างทีไ่ ด้รบั อาหารดี ไม่เครียด ความเครียดเรือ้ รัง
ในระหว่างตั้งครรภ์นี้เป็นปัจจัยทำลายอย่างหนักเลยกับ
พัฒนาการของสมอง ไม่ได้มผี ลกระทบตอนช่วงปฐมวัยนะ
ในงานวิจัยพบว่า เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคสมอง
เสื่ อ ม มี ค ำกล่ า วแบบกว้ า งๆ ว่ า ถ้ า สมองเติ บ โตมาดี
พัฒนามาดี มันเป็นปัจจัยป้องกันโรคสมองเสือ่ ม ถ้าสมอง
เติบโตมาขาดๆ หายๆ ก็พัฒนาการไม่ดี อีกอันหนึ่งมีการ
ศึกษาพบว่า ถ้าเราได้รับการศึกษาดีได้เรียนมาก มันเป็น
ตัวปัจจัยป้องกัน เพราะมันเป็นการกระตุ้นสมองทำให้
สมองสร้ า งเส้ น ใยประสาททั บ วงจรที่ ค่ อ นข้ า งจะมี
เสถียรภาพ แต่ถ้าเกิดขาดการเรียนรู้ ขาดการกระตุ้น
พัฒนาการตามวัยต่างๆ ทีเ่ หมาะสม มันเป็นปัจจัยเสีย่ งเลย
ทีนี้กลับมาอีกอัน คือว่า รูปแบบการดำเนินชีวิตปกติของ
เรา เป็นอีกอันหนึ่งที่มีผลทำให้สมองเสื่อมเร็วหรือช้า
เหตุที่ร่างกายเราเสื่อม มันก็เกี่ยวข้องกับการใช้
มันมาก ใช้มันน้อย ใช้มันอย่างถูกวิธี ถ้าเราใช้มันอย่าง
พอดีจะเป็นปัจจัยเสริม เขาบอกว่าถ้าใช้มัน มันก็อยู่ได้
ถ้าไม่ใช้มัน มันก็เสื่อมเร็ว อีกอันนึงคือไม่ถูกใช้มากกว่าที่
มันควรจะต้องใช้งาน ก็เหมือนกับรถยนต์หรือเครื่องมือ

ต่างๆ ที่เราใช้มันผิด มันก็เสื่อมสภาพเร็ว อีกเรื่องหนึ่งคือ
การรักษาสภาพ ตลอดชีวิตเราการบริหารการนอนหลับ
เป็นการฟื้นฟูสภาพสมอง เวลาเรานอนหลับ สมองมัน
ซ่อมตัวเอง เห็นเลยที่ว่าคนนอนหลับไม่ดีหรือนอนหลับ
ไม่พอจะแก่เหีย่ วกว่าวัยเดียวกัน พวกทีเ่ ป็นยาสารเสพติด
หรือมลภาวะ ทั้งมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
สภาวะสิง่ แวดล้อมสารเคมีหรือชีวภาพ หรือมลภาวะทาง
จิตใจ มันทำให้เสื่อมเร็วกว่าวัยทั้งนั้น ถ้าเราจัดการกับ
ปัจจัยเสีย่ งต่างๆ ได้ เราก็ชะลอวัยได้ดมี าก ขณะนีก้ ำลังมี
ศาสตร์ใหม่ทเี่ ราเรียกว่าเวชศาสตร์ชะลอวัย กำลังฮ๊อทมาก
เขาบอกว่าหลายๆ โรงพยาบาลเปิดแผนกใหม่เวชศาสตร์
ชะลอวัย ทำมาหากินกันร่ำรวย ไม่เพียงแต่เวชศาสตร์
ชะลอวัย รวมกับความสวยงามด้วย คงสภาพความสวย
งามแต่คนไทยเราโชคดี ผมก็เดินทางไปหลายประเทศ
แต่คนไทย ผู้สูงอายุหน้าตายังดีมากเลย ถ้าฝรั่งสูงอายุจะ
พบว่าเหี่ยวทั้งหน้าเลย
คำถาม :
ถ้าสมมติว่าเรานอนไม่หลับกลางคืน แล้วเรามา
นอนทดแทนกลางวัน มันจะช่วยได้ไหม
รศ.ดร.นัยพินิจ :
ผมเพิ่งกลับมาจากการประชุมวิจัยเรื่องโรคการ
นอนหลับ มีงานวิจยั พบว่า ถ้าผูส้ งู อายุทนี่ อนไม่หลับเวลา
กลางคืน เราก็ยอมให้นอนกลางวัน แต่ตอ้ งนอนให้พอดีคอื
ไม่ใช่ไปนอนกลางวัน ตอนหกโมงหรือทุ่มหนึ่ง ก็ยิ่งทำให้
นอนกลางคืนไม่ดี ให้นอนกลางวันเหมือนกลับไปเหมือน
เด็ก กินข้าวแล้วนอนซักงีบนึง

“เหตุที่ร่างกายเราเสื่อม มันก็เกี่ยวข้องกับการใช้มันมาก ใช้มันน้อย ใช้มัน
อย่างถูกวิธี ถ้าเราใช้มันอย่างพอดีจะเป็นปัจจัยเสริม เขาบอกว่าถ้าใช้มัน
มันก็อยู่ได้ ถ้าไม่ใช้มัน มันก็เสื่อมเร็ว อีกอันนึงคือไม่ถูกใช้มากกว่าที่มันควร
จะต้องใช้งาน ก็เหมือนกับรถยนต์หรือเครือ่ งมือต่างๆ ทีเ่ ราใช้มน
ั ผิด มันก็เสือ่ ม
สภาพเร็ว อีกเรื่องหนึ่งคือการรักษาสภาพ ตลอดชีวิตเรา การบริหารการ
นอนหลับ เป็นการฟื้นฟูสภาพสมอง เวลาเรานอนหลับ สมองมันซ่อมตัวเอง
เห็นเลยที่ว่าคนนอนหลับไม่ดีหรือนอนหลับไม่พอ จะแก่เหี่ยวกว่าวัยเดียวกัน
ถ้าเราจัดการกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้ เราก็ชะลอวัยได้ดีมาก”
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คำถาม :
คำถาม :
เมื่อกี้ตกใจตรงที่คุณหมอให้ลบ 7 คือเป็นคนที่ไม่
การเล่นเกมต่างๆ เช่น เกมอิเล็กทรอนิกค์ก็ดีหรือ
เก่งเลขตั้งแต่เด็ก ตอนนี้เลยยิ่งลบไม่รู้เรื่อง
เกมแผ่นกระดาษก็ดี หรือเกมหมากรุกก็ดี หรือเกมอักษร
ไขว้ก็ดี จะช่วยให้ป้องกันสมองเสื่อมได้ไหมครับ?
รศ.ดร.นัยพินิจ :
ฝึกใหม่ได้ เมื่อกี้มีคนเขียนโน้ตถามมาว่า เอส- รศ.ดร.นัยพินิจ :
โตรเจน ถ้าอยากจะกิน กินเป็นเม็ดได้ไหม เราไม่แนะนำ
เกมพวกนั้นเป็นเหมือนการฝึก exercise สมอง
ให้กินเอสโตรเจนเป็นเม็ด เพราะเวลากินเอสโตรเจนเป็น เพราะฉะนั้นก็มีประโยชน์ ก็เช่นเดียวกันเราเดินทาง
เม็ดมันจะดูดซึมผ่านลำไส้ไปที่ตับ แล้วถ้ากินเม็ดเอส- สายกลาง คือไม่เล่นจนติด คือมันมีปัญหาติดเกม ติดเล่น
โตรเจนที่เป็นอาหาร ตับจะเกิดภาวะกระตุ้นให้เกิดการ ติดเขี่ย ติดอะไรต่างๆ เราก็ใช้เป็นทางสายกลางก็คือ ใน
สร้างเอมไซม์ในตับ ตับตอนแรกอ่อนก่อนแล้วทีหลังแข็ง ปริมาณที่เหมาะสม และไม่ทำให้เราบางคนเสียความ
แต่ ถ้ า เอสโตรเจนที่ เขาใช้ เ ป็ น ชนิ ด แผ่ น แปะ ที่ แ ปะ สัมพันธ์ เราไม่เล่นเป็นการแข่งขัน เราเล่นเป็นการสนุก
หน้าท้องหรือต้นขา มันซึมเข้าเส้นเลือดเลย มันไม่ต้อง สนาน เล่นแล้วเกิดความรู้สึกสนุกสนาน ไม่ใช่เล่นพนัน
ผ่านตับ ทีนคี้ ำถามอีกอันนึงคือว่า ทำไมต้องใช้เอสโตรเจน หรือเล่นเอาชนะ เอาอะไรอย่างนี้ ถ้าอย่างนั้น มันจะเป็น
ก่อนให้เอสโตรเจนจำเป็นต้องไปหาสูตินรีแพทย์ให้เขา ด้านบวก แต่ถ้าเล่นเป็นการแข่งขัน ฉันต้องเอาชนะให้ได้
ตรวจร่างกายคุณก่อน เอสโตรเจนที่เป็นยาไม่ว่าจะเป็น ต้องเล่นเอาถ้วยให้ได้ มันจะกลายเป็นความเครียด แทน
เม็ดกินหรือเป็นกอเอีย๊ แปะ ในสุภาพสตรีทมี่ คี วามเสีย่ งที่ ที่จะได้ประโยชน์เต็มที่ก็ไม่ได้เต็มที่ มันได้ประโยชน์คือ
จะเป็นมะเร็งเต้านม มันช่วยกระตุ้นให้เป็นมะเร็งเต้านม ฝึกสมอง ใช่ แต่มันตามมาด้วยผลข้างเคียงคือสมอง
เพราะฉะนั้น ท่านต้องตรวจดูก่อน ถ้าเผื่อในครอบครัว เครียด เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเดินสายกลาง
มีคนที่มีแม่เป็นมะเร็งเต้านม พี่สาวเป็นมะเร็งเต้านม กา
รจะใช้เอสโตรเจนต้องปรึกษาสูตนิ รีแพทย์กอ่ น ผมก็ไม่ใช่ คุณบัญชร :
ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ ในความรู้ผมก็คือว่าเอสโตรเจนไม่ควร
สิง่ ทีผ่ มได้จากเวที จากอาจารย์นยั พินจิ ก็ได้หลาย
ใช้พร่ำเพรื่อ ต้องปรึกษาสูตินารีแพทย์ว่าต้องใช้อย่างไร อย่างเหลือเกิน แต่วา่ ทีไ่ ด้สรุปๆ เรือ่ งเกีย่ วกับการป้องกัน
ใช้เมื่อไร แปะเมื่อไร อย่างไร แล้วใช้มาก ใช้น้อยยังไง ลดความเสื่อมของสมอง ทำให้สมองเสื่อมช้าที่สุดก็เป็น
เพราะว่าฮอร์โมนทุกชนิดมีสมดุล เอสโตรเจนช่วยลด เรื่องพื้นฐานเลยที่เรารู้ในการดูแลสุขภาพเลย สำคัญมาก
อาการวัยทอง อาการร้อนๆ หนาวๆ ปรับอุณหภูมริ า่ งกาย เรื่องอาหาร อากาศ เรื่องอารมณ์ การออกกำลังกาย
ไม่ดรี สู้ กึ ซึมเศร้า รูส้ กึ นอนไม่หลับ รูส้ กึ อารมณ์ปรืดปราด การพักผ่อนเป็นสูตรมาตรฐาน การฝึกสมองก็เป็นอีก
แล้วที่สำคัญที่สุดเลยคือ การเป็นผู้สูงอายุ เขาไม่ได้ห้าม ส่วนหนึง่ ทีช่ ว่ ยได้นะครับ ของคุณหมอลัดดา เรือ่ งโภชนาให้คุณมีเพศสัมพันธ์ แต่ถ้าขาดเอสโตรเจนการขับน้ำคัด การ 1,000 วันแรกในท้องสำคัญมากๆ เป็นช่วงเวลาทอง
หลัง่ ทีช่ ว่ ยให้เกิดการหล่อลืน่ มันก็แห้ง เวลามีเพศสัมพันธ์ ตั้งแต่ปฏิสนธิ อาหารก็ควรจะให้ครบและก็ยังมีส่วนที่จะ
มันก็เจ็บ อีกเรื่องก็ไม่มีอารมณ์ด้วย เพราะฉะนั้น ถ้ายังมี ต้องเติมไป เพราะว่าในสังคมไทยเราขาดอยู่ก็คือไอโอดีน
คู่สมรสที่ยัง Active อยู่ ทั้งสุภาพสตรีที่สามียังมีกิจกรรม เหล็กและโฟลิค ถ้าเติมไปก็จะครบถ้วนสมบูรณ์ ของ
ทางเพศ อยากจะมีเพศสัมพันธ์กับคุณ แล้วคุณก็ไม่มี ดร.สรี ย า ในการเลื อ กซื้ อ สมุ น ไพร เลื อ กใช้ ส มุ น ไพร
อารมณ์กับเขา มันก็ทำให้เกิดอะไรไม่ค่อยดีในครอบครัว ไม่ซอื้ ยาตามตลาดนัด แผงลอย ท่ารถท่าเรือและไม่ไปเชือ่
เพราะฉะนั้นก็ต้องปรึกษาหารือกัน ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ คำโฆษณายาครอบจักรวาลมันไม่มี และถ้าเชื่อก็อย่าไป
ด้านเพศศึกษานะครับ แต่เค้าว่ากันว่าอย่างนั้น
กินซ้ำซาก ถ้าเกิดสิ่งที่เราใช้ถึงมันจะดีก็ตาม เพราะว่าไม่
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ว่าจะดีขนาดไหนก็มีโอกาสที่จะมีผลที่เป็นพิษในร่างกาย
เหมือนกัน ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง 3 ท่านครับ ขอบคุณ
รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
จากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ขอบคุณ รศ.พญ.ลัดดา
เหมาะสุวรรณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ และขอบคุณ ดร.สรียา เวชวิฐาน จาก
สำนั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข ครับผม กระผม บัญชร วิเชียรศรี ต้อง
ขอบคุณทุกท่านด้วย สวัสดีครับ
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Dandelion
มีอนาคตแทนยางพาราได้หรือไม่
ประธาน :

ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

วิทยากร : ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์

ผู้ประสานงานชุดโครงการยางพารา สำนักงานสนับสนุนกองทุนการวิจัย
พิธีกร :
การบรรยายเรื่อง Dandelion และเสวนาเรื่อง วิจัยมุ่งเป้าด้านยางพาราช่วย
เพิ่มมูลค่าและแก้ปัญหาราคายางได้อย่างไร เราได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.สุทธิพร
จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ะ
ขอกราบเรียนเชิญค่ะ
ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ :
เรียนท่านวิทยากร นักวิชาการตลอดจนนักวิจยั และผูม้ เี กียรติทกุ ท่านครับ ก่อน
อื่นในนามของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินะครับ รู้สึกเป็นเกียรติและยินดี
เป็นอย่างยิ่ง ที่พวกเรามาร่วมกันในการเสวนาทางวิชาการในครั้งนี้ ซึ่งเราตั้งใจมากที่
จะให้เป็นการรวมพลคนวิจัยยางพาราทั้งหมด เหมือนกับเป็นการเช็คสต๊อกว่าขณะนี้มี
การวิจัยอะไรบ้าง ทำไมต้องพูดถึงเรื่องยางพารา ก็เพราะว่าเราทราบกันดีแล้วว่ายาง
พาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย รวมทั้งของภาคใต้ด้วยนะครับ ถือว่าเป็น
สินค้าส่งออกที่มีมูลค่าปีละ 400,000-500,000 ล้านบาท ขณะเดียวกันนะครับ
เรียกว่ากระบวนการในเชิงเศรษฐกิจของยางพารานั้น ก็เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ การปลูกยาง
จนกระทั่งถึงการนำไปแปรรูปนะครับ แล้วก็ส่วนของไม้ยางพารา มีเรื่องของธุรกิจ
หรือเศรษฐกิจครบวงจรด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามครับ เรื่องของสินค้าทางการเกษตร
ก็มปี ญ
ั หาอยูต่ ลอดเวลา ไม่วา่ จะเป็นราคาขึน้ หรือราคาลง เมือ่ ราคาสินค้าทางการเกษตร
ขึ้นเกษตรกรก็มีความสุข เมื่อราคาลงก็มีปัญหา เพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรเพื่อให้
ราคานั้นคงที่อยู่ได้ นั้นหมายความว่าเมื่อไหร่เรามีผลผลิตมากขึ้น เราก็นำไปทำเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งน่าจะเป็นส่วนที่ช่วยพยุงราคาได้ อย่าไงก็ตามอีกอย่างหนึ่งในเรื่อง
ของด้านวิชาการครับ ยางพาราสามารถจะพัฒนาได้หลายผลิตภัณฑ์ก็มองเห็นภาพว่า
ในเมือ่ เราเป็นประเทศทีส่ ง่ ออกยางพาราเป็นสินค้าเกษตรอันดับหนึง่ แบบนี้ ทำไมจึงไม่
มีความสามารถที่จะวิจัยและพัฒนาต่อยอดเองได้หรือก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก
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ระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2555 ก็เรียนทางฝ่าย
ผู้วิจัยว่า ทาง วช. ก็ได้ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สกว., สวก. แล้วก็
สวทช. และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ก็ตกลงกันว่า ถ้าถามว่าเราอยาก
จะวิจัยอะไรที่จะมุ่งเน้นโดยเฉพาะ ซึ่งยางพาราเป็นเรื่อง
ทีเ่ ราหยิบยกมาเป็นเรือ่ งสำคัญ อย่างไรก็ตาม ถึงเราจะทำ
ตั้งแต่ปี 2555 มานะครับ เรามีการวิจัยมาต่อเนื่องยาว
นานนะครับ แต่สิ่งที่เราทำมาเราบอกว่าเราทำได้เยอะ
แต่ยังไม่ไปถึงจุดที่เราอยากได้นะครับ ก็คือเรื่องของการ
ที่จะพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยาง
พารา วันนี้นะครับระหว่างที่เราทำงานมา 3-4 ปี เราก็
เกิดปัญหาอีกเช่นเดียวกันก็คือ ปัญหาเรื่องของราคายาง
พาราดิบตกต่ำ ก็ถูกถามจากทางภาครัฐว่า เราในฐานะ
นักวิชาการมีความรูพ้ อทีจ่ ะแปรรูปยางพาราให้มกี ารใช้ที่
มากขึ้น และให้มูลค่าของยางดิบมากขึ้นได้เพียงไร ก็ต้อง
เรียนว่าเราเองก็ยงั ตอบไม่ได้ เพราะว่าในช่วงทีผ่ า่ นมาเรา
อยูใ่ นสภาพทีว่ า่ ต่างคนต่างทำ การมาร่วมเสวนาในครัง้ นี้
ก็ถอื เป็นการตรวจเช็คว่าขณะนีเ้ รามีงานวิจยั อะไรอยูบ่ า้ ง
และที่สำคัญก็คือว่า นักวิจัยทุกท่านก็มีประสบการณ์ เรา
ก็อยากเห็นทุกท่านมาช่วยเรามองว่างานวิจัยแต่ละอย่าง
มันเป็นส่วนทีจ่ ะมาประกอบกันได้อย่างไรบ้าง มีคนทำวิจยั
ด้านนี้สักกี่คน แล้วทำเรื่องเดียวกันหรือไม่ ทำแล้วคิดต่อ

เนื่องกัน สามารถจะประกอบกันให้เกิดอะไรได้บ้าง ก็จะ
เห็นนักวิจัยจากหลายๆ ฝ่ายเข้ามาร่วมกัน เพื่อที่จะช่วย
กันจับให้เป็นเรื่องเป็นราว
ต้องเรียนว่าในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา คปช.
ได้ จั ด สรรเงิ น เป็ น เงิ น วิ จั ย มุ่ ง เป้ า อยู่ ที่ ป ระมาณ 200
กว่าล้านบาท แต่ถามว่าพอไหม จริงๆ แล้วไม่พอนะครับ
เพราะว่าที่เราทำการสำรวจยอดเงินที่ใช้ในการวิจัยยาง
พารามาพบว่า จะอยู่ที่ปีละประมาณ 150 ล้านบาท แต่
เราเองก็ยังตอบโจทย์รัฐบาลและภาคเอกชนไม่ได้ว่า เรา
จะมีการส่งเสริมให้แต่ละฝ่ายนี้หันมาทำอุตสาหกรรมที่
ใช้ยางพาราและสร้างมูลค่ายางพาราเพิ่มได้ขนาดไหน
เรามีตัวอย่างอยู่เยอะ เช่น เอามาทำเรื่องของที่นอน
เอามาทำหมอน สารพัดอย่างนะครับ แต่ทั้งหมดนั้นก็ยัง
มีจุดปัญหาเล็กบ้าง ใหญ่บ้างนะครับ ทำให้เอกชนก็ไม่
สามารถที่จะต่อยอดไปถึงที่สุดได้ เพราะฉะนั้นในครั้งนี้
เครือข่ายองค์กรพลังงานวิจัยก็เลยร่วมกันว่า เราเองควร
จะนำเอาองค์ความรู้ที่มีมาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียน
รูซ้ ึ่งกันและกัน และที่สำคัญครับไม่ใช่เฉพาะฝ่ายวิชาการ
ก็ดใี จครับทีไ่ ด้เห็นภาคเอกชนหลายๆ ฝ่ายเข้ามาร่วมด้วย
เพราะว่าเรามองว่าถ้าเราจะทำงานวิจัยหรืองานศึกษา
ค้นคว้า จะต้องตอบโจทย์ผู้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์นั้น
ส่วนหนึ่งก็คือภาคเอกชน แต่อีกสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือ
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ตัวแทนเช่นจากอุตสาหกรรมจังหวัด หรือเกษตรจังหวัด
นะครับ ทีค่ วรจะเข้ามาร่วมมือกับเรา เพือ่ ทีจ่ ะได้เห็นภาพ
ว่าสิง่ ทีน่ กั วิชาการทำขึน้ มาแล้วนัน้ จะมีการถ่ายทอดไปสู้
เรื่องการปฏิบัติได้อย่างไร ตรงนี้เองก็จะนำไปสู่การเพิ่ม
มูลค่าของยางพาราได้ในที่สุดครับ
ต้องเรียนขอบคุณท่านวิทยากรหลายๆ ท่านที่มา
ร่วมให้ความรู้ เรื่องแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
และกันครับ และก็อยากจะบอกอีกครัง้ หนึง่ นะครับ นอก
เหนือจากที่เราบอกว่ามีการให้ทุนวิจัยมุ่งเป้าในรายปี
แล้ว ตอนนี้กลายเป็นข้อท้าท้ายว่าถ้าเราจะทำการลงทุน
วิจัยให้เข้มข้นกว่านี้ เราจะทำได้ไหม ผมยกตัวอย่าง เช่น
ประเทศมาเลยเซียรัฐบาลสั่งตัดต้นยางพาราแล้วส่งเสริม
ให้ปลูกปาล์มน้ำมัน ซึง่ ทำตัง้ แต่ตน้ น้ำจนกระทัง้ ถึงปลาย
น้ำ แล้วสร้างมูลค่าได้มากกว่าที่ได้จากยางพารา นั่น
เป็นสิ่งที่จะทำ เพราะฉะนั้นในเมื่อเรายังเห็นว่ายางพารา
ยังเป็นสิ่งที่สำคัญของเราอยู่นะครับ เราจะลงทุนให้เต็ม
ที่ขนาดนั้นไหม แล้วก็เป็นเรื่องท้าทายกับแต่ละฝ่ายนะ
ครับ ว่าจะช่วยกันผลักดันได้หรือไม่ สิ่งที่อยากเห็นคือ
การที่เอกชนเข้ามาทำงานร่วมกับภาครัฐแล้วทำการวิจัย
ออกมาให้ได้ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ผมถือว่าเป็นนิมิตหมาย
ของความก้าวหน้าในเชิงของการพัฒนางานวิจัย เพื่อให้
ประเทศของเราไปสู่ ค วามก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการและ
สามารถทำงานวิจยั เหล่านัน้ ไปใช้ได้จริง แทนทีจ่ ะต้องซือ้
เทคโนโลยีจากต่างประเทศนะครับ ซึง่ ถือเป็นโอกาสอันดี
ที่เราจะได้มาแลกเปลี่ยนกัน
บัดนีไ้ ด้เวลาอันสมควรผมก็ขอเปิดการเสวนา วิจยั

มุ่งเป้าด้านยางพาราช่วยเพิ่มมูลค่าและแก้ปัญหาราคา
ยาง และขอให้การเสวนาครั้งนี้ประสบสำเร็จตามที่ตั้ง
เป้าหมายไว้ทุกประการครับ ขอบคุณครับ
พิธีกร :
ในนามของผู้เข้าร่วมเสวนาทุกคนนะคะ ขอขอบ
พระคุณท่าน ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มติ รภาพ เป็นอย่างสูงค่ะ
ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และในลำดับถัดไปจะ
เป็ น การบรรยายพิ เ ศษในหั ว ข้ อ เรื่ อ ง Dandelion
มีอนาคตแทนยางพาราได้หรือไม่คะ่ โดยได้รบั เกียรติจาก
ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ ซึ่งท่านเป็นนักวิจัยที่ทำการวิจัย
ด้านยางพารามากว่า 20 ปีค่ะ และเคยดำรงตำแหน่ง
เป็นผู้จัดการพัฒนาสูตรยางของบริษัท มิชลิน จำกัดค่ะ
และท่านยังได้เป็นนักวิจัยของสถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิ ต ผลทางการเกษตรและอุ ต สาหกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปัจจุบันท่านยังเป็นผู้
ประสานงานชุดโครงการยางพารา สำนักงานกองทุนสนับ
สนุนการวิจัยค่ะ ขอเรียนเชิญ
ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ :
ขอบคุณครับ ขอเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะ
ครับ จริงๆ แล้ว Dandelion หรือวัชพืชทีจ่ ะนำมาใช้แทน
ยางพารา ที่เราจะพูดกันในวันนี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่อง
ที่พูดกันมานานแล้ว และมีการทำวิจัยกันมานานแล้ว
ยางพาราทีเ่ ราปลูกกันเยอะจริงๆ แล้วมีตน้ กำเนิดมาจาก
ประเทศบราซิ ล ใช่ ไ หมครั บ พาราก็ เ ป็ น ชื่ อ เมื อ งของ

“เราเองควรจะนำเอาองค์ความรู้ที่มีมาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน และที่สำคัญครับ ไม่ใช่เฉพาะฝ่ายวิชาการ ก็ดีใจครับที่ได้เห็น
ภาคเอกชนหลายๆ ฝ่ายเข้ามาร่วมด้วย เพราะว่าเรามองว่าถ้าเราจะทำงาน
วิจัยหรืองานศึกษาค้นคว้า จะต้องตอบโจทย์ผู้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์นั้น
ส่วนหนึ่งก็คือภาคเอกชน แต่อีกสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือตัวแทน เช่นจาก
อุตสาหกรรมจังหวัด หรือเกษตรจังหวัดนะครับ ทีค่ วรจะเข้ามาร่วมมือกับเรา
เพื่อที่จะได้เห็นภาพว่าสิ่งที่นักวิชาการทำขึ้นมาแล้วนั้น จะมีการถ่ายทอดไป
สูเ่ รือ่ งการปฏิบต
ั ไิ ด้อย่างไร ตรงนีเ้ องก็จะนำไปสูก
่ ารเพิม
่ มูลค่าของยางพารา
ได้ในที่สุดครับ”
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ประเทศบราซิลนะครับ พอมาทีป่ ระเทศไทยเราก็เลยเรียก
ว่า ยางพารา แต่ถ้าเป็นคำว่ายางธรรมชาติ ก็คือการพูด
รวมๆ เกีย่ วกับยางทุกชนิดทีส่ ามารถให้นำ้ ยางได้ และเมือ่
ต้นปีที่ผ่านมา ผมได้ทุนของยูโรเปียนฟันดิ้ง ไปทำงาน
วิจัยที่ประเทศอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด และ
เคมบริดจ์ ก็ได้มีโอกาสไปหาข้อมูล และติดต่อกับเพื่อนๆ
นักวิจัยและอาจารย์นักวิจัยของประเทศเยอรมันและ
ประเทศต่างๆ วันนีก้ ถ็ อื โอกาสมาแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ครับ คือว่ามีข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออก ทำให้ทาง
ภาคเอกชนมีความกังวลใจว่า ตัว Dandelion มันจะมา
เป็นคู่แข่งของยางพาราเราได้หรือไม่ รวมทั้งมีบริษัท
เอกชนผลิตยางรถยนต์ สามารถผลิตยางต้นแบบออกมา
บอกว่าสามารถผลิตได้แล้ว น้ำยาง Dandelion ซึ่งเขา
บอกว่ามีคุณสมบัติใกล้เคียงกับล้อยางที่ผลิตมาจากยาง
พาราของเรานะครับ วันนี้ผมก็เลยมานำเสนอและแลก
เปลีย่ นประสบการณ์ครับ ถามว่าทำไมยุโรปจึงต้องทำการ
วิจัย เพื่อจะนำมาแทนที่ยางพารา มีคนทำการสำรวจ
มาแล้วนะครับว่า ปัจจุบันตัวอุปทานของยางพารามี
ปริมาณเยอะ เมื่อเยอะๆ ขึ้นก็จะมีกลไกบางอย่างทำให้
ตัวอุปทานลดลง ในขณะที่ตัวอุปสงค์มีปริมาณที่คงที่
หรือไม่ก็เพิ่มขึ้น คือมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นั้นเอง
นะครับ นี่คือที่มาว่าทำไมบริษัทผลิตยางใหญ่ๆ ไม่ว่าจะ

เป็น BridgeStone ของญี่ปุ่น Good Year ของอเมริกา
และ Michilin ของฝรั่งเศส บริษัทยักษ์ใหญ่ 3 อันดับของ
โลก ถึงต้องการที่จะหาวัตถุดิบเข้ามาทดแทน
เรามาดูตัว Dandelion นะครับ ชื่อเดิมคือ Russian Dandelion มีตน้ กำเนิดมาจากประเทศคาซัคสถาน
ซึ่งเดิมเป็นเขตปกครองของประเทศรัสเซีย เป็นวัชพืช
ที่ขึ้นอยู่ในยุโรป คล้ายๆ กับดอกหญ้าในบ้านเรา เป็นต้น
เล็กๆ ดอกสีเหลือง และในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ก็จะพบเห็น
มีกระจายไปทั่วพื้นที่ จึงเรียกว่าวัชพืช แต่ว่าในปัจจุบันผู้
ประกอบการได้ น ำเอาวั ช พื ช นี้ ม าใช้ จึ ง เรี ย กใหม่ ว่ า
พืชล้มลุกนะครับ เพื่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ตัว Dandelion นี้จะมีความทนต่อสภาพอากาศสูง แม้ว่าจะแห้ง
แล้งก็ยังอยู่ได้ แต่ถ้าอากาศร้อนมากๆ หรือหนาวมากๆ
ก็จะไม่เจอนะครับ สำหรับส่วนของ Dandelion ที่จะนำ
มาทำน้ำยางได้กค็ อื ส่วนรากนะครับ ซึง่ จะมีนำ้ ยางอยูเ่ พียง
20% ของต้น โดยกระบวนการสกัดน้ำยางคือ นำรากมา
ล้างด้วยน้ำร้อน เพือ่ สกัดสิง่ เจือปนต่างๆ ออกไป หลังจาก
นัน้ ก็นำรากทีแ่ ห้งแล้วมาบด เพือ่ กระเทาะเปลือกออกไป
และนำมาผ่านกระบวนการที่สาม คือการแยกส่วนรากที่
เป็นยางกับส่วนที่ไม่ใช่ยางออกจากกัน จากนั้นนำไปผ่าน
กระบวนการที่สี่ เพื่อแยกเอาตัวสกิมที่เป็นยางออกมา
แล้วนำมาทำเป็นแผ่น ซึ่งจะผ่านกระบวนการอย่างน้อย
องค์ความรู้จาก
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ห้ากระบวนการด้วยกัน ที่จะสกัดยางโพลีโพรพิลีน ที่มี
คุณสมบัตแิ บบเดียวกับยางพาราของเรา ออกมาจากราก
ของ Dandelion ต้นนี้นะครับ ดังนั้นกระบวนการผลิต
และกระบวนการจัดเตรียมวัตถุดบิ ต่างๆ ก็จะแตกต่างจาก
ยางพาราของเราโดยสิ้นเชิง นี่คือประเด็นแรก นอกจาก
ยางทีจ่ ะสกัดได้จากส่วนรากแล้ว Dandelion ยังสามารถ
นำส่วนอื่นมาสกัดเป็นยารักษาโรคตับ แล้วก็ยาที่มีฤทธิ์
ต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยครับ
คราวนีถ้ า้ เรามาดูดา้ นงานวิจยั ของฝ่ายผูป้ ระกอบ
การที่ เ ป็ น ยั ก ษ์ ใ หญ่ น ะครั บ โดยพวกยางพารานี้
อุตสาหกรรมยางล้อจะเป็นฝ่ายทีน่ ำไปใช้ในปริมาณเยอะ
ที่สุดถึง 60-70% ครับ เพราะฉะนั้นบริษัทเหล่านี้จึง
พยายามหาวัตถุดิบมาทดแทน สำหรับตอนนี้ที่เขากำลัง
ทำการวิจัยกันอยู่นะครับ คือการที่จะทำให้ต้น Dandelion มีความสูงเพิ่มขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บเกี่ยวครับ
เพราะว่าต่างประเทศเขาถนัดที่จะใช้เครื่องจักรในการ
เก็บเกีย่ ว เพือ่ นำรากไปผลิตเป็นน้ำยางออกมา นอกจากนี้
เขาก็กำลังพัฒนาสายพันธ์ Dandelion ให้สามารถผลิต
น้ำยางออกมาได้มากขึน้ อยูท่ ปี่ ระมาณ 500 ก.ก./ เฮกต้า
ซึ่ง 1 เฮกต้าเท่ากับ 6 ไร่ 1 งาน โดยต่อไปเขากำลังจะ
พัฒนาให้เพิ่มเป็น 1,000 ก.ก./ เฮกต้า โดยมีโครงการที่
จะไปซือ้ ทีใ่ นระเทศออสเตรีย ซึง่ ทีด่ นิ ทีน่ นั่ จะราคาถูกกว่า
ทีด่ นิ ส่วนอืน่ ๆ ในยุโรปครับ จากงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย
โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ร่วมกับบริษัท BridgeStone เมื่อ
ปี 2007 ได้บอกว่าตัว Dandelion สามารถให้นำ้ ยางได้ครับ

ถัดมาในปี 2008 บริษัท BridgeStone ก็ได้มาร่วมทำ
การวิจยั เรือ่ ง Dandelion ร่วมกับนักวิจยั จาก 7 ประเทศ
ของทางยุ โรปและอเมริ ก าครั บ สำหรั บ งานวิ จั ย ของ
BridgeStone ตอนนี้ยังไม่ได้ต้นแบบออกมา แต่บริษัท
ที่ ผ ลิ ต ต้ น แบบออกมาเป็ น บริ ษั ท แรก คื อ บริ ษั ท
คอนติเนนทอล เป็นบริษัทของประเทศเยอรมัน อย่างที่
บอกว่ามีการไปปลูกที่ออสเตรีย แต่นักวิจัยที่ทำการวิจัย
อยูค่ อื นักวิจยั สัญชาติเยอรมัน ซึง่ ต้องการเพิม่ ปริมาณยาง
ที่ได้ให้มากขึ้นนะครับ บริษัทยางล้อของเยอรมันนี้เอง
นะครับก็ตอ้ งการพัฒนาน้ำยางธรรมชาติจาก Dandelion
ให้เทียบเท่ากับน้ำยางธรรมชาติจากยางพาราครับ ซึง่ ต้น
แบบที่ออกมานั้นมีต้นแบบใกล้เคียงกัน โดยไม่ได้ให้
รายละเอียดมากนัก
คราวนี้ผมก็ได้ลองเปรียบเทียบในแง่ของผลผลิต
น้ำยางธรรมชาติทไี่ ด้จาก Dandelion กับน้ำยางธรรมชาติ
ที่ได้จากต้นยางพาราของเรา สำหรับในเรื่องโรคต่างๆ
นะครับ ยางพาราของเราก็จะเจอเรื่องของโรคใบยาง แต่
Dandelion นั้นจะมีใบขนาดเล็ก ส่วนใหญ่เมล็ดจะโดน
สัตว์กิน หรือทำลายไปเยอะครับ ถ้าเราสรุปเรื่องของ
ผลผลิต พบว่า ต้น Dandelion จะให้นำ้ ยาง 1,000 ก.ก./
เฮกต้า/ปี ขณะที่ยางพาราสามารถให้น้ำยางได้มากกว่า
Dandelion นะครับ เมื่อเปรียบเทียบในเรื่องของความ
ทนทานต่อดินฟ้าอากาศ อุณหภูมิหรือความชื้นต่างๆ
สามารถสรุปได้ว่า ต้น Dandelion สามารถปลูกได้ใน
บริเวณทีม่ อี ากาศเย็นและแห้ง ในเขตยุโรป แล้วก็อเมริกา

“สำหรับส่วนของ Dandelion ที่จะนำมาทำน้ำยางได้ก็คือส่วนราก
นะครับ ซึง่ จะมีนำ้ ยางอยูเ่ พียง 20% ของต้น โดยกระบวนการสกัดน้ำยาง
คือ นำรากมาล้างด้วยน้ำร้อน เพือ่ สกัดสิง่ เจือปนต่างๆ ออกไป หลังจากนัน้
ก็ นำรากที่แห้งแล้วมาบด เพื่ อ กระเทาะเปลื อ กออกไป และนำมาผ่ า น
กระบวนการทีส่ าม คือการแยกส่วนรากทีเ่ ป็นยางกับส่วนทีไ่ ม่ใช่ยางออก
จากกัน จากนั้นนำไปผ่านกระบวนการที่สี่ เพื่อแยกเอาตัวสกิมที่เป็นยาง
ออกมา แล้ ว นำมาทำเป็ น แผ่ น ซึ่ ง จะผ่ า นกระบวนการอย่ า งน้ อ ยห้ า
กระบวนการด้วยกัน ที่จะสกัดยางโพลีโพรพิลีนที่มีคุณสมบัติแบบเดียว
กับยางพาราของเรา ออกมาจากรากของ Dandelion ”
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เหนือ ส่วนยางพาราก็อยู่ในเขตร้อนชื้น เมื่อพิจารณาใน
เรื่องของพื้นที่ในการเพาะปลูก ต้นDandelion จะใช้
ต้นทุนสูง เพราะถ้าไปปลูกในยุโรปหรืออเมริกาเหนือ
เขาก็จะมีข้อจำกัดเพราะราคาที่ดินค่อนข้างสูงกว่าที่ดิน
ในประเทศเอเชียหรือเขตร้อนชื้น แล้วก็จะเป็นเรื่องของ
กฎหมายการควบคุมการใช้พื้นที่ของอเมริกาเหนือหรือ
ยุโรปด้วยครับ ที่กล่าวมาคือในภาคการเกษตรนะครับ
ที นี้ เรามาดู ใ นภาคของอุ ต สาหกรรมกั น บ้ า ง ปั จ จุ บั น
ผลผลิตที่ได้จาก Dandelion ก็ยังมีปริมาณที่น้อยเมื่อ
เทียบกับยางพารา ตัวอย่างเช่น ยางต้นแบบทีอ่ ตุ สาหกรรม
จะนำ Dandelion ไปใช้งานก็จะต้องเพิ่มกระบวนการ
เข้าไปอีกถึง 5 ขั้นตอน แต่ยางพาราไม่ต้องเปลี่ยนแปลง
กระบวนการ
ในเรือ่ งของค่าใช้จา่ ยครับ จะเป็นค่าใช้จา่ ยในการ
ขนส่งตัววัตถุดิบไปยังโรงงานผลิตยางล้อ ซึ่งปัจจุบัน
โรงงานผลิตยางล้อรถยนต์ อยูใ่ นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และก็ อ ยู่ ใ นประเทศไทยเกื อ บหมดแล้ ว นะครั บ คื อ
ยักษ์ใหญ่ 3 บริษัท อยู่ในประเทศไทยหมดแล้ว ดังนั้น
ถ้าเขาจะนำ Dandelion มาใช้จริงๆ ก็จะต้องไปสร้าง
โรงงานผลิตที่ยุโรปนะครับ โดยปัจจุบันโรงงานที่มีอยู่ใน
ยุโรปจะเป็นโรงงานสำหรับวิจัย ฐานการผลิตทั้งหมดอยู่
ที่เอเชียหมดแล้วครับ ก็เหมือนกับเขาต้องกลับไปเริ่มตั้ง

โรงงานใหม่ในยุโรป ซึง่ เขาคงไม่ทำแล้วนะครับ ทีม่ โี รงงาน
อยู่นะครับก็จะเป็นแถวบ้านเรา จีน แล้วก็บราซิลครับ
ซึ่งปัจจุบันก็ใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออก
ยางล้อออกไปขายทัว่ โลก ทุกวันนีก้ ลไกของอุตสาหกรรม
ยางล้อจะเป็นแบบนีอ้ ยู่ เพราะฉะนัน้ ยังไงแล้วค่าใช้จา่ ยก็
จะแพงหากจะนำ Dandelion มาใช้ ไม่ว่าจะกลับไปตั้ง
โรงงานใหม่ที่ยุโรป หรือส่ง Dandelion มายังบ้านเรา
และประเด็นสุดท้ายครับ คือเรื่องของคุณภาพนะครับ
คือตัวน้ำยางธรรมชาติจาก Dandelion จะมีความบริสทุ ธิ์
ประมาณ 95% นะครับ อีก 5% ก็จะมาจากโปรตีน ไขมัน
เกลือแร่ต่างๆ ซึ่งมาจากปุ๋ยและแร่ธาตุที่มาจากดินครับ
เช่นเดียวกันครับยางพาราของเราก็ไม่ได้บริสุทธ์ 100%
ก็อยู่ที่ประมาณ 95-96% เหมือนกันครับ ที่เหลือก็คือ
สารประกอบทีไ่ ม่ใช่ยางเหมือนกันครับ ดังนัน้ สารประกอบ
เหล่านี้ก็จะแตกต่างกัน ในน้ำยางจาก Dandelion และ
น้ำยางจากยางพารา เนื่องจากปุ๋ย แล้วก็สภาพดินของ
ทางยุโรปกับบ้านเรานะครับ เพราะฉะนั้น อันนี้ก็เป็นข้อ
สรุ ป ที่ ผ มฝากไว้ น ะครั บ ว่ า จริ ง ๆ แล้ ว Dandelion
สามารถจะมาแทนที่ยางพาราได้หรือไม่ หรือเป็นเพียง
แค่การโฆษณาทางเลือกสำหรับวัตถุดิบนะครับ ขอบคุณ
มากครับ
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วิจัยมุ่งเป้าด้านยางพารา:
ช่วยเพิ่มมูลค่า
และแก้ปัญหาราคายางได้อย่างไร
วิทยากร :

ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์

ผู้ประสานงานชุดโครงการยางพารา สำนักงานสนับสนุนกองทุนการวิจัย
ผศ.ดร.กฤษฎา สุชีวะ

รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

คุณปรีเปรม ทัศนกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านยางพารา สำนักงานสนับสนุนกองทุนการวิจัย

คุณอัฐ อุตสาหกิจอำนวย

รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผู้ดำเนินการอภิปราย :
อ.วราภรณ์ ขจรไชยกูล

ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยยาง สำนักงานสนับสนุนกองทุนการวิจัย
พิธีกร :
ในช่วงต่อไป จะเป็นการเสวนาในหัวข้อเรื่อง การวิจัยมุ่งเป้าด้านยางพาราช่วย
เพิม่ มูลค่าและแก้ปญ
ั หาราคายางได้อย่างไรค่ะ ในการเสวนาได้รบั เกียรติจาก อ.วราภรณ์
ขจรไชยกูล เป็นผูด้ ำเนินการอภิปรายค่ะ อ.วราภรณ์ ท่านเคยดำรงตำแหน่งผูอ้ ำนวยการ
ส่วนอุตสหกรรมยาง สถาบันวิจยั ยาง กรมวิชาการเกษตร และท่านยังเคยดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการวิจัยแห่งชาติ ด้านยางพารา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ค่ะ ผู้ร่วมเสวนาท่านที่สอง คือคุณปรีเปรม ทัศนกุล ท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
ยางพารา เคยเป็นนักวิจยั ของสถาบันวิจยั ยาง กรมวิชาการเกษตร และเป็นผูท้ รงคุณวุฒิ
ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และปัจจุบันท่านเป็นดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษค่ะ ผู้ร่วมเสวนาท่านต่อไปคือ ดร.กฤษฎา สุชีวะ ท่านเป็นผู้มี
ประสบการณ์ดา้ นการวิจยั ยางธรรมชาติมาเกือบ 30 ปี และบริหารงานวิจยั ด้านโพลิเมอร์
ที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และท่านยังดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้า
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ ท่านที่สี่ ดร.วีรศักดิ์
สมิทธิพงศ์ ผูป้ ระสานงานชุดโครงการยางพารา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ค่ะ
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และท่านสุดท้ายนะคะ คุณอัฐ อุตสาหกิจอำนวย ค่ะ ท่าน
ในการบู ร ณาการงานวิ จั ย แบบมุ่ ง เป้ า ด้ า นยาง
ดำรงตำแหน่งรองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ พารานะคะ เริม่ ทีโ่ ครงการวิจยั แห่งชาติ : ยางพารา สังกัด
ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะ ขอกราบเรียน ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
เชิญวิทยากรทั้ง 5 ท่านค่ะ
(สกว.) เป็นหน่วยที่ได้รับมอบหมายจากเครือข่ายองค์กร
บริ ห ารงานวิ จั ย แห่ ง ชาติ (คอบช.) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
อ.วราภรณ์ ขจรไชยกูล :
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สำนักงาน
การอภิปรายในวันนีช้ ว่ งแรกจะพูดถึง วัตถุประสงค์ พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.),
ของการบูรณาการงานวิจัยแบบมุ่งเป้าด้านยางพารา, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.), สถาบันวิจัย
แนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางอย่างยั่งยืน และมี ระบบสาธารณสุข (สวรส.), สำนักงานส่งเสริมนโยบาย
เสถียรภาพ และกรณีตัวอย่างผลงานวิจัยมุ่งเป้าด้านยาง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.),
พาราค่ะ
สำนักงานคณะการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) เอง ให้รบั ผิดชอบบริหาร
จัดการทุนวิจัยแบบมุ่งเป้าด้านยางพาราฯ ตั้งแต่ปี 2555
เป็นต้นมา โดยมีงบประมาณสนับสนุนการวิจยั เฉลีย่ ปีละ
ประมาณ 60 ล้านบาทนะคะ
ทีนี้มาดูแนวคิดการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาราคา
ยางอย่างยัง่ ยืนและมีเสถียรภาพ นัน่ คือการเพิม่ การใช้ยาง
พาราภายในประเทศ, ลดการส่งออกยางพาราในรูปวัตถุ
ดิบ, เพิ่มการส่งออกในรูปของผลิตภัณฑ์ และสุดท้ายที่
สำคัญทีส่ ดุ คือทางภาครัฐควรจะนำร่องใช้ผลิตภัณฑ์ทที่ ำ
จากยางพารา ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตอยู่แล้ว
หรือจะเป็นนวัตกรรมที่ผลิตจากผลงานวิจัยก็ตาม นอก
จากนี้แล้ว ภาครัฐยังต้องเป็นส่วนสำคัญในการเผยแพร่
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“แนวคิดการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาราคายางอย่างยั่งยืน และมี
เสถียรภาพ นัน
่ คือการเพิม่ การใช้ยางพาราภายในประเทศ, ลดการส่งออก
ยางพาราในรูปวัตถุดบ
ิ , เพิม่ การส่งออกในรูปของผลิตภัณฑ์ และสุดท้าย
ที่สำคัญที่สุดคือ ทางภาครัฐควรจะนำร่องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยาง
พารา ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตอยู่แล้ว หรือจะเป็นนวัตกรรม
ที่ผลิตจากผลงานวิจัยก็ตาม นอกจากนี้แล้ว ภาครัฐยังต้องเป็นส่วน
สำคัญในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ เพือ่ การส่งออก
อีกด้วย ซึ่งเหล่านี้จะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาราคายางพาราผันผวน
ได้”
และประชาสัมพันธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์เพือ่ การส่งออกอีกด้วย
ซึ่งเหล่านี้จะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาราคายางพารา
ผันผวนได้ เนื่องจากยางราคาพาราของเราตอนนี้มีความ
ผันผวนมาก เมื่อเทียบกับยางสังเคราะห์ที่ราคาค่อนข้าง
นิ่ง ซึ่งผู้ใช้ยางเองก็อยากได้ยางธรรมชาติที่ราคามันนิ่ง
และมีความเสถียรค่ะ
สำหรับในเรือ่ ง คอบช. โดย สกว. ก็ได้พยายามทีจ่ ะ
เพิ่มมูลค่าและเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ
โดยการพยายามผลักดันผลงานวิจัยด้านยางพาราสู่การ
ใช้ประโยชน์ เพื่อให้ผลงานวิจัยเหล่านั้นในส่วนที่เป็นผล
งานวิจยั เดิม ก็จะเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิต อาจจะเป็น
การลดต้นทุนเพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันในท้อง
ตลาดยิ่งขึ้น หรือถ้าเป็นวัตกรรมใหม่ๆ ก็จะพยายามผลัก
ดันออกไปสูก่ ารใช้ประโยชน์จริง แล้วผลงานวิจยั ทัง้ หลาย
ทัง้ ปวงน จี้ ะมีคณ
ุ ค่าและเข้าสูเ่ ชิงพาณิชย์ได้เราก็ตอ้ งร่วม
กับภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะ โดยสรุปแล้ว
ที่ผ่านมาทั้งหมด ผลงานวิจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่ สกว.
ได้ดำเนินการมาก่อนหน้าที่จะมีการบูรณาการงานวิจัย
แบบมุ่งเป้านี้ เรามีผลงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์
มากมาย อย่างที่ สกว. ได้กล่าวไว้ในเกือบทุกเวทีว่า งาน
วิจัยไม่ใช่ว่าเมื่อไรจะใช้แล้วจึงค่อยวิจัย งานวิจัยต้องการ
เวลา เพราะฉะนั้นผลงานวิจัยที่ สกว. ทำมาก่อนหน้าที่
จะมีระบบบูรณาการงานวิจยั แบบมุง่ เป้า ในปี 2555 สกว.
ทำมาแล้วสิบปี เริ่มทำมาตั้งแต่ปี 2545 เพราะฉะนั้นจึงมี
ผลงานวิจัยมากมายที่พอจะประมวลเอามาช่วยเสนอต่อ
ภาครัฐ ในการที่จะเป็นการช่วยขับเคลื่อนการเพิ่มการใช้
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ยางและเพิ่มมูลค่านะคะ เราก็ได้นำเสนอรายการให้ภาค
รัฐพิจารณานำเสนอมาหลายรัฐบาลมากแล้ว จะกระทั่ง
มาถึงวาระรัฐบาลปัจจุบนั ก็คดิ ว่าน่าจะเป็นผล และสำหรับ
งานที่ สกว. ได้กำลังนำเสนออยู่ ณ ขณะนี้ ก็เป็นงานวิจัย
ที่ผ่านมาแล้ว 5-6 ปี ซึ่งนั่นไม่ได้หมายความว่าแต่ละงาน
วิจัยนั้นพอทำวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะได้ผล เพราะฉะนั้นงาน
วิจัยที่จะผลักดันได้ก็จะต้องเป็นงานวิจัยที่มีการตั้งรับอยู่
ตลอดเวลา
อยากจะเรียนให้ทราบว่า การรักษาเสถียรภาพ
ราคายางพาราเป็นมาตรการที่สำคัญนะคะ ได้แก่ จุดมุ่ง
หมายของการสนับสนุนทุนวิจยั แบบมุง่ เป้าด้านยางพารา
นี้ เราต้องเน้นผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ให้ได้ อีกอย่าง
หนึ่งคือ เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลพลอยได้จากยางพารา นั่น
คือลักษณะของสร้างผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ยังไม่เคย
ใช้มาก่อน ซึ่งตรงนี้นั้นต้องการความช่วยเหลือจากภาค
รัฐที่จะเข้ามาส่งเสริมแล้วนำนวัตกรรมใหม่ๆ ไปลองใช้
ก่อน เพื่อเป็นแนวทางแก้คนอื่นๆ เนื่องจากคนไทยไม่มี
ความเชื่อมั่นในนักวิจัยไทย เหมือนกับพอเห็น Made in
Thailand แต่ละคนก็เมินหน้าหนี และข้อสุดท้ายคือ เพือ่
เพิ่มปริมาณการใช้ยางพารา และผลพลอยได้จากยาง
พารา สำหรับผลงานนวัตกรรมและผลงานที่จะทำการ
เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตเหล่านี้ จะเป็นตัวหนึง่ ทีจ่ ะช่วย
ขับเคลื่อนเรื่องของการเพิ่มปริมาณการใช้ยาง เช่นสินค้า
จากงานวิ จั ย ที่ ใช้ ย างปริ ม าณมากนะคะ และถ้ า เป็ น
นวัตกรรมใหม่ๆ แต่อาจจะมีมูลค่าของผลิตภัณฑ์สูงแต่
ว่าปริมาณการใช้ยางต่ำ นั่นก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง แต่
ว่าต้องใช้กลไกการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างมากนะคะ

ต่อไปก็จะเป็นกรณีตัวอย่างของงานวิจัยที่จะเป็น
ตัวเสริมในเรื่องของการขับเคลื่อนการใช้ยางพาราค่ะ
อันหนึ่งก็คือ งานวิจัยเรื่องของยางล้อตันประหยัดพลัง
งาน ซึ่งเป็นยางที่ใช้ยางธรรมชาติปริมาณมากเลยค่ะ
สำหรับยางล้อที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นั้น ไม่ได้มีแต่ยาง
ธรรมชาตินะคะ จะมียางสังเคราะห์อยู่ด้วย ซึ่งวันนี้ผู้ร่วม
เสวนาของเราก็มีผู้เชียวชาญอยู่ด้วยนะคะ สักครู่คงจะได้
พูดถึงกัน ซึง่ งานวิจยั ดังกล่าวก็จะบอกเราได้วา่ ยางล้อตัน
นีใ้ ช้ปริมาณยางธรรมชาติคอ่ นข้างมาก เพราะฉะนัน้ เราก็
มีการมุ่งพัฒนางานวิจัยยางล้อตันนี้ เพื่อเพิ่มปริมาณการ
ใช้ยางของเรานะคะ งานอีกชิน้ หนึง่ อันนีป้ ริมาณการใช้ยาง
อาจจะไม่มาก แต่กจ็ ะเพิม่ มูลค่าของยาง คืองานวิจยั เรือ่ ง
การทำให้ยางพารามีกลิ่นหอมยาวนาน ซึ่งสำหรับคนใต้
เรานั้น กลิ่นยางพาราคือกลิ่นเงินคงมีกลิ่นหอมนะคะ แต่
ยางพาราของเรานี้สำหรับบางคนก็จะแพ้กลิ่นยางนะคะ
เพราะว่ า มี ก ลิ่ น แรงมาก ทำให้ มี ง านวิ จั ย ชิ้ น นี้ ขึ้ น มา
เพราฉะนั้นงานวิจัยชิ้นนี้ก็จะเสริมในเรื่องของการเพิ่ม
มูลค่าของยาง และนี่ก็เป็นงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จ
และกำลังจะขยายผลทีจ่ ะใช้ทำให้นำ้ ยางมีกลิน่ หอม และ
ยังคงส่งกลิ่นหอมอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปไปแล้ว ไม่ว่า
จะเป็นแผ่นยางรองในรองเท้า ถุงมือแม่บ้าน และที่นอน
นะคะ จะมีกลิน่ หอม และอีกอันหนึง่ ก็คอื งานวิจยั ทีเ่ กีย่ ว
กับกลุ่มเกษตรกรค่ะ เป็นงานวิจัยระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
จากน้ ำ เสี ย สหกรณ์ ผ ลิ ต ยางแผ่ น รมควั น ก็ จ ะเพิ่ ม

“จะเห็นว่าหลายๆ เรื่องที่เรากำลัง
คุยกันตอนนี้ ส่วนใหญ่แล้วเป็นงานที่
ภาครัฐควรจะนำร่องเอาไปใช้เพื่อเป็น
ตัวอย่าง เพื่อทำให้เกิดการเพิ่มปริมาณ
การใช้ ย าง หรื อ เพื่ อ จะให้ เ กิ ด การใช้
นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย ซึ่ง
ในส่ ว นนี้ ก็ เ ป็ น การมาบอกว่ า แม้ เ พี ย ง
เวลาแค่ 3 ปีนี้ งานวิจัยจะสามารถเข้ามา
ช่วยอะไรได้บ้าง สำหรับขับเคลื่อนให้
ราคายางพารามีความนิ่ง และมี ค วาม
เสถียรมากยิ่งขึ้นค่ะ”

ประสิทธิภาพในการผลิตยางแผ่นของเกษตรกร โดยนำ
น้ำเสียมาใช้เป็นก๊าชชีวภาพใช้ในโรงงาน เพื่อช่วยลดต้น
ทุนของการผลิตยางแผ่นได้
สำหรับงานวิจัยแบบมุ่งเป้าฯ นี้ จำเป็นมากที่จะ
ต้องทำออกมาให้ได้ตามการมาตรฐาน เพราะว่าต่อไปใน
อนาคตเรื่องของการมาตรฐานนี้จะมีความสำคัญมากใน
เรื่ อ งของการแข่ ง ขั น ในท้ อ งตลาด ก็ ท ำให้ เ กิ ด บั น ทึ ก
ความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วช. สกว. สมอ. และสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตัวอย่างผลสำเร็จงานวิจยั
ด้านการมาตรฐานได้แก่ งานวิจัยกระบวนการตรวจสอบ
ยางครัมป์วัลคาไนซ์ได้เสนอผ่านเป็น Technical Specification ในระดับ ISO แล้ว และมาตรฐานยางรองรางรถไฟ
ยางถอนขนไก่ ยางล้อตันสำหรับรถ Forklift เหล่านี้ก็ได้
เสนอเป็มาตรฐานของ มอก. และบางเรื่องก็กำลังอยู่ใน
ขั้นตอนที่จะเสนอเป็นมาตรฐานของอาเซียนต่อไปด้วย
นะคะ งานวิจัยด้านการมาตรฐานที่อยู่ระหว่างดำเนิน
การอยูก่ ไ็ ด้แก่ งานวิจยั ถุงมือทีใ่ ช้ในงานบ้าน ทีก่ ำลังเสนอ
เป็นมาตรฐานสากล มาตรฐานของเส้นด้ายยาง ไม่ว่าจะ
เป็นวิธีการตรวจสอบหรือข้อกำหนดของเส้นด้ายยาง
ก็กำลังจะเสนอเป็นมาตรฐานสากล ซึ่งอันนี้จะนำเรียน
เลยนะคะว่า ประเทศไทยเป็นผู้ที่ใช้น้ำยางข้นผลิตเส้น
ด้ายยางมากที่สุดของโลก เพราะฉะนั้นเราก็ได้ถือโอกาส
ทีเ่ ราเป็นผูผ้ ลิตรายใหญ่ของโลก เราก็พยายามทีจ่ ะกำหนด
มาตรฐานขึ้นมาเอง เพื่อเป็นมาตรฐานสากลในอนาคต
สำหรับอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เรื่องของมาตรฐานยางแท่ง ซึ่ง
ตอนนี้ยางแท่งมีออกใหม่แล้ว เป็นยางแท่งเกรดพิเศษ
ประเทศไทยก็กำลังเสนอวิธีการที่จะตรวจสอบยางแท่ง
เกรดพิเศษนี้เป็นมาตรฐานระดับสากลอีกเช่นกัน
กรณีตัวอย่างของงานวิจัยมุ่งเป้าฯ อีกอย่างหนึ่ง
ก็จะเป็นเรื่องของงานเชิงวิศวกรรมนะค่ะ ก็จะมีนักวิจัย
ทางด้านโยธา จะใช้น้ำยางเพื่อไปผสมเป็น Para-Motar
ใช้สำหรับซ้อมรอยร้าว รอยแตก และซ้อมบ่อกักเก็บน้ำ
ผลงานนี้ควรขยายผลและเชื่อมต่อกับผลงานวิจัยน้ำยาง
เคลือบบ่อกักเก็บน้ำ แล้วส่งต่อให้กบั กรมชลประทาน จะ
เห็นว่าหลายๆ เรื่องที่เรากำลังคุยกันตอนนี้ส่วนใหญ่แล้ว
เป็นงานทีภ่ าครัฐควรจะนำร่องเอาไปใช้ เพือ่ เป็นตัวอย่าง
เพือ่ ทำให้เกิดการเพิม่ ปริมาณการใช้ยาง หรือเพือ่ จะให้เกิด
การใช้นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย ซึ่งในส่วนนี้ก็
องค์ความรู้จาก
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เป็นการมาบอกว่าแม้เพียงเวลาแค่ 3 ปีนี้ งานวิจัยจะ
สามารถเข้ามาช่วยอะไรได้บ้าง สำหรับขับเคลื่อนให้
ราคายางพารามีความนิ่งและมีความเสถียรมากยิ่งขึ้นค่ะ
ในช่วงต่อไปขอเรียนเชิญท่าน ผศ.ดร.กฤษฎา
สุชวี ะ เป็นลำดับถัดไปนะคะ เพือ่ ทีจ่ ะฟังแนวคิดของท่าน
เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาราคายางด้วยการวิจัยมุ่ง
เป้านี้ค่ะ เรียนเชิญค่ะ

ผศ.ดร.กฤษฎา สุชีวะ :
ขอบคุณ อ.วราภรณ์ ครับ เรียนท่านผูเ้ ข้าร่วมเสวนา
ทุกท่าน สำหรับโจทย์ทไี่ ด้รบั คือ วิจยั มุง่ เป้าด้านยางพารา
ช่วยเพิ่มมูลค่าและแก้ปัญหาราคายางได้อย่างไร วันนี้ผม
ก็จะขอพูดในมุมมองของนักวิจัย ซึ่งผมทำการวิจัยในทุน
สกว. โครงการมุ่งเป้านี้นะครับ เป็นงานวิจัยที่ทำโดยทีม
ของมหาวิทยาลัยมหิดล กับ MTEC ครับ ก็อยากจะมาเล่า
ให้ฟังว่างานที่ทำไปจะสามารถตอบคำถามนี้ได้หรือไม่
โดยคำตอบแรกเลยคือว่างานวิจัยของเราน่าจะสามารถ
ตอบโจทย์ขอ้ นีไ้ ด้ครับ อย่างที่ อ.วราภรณ์ ได้เรียนไปแล้วว่า
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยมุ่งเป้าก็คือ โฟกัสเฉพาะเรื่อง
เพื่อจะมุ่งให้สามารถเอางานวิจัยไปใช้ได้ ถ้าใช้ได้จริงมัน
ก็จะเกิดประโยชน์นะครับ ประการแรกเลยก็คือว่า ช่วย
สร้างให้ยางพารามีมูลค่าเพิ่มขึ้น ทุกท่านก็พูดกันมานาน
แล้วว่าประเทศไทยเราส่งออกยางพาราเป็นวัตถุดิบ 8586% นำมาใช้งานน้อยมาก เพราะฉะนัน้ ถึงราคายางไม่ตก
ก็ตาม โจทย์ที่สำคัญกว่าการแก้ปัญหาราคายางตกก็คือ
ทำยังไงจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
อย่างที่ทราบกัน เราใช้ยางแค่ 14% หรือว่า 5 แสนตัน
แต่สามารถสร้างมูลค่าเข้ามาได้เท่าๆ กับการส่งออกยาง
เกือบ 3 ล้านกว่าตันนะครับ เพราะฉะนั้นมันชัดเจนว่า
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จริงๆ แล้ว ควรจะมามุ่งวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่า
ไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับราคายาง จริงๆ แล้วว่า
การแก้ไขนี้ก็อาจจะได้ผลระดับหนึ่ง เนื่องจากงานวิจัย
นะครับ อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้เราก็ต้องช่วยๆ กัน ผมก็
เลยคิดว่าการวิจัยทำผลิตภัณฑ์ก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาได้
ในแง่ที่ว่า เราไม่สามารถจะคำนวณราคายางวัตถุดิบได้
หรือคำนวณได้ยาก เนื่องจากความต้องการผู้ใช้เป็นคน
กำหนด แต่ถ้าเราทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเราก็จะสามารถ
เป็นผู้กำหนดราคาได้เอง ถ้าราคาสูงเกินไปแน่นอนก็ไม่มี
ใครซื้อ แค่คิดว่าสามารถควบคุมมูลค่าได้ดีกว่า ดังนั้นผม
จึงคิดว่าตอนนี้ที่รัฐบาลพยายามจะเอายางในสต๊อกออก
มาใช้ ท ำผลิ ต ภั ณ ฑ์ นี้ ก็ จ ะช่ ว ยแก้ ปั ญ หาได้ ในแง่ ที่ ว่ า
สามารถจะขายผลิตภัณฑ์ได้ง่ายกว่าขายยางดิบนะครับ
นี่คือการตอบโจทย์ที่ถามนะครับ
ต่อไปนี้ผมก็อยากจะเล่าให้ฟังถึงงานวิจัยมุ่งเป้าที่
ได้ทำไปนะครับ สำหรับงานวิจัยที่ทางทีมงานของเราได้
ทำไป คืองานวิจัยและพัฒนายางล้อรถ ซึ่งยางล้อรถนี้ใช้
ยางธรรมชาติในการผลิต 60% แล้วเมืองไทยเองก็มมี ลู ค่า
ส่งออกจากยางล้อรถสูงที่สุด เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องมี
การวิจยั เรือ่ งยางล้อรถ ขอเรียนให้ทราบว่าประเทศไทยมี
บริษัทคนไทยที่เราทำวิจัยด้วยประมาณ 7 บริษัท เพราะ
ฉะนั้นงานที่เรากำลังทำก็มุ่งที่จะไปช่วยบริษัทคนไทย ไม่
ได้ไปช่วยบริษัทต่างชาตินะครับ เราก็จะทำเป็นแผนงาน
วิจัย ที่ผ่านมาก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทาง
สกว. และ วช. แผนงานวิจัยนี้ทำโดยทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหิดลกับ MTEC ครับ แล้วก็ทสี่ ำคัญทีส่ ดุ เลยคือ

“แต่ถา้ เราทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว
เราก็จะสามารถเป็นผู้กำหนดราคาได้
เอง ถ้าราคาสูงเกินไปแน่นอนก็ไม่มี
ใครซื้ อ แค่ คิ ด ว่ า สามารถควบคุ ม
มู ล ค่ า ได้ ดี ก ว่ า ดั ง นั้ น ผมจึ ง คิ ด ว่ า
ตอนนี้ที่รัฐบาลพยายามจะเอายางใน
สต๊อกออกมาใช้ทำผลิตภัณฑ์นี้ ก็
จะช่วยแก้ปญ
ั หาได้ ในแง่ทวี่ า่ สามารถ
จะขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ ง่ า ยกว่ า ขาย
ยางดิบ”

“โจทย์ที่สำคัญกว่าการแก้ปัญหา
ราคายางตกก็คอื ทำยังไงจะสร้างมูลค่า
เพิม่ ให้มากทีส่ ด
ุ เท่าทีจ่ ะมากได้ อย่างที่
ทราบกัน เราใช้ยางแค่ 14% หรือว่า
5 แสนตัน แต่สามารถสร้างมูลค่าเข้า
มาได้เท่าๆ กับการส่งออกยางเกือบ
3 ล้านกว่าตันนะครับ เพราะฉะนั้นมัน
ชัดเจนว่าจริงๆ แล้ว ควรจะมามุ่งวิจัย
เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม มากกว่ า ไปแก้
ปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับราคายาง”
การที่เรามีบริษัทผลิตยางรถยนต์เข้ามาร่วมด้วย ถ้าไม่มี
บริษทั เหล่านีเ้ ข้ามาร่วมด้วย งานทีจ่ ะเอาไปใช้ได้จริงก็คง
จะเกิดขึ้นได้ยากครับ ผมอยากจะให้ดูข้อมูลยางล้อรถนี้
เป็ น สิ่ ง ที่ ค วรจะทำงานวิ จั ย มาก เพราะว่ า มั น ใช้ ย าง
ธรรมชาติมากทีส่ ดุ ครับ โดยข้อมูลแล้ว ถ้าเป็นยางล้อรถเก๋ง
นี้จะใช้ยางพาราประมาณ 2-3 ก.ก./เส้น ซึ่งก็อาจจะ
ผลักดันขึ้นไปได้อีก ยางล้อรถบรรทุกเล็ก ใช้ยางพารา
ประมาณ 3-5 ก.ก./เส้น ยางล้อรถบรรทุกขนาดใหญ่ก็
จะใช้ยางพารามากขึ้นที่ประมาณ 14 ก.ก./เส้น อันนี้ตัว
เลขไม่ได้แน่นอน เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสูตรของแต่ละ
บริษัทนะครับ แต่ว่าต้องการจะให้เห็นว่าล้อแต่ละเส้นใช้
กันระดับประมาณนี้ ที่น่าสนใจที่สุดก็คือยางล้อตัน ซึ่งใช้
ยางพาราเส้นหนึง่ ประมาณ 30-40 ก.ก. /เส้น แล้วแต่ขนาด
ซึ่งอันนี้น่าสนใจที่สุด เพราะใช้ยางพาราจำนวนมาก และ
ตลาดยางล้อตันนั้น การแข่งขันในท้องตลาดก็จะน้อย
กว่าพวกยางรถยนต์นั่งครับ อันนี้เป็นสิ่งที่เราพยายาม
ผลักดันนะครับ
อีกสาเหตุหนึง่ ทีเ่ รามาทำงานวิจยั เรือ่ งยางล้อรถนี้
นะครับ คือว่ายางล้อรถนี้ต่อไปจะมีกฎมาตรฐานออกมา
มากมายครับ เรือ่ งสำคัญคือในอนาคตทุกๆ อย่างจะมุง่ ไป
ที่เรื่องของการประหยัดพลังงาน เราจึงต้องพยายาม
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทปี่ ระหยัดพลังงาน ยางล้อรถก็เช่นเดียว
กัน มันจะมีมาตรฐานของประเทศต่างๆ นะครับ อย่าง
ตอนนีข้ องทางยุโรปก็ออกมาแล้วว่า ใครก็ตามทีจ่ ะส่งยาง
เข้าไปขายประเทศในยุโรปก็ต้องทำให้ได้มาตรฐานของ

EU มาควบคุม ว่ายางล้อรถจะต้องประหยัดพลังงานได้
เท่าไหร่นะครับ อีกสองเรือ่ งทีส่ ำคัญทีท่ กุ คนต้องให้ความ
สนใจก็คือ ยางล้อต่อไปจะมุ่งเน้นเรื่องของความปลอด
ภัย โดยจะมุ่งเน้นในเรื่องของการเพิ่มความสามารถใน
การยึดเกาะถนนที่เปียก อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเสียง ซึ่ง
เป็นผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและคน ทำให้ยางล้อทีผ่ ลิต
ได้ต้องให้เสียงต่ำขณะใช้งาน นี้คือโจทย์ 3 เรื่องที่ทางทีม
วิจยั ของเรากำลังทำนะครับ โดยวันนีผ้ มจะมาพูดถึงเรือ่ ง
ของการประหยัดพลังงานครับ อย่างที่เรียนไปแล้ว งาน
วิจัยพัฒนายางล้อรถก็จะเป็นแผนงานวิจัยที่สำคัญอัน
หนึง่ ที่ วช. ให้ความสำคัญนะครับ สำหรับงานทีท่ ำไปแล้ว
และเสร็จไปแล้วบางส่วนนั้นก็คือ งานวิจัยและพัฒนา
ยางล้อรถประหยัดพลังงาน โดยใช้งบประมาณปี 25552556 นะครับ ส่วนงานวิจัยที่กำลังดำเนินการนั้นได้แก่
งานวิจัยและพัฒนายางล้อรถที่ยึดเกาะถนนเปียกได้ดี
และมีเสียงต่ำ เป็นงานวิจัยต่อเนื่องจากปี 2557-2558
วันนี้จะถือโอกาสมาเล่าให้ฟังเรื่องของงานวิจัยที่
ผ่านไป เป็นตัวอย่างของงานวิจัยมุ่งเป้าที่คิดว่าประสบ
ความสำเร็จระดับหนึ่งนะครับ คือยางล้อรถประหยัด
พลังงานนะครับ ซึ่งเอกชนนั้นเป็นส่วนสำคัญมากที่จะ
ช่วยกำหนดความสำเร็จของเรา โครงการนี้เราทำร่วมกับ
บริษทั ป.สยามอุตสาหกรรมยาง โดยทำการพัฒนายางล้อ
รถบรรทุกเล็กเรเดียลประหยัดพลังงาน ยี่ห้อ Superstone ส่ ว นยางล้ อ ตั น นั้ น เราทำกั บ บริ ษั ท วี . เอส.
อุตสาหกรรมยาง สำหรับงานวิจัยมุ่งเป้าของ สกว. เรื่อง
พัฒนายางล้อรถประหยัดพลังงานนี้ วัตถุประสงค์ของ
เราก็คือ ต้องการจะสร้างความรู้ในการออกแบบยางล้อ
รถ ซึง่ ผูป้ ระกอบการไทยเองนัน้ ยังขาดความรูใ้ นส่วนตรงนี้
ผู้ประกอบการไทยของเรานั้น สามารถทำยางได้โดย
อาศัยประสบการณ์อาศัยข้อมูลที่ได้มา โดยที่ยังอาจ
จะไม่ เข้ า ใจ ลึ ก ซึ้ ง ว่ า ทำไมต้ อ งใช้ แ บบนั้ น นี่ คื อ สิ่ ง ที่
ผูป้ ระกอบการบอกเราว่า อยากจะให้ทมี วิจยั ทำการศึกษา
เพื่อจะสร้างความรู้ครับ เรื่องที่สองคือ เพื่อพัฒนายาง
คอมพาวล์สำหรับยางล้อประหยัดพลังงานและสุดท้ายก็
คือ เพื่อสามารถส่งมอบต้นแบบยางล้อประหยัดพลังงาน
สู่เชิงพาณิชย์ได้
ต่อไปเป็นเรื่องของแนวทางการดำเนินการ เรื่อง
องค์ความรู้จาก
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ของยางล้อรถประหยัดพลังงานนีน้ ะครับ ยางล้อรถทีว่ งิ่ ไป
นี้มันจะเกิดการสูญเสียพลังงานทำให้กินน้ำมันมากขึ้น
ซึ่งจะเกิดจากการเสียรูปของยางขณะใช้งาน เราจึงต้อง
ทำให้สามารถลดการสูญเสียรูปร่างเหล่านั้น เพื่อให้เกิด
การเคลื่อนไหวของโมเลกุลน้อยที่สุด เพื่อจะได้ประหยัด
พลังงาน นี้คือหลักการง่ายๆ ที่จะเรียนให้ทราบนะครับ
ในงานนี้เราก็จะศึกษาเรื่องการสูญเสียพลังงานเนื่องจาก
การเสียรูปจากส่วนต่างๆ ของยางล้อ ทัง้ ดอกยาง แก้มยาง
หรือว่าโพรงยาง แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นสาเหตุของการ
สูญเสียพลังงานก็คือ ยางล้อต้องมีการใส่ตัวเสริมแรง
เข้าไป ถ้าทำไม่ดีมันก็จะไปอยู่รวมตัวเป็นกระจุก เมื่อใช้
งานไปก็จะเกิดการแตกตัว ซึ่งการแตกตัวนี้จะทำให้เกิด
การสูญเสียพลังงาน เพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำให้สาร
เสริ ม แรงพวกนี้ ก ระจายตั ว ได้ ดี เ มื่ อ เติ ม ลงไป และ
สามารถยึดติดกับตัวยางได้ดีด้วย เราจะแบ่งทีมออกเป็น
5 โครงการย่อย คือ
1. การออกแบบยางล้อรถเชิงวิศวกรรมสำหรับ
ยางล้อประหยัดพลังงาน
2. การพัฒนายางคอมพาวล์สำหรับยางล้อรถ
ประหยัดพลังงาน
3. การสร้างความรู้พื้นฐานสนับสนุนการพัฒนา
ยางล้อประหยัดพลังงาน (การผสมยาง การติดของยาง
กับซิลิกาและเว้นลวดโลหะ)
4. การดัดแปรผิวซิลิกาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เสริมแรงล้อรถประหยัดพลังงาน
5. การผลิตและทดสอบยางล้อประหยัดพลังงาน
ต้นแบบ
ต่อไปขอนำเสนองานทางด้านการพัฒนายางล้อ
ตันประหยัดพลังงานครับ เพราะว่าได้ทำเสร็จไปแล้ว
สำหรับยางล้อตันในประเทศไทย มีการใช้ยางพารา เพื่อ
ผลิตประมาณ 13,000 ตัน/ปีโดยประมาณ มีโอกาสขยาย
ทางการตลาดในต่างประเทศอีกมาก เพราะฉะนัน้ การวิจยั
และพัฒนาด้านยางล้อตันจึงเป็นแนวทางการสร้างมูลค่า
เพิ่ ม จากยางธรรมชาติ ไ ด้ ม ากตามความต้ อ งการของ
ประเทศไทย และสำหรับผลการดำเนินงานของการวิจัย
และพัฒนายางล้อตันประหยัดพลังงานนี้นั้น คือ ยางล้อ
ตันที่พัฒนาขึ้นมีค่าสัมประสิทธิ์ความต้านทานการหมุน
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(coefficient of rolling resistance) ดีกว่ายางล้อตันเดิม
ของบริษัท 38% และดีกว่ายางล้อตันของบริษัทต่างชาติ
ชั้นนำของโลก 14% และยางล้อตันที่พัฒนาขึ้นนี้ยังมี
ความต้านทานต่อการสึกกร่อนดีกว่ายางล้อเดิมประมาณ
2 เท่าอีกด้วย นอกจากนี้เมื่อเราทำในห้องทดลองเสร็จ
เราก็นำไปพัฒนาต้นแบบกับบริษัท วี.เอส.อุตสาหกรรม
ยางในโรงงาน และเราก็นำไปทดสอบภาคสนามแล้วนะ
ครับ พบว่าสามารถทนการสึกกร่อนใช้งานได้นานขึ้น
กว่ายางล้อตันเดิมของบริษัท 70% สำหรับยางล้อหน้า
แล้ว 55% สำหรับยางล้อหลัง มีอัตราการสิ้นเปลืองพลัง
งานน้อยลง 23% เมื่อเทียบกับยางล้อตันเดิม และเมื่อ
ทดสอบและทำการคำนวณแล้ว ยางล้อตันใหม่ทพี่ ฒ
ั นาขึน้
สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานรถยกของ
หรือ Forkleft ได้ถึงประมาณ 60,000 บาท/คัน/ปี ซึ่งถือ
ว่าเยอะมากครับ
การนำงานวิจยั นีไ้ ปใช้ประโยชน์ พบว่า ผูป้ ระกอบ
การที่ร่วมกับเราได้นำผลงานไปผลิตในเชิงพาณิชย์ได้
สามารถยกระดับคุณภาพสินค้าเป็น Premium Grade
ได้ และสามารถขยายตลาดส่งออกได้เพิ่มขึ้น สามารถ
ขายยางล้อตันได้เพิ่มขึ้น 15% ซึ่งนี้เป็นตัวอย่างของงาน
วิจัยมุ่งเป้าที่ประสบความสำเร็จของทาง วช. และ สกว.
ทีต่ อ้ งการให้ผลงานวิจยั ถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้ ซึง่ จะเห็น
ว่าความสำเร็จอยู่ความสามารถที่จะทำร่วมกับเอกชน
อันนี้สำคัญมากเลยนะครับ ขอบคุณมากครับ

“วัตถุประสงค์ของเราก็คอื ต้องการ
จะสร้ า งความรู้ ใ นการออกแบบยาง
ล้อรถ ซึ่งผู้ประกอบการไทยเองนั้น
ยั ง ขาดความรู้ ใ นส่ ว นตรงนี้ ผู้
ประกอบการไทยของเรานั้น สามารถ
ทำยางได้ โ ดยอาศั ย ประสบการณ์
อาศัยข้อมูลทีไ่ ด้มา โดยทีย่ งั อาจจะไม่
เข้าใจลึกซึ้งว่า ทำไมต้องใช้แบบนั้น
นี่ คื อ สิ่ ง ที่ ผู้ ป ระกอบการบอกเราว่ า
อยากจะให้ทีมวิจัยทำการศึกษา เพื่อ
จะสร้างความรู้ครับ”

อ.วราภรณ์ ขจรไชยกูล :
ขอบพระคุณ อ.กฤษฎา มากเลยนะคะ อย่างที่
อาจารย์บอกนะคะว่าจริงๆ แล้ววิจยั มุง่ เป้านี้ ความหมาย
ของมันก็คือว่า เป็นงานที่มีเป้าหมาย ซึ่งจะต้องนำไปใช้
งานจริงๆ ได้แล้ว ในกรณีศกึ ษาของ อ.กฤษฎา เป็นตัวอย่าง
ที่ ดี ม ากเลยเพราะมี ภ าคเอกชนเข้ า มาร่ ว มด้ ว ยนะคะ
เพือ่ ไม่ให้เป็นการเสียเวลา ต่อไปขอเรียนเชิญ คุณปรีเปรม
ทัศนกุล ตัวแทนจากสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
ค่ะ ขอเรียนเชิญค่ะ

คุณปรีเปรม ทัศนกุล :
สวัสดีค่ะ เรียนท่านผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะคะ
ในส่วนของโครงการการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์
ยางเพื่อใช้ในส่วนราชการเอง ตรงนี้ก็เป็นการเพิ่มมูลค่า
การใช้ยางธรรมชาติในประเทศนะค่ะ ครัง้ นีก้ จ็ ะพูดในนาม
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีโครงการตรงนี้ขึ้น
มา ทีนี้ในส่วนของยางธรรมชาติเองมีบทบาทสำคัญมาก
เลยที่เดียว เพราะว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของ
ประเทศนะคะ ประเทศไทยเองเรามีสัดส่วนในการผลิต
ยางในแถบเอเชีย อยูท่ ี่ 37% รองลงมาก็จะเป็นอินโดนีเซีย
และเวียดนามตามลำดับ ถ้าพูดถึงระดับโลกไทยเราก็มี
สูงถึง 34% ซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับโลกเช่นเดียวกันนะคะ
เราครองตลาดมาตั้งแต่ปี 2534 ค่ะ คราวนี้มาดูว่าทำไม
ราคายางของเรายังคงตกต่ำอยู่ สำหรับปริมาณการผลิต
ยางของไทยเรามีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกๆ ปีเลย เนื่องจากมี
การขยายพื้นที่ปลูกไปทางภาคเหนือ ภาคอีสานเพิ่มขึ้น
เมือ่ ปี 2557 ทีผ่ า่ นมาเรามีปริมาณการผลิตถึง 4.3 ล้านตัน

แต่สำหรับปริมาณการใช้ยางของไทยเรามีนอ้ ยมาก เราใช้
ภายในประเทศเพียงแค่ 14% เราส่งออกไปยังต่างประเทศ
ถึง 86% ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในรูปของยางแท่ง ยางแผ่น
รมควัน น้ำยางข้นและยางชนิดอืน่ ๆ มีในรูปของผลิตภัณฑ์
ทีเ่ ราส่งออกนัน้ เพียงแต่ 5% เท่านัน้ เอง ถ้าดูอปุ ทานส่วน
เกินยางพาราของโลกพบว่า ในปี 2554 และ 2556 นั้น
ปริมาณการใช้ยางจะมีน้อยกว่าปริมาณการผลิต แต่มา
ถึงในปี 2557 นั้นปริมาณการใช้ยางสูงกว่าปริมาณการ
ผลิตถึง 46 ล้านต้น แต่ทำไมราคายางพาราก็ยังคงลงอยู่
ปัญหาส่วนหนึ่งก็มาจากที่ว่า การขยายผลผลิตยางพารา
ของประเทศต่ า งๆ ก็ มี เ พิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
อินโดนีเซีย และเวียดนาม ในส่วนของสิง่ ทีเ่ ราพิจารณาถึง
มากที่สุดอีกอย่างก็คือผลของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะ
ประเทศจีนและญีป่ นุ่ รวมถึงโซนยุโรปหรือว่าอเมริกาเอง
ก็มีปัญหาเศรษฐกิจอย่างมาก เพราะฉะนั้นจะมาบอกว่า
ปริ ม าณการใช้ น้ อ ยกว่ า ปริ ม าณการผลิ ต ไม่ ไ ด้ แ ล้ ว
เพราะว่าข้อมูลล่าสุดของ IRSG ที่วิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้
มาเป็นส่วนทีท่ ำให้เราต้องหันมามองนะคะว่า เราสามารถ
ที่จะนำยางพารามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างไร โดย
เฉพาะอย่างยิ่งแล้วเราก็ต้องเน้นในส่วนของราชการก่อน
นะคะ เพราะว่าตรงนี้เองจะเป็นการส่งเสริมโดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ คำว่าศักยภาพนั้นคือเรามองว่า
งานวิจยั ในภาคส่วนต่างๆ ทีท่ างมหาวิทยาลัยหรือว่าส่วน
ราชการเองหรือมีความร่วมมือกับบริษัทเองชนที่ทำให้
งานวิจยั สำเร็จลงได้ แล้วตัวอย่างของงานวิจยั นัน้ สามารถ
นำมาใช้เป็นรูปธรรมได้ แต่จริงๆ แล้วหลักการที่เราจะ
นำมาเป็นผลิตภัณฑ์นั้น เราจะต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะไม่
กระทบกับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายอยู่แล้วในท้องตลาดค่ะ
ในส่วนของสต๊อกยางถึงสองแสนหนึ่งหมื่นตัน
ทีจ่ ดั เก็บมาร่วมสามปีกว่านะคะ มียางอัดก้อนอยูห่ นึง่ แสน
หกหมื่นตัน และอีกประมาณห้าหมื่นตันนั้นก็จะอยู่ในรูป
ของยางแท่ง คราวนีม้ าดูผลิตภัณฑ์ยางพาราทีม่ ศี กั ยภาพ
ที่พอจะนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ภายในประเทศมี
อะไรกันบ้าง อย่างแรกคือในส่วนของยางปูสนามลู่วิ่ง
ลานกรีฑา ยางปูสนามฟุตซอล และยางปูสนามเด็กเล่น
ตรงนีเ้ องผลงานวิจยั ทีท่ ำหรือพยายามคิดค้นกันนี้ ถ้าเกิด
ว่าผู้ประกอบการนำมาใช้อย่างถูกวิธีนะคะ แล้วก็ใช้สัด
ส่วนของยางที่ดกี ็จะทำให้เกิดประสิทธิผลได้สงู สุด และก็
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มีในส่วนของยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ ตรงนี้มีการขยายผล
อย่างชัดเจน เนือ่ งจากว่าในฟาร์มวัว ก็เล็งเห็นความสำคัญ
เพราะส่วนใหญ่แล้วจะใช้เป็นพืน้ ซีเมนต์ ทำให้ววั มีปญ
ั หา
ให้เรื่องของข้อเข่า เมื่อปรับมาใช้การปูพื้นที่นิ่มลงก็ทำให้
สุขภาพของสัตว์ดีขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อผลผลิตด้วยค่ะ อันนี้
ก็เป็นงานวิจยั มุง่ เป้าทีท่ าง สกว. ได้ให้ทนุ สนับสนุนงานวิจยั
ให้ประสบผลสำเร็จไปด้วยดีนะคะ และที่สำคัญนั้นก็คือ
มีการขยายผลไปยังฟาร์มโคนมส่วนพระองค ส์ วนจิตรลดา
และก็ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์ก และยังมีออเดอร์จากต่าง
ประเทศที่สั่งเข้ามาในรูปของพื้นสำหรับปูคอกปศุสัตว์ไป
ใช้อีกมากด้วยนะคะ และอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งในส่วนของ
ล้อยาง ที่อาจารย์ ดร.กฤษฎา สุชีวะ ที่ได้กล่าวไปแล้ว ก็
เป็นยางล้อตันทีเ่ น้นในรูปแบบของการประหยัดพลังงาน
ส่ ว นไฮไลท์ ที่ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างพาราไปใช้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ นั่นก็คือในเรื่องของยางมะตอยผสมยาง
พาราราดถนน โดยใช้ยางพาราได้ทั้งสองรูปแบบนะคะ
คือส่วนทีเ่ ป็นน้ำยางข้น และส่วนทีเ่ ป็นยางแห้งด้วยนะคะ
ส่วนประเด็นต่อไปคือการทีใ่ ช้ยางพาราเคลือบบ่อกักเก็บ
น้ำและคูส่งน้ำ ตรงนี้จะใช้ในรูปแบบของน้ำยางข้น ก็
สามารถที่จะกักเก็บน้ำได้โดยไม่รั่วซึมค่ะ
เรามีเป้าหมายจะขยายผลจริงๆ ก็คือ มีในส่วนที่
เน้นย้ำให้ทางภาครัฐนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆ นะคะ นัน่
ก็คือ พื้นลู่-ลานกีฬา ตอนนี้มีเป้าหมายที่จะทำ 7 สนาม
ด้วยกัน มีปริมาณการใช้ยางถึง 91 ตัน โดยให้ทางการกีฬา

“ส่วนไฮไลท์ที่เป็นผลิตภัณฑ์
ยางพาราไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นั่นก็คือในเรื่องของยางมะตอยผสม
ยางพาราราดถนน โดยใช้ยางพาราได้
ทั้งสองรูปแบบนะคะ คือส่วนที่เป็น
น้ำยางข้นและส่วนที่เป็นยางแห้งด้วย
นะคะ ส่วนประเด็นต่อไปคือการที่ใช้
ยางพาราเคลื อ บบ่ อ กั ก เก็ บ น้ ำ และ
คู ส่ ง น้ ำ ตรงนี้ จ ะใช้ ใ นรู ป แบบของ
น้ำยางข้น ก็สามารถที่จะกักเก็บน้ำ
ได้โดยไม่รั่วซึมค่ะ”
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แห่ ง ประเทศไทยได้ น ำไปใช้ ป ระโยชน์ และในระดั บ
ท้องถิ่นก็จะทำ 7 สนามเช่นกัน มีปริมาณการใช้ยางถึง
250 ตัน ตรงนี้ก็เน้นให้ทางกรมพละศึกษาและกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬานำไปใช้ นอกจากนี้ก็ยังมีสนาม
ฟุตบอลประจำโรงเรียน 120 แห่ง ปริมาณการใช้ยาง
1500 ตัน ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานดูแล และก็จะมีสนามฟุตซอลประจำเทศบาลอีก
120 แห่ง ปริมาณการใช้ยาง 1500 ตันเช่นเดียวกัน ก็จะ
ส่งเสริมให้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ และกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยซึ่งได้
นำไปใช้ในส่วนนี้ และก็ยงั มีสนามเด็กเล่นประจำโรงเรียน
ที่เป็นเป้าหมายอยู่ถึง 250 แห่ง ปริมาณการใช้ยาง 250
ตัน แล้วก็มีสนามเด็กเล่นประจำเทศบาลอีก 200 แห่ง
ปริมาณการใช้ยาง 200 ตันด้วยค่ะ เพราะฉะนัน้ จะสังเกต
ได้นะคะว่ากระทรวงศึกษาธิการ และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยก็ต้องมีการนำไปใช้
ด้วยเช่นเดียวกัน
เป้าหมายต่อไปก็เป็นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์เองที่
จะใช้ปริมาณยางพาราถึง 675 ตัน โดยองค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย กรมปศุสตั ว์ และถนนลาด
ยางมะตอยผสมยางพาราอีก 8 แห่ง ใช้ปริมาณยางมากถึง
3000 ตัน ก็จะมีของกรมหม่อนไหมและกรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึง่ ล่าสุดได้มกี ารนำไปทำที่
เขือ่ นแม่กรวง ทีด่ อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางกว่า
7 ก.ม.ทีท่ ำมาแล้ว และก็จะมียางพาราเคลือบสระ บ่อกัก
เก็บน้ำ และคูส่งน้ำ ที่จะใช้ปริมาณยาง 22 ตัน ซึ่งก็จะให้
กรมชลประทาน กรมพั ฒ นาที่ กรมวิ ช าการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผูน้ ำไปใช้ และก็มลี อ้ ยาง
ปริมาณอีก 15,760 เส้น ใช้ปริมาณยาง 130 ตัน ให้
หน่วยงานที่จะนำไปใช้ประโยชน์คือ กรมวิชาการเกษตร
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น กรมชลประทาน กรมปศุ สั ต ว์ ข อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนสุดท้ายก็คือ งาน
บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานฉาบผิว ก็ใช้ยาง 1110.57
ตันด้วยเช่นเดียวกัน โดยให้กระทรวงคมนาคมนำไปใช้
ประโยชน์
โดยภาพรวมแล้วเราจะเห็นว่าการที่เราพยายาม
จะนำยางไปใช้นี้ จะมีสดั ส่วนเกือบประมาณหนึง่ หมืน่ ตัน
เลยทีเ่ ดียว หน่วยงานทีส่ นับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิต

จากการนำผลงานวิจัยแบบมุ่งเป้ามาประยุกต์ใช้ การ
ฝึกอบรม การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการให้คำ
ปรึกษาและแนะนำนั้น ประกอบด้วยสถาบันวิจัยยาง
กรมวิชาการเกษตร, กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร, สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นะคะ
ในส่วนนี้เอง ประโยชน์ที่ได้รับจากการนำยาง
พาราไปทำเป็นผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยแบบมุ่งเป้านั้น
มีดังนี้ค่ะ
- เพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศ
จำนวนประมาณ 9,000 ตัน โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีศักยภาพ
- มี ก ารบู ร ณาการร่ ว มกั น ระหว่ า งหน่ ว ยงาน
ราชการ ร่วมสนับสนุนการให้ผลิตภัณฑ์จากยางพารา
- รักษาเสถียรภาพราคายางได้อย่างยั่งยืน อันส่ง
ผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนยางและอุตสาหกรรมยางภาย
ในประเทศ
- คืนความสุขให้ทั้งประชาชนและสัตว์เลี้ยง ตาม
นโยบายของรัฐบาล

เหล่านี้เป็นข้อมูลที่กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการมา
แล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน พอรัฐบาลสัง่ การมาว่าทำอย่างไร
จึงจะช่วยแก้ปัญหาราคายาง ให้กรมวิชาการเกษตรไป
หาช่องทางในการใช้ยาง 2 แสนตัน เราก็หาทางออกได้
ว่าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและจากที่ผู้ประกอบการทำอยู่
แล้ว และเป็นผลิตภัณฑ์ที่หน่วยงานราชการต้องใช้ แต่
ยังไม่ใช้ เราก็เรียบเรียงมา และทำข้อมูลเช่นว่า ยางลาด
ถนนถ้าใช้ระยะทางเท่านี้กิโลเมตร จะใช้ยางไปทั้งหมด
เท่าไหร่ ถ้าเป็นยางปูคอกปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์เคยซื้อยาง
จากต่างประเทศเข้ามา แต่ ณ วันนีไ้ ม่ซอื้ แล้ว ซึง่ ผลิตภัณฑ์
เหล่านี้ ผู้ผลิตในประเทศไทยทำได้ มีส่งออกไปขายแต่
คนในประเทศไม่ ใช้ โดยเฉพาะยางล้ อ ที่ คุ ณ ปรี เ ปรม
พยายามจะนำเสนอนั้นเพื่อเป็นการนำร่องว่า ถ้าหาก
กรมวิชาการเกษตรจะช่วยกรุณาเปลี่ยนยางล้อรถที่ใช้ให้
เป็นยางที่มีสัดส่วนของยางธรรมชาติมากขึ้น เรื่องนี้ก็ได้
มาการนำเสนอมา 3 เดือนแล้วแต่ก็ยังไม่มี่ใครทำ อันนี้
เป็นสิ่งที่ตอบได้ว่าทำไมปัจจุบันยังไม่เกิดการขับเคลื่อน
เราก็ต้องมาช่วยกันหาช่องทางขับเคลื่อนไปให้ได้นะคะ
ทีนลี้ ำดับถัดไปนัน้ ก็คงจะสามารถเชือ่ มโยงกับทาง
อ.กฤษฎา ได้ดว้ ยนะคะ เพราะว่า ยางล้อตันนีม้ หี น่วยงาน
อ.วราภรณ์ ขจรไชยกูล :
ราชการที่ต้องเยอะ ให้พยายามมาใช้กันโดยดึงยาง 2
ขอบพระคุณ คุณปรีเปรม ทัศนกุลมากค่ะ ทั้ง แสนตั น ที่ ก ล่ า วมาออกมาช่ ว ยกั น ใช้ จะได้ ห มดสั ก ที
หลายทั้งปวงที่คุณปรีเปรมพูดตอนท้าย จริงๆ แล้วข้อมูล ขอเชิญคุณอัฐ อุตสาหกิจอำนวย จากสภาอุตสาหกรรม
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แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ใช้งานวิจัยของ อ.กฤษฎา
ช่วยบอกถึงการเปลี่ยนมาใช้ยางล้อตันจากงานวิจัยแบบ
มุ่งเป้านะคะ ว่าจริงๆ แล้วมันช่วยให้ราคายางขยับขึ้นได้
ค่ะ ขอเรียนเชิญค่ะ

คุณอัฐ อุตสาหกิจอำนวย :
ขอบคุณครับ แนะนำตัวก่อนนะครับ ผมมาในฐานะ
เอกชนผูอ้ ยูใ่ นอุตสาหกรรมยางล้อนะครับ มีตำแหน่งรอง
ประธานกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าง สภาอุ ต สาหกรรมแห่งประเทศไทยครับ ในเรื่องของงานวิจัยมุ่ง
เป้านี้ ผมอยากจะขอเกริ่นนําเป็นสองส่วนนะครับ
ส่วนแรกผมจะอธิบายภาพกว้างๆ ของอุตสาหกรรมยางล้อครับ โดยส่วนตัวผมเอง เราเข้าใจผิดในด้าน
ของยางล้อ จากการทีไ่ ด้ไปเสวนา พบปะผูค้ นและประชุม
ต่างๆ นั้น ยังมีคนเข้าใจยางล้อผิด ว่ายางล้อนั้นทำมา
จากยางธรรมชาติ ล้ ว นๆ แต่ ใ นความเป็ น จริ ง นั้ น ใน
อุตสาหกรรมยางล้อ ไม่ว่าจะเป็นยางรถเก๋ง รถยนต์
หรือรถบรรทุกอะไรก็แล้วแต่ มันมีความเข้าใจผิดว่า ถ้า
สามารถใช้ยางธรรมชาติเข้ามาผสมได้ ก็ให้เขาใส่ยาง
ธรรมชาติเยอะๆ แล้วก็ผลิตเยอะๆ สิครับ แต่จริงๆ แล้ว
เทคโนโลยีมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับ ประเด็นก็คือว่า
ในการที่ไปเป็นยางล้อเส้นหนึ่งได้ มันต้องมีองค์ประกอบ
อย่างที่ อ.กฤษฎา ได้กล่าวไปตอนต้นนะครับ อย่างในยาง
รถเก๋งอาจจะมียางธรรมชาติอยู่ประมาณ 2-3 ก.ก./เส้น
ในยางรถบรรทุกเส้นหนึ่งอาจจะมาอยู่สัก 12-15 ก.ก./
เส้น แล้วแต่สูตร แล้วจริงๆ มันสามารถเพิ่มปริมาณได้
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มากกว่านั้น แต่คุณสมบัติหลายๆ อย่างก็จะไม่ได้นะครับ
ส่วนผสมที่เหลือก็จะเป็นยางเทียมบ้างครับ ส่วนของ
โครงสร้างความแข็งแรงก็เกิดจากเส้นใยลวด เส้นใยผ้าใบ
หรือวัสดุอื่นๆ นะครับ ผลิตภัณฑ์มันถูกเติมแต่งจนออก
มาเป็นยางล้อเส้นหนึ่งครับ
ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ เราจะ
เห็นได้ว่ายางธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์มาก
มายหลายอย่างในโลก อันนี้เป็นข้อแรกที่ผมอยากจะ
กระจายข้อมูลนี้ให้คนอื่นๆ เข้าใจวงจรของมัน อย่างที่มี
ผู้เสวนากล่าวว่ากว่า 60% ของยางธรรมชาติถูกนำไป
ใช้กับยางล้อ เมื่อเปรียบเทียบกับยางสังเคราะห์นั้นกว่า
60% ของทั้งหมดในโลกก็ถูกนำมาทำยางล้อเช่นกัน
ฉะนั้น นี่ถ้าเราจะเปลี่ยนให้เขาหันมาใช้ยางธรรมชาติใน
การผลิต โดยทีเ่ ราไม่พดู ถึงเรือ่ งราคานะครับ เพราะราคา
ยางธรรมชาติเราถูกกว่า แต่นั่นเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการ
เราก็ต้องสร้างคุณสมบัติของยางธรรมชาติในผลิตภัณฑ์
ให้มมี ลู ค่า และมีคณ
ุ สมบัตทิ ดี่ ขี นึ้ ตัวนีจ้ ะตรงประเด็นกับ
หัวข้อเสวนาเลยครับว่า การวิจัยมุ่งเป้านี้ถ้าเราเข้าใจ
หลักของเศรษฐกิจแล้ว เราจะรู้คำตอบว่าทำไมเราต้อง
พยายามทำการวิจยั แบบมุง่ เป้า ผมไม่ได้มาเข้าร่วมเสวนา
เพราะว่าเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในอุตสาหกรรม แต่ผมเป็น
หนึง่ ในคนทีท่ ำงานวิจยั มาโดยตลอด เรากล้ายืนยันเลยว่า
การพัฒนาของบริษัทยางล้อที่ผมทำนั้น มาจากการวิจัย
เป็ น หลั ก มี ทั้ ง การวิ จั ย ในแง่ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ เพิ่ ม
คุณภาพ การวิจัยในแง่ของต้นทุนเพื่อให้ต้นทุนลด แต่
คุณภาพเท่าเดิมหรือสูงขึน้ และการวิจยั ในแง่ของการเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต
ฉะนัน้ ทุกวันนีค้ นทำอุตสาหกรรมจะเข้าใจว่า ไม่วา่
จะปัญหาแรงงานลดลง การแข่งขันสูงขึ้น อุตสาหกรรม
ใดที่ ไ ม่ เ ปลี่ ย นแปลงความสามารถในการแข่ ง ขั น
จะไม่สามารถยืนหยัด และก้าวต่อไปได้ เท่ากับเดินช้าลง
แล้วถูกคนอื่นแซง ทำให้มุมมองในด้านการวิจัยแบบมุ่ง
เป้านั้น ผมมองไว้ว่าในด้านปริมาณการใช้ยางนั้น จะเป็น
ผลตอบสนองแรก อย่างสูตรยางที่ผมทำการวิจัยกับท่าน
อ.กฤษฎานัน้ เนือ่ งจากว่าเป้าหมายของการทำงานวิจยั นี้
เราต้องการล้อรถประหยัดพลังงาน แต่เราก็ไม่ลมื ประเด็น
สำคัญคือการใช้ยางธรรมชาติให้เยอะขึ้นด้วย สูตรที่ผม

“เรากล้ายืนยันเลยว่า การพัฒนา
ของบริษัทยางล้อที่ผมทำนั้น มาจาก
การวิจัยเป็นหลัก มีทั้งการวิจัยในแง่
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ภาพ
การวิจยั ในแง่ของต้นทุน เพือ่ ให้ตน้ ทุน
ลด แต่ คุ ณ ภาพเท่ า เดิ ม หรื อ สู ง ขึ้ น
แ ล ะ ก า ร วิ จั ย ใ น แ ง่ ข อ ง ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต”
กับอาจารย์ทำนั้น จะเน้นเรื่องปริมาณยางธรรมชาติเป็น
หลัก เราไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพของยางธรรมชาติ แต่เรา
ดึงประสิทธิภาพสูงสุดของยางธรรมชาติมาใช้ พร้อมกับ
ไปเปลี่ยนกระบวนการในการเติมสารต่างๆ เพื่อปรับ
คุณสมบัติ ปรับแต่งทางเคมีเพื่อให้เข้าถึงเป้าหมายของ
ผลิตภัณฑ์นะครับ เมื่อเราได้ปริมาณการใช้ยางธรรมชาติ
เยอะขึ้น ผลถัดมาที่เราได้รับก็คือการช่วยเรื่องของราคา
ยางและปริมาณยางครับ ถ้าอุตสาหกรรมทั้งหมดเปลี่ยน
มาใช้ยางธรรมชาติมากขึน้ เสถียรภาพราคายางก็จะนิง่ ขึน้
ราคาก็จะมีการขยับตัวได้มากขึ้น อันนี้เป็นงานที่ตอบ
โจทย์ของการวิจัยมุ่งเป้าอย่างชัดเจนนะครับ
ถัดไปในด้านของการเพิม่ มูลค่า ส่วนตัวแล้วผมเป็น
นักอุตสาหกรรมครับ ผมไม่ได้มองเรื่องยางธรรมชาติ
แต่ผมมองเรือ่ งยางล้อว่า มาตรฐานเป็นตัวหนึง่ ทีเ่ ป็นการ
กำหนดฐานในการสร้างมูลค่าเพิม่ มันอยูท่ มี่ มุ มองนะครับ
ปัจจุบนั นีน้ นั้ ถ้าเรามองเป็นด้านลบ มาตรฐานทัว่ โลกนัน้
สร้างเพื่อป้องกันสินค้าที่ไม่ใช่การป้องกันทางภาษี เพื่อ
ไม่ให้สินค้านอกประเทศเข้าไปในประเทศเขา แต่จริงๆ
แล้วในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มองด้านบวกจะเห็นว่า นั่น
เป็นโอกาสของอุตสาหกรรมคนไทย ในอุตสาหกรรม
ยางล้อนั้น เจ้าของคนไทยที่มีอยู่ประมาณ 10 กว่าโรงใน
ประเทศไทยนั้น ที่เป็นคนไทยล้วนๆ ไม่ได้มีการร่วมลง
ทุนหรือข้ามชาตินะครับ เรามองตรงนีเ้ ป็นด้านบวก ไม่วา่
จะไปเวที ไ หนเราจะคุ ย กั น เรื่ อ งมาตรฐาน เพราะว่ า
มาตรฐานนั้นจะสร้างบรรทัดฐานให้ผลิตภัณฑ์ของเรา
เท่ า เที ย มกั บ ยางข้ า มชาติ ทั้ ง หมด เพราะเมื่ อ มี ก ฎ
มาตรฐานมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราทำยางล้อออกมาได้
คุณภาพระดับไหน ดีกว่าต่างประเทศหรือไม่ เป็นการ

สร้างคุณค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ในตัวไม่ตอ้ งโฆษณา เพียงแค่
เราทำมาตรฐานให้ได้ แล้วงานต่างๆ เหล่านี้ในตอนเริ่ม
ต้นก็ต้องมาจากการวิจัย ถ้าโรงงานไม่ได้ทำการวิจัยก็ไม่
สามารถทำเรื่องพวกนี้ได้เลยครับ เพราะว่างานทดสอบ
หรือทดลองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย โรงงานถ้าไม่
ทำเรื่องพวกนี้ ก็จะไม่สามารถบอกได้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวเอง
นั้นดีแค่ไหน ตอบสนองด้านอะไรบ้าง ก็ไม่สามารถไป
โฆษณาได้นะครับ
มีคนถามผมมากว่า ประเทศไทยนัน้ เปิดโอกาสให้
บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนนั้นเป็นอย่างไร อุตสาหกรรม
ยางล้อเรามีความเห็นตรงกันนะครับ เรามองว่าเป็นผลดี
ค่อนข้างมาก บริษัทยางล้อข้ามชาติที่จะเข้ามาลงทุนใน
ไทยตอนนี้มีอีก 8 บริษัทเป็นบริษัทจีนค่อนข้างเยอะนะ
ครับ อันนีย้ งั ไม่รวมของเดิมนะครับ ข้อดีตอ่ ประเทศอย่าง
แรกคือ เมื่อเขามาตั้งฐานผลิตในบ้านเรา เขาก็ต้องใช้ยาง
ธรรมชาติเมืองไทยแน่นอนครับ เพราะกฎหมายของเรา
ไม่ให้นำเข้ายางธรรมชาติครับ ข้อทีส่ องถึงจะไม่มกี ฎหมาย
นะครับ ค่าขนส่ง ระดับการแข่งขัน และคุณภาพของยาง
ธรรมชาติเมืองไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่แล้ว ทำให้เขาวิ่ง
เข้ามาหาตลาดที่นี่พร้อมทั้งใช้ยางธรรมชาติของประเทศ
เรานะครับ ฉะนั้นก็ถามว่าแล้วบริษัทคนไทยแข่งขันไหม
ครับ ก็ต้องแข่งขันอยู่แล้วครับ เป็นเรื่องปกติของบริษัท
ระดับคนไทยครับ เราแยกแบบนี้นะครับ บริษัทใหญ่ๆ
อั น ดั บ โลกถ้ า เรามองเขาก็ เ ป็ น บริ ษั ท ระดั บ ชั้ น แรก
แบรนด์เนม ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จัก บริษัทที่ได้
รับการยอมรับต่างๆ เหล่านี้ เขามีค่าโฆษณา ค่างานวิจัย
ที่สูงมาก ยกตัวอย่าง Bridgestone เฉพาะศูนย์วิจัยยาง
ล้อทีญ
่ ปี่ นุ่ นะครับมีคนทำงานวิจยั สูงกว่า 6,000 คน และ
สำหรับบริษัทคนไทยที่อยู่ในระดับที่ 2 หรือ 3 นะครับ
กลุ่มตลาดของเราก็จะเป็นกลุ่มคนที่ผลิตรถต่างๆ ที่เป็น
รายย่อยลงมาไม่ใช่แบรนด์เนมนะครับ แล้วก็กลุ่มที่เป็น
ยางสำหรับใช้เปลี่ยนเป็นส่วนใหญ่ ตลาดเมืองไทยนั้น
เป็นตลาดผลิตยางล้อส่งออกอยู่แล้วครับ ทุกวันนี้เกือบ
ทุกบริษัทมีตลาดเป็นตลาดส่งออกทั้งหมด ฉะนั้นผล
กระทบทีพ่ บนัน้ ก็จะเป็นผลกระทบจากตลาดโลกทัง้ หมด
เมือ่ ตลาดโลกลง การค้าขายของเราก็ลงด้วย เมือ่ มีบริษทั
ต่างชาติเข้ามาเยอะๆ นีถ่ ามว่าการแข่งขันสูงไหม ตอบได้
เลยว่าสูงครับ แต่สูงเฉพาะในประเทศ เพราะว่าในตลาด
องค์ความรู้จาก
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“เพราะว่ามาตรฐานนั้นจะสร้างบรรทัดฐานให้ผลิตภัณฑ์ของเราเท่าเทียมกับ
ยางข้ามชาติทั้งหมด เพราะเมื่อมีกฎ มาตรฐานมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราทำยาง
ล้อออกมาได้คุณภาพระดับไหน ดีกว่าต่างประเทศหรือไม่ เป็นการสร้างคุณค่า
ให้กบั ผลิตภัณฑ์ในตัวไม่ตอ้ งโฆษณา เพียงแค่เราทำมาตรฐานให้ได้ แล้วงานต่างๆ
เหล่า นี้ในตอนเริ่มต้นก็ต้องมาจากการวิ จั ย ถ้ า โรงงานไม่ ได้ ท ำการวิ จั ย ก็ ไม่
สามารถทำเรื่องพวกนี้ได้เลยครับ เพราะว่างานทดสอบหรือทดลองนั้นเป็นส่วน
หนึ่งของการวิจัย”
ต่างประเทศนั้นมันก็จะแยกกัน เพราะตลาดโลกมันใหญ่
อาจจะไปชนกันบ้างไม่ชนกันบ้างก็แล้วแต่นะครับ ดังนั้น
บริษทั คนไทยเองกล้าบอกได้เลยว่า เรากล้าทีจ่ ะรับบริษทั
ต่างชาติเข้ามาอยู่ในบ้านเราได้เยอะๆ ไม่ได้ มีเรื่องที่จะ
เป็นปัญหาหรือกีดกันกัน เพราะจะเป็นส่วนช่วยเพิ่ม
ปริมาณการใช้ยางธรรมชาติในประเทศด้วย
ถัดไปในแง่ของด้านต้นทุนนะครับ งานวิจยั มุง่ เป้า
นั้น ทุกครั้งจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับ งานวิจัย
ทุกตัวทีเ่ ราทำครัง้ แรกๆ นัน้ ต้นทุนจะสูง แต่เมือ่ ทำไปสัก
ระยะหนึ่ง เราจะพบว่าความรู้ที่ได้กลับมาไม่ว่าจะสำเร็จ
หรือผิดพลาดก็แล้วแต่ มันทำให้ต้นทุนเราต่ำลง คือทุก
ครัง้ ทีเ่ ราพบปัญหาเรามักจะเห็นทางออกในการประหยัด
ที่มากขึ้น เรามีความเข้าใจและได้เรียนรู้มากขึ้นนะครับ
ตัวอย่างเช่น ยางคอมปาวด์ ตอนที่เราทำงานวิจัยเราได้
เรียนรู้หลายอย่างว่า เมื่อผสมตามนี้แล้ว ทำแบบนี้แล้ว
คุณสมบัติที่ออกมาครั้งแรกไม่ได้ เราก็จะพบเทคนิคใหม่
ในการลดต้นทุน แล้วได้ต้นทุนที่ดีขึ้นเสมอ เพราะฉะนั้น
ผมว่างานวิจัยนั้นเป็นต้นกำเนิดในการที่จะสร้างความ
ก้าวหน้าขององค์ความรู้ และความก้าวหน้าของบริษัท
อุตสาหกรรมทุกประเภทนะครับ
ในเรือ่ งราคายางนะครับ ถ้าบริษทั ทำงานวิจยั มาก
และสามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้ จะทำให้ปริมาณการใช้
ยางพาราเพิ่มขึ้น ทำให้เสถียรภาพคงที่ และจะส่งผล
ให้ราคายางสูงขึ้นได้ ดังนั้นผมคิดว่าในเรื่องนี้เราต้อง
สนับสนุนงานวิจัยในกลุ่มใหญ่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
เยอรมัน ญี่ปุ่น พัฒนาได้ด้วยงานวิจัย อุตสาหกรรม
รถยนต์ เ ป็ น อุ ต สาหกรรมต้ น น้ ำ ของยางพารา ถ้ า
อุตสาหกรรมรถยนต์พัฒนาและกว้างขึ้น อุตสาหกรรม
ยางก็จะเพิม่ ขึน้ และพัฒนาเช่นกัน แต่ตอนนีเ้ ศรษฐกิจไม่ดี
ทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์ไม่ดี จึงส่งผลให้อุตสาหกรรม
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ยางลดลงด้วย สุดท้ายทีอ่ ยากจะพูดถึงก็คอื งานมาตรฐาน
ซึ่งเป็นงานที่มีการผลักดันค่อนข้างมาก เพราะงานวิจัย
จะต้องทำควบคู่ไปกับงานมาตรฐาน ซึ่งงานมาตรฐาน
จะต้องมีเครือ่ งมือวัด แต่ตอนนีป้ ระเทศไทยยังขาดเครือ่ ง
มือวัดอีกเยอะมาก และถ้าอยากให้ประเทศไทยพัฒนา
ไปอย่างรวดเร็ว จะต้องมีเครื่องมือในการวัดมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น อุตสาหกรรมรถยนต์จัดได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่
ดีที่สุดของประเทศไทย เพราะอุตสาหกรรมรถยนต์ไม่ได้
ใช้แรงงาน 100% แต่จะใช้เครื่องจักรกล หุ่นยนต์และ
มาตรฐานการทดสอบ ทุกวันนี้เราเริ่มเสียเสถียรภาพ
อุตสาหกรรมรถยนต์ให้กบั อินโดนีเซีย แต่ประเทศมาเลเซีย
ลาว พม่า ยังไม่สามารถแข่งขันกับประเทศไทยได้
อ.วราภรณ์ ขจรไชยกูล :
ขอบพระคุณค่ะ ท่านสามารถให้ข้อมูลได้หลายๆ
ด้าน และสามารถให้ข้อมูลได้ครอบคลุม เพราะท่านมี
ความเข้าใจเรือ่ งงานวิจยั เป็นอย่างดี ท่านเข้าใจว่างานวิจยั
เป็นสิ่งที่ใช้ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม และก็อยากจะ
ฝากว่าตอนนี้ประเทศไทยไม่มีความพร้อมในเรื่องของ
การวัดมาตรฐาน เนื่องจากมีเครื่องมือไม่เพียงพอ ลำดับ

“งานวิจัยทุกตัวที่เราทำครั้งแรกๆ
นั้น ต้นทุนจะสูง แต่เมื่อทำไปสักระยะ
หนึง่ เราจะพบว่าความรูท
้ ไี่ ด้กลับมาไม่
ว่ า จะสำเร็ จ หรื อ ผิ ด พลาดก็ แ ล้ ว แต่
มันทำให้ต้นทุนเราต่ำลง คือทุกครั้งที่
เราพบปัญหา เรามักจะเห็นทางออกใน
การประหยัดทีม่ ากขึน้ เรามีความเข้าใจ
และได้เรียนรู้มากขึ้น”

ต่อไปก็ขอเรียนเชิญ ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ ค่ะ ผูป้ ระสาน
งานโครงการยางพารา สำนักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย
อยากจะทราบว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องของ
งานวิจัยที่จะไปแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมยางพาราให้ดี
ขึ้น ขอเรียนเชิญค่ะ

ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ :
ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้ปาน
กลาง ซึ่งรัฐบาลก็อยากจะทำให้ประชากรมีรายได้เพิ่ม
ขึ้น เพื่อให้เรากลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยการที่
จะทำให้ ป ระเทศมี ก ารพั ฒ นาจะต้ อ งใช้ วิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เกษตรกรรมของเรา สำหรับยางพาราถือว่าเป็นพืช
เศรษฐกิจของประเทศไทย อุตสาหกรรมยางพาราทำให้
เกิดการจ้างงานเพิม่ ขึน้ และมีบคุ ลากรทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
กับอุตสาหกรรมยางพาราหลายแสนคน ถ้าจะพูดถึงการ
เพิม่ มูลค่าของยางพาราก็จะขึน้ อยูก่ บั การแปรรูป การแปร
รูปยางพาราทำให้มลู ค่าของวัตถุดบิ เพิม่ ขึน้ นีค่ อื ประเด็น
สำคัญทีเ่ ราจะต้องเพิม่ มูลค่าของยางพารา ซึง่ การแปรรูป
จะต้องใช้องค์ความรู้ต่างๆ โดยองค์ความรู้ในการแปรรูป

จะมาจากงานวิจัย เพราะต่างประเทศไม่มีประเทศไหน
ขายเทคโนโลยีให้เรา ดังนัน้ เราจึงต้องมีงานวิจยั เพือ่ ผลิต
เทคโนโลยีขึ้นมาเอง จึงเป็นที่มาของงานวิจัยมุ่งเป้าใน
การช่วยเพิม่ มูลค่าของยางพารา ก่อนอืน่ ต้องอธิบายความ
แตกต่างของงานวิจัยมุ่งเป้ากับงานวิจัยทั่วไป อดีตเคยมี
องค์กรทีร่ บั ผิดชอบงานวิจยั แต่การทำงานจะค่อนข้างได้
งานวิจัยที่ซ้ำซ้อนกัน จึงได้จัดตั้ง สกว. ขึ้นเพื่อรับผิดชอบ
งานวิจัยเกี่ยวกับยางพารา โดยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับยาง
พาราทีค่ รอบคลุม และเข้มแข็งมากทีส่ ดุ ทัง้ นีเ้ พือ่ ลดความ
ซ้ำซ้อนของงานวิจัยต่างๆ ด้วย นี่เป็นที่มาของงานวิจัย
มุง่ เป้าครับ ส่วนในเรือ่ งของงบประมาณ และหัวข้องานวิจยั
จะมีความแตกต่างกับงานวิจัยในปีก่อนหน้านี้ คือ ก่อน
หน้านีง้ านวิจยั จะมีระดับเล็กบ้าง ใหญ่บา้ ง กระจัดกระจาย
กันไป เมื่อมาเป็นงานวิจัยมุ่งเป้าก็จะมีเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน
ผมจะขอพูดถึงงานวิจยั ในปัจจุบนั และแนวโน้มใน
อนาคต เช่น ยางล้อรถบรรทุกสามารถเพิ่มมูลค่ายาง
พาราได้ การวิจัยและพัฒนายางล้อรถประหยัดพลังงาน
ส่วนเรื่องถุงมือยาง ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีผลิตถุงมือยาง
ยังเป็นของมาเลเซียอยู่ ซึ่งจะมีงานวิจัยเรื่อง ถุงมือยาง
เพื่อพัฒนาทางการแพทย์แบบก้าวหน้า ซึ่งผลผลิตจาก
งานวิจัยประมาณหนึ่งล้านชิ้นต่อวัน งานวิจัยที่เอายาง
พารามาใช้ทางการแพทย์ เช่น นำมาทำเป็นหุน่ จำลองทาง
การแพทย์ เพื่อใช้ฝึกทักษะของนักศึกษาทางการแพทย์
นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่นำยางพารามาใช้เป็นวัสดุ
ชีวภาพ เช่นฟิลม์ ยางพารา ซึง่ สามารถจะใส่ตวั ยาลงไปได้
จากทีก่ ล่าวมาก็จะเป็นงานวิจยั ทีก่ ำลังดำเนินงานอยูค่ รับ
สำหรับสุดท้ายก็จะเป็นแนวทางงานวิจัยของประเทศ
ไทยในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร แนวทางแรกก็จะเน้นให้
ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ แนวทางต่อไปก็จะเน้นการนำ

“ถ้าจะพูดถึงการเพิม่ มูลค่าของยางพารา ก็จะขึน
้ อยูก่ บั การแปรรูป การแปรรูป
ยางพาราทำให้มูลค่าของวัตถุดิบเพิ่มขึ้น นี่คือประเด็นสำคัญที่เราจะต้องเพิ่ม
มูลค่าของยางพารา ซึ่งการแปรรูปจะต้องใช้องค์ความรู้ต่างๆ โดยองค์ความรู้
ในการแปรรูปจะมาจากงานวิจยั เพราะต่างประเทศ ไม่มปี ระเทศไหนขายเทคโนโลยี
ให้เรา ดังนั้นเราจึงต้องมีงานวิจัยเพื่อผลิตเทคโนโลยีขึ้นมาเอง จึงเป็นที่มาของ
งานวิจัยมุ่งเป้าในการช่วยเพิ่มมูลค่าของยางพารา”
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ไปใช้กับวัสดุทางการแพทย์ เพราะสามารถเพิ่มมูลค่าได้
ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ก็มีการสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม รวมไปถึงจะมุ่งเน้นในเรื่องเครื่องจักร หุ่นยนต์
ต่างๆ โดยงานวิจัยต่างๆ จะต้องมีการนำไปใช้ได้ง่าย
สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ สิ่งเหล่านี้ที่ได้กล่าวมาก็
คือแนวโน้มงานวิจัยในอนาคตครับ
อ.วราภรณ์ ขจรไชยกูล :
ขอบคุณมากค่ะ จากที่ได้พูดมาก็ขอสรุปนะคะว่า
สิ่งที่ตอบโจทย์หัวข้อเสวนาที่ทาง วท. มีความต้องการ
และได้เล็งเห็นในวันนี้ เพื่อแก้ไขปัญหายางพาราได้ คือ
การผลักดันงานวิจัยต่างๆ ที่ได้ทำมาใน 3 ปีที่ผ่านมา
เพื่อขยายผลต่อไปในอนาคตค่ะ สำหรับลำดับถัดไปก็ขอ
เรียนเชิญผู้เข้ารับฟังการเสวนาแสดงความคิดเห็น หรือ
ถามคำถามได้เลยค่ะ
คำถาม :
สวัสดีคะ่ ชือ่ สมรักษ์ หอมสินค่ะ เคยทำงานอยูภ่ าค
อุตสาหกรรมยาง รองเท้าและลูกวอลเลย์บอล สำหรับ
ส่ ง ออก และผั น ตั ว มาทำงานเกี่ ย วกั บ เศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงมอง
เห็นว่าภาพของภาคอุตสาหกรรม และที่บ้านก็มีสวนยาง
พารา ก่อนหน้านี้ได้คุยกับพี่ที่ทำอุตสาหกรรมยางล้อว่า
ซื้อยางพาราจากที่ไหน เขาก็บอกว่าซื้อจากโรงงานที่รับ
ซื้ออีกทอดหนึ่ง เพราะถ้าซื้อจากชาวบ้านที่ขายน้ำยาง
โดยตรงวัตถุดบิ ต่างๆ ยังไม่ได้รบั อนุมตั จิ ากบริษทั Bridgestone ถ้าชาวบ้านรวมกลุ่มกันก็จะสามารถเข้าไปรับซื้อ
ได้ แต่ต้องทำตามความต้องการของบริษัท ซึ่งตรงนี้อาจ
จะมีปัญหาเรื่องขนส่ง เพราะสหกรณ์เป็นภาคส่วนเล็กๆ
อยากจะถามว่าภาครัฐที่ดูแลด้านนี้ได้มองตรง Supply
Chain ไหม ขอบคุณค่ะ

สหกรณ์ขึ้นมา ซึ่งถือว่าเข้าสู่มาตรฐานสากลที่ทั่วโลก
ยอมรับ แต่จะไม่ค่อยจะได้ยินว่าบริษัท Bridgestone
ซือ้ ยางจากสหกรณ์สวนยาง เพราะว่าได้ปริมาณน้อย และ
การขนส่งมีจำกัด เพราะฉะนั้นบริษัท Bridgestone จะ
ซื้อยางที่มีคุณภาพสม่ำเสมอคงที่ และปริมาณมากค่ะ
คำถาม :
ดิฉัน กฤษณี จากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนัก
งานภาคใต้ค่ะ อาจจะไม่ได้ถามในเชิงของงานวิจัยมุ่งเป้า
แต่มองในแง่ของเศรษฐกิจ โดยจะพูดในเรื่องของการแก้
ปัญหาราคายางพาราผันผวน คือ จะเพิ่มในสัดส่วนของ
การใช้ ใ นประเทศ แต่ ถ้ า มองย้ อ นกลั บ ไปในแต่ ล ะปี
สัดส่วนการใช้ยางในประเทศจะไม่เปลี่ยนแปลงเลย จึง
อยากจะทราบว่าที่ผ่านมามีปัจจัยอะไรที่เป็นข้อกำหนด
หรือเป็นอุปสรรคให้สัดส่วนการใช้ยางพาราในประเทศ
ยังเท่าเดิมอยู่
อ.วราภรณ์ ขจรไชยกูล :
ขอบคุณมากค่ะ สำหรับเรือ่ งนีส้ ามารถตอบได้เลย
ว่าสาเหตุที่ทำให้สัดส่วนไม่เพิ่ม เพราะเราไปมองในด้าน
ของผลผลิต เนื่องจากอัตราการเพิ่มของผลผลิต และ
อัตราการใช้ไม่ได้ไปด้วยกัน โดยอัตราการผลิตจะค่อนข้าง
เพิ่มขึ้นเร็วกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้ จึง
ทำให้สดั ส่วนไม่เพิม่ ขึน้ เพราะฉะนัน้ หากเราจะดูปริมาณ
การใช้ เราควรจะดูในส่วนของการใช้ในแต่ละปีเปรียบ
เทียบกัน
ผศ.ดร.กฤษฎา สุชีวะ :
สำหรับยางธรรมชาติ 60% ทำยางรถยนต์ และ
15-20% นำไปทำถุงมือ ยางธรรมชาติที่นำไปใช้หลักๆ
ก็มีเพียงเท่านี้ นอกจากนั้นก็ใช้ยางสังเคราะห์เป็นส่วน
ใหญ่ เพราะฉะนั้นสัดส่วนจึงไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
เท่าที่ควรครับ

คุณปรีเปรม ทัศนกุล :
ในส่วนของบริษัท Bridgestone เองก็จะมีลูกค้า
ประจำ เพราะในส่วนของการควบคุมคุณภาพเป็นไปตาม พิธีกร :
ระบบ และความเชือ่ มัน่ ของบริษทั แต่ถา้ ถามในนามของ
สำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณท่านวิทยากร และผู้ที่
สถาบันเกษตรกรก็รับซื้อไม่ใช่ไม่ซื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาเข้าร่วมการเสวนาทุกท่านนะคะ ขอเสียงปรบมือให้ทกุ
ตอนนีเ้ กษตรกรก็มรี ะบบ GMP ของกระทรวงเกษตรและ ท่านด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
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เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์:
นวัตกรรมใหม่จากยางพารา
ประธาน :
วิทยากร :

รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล

รองอธิการบดี ฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

พิธีกร :
ขอต้อนรับทุกท่านนะคะ เข้าสูเ่ วทีประชุมเสวนาเรือ่ ง วิจยั นวัตกรรมยางพารา
ค่ะ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2558 กิจกรรมที่จะจัด
ขึน้ ในวันนีเ้ ริม่ จากการปฐกถาเรือ่ ง เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ นวัตกรรมใหม่จาก
ยางพารา หลังจากนั้น ก็จะเป็นการเสวนาตอบโจทย์วิจัย เรื่องถนนยางพารา
ที่เรารอคอยกันมานาน สามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่ และในส่วนของภาคบ่าย ก็จะเป็น
การเสวนาและบรรยายในหัวข้อเรือ่ ง วิจยั มุง่ เป้าด้านยางพารา ช่วยเพิม่ มูลค่าและแก้
ปัญหาราคายางได้อย่างไรค่ะ
ก่อนที่จะเข้าสู่ในช่วงของสาระสำคัญๆ ต่างๆ ค่ะ ก็ขอเรียนเชิญท่านประธาน
รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝา่ ยระบบวิจยั และบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับและเป็นประธานในพิธีเปิด ขอเรียนเชิญอาจารย์ค่ะ
รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล :
กราบสวัสดีทา่ นวิทยากรและแขกผูม้ เี กียรติทกุ ท่าน รวมทัง้ น้องๆ นักศึกษาที่
เข้ามาฟังในวันนี้นะครับ จริงๆ แล้วท่านอธิการฯ ท่านตั้งใจจะมาเป็นประธานและก็
มาร่วมฟังการเสวนาในวันนี้ แต่เนื่องจากท่านติดภารกิจที่จะต้องไปประชุม สนช.
ที่กรุงเทพ และก็วันนี้เข้าใจว่าจะมีเรื่องที่สำคัญก็คือ เรื่อง พรบ.การยางด้วยที่จะต้อง
แปรญัติ ท่านก็จะไปทำหน้าที่ตรงนั้นนะครับ เพื่อวงการยางพาราของพวกเราครับ
พูดถึงเรือ่ งยางจริงๆ ผมคิดว่าอาจจะไม่ตอ้ งไปเกริน่ อะไรมากนะครับ พวกเรา
ก็รกู้ นั อยูว่ า่ ยางพาราเป็นทรัพยากรทีส่ ำคัญของประเทศไทยนะครับ โดยเฉพาะภาคใต้
ซึ่งเรามีพื้นที่ในการปลูกยาง 12 ล้านไร่ และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นะครับ แล้วการปลูกยาง
ก็ขยายไปยังภูมภิ าคอืน่ ๆ ตอนนีก้ ป็ ระมาณ 3-4 ล้านไร่แล้ว รวมแล้วประเทศเราปลูก
ยางมากถึง 16 ล้านไร่ ส่งยางออกปีละ 4 ล้านตัน เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับ
องค์ความรู้จาก
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“ประเทศเราปลูกยางมากถึง 16
ล้านไร่ ส่งยางออกปีละ 4 ล้านตัน เป็น
อันดับหนึ่งของโลกนะครับ แต่เกือบ
90% ของการส่งออกก็จะเป็นในรูป
ของวัตถุดิบเกือบทั้งหมดเลยนะครับ
มีการแปรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพียง 1314% ซึ่งทำเงินได้เกือบเท่ากับ 80%
เลยนะครับ จะเห็นได้ว่าเมื่อเราทำเป็น
ผลิตภัณฑ์ ก็จะได้มูลค่าที่สูงกว่า ดัง
นัน
้ ก็จะเห็นว่าทิศทางมันควรจะเคลือ่ น
ไปทางไหน ซึง่ หลายๆ ท่านก็พด
ู อยูแ่ ล้ว
และก็พูดมาตลอดว่าเราจะทำอย่างไร
กันดี”
แต่เกือบ 90 % ของการส่งออก ก็จะเป็นในรูปของวัตถุดบิ
เกือบทัง้ หมดเลยนะครับ มีการแปรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพียง
13-14% ซึ่งทำเงินได้เกือบเท่ากับ 80% เลยนะครับ จะ
เห็นได้ว่าเมื่อเราทำเป็นผลิตภัณฑ์ ก็จะได้มูลค่าที่สูงกว่า
มาก ราคายางของโลกก็ขนึ้ สูงแล้วก็ลงดิง่ มานะครับ แล้วก็
ขึ้นๆ ลงๆ อยู่ตลอด แต่ถ้าท่านไปดูราคายางล้อรถยนต์
เช่น กู๊ดเยียร์ มิชลิน ไฟน์สโตน บริดสโตน พวกนี้ไม่เคย
หล่นเลยนะ อาจจะมีหล่นบ้าง ต้องซื้อสามแถมหนึ่ง
อะไรพวกนี้นะครับ ดังนั้นก็จะเห็นว่าทิศทางมันควรจะ
เคลื่อนไปทางไหน ซึ่งหลายๆ ท่านก็พูดอยู่แล้ว และก็พูด
มาตลอด ว่าเราจะทำอย่างไรกันดี
คิดว่าในสถานการณ์ปจั จุบนั ประเทศไทยเราก็ตอ้ ง
เดินหน้านะครับ โดยเฉพาะพอพูดถึงเรื่องนวัตกรรมเป็น
สิ่งที่สำคัญมาก แล้วก็เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ไม่ใช่
เฉพาะอาจารย์หรือนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย ส่วนที่เป็น
ภาคเกษตรกร ภาคอุตสาหกรรม นักธุรกิจ เกี่ยวข้องและ
ก็ต้องมาร่วมกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันทำในเรื่องนี้นะครับ
ผมคิดว่าจึงจะทำให้ประเทศไทยเดินหน้าไปได้นะครับ
จริงๆ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องยางนะครับ ในสินค้าเกษตรใน
บ้านเราที่มีปัญหาเรื่องราคา ก็มีเรื่องข้าวด้วยใช่ไหมครับ
พอพูดถึงเรื่องเกษตรกรรม แล้วเราส่งออกในรูปของ
วัตถุดิบ เราก็จะมีปัญหาตลอด
วันนี้เราได้โอกาสดีที่จะมาช่วยกันดูในเรื่องของ
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ทางออกเรือ่ งของยางพารา โดยในหัวข้อแรกนีไ้ ด้รบั เกียรติ
จาก รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์ ท่านก็เป็นนักวิจัยที่มีชื่อ
เสียงทางด้านยางพาราของประเทศไทย มาเป็นระยะเวลา
นาน ท่านเป็นถึงนักวิจยั ดีเด่นแห่งชาติ ทางด้านยางพารา
ผมไปประเทศเยอรมันกับท่านมา เมือ่ ประมาณเดือนกว่าๆ
ที่ผ่านมานี้นะครับ ไปคุยกับผู้ผลิตชิ้นส่วนยางที่ขายให้
กับบริษัทรถยนต์ในเยอรมันและในยุโรป ไม่ว่าจะเป็น
พวกโฟล์คสวาเกน ปอร์เช่หรือว่ารถอืน่ ๆ ซึง่ เขาทำชิน้ ส่วน
และมีความรูใ้ นเชิงวิศวกรรมในการผลิต แต่เขาก็มปี ญ
ั หา
หลายอย่างที่เขาไม่สามารถที่จะแก้ได้ และก็ไม่เข้าใจ
ได้อาศัยอาจารย์เจริญ ซึง่ เป็นนักวิชาการทีม่ คี วามรูค้ วาม
เข้าใจ ทำวิจัยมานานในเชิงลึก สามารถอธิบายปรากฏ
การณ์ได้ในหลายๆ อย่าง ทำให้เขาเห็นว่าเราก็มีองค์
ความรู้ที่จะทำให้เกิดการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาขึ้นได้
นะครับ เรามีนักวิจัยในประเทศไทยที่เก่งๆ เยอะนะครับ
ต้องการการทำงานร่วมกันและการสนับสนุน เพื่อทำให้
เกิดประโยชน์กับประเทศชาติจริงๆ นะครับ และในช่วง
หลังจากนี้ก็จะมีการเสวนา ในเรื่องของถนนยางพารา
เราก็จะได้รสู้ กั ทีนะว่า ทีค่ ยุ กันมานี้ ตกลงว่าถนนยางพารา
ควรทำหรือไม่ควรทำนะครับ ก็จะเป็นข้อมูลในเชิงวิชาการ
จริงๆ ไม่ใช่เป็นแค่เชิงความรู้สึกหรือเชิงอารมณ์นะครับ
อันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักที่ทำให้มีการเสวนานี้เกิดขึ้น
ครับ

ในนามของเจ้าภาพ เนื่องจากว่าการจัดงานครั้งนี้
จัดโดยเครือข่ายของสถาบันการศึกษาในภาคใต้ โดยมี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็เป็นเจ้าภาพหลัก ขอถือ
โอกาสในนามของผู้จัดงานขอต้อนรับทุกท่านเข้ามาร่วม
ฟังปาฐกถา ตอบโจทย์การบรรยายเรื่องของยางพาราใน
เช้านี้นะครับ และก็คิดว่าท่านสามารถให้ความคิดเห็นที่
เกิดประโยชน์กบั วงเสวนาในวันนีน้ ะครับ ก็ขออนุญาตเปิด
ประชุมในช่วงเช้านี้ และขออวยพรให้การประชุม การ
เสวนาได้ประสบความสำเร็จ บรรลุวตั ถุประสงค์ทกุ สิง่ ทุก
อย่างตามที่ตั้งใจไว้นะครับ ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ
พิธีกร :
ขอบคุณค่ะ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัย
และบัณฑิตศึกษา รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ค่ะ ท่านได้
มากล่าวต้อนรับ และก็ได้บอกว่า วันนีเ้ ราจะมีกจิ กรรมอะไร
บ้าง นอกจากที่จะมีกิจกรรมในห้องนี้
ในช่วงแรกนี้ก็คงจะเป็นสาระสำคัญ ที่ทุกท่านจะ
ได้มโี อกาสได้ทราบถึงนวัตกรรมใหม่ทที่ ำการวิจยั โดยคน
ไทย และท่านเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติคนหนึ่ง และก็ได้
รับการยอมรับจากในและต่างประเทศด้วยค่ะ ท่านทำงาน
วิจัยอย่างตลอดต่อเนื่อง ควบคู่กับงานด้านการเรียนการ
สอนและการบริหาร ซึ่งปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง รอง
อธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขต

สุราษฎร์ธานีค่ะ ท่านจะมาบอกกล่าวกับพวกเราว่างาน
วิจยั ทีท่ า่ นทำมานัน้ มีประโยชน์อะไรอย่างไรนะคะ ในหัว
ข้อเรื่อง เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ นวัตกรรมใหม่
จากยางพารา ขอกราบเรียนเชิญค่ะ ท่าน รศ.ดร.เจริญ
นาคะสรรค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ค่ะ
ขอแนะนำสำหรับประวัติโดยคร่าวๆ ของท่าน
นะคะ ท่านจบปริญญาตรี สาขาเคมี จากมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ค่ะ ปริญญาโทวิทยาศาสตร์โพลิเมอร์
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และก็ปริญญาเอก Polymer Rheology and Plastic Engineering จาก University of Bradford ประเทศอังกฤษค่ะ ซึ่งผลงานของ
ท่านเป็นทีป่ ระจักษ์ จากทัง้ ในประเทศและก็ตา่ งประเทศ
เพราะว่าท่านนั้นเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประจำปี 2553 จาก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประจำปี 2553 เช่นกัน
ค่ะ ท่านได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการ
วิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ด้วย และเป็นกรรมการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ ในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญท่านวิทยากร
ได้เลยค่ะ
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รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์ :
เมือ่ สักครูท่ ที่ า่ นประธานพูดเรือ่ งยางนะครับ ก็จะ
มี เ นื้ อ หาหั ว ข้ อ หลายประเด็ น ที่ ผ มจะพู ด แต่ ว่ า ท่ า น
ประธานพูดไปแล้วนะครับ ก็เลยไม่จำเป็นต้องพูดซ้ำ
นะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังการบรรยายในครั้ง
นี้ ตั้งแต่ปี 2540 ที่ผมจบการศึกษามานะครับ ซึ่งจริงๆ
ไม่ได้ไปเรียนเรื่องยางหรอกครับ ไปเรียนเรื่องโพลิเมอร์
แต่ก็ได้ความรู้พื้นฐานของโพลิเมอร์มาเยอะ ก็เลยเห็นว่า
บ้านเรามีความจำเป็นทีจ่ ะต้องทำเรือ่ งยาง และสิง่ ทีผ่ มคิด
ไว้เมื่อ 20 ปีที่แล้ว วันนี้ก็ยังเป็นจริงนะครับ ยังมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งยวดอยู่ ที่จะต้องนำพาประเทศนี้ครับ
โดยการทีจ่ ะปรับเปลีย่ นในเรือ่ งของความกินดีอยูด่ ขี องพี่
น้อง เพราะว่าในขณะนี้เอง พื้นที่ปลูกยางมีการเพิ่มขึ้น
ไปมากครับ และก็เราเองก็ประสบปัญหาในเรื่องของ
ปริมาณยางทีม่ นั ล้นตลาด อันนีเ้ ป็นภาพทีเ่ ราคุน้ ตานะครับ
บรรยากาศของวิถชี วี ติ ของพีน่ อ้ ง โดยเฉพาะชาวใต้ของเรา
นะครับ ในเรือ่ งของการทำสวนยาง และก็เมือ่ 10 ปีทแี่ ล้ว
สวนยางก็ไม่ได้มากขนาดนี้ บังเอิญรัฐบาลเกือบทุกรัฐบาล
ก็เริม่ ส่งเสริมให้มกี ารปลูกยางพารามากขึน้ และเมือ่ ก่อน
เราเชื่อกันว่า แถวภาคเหนือ ภาคอีสาน ปลูกยางไม่ได้
ซึ่งคนก็พยายามที่จะไปทดลองปลูกกัน เดิมยางพารามี
เฉพาะทีภ่ าคใต้ และภาคตะวันออกนะครับ ซึง่ มีภมู อิ ากาศ
และภูมิประเทศที่ใกล้เคียงกันนะครับ
ในวันนี้ ภาคอีสานโดยเฉพาะในแถบลุ่มน้ำทั้ง
หลายนะครับหรือว่าภาคเหนือ ก็จะมีต้นยางเพิ่มขึ้นมาก
ก็รัฐบาลคงคิดว่าผู้คนคงมีความสุขนะครับ เนื่องจากว่า
ขณะนั้นเอง ยางมีราคาดี เราก็จะเห็นการเพิ่มพื้นที่การ
ปลูกกันมากมาย มาจนถึงวันนี้ เป็นยังไงครับ การเพิม่ พืน้ ที่
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การปลูกนัน้ เริม่ ได้ผลแล้ว ก็คอื ว่ายางทีเ่ ราปลูกกันเยอะๆ
นั้น ปรากฏว่ามันมีมากกว่าความต้องการของตลาดครับ
ทีนี้ในฐานะที่เราเองเป็นนักวิชาการ และคลุกคลีกับเรื่อง
ยางมาเป็นระยะเวลาพอสมควร คิดว่าจะทำอย่างไร
ก็เลยมีการศึกษาวิจัยและกลับไปดูนะครับ ว่าที่
จริงแล้วยางของเราทีเ่ ราพยายามจะผลิตกันมา ส่วนใหญ่
ยางพวกนีจ้ ะมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ส่งออกนะครับ ซึง่ เป็นการ
ส่งออกในรูปของยางดิบ หรือแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน
หรือยางแท่ง หรือรูปแบบอืน่ ๆ แล้วก็สง่ ออกไปด้วยมูลค่า
ที่ไม่สูงมากนัก ยางที่ใช้ในประเทศเมื่อ 7-8 ปีที่ผ่านมา
จนถึงวันนี้ มีปริมาณคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 1314% ก็เป็นอย่างนีม้ าตลอดครับ ในขณะทีถ่ า้ เรามองเรือ่ ง
ตัวเงินที่ได้มา 14% ที่ใช้ในประเทศ แปรเป็นผลิตภัณฑ์
นะครับ กับ 80% ทีส่ ง่ ออก มูลค่าใกล้เคียงกัน เพราะฉะนัน้
เราก็จะต้องทำอีกมาก ในการที่จะเพิ่มมูลค่าของมันหรือ
อีกประเด็นหนึง่ คือว่า ในโลกความเป็นจริง ยางธรรมชาติ
สามารถปลูกได้เฉพาะแถบลุ่มน้ำของทวีปของเรา หรือ
ทวีปอเมริกาใต้เท่านั้น ประเทศที่คุมเทคโนโลยีทั้งหลาย
ไม่วา่ จะเป็นประเทศญีป่ นุ่ ประเทศจีนหรือสหรัฐอเมริกา
เอง พวกนี้ปลูกยางไม่ได้
เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คิดถึงเรื่องการนำเอายางไปใช้
ประโยชน์นี้ อย่างแรกทีค่ ดิ ก็คอื ยางสังเคราะห์มนั เป็นยาง
ที่ทำมาจากรีแอคเตอร์ กำหนดขนาดโมเลกุล กำหนด
คุณสมบัตไิ ด้เกือบทุกอย่าง ยางพาราเป็นตัวเลือกสุดท้าย
ที่จะเลือก และยางพาราเองจำเป็นที่จะต้องตอบโจทย์
อย่างชัดๆ จึงจะใช้ตรงนี้ได้นะครับ แล้วประเทศพวกนี้ก็
จะจัดการว่านี่คือยางสังเคราะห์นะครับ ก็เลยทำให้การ

“เมือ่ ไหร่กแ็ ล้วแต่ทค
ี่ ด
ิ ถึงเรือ่ งการ
นำเอายางไปใช้ประโยชน์นี้ อย่างแรก
ที่คิดก็คือ ยางสังเคราะห์มันเป็นยาง
ทีท
่ ำมาจากรีแอคเตอร์ กำหนดขนาด
โมเลกุล กำหนดคุณสมบัติได้เกือบ
ทุ ก อย่ า ง ยางพาราเป็ น ตั ว เลื อ ก
สุดท้ายที่จะเลือก และยางพาราเอง
จำเป็นที่จะต้องตอบโจทย์อย่างชัดๆ
จึงจะใช้ตรงนี้ได้นะครับ”

ใช้งานยางพารามีปัญหา ซึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นใน
ประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลาย แต่บังเอิญมันแปลกมาก
มันมาเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วย ขณะที่ประเทศเราเป็น
ผูผ้ ลิตยาง เราเองก็ยงั ใช้สเปคทีน่ ำเข้ามาจากต่างประเทศ
เช่น ยางรองคอสะพาน ซึ่งยังเป็นยางนีโอพรีนอยู่ ถามว่า
ทำไมไม่เป็นยางพารา คำตอบคือไม่ทราบ เป็นเพราะว่า
เราอิงตามตำราต่างประเทศ รวมถึงยางกันกระแทกตาม
ท่ า เรื อ ต่ า งๆ ซึ่ ง ถ้ า พู ด ถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ดี๋ ย วจะกระทบ
กระแทกหน่ ว ยงานราชการ ที่ เราใช้ อ ยู่ มั น เป็ น ยาง
สังเคราะห์เกือบหมด
เราจะแก้ปญ
ั หาอย่างไรให้พนี่ อ้ งเกษตรกรของเรา
กลับมายิ้มได้ จากที่เคยมีความสุขมาก แต่วันนี้กลับ
ประสบปัญหา ผมไปทอดกฐินที่วัด ถามหลวงพ่อว่าเป็น
ยังไงบ้างชาวบ้านมาทำบุญกันเยอะไหม หลวงพ่อบอกว่า
ตั้งแต่ยางมีปัญหานี้ คนไม่ค่อยเข้าวัด ถึงเข้ามา ก็ไม่ค่อย
ทำบุญ จะสร้างโบสถ์ สร้างศาลาก็ลำบาก ผมกำลังบอก
ให้พวกเราฟังว่า เมื่อปัญหายางพาราราคามันตกต่ำและ
ขายไม่ออกขนาดนี้ มันกระทบไปทั่วทุกหย่อมหญ้านะ
ครับ ยางพารามันเป็นพืชที่เป็นเศรษฐสังคมนะครับ หรือ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บเศรษฐกิ จและสั งคมของคนไทยตอนนี้
นะครับ เมื่อก่อนนี้เป็นของคนใต้ วันนี้เด็กมาสอบเข้าที่
ม.อ. สุราษฎร์ธานี สอบเข้าได้เรียบร้อยแล้วนะครับ แต่
ปรากฏว่ า กู้ กยศ. ไม่ได้ พ่อแม่นี่เขียนหนังสือมาถึง
อธิการเลยนะครับว่า เนื่องจากว่ายางราคาตกต่ำมาก ซึ่ง

ลูกเรียนเก่ง แต่ไม่สามารถที่จะส่งเล่าเรียนได้ เนื่องจาก
ยางพาราราคาตกต่ำมาก ซึ่งตอนนี้มีอยู่ในกระบวนการ
ทั้งหมด 3 รายนะครับ กำลังนั่งคิดอยู่ว่าจะต้องทำยังไง
กับเหตุการณ์นี้ ก็เรียนถามและปรึกษาท่านอธิการบดี
นะครับ เนือ่ งจากหลักการของมหาวิทยาลัยของเรา คือว่า
จะไม่มนี กั เรียนคนไหนทีไ่ ม่ได้เรียนเพราะไม่มเี งินนะครับ
ดังนั้นจึงต้องช่วยเหลือ ทำให้เห็นว่าเรื่องของยางพารามี
ผลกระทบไปทุกระบบของสังคมบ้านเราในขณะนี้ครับ
ถามพ่ อ ค้ า ขายวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งก็ ไ ม่ ดี ร้ า นอาหารก็ ไ ม่ ดี
ทุกอย่างไม่ดที งั้ หมดนะครับ เนือ่ งจากผลกระทบจากราคา
ยางตรงนี้ ซึ่งพวกเราคงจะเห็นนะครับ
เราควรจะภาคภูมิใจนะครับว่าตั้งแต่ปี 2546 ถึง
2558 นี้นะครับ ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตสูงกว่า
ประเทศอื่นๆ มาตลอดนะครับ ตอนนี้ก็ไต่ไปจนถึง 4
ล้านตันต่อปีไปแล้วนะครับ ซึ่งเราเองก็ควรจะภาคภูมิใจ
เพราะว่าความสามารถในการผลิตใช่ไหมครับ แต่ว่าเรา
เคยถามไหมครับว่า ที่เราผลิตได้สูงที่สุดนี้ เราสามารถจะ
ดึ ง มู ล ค่ า กลั บ มาได้ สู ง ที่ สุ ด ตามปริ ม าณจริ ง หรื อ ไม่
เนื่ อ งจากว่ า เราก็ ผ ลิ ต เยอะ อิ น โดนี เซี ย ก็ ก ำลั ง เพิ่ ม
เวียดนาม ลาว พม่า ประเทศจีนตอนใต้ก็กำลังมุ่งผลิตกัน
ขนานใหญ่ครับ พวกเราทราบไหมครับว่ายางส่วนใหญ่
ของไทยเรานี้ไปที่ไหน ส่วนใหญ่จะไปที่ประเทศจีนครับ
แต่ตอนนี้ทางภาคใต้ของจีนผลิตยางได้ แล้วก็เน้นยาง
คุณภาพดีดว้ ย เพราะฉะนัน้ ก็เลยกำลังมองว่า ถ้าพวกเรา
องค์ความรู้จาก
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คนไทยไม่ยอมช่วยเหลือกันเอง สร้างนวัตกรรมขึน้ มาเพือ่
ที่จะดูแลเรื่องของยางพารา ทางออกของสังคมไทยก็จะ
ลำบากนะครับ ผมคิดว่าถ้ายางพาราราคาตกต่ำไปกว่านี้
มันจะเกิดกลียุคขึ้นในประเทศนี้ครับ เพราะเรื่องนี้เป็น
เศรษฐสังคม คนจะอยูก่ นั ไม่ได้ เพราะว่ารัฐบาลเคยให้เรา
สร้างพืน้ ทีป่ ลูกยาง ยางมันกินไม่ได้ มันต้องการเปลีย่ นมา
เป็นเงิน ถึงจะกินได้ ไม่เหมือนพืชชนิดอื่นๆ นะครับ ทำ
ให้จะเกิดปัญหาขึ้นอย่างมโหฬารครับ ผมคิดว่าช่วงนี้
เป็นรัฐบาล รสช. ชาวสวนเลยเงียบๆ นะครับ เพราะถ้า
ใครจี๊ดขึ้นมาหน่อยก็จะเรียกเข้าไปปรับทัศนคตินะครับ
ซึ่งในส่วนนี้ ผมคิดว่ามันมีความจำเป็น และพวกเราเอง
ก็ต้องช่วยกันดู เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาแก้ปัญหาในเชิง
วิชาการ เรามีนักวิชาการ เรามีระบบราชการ เรามีมหาวิทยาลัย เรามีคนเก่งๆ ในประเทศนี้เยอะนะครับ ที่จะ
ช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้นะครับ
จากปริมาณการผลิตยางพาราของประเทศไทย
ประเทศไทยผลิตได้เยอะมาก นอกจากนั้นประเทศอื่นๆ
ก็มี ไม่ว่าจะเป็นประเทศอินเดีย จีน พม่า เวียดนาม
สำหรับมาเลเซียนีข้ นาดก็ลดลง เนือ่ งจากเขาเน้นพืชชนิด
อืน่ และอินโดนีเซียนีก้ ข็ ยายแข่งกับไทย ถ้าหากว่าแข่งขัน
ปริมาณกันนะครับ อีกสักประมาณ 2-3 ปี อินโดนีเซีย
ก็จะนำหน้าไทยแล้ว เนื่องจากมีพื้นที่เยอะกว่าบ้านเรา
แต่ถามว่าเราไปแข่งปริมาณใครเยอะกว่ากันแน่ มันจะถูก
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ไหม คอนแซ็ปนีไ้ ม่นา่ จะถูกอีกต่อไปนะครับ อย่างมาเลเซีย
นี้เขาไม่ได้เน้นการผลิตนะครับ เพราะว่าการไปทำลาย
พืชท้องถิ่นที่ควรจะอนุรักษ์เอาไว้ มาเลเซียเขาเริ่มที่จะ
ไม่ทำ แต่มาเลเซียจะรับน้ำยางจากประเทศไทยที่เรา
ผลิตได้นี้นะครับ ไปแปรรูปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ มูลค่าที่
มาเลเซียได้นี้ เยอะกว่าคนไทยนะครับ ที่ต้องไปทำลาย
ทรัพยากรของเราเอง แล้วมาปลูกพืชเชิงเดี่ยวในลักษณะ
แบบนี้ อันนี้เป็นวิธีการของประเทศมาเลเซีย แต่ของเรา
นะครับ ก็คงต้องมานั่งดูว่าจะต้องไปแบบไหน ยังไง
นะครับ
จากที่ถามพวกเราไปเมื่อสักครู่ว่า ยางพาราของ
ไทยไปไหน นี่คือแผนภูมิของปี 2555 นะครับ ไปยังจีน
43% ญีป่ นุ่ 11% ไปมาเลเซีย 12% และอืน่ ๆ อีกเล็กน้อย
นะครับ พวกที่มันมีปัญหากับเราเยอะแยะนะครับ ไม่ว่า
EU อเมริกาอะไรพวกนี้ ซื้อยางเรานิดเดียวครับ แล้วยาง
เราส่วนใหญ่ไปประเทศจีน เมื่อไรก็ตามนะครับที่จีน
เปลี่ยนนโยบาย หรือมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจนะครับ
ชาวสวนบ้านเราจะมีปัญหาอย่างแน่นอนครับ
ปัจจุบันยางชนิดไหนที่ทำกันเยอะ จากกราฟเส้น
สีแดง จะเห็นว่าเป็นยางแท่งครับ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ส่วนยางแผ่นรมควันนี้จะเริ่มต่ำลงแล้ว ยางที่เป็นน้ำยาง
ก็มีการเพิ่มแต่ก็ไม่ได้หวือหวาอะไร แต่ว่ายางแท่งนี้จะ
เปลี่ยนแปลงไปเยอะ เนื่องจากว่าจีนเองตอนนี้ก็เริ่มรับ

“ผมเคยไปเป็นที่ปรึกษาโรงงานทำสายยางยืดนะครับ ปรากฏว่าเขาใช้
ยางพาราในปริมาณมากกว่าโรงงานทำยางรถยนต์ ทีท่ ำยางล้อขนาดเล็กนะครับ
เพราะว่ายางล้อขนาดเล็กตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นรถกระบะหรือว่ารถเก๋ง เกือบจะไม่
มียางพาราอยู่ในล้อเลยนะครับ เราเข้าใจว่าเป็นยางพารา แต่จริงๆ เกือบไม่มีอยู่
ในล้อนัน
้ เลยนะครับ เรามีเฉพาะล้อขนาด ใหญ่ ล้อเครือ่ งบิน ส่วนทีใ่ ช้เยอะมากๆ
นั่นคือการหล่อดอกยางนะครับ เพราะว่าล้อเครื่องบินมีมาตรฐานกำหนดนะ
ครับ ซึ่งถ้าไม่ได้ตามมาตรฐานก็จะถอดออกและทำการหล่อดอกใหม่นะครับ
ซึ่งดอกยางเหล่านั้นใช้ยางพาราล้วนๆ ครับ”
ยางแท่งมากขึ้นครับ ซึ่งนี้เป็นข้อมูลของปีที่แล้วครับ
ก็อยากให้พวกเราได้เห็นข้อมูลว่า ยางพารายังมีประโยชน์
กับยางล้อขนาดใหญ่ เช่นยางล้อเครื่องบิน ถ้าสามารถใช้
ยางอื่นแทนได้ป่านนี้ฝรั่งใช้แทนไปแล้ว แต่มันแทนไม่ได้
ครับ ปริมาณยางเปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับ ที่เข้าไปอยู่ใน
อุตสาหกรรมยางล้อนะครับ บางคนบอกว่า 70% บ้าง
60% บ้าง ก็แล้วแต่นะครับ แต่เยอะมากที่เข้าไปใน
อุตสหกรรมยางล้อ เหตุผลก็คือ ยางพารามีคุณสมบัติ
พิเศษครับ ความร้อนทีเ่ กิดขึน้ ไม่สงู เท่ายางอืน่ และความ
ร้อนที่เกิดขึ้นนั้นกระจายได้รวดเร็ว และมีความยืดหยุ่น
สูงนะครับ ซึง่ ยางอืน่ ทำไม่ได้ แต่สำหรับพวกนีน้ นั้ งานวิจยั
ของเราเองก็ไม่สามารถเข้าไปแทรกได้มาก เพราะว่ามี
บริษัทยักษ์ใหญ่ที่คุมเรื่องพวกนี้ทั้งหมด เอาไว้ในโลกนี้
พวกเราคงรู้จัก Good Year, BridgeStone, Michelin
ซึ่ง 3 เจ้านี้ก็ครองตลาดล้อรถยนต์ ไปค่อนโลกแล้วครับ
ผมอยากให้ พ วกเรามองของที่ ก ำลั ง ทำอยู่ ใ น
ปัจจุบัน และมองออกไปว่าจะทำอะไรได้อีก นอกจากสิ่ง
ที่กำลังทำกันอยู่ในปัจจุบัน ถ้าหากว่าวันหนึ่งมียางอื่นๆ
เข้ามาแทนได้ ซึ่งเขาจะรีบแทนนะครับ มันก็จะมีเหตุผล
เรื่องเทคนิค เรื่องราคา แล้วก็เรื่องของการควบคุณภาพ
อยู่นะครับ และนี้คือผลิตภัณฑ์จากยางครับ ไม่น่าเชื่อ
นะครับว่า ยางที่เป็นยางเส้นแบบในรูปนะครับ ใช้งานที่
เป็ น ยางธรรมชาติในปริมาณสูงมาก ผมเคยไปเป็นที่
ปรึกษาโรงงานทำสายยางยืดนะครับ ปรากฏว่าเขาใช้ยาง
พาราในปริมาณมากกว่าโรงงานทำยางรถยนต์ ที่ทำยาง
ล้อขนาดเล็กนะครับ เพราะว่ายางล้อขนาดเล็กตอนนี้ ไม่
ว่าจะเป็นรถกระบะหรือว่ารถเก๋ง เกือบจะไม่มียางพารา

อยู่ในล้อเลยนะครับ เราเข้าใจว่าเป็นยางพารา แต่จริงๆ
เกือบไม่มีอยู่ในล้อนั้นเลยนะครับ เรามีเฉพาะล้อขนาด
ใหญ่ ล้อเครือ่ งบิน ส่วนทีใ่ ช้เยอะมากๆ นัน่ คือการหล่อดอก
ยางนะครับ เพราะว่าล้อเครื่องบินมีมาตรฐานกำหนดนะ
ครับ ซึ่งถ้าไม่ได้ตามมาตรฐานก็จะถอดออกและทำการ
หล่อดอกใหม่นะครับ ซึ่งดอกยางเหล่านั้นใช้ยางพารา
ล้วนๆ ครับ เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของยางต่างๆ
นี่ก็จะเป็นยางในลักษณะที่ใช้ ในลักษณะของน้ำยาง
นะครับ ซึง่ ก็ทำกันมานานแล้ว และก็ยงั ทำกันอยู่ ขยายต่อ
ไปไม่ค่อยได้
และก็วันดีคืนดีนะครับ ถุงมือทางการแพทย์ที่เรา
ทำกันอยู่เยอะๆ และก็บูมมากในสมัยหลายสิบปีที่แล้ว
มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับ พบว่ามันมีโปรตีน สำหรับคนแพ้
จะมีอันตรายมาก นักวิจัยในยุโรปและคนไทยบางกลุ่ม
ก็ช่วยกันทำใหญ่เลย ช่วยกันโฆษณาว่าใช้ยางธรรมชาติ
แล้วแพ้ แล้วตายนะ หรือบาดเจ็บสาหัส ดังนั้นยุโรปจึง
บอกว่า อย่านำยางพารามาทำถุงมือเลย ใช้ยางสังเคราะห์
ดีกว่า แต่ว่าเราทำยางสังเคราะห์แล้วสมบัติเชิงกลมันไม่
ได้ ก็เลยลดสเปคลง ซึ่งผมเองก็รู้สึกว่ามันเป็นการกีดกัน
กันอย่างเห็นได้ชดั นะครับ ก็สเปคของถุงมือยางธรรมชาติ
มันมีอยู่แล้วใช่ไหมครับ วันดีคืนดีก็เอายางสังเคราะห์เข้า
มาทำ แล้ ว ก็ บ อกว่ า ลดสเปคลงมา เพื่ อ จะให้ ข ายได้
พอตอนนีเ้ ป็นยังไงครับ แถวบ้านเราทีส่ งขลาเอง ก็ยงั มีถงุ
มือยางที่ทำจากยางสังเคราะห์วางขายอยู่เลย ที่นี้ถามว่า
เรื่องโปรตีนมันมีแค่ไหน ประมาณไหน ผมยังไม่เห็นมี
นักวิชาการไทยคนไหนออกมาโต้เลยครับ ไม่เหมือนของ
มาเลเซียที่มีรายงานออกมาโต้เพียบเลยว่า ไม่จริง มีแต่
องค์ความรู้จาก
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“นำยางพารามาทำถนนได้จริงไหม
แล้วดีหรือไม่ ซึ่งได้หรือไม่นี่ ไม่ต้อง
เถียงแล้วครับ เพราะว่ามีคนทำได้และ
ก็มเี อกสารอ้างอิงมากมาย แต่ความคิด
ส่วนตัวผม ทำไมน้ำยางพาราราคาไม่
กีต
่ งั ค์ แต่พอผสมเป็นยางทำถนนแล้ว
ทำไมขายแพงจังเลย ทำให้ถนนจาก
ยางพารานี้ราคาเพิ่มไปเป็น 30-40%
อันนี้มันช่วยเกษตรกรได้หรือไม่”
นักวิชาการไทยนีอ้ อกมาบอกว่าแพ้จริงนะ แล้วก็มาช่วยซ้ำ
เติมกัน จริงๆ แล้วไม่ใช่หน้าที่ของผม แต่ก็ขอแสดงความ
รู้สึกนิดหน่อยกับเรื่องพวกนี้นะครับ เพราะฉะนั้น มันก็
ขยายออกไปไม่ได้นะครับ ตอนนี้ก็มียางสังเคราะห์เข้า
มาแทน
เมื่อก่อนสมัยเราเด็กๆ นะครับ เคยดูดหัวจุกนม
แบบนีไ้ หมครับ หัวจุกขวดนมทีส่ ขี น้ ๆ ทำมาจากยางพารา
นะครับ แต่เด็กสมัยนีไ้ ม่ดดู แล้วหัวนมแบบนี้ จะดูหวั นมใส
ซึ่งทำมาจากยางซิลิโคน เขาใช้แทนได้นะครับ อันนี้อาจ
จะเพราะว่าของเดิมมีปัญหาเรื่องสารเคมี สายยางยืดก็
ยังต้องใช้อยู่นะครับ แต่ปริมาณก็ไม่ได้เยอะนะครับ มันก็
ไม่สามารถช่วยชาวสวนได้ เพราะปริมาณการใช้ไม่ได้เยอะ
ไม่ ไ ด้ รั ด รอบตั ว ใช้ กั บ เฉพาะขอบกางเกงใน ถุ ง เท้ า
นะครับ
สไลด์นนี้ า่ สนใจ เป็นการทำยางฟองน้ำ เพือ่ เอามา
ทำที่นอน เอามาทำหมอน แต่ก็ยังไม่มีปริมาณที่มากพอ
ทีจ่ ะฉุดกระชากลากตลาดของเราให้ขนึ้ มาได้นะครับ อันนี้
เป็นผลงาน ของ ม.อ. ปัตตานี ทีเ่ ราไปทำไว้ ทำสนามฟุตซอล
ให้กับ อบต. ที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ถ้าเราจะ
ต้องการใช้ยางเยอะๆ แล้วก็ฉุดกระชากราคายางให้มัน
ขึ้นมา วันนี้มีทางเดียวเท่านั้นคือ ต้องรีบใช้ยางให้เยอะๆ
ในประเทศ และก็ต้องเริ่มจากผลิตภัณฑ์ที่มันไม่ยาก ซึ่ง
เรามีเทคโนโลยีอยู่แล้ว ถ้าท่านสงสัยหรืออยากจะทราบ
รายละเอียดพวกนี้ มาหาเราได้ เราเป็นผู้นำในเรื่องของ
การทำพื้นสนามฟุตซอลนะครับ อันนี้จะมาพร้อมๆ กับ
ข่าวของสนามฟุตซอลที่แถวอีสาน จำกันได้ไหมครับ
นักการเมืองรับงบประมาณไปจำนวนมาก แล้วเอาไป
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ทำสนามฟุตซอล ทีท่ ำจาก EUA ครับ จำกันได้ใช่ไหมครับ
ตอนนี้ไม่รู้ไปถึงไหนแล้ว ซึ่งอันนี้จะเป็นพื้นที่มีสมบัติที่ดี
แล้วก็เหมาะกับการเป็นสนามฟุตซอล เพราะฉะนั้นตอน
นี้พื้นสนามพวกนี้นะครับ สถาบันนวัตกรรมยางพาราได้
รั บ งบประมาณจากรั ฐ บาลมาเพื่ อ จะทดลองกั บ พื้ น ที่
หลายพื้นที่ในภาคใต้ครับ อย่างที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เราก็จะไปทำที่โรงเรียนใกล้ๆ กับ ม.อ. สุราษฎร์ธานี เป็น
โรงเรียนที่ค่อนข้างลำบากนะครับ จะไปทำสนามทดลอง
เอาไว้ ชือ่ โรงเรียนหัวหมากล่างครับ เข้าไปทำไว้หนึง่ สนาม
ทำในเดือนพฤษภาคม ต่อไปก็จะกระจายอยู่ทั่วภาคใต้
ครับ ทำเป็นสนามตัวอย่าง เพื่อจะให้ทดลองใช้ดู แล้วถ้า
รัฐบาลเห็นด้วยกับเรา เวลาโรงเรียนไหน มหาวิทยาลัยไหน
หน่วยงานราชการไหน ต้องการสนามแบบนี้ ให้ออกกฎ
ประกาศ หรืออะไรก็แล้วแต่ ให้เขากลับมาใช้ยางพารา
ทางทีมงานของเราก็พร้อมครับ ในการที่จะผลิตเพื่อป้อน
ให้กับตลาดทั่วทั้งประเทศครับ หนึ่งสนามใช้ยางพารา 5
ตัน ถ้าทำหนึ่งหมื่นสนามจะเป็นอย่างไรครับ มันก็จะ
สามารถดึงยางในสต๊อกออกมาได้มากพอสมควรนะครับ
เพราะฉะนั้น อันนี้เป็นทางออกทางหนึ่งที่จะต้อง
ช่วยกันดู เพราะว่าถ้าเราใช้ยางแบบเดิมๆ ทำแบบเดิมๆ
เช่นยางล้อ เราไม่มโี อกาสทีจ่ ะเข้าไปแทรกในตลาดพวกนี้
ได้ น ะครั บ เพราะฉนั้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ต้ อ งใช้ ย างเยอะๆ
แบบนี้จึงมีความจำเป็น และต่อไปอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่
เป็นที่นิยมที่สุดในขณะนี้ครับ ทั้งกรมชลประทานเอง
บริษัทเอกชนและกระทรวงอุตสาหกรรมเข้ามา อยากให้
เราเข้าไปทำสระเก็บกักน้ำจากยางพารา เพือ่ ไปใช้กบั กลุม่
เกษตรกรที่ปลูกมันสําปะหลัง และปลูกอ้อย เพื่อใช้เก็บ
กักน้ำ โดยสระพวกนี้ผ่านการทดสอบเรียบร้อยนะครับ
ว่าใช้งานได้จริง ซึ่งสระนี้ทำมาจากน้ำยางครีม ต้นแบบ
ของสระนี้ ตั้ ง อยู่ ที่ อ งค์ ก ารสวนยาง ที่ อ ำเภอนาบอน
สระอันนี้เองก็ใช้ยางพาราในปริมาณเยอะครับ ผมจึงคิด
ว่าโอกาสของชาวสวนยางนัน้ ต้องหาหนทางแบบนีน้ ะครับ
แบบที่ใช้ยางเยอะๆ
อีกอันหนึง่ ซึง่ จะเป็นหัวข้อหลังจากนีด้ ว้ ยนะครับ
คือการเอายางพารามาทำถนนนะครับ ซึ่งจะคุยกันว่านำ
ยางพารามาทำถนนได้จริงไหม แล้วดีหรือไม่ ซึ่งได้หรือ
ไม่นี่ไม่ต้องเถียงแล้วครับ เพราะว่ามีคนทำได้ และก็มี
เอกสารอ้างอิงมากมาย แต่ความคิดส่วนตัวผม ทำไมน้ำ

ยางพาราราคาไม่กี่ตังค์ แต่พอผสมเป็นยางทำถนนแล้ว
ทำไมขายแพงจัง เลยทำให้ถนนจากยางพารานี้ ราคาเพิม่
ไปเป็น 30-40% อันนี้มันช่วยเกษตรกรได้หรือไม่ ยังไง
ฝากไว้เป็นประเด็นสำหรับท่านที่จะขึ้นเวทีต่อจากนี้ด้วย
นะครับ ซึ่งก็สามารถนำมาเป็นโจทย์ในการวิจัยได้นะ
ครับว่า ถ้าเอายางพาราไปทำถนนแล้วแพงกว่าเดิม แล้ว
ก็ปล่อยให้อยูใ่ นมือของเอกชนไม่กรี่ าย โอกาสของชาวบ้าน
ที่จะได้ผลประโยชน์ก็ไม่มีเลยครับ เพราะฉะนั้นเรื่องของ
ถนนยางพารานี้ ต้องทำให้เป็นสาธารณะ และทำกันได้โดย
ทั่วไปนะครับ ซึ่งตอนนี้เราก็กำลังจะทำถนนยางพาราที่
ม.อ.สุราษฎร์ธานีครับ ทั้งหมด 2 เส้น กว้าง 8 เมตร ยาว
360 เมตร ซึ่งตอนนี้กำลังคิดค้นสูตรอยู่นะครับ แล้วก็จะ
ใช้แนวอีกแนวหนึ่งนะครับที่ไม่เหมือนสูตรที่ใช้กันอยู่ใน
ปัจจุบนั แล้วถ้าเมือ่ ไหร่สำเร็จนะครับ ม.อ. ของเราก็จะทำ
การเผยแพร่ให้องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะ
เป็น อบจ.สุราษฎร์ธานี อบจ.สงขลา หรือที่ไหนก็แล้วแต่
สามารถเอาไปใช้ได้
สำหรับที่ผมพูดถึงไปทั้งหมดเมื่อกี้นะครับ มันคือ
ของเก่าๆ ที่เราทำกันมาแล้วก็ทำกันมาเรื่อยๆ วันนี้ถ้าจะ
บอกว่าจะช่วยรัฐบาลแก้ปัญหา 3-4 โครงการที่กล่าวมา
นีจ้ ะช่วยได้ เพราะว่าต้องใช้ปริมาณยางพาราจำนวนมาก
ทีนี้มันมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในตลาดเยอะมากเลยนะครับ
ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมที่ใช้ยาง บางอันก็ใช้ยางพาราได้
บางอันก็ใช้ไม่ได้ ถามว่าทำไมเราไม่พยายามแข่งขันหรือ
ให้บริษัทเอกชนในประเทศ ช่วยกันต่อสู้ในการผลิตชิ้น
ส่วนยางที่ทำมาจากยางพาราล้วนๆ หรือทำมาจากยางที่
ผมกำลังจะพูดถึงนี้ ชิ้นส่วนรถยนต์นี้เยอะมากเลยนะ
ครับ ยางหมดเลยนะ แล้วทั่วไปใช้เทอร์โมพลาสติกอิลาส

โตเมอร์ ซึ่ ง บางคนแปลว่ า ยางเทอร์ โ มพลาสติ ก
มันมียางกับพลาสติกผสมกันครับ ซึ่งชิ้นส่วนของการ
ประกอบรถยนต์พวกนี้ใช้ยางเทอร์โมพลาสติกทั้งหมด
แต่บงั เอิญว่า ส่วนหนึง่ ของยางเทอร์โมพลาสติก สามารถ
ใช้ยางพาราลงไปผสมได้ ซึ่งเป็นงานที่ผมจะพูดต่อไป เรา
มาเข้าสู่ส่วนของวิชาการกันนะครับ
เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ หรือยางเทอร์โม
พลาสติกมันคืออะไร ถ้าในโลกของความเป็นจริง วัสดุทใี่ ช้
จะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ใหญ่ โดยกลุม่ ใหญ่กลุม่ หนึง่ คือ
พลาสติกครับ อีกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มยาง จริงๆ แล้วยาง
เทอร์โมพลาสติก เป็นวัสดุกลุ่มเล็กๆ แล้วสมบัติของมัน
อยูร่ ะหว่างกลางของยางกับพลาสติก เพราะฉะนัน้ เราจะ
เจอยางทีม่ ลี กั ษณะทีม่ คี วามแข็งแรงสูง เนือ่ งจากเอาความ
แข็งแรงของพลาสติกไปผสม ในเชิงของวิทยาศาสตร์จะดู
ความแข็งเป็นหลัก ซึ่งยางมีความแข็งอยู่ในสเกล Shore
A แล้วพลาสติกนี้จะเป็น Shore D ซึ่งมีความแข็งกว่า
แต่ยางเทอร์โมพลาสติกจะมีค่าความแข็งอยู่ระหว่ า ง
กลางของพลาสติกและยาง แล้วมันดีตรงไหน มันดีที่การ
แปรรูปเป็นอันดับแรกครับ สำหรับนักศึกษาที่เรียนเรื่อง
ทำยางจะรู้ครับ เวลาผลิตต้องนำยางมาผสมสารเคมี
หลายตัว เป็นขั้นตอนของการออกสูตร ซึ่งมีความสำคัญ
มาก เสร็จแล้วนำไปขึ้นรูป อาจจะเป็นวิธีการอัดเบ้าหรือ
ให้ความร้อน เกิดการเชื่อมโยงระหว่าโมเลกุล เกิดความ
แข็งแรง จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้าย ซึ่งในทุกๆ ขั้น
ตอนจะต้องมีเศษเหลือที่ต้องทิ้งครับ นำมาใช้ใหม่ไม่ได้

“วัสดุที่ใช้จะถูกแบ่งออกเป็น 2
กลุม่ ใหญ่ โดยกลุม่ ใหญ่กลุม่ หนึง่ คือ
พลาสติกครับ อีกลุม่ หนึง่ เป็นกลุม่ ยาง
จริงๆ แล้วยางเทอร์โมพลาสติก เป็น
วัสดุกลุม่ เล็กๆ แล้วสมบัตขิ องมันอยู่
ระหว่ า งกลางของยางกั บ พลาสติ ก
เพราะฉะนัน
้ เราจะเจอยางทีม
่ ลี ก
ั ษณะ
ทีม่ คี วามแข็งแรงสูง เนือ่ งจากเอาความ
แข็งแรงของพลาสติกไปผสม ในเชิง
ของวิทยาศาสตร์จะดูความแข็งเป็น
หลัก”
องค์ความรู้จาก
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แต่เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์นี้ จะมีการเตรียมมาใน
รูปแบบของเม็ดเลย เมื่อหลอมเรียบร้อยแล้วก็ทำการฉีด
หรือขึ้นรูปแบบเข้าเบ้า สุดท้ายออกมาเป็นผลิตภัณฑ์
ขัน้ ตอนเดียวเท่านัน้ ครับ ถ้าเกิดเหลือเศษสามารถบดแล้ว
นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทำให้ต้นทุนในการแปรรูปนี้ต่างกัน
จำนวนมากครับ ถือเป็นประโยชน์อย่างมากเลยครับ
ในตลาดเองตอนนี้ก็มีวัสดุที่เป็นเทอร์โมพลาสติก
อิลาสโตเมอร์อยู่เยอะมาก กลุ่มใหญ่ๆ ก็คือ กลุ่มบล็อกโคพอลิเมอร์ของสไตรีน มีชื่อเล่น SIS, SBS, SEBS
พวกนีม้ ขี ายในท้องตลาด คนในอุตสาหกรรมยางจะรูค้ รับ
กลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่ง เป็นบล็อกโคพอลิเมอร์ที่มีผลึก
ซึง่ มักจะใช้ในทางวิศวกรรมครับ เพราะมีความแข็งแรงสูง
และมีกลุ่มอื่นๆ อีกหลายกลุ่มครับ แต่กลุ่มที่เราจะพูดถึง
คือกลุ่มที่เป็นการนำยางมาผสมกับพลาสติก แล้วก็เอา
สมบัติเด่นของยางกับพลาสติกมาอยู่ร่วมกัน กล่าวคือ
สามารถแปรรูปได้ดว้ ยกระบวนการของพลาสติก แต่พอ
แปรรูปเสร็จก็เป็นยาง ซึ่งน่าเหลือเชื่อมาก นักวิจัยที่ทำ
เรือ่ งนีม้ าบรรยายให้คนอืน่ ฟัง แรกๆ เขาไม่เชือ่ กันนะครับ
มาดูกันว่าทำอย่างไร
การผสมเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ มีอยู่ 2
เทคนิคครับคือ ผสมแบบธรรมดาและผสมแบบไดนามิค
สำหรับการผสมแบบธรรมดา คือการเอายางกับพลาสติก
มาผสมกัน เสร็จแล้วต้องบังคับให้พลาสติกกับยาง เกิด
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โครงสร้างเกีย่ วพันกันในเชิงสามมิติ ซึง่ ส่วนทีเ่ กีย่ วพันกัน
มีขนาดเล็กมากในหน่วยไมครอน เรียกว่า สัณฐานวิทยา
แบบเฟสร่วม (Co-continuous phase morphology)
โดยไม่ มี ก ารใส่ ส ารวั ล คาไนซ์ ใ ห้ เ กิ ด การเชื่ อ มโยงกั น
ในกรณีนี้ เมื่อเสร็จแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้แล้ว แต่
ไปใช้งานในลักษณะที่ไม่ต้องการความแข็งแรงมากนัก
เหมาะสำหรับการแปรรูปง่ายๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่ราคาไม่
แพงมากนัก สำหรับอีกเทคนิคหนึ่ง คือถ้ายางมันเกิด
ปฏิกิริยาในระหว่างผสม จะมีการใส่สารวัลคาไนซ์เข้าไป
เช่น กำมะถัน ทำให้เกิดปฏิกิริยา ยางกับพลาสติกผสม
กันที่อุณหภูมิสูง พอใส่สารเคมีเข้าไปก็ทำให้ยางเกิด
ปฏิกิริยากัน ทำให้ความหนืดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผล
ให้เกิดความเค้นเฉือนทีส่ งู มากๆ แล้วตียางให้แตกตัวออก
เป็นอนุภาคเล็กๆ กระจายตัวในพลาสติก ซึ่งขนาดที่
เหมาะสมคือต้องประมาณ 1 ไมครอน หรือเล็กกว่า ซึ่ง
ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนจึงจะสามารถ
มองเห็นได้ เราก็จะเห็นเม็ดยางขนาดเล็กกระจายอยู่เต็ม
พื้นที่ แต่แปลกมากเนื่องจากวัสดุตัวนี้เวลานำไปใช้งาน
จะเป็นยางครับ แต่ตวั ทีห่ อ่ หุม้ ยางอยูน่ นั้ จะเป็นพลาสติก
จนถึงตอนนี้ก็ยังมีการถกเถียงกันในทางวิชาการไม่จบ
ครับ ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร แต่อย่างไรก็ตามวัสดุนี้ก็มี
การใช้งานกันอยู่ทั่วโลกครับ ด้วยคุณสมบัติที่มีพลาสติก
ห่อหุ้มยางอยู่ ทำให้ยางเหล่านี้ทนทานต่อสภาพดินฟ้า

“การผสมเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ มีอยู่ 2 เทคนิคครับคือ ผสม
แบบธรรมดาและผสมแบบไดนามิค สำหรับการผสมแบบธรรมดาคือการเอา
ยางกั บ พลาสติ ก มาผสมกั น เสร็ จ แล้ ว ต้ อ งบั ง คั บ ให้ พ ลาสติ ก กั บ ยางเกิ ด
โครงสร้างเกี่ยวพันกันในเชิงสามมิติ เมื่อเสร็จแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้แล้ว
แต่ไปใช้งานในลักษณะที่ไม่ต้องการความแข็งแรงมากนัก เหมาะสำหรับการ
แปรรูปง่ายๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่ราคาไม่แพงมากนัก สำหรับอีกเทคนิคหนึ่ง
จะมีการใส่สารวัลคาไนซ์เข้าไป ทำให้เกิดปฏิกิริยายางกับพลาสติกผสมกัน
ที่อุณหภูมิสูง ทำให้ความหนืดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากวัสดุตัวนี้เวลานำ
ไปใช้งานจะเป็นยางครับ แต่ตัวที่ห่อหุ้มยางอยู่นั้นจะเป็นพลาสติก ทำให้ยาง
เหล่านี้ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้ดีมาก”
อากาศได้ดีมาก คนส่วนใหญ่จะเรียกว่า TPVs ซึ่งการทำ
วัสดุชนิดนี้ต้องใช้ความสามารถของนักวิจัยอย่างมาก
ครับ ในการตีให้มันเกิดการแตกตัว และพิสูจน์ให้ได้ว่า
มันเล็กครับ ยิ่งขนาดอนุภาคของยางภายในยิ่งเล็กมาก
เท่าไร สมบัติของวัสดุก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น เนื่องจากเมื่อ
อนุภาคยางเล็กลง พืน้ ทีผ่ ดิ ของอนุภาคก็มากขึน้ ทำให้ไป
จับกับพลาสติกได้ดขี นึ้ เป็นผลให้ความแข็งแรงเพิม่ สูงขึน้
ตามไปด้วย
สำหรับในกรณีของนวัตกรรมยางพารานะครับ
อันนี้จะเป็นในเชิงระยะยาว ไม่เหมือนกับถนนยางพารา
ที่จะต้องรีบทำ รีบใช้ ใช้ยางปริมาณเยอะๆ เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ที่มียางพารานี้นะครับ จะใช้ยาง
ในปริมาณที่ไม่เยอะมาก แต่สุดท้ายแล้วราคาจะสูง เพื่อ
จะนำไปแข่งขันในเชิงนวัตกรรมกับวัสดุอนื่ ๆ เพราะฉะนัน้
เราก็ผสมผสานระหว่างความยืดหยุ่นของยางพารากับ
ความสามารถในการกระเด้งตัว และความสามารถในการ
เชือ่ มโยงระหว่างโมเลกุลของยางกับสมบัตดิ า้ นความแข็ง
แรง และความสามารถในการแปรรูปง่ายๆ ของพลาสติก
และที่สำคัญนะครับ วัสดุที่เราทำนี้สามารถรีไซเคิลได้อีก
ด้วย เมื่อก่อนแทบจะไม่มีทางเป็นไปได้เลย แต่ปัจจุบันนี้
เทคโนโลยีนมี้ นั กระจายไปทัว่ และคนก็ทำกันเยอะ ซึง่ ใน
ยางพาราของเรา ทำได้ดีมากเลยครับสำหรับการเตรียม
ผสมแบบปกติ ซึ่งจริงๆ แล้วความยากอยู่ที่การแปร
สัดส่วนระหว่างยางพารากับพลาสติกว่าต้องการอัตรา
ส่วนเท่าไร ในทางวิศวกรรมจะมีสูตรในการคำนวณที่ซับ
ซ้อนมากครับ แต่นกั วิจยั อย่างเราๆ ส่วนใหญ่จะไม่เริม่ จาก

การคำนวณมาก เพราะว่ า หลายครั้ ง ที่ เราทำตามที่
คำนวณแล้วมันพลาด ก็เลยทำการทดลองจากส่วนกว้างๆ
ก่อน เมื่อพบแล้วก็จะทำการทดลองในส่วนที่ทำให้เกิด
ผลตามทีต่ อ้ งการครับ อย่างทีไ่ ด้กล่าวไปครับ เราต้องการ
สัณฐานวิทยา แบบเฟสร่วมคือว่าทั้งสองเฟสมีความ
เกี่ยวพันซึ่งกันและกัน เมื่อทำการดึงแล้ว ทั้งสองฝ่ายก็
จะรับแรงนะครับ เมื่อปล่อยก็จะคลายแรงไปด้วยกัน
ต่อไปเป็นผลการวิจัยที่ได้จากการนำเอาตัวอย่าง
มาใส่กระบอก ทำให้หลอม แล้วก็อดั ด้วยแรง หลังจากนัน้
ก็วัดความหนืด ปรากฏว่าถ้าเราเพิ่มปริมาณยางเข้าไป
เรือ่ ยๆ ความหนืดก็จะเพิม่ ขึน้ จนถึงค่าทีส่ งู สุดค่าหนึง่ แล้ว
ก็จะลดลงมา เพราะฉะนั้นเราพบว่าที่ค่าสูงสุดนี้ เป็น
อัตราส่วน ของโคโพลิเมอร์ที่เกิดสัณฐานวิทยาแบบเฟส
ร่วมครับ จากการทดลองพบว่า ที่ปริมาณยางประมาณ
45-65% จะเป็น Co-continuous phase นะครับ
ถ้ า น้ อ ยไปกว่ า นั้ น จะอยู่ ใ นรู ป ของยางกระจายใน
พลาสติก และถ้ามากกว่านั้น จะเกิดการกลับเฟสเป็น
พลาสติกกระจายในยาง ดังนั้นเราต้องนำอัตราส่วนใน
ช่ ว งที่ ป ริ ม าณยางประมาณ 45-65% มาศึ ก ษาครั บ
แล้วก็ดูคุณสมบัติของมัน นำไปเทียบกับคุณสมบัติของ
ยางสังเคราะห์ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน อาจจะเป็นสเปค
ของยางสั ง เคราะห์ จ ากต่ า งประเทศ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เรา
สามารถทำให้คุณสมบัติออกมาเทียบเท่าได้ครับ
แต่ว่าปัญหาของยางธรรมชาติของเราคือ ในวันนี้
เราทำได้คณ
ุ สมบัตติ ามต้องการ แต่พอวันถัดไปเราเปลีย่ น
ยางใหม่กท็ ำไม่ได้แล้วนะครับ ทำให้เราเขียนสเปคออกมา
องค์ความรู้จาก
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ลำบาก เพราะผลที่ได้มีการขึ้นๆ ลงๆ แต่ถ้าถามว่า
คุณสมบัติดีหรือไม่ โดยรวมคือดีครับ แต่ไม่รู้ดีได้นาน
แค่ไหน จากผลการวิจยั ทีอ่ อกมา เราใช้เวลากว่า 1 ปีครับ
ทีจ่ ะได้กราฟของอัตราส่วนยางพารากับพลาสติกออกมา
โดยเทียบจากความเค้นกับการยืดครับ จากความพยายาม
ของนักวิจัย เราค่อนข้างที่จะได้ข้อสรุปแล้วในเรื่องของ
ความรู้และสามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติได้ แต่อย่างที่
ผมเรียนไปนะครับ เรามีปัญหาในเรื่องของความไม่แน่
นอนของคุณสมบัติเพียงอย่างเดียวที่เราเป็นปัญหาเยอะ
มากในขณะนี้ นอกจากนี้ ก็ยังสามารถเลือกอัตราส่วน
จากคุณสมบัติอื่นๆ ได้เหมือนกันครับ เช่นสมบัติด้าน
การทนทานต่อแรงดึงนะครับ เมือ่ อยูใ่ นช่วง Co-continuous phase กราฟก็จะสูงขึ้นคือทนทานต่อแรงดึงได้
มาก แต่ พ อกลั บ เฟสกั น สมบั ติ ก็ จ ะตกต่ ำ ลงมาครั บ
ซึ่งทุกๆ ตัวจะเป็นแบบนี้หมด ทำให้เราทราบว่าเวลาเรา
ต้องการจะทำเทอร์โมพลาสติก ก็จะต้องใช้คุณสมบัติ
ต่างๆ เป็นเกณฑ์ครับ
นอกจากนี้แล้วนะครับ เราก็ได้ลองทำกับตัวอื่นๆ
ด้วยครับ เช่น ยางที่มีคุณสมบัตินำไฟฟ้าได้ มีประโยชน์
มากในด้านวิศวกรรม โดยปกติแล้วยางจะไม่นำไฟฟ้านะ
ครับ เพราะยางเป็นไฮโดรคาร์บอนทีไ่ ม่มขี วั้ จะเป็นฉนวน
ไฟฟ้า แต่ในการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บาง
พวก ต้องการยางทีส่ ามารถนำไฟฟ้าได้ เราก็ทำการเตรียม
โดยการเอางานของเราไปเพิ่มสารที่มีขั้วสูงๆ เข้าไป แล้ว
นำมาผสมกับวัสดุที่ใช้อยู่ในอุตสาหกรรมอยู่แล้ว คือ
PVDF (Polyvinylidene fluoride) เมื่อผสมเสร็จแล้ว
ส่วนแรกที่จะต้องดูสัณฐานวิทยาว่าช่วงไหนอยู่ใน Co-
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continuous phase เพราะเราต้องการนำไปแปรรูปด้วย
วิธีการฉีดแบบพลาสติกครับ ต่อไปก็คือตัวที่เราเอายาง
มาเตรียมเป็น TPVs (Thermoplastic vulcanizates)
อันนีต้ อ้ งเติมสารวัลคาไนซ์เข้าไปครับ สำหรับตัวนีส้ ณ
ั ฐาน
วิทยาจะไม่เหมือนเดิม อันนี้จะเป็นยางกระจายตัวใน
พลาสติกครับ ซึ่งอย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว ถ้าเราทำให้
อนุภาคของยางเล็กลงมากเท่าไร สมบัติความแข็งแรงคง
ทนก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น วิธีการที่จะทำให้อนุภาคยาง
เล็กลง ยกตัวอย่างเช่น เปลี่ยนระบบการวัลคาไนซ์ หรือ
เปลี่ยนสารอื่นๆ ที่เป็นสารเพิ่มความเข้ากันได้ ซึ่งผมคง
จะไม่ลงลึกในรายละเอียดครับ เพียงแต่จะแสดงให้เห็น
ว่านวัตกรรมชิ้นนี้มันดีและสามารถไปต่อได้ครับ หรืออีก
วิธหี นึง่ ก็คอื เปลีย่ นปริมาณของหมูท่ มี่ ขี วั้ ก็จะทำให้ขนาด
ของอนุภาคยางเปลีย่ นแปลงไปและสมบัตกิ เ็ ปลีย่ นแปลง
ไปด้วย เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้สมบัติของเทอร์โม
พลาสติ ก ออกมาประมาณไหน ก็ จ ะต้ อ งนำมาเที ย บ
กับอัตราส่วนหรือวิธีการเหล่านี้ครับ เราไม่ได้ดูเฉพาะ
สัณฐานวิทยาเพียงอย่างเดียว ดูสมบัตอิ นื่ ๆ ด้วย ทัง้ สมบัติ
เชิงกล สมบัติทางไดนามิค ทุกอย่างครับ สำหรับตัวที่มี
คุณสมบัติเชิงกลสูงๆ ก็จะมีความสามารถในการยืดดีที่
สุด และมีความสามารถในการคืนรูป ก็คอื ว่าดึงค้างเอาไว้
200% นาน 10 นาที เมือ่ ปล่อยกลับไปจะเกิดการหดกลับ
ถ้ากลับคืนรูปเดิมจะถือว่าดีทสี่ ดุ แต่ถา้ ตามสเปคของทีใ่ ช้
กันอยู่ทั่วไป คืนรูปได้ 50% ถือว่าดีแล้วครับ แต่สำหรับ
ของเรานั้นก็สามารถทำได้อยู่ในช่วงต่ำกว่า 40 ทั้งหมด
เลยครับ ก็แสดงว่าเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติที่ดีครับ
สำหรับตอนนี้ก็มีนวัตกรรมอยู่ 3-4 ตัวครับที่จะ
นำมาให้ดูกัน ในขณะนี้บางตัวเราก็กำลังทำร่างโครงการ
เพือ่ จะทำสัญญาร่วมกับบริษทั เอกชนในประเทศเยอรมัน
ครับ เพราะว่าเป็นงานวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่ประเทศ
เยอรมัน นั่นคือ TPNR based on ENR/TPU blends
เป็นยางธรรมชาติอิพอกไซด์ผสมกับ TPU (Thermoplastic Polyurethane) ครับ และก็ยังมีหลายตัวครับที่
เป็นทีน่ า่ สนใจ ซึง่ ผมพยายามหาตลาดทีบ่ า้ นเรา ปรากฏว่า
ผมหาไม่ได้ครับ ต้องทำการส่งออกแล้วครับ เพราะว่า
อยากจะให้งานทีเ่ ราทำเอาไว้นมี่ นั เกิดประโยชน์ ถึงแม้วา่
จะเป็นเยอรมันก็ตาม แต่ว่าขอให้ซื้อยางไทยแล้วกัน แต่

ว่ า ของเราก็ จ ะมี ปั ญ หาอยู่ ต รงที่ ค วามแปรปรวนของ
สมบัติอยู่บ้างครับ สำหรับเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์
นั้น ส่วนใหญ่ก็จะดูจากสัณฐานวิทยาว่าเป็นเม็ดหรือไม่
แปรรูปกับเครื่องแปรรูปพลาสติกได้หรือไม่ นั่นคือเกณฑ์
ที่เราต้องดูเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าแปรรูปกับเครื่องแปรรูป
พลาสติกโดยการฉีดได้ นั่นคือเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์แน่นอนครับ ส่วนเรื่องของสมบัติค่อยว่ากัน เพราะ
มันสามารถประยุกต์เอาได้ ว่าต้องการมากน้อยขนาดไหน
นะครับ และที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งก็คือ TPNR based on
ENR/COPE เป็นยางธรรมชาติอิพอกไซด์ผสมกับ Copolyester เช่นเดียวกันครับ เมื่อขนาดของอนุภาคยางจะ
แปลตามความแข็งแรงและส่งผลต่อคุณสมบัติ ซึ่งตัวนี้
จะมีจุดขายคือเป็นการนำเอาวัสดุที่มีความแข็งแรงทาง
วิศวกรรม มาทำให้มคี วามยืดหยุน่ มากขึน้ ทำให้เหมาะกับ
การใช้งานในหลายๆ ประเภทเลยครับ
อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับ ที่จะใช้ในการวิจัย
เพื่อหาอัตราส่วนของยางในเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ คือ AFM (Atomic force microscopy) ซึ่งเรา
ต้องไปใช้ที่ประเทศเยอรมันนะครับ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้
ตรวจสอบดูภายในเทอร์โมพลาสติกว่ามีการกระจายตัว
กันอย่างไร และดูแรงที่จับตัวกันว่ามันเกิดความแข็งเรง
มากน้อยขนาดไหน จากอุปกรณ์ตวั นีท้ ำให้เราทราบได้วา่
ยางทีม่ กี ารผสมแบบปกติ จะมีความแข็งแรงต่ำกว่ายางที่

ผสมแบบไดนามิกวัลคาไนเซชันนะครับ
อยากจะให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับ ซึ่งตัวนี้เราตั้งใจ
จะมาใช้แทน PVC ครับเพราะว่าในอุตสาหกรรม โดย
เฉพาะในยุโรปและอเมริกาตอนนี้จะมีกฎข้อห้ามในการ
ใช้ PVC มากขึ้นเรื่อยๆ นะครับ ทำให้เกิดความคิดที่จะ
เอาสารที่เป็น EVA มาผสมกับยางพาราของเราครับ
แล้วนำมาแปรปริมาณยางพาราตั้งแต่ 0-15% พบว่าที่
9% เราได้ วั ส ดุ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ยางที่ ดี ม ากนะครั บ
มีความ Strenght ประมาณ 17, ยืดได้ 660%, ความตึง
(Tension) 27, ความแข็ง (Hardness) 72 ซึ่งกำลังดี
ก็เลยคิดว่าเป็นตัวที่น่าจะไปแทน PVC ได้ นะครับ
อันสุดท้ายทีผ่ มอยากจะให้ดกู ค็ อื ความสามารถใน
การแปรรูปใหม่ หรือนำมารีไซเคิลของเทอร์โมพลาสติก
อิลาสโตเมอร์ครับ จากการที่เราส่องกล้องดูอนุภาคภาย
ในของเทอร์โมพลาสติก ทีผ่ สมโดยไม่ใช้สารเพิม่ ความเข้า
กันได้ และตัวที่ใช้สารเพิ่มความเข้ากันได้ แล้วนำทั้งสอง
ตัวมาแปรรูปด้วยการฉีดขึ้นรูป แล้วนำมาบดเป็นเม็ด
จากนัน้ นำมาแปรรูปใหม่ ทำแบบนีซ้ ำ้ กัน 5 ครัง้ ครับ แล้ว
นำมาส่องกล้องดูอนุภาคภายในอีกครั้ง พบว่าตัวที่ผสม
โดยไม่ใช้สารเพิม่ ความเข้ากันได้ อนุภาคภายในจะมีขนาด
ใหญ่ขึ้นระดับหนึ่ง และสำหรับตัวที่ผสมโดยใช้สารเพิ่ม
ความเข้ากันได้ ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นกัน แต่ใหญ่ขึ้น
เล็ ก น้ อ ยเท่ า นั้ น ทำให้ เราสรุ ป ได้ ว่ า วั ส ดุ เ หล่ า นี้ นั้ น
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“เราสามารถที่จะเตรียมวัสดุชนิด
ใหม่ นี้ โดยการเอายางพาราของเรา
ไปผสมกับเทอร์โมพลาสติก หรือ TPE
ชนิดต่างๆ เพื่อไปปรับปรุงสมบัติและ
ยางของเราสามารถที่จะนำไปแปรรูป
ขึ้ น รู ป ได้ ด้ ว ยกระบวนการเทอร์ โ ม
พลาสติ ก แล้ ว ก็ ส ามารถไปใช้ ไ ด้ ใ น
หลากหลายอุตสาหกรรม”
สามารถนำมารีไซเคิลได้โดยที่สมบัติไม่ได้มีการเปลี่ยน
แปลงมากครับ
ดังนั้นขออนุญาตที่จะสรุปครับว่า เราสามารถที่
จะเตรียมวัสดุชนิดใหม่นี้ โดยการเอายางพาราของเรา
ไปผสมกับเทอร์โมพลาสติก หรือ TPE ชนิดต่างๆ เพื่อ
ไปปรับปรุงสมบัติ และยางของเราสามารถที่จะนำไป
แปรรูป ขึ้นรูปได้ ด้วยกระบวนการเทอร์โมพลาสติก
แล้วก็สามารถไปใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ในวัน
นีผ้ มไม่ได้นำเสนอตัวทีผ่ สมระหว่าง NR กับ PP เนือ่ งจาก
ว่ามีข้อตกลงในการปกปิดอยู่ครับ จริงๆ แล้ว ตัวนั้นจะมี
ความรู้อยู่เยอะมาก แล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง มี
บริษัทหลายบริษัทให้ความสนใจที่จะทำวัสดุพวกนี้เอง
ครับ แต่วา่ เจอปัญหาอย่างทีผ่ มเรียนไปนะครับ ว่าทำสอง
ครัง้ แล้วคุณสมบัตแิ ตกต่างกัน เพราะความแปรปรวนของ
คุณสมบัติยางพาราครับ ซึ่งเป็นปัญหาโลกแตกที่นักวิจัย
เองจะต้องกลับไปดูว่า ถ้าจะทำเป็นผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี
ชัน้ สูง จะต้องควบคุมคุณสมบัตขิ องวัตถุดบิ ให้ได้กอ่ น แต่
สำหรับในวันนีน้ ะครับ อย่างทีผ่ มนำเสนอไปในช่วงแรกๆ
นะครับ ควรจะนำเอายางพาราไปใช้ในปริมาณสูงๆ ให้
เยอะๆ ก่อนครับ เช่น ทำถนน ทำพืน้ สนาม หรือว่าทำสระน้ำ
เป็นต้น เพื่อที่จะแก้ปัญหาระยะสั้น ให้ดึงราคายางขึ้นมา
แต่การดึงราคายางนี้มันเป็นเรื่องของการเมืองค่อนข้าง
สูงนะครับ ดังนั้นจึงต้องให้ได้คนที่มีความสามารถเหมาะ
กับงานตรงนี้จริงๆ เพื่อให้หาวิธีใช้งานยางที่มีอยู่มาก
ตอนนี้ให้ได้ก่อน และผมคิดว่าในระยะยาว เราจำเป็นจะ
ต้องพัฒนานวัตกรรมเหล่านี้ ให้ได้วัสดุที่มีศักยภาพสูงที่
สามารถจะมาใช้ แ ทนวั ส ดุ ใ นท้ อ งตลาด ไม่ ว่ า จะเป็ น
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อุตสาหกรรมยานยนต์หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีความ
จำเป็นครับ
เรากำลังจะเสนอทุนวิจัยร่วมระหว่าง 7 มหาวิทยาลัย ในหัวข้อวัสดุ 2 กลุ่มคือ ไบโอโพลิเมอร์และยาง
ครับ เราคิดว่าตอนนี้ควรที่จะต้องพัฒนากระบวนการ
เป็นขั้นตอนครับ ขั้นตอนแรกอาจจำเป็นต้องตอบรับกับ
นโยบายรัฐบาล โดยการที่จะต้องใช้ยางในปริมาณสูง
อาจจะต้องทำถนน เพื่อที่จะดึงยางในสต๊อกมาใช้และดึง
ราคายางขึ้นมา หลังจากนั้นก็จะไปสู่วัสดุที่เป็นวัสดุเชิง
นวัตกรรม ซึ่งจะเน้นพวกวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
ครับ เพราะว่าจากที่ทราบกันนะครับว่าท่านนายกฯ
ได้ เซ็ น สั ญ ญา MOU กั บ ประเทศจี น ในการทำรถไฟ
ความเร็วปานกลางครับ และมีขึ้นตกลงว่าชิ้นส่วนต่างๆ
จะต้องทำในประเทศไทย ผมคิดว่านักวิชาการไทยต้อง
ตื่นตัว ในส่วนตรงนั้นเองจะมียางอยู่เป็นจำนวนมากครับ
ซึ่ ง ตอนนี้ นั ก วิ ช าการควรจะต้ อ งทำงานร่ ว มกั บ ภาค
เอกชน เพราะนักวิชาการเองต้องการคนที่จะชี้เป้าให้ใน
การที่จะเดินไปสู่จุดหมายปลายทาง มันมีงานวิจัยอยู่อีก
เยอะครับ ไม่ว่าจะอยู่ในลิ้นชักหรืออยู่บนหิ้งก็แล้วแต่
ซึง่ จะต้องดึงออกมาใช้ ในวันนีย้ างปูสระทีท่ ำขึน้ ผมคิดว่า
จะใช้ประโยชน์กันได้ทั่วประเทศ แต่ว่าก็ต้องมานั่งคุยกัน
ว่า สกว.จะว่ายังไง หรือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จะว่ายังไง ซึง่ ในวันนีค้ ดิ ว่า เรือ่ งนีจ้ ะเป็นทีน่ ยิ มมากนะครับ
อย่างยางปูพื้นสนามก็เช่นกัน ซึ่งกำลังขยายเครือข่ายอยู่
ในขณะนี้เราจะมีวิสาหกิจชุมชนนะครับ ที่จะเข้ามาช่วย
ในการผลิตวัตถุดิบให้กับเรา เรามี ธกส. เป็นผู้ปล่อยเงิน
กูด้ อกเบีย้ ต่ำ ในการช่วยเหลือกิจกรรมพวกนี้ เพราะฉะนัน้
ผมคิดว่าในระยะสัน้ จะเป็นแบบนี้ แต่ในระยะยาวต้องมา
เน้นนวัตกรรมแบบที่นำเสนอไปนะครับ เราจะอยู่กับ
เทคโนโลยีเดิมๆ ไม่ได้อีกแล้ว สังคมไทยจะต้องเปลี่ยน
จากเทคโนโลยีชนั้ ต่ำ ไปเป็นเทคโนโลยีขนั้ สูงแล้วนะครับ
ผมคิดว่าต้องหวังให้ทุกคนมาช่วยเหลือกันในเรื่องของ
ยางนะครับ
จริงๆ แล้วผมเองไม่มีเจตนาที่จะเอาเรื่องวิชาการ
ล้วนๆ มาพูดมากนักนะครับ และคิดว่านีค้ งจะพอสมควร
นะครับ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการนี้ทุกท่าน และ
ขอบคุ ณ ที ม งานวิ จั ย ในโครงการนี้ ทุ ก คนด้ ว ยนะครั บ

ขอบคุณทุกท่านที่นั่งฟังนะครับ ขอบคุณมากครับ
พิธีกร :
อาจารย์พดู ฟังเพลินเลยค่ะ เลยไม่ทราบว่าจบแล้ว
ใครมีคำถาม หรือข้อสงสัยจะซักถามวิทยากรไหมคะ
เชิญค่ะ
คำถาม :
ผมอยากจะให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างเกี่ยวกับ
เรื่องเทอร์โมพลาสติก ที่เป็นผลิตภัณฑ์สัก 10 ตัวอย่าง
หน่อยครับ และคิดว่าในประเทศไทยสามารถผลิตได้หรือ
ไม่ และก็สามารถทีจ่ ะร่วมกับบริษทั เอกชนในการผลิตได้
อย่างไรบ้าง ผมมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำไม่มีเลยครับ มีแต่ผลิตภัณฑ์กลางน้ำ
ทั้งหมด ดังนั้นถ้าอยากจะทำผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ โดยเริ่ม
ต้นจากแผ่นพืน้ สนามฟุตซอลนัน้ แหละครับ ผมเองก็สนใจ
ในเรื่องของเทอร์โมพลาสติก ซึ่งผมเคยถามหลายๆ คน
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งแปรงสี ฟั น ที่ เ ป็ น ด้ า มเทอร์ โ มพลาสติ ก
เหมือนกันนะครับ แต่วา่ ผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ ทีจ่ ะพอเป็นไปได้
สำหรับนักธุรกิจเมืองไทย จะนำไปทำได้อย่างไรบ้างครับ

รศ.ดร.เจริญ :
ครั บ ผม สำหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ท ำโดยเทอร์ โ มพลาสติกอิลาสโตเมอร์ในท้องตลาดตอนนี้นะครับ จริงๆ
แล้วเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ที่ทำจากยางพารา
ยังไม่ได้มีส่วนแบ่งตรงนี้นะครับ ถามว่าตัวไหนทำได้บ้าง
คงจะต้องไปนั่งดูสเปกของวัสดุนะครับ วัสดุต่างๆ ใน
รถยนต์เองก็มหี ลายตัวนะครับ แต่วา่ ในรถยนต์เองมันก็ยงั
มีปญ
ั หากับวิธกี ารการผลิตนะครับ เพราะว่ามันจะมีบริษทั
Sub contract ทีท่ ำผลิตภัณฑ์เหล่านีอ้ ยูแ่ ล้ว เอกชนหน้า
ใหม่ๆ คงจะเข้าไปยากนะครับ แต่ว่าส่วนอื่นๆ ที่เป็นวัสดุ
ทัว่ ๆ ไปนะครับ ผมคิดว่าน่าจะไปได้เกือบทัง้ หมดนะครับ
ยกตัวอย่างง่ายๆ ตัง้ แต่ของเล่นเด็กนะครับ ด้ามจับเครือ่ ง
มือทั้งหลายที่ไม่ใช่ยางนะครับ เพราะว่าต้องการความ
แข็งแรงด้วยนะครับ ซึ่งพวกนี้น่าจะทำได้ทั้งหมดนะครับ
ทีนี้ถามว่าจะทำอะไร ก็ต้องมานั่งดูอย่างละเอียดนะครับ
ว่าตลาดมันมีหรือไม่ แล้วกลับมาดูสเปกว่าสมบัติมัน
ได้ไหม ส่วนใหญ่ยางธรรมชาติที่จะทำเทอร์โมพลาสติก
อิลาสโตเมอร์นี้นะครับ สามารถปรับเปลี่ยนสมบัติได้ใน
ช่วงกว้างมากครับ อย่างที่ผมเรียนไปนะครับ สมบัตินั้น
เราทำได้ แต่การที่จะทำให้เหมือนเดิมทุกครั้งยังมีปัญหา
อยู่เท่านั้นเองนะครับ
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รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล :
ผมจะให้ขอ้ มูลบางอย่างนะครับ อย่างทีท่ า่ นผูร้ ว่ ม
งานถามในเรื่องที่ว่า ถ้าอยากจะทำธุรกิจจากงานวิจัย
โดยเอาวัสดุนี้ไปต่อยอด เพื่อพัฒนาธุรกิจนะครับ ทาง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีกลไกที่จะช่วยและก็
สนับสนุนบางอย่างที่เป็นงานวิจัย อย่างที่อาจารย์เจริญ
ทำมาแล้ว เรื่องเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ พวกนี้
นะครับ ถ้าสนใจเราก็มีอุทยานวิทยาศาสตร์ที่จะมาช่วย
ตรงนี้ เพราะฉะนั้นหลังจากนี้อาจจะมาคุยกันก็ได้นะ
ครับ หรือว่าท่านผู้ประกอบการใด ที่จะทำธุรกิจต่อยอด
จากงานวิจัย เรามาคุยกันได้ เรามีกลไกที่จะสนับสนุน
นะครับ ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับ
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พิธีกร :
ขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุกท่านนะคะ และขอขอบคุณ
ทั้งคำถามและข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ เราก็คงได้ทราบกัน
นะคะว่า ยางพารานั้นสามารถที่จะขยายวงกว้างในเรื่อง
ของการผลิตเพิ่มมากขึ้น เป็นการต่อยอดนะคะว่าเราไม่
จำเป็นที่จะต้องขายเพียงน้ำยางสด หรือว่าทำยางก้อน
เท่านัน้ เราสามารถทีจ่ ะทำผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ เหล่านีไ้ ด้เยอะ
มากเลยทีเดียวและถือได้วา่ เป็นความยัง่ ยืนทีเ่ ราสามารถ
ทำได้ สามารถช่วยได้นะคะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เกษตรกร
ที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะ สิ่งที่ท่านอาจารย์ได้ทำ
การวิจัยนี้ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะ ต้อง
ขอกราบขอบพระคุณ ท่าน รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์
ซึ่งท่านได้มาให้ข้อมูลใหม่ๆ นี้ แก่พวกเราค่ะ

ถนนยางพารา:
ทางออกของการแก้ปัญหายางพารา
พิธีกร :

คุณศรีนรา แมเราะห์

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยากร : รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์

สมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ   
คุณนิพนธ์ บุญญามณี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
คุณอดุลย์ ณ วิเชียร

สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
คุณบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รศ.อาซีซัน แกสมาน

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิธีกร :
เราจะมีการพูดคุยกันในเรื่องของถนนยางพารา ทางออกของการแก้ปัญหา
ยางพารา ไม่แน่ใจว่าเราสามารถแก้ปัญหาได้หรือเปล่า แล้วมันจะมีปัญหาอื่นตาม
มาอีกหรือไม่ ปัญหายางพาราทีร่ าคาตกต่ำมันเป็นมาหลายปีแล้ว เราจะมีวธิ กี ารอย่างไร
เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร จากหลายๆ หน่วยงาน จากหลายๆ องค์กร แล้วก็
หลายๆ ภาคส่วนค่ะ ทั้งผู้ที่เป็นเกษตรกรเอง แล้วก็ผู้ที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับยางพารา
ผู้ที่อยู่ในส่วนของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนนักการเมืองระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น ก็จะมาจับเข่าคุยกันกับทุกท่าน ว่าเราสามารถจะแก้ปัญหาอะไรอย่างไรได้
บ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ณ ปัจจุบันการเอายางพารามาทำถนนนะคะ ว่าจะเป็นได้
มากน้อยแค่ไหน แล้วก็ถา้ เป็นไปแล้วเนีย่ จะเกิดปัญหาอะไร ยังไง ต่อเนือ่ งหรือเปล่า
หรือว่าสามารถจะแก้ปัญหาได้จริง ในโอกาสนี้นะคะ ก็ขออนุญาตแนะนำวิทยากรที่
จะมาเสวนากับพวกเราค่ะ ซึง่ ก็จะมีหลายท่านด้วยกัน ท่านแรก ท่านเป็นอดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คะ่ หลังจากทีท่ า่ นเกษียณอายุราชการแล้ว ท่านก็ได้รบั
เลือกตัง้ เป็นสมาชิกวุฒสิ ภา จังหวัดสงขลา เป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ และก็ปจั จุบนั ค่ะ
ท่านดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาปฏิรปู แห่งชาติคะ่ เรียนเชิญค่ะ ท่านรองศาสตราจารย์
ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ ค่ะ
องค์ความรู้จาก

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558

139

ท่านที่ 2 ก็เป็นผู้ที่ทำงานให้กับท้องถิ่นโดยตรง
เลยนะคะ อดีตท่านเป็นผู้แทน ราษฎรของจังหวัดสงขลา
8 สมัย ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสงขลา คุณนิพนธ์ บุญญามณี ค่ะ
ท่านที่ 3 ท่านผู้ที่อยู่ในวงการวิศวกรรมนะคะ แต่
จะมาเกี่ยวโยงกับทางด้านการเกษตร ปัจจุบันท่านเป็น
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะ หรือ สอท. แล้วก็นอกจากนี้
แล้วท่านก็เป็นกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ท่านเป็นคณะทำงานพัฒนาอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยางพาราของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียน
เชิญค่ะ คุณบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง ค่ะ
ท่านที่ 4 ท่านทำงานวิจัยด้านยางพารามาโดย
ตลอดค่ะ ท่านจะมาบอกกล่าวว่างานวิจัยที่ผ่านๆ มานั้น
สามารถที่จะเกิดขึ้นจริงได้หรือเปล่า แล้วก็มีผลอะไร
อย่างไรบ้าง ซึ่งท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ขอเรียนเชิญคุณ
อดุลย์ ณ วิเชียร ค่ะ
ท่านที่ 5 นะคะ เป็นนักวิจัยที่วิจัยนำยางพารามา
เป็นผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ทีส่ ามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงๆ
เช่น ขับเคลื่อนในการที่จะทำให้งานวิจัยยางพารานำไป
สร้างสนามฟุตซอลและนำไปทำสระน้ำได้ ซึ่งได้ใช้จริง
ในหลายๆ ทีแ่ ล้วนะคะ ท่านเป็นผูอ้ ำนวยการสถาบันวิจยั
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และพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์อาซีซัน
แกสมาน ค่ะ
และตัวดิฉนั เองนะคะ ศรีนรา แมเราะห์ จากคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติค่ะ
รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ :
สวัสดีครับ ทั้งท่านวิทยากรร่วมแล้วก็ท่านผู้เข้า
ร่วมเสวนาทุกท่าน วันนี้ได้รับเชิญมา ตอนแรกก็บอกว่า
ให้มาพูดในฐานะที่เป็นนักวิชาการ แล้วก็เป็นผู้ที่ได้มี
โอกาสอยู่ในฐานะนักการเมือง แต่อาจจะเป็นซีกที่เป็น
การเมืองเชิงวิชาการหน่อย เพราะไปอยู่ในซีกของ สว.
นะครับ วันนี้ก็ไปนั่งอยู่ในสภาปฏิรูปแห่งชาติไม่ได้ไปอยู่
ในกรรมาธิการเกี่ยวข้องกับการเกษตร เพราะว่าเข้าไป
แล้วถูกจับให้ไปอยู่ในด้านการศึกษากับวิทยาศาสตร์ แต่
ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องยางพาราอยู่ ทางด้านของทาง
วิทยาศาสตร์นะครับ ก็เลยไม่รู้ว่ามาในฐานะไหนแน่
ผมได้คลุกคลีอยูก่ บั ยาง ตัง้ แต่ยางกิโลละ 4-5 บาท
ตอนผมเรียนหนังสืออยู่ที่หาดใหญ่วิทยาลัย และในขณะ
ที่ เรี ย นอยู่ ที่ ก รุ ง เทพ ที่ โรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด ม และที่
มหาวิทยาลัยเกษตร ก็ไม่เคยห่างจากต้นยางนะครับ
ก่อนไปโรงเรียน มาโรงเรียนที่หาดใหญ่วิทยาลัยผมกรีด
ยางทิ้งไว้ตอนเช้ามืด แล้วให้พี่สาวช่วยเก็บให้ ตอนไปอยู่

กรุงเทพเมื่อโรงเรียนปิด กลับมากรีดยางหาเงินไปเสียค่า
เทอมครับ ตอนเรียนอยู่มหาวิทยาลัยผมเรียนทางเกษตร
ตรงๆ ก็ตอ้ งไปฝึกงานเรือ่ งยางนะครับ แล้วแทบจะไม่ตอ้ ง
ฝึก เพราะว่าผมบอกว่าผมฝึกมาตัง้ แต่เด็กแล้ว ให้เพือ่ นๆ
ที่พึ่งรู้จักต้นยางไปฝึก เพราะฉะนั้นก็ความเข้าใจในเชิง
เกษตรกรนะครับ ก็เชื่อว่าพูดได้เลยว่าวันนี้เนี่ยเกษตรกร
โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่มีพื้นที่ปลูกยางขนาด 10
ไร่หรือไม่ถึง หรือมากกว่านั้นนิดหน่อยไม่เกิน 20 ไร่
ด้วยราคายางขนาดนี้เนี่ย อยู่ในฐานะลำบากมากครับ
ผมพบกับเกษตรกรอยู่ทุกๆ 2 อาทิตย์นะครับ ในฐานะ
ทีว่ า่ ทุก 2 อาทิตย์ผมเข้าไปสวนครัง้ หนึง่ อยูไ่ ม่ไกลนะครับ
อยู่แถวๆ คลองหอยโข่ง แล้วก็พื้นที่ก็ไม่ใหญ่นะครับ เป็น
ที่ที่จัดได้ว่าเป็นเกษตรรายย่อยสัก 2 รายรวมกัน ผมมี
พื้นที่อยู่ขนาดนั้น ก็เลยทำให้เข้าใจสถานการณ์ เข้าใจ
ภาวะการณ์ของพี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดีเลยครับว่า
อยู่ในฐานะยากลำบาก ด้วยราคายางที่เป็นอยู่ในขณะนี้
เกษตรกรทีไ่ ม่มภี าระหนีส้ นิ มากนะครับ ไม่มภี าระหนีส้ นิ
มากในความหมายนี้ก็คือไม่ใช่ในกลุ่มที่ราคายางร้อยกว่า
บาทเข้าไปสร้างหนี้ไว้ สร้างหนี้ในหลายๆ ลักษณะ เช่น
ดาว์นรถบ้าง ปลูกบ้านหลังใหญ่บา้ ง อะไรต่อมิอะไรพวกนี้
ซึ่งเป็นหนี้ที่ใช้เกินสถานะเกษตรกรรายย่อย กลุ่มนี้จะ
ลำบากครับ ลำบากเพราะว่าหนี้ที่สร้างไว้นั่นแหละ ด้วย
ราคายางขนาดนี้และก็ไม่สามารถดูแลภาวะหนี้ได้นะ

ครับ รถถูกยึด บ้านทีย่ งั สร้างไม่เสร็จ ก็ไม่เสร็จอยูอ่ ย่างนัน้
นะครับ 		
อันนั้นก็ถือว่าเป็นเกษตรกรรายย่อยที่สร้างฐานะ
เกินตัว แต่เอาเป็นว่าเกษตรกรธรรมดานะครับ ทีห่ นึง่ ก็ตอ้ ง
อยู่กิน สองก็ต้องมีภาระเรื่องลูกเรียนบ้างอะไรบ้าง ภาระ
ทางสังคมบ้างที่เขาพึงมีในชนบท ตรงนี้ก็อยู่ในภาวะที่
ขาดแคลน วัดวาอารามนี่ ซึ่งปกติยางราคาดีก็มีการทอด
ผ้ า ป่ า กั น บ่ อ ย ทอดกฐิ น นั่ น ทอดตามปกติ กั น อยู่ แ ล้ ว
สร้างโน่นสร้างนี่บ่อยเนี่ย ตอนนี้หยุดหมดครับ เพราะว่า
วัดก็ต้องอยู่กับภาวะเศรษฐกิจของพี่น้องชาวบ้านด้วย
เหมือนกันนะครับ อย่างนี้เป็นต้น			
เพราะฉะนั้น ทุกอย่างที่อยู่ในขณะนี้เนี่ยถือได้ว่า
ถดถอย เกษตรกรชาวสวนยางที่ส่งลูกเรียนหนังสือครับ
ไม่ต้องอื่นไกลเนี่ย อยู่รอบนอกๆ ตัวเมืองที่ต้องส่งลูกมา
เรียนในหาดใหญ่ในสงขลาเนี่ย ส่งมาเรียนคนเดียวยังพอ
ไหวอยู่ครับ แต่ถ้าเจอลูก 2 คนเนี่ยต้องมาเรียนอยู่ใน
หาดใหญ่ในสงขลาเนี่ย ลำบากนะครับ ชาวบ้านในชุมชน
เมืองทั้งหลายในเมืองหาดใหญ่ เมืองอะไรก็แล้วแต่ที่มัน
เป็นศูนย์กลาง เขานึกว่าเกษตรกรรายย่อยโดยเฉพาะ
ชาวสวนยาง ราคายางไม่ดีอย่างเนี้ย เขาบอกว่าเขาไม่
กระทบ ไม่เป็นไร เพราะเป็นเรื่องของเกษตรกร นั่นคือ
คำพูดตอนแรกๆ นะครับ ประมาณสักตอนทีย่ างเริม่ ลงจาก
60-70 มาเหลือ 60 ไล่ต่ำมาเรื่อย 50 บาทเนี่ยนะครับ
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ก็บอกว่าไม่เป็นไร ก็พี่น้องเกษตรกรเขายากลำบากไป
แต่เขานี่อยู่ในเมือง ในธุรกิจ สองสามเดือนให้หลัง จากที่
เขาพูดอย่างนัน้ นะครับ เขารูเ้ ลยว่าถ้าเกษตรกรโดยเฉพาะ
ชาวสวนยางหรือชาวสวนปาล์ม เขาก็ถกู กระทบไปอีกแบบ
หนึ่งนะครับ (แต่ว่าพูดถึงสวนยางแล้วเนี่ยก็อยู่ในภาวะ
เกษตรกรรายย่อยเป็นส่วนใหญ่ คำว่าเกษตรกรรายย่อย
คือเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกยางน้อยกว่า 50 ไร่นะครับ
ผมเองก็อยู่ในกลุ่มนั้นนะครับ เป็นเกษตรกรรายย่อย
เพราะไม่ถึง 50 ไร่ ในจำกัดความของกองทุนนะครับ
เกษตรกรรายย่อยคือเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกยางต่ำกว่า
50 ไร่) ในที่สุดเนี่ยแม้กระทั่งคนในเมืองก็ถูกกระทบ
อย่างแรง แล้วก็รู้แล้วนะครับตอนนี้ว่าความยากลำบาก
ของพี่น้องเกษตรนั้นในที่สุด มันก็ส่งต่อมาถึงชุมชนที่อยู่
ในเมืองที่ไม่ได้มีต้นยางสักต้น แล้วก็บอกว่าเขาไม่จำเป็น
ต้องมีสวนยาง เพราะเขาไม่เกี่ยว วันนี้นะเขารู้เลยว่าเขา
ถูกกระทบ เพราะภาวะการณ์ใช้จา่ ยต่างๆ เนีย่ มันก็มาจาก
พีน่ อ้ งทีอ่ ยูร่ อบนอกนะครับ มากมายเลย ไม่ใช่บอกว่าเขา
อยูใ่ นเมืองแล้วเขาไม่เกีย่ ว เพราะฉะนัน้ ความเชือ่ มโยงใน

เรือ่ งของความยากลำบากเนีย่ เมือ่ ภาวะเศรษฐกิจทีเ่ กีย่ ว
กับเรื่องยางนะครับ เป็นเช่นนี้มันก็ถูกกระทบไปหมด
เพราะฉะนั้น วันนี้ที่เรามาพูดกันเรื่องของการนำ
ยางมาทำถนนครับ มันก็เป็นเรื่องที่ทำอย่างไรถึงจะให้
ราคายางมันดีขึ้น ในบทบาทที่ผมเป็น สว. ผมได้รับ
มอบหมายจากสมาชิกวุฒสิ ภา แต่งตัง้ ให้เป็นกรรมาธิการ
วิสามัญว่าด้วยเรื่องยางพารา แล้วก็ถูกมอบหมายให้เป็น
ประธานกรรมาธิการ ผมต้องอยู่กับเรื่องยางพาราครับ
ว่าทำอย่างไรในเรือ่ งของภาคอุตสาหกรรม จะทำให้ราคา
ยางมันกระเตื้องขึ้นมาได้ ภาคอุตสาหกรรม มีอะไรที่จะ
ต้องทำ ทำแล้วมีข้อจำกัดตรงไหนอย่างไร ได้ข้อมูลได้
รายละเอียดมากมาย แล้วก็ในทางวิชาการนะครับได้เชิญ
จากสภาวิจัยแห่งชาติ สกว. ไปดูข้อมูลเพื่อใช้ในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยาง ที่ทำให้มีการใช้ยางในประเทศ
มากขึ้น 						
ท่านคงทราบนะครับ วันนี้ยางพาราที่ใช้อยู่ใน
ประเทศเพียง 14% จากผลผลิตยางปีหนึ่งประมาณ 4
ล้านตัน โดยประมาณ 3.8-4 ล้านตันเนี่ย เราใช้ภายใน

“ในที่สุดเนี่ยแม้กระทั่งคนในเมืองก็ถูกกระทบอย่างแรง แล้วก็รู้แล้วนะครับ
ตอนนี้ ว่าความยากลำบากของพี่น้องเกษตรนั้น ในที่สุดมันก็ส่งต่อมาถึงชุมชน
ที่อยู่ในเมือง ที่ไม่ได้มีต้นยางสักต้น แล้วก็บอกว่าเขาไม่จำเป็นต้องมีสวนยาง
เพราะเขาไม่เกีย่ ว วันนีน
้ ะ เขารูเ้ ลยว่าเขาถูกกระทบ เพราะภาวะการณ์ใช้จา่ ยต่างๆ
เนี่ย มันก็มาจากพี่น้องที่อยู่รอบนอกนะครับ มากมายเลย ไม่ใช่บอกว่าเขาอยู่
ในเมืองแล้วเขาไม่เกี่ยว เพราะฉะนั้นความเชื่อมโยงในเรื่องของความยากลำบาก
เนี่ย เมื่อภาวะเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับเรื่องยางนะครับ เป็นเช่นนี้มันก็ถูกกระทบ
ไปหมด”
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ประเทศแค่ 14% ก็คอื ประมาณ 6 แสนตันครับ แค่นนั้ เอง
แล้วที่เหลือเราส่งออกเป็นวัตถุดิบ 85-86% ดังนั้นเมื่อ
ราคาในตลาดโลกผันผวน ราคายางก็ผนั ผวนตาม ผันผวน
หมายถึงราคาทีเ่ กษตรกรจะได้รบั นีค่ อื ปัญหาใหญ่นะครับ
เราต้ อ งการเห็ น เกษตรกรมี ร ายได้ จ ากสวนยางอยู่ ใ น
ภาวะที่ทำให้ภาวะเศรษฐกิจเขา ในครอบครัวเขาอยู่ได้
ส่งลูกเรียนหนังสือได้อะไรได้ ไม่ต้องถึงขั้นไปผ่อนรถ ไม่
ต้องถึงขั้นไปสร้างบ้านใหม่ให้หรูหรา เอาเป็นว่าให้เขา
ดำรงชีวิตอยู่ได้มีเงินพอที่ส่งเสียให้ลูกเรียนได้ มีสภาพ
ชีวิตที่ดำรงอยู่ได้ โดยไม่ต้องฟุ่มเฟือย เศรษฐกิจพอเพียง
อย่างที่ว่า แต่ทว่าวันนี้ แม้จะอยู่อย่างพอเพียงก็อยู่ไม่ได้
ครับ เพราะฉะนั้นมาดูกันว่าแล้วจะทำอย่างไร เพราะนั้น
ในฐานะที่ผมเป็นประธานกรรมาธิการยางพาราเนี่ย เรา
ได้ ศึ ก ษาแล้ ว ก็ ท ำรายละเอี ย ดและทำหนั ง สื อ เสนอ
รัฐบาลเป็นระยะๆ นะครับ แจ้งเป็นจดหมาย แจ้งเป็นว่า
จะต้องทำอย่างไร และทำหนังสือเป็นรายงานเล่มใหญ่
ส่งให้รัฐบาลนะครับ
เรือ่ งสำคัญเรือ่ งหนึง่ ทีเ่ รานำเสนอไว้กค็ อื การใช้ยาง

พารามาทำถนนครับ เรือ่ งอุตสาหกรรมก็วา่ ไป คุณบุญหาญ
(อู่อุดมยิ่ง) ก็รับปากว่าจะไปดูจะไปผลักดัน และที่สำคัญ
คุณบุญหาญก็เสนอไว้ว่า สิ่งหนึ่งที่จะทำให้อุตสาหกรรม
ยางพาราของไทยมันดีขึ้น มันมีโอกาสมากขึ้น ก็คือการ
สร้างศูนย์ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางพารา ตราบใด
ที่ เรายั ง ไม่ ส ามารถตรวจสอบคุ ณ ภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยเฉพาะยางล้อได้เนี่ย เราก็ไม่
สามารถจะเอายางล้อที่เราผลิตเนี่ย ส่งเข้าไปสู่แข่งขันกัน
ในตลาด ตลาดภายในประเทศเราก็สู้ยางของต่างชาติที่
มาตั้งอยู่ในบ้านเราไม่ได้นะครับ ตลาดส่งออกในตลาด
ในระดับกลาง อย่างเช่น ในอัฟริกา ถ้าเราไม่มศี นู ย์ทดสอบ
มาตรฐานก็ทำไม่ได้ ผมเรียนคุณบุญหาญว่า ผมยังผลักดัน
เรื่องนี่อยู่นะครับ ตอนนี้มาเป็น สปช. เนี่ยผมก็ผลักดัน
แล้วก็เอาเรื่องนี้ไปเขียนเอาไว้ในการปฏิรูปวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีนะครับ เพราะว่าผมถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะไป back up ไป
สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
มากทีส่ ดุ ก็คอื เรือ่ งยางพารานะครับ ในรายงานการปฏิรปู

“ดังนั้นเมื่อราคาในตลาดโลกผันผวน ราคายางก็ผันผวนตาม ผันผวน
หมายถึงราคาที่เกษตรกรจะได้รับ นี่คือปัญหาใหญ่นะครับ เราต้องการเห็น
เกษตรกรมีรายได้จากสวนยาง อยูใ่ นภาวะทีท่ ำให้ภาวะเศรษฐกิจเขา ในครอบครัว
เขาอยูไ่ ด้ ส่งลูกเรียนหนังสือได้อะไรได้ เอาเป็นว่าให้เขาดำรงชีวต
ิ อยูไ่ ด้ มีเงินพอที่
ส่งเสียให้ลูกเรียนได้ มีสภาพชีวิตที่ดำรงอยู่ได้โดยไม่ต้องฟุ่มเฟือย เศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างทีว่ า่ แต่ทว่าวันนี้ แม้จะอยูอ่ ย่างพอเพียงก็อยูไ่ ม่ได้ครับ เพราะฉะนัน
้
มาดูกันว่าแล้วจะทำอย่างไร”
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“เรื่องของยางพาราทำถนนเนี่ย ได้มีการศึกษาไว้นานแล้วโดยศูนย์วิจัย
ยาง ทำมาล่วงหน้ามากแล้ว แล้วถ้าเราจะมาใช้ จะใช้อย่างไร แน่นอนครับการที่
จะใช้เรือ่ งนีไ้ ด้ มันต้องให้กระทรวงคมนาคมเป็นผูท
้ อี่ อก spec ออกมาตรฐาน
วันนี้โชคดีนะครับ เพราะเขามีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในบัญชีราคามาตรฐาน
สิ่งก่อสร้าง ซึ่งออกในเดือนมีนาคม 2557 ครับ เขาได้กำหนดเอาไว้เรียบร้อย
แล้ ว ว่ า ราคามาตรฐานของการจะทำถนนโดยยางพารามาผสมกั บ ยาง
แอสฟัลท์หรือยางมะตอย ซึ่งเขาเรียกว่า พาราแอสฟัลท์”
ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งผมเป็น
กรรมาธิการอยู่ด้วย ผมให้เขาใส่เรื่องนี้เลยนะครับ คือ
เรื่องของการสร้างมาตรฐาน เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เราเชิญ
สถาบันมาตรวิทยาไปนะครับ เพื่อไปพูดคุยกันเรื่องนี้
ก็ ฝ ากไปอี ก ทางหนึ่ ง ด้ ว ย วั น ก่ อ นเชิ ญ กระทรวงอุ ต สาหกรรมไป เราก็ฝากเรื่องนี้ไป ให้เป็นจริงเป็นจังและ
ในรายงานเราก็ เขี ย นไว้ ว่ า จะต้ อ งสร้ า งศู น ย์ ท ดสอบ
ผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อที่จะทำให้เราสามารถได้ข้อมูลได้การ
ทดสอบ ได้การรับรองทางมาตรฐาน ก่อนที่อุตสาหกรรม
ยางของเราเนี่ยจะส่งเข้าสู่ตลาดโลกได้นะครับ 		
ทีนี้ขออนุญาตนิดเดียวก็เรื่องถนนนะครับ เรื่อง
เอายางมาทำถนน ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องพูดวันนี้
เรื่องของยางพาราทำถนนเนี่ย ได้มีการศึกษาไว้นานแล้ว
โดยศูนย์วิจัยยาง ทำมาล่วงหน้ามากแล้ว แล้วถ้าเราจะ
มาใช้ จะใช้อย่างไร แน่นอนครับการที่จะใช้เรื่องนี้ได้มัน
ต้องให้กระทรวงคมนาคมเป็นผูท้ อี่ อก spec ออกมาตรฐาน
วันนี้โชคดีนะครับว่า จะเรียกว่าโชคดีหรือโชคร้ายก็แล้ว
แต่ พูดได้ว่าโชคดี เพราะว่าเขามีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ
ในบัญชีราคามาตรฐานสิง่ ก่อสร้าง ซึง่ ออกในเดือนมีนาคม
2557 ครับ เขาได้กำหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่า ราคา
มาตรฐานของการจะทำถนนโดยยางพารามาผสมกับยาง
แอสฟัลท์หรือยางมะตอย ซึ่งเขาเรียกว่า พาราแอสฟัลท์
หลายท่านก็คงทราบกันอยู่แล้ว ได้กำหนดมาตรฐานไว้
เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ แต่กว่าเขาจะออกได้เนี่ยนะครับ
ท่านนิพนธ์คงเล่าให้ฟังได้หลังจากนี้ ยาวนานครับ ท่าน
นิพนธ์เองก็ชว่ ยผลักดันอยูใ่ นสภา ผมเองก็ผลักดันมาจาก
ในวุฒิ ทำหนังสือถึงนายกไป 2-3 ครั้ง เชิญท่านรัฐมนตรี
ไปคุยกันนะครับ ท่านก็รับปากดีพอกลับไปถึงกระทรวง
ไปอีกแบบหนึ่งเลยครับ เชิญรัฐมนตรีว่าการเกษตรและ
สหกรณ์มา เชิญรัฐมนตรีคมนาคมมา ท่านก็รับปากดี
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พอกลับมาเจอกันวันหลัง ครับๆๆๆ เดี๋ยวผมจะไปดูอีกที
กลายเป็นว่าขอไปดูอกี ทีนะครับ พวกเราก็ยดั ใส่สอื่ กันไป
เลยนะครับ ออกสื่อ แล้วก็ในสภาเราก็เรียกร้องนะครับ
ผมกลับเข้าไปใน สปช. รอบล่าสุด ผมก็เรียกร้องอีกทีหนึง่
นะครั บ ก็ พ บว่ า วั น นี้ ท างกระทรวงคมนาคมได้ อ อก
มาตรฐาน โดยให้สำนักงบประมาณไปประกาศไว้เรียบ
ร้อยแล้วนะครับว่า ราคาของการทำถนนที่ใช้พาราแอสฟัลท์ คือ เอายางไปผสม 5% ครับ ได้กำหนดเอาไว้เสร็จ
แล้วว่าถนน หนา 5 ซ.ม. กำหนดเอาไว้ว่าราคา 380 บาท
48 สตางค์/1 ตร.เมตร ในขณะที่ราคาถนนลาดยาง
ปกตินะครับ ทีใ่ ช้แอสฟัลท์อย่างเดียว ราคา 320.91 ก็คอื
321 บาท เท่ากับเพิม่ ขึน้ มาอีก 60 บาทต่อหนึง่ ตารางเมตร
นะครับ โดยประมาณนะครับ แต่ถามว่าคุณสมบัติที่ดีขึ้น
มันเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
ผมจะขอจบตรงนีก้ ค็ อื กระทรวงคมนาคมเองโดย
กรมทางหลวงได้ไปทดสอบเอาไว้หมดแล้วนะครับ มี
รายงานออกมา ซึ่งก็ไปทำการศึกษาที่ถนนในอำเภอ
เทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งกระทรวงคมนาคม
โดยกรมทางหลวงไปทำการศึกษาไว้ ได้ขอ้ มูลออกมาสรุป
ว่าคุณภาพของถนนดีกว่าถนนที่ใช้แอสฟัลท์อย่างเดียว
ทุกประการที่ เขาติดอยูอ่ ย่างเดียวทีย่ งั ประเมินไม่ได้ตอน
นี้คืออายุการใช้งาน แต่ในเรื่องของการทดสอบที่เป็น
ลักษณะตามปกติของเขาพบว่า ดีกว่าหมดเลยนะครับ
มีอยู่ 5-6 ข้อครับ เหลือเรื่องของอายุการใช้งานอย่าง
เดียว เขาประเมินแม้กระทั่งรอยที่เกิดขึ้นบนผิวถนนที่
เกิดจากรอยล้อยางทีบ่ ดถนน จะดีกว่าถนนทีใ่ ช้แอสฟัลท์
เพียงอย่างเดียวครับ ส่วนอื่นๆ ก็จะดีหมดเลยในเชิงทาง
วิศวกรรมครับ เพราะฉะนั้นถ้ามีข้อมูลยืนยันจากกรม
ทางหลวงได้ว่า อายุมันดีกว่า ก็จะครบถ้วนทุกอย่าง

พิธีกร :
ขอบคุณอาจารย์ประเสริฐมากค่ะ ท่านก็ให้ข้อมูล
ว่า ท่านได้ผลักดันกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง ก็คือ
ในส่วนของรัฐบาลว่า อยากจะให้มีการทดสอบมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์ยางพารา แล้วก็เปิดประเด็นในเรื่องของ
ถนนยางพารา ขอต่อเนื่องเลยนะคะ เพราะฉะนั้นก็เลย
อยากจะเรียนถามผู้ที่ทำด้านงานวิจัยโดยตรงว่า ได้มีการ
ทดลองทำงานวิจยั เกีย่ วกับในเรือ่ งของถนนยางพาราเนีย่
ทำได้จริงหรือเปล่าคะ ทำแล้วจะดีหรือว่ามีข้อเสียอย่าง
ไรบ้างคะ ขอเชิญคุณอดุลย์ ณ วิเชียร ค่ะ
คุณอดุลย์ ณ วิเชียร :
เรียนผู้เข้าฟังเสวนาทุกท่านครับ ผมอดุลย์ ณ
วิเชียร จากสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตรครับ ใน
การใช้ยางธรรมชาติผสมยางมะตอยเนี่ยครับ ทางหน่วย
งานของกรมวิชาการเกษตรเริ่มทำมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2500
แล้วครับ โดยทำการลาดที่ถนนเส้นหาดใหญ่-สงขลา
นะครั บ เป็นที่แรก หลังจากนั้นก็หยุดสักพักนะครับ
หยุดหายไปประมาณเกือบ 40 กว่าปีนะครับ พอหลังจาก
นั้นก็มี ผอ.นพรัตน์มาเริ่มทำอีกครั้งเมื่อปี 2543 อันนี้ก็
เริ่มทำใหม่เลยครับ คือเอายางธรรมชาติเป็นเม็ดๆ เอา
ยางแผ่ น นะครั บ มาตั ด เป็ น เม็ ด ๆ แล้ ว ก็ ไ ปต้ ม ดู ว่ า มั น
ละลายหรือไม่ละลาย แล้วก็ทำอีกแบบหนึ่งก็คือเอาน้ำ
ยางข้นเอาไปใส่ เอาไปในแอสฟัลท์ทำในห้องแลปครับ
โดยเพิ่มปริมาณมากขึ้นไปเรื่อยๆ จาก 1 2 3 4 5 จาก
5 ก็เป็น 10 จาก 10 ก็เป็น 15 จากนั้นเราก็เอาไปทดสอบ
ตอนนั้นก็คือเราไปทดสอบที่บริษัททิปโก้ ที่อยู่จังหวัด
นครราชสีมาครับ พอเราทดสอบเสร็จแล้ว ค่าทีม่ นั ได้ตอน
นัน้ มันได้ทปี่ ระมาณ 5% ทีเ่ ราจะใส่ยางเข้าไป เราทดลอง

ทำตั้งแต่ปี 47 จนถึง 51 นะครับ เราก็เอาไปทดลอง
ภายในหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร ตามจังหวัดต่างๆ
ประมาณสัก 35 แห่งนะครับ เหตุผลเนื่องจากว่า ช่วงนั้น
ปัญหามันก็คือว่า ทางกรมทางหลวงเขาไม่ออก spec ให้
นะครับ พอไม่ออก spec ให้เรา เราก็เลยจะเอาเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยไปให้กับผู้ประกอบการ นำไปราดถนนมันก็
ทำไม่ได้นะครับ พอมาเมือ่ ปี 2556 เนีย่ ทางกรมทางหลวง
ก็ออก spec มาครับ ก็คือ ทร.416/2556 ครับ แล้วก็จะ
มีอีกตัวหนึ่งก็คือออกเป็นมาตรฐานครับ เป็น ทร. 409/
2556 ซึ่งพอกรมทางหลวงออกตรงนี้มาให้เรา มันก็เลย
ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเอาไปใช้ลาดถนนได้ครับ
สมบัติที่เด่นของยางธรรมชาติที่ผสมในแอสฟัลท์
นะครับ เช่น จะมี soft tending point สูงกว่ายางแอสฟัลท์
ปกติครับ แล้วก็จะมีคา่ PA citation index ก็จะสูงกว่าครับ
ซึ่งค่าพวกนี้ มันจะทำให้เราทราบได้ว่าถนน มันสามารถ
ที่จะทนทานได้มากน้อยอย่างไร แล้วก็เราเอายางไป
ทดสอบร่องลึกใน Lab ก็คือเอายางแอสฟัลส์ผสมยาง
ธรรมชาติกับแอสฟัลท์ปกติไปทดสอบในห้องแลปของ
กรมทางหลวง ผลทดสอบออกมาว่ายางธรรมชาติที่ผสม
กับในแอสฟัลท์มีความทนทานของร่องลึกประมาณ 2.9
เท่ า ครั บ มั น ก็ เ ลยทำให้ ถ นนทนทานมากขึ้ น นะครั บ
อาจจะใช้มากกว่า 2-3 ปี อาจจะอยู่ที่โครงสร้างของถนน
โครงสร้างของรถนะครับ รถที่ใช้ รถบรรทุกไม่ใช่บอกว่า
ให้บรรทุกแค่ 30 ตัน แต่บรรทุกเกือบ 40 ตันอย่างเนี่ย
มันทำให้ถนนอาจจะชำรุดได้ง่ายขึ้นครับ ซึ่งวันนี้เขาได้
เอาไปทดสอบ เอายางตัวนี้ไปลาดแล้วนะครับที่เขื่อนใน
จังหวัดเชียงใหม่

“การผสมยางพาราลงไปอยู่ในยาง
มะตอย ไม่ว่าจะผสมโดยวิธีแห้งหรือ
วิธีน้ำนะครับ ก็สามารถที่จะนำมาทำ
เป็นถนนได้ แล้วก็ข้อดีของยางที่ผสม
ก็คือ ทำให้ถนนมีอายุยืนยาวกว่าถนน
ที่ลาดด้วยยางมะตอยธรรมดา ผมว่า
นี่ เ ป็ น การพิ สู จ น์ ยื น ยั น ประเด็ น อยู่ ที่
ว่าเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยผสม
ยางพาราเมื่อไหร่นะครับ”
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“สมบัติที่เด่นของยางธรรมชาติที่ผสมในแอสฟัลท์นะครับ เช่น จะมี soft
tending point สูงกว่ายางแอสฟัลท์ปกติครับ แล้วก็จะมีคา่ PA citation index
ก็จะสูงกว่าครับ ซึ่งค่าพวกนี้จะทำให้เราทราบได้ว่า ถนนมันสามารถที่จะทนทาน
ได้มากน้อยอย่างไร แล้วก็เราเอายางไปทดสอบร่องลึกใน Lab ก็คือเอายาง
แอสฟั ล ส์ ผ สมยางธรรมชาติ กั บ แอสฟั ล ท์ ป กติ ไ ปทดสอบในห้ อ งแลปของ
กรมทางหลวง ผลทดสอบออกมาว่ายางธรรมชาติที่ผสมกับในแอสฟัลท์มีความ
ทนทานของร่องลึกประมาณ 2.9 เท่าครับ มันก็เลยทำให้ถนนทนทานมากขึ้น
นะครับ”
พิธีกร :
ทีนกี้ ข็ ออยากจะเรียนถามค่ะว่า การทดลองนีเ้ ป็น
ผลการวิจัยที่การันตีเรียบร้อยแล้วว่าสามารถที่จะทำได้
แล้วก็ทำได้ดีด้วย
คุณอดุลย์ ณ วิเชียร :
ใช่ครับ ก็คอื เมือ่ ปี 56 เนีย่ กรมทางหลวงเองก็เอา
ไปทดสอบครับ ก็คือเอายางธรรมชาติผสมยางมะตอย
ไปลาดที่ถนนสายนครนายก-องครักษ์ครับ ซึ่งเขาก็ได้
รายงานกับผู้บริหารของเขาครับว่า ถนนมีความทนทาน
กว่าใช้แอสฟัลท์ปกติครับ
พิธีกร :
ทีนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าคำถามนี้ เป็นคำถามที่น่าจะ
เกีย่ วข้องกับคุณบุญหาญโดยตรงด้วยนะคะ มองลักษณะ
แบบนี้แล้ว ว่าเราสามารถที่จะสร้างอุตสาหกรรมในการ
ผลิตยางพาราได้ ในภาคอุตสาหกรรมคิดว่าเทคโนโลยีใน
ปัจจุบนั ของประเทศไทย มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนคะ
ขอเชิญคุณบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง ค่ะ
คุณบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง :
จากการที่ทางคุณอดุลย์ จากสถาบันวิจัยยางได้
แสดงให้เห็นแล้วว่า งานวิจัยนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2543 แล้ว
วันนี้ก็ได้พิสูจน์แล้วครับ ว่าการผสมยางพาราลงไปอยู่ใน
ยางมะตอย ไม่ว่าจะผสมโดยวิธีแห้งหรือวิธีน้ำนะครับ
ก็สามารถที่จะนำมาทำเป็นถนนได้ แล้วก็ข้อดีของยางที่
ผสมก็คือทำให้ถนนมีอายุยืนยาวกว่าถนนที่ลาดด้วยยาง
มะตอยธรรมดา ผมว่านีเ่ ป็นการพิสจู น์ยนื ยัน ประเด็นอยู่
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ที่ว่าเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยผสมยางพาราเมื่อไหร่
นะครับ เมื่อกี้ท่านอาจารย์ประเสริฐได้บอกแล้วนะครับ
ว่า ถ้าเกิดเอายางพาราไปผสมยางมะตอยเนี่ยราคาจะสูง
ขึน้ กว่าถนนทีเ่ ป็นยางมะตอยธรรมดาเพียง 60 บาทเท่านัน้
เองครับ ก็คือประมาณ 20% ผมเชื่อว่าเวลานี้ สำหรับ
ประเทศไทย ถ้าเราจะมาคิดแก้ปัญหาเรื่องของราคายาง
พารา ซึ่งตกต่ำอยู่ เป็นจังหวะที่ดีที่จะนำยางพาราที่เรามี
สต็อกอยู่เยอะแยะ เอามาทำเป็นถนน ซึ่งเราคาดหวัง
ว่าวันนี้งบประมาณทำถนนแพงกว่า 60 บาทใช่ไหม ถ้า
ทำไปแล้วสิ่งที่เราน่าจะประหยัดได้ก็คือค่าบำรุงรักษา
ถนน เพราะว่าอะไร เพราะว่าถนนทีเ่ ราทำด้วยยางมะตอย
ผสมยางพารามีความทนทานมากขึ้นครับ ผมเชื่อว่าใช้
เวลาไม่นานนะครับ 20% ที่แพงขึ้นก็จะคืนทุน
สิ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นคือ เราได้มีการใช้ยางพารา
ในประเทศครับ เราจะส่งยางพาราที่เป็นรูปของวัตถุดิบ
ออกต่างประเทศน้อยลง คนที่อยู่ต่างประเทศที่จะมาซื้อ
ยางพาราในรูปวัตถุดิบเราจะต้องตกใจนะครับ บอกว่า
ประเทศไทยทีบ่ อกเคยมียางพาราเยอะๆ จะขายพวกท่าน
วันนีอ้ าจจะไม่มแี ล้วนะ เพราะว่าคนไทยจะเอามาทำถนน
แล้วครับ สิง่ เหล่านีจ้ ะเกิดขึน้ แล้วมันจะเกิดอะไร เขาก็ตอ้ ง
รีบมาซื้อยางบ้านเรา โดยที่จะให้ราคายางบ้านเราเนี่ยสูง
ขึน้ นะครับ ทีย่ งั เห็นว่าอาจจะ 60 บาทวันนี้ สมมตินะครับ
เขาต้องตกใจ วันนั้นเขาต้องขอ 65-70 เพื่อที่เขาจะได้มี
ยางไปใช้ประโยชน์ในประเทศเขา ไม่ปล่อยให้คนไทยเอา
ยางพาราไปทำถนนนะครับ ผมเชื่อว่าข้อมูลของทาง
สถาบันวิจัยยาง ในถนนกว้างประมาณสัก 10 เมตร ยาว
1 กม. ต้องใช้ยางประมาณ 3 ตัน เข้าใจถูกไหมครับ

ไปทำได้ หน่วยงานราชการคือกรมทางหลวงได้ออกมา
แบบนี้นะครับ คนที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม ผมเองไม่ได้
ทำยางมะตอย ทำถนนนะครั บ ผมมาจากพวกทำ
อุตสาหกรรมยาง แต่ผมก็เป็นนักอุตสาหกรรม ผมเชื่อ
นะครับว่านักอุตสาหกรรมเมือ่ เห็นแบบนีแ้ ล้วเนีย่ นะครับ
เขาก็จะไปทำตัวเองให้พร้อมนะครับ ให้มคี วามสามารถที่
จะทำยางมะตอยผสมยางพาราให้ได้ เป็นไปตามมาตรฐาน
ทร.416 นีไ้ ด้ ซึง่ ผมเชือ่ นะครับวันนีบ้ ริษทั ใหญ่ๆ ทีท่ ำเรือ่ ง
ยางมะตอยเนี่ย มีความพร้อมในเรื่องของเครื่องไม้เครื่อง
มือผสมยางตรงนีเ้ รียบร้อยแล้ว ถ้ารัฐบาลประกาศออกมา
นะครับ เป็นจริงเป็นจังเป็นทางการ ผมเชือ่ ว่าอุตสาหกรรม
คุณบุญหาญ :
ผมจะขออนุญาตต่ออีกนิดนะครับ ก็จะเห็นแล้ว จะมีความพร้อมมากขึ้นครับ
นะครับว่า ถนนกว้าง 11 เมตร ยาว 1 กม. ใช้ยางถึง 3.3
ตัน นี่แค่ 1 กม. ถนนในประเทศไทยผมว่ามียาวเป็นร้อย พิธีกร :
ขอบคุณค่ะ ได้กระดาษมาแผ่นหนึ่งนะคะ เป็น
เป็นพันกิโลเมตรนะครับ ถ้าเกิดเราใช้ปริมาณยางพารา
คูณด้วย 3.3 ตันต่อ 1 กม.ลงไป ก็จะเห็นว่าเป็นปริมาณ คำถามว่า ถนนทีผ่ สมยางพาราเนีย่ ทำไมถึงไม่คอ่ ยรุดหน้า
ยางมหาศาล ผมจะตอบคำถามท่านผูน้ ำอภิปรายว่า แล้ว สักเท่าไหร่ ทำไมถึงนิ่งไปหลายปี แล้วทำไมพึ่งมาบูมเอา
อุตสาหกรรมมีความพร้อมหรือเปล่านะครับ ผมว่าตัง้ แต่ปี ตอนนี้ แล้วก็ในการบูมตอนนี้เนี่ย ทำไมถึงทำที่ถนนซอย
2556 ที่ผ่านมากรมทางหลวงได้เห็นชอบเห็นดีเห็นงาม เล็กๆ ไม่ทำที่ถนนใหญ่ ทำไมถึงเพิ่งมีการผลักดัน ปัญหา
แล้วว่าถนนทีเ่ อายางมะตอยไปผสมยางพารา มีคณ
ุ สมบัติ ทีบ่ อกไปเมือ่ สักครูน่ คี้ ะ่ ขอเรียนเชิญคุณนิพนธ์ บุญญามณี
ดี จึงออกเป็นมาตรฐาน มีระเบียบออกมาตามทีค่ ณ
ุ อดุลย์ นะคะ รบกวนช่วยตอบพวกเรานิดหนึ่งค่ะ
บอกนะครับ ทร.409 หรือ ทร.416 ก็ตามนะครับ เมื่อมัน
เป็นมาตรฐานแล้ว ก็แปลว่าใช้ได้ ถนนในประเทศไทยนี้ คุณนิพนธ์ บุญญามณี :
ครับ ก็ขอบคุณนะครับ ก็พูดในฐานะผู้บริหาร
สามารถเอามาตรฐาน ทร.409 หรือ ทร.416 ดังกล่าวนี้
คุณอดุลย์ :
ก็คือถ้าผิวถนนหนา 5 ซ.ม. กว้าง 11 เมตร ใน 1
กม. จะใช้ยางประมาณ 3.3 ตันครับ ซึ่ง ณ วันนี้ก็คือทาง
มาเลย์ก็จะเอาไปแล้วนะครับ เพราะว่าไม่แน่ใจว่าเดือน
กรกฎาหรือเดือนสิงหานี้นะครับ ทางหลวงของมาเลเซีย
เขาจะสัง่ ให้กรมทางหลวงของเขา ทำการลาดถนนโดยใช้
ยางธรรมชาติผสมยางมะตอยครับ เขามาเมือ่ ปีทแี่ ล้วครับ
มาดูเทคโนโลยีที่สถาบันของเรา เขาว่าประมาณเดือน
กรกฎาคมนี้เขาจะเริ่มแล้วนะครับ เขาสั่งทำแล้วครับ

องค์ความรู้จาก

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558

147

ท้องถิ่นนะครับ ซึ่งที่จริงเรื่องยางนี่ก็ทำกันมาตั้งนานแล้ว
ตามทีอ่ าจารย์ประเสริฐพูดนะครับ ทีม่ าคุยถนนยางพารา
เนี่ยคุยในหลักที่ว่า ทำอย่างไรจะผลักดันการใช้ยางพารา
ในประเทศให้สูงขึ้นนะครับ เพราะว่าเราผลิต 100 กิโล
เนี่ย เราส่งออก 90 เราใช้ในประเทศ 10 เนี่ยเอาตัวเลข
กลมๆ อย่างนีก้ แ็ ล้วกันนะครับ เราส่งออกเป็นในรูปวัตถุดบิ
แสดงว่าเราพึ่งพาตลาดต่างประเทศมากครับ เราจะมี
กลไกวัฎจักรเรื่องยางพาราราคาตกต่ำมาตลอด ผมเป็น
ผู้แทนมา 22 ปี 8 สมัย ก็เป็นวัฎจักรนี้บ่อยมากครับ
เมื่อก่อนกิโลกรัมละสิบกว่าบาท เมื่อราคาขยับเป็น 20
บาทเนีย่ เป็นเรือ่ งใหญ่เลย เพราะว่าเมือ่ ก่อนยางพาราเป็น
เส้นเลือดหลักของภาคใต้ครับ ภาคใต้ไม่ตอ้ งทำหลายอย่าง
ทำให้ยางพาราราคาดีอย่างเดียวเศรษฐกิจอื่นมันจะไหล
ตาม เพราะยางพาราเป็นตัวกระจายรายได้ทดี่ สี ดุ ตัวหนึง่
ของภาคใต้ เพราะทุกคนถ้ายางราคาดี ทุกครัวเรือนก็มี
รายได้เพิ่มขึ้นและทุกคนก็เอาเงินไปจ่าย พอเงินการจ่าย
เนี่ยมันหมุนหลายรอบๆ เศรษฐกิจมันก็ดี อันนี้ก็เป็นไป
ตามหลักเศรษฐศาสตร์ ในขณะที่ยางพาราราคาดีเนี่ยไม่
ค่อยเป็นปัญหาหรอกครับ แต่ว่าพอยางพาราราคาตกต่ำ
และมันก็ต่ำกว่าทุนอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ เดิมเนี่ยเราอยู่
กันได้นะครับ 20 บาท แต่ว่าพอเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่าย เงิน
ครองชีพ ค่าครองชีพ ต้นทุนมันสูงขึ้น แล้วยางพารามัน
เคยขึ้นไปสูงสุดกิโลกรัมละ 180 นะครับ เราก็ไปติดกับ
ตัวเลขนั้น พอลงมาลงมามันก็เดือดร้อน เพราะตาม
อาจารย์ประเสริฐบอกแล้วว่า เวลายางดีก็ไปสร้างภาระ
หนี้ ไว้ เ ยอะ พอยางไม่ ดี ก็ มั น ไม่ รู้ จ ะเอาที่ ไ หนมาผ่ อ น
มาใช้จ่าย ก็เป็นที่มาว่าเราจะแก้ปัญหานี้กันอย่างไร
ผมในฐานะที่พอมาเปลี่ยนบทบาทจากเคยเป็น
ผูแ้ ทน มาอยูท่ อ้ งถิน่ ก็ทำเรือ่ งนีน้ ะครับ จะมาคุยกันจริงๆ
จังๆ ว่าจะแก้ปัญหาราคายางอย่างไร เพราะว่าเดือดร้อน
กันหมดนะครับ แต่ว่าในฐานะที่ท้องถิ่นไม่ได้มีหน้าที่โดย
ตรงในการแก้ปัญหายางพารา แต่ว่ามันมีผลกระทบใน
ระบบทั้งหมด แต่ว่าทำได้ ผมไปคุยนะครับว่า เขาบอกว่า
จะเอายางพารามาทำถนนสามารถทำได้จริงหรือเปล่า ก็
ไปศึกษาดูว่าผลห้องแลปมันมีแล้วนะครับ การศึกษา
จุดอ่อนของเราคือ พอเรามีการศึกษาเก็บไว้ในห้องแลป
เนีย่ มันไม่ใช้ประโยชน์ มันไม่เกิดประโยชน์ เราทำอย่างไร
เราเอาผลการวิจัยมาแปลงเป็นทางปฏิบัติให้ได้นะครับ
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ผมก็พยายามที่จะสร้างความมั่นใจก่อน เพราะไม่มีใคร
นำยางพารามาทำถนนอย่างจริงๆ จังๆ ก็ไปศึกษาจาก
เพื่อน ตอนนี้เป็นผู้อำนวยการสถาบันศูนย์วิจัยแล้วนะ
ครับ ดร.พิเชษฐ์ พร้อมมูล ครับ เรียนประถมมาด้วยกัน
ก็ปรึกษากับท่าน ท่านบอกว่าทำได้ มั่นใจ ผมไปปรึกษา
กับนายช่างใหญ่กรมทางหลวง ท่านบอกว่าทำได้ ท่านเป็น
คนออก spec เอง ผมคุยในขณะนั้นต้นปี 57 นะครับ
ผมก็หาข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจปี 57 กลางปี		
ผมตั้งงบประมาณเลยครับ เอาให้ อบจ.สงขลา
ผมคิดนำร่องเลย หลังจากที่ศึกษาข้อดีของยางที่พบการ
ยืดหยุ่น ซึ่งเมื่อสักครู่ท่านรองอธิการบดี ท่าน ดร.เจริญ
นาคะสรรค์ ได้บอกแล้วนะครับ แล้วนีค่ อื เรารูข้ อ้ ดีขอ้ เสีย
ในห้องแลปหมดแล้วนะครับ ว่าเราจะใช้สัดส่วนผสม
อย่างไร ที่มาว่าใช้ 5% เนี่ยเพราะถ้าใช้เกินจากนี้ไปความ
คงตัวที่บอกว่าดีเนี่ยไม่ใช่ยิ่งมากยิ่งดีนะ พอไปถึงเลยจุด
หนึง่ คุณภาพมันจะต่ำลง เพราะฉะนัน้ ทำไม บางคนถามว่า
ทำไมใช้แค่ 5% ไม่ใช้สัก 10% มันจะได้มากขึ้นอีก 10%
เนี่ยมันดิ่งลงนะครับ คุณภาพมันเริ่มดิ่งลง เพราะฉะนั้น
เราเห็นผลในห้องแลปแล้วเนีย่ ผมก็นำมาตัดสินใจครับว่า
เมือ่ การศึกษาในเชิงวิชาการดีแล้ว ทำอย่างไรจะได้นำร่อง
รัฐบาลเองก็ไม่กล้า เพราะผมทราบว่าถ้าพอรัฐบาลจะ
เริ่มทำเรื่องนี้ รัฐบาลคิดหนักในเรื่อง (หนึ่ง) ปริมาณเงิน
ต้องใช้มากขึ้น ในขณะที่เราต้องมีภาระเรื่องอื่นอยู่ด้วย
นะครับ ต้องเอาเงินมาใช้เรือ่ งทำถนนเยอะขึน้ จะเป็นภาระ
ทางด้านการคลังของประเทศ อันนีพ้ อเข้าใจได้ ผมก็คดิ ว่า
ผมจะนำร่องครับ เพื่อให้ทุกคนได้มั่นใจ (สอง) นอกจาก
ปริมาณเงินมากขึน้ ลงทุนสูงขึน้ คุณภาพดีขนึ้ จริงหรือเปล่า
อะไรอย่างนี้นี่ละครับ แต่ว่าผมก็เชื่อในผลการศึกษาของ
ห้องแลปของสถาบันวิจัยการยาง เชื่อที่เพื่อนเอาข้อมูล
มาให้ ไม่ใช่ว่ามันจงใจที่เอาข้อมูลเท็จมาบอกนะครับ
ก็เชื่ออย่างนี้ ก็ทำ
ต้องเข้าใจนะครับว่าการทำถนนเนี่ยมันต้องใช้ดิน
5 ชั้น ชั้นแรกก็คือปูดิน ชั้นดินไม่เพิ่มนะครับ เราอย่าคิด
โครงสร้างทั้งหมดของถนนนะครับว่าเพิ่ม 20% ของ
ปริมาณเดิมทั้งหมด ชั้นดินก็เท่าเดิม ปูดินไม่เพิ่ม ปูชั้นที่
2 ลูกรังก็ไม่เพิ่ม เท่าเดิมนะครับ ปูชั้นที่ 3 หลังจากลูกรัง
แล้วก็หินคลุก หินคลุกนี่ก็ไม่เพิ่มนะครับ ปูชั้นที่ 4 ลงหิน
คลุ ก เสร็ จ มั น ต้ อ งมาลงคอนกรี ต คอนกรี ต นี่ ก็ ไ ม่ เ พิ่ ม

นะครับ เท่าเดิม แต่พอชั้นที่ 5 เนี่ยนะครับ ที่จะลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต (asfuntic concrete) ที่จะปู seal
ทับข้างบน ชั้นที่ 5 นี่ละครับที่จะเอายางพารามาผสม
มันเพิ่มขึ้นเฉพาะชั้นที่ 5 นะครับ เราต้องเข้าใจด้วย ทำ
ถนนนีบ่ อกว่า 20% ของถนนทัง้ หมด ไม่ใช่ มันเพิม่ เฉพาะ
ชั้นที่เอาคอนกรีตหรือที่เราเรียกว่า asfuntic concrete
มา seal ตรงนีเ้ นีย่ มันเพิม่ ขึน้ จากเดิม asfuntic concrete
ถ้าหนา 5 ซ.ม. ราคากลางเขาให้ถึง 330 นะครับ ที่ใช้กัน
อยู่ 320-330 มั น แล้ ว แต่ ร ะยะทางใกล้ ไ กล แล้ ว แต่
ระยะทางที่ห่างจากโรงงาน เขาให้ยืดหยุ่นได้ครับ เราจะ
กำหนดราคาทำถนนที่ ย ะลาให้ เ ท่ า กั บ สงขลานี่ ไ ม่ ไ ด้
มันต้องดูวา่ ยะลานีข่ นส่งไกลไหม ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
ไกลไปไหมจากศูนย์หรือจากโรงงาน ต้องเอาระยะทาง
มาคำนวณด้วยครับ แล้วมันให้ยืดหยุ่นได้ประมาณนี้นะ
ครับ เพราะฉะนัน้ ชัน้ นีถ้ า้ เราเอายางพารามาใส่เข้าไป 5%
เนี่ยก็คือหนา 5 ซ.ม. เนี่ยนะครับ มัน seal ทับหนา 5
ซ.ม. แล้วเราเอายางพารามาใส่ 5% ของยางมะตอยครับ
ในสัดส่วน 5% ที่มันจะทำให้เพิ่มขึ้น จาก 320 หรือ 330
เป็น 380 เพิ่มขึ้นเฉพาะส่วนนี้ 			
ผมก็คิดว่า ถ้าเราเพิ่มขึ้นแค่นี้แล้วมันมีผลทำให้
ความยืดหยุ่นดีขึ้นนะครับ เรารู้กันแล้ว ร่องรอยมันดีขึ้น
ความเป็นรอยคืนตัวคือเราจะเห็นนะครับ ถนนพอกดลงไป
เนี่ย มันจะมีรอยล้อ แต่ว่ายางพาราเนี่ยมันสามารถคืน
ตัวได้ดนี ะครับ แล้วก็การเบรกรถ การหยุดรถ การลืน่ ไหล

ของรถ มันจะลื่นไหล มันจะต้านการลื่นไหลได้ดีกว่าที่จะ
ใช้ยางมะตอยเพียงอย่างเดียว คือการให้ตวั เรารูห้ ลักเคมีที่
อาจารย์เจริญบอกเมื่อกี้ เวลาเราเอาดินน้ำมันมา เรายืด
ดินน้ำมัน ดินน้ำมันมันขาดเลยนะครับ ดินน้ำมันก็มาจาก
พวกปิโตรเคมีครับ แต่ว่าพอหนังสติกที่เรายิงยางเนี่ยมัน
ยืดดีกว่าเห็นไหม มันไม่ขาด อันนี้พูดภาษาชาวบ้าน
พูดแล้วเข้าใจง่ายเลยนะ เอาคุณภาพสองอย่างมาเทียบกัน
พอเราเอามา mix แล้วมันยืดหยุ่นได้ดีกว่า ความคุ้มค่า
อยู่ตรงนี้ครับ ถ้าเราเบรกรถแล้ว เรายืนยันว่ารถหยุดได้ดี
กว่า เรา save ชีวติ คนได้ดกี ว่านะครับ ความสูญเสียเรือ่ งชีวติ
อุบัติเหตุในท้องถนนลดลงมากกว่า อย่างนี้เนี่ยมัน ถ้า
20% ทีจ่ ะเพิม่ หรือว่า 10% ผมคำนวณตัวเลข แล้วได้เพียง
15-17% แค่นนั้ ตัวเลขไม่ได้ไปถึง 20% เพราะฉะนัน้ ครับ
ตรงนี้ได้ตัดสินใจว่า อบจ.สงขลาจึงอนุมัติงบประมาณใน
ปี 2557 สร้างถนนที่เรียกว่า พาราคอนกรีตนะครับ
พาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ผมสร้างสายแรกตัดสินใจ
คือสายเกาะหมีครับ ซึ่งเป็นถนนของ อบจ. สายเกาะหมี
ทีเ่ ชือ่ มระหว่างถนนกาญจนาณิช หาดใหญ่-สงขลาสายเก่า
กับสายลพบุรีราเมศวร์ ที่ตลาดเกาะหมีออกไปเชื่อมเส้น
นั้น ชื่อว่าถนนกาญจนราเมศวร์มีความยาว 2.5 ก.ม.
มีความกว้าง 9 เมตร
ตอนนี้กำลังจะเริ่ม เซ็นสัญญากันไปแล้ว กำลัง
เริ่มทำ ทำไมมันทำช้า เพราะผมสั่งให้หลีกเลี่ยงหน้าฝน
ช่วงน้ำท่วมไม่อยากจะให้ทำ เพราะว่าทำแล้วเดีย๋ วมันจะ
องค์ความรู้จาก
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เป็นปัญหาอย่างอืน่ ตามมาอีก ตอนนีจ้ ะทำ 3 สายนีน้ ะครับ
แต่ว่าภายใต้ที่บอกว่า ออกแบบเป็นถนน 25 ตัน รถจะ
ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 25 ตันนะ ถ้าเอารถน้ำหนัก 30 ตัน
40 ตันมาวิ่ง อย่างนี้ถนนคอนกรีตยางพาราก็พัง แต่ว่า
กำลังทำสายนี้ให้เป็นสายนำร่อง พอผมอนุมัติตอนงบ
ประมาณปี 57 ซึ่งผ่านสภาไปเมื่อสิงหา กันยาปี 57
นะครับ ข่าวก็เริ่มออกว่า อบจ.สงขลา เริ่มใช้งบประมาณ
มาทำถนนลาดยางจริงๆ ผมก็ออกข่าวแล้วนำเรื่องนี้เนี่ย
เข้าที่ประชุมสภา อบจ. สมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้ ซึ่งประชุม
กันทุก 2-3 เดือน นายกคนอืน่ ก็บอกว่าไม่มนั่ ใจ กลัว สตง.
ตรวจสอบ ผมบอกว่าไม่ตอ้ งกลัวครับ เพราะว่าวันนี้ spec
นี้เป็น spec กลางที่เอามาจากกรมทางหลวงซึ่งเขาออก
spec ไว้แล้ว พอออกข่าว ท่านรัฐมนตรีอำนวย ปติเส
รัฐมนตรีชว่ ยเกษตร ก็เชิญผมไปทีก่ ระทรวง ผมก็ไปอธิบาย
ข้อมูลทั้งหมดที่กำลังพูดอยู่เนี่ย เอาข้อมูลตัวเลขทาง
วิชาการ เอาเรื่องในห้องแลปที่มีอยู่ทั้งหมดไปอธิบายให้
รัฐมนตรีช่วยเกษตรฟังว่า ถ้ามันทำแล้วทำได้อย่างเนี้ย
จะช่วยสร้างความต้องการใช้ยางพาราให้มากขึ้น ถ้าเรา
สร้างดีมานด์การใช้ยางพาราดีกว่าการซื้อไปเก็บ เราต้อง
เข้าใจนะครับว่าราคาแทรกแซงคือราคาซื้อเก็บ ราคา
แทรกแซงเนี่ย กลไกนี้มันไม่ใช่เป็นกลไกตลาด อันนี้มัน
เป็นกลไกพิเศษครับ ซื้อแล้วเก็บ ซื้อแล้วเก็บ พ่อค้ามันก็
รู้สิครับว่ายางอยู่ในสต็อก ซื้อเข้าไปอยู่ในสต็อก วันหนึ่ง
เราค่อยซือ้ ช้อนซือ้ เมือ่ ไหร่กไ็ ด้ มีเมือ่ ไหร่เขาต้องการเมือ่
ไหร่กค็ อ่ ยมาซือ้ ยางเมืองไทยมันมีในสต็อกเยอะ เขาก็ไม่
ซือ้ รัฐบาลก็เป็นภาระ แต่ถา้ เราทำแล้ว เราไม่เก็บ เราเอา
มาใช้ พ่อค้ามันก็มาซือ้ พอซือ้ เนีย่ กลไกตลาดมันก็แข่งกัน
ซื้อไงครับ
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เพราะฉะนั้น ผมคิดว่าอย่างนี้สามารถกำหนด
ราคาได้ มันทำให้ราคายางค่อยๆ สูงขึ้น แล้วที่เราคิดกัน
ตารางเมตรเท่านี้ เราคิดว่าราคายางต้องไปที่ 65 บาท
นะครับ ราคายางทีเ่ อามาคิดกัน ทีก่ ำหนดราคากลาง 380
บาทคือคำนวณจากราคายาง 65 บาทต่อยางพารา 1
กิโลกรัมครับ ถ้าเกินจากนั้นเราถือว่าเป็นราคาที่คุ้มทุน
ของเกษตรกรแล้ว เราไม่ต้องแทรกแซงก็ได้ครับ ถ้าสูง
มากไปกว่านั้น เราก็ไม่ทำกระทรวงก็ไม่ทำ ไม่เป็นไรแล้ว
นะครับ แต่ว่าราคาที่มันต่ำกว่านี้ มันเป็นราคาที่เราต้อง
เอาเข้าไปแทรกแซงอย่างนี้ ตอนนี้ราคาจริงในท้องตลาด
เท่าไหร่ครับ ถ้า 45 นีม่ นั ต่ำกว่า 20 บาทไงครับ ตรงนีเ้ นีย่
มันต้องไล่ซื้อได้นะครับ เพราะฉะนั้นนี่คือกลไกหนึ่งที่จะ
ตัดสินใจ ทำไม อบจ.สงขลาจึงกล้าตัดสินใจเอายางพารา
มาทำถนน ก็ด้วยเหตุผลที่คิดแล้วว่ามันคุ้มค่าแล้วมันมี
ทฤษฎี มันมีหอ้ งแลป ผลการศึกษามารองรับ เอาข้อมูลทาง
วิชาการทั้งหมดไปคุยกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรนะครับ ซึ่งท่านดูแลเรื่องยาง ท่านก็บอกว่าจะนำ
เรื่ อ งเข้ า ครม. ไปคุ ย กั บ ท่ า นนายกประยุ ท ธ์ น ะครั บ
ออกจากห้องมา ผมก็ไปพบรัฐมนตรีว่าการ ไหนๆ ก็ไป
กระทรวงเกษตรแล้ว ก็เดินเข้าไปหาท่านว่า พีเ่ ชือ่ เถอะว่า
ทำได้ ถ้าจะช่วยเกษตรกรเนี่ยเอาอย่างเนี้ย เอาข้อดีทั้ง
หลายในทางวิชาการที่เขาศึกษามาแล้วเอาไปเรียนกับ
ท่านนายกนะครับ แล้วให้รฐั บาลช่วยผลักดัน แล้วไม่ตอ้ ง
กลัวการผูกขาด เดิมเนี่ยเรากลัวว่ามันจะผูกขาดเพราะ
ตราบใดทีร่ ฐั บาลไม่สง่ สัญญาณออกมาให้ชดั ว่ารัฐบาลจะ
ดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง นักลงทุนคนไหนที่จะกล้า
ไปซื้ อ เครื่ อ งโมดิ ฟ ายหรื อ เป็ น เครื่ อ งผสมเอาไว้ ค รั บ
มันไม่กล้าลงทุน แต่พอนายกออกมาพูดว่าต่อไปนีร้ ฐั บาล

จะเอายางพารามาทำอย่างนี้เนี่ย เป็นการส่งสัญญาณที่
ชัดเจนแล้วไม่ต้องแปลเป็นอย่างอื่นแล้ว ว่าจะเอายาง
พารามาทำถนนลาดยาง มาผสมทำถนนลาดยาง พวกนัก
ลงทุนหรือเจ้าของโรงงานต่างๆ เนี่ยเขาก็ไปซื้อ เขากล้า
ลงทุน การแข่งขันมันเกิดขึ้น ราคาค่าทำถนนมันต้องลด
ลงนะครับไม่ต้องกลัวการผูกขาด 			
เพราะฉะนั้น ผมถือว่าอันนี้จะเป็นมาตรการหนึ่ง
ที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางในการระบายยาง
แล้วเพิม่ ปริมาณการใช้ยางในระยะสัน้ ครับ แต่วา่ ระยะยาว
ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับ กับท่านรองอธิการ ท่าน
ดร.เจริญ นาคะสรรค์ ว่า เราจะต้องวิจัยนำไปผลิตเป็น
ผลิตภัณท์ การวิจัยเนี่ยมันจะเป็นการพัฒนาประเทศที่ดี
ที่สุด แต่ว่าทำอย่างไรอย่าให้การวิจัยมันจบเพียงห้อง
แลป แล้วอย่าอยู่บนตู้ อย่าอยู่ในชั้น วิจัยแล้วเอาผลวิจัย
ไปต่อยอด อย่างเราวิจัยว่าเอายางไปทำถนนได้ ก็เอามา
ทำถนนเลยครับ มันจะใช้เพิม่ ขึน้ สัก 20% 30% ก็ปริมาณ
จะได้เยอะขึ้น ถนนเนี่ยผมบอกได้เลยครับเฉพาะของ
อบจ. ที่อยู่ในท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ยประมาณ 80,000 ก.ม.
นะครับ ไม่รวมของเทศบาล ไม่รวมของกรมทางหลวงทั้ง
ประเทศนะ ไม่รวมของทางหลวงชนบทอีก เพราะฉะนั้น
ปีหนึ่งเราใช้งบประมาณในการทำถนนเกือบ 2 แสนล้าน
บาทนะครับ ทั้งของกรมทางหลวง ทางหลวงชนบท
เทศบาลต่างๆ ท้องถิ่นต่างๆ ก็เงินที่อุดหนุนไปให้ท้องถิ่น
ปีหนึ่งกี่แสนล้านครับ ท่านลองคิดดูว่างบประมาณ ส่วน
ใหญ่ ไ ปทำโครงสร้ า งพื้ น ฐานทั้ ง นั้ น แหละครั บ ไม่ ท ำ
คอนกรีตก็ทำถนนลาดยาง เพราะฉะนั้นถ้าเราผลักดันให้
ใช้ ย างพาราในเวลาที่ ย างตกต่ ำ มั น ก็ จ ะช่ ว ยกระตุ้ น
ดีมานด์การใช้ยางพาราในตลาดให้กระเพื่อม แล้วทำให้
พ่อค้าไม่นิ่งนอนใจว่า ไม่รู้ว่ายางมันจะมีพอหรือไม่ก็ซื้อ
มาไว้ก่อน พอมีการซื้อ การดีมานด์ ซับพลาย มันจะเป็น
ตัวกำหนดราคานะครับ แต่ว่าระยะยาวเนี่ย ผมไม่อยาก
ให้เอายางมาทำถนน เพราะยางหนึง่ กิโลมาทำถนนมันได้
แค่เนีย้ เพียงแต่มนั ช่วยเรือ่ งปริมาณ แต่ผมอยากจะสร้าง
มูลค่าเพิ่มของการใช้ยาง ที่อาจารย์เจริญ นาคะสรรค์นำ
เสนอเมื่อกี้นั่นละครับ เกาหลีมันจึงไปก่อนประเทศไทย
บริ ษั ท ซั ม ซุ ง ของเกาหลี เกิ ด พร้ อ มกั บ บริ ษั ท
ธานินทร์ของเราครับ ท่านลองไปดูประวัติสิครับ บริษัท
ธานินทร์ของเราสร้างวิทยุโทรทัศน์ธานินทร์ ท่านเกิด

ทันไหมครับ ซัมซุงไปไกลมาก แต่ธานินทร์หายไปจาก
ตลาดหลายสิบปีแล้ว เนื่องจากรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญ
กั บ การวิ จั ย ต่ อ ยอด ไม่ อุ ด หนุ น นะครั บ แต่ ว่ า ซั ม ซุ ง
เขาต่อยอด รัฐบาลเขาอุดหนุน เขาฝ่าวิกฤตปี 40 มาได้
วันนีเ้ กาหลีจงึ ไปก่อนเรา เพราะเกาหลีเขาขายเทคโนโลยี
ไงครับ เกาหลีไม่ได้ขายข้าว เราขายข้าวเลี้ยงคน ขายยาง
ขายวัตถุดบิ เราถึงต้องยอมรับว่าประเทศวันนีม้ นั ต้องไป
เรื่องเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าเพิ่มของซัมซุง มันจึงพา
เกาหลีไปอีกระดับหนึ่งไงครับ เพราะฉะนั้น นี่คือคุณค่า
ของการวิจัย แต่วิจัยอย่างไร แล้วรัฐบาลจะต้องมาดูแล
เอาผลการวิจยั นีน้ ะครับ ไม่ใช่วจิ ยั เสร็จเก็บ วิจยั เสร็จเก็บ
รัฐบาลไม่มาส่งเสริมต่อ นักลงทุนเขาก็ไม่กล้า ว่ารัฐบาล
จริงหรือเปล่า สิ่งเหล่านี้ต้องมาดูแลกันทั้งวงจรมันจึงจะ
เกิดอย่างเกาหลีโมเดล ไม่ใช่เราไปดูเฉพาะแง่บวกว่า
เกาหลีไปไกลแล้ว มันต้องดูเบือ้ งหลังว่า ทำไมวันนีเ้ กาหลี
ไปไกล เพราะเขาเอาจริงกับเรื่องงานวิจัยไงครับ
เพราะฉะนั้น อันนี้ก็เลยถือว่าเป็นโมเดลตัวหนึ่งที่
เอาผลวิจัยมาทำปฏิบัติ ว่าเอาละมันไม่สร้างมูลค่าเพิ่ม
แต่ มั น ทำให้ ป ริ ม าณการใช้ ย างพาราในตลาดมากขึ้ น
มันสร้างดีมานด์การใช้มากขึน้ มันจะสร้างราคายางพารา
ให้สูงขึ้น เป้าหมายตรงนี้เองครับว่า เอายางพารามาทำ
ถนนเพือ่ ช่วยเกษตรกรให้สามารถทีจ่ ะมีชวี ติ อยูไ่ ด้ไม่ตอ้ ง
ไปขาดทุน แล้วถ้ายางพาราราคาดี ใช้จ่ายเศรษฐกิจของ
ประเทศก็ดี เพราะยางพาราไม่ใช่เฉพาะภาคใต้แล้ว เมื่อ
ก่อนพูดถึงยางพาราเป็นปัญหาคนภาคใต้ เดี๋ยวนี้พูดยาง
พาราเป็นปัญหาของคนทัง้ ประเทศ เพราะทุกภาคปลูกยาง
พารากันหมดแล้วในขณะนี้ แล้วนีแ่ หละคือทีม่ าทีย่ างพารา
ราคาถูก เพราะอาเซียนทั้งหมดเนี่ยปลูกยางพาราหมด
แล้ว ทั้ง ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า ปลูกยางกันหมด
จีนทีส่ บิ สองปันนาก็ปลูกยาง เพราะฉะนัน้ นีค่ อื เมือ่ ความ
ต้องการมันน้อยกว่าสินค้าที่มีอยู่ ตามหลักเศรษฐศาสตร์
ราคามันก็ลดลงครับ
พิธีกร :
ขอบคุณค่ะ ก็เป็นสถานที่นำร่องอีกที่หนึ่งนะคะ
ที่เราสามารถที่จะใช้ถนนจากยางพาราได้ ม.อ. ของเราก็
เช่นกันคะ ก็เป็นการการันตีนะคะ ว่างานวิจัยของเรานั้น
ก็จะไม่ได้เป็นการเก็บเข้าไปในลิ้นชักแล้วนะคะ ม.อ.ของ
องค์ความรู้จาก
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“บริษท
ั ซัมซุงของเกาหลี เกิดพร้อมกับบริษท
ั ธานินทร์ของเราครับ ท่านลอง
ไปดูประวัติสิครับ บริษัทธานินทร์ของเราสร้างวิทยุโทรทัศน์ธานินทร์ ท่าน
เกิดทันไหมครับ ซัมซุงไปไกลมาก แต่ธานินทร์หายไปจากตลาดหลายสิบปี
แล้ ว เนื่องจากรัฐบาลไม่ ให้ค วามสำคั ญ กั บ การวิ จั ย ต่ อ ยอด แต่ ว่ า ซั ม ซุ ง
เขาต่อยอด รัฐบาลเขาอุดหนุน เกาหลีจงึ ไปก่อนเรา เพราะเกาหลีเขาขายเทคโนโลยี
ไงครับ เกาหลีไม่ได้ขายข้าว เราขายข้าวเลี้ยงคน ขายยาง ขายวัตถุดิบ เราถึง
ต้องยอมรับว่าประเทศวันนี้มันต้องไปเรื่องเทคโนโลยี การสร้างมูลค่าเพิ่มของ
ซัมซุง มันจึงพาเกาหลีไปอีกระดับหนึง่ ไงครับ เพราะฉะนัน
้ นีค
่ ือคุณค่าของการ
วิจัย แต่วิจัยอย่างไร แล้วรัฐบาลจะต้องมาดูแล เอาผลการวิจัยนี้นะครับ ไม่ใช่
วิจัยเสร็จเก็บ วิจัยเสร็จเก็บ รัฐบาลไม่มาส่งเสริมต่อ นักลงทุนเขาก็ไม่กล้า
ว่ารัฐบาลจริงหรือเปล่า สิ่งเหล่านี้ต้องมาดูแลกันทั้งวงจรมันจึงจะเกิดอย่าง
เกาหลีโมเดล เพราะเขาเอาจริงกับเรื่องงานวิจัยไงครับ”
เราก็กำลังจะมีการสร้างถนนยางพาราด้วยเหมือนกันค่ะ
เมือ่ สักครูน่ อี้ าจารย์เจริญ นาคะสรรค์ ก็ได้บอกว่า สำหรับ
ของ ม.อ. เราจะมี ถ นนยางพารานะคะ ที่ วิ ท ยาเขต
สุราษฎร์ธานี ก็จะเรียนถามท่านอาจารย์อาซีซันนะคะว่า
เป็นหนึ่งในทีมงานของท่านอาจารย์เจริญด้วยเช่นกันว่า
ทำไมถึงคิดที่จะสร้าง แล้วก็ทำไมถึงคิดที่จะนำมาทำเป็น
ต้นแบบแล้วจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในช่องทางไหน
บ้าง ทีส่ ามารถทีจ่ ะส่งวัตถุดบิ ของยางพารานี้ เพือ่ ทีจ่ ะมา
ทำถนนยางพาราค่ะ
รศ.อาซีซัน แกสมาน :
ขอขอบคุณท่านพิธีกร ก็เรียนที่ประชุมทุกท่าน
นะครับ ในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึง่ เราก็
ก่ อ ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ในพื้ น ที่ ที่ ป ลู ก ยางมากที่ สุ ด ของ
ประเทศนะครับ เราก็คิดว่า ม.อ. ก็คงหนีไม่พ้นนะครับ ที่
จะต้องรับผิดชอบในเรื่องภารกิจของทางด้านยางพารา
ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของการผลิตบัณฑิต ในเรือ่ งของงานวิจยั
เรือ่ งของการบริการวิชาการ หรือว่าเรือ่ งของการถ่ายทอด
เทคโนโลยีนะครับ เราก็คงได้รับทราบข้อมูลจากท่าน
วิทยากรหลายๆ ท่านแล้วว่า งานวิจยั ถนนยางพาราได้เริม่
มาตั้งแต่ปี 2500 แล้วนะครับ แล้วก็ห่างหายไปช่วงหนึ่ง
นะครับ แล้วก็เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งปี 2543 ใช่ไหมครับ
มหาวิทยาลัยก็คงไม่ได้นงิ่ นอนใจนะครับ เราคิดว่าถึงแม้วา่
เราไม่ได้คลุกคลีหรือว่าทำงานวิจัยพวกนี้มาตั้งแต่ต้นนะ
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ครับ แต่ว่ามันมีฐานข้อมูลเชิงวิชาการอยู่นะครับ เพราะ
ฉะนั้นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยก็คือว่า ทำอย่างไรที่จะ
พิสูจน์ในเชิงวิชาการให้สาธารณชน ให้ผู้กำหนดนโยบาย
ได้รับทราบ แล้วก็ในเรื่องวิชาการเนี่ย ความน่าเชื่อถือ
ทางวิชาการก็เป็นตัวการันตีอย่างหนึ่งนะครับ ในการที่
จะนำไปใช้นะครับ จะทำอย่างไร เราได้งบจากรัฐบาลมา
ครับ ภารกิจก็จะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหายางพารา
ของประเทศไทยครับ ทีนี้ได้งบประมาณมาก้อนหนึ่งในปี
58 เป็นโครงการ 5 ปี ครับ ปีแรกเราได้มาก็ประมาณ 57
ล้านบาท ส่วนหนึ่งเราก็ทำเป็นศูนย์ทดสอบแล้วก็พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ อีกส่วนหนึง่ ก็จะเป็นเรือ่ งงานวิจยั อีกส่วนหนึง่
ก็เรื่องของการต่อยอด แล้วก็พิสูจน์ว่าในงานวิจัยที่มันมี
อยู่เนี่ย ถ้าเราสามารถที่จะต่อยอดแล้วก็เชื่อมโยงกับการ
ใช้งานจริงกับผู้ใช้ ผมคิดว่าเป็นส่วนที่เราต้องรับผิดชอบ
ด้วยนะครับ 		

ในส่วนของถนนยางพาราเนีย่ มันมีอะไรทีม่ นั เป็น
คำถามที่ทำให้ไม่สามารถที่จะผลักไปสู่การปฏิบัติ เวลา
พูดถึงยางพาราทำถนน หลายคนก็บอกว่ามันแพงขึ้น
มันแพงขึ้นนะครับ ก็หาข้อมูลว่ามันแพงขึ้นเพราะอะไร
ผมก็ไปคุยกับผูส้ ร้างถนนในพืน้ ที่ 3 จังหวัด ว่าทีเ่ ขารับเหมา
แล้วทีเ่ ป็นยางมะตอยราคาเท่าไหร่ แล้วพาราเอซีทใี่ ส่ยาง
พาราเข้าไป 5% เนี่ยราคาเท่าไหร่ ผมเห็นตัวเลขผมก็
ตกใจว่า ทำไมขึ้นมาขนาดนั้น เอซีธรรมดาที่เป็นยาง
มะตอยเนีย่ อยูท่ ตี่ นั ละ 22,000 บาทครับ พอเป็นพาราเอซี
ก็เพิ่มเป็น 44,000 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นเท่าตัว ผมก็ถาม
เขาว่า ถ้าหากว่าคุณสร้างถนนเนี่ย คุณจะเลือกใช้ตัวไหน
เขาบอกว่ า เขาก็ ใช้ เ อซี ธ รรมดา เพราะว่ า มั น ถู ก กว่ า
ทำไมเขาต้องซื้อมา 44,000 ล่ะ เพราะฉะนั้นราคาตรงนี้
เนี่ยมันก็จะเป็นตัวกำหนดอย่างหนึ่งว่าเขาจะเอาไปใช้
ไหม ถ้ามันแพงกว่าอย่างนี้ถึงเท่าตัวครับ เพราะฉะนั้น
ถึงแม้วา่ จะไปอยูช่ นั้ บนก็จริง แต่ถา้ บอกว่า ในราคาเพิม่ ขึน้
เนี่ยนะครับ มันก็ส่งผลกระทบว่าจะเอาไปใช้หรือไม่เอา
ไปใช้นะครับ
ทีนี้ถ้าเราคำนวณง่ายๆ ว่าใส่ไป 5% ราคายาง 60
บาท 65 บาทก็แล้วแต่ ใส่ไป 5% มันจะขยับทำให้ราคา
มันเพิ่มขึ้นอย่างนั้นจริงไหม มันก็ไม่น่าจะจริง ถ้าเราคิด
เทียบสัดส่วนดูแล้วปัญหามันคืออะไรนะครับ ผมไม่แน่ใจ
ว่าผูกขาดหรือเปล่า สองก็คือว่าในกระบวนการผลิตเนี่ย
มันมีวิธีการที่ยุ่งยากเกินไปไหม ต้องพิสูจน์อะไรเพิ่มเติม

หรือเปล่า ก็ตั้งคำถามว่า ถ้าหากเราสามารถที่จะหา
เทคนิควิธกี ารว่าผสมได้งา่ ย แล้วก็สะดวกมากกว่าทีเ่ ป็นอยู่
ต้นทุนก็นา่ จะลดลงได้ เพราะฉะนัน้ เราจะต้องแก้ปญ
ั หาว่า
มันแพงจริงไหม ทำอย่างไรให้มันถูก ถ้ามันถูกลงมาใน
สิง่ ทีย่ อมรับได้ ผูส้ ร้างส่วนหนึง่ ทีเ่ อาไปใช้งานได้ ผมคิดว่า
มันก็เกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นคือภารกิจทางวิชาการที่เรา
ต้อง ที่บอกว่าใส่ 5% ถ้าใส่ 10% ได้ไหม ใส่ 10%
ไม่ใช่ว่าใส่ไม่ได้ หรือว่าโดยเทคนิคการผสมแล้วมันไม่
ผสมดีเท่าที่ควรหรือเปล่า ไม่ใช่ใส่ไม่ได้ อาจจะใส่ได้ว่า
10% 15% 20% ก็ได้ ถ้าเทคนิคของการผสมมันผสม
แล้ ว ดี น ะครั บ เพราะฉะนั้ น ถ้ า หากเราสามารถตอบ
คำถามเรื่องพวกนี้ได้ ผมคิดว่ามันก็เป็นตัวหนึ่งในการ
ผลักดันให้มกี ารเอาไปใช้จริงนะครับ ทีนเี้ ราจะทำอย่างไร
ให้มันเกิดขึ้นจริงในมหาวิทยาลัย แล้วก็ให้เป็นต้นแบบ
แล้วก็เป็นตัวจุดประกายให้มีการใช้จริง แต่เราจะตอบ
โจทย์เชิงวิชาการนะครับ ผมก็ได้คุยกับอาจารย์เจริญ
ซึ่งรับผิดชอบดูแล ม.อ.วิทยาเขตสุราษฎรธานี เผอิญว่าที่
วิทยาเขตสุราษฎรฯ เนี่ย เขาปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็มี
ถนนสองเส้น เข้าสูว่ ทิ ยาเขตสวยงามมาก รถจะวิง่ เยอะมาก
มีสองสายนะครับ สายเข้ากับสายออก สายหนึง่ ก็ประมาณ
150 เมตร 2 สายก็ยาว 300 เมตรไม่ยาวมากนะครับ
แต่วา่ เราก็จะทำสองเส้น แล้วก็พสิ จู น์ทางวิชาการว่า สาย
ทางเข้าใช้ยางมะตอยผสมกับยางพารา สายทางออกใช้
ยางมะตอยอย่างเดียว เพราะฉะนั้นเนี่ยรถวิ่งเข้าต้องวิ่ง
องค์ความรู้จาก
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“เราก็คด
ิ ว่า ม.อ. ก็คงหนีไม่พน
้ นะครับทีจ่ ะต้องรับผิดชอบในเรือ่ งภารกิจ
ของทางด้านยางพารา ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของการผลิตบัณฑิต ในเรือ่ งของงานวิจยั
เรื่องของการบริการวิชาการ หรือว่าเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับ
มหาวิทยาลัยก็คงไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ เราคิดว่าถึงแม้ว่าเราไม่ได้คลุกคลี
หรือว่าทำงานวิจัยพวกนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับ แต่ว่ามันมีฐานข้อมูลเชิงวิชาการ
อยู่นะครับ เพราะฉะนั้นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยก็คือว่า ทำอย่างไรที่จะพิสูจน์
ในเชิงวิชาการให้สาธารณชน ให้ผู้กำหนดนโยบายได้รับทราบ แล้วก็ในเรื่อง
วิชาการเนี่ย ความน่าเชื่อถือทางวิชาการก็เป็นตัวการันตีอย่างหนึ่งนะครับ
ในการที่จะนำไปใช้นะครับ”
ออก เพราะฉะนัน้ ลักษณะการใช้งานก็เหมือนกัน จากนัน้
ดูวา่ ในสิง่ ทีเ่ ราจะคิดจะทำเนีย่ มันใช้งานได้ไหม ทีนถี้ ามว่า
เอาละถ้าเราจะผลิต ทำอย่างไรทีจ่ ะให้เกษตรกรเข้าถึงให้
ได้ ไม่ใช่บริษทั ใหญ่ ถ้าบอกว่าเราทำเสร็จปุบ๊ เราก็ซอื้ ยาง
มะตอยบริษัทใหญ่อยู่เหมือนเดิม ถามว่าช่วยใคร บริษัท
ใหญ่ผมคิดว่าเขาซื้อยางก็คือซื้อยางราคาตลาดแน่ แต่ไป
เป็นมูลค่าเพิ่มเงินเข้าใคร ก็เข้าบริษัทใหญ่ เอาละถ้าเรา
สร้างรูปแบบ ถ้าเกษตรกรกลุ่มสหกรณ์ที่สามารถผลิต
ยางได้วนั ละ 5 ตัน 2 ตัน 3 ตันก็แล้วแต่ แล้วเป็นเครือข่าย
คุ ณ ผลิ ต วั ต ถุ ดิ บ ในรู ป แบบที่ เราแนะนำ คุ ณ รวบรวม
วัตถุดบิ มา แล้วสร้างกระบวนการในการทำตรงนี้ อย่างนี้
ผมคิดว่ามันสามารถที่จะสร้างงาน มันสามารถที่จะสร้าง
อาชีพ แล้วเงินมันก็จะเข้าไปทีต่ วั เกษตรกรโดยตรง บริษทั
ใหญ่ก็ให้ทำไป อาจจะเป็นทางหลวงหรืออะไรก็แล้วแต่
แต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ย เกษตรกรก็ควรจะเข้าถึงพวกนี้ได้
บ้างนะครับ					
ผมได้คุยกับท่านอาจารย์เจริญว่า ประมาณเมษา
พฤษภานี้ เราจะคุยกับบริษัทที่รับจ้างทำถนนเรียบร้อย
แล้ว เราเตรียมพืน้ ทีช่ นั้ ล่าง ชัน้ 1 ชัน้ 2 เรียบร้อยหมดแล้ว
แต่ว่าอยู่ในชั้นตอนช่วงที่ 3 ที่เราต้องเตรียมวัตถุดิบอยู่
ส่วนชั้นบนนะครับ ผมคิดว่าประมาณพฤษภาเนี่ยถนน
ของ ม.อ.สองเส้น เข้า-ออกมหาวิทยาลัยและใช้เป็นเส้น
ทางหลัก จะมีผลพิสูจน์เรื่องการใช้งาน ถ้าเราสร้างคนละ
พืน้ ที่ อาจจะมีพฤติกรรมการใช้ตา่ งกัน แต่ตรงนีพ้ ฤติกรรม
การใช้เหมือนกัน แน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นก็ยังไม่
ทราบว่าเป็นอย่างไร แต่สิ่งที่เรารวบรวมข้อมูลมา หา
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ข้อมูลมา ผมคิดว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์
ทางวิทยาศาสตร์ ทางวิชาการให้กับสาธารณะได้รับ
ทราบ เพราะผมคิดว่าตรงนีเ้ นีย่ มันเป็นเรือ่ งของการวิจยั
เรื่องของการผลักดันตอบโจทย์ ข้อสงสัยเชิงวิชาการให้
กระจ่างครับ นั่นคือสิ่งที่ ม.อ. ได้เตรียมการสำหรับตรงนี้
ครั บ ส่ ว นถ้ า หากว่ า มั น เกิ ด ประโยชน์ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ ทาง
วิชาการ เชิงนโยบายถ้าหากว่าผู้กำหนดนโยบายเห็นตรง
นี้ นำไปผลักดันเชิงนโยบายได้ ผมคิดว่า งานวิจัยที่เราได้
ทำมา ไม่ว่าอยู่บนหิ้ง อยู่บนตู้ อะไรก็แล้วแต่ ก็สามารถที่
จะผลักสูก่ ารใช้งานจริงได้นะครับ นีค่ อื ส่วนทีม่ หาวิทยาลัย
ได้ดำเนินการและอยู่ระหว่างดำเนินการแล้ว ในระยะถัด
ไปอีก 3 ปีข้างหน้า ที่อาจารย์เจริญได้พูดถึงว่าเครือข่าย
7 มหาวิทยาลัยวิจัยนะครับ ที่เป็นเนตเวิร์คจะผลักเรื่องนี้
ก่อน เพื่อต้องการผลักการใช้งานทางด้านยางพาราของ
ประเทศปีที่ 2 ที่ 3 ก็โจทย์ที่อาจารย์เจริญได้พูดถึงก็คือ
อันนั้นคือเชิงนวัตกรรมนะครับ เพื่อเพิ่มมูลค่ายางพารา
พิธีกร :
ขอบคุณค่ะ ทัง้ หมดทีอ่ ยูบ่ นเวทีพดู เป็นเสียงเดียว
กันค่ะ ว่าการทำถนนโดยการนำเอายางพาราเข้ามามี
ส่วนเป็นแรงผลักดันนั้น นอกจากที่จะเป็นการเพิ่มมูลค่า
ของยางพาราแล้ว ช่วยเกษตรกรแล้วนะคะ ก็ยังทำให้
ประสิทธิภาพของถนนดียิ่งขึ้นด้วย ด้านล่างใครจะมี
ประเด็นไหนบ้างคะ ทีม่ คี วามรูส้ กึ ว่ายังคาใจว่า เอ๊ะมันจะ
ดีจริงหรือเปล่า เปิดประเด็นตรงนี้ให้กับผู้ฟังด้านล่างได้
เลยค่ะ มีใครที่จะซักถามข้อมูลเพิ่มเติมไหมคะ เชิญค่ะ

คำถาม :
ผมอยากจะเรียนถามคุณนิพนธ์ครับ ในแง่ของ
การใช้ ไม่ทราบว่าทีค่ ณ
ุ นิพนธ์พดู ถึงการรวมตัวของ อบจ.
ในภาคใต้ 14 จังหวัดไม่ทราบว่ามีเป้าหมายในการใช้ยาง
พาราจำนวนเท่าไหร่ กี่ตัน ได้มีการพูดคุยกันทั่วประเทศ
ไหม เอาในส่วนของ อบจ.ก่อนก็ได้ครับ ผมอยากจะให้
พูดถึงเป้าหมายในปี 57, 58, 59 เท่าไหร่ ปี 60 เท่าไหร่
ภายในระยะเวลา 3 ปีก็จะเห็นแนวโน้ม คือถ้าสมมติเรา
พูดมีเป้าหมายชัดเจนมันก็มีผลต่อจิตวิทยาครับ มันมี
ผลต่อจิตวิทยาของตลาด ถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว
ก็สามารถสั่นสะเทือนไปถึงทั้งประเทศได้
คุณนิพนธ์ :
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่กำลังจะเจรจา คือกำลังมี
การเจรจาของสมาพันธ์ อบจ.แล้วก็สมาคม ในนามสมาคม
อบจ.แห่งประเทศไทย ตอนนี้สมาพันธ์เสนอเข้าไปใน
สมาคม คือจากภาคเสนอเข้าทั้งประเทศแล้วครับ ว่าให้
เอายางพารามาทำถนน แต่ว่ามันอยู่ในขั้นตอนการไป
เจรจาว่าเอาอย่างนี้ได้ไหม เจรจากับทางรัฐบาลหรือกรม
ทางหลวงชนบท บอกว่าในฐานะที่เราก็กำลังจะช่วย
รัฐบาลแก้ปัญหา ในส่วนที่เพิ่ม 15% รัฐบาลเพิ่มได้ไหม
แล้วทำกันทัง้ ประเทศทุกสายเลย ทัง้ หมดนีค้ อื ถนนทุกสาย
ยอมให้ราคากลางเพิ่มขึ้นอีก 15% โดยบอกว่าเอายาง
พารามาใช้ ถ้าอย่างนีไ้ ม่เป็นภาระกับท้องถิน่ แต่วา่ ถ้าเป็น
ภาระกับท้องถิ่น ท้องถิ่นต้องไปตัดถนนลง อย่างเช่น
กรมทางหลวงชนบทอย่างนีค้ รับ ตอนนีเ้ ขาชัดเจนไปแล้ว
ว่าเขาจะทำ 30% ผมคุยกับอธิบดีแล้วครับ ท่านบอกว่า
ของท่านทำปีนี้ 30% ก็คือง่ายๆ ก็คือเดิมกรมทางหลวง

ชนบทเคยทำถนน 1,000 ก.ม. ทั้งประเทศ ตอนนี้ก็ทำ
เหลือเพียง 700 ก.ม. เพราะต้องการเอาส่วนนัน้ มาทำถนน
ยางพาราครับ ก็เหลือประมาณสัก 750 ลดลง 25 ก็เพื่อ
เอามาใช้กับการทำถนนยางพารา แต่ว่าพวกผมก็กำลัง
คิดตัวเลขนี้ครับ ว่าทั้งประเทศใช้เท่าไหร่ แต่ว่าก็ในส่วน
ของ อบจ. เบื้องต้นก็คิดว่าคือเดิมไม่มั่นใจเรื่องคุณภาพ
ผมคุยอยู่กับ อบจ. 3 รอบกว่าจะเป็นมติได้ครับ สุดท้าย
ต้องไปเชิญกรมทางหลวงชนบท แล้วก็เชิญสถาบันวิจัย
การยางครับ ท่าน ผอ.สถาบันก็ส่งผู้เชี่ยวชาญมาครับ
มาอธิบายให้ฟงั ว่าเป็นอย่างนี้ แล้วก็ทปี่ ระชุมจึงยืนยันว่า
ดำเนินการทันที แต่ว่าตัวเลขที่จะบอกว่ากี่กิโลเนี่ยก็ไม่
สามารถยืนยันได้ใน อบจ.ของตัวเองนะครับ ถ้าถามผม
ผมก็ผลักดันสายหลักๆ ของผมกำลังผลักดันให้เป็นยาง
พาราทั้งหมด เช่น สายชายแดน 30 กิโลเมตร ผลักดัน
ถนนยางพารา เพื่อนำร่องและเป็นโมเดลตัวอย่าง
ในขณะนี้หาถนนนำร่องยังยากอยู่ แต่ว่าเราไม่ใช่
ทำทุกสายนะครับ ผมคิดว่ามันจะคุ้มค่าก็ต่อเมื่อสายนั้น
มีปริมาณการจราจรที่พอสมควรนะครับ รถวิ่งประมาณ
วันหนึง่ สักพันคันอย่างน้อย ถ้ารถวิง่ ประมาณวันหนึง่ ไม่ถงึ
50 คัน ไปทำมันก็เปล่าประโยชน์ครับ เราเลือกถนนที่มี
ความหนาแน่นทางจราจรด้วยครับ ในเมื่อทำแล้วก็ถ้าดี
จริงก็ทำถนนสายหลักๆ ผมเลือกสายเกาะหมีเพราะว่า
สายเกาะหมีนแี่ ต่ละวันมีรถวิง่ เยอะมาก ถ้าเอาไปกำหนด
สายที่รถไม่วิ่งเลย มันก็ไม่คุ้มค่าในการใช้งบประมาณ ก็
ต้องมาวิเคราะห์กันหลายเรื่องเหมือนกันว่าเราควรจะ
เลือกทำเส้นไหน ที่จะใช้ยางพารามาทำถนนเป็นส่วน
ผสมด้วย ถ้าเราจะทำในเชิงที่เป็นเชิงนโยบายแล้วครับ
ถ้าในเชิงห้องแลปเนี่ยไม่เป็นไร แต่พอจะเชิงนโยบายนำ

“ผมคิดว่าในส่วนตรงนี้เนี่ย ก็น่าจะตอบโจทย์ทางวิทยาศาสตร์ ทาง
วิชาการให้กับสาธารณะได้รับทราบ เพราะผมคิดว่าตรงนี้เนี่ย มันเป็นเรื่อง
ของการวิ จั ย เรื่ อ งของการผลั ก ดั น ตอบโจทย์ ข้ อ สงสั ย เชิ ง วิ ช าการให้
กระจ่างครับ นั่นคือสิ่งที่ ม.อ. ได้เตรียมการสำหรับตรงนี้ครับ ส่วนถ้าหากว่า
มันเกิดประโยชน์ เกิดขึ้นต่อทางวิชาการ เชิงนโยบาย ถ้าหากว่าผู้กำหนด
นโยบายเห็นตรงนี้ นำไปผลักดันเชิงนโยบายได้ ผมคิดว่างานวิจยั ทีเ่ ราได้ทำมา
ไม่ว่าอยู่บนหิ้ง อยู่บนตู้ อะไรก็แล้วแต่ ก็สามารถที่จะผลักสู่การใช้งานจริงได้
นะครับ นี่คือส่วนที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการและอยู่ระหว่างดำเนินการแล้ว”
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ไปสู่การปฏิบัติว่าของดีจริงเนี่ย ท่านเข้าใจใช่ไหมครับ
รถวิ่งสายนี้วันหนึ่ง 50 คันกับรถวิ่งสายนี้วันหนึ่ง 3,000
คันแล้วมาเทียบว่า 2 ปีอันไหนดีกว่า อันไหนช้ำกว่า
อันไหนหนักกว่าเนี่ย สาย 50 คัน มันรถเล็กทั้งนั้นถนน
ในหมู่บ้านก็มาเทียบกับถนนใหญ่ บางทีมันยาก มันต้อง
ปัจจัยที่จะนำมาเทียบมันต้องใกล้เคียงกัน		
ผมบอกได้ว่ากำลังคุยกับผู้ใหญ่ระดับอธิบดีทาง
หลวงชนบทด้วยนะครับ ไปคุยกระทรวงเกษตรเพื่อที่จะ
เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ ว่าเอาผลการวิจัยของ
สถาบันวิจัยยางพารา ที่เขามีแล้วเอามาใช้ประโยชน์ครับ
เพราะต้องการที่จะช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องให้ปริมาณการ
ใช้ยางในประเทศมันเยอะขึ้นก่อน ดีกว่าเอาเงินมาแจก
ในมุมมองผมเนี่ย เอาเงินมาแจกเนี่ยมันไม่ค่อยมีศักดิ์ศรี
กันเท่าไหร่ ผมอยากจะให้บอกว่ามาซื้อของผมดีกว่านะ
ครับ แล้วชาวบ้านชาวสวนยางมีศกั ดิม์ ศี รีมากกว่าทีจ่ ะไป
รับแจกเงินจากรัฐบาลนะครับ
คำถาม :
ปี 58 ปี 59 คุณจะใช้เท่าไหร่ ในแง่เชิงจิตวิทยา
ราคายางมันต้องขึน้ แน่นอน แต่ถา้ เมือ่ กีค้ ณ
ุ นิพนธ์บอกว่า
กรมทางหลวงจะใช้ประมาณ 30% ก็บอกให้ชดั เจนเลยว่า
30% เนี่ยมันกี่กิโลแน่ ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน แล้วออก
สื่อออกไป มันก็เป็นแนวโน้มจิตวิทยาของการตลาดครับ
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คุณบุญหาญ :
ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับว่า วันนี้ถ้าเป้าหมาย
ของพวกเราคือต้องการให้ราคายางพาราสูงขึ้นนี่นะครับ
เราต้องใช้เรือ่ งของกลไก เรือ่ งของจิตวิทยา แล้วก็พาตลาด
ไปในส่วนตรงนั้น การทำให้ราคายางพาราสูงขึ้นจริงๆ
มีหลากหลายวิธี วันนีร้ ฐั บาลมี 16 มาตรการนะครับ 1 ใน
16 มาตรการคือเอายางพารามาแปรรูปใช้ในประเทศ ซึ่ง
ก็แปรรูปได้หลากหลายผลิตภัณฑ์อีกเหมือนกัน แต่วันนี้
เราพูดกันถึงเรื่องถนนยางพาราเพราะอะไร เพราะว่า
เป็นสินค้า เป็นงานก่อสร้างที่ใช้ยางพาราได้มากมาย
ในเวลาอันสั้นครับ ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในจะการ
กำหนดเรือ่ งของทางจิตวิทยา แต่แน่นอนครับ ท่านนิพนธ์
ได้บอกแล้วว่า ราคาของถนนเนีย่ มันก็มรี าคาอยูป่ ระมาณ
หนึ่ง ถ้าวันหนึ่งราคายางพาราสูงขึ้นมากจนเกินไปนะ
ครับ เราก็จะแพงจนเกินไปด้วย แต่วันนี้ต้องยอมรับว่า
เราต้องแลกกันกับการที่จะทำยางพาราให้มีราคาสูงขึ้น
โดยที่ ต้ อ งยอมจ่ า ยค่ า ถนนให้ สู ง ขึ้ น ด้ ว ยเหมื อ นกั น
แต่เราจะต้องมีดัชนีตัวหนึ่งครับ เป็น KPI ที่กำหนดว่า
เมือ่ ราคายางพาราทีช่ าวสวนยางขายไปถึงตรงนัน้ แล้ว เรา
อาจจะไม่ จ ำเป็ น จะต้ อ งเอายางพารามาแปรรู ป ใน
ประเทศมากขึ้น หรือมาทำถนนนะครับ		
สิ่งที่พูดไปผมเห็นด้วยครับ กำหนดเป็นนโยบาย
ไปเลยครับว่าปีนเี้ ราจะทำถนน 10,000 ก.ม. จะใช้ยางพารา

เท่านี้ตัน รัฐบาลต้องพูดไปอีกด้วยนะครับว่าเราจะไม่เอา
ยางที่เก็บไว้ในสต็อกของรัฐบาลไปขายคนอื่น เราจะเอา
ยางมาทำถนน 10,000 ก.ม. จะทำให้เสร็จภายในปีนี้
ผมว่าสิง่ เหล่านีพ้ ดู ไปได้นะครับ เวลาพูดออกไปผมว่าอันนี้
เป็ น การสื่ อ สารให้ กั บ สั ง คมโลกได้ รับ ทราบว่ า นี่ เ ป็ น
เจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยครับ และตรงนี้จะมีผลทาง
จิตวิทยาว่า ผูท้ คี่ า้ ขายยางพาราจะต้องฟังอยูแ่ ล้ว อย่างที่
ผมเรียนให้ทราบว่าจะต้องตกใจ แล้วก็จะต้องมากระตือ
รือร้นที่จะต้องเข้ามาซื้อยางพาราของไทย มีการแข่งขัน
อย่างที่ท่านนิพนธ์พูด แต่ความเป็นจริงเนี่ยเราจะใช้ถึง
10,000 ก.ม. หรือเปล่าเนีย่ เราอาจจะไม่ทราบ เราอาจจะ
ไม่มีใครมาตรวจสอบก็ได้ แต่ผมเชื่อว่าพูดออกไปแล้ว
เนี่ยนะครับ ปฏิกิริยาทางตลาดจะต้องตอบโต้ทันทีนะ
ครับ เราไปวัดได้ ต้องเข้าใจว่ายางพาราเป็นสินค้าเรียก
ว่า commodity ในตลาดมันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
นะครับ ตลาดปัจจุบนั ก็เป็นราคาหนึง่ ตลาดล่วงหน้าก็อกี
ราคาหนึ่ง ซึ่งมันเหมือนกับผมต้องพูดว่าเหมือนกับบ่อน
การพนันนะครับ จริงๆ ราคาของยางพาราวันนี้ ผมว่า
คนทีท่ ำสวนยางก็รอู้ ยูแ่ ล้วว่า ต้นทุนจริงๆ ประมาณเท่าไหร่
นะครับ ในอดีตทำไมมันขึน้ ไป 180 กว่าบาทได้ วันนีท้ ำไม
มัน 60 กว่าบาทได้ มันเป็นราคาที่ใส่อย่างอื่นเข้าไป
ทั้งนั้นเลย ตอนที่เป็น 180 บาทใส่ความที่ไม่เป็นจริงของ
ราคายางพาราหรือเป็นความเพ้อฝัน เป็นความคาดหวัง
เป็ น อะไรที่ อ ยู่ ใ นอนาคต ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ ผ มจะบอกว่ า
เคลื่อนไหวด้วยความอ่อนไหวอย่างรุนแรงครับ เพราะ
ฉะนั้น ถ้าเกิดเราจะทำเรื่องของการตลาด โดยที่พูดใน
เรือ่ งของมีจติ วิทยาให้กระทบผล ผมว่าเขาจะอ่อนไหวกับ
สิ่งเหล่านี้เหมือนกัน ทำไมเขาถึงอ่อนไหวครับ เพราะว่า
ประเทศไทยเป็นผู้ที่ผลิตยางพาราที่ 1 ของโลก เราเรียก
ได้ว่าเราเป็นเจ้าพ่อยางพารานะครับ ถ้าเราขยับหนึ่งคน

วันนี้เราทำอยู่สัก 37% 38% ของโลกนะครับ ถ้าเราขยับ
คนเดียว ทัง้ โลกจะกระเทือน 30 กว่า % ถ้าผมเป็นบริษทั
ผลิตล้อรถยนต์ ซึ่งใช้ยางพาราเป็นหลักผมจะตื่นเต้น
คนแรกเลย เพราะเกิดว่าถ้าประเทศไทยไม่มาขายยาง
แล้วเอายางไปทำถนนหมด ผมจะต้องไม่มียางพาราไป
ทำยางรถยนต์ในโรงงานผมแน่นอน ผมจะเป็นคนแรก
ที่ออกมาซื้อยางนำตลาด จริงๆ แล้วรัฐบาลไทย จะทำ
10,000 ก.ม.ของถนนจริงหรือเปล่า อันนี้ผมไม่มั่นใจ
แต่ถ้ารัฐบาลประกาศมา มันมีความน่าเชื่อถือ มันมีผล
ต่อจิตวิทยา นั่นผมเห็นด้วยครับว่าให้ฝ่ายรัฐบาลจำเป็น
ที่จะต้องออกข่าวในลักษณะแบบนี้นะครับ ในตลาดโลก
เหมือนกันที่ทุกวันนี้ราคาเป็นแบบนี้ ก็เพราะเป็นการ
ออกข่าว แต่เป็นการออกข่าวโดยสถาบันอืน่ ท่านทัง้ หลาย
รู้จักสถาบันที่เรียกว่า IRSG หรือเปล่าละครับ International Rubber Study group ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย
นะครับ องค์กรนี้เป็นองค์กรที่อยู่ของต่างประเทศ คนที่
เป็นสมาชิกขององค์กรนีก้ ค็ อื ผูใ้ ช้ยางพารา บริษทั ยางยักษ์
ใหญ่ทั้งหมดในโลกนี้ครับ เป็นสมาชิกขององค์กรนี้ อาจ
จะมีสมาชิกผูผ้ ลิตยางพาราอยูไ่ ม่กปี่ ระเทศ มีประเทศไทย
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์กรนี้แล้ว
นะครับ แต่องค์กรนี้ทำหน้าที่อะไรรู้ไหมครับ เขาเป็น
องค์กรที่มานั่งคำนวณแล้วก็ให้ตัวเลขคาดการณ์ข อง
ปริมาณยางพารา เพราะเขาไม่ได้ผลิต ไม่มชี าวสวนแบบเรา
เลยนะครั บ พอเขาประกาศออกมาว่ า ตอนนี้ ส ต็ อ ก
ทั้งโลกมีอยู่ 2 ล้าน 8 แสนตัน ถามว่าจริงหรือเปล่า ไม่มี
ใครในโลกไปพิสูจน์ทราบได้ว่าในโลกมีสต็อก 2 ล้าน 8
แสนตันตามที่เขาประกาศหรือเปล่า แต่เขาประกาศออก
มาแล้วคนในโลกก็ต้องเชื่อเขา คนในโลกก็เลยนั่งอุ่นใจ
ราคายางไม่จำเป็นต้องซือ้ แพง เพราะว่าในโลกมีสต็อกตัง้
2 ล้าน 8 แสนตัน วันนี้ราคาก็เลยลง นี่ก็เป็นเรื่องของ

“ในอดีตทำไมมันขึน
้ ไป 180 กว่าบาทได้ วันนีท
้ ำไมมัน 60 กว่าบาทได้ มันเป็น
ราคาที่ใส่อย่างอื่นเข้าไปทั้งนั้นเลย ตอนที่เป็น 180 บาทใส่ความที่ไม่เป็นจริงของ
ราคายางพาราหรือเป็นความเพ้อฝัน เป็นความคาดหวัง เป็นอะไรที่อยู่ในอนาคต
ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ ผ มจะบอกว่ า เคลื่ อ นไหวด้ ว ยความอ่ อ นไหวอย่ า งรุ น แรงครั บ
เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดเราจะทำเรื่องของการตลาด โดยที่พูดในเรื่องของมีจิตวิทยา
ให้กระทบผล ผมว่าเขาจะอ่อนไหวกับสิ่งเหล่านี้เหมือนกัน”
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จิตวิทยาเหมือนกัน 				
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะว่าคนที่
เป็นคนที่ซื้อก็คือพวกผลิตยางล้อรถยนต์นี่แหละครับ
เขาได้ซื้อยางถูก แน่นอนผมก็คิดว่าลักษณะแบบนี้นะ
ครับ เป็นเรื่องจริง อีกองค์กรหนึ่งที่ทำคล้ายๆ IRSG เลย
ก็คือ LMC อันนี้ประสบการณ์เกิดกับผมเลย เมื่อปีที่แล้ว
LMC ก็ประกาศออกมาเหมือนกันในแนวเดียวกับ IRSG
แต่ข้อประหลาดของ LMC คืออะไร เมื่อปีที่แล้วคือปี
2014 ประมาณเดือนสิงหาคม LMC ออกมาประกาศว่า
เขาเคยประกาศเรือ่ งของข้อมูลสต็อกยางพาราในปี 2011
สามปีถอยหลังไปนะครับ เขาบอกว่าเขาประกาศผิดและ
ขอแก้ตัวเลข แก้ทุกเดือน คำถามที่เกิดขึ้นในใจของพวก
เราก็คือว่าเหตุการณ์ปี 2011 มันเกิดขึ้นไปแล้ว คุณต้อง
นับสต็อก แล้วคุณจึงประกาศให้ประชาชนทั่วโลกทราบ
แต่พอปี 2014 คุณบอกว่าสิ่งที่คุณประกาศไปในปี 2011
มันผิดพลาด ซึง่ ผมเชือ่ ว่ามันเป็นไปไม่ได้และคุณไม่มที าง
เอาปี 2014 แล้วไปแก้ปี 2011 แต่ข้อมูลเหล่านี้มันเกิด
ขึ้นไปแล้วครับ สามปีผ่านมาแล้วก็มีผลกระทบต่อราคา
ยางพารา เพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าข้อมูลเหล่านี้มีผล
ทางด้านจิตวิทยา แล้วคนที่ทำข้อมูลเหล่านี้เมื่อกี้ส่วน
ใหญ่มนั กลายเป็นด้านผูใ้ ช้ แล้วก็มผี ลกระทบต่อราคายาง
ทำไมเราในฐานะผู้ผลิตจะไม่ทำเหตุการณ์อย่างนี้บ้าง
ประเทศไทยเป็นผู้นำ ผมว่าควรจะกระทำนะครับ จริงๆ
เรามีความร่วมมือกับสามประเทศนะครับที่เป็น consobium ระหว่างไทย อินโดนีเซียและมาเลเซีย แต่ว่าความ
ร่วมมือนี้ยังไม่ได้ประกาศสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาชัดเจน ผมว่า
วันนี้ประเทศไทยได้รับความเดือนร้อนมากที่สุด น่าจะ
ประกาศ ถูกผิด ไม่มีใครมาตรวจสอบ แต่ต้องพูดนะครับ
อันนี้เป็นความเห็นนะครับ ขอบคุณครับ
คำถาม :
ผมถามต่อจากคุณนิพนธ์นิดหนึ่งนะครับว่า ราคา
ส่วนเกิน 60 บาท ถ้าเรามาคำนวณดูนะครับ ผมขอเสนอ
ผ่านทางอาจารย์ประเสริฐ ในฐานะสมาชิกของ สปช.
สมมติว่านโยบายของรัฐบาล subsidize หรือให้เงิน
อุดหนุน 5 พันล้านหรือหมื่นล้านในปีนี้ เอา 5 พันล้าน
หรือหมื่นล้านมาคำนวณ ตัวเลข 60 บาท มันจะออกมา
เท่าไหร่ ในขั้นต้นนะครับ ก็ subsidize ไปเลยว่า 5
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พันล้าน หมื่นล้านเนี่ย เอาไปให้ อบจ.หรือเอาไปให้กับใน
ส่วนของกรมทางหลวง หรืออะไรก็แล้วแต่ เป็นข้อมูล
พืน้ ฐาน ผมก็เห็นด้วยกับคุณนิพนธ์วา่ การแจกเงินเนีย่ มัน
ไม่ใช่เป็นวิธีการที่ดี ก็มีอุทาหรณ์ว่าเราจะให้ เราไม่ใช่ให้
ปลาเราให้คันเบ็ด ก็แบบเดียวกันนะครับ แทนที่นโยบาย
ของรัฐไปแจกเงิน subsidize ในส่วนของชดเชยตรงนี้
แล้วก็ทำเลย แล้วมันก็จะชัดเจนว่าใน 200,000 ตันที่ใน
สต็อกรัฐบาลจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ ใช้เงิน subsidize
เท่าไหร่ ออกนโยบายมาเลยว่ากี่ตัน ใช้ทำถนนกี่กิโล มัน
ก็จะออกมาเป็นตัวเลขทีส่ วยงามนะครับ คือเป้าหมายของ
รัฐต้องเป็นเป้าหมายนำ ไม่ใช่สัมภาษณ์ออกมาทีไม่รู้ว่า
คืออะไร จะใช้หมดเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบ ในทั่วโลกเขายังรู้
อยู่เลยว่ารัฐบาลไทยมี 200,000 ตันก็ยัง 200,000 ตัน
อยู่อย่างนั้นแหละ ไม่มีกลไกหรือว่าวิธีการ นโยบายที่
ชัดเจน แต่ถา้ ออกมาชัดเจนว่าใน 200,000 ตันนัน้ นะเรามี
subsidize อยู่ประมาณห้าพันหรือหมื่นล้านเนี่ย เอามา
ชดเชยเลยนะครับ ใน 60 บาทเนี่ยเป็นระยะทางกี่กิโล
มันก็ออกมาชัด มันก็เป็นการที่จะลดสต็อกได้ชัดเจนใน
ตรงนี้นะครับ ผมเสนออย่างนั้นครับ ขอบคุณครับ
รศ.ดร.ประเสริฐ :
ครับ ผมเรียนอย่างนี้ ผมเองก็เคยได้คยุ กับรัฐมนตรี
อำนวย ดูเหมือนจะขึน้ เวทีกนั ทีห่ าดใหญ่นะครับ ผมก็พดู
บนเวทีรว่ มกับท่าน ท่านก็พดู ออกมาคำหนึง่ ท่านบอกว่า
ที่รัฐยังไม่แน่นอนในเรื่องนี้ คือการที่ให้เอายางไปทำ
ถนนเนี่ย ท่านบอกว่าถ้ายางมันแพงขึ้นแล้วเอกชนก็ลง
ทุนไปแล้ว ในเรื่องเครื่องจักร เครื่องมือ เทคโนโลยี ผู้ที่
มาเสนอราคาก็กำหนดราคาไปแล้ว แต่วตั ถุดบิ มันแพงขึน้
แล้วมันจะมีปญ
ั หาตรงนี้ ท่านบอกว่ารัฐบาลก็ยงั ไม่กล้าพูด
ออกมาให้ชัด ท่านพูดบนเวทีเลยนะครับ ผมก็เรียนท่าน
ว่ามันจะต้องมีการประกันราคาเอาไว้ ว่าถ้าราคายางมัน
สูงขึ้นมามากกว่านั้น วันนั้นราคาที่เราคุยกันเนี่ยที่กรม
ทางหลวงชนบทคิดในราคายาง 90 บาทต่อ ก.ก. นะครับ
แล้วก็ออกมาในราคาที่ค่อนข้างสูง แต่วันนี้เนี่ยตัวเลข
ใหม่ที่มันออกมาแล้ว โดยเฉพาะตัวเลขที่ประกาศอยู่ใน
ของสำนักงบประมาณเนี่ย อยู่ที่ 65 บาท นี่ใช้เกณฑ์มา
จากการทีเ่ ขาบอกว่าต้นทุนการผลิตนีอ่ ยูท่ ี่ 64 บาทกว่าๆ
แล้วก็เลยไปกำหนดราคายางเอาไว้ 65 บาท แล้วเอาราคา

“เพราะฉะนั้น มาตรการที่เอายางพาราไปทำถนน เป็นมาตรการในช่วง
เวลาหนึ่ง ไม่ใช่เป็นมาตรการไปตลอด ว่าต่อไปนี้ ทำถนนต้องยางพาราหมด
แต่เป็นมาตรการ เหมือนเป็นการแทรกแซงอย่างหนึ่งที่จะทำในห้วงเวลาที่ยาง
ราคาตก การเอายางไปทำถนนเป็นมาตรการที่แทรกแซงขึ้นมา ไม่ใช่เอาไปซื้อ
แทรกแซงอย่างที่เป็นอยู่ แล้วซือ้ ยางไปไว้ให้เน่าเสียหายอยู่ เพราะฉะนั้นในเรื่อง
ของการนำยางพาราไปทำถนนเนี่ย ทำให้มูลค่ายางมันน้อยจริง แต่มันเป็น
มาตรการแทรกแซงทีน่ า่ จะเกิดประโยชน์กบั ทุกฝ่ายนะครับ ผมเชือ่ ว่ามาตรการ
นี้ก็น่าจะเป็นมาตรการแทรกแซงที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการอื่นๆ
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ขอบคุณครับ”
65 บาท เอาไปคิดเป็นฐานว่า ถ้าอย่างนัน้ เมือ่ จะไปกำหนด
เป็ น ราคาค่ า ก่ อ สร้ า งต่ อ ตารางเมตรเนี่ ย ควรจะเป็ น
เท่าไหร่ ก็ออกมาเป็น 380 บาท 			
ทีนี้ถ้าสมมติว่ามันเกิน 65 บาทนะครับ เราก็ต้อง
เป็นเกณฑ์อะไรสักอย่างที่กำหนดเป็นอย่างที่ท่านว่า รัฐ
อาจจะต้องมีทางออกให้กบั เจ้าของโครงการนัน้ ไม่วา่ เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่วา่ เป็นกรมทางหลวงชนบท
หรือไม่วา่ เป็นกรมทางหลวงนะครับ ว่าถ้าราคามันเกินกว่า
นั้น มันจะมีมาตรฐานในการ subsidize อย่างไร ก็เรียน
ท่านว่าก็เห็นด้วยนะครับ แล้วก็ประเด็นนี้ถ้ามันจะขยาย
ผลต่อไปยังไงเนี่ย ผมจะช่วยไปผลักดันเรื่องนี้ใน สปช.
อีกทางหนึ่ง 					
แต่ที่สำคัญผมยังอยากให้น้ำหนักกับที่ท่านนิพนธ์
ที่พยายามจะผลักดันในทางปฏิบัติจริง ซึ่งวันนี้ใน อบจ.
ภาคใต้ ผมก็รับทราบมาว่าประชุมครั้งสุดท้ายกันที่สตูล
ครับ ก็ได้ตกลงเป็นหลักการแล้ว แล้วกำลังจะขยายผลไป
ผมได้มีโอกาสพบกับนายก อบจ. ซึ่งมาเป็น สปช.กันอยู่
หลายท่านที่อยู่ในภาคอื่นนะครับ เขาก็ตื่นเต้นแล้วเขาก็
อยากจะรับหลักการด้วย เขาบอกว่าเขาจะไปพูดกันต่อ
แล้วก็อ้างถึงท่านนิพนธ์กันทั้งนั้นเลย ผมเชื่อว่าในการก่อ
สร้างถนน ในส่วนของผมเรียนอย่างนี้ครับ ผมเอาตัวเลข
ของปี 56 มาคำนวณ ตอนนั้นผมดูแลเรื่องนี้อยู่ที่วุฒิสภา
เอางบประมาณที่กรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบท
ได้รับนะครับ ไม่รวมของ อบต.นะครับ ออกมา แล้วก็
คำนวณกลั บ มาเป็ น ราคาต่ อ กิ โ ลเมตร ถ้ า หากใช้ ย าง
มากน้อยแค่ไหน ก็พบว่าสามารถเพิ่มปริมาณการใช้ยาง
ได้ โดยเอาเกณฑ์งบประมาณที่ผมมีข้อมูลอยู่ที่สภาว่า

กรมทางหลวงได้รบั ไปเท่าไหร่ กรมทางหลวงชนบทได้รบั
ไปเท่าไหร่ แล้วคิดว่าถ้าเขาจะทำโดยใช้ยางสัก 80% เนีย่
ก็ปรากฏว่าสามารถเพิ่มการใช้ยางได้ปีหนึ่งประมาณ
70,000 ตันนะครับ ซึง่ ตรงนีเ้ องเนีย่ นะครับ ก็ถอื ว่าถ้าเพิม่
ได้ถงึ 70,000 ตันมันจะเพิม่ การใช้ยางภายในประเทศขึน้
มาประมาณสัก 2% นั่นยังไม่เอาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมานะครับ ซึ่งก็บอกว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มันก็มีตัวเลขอยู่ประมาณเท่าๆ กันกับของกรม
ทางหลวงกับทางหลวงชนบท รวมแล้วก็น่าจะเพิ่มขึ้นมา
ได้ปีหนึ่งประมาณสัก 120,000 ตันนะครับ เท่ากับ 4%
ของปริมาณยางที่ผลิตในแต่ละปีนะครับ เพิ่มขึ้นมาอีก
ประมาณ 4% จากข้อมูลดังกล่าวทำให้เราใช้ยางภายใน
ประเทศเพิม่ ขึน้ ได้ โดยเอาเรือ่ งของการนำยางมาทำถนน
เพี ย งอย่ า งเดี ย วครั บ ยั ง ไม่ เ พิ่ ม เรื่ อ งการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมอย่างอื่น ตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถจะเพิ่มการใช้
ยางขึ้นมาได้ถึง 18% ครับตัวเลข 18% ผมว่ามันช็อค
ตลาดพอสมควรนะครับ ทีนี้จะทำยังไงตรงเนี้ย
ท่านถามว่า แล้วจะทำยังไงถ้ายางมันแพงกว่า 65
บาท จากฐานที่เขาคิดตรงนี้เนี่ย ผมก็เห็นด้วยว่ามันต้อง
มีมาตรการของรัฐที่จะต้องลงไปดูแล คือการประกัน
การอุดหนุนหรือ subsidize จากรัฐกรณีที่การสร้างถนน
ต้นทุนที่นำยางจาก AEC เพียงอย่างเดียวเนี่ย เป็นปัญหา
AEC เนี่ยให้ออกมาได้ แล้วก็ในที่สุดรัฐเข้าไปดูแลในส่วน
ต่างนะครับ ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าท่านนิพนธ์ก็คงจะต้องช่วย
ผลักดันในเรื่องนี้ต่อนะครับ ทั้งในเรื่องของท้องถิ่นเอง
ซึ่งงบของท้องถิ่นนั้นก็ดูแลโดยสภาของท้องถิ่น แต่ว่าใน
ส่วนที่จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐเนี่ย จะลงมาตรงนี้
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คำถาม :
ตามที่อาจารย์ประเสริฐว่า ถ้าทาง รมต.อำนวย
ห่วงว่าราคายางพารามันจะสูงเกิน แล้วก็จะทำให้ผลู้ งทุน
เกิดความลำบาก คุณนิพนธ์ตอบได้แล้ว แต่ว่าถ้าออกมา
อย่างนัน้ ผมเสียใจนะ ถ้าเขาพูดอย่างนัน้ คือ ชีวติ ความเป็น
อยู่ของชาวสวนยางปัจจุบันนี่มันทุกข์ร้อน มันเดือดร้อน
มันทุกหย่อมหญ้าอยู่แล้ว ผมไม่กลัวเลยนะครับว่ามันจะ
ขึ้นไป 120 ชาวบ้านก็จะมีรายได้ ชีวิตความเป็นอยู่ของ
เขาจะเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬารเลยนะครับ จะเปลี่ยน
แปลงอย่างมาก ไม่ต้องตกใจกลัวหรอกครับว่าราคายาง
มันจะสูง แล้วพ่อค้าจะเจ๊งนะครับ ไม่มีทาง แต่ว่าเราจะ
ทำยังไงที่ให้ราคายางเปลี่ยนไปเพิ่มขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนทั่วประเทศที่ปลูกยาง โดยเฉพาะภาคใต้
เนี่ยอยู่ดีกินดีเพิ่มมากขึ้น เศรษฐกิจมันก็จะสะพัดไป
ดังนั้นการกำหนดมาตรการไม่ต้องห่วงหรอกครับว่ายาง
ราคาจะสูงเกิน และชาวบ้านจะรับไม่ได้นะครับ ตรงนี้ผม
คุณนิพนธ์ :
ผมเพิ่มเติมนิดเดียว ที่จริงมันใช้วิธีการบริหารจัด เสนอว่ายิ่งเราออกมาตรการอะไรก็แล้วแต่ ที่เสริมราคา
การได้ เหมือนกับทีเ่ ขาคิดราคา เวลาเขาคิดราคากลางเนีย่ ยางในตลาดให้ มั น ดี ขึ้ น ชี วิ ต ประชาชนมั น ดี ขึ้ น เนี่ ย
เขาเอาราคาน้ำมัน ณ วันนัน้ ราคาเท่าไหร่ ถ้าราคาน้ำมัน ไม่ต้องห่วง พ่อค้าไม่เจ๊งหรอกครับ
ตลาดโลกมันวิกฤตินะครับ มันมีค่า K (เงินชดเชยค่าก่อ
สร้าง) บวกด้วยค่าอื่น ค่า K มันบวกได้ เราก็ใช้นโยบาย รศ.ดร.ประเสริฐ :
ผมเชื่อว่าบางท่านก็ยังติดใจอยู่ ตอนที่ทำเรื่องนี้
ในเชิงบริหารส่งสัญญาได้วา่ สัญญาไหนทีไ่ ปลงนามผูกพัน
กันระหว่างรัฐกับเอกชนไว้แล้วนีน้ ะครับ รัฐต้องรับผิดชอบ อยู่ที่สภา ได้เชิญคุณบุญหาญมานั่งคุยกัน มันมีประเด็น
เพิม่ ค่าทีเ่ อาไปคิดเดิมให้เท่าไหร่ เมือ่ มันเพิม่ ไป ราคากลาง หนึ่งที่น่าห่วงใยเล็กน้อยเหมือนกัน ก็บอกว่าการเอายาง
เพิ่มไปมาก ก็ไปเพิ่มส่วนนี้ แต่ว่าส่วนไหนยังไม่ทำสัญญา พาราไปทำถนนจะทำให้ valueless (มูลค่าต่ำหรือไม่มคี า่ )
ก็ชะลอไปก่อน อันนี้เขาเรียกว่าใช้นโยบายในการบริหาร มันควรจะสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ เป็นนามธรรมทีร่ าคาแพงๆ
จัดการได้ ถ้าวันนัน้ ราคายางไปถึง 120 บาท ถนนยางพารา แต่ว่าคุณบุญหาญก็ให้ข้อสังเกตไว้มากมายนะครับ ต้อง
ต้องเปลี่ยน ก็ส่งสัญญาณเสียว่า ที่จะทำถนนยางพารา ให้เครดิตคุณบุญหาญนะครับที่ว่า เราอย่าไปติดยึดกับ
เปลี่ยนกลับมาเป็น spec แอสฟัลท์ติกคอนกรีตธรรมดา เรื่องของการเพิ่ม valueless เพียงแต่เพราะแค่เอายาง
อย่าไปทำยางพาราแล้ว อันนีส้ ง่ สัญญาณได้ แต่วา่ อันไหน พาราไปทำเป็นถนน เขาบอกเสียดาย ครับเสียดายยาง
ที่ไปผูกพันกับเอกชนไว้แล้ว ตรงนี้เท่าไหร่ เท่าไหร่รัฐก็ แต่ว่าเรามองถึงสิ่งที่เราพูดกันว่าทำยังไงให้ราคายางมัน
เพิ่มค่าที่มันเพิ่มไป ให้เฉพาะที่ทำสัญญาผูกพัน อันนี้ใช้ กระเตื้อง เพราะฉะนั้นมาตรการที่เอายางพาราไปทำ
บริหารจัดการได้ครับ ไม่ตอ้ งวิตกกังวลเลยในเรือ่ งอย่างนี้ ถนน เมื่อกี้คุณนิพนธ์พูดชัดเลยว่า เป็นมาตรการในช่วง
รัฐบาลต้องแก้ได้ในทางบริหารจัดการ เหมือนกันถ้าราคา เวลาหนึ่ง ไม่ใช่เป็นมาตรการไปตลอดว่า ต่อไปนี้ทำถนน
น้ำมันขึ้น แต่เราคิดราคากลางไว้ให้เขาลิตรหนึ่ง 40 บาท ต้องยางพาราหมด แต่เป็นมาตรการเหมือนเป็นการแทรก
น้ำมันเกิด 80 บาทอันนี้รัฐบาลต้องไปคิดใหม่ อย่างนี้นะ แซงอย่างหนึ่ง ที่จะทำในห้วงเวลาที่ยางราคาตก การเอา
ยางไปทำถนนเป็นมาตรการที่แทรกแซงขึ้นมา ไม่ใช่เอา
ครับ ก็ไปได้ครับ ใช้บริหารจัดการได้
สักเท่าไหร่ แล้วก็เมื่อลงมาแล้วจะมีโอกาสที่คิดว่าจะทำ
ให้เพิ่มการใช้ยางมากสักเท่าไหร่ แล้วจำเป็นที่รัฐต้อง
subsidize อีกสักเท่าไหร่ ถ้าราคายางมันเกินจาก 65 บาท
ผมว่าถ้ามีข้อมูลตรงนี้ดี แล้วเงื่อนไขออกมาให้ชัดเจนว่า
ต่อไปนี้เนี่ยกรมทางหลวงชนบทในกระทรวงคมนาคม
แล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอยู่ที่กระทรวงมหาด
ไทยมีตัวเลขนี้ออกมาชัดๆ ผมเชื่อว่ามันเป็นไปได้อย่างที่
ท่านว่า ทีร่ ฐั จะเอางบตรงนีม้ าดูแลในส่วนนีเ้ สีย ดีกว่าเอา
ไปจ่ายตรงเป็นมูลพันกันชนบ้าง เป็นอะไรต่ออะไรบ้าง
แล้วก็เป็นลักษณะของไปจ่ายให้เกษตรกรตรงๆ จ่ายได้
นะครับ เอาเงินไปจ่ายให้เกษตรกร เกษตรกรชอบอย่าง
แน่นอน แต่ถามว่ามันยั่งยืนไหม แล้วมันทำให้เรื่องของ
การที่รักษาเสถียรภาพราคายาง มันดีไหม ผมว่ามันไม่ใช่
เป็นคำตอบนะครับ
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ไปซือ้ แทรกแซงอย่างทีเ่ ป็นอยู่ แล้วซือ้ ยางไปไว้ให้เน่าเสีย
หายอยู่ วันนี้พูดกันว่าเน่าเสีย 200,000 ตัน จริงๆ แล้ว
ไม่รู้ยังเหลืออยู่หรือเปล่า หรือจริงๆ แล้วมันมากกว่านั้น
หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ มันมีอย่างอื่นที่แทรกแซงเข้ามาอีก
มากมาย เพราะฉะนั้นในเรื่องของการนำยางพาราไปทำ
ถนนเนีย่ ทำให้มลู ค่ายางมันน้อยจริง แต่มนั เป็นมาตรการ
แทรกแซงทีน่ า่ จะเกิดประโยชน์กบั ทุกฝ่ายนะครับ ผมเชือ่
ว่ามาตรการนี้ก็น่าจะเป็นมาตรการแทรกแซงที่ดีที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการอื่นๆ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ขอบคุณครับ

พิธีกร :
ขอบคุณมากค่ะ ต้องขออภัยสำหรับช่วงเวลาที่ไม่
เพียงพอต่อการพูดคุยในประเด็นนี้ แต่วา่ เห็นแล้วละค่ะว่า
ณ ตอนนี้ แล้วก็ในอนาคต คิดว่าถนนยางพารานั้นจะเกิด
ขึ้นในประเทศไทยหลายร้อยสาย ซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็น
การช่วยในเรือ่ งของการทำให้ยางพาราของเรานัน้ มีมลู ค่า
เพิ่มมากขึ้นนะคะ ในโอกาสนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณ
ท่านวิทยากรทุกท่านนะคะ ที่สละเวลามาให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์แก่เราทุกคน
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เทคโนโลยีและงานวิจัย
รับมืออุทกภัย
ประธาน :

รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล  

รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยากร :

รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผศ.เถกิง วงศ์ศิริโชติ

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.สมพร ช่วยอารีย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.ธัชชัย เอ้งฉ้วน    
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐ์กิจ  
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ดำเนินการเสวนา :  นายบัญชร วิเชียรศรี
สถานีวิทยุม.อ. 88
พิธีกร :
หัวข้อที่จะพูดในวันนี้เกี่ยวกับภัยพิบัติ ซึ่งจะเน้นเกี่ยวกับอุทกภัยล้วนๆ เป็น
งานวิจัยของโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ โดยมีมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำหรับกิจกรรมในวันนี้จะแบ่งออก
เป็น 2 ช่วง ช่วงแรกก็จะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี และงาน
วิจัยเพื่อรับมือกับอุทกภัย ช่วงที่สองเป็นการเสวนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อรับมือกับ
อุทกภัย
วันนีเ้ ราได้รบั เกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดี
ฝ่ายระบบวิจยั และบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวเปิดงานวันนีค้ ะ่
ขอกราบเรียนเชิญค่ะ
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รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล :
สวัสดีทา่ นวิทยากร และท่านผูม้ เี กียรติทกุ ท่านทีม่ า
เข้าร่วมในวันนี้นะครับ เรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เป็นเรือ่ งใหญ่มาก และยิง่ ทวีความรุนแรงขึน้ เรือ่ ยๆ พอพูด
ถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ ก็ทราบกันดีว่าเราไม่สามารถ
ไปทำอะไรธรรมชาติได้ เพราะว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเอง ไม่
สามารถไปบังคับไม่ให้เกิดขึ้นได้ แต่มีส่วนหนึ่งที่เกิดจาก
การกระทำของมนุษย์ บวกกับผลของธรรมชาติ ก็ส่งผล
ให้เกิดความรุนแรงมากขึน้ เรือ่ ยๆ ในแต่ละประเทศ แต่ละ
ภูมิภาค ภัยพิบัติทางธรรมชาติก็แตกต่างกันไป ถ้าใน
ประเทศที่ตั้งอยู่บนแถบรอยเลื่อนของเปลือกโลกก็จะ
เกิดภัยพิบตั ธิ รรมชาติประเภทแผ่นดินไหว สำหรับประเทศ
ไทยเรา ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติทเี่ กิดขึน้ บ่อยก็คอื อุทกภัย
วาตภัยบ้างเป็นครั้งคราว และมีเรื่องของดินถล่มที่มา
พร้อมกับการทำลายป่า ภูเขา ในเรื่องของภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ การทำงานในเชิงวิชาการก็สามารถทำได้ดี แต่
ทีนี้พอเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน เพราะวิชาการไม่
สามารถทำเองได้หมด แต่ต้องทำงานร่วมกันทุกฝ่ายทั้ง
ภาคราชการทีม่ หี น้าทีใ่ นการรับผิดชอบดูแลข้อมูล และให้
ความช่วยเหลือ ภาคประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรง
ภาควิชาการทีม่ หี น้าทีใ่ ห้ความรู้ เหล่านีถ้ า้ ทำงานร่วมกัน
จะทำให้ผลกระทบทีเ่ กิดจากภัยธรรมชาติลดน้อยลง เราก็
มีตัวอย่างการทำงานในภาคใต้ วันนี้วิทยากรก็จะมาเล่า

ว่ามีอะไรบ้าง ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี แล้วอาจจะมี
การขยายผลให้ใหญ่ขึ้น
การจัดเสวนาในวันนีก้ จ็ ะแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก
นักวิจัยที่ทำงานวิจัยในด้านที่ตัวเองมีความเชี่ยวชาญก็
จะมาเล่าว่าได้ทำอะไรทีเ่ กิดประโยชน์ในพืน้ ทีภ่ าคใต้บา้ ง
หลังจากนั้นก็จะมีการเสวนา เพื่อหาทางออกในการแก้
ปัญหา วันนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงเสวนาแล้วก็ขออวยพรให้การ
เสวนาประสบความสำเร็จ ทุกท่านได้รบั ความรู้ และมีการ
แลกเปลี่ยนร่วมกัน ก็ขอเปิดการเสวนา ณ บัดนี้ครับ
ขอบคุณมากครับ
พิธีกร :
กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์
ทีมสกุล เป็นอย่างสูงค่ะ สำหรับช่วงต่อไปจะเป็นช่วงการ
นำเสนอผลงานวิจัย ขออนุญาตเรียนเชิญท่านวิทยากร
โดยท่านแรกคือ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์เถกิง วงศ์ศริ โิ ชติ จาก
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนา
Application เพือ่ ป้องกันภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ ขอเรียน
เชิญค่ะ
ผศ.เถกิง วงศ์ศิริโชติ :
สวัสดีทุกท่านครับ ขอเล่าให้ฟังว่าโครงการนี้มี
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มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558

163

หลักคิดอย่างไร โครงการนี้เกิดขึ้นจากกรณีที่หาดใหญ่มี
น้ำท่วมครัง้ ใหญ่ ก็เริม่ คิดว่าเราน่าจะมีระบบอะไรทีจ่ ะมา
ช่วยเหลือตรงนี้ได้บ้าง ทำให้กลับมานั่งคิดว่า ถ้าเกิดภัย
พิบัติจะมีเหตุเกิดก่อน และในระหว่าง และหลัง การเกิด
ภัยพิบัติก็จะมีการช่วยเหลือได้อย่างไร มีอาจารย์หลาย
ท่านทำอยู่ก็คือในเรื่องของการวางแผนว่า จะป้องกัน
อย่างไรไม่ให้เกิดภัยพิบตั ทิ รี่ นุ แรงมาก ระหว่างประสบภัย
พิบัติหรือเมื่อภัยพิบัติมาถึงแล้ว จะช่วยเหลืออย่างไร
หลังประสบภัยพิบัติก็จะทำในเรื่องของการเยียวยาว่าจะ
เยียวยาอย่างไร ส่วนของผมทำในส่วนที่เป็นระหว่าง
ประสบเหตุภัยพิบัติ ก็คือจะช่วยในเรื่องเมื่อประสบเหตุ
แล้วว่าจะทำอย่างไร เพราะฉะนัน้ สิง่ หนึง่ ทีต่ อ้ งนึกถึงเมือ่
ประสบเหตุก็คือการร้องขอความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย
ก็อาจจะมีความเดือดร้อน เช่น ขาดอาหาร ขาดน้ำ ไม่มยี า
ยาทีใ่ ช้ประจำหมด แต่นำ้ ท่วม 2 เมตร แล้วจะต้องทำอย่างไร
เมือ่ ประสบเหตุ หากหลายท่านมีประสบการณ์ตรงนีก้ จ็ ะ
จำได้วา่ ทุกคนก็จะโทรเข้าไปที่ 191 แล้วบางครัง้ ก็ไม่มคี น
รับสาย
เพราะฉะนั้ น ก็ เ ลยคิ ด ว่ า เราจะต้ อ งมี ร ะบบ
สารสนเทศอะไรบางอย่างไหม ที่จะช่วยเหลือตรงนี้ได้
เนื่องจากผมอยู่ในสายงานสารสนเทศ การจัดลำดับของ
ความช่วยเหลือว่ารุนแรงหรือไม่รุนแรง การให้ความช่วย
เหลือกับผู้ประสบภัย เราจะสามารถช่วยเหลืออย่างไร
เพือ่ ให้เขาเข้าไปช่วย เพราะฉะนัน้ ในสถานการณ์การร้อง
ขอความช่วยเหลือ การจัดการทั่วไป เช่น โทรศัพท์วิทยุ
เครือ่ งแดง การจัดการข้อมูลทีร่ บั มาจากโทรศัพท์ หรืออีก
หลายๆ แหล่ง เราก็เลยมาคิดว่าสามารถนำเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่เรามีอยู่ไปช่วยเหลือตรงนี้ได้อย่างไร เดี๋ยวจะ

ให้ดูตัวอย่างของระบบคือ จะมีฝั่งคนที่ร้องขอความช่วย
เหลือ เนื่องจากประสบการณ์น้อย ตอนคิดก็เลยคิดว่า
ทำผ่าน Application ไหม เพราะเราก็ทำงานทางสายนี้
ก็เลยทำ Application บนโทรศัพท์มือถือ พอได้นำเสนอ
ไปหลายครั้งก็จะมีกรรมการ ผู้เข้าฟัง ก็จะบอกว่าที่จริง
จะมีศูนย์ประสานงานทางโทรศัพท์ ก็ได้เปิดช่องทางใหม่
ก็เรียกได้ว่า เป็นระบบจัดการข้อมูลกลางสามารถรับได้
ทั้งฝั่งที่เป็น Application และโทรศัพท์ ก็คีย์ข้อมูลเข้า
ไประบบก็จะสามารถจัดลำดับให้หมด เพราะฉะนัน้ ตอนนี้
ก็มีสองช่องทาง ตอนนี้ก็มี Application ใหม่ขึ้นมา ซึ่ง
ตัวต้นแบบก็คอื Application ตัวเก่า วิธกี ารใช้กค็ อื ใส่ชอื่
เบอร์โทรศัพท์ลงไป และระบุความต้องการ แล้วกดส่ง
ก็จะสามารถบอกตำแหน่งที่ท่านอยู่ ถ้าเป็นโทรศัพท์
Smart Phone จะมี GPS ก็จะส่งตำแหน่งของท่านมายัง
Map ของผมโดยอัตโนมัติว่าท่านอยู่ตำแหน่งไหน และ
ท่านต้องการอะไร นั่นคือหลักพื้นฐาน หมุดเดิมคือ จะมี
หมุดที่ปักอยู่ทั้งที่เกิดจากการส่งผ่าน Application และ
ปักเองโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานกรณีมีภัยพิบัติ
นั่นคือส่วนที่เพิ่มขึ้นมา ทุกท่านจะเห็นว่ามีหมุดอยู่สามสี
คือ สีแดง สีเหลือง สีเขียว ความหมายของสามหมุดนีก้ ค็ อื
สีแดง หมายถึงมีคนร้องขอความช่วยเหลือเข้ามาใหม่ และ
ยังไม่มีใครเข้าไปจัดการให้ความช่วยเหลือ เมื่อเจ้าหน้าที่
ที่ศูนย์ประสานงาน Click เข้าไปดู แล้วก็จะติดต่อหน่วย
งานให้ เมื่ อ ติ ด ต่ อ แล้ ว สถานะของหมุ ด จากสี แ ดงจะ
เปลี่ยนเป็นสีเหลือง ซึ่งหมายถึงให้ความช่วยเหลือแล้ว
พอให้ความช่วยเหลือแล้ว หลังจากนัน้ ก็จะแล้วแต่นโยบาย
ของศูนย์ประสานงาน เช่น หลังจากนั้น 1 ชั่วโมงลองโทร
กลับไปถามเขาดูว่ามีการเข้าไปช่วยเหลือหรือยัง ถ้ามี

     “การจัดลำดับของความช่วยเหลือว่ารุนแรงหรือไม่รน
ุ แรง การให้ความ
ช่วยเหลือกับผู้ประสบภัย เราจะสามารถช่วยเหลืออย่างไร เพื่อให้เขา
เข้าไปช่วย ...
... ตอนนี้ก็มี Application ใหม่ขึ้นมา ซึ่งตัวต้นแบบก็คือ Application ตัวเก่า วิธกี ารใช้กค็ อื ใส่ชอื่ เบอร์โทรศัพท์ลงไป และระบุความต้องการ
แล้วกดส่ง ก็จะสามารถบอกตำแหน่งที่ท่านอยู่ ถ้าเป็นโทรศัพท์ Smart
Phone จะมี GPS ก็จะส่งตำแหน่งของท่านมายัง Map ของผมโดยอัตโนมัติ
ว่าท่านอยู่ตำแหน่งไหน และท่านต้องการอะไร นั่นคือหลักพื้นฐาน”
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การเข้าไปช่วยเหลือแล้วหมุดจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว และ
หมุดสีเขียวสามารถตั้งเวลาได้ เช่น 30 นาทีให้หายไปก็
จะได้ไม่รกในแผนที่
สิง่ หนึง่ ทีเ่ ราทำแล้วคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กค็ อื
ตัวรายงานสรุปแต่ละวันว่า ถ้าแต่ละวันเราได้ช่วยเหลือ
ไปเท่าไหร่ ตอนนีร้ ปู แบบใหม่ เดิมเป็นหมุดทีป่ กั ทีไ่ ด้พดู ไป
ทีนกี้ อ็ ยากจะให้ผปู้ ระสบภัยระบุวา่ มีความรุนแรงเร่งด่วน
หรือมีความเดือดร้อนมากแค่ไหน ซึ่งถ้าเราตั้งสมมติฐาน
ว่าผู้ประสบภัยเองบอกว่าเดือดร้อนมากขนาดจะใหญ่ นี่
คือสิ่งที่กำลังทดลองว่าพอจะเป็นไปได้ไหม ถ้าร้องขอ
ความช่วยเหลือมาโดยไม่บอกความรุนแรง บอกเพียงแค่
ว่าขาดน้ำ หมุดก็จะเป็นขนาดพอดีๆ ตอนนีก้ ก็ ำลังทดลอง
และคิดว่าคงจะใช้ได้ แต่ตอนนี้มีปัญหาเช่น หากแจ้งมา
ในจุดเดียวกัน ก็จะมีการซ้อนทับกัน ก็ต้องแก้ปัญหา
ในส่วนนี้ และอีกอย่างหนึ่งที่กำลังทำในตอนนี้ก็คือการ
จัด Zoning ว่าเขตไหนเป็นอย่างไร นี่คือคร่าวๆ แต่จะ
สามารถตั้ ง ค่ า อื่ น ๆ ได้ หมุ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ส่ ง ตรงมายั ง
โทรศัพท์มอื ถือ คำถามทีเ่ กิดขึน้ บ่อยๆ เช่น ถ้าน้ำท่วมแล้ว
จะเอาโทรศัพท์มือถือที่ไหน ก็ถ้าเทียบกับครั้งล่าสุดที่
หาดใหญ่น้ำท่วม โทรศัพท์สามารถใช้ได้ แต่เราออกจาก
บ้านไม่ได้ นอกจากนี้ Application นี้สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้กับภัยพิบัติประเภทอื่นได้ หากใครมีข้อสงสัย
ก็สามารถสอบถามได้ทางอีเมล์ผม มีคำถามไหมครับ
อยากได้คำถามที่เป็นไอเดียใหม่ๆ จะได้เอามาปรับงาน
ชิ้นนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผศ.เถกิง :
ในการทำงานจะต้องมีการประสานงานต่างๆ ใน
พื้นที่ ระบบเองมีความสามารถที่จะให้หน่วยงานต่างๆ
เข้ามา Log In เช่น ถ้าเราประสานงานกับเทศบาล เราก็จะ
ให้ Log In กับเทศบาล เทศบาลก็จะสามารถเข้าไปดู
ข้อมูลเชิงลึกได้วา่ ตอนนีเ้ ซตค่าไว้อย่างไร แต่ตอ้ งเริม่ จาก
การคุยกันก่อนว่าจะทำอย่างไร
พิธีกร :
หากไม่ มี ค ำถามแล้ ว ก็ ข อขอบคุ ณ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์เถกิง วงศ์ศิริโชติ อีกครั้งค่ะ ลำดับต่อไป
จะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัย ขอกราบเรียนเชิญรอง
ศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะ

รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ :
สวัสดีครับ สิ่งที่ผมจะนำเสนอวันนี้คือ เรื่องของ
เทคโนโลยีทเี่ กีย่ วกับอุทกภัย นัน่ คือเทคโนโลยีประเมินการ
เกิดน้ำท่วม ก็จะเล่าให้ฟงั ว่า เราจะประเมินการเกิดน้ำท่วม
ได้อย่างไร มีเทคโนโลยีอะไรทีเ่ กีย่ วข้องบ้าง มีทงั้ หมดกีส่ ว่ น
แล้วแต่ละส่วนมีเทคโนโลยีอะไร
ภาพรวมของการเกิดน้ำท่วมในโลกนี้ จะเห็นว่า
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1950 จนมาถึงปี 2000 น้ำท่วมมีจำนวนครั้ง
ที่มากขึ้น ไม่ได้แปลว่าปี 1950 ฝนตกน้อย แต่แปลว่ามี
คนไปใช้พื้นที่มากขึ้น มีการขยายเขตเมืองมากยิ่งขึ้น ทำ
ให้เกิดจำนวนครั้งของน้ำท่วมมากขึ้น เหตุการณ์สำคัญ
คำถาม :
ของงการเกิดน้ำท่วมในประเทศไทยก็จะชัดเจนทีก่ รุงเทพ
จากระบบของอาจารย์ทำงานเกี่ยวข้องกับผู้ที่เข้า มหานคร เราจะเห็นว่าน้ำท่วมเกิดในภูมปิ ระเทศ ทุกภาค
ไปช่วยเหลือ ระบบนี้มีความพร้อมที่จะทำงานไหมคะ
ทัง้ เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ ก็เกิดขึน้ ได้ ทีก่ ล่าวมาเป็นจังหวัด
องค์ความรู้จาก
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ที่ มี ภู เขา สามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ ด้ ว ยเหรอ ทำไมล่ ะ ครั บ
กรุงเทพมหานครเป็นพืน้ ทีร่ าบลุม่ ก็เกิดน้ำท่วม หาดใหญ่
เป็นพื้นที่ติดทะเลสาบก็เกิดน้ำท่วม เดี๋ยวจะมาคุยกัน
และนี่ก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้น หน่วยของความเสีย
หายที่เกิดขึ้นมูลค่าตั้งแต่ 20,000-140,000 ล้านบาท ใน
อดีตทีผ่ า่ นมาของประเทศไทยจะอยูท่ หี่ ลัก 1,000-2,000
ล้านบาท ที่หนักๆ ก็มีปี พ.ศ. 2543 ที่อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ความเสียหายประมาณ 10,000 ล้านบาท
และอีก 10 ปีต่อมา ปี พ.ศ. 2553 ที่อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลาเช่นกัน มีความเสียหายเพิม่ ขึน้ เป็น 16,000
ล้านบาท ปี พ.ศ. 2554 ทีก่ รุงเทพมหานคร และภาคกลาง
ทั้งหมด ความเสียหายประมาณ 140,000 ล้านบาท
สาเหตุการเกิดน้ำท่วมในประเทศไทย คือพื้นที่ที่
น้ำท่วมอยูบ่ นทีร่ าบลุม่ น้ำท่วมถึง ทีร่ าบลุม่ ปากแม่นำ้ หรือ
ทีร่ าบลุม่ ชายฝัง่ ทะเล คนหาดใหญ่คงคุน้ เคยกันดีกค็ อื ลุม่
น้ำคลองอูต่ ะเภา ปัจจัยทีส่ องก็คอื ฝนต้องตกหนักมากพอ
ปัจจัยทีส่ ามก็คอื พายุ ลมมรสุม ซึง่ แต่ละพืน้ ทีข่ องประเทศ
จะมีลมมรสุมหรือพายุไม่พร้อมกัน เช่น พายุจะเข้าภาค
เหนือช่วงเดือนสิงหาคม แต่จะเข้ามาภาคใต้ในเดือน
พฤศจิกายนถึงธันวาคม และพายุไม่ได้เข้าทุกปี แต่ที่มา
ทุกปีคือ ลมมรสุม ซึ่งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะ
เข้ามาในช่วงพฤศจิกายน-มกราคม ส่วนลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้จะเข้ามาในช่วงพฤษภาคม-กรกฎาคม แล้วจะทำ
ให้เกิดฝนตกหนัก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมตามมา อีกอย่าง
หนึ่งคือถ้าพื้นที่ที่เอื้อติดกับทะเล การที่น้ำทะเลขึ้นสูงก็
จะทำให้เกิดการระบายน้ำช้า ก็ส่งผลให้น้ำท่วมเช่นกัน
จากทีไ่ ด้เล่าไป ภาพรวมของการเกิดน้ำท่วมมีกลไก
คือ ถ้ามีพายุเข้ามา ฝนจะตกหนักอาจจะเกิดน้ำท่วม ถ้า
เรารู้ก่อนว่าพายุจะมาเราก็จะสามารถประเมินได้ว่าน้ำ
จะท่วมหรือไม่ท่วม ถ้าเป็นลมมรสุมและมีฝนตกหนัก
ตามภูเขาต่างๆ ถ้าเรารู้ก่อนหรือสามารถคำนวณได้ก่อน
เราก็จะรูว้ า่ น้ำจะมาขนาดไหน เมือ่ ฝนตกลงมาน้ำก็จะไหล
ลงสู่ในแม่น้ำลำคลอง ถ้าเรารู้ว่าฝนตกลงมาก็จะสามารถ
ประเมินได้ว่าน้ำในแม่น้ำจะมากน้อยแค่ไหน แล้วน้ำใน
คลองเมื่อไหลผ่านเมือง ถ้าน้ำมากพอก็จะล้นตลิ่ง และ
เข้าท่วมในเมือง นี่คือระหว่างทาง แล้วพอไปถึงทะเล ถ้า
น้ำมีมากและเกิดน้ำทะเลหนุนเข้ามาก็จะท่วมในเมืองอีก
เช่นกัน นี่ก็คือกระบวนการทั้งหมด ถ้าเรารู้กระบวนการ
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ดังกล่าวเราก็จะสามารถประเมินได้ว่าน้ำจะท่วมไหม
ท่วมกี่วัน หรือท่วมลึกแค่ไหน จากข้อมูลกลไกทั้งหมด
ตอนนี้เรามีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่ใช้ในการคาดการณ์
หรือประเมินเหตุการณ์พวกนี้ เทคโนโลยีที่เรามีอยู่ เช่น
เกี่ ย วกั บ ฝนเราสามารถพยากรณ์ พ ายุ ตรวจวั ด ฝน
มีแบบจำลอง QPF หรือมาตรวัดน้ำฝน เมื่อมีฝนตกลงมา
เราก็จะประเมินปริมาณน้ำได้ เราสามารถตรวจวัดระดับ
น้ำในแม่น้ำลำคลองได้ สามารถตรวจวัดว่าน้ำไหลเร็วแค่
ไหนได้ ตรวจวัดปริมาตรของน้ำได้ ปัจจุบันเรามีแบบ
จำลองเชิงตัวเลขที่สามารถเอาข้อมูลที่ ทั้งที่คำนวณได้
ประเมินได้ พยากรณ์ได้ ใส่เข้าไปในแบบจำลอง แล้วให้
แบบจำลองคำนวณให้เราว่าน้ำจะท่วมไหม ถ้าท่วมจะท่วม
แค่ไหน เดี๋ยวผมจะนำเสนอให้เห็นว่าแบบจำลองที่มีใน
หาดใหญ่เป็นอย่างไร แล้วสามารถแสดงผลได้เลยว่าน้ำ
ขึ้นลงเท่าไหร่ ในเวลานานแค่ไหน แล้วนำมานำเสนอใน
รูปแบบสุดท้ายก็คือ แผนที่น้ำท่วม
เทคโนโลยีแรกก็คือการพยากรณ์ฝนที่เราเรียกว่า
Quantitative Precipitation Forecasts (QPF) การ
ประเมินหรือการจำลองปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า จากข้อมูล
ตรวจวัดทั้งหลายที่โลกนี้มี ไม่ว่าจะเป็นดาวเทียม เรดาห์
หรือข้อมูลตรวจวัดความกดอากาศ อุณหภูมิ ทั้งหมดนี้
สามารถรวบรวมมาในแบบจำนวนเชิงตัวเลข ซึ่งก็จะมี
สมการทางคณิตศาสตร์ในนี้มากมาย สุดท้ายจะสามารถ
แสดงผลออกมาได้วา่ ในอีก 12 ชัว่ โมงข้างหน้าว่าปริมาณ
น้ำฝนในแต่ละพื้นที่บนโลกนี้มีปริมาณเท่าไหร่ แต่ในเชิง
ละเอียดถ้าจะเอาเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ ข้อมูลตามเว็บ
ไซด์อาจจะไม่ละเอียดพอ เราจะต้องเอาข้อมูลมาดำเนิน
การเอง
เทคโนโลยีทสี่ อง คือ การประเมินค่าฝนทีต่ กลงมา
แล้ว เรียกว่า Quantitative Precipitation Estimation
(QPE) ทำได้ 3 วิธี วิธีแรกก็คือ เอาภาพจากจอเรดาห์มา
ข้อมูลที่เรดาห์ตรวจพบก็คือ เมฆที่เป็นน้ำฝน วิธีที่สอง
ก็คือแบบจำลอง ผลที่ได้ก็คือจะทราบถึงปริมาณน้ำฝนที่
เห็นในพื้นที่ วิธีที่สามคือ การใช้มาตรวัดน้ำฝน ซึ่งจะมี
ลักษณะเป็นกระบอก ในกระบอกจะมีคานกระดก เมื่อ
กระดกไปกี่ครั้งก็จะบอกได้ว่าปริมาณน้ำฝนกี่มิลลิลิตร
ถ้าเรามีกระบอกวัดถี่ ก็จะสามารถนำมาทำเป็นแผนที่ที่
จะบอกว่าปริมาณน้ำฝนในพื้นที่เป็นอย่างไร

“ถ้าเรารู้กระบวนการดังกล่าว เราก็จะสามารถประเมินได้ว่าน้ำจะ
ท่วมไหม ท่วมกี่วันหรือท่วมลึกแค่ไหน จากข้อมูลกลไกทั้งหมด ตอนนี้
เรามีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่ใช้ในการคาดการณ์หรือประเมินเหตุการณ์
พวกนี้ เทคโนโลยีทเี่ รามีอยู่ เช่น เกีย่ วกับฝน เราสามารถพยากรณ์พายุ
ตรวจวัดฝน มีแบบจำลอง QPF หรือมาตรวัดน้ำฝน เมือ่ มีฝนตกลงมา
เราก็จะประเมินปริมาณน้ำได้ เราสามารถตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำ
ลำคลองได้ สามารถตรวจวัดว่าน้ำไหลเร็วแค่ไหนได้ ตรวจวัดปริมาตร
ของน้ำได้ ปัจจุบันเรามีแบบจำลองเชิงตัวเลขที่สามารถเอาข้อมูลที่
ทั้งที่คำนวณได้ ประเมินได้ พยากรณ์ได้ ใส่เข้าไปในแบบจำลอง แล้วให้
แบบจำลองคำนวณให้เราว่าน้ำจะท่วมไหม ถ้าท่วมจะท่วมแค่ไหน”
เทคโนโลยีทสี่ าม คือ การตรวจวัดน้ำในลำน้ำว่าขึน้
สูงแค่ไหน จะมีหลายวิธี ตั้งแต่ลูกลอยไปจนถึง Ultra
Sonic Senser ก็คือยิงแสงลงไปแล้วมีการสะท้อนกลับ
แล้วนำมาตรวจวัด ซึง่ ในแต่ละวันเราจะมีการตรวจหลาย
ครั้ง จะทำให้รู้ว่าน้ำขึ้นน้ำลงอย่างไร
เทคโนโลยีที่สี่ คือ การตรวจวัดอัตราการไหลของ
น้ำ ว่ามีมวลน้ำที่ไหลผ่านไปเท่าไหร่ อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมี
หลายวิธี วิธหี นึง่ ทีเ่ ราเลือกใช้ก็ คือ River Ray จะมีลกั ษณะ
คล้ายๆ กับเรือ วิธีการใช้ก็คือ หย่อนลงไปในคลอง แล้ว
ลากขวางลำน้ำ ผลก็จะออกมาว่าน้ำลึกแค่ไหน ความเร็ว
ของการไหล ทำให้สามารถประเมินอัตราการไหลได้
จากข้อมูลของเทคโนโลยีทงั้ หมดทีไ่ ด้พดู ถึง ถ้านำ
ข้อมูลทั้งหมดมาใส่ในแบบจำลองน้ำท่วม เราจะสามารถ
คำนวณว่าน้ำจะท่วมหรือไม่ท่วม แล้วถ้าท่วมลึกแค่ไหน
แบบจำลองที่ว่าจะจำลองสภาพภูมิประเทศจริงๆ ซึ่งเรา
จะจำลองจากของจริงเข้าไปในแบบจำลองเชิงตัวเลข
แล้วทุก 100-200 เมตร จะมีหน้าตัดกรองใส่เข้าไป
เมื่อน้ำไหลมาจากหน้าตัดกรองที่ 1 ไปหน้าตัดกรองที่ 2
เราจะรู้ว่าน้ำจะขึ้นแค่ไหน จากข้อมูลน้ำในคลองที่ขึ้น
หรือลง เราก็เอาคลองนี้ไปใส่ในภูมิประเทศ หากตรงไหน
น้ำล้นตลิง่ ก็จะไหลเข้าท่วม สุดท้ายก็จะได้ตามรูปนีค้ รับคือ
แบบจำลองน้ำท่วมหาดใหญ่ปี พ.ศ. 2553 นี้คือภาพรวม
ที่ผมเตรียมมาในวันนี้ครับ ขอบคุณครับ ไม่ทราบว่า
มีคำถามไหมครับ

คำถาม :
อาจารย์พูดถึงแบบจำลองน้ำท่วม แล้วได้คิดแบบ
จำลองที่ ป้ อ งกั น น้ ำ ท่ ว มไหมคะ หมายถึ ง ว่ า ใช้ ข้ อ มู ล
ทั้งหมดมาหาระบบป้องกันเกี่ยวกับการระบายน้ำ ไม่
ทราบว่าตรงนี้มีรึยังคะ
รศ.ดร.ธนิต :
สามารถทำได้ครับ อันดับแรกต้องบอกก่อนว่า
ถ้าจะทำให้หาดใหญ่น้ำไม่ท่วม ทำไม่ได้ครับ เพราะเป็น
พืน้ ทีร่ าบลุม่ น้ำท่วมถึง เราสามารถทำได้เพียงบรรเทาคือ
มีอยู่ 2 วิธีหลักๆ วิธีแรกใช้โครงสร้างสามารถทำได้หากมี
เงินทุน เช่น การขุดคลองเพิ่ม การสร้างเขื่อนดักน้ำ หรือ
Water Way Motor Way เป็นการขุดคลองคู่กับ Motor
Way ก็จะสามารถตัดพื้นที่รับน้ำได้ 1 ใน 3 ก็คือน้ำที่จะ
เข้าหาดใหญ่จาก 100 ก็จะเหลือ 60 วิธีที่สองแบบไม่ใช้
โครงสร้างคือ รับสภาพได้ว่าต้องน้ำท่วมแน่ เพียงแต่ทำ
อย่างไรให้เกิดการสูญเสียน้อย เช่น ระบบเตือนภัย
คำถาม :
สืบเนื่องจากคำถามข้อแรก ตอนนี้ก็ทราบว่า
อาจารย์ได้ทำงานร่วมกับหลายหน่วยงาน โดยทีเ่ อาผลจาก
การพยากรณ์ว่าน้ำจะท่วมหรือไม่ท่วมไปให้แต่ละหน่วย
งาน เพื่อที่จะได้แจ้งเตือนประชาชน แล้วในเรื่องของ
โครงสร้าง ที่เข้าใจก็คือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ชลประทาน เขาได้ดูจากโมเดลที่อาจารย์นำเสนอไหม
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ครับ หรือว่าถ้าฝนตกแบบนี้แล้วน้ำจะท่วมไปทางไหน
หรือว่าจะวางแผนการระบายน้ำ ขยายคลองยังไงบ้างจาก
ข้อมูลของอาจารย์ และมีการทำงานร่วมกันมากน้อยแค่
ไหนในส่วนนี้ครับ
รศ.ดร.ธนิต :
เราก็ ไ ด้ ท ำงานกั บ หลายภาคส่ ว นนะครั บ ทั้ ง
ชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และเทศบาล รวมถึงกรม
อุตุนิยมวิทยาด้วย ก็ได้คุยกันครับเรื่องของผลจากแบบ
จำลองว่าลักษณะของน้ำทีไ่ หลมาเป็นอย่างไร รวมถึงการ
ขยายคลอง การจะสร้ า งคลองเส้ น ใหม่ ก็ ไ ด้ คุ ย กั น
และพยายามช่วยกันผลักดัน แต่เข้าใจว่ามีปัญหาในเรื่อง
ของงบประมาณด้วย ในเรื่องของการเวณคืนที่ดิน เพื่อใช้
ในการสร้างคลองเส้นใหม่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยาก
คำถาม :
อยากถามว่าเรือ่ งของระบบเตือนภัยมีอยูจ่ ริงหรือ
ไม่ ที่ผ่านมาเคยได้ใช้หรือไม่ รวมถึงกระบวนการอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัยด้วย
รศ.ดร.ธนิต :
มี ค รั บ เพราะหาดใหญ่ ไ ด้ ผ่ า นเรื่ อ งน้ ำ ท่ ว มมา
หลายครัง้ ทำให้มปี ระสบการณ์ หลายภาคส่วนจึงพยายาม
ที่จะช่วยกัน ในเรื่องของการเตือนภัย เรามีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน และจะมีหน่วยงานตรง โดย
จะมีกรรมการหนึ่งชุดที่จะมาดูว่าน้ำจะท่วมไหม จะต้อง
อพยพหรือยัง และเราก็มีการใช้แบบจำลองเหล่านี้ร่วม
กัน แล้วนำไปประเมินสถานการณ์ และนำไปบอกถึงการ
เตือนภัย ในส่วนของการอพยพก็มีหลายภาคส่วนที่ช่วย
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กัน เช่น ไฟฟ้า ประปา โรงพยาบาล ตำรวจ ก็จะมี
การประชุมกันว่าจะมีการวางแผนอย่างไร เพื่อบริการ
ประชาชน ในภาคธุรกิจท่องเที่ยวก็มีการวางแผนช่วย
เหลือการท่องเที่ยวว่าถ้าน้ำมานักท่องเที่ยวจะเอาข้อมูล
จากไหน จะใช้เส้นทางใดก็จะมีข้อมูลตรงนี้
พิธีกร :
ขอขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิ ต
เฉลิมยานนท์ เป็นอย่างสูงค่ะ วิทยากรท่านต่อไปก็คือ
ดร.สมพร ช่วยอารีย์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ต ตานี ค่ ะ
ขอเรียนเชิญค่ะ
ดร.สมพร ช่วยอารีย์ :
สวัสดีครับ ในวันนี้ในส่วนของผมก็จะเกี่ยวกับ
การรายงานสภาพอากาศ และงานทีไ่ ด้ทำไปแล้วว่าได้ทำ
อะไรไปบ้าง ตัง้ แต่เริม่ ต้นจนถึงปัจจุบนั ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2553
ก็เกิดพายุดีเปรสชั่น ความเร็ว 55 ก.ม./ช.ม. ผมเองก็ได้
ทำวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ ได้มาสนใจเกี่ยวกับแบบ
จำลองคลื่นลมในอ่าวไทยและอันดามัน หลังจากนั้นก็ได้
เกิดภัยพิบตั สิ นึ ามิขนึ้ ผมจึงได้จำลองโมเดลการเคลือ่ นตัว
ของสึนามิ อยากจะทราบว่าในการเคลื่อนที่มาถึงฝั่งใช้
เวลากีน่ าที แล้วเรามีเวลาในการหนีภยั เท่าไหร่ และได้ทำ
เรือ่ งของพายุ เรือ่ งของระบบรายงานเมฆสามมิติ ลักษณะ
งานที่ทำนอกจากด้านนี้แล้ว ก็จะมีด้านการเกษตรคือ
เรือ่ งของการเจริญเติบโตของต้นไม้ทปี่ ลูกในพืน้ ที่ ซึง่ ตอน
นีน้ ำมาประยุกต์ใช้ในเรือ่ งของภัยพิบตั ิ เช่น พืน้ ทีป่ ลูกยาง
พาราไปรุกล้ำพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดดินโคลนถล่ม และ
ในขณะนี้โครงการนี้ก็ได้รับงบประมาณจาก สกว. และ

      “องค์ความรู้ที่เรามีสามารถช่วยได้ แต่คิดว่ายังไม่ทั่วถึง สุดท้ายก็
ได้เห็นภาพที่สะท้อนใจว่า ให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้ว องค์ความรู้ควร
จะลงไปถึงชุมชน เราก็เลยลงพืน
้ ที่ สร้างเว็บไซด์ขน
ึ้ ใน พ.ศ.2554 ซึง่ ใน
เว็บไซด์ก็จะมีข้อมูลความสูงของคลื่นในแต่ละวันว่าเป็นอย่างไร นี่ก็คือ
โปรแกรมที่ผมทำ ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ใช้อยู่ และอีกอย่างหนึ่งคือ
ผมไม่ได้ต้องการที่จะเอาข้อมูลไปบอกชาวบ้านอย่างเดียว แต่ผมอยาก
จะให้ชาวบ้านได้มาเรียนรู้ เพื่อที่วันหนึ่ง หากมีปัญหาเกิดขึ้น ชาวบ้าน
จะสามารถช่วยเหลือตนเองได้ วิเคราะห์เองได้ จึงได้สร้างอีกระบบหนึง่ คือ
ระบบที่ต้องดูด้วยตนเอง”
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้ทดลองทำระบบ
สารสนเทศขึ้นมา ทำให้เห็นข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้น จะมี
วิจัยเรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง พายุ สึนามิ น้ำท่วม โดยจะ
มีนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอกมาร่วมกันทำงาน
องค์ความรู้ที่เรามี ก็ได้มาจากทำงานกับกรมอุตุนิยมวิทยา และศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลมาก่อน องค์ความรู้ที่
เรามีสามารถช่วยได้ แต่คดิ ว่ายังไม่ทวั่ ถึง สุดท้ายก็ได้เห็น
ภาพทีส่ ะท้อนใจว่าให้เป็นแบบนีต้ อ่ ไปไม่ได้แล้ว องค์ความ
รูค้ วรจะลงไปถึงชุมชน เราก็เลยลงพืน้ ที่ สร้างเว็บไซด์ขนึ้ ใน
พ.ศ.2554 ซึ่งในเว็บไซด์ก็จะมีข้อมูลความสูงของคลื่น
ในแต่ละวันว่าเป็นอย่างไร นีก่ ค็ อื โปรแกรมทีผ่ มทำ ซึง่ กรม
อุตุนิยมวิทยาก็ใช้อยู่ และอีกอย่างหนึ่งคือ ผมไม่ได้ต้อง
การทีจ่ ะเอาข้อมูลไปบอกชาวบ้านอย่างเดียว แต่ผมอยาก
จะให้ชาวบ้านได้มาเรียนรู้ เพือ่ ทีว่ นั หนึง่ หากมีปญ
ั หาเกิด
ขึน้ ชาวบ้านจะสามารถช่วยเหลือตนเองได้ วิเคราะห์เองได้
จึงได้สร้างอีกระบบหนึ่งคือ ระบบที่ต้องดูด้วยตนเอง
ปัญหาของผมก็คอื เราจะรูไ้ ด้อย่างไรว่าตอนนีเ้ กิด
อะไรขึ้นบ้าง เช่น อยากจะรู้ว่าตอนนี้มีพายุไหมก็ต้องไป
ที่กรมอุตุนิยมวิทยา ถ้าอยากจะรู้ว่าตอนนี้มีน้ำท่วมที่
ไหนบ้าง หรือว่าน้ำที่ไหนไหลอย่างไร มีระดับน้ำเท่าไหร่
ก็จะต้องไปอีกกรม หรืออีกกระทรวงหนึ่ง ซึ่งจะต้องดูใน
เว็บไซด์ไม่ต่ำกว่า 2 เว็บไซด์ ตรงนี้ก็จะเป็นปัญหา แล้ว
จะเป็นไปได้ไหมที่จะรวมแหล่งข้อมูลทั้งหมดไว้ด้วยกัน
เพือ่ จะได้เห็นภาพรวมทัง้ หมดว่ามันเป็นอย่างไร ซึง่ ตอนนี้
ก็ได้ทำขึ้นแล้ว ถ้าจะดูว่าตอนนี้มีพายุไหมก็สามารถเข้า
ไปทีแ่ ผนทีอ่ ากาศของกรมอุตนุ ยิ มวิทยา แล้วก็จะมีขอ้ มูล

ขึ้นมา แล้วถ้าซูมเข้าไปก็จะมีเส้นความกดอากาศอยู่
หากค่าสูงก็หมายถึง ความกดอากาศสูงทำให้อากาศจมตัว
ถ้าค่าต่ำก็หมายถึง ความกดอากาศต่ำทำให้อากาศลอยตัว
โดยแต่ละปีเราก็จะจัดอบรมให้กับชาวบ้าน ได้ทำมาแล้ว
ประมาณ 3-4 ปี เมื่อชาวบ้านเห็นข้อมูลในเว็บไซด์ก็จะ
สามารถอ่านข้อมูลได้ด้วยตนเอง ข้อมูลทั้งหมดจะนำมา
รวมกันในเว็บไซด์นี้ ก็จะไปช่วยในการลดปัญหาข่าวลือ
ได้ เช่น ข่าวลือบอกว่าจะมีแผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตรา
คนก็ตกใจ สมมติว่าเราตั้งคำถามว่าวันนี้จะไปเที่ยวเกาะ
สมุยได้ไหม เราก็จะสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ แต่ต้องดู
ข้อมูลต่อเนื่อง เพราะอากาศมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
ส่วนการดูเกีย่ วกับลม เมือ่ ไปแนะนำชาวบ้านก็จะ
มีในเรื่องการดูทิศทางลมโดยใช้ลูกศร หากลูกศรไปทาง
ด้านไหนลมก็จะไปทางด้านนั้น ในเรื่องของสี ถ้าเป็น
สีน้ำเงินจะหมายถึง ความเร็วต่ำ สีเขียวก็คือ สูงขึ้นมา
ระดับหนึ่ง สีเหลืองก็สูงขึ้นมาระดับหนึ่ง แต่ถ้ามีสีแดง
จะหมายถึง ลมแรงมาก หากลมแรงพัดลงสู่คลื่นคลื่นก็
จะแรงด้วย แต่ถ้าลมเบาคลื่นก็จะเบาด้วย ก็จะมีความ
เกี่ยวข้องกัน
การดูฝนโดยใช้เรดาห์ ชาวบ้านจะเรียนรูว้ า่ ถ้าฝน
ตกในทะเลน่ากลัวไหม ฝนตกบนภูเขาน่ากลัวไหม ซึ่ง
สามารถที่จะทราบได้ว่าตกที่บ้านใคร เพราะจะมีข้อมูล
เครือข่ายผู้ที่เข้าร่วมอบรม และต่อไปในอนาคตจะมีการ
สรุปข้อมูลรายวัน แล้วก็จะมีเรื่องของสถานีตรวจอากาศ
อัตโนมัติจากกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ทดลองทำไว้บริเวณ
ชายฝั่งทะเล เมื่อ click เข้าไปก็จะมีภาพขึ้นมาว่าอากาศ
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ตอนนั้นเป็นอย่างไร ถ้าเป็นไปได้ในอนาคตก็จะมีการ
กระจาย Server นี้ไปทุกมหาวิทยาลัยเลย เพื่อที่จะให้
แต่ละพื้นที่ได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง
ในส่วนของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้นำร่อง
สถานีตรวจอากาศไปแล้วทัง้ หมด 7 สถานี ซึง่ จะตรวจวัด
ทุกอย่างเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา ในส่วนของ อ.จะนะ
อ.นาทวี โมเดลตอนนีก้ ไ็ ด้มกี ารพัฒนาอยู่ ซึง่ ตอนนีโ้ มเดล
นี้สามารถที่จะดูได้ว่าฝนตกที่บ้านใครบ้าง แล้วจะมีการ
เคลื่อนที่ไปทิศทางใด เพราะฉะนั้นใครที่จะตากผ้า ตาก
ปลาเค็มไว้กส็ ามารถทีจ่ ะดูได้ ทีนจี้ ะให้ดวู า่ การอินทิเกรด
ข้อมูลมีความสำคัญอย่างไร ก็ให้ใส่ขอบเขตพื้นที่ ตำบล
เส้นทาง ลงไปในเว็บไซด์ก็จะได้ข้อมูลขึ้นมาบนแผนที่
แล้วก็จะมีข้อมูลพื้นที่การใช้ที่ดินว่า ยางพารา นาข้าว
เป็นอย่างไร น้ำจะท่วมไหม ซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจ ถ้าเรา
ทราบว่าพื้นที่เสี่ยงอยู่ตรงไหน เช่น ความเสี่ยงในการเกิด
ดินโคลนถล่มในหน้าร้อนจะเป็นอย่างไร หากมีน้ำเอ่อล้น
มาก ก็จะมีโครงการปลักปลิงมาช่วยเหลือ คือเป็นโครง
การที่ต้องการเอาน้ำจาก อ.นาทวีกับ อ.จะนะออกลง
ทะเล ซึ่งจะมีการสร้างเส้นทางที่ตัดผ่านทางด่วนเพื่อให้
น้ำลงทะเลเร็วที่สุด ตอนนี้ก็กำลังมีการลอกคลองอยู่
แต่ปัญหาคือบ้านเราคลองจะลึก แล้วในภาวะที่น้ำน้อย
น้ำจะไหลออกมาก แล้วแนวคิดที่จะทำต่อก็คือจะทำ
อย่างไรให้ชาวบ้านสามารถอินทิเกรดข้อมูลรายวัน นำไป
ประมวลผล แล้วสามารถไปจัดการกับภัยพิบตั ไิ ด้ ขอบคุณ
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ครับ
พิธีกร :
ขอขอบคุณ ดร.สมพร ช่วยอารีย์ นะคะ สำหรับ
ท่านต่อไปทีจ่ ะมานำเสนอผลงานวิจยั ก็คอื อาจารย์ธชั ชัย
เอ้งฉ้วน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอกราบเรียนเชิญค่ะ
อาจารย์ธัชชัย เอ้งช้วน :
สวัสดีครับ โครงการของผมเป็นการพัฒนาระบบ
สื่ อ สารเพื่ อ การใช้ ง านในสภาวะน้ ำ ท่ ว ม ได้ รั บ การ
สนับสนุนการวิจัยจาก สกว. ภายใต้ ABC สกว. และทาง
ศูนย์ NGI ภายใต้การสนับสนุนของ Med Tech ก่อนอื่น
ขอย้ อ นกลั บ ไปถึ ง สถานการณ์ ก ารเกิ ด น้ ำ ท่ ว มที่ เ มื อ ง
หาดใหญ่ ซึง่ เมือ่ เกิดเหตุการณ์ทกุ ครัง้ สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ก็คอื
มีการตัดกระแสไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ พืน้ ทีท่ เี่ ป็นตัวเมือง ผลกระทบข้างเคียงเมือ่ มีการ
ตัดกระแสไฟฟ้าก็คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างที่ใช้งาน
ภายในบ้านก็จะไม่สามารถใช้งานได้ แต่สงิ่ ทีส่ ง่ ผลกระทบ
ชัดเจนก็คอื ระบบสือ่ สารต่างๆ โดยเฉพาะโทรศัพท์เคลือ่ น
ทีช่ าร์ตพลังงานจากระบบไฟฟ้า หลังจากทีม่ กี ารตัดกระแส
ไฟฟ้าก็อาจจะให้บริการได้ระยะหนึ่ง แต่เมื่อระบบไฟฟ้า
สำรองหมดก็จะไม่สามารถใช้งานได้ ส่วนโทรศัพท์บ้าน
ในปัจจุบันปริมาณการใช้งานลดลงนี่ก็เป็นสาเหตุของ

“ชุดสื่อสารจะประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ ส่วนแรกก็จะเป็นศูนย์
ประสานงาน ซึ่ ง ศู น ย์ ป ระสานงานนี้ ในเบื้ อ งต้ น ตั้ ง ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ แต่สามารถเคลือ่ นย้ายไปติดตัง้ ทีอ่ นื่ ได้ ศูนย์ประสานงาน
จะมีการติดตั้งระบบสื่อสารทั้งหมดที่จะไปประสานงานกับสถานที่ต่างๆ
แล้วก็จะมีการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่าน WiFi ไปยังพื้นที่
ที่มีจุดสูง อาจจะเป็นบนเขาคอหงส์หรืออาจจะเป็นอาคารสูงในบริเวณ
ตัวเมืองหาดใหญ่ เพื่อกระจายสัญญาณไปยังอุปกรณ์ในส่วนที่สาม
เพื่อใช้งานในพื้นที่ที่ประสบเหตุน้ำท่วม”
ปัญหา และประกอบกับปัจจุบันเราก็มีอุปกรณ์สื่อสารที่
ต้องการจะเชือ่ มต่อกับอินเทอร์เน็ต เพือ่ ใช้ในอัพเดทข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ จากตรงนี้ก็เลยมองว่าถ้าเราทำระบบสื่อ
สารที่ทำให้คนสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่าน
ทาง Smart Phone, Tablet, เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี
แบตเตอรี่เหลืออยู่ โดยผ่านทางเครือข่ายเฉพาะกิจที่ถูก
สร้างขึ้นมา ซึ่งเครือข่ายนี้จะใช้พลังงานจากระบบไฟฟ้า
สำรองก็คอื พลังงานแสงอาทิตย์ เพราะจากประสบการณ์
ที่ได้เจอมาก็คือ น้ำที่ท่วมในตัวเมืองหาดใหญ่ก็มักจะ
ท่วมในวันทีฝ่ นไม่ได้ตกแล้ว เพราะว่าเป็นน้ำทีไ่ หลมาจาก
ที่ อื่ น ก็ เ ลยคิ ด ว่ า ตรงนี้ น่ า จะใช้ ง านจากพลั ง งานแสง
อาทิตย์ ร่วมกับระบบแบตเตอรีส่ ำรองได้ ระบบทีไ่ ด้ทำมา
นอกจากจะใช้งานเพื่อการสื่อสารแล้ว ก็ยังออกแบบให้
สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วย เพราะฉะนั้นชุดสื่อสารที่เรา
พัฒนาขึ้นมาก็จะมีลักษณะคล้ายกับ WiFi Hotspot คือ
สามารถนำไปติดตั้งในสถานที่ต่างๆ และเคลื่อนย้ายได้
ตามความต้องการ
วัตถุประสงค์ที่ได้จัดทำโครงการขึ้นมา เพื่อที่จะ
ออกแบบระบบสือ่ สารเฉพาะกิจทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ มา เพือ่ ใช้งาน
ชั่วคราว โดยมีวัตถุประสงค์หลักก็คือ ชุดสื่อสารสามารถ
เคลือ่ นย้ายไปมาได้ ประโยชน์ทจี่ ะได้รบั ก็คอื จะได้เครือ่ ง
มือที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง แนวความคิดเบื้องต้น
ของการใช้งานระบบก็คือ ชุดสื่อสารจะประกอบด้วย 3
ส่วนหลักๆ ส่วนแรกก็จะเป็นศูนย์ประสานงาน ซึ่งศูนย์
ประสานงานนี้ ในเบื้องต้นตั้งที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แต่สามารถเคลื่อนย้ายไปติดตั้งที่อื่นได้ ศูนย์
ประสานงานจะมีการติดตั้งระบบสื่อสารทั้งหมดที่จะไป
ประสานงานกับสถานที่ต่างๆ แล้วก็จะมีการเชื่อมต่อ

สัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่าน WiFi ไปยังพื้นที่ที่มีจุดสูง อาจ
จะเป็นบนเขาคอหงส์ หรืออาจจะเป็นอาคารสูงในบริเวณ
ตัวเมืองหาดใหญ่ เพื่อกระจายสัญญาณไปยังอุปกรณ์
ในส่วนที่สาม เพื่อใช้งานในพื้นที่ที่ประสบเหตุน้ำท่วม
เราได้ออกแบบจัดการพลังงาน โดยรับพลังงานแสง
จาก Solar Cell แล้วก็มาชาร์จพลังงานให้กับแบตเตอรี่
รูปแบบของโมเดลจะคล้ายกับชุด Solar Cell ทั่วไป แต่
อุ ป กรณ์ ที่ เราได้ อ อกแบบมาจะค่ อ นข้ า งที่ จ ะมี ข นาด
กระทัดรัด สามารถพกพาได้สะดวก ความหมายของคำ
ว่าพกพาได้สะดวกในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าพกติดตัว
แต่หมายถึงต้องใช้คนถือสองคนแล้วนำไปไว้ในรถกระบะ
ลักษณะคล้ายกับกระเป๋าเดินทางน้ำหนักประมาณ 10
ก.ก. ในช่วงดำเนินการวิจยั ได้ไปขอใช้พนื้ ทีบ่ นอาคาร LRC
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความสูง 14 ชั้น ซึ่งเป็นที่
ตั้งของสำนักวิจัยและพัฒนา เพื่อทดสอบสัญญาณ โดย
เชื่อมสัญญาณจากตึก Robot ซึ่งเป็นสำนักงานของภาค
วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แล้วกระจายสัญญาณเข้าไป
ในตัวเมืองหาดใหญ่โดยใช้เสา สามารถส่งสัญญาณได้
ประมาณ 10-15 ก.ม. แต่จะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางการส่ง
สัญญาณ ชุดอุปกรณ์ทไี่ ด้ทำก็จะมีอปุ กรณ์โมบายทัง้ หมด
4 ชุด สามารถกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ได้ นี่ก็เป็นภาพ
รวมของการเชื่อมต่อทั้งหมดครับ จากเครือข่ายอินเทอร์
เน็ตก็จะเชือ่ มต่อไปยังศูนย์ประสานงานกลาง และกระจาย
ต่อไปยังชุดสื่อสารแบบเคลื่อนที่ได้ รายละเอียดของชุด
สื่อสารอุปกรณ์ก็จะมีแผง Solar Cell, Access Point,
Wireless Access Point, ตัวปล่อยสัญญาณที่ความถี่
2.4 GHz อุปกรณ์ทสี่ ถานีทวนสัญญาณก็จะมี Solar Cell,
ตัวรับสัญญาณ และตัว Repeat สัญญาณ สำหรับศูนย์
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ประสานงานก็จะมีตัวส่งสัญญาณแบบ Point To Point
และ Access Point เพื่อให้บริการสัญญาณในบริเวณ
พื้นที่ที่เป็นศูนย์ประสานงาน นอกจากนี้ก็ได้ออกแบบ
ระบบให้สามารถเชื่อมต่อกับ VoIP ซึ่งจะสามารถเชื่อม
ต่อกับระบบโทรศัพท์ได้ดว้ ย ก็จะเป็นส่วนหนึง่ ทีท่ ำกันใน
โครงการนี้
ผลการทดสอบภาคสนาม เราได้ มี ก ารบั น ทึ ก
สัญญาณของการชาร์จพลังงาน จะพบว่าในช่วงสภาวะ
ปกติ ระบบ Solar Cell ของเราสามารถชาร์จพลังงาน
และใช้งานได้อย่างเพียงพอ และจากการคำนวณก็พบว่า
สามารถจ่ายไฟต่อเนื่องให้กับอุปกรณ์ได้ประมาณ 3 วัน
แม้จะไม่มีแสงแดดเลย ซึ่งคิดว่าน่าจะเพียงพอกับการใช้
งานในช่วงทีเ่ กิดเหตุการณ์นำ้ ท่วม เราได้ทดสอบสัญญาณ
ในพื้ น ที่ ต่ า งๆ รอบตั ว เมื อ งหาดใหญ่ จ ากจุ ด กระจาย
สั ญ ญาณที่ ตึ ก LRC พบว่ า พื้ น ที่ บ างจุ ด ในตั ว เมื อ ง
หาดใหญ่สามารถรับสัญญาณได้ดี พื้นที่บางจุดอาจจะมี
ปั ญ หาในเรื่ อ งของการรั บ สั ญ ญาณ เพราะในบริ เวณ
หาดใหญ่จะมีตกึ สูงในใจกลางตัวเมือง ซึง่ จะเป็นอุปสรรค
ในการบดบังสัญญาณทำให้ไม่สามารถส่งสัญญาณผ่าน
ไปได้
นอกจากนี้เราก็พบปัญหาว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์ก็มีการใช้คลื่นความถี่ WiFi ที่เราใช้
งานในโครงการนี้ ซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคที่ทำให้เกิดเป็น
สัญญาณรบกวน เราก็ไม่สามารถไปร้องเรียนเขาได้ เนื่อง
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จากว่าคลื่นความถี่ที่เราใช้งานถูกเปิดให้ใช้งานอย่างเสรี
แต่ ก็ ค าดหวั ง ว่ า ถ้ า เกิ ด เหตุ ก ารณ์ น้ ำ ท่ ว มจริ ง ๆ แล้ ว
ระบบไฟฟ้าถูกตัด อุปกรณ์ของผู้ให้บริการเหล่านั้นก็ไม่
สามารถใช้งานได้ ก็จะมีระบบของเราเพียงอย่างเดียวที่
จะสามารถใช้ ง านได้ ในปั จ จุ บั น เราได้ มี ก ารเปลี่ ย น
ตำแหน่ ง จุ ด กระจายสั ญ ญาณในส่ ว นของสถานี ท วน
สัญญาณ จากเดิมทีต่ งั้ อยูอ่ าคาร LRC ไปยังอาคาร Asian
City Resort ซึ่งเป็นคอนโดสูงบริเวณสถานีขนส่ง และ
สามารถกระจายสัญญาณต่อไปยังพื้นที่เป้าหมายบริเวณ
หาดใหญ่ในได้เป็นอย่างดี จากการพูดคุยกับท่านรอง
อธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา และท่าน
อาจารย์เถกิง วงศ์ศิริโชติ ที่ต้องการที่จะนำระบบนี้มาใช้
ในพื้นที่เป้าหมายในช่วงระหว่างที่มีความเสี่ยงจะเกิดน้ำ
ท่วม ก็เลยย้ายจุดที่ติดตั้ง และได้รับความอนุเคราะห์
จากผู้บริหารของอาคาร Asian City Resort ให้ใช้พื้นที่
ซึ่ ง สามารถส่ ง สั ญ ญาณได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ม าก
ตอนนี้ ไ ด้ ท ดลองกระจายสั ญ ญาณไปยั ง ชุ ม ชนเทศาพัฒนา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้ยินเสมอเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำ
ท่วม สาเหตุที่ไปทดสอบที่นี่เพราะว่ามีทีมงานอยู่ที่นั่นก็
เลยไปขอทดสอบที่บ้านของเขา และผลก็คือสามารถใช้
งานได้คอ่ นข้างดี นอกจากนีใ้ นส่วนทีเ่ ป็นงานวิจยั ก็มกี าร
ตรวจวัดคุณภาพสัญญาณที่ได้ทดสอบไป ซึ่งได้มีการ
ทดสอบไปแล้วประมาณ 10 กว่าจุด เช่น พืน้ ทีโ่ รงพยาบาล
พืน้ ทีโ่ รงเรียน พืน้ ทีโ่ รงแรม โดยทัง้ หมดนีจ้ ะอยูใ่ นตัวเมือง

หาดใหญ่ เราก็ได้พบว่าเสาอากาศที่เลือกใช้ถ้าอุปกรณ์
ปลายทางอยู่ในรัศมีประมาณ 60 องศา จากเสาออกไปก็
จะสามารถส่งสัญญาณได้ไกลประมาณ 9 ก.ม. ถ้าอยู่
นอกพื้นที่บริเวณนี้ระยะทางที่จะรับข้อมูลได้ก็จะลดลง
นอกจากนี้ ในส่ ว นของงานวิ จั ย ที่ ท ำก็ มี ก าร
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณที่ต้องใช้งานสำหรับผู้ใช้
งานที่ต้องการใช้งานในลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บ
แชร์ข้อมูลผ่านเครือข่ายต่างๆ โดยเรามีการวัดปริมาณ
ข้อมูลออกมา แล้วก็คำนวณออกมาว่าสัญญาณที่เรา
ส่งไปให้จะสามารถรองรับผู้ใช้บริการได้ปริมาณกี่คน
ต่ อ หนึ่ ง จุ ด อั น นี้ ก็ เ ป็ น งานทั้ ง หมดที่ ไ ด้ ท ำมานะครั บ
ขอบคุณครับ
พิธีกร :
กราบขอบพระคุณอาจารย์นะคะ วิทยากรท่านต่อ
ไปในรอบการนำเสนอผลงานก็คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปกรณ์ ดิษฐ์กิจ จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และ
ทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเรียนเชิญค่ะ
ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐ์กิจ :
สวัสดีครับ สิ่งที่ผมจะมาพูดคุยในวันนี้เป็นงานที่
ได้รับทุนจาก สกว. ใช้เวลาในการทำประมาณ 2-3 ปี
อาจจะแตกต่างในหลายๆ ท่าน เพราะที่ได้ฟังมาส่วน

ใหญ่กจ็ ะเน้นเทคโนโลยี แต่ของผมก็จะมีเกีย่ วกับเทคโนโลยีบ้างนิดหน่อย แต่ที่ผมได้รับโจทย์มาก็คือ การจัดการ
น้ำในระดับจังหวัด วันนี้เราก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อคิด
เห็นในเรื่องของ พรบ.น้ำสักเล็กน้อย งานที่ทำก็จะมี 3
เรื่อง เรื่องแรกก็คือ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการน้ำแบบ
บูรณาการจังหวัด ก็อยากจะนำเสนอโมเดลให้เห็น โจทย์
ที่ได้มาก็คือ การจัดการน้ำในระดับจังหวัด ซึ่งน้ำเป็น
ทรัพยากรส่วนหนึ่ง เราจะกันน้ำเพื่อการพัฒนา เพราะ
น้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยพัฒนาจังหวัด แต่ขณะ
เดียวกันก็มนี ำ้ ในเรือ่ งของการจัดการภัยพิบตั ิ วันนีห้ ลักๆ
ที่พูดก็จะเป็นเรื่องของอุทกภัย ซึ่งเราก็อยากจะมองให้
เห็นภาพในส่วนของการจัดการ ก็จะมีแผนคน แผนงาน
แผนเงิน และแผนที่ทั้งหมดที่จะรวมอยู่ในภาพเดียวกัน
การจัดการทัง้ หมดสิง่ ทีเ่ รามองในตอนนีก้ จ็ ะมองลักษณะ
การจัดการแบบ Top Down และการจัดการตรงนี้สิ่งที่
เราจะเข้ า ไปมองในส่ ว นของโครงการที่ เ ป็ น แผนน้ ำ
บรูณาการจังหวัดได้จะมีอยูห่ ลายๆ ภาคส่วนทีต่ อ้ งเข้ามา
ทำร่วมกัน
ภาคส่วนแรก เรื่องของชุมชนที่ต้องเข้าไป เพื่อทำ
ให้เกิดแผนการจัดการน้ำของชุมชน ซึ่งบางอย่างชุมชน
สามารถที่จะดำเนินการได้เอง บางอย่างอาจจะต้องการ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงาน จากแผนน้ำชุมชนทีเ่ กิดขึน้
ถ้าอันไหนทีท่ ำไม่ได้กจ็ ะส่งความต้องการไปยังหน่วยงาน
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ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน อบจ. ซึ่งอาจจะส่ง
ความต้องการไปทางอำเภอ หรือผ่านไปทาง อบจ.ก็ได้
แต่ปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดจากการทำโครงการขึ้นมาจะ
เห็นว่าโครงการเดียวกันที่ อบต.เดียวกันจะเห็นว่าบางที
ไปอยูท่ กี่ รมทรัพยากรน้ำ บางทีกไ็ ปอยูท่ กี่ รมชลประทาน
ตอนนี้ระบบสับสนไปหมด ผมก็มองว่าถ้าเรามีอำนาจสูง
สุดในจังหวัด เราจะเห็นภาพต่างๆ ในระบบเป็นอย่างไร
ในขณะเดียวกัน จังหวัดมีปัญหาอย่างหนึ่งในเรื่องการจัด
การน้ำคือ จังหวัดจะมีขอบเขตการปกครอง แต่ว่าการ
จัดการก็หนีไม่พ้นบริเวณลุ่มน้ำ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้อง
คุยกัน เพราะฉะนั้นผมจะนำเสนอในแต่ละส่วนที่ต้องไป
เกี่ยวข้อง ในส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของชุมชนจะพูดให้
เห็นว่าทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับงานจาก สกว.
ให้ไปทำอะไรบ้าง อีกเรื่องหนึ่งก็จะพูดเกี่ยวกับการจัด
การน้ำของผู้บริโภค และจะพูดเรื่องฝายมีชีวิต ซึ่งที่นครศรีธรรมราชกำลังให้ความสนใจในตอนนี้
จากการทีไ่ ด้ไปทำงานในชุมชน ตอนนีห้ ลักสำคัญ
ในการแก้ปัญหาน้ำก็คือ เรามองว่าชุมชนเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย สกว.ให้ผมไปทำงานร่วมกับชาวบ้าน พอได้เข้า
ไปคุยกับชาวบ้านก็จะรู้ว่าเขาจะสามารถอธิบายคำตอบ
ได้ เพราะเขาเป็นผู้เผชิญปัญหาโดยตรง แต่ว่าเราอย่า
เพิ่งเชื่อเขาหมด ต้องกลับมาทบทวนแล้วค่อยหาวิธีการ
ร่วมกันอีกครั้ง เราถือว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถ
มีภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งเขา
เป็นพลังทีจ่ ะแก้ปญ
ั หาอย่างแท้จริง สังเกตดูครับโครงการ
ใหญ่ๆ ที่เราทำไม่ได้ ผมว่าเป็นเรื่องของการสื่อสาร เรื่อง
ของความเข้าใจกันมากกว่า ที่เราได้เข้าไปทำได้ยินคำนี้
ครับ “ระเบิดจากข้างใน” ซึ่งเป็นคำพูดของในหลวง
หมายถึง กระบวนการที่คนในพื้นที่เขาแก้ไขปัญหาเอง
โดยเรียนรู้จากพฤติกรรมทั้งหมดในพื้นที่ แล้วผมจะให้ดู
เรื่ อ งของการทำฝายมี ชี วิ ต ซึ่ ง จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ คำว่ า
ระเบิดจากข้างในจริงๆ ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็
ได้มีส่วนเข้าไปช่วยในการสนับสนุนองค์ความรู้ในส่วนที่
พอจะช่วยได้ แต่สิ่งหนึ่งที่ค้นพบและได้ทำร่วมกับชุมชน
มา 3-4 ปี คือ เมื่อเข้าไปทำก็จะมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายต่างๆ พอสมควร ก็ได้เข้าไปพูดคุยกับนายก อบต.
หลายท่าน
และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ ต้องมีนักวิจัยชุมชน
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ซึ่งตอนนี้ที่นครศรีธรรมราชมีแล้ว เขาจะมีการประชุม
ทำวันที่ 26 ของทุกเดือน ทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นจากคนใน
พื้นที่ เมื่อเข้าไปทำงานกับชุมชนแล้วต้องมีแผนการจัด
การที่เกี่ยวข้องกับ อบต. ถ้าพูดถึงนายช่างโยธาก็จะบอก
ว่านายช่างโยธาทำหลายอย่าง แล้วถ้าพูดถึงอิสระในการ
ทำงาน ไม่มีครับ ส่วนใหญ่ก็จะขึ้นอยู่กับผู้บริหาร อีก
อย่างหนึ่ง ในการทำงานของ อบต.ยังขาดเอกภาพใน
การทำงานคือ บางครั้งนายกเองยังไม่สามารถสั่งงาน
ลูกน้องได้ก็มี ถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกมากที่ได้เข้าไปเรียนรู้
ตรงนี้ ใน อบต.จะใช้ระบบแผนงานแบบเฉลี่ยคือ ทุกหมู่
บ้านมีความเท่าเทียมกันหมด แล้วในเรือ่ งของการกระจาย
อำนาจก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่ง วิธีการกระจาย
อำนาจในปัจจุบันจะดึงงบประมาณจากกรมชลประทาน
จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งน้ำ กลับไปยังส่วนกลาง
แต่ พ อกลั บ ไปที่ ส่ ว นกลางแล้ ว ถามว่ า งบประมาณที่
กระจายกลับมีเพียงพอหรือไม่ หรือพอส่งกลับมาแล้ว
คนใน อบต. ใช้งานได้ถูกประเภทไหม เพราะฉะนั้น สิ่ง
ต่างๆ พวกนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เราแก้ไม่จบในการบริหาร
จัดการ คำหนึ่งที่ผมได้มาคือ การทำประชาวิจัย เป็น
การยกมือ เพื่อดูเสียงข้างมาก จากข้อมูลต่างๆ เหล่านี้
ที่ได้เข้าไปดู ความจริงแล้วชาวบ้านก็จะมีข้อมูลง่ายๆ
ในการจัดการน้ำในพื้นที่ โดยการเข้าไปคุยกับเขา เขาก็
จะรูอ้ ยูแ่ ล้วว่าพืน้ ทีไ่ หนน้ำท่วมบ้าง น้ำท่วมประมาณกีว่ นั
และควรจะอพยพยังไง จากการที่เรามีข้อมูลส่วนหนึ่งใน
พืน้ ที่ ทำให้ทราบว่ามีการประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้า
ที่ชลประทาน และนายอำเภอด้วย เมื่อคุยในเรื่องพื้นที่
เรียบร้อยแล้วก็จะมีการเฝ้าระวังและการเตือนภัย โดย
ขอเจ้าหน้าที่จากชลประทานเพื่อวัดน้ำฝน และสอนให้
ชาวบ้านอ่านข้อมูลได้
อีกอย่างหนึ่งที่ได้เข้าไปทำก็คือ เรื่องของสภาวะ
น้ำแล้ง ซึ่งทำที่ตำบลท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ปัญหาสำคัญของเขาก็คือ ไม่มีน้ำใช้ เพราะฉะนั้นก็ได้จัด
ทำสารสนเทศ เพื่อให้มีการจัดการน้ำตั้งแต่ในบ้านของ
เขาเอง ถามว่าตำบลท่าซักขาดแคลนน้ำเพราะอะไร
เหตุผลก็คือ เขาไม่มีระบบขนส่งน้ำจากเทศบาลนครศรีธรรมราชไปยังพื้นที่ได้ ขณะเดียวกันผมก็ถามเขาว่า
แล้วเมื่อก่อนคุณอยู่กันอย่างไร เขาบอกว่าที่จริงแล้วมี
ประปาหมูบ่ า้ น เพราะฉะนัน้ ตอนนีส้ ว่ นหนึง่ ก็คอื เขาต้อง

    “สังเกตว่าหน่วยงานราชการทัง้ หมด จะขาดความไว้วางใจจากชาวบ้าน
และทุกหน่วยงานจะทำตามนโยบายของส่วนกลาง แต่ไม่ได้แก้ปญ
ั หาจริงๆ
ของพื้นที่ ยกตัวอย่างเช่น การแก้ปัญหาภัยแล้ง ผมก็ยังไม่เห็นว่ากรม
ชลประทานกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะร่วมมือกันยังไง นี่ก็เป็น
ลักษณะหนึง่ ทีเ่ ป็นการแก้ปญ
ั หาโดยใช้นโยบายเป็นหลัก ไม่ได้ใช้ปญ
ั หา
เป็นหลัก”
ไปรือ้ ฟืน้ ประปาหมูบ่ า้ นขึน้ มา ทีนกี้ จ็ ะมีระบบสารสนเทศ
ที่เก็บข้อมูลตั้งแต่ในบ้าน เช่น ชื่อ การจัดการน้ำของแต่
ละบ้าน ประปาถังสูงในหมู่บ้าน อีกเรื่องหนึ่งที่ผมได้บอก
ไปว่านครศรีธรรมราชตอนนี้ได้ทำเรื่องของฝายมีชีวิต
เรียกง่ายๆ ว่า “ฝายแม้ว” เริม่ ต้นการทำงานก็คอื ใช้ไม้ไผ่
มาเรียง พอทำเสร็จก็มีการปลูกต้นไทร เพื่อให้รากไทร
สานกันแล้วช่วยในการยกระดับน้ำขึ้นมา วิธีนี้สามารถ
ช่วยได้ทงั้ เมือ่ มีภยั แล้ง และยังช่วยชะลอหน่วงน้ำในพืน้ ที่
ด้วย ในส่วนของภัยแล้งจะเห็นได้ชัด โดยจะเห็นว่าระดับ
น้ำบ่อบาดาลสูงขึ้น ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น
อีกอย่างหนึ่งทีสำคัญของฝายตัวนี้คือตอนทำจะต้องใช้
คนมาร่วมกันทำงาน
สำหรับภาพรวมต่างๆ วันนี้ผมจะวิเคราะห์ทั้งใน
เรือ่ งของคน แล้วก็แผนงานให้ฟงั อันแรกถ้าเรามาวิเคราะห์
หน่วยงานในระดับจังหวัด ตรงนีก้ จ็ ะมีหน้าในการจัดการ
น้ำโดยตรง และสิ่งสำคัญที่แต่ละหน่วยงานต้องทำคือ
ประสานกับคนในพื้นที่ แต่ปัจจุบันก็จะมีหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งอื่ น ๆ ที่ ใ ห้ ค วามสำคั ญ มากขึ้ น เช่ น กรม
ชลประทาน จากการทำงานก็ สั ง เกตว่ า หน่ ว ยงาน
ราชการทั้งหมดจะขาดความไว้วางใจจากชาวบ้าน และ
ทุกหน่วยงานจะทำตามนโยบายของส่วนกลาง แต่ไม่ได้
แก้ปัญหาจริงๆ ของพื้นที่ ยกตัวอย่างเช่น การแก้ปัญหา
ภั ย แล้ ง ผมก็ ยั ง ไม่ เ ห็ น ว่ า กรมชลประทานกั บ กรม
ทรัพยากรน้ำบาดาลจะร่วมมือกันยังไง นี่ก็เป็นลักษณะ
หนึ่งที่เป็นการแก้ปัญหาโดยใช้นโยบายเป็นหลัก ไม่ได้ใช้
ปัญหาเป็นหลัก ในขณะเดียวกันการแก้ปัญหาของน้ำใน
ตอนนี้จะต้องใช้พหุสาขา และมีเรื่องของระบบนิเวศเข้า
มาเกีย่ วข้องด้วย เช่น น้ำท่วมก็จะมีมาตรการขุดลอกคลอง
เพือ่ ให้นำ้ ไหลไปเร็วมากทีส่ ดุ แต่ขณะเดียวกันต้องอย่าลืม
ว่ายิ่งขุดลอกคลองลึกมากเท่าไหร่ พอช่วงฤดูแล้งน้ำใต้

ดินก็จะไหลไปกับน้ำในคลองด้วยทำให้เกิดปัญหา และ
อีกบทบาทหนึ่งที่เห็นก็คือคณะกรรมการลุ่มน้ำ ปัจจุบัน
ผมไม่แน่ใจว่าทำหน้าที่ได้ดีหรือไม่ แต่ในหนึ่งถึงสองปีก็
จะมีการประชุมตามวาระปกติ แต่ไม่ได้พดู ถึงหน้าทีต่ รงนี้
อีกเรือ่ งหนึง่ ทีส่ ำคัญคือ การวางแผน เช่น คำว่าแผนลุม่ น้ำ
เป็นแผนที่หน่วยงานหลักทำในส่วนของโครงสร้าง แต่
คำถามก็คือมันไปสอดคล้องกับโครงสร้างของ อบต.
หรือไม่ นี่คือปัญหาตรงนี้
สำหรับเครื่องมืออันแรกก็คือ แบบจำลองทาง
อุตนุ ยิ มวิทยา อุทกวิทยา ทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งการทำนายน้ำฝน
เราสามารถรูไ้ ด้วา่ พืน้ ทีต่ รงไหนน้ำจะท่วม ท่วมสูงเท่าไหร่
หรือแบบจำลองง่ายๆ เช่น Neurogenetic หรือโครงข่าย
ประสาทเทียมมาช่วยในการคำนวณระดับน้ำ เหนือน้ำ
และท้ายน้ำ อีกอันหนึ่งที่สำคัญในการบริหารจัดการอ่าง
เก็บน้ำ สิ่งที่เราอยากรู้จากการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำ
ก็คือ เราต้องปล่อยน้ำเท่าไหร่ในช่วงเวลาไหน น้ำเข้าอ่าง
มาเท่าไหร่ ก็ได้ใช้วิธีหาความสัมพันธ์ว่าในหนึ่งวันข้าง
หน้า หรือในหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าปริมาณน้ำที่จะไหลเข้า
ในอ่างเก็บน้ำมีเท่าไหร่ อีกอันหนึ่งก็จะเป็นระบบการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณในส่วนของโครงการที่เกี่ยว
ข้องกับการจัดการทรัพยากรน้ำ หลักของแบบจำลองนี้ก็
คือพยายามรวบรวมข้อมูลโครงการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการน้ำในจังหวัด แล้วนำข้อมูลนั้นมาจัดลำดับ
ความสำคัญ ตอนนี้ข้อมูลโครงการทั้งหมดก็ได้ทำในส่วน
ของภาพที่เป็นทั้งจังหวัด และอำเภอต่างๆ นี่ก็คือภาพ
โดยรวมทั้งหมดที่ได้ทำครับ ขอบคุณครับ
ผู้ดำเนินการเสวนา :
ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ
จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ
องค์ความรู้จาก
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำหรับการนำเสนอ และบรรยาย
ผลงานวิชาการงานวิจัยในวันนี้ครับ
จากนีไ้ ปจะเข้าสูช่ ว่ งเสวนานะครับ ผมขออนุญาต
แนะนำตัวก่อนนะครับ ผม บัญชร วิเชียรศรี ครับ เป็น
ผูด้ ำเนินรายการในช่วงนี้ และขออนุญาตแนะนำวิทยากร
วันนี้ ซึ่งมีทั้งหมด 5 ท่าน ประเด็นที่จะพูดคุยกันวันนี้ก็
คือเรื่องภัยพิบัติ จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กับสำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ซึงเรือ่ งภัยพิบตั ิ
ก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะว่ามีความสัมพันธ์กับทรัพยากร
สั ม พั น ธ์ กั บ เรื่ อ งบุ ค ลากร ช่ ว งเสวนาวั น นี้ มี หั ว ข้ อ ว่ า
เทคโนโลยี และงานวิจัยรับมืออุทกภัย ประเด็นเฉพาะที่
เสวนาก็คือ อุทกภัยภาคใต้ร่วมมือ เพื่อรับมืออย่างไร
ผู้เข้าร่วมเสวนาท่านแรก รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต
เฉลิ ม ยานนท์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาระบบ
ประเมินสถานการณ์อุทกภัย ท่านที่สองผู้ช่วยศาสตราจารย์เถกิง วงศ์ศิริโชติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านการพัฒนา Application ท่านทีส่ าม อาจารย์ธชั ชัย เอ้งฉ้วน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญทาง
ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท่านที่สี่ ดร.สมพร
ช่วยอารีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
การเตือนภัยพิบัติ และท่านที่ห้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปกรณ์ ดิษฐกิจ จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และ
ทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผมอยากจะเริ่มการเสวนาที่ ดร.สมพร ช่วยอารีย์
เพราะอาจารย์มขี อ้ มูลในพืน้ ทีค่ อ่ นข้างกว้าง หลายลุม่ น้ำ
ทุกวันนี้กระบวนการรับมือภัยพิบัติในแง่ของการเข้าถึง
ข้อมูลมีสื่อที่ทำให้เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหน
เชิญครับอาจารย์
ดร.สมพร :
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ จากที่ได้ดูมาเรื่อยๆ
ตั้งแต่เบื้องต้นที่มีการรวบรวมเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติ
หรืออาสาสมัครในการเฝ้าระวังภัยพิบัติ พบว่ามีการสื่อ
สารเฉพาะทางมือถือเท่านัน้ หลังจากนัน้ ก็ได้ทดลองเรือ่ ง
ของมือถือ และวิทยุเครื่องดำ เครื่องแดง แล้วตอนหลังก็
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มีการพัฒนาของเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติเหล่านี้ โดย
ยกระดับมาเล่น Facebook, Line ซึ่งพอใช้ Social
Media ก็สามารถส่งข้อมูลเหล่านี้ได้รวดเร็วขึ้น แต่เมื่อ
เกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เพราะมีการ
ตัดขาดจากการสื่อสารเหล่านี้ ตรงนี้ก็จะต้องกลับไปใช้
ระบบเดิมคือ ระบบวิทยุกระจายเสียง และการใช้สญ
ั ญาณ
อย่างอื่น ถามว่าตรงนี้ในบ้านเราไปไกลไหมในเรื่องการ
รับรู้ข่าวสาร ผมว่าค่อนข้างมาไกล แต่เราจะใช้สื่อกลาง
หมายความว่า วิทยุจากที่เมื่อก่อนไม่ค่อยมีใครสนใจ
เท่าไหร่ แต่ในยามเกิดภัยพิบัติวิทยุมีความสำคัญมาก ซึ่ง
ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะใช้กันน้อย ถามว่าจะทำอย่างไรให้มี
สื่อที่เห็นทั้งภาพและเสียง ซึ่งหมายถึงช่องทางโทรทัศน์
ผมคิดว่าช่องทางตรงนี้แทนที่จะทำเมื่อเกิดภัยแล้ว ไป
เตือนไม่ทัน ต้องรู้เท่าทัน มีองค์มีความรู้ เพื่อที่จะจัดการ
ก่อนภัยมา เตรียมความพร้อมได้ ผมต้องการที่จะเปรียบ
เทียบให้เห็นถึงกระบวนการคิดการจัดการ เพื่อที่จะไป
นำเสนอผ่านสื่อให้เกิดองค์ความรู้ นี่คือการเตรียมความ
พร้อมครับ เพราะฉะนัน้ เราต้องแยกแยะให้ออกว่าตอนนี้
เกิดภาวะวิกฤติทไี่ หนอย่างไร ทุกๆ ช่องควรจะร่วมมือกัน
อย่างไร
ผู้ดำเนินการเสวนา :
ซึ่งการรู้ก่อนมันดีแน่ อย่างน้อยการป้องกันชีวิต
และทรัพย์สินก็เป็นการลดภาระของการฟื้นฟู
ดร.สมพร :
ใช่ครับ ผมรูส้ กึ ว่าถ้ามันเสียหาย โดยไม่มผี เู้ สียชีวติ
ก็โอเคครับ ผมเชื่อว่าเมื่อคนยังอยู่ สิ่งของอื่นๆ หาใหม่ได้
ผมว่าตอนนี้การให้องค์ความรู้ และรู้เท่าทันเป็นสิ่งที่ต้อง
เน้นมาก
ผู้ดำเนินการเสวนา :
เรือ่ งความรูใ้ นการรับมืออุทกภัยในบ้านเรา ผมว่ามี
หลายประเด็นที่น่าสนใจ เช่น บางพื้นที่เกิดน้ำป่า แล้วทำ
ให้มีผู้เสียชีวิต ส่วนบ้านเราน้ำป่าที่จะทำให้เสียชีวิตไม่
ค่อยมี แต่จะมีประเภทที่ว่าน้ำท่วมแล้วไฟยังไม่ตัดทำให้
โดนไฟช็อตเสียชีวิต

“เราต้องรับสภาพว่า เราอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วม
ถึงและมีทะเลสาบสงขลาเป็นปลายน้ำ ซึ่งเมื่อไหร่ที่น้ำในทะเลสาบสูงและ
มีฝนตกลงมา เราก็จะเจอกับน้ำท่วม อันนี้เราไม่สามารถแก้อะไรได้เลย
นอกจากนั้นเรายังมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มขึ้น มีคนเข้ามาอาศัยใน
หาดใหญ่มากขึ้น มีการสร้างถนนเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้คนใน
พื้นที่ ซึ่งเหล่านี้ก็จะทำเกิดการขวางทางน้ำบ้าง กั้นทางน้ำบ้าง ส่งผลให้
การระบายน้ำยากขึ้น ผมก็ได้พูดไปหลายครั้งว่าคงทำไม่ได้ถ้าจะทำให้
หาดใหญ่นำ้ ไม่ทว่ ม เพราะหาดใหญ่อยูใ่ นพืน
้ ทีน
่ ำ้ ท่วมถึง ธรรมชาติของ
มันน้ำต้องท่วม เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้ ทำ
อย่างไรให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด”
ดร.สมพร :
ใช่ครับ ถามว่าตรงนี้จะจัดการอย่างไร ซึ่งไฟฟ้าที่
ลัดวงจรไปไม่สามารถมองเห็นได้ เพราะฉะนั้น ควรจะมี
นวัตกรรม ซึ่งนวัตกรรมไม่ควรจะหยุดเมื่อน้ำไม่ท่วมแล้ว
ต้องมีการทำอย่างต่อเนื่อง
ผู้ดำเนินการเสวนา :
เพราะฉะนัน้ นีค่ อื สิง่ ยืนยันว่าองค์ความรูเ้ ป็นสิง่ ที่
สำคัญ ถ้าเรามีความรู้ก็จะสามารถรับมือกับทั้งสิ่งที่คาด
ฝันและไม่คาดฝันได้ดีกว่าไม่รู้อะไรเลย
ผมขอถาม รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ ต่อเลยครับ
ผมเคยฟังนักวิชาการพูดถึงการรับมือภัยพิบัติ มันดูเป็น
การรับมือจริงๆ ทั้งการเตือนภัย อพยพ ฟังดูแล้วเหมือน
มนุษย์มีศักยภาพมาก แต่ทำไมไม่ทำให้น้ำไม่ท่วมซะเลย
รศ.ดร.ธนิต :
จริงๆ คำถามนี้สามารถตอบได้หลายอย่าง คือ
ประมาณว่าเราต้องบริหารเรื่องความขัดแย้งด้วย เช่น
ทำไมเราต้องมาช่วยเฉพาะพืน้ ทีไ่ ข่แดง เพราะคนทีอ่ ยูข่ า้ ง
นอกจะท่วมเพิ่มขึ้น จากการที่มาช่วยในเมือง อะไรอย่าง
นี้ครับ ตรงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ซึ่งจะมี
ผลต่อความเท่าเทียมกันด้วย ในทางธรรมชาติอยูต่ รงไหน
เราไม่ไปเปลี่ยนธรรมชาติจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพราะถือว่า
เป็นสิ่งที่สมดุลของมันแล้ว ถ้าเราเริ่มไปเปลี่ยนให้ไม่สอด
คล้องกับธรรมชาติก็จะมีความขัดแย้งเข้ามา ทั้งในเรื่อง

ของคนที่อยู่ตรงนั้น และคนที่อยู่รอบๆ
ทีนยี้ อ้ นกลับไปในประเด็นเริม่ ต้นทีค่ ณ
ุ บัญชรถาม
เรือ่ ง ทำไมเราไม่ใช้มาตรการต่างๆ มาช่วย เช่น มาตรการ
ก่อสร้าง ขุดอุโมงค์ ก็ต้องย้อนกลับไปในเรื่องพื้นฐาน
ก่อนคือ ในเรื่องของพื้นที่ เราไม่สามารถแก้ลักษณะของ
พืน้ ทีเ่ มืองหาดใหญ่ได้ เช่น เมืองหาดใหญ่ตดิ กับทะเลสาบ
สงขลา เราไม่สามารถยกทะเลสาบสงขลาออกไปได้
เพราะฉะนั้นเราต้องรับสภาพว่า เราอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เป็น
พื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง และมีทะเลสาบสงขลาเป็นปลาย
น้ำ ซึ่งเมื่อไหร่ที่น้ำในทะเลสาบสูง และมีฝนตกลงมา
เราก็จะเจอกับน้ำท่วม อันนี้เราไม่สามารถแก้อะไรได้เลย
นอกจากนั้นเรายังมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มขึ้น มีคน
เข้ามาอาศัยในหาดใหญ่มากขึ้น มีการสร้างถนนเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกสบายให้คนในพืน้ ที่ ซึง่ เหล่านีก้ จ็ ะทำเกิดการ
ขวางทางน้ำบ้าง กั้นทางน้ำบ้าง ส่งผลให้การระบายน้ำ
ยากขึ้น ผมก็ได้พูดไปหลายครั้งว่าคงทำไม่ได้ถ้าจะทำให้
หาดใหญ่นำ้ ไม่ทว่ ม เพราะหาดใหญ่อยูใ่ นพืน้ ทีน่ ำ้ ท่วมถึง
ธรรมชาติของมันน้ำต้องท่วม เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียน
รูท้ จี่ ะอยูก่ บั มันให้ได้ ทำอย่างไรให้เกิดความเสียหายน้อย
ที่สุด ทำยังไงที่จะใช้มาตรการเรื่องของผังเมืองเพื่อให้
บรรเทา นี่คือหลักๆ ถามว่าถ้ามีเงินมากๆ สามารถทำได้
ไหมที่จะขุดอุโมงค์ ผันน้ำไปที่อื่น ทำได้ครับถ้ามีเงิน แต่
ต้องดูความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจด้วย ประเทศเรารวยพอ
ที่จะทำแบบนั้นไหม
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“ถ้าเราเก็บไว้ได้ก่อนที่จะลงทะเล ก็จะช่วยให้เรามีน้ำใช้ตอนที่ฝนไม่
ตก ก็คงต้องมาจบที่ว่าต้องมีอ่างเก็บน้ำเพิ่ม มีฝายเพิ่มหรือมีเขื่อนเพิ่ม
ถ้าเราเก็บน้ำในหน้าฝนไว้ได้เต็มเขื่อน แล้วก็เราใช้น้ำในคลองในช่วง
มกราคม กุมภาพันธ์ พอเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ฝนไม่ตกในพื้นที่
ภาคใต้ เราก็เอาน้ำในเขือ่ นปล่อยลงมา เพือ่ ให้เราได้ใช้ในช่วงนัน
้ เมือ่ ผ่าน
เดือนพฤษภาคมไปได้ เดือนมิถุนา กรกฎา ฝนก็จะเริ่มตกอีกรอบหนึ่ง
ถ้าเป็นวัฎจักรแบบนี้เราก็จะมีน้ำใช้ทั้งปี แต่ปัจจุบันไม่เกิดขึ้น เพราะมี
หลายๆ ประเด็นเข้ามาเกี่ยวข้อง ถ้าไปดูที่ประเทศมาเลเซียจะเห็นว่าเขามี
อ่างเก็บน้ำเยอะมาก”
ผู้ดำเนินการเสวนา :
อีกอย่างหนึง่ ทีผ่ มคิดว่าน่าจะคำนึงก็คอื บางทีคน
ในเมืองเรากลัวว่าน้ำจะท่วมบ้าน แต่ลืมคิดไปว่าตัวเอง
ต้องใช้น้ำตลอดปี และน้ำตลอดปีที่ใช้ที่มีได้ก็เพราะว่า
ระบบน้ำใต้ดิน น้ำบนดินอยู่รอบตัวเรา การเอาน้ำไปทิ้ง
อย่างเดียวอาจจะทำให้เราเสียทรัพยากรน้ำใช้ด้วย

เกี่ยวข้อง ถ้าไปดูที่ประเทศมาเลเซียจะเห็นว่าเขามีอ่าง
เก็บน้ำเยอะมาก

ผู้ดำเนินการเสวนา :
ตอนนี้คนในลุ่มน้ำอู่ตะเภา อาจจะยังไม่รู้กระบวนการที่ชลประทานกำลังทำอยู่ เพราะว่าปีที่ผ่านมา
โชคดีเราได้น้ำจากอ่างสะเดาไว้ ก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมา
น้ำคลองอูต่ ะเภามีปญ
ั หา คือ น้ำแห้ง ความเข้มข้นสูงมาก
รศ.ดร.ธนิต :
เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ ผมคิดว่าโดยสภาพของ ส่งผลให้ผลิตประปาลำบากมาก ทางอ่างสะเดาก็ได้ปล่อย
ภูมิประเทศของภาคใต้มีฝนตกมาก เรามีน้ำมาก แต่ช่วง น้ำลงมาเติมคลองอู่ตะเภา
หลังๆ เราเริ่มมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่
เช่น จังหวัดนครศรีธรรมราชที่อาจารย์ปกรณ์ทำวิจัยอยู่ รศ.ดร.ธนิต :
ใช่ครับ นี่คือการจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ ก็คือ
จังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราชน้ำประปาบางวันไม่ไหล
บางวันไหลเป็นช่วงๆ คือถ้าเป็นแบบนี้ก็หมายความว่า น้ำทีเ่ ราเก็บไว้ในช่วงหน้าฝน สามารถทำได้หลายอ่างมาก
การบริหารจัดการน้ำไม่ดีพอ แน่นอนว่าฝนที่ตกลงมาจะ ไม่ใช่ผลิตประปาอย่างเดียว มีหลายครั้งที่เราปล่อยน้ำมา
ลงมาในแม่น้ำลำคลองและลงไปทะเล ถ้าเราเก็บไว้ได้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ เพราะน้ำเค็มดันลงมา
ก่อนที่จะลงทะเลก็จะช่วยให้เรามีน้ำใช้ตอนที่ฝนไม่ตก ก็ เราจึงเอาน้ำดีดันลงไป เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการ
คงต้องมาจบที่ว่าต้องมีอ่างเก็บน้ำเพิ่ม มีฝายเพิ่มหรือมี น้ำโดยมีน้ำต้นทุนในเขื่อนที่สมควรมีในแต่ละพื้นที่ ผม
เขื่อนเพิ่ม ถ้าเราเก็บน้ำในหน้าฝนไว้ได้เต็มเขื่อน แล้วก็ คิดว่าเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งผลักดันในอนาคต เพราะในแต่ละพืน้
เราใช้น้ำในคลองในช่วงมกราคม กุมภาพันธ์ พอเดือน ที่ต้องมีเขื่อนขนาดพอสมควร และก็ต้องมีการบริหาร
มีนาคม-พฤษภาคมฝนไม่ตกในพื้นที่ภาคใต้ เราก็เอาน้ำ จัดการที่ดี เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของระบบนิเวศ และเรื่อง
ในเขื่อนปล่อยลงมา เพื่อให้เราได้ใช้ในช่วงนั้น เมื่อผ่าน ของการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง
เดือนพฤษภาคมไปได้ เดือนมิถนุ า กรกฎา ฝนก็จะเริม่ ตก
อีกรอบหนึ่ง ถ้าเป็นวัฎจักรแบบนี้เราก็จะมีน้ำใช้ทั้งปี ผู้ดำเนินการเสวนา :
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เคยเจอเหตุการณ์ที่ต้อง
แต่ปัจจุบันไม่เกิดขึ้น เพราะมีหลายๆ ประเด็นเข้ามา
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ทำงานหนักจากน้ำท่วมต้นเดือนห้าใช่ไหมครับ ซึง่ ไม่มใี คร ซึ่งตรงนี้มีผลกระทบต่อการปล่อยน้ำ และทำให้สัตว์น้ำ
คาดฝัน แสดงว่าภัยพิบัติมันอยู่ใกล้ตัวเรามาก แม้แต่ ตายได้ ส่งผลให้ความสมดุลของระบบนิเวศเสียไป
อุทกภัยก็สามารถเกิดในช่วงเวลาไหนก็ได้ ขอเชิญ ผศ.
ผูด้ ำเนินการเสวนา :
ดร.ปกรณ์ ดิษฐ์กิจ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับ
ผลกระทบก็ ร วมไปถึ ง เรื่ อ งสั ง คม วั ฒ นธรรม
ที่ทรัพยากร ภูมิประเทศสร้างให้เรามีอารยธรรมแบบที่
ผศ.ดร.ปกรณ์ :
มันเป็นเรื่องที่ตลกอย่างหนึ่ง เพราะว่ามีนาคม- เราเป็นด้วย ถือว่าเป็นสมบัติของมนุษยชาติด้วยเหมือน
พฤษภาคมจะเป็นช่วงของฤดูแล้งเป็นหลัก อย่างทีอ่ าจารย์ กัน เช่น ในลุ่มน้ำอู่ตะเภา สมัยก่อผมก็คิดคล้ายๆ กับ
ธนิตบอก หลักสำคัญในการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ ปัจจัย หลายๆ ท่านว่า น้ำท่วมได้ ทำยังไงถ้าให้มีการระบายไป
แรกคือ ฝนมาเป็นอย่างไร ปัจจัยที่สอง น้ำในพื้นที่เป็น อย่างรวดเร็ว แต่ส่วนนี้จะส่งผลต่อชาวประมง เพราะว่า
อย่างไร ปัจจัยที่สาม ระดับน้ำทะเลหนุนเป็นอย่างไรบ้าง หากมีนำ้ จืดเข้ามาก็จะทำให้หาปลา หากุง้ ไม่ได้ ทำให้เป็น
ตัวการที่สำคัญคือ เรื่องอากาศ เพราะอากาศไม่แน่นอน ปัญหาในการดำเนินชีวิต เพราะขาดการมอง และการ
ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดประมาณ 500 ปี และพื้นที่ แก้ปัญหาแบบองค์รวม
ทีนี้โจทย์วันนี้ก็คือ วิชาการ องค์ความรู้เหล่านี้
จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่เปราะบางในส่วนของ
การเกิดภัยพิบัติ แต่เราไปเปลี่ยนแปลงหรือไปควบคุม สามารถช่วยรับมือกับภัยพิบตั ไิ ด้อย่างไร แล้วในส่วนของ
ปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ เ ป็ น เรื่ อ งยาก ปรากฏการณ์ อาจารย์สมพรที่ได้นำเสนอไปมันดูน่าตื่นตาตื่นใจ แต่ว่า
ธรรมชาติเกิดจากสิ่งที่เราทำด้วยส่วนหนึ่ง ในอดีตนคร- พอดูรวมๆ แล้วมันค่อนข้างซับซ้อนพอสมควร แบบนี้
ศรีธรรมราชน้ำไม่ท่วม เพราะเมื่อก่อนเรือล่องจากต้นน้ำ ชาวบ้านจะเข้าใจได้เหรอครับ
มาขายสินค้าทางท้ายน้ำ คลองกว้างกว่านีเ้ ยอะ แต่ตอนนี้
แคบลงมาก พื้ น ที่ บ างพื้ น ที่ ใ นนครศรี ธ รรมราช เช่ น ดร.สมพร :
ถ้าถามว่าเรียนรูไ้ ด้จริงหรือไม่กบั ไม่เรียนรูเ้ ลย คือ
ตลาดหัวอิฐ เคยเป็นพื้นที่แก้มลิง แต่ตอนนี้มีการพัฒนา
เมือง คือมีการถมพื้นที่ตรงแก้มลิงนี้ทั้งหมด ผมว่าบาง ถ้าไม่เรียนรู้เลยก็ไม่มีทางรู้เลย แต่ถ้ามาพยายามว่ามัน
อย่ า งเกิ ด จากพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ เช่ น ใช้ พื้ น ที่ พ ลุ จะเรียนรู้ได้จริงหรือได้ลองเรียนรู้ดูก็จะดีกว่า เพราะ
ปลูกปาล์ม เมื่อเกิดน้ำท่วมก็มีการร้องขอให้ไปสูบน้ำ ฉะนั้น ถามว่าจะเรียนรู้ได้หรือไม่เราต้องมาทำความเข้า
ั ลักษณ์
สิ่งที่ตลกก็คือว่าสูบน้ำในพื้นที่พลุ เพื่อให้พื้นที่ที่เป็นพลุ ใจเรือ่ งการเชือ่ มโยงกับธรรมชาติ เรียนรูท้ จี่ ะใช้สญ
น้ำไม่ทว่ ม จริงๆ ผมว่าวิธกี ารบริหารจัดการทีส่ ำคัญ พบว่า ในแผนที่ เช่น สีแต่ละสี ลูกศร เป็นต้น ผมเองก็ทำงานมี
ในส่วนของสมการยากๆ แต่เราก็พยายามดึงในส่วนทีท่ ำให้
คนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานี้
ผมเคยได้มีโอกาสไปดูงานที่ประเทศเยอรมัน คือ เข้าใจง่ายมา เห็นแล้วสามารถเข้าใจได้เลย ถ้ามีความสนใจ
แนวคิดของเราจะระบายน้ำ โดยการขุดคลองให้ลึกๆ ก็จะรู้ แต่ถา้ ไม่สนใจก็จะไม่รู้ รูแ้ ล้วรูเ้ ท่าทันไหม ถ้ารูเ้ ท่าทัน
แต่ตา่ งประเทศตอนนีเ้ ขาเปลีย่ นวิธคี ดิ คือ เขาพยายามทำ ได้ ถามว่าจะทำอะไรต่อ ในแต่ละพืน้ ทีจ่ ะมีความแตกต่าง
ั ญาของแต่ละพืน้ ทีอ่ อกมา เพราะ
คลองตรงให้ เ ป็ น คลองคด และมี ก ารดู ว่ า กระแสน้ ำ กัน ดังนัน้ ต้องดึงภูมปิ ญ
เหมาะสมกับพันธุพ์ ชื พันธุป์ ลาอย่างไร แม้กระทัง่ การสร้าง ฉะนั้น กระบวนการตรงนี้จะทำอย่างไร เพือ่ ที่จะสามารถ
เขื่อนต่างๆ จะเห็นว่า เขามีบันไดปลาโจน เพื่อให้สัตว์น้ำ นำไปวางแผนได้รอบด้าน แล้วถ้าถามว่ารับได้ 100% ไหม
เคลื่อนจากปลายน้ำไปยังต้นน้ำได้ ผมคิดว่าวิศวกรรม ไม่มีทางครับ เพราะแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน จำนวนคน
หรือวิทยาศาสตร์พยายามที่จะอธิบายพฤติกรรมทาง ก็แตกต่างกัน องค์ความรูข้ องคนทีม่ าก็แตกต่างกัน ผมคิด
ธรรมชาติ แต่เรายังเข้าไปถึงธรรมชาติยังไม่ครบทุกองค์ ว่าการนำองค์ความรูไ้ ปให้ในชุมชนจะต้องนำไปอย่างเข้า
ประกอบ เช่น เรื่องน้ำท่วมเราพยายามที่จะปล่อยน้ำให้ อกเข้าใจกับบริบทของพื้นที่ ตอนผมไปญี่ปุ่นมีการถามผู้
แต่มนั มีไข่ฝากรู หมายถึง ปลาทีไ่ ปวางไข่ในตัวป่าชายเลน เชี่ยวชาญว่า น้ำท่วม พายุ ดินโคลนถล่ม เราจะเอาองค์
องค์ความรู้จาก
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ความรู้ระดับสูงไปให้นักเรียน ป.1 เรียนรู้ได้อย่างไร น้ำท่วมก็ไม่รจู้ ะถามใคร ไม่รจู้ ะดูทไี่ หน แต่ปจั จุบนั นีเ้ นือ่ ง
ทีญ
่ ปี่ นุ่ เขาเริม่ กันตัง้ แต่ ป.1 เพราะว่าความจริงแล้วหายนะ จากมีข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเหล่านี้ ซึ่งเราสามารถดูได้
มันเกิดก่อน ป.1 ด้วยซ้ำ
ด้วยตนเองว่าข้อมูลเป็นอย่างไร
ผู้ดำเนินการเสวนา :
ผู้ดำเนินการเสวนา :
เพราะฉะนั้น นักวิชาตัวจริงต้องปรับตัว สื่อสาร
ทีนี้เรื่องของเทคโนโลยีในแต่ละลุ่มน้ำเป็นอย่างไร
ข้อมูล อย่ากำความรู้อยู่บนหอคอย ต้องสามารถคุยกับ
ชาวบ้านให้รู้เรื่องให้ได้
รศ.ดร.ธนิต :
ทีเ่ ราทำเอง และวัดเองตอนนีม้ ี 4 ลุม่ น้ำคือ คลอง
ดร.สมพร :
อู่ตะเภา นาทวี สตูล และรัตภูมิ
ต่อไปจะไม่มหี อคอยแล้ว เราจะลงมาอยูบ่ นพืน้ ผิว
ด้วยกัน เราจะท่วมไปด้วยกัน ลองดูครับว่าน้ำทัง้ ประเทศ ผู้ดำเนินการเสวนา :
มีเท่าไหร่ ให้ทุกคนลองอมไว้ในปากคนละหนึ่งกระอึก
การระวังภัยในลุ่มน้ำเหล่านี้ ปัจจุบันนี้มีอะไรมา
แล้วก็เก็บไว้ในบ้านด้วยคนละหนึง่ โอ่ง คือ ถ้าเรากระจาย เกี่ยวข้องบ้าง และมีศักยภาพอย่างไรบ้าง
กันเก็บ กระจายกันใช้ ผมว่าน้ำในกรุงเทพมหานครจะไม่
ท่วมหนักขนาดนี้ อาจจะมีการคิดวิธีการใหม่แทนที่จะ รศ.ดร.ธนิต :
ปล่อยลงทะเลก็ปล่อยขึ้นไปบนฟ้า เพราะฉะนั้นผมคิดว่า
จริงๆ แล้วมีหลายรูปแบบ หลายบริบท คือ มีทั้ง
ถึงเวลาแล้วที่ไม่จำเป็นต้องเรียนในองค์กรหรือสถาบัน ลุ่มน้ำย่อย ในลุ่มน้ำหนึ่งจะไม่ได้ท่วมเฉพาะเมืองใหญ่
การศึกษาเท่านัน้ แต่เราจะชวนชาวบ้านเรียนรูไ้ ปด้วยกัน อย่างเดียว เหล่านี้ในงานวิจัยที่ทำร่วมกันเรามีในส่วน
ตอนนีผ้ มมาสนใจเรือ่ งพลังงาน เพราะคิดว่าชาวบ้านรูแ้ ค่ ของการเตือนภัยกันเองในลุ่มน้ำย่อยด้วย ซึ่งลุ่มน้ำย่อย
อะไรเป็ น บวกเป็ น ลบ ก็ ส ามารถใช้ พ ลั ง งานจากแสง ก็จะมีต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เหมือนกัน ก็จะมีสต๊าฟ
อาทิตย์ได้แล้ว
ในการดูเอง เตือนภัยกันเองผ่านทางวิทยุเครือ่ งแดง นีค่ อื
ระบบของลุ่ มน้ ำย่ อย พอเป็น ลุ่ม น้ำ ใหญ่ก็ จะมีร ะบบ
รศ.ดร.ธนิต :
สถานีโทรมาตร ซึง่ สามารถดูระดับน้ำท่า ดูปริมาณน้ำฝน
ขอเพิม่ เติมทีอ่ าจารย์ สมพร พูดครับ และทีท่ างคุณ
บัญชรถามตัง้ แต่ตน้ ว่า เทคโนโลยีสามารถช่วยในเรือ่ งน้ำ
“ผมคิดว่าเทคโนโลยีที่เรามีอยู่
ท่วม หรืออุทกภัยได้อย่างไร ผมคิดว่าเทคโนโลยีที่เรามี
ในปัจจุบน
ั มันไม่สามารถไปป้องกัน
อยู่ในปัจจุบัน มันไม่สามารถไปป้องกันไม่ให้เกิดภัยพิบัติ
ไม่ให้เกิดภัยพิบต
ั ไิ ด้ แต่สามารถ บร
ได้ แต่สามารถบรรเทาการเกิดภัยพิบตั ไิ ด้อย่างดี แล้วถ้าใช้
เทคโนโลยีเหล่านี้เป็น ก็จะเป็นเรื่องที่ดีในการเตรียม รเทาการเกิ ด ภั ย พิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งดี
ความพร้อมในการลดความเสียหาย ทั้งในเรื่องของการ
แล้วถ้าใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เป็น ก็จะ
ป้องกัน การเฝ้าระวัง ซึ่งข้อมูลจากเทคโนโลยีทำให้เรา
เป็ น เรื่ อ งที่ ดี ใ นการเตรี ย มความ
เข้าถึงข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น แล้วถ้าทุกท่านปรับตัว อย่าฟัง
พร้ อ มในการลดความเสี ย หาย
แต่ข่าวจากข้างบ้านคุยกัน ให้เรียนรู้ด้วยตัวเอง อย่างที่
ทั้งในเรื่องของการป้องกัน การเฝ้า
อาจารย์สมพรได้ทำอยู่ ในเรื่องการเรียนรู้น้ำท่วมด้วย
ระวัง ซึ่งข้อมูลจากเทคโนโลยี ทำให้
ตัวเอง ผมอยากจะเพิม่ เติมว่า ถ้าเรารูจ้ กั ใช้เทคโนโลยีสมัย
เราเข้าถึงข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น”
ใหม่เหล่านีใ้ ห้ได้ เมือ่ เริม่ ใช้เป็นเราจะไม่ตนื่ ตระหนัก และ
จะไม่ฟังข่าวแล้วเชื่อโดยทันที เมื่อก่อนนี้ถ้าคนมาพูดว่า
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และดูรูปจริงทางกล้อง CCTV ลุ่มน้ำหนึ่งจะมีทั้งหมด 3 ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่พัฒนาตรงนี้ได้ครับ
จุดคือ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ หลักฐานตรงนี้เป็นเชิง
ประจักษ์ แต่เบื้องหลังก็จะมีคณะกรรมการคอยดูเรื่อง ผูด้ ำเนินการเสวนา :
ฝนบนฟ้า เฝ้าระวังพายุเข้ามา เพราะฉะนั้นทุกๆ ลุ่มน้ำ
จริงๆ เราต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆ อยู่ทุกวันอยู่แล้ว
จะมีผู้อยู่เบื้องหลังก่อนจะมีการเตือนภัย
แล้วถ้าคนทีม่ ใี จทีจ่ ะเป็นส่วนหนึง่ ของระบบการเตือนภัย
ผมก็เชือ่ ว่าน่าจะเรียนรูไ้ ด้ไม่ยาก ลุม่ น้ำปัตตานีมกี ารเตือน
ผู้ดำเนินการเสวนา :
ภัยอย่างไรบ้างครับสำหรับอุทกภัย
โซนนครศรีธรรมราชมีระบบแบบนี้บ้างไหมครับ
อาจารย์ปกรณ์
ดร.สมพร :
ในปั ต ตานี จ ะมี ลุ่ ม น้ ำ ปั ต ตานี ลุ่ ม น้ ำ สายบุ รี
ผศ.ดร.ปกรณ์ :
และลุ่มน้ำโกลก เมื่อฝนตกลงมาแต่ละครั้งก็จะมีแนว
ในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็มี แต่ไม่ ภูเขาอยู่ การจัดการปกติในแต่ละปี โครงการ PBWacth
สมบรูณ์เท่ากับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในส่วนของ ก็จะเชิญมาทั้ง 3 จังหวัด ประมาณเดือนกันยายน มาพูด
การเตือนภัย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบเล็กๆ ที่บริหาร คุยและสรุปว่าที่ผ่านมาปีนึงเกิดอะไรขึ้นบ้างในแต่ละพื้น
เครือข่ายในพื้นที่ แต่ว่าในส่วนของระบบราชการก็ยังพอ ที่ ซึง่ ก็จะทำงานกับหน่วยงานภาครัฐทัง้ ระดับจังหวัด ปภ.
มีข้อมูลอยู่บ้างก็คือ จะทำในส่วนของโทรมาตรอยู่แล้ว ชลประทาน เขื่อนบางลาง และจะมีเครือข่ายเราวางไว้
ซึ่งพอจะใช้ในการเตือนภัยได้บางส่วน แต่ผมเรียนนิดนึง แต่ละจุด เช่น ยะลาก็จะมีทีมมิสเตอร์เตือนภัยที่มีคน
ในส่ ว นของหน่ ว ยงานราชการเท่ า ที่ เ ห็ น คื อ ระบบ อบรมประมาณ 350 คน ก็จะมีการเรียนรู้เรื่องการรับมือ
โทรมาตรมี แต่จะเป็นระบบโทรมาตรที่ไม่ค่อยมีชีวิต โดยระบบสารสนเทศ เมือ่ เกิดกระบวนการก็จะมีการโทร
เท่าไหร่ ทำเสร็จปีนึงแล้วก็หายไป นิ่งไป
คุยกัน แล้วให้ตน้ น้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ สือ่ สารกันเองด้วย
แต่วิถีของเขาจะทราบกันอยู่แล้วว่าน้ำต้องท่วม แต่เรา
ผู้ดำเนินการเสวนา :
ต้องเข้าไปดูในเรื่องของไฟคือห้ามรั่ว มีการจัดการเต้นท์
ผมอยากจะบอกว่าในช่วงปลายปีผา่ นมา ช่วงทีฝ่ น แล้วก็จะมีสื่อมาถามผม ผมก็จะบอกให้ไปถามชาวบ้าน
ตกหนัก เรดาห์ที่อำเภอสทิงพระเสีย คนลุ้นกันทั้งจังหวัด เมื่อสื่อไปถามชาวบ้านแล้ว ผมก็จะนั่งดูในสื่อว่าออกมา
ว่าเมื่อไหร่จะซ่อมเสร็จ แสดงว่ามีคนจำนวนหนึ่งที่ตื่นตัว ว่าอย่างไร ในเรื่องของเรดาห์ ผมว่าตอนนี้ชาวบ้านก็
ในการเข้าถึงข้อมูล ผมว่านครศรีธรรมราชก็เป็นเมืองที่ เสพติดเรดาห์ไปแล้ว เพราะในสงขลาก็มีชาวสวนยางไม่
สำคัญ ต่อไปเองก็น่าจะเจอกับเรื่องภัยพิบัติไม่ใช่น้อย น้อยที่พึ่งพาเรดาห์ดูว่าคืนนี้จะกรีดยางแล้วได้ผลหรือไม่
เพราะว่ า อยู่ ใ กล้ พื้ น ที่ แ หล่ ง ต้ น น้ ำ ระบบเตื อ นภั ย ใน จุดสำคัญคือ จะเห็นว่าเรดาห์ไม่คงทีแ่ ล้วจะเป็นไปได้ไหม
อนาคต ก็คงจะค่อยๆ พัฒนามากขึ้น
ที่แต่ละสถานีมีเรดาห์ 2 ตัว เพราะเมื่อตัวนึงมีปัญหาอีก
ตัวนึงก็จะได้ทำงานทันที เพราะฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้
ผศ.ดร.ปกรณ์ :
แนวทางในการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญ คือ ทุกคนเรียนรู้ได้
สิ่งหนึ่งที่ผมสนใจที่อาจารย์สมพรพูดก็คือ ข้อมูล ติดตามได้ นำไปปฏิบัติจริงได้
ที่เรามีมันคือเครื่องมือ สิ่งหนึ่งที่เราใช้มากที่สุดตอนนี้คือ
การสือ่ สาร ทำอย่างไรทีจ่ ะสือ่ สารอย่างไรให้งา่ ย ผมก็เห็น ผู้ดำเนินการเสวนา :
อาจารย์สมพรเข้าไปให้ความรูก้ บั ชาวบ้านตรงนี้ ชาวบ้าน
ทีนี้อาจารย์ธัชชัย อาจารย์ทำเรื่องของระบบ Wifi
เองก็เข้าใจนะครับ มันไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้วุ่นวาย แต่ ในสถานการณ์ที่เราต้องเผชิญกับภัยพิบัติ ตอนนี้พื้นที่ที่
ส่วนหนึ่งต้องมองระบบต่างๆ พวกนี้ว่าเข้าไปสู่หลักสูตร อาจารย์กำลังทดสอบ และพัฒนาในหาดใหญ่เป็นอย่าง
เพือ่ ทีจ่ ะสอนนักเรียนตัง้ แต่ระดับประถมได้ไหม ผมคิดว่า ไรบ้าง
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อาจารย์ธัชชัย :
เท่าทีท่ ดสอบก็คอื มีการย้ายจุดสถานีทวนสัญญาณ
จากเดิมที่เคยอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่อง
จากมีปัญหาว่าตึกสูงในหาดใหญ่สัญญาณไม่สามารถ
ทะลุทะลวงไปถึง ตอนนี้เราได้จุดติดตั้งจุดใหม่ เราได้
ทดสอบโดยอาสาสมัครจุดใหม่คือที่ เทศาพัฒนา ซึ่งเกิด
เหตุการณ์น้ำท่วมซ้ำซาก ผลก็คือสัญญาณที่เราส่งไปก็
สามารถส่งไปได้ทั่วถึงรัศมีสัญญาณ 100 เมตร ในช่วงที่
ได้ไปติดตั้งสัญญาณก็ได้ประสานงานกับอาจารย์เถกิง
และอาจารย์เทิดทูน ซึ่งก็เป็นคนที่ทำโปรแกรมประสาน
งานร่วมกับชุมชน ก็มีการกำหนดว่าจะไปติดสัญญาณที่
บ้านของผู้นำชุมชนที่มีการเกิดน้ำท่วม ก็เลยได้เลือกจุด
ติดตั้งตรงนี้

ผู้ดำเนินการเสวนา :
ข้อดีก็คือ ตราบใดที่ยังมีแสงแดดอยู่บ้าง Wifi
เหล่านี้ก็จะทำงาน

ผู้ดำเนินการเสวนา :
ต้นทุนที่ใช้ทำโครงการประมาณเท่าไหร่ครับ

อาจารย์ธัชชัย :
ยินดีครับ สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิ ว เตอร์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ครับ

อาจารย์ธัชชัย :
ใช่ครับ ถึงแม้วา่ จะเจอในสภาวะทีฝ่ นตก ไม่คอ่ ยมี
แสงแดด ก็ยังสามารถใช้ได้ เพราะเมื่อมีแสงแดดก็จะมี
การชาร์จเก็บไฟไว้ และสามารถต่อพ่วงแบตเตอรี่ไว้ได้
ด้วย
ผู้ดำเนินการเสวนา :
ถ้าเกิดองค์กรส่วนท้องถิ่นจะไปขอแบบติดตั้งจะ
ว่าอย่างไรครับ

อาจารย์ธัชชัย :
ต้นทุนทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกว.
280,000 บาท ใช้จริงๆ ต่อหนึ่งชุดไม่เกิน 35,000 บาท ผู้ดำเนินการเสวนา :
ครับ ค่าใช้จ่ายส่วนมากจะไปอยู่ที่ Solar Cell และ
สำหรับการพูดคุยในวันนีต้ อ้ งขอขอบคุณวิทยากร
แบตเตอรี่ แล้วแบตเตอรี่ต้องเปลี่ยนใหม่ทุกๆ 2-3 ปี
ทั้ง 5 ท่าน ขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านในวันนี้ครับ
ขอบคุณครับ
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รู้ไทย (สังคมพหุวัฒนธรรม)
รู้อาเซียน
ประธาน :

รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา

ประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้

วิทยากร : ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อ.ซาการียา บินยูซูฟ

นักวิชาการอิสระ จังหวัดนราธิวาส

ผู้ดำเนินรายการ : อ.สนั่น เพ็งเหมือน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
พิธีกร :
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 ใน
หัวข้อเรื่อง รู้ไทย(สังคมพหุวัฒนธรรม)รู้อาเซียนค่ะ การประชุมเสวนาในครั้งนี้นับว่า
เป็นโอกาสที่ดีนะค่ะ ที่ทางคณาจารย์ เครือข่ายนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้
ที่มีความเกี่ยวข้องทุกท่าน จะได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสังคม
พหุวัฒนธรรมนะคะ เนื่องจากสังคมพหุวัฒนธรรมนั้นเข้ามามีบทบาทอย่างกว้าง
ขวางในปัจจุบันนะคะ เราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ของการ
อยู่ร่วมกันค่ะ เนื่องจากว่าพหุวัฒนธรรมเป็นการอยู่ร่วมกันของสังคมที่มีความแตก
ต่างและความหลากหลายของวัฒนธรรม เพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ และเข้าใจ
ซึ่งกันและกันค่ะ บัดนี้ใกล้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานเครือข่าย
การวิจัยแห่งชาติ ภาคใต้ รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ขึ้นสู่เวทีเพื่อกล่าวเปิดงาน
การเสวนาในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญท่านค่ะ
รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา :
เรียนท่านวิทยากร ท่านผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านสื่อมวลชน นักศึกษา
และผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านครับ ผมในนามของภาคีเครือข่ายการวิจัยของภูมิภาค
ภาคใต้ รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีครับที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดการ
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เสวนาในเรื่องรู้ไทย (สังคมพหุวัฒนธรรม) รู้อาเซียน
ในวันนีน้ ะครับ จริงๆ แล้ว ผมเองในฐานะนักวิจยั ประธาน
เครือข่ายการวิจยั แห่งชาติ ภาคใต้ ก็รสู้ กึ ยินดีเป็นอย่างยิง่
ที่ มี โ อกาสเข้ า มาร่ ว มในวั น นี้ ในเรื่ อ งของสั ง คมพหุ วัฒนธรรมนี้เป็นจุดที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับ อยาก
เรี ย นให้ ท ราบว่ า ถ้ า หากวั น นี้ ไ ม่ ไ ด้ ม าเป็ น ประธาน
ในพิธีเปิด ก็อยากจะมาร่วมฟังเรื่องนี้จากท่านวิทยากร
ด้วยครับ ต้องเรียนให้ทราบว่าในเรื่องของสังคมพหุวัฒนธรรม ในสังคมไทยของเราก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่า
เรานั้ น อยู่ ร่ ว มกั น หลายชาติ ห ลายศาสนา เป็ น สั ง คม
พหุวัฒนธรรม ไม่ว่าเราจะเป็นเชื้อชาติศาสนาใดเวลาที่
อยู่ในแต่ละพื้นที่นั้น แม้แต่สังคมของพุทธหรืออิสลามก็
จะมีความแตกต่างกันออกไป เพราะฉะนัน้ เราก็จำเป็นจะ
ต้องรู้วิธีการปรับตัวให้อยู่ร่วมกันได้ ดังนั้นในส่วนของ
การจัดเสวนาในครัง้ นี้ ถือว่าเป็นหัวข้อทีส่ ำคัญอันหนึง่ ใน
เรื่องของพื้นฐานที่เราจะต้องอยู่ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่าง
ขณะนี้ ที่ เรากำลั ง จะเข้ า สู่ สั ง คม ประชาคมอาเซี ย น
แน่ น อนครั บ มั น ก็ ยิ่ ง จะทำให้ ค วามหลากหลายของ
วัฒนธรรมที่เราอยู่ร่วมกันนี้มันก็มีมากขึ้น เพราะฉะนั้น
เราจะต้องทำอย่างไรที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันในสังคมได้
ไม่ ใช่ เ ฉพาะบ้ านเราแต่เป็นในประชาคมอาเซียนด้วย
เราจะต้ อ งมี ก ารปรั บ ตั ว อย่ า งไร เราก็ ต้ อ งรู้ เขารู้ เรา
ตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญ เพราะฉะนั้นการจัดประชุมเสวนา
ในครั้งนี้ เราเองก็ได้ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ และก็ทำงาน
ในเรื่องของงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง ก็จะได้ให้ข้อคิดกับ
พวกเราที่ได้เข้าร่วมการเสวนาในวันนี้นะครับ ก็จะเป็น
เวทีที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เราก็อาจจะ
นำไปสู่ประเด็นหัวข้อวิจัยต่างๆ ตามที่ท่านพิธีกรได้เรียน
ให้ทราบว่า เราเองก็อยากจะทราบว่ามันมีประเด็นหรือ
โจทย์วิจัยอะไรที่น่าที่จะต้องทำบ้าง แล้วมันมีประเด็น
องค์ความรู้อะไรที่คิดว่าน่าจะเอาไปพัฒนาในพื้นที่ได้
อันนี้เป็นจุดที่สำคัญ ถ้าเราได้ข้อมูลในส่วนนี้ได้มันก็จะ
เป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่เราจะต้อง
ทำงานวิจัยเหล่านี้ มันจะต้องไปสนองตอบต่อความต้อง
การของคนในพื้นที่จริงๆ แล้วมันก็จะนำไปสู่ในเรื่องของ
การพัฒนาพืน้ ทีบ่ นพืน้ ฐานความรูไ้ ด้ เป็นจุดทีส่ ำคัญมาก
เพราะบางทีการพัฒนาที่ยังยืนนี้ ถ้าเกิดเราไม่ได้นำไป
พั ฒ นาบนพื้ น ฐานขององค์ ค วามรู้ ต่ า งๆ มั น ก็ จ ะไม่ มี
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ประโยชน์อะไร แล้วก็โอกาสที่ยั่งยืนก็คงจะไม่มี ก็เลยคิด
ว่าการที่เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนี้จะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งนะครับ ผมก็ต้องขอเรียนขอบคุณท่านวิทยากร
ทั้งสามท่านนะครับ ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในวันนี้
ก็คือ ท่านผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง, ผศ.ดร.ศรีสมภพ
จิตร์ภิรมย์ศรี และอ.ซาการียา บินยูโซะ ซึ่งท่านเป็นผู้
ทรงคุณวุฒิทางด้านนี้ครับ และก็ต้องขอขอบคุณท่าน
อ.สนั่น เพ็งเหมือน นะครับ ที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นผู้
ดำเนินการเสวนาในครั้งนี้นะครับ
ในโอกาสนี้ ผมขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง
นะครับที่เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้ ถือว่าเป็นชาวสังคม
พหุวัฒนธรรม หรือสังคมไทยของเรา ผมก็ขออวยพรให้
การเสวนาในครัง้ นีป้ ระสบความสำเร็จ บรรลุวตั ถุประสงค์
ทุกประการ และขอเปิดการเสวนาในหัวข้อ รู้ไทย (สังคม
พหุวัฒนธรรม) รู้อาเซียน ในวันนี้ครับ ขอบคุณครับ
พิธีกร :
ขอขอบพระคุณท่านประธานในพิธี รศ.ดร.ก้าน
จันทร์พรหมมา ที่ให้เกียรติในการกล่าวเป็นงานประชุม
เสวนาและตอบโจทย์วิจัยให้ครั้งนี้ค่ะ ขอเสียงปรบมือให้
กับท่านเพื่อเป็นการขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะ ต่อไปนะคะ
เราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเสวนาตอบโจทย์วิจัยเรื่อง รู้ไทย
(สังคมพหุวัฒนธรรม) รู้อาเซียนนะค่ะ ซึ่งเราได้รับเกียรติ
จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะ อันประกอบไปด้วย พหุวัฒนธรรมด้านการ
ศึกษา พหุวัฒนธรรมด้านชุมชนและพหุวัฒนธรรมด้าน
สังคมนะคะ สำหรับวิทยากรของเราวันนี้นะคะ ได้แก่
ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภริ มย์ศรี ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
และ อ.ซาการียา บินยูซูฟ และเราได้รับเกียรติจากผู้
อำนวยการสถานวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นผู้ดำเนินรายการ
ของเราในวันนี้นะคะ คือท่าน อ.สนั่น เพ็งเหมือน ซึ่งท่าน
ดำรงตำแหน่งผูช้ ว่ ยอธิการบดี ฝ่ายวิจยั และบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผูอ้ ำนวย
การสถานวิจยั พหุวฒ
ั นธรรมศึกษา เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
วิทยาเขตปัตตานี และผู้ประสานงานเครือข่ายสถาบัน
อุดมศึกษาภาคใต้ โครงการประเมินผลแผนการพัฒนา

จังหวัดชายแดนใต้ บัดนี้ขอเรียนท่านผู้ดำเนินรายการ ปรบมือต้อนรับ ท่าน อ.ซาการียา บินยูซูฟ ด้วยครับ
ผูเ้ ข้าร่วมเสวนาทุกท่านครับ วันนีเ้ ราก็จะมาคุยกัน
และวิทยากรขึ้นสู่เวที เพื่อดำเนินการเสวนาต่อไปค่ะ
ถีงเรื่อง รูไ้ ทย (สังคมพหุวัฒนธรรม) รู้อาเซียน ก่อนอื่น
ขอกราบเรียนเชิญค่ะ
ผมอยากจะนำเรียนเกี่ยวกับเรื่องของความหมายของ
คำว่า พหุวัฒนธรรมในสังคมก่อนนะครับ ก็คงจะมีความ
อาจารย์สนั่น เพ็งเหมือน :
กราบเรียนท่านประธานเครือข่ายการวิจัยแห่ง หมายทั้งแคบแล้วก็กว้างนะครับ ซึ่งก็จะประกอบไปด้วย
ชาติ ภาคใต้ ท่าน รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา นะครับ ความหลากหลายของผู้คนที่มีความแตกต่างกันทางด้าน
และท่านผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะครับ กระผมสนั่น เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม และก็นี้เป็นความ
เพ็งเหมือน นะครับ ในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการสถาน หมายทีเ่ รารูก้ นั ทัว่ ๆ ไปนะครับ ยังมีความหมายอีกนะครับ
วิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะ ในเรือ่ งความหมายทีแ่ ตกต่างกันทางด้านแนวคิด ความเชือ่
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ความศรัทธา เรื่องของทางด้านการเมือง การปกครอง
ปัตตานี ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับ ที่ได้รับเกียรติ หรื อ ว่ า เศรษฐกิ จ ต่ า งๆ ซึ่ ง สิ่ ง ต่ า งๆ เหล่ า นี้ ที่ มี ค วาม
มาเป็นผู้ดำเนินรายการในการเสวนาร่วมกันในเรื่องของ แตกต่ า งกั น ก็ จ ะทำให้ มี ค วามเชื่ อ มี แ นวทางปฏิ บั ติ
หรือวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไป เพราะฉะนั้นก็จึงเป็นที่
รู้ไทย (สังคมพหุวัฒนธรรม) รู้อาเซียน ในวันนี้นะครับ
ั นธรรมนี้ จึงจำเป็นจะต้องมีวธิ กี าร
สำหรั บ วั น นี้ น ะครั บ เราได้ รั บ เกี ย รติ จ ากท่ า น มาทีว่ า่ ในสังคมพหุวฒ
วิทยากรผูท้ รงความรูใ้ นด้าน การศึกษา สังคม และชุมชน อย่างไรที่จะให้คนที่มีความเชื่อ มีชาติพันธุ์ที่แตกต่างกัน
นะครับ ผมขอแนะนำวิทยากรผู้เข้าร่วมเสวนานะครับ มีเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน หรือว่ามีระดับการศึกษาที่แตก
ท่านแรกคือ ท่านจบปริญญาเอกทางด้านการศึกษาจาก ต่างกัน อยู่ร่วมกันได้ในสังคมเดียวกันได้อย่างไรนะครับ
มหาวิทยาลัย Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ เพราะว่าสังคมพหุวัฒนธรรมก็เปรียบเสมือนสวนดอกไม้
และได้รับรางวัลเป็นอาจารย์อันเป็นที่รักและเคารพและ ที่มีหลากสี หลายสายพันธุ์นะครับ ซึ่งก็จะแตกต่างจาก
เป็นทีร่ กั ของศิษย์นะครับ รางวัลบุคลากรดีเด่น ของมหา- สวนดอกไม้ที่มีแค่สายพันธุ์เดียว อย่างสวนมะลิ สวน
วิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปี 2556 นะครับ ขอเสียง กุหลาบ ซึ่งดูแล้วก็จะเป็นเอกภาพดี แต่ขาดเรื่องของ
ปรบมือต้อนรับ ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง ครับ คนทีส่ อง ความสวยงาม หรือศิลปะนะครับ เพราะฉะนั้นในสังคม
ท่านจบการศึกษาปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยนอร์ท- พหุวัฒนธรรมจึงมีความหลากหลายเป็นความสวยงาม
เทิร์นอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกานะครับ ปัจจุบันเป็นผู้ ในส่วนของประเทศไทยเรา มีประชากรอยู่ด้วยกัน 68
อำนวยการสถาบันแก้ไขความขัดแย้ง คณะรัฐศาสตร์ ล้านคน จากข้อมูลปี 2556 นะครับ เรามีเชื้อชาติศาสนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีนะครับ เช่น ไทย มาเลย์ กะเหรี่ยง หรือชาวเขาต่างๆ ภาษาก็
ท่าน ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ ครับ และคนสุดท้าย แตกต่างกันนะครับ ในภาคเหนือก็มภี าษาเหนือ ภาคอีสาน
นะครับ ท่านก็เป็นวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน ก็มีภาษาอีสาน ซึ่งก็มีความแตกต่างกันอีก ในแต่ละที่ก็มี
พหุวฒ
ั นธรรม ด้านชุมชนนะครับ เป็นนักกิจกรรมนะครับ ภาษาท้องถิ่นที่มีความเข้าใจที่แตกต่างกันด้วยนะครับ
เมื่ อ ก่ อ นเป็ น อาจารย์ ส อนในโรงเรี ย นรั ฐ บาลนะครั บ แล้วในปัจจุบันนี้เราเองก็มีความแตกต่างกันนะครับ เรา
ตอนนี้ก็มาเป็นนักพัฒนาเต็มตัวนะครับ ปัจจุบันท่าน จึงต้องคิดว่าทำอย่างไรจึงจะปรองดอง หรือสมานฉันท์
เป็นประธานมูลนิธพิ ฒ
ั นาชุมชนเป็นสุขนะครับ เป็นองค์กร กันได้ คราวนีใ้ นส่วนของประเทศไทยนะครับ ในเรือ่ งของ
สาธารณประโยชน์นะครับ เป็นประธานสมาคมสันนิบาต การศึกษาของเรานั้นกำลังจะมีการปฏิรูปการศึกษานะ
มูลนิธิ จังหวัดนราธิวาส ประธานคณะกรรมการสถาน ครับ ถ้าดูจากข้อมูล งบประมาณของการศึกษาของ
ศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โรงเรี ย นบ้ า นบู เ กะตา อำเภอแว้ ง ประเทศไทยเราสูงขึ้นทุกปี แต่คุณภาพความสัมฤทธิ์ผล
จังหวัดนราธิวาส ปัจจุบันก็ช่วยเหลือกระทรวงพลังงาน ทางการศึกษาก็ต่ำลงนะครับ อันนี้ก็จะก่อให้เกิดปัญหา
นะครับ ทำงานด้านพลังงานทดแทนนะครับ ขอเสียง ของการอยู่ร่วมกัน ความเข้าใจซึ่งกันและกันก็จะน้อยลง
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นะครับ
สำหรับในประเทศไทยของเรานัน้ ก็ยงั มีความแตก
ต่างกันนะครับ ทางด้านความคิด ทางด้านการเมือง
อะไรต่างๆ นะครับ อันนี้คือรู้เรานะครับ คราวนี้ในปีหน้า
นีเ้ ราก็จะเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน อาเซียนเราประกอบด้วย
10 ประเทศ แต่ละประเทศมีพื้นที่รวมกันสูงถึง 4.5 ล้าน
ตารางกิโลเมตรนะครับ มีประชากรอยู่ประมาณ 600
กว่าล้านคน อินโดนีเซียนี้ไปแล้วเกือบ 250 ล้านคน
ตามด้วยฟิลิปปินส์ เวียดนาม ไทย แล้วก็พม่านะครับ
เรามีความหลากหลายในจำนวนของประชากรนะครับ
คราวนี้มาดู บรูไน นะครับ มีประชากรอยู่ประมาณ
500,000 กว่าคน มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามถึง
67% พุทธประมาณ 10% และศาสนาคริสต์ประมาณ
13 % นะครับ ในกัมพูชามีอยูป่ ระมาณ 15 ล้านคนนะครับ
ศาสนาพุทธประมาณ 96% อิสลามประมาณ 2% และ
คริสต์ประมาณ 1% นะครับ ในอินโดนีเซียมีประชากร
250 ล้านคน มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม 87%
คริสต์ 6% พุทธ 4% สำหรับที่ลาวนะครับก็มีประชากร
อยู่ 6 ล้านกว่าคน เป็นชาวพุทธประมาณ 75% ครับ
มาเลเซียมีประชากรอยู่เกือบ 30 ล้านคน นะครับ เป็น
อิสลาม 60% พุทธประมาณ 19% นอกนั้นจะเป็นคริสต์
เป็นฮินดูนะครับ ในฟิลิปปินส์นะครับก็มีประชากรเกือบ
100 ล้านคนนะครับ ส่วนใหญ่ก็เป็นศาสนาคริสต์ เกือบ
90 ล้านคน และมีอิสลามอยู่อีก 5% ประเทศสิงคโปร์
มีประชากร 50 ล้านกว่าคน เป็นพุทธ 42% ฮินดูอีก 4%
และอีก 5% ไม่มีศาสนานะครับ สำหรับในประเทศ
ไทยเราก็มีอยู่ประมาณ 60 ล้านคน นับถือศาสนาพุทธ
95% อิสลาม 4% และอื่นๆ อีก 1% ครับ ทีนี้เรามีดู
อย่างที่กล่าวไปนะครับ ในอาเซียนประชากรกว่า 600
ล้านคนนะครับ ก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของการ
นับถือศาสนา ก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของความ
เชื่อ นอกจากนั้นเรื่องของเศรษฐกิจก็จะแตกต่างกันอีก
นะครับ พอเราเป็นอาเซียนนะครับ มันก็จะมีปัญหาว่า
โดยเฉพาะสังคมไทยนะครับ อีก 20 ปีข้างหน้า เราจะ
กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ ทำให้เรานั้นขาดแรงงาน อย่าง
ในตอนนี้เราเอาแรงงานมาจากพม่า กัมพูชา แล้วก็ลาว
โดยส่วนใหญ่นะครับ อีก 5-10 ปีข้างหน้า ตามแผนของ
รัฐบาล ก็จะนำเข้าแรงงานจากเวียดนามนะครับ แล้วก็พอ
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เปิดอาเซียนผมคิดว่าอินโดนีเซียก็จะเข้ามา ยกตัวอย่าง
ให้ดูนี้นะครับ ที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี เอาเฉพาะที่
ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี อยูท่ อี่ า่ วปัตตานีนะครับ
จากข้อมูลที่ได้รับมาจากกำนันนะครับ ประชากรที่เป็น
พลเมืองไทยนะครับ มีอยู่จำนวน 29,000 คน แต่ว่าเป็น
ต่างด้าว 30,000 คน เป็นข้อมูลของปี 2557 นี้นะครับ
ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะครับ พอเข้าไปดูปรากฏว่าจริง
นะครั บ มี พ ม่ า มี เขมร แล้ ว ก็ มี ล าวอยู่ ม ากมายเลย
ลองคิดดูนะครับ พอเปิดอาเซียนแล้วจะมีเข้ามาอีกสัก
เท่าไหร่ครับ
แล้วในปัจจุบันนี้ผมได้เห็นพัฒนาการของพี่น้อง
ชาวอาเซียนนะครับ พม่า หรือว่ากัมพูชานะครับ เวลาไป
ทำงานพวกเข้าจะเดินไปครับ สังเกตจากในมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีนะครับ เมื่อ 10 ปี
ที่แล้ว ปั่นจักรยานไปทำงานครับ และ 2-3 ปีที่ผ่านมา
ครับ นั่งรถมอเตอร์ไซต์ และเมื่อสัก 10 ปีที่แล้วผมไปดูที่
บานา จังหวัดปัตตานี เขาอยู่กันอย่างแออัดมากเลยครับ
แต่ปัจจุบันนี้นะครับ เขาอยู่ทาวน์เฮ้าส์ มีข้าวของเครื่อง
ใช้ต่างๆ อย่างพร้อมเพรียง ซึ่งผมว่าต่อไปคนพื้นที่ก็จะ
ประสบปัญหาว่า แรงงานต่างด้าวมาแย่งงานทำ ในขณะ
ที่คนไทยเจ้าของพื้นที่อาจจะตกงาน เพราะฉะนั้นต่อไป
มันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับ ขนาดตอนนี้ที่เรายัง
ไม่เปิดอาเซียนอย่างเต็มที่ก็เริ่มที่จะเห็นความแตกต่าง
แล้วนะครับ พอเข้าสู่อาเซียน ก็จะมีความแตกต่างกันอีก
จากข่าวเมือ่ สัก 1 อาทิตย์ทผี่ า่ นมานะครับ มีขา่ วทีฮ่ อ่ งกง
ว่ามีแม่บา้ นชาวอินโดนีเซีย ถูกนายจ้างชาวฮ่องกงทรมาน
จนได้รับบาดเจ็บ ก็มีการประท้วงเกิดขึ้นนะครับ ทีนี้ผม
ก็มามองจินตนาการไปว่า อีก 5-10 ปีข้างหน้ามีพี่น้อง
ชาวอาเซียนเข้ามาอยู่ในประเทศไทย อะไรมันจะเกิดขึ้น
ในขณะที่ว่าคนเหล่านี้มีงานทำ แต่คนไทยไม่มีงานทำ
มันก็จะมีการเรียกร้องอะไรต่างๆ เกิดขึ้น อันนี้คือภาพ
ที่ผมมองไปนะครับ ในส่วนนี้ก็เลยโยงมาว่า ในเมืองไทย
ของเราเองนั้นก็ยังมีความแตกต่าง มีความขัดแย้งกันจน
ต้องบอกว่าเราพยายามที่จะหาทางปรองดองสมานฉันท์
กันนะครับ ยิ่งพออาเซียนเข้ามามันก็จะยิ่งมีความหลาก
หลายเพิม่ ขึน้ อีกครับ ดังนัน้ เราจะเริม่ ที่ อาจารย์เอกรินทร์
สังข์ทอง ก่อนเลยนะครับ ในฐานะที่อาจารย์ได้ทำวิจัย
ทางด้านพหุวัฒนธรรมศึกษามา อาจารย์จะเตรียมรับมือ

อย่างไรกับสถานการณ์ในปัจจุบัน แล้วก็ในอนาคตที่จะ นำเสนอไป ที่นี้ในบริบทที่ผมจะคุยในวันนี้คงจะเน้นใน
เกิ ด ขึ้ น ในภู มิ ภ าคของไทย แล้ ว ก็ อ าเซี ย นครั บ เรี ย น เรื่องของพหุวัฒนธรรมศึกษานะครับ นิยามคำว่าพหุวัฒนธรรมศึกษานะครับ เนือ่ งจากว่ามีการตีความ หรือว่า
เชิญครับ
ทำความเข้าใจคำคำนี้ที่แตกต่างกันออกไป แน่นอนที่สุด
ตอนนี้ดูเหมือนว่าเราค่อนข้างที่จะยอมรับแล้วว่า เมื่อ
ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง :
กราบเรียนท่านประธานในพิธี ท่านวิทยากรร่วม สังคมมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เครื่องมือหนึ่งที่จะ
ท่านคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับ ขับเคลื่อนให้สังคมสามารถที่จะดำรงอยู่ด้วยกันอย่างมี
ก่อนอื่นต้องของขอบพระคุณเป็นอย่างมากที่ทางเครือ ความสุขก็คือ เครื่องมือที่ชื่อว่า พหุวัฒนธรรมศึกษา ซึ่ง
ข่ายการวิจยั ภาคใต้ ให้เกียรติทางศูนย์วจิ ยั พหุวฒ
ั นธรรม เป็นสาขาที่ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องให้พวกเรามีความ
ศึกษาได้มาแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นวันนีน้ ะครับ เกีย่ วกับเรือ่ ง เท่าเทียมกันนะครับ ไม่แบ่งแยก อยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน
ของโจทย์ที่ว่า การเสวนาและการตอบโจทย์การวิจัย ความแตกต่าง จากประสบการณ์ทผี่ มทำวิจยั ไม่วา่ จะเป็น
เกี่ยวกับ รู้ไทย (สังคมพหุวัฒนธรรม) รู้อาเซียน นะครับ บริบทต่างๆ หรือว่าอเมริกา หรือว่าออสเตเรีย สิงค์โปร์
อยากจะบอกว่าการคุยกันในวันนี้ น่าจะเป็นการแลก หลายประเทศได้มีการขับเคลื่อนทางด้านการวิจัยเรื่องนี้
เปลีย่ นเรียนรูน้ ะครับอาจารย์ครับ ในฐานะทีต่ วั ผมเองซึง่ มาอย่างต่อเนื่อง ในประเทศไทยนั้นจุดเริ่มต้นมาจากตั้ง
ทำการศึกษาและทำการวิจัย และรับผิดชอบในศูนย์วิจัย แต่สมัยรัชกาลที่ 6 ที่ได้มีกุศโลบาย 6 ประการที่จะดูแล
พหุ วั ฒ นธรรมศึ ก ษา ซึ่ ง จะเป็ น เรื่ อ งของทางด้ า น สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่นนั้ เป็นเรือ่ งของการปฏิบตั ิ
พหุวัฒนธรรมศึกษา ทางด้านนโยบาย ทางด้านการจัด ทางสังคม ไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของทางด้านบริบททาง
การเรียนการสอนนะครับ และสิ่งหนึ่งที่อยู่จะทิ้งท้ายวัน การศึกษาชัดเจน มันจึงมีช่องว่างในการที่จะศึกษาและ
นี้ตามหัวข้อ ก็จากประสบการณ์การวิจัย ก็จะมีการสกัด พัฒนาศาสตร์ทางด้านนี้นะครับ เราจะโชคดีหรือไม่ ผม
งานวิจัยที่คิดว่าน่าจะเป็นแนวโน้มโจทย์ในการวิจัยใน ไม่แน่ใจนะครับ พอเราได้เกิดเหตุการณ์สามจังหวัดชาย
อนาคตสำหรับผู้สนใจโดยเฉพาะเลยนะครับ ทราบว่า แดนใต้นี้ มันเกิดการเคลื่อนตัวทางแนวคิด ที่ว่ามันจะมี
วันนีม้ นี กั ศึกษา ทัง้ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เครื่องมืออะไรที่จะทำให้คนในพื้นที่นั้นจะสามารถอยู่
มาร่วมหลายคน ซึ่งหลายคนอาจจะสนใจตรงนี้นะครับ ร่วมกันได้มากขึ้น พหุวัฒนธรรมศึกษาจึงเป็นตัวหนึ่งที่
ถ้าพูดเรื่องของสังคมพหุวัฒนธรรม ท่านอาจารย์ ถูกจับตามองโดยนักการศึกษา ก็เป็นทีม่ าทีต่ อนนีท้ ำให้มี
ั นธรรม มีความ
สนัน่ ได้พดู ไปแล้วว่าเป็นสังคมทีม่ คี วามแตกต่าง และท่าน คนให้ความสนใจกันมากขึน้ ครับ ซึง่ พหุวฒ
ก็ได้สะท้อนให้เห็นข้อมูลถึง บริบทของสังคมไทย แล้วก็ หมายที่ดีที่สุดคือ อยากให้ทุกคนมีความรู้มีทัศนคติที่ดี
สังคมอาเซียน รวมถึงสังคมโลกปัจจุบันว่านับวันมันจะมี ต่อกัน มีทักษะ สามารถที่จะสื่อสารระหว่างกันได้นะ
ความซับซ้อนในทางบริบท มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง ครับ และสร้างให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็น
ของโครงสร้างทางสังคม และประเพณีความเชื่อทาง สั ง คมที่ มี คุ ณ ธรรม อั น นี้ เ ป็ น เป้ า หมายหลั ก ของพหุ ศาสนาต่างๆ ตรงนี้นะครับ ก็เกิดขึ้นดังที่อาจารย์สนั่นได้ วัฒนธรรมศึกษา ที่ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนในโลกนี้ที่มี

“เมื่อสังคมมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เครื่องมือหนึ่งที่จะขับ
เคลื่อนให้สังคมสามารถที่จะดำรงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ก็คือ
เครื่องมือที่ชื่อว่า พหุวัฒนธรรมศึกษา ซึ่งเป็นสาขาที่ถูกพัฒนา
มาอย่างต่อเนื่อง ให้พวกเรามีความเท่าเทียมกันนะครับ ไม่แบ่งแยก
อยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง”
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“จะมีเครื่องมืออะไร ที่จะทำให้คนในพื้นที่นั้นจะสามารถอยู่ร่วมกัน
ได้ ม ากขึ้ น พหุ วั ฒ นธรรมศึ ก ษาจึ ง เป็ น ตั ว หนึ่ ง ที่ ถู ก จั บ ตามองโดย
นักการศึกษา ก็เป็นที่มา ที่ตอนนี้ทำให้มีคนให้ความสนใจกันมากขึ้น
ครับ ซึง่ พหุวฒ
ั นธรรม มีความหมายทีด
่ ที สี่ ด
ุ คือ อยากให้ทก
ุ คนมีความ
รู้ มีทัศนคติที่ดีต่อกัน มีทักษะสามารถที่จะสื่อสารระหว่างกันได้นะครับ
และสร้างให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นสังคมที่มีคุณธรรม
อันนี้เป็นเป้าหมายหลักของพหุวัฒนธรรมศึกษา ที่ไม่ว่าจะเป็นประเทศ
ไหนในโลกนี้ ทีม่ ค
ี วามหลากหลาย ก็ตอ้ งการให้เกิดความสุข ความเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน บนพื้นฐานของความแตกต่าง”
ความหลากหลาย ก็ต้องการให้เกิดความสุข ความเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน บนพื้นฐานของความแตกต่าง ซึ่งนับวัน
ก็มีการเปลี่ยนแปลง อย่างที่อาจารย์สนั่นยกตัวอย่าง
บริบททางสังคม จะเห็นว่าเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม
นะครับ เพราะฉะนัน้ เราจะเห็นแน่นอนเลย ผมพูดในฐานะ
ของนักการศึกษา ก็คงจะสะท้อนไปในบริบทของสถาน
ศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทโดยตรงเป็นผู้บริหารการศึกษา
ก็จะต้องตระหนัก และมองว่าในเมื่อมีการรวมตัวกับ
อาเซียน สถานศึกษาจะจัดการศึกษาอย่างไรเพื่อที่จะ
ตอบโจทย์ตรงนีน้ ะครับ โดยเฉพาะเมือ่ มาเชือ่ มกับสามเสา
หลักของอาเซียน คือเรือ่ งของการเมือง เรือ่ งของเศรษฐกิจ
และประเด็นทีส่ ามคือสังคม เพราะอาเซียนต้องการสร้าง
สังคมที่เข้มแข็ง และสังคมอาเซียนเป็นสังคมที่หลาก
หลาย ที่เน้นความร่วมมือทั้ง 6 ด้านที่ทุกท่านคงจะทราบ
กันดีอยู่แล้วนะครับ
พหุวฒ
ั นธรรมศึกษาเชือ่ มโยงกับอาเซียน นีค้ อื โจทย์
ที่เราจะต้องมาคุยกันว่าตอนนี้ มันมีข้อสังเกตอะไรบ้างที่
ผมตั้งข้อสังเกตตอนนี้นะครับ คือ อย่างแรกเมื่อเราเข้า
สู่อาเซียน ประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางที่สำคัญ
ไม่วา่ จะเป็นการค้า สังคมหรือเศรษฐกิจ และตัวอาเซียนเอง
จะนำไปสู่ความหลากหลายทางสังคมที่มีความซับซ้อน
มากยิ่งขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นพหุวัฒนธรรมศึกษาก็จะ
เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส ำคั ญ ที่ จ ะทำให้ ผู้ เรี ย น โดยเฉพาะ
พลเมืองของอาเซียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันนะครับ เกิด
ความเข้าใจกันเมื่อมาอยู่ร่วมกันอย่างทั่วถึงนะครับ
นโยบายของรัฐก็เป็นประเด็นหนึง่ ทีม่ คี วามสำคัญ
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มาก และก็ บ ทบาทของสถานศึ ก ษาที่ จ ะสร้ า งให้ เ กิ ด
ความเข้าใจร่วมกันนะครับ เพราะฉะนั้นบทบาทหลักๆ
ที่ผมมองตรงนี้ ก็คือ ตัวครูเอง ตัวผู้บริหารเอง และก็ภาค
ส่ ว นต่ า งๆ จะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี บ ทบาทสำคั ญ ในการจั ด
ประสบการณ์เหล่านี้ให้กับผู้เรียนและบุคลากร ได้เกิด
ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของบริบทอาเซียนนะ
ครับ
คราวนี้ ผ มยกโจทย์ วิ จั ย ที่ ผ มได้ ส กั ด มานะครั บ
ส่วนหนึง่ เป็นส่วนทีต่ นเองได้ทำด้วยนะครับ จากทีอ่ าจารย์
สนั่นยกตัวอย่างประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาหลายประเทศนั้น อาจาร์ยมาดูผลวิจัยนะครับ
ประเทศไทยมีกฎหมายชัดเจน โดยรัฐธรรมนูญบอกว่า
เท่าเทียมกัน แต่พอมาพูดถึงเรื่องพหุวัฒนธรรมเรายังมี
ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และขาดแนวปฏิบัติในการ
ส่งเสริม บางคนอาจจะมีกรอบความคิดที่แคบ คราวนี้
การมีความคิดความเข้าใจเกีย่ วกับพหุวฒ
ั นธรรมทีไ่ ม่สอด
คล้องกับบริบท ก็จะส่งผลไปต่อแนวปฏิบตั ใิ นการจัดการ
ศึกษานะครับ มาเลเซียก็มีความหลากหลายนะครับ แต่
สิ่งที่มาเลเซียเจอเกี่ยวกับเรื่องพหุวัฒนธรรมคือ นโยบาย
บางนโยบายตอบสนองต่อคนกลุ่มใหญ่มากกว่าคนกลุ่ม
น้อย รัฐเน้นส่งเสริมความเท่าเทียม แต่ว่าตัวครูเองก็ยัง
ขาดการบูรณาการพหุวัฒนธรรมในชั้นเรียนอย่างต่อ
เนือ่ งนะครับ อินโดเนเซีย ผลการวิจยั บอกว่า ครูผสู้ อนยัง
ขาดความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานแนวคิดพหุวัฒนธรรม
ศึกษาในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียน เนื่องจากขาดความมั่นใจ หรือไม่เข้าใจนะครับ

สิงค์โปร์ ครูในชัน้ เรียนบางท่านยังขาดความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามแนวพหุวัฒนธรรม และ
เสี่ยงต่อการมีอคติต่อชนกลุ่มน้อยนะครับ พม่าอันนี้ยิ่ง
ชัดเจนเลยครับ เนื่องจากหลักสูตรของพม่านั้นจัดการ
ศึกษาที่เน้นความเป็นชาตินิยม เมื่อทหารเข้ามาปกครอง
ประเทศ และขาดการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ
ตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา ตัวอย่างที่ผมยกตรงนี้
บ่งชี้ให้เห็นว่า ขนาดนี่เป็นเฉพาะในประเทศของตัวเอง
นะครั บ คราวนี้ ยิ่ ง พอมารวมเข้ า ด้ ว ยกั น ในภู มิ ภ าคนี้
แล้วมันจะเกิดอะไรขึน้ ถ้าเรายังไม่มอี งค์ความรู้ หรือแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจนที่จะตอบโจทย์ต่อความเปลี่ยนแปลงของ
บริบททางสังคมตรงนี้ เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับ ในฐานะ
ที่เราเป็นนักการศึกษา เป็นครู เป็นผู้บริหาร ก็ต้องคิด
นะครับว่า การเคลื่อนตัวของแนวคิดที่เข้ามา กับฝ่ายที่
ดำเนินการตามแนวคิดนี้มันเพียงพอต่อกันไหม
สำหรับนี้คืองานวิจัยที่ผมพยายามสกัดมาในรอบ
10 ปีที่ผ่านมา ที่ศูนย์วิจัยพหุวัฒนธรรมได้ทำเองนะครับ
และจากการสังเคราะห์โดยทัว่ ไป ตอนนีม้ ศี นู ย์วจิ ยั เรือ่ งนี้
ที่มีบทบาทที่สำคัญอยู่หลายที่ไม่ว่าจะเป็นที่ มหิดล, มช.
แล้วก็ มอ. เองก็เริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นนะครับ สิ่งที่
เราพบองค์ความรู้พื้นฐานส่วนใหญ่ในเรื่องพหุวัฒนธรรม
นะครับ ก็จะเกี่ยวข้องกับมุมมองพหุวัฒนธรรมศึกษา
อย่างที่ผมบอกว่า ตอนนี้มันค่อนข้างที่จะใหม่มากที่จะ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพหุวัฒนธรรมศึกษานะครับ เรื่องของ
การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เรื่องของการส่งเสริมโรง
เรียนแนวพหุวัฒนธรรม เรื่องภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรม
เรื่ององค์ประกอบภาวะความเป็นผู้นำ เรื่องการจัดการ
เรียนการสอน เรื่องพหุวัฒนธรรมศึกษาในโรงเรียนเรียน
ร่วม นี้เป็นงานวิจัยที่เราได้ขับเคลื่อนไปนะครับ สำหรับ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน ที่ศูนย์วิจัย
พหุวัฒนธรรมศึกษาได้พัฒนาร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในเรือ่ งของพหุวฒ
ั นธรรม
ศึกษา และก็ได้นำไปทดลองใช้แล้ว ปรากฏว่าได้ผลวิจัย
ทีส่ ะท้อนว่า ส่วนหนึง่ ช่วยให้ครูในชัน้ เรียนมีความรูค้ วาม
เข้าว่า ถ้าเราสอนเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมในชั้นเรียน จัด
การศึกษาเพื่อที่จะตอบโจทย์เรื่องอาเซียนนั้นควรจะมี
หลักการ แนวคิดและกระบวนการอย่างไรนะครับ
จากผลการวิจยั ตรงนี้ ถามว่าเพียงพอไหมกับสังคม

พหุวฒ
ั นธรรมทีม่ คี วามซับซ้อนมากยิง่ ขึน้ นะครับ แน่นอน
ครับ บอกได้เลยว่า เมื่อบริบททางสังคมพหุวัฒนธรรม
มันมีความซับซ้อน มันก็ยงั ไม่พอ อย่างทีอ่ าจารย์สนัน่ ถาม
ว่า เราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับ ก็ได้มีการสะท้อน
ทิศทางหรือองค์ความรู้จากฐานรากเดิมที่มีอยู่แล้วนี้ ที่
ควรจะขยายหรือมีการศึกษาในเชิงลึกให้มากขึน้ ตอนนีท้ ี่
เรายังไม่เห็นมากเท่าที่ควรในประเด็นแรกก็คือ เมื่อเรา
เข้าสู่อาเซียนนะครับ ผมคิดว่าโจทย์วิจัยเหล่านี้ควรจะ
ตอบโจทย์กนั ได้มาก ครูหรือผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องก็อาจจะ
ต้องเข้ามาให้ความสนใจในเรื่องนี้กันมากขึ้นนะครับ โดย
เฉพาะเรื่องการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรม
ในประชาคมอาเซียน ตอนนี้อาจจะต้องเป็นงานวิจัยใน
ลักษณะของความร่วมมือตรงนี้นะครับ เรื่องของความ
สั ม พั ม ธ์ ก ารจั ด การศึ ก ษาตามแนวทางพหุ วั ฒ นธรรม
และมติต่างๆ ทางดานการศึกษา เรื่องประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล เรื่องของความตระหนักทางวัฒนธรรมเหล่า
นี้นะครับ ก็อาจจะต้องให้ความสำคัญกันมากขึ้น และที่
เป็นไปได้ คือการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมนี้ไม่ได้ใช้เวลาแค่ชั่วข้ามคืน มันมีความซัับซ้อน
กันมาก แน่นอนที่สุดเราจะต้องอาศัยโมเดล หรือรูปแบบ
ที่เห็นผลชัดเจนที่จะสามารถนำไปใช้ได้ สถานศึกษาวิจัย
พหุวัฒนธรรมที่ มอ.ปัตตานี เราศึกษาตัวอย่างงานวิจัย
อยู่เรื่องหนึ่งก็คือ การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบทางด้าน
พหุวัฒนธรรมครับ ซึ่งทำอยู่ประมาณ 3 ปี โดยการ
สนับสนุนของทาง สปศ. ครับ สิ่งที่ค้นพบก็คือ ถ้าเราเริ่ม
ต้นที่จะสร้างความเข้าใจพื้นฐานกับสถานศึกษาที่ยังไม่มี
ความเข้ า ใจในเรื่ อ งนี้ นั้ น ค่ อ นข้ า งที่ จ ะเป็ น เรื่ อ งยาก
เพราะฉะนั้น การเคลื่อนตัวในการวิจัยเองก็ต้องใช้เวลา
แต่ผลจากการใช้ที่เราค้นพบก็คือ มีมิติทางบวกที่เกิด
ความเข้าใจ โดยครูให้ความตระหนักมากยิ่งขึ้นนะครับ
อีกอย่างหนึง่ ทีผ่ มว่าสำคัญมากคือ เรือ่ งของตลาด
แรงงาน ถ้าพวกเราดูตวั อย่างจากต่างชาติ อย่างเช่นบริษทั
google นะครับ google เองก็มีพนักงานต่างชาติ ไม่ว่า
จะเป็นจีนหรือเกาหลีทำงานอยู่ ทีนี้พวกเราลองนึกดูว่า
การเอาคนที่หลากหลายความคิด มีวิธีการทำงานที่แตก
ต่างกัน องค์กรนี้จะเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นในบริษัท
ของต่างประเทศหลายๆ บริษัท เขาค่อนข้างจะให้ความ
สำคัญในเรื่องของวิธีคิด ความหลากหลายของผู้คนที่
องค์ความรู้จาก
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ไปทำงานร่วมกัน ผมสะท้อนไปตรงนี้ในแง่ของสังคม
พหุวฒ
ั นธรรม คิดว่าโจทย์เหล่านี้ จะต้องได้รบั การตอบรับ
มากๆ นั้ น คื อ เรื่ อ งของอาชี ว ศึ ก ษาที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ พู ด กั น
อาชีวศึกษาจะสร้าง นักศึกษาอย่างไรให้มีทักษะในเรื่อง
ของการทำงานกับสังคมที่มีความหลากหลาย เพราะว่า
อาชีวะเป็นแรงงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือในระดับ
อุดมศึกษา เมือ่ มีการหลัง่ ไหลของอาชีพต่างๆ เข้ามา ไม่วา่
จะเป็นแพทย์หรือวิศวกรเหล่านี้นะครับ ทักษะในเรื่อง
ของการทำงานร่วมกันนะครับ อย่างคนสิงค์โปร์ คน
มาเลเซีย เข้ามาทำงานในหาดใหญ่ ปัตตานี สงขลา เราก็
ต้องมีความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้นะครับ เพราะฉะนั้นคนใน
องค์กรเองก็ต้องเตรียมตัวที่จะจัดการ เพื่อรองรับสิ่งที่จะ
เกิดขึน้ เหล่านีน้ ะครับ ตรงนีจ้ ากบทวิเคราะห์ของงานวิจยั
ค่อนข้างจะมีน้อย ที่ทางองค์กรจะเตรียมคนให้พร้อมที่
จะทำงานร่วมกันในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม สำหรับโจทย์งาน
วิจัยเหล่านี้ อาจจะต้องมาให้ความสนใจกันมากยิ่งขึ้น
ในฐานะที่ผมทำงานทางด้านการศึกษานะครับ ที่สำคัญ
ทีส่ ดุ เราจะต้องเริม่ ทีโ่ รงเรียนนะครับ เพราะว่าผูเ้ รียนหรือ
ครูเหล่านี้จะเป็นผลผลิตของสังคมที่ดีที่สุด ทุกอย่าง
ตอนนี้ถ้าไม่เตรียมเรื่องทรัพยากรบุคคลเหมือนประเทศ
สิงค์โปร์ทไี่ ด้เตรียมมาหลายปีนะครับ เราจะต้องคิดโจทย์
กันหนักมากเลยครับ การทำงานแบบเดิมๆ นิสยั แบบเดิมๆ
ที่เราใช้ อาจจะไม่เพียงพอเมื่ออาเซียนเข้ามานะครับ
ในตอนนี้นะครับ ผมเองก็ตั้งข้อสังเกตว่ามิติทางการ

ศึกษานั้น จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
และอาจจะต้องทำในมิติที่มีความสำคัญเร่งด่วนก่อน
อย่ า งเช่ น ในเรื่ อ งนโยบาย ซึ่ ง อี ก สั ก ครู่ ท่ า นอาจารย์
ศรีสมภพ อาจจะคุยในเรื่องของสังคมเพิ่มเติมนะครับ
อาจารย์สนั่น เพ็งเหมือน :
ครับขอบคุณครับ ท่านอาจารย์เอกรินทร์ ก็ได้
นำเสนอ เรื่องของนโยบาย แล้วก็หลักสูตรการศึกษาที่
ควรจะเป็นนะครับว่าเราควรจะอยูร่ ว่ มกันอย่างไรนะครับ
ผมจับใจความได้วา่ ให้เริม่ ทีโ่ รงเรียนก่อน แล้วก็ตอ้ งใช้เวลา
พอสมควรนะครับ ผมเองนัน้ ในเรือ่ งของการฝึกอบรมนัน้
พวกเราก็ จ ะถนั ด กั น นะครั บ เวลาเราจะพั ฒ นาหรื อ
เปลี่ยนแปลงอะไร ก็เอามาอบรม 2-3 วันแล้วก็กลับบ้าน
แต่อันนี้เองก็คงต้องใช้เวลานะครับ ผมเองก็คงไม่ปฏิเสธ
เรือ่ งของการอบรมนะครับ แต่บางเรือ่ งก็ตอ้ งปรับเปลีย่ น
กระบวนยุ ท ธเหมื อ นกั น นะครั บ ก็ ข อขอบคุ ณ ท่ า น
อาจารย์เอกรินทร์เป็นอย่างยิง่ นะครับ ทีน่ ใี้ นเรือ่ งนีน้ ะครับ
ก็ อ ยากจะเรี ย นถามและแลกเปลี่ ย นกั บ ท่ า นอาจารย์
ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี นะครับว่าจากประสบการณ์ของ
อาจารย์ในฐานะที่เป็นผู้ร่วมขบวนเจรจา เรื่องของสันติภาพสามจังหวัดชายแดนภายใต้ และเรื่องความขัดแย้ง
ต่างๆ นะครับ ซึง่ เกีย่ วข้องกับเรือ่ งของ สังคมพหุวฒ
ั นธรรม
โดยเฉพาะอาจจะเน้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
เราเป็นพิเศษนะครับ ขอเรียนเชิญครับ

“เพราะฉะนั้นคนในองค์กรเองก็ต้องเตรียมตัวที่จะจัดการ เพื่อรองรับ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นเหล่านี้นะครับ ตรงนี้จากบทวิเคราะห์ของงานวิจัยค่อนข้าง
จะมีน้อย ที่ทางองค์กรจะเตรียมคนให้พร้อมที่จะทำงานร่วมกันในสังคม
พหุวฒ
ั นธรรม สำหรับโจทย์งานวิจย
ั เหล่านี้ อาจจะต้องมาให้ความสนใจ
กันมากยิง่ ขึน้ ในฐานะทีผ
่ มทำงานทางด้านการศึกษานะครับ ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ
เราจะต้องเริ่มที่โรงเรียนนะครับ เพราะว่าผู้เรียนหรือครูเหล่านี้จะเป็นผล
ผลิตของสังคมที่ดีที่สุด ทุกอย่างตอนนี้ ถ้าไม่เตรียมเรื่องทรัพยากร
บุคคล เหมือนประเทศสิงค์โปร์ทไี่ ด้เตรียมมาหลายปีนะครับ เราจะต้องคิด
โจทย์กันหนักมากเลยครับ การทำงานแบบเดิมๆ นิสัยแบบเดิมๆ ที่เราใช้
อาจจะไม่เพียงพอเมื่ออาเซียนเข้ามานะครับ”
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ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี :
ครับขอบคุณครับ ประเด็นเรื่องพหุวัฒนธรรม ซึ่ง
เกี่ยวกับปัญหาทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้นะครับ
ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ และเรื่องสำคัญมากนะครับ
ก่อนอื่นก่อนที่จะพูดถึงเรื่องสังคมพหุวัฒนธรรม หรือ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาค
ใต้นะครับ ผมจะพูดถึงเรื่องของแนวคิดที่ผมเข้าใจก่อน
นะครับ ว่าคำว่า Multiculturalism นี้ มันเป็นคำหลักที่
สำคัญในโลกปัจจุบัน แล้วก็เราจะมาให้ความหมายมัน
อย่างไรนะครับ เนื่องจากผมก็สอนวิชานี้อยู่ที่คณะรัฐศาสตร์ด้วยนะครับ ชื่อวิชาว่า นโยบายการจัดการความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับ ซึง่ เกีย่ วพันธ์กบั เรือ่ งนี้
โดยตรง และประสบการณ์ ก ารวิ จั ย ต่ า งๆ ของผมก็
สอดคล้องกันนะครับ หลักการของ Multiculturalism
คื อ การอยู่ ร่ ว มกั น บนความหลากหลาย แตกต่ า งกั น
ระหว่างวัฒนธรรม ภาษา สิ่งที่เป็นหัวใจที่จะอธิบายเรื่อง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมนี้ คือ สังคมที่มีความ
หลากหลายของชาติพันธุ์ ภาษา แล้วก็ศาสนา และ
อุดมการณ์นะครับ ทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบที่มีความ
แตกต่างกันอยู่ในสังคมเดียวกัน อย่างในประเทศไทย
ก็เห็นได้นะครับ เกี่ยวกับคนส่วนใหญ่ และคนส่วนน้อย
คนส่วนใหญ่จะเป็นไทยพุทธ และก็จะมีคนส่วนน้อยนะ
ครั บ ที่ เ ป็ น ไทยมุสลิม ถ้ามองในแง่ของชาติพันธุ์ก็คือ
คนมาลายูที่เป็นไทยมุสลิม ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ภาคใต้
แล้ ว ก็ มี ค นมุ ส ลิ ม โดยทั่ ว ไปอี ก ที่ เ ป็ น คนไทยที่ นั บ ถื อ
ศาสนาอิสลามมีอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยอาจารย์สนั่น
ให้ข้อมูลว่ามีอยู่ 4% ในประเทศนะครับ แต่อยากจะให้

เข้าใจว่าคำว่า มุสลิมกับมาลายูนี้เป็นคำสองคำที่ซ้อน
กันอยู่ สำหรับมาลายูนี้เป็นชาติพันธุ์ ส่วนมุสลิมนี้เป็น
ศาสนานะครับ เพราะฉะนั้นชาติพันธุ์กับศาสนามันก็จะ
ซ้ อ นทั บ กั น อยู่ อย่ า งในสามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
นะครับ แต่ในพื้นที่อื่นๆ เกือบ 90% ของประเทศก็จะ
เป็ น คนไทยนั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ คนไทยนั บ ถื อ ศาสนา
อิสลาม หรือว่าคนจีนนับถือศาสนาพุทธนะครับ แล้วก็
จะมีภาคเหนือที่เป็นลักษณะของชนเผ่าที่มีความหลาก
หลาย แต่ก็ไม่มากนะครับ แต่ถ้าพูดถึงรากเหง้าของชาติ
พันธุ์ของคนไทยนะครับ ตอนนี้ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ว่า
มันมาจากไหน องค์ประกอบเป็นอย่างไรด้วย เช่นคนไทย
ที่อยู่ภาคกลางกับคนอีสาน ซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องชาติพันธุ์แต่
เดิมก็เป็นคนลาว หรือว่าทางภาคเหนือก็จะเป็นคนเมือง
นะครับ เรียกว่าชาติพันธุ์เดิมนั้นแตกต่างกัน แต่ปัจจุบัน
ได้มาเปลี่ยนและมองว่าเป็นคนไทยทั้งหมด เพราะมามี
การผสมกลมกลืน และบูรณาการต่างๆ แต่ว่าความ
แตกต่างของชาติพันธุ์ ภาษาและศาสนา ก็ยังคงซ่อนอยู่
ทีนี้คำว่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม หรือ
Multiculturalism หมายถึ ง ว่ า การอยู่ ร่ ว มกั น บน
ความหลากหลาย และจุดทีส่ ำคัญคือว่ามีความเสมอภาค
กันด้วยนะครับ หรือไม่มีชาติพันธุ์หนึ่งเหนือกว่านะครับ
ตรงนี้มีความสำคัญมาก เพราะว่าหลายๆ ประเทศรวม
ทั้งประเทศไทยเองด้วยครับ ที่ความแตกต่างนั้นไม่ได้
สำคัญเท่ากับความเท่าเทียมกัน เพราะถึงจะแตกต่างกัน
ก็ตาม แต่พอไม่มีความเท่าเทียมกัน กดทับกัน หรือ
พยายามที่จะเปลี่ยนชาติพันธ์อื่นหรืออัตลักษณ์อื่นให้
เปลี่ยนมาเหมือนกัน มันจะเกิดปัญหาทันทีเลยนะครับ

“คำว่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม หรือ Multiculturalism
หมายถึงว่า การอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย และจุดที่สำคัญคือว่า
มีความเสมอภาคกันด้วยนะครับ หรือไม่มีชาติพันธุ์์หนึ่งเหนือกว่านะ
ครับ ตรงนี้มีความสำคัญมาก เพราะว่าหลายๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศ
ไทยเองด้วยครับ ที่ความแตกต่างนั้นไม่ได้สำคัญเท่ากับความเท่าเทียม
กัน เพราะถึงจะแตกต่างกันก็ตาม แต่พอไม่มีความเท่าเทียมกัน กดทับ
กัน หรือพยายามที่จะเปลี่ยนชาติพันธ์อื่นหรืออัตลักษณ์อื่นให้เปลี่ยน
มาเหมือนกัน มันจะเกิดปัญหาทันทีเลยนะครับ”
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ยิ่งในการการเมือง อย่างสหรัฐอเมริกาเรื่องประเด็นการ
เหยียดสีผิว ทำให้เกิดสงครามกลางเมืองที่รุนแรงมาก
ทำให้ต้องมีการบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของความเท่าเทียม
กัน ซึ่งต้องใช้เวลาในการต่อสู้กันมากว่า 100 ปีนะครับ
หลายประเทศทั่วโลกก็มีปัญหารบกันเกี่ยวกับเรื่องชาติ
พันธุ์ทั้งนั้นนะครับ ทีนี้วิธีการจัดการความแตกต่างและ
ความไม่เท่าเทียมกันให้เกิดความเท่าเทียมกัน และยอมรับ
ในการอยู่ร่วมกันนั้นเป็นหัวใจสำคัญในการจัดการความ
ขัดแย้งนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายต่างๆ หรืออะไรก็ดี
นะครับ ซึ่งบางประเทศก็ทำสำเร็จ บางประเทศก็ไม่
สำเร็จนะครับ
สำหรับแนวคิดในเรื่องของ Multiculturalism
หรือพหุวัฒนธรรมนี้จะมีวิธีการจัดการสองแนวคิดด้วย
กันครับ วิธีการจัดการ แนวคิดที่หนึ่งคือ วิธีการจัดการ
แบบเสรี เป็นการทีต่ อ้ งทำให้ยอมรับอีกชาติพนั ธุห์ นึง่ เพือ่
ให้อยู่ร่วมกันให้ได้ ประนีประนอมพยายามที่จะอยู่ร่วม
กั น ให้ ไ ด้ โดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวเรื่องทางการเมือง หรือ
โครงสร้างอำนาจนะครับ อันนี้ก็จะต้องมีการศึกษาเข้า
มาเกี่ยวข้อง ก็ทำให้เกิดนโยบายทางการศึกษาเพื่อทำให้
เกิดการยอมรับในความหลากหลายเหล่านี้นะครับ อีก
อย่างหนึ่งก็เป็นการยอมรับในเรื่องการใช้ภาษาที่แตก
ต่างกันในสังคมเดียวกันครับ ก็จะต้องมีนโยบายเกี่ยวกับ
เรื่องภาษามาใช้นะครับ และวิธีการจัดการ แนวคิดที่สอง
คื อ การจั ด การที่ พู ด ถึ ง โครงสร้ า งอำนาจเลยนะครั บ
หมายถึง ความแตกต่างหลากหลายที่เกิดขึ้น ทำให้เกิด
ความไม่เท่าเทียมกันนั้น มันเกิดจากอคติทางการเรื่อง
หรืออคติในเรื่องของชาติพันธุ์นะครับ อคตินี้เป็นตัวกั้น
ทำให้ไม่ยอมรับกัน โดยมันเกิดจากโครงสร้างอำนาจที่
ชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์หนึ่ง อัตลักษณ์ในอัตลักษณ์หนึ่ง
หรือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง กดทับหรือปิดกั้นโอกาสทาง
การเมืองของอีกฝ่ายหนึ่ง และมันฝังลึกลงในประวัติศาสตร์มาเป็น 100 ปีเลยครับ เพราะฉะนั้นทำให้วิธีการ
แก้ปญ
ั หาไม่ใช้เป็นแค่การยอมรับซึง่ กันและกันอย่างตอน
แรกนะครับ วิธีแก้คอื เราต้องมาจัดการอำนาจระบบทาง
การเมือง การกระจายอำนาจ การให้สิทธิทางการเมือง
อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการให้สิทธิพิเศษทางการเมือง
สำหรับคนกลุ่มน้อยในสังคมนั้นนะครับ อย่างเช่นใน
รัฐสภาแบ่งโควตาให้กับแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์เลยนะครับ
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หรือว่าจัดการกระจายอำนาจเป็นเขตปกครองพิเศษ
อะไรทำนองนี้นะครับ อันนี้ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งนะครับ
แต่ถ้าจัดการไม่ได้ หรือว่ามีการจัดการที่กดขี่ฝ่ายใดมาก
เกินไป อาจจะทำให้เกิดการต่อต้าน ที่มีความรุนแรงเป็น
สงครามกลางเมืองอะไรแบบนี้นะครับ นี้ก็คือแนวคิดใน
การจัดการเรื่อง Multiculturalism หรือพหุวัฒนธรรม
ครับ
เมือ่ มาพูดถึงกรณีของประเทศไทย ในกรณีจงั หวัด
ชายแดนภาคใต้นะครับ ตรงกับประเด็นทีก่ ล่าวมาเลยนะ
ครับ คือว่ามีความแตกต่างกันในสังคมระหว่างชาติพันธุ์
ภาษาและศาสนา ระหว่างคนส่วนน้อยคือชาวมุสลิมกับ
คนส่วนใหญ่คือคนพุทธ และมีฝ่ายรัฐที่เป็นคนส่วนใหญ่
คือคนพุทธเข้ามาจัดการ พยายามแก้ปัญหาเป็นเวลา
ยาวนาน แต่กย็ งั คงมีปญ
ั หาอยู่ มันก็ทำให้เกิดความขัดแย้ง
และกลุ่มขบวนการต่อต้านขึ้นนะครับ อันนี้คือปัญหา
ที่เกิดขึ้น และวิธีการแก้ปัญหานั้น ในตอนแรกรัฐใช้การ
ควบคุมทางด้านกฎหมาย นำกำลังทหารเข้าปราบปราม
หรือใช้นโยบายที่พยายามจะทำให้เกิดการผสมกลมกลืน
แต่ภายหลังไม่สำเร็จนะครับ แต่ถ้าเราลงมาทำการศึกษา
เรื่อง Multiculturalism หรือความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในพื้นที่อย่างจริงจังนะครับ ผมคิดว่าแนวทาง
พหุ วั ฒ นธรรมนั้ น จะเป็ น ตั ว ที่ น ำไปสู่ วิ ธี แ ก้ ไขปั ญ หา
ที่ มี โ อกาสทำได้ จ ริ ง นะครั บ ท่ า นอาจารย์ ส นั่ น ครั บ
ขอบคุณครับ
อาจารย์สนั่น เพ็งเหมือน :
ครับขอบคุณครับ ท่านอาจารย์ศรีสมภพ มาก
นะครับ ที่ท่านอาจารย์ได้มาพูดประเด็นเรื่องพหุวัฒนธรรม และบอกถึงนิยามของคำว่า Multiculturalism
ให้พวกเราฟัง แล้วก็พูดถึงแนวคิดในการจัดการพหุวัฒนธรรมทัง้ สองแนวคิดนะครับ คือวิธกี ารจัดการแบบเสรี
กับการจัดการโครงสร้างอำนาจนะครับ และยังได้พูดถึง
ในกรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับ ต่อไปก็จะ
ขอเชิญ อาจารย์ซาการียาได้พูดถึงในส่วนนี้ต่อไปด้วย
ครับ ขอเชิญครับ
อ.ซาการียา บินยูซูฟ :
สำหรับผมในวันนี้ก็จะพูดถึงส่วนต่างๆ ของพหุ-

วัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนใต้ ทัง้ ทีเ่ คยเป็นมาและ
กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้นะครับ
ในส่วนแรกจะพูดถึงด้านการศึกษา สำหรับเรื่อง
การศึกษาทีก่ ำลังทำอยูใ่ นขณะนี้ เรือ่ งทีห่ นึง่ คือ การศึกษา
ของชุมชนโดยชุมชน “ตาดีกา” พูดได้วา่ เป็นฐานสำคัญของ
การศึกษาโดยชุมชนได้ แต่ในตอนนี้ก็มีรัฐได้เข้าไปแทรก
แซง มีงบเข้ามาให้ ทำให้เกิดความวุ่นวาย อลหม่านขึ้น
ในแต่ละหมู่บ้าน เพราะเงินที่สนับสนุนตาดีกาเข้าไปตาม
เกณฑ์ของรัฐ จริงๆ นะครับ ยกตัวอย่างเช่นครูที่อาสา
เข้ามาสอนในตาดีกา พอมีงบเข้ามา ก็โดนผู้มีอิทธิพลให้
ลาออกแล้วเอาลูกหลานเข้ามาสอนแทน ในพืน้ ทีม่ แี บบนี้
มากมายเลยนะครับ รัฐไม่รแู้ ต่ชาวบ้านในพืน้ ทีร่ ู้ เพราะเงิน
เพราะว่ารัฐแก้ปัญหาเอาเงินงบประมาณเป็นตัวตั้ง ไม่ได้
เอาวิธีคิดของชุมชนเป็นตัวตั้ง สำหรับความหมายจริงๆ
ของตาดีกานั้นคือ สวนการฝึกอบรมเด็กๆ ในชุมชน โดย
มั ส ยิ ด เป็ น ผู้ดำเนินการจัดการ เรื่องที่สองก็เป็นเรื่อง
ของการศึกษาฮาฟิส โดยกลุ่มจริยธรรมสัญจร เขาจะมี
ศูนย์ประจำจังหวัดอยูน่ ะครับ จัดสอนวิชาอัลกุรอ่าน และ
มีเด็กๆ ให้ความสนใจเข้ามาเรียนจำนวนมาก อย่างทีย่ ะลา
ก็มีเด็กเกือบ 1,000 คน ที่สุไหงโกลกก็มีเด็กประมาณ
1,000 คนเช่นกันนะครับ นี้ก็ถือว่าเป็นมิติเรื่องการศึกษา
ทีเ่ ราจะต้องเรียนรูเ้ ขานะครับ คราวนีเ้ รือ่ งทีส่ ามก็เป็นเรือ่ ง
การศึกษาปอเนาะ หรือการศึกษานานาชาติทางศาสนา
สำหรับการศึกษาปอเนาะดัง้ เดิมนัน้ จะไม่มกี ารจำกัดเวลา
ไม่ จ ำกั ด อายุ ไม่ มี ใ บประกาศ ไม่ มี ห ลั ก สู ต รนะครั บ
พอหลังจากนัน้ ก็มกี ารพัฒนาโดยรัฐ ก็คอื มี พรบ.โรงเรียน
ราษฎร์ ปี 2525 พัฒนาเป็นโรงเรียนเอกชน มีเงินอุดหนุน
ไปให้ ทำให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในตอนนี้
กลายเป็นเชิงระบบธุรกิจไปหมดแล้วนะครับ อันนีเ้ ป็นสิง่
ที่จะอธิบายว่าแนวทางการพัฒนาของรัฐนั้น รัฐไม่เข้าใจ
คือมีแต่ให้อย่างเดียวไม่ได้ศกึ ษารายละเอียดว่าจะต้องจัด
การเขาอย่างไร ไม่ใช่เข้าไปควบคุม คราวนี้ผมก็ได้คุยกับ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ว่าผมอยากจะให้ดูแลโรงเรียน
เอกชนเหล่านีใ้ ห้เป็นระบบได้ไหม ให้ถกู ต้องตามกฎหมาย
ได้ไหม เพราะปัจจุบันแต่ละโรงเรียนมีเด็กจำนวนมาก
บางโรง 5,000-6,000 คน เพื่อให้มีงบมาลงเยอะขึ้น
ผมไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึน้ ไม่ได้อคตินะครับ แต่คดิ ว่ามัน
ต้องมีการจัดระบบให้ดกี ว่านีห้ น่อย นีก้ เ็ ป็นรูปแบบนะครับ

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ใน
สามจังหวัดนะครับ
เป็นการสรุปในส่วนแรก ด้านการศึกษา นะครับ
การศึกษาในสามจังหวัดนั้น ต้องเรียนรู้พหุวัฒนธรรม
ดั้งเดิม ในการที่จะทำให้เกิดความเป็นอยู่ที่หลากหลาย
ทางวัฒนธรรมได้นะครับ ส่วนที่สองจะพูดถึงด้านการ
แต่งกาย การแต่งกายที่เป็นอัตลักษณ์ของคนสามจังหวัด
ชายแดนใต้ ส่วนที่สาม อันนี้จะเป็นประเด็นที่สำคัญก็คือ
เรือ่ งของภาษามลายู อักษรยาวีจะเป็นได้วา่ เมือ่ ประมาณ
3 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีการทำป้ายประกาศต่างๆ ออกมาเป็น
สามภาษาคือ ภาษาไทย ภาษายาวี แล้วก็ภาษาอังกฤษ
เนื่องจากว่าเรากำลังจะเข้าสู่อาเซียน ยกตัวอย่างภาษา
มลายู อักษรยาวีให้ดู แบบนี้ครับ เป็นลายมือเขียนซึ่ง
สวยมากครับ
ในปี 2550 ผมเคยเสนอนโยบายกับรัฐ เรื่อง
นโยบายสร้างสุขภาวะสันติสุขชายแดนใต้ เรื่องที่จะให้ใช้
ภาษามลายูพูดคุยอย่างเป็นทางการในส่วนราชการ แต่ก็
มีเสียงคัดค้านออกมาว่า ไม่ได้ ต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น
เพราะผู้ใหญ่ ผู้มีอำนาจตอนนั้นเขาไม่ได้คิดถึงสิ่งที่จะ
ตามมาในอนาคต คิดแต่เรือ่ งการตีกรอบอย่างเดียว ปิดกัน้
อย่างเดียว ทำให้เราเสียโอกาสไปเยอะ หลังจากนั้น
อาเซียนก็เกิดขึ้น ให้ภาษามีความสำคัญมาก อันนี้เป็น
มิตขิ องสามจังหวัด เรือ่ งภาษาทีผ่ มพยายามจะนำมาแลก
เปลี่ยนกับท่านว่า มันเป็นอย่างไรนะครับ ขอบคุณครับ
อาจารย์สนั่น เพ็งเหมือน :
ครับขอบคุณครับ ท่านอาจารย์ซาการียา มากนะ
ครับ ทีท่ า่ นอาจารย์ได้มาเล่าเรือ่ งฐานของชุมชน และความ
เป็นไปเป็นมาของสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในชุมชน โดย
เฉพาะเรือ่ งของการใช้เงินทำงานนะครับ แล้วก็พดู ถึงเรือ่ ง
ของระบบการศึกษา ซึ่งจะทำให้เราได้เห็นว่า ในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น จะมีรูปแบบของการศึกษา
หลายรูปแบบนะครับ แล้วก็ยังมีเรื่องของการแต่งการ
และเรื่องของภาษา ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากเลยนะ
ครับ ที่ผ่านมาก็เป็นรอบแรกของวิทยากรนะครับ ต่อไป
ผมจะให้แต่ละท่านพูดกันอีกรอบหนึ่ง เป็นรอบที่สอง
คนละประมาณ 5 นาทีนะครับ แล้วก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่
มาเข้าร่วมเสวนานั้นได้แลกเปลี่ยน หรือซักถามต่อไป
องค์ความรู้จาก
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ขอเชิญอาจารย์เอกรินทร์พูดรอบที่สองครับ
ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง :
ครับขอบคุณท่านอาจารย์สนั่นนะครับ ผมขอ
อนุญาตเชื่อมโยงจากท่านอาจารย์ซาการียาเมื่อสักครู่
นะครับ เป็นประเด็นที่น่าสนใจของสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ทเี่ กีย่ วข้องกับมิตทิ างด้านศาสนา ทีผ่ มนำเสนอไป
ตอนแรกค่ อ นข้ า งจะเป็ น แนวคิ ด ตามหลั ก สากลครั บ
คราวนี้เมื่อในเชิงพื้นที่ พหุวัฒนธรรมของสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มันมีเรื่องของศาสนาเข้ามา ตรงนี้เป็น
เรื่องที่ท้าทายมากครับ ที่เราพูดกันในโจทย์ รู้ไทย (สังคม
พหุวัฒนธรรม) รู้อาเซียน นะครับ ตัวเป้าหมายสุดท้าย
ของประชาคมอาเซียนก็คือ การที่จะทำอย่างไรให้ประชาชนในภูมภิ าค อยูด่ กี นิ ดีมคี วามสุข แล้วก็อยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของความแตกต่างและความเข้าใจ ประเด็นที่อาจารย์
ซาการี ย าได้ น ำเสนอเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งประเด็ น ของสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะเรื่องศาสนาอิสลาม
ตรงนี้ ผมว่าเป็นสิ่งที่รัฐจะต้องให้ความสำคัญมากๆ และ
แนวคิดที่อาจารย์นำเสนอก็สอดคล้องกับผมวิจัยที่ผมได้
ทำการศึกษานะครับ สิ่งหนึ่งในมิติของการจัดการศึกษา
ตามแนวทางพหุวัฒนธรรมนั้น มาเลเซียกับไทยจะคล้าย
กันมากนะครับ ต่างกันที่พยายามจะปลูกฝังความเป็น
อัตลักษณ์ของตัวเองให้ได้เยอะทีส่ ดุ ซึง่ อาจารย์พดู ถึงเรือ่ ง
นโยบายทีว่ า่ ในพืน้ ทีพ่ อเกิดการเปลีย่ นแปลงก็พยายามที่

จะรักษาอัตลักษณ์ให้มากที่สุด และความยากมันอยู่
ตรงนี้ครับ อย่างที่อาจารย์ศรีสมภพ ได้นำเสนอไปว่า
แล้วเราจะจัดการศึกษาแนวทางพหุวัฒนธรรมด้วยวิธีใด
จะดีที่สุด อันนี้คือประเด็นที่หน้าสนใจ และสิ่งที่ตามมา
ด้วยก็คือตรงนี้เราพยายามที่จะสร้างพลเมืองของเรา ให้
กลายเป็นพลเมืองที่สามารถจะแข่งขันได้ ถ้าจะทำให้
พลเมืองมีความสามารถที่จะแข่งขันได้ก็จะต้องมีองค์
ความรู้เรื่องสากล เพราะฉะนั้นจากงานวิจัยที่ผมทำการ
วิจัยในสามจังหวัด จะทราบว่า มันเป็นข้อจำกัดเชิงพื้นที่
ในสามจั ง หวั ด ที่ เ ด็ ก นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นนั้ น ยั ง มี อ งค์
ความรู้ เรื่ อ งสากลเหล่ า นี้ น้ อ ย เพราะพอพู ด ถึ ง พหุ วัฒนธรรมศึกษานั้น มันไม่ใช่การปลูกฝังอัตลักษณ์เพียง
อย่างเดียว แต่ต้องพยายามที่จะทำอย่างไรให้เด็กเหล่านี้
มีความเสมอภาคกันในเรื่องของความสำเร็จ ไม่ได้เฉพาะ
เรือ่ งศาสนาอย่างเดียว คือต้องทำให้เด็กมีอาชีพ มีงานทำ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทีนี้ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
ในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม เนื่องจากเราอยู่ในพื้นที่
และได้ มี ก ารดำเนิ น การศึ ก ษาวิ จั ย ในเรื่ อ งนี้ ผลคื อ
ยิ่งให้มาก รู้สึกว่าเริ่มจะมีปัญหา ผมเห็นด้วยกับอาจารย์
ซาการียานะครับ แล้วผมก็เคยพูดมาก่อนหน้านี้แล้วด้วย
ว่า Multiculturalism is not giving ไม่ใช้มีแต่การให้
อย่างเดียว ทุกคนจะต้องรับผิดชอบร่วมกันในประชาคม
โลกทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกันตรงนีว้ า่ ในความเป็นพลเมืองของไทย
หรือของโลกนั้น เราจะทำอย่างไรให้มันเคลื่อนตัวไปบน

“ที่ผมเป็นห่วงคือเรื่องของคุณภาพ ถ้าคุณภาพมันไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายนั้น รัฐจะมีการจัดการอย่างไร แต่ตอนนี้เรายังไม่สามารถหาสิ่ง
ที่จะเข้าไปจัดการให้ผู้เรียนสามารถไปถึงคุณภาพ ไปถึงความเท่าเทียม
และมีความพร้อมไปสู่อาเซียนได้ แต่ในมุมมอส่วนตัวของผมนั้น ผม
เคารพในเรือ่ งของความหลากหลาย ถ้าอาเซียนเข้ามานะครับ เราเองนัน้ ต้อง
พยายามเตรียมคนของเราให้มีองค์ความรู้ในเรื่องของมิติทางสากลของ
โลก โดยไม่ทงิ้ เรือ่ งของอัตลักษณ์ อันนีเ้ ป็นเรือ่ งทีส่ ำคัญมาก และบทบาท
สำคัญของนักการศึกษา ครู ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางนโยบายก็
คือ จะทำอย่างไร ให้ชุมชนเข้าใจ
เพราะฉะนัน้ ดูเหมือนว่า พหุวฒ
ั นธรรมศึกษา ณ ตอนนีน้ นั้ ไม่สามารถ
ที่จะทิ้งชุมชนได้เลย เราจะต้องเดินไปพร้อมกัน”
194

องค์ความรู้จาก

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558

ลักษณะของสังคมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงได้ เราจะทำอย่างไร
จะสร้างคนอย่างไรตรงนี้ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่ผมเป็นห่วงคือเรื่องของ
คุณภาพ ถ้าคุณภาพมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายนั้น รัฐจะ
มีการจัดการอย่างไร แต่ตอนนี้เรายังไม่สามารถหาสิ่งที่
จะเข้าไปจัดการให้ผู้เรียนสามารถไปถึงคุณภาพ ไปถึง
ความเท่าเทียม และมีความพร้อมไปสู่อาเซียนได้ แต่ใน
มุมมอส่วนตัวของผมนั้น ผมเคารพในเรื่องของความ
หลากหลาย ถ้าอาเซียนเข้ามานะครับ เราเองนั้นต้อง
พยายามเตรียมคนของเราให้มีองค์ความรู้ในเรื่องของมิติ
ทางสากลของโลก โดยไม่ทงิ้ เรือ่ งของอัตลักษณ์ อันนีเ้ ป็น
เรือ่ งทีส่ ำคัญมาก และบทบาทสำคัญของนักการศึกษา ครู
ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องทางนโยบายก็คอื จะทำอย่างไร
ให้ชุมชนเข้าใจ
เพราะฉะนั้นดูเหมือนว่า พหุวัฒนธรรมศึกษา ณ
ตอนนี้นั้น ไม่สามารถที่จะทิ้งชุมชนได้เลย เราจะต้องเดิน
ไปพร้อมกัน ในการสร้างความเข้าใจเรื่องของภาคประชาชน จะทำสร้างความเข้าใจให้ตรงกันว่า เราจะร่วมมือ
กันอย่างไรที่จะทำให้อาเซียนของเราเข้มแข็ง และประชาชนของเราได้รบั การปฎิบตั อิ ย่างเท่าเทียม แล้วก็ชว่ ยกัน
ยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะบุตรหลานของเราใน
สามจังหวัดทีต่ อ้ งการโอกาสในการเข้าถึงการมีงานทำทีด่ ี
ผมก็คงทิ้งไว้ตรงนี้ครับอาจารย์สนั่น ขอบคุณครับ
อาจารย์สนั่น เพ็งเหมือน :
ครับขอบคุณครับ ท่านอาจารย์เอกรินทร์มาก
นะครับ อาจารย์พูดถึงเรื่องการแข่งขัน ที่เราจะต้องอยู่
ร่วมกัน การทีจ่ ะต้องมีความรูเ้ กีย่ วกับโลกสากล เรือ่ งของ
ภาษา และเรื่องที่ว่าเราจะทำอย่างไรให้อยู่ร่วมกันได้
อย่างสันตินะครับ
ช่วงที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปประเทศมาเลเซีย
มาครับ ไปที่ชุมชนไทยพุทธ ที่ตุมปัส เขาก็บอกว่าใน
มาเลเซีย เขาจะมีเรื่องภูมิบุตร แต่ว่าตอนนี้เชื้อชาติไทย
คนสยามก็ได้เป็นภูมิบุตรเหมือนกันแล้วนะครับ แต่ว่าก็
ยังมีข้อจำกัดอยู่สำหรับจีน อินเดีย ที่ยังอยู่นอกเหนือนั้น
แต่เรื่องของความเสมอภาคเท่าเทียมก็ยังไม่ค่อยมีอิสระ
มากมายนัก เช่น คนเชื้อชาติไทย อินเดีย หรือจีน ถึงแม้
จะร่ำรวยอย่างไร ก็ไม่สามารถที่จะซื้อที่ดินที่เป็นของคน

มาเลเซียได้ แต่คนมาเลเซียสามารถซื้อที่ดินของบุคคล
เหล่านี้ได้ หรือถึงแม้จะร่ำรวยอย่างไรก็ไม่สามารถไปซื้อ
ที่ดินต่างรัฐได้ เพราะกฎหมายคนละอย่างกัน ต่างกับใน
ประเทศไทยที่พลเมืองไทยใครมีความรู้ความสามารถ
สร้างเงินได้กส็ ามารถซือ้ อะไรต่ออะไรได้ ไม่วา่ จะมีเชือ้ ชาติ
อะไร อันนี้ก็พูดถึงการจัดการของไทยเกี่ยวกับพลเมือง
ไทยนะครับ แต่ที่ตุมปัส มาเลเซียนี้นะครับ คนไทยพุทธ
ที่นั่นเขาตั้งโรงเรียนสอนภาษาไทย และเขาสามารถขึ้น
ป้ายใหญ่โตเลยครับว่า ภาษาไทยเป็นสิง่ สำคัญทีท่ ำให้คน
ชาติไทยยั่งยืนอยู่ได้ ผมก็พูดเล่นๆ กันคนที่ไปด้วยกัน
นะครับ ว่าถ้าคนมลายูขึ้นป้ายแบบนี้ในไทยบ้างอะไรจะ
เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเมื่อเทียบเรื่องของพหุวัฒนธรรมใน
บางเรื่องมาเลเซียก็ก้าวหน้ากว่าเรา แต่ถ้าดูในบางเรื่องก็
ยังสูไ้ ทยไม่ได้เช่นกันครับ จุดนีก้ อ็ ยากให้อาจารย์ศรีสมภพ
และอาจารย์ซาการียา ลองคุยกันนะครับ
ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี :
ครับจะเสริมประเด็นเรื่องของ หัวข้อที่เราพูดกัน
นะครับว่า รูไ้ ทย แล้วก็รอู้ าเซียนด้วยนะครับ และทีอ่ าจารย์
เอกริ น ทร์ ไ ด้ พู ด ถึ ง เรื่ อ งของ ความเป็ น โลกสากล
โลกาภิวัตน์ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมัน
สะท้อนอะไรออกมานะครับ
ถ้าพูดถึงคำว่า รูไ้ ทย นัน้ นะครับ ถ้าหากว่าเราเป็น
คนไทยโดยทัว่ ไป เราก็จะรูจ้ ะชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รู้จัก แผนที่ประเทศไทย รู้จักภาษาไทยนะครับ แต่ว่าถ้า
เป็นคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ หรือคนมลายู
คำว่าไทย มันมีความหมายอีกแบบหนึ่ง มีเรื่องจริงอยู่
เรื่องหนึ่งนะครับ คือ ครูโรงเรียนประถมในหมู่บ้าน ถาม
นักเรียนว่าใครเป็นไทยบ้างยกมือขึ้น ปรากฏว่าไม่มีใคร
ยกมือเลยครับ จริงๆ แล้วมันเป็นเพราะว่าวัฒนธรรมมัน
ต่างกันนะครับ คำว่าคนไทยของภาษามลายู ที่เรียกว่า
ซีแย (หรือสยาม) หมายถึงคนพุทธนะครับ อัตลักษณ์
ระหว่างชาติพันธุ์กับศาสนาเขาทับซ้อนกันอยู่นะครับ
พอพูดคำว่าไทย เขาก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นพุทธ ดังนั้น
เขาก็ไม่ใช่ เพราะเขาไม่ใช่พุทธ จริงๆ แล้วถ้าแยกออกนั้น
คำว่าไทยหมายถึงความเป็นพลเมืองของประเทศไทย
นะครับ อีกตัวอย่างหนึ่ง เป็นผลจากงานวิจัยนะครับ
ซึ่งผมก็ทำและเห็นตรงๆ บ่อยๆ คือ เวลาเราตั้งคำถาม แ
องค์ความรู้จาก
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บบสอบถามเกีย่ วกับอัตลักษณ์นะครับ แบบสอบถามทัว่ ไป
ต้องถามถึงเรือ่ งศาสนาใช่ไหมครับ แต่ในพืน้ ทีส่ ามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ การถามเพื่อจะแยกกลุ่มคนนี้ถามแค่
ศาสนาไม่ พ อนะครั บ ต้ อ งถามภาษาที่ ใช้ พู ด ทั่ ว ไปใน
ครอบครัวด้วย เพราะว่าภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันนั้น
จะใช้แยกลักษณะของคน แง่คิดของคนออกจากกันได้
อย่ า งชั ด เจนมาก พอถามแบบสอบถามในพื้ น ที่ ส าม
จังหวัดนะครับ จะพบว่าคนกว่า 60% ใช้ภาษามลายูใน
การสื่อสารในครอบครัว พูดภาษาไทย 20-30% ซึ่งก็จะ
มีทั้งคนไทยพุทธและไทยมุสลิม แต่ก็จะเป็นมุสลิมที่มา
จากภาคใต้ตอนบนนะครับ สิ่งนี้เป็นการเปรียบเทียบ
ทัศนคติทางด้านการเมือง ความรู้สึกเกี่ยวกับอัตลักษณ์
หรือชาติพันธุ์ได้ เมื่อมีการเปรียบเทียบกัน
เราจะเห็นภาพเป็นตัวแปรชัดเลยว่า เมื่อเป็นคน
มุสลิมที่พูดภาษามลายู จะเป็นกลุ่มความคิดอีกกลุ่มหนึ่ง
นะครับ และมีปริมาณที่มาก เมื่อเทียบกับกลุ่มคนไทย
พุทธทีพ่ ดู ภาษาไทยกับคนมุสลิมทีพ่ ดู ภาษาไทย ซึง่ จะอยู่
ในกลุ่ ม เดี ย วกั น นะครั บ ในเริ่ อ งความรู้ สึ ก เกี่ ย วกั บ
อัตลักษณ์หรือชาติพันธุ์ เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึก
เกีย่ วกับปัญหาในพืน้ ที่ มันจะแยกออกเป็นสองกลุม่ แบบ
นี้ทันทีนะครับ เพราะฉะนั้นตัวแปรเรื่องภาษากลายเป็น
ตัวที่แยกตัวควบคุมออกมาทันทีเลยนะครับ ตัวแปรของ
ศาสนาไม่ได้แยกทัศนคติของคนออกจากกันเลย แต่ถ้า
เอาตัวแปรภาษามาแยก จะแยกได้ชัดเลยนะครับ อันนี้
ไม่ได้แบ่งแยกนะครับ ถ้าหมายถึงถ้าเอาแยกกลุ่มความ
คิดหรือทัศนคติมนั จะแยกกันออกไปชัดเจนเลยครับ เป็น
แบบนี้ทุกครั้งที่มีการทำวิจัย เป็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจนมาก
อีกตัวแปรหนึง่ ทีห่ น้าสนใจมาก คือ อย่างทีอ่ าจารย์

ซาการียาพูดนะครับ เรื่องการศึกษาทางศาสนา ถ้าเอา
ตัวแปรเกี่ยวกับการศึกษาทางศาสนา หรือว่าจบโรงเรียน
มัธยมจากที่ไหน ถ้าเทียบกันระหว่างคนไทยมุสลิมที่จบ
จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา กับคนไทยมุสลิมที่จบ
โรงเรียนสามัญของรัฐ ถ้าเอามาเปรียบเทียบอัตลักษณ์
อารมณ์ ความรูส้ กึ ต่างๆ ก็จะแยกกันได้ชดั เจนเหมือนกัน
นะครับ ผมเคยให้นกั ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี และราชภัฏยะลา ทำวิจัยผมปรากฏว่า
ความโดดเด่นในความรู้สึกผูกพันเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทาง
ชาติพันธุ์ ทางประวัติศาสตร์ ทางศาสนา ของเด็กที่จบ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนั้น สูงกว่าเด็กที่จบ
จากโรงเรียนสามัญของรัฐอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น
ระหว่างมุสลิมด้วยกันเอง ก็แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
จากสถิติด้วยเช่นกันนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า
การส่งต่อหรือการสืบทอดความรู้สึกผูกพันต่ออัตลักษณ์
ในระบบการศึกษาแบบดั้งเดิมแบบโรงเรียนสอนศาสนา
นั้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อการสร้างความรู้สึกผูกพันนี้
ครับ แต่ว่าไม่ใช่เราจะแก้ปัญหาโดยการยกเลิกโรงเรียน
ศาสนาอะไรแบบนี้นะครับ ส่วนนี้นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
อารมณ์ดา้ นความรุนแรงนะครับ อัตลักษณ์นนั้ ไม่ได้เกีย่ ว
ข้องกับความรุนแรง แต่อัตลักษณ์นั้นเกี่ยวข้องกับความ
ภูมิใจในตนเอง ความเป็นตัวตนของตัวเองครับ ถ้าเรา
เอามาใช้ประโยชน์ในเรือ่ งการสร้างสรรค์สงั คม การพัฒนา
สังคมที่เราอยู่ ก็จะมีประโยชน์อย่างยิ่งครับ ผมคิดว่าเรา
ควรจะต้องทำความเข้าใจในส่วนนี้ให้ดี และอาจจะต้อง
ลองประสานกันดูว่าจะทำอย่างไรให้เกิดการประสานกัน
ได้ระหว่างแนวคิด ก็จะทำให้การศึกษาทางด้านความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม นโยบาย และการปรับตัว

“อัตลักษณ์นน
ั้ ไม่ได้เกีย่ วข้องกับความรุนแรง แต่อต
ั ลักษณ์นน
ั้ เกีย่ ว
ข้องกับความภูมิใจในตนเอง ความเป็นตัวตนของตัวเองครับ ถ้าเราเอามา
ใช้ประโยชน์ในเรื่องการสร้างสรรค์สังคม การพัฒนาสังคมที่เราอยู่ ก็จะมี
ประโยชน์อย่างยิ่งครับ ผมคิดว่าเราควรจะต้องทำความเข้าใจในส่วนนี้ให้
ดี และอาจจะต้องลองประสานกันดูว่าจะทำอย่างไรให้เกิดการประสานกัน
ได้ระหว่างแนวคิด ก็จะทำให้การศึกษาทางด้านความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม นโยบาย และการปรับตัวก็จะดีขึ้น”
196
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ก็จะดีขึ้นครับ ผมก็ขอสรุปเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
อาจารย์สนั่น เพ็งเหมือน :
ขอบคุณท่านอาจารย์ศรีสมภพมากครับ อาจารย์
ก็ได้บอกถึงความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องตัวแปรเรื่องภาษา
และเรือ่ งโรงเรียนทีจ่ บมานะครับ ก็เหลืออีก 5 นาทีนะครับ
ขอให้ทา่ นอาจารย์ซาการียาช่วยสรุป แล้วจากนัน้ เราก็จะ
ให้เวลาประมาณ 15 นาที สำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมเสวนา
ได้ซักถามนะครับ เชิญครับ อาจารย์ครับ
อาจารย์ซาการียา บินยูซูฟ :
ผมก็จะสรุปเกี่ยวกับเรื่องภาษานะครับว่า ความ
เชื่ อ มโยงระหว่ า งประเทศไทยกั บ ประเทศมาเลเซี ย ที่
ชายแดนนัน้ เดือนปอซอนะครับ มัสยิดในประเทศมาเลเซีย
จะมาจ้างโต๊ะอิหม่ามทีเ่ ก่งๆ ไปเป็นโต๊ะอิหม่ามทีป่ ระเทศ
มาเลเซียทุกๆ ปีครับ นี้เป็นความเชื่อมโยงระหว่างภาษา
ระหว่างประเทศโดยที่เราไม่รับรู้กันมาก่อนว่าเขาไปกัน
มาตัง้ นานแล้ว ก่อนจะเริม่ อาเซียน แต่เป็นในมิตขิ องศาสนา
ครับ อาจารย์ครับผมอยากจะบอกว่าการเชื่อมโยงกับ
อาเซี ย นนั้ น ตั ว ชู โรงคื อ เรื่ อ งศาสนา ไม่ ใช่ เ ศรษฐกิ จ
เศรษฐกิจจะตามมาทีหลังครับ ขอบคุณครับ

ใช้ชีวิตอยู่กับพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เราจะมี
ความรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต แต่วิถีชีวิต
ของคนสามจังหวัดนั้นมันมีโจทย์ใหญ่ที่อยู่ด้านบนคือ
ศาสนา ทุกเรือ่ งไม่วา่ จะเป็นวิถชี วี ติ วิถชี มุ ชน วิถกี ารศึกษา
แล้วความเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเหล่านี้มันหายไป
ไหน เช่น ทหารที่ลงมาอยู่ในพื้นที่เป็นผลัดๆ ก็ไม่มีได้มี
ความเข้าใจในส่วนนี้เลย แล้วตอนนี้มีใครหรืองานวิจัย
ไหนบ้างครับ ที่จะสามารถอธิบายความละเอียดอ่อน
เหล่านี้ได้ครับอาจารย์ครับ
อาจารย์ซาการียา บินยูซูฟ :
ถู ก ต้ อ งตามที่ ท่ า นผู้ ร่ ว มเสวนาบอกนะครั บ ว่ า
คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น มีศาสนาเป็นตัวตั้ง
จริงๆ นะครับ แต่ในเรื่องของการสร้างความเข้าใจซึ่งกัน
และกันนั้น เป็นโจทย์ที่ต้องใช้เวลาและพยายามแก้กัน
ต่อไปนะครับอาจารย์สนั่นครับ
อาจารย์สนั่น เพ็งเหมือน :
ครับ ขอบคุณท่านผู้ร่วมเสวนา และขอบคุณท่าน
อาจารย์ซาการียาด้วยนะครับ ขอเชิญท่านต่อไปเลยครับ

ผู้ร่วมเสวนา คนที่ 2 :
อาจารย์สนั่น เพ็งเหมือน :
สวัสดีครับผม ประพนธ์ บุษยมา จากเอกรัฐครับ ขอบคุณท่านอาจารย์ซาการียาครับ คราวนี้ ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นะครับ
ก็อยากให้ผู้ที่มาเข้าร่วมการเสวนาที่อยู่ด้านล่างครั้งนี้นะ อยากสอบถามท่านอาจารย์ศรีสมภพ ว่าในสามจังหวัด
ครั บ ได้ ตั้ งคำถาม หรือว่าแลกเปลี่ยนได้เลยนะครับ ชายแดนภาคใต้ทเี่ ป็นพหุวฒ
ั นธรรมนี้ เราควรจะมีตน้ แบบ
ด้วยความยินดีครับ มีคำถามไหมครับ
อย่างไรในการบริหารราชการแผ่นดินที่เหมาะสม หรือมี
ประสิทธิผลทีแ่ น่ชดั อย่างแน่นอนให้เกิดขึน้ ในสามจังหวัด
ผู้ร่วมเสวนา คนที่ 1 :
ชายแดนภาคใต้ครับ ขอบคุณครับ
กราบสวั ส ดี ท่ า นอาจารย์ น้ อ งๆ และเพื่ อ นๆ
นิสิตนักศึกษาทุกท่านนะครับ กระผมนายดอลลอซัก ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี :
ยะโกะ นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษาปี 1
อย่างที่ผมพูดในตอนแรกนะครับว่า การจัดการ
ครับ ประเด็นที่อยากจะถาม จากที่ฟังอาจารย์ซาการียา สั ง คมที่ มี ค วามหลากหลายทางวั ฒ นธรรมนั้ น จะมี 2
และท่านอาจารย์ศรีสมภพ พูดถึงอาเซียนและวัฒนธรรม แนวคิด แนวคิดแรกคือ เรื่องของการอยู่ร่วมกัน ไม่แตก
เรื่องภาษาของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ ที่จะ กัน พยายามเรียนรู้ซึ่งกันและกัน แต่ตอนนี้จริงๆ แล้วมัน
บอกวันนี้คือ ทุกครั้งที่มาฟังเรื่องของพหุวัฒนธรรม เรื่อง อยู่ในขั้นที่มีความขัดแย้งกันสูงแล้วนะครับ มันจะต้องมี
ความหลากหลาย ทุกคนจะพูดถึงวิถีชีวิต เอาศาสนาเข้า การจัดการที่ชัดเจนจึงจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาความ
ไปเป็นขั้นตอนหนึ่งของวิถีชีวิต แต่โดยส่วนตัวได้มีเคยไป ขัดแย้งที่รุนแรงนี้ ดังนั้นมันก็เลยต้องใช้แนวคิดที่สอง คือ
องค์ความรู้จาก
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การปรับเปลี่ยนเรื่องของโครงสร้างอำนาจด้วยนะครับ
ทำการจัดการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบการปกครอง
พิเศษจึงมีความจำเป็นนะครับ สำหรับงานวิจัยที่ผมได้
ทำมาก็ ช่ ว ยให้ เ ห็ น ภาพตรงนี้ เ ยอะขึ้ น ในภาษาทาง
รัฐศาสตร์เรียกว่า การจัดสรรหรือปันส่วนอำนาจซึ่งกัน
และกัน ให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของด้วยในทางการ
เมืองการปกครองนะครับ เพราะฉะนั้นการใช้รูปแบบ
การปกครองท้ อ งถิ่ น แบบพิ เ ศษนี้ จะเป็ น ทางออกที่
เหมาะสมที่สุดนะครับ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดมาจาก
การเลือกตั้งคล้ายๆ กับ กทม. อะไรทำนองนั้นนะครับ
มันก็จะช่วยได้ ทำให้คนท้องถิ่นต้องช่วยกันดูแลกันเอง
ลดความตึงเครียด ลดความขัดแย้ง ได้อย่างเหมาะสม
ที่สุดนะครับ
อาจารย์สนั่น เพ็งเหมือน :
ครับ ขอบคุณท่านผู้ร่วมเสวนา และขอบคุณท่าน
อาจารย์ศรีสมภพครับ ขอเชิญท่านต่อไปครับ ท้ายสุดท้าย
นะครับ
ผู้ร่วมเสวนา คนที่ 3 :
ขอบคุณครับ ผมนายยะมะรูดลิ นิลาแม นักศึกษา
ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปี 1 ครับ สังคมพหุวฒ
ั นธรรมนัน้
ถ้าเราเข้าใจแล้วเป้าหมายสูงสุดก็คือ อยากจะให้อยู่ร่วม
กันอย่างมีความสุข สำหรับในสามจังหวัด ถ้าพูดในทาง
ศาสนาก็จะแบ่งกว้างๆ ได้แค่สองกลุ่ม คือ ศาสนาพุทธ
กับศาสนาอิสลาม แต่เมื่อเปิดอาเซียนก็จะมีอีหลายๆ
ศาสนาเข้ามา สำหรับคำถามของผมก็คือ ในฐานะที่เรา
เป็นครู เป็นผู้บริหาร เราจะมีรูปแบบหรือวิธีคิดที่จะปลูก
ฝังนักศึกษาให้อยูร่ ว่ มกันแบบพหุวฒ
ั นธรรมนัน้ มีรปู แบบ
ที่แน่นอนไหมครับ

ถ้าดูในมิติทางการศึกษานั้น ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้น
มันก็จะต้องเริม่ จากการมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับพืน้ ที่
นะครับ สำหรับที่เราพูดไปทั้งหมดในวันนี้ ทั้งหมดเป็น
แนวทาง และเครื่องมือ ครูหรือผู้บริหารนั้นจะทำอย่างไร
ให้เด็กเกิดการยอมรับ ทัง้ ในทักษะความรูแ้ ละทักษะภาษา
โดยมันจะเป็นหลายมิติที่เราจะต้องจัดคู่ขนานไปด้วยกัน
ทั้งเรื่องของการสื่อสาร การยอมรับและทักษะการเจรจา
เนื่องจากสังคมที่มีพื้นฐานแตกต่างกัน จะคุยแตกต่างกัน
มาอยู่ในชั้นเรียน ถ้าเราไม่สอนให้เด็กมีทักษะที่ยอมรับ
รับฟังการสื่อสารบนพื้นฐานที่มีเป้าหมายร่วมกัน ตรงนี้
สำคัญมาก เพราะฉะนั้น ผมคิดว่าประเด็นสำคัญที่สุด
ถ้าจะพัฒนาแบบเชิงยั่งยืนนะ มันจะต้องบูรณาการไปใน
ลั ก ษณะของหลั ก สู ต ร และการจั ด การเรี ย นการสอน
ส่วนหน่วยจากหน่วยงานการศึกษา ผมคิดว่ามีการขับ
เคลือ่ นเรือ่ งของพหุวฒ
ั นธรรมอยูแ่ ล้ว แต่พอไปถึงโรงเรียน
จริงๆ แล้วยังมีข้อจำกัดมากจากการทำวิจัย เพราะอาจ
จะมาจากตัวครูเองทีไ่ ม่ได้เข้าใจพหุวฒ
ั นธรรมจริงๆ ความ
ตระหนักของเรื่องนี้ในครูแต่ละคนแตกต่างกัน ทักษะ
เหล่านี้ที่ได้คุยไป ผมคิดว่าต้องไปรับการขับเคลื่อนจาก
สถานศึกษาโดยที่รัฐเองหรือโรงเรียนเองอาจจะต้องมีต้น
แบบ ที่จะจัดหลักสูตรอย่างไรให้เด็กยอมรับความเป็น
พหุวัฒนธรรมได้ เพราะเป้าสุดท้ายคือทุกคนมีความสุข
สังคมมีคุณธรรม เข้าใจกันและยอมรับกันนะครับ ตรงนี้
คือสิ่งที่สำคัญครับ ขอบคุณครับ

อาจารย์สนั่น เพ็งเหมือน :
ครับ ขอบคุณมากนะครับ ตอนนี้ก็ได้เวลาล่วงเลย
มาพอสมควรแล้ ว นะครั บ ในนามของผู้ จั ด นะครั บ
เครือข่ายวิจยั ส่วนภูมภิ าค ภาคใต้ ในฐานะทีเ่ ป็นผูจ้ ดั งาน
และสถานวิจยั พหุวฒ
ั นธรรมศึกษาเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานีนะครับ ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากร
และผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะครับ ขอให้เดินทางกลับ
ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง :
สำหรับคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับ โดยสวัสดิภาพนะครับ ขอขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ
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ทิศทาง ปาล์มน้ำมัน ของประเทศไทย
ประธานในพิธี :
พิธีกร :

รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา

ประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้

ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ดำเนินการเสวนา : ผศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
ผู้ร่วมเสวนา :

หน่วยวิจัยปาล์มน้ำมัน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คุณกฤษดา ชวนนันท์

บริษัทวิจิตรพันธ์ปาล์มออย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน

ดร.ปราการ วีระกุล

ที่ปรึกษาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณปุณณภพ เต็มรัตน์

บริษัทสยามเวอร์จินออย

คุณไพโรจน์ ภู่ต้อง

ผู้แทนชาวสวนปาล์มน้ำมันฝั่งอันดามัน

คุณบรรจง แสงพรหม

ผู้แทนชาวสวนปาล์มน้ำมันฝั่งอ่าวไทย
พิธีกร :
ขอเรียนแจ้งกำหนดการในวันนี้นะครับ เราจะทำการเสวนาและตอบโจทย์
วิจัยเรื่อง ทิศทางปาล์มน้ำมันของประเทศไทย จะเริ่มเป็นทางการเวลา 13.15 น.
วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ประธาน
เครือข่ายระบบวิจัยภูมิภาค ภาคใต้ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ลำดับถัดไป
จะเป็นการเสวนาเรื่อง ทิศทางปาล์มน้ำมันของประเทศไทย ซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติ
จากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 6 ท่าน ที่จะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับทิศทางปาล์มน้ำมันของ
ประเทศไทย ซึ่งมาจากทุกภาคส่วน ทั้งระดับภาคการเกษตร สถาบันการศึกษา รวม
ถึงภาคธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งทิศทางปาล์มน้ำมันของประเทศไทย 6 ท่านประกอบ
องค์ความรู้จาก
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ด้วย คุณกฤษดา ชวนะนันท์ จากบริษทั วิจติ รพันธ์ปาล์มออย
และท่ า นเป็ น ประธานกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมปาล์ ม น้ ำ มั น
คุณปราการ วีระกุล ศาตราจารย์ ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คุณปุณณภพ เต็มรัตน์
จากบริษทั สยามเวอร์จนิ ออย คุณไพโรจน์ ภูต่ อ้ ง เป็นผูแ้ ทน
ชาวสวนปาล์มน้ำมันฝั่งอ่าวไทย คุณบรรจง แสงพรหม
เป็นผู้แทนชาวสวนปาล์มน้ำมันฝั่งอ่าวไทย การเสวนา
ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์
สุรนิลพงศ์ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผูด้ ำเนินการ
เสวนา และในตอนท้ายของการเสวนาจะเปิดโอกาสให้
แขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ร่วมสอบถามในประเด็นที่สงสัย
เกี่ยวกับวงการปาล์มน้ำมันในประเทศไทย
โอกาสนี้ครับ ขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์
ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในวัน
นี้ ขอกราบเรียนเชิญครับ
รศ.ดร.ก้าน จันทรพรหมมา :
เรียนท่านวิทยากร ผูบ้ ริหาร ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ ข้าร่วม
รับการเสวนาทุกท่านครับ ผมในนามของเครือข่ายวิจัย
ภูมิภาค ภาคใต้ของ วช. ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่
ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเสวนาในเรื่อง
ทิศทางปาล์มน้ำมันของประเทศไทย ผมว่าเรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ ง
ที่น่าสนใจ แล้วปาล์มก็เป็นเรื่องที่เราพูดกันอยู่ ถ้าพูดถึง
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ทางภาคใต้ ก็จะพูดถึงยางพารา ปาล์มจึงเป็นจุดที่สนใจ
และเห็นว่าเป็นสิ่งที่มุ่งเน้น น่าจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน ก็ต้องขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างยิ่งท่านได้
ให้ความกรุณาทีจ่ ะมาให้ขอ้ มูลแลกเปลีย่ น เพราะวิทยากร
แต่ละท่านก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งทางภาครัฐ ภาค
เอกชน ผู้ปฏิบัติจริงและผู้ที่ทำงานวิจัย
ก็ต้องเรียนให้ทราบว่าถ้าพูดถึงปาล์มน้ำมัน เรา
ก็ทำงานวิจัยมาไม่น้อยกว่า 30 กว่าปี เท่าที่พอจำความ
ได้ผมก็เคยสนใจเกีย่ วกับปาล์มน้ำมัน แต่ไม่ได้ทำวิจยั เกีย่ ว
กับปาล์มน้ำมัน เพียงแต่สนใจว่าทำไมปาล์มน้ำมันของ
บ้านเรา ทำงานวิจัยตั้งแต่พันธุ์ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
แล้วเวลาที่เราเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของเรา
ว่า ทำไมของเขาถึงไปได้เร็วกว่าเรา ผลผลิตทำไมถึงดี
กว่าเรา ถ้าพูดถึงเมื่อ 30 กว่าปีที่แล้วก็จะมีเรื่องของ
ประเทศมาเลเซีย ก็จะมีสถาบันของเขา ผมจำได้ว่าตอน
นั้นผมเคยทำงานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น
หัวหน้าภาคเคมีอยู่ ก็เคยรู้จักกับคนที่เป็นหัวหน้าภาค
เคมีที่มาเลเซีย เขาก็ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ของ MPOB
(Malaysian Palm Oil Board) ถ้าไปดูโครงสร้างของ
เขาก็จะเห็นว่าทิศทางการทำวิจัยปาล์มน้ำมันของเขามี
ความชัดเจนมาก จะเห็นว่าความชัดเจนของนโยบาย
พวกนี้เป็นจุดที่สำคัญ เพราะฉะนั้นบ้านเราก็ควรจะแลก
เปลี่ยนเสวนาเหมือนกับที่ประชุมกันในวันนี้ เพราะบ้าน

เราในหลายภาคส่วนก็มกี ารทำวิจยั อยูม่ าก ถามว่าทิศทาง
ของเรามีไหม ถ้าจะให้ผมตอบก็จะบอกว่ามีทุกทิศทาง
ครับ ตัง้ แต่ตน้ น้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ แต่ถามว่าเรือ่ งนโยบาย
หรือเรื่องโครงสร้างต่างๆ ของเราได้ทำกันเป็นกลุ่มมาก
น้อยแค่ไหน อันนี้ต้องเสวนากันวันนี้ว่าจะนำไปสู่ทิศทาง
การวิจัยปาล์มน้ำมันของประเทศไทยได้ไหม ถ้าเราจะ
เลียนแบบหรือจำเป็นจะต้องตั้งเป็นสถาบันปาล์มแห่ง
ประเทศไทยเกิดขึ้นไหม หรือถ้าไม่ใช่อาจจะมีทางออก
อื่นๆ ที่ให้เห็นภาพของการวิจัยของปาล์มน้ำมันที่จะ
สร้างมูลค่าเพิ่มได้ดีขึ้น
ก็ตอ้ งขอความรูจ้ ากผูท้ รงคุณวุฒทิ งั้ 6 ท่าน เพราะ
ท่านศึกษาเกีย่ วกับปาล์มน้ำมันมาเป็นเวลานาน และในที่
ประชุมก็ต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าเป็นไปได้แค่ไหนที่
เราจะต้องขับเคลื่อน ผมว่าในหลายภาคส่วนก็น่าจะเห็น
ว่าเราต้องกำหนดทิศทางที่ชัดเจน ผมก็คิดว่าการเสวนา
ในวันนี้น่าจะประสบความสำเร็จพอสมควร และได้ตก
ผลึกความคิดในการที่เราจะขับเคลื่อนทิศทางปาล์มต่อ
ไป ผมก็ฝากความหวังไว้ในที่ประชุมวันนี้นะครับ ผมขอ
ต้อนรับทุกท่านและขอขอบคุณทุกท่านทีไ่ ด้กรุณามาร่วม
เสวนาในวันนี้ ถึงเวลาอันสมควรผมก็ขอเปิดการเสวนา
เรื่องทิศทางปาล์มน้ำมันของประเทศไทย ขอบคุณครับ
พิธีกร :
ขอเรียนเชิญท่านผู้ร่วมเสวนาทุกท่านประจำที่
โต๊ะเสวนาครับ ในเบื้องต้นผมขอนำเรียนประวัติท่านผู้
ร่วมเสวนาในวันนี้นะครับ ว่าแต่ละท่านมีประวัติอย่างไร
บ้ า ง ปั จ จุ บั น ท่ า นทำงานอะไรอยู่ เกี่ ย วข้ อ งอะไรกั บ
ปาล์มน้ำมัน
ท่านแรกคุณกฤษดา ชวนะนันท์ จบปริญญาตรี
และปริญญาโทด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากประเทศ
สหรัฐอเมริกาและจบหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมกับเอกชน ปัจจุบันรับตำแหน่งบริหารอยู่
หลายบริษัท เป็นกรรมการบริหาร บริษัทวิจิตรพันธุ์
โลจิ ส ติ ก , ประธานบริ ษั ท ชวนะนั น ท์ โฮลดิ้ ง จำกั ด ,
กรรมการบริหาร บริษัท วีจีเอ็นเนอจี จำกัด, กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัทวิจิตรพันธุ์ปาล์มออย จำกัด(มหาชน),
และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทวิจิตรพันธุ์สวนปาล์ม
จำกัด และประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน

ท่านที่ 2 ดร.ปราการ วีระกุล จบปริญญาตรีจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขากีฏวิทยา และปริญญาโท
สาขาเศรษฐศาสตร์ และปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์
เกษตร จากประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการตี
ความการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน สำหรับสวนปาล์ม
น้ำมัน และโรงงานสกัด ตามมาตรฐานRSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) เป็นที่ปรึกษาโครง
การร่วมมือของบริษัท Shell และบริษัทน้ำมันพืชปทุม
ในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจชุมชนผลิตน้ำมันปาล์มอย่ า ง
ยั่งยืน และเป็นผู้ประสานงานโครงการงานวิจัยมุ่งเป้า
เรื่องปาล์มน้ำมัน ของสำนักงานวิจัยพัฒนาการเกษตร
ท่านที่ 3 ศาตราจารย์ ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
จบปริญญาตรีดา้ นพืชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโทด้านพืชไร่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
ปริญญาเอกด้านปรับปรุงพันธุ์พืชจากประเทศฝรั่งเศส
ปัจจุบันท่านทำงานวิจัยเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันอยู่หลาย
เรื่อง เช่น การบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมปาล์มน้ำมัน
เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเทเนอร์ราเชิงพาณิชย์
เทคโนโลยีผลิตปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ มอ.1 การวิจัย
การจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านงานที่
สอดคล้ อ งกั บ ศั ก ยภาพของท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชนภาคใต้
และอีกหลายโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับปาล์มน้ำมันครับ
ท่านที่ 4 คุณปุณณภพ เต็มรัตน์ จบปริญญาตรีสาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิต จาก
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครศรี ธ รรมราช ปั จ จุ บั น เป็ น
กรรมการผู้จัดการบริษัทสยามเวอร์จิ้นออย และบริษัท
สยามเวอร์จิ้นเพาเวอร์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ท่านที่ 5 คุณไพโรจน์ ภู่ต้อง จบปริญญาตรีและ
ปริญญาโทด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ท่านเคยเข้าร่วมฝึก
The Act Of Japanese Manufacturing ทีป่ ระเทศญีป่ นุ่
ท่านมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการลดต้นทุนโดยการควบ
คุมคุณภาพอุตสาหกรรม การเพิ่มผลผลิตโดยหลักการ
วิศวกรรมอุตสาหการ การบริหารจัดการโครงการใหม่ๆ
การสืบทอดธุรกิจเกษตร และการสร้างมูลค่าเพิ่มเกษตร
อุตสาหกรรม
ท่านที่ 6 คุณบรรจง แสนพรหม จบปริญญาตรี
องค์ความรู้จาก
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ด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปัจจุบันเป็นผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเชียรใหญ่จำกัด
มีความเชี่ยวชาญเรื่องการบริหารธุรกิจด้านการเกษตร
และทำสวนปาล์มน้ำมัน
และผู้ดำเนินการเสวนาในวันนี้ เราได้รับเกียรติ
จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
จากสำนักเทคโนโลยีการเกษตร และเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง
หน่วยวิจัยปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ :
ขอขอบคุณ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม ก่อนอื่นต้อง
ขอกราบขอบพระคุณท่าน รศ.ดร.ก้าน จันพรหมมา และ
แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมเสวนาเรื่องของ
ทิศทางปาล์มน้ำมันในประเทศไทยในวันนี้ วันนีว้ ทิ ยากร
หลายท่านมีความรู้ความสามารถถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่
เราจะได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กัน โดยในการเสวนา
ในรอบแรกท่านวิทยากรแต่ละท่านจะนำเสนอท่านละ 10
นาที หลังจากนัน้ จะเป็นช่วงทีเ่ ปิดให้ถามคำถาม และหลัง
จากนั้นก็จะเริ่มการเสวนารอบที่สอง
ท่านแรกที่จะจุดประกายในเรื่องของปาล์มน้ำมัน
ก็คือ อาจารย์กฤษดา ชวนะนันท์ ท่านจะพูดถึงภาพรวม
ของปาล์มน้ำมันของโลกและของประเทศไทย ขอเรียน
เชิญค่ะ
คุณกฤษดา ชวนะนันท์ :
ขอบคุณครับ ในการที่จะมองทิศทางของน้ำมัน
ปาล์ม เราต้องมองภาพทัง้ หมด ตัง้ แต่ของโลกจนมาถึงใน
ประเทศไทย น้ำมันปาล์มในตลาดโลกมีแน่นอนและดี
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ด้วย ท่านมองง่ายๆ ประชากรโลกกำลังจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
เขาประเมินว่าภายในปี ค.ศ.2030 มีประมาณ 8,000
ล้านคน และ ค.ศ. 2050 มีประมาณ 9,000 ล้านคน
คำถามต่อมาก็คือจะเอาอาหารที่ไหนมารับประทาน จะ
เอาพลังงานที่ไหนใช้ จะเอาน้ำที่ไหนดื่ม นี่เป็นคำถาม
ที่ไล่มาเรื่อยๆ บังเอิญว่าที่เราต้องการใช้ปาล์มเกี่ยวข้อง
อยู่ 2 อย่างแล้วครับคือ อาหารและพลังงาน
ดังนั้น เมื่อทรัพยากรตรงนี้เป็นที่ต้องการ ในขณะ
ที่ประชากรโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แน่นอนว่าอนาคตมีแน่ๆ
ในเรื่องของความต้องการ เรียกว่า อุปสงค์อุปทาน ทีนี้
มาดู พื้ น ที่ ที่ ป ลู ก ปาล์ ม ครั บ สามารถปลู ก ได้ แ ค่ เ ส้ น
ศูนย์สตู ร เส้นเขตร้อน ตอนนีแ้ อฟริกามีอโี บล่า อินโดนีเซีย
มาเลเซีย พื้นที่เต็มหมดแล้ว ดังนั้นพื้นที่ที่เหมาะสมใน
การปลูกปาล์มเหลือน้อยลง ไม่เพียงเท่านั้นครับ ต่อให้มี
พื้นที่ก็ไม่มีแรงงานที่จะปลูก ดังนั้นแนวโน้มของปาล์มใน
อนาคตค่อนข้างจะดี แต่มาดูระยะสั้นว่าไหนว่าดีทำไมปี
นี้ตกต่ำกว่าที่ผ่านมา ราคาตลาดโลกประเมินว่าในปีนี้จะ
ต่ ำ ที่ สุ ด ในรอบ 7 ปี ที่ ผ่ า นมา เหตุ ผ ลง่ า ยๆเลยครั บ
คือพลังงานตก เศรษฐกิจของโลกแย่ ในขณะที่ผลผลิต
ของโลกยังออกมาสม่ำเสมอ จำไว้นะครับว่า ดีมานด์ของ
น้ำมันปาล์มจะเกิดขึ้นต่อเมื่อราคาเหมาะสม ถ้าราคาน้ำ
มันปาล์มแพงมากก็จะเปลี่ยนจากใช้น้ำมันปาล์มไปใช้น้ำ
มันรำข้าว น้ำมันถัว่ เหลือง อย่างเช่นทีผ่ า่ นมาทีร่ าคาน้ำมัน
ปาล์มแพงมากๆ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ก็เริ่มไปใช้น้ำ
มันรำข้าว เพราะว่าถูกกว่า นีก่ จ็ ะวาดภาพว่าในตลาดโลก
ดูดีครับในระยะยาว อย่าลืมนะครับว่าปาล์มเป็นพืชยืน
ต้นปลูกแล้วสามารถอยู่ได้ 25 ปี ท่านเก็บไปได้เรื่อยๆ
ดังนั้นใน 25 ปีแน่นอนว่ามีปีที่ดีมากๆ มีปีที่ธรรมดา ทีนี้

โจทย์กค็ อื ว่าถ้ามองว่ามันมีอนาคต แต่ในทางทีไ่ ปข้างหน้า
อาจจะมีราคาสูงบ้างต่ำบ้าง เดี๋ยวในช่วงหลังเราจะกลับ
มาคุยว่าแล้วเกษตรกรไทยควรจะปรับตัวอย่างไร หรือ
ทำอย่างไร
มาดูในประเทศไทยบ้างครับ สิ่งที่น่าแปลกใจคือ
เรื่องน้ำมันปาล์มยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ว่า
จริงๆ แล้วปาล์มมีอนาคตไหม ประเทศไทยควรจะเดิน
หน้าไหม ท่านแปลกใจไหมครับ ผมยังแปลกใจเลยนะครับ
พอเข้าไปคุยหลายๆ ครั้งภาพที่ออกมาคือ ถอยดีกว่า
เราทำพอเพียงใช้ในประเทศดีกว่า ตรงนี้ข้อมูลจะค่อน
ข้างสับสน เหตุผลเพราะอะไรครับ ท่านรู้หรือไม่ว่าประ
เทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตเพื่อการส่งออกน้ำมันปาล์ม
มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 ครับ พื้นที่ปลูกปาล์มก็มีการขยาย
มาเรื่อยๆ หมายความว่าอย่างไรครับ เราอาจมีพี่ใหญ่
เป็นมาเลเซีย อินโดนีเซียพาเราไป เราแค่ขหี่ ลังยักษ์ใหญ่ไป
ทำไมครับ เพราะว่ามาเลเซีย อินโดนีเซียเขาไม่อยาก
ให้ราคาตก ไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะมาสู้กับตลาดในประ
เทศไทยทีม่ นั เล็กมาก แล้วทำให้ผลผลิตมวลรวมของประ
เทศตกไปด้วย อย่าลืมว่าในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง
น้ำมันปาล์มของมาเลเซียสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็น
ลำดับที่ 4 เลยนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคือ
กระแสของน้ำมันปาล์มมาแรง ท่านลองไปดูว่ามีพืชอะไร
บ้างที่มีผลผลิตเกินแล้วประกาศออกมาว่าจะเอาไปเผา
เป็นพลังงาน แล้วผลผลิตมีราคาสูงขึ้นมา คือหมายความ

ว่าสามารถจัดการกับผลผลิตส่วนเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีนี้มาดูว่าถ้าเราขยายพื้นที่ปลูกไปเรื่อยๆ แล้ว
มันจะไปได้หรือ
โจทย์คือเราต้องกลับมาสู่ราคาตลาดโลกให้ได้
คือตอนนีร้ าคาน้ำมันอยูท่ ี่ 20-21 บาท ในขณะทีร่ าคาน้ำมัน
ในประเทศอยู่ที่ 26-27 บาท แพงกว่าราคาตลาดโลกอยู่
ถ้ า ราคาแพงอยู่ แ บบนี้ ก็ จ ะมี ข่ า วออกมาเรื่ อ ยๆ เช่ น
การลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม ซึ่งทำลายอุตสาหกรรม
ระยะยาว ถามว่าภาคเกษตรทำได้ไหม ผมเชือ่ ว่าประเทศ
ไทยประกอบด้วยเกษตรกรรายย่อย ผู้ปลูกปาล์มอย่าง
น้อย 80% ผมเชือ่ ว่าใน 80% มีคนทำได้และทำได้ดดี ว้ ย
แต่การปลูกปาล์มต้องมีพนื้ ทีพ่ อสมควร คือถ้าท่านมีพนื้ ที่
5 ไร่ 10ไร่ ท่านสามารถปลูกได้ แต่ไม่พอยังชีพ ถ้าท่าน
ใช้เฉพาะผลปาล์มเป็นแหล่งที่มาของเงินได้ หมายความ
ว่าท่านปลูกไปเถอะครับ แต่ต้องหางานอื่นทำด้วย แล้ว
ต้องปลูกเท่าไหร่ถึงพอยังชีพหนึ่งครอบครัว ผมว่าต้องมี
อย่างน้อย 40 ไร่ขึ้นไป แต่ถามว่าทำยังไงถ้ามีไม่ถึง ก็ต้อง
บอกว่าจริงๆ พนักงานโรงงานผมเป็นเจ้าของสวนเกือบ
ทัง้ หมดนะครับ หมายความว่าปาล์มเป็นพืชมหัศจรรย์ คือ
ท่านปลูกแล้วไปทำงานอื่นได้ด้วย คือทุกผลผลิตของ
ปาล์มกำไรหมด พบว่าน้อยมากที่จะขาดทุน แต่พอมาดู
รายได้รวมทัง้ หมดมันไม่พอทีจ่ ะยังชีพทัง้ ปี ถ้าเทียบปาล์ม
กับยางพารา ถ้าปาล์ม 4 บาท ยางพารา 80 บาท คือ
คำนวณรายได้ต่อไร่นั่นเอง แล้วทิศทางในประเทศเป็น
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ยังไง ยังมีการพูดอยู่เสมอและมีความสับสนอยู่เสมอว่า
เราจะต้องสูงกว่าต่างประเทศอยูเ่ สมอไหม เชือ่ ผมครับว่า
ถ้าอะไรทีบ่ ดิ เบือนราคาตลาดมากๆ นานๆ สุดท้ายมันจะ
ผิ ด เพี้ ย นหมด แล้ ว สุ ด ท้ า ยมั น จะกลั บ มาทำร้ า ยอุ ต สาหกรรมรวมถึงเกษตรกรด้วย ดังนั้นเราจะทำยังไง
จะปรับตัว แล้วกลับมายืนให้ได้ในภาวะราคาตลาดโลก
แบบนี้ มีแนวทางครับ
โจทย์ของการวิจัยในวันนี้คือทำยังไงที่จะบอก
ภาครัฐว่าอุตสาหกรรมเราสู้ได้ไหม ควรจะไปต่อไหม
ถ้าสู้ได้ ไปต่อได้ เราจะใช้องค์กรใดมาขับเคลื่อนเมื่อเจอ
อุปสรรค หลังจากเจอองค์กรงานวิจัยจะตามมาอีกมาก
มาย เพราะองค์กรจะเป็นตัวกำหนดงานวิจัยไดนามิค
ตามความต้องการของอุตสาหกรรม เพราะอุตสาหกรรม
มีความต้องการที่เปลี่ยนไปเสมอ ถ้าเรามีองค์กรที่ดูแล
เฉพาะก็สามารถทำตามความต้องการของงานวิจัยให้
เป็นไปตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว การทำงานวิจัย
ก็จะสนุกขึ้น ต่อจากนี้ไปอนาคตถ้ามีองค์กรนี้เงินที่มา
สนับสนุนงานวิจัยอาจจะมีภาครัฐส่วนหนึ่ง หรือภาค
เอกชน หรือโดยพระราชบัญญัติของน้ำมันปาล์ม ซึ่งยัง
ไม่ออกมา ก็หวังว่าจะออกมาในเร็วๆ นี้ ฝากนิดนึงว่า
ท่านเชื่อหรือไม่ว่าราคาน้ำมันดิบจะคงที่อยู่ในราคานี้
ไม่คงที่นะครับ ขึ้นแน่นอนครับ วันนี้น้ำมันที่ถูกที่สุดคือ
Shell Oil ที่ทำให้ราคาตลาดโลกทั้งหมดลง มีต้นทุน
การผลิต 60 เหรียญ แต่น้ำมันวันนี้ต่ำกว่า 60 เหรียญ
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เพราะฉะนั้นมันจะต้องกลับไปเหนือต้นทุนนี่คือประเด็น
ทีห่ นึง่ ประเด็นทีส่ องคือของใช้แล้วหมดไป ประเด็นทีส่ าม
ความต้องการใช้ปิโตรเลียมหรือน้ำมันดิบลดลงเพราะ
เศรษฐกิจโลก น้ำมันปาล์มอิงเศรษฐกิจโลกส่วนหนึ่งและ
ไม่อิงส่วนหนึ่ง คือต่อให้เศรษฐกิจแย่ยังไงน้ำมันปาล์มไม่
หายไปเพราะคนต้ อ งบริ โ ภค แต่ ถ้ า เศรษฐกิ จ ดี ด้ ว ย
ดีมานด์จะเพิม่ ขึน้ มา ก็ยงิ่ ทำให้อตุ สาหกรรมไปได้ดยี งิ่ ขึน้
ไม่วา่ เศรษฐกิจจะเกิดภาวะอะไรก็ตาม เช่น แฮมเบอร์เกอร์
ต้มยำกุ้ง อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มราคาขึ้นตลอด และ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ไม่มีเลยสักครั้งที่เมื่อเจอภาวะ
เศรษฐกิจโลกแล้วทรุดตัวลง ดังนั้นตอนนี้เรามองว่ามัน
กำลังลงมาเป็นความท้าทายว่าในช่วงทีม่ นั กำลังลง เราจะ
ทำอย่างไร เดี๋ยวจะมาคุยกันในช่วงต่อไป ขอบคุณครับ
ผศ.ดร.พจมาลย์ :
ขอบคุณอาจารย์กฤษดา อาจารย์บอกว่าอนาคต
ของปาล์มน้ำมันยังไปได้สวยอยูใ่ ช่ไหมคะ แม้วา่ จะมีความ
ท้าทายอยู่บ้าง แล้วอาจจะต้องมีองค์กรเข้ามากระตุ้นใช่
ไหมค่ะ เดี๋ยวจะเผ็ดร้อนขึ้นเรื่อยๆ นะคะ
ลำดับต่อไปเรียนเชิญท่าน ดร.ปราการ วีระกุล
ซึ่งอยู่ทาง สวก. ท่านจะมองในภาพรวมของงานวิจัยว่า
ทาง สวก. ได้ให้งบในการทำวิจัยในประเด็นไหนบ้าง
ขอเรียนเชิญค่ะ

“น้ำมันปาล์มอิงเศรษฐกิจโลกส่วนหนึง่ และไม่องิ ส่วนหนึง่ คือต่อให้
เศรษฐกิจแย่ยังไง น้ำมันปาล์มไม่หายไป เพราะคนต้องบริโภค แต่ถ้า
เศรษฐกิจดีด้วย ดีมานด์จะเพิ่มขึ้นมา ก็ยิ่งทำให้อุตสาหกรรมไปได้ดี
ยิ่งขึ้น ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเกิดภาวะอะไรก็ตาม เช่น แฮมเบอร์เกอร์
ต้มยำกุ้ง อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มราคาขึ้นตลอด และขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง”
ดร.ปราการ วีระกุล :
ขอบคุณมากครับ ก็รู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมเสวนาใน
วันนี้นะครับ เพื่อจะได้เห็นภาพความก้าวหน้าของงาน
วิจัยในประเทศว่าก้าวหน้าไปยังไง เป็นงานวิจัยที่ขึ้นสู่หิ้ง
หรือลงสูง่ านปฏิบตั ไิ ด้ นัน่ คือหัวใจของงานวิจยั เรากำหนด
รูปแบบของงานวิจัยขึ้นมาคือเราสร้างมาจากปัญหาของ
ประเทศทีป่ ระสบอยู่ ไม่วา่ จะเรือ่ งของการตลาด เรือ่ งของ
การแปรรูป เรื่องของสิ่งแวดล้อม แล้วเราก็มาสร้างเป็น
ยุทธศาสตร์ จากนั้นเราก็จะมากำหนดว่าเราควรสร้าง
ยุทธศาสตร์อะไรบ้างทีจ่ ะมารองรับงานวิจยั ต่างๆ ผมมารับ
งานของสวก.เมื่อปี 2556 ซึง่ ในแผนยุทธศาสตร์ที่วางเอา
ไว้มองออกไปเป็น 5 กรอบงานวิจัย
กรอบแรก เป็นงานวิจัยเชิงนโยบาย ในเรื่องการ
มาบริหารจัดการอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมัน
ปาล์มให้เป็นระบบ ซึ่งเรื่องนี้ก็มีอาจารย์กฤษดา เป็น
ประธาน ที่เราจะคุยกันต่อไป เรื่องการยกร่าง พรบ. อันนี้
ก็เป็นหัวใจอีกอย่างหนึ่ง คือเราจะหาอะไรมาเป็นข้อมูล
ในการยกร่างนโยบายต่างๆ ขึ้นมา
กรอบที่สอง เรื่องงานวิจัยที่สำคัญที่สุดคือ เรื่อง
พัฒนาพันธุแ์ ละรวมไปถึงเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน
ต่างๆ นีก้ ค็ อื มองในแง่ของสวนว่า ปัจจุบนั นีถ้ า้ เรามองอา
ยุปาล์มเกิน 30 ปีแล้วแต่เกษตรกรส่วนมากก็ยังไม่ได้ตัด
ทิ้ง ปัญหาอาจจะมาจากเรื่องของพันธุ์ คือพันธุ์ที่มีอยู่
ขณะนี้ไม่เพียงพอ หรือว่าราคาแพงไป เพราะฉะนั้นงาน
วิจยั จะเข้ามาเสริมในส่วนนี้ โดยทีเ่ น้นในเรือ่ งของงานวิจยั
ในลักษณะทีก่ า้ วหน้า เช่น เรือ่ งการโคลนนิง่ การเพาะเลีย้ ง
เนื้อเยื่อ ที่ทำยังไงถึงให้มีต้นกล้าออกมาในปริมาณเป็น
แสนๆ ต้น เพื่อจะปลูกทดแทนในประเทศปีละ 5 หมื่นไร่
ซึง่ เราจะต้องใช้ปาล์มเป็นล้านต้น และในขณะนีเ้ รามีไม่พอ
นี่คือรูปแบบของกรอบงานวิจัยที่คิดว่าเราควรจะพัฒนา

พันธุ์ และควรจะเป็นพันธุ์ที่มีผลผลิตสูง ตอบสนองต่อ
ปัญหาในขณะนี้ เช่น ต้นเตี้ย ก็อยู่ในกรอบงานวิจัยในข้อ
สองนี้
กรอบที่สาม การประเมินสิ่งแวดล้อม นี่เป็นเรื่อง
ของตลาดโลกทีผ่ ลักดันกลับข้ามาสูป่ ระเทศไทย ซึง่ ขณะนี้
ก็คือ เรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นปัญหาหลัก
เราจะแก้ปัญหานี้ยังไง เราไม่มีงานวิจัยมาตอบโจทย์เลย
ยกตัวอย่าง เช่น เกษตรที่ใส่ปุ๋ยเคมีจะเกิดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกกี่ตันต่อไร่ แต่ถ้าเรามีงานวิจัยเราจะสามารถ
บอกได้วา่ ลดก๊าซเรือนกระจกได้ยงั ไง เช่น การใช่ปยุ๋ อินทรีย์
มาทดแทนปุย๋ เคมี ซึง่ อาจจะต้องใช้ในปริมาณมาก แต่เป็น
ประโยชน์ต่อสภาพดินคือดีขึ้นในลักษณะทางกายภาพ
และปัญหาการปลูกปาล์มทุกวันนี้อยู่ในพื้นที่เหมาะสม
ประมาณ 20% ที่เหลืออยู่ในพื้นที่เหมาะสมปานกลาง
หรือไม่เหมาะสมเลย แล้วประเด็นคือเราก็คงทิง้ พืน้ ทีท่ ไี่ ม่
เหมาะสม และพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมปานกลางก็หาเทคโนโลยี
ไปช่วยเกษตรกรในพื้นที่ถึงแม้จะปลูกนอกเขตประกาศ
ของกระทรวงเกษตร แต่ปัญหาหลักคือเรื่องสิ่งแวดล้อม
นอกจากเรามองในเรื่องของสภาวะสิ่งแวดล้อมแล้ว เราก็
มองว่าโรงงานสกัดขณะนี้จะมีแนวทางใดที่จะมีการใช้
ประโยชน์จากของเสียให้มากขึ้น เพื่อที่จะสร้างมูลค่า
กรอบที่สี่ มาตรฐานของทางราชการ เช่น เรื่อง
การปฏิบตั ทิ ดี่ ี GAP การปฏิบตั ขิ องลานเท เรือ่ งของคุณภาพ
คือ ถ้าเกรดหนึ่งเปอร์เซ็นน้ำมันจะต้องเป็น 20% ขึ้นไป
เรือ่ งนีก้ จ็ ะเอามามองว่ามาตรฐานทีม่ อี ยูจ่ ะเอาไปลงพืน้ ที่
ปฏิบัติจริง และหาปัญหาว่ายังมีปัญหาอะไรอีกบ้าง อีก
อย่างหนึ่งที่สำคัญคือเศษเหลือใช้ในสวน ไม่ว่าจะเป็น
ต้นปาล์ม ทางปาล์ม เราจะนำมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น
เช่น ต้นปาล์มจะมีส่วนนอกที่เป็นเนื้อแข็งจะนำมาทำ
เป็นไม้กระดาน มาทำโต๊ะได้ ส่วนเนื้อด้านในอาจจะ
องค์ความรู้จาก
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นำไปย่อย เป็นต้น อันนีค้ อื ลักษณะงานวิจยั ทีเ่ กิดขึน้ หรือ
มีงานวิจัยที่เอาเส้นใยปาล์มกับกะลามาผสมกัน แล้วทำ
เป็นแก้ว ทำเป็นจาน
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา งบประมาณที่ทาง สวก. ได้
จาก วช. ปีแรก 86 ล้าน ปีที่สอง 76 ล้าน ปีที่สามเหลือ
45 ล้าน เมื่อตอนเช้าได้คุยกับที่ปรึกษา วช. เขาบอกว่า ปี
พ.ศ.2559 จะเพิ่มขึ้น ก็อาจจะเป็น 60-70 ล้าน ทีนี้มา
มองว่าที่ผ่านมาแล้ว 3 ปี มีวงเงินที่ออกไปทั้งหมด 200
ล้าน มีงานวิจัยที่คาดว่าจะออกมาทั้งหมด 86 โครงการ
ซึง่ 86 โครงการนีก้ จ็ ะครอบคลุม มีขอ้ มูลในเชิงอุตสาหกรรม
ในเรื่ อ งของทำยั ง ไงให้ มี มู ล ค่ า สู ง ขึ้ น เช่ น การผลิ ต
แคโรทีนอยด์ การผลิตไวตามินอี เป็นต้น และจะมีการ
มุ่งเป้าไปสู่ภาคปฏิบัติให้ได้ในเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงเอา
มาสร้างเป็นนโยบาย และทำให้มีข้อมูลลงไปถึงภาค
เกษตรกรที่มีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงสาธารณะ ก็คิดว่า
ที่อาจารย์กฤษดา พูดมาหัวข้อหนึ่ง ซึ่งคิดว่าจำเป็นคือ
เรื่ อ งขององค์ ก ร การที่ มี อ งค์ ก รจำให้ มี ก ารบั ง คั บ ใช้
กฎหมาย ทำให้ทุอย่างเข้าสู่ระบบได้อย่างดีที่สุด

ไปสู่ภาคเกษตรกรอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึง
ได้เรียนเชิญเกษตรกรเข้ามาร่วมฟังการเสวนา เพราะอยาก
จะได้โจทย์จากเกษตรกรในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ปาล์มน้ำมันว่ามีประเด็นไหนบ้างที่เราจะลงไปช่วยสนับ
สนุนท่าน หรือให้ความรู้ถ่ายทอดสิ่งต่างๆ ในทุกมิติ
ท่านต่อไปคือ ศาตราจารย์ ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
ท่านทำวิจัยเรื่องปาล์มน้ำมันมานานกว่า 30 ปีแล้วนะคะ
เรียนเชิญอาจารย์ค่ะ

ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ :
สวัสดีผู้เข้าร่วมเสวนาทุกคนนะครับ ผมรู้สึกเป็น
เกียรติที่ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรในการเสวนาในวันนี้
ก็จะมาสรุป Supply Chain ของปาล์มน้ำมัน ที่เราพูดถึง
ปาล์มน้ำมันของประเทศไทย ผมก็คิดว่าถ้าเราจะพูดถึง
ทิศทางเราก็จะพูดตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคต ว่าปาล์ม
น้ำมันของบ้านเราควรจะเป็นอย่างไร เรามาดูที่ปัจจุบัน
ปาล์มน้ำมันเป็นพืชทีม่ ศี กั ยภาพสูงมาก ให้ผลผลิตต่อพืน้
ที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับพืชน้ำมันชนิดอื่นทุกชนิดทั่วโลก
เมื่อก่อนก็จะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองที่ผลิตได้มากที่สุด แต่
ผศ.ดร.พจมาลย์ :
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2500 เป็นต้นมา ผลผลิตน้ำมันปาล์มก็มาก
ขอบคุณค่ะ ดร.ปราการ ดร. บอกว่าในเรื่องของ กว่าน้ำมันถั่วเหลืองแล้ว ฉะนั้นโอกาสที่อุตสาหกรรม
การให้งบวิจัยก็มีประเด็นในหลายๆ ด้านด้วยกัน แต่สิ่งที่ ปาล์มน้ำมันจะมีปัญหาก็จะมีโอกาสน้อย เพราะดูจาก
สำคัญก็คือมุ่งที่จะทำวิจัยในเชิงพาณิชย์ คือจากงานวิจัย ปริ ม าณผลผลิ ต ทั้ ง โลกก็ สื่ อ ให้ เ ห็ น ว่ า ความต้ อ งการ
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“อี ก อย่ า งหนึ่ ง ที่ ส ำคั ญ คื อ
เศษเหลื อ ใช้ ใ นสวน ไม่ ว่ า จะเป็ น
ต้นปาล์ม ทางปาล์ม เราจะนำมาใช้
ประโยชน์ให้มากขึ้น เช่น ต้นปาล์ม
จะมีส่วนนอกที่เป็นเนื้อแข็งจะนำ
มาทำเป็นไม้กระดาน มาทำโต๊ะได้
ส่วนเนื้อด้านในอาจจะนำไปย่อย
เป็นต้น อันนี้คือลักษณะงานวิจัย
ทีเ่ กิดขึน
้ หรือมีงานวิจยั ทีเ่ อาเส้นใย
ปาล์มกับกะลามาผสมกัน แล้วทำ
เป็นแก้ว ทำเป็นจาน”
ใช้น้ำมันปาล์ม ทั้งด้านการบริโภคเป็นหลัก และด้าน
พลังงาน ปริมาณค่อนข้างมาก เพราะฉะนัน้ ถือว่าเป็นพืช
ที่มีอนาคตสูง ประเทศไทยมีปาล์มน้ำมันตัวเดียวที่เป็น
พืชที่มีการปลูกและได้เปรียบดุลการค้า ก็คือมีการส่งไป
จำหน่ายในต่างประเทศ แต่ก็ยังถือว่าน้อยมาก ถ้าเทียบ
กับอินโดนีเซีย หรือมาเลเซีย ประเทศไทยส่งออกแค่ 2%
และผลิตได้ไม่มาก ข้อมูลปี พ.ศ. 2557 อินโดนีเซียปลูก
ประมาณ 44 ล้านไร่ ประเทศไทยปลูกประมาณ 4.5
ล้านไร่ มาเลเซียปลูกประมาณ 28 ล้านไร่ เพราะฉะนั้น
สองประเทศนี้ถ้าจะมีอุปสรรคเกี่ยวกับการผลิตปาล์ม
น้ำมันก็จะมีปญ
ั หาก่อนประเทศไทย ซึง่ ประเทศไทย พ.ศ.
2557 มีพนื้ ทีเ่ ก็บเกีย่ วประมาณ 4.1 ล้านไร่ มีผลผลิตเฉลีย่
ประมาณ 3 ตัน/ไร่ (ข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการ
เกษตร) คือ ประมาณ 12 ล้านตัน/ปี
ถ้าเราคิดมูลค่าของทลายปาล์มที่เราผลิตได้ในปี
พ.ศ.2557 ในส่วนของที่เกษตรกรปลูกและขายทลาย
ปาล์มประมาณ 5 หมื่นล้านบาท ก็จะต้องนำไปขายที่
โรงสกัด เพือ่ จะทำเป็นน้ำมันดิบหรือ CPO ออกมา มูลค่า
ของน้ำมันปาล์มดิบที่เราสกัดได้ประมาณ 2.1 ล้านตัน
ถ้าคิดเป็นมูลค่าก็ประมาณ 6 หมื่นล้านบาท น้ำมันดิบที่
ได้ก็จะส่งไปที่โรงกลั่น เพื่อกลั่นและบรรจุขวดส่งไปตาม
ครัวเรือนต่างๆ น้ำมันบรรจุขวดก็คิดเป็นประมาณ 2
ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 6 หมื่นล้านบาท ที่เหลือ
อาจจะนำไปทำพลังงาน มูลค่าไม่ตำ่ กว่า 1.5 หมืน่ ล้านบาท

รวมทั้งหมดของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันประมาณ 1.8
แสนล้านบาท/ปี ก็ลองคิดดูนะครับว่างบประมาณวิจัยที่
รัฐบาลให้กับปาล์มน้ำมันต่อปีประมาณ 0.3% ของมูลค่า
อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ซึ่งคิดว่าค่อนข้างจะน้อย ทีนี้
โชคดีที่ปาล์มน้ำมันมีหลายส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์ได้
ซึ่งประเทศไทยเริ่มให้ความสำคัญกับการวิจัยเรื่องปาล์ม
น้ำมัน ประมาณปี พ.ศ. 2530 เริ่มปลูกปาล์มน้ำมันเป็น
อุตสาหกรรมเมื่อปี พ.ศ.2511 ปลูกประมาณ 36,000 ไร่
ตอนนี้ พ.ศ.2557 เรามีประมาณ 4.5 ล้านไร่ ก็จะเพิ่มขึ้น
100 เท่าตัว ขณะที่ในปี พ.ศ.2511 มาเลเซียมีพื้นที่ปลูก
3 ล้านไร่ ปัจจุบนั มีพนื้ ทีป่ ลูก 28 ล้านไร่ และปี พ.ศ.2511
อินโดนีเซียปลูก 1 ล้านไร่ ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกถึง 44
ล้านไร่ ถือว่าเป็นพืชที่มีการขยายตัวมากที่สุดเมื่อเทียบ
กับพืชอื่นๆ แม้กระทั่งยางพารา
ปาล์ ม น้ ำ มั น ที่ เราผลิ ต ขึ้ น มาส่ ว นใหญ่ เ อามา
บริโภค 90% ที่เหลืออีก 10% เอาไปใช้เป็นพลังงาน ซึ่ง
พลังงานตรงนีก้ ย็ งั มีปญ
ั หาคือ ผมยังไม่เชือ่ ว่าปาล์มน้ำมัน
จะใช้เป็นพลังงานเป็นหลัก ถ้าเราไม่สามารถที่จะไปเพิ่ม
มู ล ค่ า น้ ำ มั น ปาล์ ม โดยเอาส่ ว นที่ เ ป็ น ประโยชน์ จ าก
น้ำมันปาล์มออกมาก่อน แล้วเอาส่วนทีเ่ หลือไปทำพลังงาน
ในส่วนนั้นยังมีข้อจำกัด คือมันยังขึ้นกับราคาของน้ำมัน
ดีเซลเป็นหลัก ปัจจุบนั น้ำมันดีเซลราคาถูก ตอนนีเ้ อาน้ำมัน
ปาล์มไปทำไบโอดีเซลเริ่มไม่คุ้มแล้ว แต่เมื่อไหร่ที่เรา
สามารถที่จะดึงส่วนที่เป็นประโยชน์จากน้ำมันมันปาล์ม
ออกมาก่อน แล้วเอาส่วนที่เหลือไปทำพลังงาน ก็จะเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศและเกษตรกร
ทิศทางในอนาคต ผมมองว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า
ประเทศไทยอาจจะมีถึง 15-20 ล้านไร่ ถ้าปลูกปาล์มน้ำ
มันแล้วไม่มนี ะครับทีจ่ ะไปหยุดทีพ่ นื้ ทีป่ ลูกแค่ 10 ล้านไร่
ถ้าเราสามารถขยายพื้นที่ปลูกไปถึง 10 ล้านไร่ ผมก็เชื่อ
ว่าต่อไปก็จะมีเกษตรปลูกเพิม่ ขึน้ อีก ยกเว้นว่าการบริหาร
จัดการในส่วนของอุตสาหกรรมตรงนี้มีปัญหา ซึ่งทาง
ดร.กฤษดา เป็นประธานในการร่าง พรบ. เกี่ยวกับปาล์ม
น้ำมัน ต่อไปก็คงคล้ายๆ กับยางพารา ซึ่งเขามีกองทุน
สงเคราะห์การทำสวนยาง และมีมาตรการสนับสนุน
ตั้งแต่ระดับเกษตรกร การแปรรูป จนถึงการแปรรูป
ระดับสูงขึ้นไป แต่ยางพาราผมคิดว่าต่อไปก็จะมีปัญหา
เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ เพราะก่อนหน้านีม้ กี ารขยายพืน้ ทีป่ ลูกเร็ว
องค์ความรู้จาก
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“ถ้าเราไม่สามารถที่จะไปเพิ่มมูลค่าน้ำมันปาล์ม โดยเอาส่วนที่เป็น
ประโยชน์จากน้ำมันปาล์มออกมาก่อน แล้วเอาส่วนทีเ่ หลือไปทำพลังงาน
ในส่วนนั้น ยังมีข้อจำกัด คือมันยังขึ้นกับราคาของน้ำมันดีเซลเป็นหลัก
ปัจจุบันน้ำมันดีเซลราคาถูก ตอนนี้เอาน้ำมันปาล์มไปทำไบโอดีเซล เริ่ม
ไม่คุ้มแล้ว แต่เมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะดึงส่วนที่เป็นประโยชน์จากน้ำมัน
มันปาล์มออกมาก่อน แล้วเอาส่วนทีเ่ หลือไปทำพลังงาน ก็จะเป็นประโยชน์
ต่อประเทศและเกษตรกร”
มาก ท่านคงจะทราบ โดยเฉพาะเกษตรกรที่มาวันนี้ก็คง
มี ก ารขอทุ น สงเคราะห์ จ ากกองทุ น สวนยาง เปลี่ ย น
ยางพาราเป็นปาล์มน้ำมัน ซึ่งจะให้ทุนถึง 26,000 บาท/
ไร่ มาตรการนี้ผมว่ารัฐบาลคงมีการคิดดีแล้วว่าต้องลด
พื้นที่ปลูกยาง แล้วจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกปาล์มน้ำ
มันมากขึ้น แล้วก็คงคิดแล้วเหมือนกันว่า ปาล์มน้ำมัน
คงมีอนาคตที่ดีขึ้น
ในส่วนของสถาบันการศึกษา เราติดตามตรงนี้
อาจจะไม่ดีเท่าภาคเอกชนหรือภาคเกษตรกรที่สัมผัสกับ
ปาล์มน้ำมันโดยตรง แต่เราก็พยายามสังเคราะห์ตรงนั้น
ในฐานะนักวิชาการ มองว่าอนาคตปาล์มน้ำมันบ้านเรา
ควรจะเป็นอย่างไร ซึง่ ในส่วนของเชิงวิชาการผมว่าปาล์ม
น้ ำ มั น โชคดี ก็ เ พราะว่ า ก่ อ นหน้ า นี้ ท างมหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีทีม
วิจัยที่เข้ามาศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ทั้งด้านการจัดการ
สวน การพั ฒ นาพั น ธุ์ มานานแล้ ว อยากจะแนะนำ
ศาตราจารย์ ดร.ไพศาล เหล่าสุวรรณ ท่านถือว่าเป็น
ปรมาจารย์ด้านปาล์มน้ำมันท่านหนึ่งนะครับ ท่านเป็นผู้
บุ ก เบิ ก ปาล์ ม น้ ำ มั น ในมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
งานวิจัยที่เราเริ่มทำ เรื่องปาล์มน้ำมันค่อนข้างจะท้าทาย
เพราะว่าไม่มีองค์ความรู้เลย และข้อมูลปี พ.ศ. 2530
และ 2535 องค์ความรู้ทางด้านการจัดการสวนปาล์มน้ำ
มัน เราต้องพึ่งที่ปรึกษาจากต่างประเทศ และงานวิจัยที่
ออกมายังนำมาใช้ไม่ได้ ยังไม่ครอบคลุม เพราะการศึกษา
เรือ่ งปาล์มน้ำมันต้องใช้เวลานาน เช่น เรือ่ งการจัดการปุย๋
สามารถพู ด ได้ เ ลยว่ า เราเป็ น ผู้ เข้ า ไปถ่ า ยทอดให้ กั บ
เกษตรกรทางภาคใต้ในยุคแรกๆ จนทำให้องค์ความรู้
ด้ า นการจั ด การปุ๋ ย ได้ รั บ การยอมรั บ เพราะฉะนั้ น
เกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องการจัดการสวน โดยเฉพาะเรื่อง
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ปุ๋ ย ที่ มี ค วามสำคั ญ มาก สามารถติ ด ต่ อ มาได้ ที่ ค ณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อีก
เรื่ อ งคื อ เรื่ อ งการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ เราทำมาพร้ อ มๆ กั น
ใช้เวลาประมาณ 20 ปี พัฒนาพันธุ์ออกมาพันธุ์หนึ่ง เป็น
พันธุ์ลูกผสมเทเนอร่า ชื่อพันธุ์ทรัพย์มอ.1 ซึ่งมีการเผย
แพร่เป็นทางการแล้วเมือ่ ปี พ.ศ.2557 โดยได้ผลิตต้นกล้า
เผยแพร่ให้กับเกษตรกร ถ้าเกษตรกรหรือท่านใดสนใจก็
สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากร
ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นี่ก็เป็นผลงาน
ที่เราทำมาและเป็นที่พึ่งให้กับเกษตรกรที่ต้องการองค์
ความรู้ทางด้านสวนปาล์มน้ำมัน
ผศ.ดร.พจมาลย์ :
ขอขอบคุณอาจารย์ ธีระ มากนะคะ อาจารย์ก็ได้
ทำวิจยั เรือ่ งของการจัดการปาล์มน้ำมัน และเรือ่ งปุย๋ นะคะ
ซึง่ เรือ่ งของปุย๋ สำหรับปาล์มน้ำมันถือว่าเป็นเรือ่ งทีส่ ำคัญ
มาก เพราะเป็นตัวที่ดูดเงินจากกระเป๋าเกษตรกรเป็น
อย่างมาก ซึ่งทางเกษตรเราแบ่งเป็นสองฝั่ง เนื่องจาก
สภาพภูมอิ ากาศของทางฝัง่ อ่าวไทย และทางฝัง่ อันดามัน
ไม่เหมือนกัน การดูแลและจัดการส่วนก็จะต่างกันด้วย
ในส่วนของฝั่งอ่าวไทยได้เรียนเชิญคุณบรรจง แสงพรหม
ท่านจะมาให้คำแนะนำว่าท่านมีการดูแลสวนอย่างไร
ขอเรียนเชิญค่ะ
คุณบรรจง แสงพรหม :
สวัสดีผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะครับ ผมมาจาก
อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันนีม้ าในฐานะ
ตัวแทนชาวสวนฝัง่ อ่าวไทย ในพืน้ ทีท่ ผี่ มทำสวนอยูเ่ ป็นที่
ราบลุ่ม แรกเริ่มเดิมทีนครศรีธรรมราชก็มีที่ราบลุ่มแม่น้ำ

ปากพนัง ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เล็งเห็นว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาใน
การดำรงชีพของเกษตรกรมานาน เนื่องจากเป็นพื้นที่
ราบลุ่มที่ฤดูแล้งน้ำเค็มจากทะเลจะขึ้นมาสูงมาก และ
การเกษตรจะยากมาก เพราะว่าพืชสวนอายุยาวจะเจอ
น้ำเค็มแล้วไม่เจริญเติบโต ปลูกได้เฉพาะพืชผักระยะสั้น
คือ ข้าว ข้าวจะต้องปลูกในฤดูฝนเพราะว่าน้ำทะเลจะขึน้
มาไม่ถงึ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จึงได้ดำริโครงการ
พัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง โดยมีการกั้นเขื่อนปากพนัง ครอบ
คลุมพื้นที่มายังอำเภอเชียรใหญ่ อำเภอระโนด อำเภอ
หัวไทร อำเภอชะอวด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และบางส่วน
ของบางอำเภอเมืองด้วย แรกเริ่มเกษตรกรที่นครศรีธรรมราชไม่ได้รจู้ กั หรือสนใจเรือ่ งปาล์มน้ำมัน แต่จะสนใจ
เรื่องการปลูกข้าว เลี้ยงปลา ปลูกผัก และอาชีพที่คนส่วน
มากทำคือเลีย้ งกุง้ กุลาดำ แต่พอทำไปนานๆ ทรัพยากรน้ำ
ดินเริ่มเสื่อม และมีการกั้นน้ำจืดกับน้ำเค็มทำให้แร่ธาตุ
ลดลง โรคพืชก็เพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรขาดทุน จากนั้น
ทางโครงการพระราชดำริก็มีโครงการให้ปรับเปลี่ยน
อาชีพจากเลี้ยงกุ้งไปทำอาชีพอื่น โดยมีเงินงบประมาณ
มาให้เกษตรกรในพื้นที่
ผมในฐานะที่เป็นเกษตรกรก็ได้เห็นว่าเกษตรกรมี
การเปลี่ยนอาชีพ และหนึ่งในอาชีพที่เปลี่ยนไปทำเป็น
ส่ ว นมากก็ คื อ ปลู ก ปาล์ ม น้ ำ มั น ผมก็ ไ ม่ ไ ด้ เรี ย นทาง

ด้านนี้มา แต่ด้วยประสบการณ์จากครอบครัวที่ทำนา
ข้ า ว และปลู ก ผั ก มาก่ อ นก็ ส นใจทางด้ า นนี้ อยากให้
เกษตรกรประสบความสำเร็จในการปลูกปาล์มน้ำมัน จึง
ได้ไปติดต่อทางศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน ทางศูนย์วิจัยได้
แนะนำให้ไปติดต่อยูนิพานิช ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มี
ความพร้อมทัง้ เรือ่ งของนักวิจยั พันธุป์ าล์ม การจัดการสวน
ต่ า งๆ จึ ง ได้ เข้ า ไปปรึ ก ษาแล้ ว ได้ มี ก ารจั ด การอบรม
มีการศึกษางาน และการจัดเสวนาต่างๆ เพือ่ ให้เกษตรกร
มีความรู้ ในขณะเดียวกันตัวผมเองก็ได้ความรู้ไปพร้อมๆ
กับเกษตรกร ผมได้นำพันธุ์ปาล์มจากบริษัทยูนิพานิชมา
ในปี พ.ศ.2548 เกษตรกรก็มีความรู้พื้นฐาน แต่สิ่งที่ได้
อย่างหนึ่งคือพื้นที่ตรงนั้นจะมีการเริ่มต้นไปพร้อมๆ กัน
ทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันได้ไม่ยาก ผมได้เริ่มมาขายพันธุ์
ปาล์มที่สหกรณ์เมื่อปี พ.ศ.2548 แต่เริ่มปลูกเองเมื่อปี
พ.ศ.2550 ซึง่ เริม่ ต้นพร้อมๆ กับเกษตรกรท่านอืน่ ๆ และ
ด้ ว ยตั ว ผมเองก็ เ องก็ มี พื้ น ฐานความรู้ ใ นการปลู ก ผั ก
ทำนาข้าว การปลูกปาล์มแตกต่างกับการปลูกผัก ทำนา
ข้าว ตรงทีก่ ารปลูกผัก และการทำนาข้าวเป็นพืชระยะสัน้
จะต้องปลูกใหม่อยู่ตลอด เพราะ 3 เดือนหมดฤดูกาล
แต่ปาล์มน้ำมันน่าสนใจตรงที่ว่าปลูกครั้งหนึ่งได้หลายปี
ประมาณ 25 ปี การเริ่มต้นของผมเราพอจะรู้ถึงสาระ
สำคัญของปาล์มน้ำมันว่าเป็นพืชทีต่ อ้ งการแร่ธาตุ น้ำ ปุย๋
และต้องการการดูแลเอาใจใส่ที่ดี แล้วเมื่อดูแลดีจะให้ผล
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ตอบแทนที่คุ้มค่า หลังจากนั้นเราก็ได้วางผัง เพราะพื้นที่
ลุ่มน้ำต้องยกร่อง ซึ่งการยกร่องหากวางผังไม่ดีจะผิด
พลาดไปตลอด การวางผั ง จะต้ อ งรู้ ว่ า ตรงไหนน้ ำ ตื้ น
ตรงไหนน้ำลึก แล้วก็ต้องวางแผนการขุดว่าจะให้ร่องหัน
ไปทิศทางใด ทิศทางลมเป็นอย่างไร ทิศทางแสงแดด
เป็นอย่างไร เมื่อได้ผลผลิตมาแล้วจะใช้การขนส่งทางใด
เพราะโดยธรรมชาติเมื่อฝนตกที่ลุ่มน้ำดินจะกลายเป็น
ดินเหนียว เป็นโคลน ทำให้การขนส่งการเคลื่อนย้าย
ลำบากกว่าพื้นที่ราบสูง จึงเป็นข้อจำกัดทำให้จำเป็นต้อง
มีการวางแผนไว้ก่อน
ผมเริ่มทำตอนนั้นประมาณ 20 ไร่ แต่ผมจะปลูก
ผักคือฟักทองไปด้วยในปีแรก และปีที่สอง ระบบน้ำ
ใช้ ร ะบบสปริ ง เกอร์ ข้ อ ดี ข องพื้ น ที่ ที่ ผ มปลู ก อยู่ คื อ มี
ชลประทาน ซึง่ เป็นโครงการในพระราชดำริ เพราะว่ารอบ
นอกบางส่วนจะทำนาข้าวด้วย เพราะฉะนั้นสวนของผม
จะได้เปรียบในเรื่องของน้ำคือไม่ต้องสูบน้ำ เพียงแต่ต้อง
ยกร่องให้เหมาะสมให้ได้ประมาณ 50 ซ.ม. ซึ่งชาวนาจะ
ยกร่องอยู่ประมาณ 20 ซ.ม. เมื่อยกร่องสูงกว่าชาวนา
จะทำให้นำ้ ไม่ทว่ มขังปาล์มน้ำมันเรา การดูแลปาล์มน้ำมัน
ถ้าไม่ได้มีความรู้ ไม่ได้วิเคราะห์ดิน เราต้องทราบว่า
ช่วงไหนปาล์มน้ำมันต้องการแร่ธาตุอะไร อาจจะมีเทคนิค
ในตอนต้นเล็กๆ ให้ไนโตรเจนมากหน่อย ฟอสฟอรัส
ปานกลาง โพแทสเซียมน้อยลงมาหน่อย ตอนกลางๆ
ก็ใช้ทั้ง 3 อย่างเท่ากัน พอต้นเริ่มโตก็มาเน้นโพแทสเซียม
มากขึ้น ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสลดลง อีกวิธีหนึ่งใน
การสังเกตว่าปาล์มขาดแร่ธาตุตัวใดคือการดูลักษณะ

อาการของปาล์ ม น้ ำ มั น แต่ สิ่ ง สำคั ญ ก็ คื อ ปุ๋ ย ชี ว ภาพ
อย่าเน้นแต่ปยุ๋ เคมีอย่างเดียว เพราะจะทำให้ขาดความชืน้
อีกอย่างทีส่ ำคัญคือเรือ่ งของน้ำคือ ระดับน้ำ 50 ซ.ม. จาก
การยกร่อง 50 ซ.ม. ที่ได้บอกไป จะทำให้น้ำที่เหลืออยู่
ประมาณ 1 ฟุต ทำให้ดินซึมซับน้ำขึ้นมา เทคนิคอีกอย่าง
คือพอฤดูแล้งตอนที่เราใส่ปุ๋ย ถ้าอยากให้ผลผลิตปาล์ม
น้ำมันดีต้องรดน้ำตาม เพื่อให้ปุ๋ยละลายแล้วต้นปาล์มดูด
ซับได้ ส่วนระหว่างแถวระหว่างร่อง โดยทัว่ ไปชาวบ้านจะ
ใช้วธิ ใี ห้รถไถเดินตาม เพือ่ ช่วยลากในฤดูฝน เพราะดินจะ
เป็นดินเหนียว ดินโคลน แต่จะทำให้รากปาล์มน้ำมันช้ำ
ผมจะไม่ใช้วิธีนั้น แต่ระหว่างแถว ระหว่างร่อง ผมจะใช้
ทางปาล์มน้ำมันไปวางไว้ทำให้รถเข้าไม่ได้ แต่ผมจะใช้เรือ
ในการขนส่งแทน สิง่ ทีไ่ ด้กค็ อื ต้นปาล์มน้ำมันทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
สม่ำเสมอ ทำให้ผลผลิตต่อปีจะสูง ความได้เปรียบก็คือ
ปาล์มน้ำมันจะมีช่วงราคาแพงราคาถูกสลับกันไป แต่
อย่าลืมว่าเราตัดทั้งหมดประมาณ 16-20 รอบ/ปี อาจจะ
ราคาถูกสัก 8 รอบ เมื่อได้ผลผลิตต่อไร่จะสูง แต่จะทำให้
ต้นทุนต่ำลงมา อาจจะกิโลกรัมละ 1 บาท ไม่ถึง 2 บาท
ผมคิดว่าในเรื่องของความรู้ไม่จำเป็นต้องเรียนเกษตรมา
โดยตรง ตัวผมเองเรียนบริหารธุรกิจ ทำงานสหกรณ์
เรื่องของตลาด เรื่องของราคา อาจจะเป็นเรื่องไกลตัว
สำหรับเกษตรกร แต่เรื่องของการเอาใจใส่ การดูแลที่ดี
จะเป็นการเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุน ดังนั้นผมคิดว่า
ตรงนี้น่าจะเป็นแนวทางให้กับเกษตรกรยุคใหม่ให้ปรับ
ตัวสอดคล้องกับราคาของปาล์มน้ำมันที่ขึ้นบ้างลงบ้างได้
ครับ ขอบคุณครับ

“เราพอจะรูถ้ งึ สาระสำคัญของปาล์มน้ำมันว่าเป็นพืชทีต่ อ้ งการแร่ธาตุ
น้ำ ปุ๋ย และต้องการการดูแลเอาใจใส่ที่ดี แล้วเมื่อดูแลดีจะให้ผลตอบแทน
ที่คุ้มค่า หลังจากนั้นเราก็ได้วางผัง เพราะพื้นที่ลุ่มน้ำต้องยกร่อง ซึ่งการ
ยกร่องหากวางผังไม่ดจี ะผิดพลาดไปตลอด การวางผังจะต้องรูว้ า่ ตรงไหน
น้ำตื้น ตรงไหนน้ำลึก แล้วก็ต้องวางแผนการขุดว่าจะให้ร่องหันไปทิศทาง
ใด ทิศทางลมเป็นอย่างไร ทิศทางแสงแดดเป็นอย่างไร เมื่อได้ผลผลิต
มาแล้วจะใช้การขนส่งทางใด เพราะโดยธรรมชาติเมื่อฝนตกทีล่ ม
ุ่ น้ำดินจะ
กลายเป็นดินเหนียว เป็นโคลน ทำให้การขนส่งการเคลื่อนย้ายลำบาก
กว่าพื้นที่ราบสูง จึงเป็นข้อจำกัดทำให้จำเป็นต้องมีการวางแผนไว้ก่อน”
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“เราต้องทราบว่าช่วงไหนปาล์มน้ำมันต้องการแร่ธาตุอะไร อาจจะมี
เทคนิค ในตอนต้นเล็กๆ ให้ไนโดรเจนมากหน่อย ฟอสฟอรัสปานกลาง
โพแทสเซียมน้อยลงมาหน่อย ตอนกลางๆ ก็ใช้ทงั้ 3 อย่างเท่ากัน พอต้น
เริ่มโตก็มาเน้นโพแทสเซียมมากขึ้น ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสลดลง
อีกวิธีหนึ่งในการสังเกตว่า ปาล์มขาดแร่ธาตุตัวใด คือการดูลักษณะ
อาการของปาล์มน้ำมัน แต่สงิ่ สำคัญก็คอื ปุย๋ ชีวภาพ อย่าเน้นแต่ปยุ๋ เคมี
อย่างเดียว เพราะจะทำให้ขาดความชื้น”
ผศ.ดร.พจมาลย์ :
ขอขอบคุณคุณบรรจง ที่ได้ให้แนวคิดที่ดีเป็นการ
เริ่มต้นที่ดี ซึ่งจะนำไปสู่การได้ผลผลิตที่ดีนะค่ะ หลังจาก
นีเ้ รามาดูวา่ ในส่วนของอันดามันเป็นอย่างไรบ้าง โดยคุณ
ไพโรจน์ ภู่ต้อง ว่ามีวิธีการอย่างไรจึงทำให้ได้ผลผลิตสูง
ขอเรียนเชิญค่ะ
คุณไพโรจน์ ภู่ต้อง :
สวั ส ดี ค รั บ อย่ า งที่ เรี ย นเบื้ อ งต้ น ว่ า ผมเรี ย น
วิ ศ วกรรมอุ ต สาหการทั้ ง ปริ ญ ญาโท และปริ ญ ญาตรี
ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจในเรื่องนี้ จนกระทั่งคุณแม่เสียในปี
พ.ศ.2548 จึงต้องมาดูแลสวน โดยในช่วงแรกก็ทำมั่ว
ไปก่อน ได้ผลผลิตประมาณ 3.6-3.8 ตัน/ปี ทีนี้ก็เกิด
ความไม่ รู้ เพราะต้ น ปาล์ ม แต่ ล ะต้ น เหมื อ นกั น หมด
ไม่ทราบว่าอาการขาดธาตุอาหาร 5 ประการมีอะไรบ้าง
ใบหงิกเป็นอาการอะไร ใบเหลืองเป็นอาการอะไร ซึ่ง
อาการเหล่านี้ เราสามารถไปขอดูได้ที่เกษตรจังหวัด
ในตอนแรกก็ไม่ทราบในเรือ่ งนี้ ใครบอกให้ใส่ปยุ๋ ก็ใส่ ไม่มี
ความรูเ้ ลย ตอนนัน้ ผมทำงานอืน่ ควบคูไ่ ปด้วย ซึง่ ตอนนัน้
ช่วงสงกรานต์ฝนตกมีคนถามว่าฝนตกแล้วไม่ใส่ปุ๋ยเหรอ
ผมก็บอกไปว่าผมไม่รู้ แล้วก็ไม่รู้ว่าต้องใส่ปุ๋ยสูตรอะไร
มันเริ่มต้องใช้ความรู้มากขึ้น เบื้องต้นผมจึงตัดหญ้าแล้ว
ใส่ปยุ๋ ไว้กอ่ น แล้วมีคนถามว่าตัดหญ้าแล้วไม่ตดั ทางเหรอ
ปีแรกก็จบไป ปีที่สองก็เริ่มใหม่ ตัดหญ้าตัดทาง ใส่ปุ๋ย ก็
เริ่มหาสิ่งที่แม่ทำไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งแม่ผมเป็นเกษตรกร
ปลูกปาล์มรายแรกๆ ปาล์มผมทีเ่ พิง่ โค่นไปอายุ 30 กว่าปี
จากนั้นพอรู้ข้อมูลว่าใส่ปุ๋ยอะไร ช่วงไหน ได้เอามาเขียน

ในปฏิทินประจำปีเลยครับ เช่น ก่อนหน้าฝนต้องกำจัด
วัชพืชหลังจากนั้นค่อยมาบำรุง เกษตรกรเรามีจุดอ่อน
อยู่ข้อหนึ่ง คือเรามักจะคุยกันแค่รายงวดว่าเราได้กี่ตัน
แต่เราไม่ได้เอามารวมกันแล้วหารค่าเฉลี่ย คือถ้าพื้นที่
ฝั่งพังงา กระบี่ ถ้าทำได้ 3.8-4 ตัน ก็ถือว่าน่าพอใจ แต่ถ้า
ต่ำกว่านั้น คุณขาดทุนนะครับ เพราะฉะนั้นต้องดูข้อมูล
ตรงนีด้ ว้ ย แล้วเราก็จะไปดูเรือ่ งของระบบน้ำ ถ้าระบบน้ำ
ไม่ดีสามารถติดต่อกรมพัฒนาที่ดินได้ โดยไปขอให้เขา
มาขุดบ่อ เพื่อเอาไว้ใช้ในช่วงที่ขาดน้ำมากๆ
สิ่งที่อยากจะบอกอีกอย่างหนึ่ง คือหลังจากที่
ทำสวนปาล์ม ทำให้รู้ว่าเราต้องรู้จักโครงสร้างต้นทุนด้วย
โครงสร้างต้นทุนของปาล์มเราได้มา 100 บาท จะเป็นค่าปุย๋
40 บาท เพราะฉะนั้นจะต้องเรียนรู้วิธีการใช้ปุ๋ยสั่งตัด
นัน่ คือต้องวัดดิน วัดใบ เพือ่ จะดูวา่ มันขาดอะไร แล้วจะได้
ไม่โดนหลอกในเรื่องปุ๋ย คือบางครั้งเราไม่ต้องไปทำอะไร
กับมันเลยอีก 6 เดือนมันก็ออกลูก แต่เราไม่เคยไปยืนดูเลย
ดังนัน้ จึงเป็นทีม่ าทีอ่ าจารย์พจมาลย์ บอกว่าผมมีตน้ ปาล์ม
อยู่ประมาณ 530 ต้น ผมติดเบอร์ทุกต้น เพราะผมหาต้น
ไม่เจอ พอติดเบอร์ก็สามารถหาต้นแล้วไปยืนดูต้นได้ว่า
ที่เขาบอกเป็นยังไง พอต้นปาล์มออกลูกแล้วเราก็ต้องง
ให้ เขาอยู่ ไ ฟนิ ด นึ ง ก็ เ หมื อ นกั บ คนท้ อ งแหละครั บ
แล้วก็บำรุงด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ก็สามารถไปหาความรู้ได้ ซึ่ง
ผมเองก็ติดตามจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อดู
สิง่ ทีเ่ ราต้องรูใ้ นการดูแลสวนปาล์มคืออะไร ในฐานะทีผ่ ม
เป็นตัวแทนชาวสวนรุ่นที่สอง ก็อยากจะบอกพ่อแม่นะ
ครับว่า ถ้าลูกปิดเทอมก็ให้พาไปดูสวนบ้าง ช่วงแรกก็ขอจบ
เท่านี้ก่อนครับ
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ผศ.ดร.พจมาลย์ :
ขอขอบคุณคุณไพโรจน์ค่ะ บางท่านที่ไม่เคยทำ
สวนปาล์มอาจจะไม่เข้าใจ คือปาล์มจะเป็นพืชที่อายุยืน
สามารถเก็บผลผลิตได้ถึง 20 ปี เพราะฉะนั้นเรื่องของปุ๋ย
กับน้ำจะเป็นปัจจัยหลัก หากขาดน้ำหรือขาดปุ๋ยการ
พัฒนาของช่อดอกจะไม่เกิดขึ้น ทีนี้เราฟังในส่วนของ
ภาคการผลิตไปแล้วก็จะส่งต่อไปในส่วนของโรงงาน ว่า
โรงงานมีวธิ กี ารอย่างไร หรือเจอปัญหาอะไรบ้าง ซึง่ ได้รบั
เกียรติจาก คุณปุณณภพ เต็มรัตน์ จากบริษัทสยามเวอร์จิ้นออย ขอเรียนเชิญค่ะ

ทั้งประเทศไม่สามารถดึงเปอร์เซ็นน้ำมันได้อย่างแน่นอน
ผมในฐานะโรงงานเล็ก รองรับพื้นที่การปลูกปาล์มใน
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ไม่เกิน
2,000 ไร่ แต่ผมจะซื้อปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพ ซึ่งผมจะ
ไปร่วมมือกับโรงงานใหญ่ เพื่อที่จะซื้อปาล์มที่มีคุณภาพ
เหมือนกัน จะได้เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรตัดปาล์มที่สุก
ปาล์มที่ดี และมีการแยกเกรดออกมาว่าเกรดระดับไหน
ราคาเท่าไหร่ ในส่วนของผมเองอยากจะทำราคาทลาย
อีกหนึ่งราคา ราคาผลปาล์มร่วงอีกหนึ่งราคา อันนี้ผมไม่
แน่ใจว่าโรงใหญ่ราคาแยกไหมครับ

คุณปุณณภพ เต็มรัตน์ :
สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมต้องขอบอกก่อน
ว่าที่ผมทำเป็นโรงงานขนาดเล็กที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน จริงๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานขนาดใหญ่
หรือเล็ก คนที่ปลูกปาล์มน้ำมันปลูกเพื่อให้ได้ค่าตอบ
แทนทีค่ มุ้ ทุน ทีผ่ มได้มาทำโรงสกัดปาล์มน้ำมันขนาดเล็ก
ตรงนี้ เพราะผมคิดว่าคนที่ปลูกปาล์มดี ตัดปาล์มสวย
แล้วเมื่อเอาผลผลิตไปขายทำไมต้องได้ราคาเท่ากับคนที่
ตัดดิบ ผมก็เลยคิดว่าผมทำโรงเล็กๆ ขึน้ มาเพือ่ รองรับพืน้
ที่ที่ผมอยู่ เพื่อที่เขาจะได้ราคาตามเปอร์เซ็นน้ำมันที่เอา
มาขายให้กับเรา พูดง่ายๆ ว่าคนที่ทำดีก็ต้องได้ราคาที่สูง
กว่า ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องขอความร่วมมือจากโรงงานใหญ่
ด้วย เพราะว่าทำคนเดียวไม่สามารถทำได้ คือภาพรวม

คุณกฤษดา :
ราคาแยกครับ แต่มีการคุยในภาครัฐว่าสุดท้าย
เราอาจจะจำเป็นต้องให้มันมีราคาเดียวกัน
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คุณปุณณภพ :
ครั บ ผมว่ า ปั ญ หานี้ เ ป็ น ปั ญ หาที่ มี ม ายาวนาน
แต่การตัดปาล์มดิบ หรือสุกไม่ได้เป็นเพราะเจ้าของสวน
อย่างเดียว เพราะเจ้าของสวนบางคนไม่ได้ตัดปาล์มเอง
แต่จ้างคนอื่นตัด ทีนี้คนตัดปาล์มถ้าเราบอกว่าให้เลือก
ตัดเฉพาะที่สุกเท่านั้นเขาก็จะได้ปริมาณในการตัดแต่
ละครั้งไม่คุ้มค่า แต่ว่าสำหรับเจ้าของสวนที่ตัดปาล์มเอง
เขาก็สามารถที่จะเลือกปาล์มที่มีคุณภาพดีได้ พอนำมา
ขายก็ จ ะมี ก ารขายผ่ า นพ่ อ ค้ า คนกลาง ไม่ ไ ด้ ข ายกั บ

โรงงานโดยตรง แต่การขายผ่านพ่อค้าคนกลางมาตรฐาน
จะไม่เหมือนกับทีผ่ มตัง้ ใจจะทำ คือเขาจะได้ราคาเหมือน
กับคนที่ตัดดิบ เพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นการส่งเสริมคนที่ทำ
ดี เพราะตัดยังไงก็ได้ราคาเหมือนกัน ส่วนในเรือ่ งของการ
ตั ด สุ ก แบบมี ผ ลร่ ว งกั บ การตั ด สุ ก แบบไม่ มี ผ ลร่ ว ง
อันนี้บางที มีข้อจำกัดว่าถ้าสวนของใครที่บริเวณโคนต้น
โล่ง ไม่มีหญ้า ก็จะเก็บผลร่วงง่าย แต่ถ้าโคนรกก็จะทำ
ให้เก็บผลร่วงลำบาก ผมก็เลยตั้งใจว่าในส่วนผลร่วงจาก
สวน เขาควรจะได้อกี ราคาหนึง่ เป็นการส่งเสริมเกษตรกร
ในพื้นที่ที่ผมทำด้วย ฝากประชาสัมพันธ์อีกอย่างหนึ่ง
ครับ ตอนนี้มีใครสูบน้ำเข้าสวนโดยไปซื้อน้ำมันมาใช้กับ
เครื่องสูบน้ำบ้างครับ ถ้ารวมกลุ่มกันได้ 2-3 สวน เพื่อลง
ทุ น ทำระบบสู บ น้ ำ ด้ ว ยแสงอาทิ ต ย์ ซึ่ ง ชุ ด หนึ่ ง ราคา
ประมาณ 70,000 -80,000 บาท ก็สามารถหุ้นกัน 2-3
สวนได้ เพราะสามารถนำเครื่องสูบน้ำนี้ไปใช้โดยไม่ต้อง
เสียค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ผมต้องการช่วยเหลือเกษตรกรใน
ส่วนนี้ รอบแรกขอจบเท่านี้ก่อนครับ
ผศ.ดร.พจมาลย์ :
ขอขอบคุณ คุณปุณณภพค่ะ คือถ้าในส่วนของ
โรงงานปัญหาทีเ่ จอส่วนใหญ่เป็นเรือ่ งของปาล์มดิบ เนือ่ ง
จากว่าปาล์มน้ำมันถ้าเราตัดได้ระยะก็จะทำให้เปอร์เซ็น
น้ำมันจะสูง อยู่ที่ประมาณ 22% แต่ของประเทศไทย
เปอร์เซ็นน้ำมันจะต่ำอยูท่ ี่ 14-17% พอคุณภาพน้ำมันต่ำ
ก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อไปอีก ในรอบนี้จากที่ได้ฟัง
ท่านวิทยากรพูดไปแล้วนะคะ ถ้าท่านใดมีคำถามก็เรียน
เชิญได้เลยค่ะ

คำถาม :
สวัสดีครับ ผมเป็นเกษตรกรใหม่ ก็มีความสนใจ
ที่จะทำอาชีพเสริม พอดีผมมีพื้นที่ 9 ไร่ อยากจะถามว่า
ในสวนปาล์มมีพชื แสมหรือผลไม้ทงั้ แบบยืนต้น และล้มลุก
พันธุ์อะไรบ้างที่สามารถปลูกในสวนปาล์มได้ คำถามที่
สอง ผมเองเพิ่งปลูกได้ 2 ปี ที่อำเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้ไปสังเกตสวนของเพื่อนๆ และญาติ
และในเรื่องน้ำหนักปาล์มที่ไม่เท่ากันแต่ละสวนเกิดจาก
พันธุ์ปาล์มหรือเกิดจากปุ๋ย แล้วถ้าเกิดจากปุ๋ยทั้งปุ๋ยสั่ง
ตัด หรือปุ๋ยเคมีก็ดี น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเป็นเพราะปุ๋ยเคมี
หรือว่าปุ๋ยชีวภาพครับ จะเรียนถามสองประเด็นนี้ครับ
ขอบคุณมากครับ
คุณบรรจง :
จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของผม ถ้าเป็นพืชผัก
ล้มลุก โดยธรรมชาติของผักทีช่ อบน้ำหรือปุย๋ หรือสามารถ
ปลูกไปพร้อมๆ กับปาล์มน้ำมันได้ ที่ผมปลูกก็คือฟักทอง
เพราะว่ า ฟั ก ทองเป็ น พื ช ที่ ต้ อ งการแร่ ธ าตุ แ ละน้ ำ สู ง
เหมือนกัน ผมใช้ระบบน้ำสปริงเกอร์ แล้วปลูกระหว่างต้น
ปาล์มในการรดน้ำ และใส่ปุ๋ยฟักทอง ใช้น้ำที่เหลือจาก
ปาล์มน้ำมัน และปีหนึ่งสามารถปลูกได้ 2 รอบ
ส่ ว นอี ก คำถามหนึ่ ง ในเรื่ อ งของน้ ำ หนั ก ทลาย
ปาล์มน้ำมัน จากการสังเกตระหว่างปุย๋ ชีวภาพกับปุย๋ เคมี
โดยธรรมชาติของปุ๋ยชีวภาพจะมีแร่ธาตุหลายชนิดแต่มี
น้อย ซึ่งมีประโยชน์ในการปรับปรุงโครงสร้างดิน และจะ
ไปเสริมให้ดนิ มีโครงสร้างพร้อมทีจ่ ะรับเคมี ดินจะไม่เสือ่ ม
ไม่เสีย ความชื้นก็จะดี แต่ปุ๋ยเคมีจะช่วยในเรื่องแร่ธาตุ
ถ้าใส่แต่ปุ๋ยชีวภาพ ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีน้ำหนักจะน้อย และถ้า

“ในเรื่องของน้ำหนักทลายปาล์มน้ำมัน จากการสังเกตระหว่างปุ๋ย
ชีวภาพกับปุ๋ยเคมี โดยธรรมชาติของปุ๋ยชีวภาพจะมีแร่ธาตุหลายชนิด
แต่มีน้อย ซึ่งมีประโยชน์ในการปรับปรุงโครงสร้างดิน และจะไปเสริมให้ดิน
มีโครงสร้างพร้อมที่จะรับเคมี ดินจะไม่เสื่อม ไม่เสีย ความชื้นก็จะดี แต่ปุ๋ย
เคมีจะช่วยในเรื่องแร่ธาตุ ถ้าใส่แต่ปุ๋ยชีวภาพ ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี น้ำหนักจะน้อย
และถ้าใส่ปุ๋ยเคมี ไม่ใส่ปุ๋ยชีวภาพ คุณภาพดินก็ไม่ดีเหมือนกัน”
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ใส่ปุ๋ยเคมี ไม่ใส่ปุ๋ยชีวภาพ คุณภาพดินก็ไม่ดีเหมือนกัน
สมมติวา่ ใส่ปยุ๋ 4 รอบ ก็ให้ใส่ปยุ๋ ชีวภาพเสริม 1 รอบ เพือ่
บำรุงดิน และปรับปรุงโครงสร้างดินให้มีความพร้อมที่จะ
รับปุ๋ยเคมี ส่วนแร่ธาตุที่ต้องใส่มีอะไรบ้างจะขึ้นอยู่กับ
อายุปาล์ม ความสมบูรณ์ของปาล์ม ซึ่งแต่ละแปลงจะไม่
เหมือนกัน สิ่งสำคัญในการใส่ปุ๋ยคือจะต้องมีความชื้นที่
เพียงพอ เพื่อให้ปุ๋ยละลายแล้วสามารถซึมลงในดินได้
ผศ.ดร.พจมาลย์ :
ขออนุญาตเสริมนิดนึงนะคะ ปกติที่เห็นสวนใน
แถบดอนคา จังหวัดนครศรีธรรมราช จะมีการปลูกไม้ผลที่
แซมอยู่ เช่น กล้วย มังคุด สะตอ ทุเรียน แต่ทั้งนี้ระยะใน
การปลูกปาล์มอาจจะต้องกว้างกว่าเดิม ในส่วนของการ
ปลูกผักอาจจะปลูกในช่วงทีป่ าล์มอายุนอ้ ยอยู่ ซึง่ แสงแดด
สามารถส่องถึงผักที่เราปลูกได้ อีกประเด็นในเรื่องของ
น้ำหนักทลาย เท่าที่อ่านหนังสือมาและประสบการณ์ที่
เห็นมา เรื่องของพันธุ์จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมากเท่าไหร่
ส่วนใหญ่จะเกีย่ วข้องกับการจัดการปุย๋ กับน้ำ อีกเรือ่ งหนึง่
เกี่ยวกับปุ๋ยสั่งตัด ขอเชิญคุณไพโรจน์ค่ะ

ธาตุอาหาร ทำให้ต้องใส่ปุ๋ยทดแทน โดยต้องตรวจดูว่า
ในดิน ในใบมีธาตุอาหารอยู่เท่าไหร่ สมมติว่าตัวไหนมี
มากอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่ ถ้ามีน้อยจึงค่อยใส่เพิ่ม นี่คือ
คำว่าปุ๋ยสั่งตัด เพราะฉะนั้นต้องมีการตรวจวิเคราะห์
ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ก็มีการให้บริการอยู่ ถ้าอยู่แถวชุมพรขึ้นไปก็มี
วิจิตรพันธุ์ให้บริการอยู่

คุณกฤษดา :
ขอเสริมนะครับ คือคำว่าควรปลูกพืชอะไรแซมดี
นั้นจะขึ้นอยู่กับอายุปาล์ม ลักษณะภูมิประเทศ และอยู่
จังหวัดอะไร เช่น ถ้าอยู่จังหวัดชุมพรสิ่งที่นิยมปลูกใน
ระหว่างที่ต้นกำลังโตก็จะเป็น สับปะรด พอปาล์มโตแล้ว
แสงแดดจะเข้าไม่ถึงอาจจะปลูกจำพวกไม้ดอก เช่น ดอก
หน้าวัว แต่อย่ามองแค่ปลูกพืชผล สามารถทำปศุสตั ว์กไ็ ด้
เช่น เลีย้ งวัว แต่นคี่ อื ต้องต้นโตแล้ว เพราะวัวจะกินต้นด้วย
ในเรื่องของน้ำหนักพันธุ์อาจจะมีส่วนบ้าง ยกตัวอย่างถ้า
ท่านโดนหลอกจะเจอพันธุ์ที่เรียกว่า ดูร่า ซึ่งเป็นพันธุ์ที่
กะลาหนาทำให้น้ำหนักมาก ขอให้เกษตรกรคิดใหม่นะ
ครับ เราไม่ได้สร้างผลผลิตอยูบ่ นน้ำหนัก เราสร้างผลผลิต
คุณไพโรจน์ :
อยู่ที่ว่าเราได้น้ำมันต่อพื้นที่เท่าไหร่ คือต้องน้ำหนักบวก
ปุ๋ยสั่งตัดหมายถึง ปุ๋ยที่ตรงกับความต้องการของ กับคุณภาพของผลผลิตด้วย
ปาล์ม เมื่อทะลายปาล์มโดนตัดออกไปจะมีการสูญเสีย
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ผศ.ดร.พจมาลย์ :
ขอบคุณท่านอาจารย์ค่ะ ลืมไปว่ามีพันธุ์ดูใบอีก
พันธุ์หนึ่งด้วยนะคะ ก็คือปลูกแล้วทลายไม่ออกมีแต่ใบ
เราเรียกว่าพันธุ์ดูใบ คือการที่จะปลูกปาล์มน้ำมันจะเก็บ
เมล็ดจากต้นไปปลูกต่อไม่ได้ เพราะว่าปาล์มน้ำมันเป็น
พันธุ์ลูกผสม เพราะฉะนั้นจะต้องซื้อต้นจากแหล่งที่เชื่อ
ถือได้ ไม่ทราบว่ามีคำถามอีกไหมคะ เรียนเชิญค่ะ
แสดงความคิดเห็น :
สวัสดีทุกท่านครับ วันนี้ผมตั้งใจจะมาฟัง เพราะ
หลังจากที่วางมือจากการวิจัยปาล์มมาประมาณ 30 ปี
ขอใช้เวลาเพือ่ ย้อนประวัตเิ รือ่ งปาล์มนิดนึงนะครับ ตอน
ผมเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผมขอ
ทุนไปทั่วโลกเพื่อมาวิจัยปาล์ม ทั้งรัฐบาลไทย ฝรั่งเศส
ออสเตรเลีย แต่ไม่ได้ทุน เพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาไม่
อยากให้ปลูกปาล์ม แต่ตอนนี้ผมภูมิใจมากที่ปาล์มกำลัง
มีอนาคตที่ดี แล้วสิ่งที่ผมคิดไว้ไม่ผิด
สิ่งที่ผมอยากจะเรียนเพิ่มเติมจากท่านวิทยากรก็
คือ การเกษตรของไทยตอนนี้กำลังมีปัญหามาก ไม่ว่า
จะเป็นยางพารา ข้าว หรือปาล์ม ตอนนี้ปาล์มลงไปรุกล้ำ
พื้นที่ปลูกข้าวจนต้องซื้อข้าวกิน ไม่มีใครปลูกข้าวซึ่งเป็น
อาหารหลัก วันหนึ่งถ้ายางพารา ปาล์มราคาไม่ดี เราคง
ต้องโค่นยาง และปาล์มมาปลูกข้าว และสิง่ หนึง่ ทีพ่ วกเรา
ไม่ต้องท้อใจ เพราะว่าประชากรโลกไม่มีวันจะลดลง การ
บริโภคทรัพยากรต่างๆก็จะเพิม่ ขึน้ แต่เราต้องรักษาความ
สมดุลไว้นั่นคือยาง กับปาล์ม ผมทำวิจัยปาล์มก็จริง แต่
ผมปลูกยางพารา และเก็บข้อมูลยางพาราไว้ละเอียดมาก
ผมมีข้อมูลอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกนะครับ คือเมื่อไหร่
ยางกิโลกรัมละ 40 บาท เอาไปคูณกับ 200 จะได้รายได้ตอ่ ไร่
ต่อปีคือ 8,000 บาท หลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว
เมื่อไหร่ยางกิโลกรัมละ 50 บาท ท่านจะมีรายได้ 10,000
บาท/ไร่/ปี เมื่อไหร่ยางกิโลกรัมละ 60 บาท ท่านจะมี
รายได้ 12,000 บาท/ไร่/ปี เพราะฉะนั้นจะต้องใช้วิธีการ
คำนวณเข้าหากันระหว่างยางกับปาล์ม เพื่อจะได้รู้ว่า
รายได้เท่าไหร่
สิง่ หนึง่ ทีผ่ มอยากจะถามและอยากจะให้ความคิด
เห็นด้วยคือการปลูกพืชแซมปาล์ม ผมคิดมานานแล้วว่า
การปลูกพืชแซม ถ้าจะขึ้นอยู่กับปาล์มอย่างเดียวมันจะ

ไม่ถาวร เพราะราคาปาล์มขึน้ ๆ ลงๆ สิง่ หนึง่ ทีม่ าเลเซียทำ
คือโค่นยาง เพื่อปลูกมะพร้าว แล้วปลูกโกโก้แซมยาง
เดี๋ยวนี้โกโก้แพงมากเลยครับ ถ้าเราปลูกโกโก้ได้จะดีมาก
เพราะฉะนัน้ ผมอยากจะฝากไว้กบั นักปรับปรุงพันธุป์ าล์ม
ว่าอยากให้ใบสั้นลง เพราะใบยาวมากทำให้ต้องใช้พื้นที่
มาก แต่โกโก้จะเป็นพืชที่อยู่ในที่ร่มได้
อีกอย่างทีอ่ ยากจะเรียนถามคือ ตอนนีเ้ ราย้ายพืช
หลายอย่างลงไปปลูกในนาข้าว โดยนาข้าวจะเป็นพื้นที่
น้ำขัง ทำให้มีความเป็นกรดสูง และระดับใต้ดินตื้นทำให้
กระทบกับการกระจายของราก ไม่ทราบว่าปาล์มในนา
ข้าวกับปาล์มในพื้นที่ปกติ อันไหนจะมีผลผลิตสูงกว่ากัน
ครับ และอยากจะถามว่าราคาปาล์มที่ถือว่าขาดทุนนี่ ถ้า
ราคาสองบาทถือว่าขาดทุนหรือยัง เพราะว่าตอนนีป้ าล์ม
ราคากิโลกรัมละ 2 บาทกว่า คือต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้ว แล้วก็
จะชี้ แจงเรื่ อ งปุ๋ ย สั่ ง ตั ด ก็ คื อ ปุ๋ ย ที่ ผ สมเฉพาะส่ ว นที่
ต้องการ เช่น ปาล์มต้องการธาตุอาหารอะไรก็ผสมเอา
สามารถผสมเองได้ไม่ยาก ถ้าให้อธิบายหนึ่งชั่วโมงก็
สามารถทำได้แล้ว เพราะฉะนัน้ ผมก็อยากให้เอาปุย๋ สัง่ ไป
ใช้ให้เป็นประโยชน์ เพราะบางที่ที่เราใส่ไปอาจจะเกิน
ความต้องการ ขอแสดงความคิดเห็นเพียงเท่านี้นะครับ
ขอบคุณครับ
ผศ.ดร.พจมาลย์ :
ขอบคุณค่ะ เมื่อสักครู่อาจารย์ถามไว้ระหว่าง
ปลูกปาล์มในนาข้าวกับปาล์มในพืน้ ทีป่ กติอนั ไหนจะมีผล
ผลิตสูงกว่ากัน ขอเรียนเชิญคุณบรรจงค่ะ
คุณบรรจง :
จากการสังเกตปาล์มน้ำมันที่ปลูกบริเวณเดียวกับ
ข้าว ตอนนี้เป็นยุคเสรี แต่ละคนจะเลือกปลูกอะไรก็จะ
ขึ้นอยู่กับความพร้อม ความถนัด หมู่บ้านที่ผมอยู่ก็จะมี
การปลู ก ปาล์ ม ในป่ า พรุ แต่ ต้ น ปาล์ ม จะผลผลิ ต ไม่ ดี
เพราะว่าฤดูน้ำหลาก ต้นปาล์มจะจมน้ำแล้วทำให้ราก
เน่าเปื่อย ถ้าปลูกในพื้นที่ที่เป็นนาร้างแต่บริเวณรอบๆ
ไม่ได้ทำนาข้าว ตรงนี้ถ้าคุมระดับน้ำได้ก็จะสามารถปลูก
ได้ เพราะระดับน้ำโดยทั่วไปที่ปาล์มชอบก็คือประมาณ
30-40 ซ.ม. ในเรื่องของพื้นที่นาข้าวปัจจุบันในบ้านเรา
ปลูกข้าวหอมมะลิไม่ค่อยได้ แต่ที่นิยมปลูกคือ ข้าว กข.
องค์ความรู้จาก
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เป็นข้าวระยะสั้น ในการปลูกปาล์มในนาข้าวต้องขุดร่อง
ข้อที่สาม คือ จะมีโรคใบเหลือง คือใบจะเหลือง
ประมาณ 10 ซ.ม. เพราะธรรมชาติของข้าวจะเก็บน้ำ บริเวณเกือบถึงยอดของต้นปาล์ม อีกต้นหนึ่งก็จะเหลือง
ประมาณ 10-20 ซ.ม. เมื่อใส่ปุ๋ยเสร็จก็จะใช้เทคนิคคือ บริเวณข้างล่าง และเป็นสีน้ำตาลบริเวณขอบใบ ก็เลย
การรดน้ำทำให้ปุ๋ยละลาย และซึมเข้าไปในดิน ถ้าเป็น อยากจะทราบว่าเป็นโรคอะไรและมีวิธีแก้ไขอย่างไรค่ะ
แบบนี้ผลผลิตจะทวีคูณเลยครับ
คุณกฤษดา :
ผศ.ดร.พจมาลย์ :
ในเรื่องใบเหลือง ผมขอถามก่อนว่าน้ำท่วมหรือ
คำถามที่สองขอเรียนเชิญ อาจารย์กฤษดาค่ะ
เปล่าครับ
คุณกฤษดา :
คำถามก็คือว่า ต้นทุนขนาดไหนถือว่าไม่เอาแล้ว
เหตุผลก็ง่ายๆ เลยครับ เมื่อก่อนท่านเชื่อไหมว่าราคาผล
ปาล์มเคยอยู่ที่ราคา 90 สตางค์ แล้วปัจจุบันก็สามารถ
ขยายเป็น 4.6 ล้านไร่ คือเมื่อไหร่ที่ราคาตลาดโลกต่ำ
ทำยังไงก็ได้เพื่อจะต้องลดต้นทุน คืออาจจะจำเป็นที่จะ
ไม่ใส่ปุ๋ย แต่ไม่แนะนำ ควรจะใส่ปุ๋ยให้ถูกวิธีตามที่คุณ
บรรจงได้บอกไว้ แต่ถ้าท่านสามารถคุมต้นทุนได้ 2 บาท
ท่านเป็นเศรษฐีแน่นอนครับ ในทีน่ กี้ ค็ อื ได้กำไรต่อหน่วย
อย่างน้อย 100% เพราะว่าราคาปาล์มเฉลีย่ ทีผ่ า่ นมาเกิน
4 บาทมาตลอด ดังนั้นถ้าท่านคุมต้นทุนได้ 2 บาท ท่าน
ได้ กำไร 100% ครับ
ผศ.ดร.พจมาลย์ :
ขอบคุณค่ะ มีคำถามจากเกษตรกรค่ะ เชิญค่ะ
คำถาม :
สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นเกษตรกรปลูกปาล์มรายใหม่
มาจากนครศรีธรรมราช ปาล์มอายุ 3-4 ปี และกำลังจะ
ขยายพื้นที่ปลูก ดิฉันมีคำถาม 3 ข้อค่ะ
ข้อแรก คือ อยากจะถามว่าพันธุ์ปาล์มมาเลย์ดี
กว่าพันธุ์ปาล์มไทยจริงหรือไม่ เพราะว่าดินในพื้นที่เป็น
ดินทรายขี้เป็ด คือเมื่อฝนตกดินจะอุ้มน้ำ แต่ในช่วงฤดู
แล้งจะกักเก็บน้ำไม่ได้เลย แล้วไม่ทราบว่าดินลักษณะ
อย่างนี้เหมาะสมกับปาล์มชนิดไหน
ข้อทีส่ อง ตอนนีป้ าล์มทีป่ ลูกไปแล้วมีปญ
ั หาคือใบ
จะมีลกั ษณะเป็นใบหยิก บางคนก็บอกว่าใส่ปยุ๋ มากเกินไป
คือใต้โคนปาล์มก็จะใส่ขี้วัว บางคนก็บอกว่าปุ๋ยขาดธาตุ
อาหาร อยากทราบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
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คำถาม : น้ำไม่ท่วมค่ะ
คุณกฤษดา :
คือถ้าน้ำไม่ท่วมอาจจะเป็น เพราะใส่ไนโตรเจน
น้อยเกินไป นีค่ อื คร่าวๆ นะครับ แต่ผมอยากจะบอกว่าให้
ไปหาอะไรก็ได้ที่ทำให้สามารถวิเคราะห์ใบได้ เพราะการ
ไปสังเกตก็เหมือนกับการดูคนป่วย หมายความว่าถ้าต้น
แสดงอาการคือกำลังป่วยแล้ว แต่การวิเคราะห์ดิน หรือ
ใบเราก็จะตรวจเช็คเหมือนตรวจเลือดครับ อีกเรื่องหนึ่ง
คือเรื่องพันธุ์ พันธุ์มาเลย์ดีมาก เพราะผลผลิตดกมาก แต่
เขาทำมาเฉพาะพื้นที่ภูมิประเทศนั้น หมายความว่าถ้าได้
น้ำเต็มที่ ออกผลดกแน่นอน คำถามว่าเหมาะกับดินใน
พื้นที่ของท่านหรือเปล่า ก็แนะนำให้ท่านลองไปดูว่าดิน
ในพื้นที่ของท่านเป็นเหมือนมาเลเซียไหม ถ้าเหมือนใช้
พันธุม์ าเลย์ผมว่ารุง่ อีกอย่างหนึง่ คือพันธุม์ าเลย์เป็นพันธุ์
ลักลอบหมด คือมีพันธุ์ปลอม 30% ไม่มีสิ่งยืนยันว่าเป็น
พันธุ์อะไร
คำถาม :
อีกคำถามหนึ่งค่ะคือ ต้นมีแต่ดอกตัวผู้ทั้งต้น ถึง
แม้ว่าจะรดน้ำหรือใส่ปุ๋ยยังไงก็ยังเป็นดอกตัวผู้
คุณกฤษดา :
การที่ออกช่อดอกตัวผู้อาจจะเป็นเพราะว่าออก
ผลมากในปีที่แล้ว ส่งผลให้ต้นต้องพักตัว ทำให้ออกช่อ
ดอกตัวผู้มาก การที่ผมตอบคำถามได้ไม่มาก เพราะว่า
ผมไม่ทราบถึงประวัติทั้งหมด สิ่งสำคัญก็คือให้ท่านจดไว้
ก่อนว่าในแต่ละปีเป็นอย่างไร และเมื่อมีความช่วยเหลือ
เข้าไปถึง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ท่านก็ให้เขาดู

ว่าแต่ละปีเป็นอย่างไร เขาจะสามารถช่วยท่านได้มาก ถ้าน้ำมันเหลือ อินโดนีเซียประกาศว่าจะเก็บไว้ 6 ล้านตัน
เรือ่ งของออกช่อดอกตัวผู้ อาจจะเกิดจากการขาดน้ำก็ได้ มาเลเซียประกาศจะเก็บไว้ 4 ล้านตัน แล้วนำไปทำ
แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้ เพราะต้องดูประวัติย้อน ไบโอดีเซล จากนั้นราคาจะเพิ่มขึ้นทันที
หลังนะครับ
นอกจากนี้ ปาล์มเป็นพืชทีม่ ศี กั ยภาพ น้ำมันปาล์ม
เป็นส่วนหนึง่ แต่มสี งิ่ เหลือใช้อกี ซึง่ สามารถเอามาทำเป็น
ผศ.ดร.พจมาลย์ :
พลังงานได้หมด และอยากจะฝากเกษตรกรไว้เลยครับ
ขอบคุณค่ะ ขอตัดคำถามอื่นไปช่วงที่สองนะคะ ว่าให้จดไว้กอ่ น ขอให้จำเอาไว้วา่ เมือ่ เราทำสวนปาล์มมี 3
จริงๆ เรามีประเด็นสำคัญที่ต้องคุยกันอยู่ ขอเรียนเชิญ เรื่องที่เราต้องสนใจ คือ พันธุ์ที่ดี การดูแลที่ดี การเก็บ
อาจารย์กฤษดาเปิดประเด็นค่ะ
เกี่ยวที่ดี
อยากจะตอบคำถามในส่วนที่ว่าทำไม่ราคาไม่ได้
คุณกฤษดา :
ตามคุณภาพ เป็นปัญหาโลกแตก ยกตัวอย่าง เช่น โรงงาน
คือจริงๆ ประเด็นเยอะมากนะครับ ผมอยากจะ ของผมซื้อวันหนึ่งประมาณ 3,000 ตัน 3 ล้านกิโลกรัม
มาสรุปทิศทางของน้ำมันปาล์มในมุมมองของผม โดยการ คนที่สามารถมานั่งคัดเกรดว่าคุณภาพเป็นเท่าไหร่นี่รวย
นำเอาประเด็นทีห่ ลายๆ ท่านได้พดู มาแล้วเอามาสรุป เช่น เลยนะครับ เพราะไม่มีเครื่องมือวัด จะต้องใช้สายตาดูว่า
อาจารย์ธีระบอกว่า อย่าไปมองในเรื่องของพลังงานให้ สุกดีไหม โคนสั้นพอไหม มันจะมีมาตรฐานอยู่ แต่ถามว่า
มาก ให้เน้นเอามูลค่าของน้ำมันปาล์มออกมาให้หมด ยุตธิ รรมไหมนีค่ อื ประเด็นทีห่ นึง่ ประเด็นทีส่ องเกษตรกร
คือเป็นเรื่องที่ถูกต้อง ซึ่งในเรื่องนี้จะต้องพึ่งงานวิจัยอีก ยอมรับได้ไหม คนข้างๆ ที่มาส่งเปอร์เซ็นมากกว่า 0.5%
มาก แต่ตรงนี้บอกถึงทิศทางว่าเราไม่ได้ไปพึ่งพลังงาน เห็ น กั น อยู่ ว่ า คล้ า ยๆ กั น ถ้ า เป็ น แบบนี้ ตี กั น แน่ ค รั บ
เฉพาะเรื่องอาหารก็ไม่พอแล้วครับในอนาคต แต่ในเรื่อง มาเลเซียจะใช้กฎหมายคือ ถ้าโรงงานผลิตไม่ได้ตามเกณฑ์
พลังงานนีเ้ ราเอาไว้เพือ่ ประกันราคา คือถ้าราคาของน้ำมัน จะไม่ต่อใบอนุญาตโรงงาน จากนั้นจึงมีการคัดปาล์ม
ปาล์มมันตกต่ำลงไปมากเขาก็จะนำมาทำเป็นพลังงาน โดยคัดแล้วกองไว้ เอาเข้าในกระบวนการผลิต เพราะถ้า
ดังนั้นหมายความว่าไม่มีวันที่ราคาน้ำมันจะต่ำกว่าราคา เอาไปเข้ากระบวนการผลิตเปอร์เซ็นน้ำมันจะต่ำ และจะ
พลังงานนั่นเอง ยกตัวอย่างง่ายๆ ครับ จะเกิดอะไรขึ้น ถูกปิดโรงงาน แต่ในส่วนของประเทศไทยยังไม่สามารถ
องค์ความรู้จาก
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ทำแบบนี้ได้
อยากจะบอกไว้ครับว่าปาล์มดีแน่ครับ แต่ไม่มสี ตู ร
สำเร็จสำหรับปาล์ม จึงอยากให้เกษตรกรลุกขึ้นมา เพื่อ
ให้มพี ระราชบัญญัตสิ ำหรับน้ำมันปาล์ม และต้องมีองค์กร
อิสระ เพื่อให้มีการปรับตัวให้เร็วเท่าทันกับปัญหา เพราะ
หัวข้อวิจัยเปลี่ยนเร็ว ดังนั้นขอฝากไว้ครับว่ามีทิศทางมี
อนาคตแน่ครับ แต่เราต้องช่วยกัน ถึงแม้ว่าพื้นที่มีน้อย
หรือมาก หากมีโรงงานอยู่ใกล้ท่าน ท่านเป็นผู้มีพระคุณ
เสมอ เพราะโรงงานอยูไ่ ม่ได้ถา้ ไม่มที า่ น ดังนัน้ ขอให้ทำงาน
ร่วมกับโรงงาน และเลิกคิดว่าโรงงานกดราคา เพราะว่าเป็น
ไปไม่ได้ ถ้าทำให้ทา่ นตายเขาก็ตายเช่นกัน เพราะอนาคต
จะต้องไปด้วยกัน และวาดภาพน้ำมันปาล์มของเราให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำมันปาล์ม ขอบคุณครับ
ผศ.ดร.พจมาลย์ :
ขอบคุณมากค่ะ ขอเรียนเชิญท่าน ดร.ปราการ
ต่อค่ะ
ดร.ปราการ :
ผมก็พยายามจะมองไปสู่ภาคปฏิบัตินะครับ คือ
มองในแง่ของการที่เรามีเกษตรกรรายย่อยเป็นส่วนใหญ่
สิ่งหนึ่งที่จะทำให้ระบบเกษตรมีประสิทธิภาพดีขึ้นก็คือ
การทีเ่ กษตรกรสามารถรวมกลุม่ กัน เพือ่ ให้การผลิตปาล์ม
น้ำมันมีความยั่งยืน ความหมายของยั่งยืนในที่นี้ก็คือ
ทัง้ เศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม ในเรือ่ งของเศรษฐกิจ
ดร.กฤษดาก็ได้พูดอย่างชัดเจนก็คือ การจดบันทึกบัญชี
ฟาร์ม เรื่องนี้ถือว่าสำคัญ เพราะว่าในรายละเอียดของ
บัญชีฟาร์มจะมีเรื่องของแปลง สมมติว่ามี 3 แปลง แต่ละ
แปลงมีการเก็บเกีย่ วแต่ละครัง้ เท่าไหร่ ราคาไหร่ ส่งให้ใคร
ก็จะมีการสะสมไปจนครบปี เมื่อครบปีก็จะทำให้ทราบ
ว่าแปลงนี้ให้ผลผลิตเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นจะทำให้ทราบ
ต้นทุนที่แท้จริงของแต่ละแปลงได้
ในแง่ของสวนเองจะเห็นภาพชัดว่า เราจะป้องกัน
หรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต้องทำยังไง เช่น ในกรณีที่
เราปลูกปาล์มติดแม่น้ำ การที่เราใส่ปุ๋ยที่ไม่ถูกต้องจะทำ
ให้สารเคมีไหลลงไปในแม่น้ำ แล้วปัญหาก็จะเกิดขึ้นกับ
คนที่ อ ยู่ ป ลายทางเรา ไม่ใช่เกิดขึ้นกับเรา คือจะเกิด
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มลภาวะทางน้ำทีไ่ ม่สามารถหาแหล่งทีม่ าได้ ในขณะเดียว
กัน ถ้าในสวนมีพื้นที่ลาดชันแล้วไม่มีการจัดการก็จะเกิด
การชะล้างหน้าดิน ลงไปในแม่นำ้ ลำธาร ถ้าเรามีการฉีดยา
ยาก็จะไหลลงไปในแม่นำ้ ก็จะมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
โดยเฉพาะผู้คน อันที่จริงแล้วเรามองว่าจะผลิตปาล์ม
น้ำมันอย่างไรให้ยั่งยืน ในระบบของ RSPO จะทำให้เห็น
ภาพชัดถึงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ขณะนี้เรา
สูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ นั่นคือการตัดปาล์มดิบ ถ้าเรา
ปล่อยทิง้ ไว้จะทำให้ผลผลิตจาก 3.5 ตัน/ไร่ ไปเป็น 3 ตัน/
ไร่ ถ้าเราตัดปาล์มสุกมูลค่าทีเ่ พิม่ ขึน้ ก็จะมาก เพราะฉะนัน้
ถ้ามีการจัดการสวนอย่างมีประสิทธิภาพรายได้จะกลับ
มาหาเรา และเป็นผลประโยชน์กับเราโดยตรง นอกจาก
นี้ยังมีส่วนในการช่วยลดต้นทุนด้วย
มองไปในเรื่องของงานวิจัยในส่วนของน้ำมัน เพื่อ
การบริโภค ขณะนี้ความต้องการน้ำมันอยู่ที่ 3-10%
ประมาณ 1.3 ล้าน ตัน/ปี ในขณะเดียวกันความต้องการ
ทางด้านพลังงานเพิ่มไปถึง 5.6 ล้าน ลิตร/วัน เพราะ
ฉะนั้นจะเห็นภาพชัดว่าความต้องการปาล์มน้ำมันใน
อนาคตยังมีอีกมาก เพียงแต่เมื่อเอาไปผลิตไบโอดีเซลก็มี
ประเด็นว่า ทำไม่ไบโอดีเซลไม่เกิดเลย ในส่วนนี้ก็จะขึ้น
อยู่กับน้ำมันปาล์มดิบ ถ้าราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 30
บาท จะมีใครผลิตไบโอดีเซลไหม ซึง่ ในขณะนีร้ าคาน้ำมัน
ปาล์มดิบอยู่ที่ราคา 20 บาท ทีนี้ก็จะมองกลับไป สมมติ
ว่าต้องการจะผลิตน้ำมันปาล์มเป็นไบโอดีเซล โดยใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตร ในเรื่องของนโยบายรัฐบาล
จะมีส่วนที่จะชดเชยได้อย่างไร ตอนนี้ก็จะมีการผลิต B7
หรือ B10 ในการผลิตน้ำมันเหล่านี้จะทำให้เกิดกลีเซอรอลเพิม่ ขึน้ ประมาณ 10 % ซึง่ จะทำให้ราคากลีเซอรีนลดลง
ตอนนี้ในงานวิจัยก็มีการกำจัดกลีเซอรีน เพราะต่อไป
จะกลายเป็นของเสีย โดยการนำกลีเซอรอลมาทำเป็น
อาหารเลี้ยงสาหร่ายเซลล์เดียวที่กินคาร์บอนจากกลีเซอรีน เพือ่ ผลิต Omega 369 แล้วถ้านำสาหร่ายไปเลีย้ ง
ไก่ก็จะได้ไข่ไก่ที่มี Omega และจะฝากว่าถ้าในสวนมี
ปั ญ หาอะไรก็ ใ ห้ ส่ ง ผ่ า นมาทางมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้
อาจารย์มหาวิทยาลัยทำโครงการส่งไปยัง วช. สกว. ตัว
ผมเองก็คิดว่าจะมีส่วนช่วยเกษตรกรและปาล์มน้ำมันให้
ยั่งยืนต่อไปครับ ขอบคุณครับ

ผศ.ดร.พจมาลย์ :
อยากจะแนะนำองค์ความรู้ ก็คอื คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ขอบคุณมากนะคะ ขอฟังทางอาจารย์ธีระต่อค่ะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แต่จริงๆ แล้วมีหลายมหาเรียนเชิญค่ะ
วิทยาลัยทั้งวลัยลักษณ์ เกษตรศาสตร์ แม่โจ้ ลาดกระบัง
ก็มีนักวิชาการด้านปาล์มน้ำมันอยู่ เพียงแต่มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.ธีระ :
สงขลานครินทร์เริ่มมาก่อนสถาบันอื่นๆ
ผมจะมองจุดอ่อนของปาล์มน้ำมัน ที่เห็นชัดเจน
นั่นคือเปอร์เซ็นการสกัดน้ำมันของเราค่อนข้างต่ำ จาก ผศ.ดร.พจมาลย์ :
ทลายปาล์มที่เราส่งไปโรงงาน ข้อมูลสถิติที่ผมดูย้อนหลัง
จากทีท่ า่ นวิทยากรได้พดู ในวันนีก้ จ็ ะเห็นว่าปาล์ม
เฉลี่ยประมาณ 15% ซึ่งมาเลเซีย และอินโดนีเซียได้ น้ำมันมีอนาคตที่สดใสแน่นอน ไม่มีสูตรสำเร็จสำหรับ
ประมาณ 20% ส่วนต่างของเปอร์เซ็นการสกัดน้ำมันตรง ปาล์มน้ำมัน และการทำงานต่างๆ จะต้องอาศัยความ
นี้ก็ประมาณ 5% จริงๆ แล้วในเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องทำ ร่วมมือของทุกภาคส่วน เกษตรกรเองก่อนทีจ่ ะปลูกปาล์ม
วิจัยและองค์ความรู้ เพียงแต่ต้องตัดทลายให้สุกเท่านั้น น้ำมันจะต้องทำความรู้จักกับปาล์มน้ำมันก่อน ทั้งการ
เอง ก็จะสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นการสกัดน้ำมันได้ แล้วก็ เลือกใช้พนั ธุ์ การดูแลรักษา และการเก็บเกีย่ ว โดยจะเน้น
จะมีปัญหาในเรื่องนโยบายของรัฐบาลคือ จะตั้งประกัน ในเรื่องการเก็บปาล์มสุกเป็นเรื่องสำคัญมาก รวมถึงการ
ราคาที่เปอร์เซ็นการสกัดน้ำมัน 17% เมื่อเกษตรกรไป ผลิตปาล์มน้ำมันจะต้องมีความยั่งยืน และลดปัญหาสิ่ง
ขาย ทำให้ได้ไม่ถึง 17% ตรงนี้ต้องอาศัยความร่วมมือ แวดล้อมให้มากที่สุด นอกจากนี้จะมีการผลักดันในเรื่อง
จากทุกฝ่ายด้วย และ พรบ.ถ้าทำเหมือนกับมาเลเซียได้ ของ พรบ. ปาล์มน้ำมัน รวมไปถึงการตั้งองค์กรอิสระที่
จะดีมาก
จะมาดูแลในเรื่องของปาล์มน้ำมัน ในส่วนของโรงงาน
อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวข้องกับเกษตรกรที่มาเข้าร่วม หรือลานเทต่างๆ ทุกภาคส่วนก็ต้องทำงานร่วมกัน เพื่อ
เสวนาโดยตรง ในเรื่องของการจัดการสวนยังไงให้ผล ที่จะให้อนาคตของปาล์มน้ำมันสดใส วันนี้ก็ต้องจบการ
ผลิตกับทลายสูงขึ้น ซึ่งจะมีปัจจัยหลายๆ อย่าง ผมก็ เสวนาไว้เพียงเท่านี้ค่ะ
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การศึกษาและการเรียนรู้
ในปัจจุบันและทศวรรษหน้า
ประธาน : รศ.ดร.วิชัย ชำนิ
พิธีกร :

อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ

ดร.สิริกร มณีรินทร์

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และปัจจุบันดำรงตำแหน่ง คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้

รศ.ดร.วิชัย ชำนิ : อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ (กล่าวเปิดงาน)
สวัสดีครับผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ทุกท่าน กระผมในนามของมหาวิทยาลัย
ทักษิณและเครือข่ายวิจัยภาคใต้ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นประธาน
ในพิธเี ปิดการประชุมเสวนาในหัวข้อ การศึกษาและการเรียนรู้ ในวันนี้ การจัดการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนจะต้องสร้างความรู้ด้วยตนเอง และความรู้นั้นจะต้องเป็น
ความรู้ที่งอกงามจากภายในตัวเองที่เกิดจากการได้ลงมือทำด้วยตนเอง ซึ่งแตกต่าง
จากการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ผ่านมา ที่ผู้เรียนเป็นเพียงผู้ได้รับการถ่ายทอด
จากครูผสู้ อนเท่านัน้ การจัดประชุมเสวนาในวันนีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ให้ผใู้ ช้ผลงานวิจยั
และผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับผลงานวิจยั ในภาคใต้ ได้เข้าถึงผลงานวิจยั นักวิจยั และผูใ้ ห้บริการ
ด้านการวิจัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งงานวิจัยที่มีศักยภาพของนักวิจัยในภาคใต้ได้รับการ
เผยแพร่ ตลอดจนได้มกี ารพบปะหารือระหว่างนักวิชาการ และผูส้ นใจทัว่ ไปอย่างทัว่ ถึง
กระผมขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่าน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดเสวนา
จากทุ ก ภาคส่ ว น ในโอกาสนี้ ก ระผมขอต้ อ นรั บ ทุ ก ท่ า นด้ ว ยความยิ น ดี เ ป็ น
อย่างยิ่ง ในโอกาสนี้ขออวยพรให้การเสวนาครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ
ขอบคุณครับ
พิธีกร :
ขอบคุณท่านประธานครับ ในลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวปาฐกถา เรื่อง
การศึกษาและการเรียนรู้ในปัจจุบันและทศวรรษหน้า โดยท่าน ดร.สิริกร มณีรินทร์
ท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณะ
อนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ ขอกราบเรียนเชิญครับ
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ดร.สิริกร มณีรินทร์ :
เรียนท่านอธิการบดี คณาจารย์ และท่านผูม้ เี กียรติ
ทุกท่าน สำหรับการแก้ไขพรบ.การศึกษาแห่งชาติ ทุกท่าน
คงทราบกันดีว่าในการปฏิรูปเรื่องการศึกษาเป็นสิ่งที่มี
การให้ความสนใจมาก โดยดูได้จากผู้ที่สมัครเป็น สปช.
มีจำนวนมากที่สุด ดิฉันได้มาอยู่ตรงนี้ในวันนี้ เพราะใน
อดีตที่เคยเป็นรัฐมนตรีได้ทำงานกับคนจำนวนมาก แล้ว
บังเอิญมารู้จักกับผู้ที่ทำงาน สปช.การศึกษา ซึ่งเราเคย
ทำโรงเรียนวิถีพุทธด้วยกัน แต่ตอนนั้นยังไม่มี สปช.
เขาก็มาถามดิฉันว่า ถ้าจะทำให้มีกรรมการมาหนึ่งชุด
ต้องทำอย่างไรบ้าง จึงได้ให้คำแนะนำไป แต่มนี กั กฎหมาย
เสนอว่าจะต้องมีที่อยู่อย่างเป็นทางการจึงจะสามารถขับ
เคลื่อนได้ จึงเสนอให้ตั้งเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาขึ้นมาที่กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งใน
การขับเคลื่อนตรงนี้ ก็จะสามารถขับเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ
ได้ นี่จึงเป็นที่มาของการมีคณะกรรมการอำนวยการ
ปฏิ รู ป การศึ ก ษา คณะกรรมการชุ ด นี้ ป ระกอบด้ ว ย
รัฐมนตรีว่าการ 2 ท่าน ผู้บริหารองค์กรหลัก 5 ท่าน และ
ตัวแทนของแม่น้ำทั้ง 5 สายและได้มีการตั้งอนุกรรมการ
ขึน้ มา 6 ชุด ดิฉนั เองเป็นหนึง่ ใน 6 ชุดนัน้ ได้รบั มอบหมาย
ให้ทำหน้าทีห่ าแนวทางการเรียนรูใ้ ห้มคี วามยืดหยุน่ และ
รวบรวมพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการสร้างชุมชน
จากการเรียนรู้ และเราก็ส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์

การเรียนรู้ในทุกระดับ ซึ่งอนุกรรมการขึ้นมา 6 ชุ ด
ประกอบด้วยชุดกระจายอำนาจ ชุดปฏิรูปการศึกษา ชุด
ปฏิรปู ทรัพยากรและงบประมาณเพือ่ การศึกษา ชุดปฏิรปู
กฎหมาย ชุดผลิตและพัฒนาครู และชุดปฏิรูปข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อการศึกษา จากการประชุม 5 ครั้งก็ได้
รวบรวมปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการปฏิรูปการ
เรียนรู้ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็คือประเด็นการไม่ได้
กำหนดคุณภาพคนไทยที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
เพื่อวางแผนพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
ประเทศ ประเด็นต่อมาก็คือ ผู้ที่ดูแลงานคุณภาพงาน
วิชาการในทุกระดับขาดความต่อเนื่อง ประเด็นต่อมาก็
คือ การวางรากฐานชีวิตเด็กไทยในช่วง 6 ปีแรกขาด
ระบบส่งต่อที่เชื่อมโยงกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
จากประเด็นที่กล่าวมาจึงคิดว่าควรจะปรับโครง
สร้าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ โดยการเสนอให้ปรับปรุง
คณะกรรมการสถานศึกษาจัดให้มีสภาการศึกษาจังหวัด
และปรับปรุงในเรื่องบุคลากรครูและบุคลากรในสถาน
ศึกษา รวมถึงปรับปรุงในเรื่องการวัดผลประเมินผลของ
สถานศึกษาทุกระดับ ในส่วนต่อไปก็จะพูดในเรื่องสิ่งที่
จะนำไปสู่การแก้ไข พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ดิฉันเชื่อว่า
การปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมาธิการการ
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ศึกษาและกีฬา สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ คณะกรรมาธิการ
การศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรปู แห่งชาติ
การรับฟังความคิดเห็นจากผูอ้ ำนวยการ ครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษาในกรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑล 4
จังหวัดรวมทั้งในจังหวัดชายแดน หลังจากนี้ก็จะเป็นการ
นำเสนอโครงสร้างของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
ชาติเดิม ซึ่งจะมีทั้งหมด 9 บท ดิฉันได้ไปศึกษา พรบ.
ของประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านการปฏิรูปการ
ศึกษา เช่น ประเทศฟินแลนด์ ซึง่ จะแบ่งออกเป็น 9 หมวด
เหมือนกัน แต่จะมีความแตกต่างกันในเรื่องโครงสร้าง
ซึ่งดิฉันมีความสนใจในหมวด 7 เรื่องสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้เรียน พรบ.การศึกษาประเทศฟินแลนด์จะเน้นในเรื่อง
การให้เด็กได้รบั การจัดการเรียนรูอ้ ย่างเท่าเทียมกัน หลัก
ในการจัดการศึกษาของเขาก็คือการเชื่อถือซึ่งกันและกัน
และความเท่าเทียมกัน ในเรื่องของผลการประเมินต่างๆ
จะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เพราะเขาถือว่าเป็นการละเมิด
สิทธิเด็ก

ในส่วนต่อไปเป็น พรบ.การศึกษาประเทศญี่ปุ่น
ซึง่ ปรับปรุงครัง้ ล่าสุดเมือ่ พ.ศ.2549 แบ่งออกเป็น 4 หมวด
แต่จุดมุ่งหมายและหลักการประเด็นที่ดิฉันสนใจก็คือ
มาตรา 3 จะต้องสร้างสังคมให้เอื้อต่อการที่ประชาชนจะ
เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ในทุกโอกาส ทุกสถานที่ และ
สามารถประยุกต์ใช้ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี้
เพื่อความงอกงามส่วนบุคคล และเพื่อการดำรงชีวิตที่
สมบรูณ์ ในหมวดที่ 3 การบริหารจัดการทางการศึกษา
มาตราที่ 16 เป็นประเด็นที่น่าสนใจ คือ การศึกษาต้อง
ไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบงำที่ไม่เหมาะสม และต้องสอด
คล้องกับกฎหมายฉบับนี้และกฎหมายอื่น การบริหาร
จัดการการศึกษาต้องดำเนินไปด้วย วิธีการที่ถูกต้องและ
ยุติธรรม แบ่งปันบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมและมีความ
ร่วมมือระหว่างรัฐส่วนกลาง และท้องถิ่น
ต่อไปจะเป็นพรบ.การศึกษาประเทศฝรั่งเศสจะมี
ความน่าสนใจในการที่แบ่งเป็นภาค และจะเห็นว่าการ
สอนของเขาจะครอบคลุมในทุกๆ ด้านรวมถึงมีการสอน
ภาษา และวัฒนธรรมประจำภาค

พรบ.การศึกษาประเทศฟินแลนด์

พรบ.การศึกษาประเทศญี่ปุ่น
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พรบ.การศึกษาประเทศฝรั่งเศส

จากประสบการณ์ การศึกษา พรบ.การศึกษาของ
ประเทศต่างๆ และดูประเด็นในหมวดปฏิรปู การศึกษาใน
รัฐธรรมนูญ ได้นำไปสู่การปรับแก้ พรบ.การศึกษาแห่ง
ชาติตามเค้าโครงดังนี้ ดิฉนั เพิม่ เติมหมวด 3 ระบบพิทกั ษ์
คุณธรรม หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ซึง่ มีผลต่อการเรียนรู้
และการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ และหมวดที่ 6 ระบบ
วิจัยพัฒนาหลักสูตรและนำหลักสูตรไปใช้ แบบร่างนี้จัด
ทำได้ประมาณ 3 สัปดาห์ และต้องมีการตรวจสอบก่อน
ซึ่งนอกจากนี้ก็มีการเพิ่มนิยามบทนำ มาตรา 1-5 ได้แก่
นิยามการศึกษาตั้งแต่ปฏิสนธิ การศึกษาหลังขั้นพื้นฐาน
ระบบหลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครูภมู ปิ ญ
ั ญา สมัชชาการศึกษา แนวคิดในการปฏิรปู การ
ศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่มอย่างชัดเจน กลุ่มแรกคือ
กลุ่มนโยบาย กลุ่มที่สองคือ กลุ่มปฏิบัติ เอกสารที่ได้นำ
มาในวันนี้เป็นเอกสารจากคณะกรรมาธิการการศึกษา
โดยการกำหนดนโยบายทางด้านพัฒนาการศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย์แห่งชาติ ก็จะปรับจากสภาการศึกษา
ปัจจุบันไปเป็นคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา ซึ่งจะมี
บทบาทในการกลั่ น กรองจั ด สรรงบประมาณก่ อ นนำ
เสนอคณะรัฐมนตรี และกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาการศึกษาที่มีการบูรณาการณ์เชื่อมโยงกับ
ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม
หน่ ว ยงานที่ มี ค วามสำคั ญ อี ก หน่ ว ยงานก็ คื อ
สมัชชาเครือข่ายการศึกษา ซึง่ จะเปิดโอกาสให้มกี ารมีสว่ น

ร่วมภาคประชาสังคม โดยสมัชชาเครือข่ายการศึกษาอยู่
ในความดูแลของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการศึกษา หน่วยงานต่อมาก็คือ สำนักงานบริหาร
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาแห่งชาติ และอีกหน่วยงานที่มี
ความสำคัญมากก็คือ สถาบันวิจัยและทรัพยากรมนุษย์
จะมีบทบาทในการสังเคราะห์ความรู้ จัดการความรู้ และ
พัฒนาวิจัยหลักสูตรแกนกลาง นอกจากนี้ในมาตราที่ 5
ก็ได้เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษา
การตาม พรบ.นี้ และมีอำนาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ
และประกาศ เพื่อปฏิบัติตาม พรบ.นี้ และดำเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายและแผนการศึกษาชาติ และมีการปรับ
ในหมวดที่ 2 เรือ่ งสิทธิและโอกาส ต่อไปหมวดที่ 7 (หมวด
5 เดิม) การบริหารและการจัดการศึกษา แบ่งออกเป็น 3
ส่วน ส่วนที่ 1 การบริหารและการจัดการการศึกษาของ
รัฐ ส่วนที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ 3 การบริหารจัดการศึกษา
ของเอกชนและผูจ้ ดั การศึกษาหลากหลายและอืน่ ๆ โดย
จะให้มีการแบ่งกลุ่มองค์กรเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มนโยบาย
ทางการศึกษา กลุม่ ปฏิบตั กิ ารทางการศึกษา กลุม่ สนับสนุน
การจัดการศึกษา และกลุ่มประกันคุณภาพ ตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานการศึกษา และเสนอมาตรา 38
(มาตรา 36 เดิม) มาตรา 39 (มาตรา 37 เดิม) มาตรา
40 (มาตรา 39 เดิม)
ในมาตราที่ 41 ก็ได้ปรับ ในกรณีทเี่ ป็นสถานศึกษา
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ขนาดเล็ก ซึ่งไม่อาจมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาตามที่ ก ำหนด ก็ ใ ห้ พิ จ ารณารวมคณะ
กรรมการสถานศึกษาขนาดเล็กเข้าด้วยกัน และในมาตราที่
50 ให้สถาบันวิจัยระบบการศึกษาและพัฒนามนุษย์มี
หน้าที่ครอบคลุมถึงการวิจัย และพัฒนาระบบหลักสูตร
การนำหลักสูตรไปใช้ และการติดตามประเมินผลที่เกิด
กับผู้เรียนทั้งนี้รวมถึงการจัดการทำกรอบหลักสูตรแกน
กลาง การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเสนอต่ อ คณะกรรมการ
นโยบายการศึกษา และพัฒนามนุษย์แห่งชาติ เพื่อให้
ความเห็นชอบในเรือ่ งการประกันคุณภาพอยูใ่ นมาตรา 55
สามบรรทัดสุดท้ายคือ การศึกษาและพัฒนามนุษย์ได้
กำหนดไว้ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาที่มีความพร้อม และร้องขอให้มีการประเมิน และ
เสนอผลการประเมิ น ต่ อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และ
สาธารณชน สำหรับวันนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรก
ซึ่งที่นำมาให้ดูวันนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เป็นเพียงฉบับร่าง
และดิฉันคิดว่าจะทำให้เสร็จภายในสิ้นเดือนเมษายน
แล้วนำไปเข้าคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประเด็นที่
อยากจะเรียนขอข้อคิดเห็นคือ ท่านอยากจะมีสภาการ
ศึกษาจังหวัดหรือไม่ มีท่านใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
ไหมคะ
ผู้เสนอความคิดเห็น :
ผมเองก็ไม่เชิงไม่เห็นด้วย เพราะว่าคิดว่าเป็นรูป
แบบของการร่าง พรบ.การศึกษาที่ตรงกับด้านวิทยาศาสตร์ แต่มองว่าในมาตรา 39 การจัดตั้งหน่วยงาน
บริหารการศึกษาระดับจังหวัดเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้มีความ
หลากหลายของการจัดการศึกษา แต่ความพร้อมของแต่
ละจังหวัดอาจจะไม่เท่าเทียมกัน จึงคิดว่าถ้าเป็นระดับ
กลุ่มจังหวัดได้ไหม เพราะในการจัดการศึกษามีหลาย
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ระดับ ซึง่ ความพร้อมในแต่ละจังหวัดก็แตกต่างกัน อยาก
ให้มองในรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิตมากกว่ามองการ
ศึกษาในระดับพื้นฐานเพียงอย่างเดียว
ดร.สิริกร :
ขอบคุณค่ะ คิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก เพราะ
โรงเรียนบางโรงเรียนมีขนาดเล็ก ถ้าทำข้อมูลเป็นกลุ่มก็
จะดีมากค่ะ
ผู้เสนอความคิดเห็น :
ผมคิดว่าควรจะทำ research เพื่อหา analysis
ว่า optimal size จะอยู่ตรงไหน และนำมาเชื่อมโยงกับ
finance เช่น ระบบสาธารณสุขจะมีระดับอำเภอ ประเด็น
ที่สองก็คือ เรื่องสถาบันวิจัยระบบการศึกษาผมคิดว่าจะ
เยอะเกินไป และทำได้ยาก
ดร.สิริกร :
ขอบคุณค่ะ มีท่านอื่นจะเสนอความคิดเห็นไหม
คะ สำหรับดิฉันเห็นด้วยกับการจัดตั้งหน่วยงานบริหาร
การศึกษาเป็นระดับกลุ่มจังหวัด เพราะบางจังหวัดมี
ขนาดเล็ก และไม่มีทรัพยากร เช่น จังหวัดเลย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
ผู้เสนอความคิดเห็น :
ผมเป็นตัวแทนนักเรียนจากสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ในฐานะเยาวชนผมเองเห็นด้วยกับการจัดตั้งสภา
จังหวัดครับ เพราะอยากจะให้สภาการศึกษาจังหวัดมอง
ในเชิงพื้นที่ในการจัดหลักสูตร ขออนุญาตพูดถึงในพื้นที่
ของผมคือ หลักสูตรปัจจุบันไม่ตอบโจทย์กับคนในพื้นที่
ดังนั้นถ้าจะให้ตอบโจทย์กับพื้นที่ก็คิดว่าควรจะมีการเข้า

ผู้เสนอความคิดเห็น :
ผมมองว่าในการปฏิรูปการศึกษา สิ่งสำคัญก็คือ
เรื่องของแนวทางปฏิบัติ เพราะตอนนี้เห็นแผนแบบฉบับ
ร่าง แต่สงิ่ ทีย่ งั ไม่เห็นก็คอื การปฏิบตั กิ าร และเห็นด้วยกับ
การเตรียมความพร้อมของแต่ละจังหวัดก่อนทีจ่ ะมาแยก
เป็นสภาการศึกษาจังหวัด โดยจังหวัดไหนทีม่ คี วามพร้อม
ก่อนก็ดำเนินการไป และอีกเรื่องที่คิดว่าน่าจะบรรจุไว้ก็
ผู้เสนอความคิดเห็น :
คือ นโยบายการบริหารการศึกษาให้กับผู้บริหารระดับ
ผมเป็นตัวแทนจาก ศอบต.ผมเคยเข้าร่วมโครง จังหวัด
การสำรวจการศึกษาของเด็กสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยมีผเู้ ข้าร่วมจาก 10 ประเทศอาเซียนได้มาให้คำแนะนำ ดร.สิริกร :
ในการปรับปรุงการศึกษาของประเทศไทย โดยแนะนำให้
ไม่ทราบว่าใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมค่ะ ถ้า
ลดวิชาเรียน เพราะวิชาเรียนมากเกินไปทำให้เรียนไม่ทัน ไม่มีสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการ
และเกิดความสับสน และได้แนะนำว่าให้มีครูที่มีวุฒิการ ปาฐกถา และร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ การศึกษา
ศึกษาระดับปริญญาตรี เพราะบางท่านไม่มวี ฒ
ุ กิ ารศึกษา และการเรียนรู้ในปัจจุบันและทศวรรษหน้า ขอบคุณค่ะ
รวมถึงแนะนำให้มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมากขึ้น
เพือ่ ให้มปี ระสบการณ์และนำไปปรับใช้กบั ชีวติ ประจำวัน
ได้ครับ
ไปสำรวจหรือทำวิจัย ผมมองว่าหลักสูตรปัจจุบันมองใน
ภาพรวมมากเกินไป ทำให้ไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง
ดังนั้นผมคิดว่า หลักสูตรเป็นสิ่งที่สำคัญต่ออนาคตของ
เด็ก และอยากจะให้มีสภาการศึกษาระดับจังหวัด เพื่อ
เข้ามาสำรวจความต้องการของพื้นที่ ในการจัดตั้งหลัก
สูตรครับ
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การท่องเที่ยวประเทศไทย
ท่ามกลาง ความเปลี่ยนแปลง
ประธาน :
วิทยากร :

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง 					

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คุณภาณุ วรมิตร

ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่
คุณเขมชนิดาภา ฤทธิกาณจน์

นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา
คุณกนกวรรณ ศรีขวัญ

ผู้แทนชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ดร.สัญญาธร ขุนอ่อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้ดำเนินรายการ : รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวเปิดงาน :
การท่องเที่ยวในประเทศไทยมีอยู่หลากหลายทั่วทุกภูมิภาคทั้งการท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ โดยเฉพาะภาคใต้จะได้รับ
ความนิยมจากการท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากที่สุด จากข้อมูลของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2556 ภาคใต้เป็น
ภูมิภาคที่นิยมของคนไทยและคนต่างชาตินิยมมาท่องเที่ยวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
20 เมื่อเปรียบเทียบกับทุกภูมิภาคของประเทศไทย แม้ว่าปัจจุบันมีปัจจัยทางด้าน
สังคม สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆมากมาย แต่ถึงกระนั้นก็ตามยังคงเห็นว่าภาคใต้ของเรา
ก็มนี กั ท่องเทีย่ วมาท่องเทีย่ วกันอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะตอนนีเ้ ข้าสูช่ ว่ ง Hi Season
การจัดเสวนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้ผลงานวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจัยในด้านการท่องเที่ยวของภาคใต้ได้เข้าถึงผลงาน และนักวิจัยได้นำผลงานที่ได้
ศึกษาค้นคว้ามานำเสนอ เพื่อได้เผยแพร่สู่สาธารณะ และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนพบปะหารือของนักวิชาการทีส่ นใจในเรือ่ งการท่องเทีย่ ว เพือ่ เป็นเครือข่าย
ในการทำงานร่วมกันในอนาคต
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ของประเทศไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดีคณะการ
จัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่าน รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง
ค่ะ

ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอ
ขอบคุณวิทยากรทั้ง 5 ท่าน รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง,
คุณภาณุ วรมิตร, คุณเขมชนิดาภา ฤทธิกาณจน์, คุณ
กนกวรรณ ศรีขวัญ และดร.สัญญาธร ขุนอ่อน ขอขอบคุณ
ทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ เ กี ย รติ ม าในวั น นี้ และขอขอบคุ ณ ผู้ ฟั ง
นักศึกษา นักวิจยั ทัง้ หลาย และขออวยพรให้การเสวนาใน
ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ขอเปิด
การเสวนาในหัวข้อเรื่อง การท่องเที่ยวประเทศไทยท่าม
กลางความเปลี่ยนแปลง ณ บัดนี้
พิธีกร :
ท่านวิทยากรที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้มี
ความสำคัญมากในแวดวงการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ดิ ฉั น ขอนำเรี ย นประวั ติ เ บื้ อ งตั น ของท่ า นวิ ท ยากรค่ ะ
ท่านแรก รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Master Degree ทางด้าน
Social Science In Tourism Policy and Management จาก Birmingham City University ประเทศอังกฤษ
และได้รับทุนศึกษาต่อจากประเทศออสเตรเลีย ท่านเป็น
ที่ปรึกษาการท่องเที่ยวให้กับหน่วยงานระดับประเทศ
มาแล้วมากมาย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์ของการท่อง
เที่ยว และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการ และการ
พัฒนาด้านการท่องเทีย่ วคนสำคัญของประเทศไทยเลยก็
ว่าได้ ท่านได้รับรางวัล และได้รับทุนวิจัยจาก สกว. เพื่อ
สนับสนุนการวิจยั ทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาด้านการท่องเทีย่ ว

รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง :
สวัสดีครับ วันนี้ก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ให้
เกียรติผมมาแชร์ความรู้ ปัจจุบันนี้สถานการณ์การท่อง
เทีย่ วของประเทศไทย หัวข้อว่า การท่องเทีย่ วประเทศไทย
ท่ามกลางความเปลีย่ นแปลง สาเหตุทเี่ ลือกหัวข้อนีม้ าแชร์
ความรู้กันในวันนี้ เพราะทุกท่านจะเห็นว่าปัจจุบันนี้การ
ท่องเที่ยวไทยอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงจริงๆ ไม่ว่าจะ
เป็ น การเปลี่ ย นแปลงภายใต้ ส ถานการณ์ โ ลก ความ
เปลี่ยนแปลงภายในประเทศ ทั้งด้านการเมือง สังคม
วัฒนธรรม และการจัดการบริหารการท่องเที่ยวภายใน
ประเทศ เพราะฉะนั้นคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัยที่
ทุกคนจะได้เห็นโจทย์ต่อไป จากชื่อจะสะท้อนให้เห็นว่า
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่อนข้างจะเป็นอุตสาหกรรม
ที่ sensitive นั่นหมายความว่า การที่จะประสบความ
สำเร็จในด้านการท่องเที่ยวนั้น ประเด็นเรื่องของการจัด
การความเปลี่ยนแปลงจะเป็นประเด็นที่สำคัญ นอก
จากนั้น ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญให้กับองค์การการท่องเที่ยว
โลกในประเด็นของเรื่อง Dometic Tourism Development
จากที่เรียนให้ทุกท่านทราบว่าสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงมีเยอะมากในระดับนานาชาติ เพราะฉะนั้น
ปัจจัยที่ทำให้ประเทศต่างๆ ได้รายได้จากการท่องเที่ยว
นั้นองค์การการท่องเที่ยวโลกบอกว่า การท่องเที่ยวใน
ประเทศจะเป็นทางออกมากที่สุด เพราะถือว่าเป็นปัจจัย
ที่เราสามารถควบคุมได้ เพราะฉะนั้นหลายๆ ประเทศ
เลยหันมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายใน
ประเทศ เพราะว่าสามารถสร้างรายได้ สามารถสร้างการ
หมุนเวียนของการพัฒนาการท่องเทีย่ วได้เหมือนกัน นอก
จากนัน้ ก็เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญให้กบั องค์การทีเ่ ราเรียกว่า Asian
Productivity Organization องค์การนี้สะท้อนความ
สำคัญของภูมิภาคเอเชียของเราว่าทรัพยากรธรรมชาติ
เมืองที่เป็นเมืองเกษตรสามารถยกระดับสู่การท่องเที่ยว
ได้ ในอดี ต ผมเคยเป็ น ผู้ อ ำนวยการของประชาคม
องค์ความรู้จาก
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เศรษฐกิจอาเซียน ในด้านการสร้างเครือข่ายการท่อง
เที่ยวภายในอาเซียน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดีคณะ
การจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ซึ่งถือว่าเป็นคณะที่มีอายุน้อย ประมาณ 4 ปี มี
เฉพาะปริญญาโท ปริญญาเอก และเป็นแห่งแรกของ
เอเชียที่เน้นเรื่องนี้
เมือ่ พูดถึงการเปลีย่ นแปลงอยากให้ทกุ ท่านทราบ
ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยทำไมถึงเปลี่ยนแปลง
จริงๆ ตัวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่ได้มีตัวตน แต่
ประกอบด้วยอุตสาหกรรมหลายๆ อุตสาหกรรมเข้าด้วย
กัน จนมีการเปรียบเทียบการท่องเที่ยวว่าเสมือนยอด
น้ำแข็งที่โผล่ขึ้นเหนือน้ำ นั่นหมายความว่าสิ่งที่มองเห็น
อยู่คือ สิ่งที่อยู่เหนือน้ำ แต่หากมองไปใต้น้ำเราจะพบว่า
มีปัจจัยต่างๆ มากมายที่ส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวที่อยู่ปลายยอดน้ำแข็ง เช่น หากเราจัดการ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติไม่ดอี ตุ สาหกรรมการท่องเทีย่ วก็
ได้รับผลกระทบแล้ว ปัจจัยเรื่องการคมนาคมเช่น การ
ทางทางบก เรื่องที่พัก เรื่องคุณภาพร้านอาหาร เรื่อง
ของความปลอดภัย เรื่องของกิจกรรมต่างๆ จะเห็นได้ว่า
อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วประกอบด้ ว ยหลายส่ ว น
หากส่วนใดส่วนหนึง่ ได้รบั ผลกระทบ ก็จะเกิดการเปลีย่ น
แปลงทันที นัน่ หมายความว่าเมือ่ เราตัง้ โจทย์วา่ จะบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ โจทย์ที่
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สำคัญคือ การเข้าไปจัดการบริหารองค์ประกอบที่อยู่
ภายใต้น้ำให้มีประสิทธิภาพด้วย เพราะฉะนั้นโจทย์เกี่ยว
กับการท่องเที่ยวจะค่อนข้างเป็นโจทย์ที่ต้องบูรณาการ
คนที่จะพัฒนาบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้จะต้องมี
ความรู้แบบสหวิทยาการ
ปัจจุบัน มักจะพูดว่าประเทศไทยไม่มีเจ้าภาพ
หลักในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ยกเว้นทางด้าน
การตลาดเราจะมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เป็นผู้
รับผิดชอบหลัก หากเรามองกลไกการจัดการในส่วนที่
เป็นฝั่ง supply จะพบว่าอำนาจการบริหารจัดการจะ
กระจายไปยังหลายๆ หน่วยงาน อันนี้ก็เป็นประเด็น
สำคัญที่จะทำให้การท่องเที่ยวไทยขับเคลื่อนไปได้ เรื่อง
กลไกการจัดการเรายังไม่มีเจ้าภาพหลักในส่วนของการ
บริหารจัดการในส่วนทีเ่ ป็น supply เพราะฉะนัน้ ทุกท่าน
จะเห็นว่าปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการที่จะขับเคลื่อนการ
ท่องเที่ยวของไทย จึงเป็นประเด็นของการใช้การตลาด
เป็นตัวนำ ในขณะที่ supply ไม่ค่อยมีการพัฒนามากนัก
ทุกท่านจะเห็นว่าเราใช้รูปแบบการท่องเที่ยวในปีใหม่นี้
ในรูปแบบการท่องเทีย่ ววิถไี ทย แต่สนิ ค้าทางการท่องเทีย่ ว
ของไทยยังเป็นสินค้าเดิมอยู่ หรือแม้กระทั่งประเด็นการ
บริหารจัดการอื่นๆ เราก็ต้องเข้าไปบริหารจัดการให้เกิด
ความสมดุลกันระหว่างการตลาดกับ supply จึงจะก่อให้
เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยปกติการท่องเที่ยวของเรา

จะใช้การตลาดเป็นตัวนำ ในส่วนของ product มีหลาย
หน่วยงานรับผิดชอบ แต่ในยุคหลังๆ เราพบการเปลี่ยน
แปลงทีค่ อ่ นข้างจะเป็นประโยชน์กบั ประเทศคือ หลังจาก
ที่รัฐบาลชุดใหม่ได้เข้ามาบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ของประเทศ ก็ ไ ด้ น ำแนวพระราชดำริ ข องพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้คือคำว่า ระเบิดจากข้างใน
นัน่ หมายความว่า ถ้าเราบริหารจัดการส่วนทีเ่ ป็น supply
ได้ สุดท้ายเราจะได้การตลาดมาแทน เพราะฉะนัน้ จุดเน้น
ของการบริหารการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปในยุคปัจจุบัน
ก็คือ แทนที่จะเน้นการตลาด ก็หันมาเน้นในการพัฒนา
supply แทน เพราะฉะนั้นโจทย์ส่วนใหญ่ของการวิจัย
การท่องเทีย่ วก็จะอยูใ่ นฝัง่ supply นอกจากนัน้ เนือ่ งจาก
อุ ต สาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการไม่เหมือนอุตสาหกรรมอื่น เพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงการทำการตลาด
การท่องเที่ยวก็มีการปรับเปลี่ยนจาก 4Ps เป็น 16Ps
เนื่องจากว่าอุตสาหกรรมนี้ต้องการความสนใจเป็นพิเศษ
และปัจจุบันอัตราการแข่งขันสูง ในส่วนของ 4Ps ก็
เปลี่ยนเป็น 4Cs ประเทศไทยเรามีการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องของพฤติกรรมการบริโภค ส่งผลไปยังการเปลี่ยน
แปลงกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้ ถึงแม้เราจะโฆษณา
การตลาดมากขึ้น แต่คนก็จะไม่เชื่อผู้ผลิตแต่จะหันกลับ
มาเชื่อผู้บริโภคด้วยกันแทน
ประเทศไทยในปี 2015 ได้มีการกำหนดจำนวน
นั ก ท่ อ งเที่ ย วเป็ น เป้ า หมายไว้ จ ำนวน 28.8 ล้ า นคน
และตัง้ รายได้ไว้ประมาณ 2.2 ล้านล้านบาท และเป้าหมาย
ของการท่ อ งเที่ ย วประเทศไทยเปลี่ ย นไปมุ่ ง เน้ น เชิ ง

จำนวน และมีตวั ชีว้ ดั ทีเ่ ป็นเชิงเศรษฐกิจ ในส่วนทีเ่ ราเห็น
จากรัฐบาลชุดนี้ก็คือหันกลับไปให้ความสำคัญกับการ
ท่องเทีย่ วทีย่ งั่ ยืน เน้นคุณภาพของการท่องเทีย่ ว และเน้น
คุณภาพของนักท่องเที่ยวมากกว่าปริมาณของนักท่อง
เที่ยว เน้นการกลับไปมองฐานทัพยากรของนักท่องเที่ยว
ที่มี และพยายามสร้างทั้งมูลค่า คุณค่าเพิ่ม และมีการ
เน้นในเรือ่ งความสมดุลย์ของสิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจสังคม
เพิม่ มากขึน้ นีเ่ ป็นเป้าหมายของรัฐบาลชุดนี้ นอกจากนัน้
ยังให้การท่องเที่ยวเป็นการกระจายรายได้ ทุกท่านจะ
เห็นว่า โครงการ 12 เมืองต้องห้าม (พลาด) ของการ
ท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์
เมืองรอง เพราะฉะนั้นถ้าเราหันไปดูโครงสร้างการท่อง
เที่ยวของประเทศ เราจะพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่
มาเที่ยวประเทศไทย เป็นนักท่องเที่ยวที่กลับมาเที่ยวซ้ำ
ประมาณ 70-80% ในขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ประมาณ 28 ล้านคน แต่รายได้ประเทศยังเท่าเดิ ม
สะท้อนให้เห็นว่า จำนวนเพิ่มขึ้นแต่อัตราค่าใช้จ่ายไม่ได้
เพิม่ ขึน้ ตาม เพราะฉะนัน้ ปัญหาทีพ่ บก็คอื เป็นนักท่องเทีย่ ว
ที่กลับมาเที่ยวซ้ำ ดังนั้นจึงมี 12 เมืองต้องห้าม (พลาด)
คือ เชียงใหม่ ลำปาง น่าน มาขยายระยะวันพัก นี่คือ
กลยุทธ์ของตลาดที่พยายามส่งเสริมการท่องเที่ยวเมือง
รอง โดยเพิม่ วันพักเฉลีย่ และกระจายรายได้ไปยังเมืองอืน่
นี่ก็เป็นนโยบายของรัฐบาล หากเรากลับไปมองปัจจัยที่
ท้าทายทีป่ ระเทศไทยต้องอยูท่ า่ มกลางการแข่งขัน พบว่า
มีการแข่งขันกันมากมาย เช่น ประเทศพม่าออกมาประกาศ
ว่ามีชายหาดที่สวยที่สุดในโลก ประเทศกัมพูชามีการ

“มีการเปรียบเทียบการท่องเที่ยวว่าเสมือนยอดน้ำแข็งที่โผล่ขึ้น
เหนือน้ำ นั่นหมายความว่าสิ่งที่มองเห็นอยู่ คือสิ่งที่อยู่เหนือน้ำ แต่หาก
มองไปใต้ น้ ำ เราจะพบว่ า มี ปั จ จั ย ต่ า งๆ มากมายที่ ส่ ง ผลกระทบกั บ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่อยู่ปลายยอดน้ำแข็ง เช่น หากเราจัดการ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติไม่ดี อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ได้รับผล
กระทบ แล้วปัจจัยเรื่องการคมนาคม เช่น การขนส่งทางบก เรื่องที่พัก
เรือ่ งคุณภาพร้านอาหาร เรือ่ งของความปลอดภัย เรือ่ งของกิจกรรมต่างๆ
จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประกอบด้วยหลายส่วน หาก
ส่วนใดส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบ ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทันที”
องค์ความรู้จาก
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ประชาสัมพันธ์เมืองสีหนุวลิ ล์ (หรือชือ่ เดิมคือ เมืองกัมปง
โสม) ว่ า เป็ น เมื อ งท่ า ที่ ส วยงามเหมื อ นกั บ ประเทศ
ฝรั่งเศส ในขณะถ้าทุกท่านดูโครงสร้างรายได้การท่อง
เที่ยวของไทยเราพบว่ารายได้จะเกิดจากกลุ่มจังหวัดฝั่ง
อันดามันเป็นส่วนใหญ่ประมาณ 60-70% นัน่ หมายความ
ว่าโจทย์ของประเทศไทยคือ เรากำลังจะแข่งขันกับหาด
ทรายชายทะเลกับประเทศอื่นๆ
ประเด็นเรื่องของสังคมผู้สูงอายุก็มีมากขึ้น แต่เรา
ก็ยังไม่ได้คิดผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
สักเท่าไหร่นัก ประเด็นเรื่องของ Social Marketing และ
Social Media ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ประเด็นเรื่องของ Low
Cost Airline ที่ว่านำนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเข้ามา
ประเทศหรือไม่ และเรื่องของความปลอดภัยเรื่องการ
เดินทาง ประเด็นเรื่องการเติบโตของนักท่องเที่ยวจีนก็
เกิดคำถามว่า เราได้นักท่องเที่ยวจีนที่มีคุณภาพหรือไม่
เข้าใจประเทศไทยหรือไม่ โดยเฉพาะรัฐบาลจีนออกมา
อย่างชัดเจนว่า ไม่ว่าประเทศไหนจะต้อนรับนักท่อง
เที่ยวจีนหรือไม่ แต่รัฐบาลจีนจะปล่อยให้นักท่องเที่ยว
จีนประมาณ 500 ล้านคน ออกไปเดินทางท่องเทีย่ วทัว่ โลก
นี่ก็เป็นโจทย์ที่เราต้องเตรียมรองรับเช่นกัน
ในส่วนของสถานการณ์การท่องเทีย่ วในระดับโลก
อยากจะบอกว่าปัจจุบันนักท่องเที่ยวในทวีปยุโรปเป็น
ทวีปทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วไปเทีย่ วมากทีส่ ดุ ในโลก แต่อตั ราการ
เจริญเติบโตน้อย แต่ทนี่ า่ ดีใจทีร่ จู้ กั กันดีในนามของเอเชีย
แปซิฟิกมีสัดส่วนของนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นอันดับ
สองของโลก ซึ่งมีประเทศไทยอยู่ในนั้นด้วย และมีการ
คาดการณ์ไว้ว่าในปี 2030 จะมีนักท่องเที่ยวท่องเที่ยว
ทั่วโลกประมาณ 1,800 ล้านคน ซึ่งจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

230

องค์ความรู้จาก

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558

ประมาณ 30% นั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็
ตามปริมาณนักท่องเที่ยวก็จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอยู่ดี
ประเทศไทยสถานการณ์ในปี 2014 นักท่องเที่ยวที่มา
มากที่สุดก็คือ นักท่องเที่ยวในเอเชีย เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น
แต่ดจู ำนวนนักท่องเทีย่ ว Top 5 ทีม่ าเทีย่ วในประเทศไทย
อันดับ 1 คือนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน อันดับ 2
มาเลเซีย อันดับ 3 รัสเซีย อันดับ 4 ญีป่ นุ่ อันดับ 5 เกาหลี
นีค่ อื ตลาดหลักของประเทศไทย แต่โจทย์ทปี่ ระเทศกำลัง
เผชิญก็คือ ในบรรดาตลาดหลักกลับเป็นตลาดที่ถึงแม้ว่า
จะมามาก แต่รายได้ไหลออกนอกประเทศเยอะ เช่น
ประเทศเกาหลี เพราะมากับสายการบินเกาหลี ใช้ทัวร์
เกาหลี กินอาหารเกาหลี รายได้จึงกลับเข้าเป็นประเทศ
เขาหมดเลย ประเทศรั ส เซี ย ทุ ก ท่ า นก็ จ ะเห็ น ว่ า เป็ น
ปัญหามาก เพราะเราให้วีซ่า 90 วัน เพราะฉะนั้นรัสเซีย
ก็มาอยูป่ ระเทศไทยได้นาน มาตัง้ แก๊งส์มาเฟียได้ ประเทศ
จีนก็มีทัวร์สูญเหรียญ ดังนั้นประเทศจีนก็ออกมาแก้ไข
โดยการเพิม่ แพ๊คเก็ตทัวร์ให้แพงขึน้ เพือ่ ยกระดับให้คนจีน
ที่ ร วยขึ้ น มาเที่ ย ว แต่ ปั ญ หาที่ ส ำคั ญ ก็ คื อ รายได้ ที่
รัว่ ไหลออกนอกประเทศ ซึง่ เกิดจากลุม่ นักท่องเทีย่ วหลัก
ของประเทศ ปัญหาสำคัญที่อยู่ท่ามกลางการเปลี่ยน
แปลงของประเทศไทยก็คือ การสร้างการรับรู้หรือสร้าง
แบรนด์อนั ใหม่ รองรับนักท่องเทีย่ วจนเกินความสามารถ
ปัญหาทรัพยากร ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
รัฐบาลในปัจจุบันนี้ได้มีการกำหนด Roadmap
ทางด้านการท่องเที่ยวไว้ สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลพยายามจะทำ
ก็คือ การตั้งเขตพัฒนาการท่องเที่ยวขึ้นตาม พรบ.การ
ท่องเทีย่ วแห่งชาติปี 2551 ประเด็นในเรือ่ งของการสร้าง
แบรนด์ใหม่ทางการท่องเที่ยว ตอนนี้ทางกระทรวงท่อง
เทีย่ วและกีฬาได้มกี ารกำหนดเขตพิเศษการท่องเทีย่ วขึน้
มา 8 เขต เขตที่ ห นึ่ ง คื อ เขตของอารยธรรมล้ า นนา
ซึง่ ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา
แพร่ น่าน เขตอารยธรรมอีสานใต้ ได้แก่ โคราช บุรีรัมย์
สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี กลุ่มจังหวัด Active
Beach ประกอบด้วย ระยอง ชลบุรี ตราด กลุ่มจังหวัด
Royal Paradise ก็คือ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร
และระนอง และที่สำคัญกลุ่มจังหวัดอันดามันก็มีการ
ปรับเปลี่ยนเป็น ภูเก็ต พังงา กระบี่ สตูล ตรัง ในอนาคต
การพัฒนาการท่องเทีย่ วของประเทศไทยตัง้ แนวคิดไว้วา่

ทุกจังหวัดไม่จำเป็นต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวจะต้องเป็น
จังหวัดทีม่ ศี กั ยภาพเท่านัน้ นีค่ อื งานทีร่ ฐั บาลทำ นอกจาก
นัน้ ก็พยายามทีจ่ ะปรับภาพลักษณ์ กรุงเทพมหานครก็จะ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำมากขึ้น พัทยาก็พยายาม
จัดเป็น World Class Sports Destination และเจาะ
กลุ่มครอบครัว อำเภอเกาะพะงันแต่เดิมมีชื่อเสียงใน
เรื่อง Full Moon Party ก็พยายามรื้อฟื้นให้เป็น Full
Moon Party รูปแบบ Thainess Styte จังหวัดน่านก็
พยายามส่งเสริมในเรือ่ งกีฬาเพิม่ เข้าไป เช่น ในเรือ่ งเส้นทาง
ปั่นจักรยาน ปรับเป็นภาพลักษณ์เมืองที่ปลอดภัย และ
เป็นเมืองที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ จังหวัดภูเก็ตก็พยายาม
ปรับภาพลักษณ์ให้เป็น Premium Cruise และพยายาม
ขออนุมัติงบประมาณ เพื่อทำท่าเรือสำราญ นอกจากนั้น
ก็ยังมีความพยายามที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง
โดยใช้ Concept ว่า 12 เมืองต้องห้าม (พลาด) ซึง่ แนวคิด
นี้ เป็นแนวคิดที่พยายามกระจายความอยู่ดีกินดี และยัง
หันกลับไปมองถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนไทย
จากการวิจัยทั้งหมดค้นพบว่าก่อนที่มาถึงเมือง
ไทยได้มีการสอบถามว่าชอบอะไรในประเทศไทยมากที่
สุด ก็จะมีประเด็นของเรือ่ งสินค้าทางการท่องเทีย่ ว แหล่ง
ท่องเที่ยว แต่เมื่อไปสอบถามหลังจากกลับจากประเทศ
ไทย พบว่าสิ่งที่นักท่องเที่ยวชอบ และประทับใจมากที่

สุดก็คือ วิถีชีวิตของคนไทย ดังนั้นทางการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยจึงใช้รูปแบบ Discover Thainess ในการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ซึ่ ง ทางรั ฐ บาลจะให้ ค วามสำคั ญ กั บ
กิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มรดกไทย วิถีชีวิตไทย และความ
สงบในประเทศไทย นอกจากนี้ ยั ง ให้ ค วามสำคั ญ กั บ
Medical & Wellness เพิ่มมากขึ้น ในเรื่องของอาหาร
ไทยรวมถึงฮาลาล เพราะรัฐบาลก็ได้มาคิดว่าทำไมเราถึง
เจาะกลุม่ นักท่องเทีย่ วอินโดนีเซียไม่ได้ จึงได้เห็นประเด็น
ของอาหารฮาลาล และได้มีการตรวจสอบว่าการท่อง
เที่ยวของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวอินโดนีเซียนักท่อง
เที่ยวจะคำนึงถึงความผูกพันทางด้านประวัติศาสตร์กัน
มาก่อน ซึ่งข้อมูลนี้ถูกตรวจสอบจากงานวิจัยจากประ
เทศสิงคโปร์ เพราะประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่ไป
เทีย่ วประเทศอินโดนีเซียมากทีส่ ดุ และคนประเทศอินโดนีเซียก็มาเที่ยวที่ประเทศสิงคโปร์มากที่สุด จากการวิเคราะห์ก็ค้นพบว่า ประเทศสิงคโปร์เคยเป็นส่วนหนึ่ง
ของประเทศอินโดนีเซียในอดีต
Wedding กับ Honeymoon เป็นอีกประเด็นหนึง่
ที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับตลาดเอเชียตะวันออกก็คือ
ประเทศเกาหลีและกลุ่มอินเดีย นอกจากนั้น ก็มีความ
พยายามที่จะบูรณาการการท่องเที่ยวกับกีฬาเข้าด้วยกัน
องค์ความรู้จาก
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ประเด็นนีเ้ ป็นประเด็นทีถ่ กเถียงกันเยอะว่ากระทรวงการ
ท่องเที่ยวจะต้องอยู่กับกีฬาหรือไม่ แต่ความคิดเห็นของ
รัฐบาลชุดนี้ก็เห็นว่าสามารถที่จะบูรณาการกันได้ โดย
พยายามทีจ่ ะขับเคลือ่ นกีฬามาเชือ่ มโยงกับการท่องเทีย่ ว
เช่น กอล์ฟ เจสกี กำหนดกิจกรรมกีฬา 12 เดือน และการ
ขี่จักรยาน ทุกท่านก็จะเห็นว่าทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ของการท่องเที่ยวของประเทศ พยายามขับเคลื่อนไปยัง
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น แต่ปัญหาที่
เกิดขึน้ ก็คอื จะขับเคลือ่ นอย่างไร ตอนท้ายจะมาเล่าให้ฟงั
ถึ ง ความพยายามในการขับเคลื่อนการท่องเที่ ยวของ
ประเทศไทยครับ
ในเรื่องของ Meditation หรือการท่องเที่ยวเชิง
ศาสนา แต่เดิมเรามักจะส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยว 9 วัด
หลายคนก็ต่อต้าน เพราะคิดว่าเป็นฉิ่งฉับทัวร์ ถึงแม้ว่า
ยูเนสโก้ออกมาบอกว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
ศาสนา แต่ประเทศไทยก็มองว่าการส่งเสริมเรื่องศาสนา
ควรจะเป็นการเรียนรู้เรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือ
การนั่งสมาธิ เป็นต้น สิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญอีกอย่าง
หนึง่ ก็คอื เรือ่ ง Asean Connect คือ พยายามให้ประเทศ
ไทยเป็น Gateway to Indonesia และ China ซึ่งอันนี้
งานวิจัยก็สะท้อนว่าประเทศไทยไม่สามารถขายเดี่ยว
หรื อ ทำตลาดเฉพาะภายในประเทศได้ อี ก ต่ อ ไปแล้ ว
เพราะนักท่องเที่ยวที่มี Concept เกี่ยวกับตะวันตก ต้อง
การมาโลกตะวันออก เขาไม่คิดถึงประเทศไทยเป็นหลัก
แต่จะมองกลุ่มประเทศอินโดจีน จากการวิจัยไปวิจัยวัน
ท่องเที่ยวในประเทศอินโดจีน พบว่าระยะวันพักที่ประ
เทศไทยน้อยทีส่ ดุ แต่ประเทศไทยเป็น Gateway แน่นอน
ก็กลับมาคิดว่า ทำอย่างไรให้สามารถตรึงนักท่องเที่ยวให้
อยู่ในประเทศไทยให้นานขึ้นก่อนที่จะไปประเทศอื่นๆ
ความพยายามที่รัฐบาลพยายามก็คือ พยายาม
สร้างเส้นทางท่องเทีย่ ว World Heritage และผลักดันเรือ่ ง
Single VISA นอกจากนั้นก็มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายดังนี้
CLMV จีน ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม เกาหลี ญีป่ นุ่ เป็นต้น
และยังพยายามที่จะรักษากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
จากประเทศอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส และรัสเซียไว้
เพราะฉะนั้นปัญหาหลักของประเทศอีกประเด็นหนึ่งที่
รัฐบาลพยายามจะแก้ไข คือ Thailand Tourism Gateway เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว แต่คำว่า
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Gateway จะเป็นการยากลำบากที่จะคัดกรองนักท่อง
เที่ยวคุณภาพ ในขณะที่รัฐบาลพยายามที่จะเจาะกลุ่ม
นักท่องเทีย่ วคุณภาพ ซึง่ ปัญหาทีไ่ ด้นกั ท่องเทีย่ วคุณภาพ
น้อยเกิดจากการสือ่ สารไม่ตรงกัน ททท.พยายามทีจ่ ะสร้าง
Intelligence Center โดยบทบาทจะเป็นศูนย์กลางใน
การกระจายข้อมูล ประเด็น Key Success Human
Resource Development ก็ เ ป็ น ประเด็ น ที่ ส ำคั ญ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยประสบความสำเร็จได้ก็
อยู่ที่ทรัพยากรบุคคล ประเด็นเรื่องของคุณภาพของการ
บริการต้องทำให้สม่ำเสมอมั่นคง
นอกจากนั้น ประเด็นเรื่องของคนในประเทศก็ยัง
มีประเด็นเรื่องของภาษา ท่านรัฐมนตรีการท่องเที่ยวฯ
ออกมาประกาศการพัฒนาการท่องเทีย่ ว สะท้อนภาพให้
เห็ น ว่ า รั ฐ บาลชุ ด นี้ ก ำลั ง หวั ง ผลระยะยาว โดยท่ า น
รัฐมนตรีฯ ได้บอกว่า ท่านไม่ได้ต้องการให้นักท่องเที่ยว
มามากๆ แล้วประเทศพัง ในส่วนของการท่องเที่ยวมีอยู่
2 รูปแบบที่สำคัญ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคต
คือ ใช้การท่องเที่ยวเป็นการกระจายรายได้ และสร้าง
ความอยู่ดีมีสุข และการท่องเที่ยวจะต้องเป็นความภาค
ภูมิใจของคนไทย ในส่วนของ Spot จะเน้นเรื่องการ
พัฒนามนุษย์ และสร้างความสามัคคีของคนในชาติ อีก
สิ่งหนึ่งที่เป็นประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมาก คือ
ดิ จิ ต อลมาเก็ ต ติ ง ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น สิ่ ง สำคั ญ มากที่ ส่ ง ผล
กระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย
Trip Adviser เป็นเครื่องมือสำคัญที่กระตุ้นให้
ท่องเที่ยว มีคน 315 ล้านคนใช้ Trip Adviser ในการ
ตัดสินใจในการท่องเที่ยว เช่น หาข้อมูลเพื่อใช้ในการตัด
สินใจว่าจะไปเทีย่ วไหนดี ใช้ในการจองสถานทีต่ า่ งๆ ถ้าดู
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตทีม่ คี นเข้ามารีววิ page ของประเทศ
ไทยพบว่าคนรีววิ ผ่าน Trip Adviser เพิม่ ขึน้ โดยรีววิ จังหวัด
ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ อยู่ในอันดับต้นๆ ทำให้คาด
เดาได้วา่ นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่มาเทีย่ วทะเล เพราะฉะนัน้
โจทย์ที่สำคัญคือ การใช้วัฒนธรรมในการสร้างความ
หลากหลายได้อย่างไร Trip Adviser สรุปปัจจัยสำคัญใน
การท่องเที่ยวไว้ คือ ราคา รีวิว ความสะดวกสบาย เป็น
ปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกสถานที่ต่างๆ ประเด็น
เหล่านีเ้ ป็นข้อมูลสำคัญทีผ่ ใู้ ห้บริการต้องกลับไปปรับปรุง
คุณภาพการบริการของตัวเอง ประเด็นทีส่ อง ปัจจัยทีค่ น

“สิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ เรื่อง Asean
Connect คือพยายามให้ประเทศไทยเป็น Gateway to Indonesia
และ China ซึ่งอันนี้งานวิจัยก็สะท้อนว่าประเทศไทยไม่สามารถขาย
เดี่ ย วหรื อ ทำตลาดเฉพาะภายในประเทศได้ อี ก ต่ อ ไปแล้ ว เพราะ
นักท่องเที่ยวที่มี Concept เกี่ยวกับตะวันตก ต้องการมาโลกตะวันออก
เขาไม่คิดถึงประเทศไทยเป็นหลัก แต่จะมองกลุ่มประเทศอินโดจีนจาก
การวิจัย ไปวิจัยวันท่องเที่ยวในประเทศอินโดจีน พบว่าระยะวันพักที่
ประเทศไทยน้อยที่สุด แต่ประเทศไทยเป็น Gateway แน่นอน ก็กลับมา
คิดว่า ทำอย่างไรให้สามารถตรึงนักท่องเที่ยวให้อยู่ในประเทศไทยให้นาน
ขึ้น ก่อนที่จะไปประเทศอื่นๆ”
จะมาท่องเทีย่ วมากทีส่ ดุ ก็คอื ต้องการมาพักผ่อนหย่อนใจ
ประเด็นที่สาม นักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวในอนาคต
จะมีแรงดึงดูดใจหลักๆ ในการเลือก คือ การเข้าถึงชุมชน
และพื้นที่ในเรื่องกิจกรรม วัฒนธรรม ประเด็นที่สี่ คือ
เรื่องการท่องเที่ยวซ้ำ ซึ่งประเทศไทยอยู่ในอันดับที่สอง
ถือว่าเรื่องนี้เป็นจุดแข็งของประเทศไทย ประเด็นที่ห้า
เรื่อง Sightseeing
เพราะฉะนั้น การเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยจะสามารถสรุปได้วา่ ในส่วนทีเ่ ป็นสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ ถ้าจะแข่งขันกับประเทศอื่นประเทศไทยจะ
ต้องสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ และต้องพัฒนาการ
ท่องเที่ยวร่วมกับประเทศอินโดจีน ประเด็นเรื่องของการ
รักษาฐานทรัพยากร การสร้างมูลค่า และคุณค่า การทบ
ทวนจุดยืนของประเทศในฐานะที่เป็น Gateway การส่ง
เสริมการท่องเทีย่ วของประเทศ เป็นต้น ประเด็นทีส่ ำคัญ
ต่อมาก็จะเป็นเรื่องการขอ Visa อีกประเด็นหนึ่งคือ
เรื่องการพัฒนาศักยภาพ และความน่าเชื่อถือของตำรวจ
ท่องเทีย่ วไทย ในส่วนของการตลาดการท่องเทีย่ ว มุง่ เน้น
เรือ่ งการสร้างกิจกรรมการตลาดทีด่ งึ ดูด เพือ่ รักษานักท่อง
เที่ยวคุณภาพไว้ และประเด็นเรื่องการสร้างภาพลักษณ์
เรื่องความปลอดภัย เพราะฉะนั้นสิ่งที่เปลี่ยนไปของ
รัฐบาลชุดนี้ คือ ต้องการให้หากลวิธีในการดึงดูดนักท่อง
เที่ยวคุณภาพไม่เน้นปริมาณ เพราะฉะนั้นจะสรุปได้ว่า
ขณะนี้การท่องเที่ยวของประเทศไทยอยู่ท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลง

พิธีกร :
กราบขอบพระคุณท่าน รศ.ดร.เทิดชาย เทิดชาย
ช่วยบำรุง เป็นอย่างสูงค่ะ ที่ได้มาให้ความรู้ในวันนี้ และ
คิดว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่มารับฟัง
และในช่วงที่สองเป็นการเสวนาในหัวข้อ การจัด
การความเปลี่ยนแปลงบทบาทของภาคีการท่องเที่ยวที่
เปลีย่ นไป กราบเรียนเชิญท่านวิทยากรทัง้ 5 ท่านบนเวทีคะ่
คุณภาณุ วรมิตร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย สำนักงานหาดใหญ่ คุณเขมชนิดาภา ฤทธิกาณจน์
นายกสมาคมธุรกิจท่องเทีย่ วจังหวัดสงขลา คุณกนกวรรณ
ศรีขวัญ ผู้แทนชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.สัญญาธร
ขุนอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และผู้ดำเนิน
รายการบนเวทีท่านรศ.ดร.เทิดชาย เทิดชาย ช่วยบำรุง
ในส่วนของการเสวนาในวันนี้จะเป็นการเสวนา
เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่
มีความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์
โดยจะจุดประกายการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ขอ
อนุญาตยกเวทีให้ทำวิทยากรทั้ง 5 ท่านค่ะ ขอบคุณค่ะ
รศ.ดร.เทิดชาย :
สวัสดีครับ ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงการพูดคุยเสวนา
ระดมความคิดเห็นต่างๆ ในหัวข้อ การจัดการการเปลีย่ น
แปลงบทบาทของภาคีการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป จากที่
ทุกท่านได้ข้อมูลไปแล้วก็จะเห็นว่า การท่องเที่ยวจะ
เปลี่ยนรูปแบบไป เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีตัวแทนจาก
องค์ความรู้จาก
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ภาคีต่างๆ มาให้ความคิดเห็นในการปรับบทบาทของ
ภาคีทางด้านการท่องเที่ยว ว่าจะต้องมีการปรับบทบาท
อย่างไรบ้าง คำถามแรกคือ ภาคีต้องมีการทำงานร่วมกัน
อย่างไรบ้าง ขอส่งคำถามแรกให้คณ
ุ ภาณุ วรมิตร ผูอ้ ำนวย
การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่
ขอเรียนเชิญครับ

ประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะในหาดใหญ่ สำหรับภาพ
รวมของการท่องเที่ยวในปีนี้ และในอนาคตน่าจะดีขึ้น
ถ้าไม่มปี ญ
ั หาในเรือ่ งการเมืองและความปลอดภัย เพราะ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น
ในหลายๆ ทีข่ องหาดใหญ่ ซึง่ ต้องยอมรับว่าการจัดกิจกรรม
ต่างๆ เป็นสิ่งดึงดูดใจหลักในการการดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้มาเทีย่ วหาดใหญ่เพิม่ ขึน้ แต่ในอนาคตก็จำเป็นจะต้อง
คุณภาณุ วรมิตร :
หาสิ่งใหม่ๆ เข้ามาเพื่อเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
สวัสดีครับ ในส่วนของการท่องเทีย่ วตัง้ แต่ปี 2557 เช่น การจัดวิ่งมาราธอน การจัด Midnight Run เป็นต้น
เป็นต้นมาเราต้องยอมรับว่าสถานการณ์ตา่ งๆ โดยเฉพาะ แต่เรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องช่วยกัน
จังหวัดสงขลา พัทลุง และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดูแลทุกฝ่าย
แต่จะมาดูในภาพรวมของจังหวัดสงขลาและพัทลุง เพราะ
ผมดูแลในส่วนนีค้ รับ ภาพรวมในเรือ่ งของจำนวนนักท่อง รศ.ดร.เทิดชาย :
เที่ยวในปี 2557 ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีถึงแม้ว่าจะมีผล
จากการทีค่ ณ
ุ ภาณุได้พดู สะท้อนให้เห็นว่าบทบาท
กระทบหลายๆ เรื่อง เช่น การเมือง เศรษฐกิจ แต่การจัด ของภาครัฐในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการ ททท.หาดใหญ่
กิจกรรมต่างๆก็เป็นการกระตุ้นนักท่องเที่ยวได้ ล่าสุดก็ คงจะต้องมีบทบาทที่เพิ่มขึ้น สิ่งที่เห็นความเปลี่ยนแปลง
ได้จดั กิจกรรมบอลลูนนานาชาติ จัด 2 วัน มีผเู้ ข้าชมรวมแล้ว ก็คือแต่เดิมเราใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อปกติ แต่
ประมาณแสนคน และเราก็ได้ไปทำตลาดเพิ่มขึ้นที่ประ ปัจจุบนั มีกลยุทธ์ทางการตลาดเพิม่ มากขึน้ และมาถึงส่วน
เทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย ซึ่งส่วนใหญ่ประเทศเขาก็มี ของผู้ประกอบการ หลายคนพูดว่ากลไกสำคัญที่จะขับ
ผลกระทบเรื่องการท่องเที่ยวเหมือนกัน แต่ประเทศ เคลื่อนการท่องเที่ยวไปพร้อมๆ กับหน่วยงานภาครัฐ
สิงคโปร์เป็นประเทศแนวหน้าของเอเชียในเรือ่ งเศรษฐกิจ บทบาทของผู้ประกอบการจะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย
ส่วนประเทศอินโดนีเซีย ปีนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใน สถานการณ์การขับเคลื่อนเป็นอย่างไรบ้างครับ ขอเรียน
เชิญคุณเขมชนิดาภา ฤทธิกาณจน์ นายกสมาคมธุรกิจ
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ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ขอเชิญครับ

คำถามหนึง่ คือ ปัจจุบนั มีนกั ท่องเทีย่ วต่างชาติเข้ามามาก
ขึ้นจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรบ้าง คือในส่วนของพื้นที่
เขาเทพพิทักษ์เปรียบเสมือนต้นน้ำ เราจะมองจุดที่เป็น
สิ่งสำคัญของชุมชนว่าชุมชนมีอะไรบ้าง พื้นที่ใกล้เคียง
มีอะไรบ้าง ทำให้ปจั จุบนั มีนกั ท่องเทีย่ วเข้ามาทัง้ คนไทย
และต่างชาติ แต่ในส่วนของต่างชาติก็จะมีปัญหาทำให้
นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติจะต้องมีการปรับตัว เพราะมีขอ้
จำกัดในเรื่องของการใช้ภาษา ในส่วนนี้ก็จะต้องมีหน่วย
งานอื่นๆ เข้ามาช่วย แต่ก่อนจะทำกิจกรรมร่วมกันก็จะมี
การตกลงกันระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยว เพื่อให้เกิด
การยอมรับทั้งสองฝ่ายก่อนทำกิจกรรม

คุณเขมชนิดาภา ฤทธิกาณจน์ :
ในส่วนของเราเป็นภาคเอกชน อย่างเช่นฝ่าย ททท.
เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก แต่ทางภาคเอกชน ของ
เราก็คือ สร้างคู่ค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ถ้าสมมติว่า
ภาครัฐประชาสัมพันธ์แล้วว่ามีกจิ กรรมอะไรแล้ว เอกชนก็
ต้องหาคู่ค้า เช่น หาดใหญ่เราขายในเรื่องการประชุม
สถานที่ต่างๆ ก็จะมีที่ประชุม เช่นโรงแรม ศูนย์ประชุม
และในส่วนอื่นๆ ก็จะตามมา แต่ปัจจุบันการท่องเที่ยว
เปลี่ยนแปลงไปเราจะต้องปรับเปลี่ยนในการขายตลอด
เวลา เช่น การดีไซน์แพ็คเก็จทัวร์ การท่องเที่ยววิถีไทย
ซึ่งจังหวัดสงขลาตอนนี้ติดอยู่ใน 3 จังหวัดของประเทศ รศ.ดร.เทิดชาย :
ทุกท่านจะเห็นว่า บทบาทของแต่ละภาคีทั้งภาค
ไทย ในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของไทย
รัฐ และ ททท.ต้องหากลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อให้
ทันกับสถานการณ์ ในขณะที่ชุมชนเคยรอนักท่องเที่ยว
รศ.ดร.เทิดชาย :
คำตอบสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าต้องไม่คิดว่า และเกิดปัญหาจึงได้ปรับตัวและจัดการการท่องเที่ยวเอง
ตัวเองเป็นนักธุรกิจ เราต้องเป็นเพื่อนกับคู่ค้าก็จะทำให้ ทำให้ทราบว่าการทำงานงานร่วมกับภาคีอื่นก็ถือว่าเป็น
การทำธุรกิจไปในทางที่ดีขึ้น และผู้ประกอบการต้องมี การพัฒนาตนเอง ทุกท่านก็จะเห็นว่ายังไม่มีปัจจัยภาย
การปรับตัวตลอดเวลา ที่สำคัญต้องรู้จักตัวเองว่าจุด นอกอืน่ ๆ ทีเ่ ข้ามาในขณะทีก่ ารท่องเทีย่ วเปลีย่ นแปลงไป
สำคัญของสินค้าของเราอยู่ตรงไหน อีกภาคีที่สำคัญคือ ตลอดเวลาทำให้แต่ละภาคีต้องหาวิธีในการปรับตัวไป
การท่องเที่ยวชุมชน อยากเรียนถามว่าชุมชนต้องมีการ พร้อมๆ กัน ในส่วนต่อไปก็อยากจะเรียนถามท่าน ดร.
ปรับตัวอย่างไรบ้าง เพราะนักท่องเทีย่ วต่างชาติมปี ริมาณ สัญญาธร ขุนอ่อน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เพิ่มมากขึ้น ขอเรียนถามคุณกนกวรรณ ศรีขวัญ ผู้แทน ในเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวท่ามกลางการเปลี่ยน
แปลงว่า ในเชิงวิชาการเราจะต้องเตรียมพร้อมรับมือ
ชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อย่างไรบ้างครับ
คุณกนกวรรณ ศรีขวัญ :
จากประเด็นคำถามในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง ดร.สัญญาธร ขุนอ่อน :
ในบทบาทของนั ก วิ จั ย จะต้ อ งช่ ว ยเสริ ม สร้ า ง
คือ ในทุกพื้นที่เมื่อมีการท่องเที่ยวเข้ามามักจะมีพลวัตร
เกิดขึ้นค่อนข้างจะมาก ในส่วนของพื้นที่เขาเทพพิทักษ์ ความเข้มแข็งทางด้านการท่องเที่ยวของชุมชน ฉะนั้น
จะอยูใ่ กล้กบั อุทยานแห่งชาติเขาสก ซึง่ ปัจจุบนั เปลีย่ นเป็น ตอนนี้เรากำลังเข้าสู่อาเซียน ในขณะที่คนในประเทศเรา
พื้นที่ท่องเที่ยวเต็มตัว แต่เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงเป็น ยังไม่คอ่ ยมีพร้อม แต่จะเห็นได้วา่ เราจะมีทมี งานทางด้าน
ชุมชนทำให้ชุมชนมองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงคือ จาก การตลาดทีเ่ ข้มแข็งคือ ทางด้าน ททท.นัน่ เอง ในส่วนของ
ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ก็พบสถานประกอบการ และ Supply ก็ยังขาดในเรื่องของการบริหารจัดการ ฉะนั้น
ธุรกิจการท่องเทีย่ วเพิม่ มากขึน้ แต่ในส่วนของชุมชนไม่ได้ นักวิจัยก็ควรจะมุ่งในเรื่องของการบริหารจัดการ ซึ่งจะ
ประโยชน์ จึงมีการพูดคุยกับอุทยานแห่งชาติ และทำให้ เห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยคือ
เกิ ด การจั ด การการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนเอง เพราะ ด้านธรรมชาติ และวัฒนธรรม โดยทัง้ สองอย่างนีค้ อ่ นข้าง
ทรั พ ยากร ส่วนนั้นอยู่ในพื้นที่ของชุมชนอยู่แล้ว อีก จะเปราะบาง และโดนทำลายได้ง่าย ฉะนั้นถ้าเราขาด
องค์ความรู้จาก
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การบริหารจัดการที่ดีก็จะทำให้เราสูญเสียทรัพยากรที่
สำคัญ เช่น เราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะไม่ให้นักท่องเที่ยว
เข้ า ไปทำลายทรั พ ยากร สิ่ ง ที่ ส ำคั ญ ที่ จ ะต้ อ งมี ค วาม
พร้อมก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงคือ ต้องเตรียมในเรื่อง
ทรัพยากรคนสำคัญที่สุด โดยทำอย่างไรให้คนมีความ
ตระหนักในเรื่องของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โดยนักวิจัย
ควรจะเริม่ ทีช่ มุ ชนทำให้เกิดความตระหนัก และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ
รศ.ดร.เทิดชาย :
ท่านอาจารย์ก็ให้ความเห็นว่าการจะรับมือกับสิ่ง
ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงไปได้นนั้ สิง่ ทีส่ ำคัญคือ จะต้องพัฒนาคน
แต่ในความคิดเห็นของผม นอกจากจะมีคนแล้วก็จะต้อง
มีการออกแบบระบบให้คนเหล่านั้น สามารถทำงานท่าม
กลางความเปลี่ยนแปลงได้ ต่อไปก็จะถามในเรื่องการรับ
มือกับความเปลี่ยนแปลงว่า ตอนนี้มีการเตรียมพร้อมรับ
มือกับความเปลี่ยนแปลงไว้อย่างไรบ้างครับ เรียนเชิญ
คุณภาณุ วรมิตร ครับ การเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเมือง
หาดใหญ่ในช่วงนีจ้ ะเกีย่ วข้องกับ AEC ทีก่ ำลังเข้ามา ซึง่ สิง่
ที่สำคัญคือ เรื่องของภาษาและการสื่อสาร ซึ่งปัจจุบันมี
หลายภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน
เพราะนักท่องเทีย่ วจีนก็เริม่ เข้ามาในหาดใหญ่ ส่วนบริษทั
ทัวร์เองก็เริม่ มีปญ
ั หา เพราะนักท่องเทีย่ วเริม่ จองห้องพัก
เองโดยไม่ผ่านบริษัททัวร์ เนื่องจากราคาจะถูกกว่า
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รศ.ดร.เทิดชาย :
เมื่อสักครู่ก็ได้พูดไปแล้วว่าการพัฒนาคนเป็น
สิง่ ทีส่ ำคัญ เพราะฉะนัน้ ในเรือ่ งการเรียนภาษา การสือ่ สาร
ก็จะอยูใ่ นส่วนนีเ้ ช่นกันครับ ต่อไปก็จะเป็นทางด้านธุรกิจ
ว่ามีความคิดเห็นหรือวิธีการอย่างไรเพื่อเตรียมพร้อมรับ
มือกับการเปลี่ยนแปลงครับ เรียนเชิญคุณเขมชนิดาภา
ครับ
คุณเขมชนิดาภา :
อยากจะขอย้ำว่าหัวใจของการทำธุรกิจการท่อง
เที่ยวมี 3 อย่าง สิ่งแรกก่อนที่เอกชนจะนำ Product ไป
ขายจะต้องพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวก่อน ซึ่งตอนนี้ชุมชน
เป็นหัวใจหลัก โดยทุกอย่างจะเริม่ ต้นทีช่ มุ ชน ซึง่ สามารถ
เรียกได้วา่ เป็นการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดยภาครัฐต้องลงไปช่วย
ด้วยในการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว สิง่ ทีส่ องคือ การพัฒนา
คน อย่ า งน้ อ ยคนจะต้ อ งแม่ น ในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ
เพราะเป็นภาษากลางของโลก การเป็นนักขายนอกจาก
เรื่องภาษาแล้ว สิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือเรื่องบุคลิกภาพ
เพราะฉะนัน้ จะต้องพัฒนาบุคลิกภาพ รวมถึงด้านจิตใจที่
เป็นไปในทางบวกและสิ่งสุดท้ายก็คือ พัฒนาด้านการ
ตลาด ก็ขอฝาก 3 อย่างนี้ที่จะต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อ
เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง

รศ.ดร.เทิดชาย :
คุณเขมชนิดาภาก็ได้บอกว่าในการที่จะเตรียมจัด
การกับความเปลี่ยนแปลงจะต้องให้ความสำคัญกับตัว
Product ให้พร้อมสำหรับนักท่องเที่ยว ในขณะเดียวกัน
เมื่อมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ต้องพัฒนาคน
ด้วย สุดท้ายเมือ่ มีทงั้ สินค้า และคนแล้วก็จะต้องใช้กลยุทธ์
ทางการตลาดคือ การใช้ Supply เป็นตัวตั้ง เพื่อกระตุ้น
Demand ส่วนต่อมาก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมของ
ชุมชน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไม่ทราบว่าต้อง
เตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างครับ คุณกนกวรรณ
คุณกนกวรรณ :
ท่ามกลางความเปลีย่ นแปลง โดยเฉพาะการเปลีย่ น
แปลงทางด้านการท่องเทีย่ วจะรวดเร็วมาก ถ้าหากเป็นนัก
ธุรกิจจะมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วมาก แตกต่างจาก
ชุมชน เพราะชุมชนไม่ได้เข้ามาทำธุรกิจ ดังนั้นชุมชนจึง
ปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างช้า แต่จะเตรียม
ความพร้อมอย่างไร อย่างแรกก็จะต้องดูความเข้มแข็ง
ของชุมชน และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีการ
กำหนดเป้าหมายทีช่ ดั เจนร่วมกัน เช่น พืน้ ทีเ่ ขาเทพพิทกั ษ์
มีเป้าหมายร่วมกันว่าจะจัดให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วิ ธี ก ารก็ คื อ ชุมชนต้องอย่ามองว่าการท่องเที่ยวเป็น
แหล่งรายได้ แต่ต้องมองว่าการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นเครื่องมือใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม เมื่อก่อนที่ไม่ได้มาทำการท่อง

เที่ยวชุมชนก็ใช้ชีวิตต่างคนต่างอยู่ และไม่ได้เห็นความ
สำคัญของวัฒนธรรมที่มีอยู่ เช่น มโนราห์ การละเล่น
พื้นบ้าน ขนมพื้นบ้าน แต่เมื่อมาทำการท่องเที่ยว ชุมชน
ก็มีการมาคุยกัน โดยใช้การมีส่วนร่วมในการนำมโนราห์
การละเล่นพื้นบ้าน และขนมพื้นบ้านกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดการความเปลี่ยนแปลง
ของการท่องเที่ยว ชุมชนจะต้องใช้ความเข้มแข็งของคน
ในชุมชน เพื่อตั้งรับไปด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
รศ.ดร.เทิดชาย :
คุณกนกวรรณบอกว่า ใช้การท่องเทีย่ วเป็นการทีจ่ ะ
ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เพราะการท่องเที่ยวเป็น
การลงทุนลงแรงร่วมกัน ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วม
กันของคนในชุมชน ในส่วนของนักวิชาการอยากจะถามว่า
การทำงานร่วมกันทัง้ 3 ภาคีมคี วามสำคัญมากน้อยแค่ไหน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ขอเรียนเชิญ
ดร.สัญญาธร ครับ
ดร.สัญญาธร :
ปัจจัยสำคัญทีจ่ ะทำให้การท่องเทีย่ วยัง่ ยืนได้นนั่ ก็
คือ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทุกวันนี้ที่เกิดปัญหา
ขึ้นเป็นเพราะว่าเราไม่สามารถทำงานแบบผสมผสานกัน
ได้ เพราะฉะนั้นถ้าต้องการที่จะให้การท่องเที่ยวมีความ
ยั่งยืนก็จะต้องมีการวางแผนร่วมกันกับทุกภาคส่วน เพื่อ
ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วเกิดความประทับใจ
องค์ความรู้จาก
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รศ.ดร.เทิดชาย :
ดร.สัญญาธรครับ ในอนาคตเราหลังจากทีม่ ี พรบ.
การท่องเทีย่ ว พ.ศ.2551 โดยมีการกำหนดให้มกี รรมการ
พัฒนาการท่องเทีย่ ว คือ มีผวู้ า่ ราชการจังหวัดเป็นประธาน
โครงสร้างของกรรมการมีจำนวน 30 คน อาจารย์มขี อ้ เสนอ
แนะอย่างไรบ้างทีจ่ ะให้คณะกรรมการทัง้ 30 คน สามารถ
ทำงานร่วมกับภาคีอื่นๆ ได้

ควรจะมีการวิจัยเรื่องของผังเมืองสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่จะ
เป็นแหล่งท่องเที่ยว

รศ.ดร.เทิดชาย :
นี่ ก็ คื อ มุ ม มองของภาครั ฐ ซึ่ ง มองในส่ ว นของ
โครงสร้างและการท่องเที่ยวกับการวางผังเมือง ต่อมาก็
อยากจะทราบมุมมองของนักธุรกิจว่า งานวิจัยมีความ
สำคัญมากไหมในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่อง
เที่ยว และคิดว่าหัวข้อวิจัยประเด็นใดที่น่าจะมีการทำ
ดร.สัญญาธร :
ในส่วนของ 30 คน ควรจะมาจากหน่วยงานที่ วิจัย เพื่อให้ทางผู้ประกอบการใช้ประโยชน์ได้ เรียนเชิญ
หลากหลาย และมีความเกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยว คุณคุณเขมชนิดาภา ครับ
รวมถึงมีบทบาทสำคัญทีส่ ามารถผลักดันให้นโยบายต่างๆ
สามารถเกิดขึ้นได้ และที่สำคัญกรรมการควรจะเป็นผู้ที่ คุณเขมชนิดาภา :
งานวิจัยเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะภาคเอกชนไม่มี
อยู่ในพื้นที่นั้นจริง รับรู้ปัญหาที่แท้จริง
เวลาที่จะไปค้นหาข้อมูล ประเทศเราค่อนข้างแปลก โดย
เฉพาะจังหวัดสงขลาคือ ไม่มีมาตรฐานของโรงแรม และ
รศ.ดร.เทิดชาย :
ส่วนตรงนี้ก็จะมีการกำหนดโครงสร้างคือ รัฐ 15 ร้านอาหารเป็นดาว ได้มาตรฐานอย่างเดียวคือ OTOP 5
คน ส่วนภาคีอื่นๆ 15 คน ยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปครับ ดาว แต่เวลาเราไปขาย เขาจะถามเราตลอดว่าโรงแรมนี้
คำถามต่อไปก็จะมีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัย และการ กี่ดาว เราเองก็ไม่สามารถตอบได้ เพราะฉะนั้นมาตรฐาน
ท่องเทีย่ ว คุณภาณุคดิ ว่างานวิจยั เรือ่ งใดทีค่ วรจะสนับสนุน ตรงนี้ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ส ำคั ญ ที่ อ ยากจะให้ นั ก วิ ช าการเข้ า มา
ให้ทำ และมีประเด็นใดที่ทำให้ภาครัฐสามารถขับเคลื่อน ทำงานเรื่องมาตรฐานต่างๆ ขอฝากเรื่องมาตรฐานต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไว้ด้วยค่ะ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้อย่างราบรื่นได้มากขึ้น
รศ.ดร.เทิดชาย :
คุณภาณุ :
ในเรื่องของมาตรฐานการท่องเที่ยว ปัจจุบันนี้
ขอย้อนไปเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการ 30 คน
คือ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดบางคน หรือคณะกรรมการบางท่าน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีตรามาตรฐานอยู่ ใน
ไม่มคี วามรูเ้ รือ่ งการท่องเทีย่ วเลย เพราะส่วนใหญ่กจ็ ะเน้น ส่วนของดาวโรงแรมก็จะมีสมาคมโรงแรมรับผิดชอบ แต่
ในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างต่างๆ ซึ่งตรงส่วนนี้ก็เป็น
ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้น
ในส่วนของงานวิจัยถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่จะ
ต้องมีงานวิจัย เพราะบางอย่างมีการสร้างโดยไม่มีสิ่ง
อ้างอิง ไม่มีความรู้ ก็คิดว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวก็
ควรจะมีงานวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะจะให้ผลดีมาก
กว่าผลเสียอย่างแน่นอน ส่วนประเด็นที่ทำวิจัยแต่ละพื้น
ที่ก็จะมีความแตกต่างกันเช่น อำเภอหาดใหญ่ก็มีเรื่อง
ของการโกงราคาสินค้าทำให้สินค้ามีราคาแพง ซึ่งหน่วย
งานที่เข้ามาดูแลควรจะเป็นหน่วยงานใด อำเภอสะเดาก็
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ก็ ต้ อ งวิ จั ย ว่ า ทำไมถึ ง ไม่ มี ก ารไปสมั ค ร เพื่ อ ให้ มี ก าร
ประเมินมาตรฐาน ตรงนีก้ เ็ ป็นประเด็นหนึง่ ในส่วนต่อไป
ก็จะเป็นมุมมองของชุมชน ซึ่งคิดว่าชุมชนเองก็น่าจะได้
รับทราบถึงบทบาทของการวิจยั พอสมควร คุณกนกวรรณ
คิดว่างานวิจัยมีความสำคัญต่อชุมชนไหมครับ และงาน
วิจัยประเด็นใดที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนได้

แต่มีหลายคนพูดว่ามีอาจารย์จำนวนมากที่ไม่อยากจะ
ทำงานวิจัยอาจารย์คิดว่าควรจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร
ดร.สัญญาธร :
สำหรับนักวิจยั เองมองการวิจยั แล้วไปตัง้ หิง้ ไม่นำ
ไปใช้ประโยชน์ ในส่วนของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรามีนโยบายให้นักวิจัยเน้นการทำวิจัยแบบมีส่วน
ร่วม โดยการไปทำงานร่วมกับชุมชน เพือ่ แก้ไขปัญหาร่วม
กับชุมชนไม่ใช่เพราะเรื่องการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว
ฉะนั้นนโยบายของแต่ละองค์กรที่นักวิจัยสังกัดอยู่ก็เป็น
สิ่งที่สำคัญ เพราะจะเป็นแรงผลักดันให้นักวิจัยเข้าไปทำ
วิจัยในพื้นที่จริงๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าที่จะเน้น
ในทางทฤษฎี ฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือ นักวิจัยจะต้องลงไป
ทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องการท่อง
เที่ยวได้จริง

คุณกนกวรรณ :
สำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่อง
เที่ยวในชุมชน ปกติถามว่าสามารถทำท่องเที่ยวได้ไหม
ถ้าหากว่าชุมชนไม่มีงานวิจัยก็ต้องตอบว่าสามารถทำได้
แต่ถ้ามีงานวิจัยเข้ามาโดยชุมชนจัดการการท่องเที่ยว
โดยมีนักวิจัยเป็นพี่เลี้ยง เพื่อช่วยในการกำหนดทิศทาง
และสนับสนุนรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวที่ถูกต้อง
และยั่งยืน ฉะนั้นงานวิจัยจึงมีบทบาทสำคัญมากที่จะให้
การจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนเป็นไปอย่างถูกทิศทาง
รศ.ดร.เทิดชาย :
ตามรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
สุดท้ายก็อยากให้ทุกท่านฝากไว้ว่าในการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงบทบาทของภาคีการท่องเที่ยวมีความ
รศ.ดร.เทิดชาย :
สำหรับชุมชนงานวิจัยก็จะมีบทบาทในเรื่องการ จำเป็นต้องเปลี่ยนไป แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรจะเปลี่ยนเลยก็
จั ด การ เพราะการท่ อ งเที่ ย วในชุ ม ชนมี ก ารวิ จั ย ไป คือประเด็นด้านจริยธรรม คุณธรรมของแต่ละภาคีที่จะ
พร้อมๆ กับปฏิบัติการ ซึ่งคุณประโยชน์ก็เกิดกับชุมชน ต้องร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยว คำถามสุดท้ายอยากให้
ด้วยในระหว่างการวิจัย ท่าน ดร.สัญญาธรครับ เมื่อเรา ทุกท่าน พูดเรื่องประเด็นคุณธรรม จริยธรรมในบทบาท
พูดถึงงานวิจัยที่ช่วยเหลือทางผู้ประกอบการ ซึ่งสามารถ ของภาคีภาครัฐในการพัฒนาการท่องเที่ยว ขอเรียน
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหการการท่องเที่ยวได้ เชิญครับ
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คุณภาณุ :
สำหรับคุณธรรม จริยธรรมของภาครัฐ อยากจะฝาก
ถึงน้องๆ ในรุ่นต่อไปในเรื่องการขวนขวายหาความรู้เพิ่ม
เติม เพราะตอนนี้ก็จะเข้าสู่อาเซียนแล้ว ซึ่งคิดว่าต่อไปก็
จะมีประเทศอื่นๆ เข้ามาทำงานบ้านเรามากขึ้นงานก็จะ
หายากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้หาความรู้ในเรื่อง
ภาษาให้มากขึ้นครับ

ชุมชนค่อนข้างนาน แต่สุดท้ายชุมชนก็ไม่สามารถทำเอง
ได้ยงั มีความต้องการความช่วยเหลือจากภาคีตา่ งๆ เพราะ
ฉะนั้นก็อยากจะฝากถึงภาคีต่างๆให้หันมามองในส่วน
ของชุมชนมากขึ้น และมีการเข้ามาให้ความช่วยเหลือ
มากขึ้น
ดร.สัญญาธร :
อยากจะฝากถึงทุกภาคีว่า นักวิจัยไม่สามารถ
ทำงานได้ถ้าทุกภาคีไม่เปิดใจต้อนรับ

คุณเขมชนิดาภา :
อยากจะฝากเรื่องค่านิยม 12 ประการ เพราะถ้า
ไม่มใี นส่วนนีก้ ค็ งจะทำงานร่วมกันยาก และอยากจะฝาก รศ.ดร.เทิดชาย :
สำหรับวันนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ คิดว่า
ไว้ว่าเราอยู่ใน AEC ประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม คือ
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย อยากจะฝากในเรื่องอาหาร ทุ ก ท่ า นก็ ไ ด้ เ ห็ น ประเด็ น การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วที่
เปลีย่ นแปลงไป บทบาทของภาคีตา่ งๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ฮาลาล ขอฝากไว้ด้วยค่ะ
และสุดท้ายก็คิดว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็จะอยู่บน
พื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม และคิดว่าถ้าเรามีความ
คุณกนกวรรณ :
จากประสบการณ์การจัดการท่องเที่ยวในชุมชน สามัคคีเราก็จะสามารถก้าวผ่านวิกฤติไปได้ สุดท้ายนี้ ก็ขอ
ถึงแม้จะใช้เวลาในการทำวิจัย และจัดการท่องเที่ยวใน เสียงปรบมือ เพื่อเป็นการขอบคุณทุกท่านครับ
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สัตว์น้ำ :
แหล่งอาหารปลอดภัย
ประธาน :
วิทยากร :

รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดร.พุทธ ส่องแสงจินดา

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ดร.กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผศ.ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ดำเนินรายการ : อ.สิริพงษ์ วงค์พรประทีป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผู้ดำเนินรายการ :
กระผมนายสิริพงษ์ วงค์พรประทีป อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยครับ รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับ เพื่อไม่
ให้เป็นการเสียเวลาครับกราบเรียนเชิญท่าน รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั
และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย ประธานเครือข่ายการ
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากภาคใต้ตอนล่าง
กล่าวรายงานแก่ท่านประธานครับ กราบเรียนเชิญครับ
รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ :
เรียนท่านวิทยากร ท่านประธานเครือข่ายวช.ภาคใต้ รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา
ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ เกษตรกร สื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ ดิฉันใน
นามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และภาคีเครือข่ายวิจัยภาคใต้ มี
ความรูส้ กึ ยินดีคะทีไ่ ด้มโี อกาสได้มาเข้าร่วมในงานนี้ ในปัจจุบนั การเพาะเลีย้ งสัตว์นำ้
มีความสำคัญมาก เนื่องจากว่าเป็นฐานทางด้านอาหารของประเทศแล้วก็ยังเป็น
ฐานของอาเซียนด้วย ในวันนี้จึงได้รวบรวมระดมสมองของผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรที่มี
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ความรูห้ ลายภาคส่วนได้มาให้แนวคิดแล้วก็แนวทางทีจ่ ะ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ เกีย่ วกับการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ้
นะคะ ไม่วา่ จะเป็นกุง้ การประมงหรือว่าในส่วนของอาหาร
ต่างๆ ทีต่ อ้ งการทีจ่ ะพัฒนา แล้วก็แก้ปญ
ั หานะคะ ในวันนี้
วช.จึงเห็นความสำคัญว่า ถ้าหากเราได้มาร่วมระดมสมอง
แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ก็จะสามารถที่จะนำไปสู่การ
พัฒนาทีด่ ยี งิ่ ขึน้ นะคะ ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ซึ่งเป็นเครือข่ายวิจัยภาคใต้มหาวิทยาลัยหนึ่ง
ก็มีความยินดีที่จะสร้างเวทีที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้กับ
นักวิชาการ ผู้นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แล้วก็ไม่ว่าจะ
เป็นนักศึกษาหรือว่าผู้สนใจต่างๆ สามารถที่จะร่วมแลก
เปลี่ยนในวันนี้นะคะ ท่านวิทยากรที่มานำเสนอในวันนี้ก็
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เราทราบถึงผลงานที่ชัดเจนทางด้าน
การประมง ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ก็จะมีท่าน
ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน ท่านดร.พุทธ ส่องแสงจินดา
ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม แล้วก็ ดร.กิตติชน อุเทนะพันธ์
ค่ะ คิดว่าวันนี้จะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้นำเอาสิ่งต่างๆ
นัน้ มาแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั ค่ะ ก็ขอขอบคุณท่านวิทยากร
ทั้งหลายอีกครั้ง แล้วก็คิดว่าคงจะนำสิ่งดีๆ เหล่านี้ไปได้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราจะนำเอาวิชาการต่างๆ มาแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะ ขอขอบคุณค่ะ
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ผู้ดำเนินรายการ :
กราบขอบพระคุณ รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ เป็นอย่าง
สูงครับ หัวข้อที่เราจะปาฐกถากันวันนี้นะครับ ช่วงแรก
จะเป็นเรื่องของสัตว์น้ำครับ แหล่งอาหารปลอดภัยวันนี้
ท่านวิทยากรที่เราเรียนเชิญมาเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างสูง
ท่านแรกครับ รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน ท่านจะมา
ปาฐกถาเรื่อง ปลาน้ำจืดเพื่อสุขภาพ ความมั่นคงด้าน
อาหารและวิสาหกิจชุมชนครับ กราบเรียนเชิญนะครับ
ขออนุญาตกล่าวประวัตนิ ะครับ ท่านเป็นอาจารย์
ประจำคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ท่านจบการศึกษาวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาโท จาก Central Luzon Stage University และก็ทา่ นจบปริญญาเอก
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ ท่านเป็นผูร้ เิ ริม่ การพัฒนา
สายพันธุ์เรื่องของปลาบึกสยามแม่โจ้ครับ ซึ่งเป็นปลา
เศรษฐกิจที่เทียบเท่าปลาดอลลี่ที่มาจากเวียดนาม ท่าน
สามารถนำมาแปรรูปมาเป็นอาหารได้มากมายนะครับ
ทั้งไส้กรอกปลา ไส้อั่วปลาและก็ที่น่าสนใจอย่างมากเลย
ก็คือทำเครื่องสำอางจากปลานะครับ เดี๋ยวเป็นยังไงต้อง
ขอมอบเวทีให้อาจารย์เกรียงศักดิ์เลยครับ

รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน :
ขอบพระคุณมากครับ ผมต้องขอบคุณทางท่าน
อาจารย์ ดร.ก้าน ผูป้ ระสานงาน วช.ภาคใต้นะครับ แล้วก็
ทางท่านอาจารย์มุกดาครับ ในฐานะท่านเป็นเจ้าภาพ
ส่วนหนึ่งในการจัดงานนี้ และก็ผู้เข้าฟังที่เคารพทุกท่าน
ครับ เมื่อได้รับการเชิญผมรีบตอบรับเลยครับ เพราะว่า
เป็นเกียรติอย่างสูงครับที่ได้รับเกียรติเชิญมาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กันครับ ต้องเรียนตรงๆ นะครับว่าทางด้าน
สัตว์น้ำจืด ว่าไปแล้วความจูงใจหรือว่าความนิยมในเรื่อง
ของวงการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจะน้อยกว่าการเพาะ
เลี้ยงชายฝั่งหรือทางทะเล แต่จริงๆ ถามว่าของดีของ
น้ ำ จื ด มี อ ะไรบ้ า ง เดี๋ ย วผมก็ จ ะขออนุ ญ าตนำเสนอ
นะครับ
ผมมองอย่างนีน้ ะครับ มองว่าสัตว์นำ้ จืดเนีย่ จริงๆ
แล้วมันไม่ใช่เรื่องของอาหารอย่างเดียวนะครับ มันเป็น
เรื่องของสุขภาพ เรื่องของความมั่นคง แล้วก็เรื่องของ
อาชีพด้วยครับ บังเอิญผมโชคดีว่างานที่ทำตลอดระยะ
เวลาหลายสิบปี ไม่ได้ทำคนเดียว ทำร่วมกับนักวิจัยจาก
หลายคณะแล้วก็หลายมหาวิทยาลัยพอสมควรครับ แล้ว
ก็ส่วนหนึ่งที่เบื้องหลังของความสำเร็จก็คือนักศึกษา ที่
เป็นทีมงานในการทำงานเกีย่ วกับเรือ่ งของปลาหนังน้ำจืด

ครับ จริงๆ แล้วผมเริ่มจากปลาบึกครับ เพราะว่าตอนนั้น
ปลาบึกเป็นช่วงวิกฤติมาก ผมได้รับทุนจากทางสภาวิจัย
แห่งชาติเมื่อปี 2544 ครับ ท่านลองคิดดูสิครับว่า ว่านาน
แค่ไหน 2544 ตอนนี้ 2558 ใช่ไหมครับ ใช้เวลา 14 ปี
นะครับ แต่จริงๆ แล้ว ผมเริ่มก่อนหน้านั้นอีกนะครับ
ผมเริม่ รวบรวมสายพันธุต์ งั้ แต่ 2535 ครับ ผมโอนย้ายจาก
กรมประมงไปอยูม่ หาวิทยาลัยแม่โจ้ใหม่ๆ นะครับ โดยไม่
มีทุนเลยนะครับ เพิ่งมาได้รับทุนเริ่มต้นจากความกรุณา
ของ วช.นี่ เมื่อปี 2544 ครับ			
เราก็เพาะขยายพันธุป์ ลาบึกสำเร็จเป็นครัง้ แรกใน
ปี 2545 ครับ 2544 นี่ทางสถานีพะเยาเป็นคนเพาะได้
นะครับ แต่ตอ่ มาเราก็พยายามทำต่อในรุน่ ที่ 2 แล้วก็รนุ่ ที่
3 ครับ พอได้สายพันธุ์การเลี้ยงเสร็จ เราก็มองว่าจุดหนึ่ง
ที่ทางเกษตรกรรายเล็กไม่สามารถผลิตอาหารโปรตีนที่ดี
จากปลาบึกได้ เพราะเนื่องจากข้อจำกัดของปลาบึกมี
ค่อนข้างเยอะ เราทำยังไงให้เป็นปลาชนิดใหม่ทเี่ กษตรกร
รายเล็กสามารถที่จะผลิตเป็นอาหารเพื่อความมั่นคงใน
เรือ่ งของอาชีพ แล้วก็เรือ่ งของสุขภาพ แล้วก็เรือ่ งของการ
ต่อยอดในเรือ่ งของมูลค่าเพิม่ ให้ได้ ภาพทีผ่ มมองเนือ่ งจาก
ใช้เวลานาน แล้วก็ใช้หลายๆ คนช่วยกันทำ ผมคิดว่าน่าจะ
เป็นภาพอีกภาพหนึ่งที่นักวิจัยควรพิจารณาครับ แต่ผม
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ไม่ได้บอกว่าต้องทำ ควรพิจารณาให้ความสำคัญ เพราะ
ว่าจุดอ่อนของงานวิจยั ของเรา เป็นการทำวิจยั เฉพาะจุด
แยกๆ กันทำเป็นเรื่องๆ สงสัยเรื่องอัตราการปล่อยมัน
ตรงไหนดี ก็ทำเรื่องอัตราการปล่อยไป สงสัยเรื่องสูตร
อาหารตรงไหนดี ก็ทำเรือ่ งสูตรอาหารไป แต่ไม่คอ่ ยได้มอง
การมีส่วนร่วมของผู้ผลิตอื่นก่อน หรือเรื่องของการตลาด
หรือการเพิ่มมูลค่าเท่าไหร่เลย แล้วก็ถือโอกาสแก้ตัวมา
ปรับทิศทางปรับแนวคิดของตัวเองใหม่วา่ ถ้าเราจะทำวิจยั
ก็ต้องเชิงต่อยอด หรือเชิงบูรณาการให้เกษตรกรหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมครับ
แนวของการบรรยายของผมก็คงประมาณ 8 เรือ่ ง
ผมอยากให้เป็นบรรยากาศทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
เพราะว่าการพูดอย่างเดียวเนี่ยคงไม่ได้ประเด็นวิจัยต่อ
ยอดต่อไปได้ดี เท่ากับการแลกเปลีย่ นกันนะครับ แนวทาง
ที่จะบรรยายของผมก็คงจะประมาณนี้นะครับ เริ่มจาก
เรื่องที่มาของงานวิจัยแล้วก็เรื่องของแนวคิด แล้วก็เรื่อง
ของการปรับปรุงสายพันธุ์ของกลุ่มปลาหนังน้ำจืด แล้วก็
เรือ่ งที่ 4 ก็คอื เรือ่ งของการอนุบาล การเลีย้ ง เรือ่ งที่ 5 คือ
เรื่องของการแปรรูป เรื่องที่ 6 คือเรื่องของการถ่ายทอด
เทคโนโลยีซงึ่ เราทำไปทุกปีอยูแ่ ล้ว แล้วก็เรือ่ งที่ 7 ผลงาน
ที่ได้รับนะครับ แล้วก็เรื่องที่ 8 เป็นเรื่องของอนาคต
ถ้ า เราจะทำต่ อ ไป เราควรทำในเรื่ อ งของอะไรที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อเรา					
ในเบื้องต้นผมได้เล่าไปพอสมควรแล้วว่าทำไมผม
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จะต้องสนใจในกลุม่ ปลาหนังน้ำจืดนะครับ ปรากฏว่าบ้าน
เราเนี่ ย นำเข้ า กลุ่ ม ปลาหนั ง น้ ำ จื ด จากกั ม พู ช าหรื อ
ประเทศเพือ่ นบ้าน หรือเวียดนามมากครับ ประมาณเกือบ
2 หมื่นตันต่อปี แล้วก็ในเรื่องของตลาดต่างประเทศใน
เรื่องกลุ่มปลาเนื้อ ล่าสุดนี้นะครับ ข่าวที่ท่านได้เห็นตาม
ห้างต่างๆ ในรูปของปลาดอลลี่ หรือพันธุเ์ ซียสไฮป้อปทามัส
กลุม่ ฟินเลย์แช่แข็งนะครับ ส่วนใหญ่กม็ าจากกลุม่ ปลาหนัง
แล้วกลุ่มปลาสวายหรือกลุ่มปลาเนื้อขาวนะครับ แล้วก็
ส่ ว นหนึ่ ง ก็ คื อ เรื่ อ งของการเป็ น อาหารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
สุขภาพนะครับ แล้วก็ประเทศไทยมีกลุ่มปลาหนังเนื้อ
ขาวนี่จริงๆ แล้วไม่ใช่เฉพาะไฮบริดหรือลูกผสม มีกลุ่ม
ปลาเผาะ กลุ่มปลาเทพา กลุ่มปลาเทโพ ถ้าเราสามารถ
พัฒนาต่อได้ ให้เป็นเนื้อที่ไม่มีกลิ่นโคลนแล้วก็เนื้อไม่
เหลือง ซึ่งตรงนี้ถ้าเราจับบางตัวที่มีศักยภาพในเรื่องของ
การผลิตได้มากครับ เราก็จะมีโอกาสที่จะนำรายได้หรือ
นำความมั่นคงให้เกษตรกรได้มากขึ้นนะครับ 		
ปีทผี่ มเริม่ งานวิจยั เรือ่ งของปลาบึก ปี 2544 ครับ
ปีนั้นเราจับปลาบึกไม่ได้ พอดีเลยครับ เป็นปีแรกที่จับ
ปลาบึ ก ไม่ ไ ด้ สั ก ตั ว เลยจากแม่ น้ ำ โขง แล้ ว ผมก็ เ สนอ
คอนเซ็ ป ไปให้ ท าง วช.ทราบแล้ ว ก็ ต รงประเด็ น พอดี
ผมเลยได้รบั ทุนต่อเนือ่ ง 4 ปีเริม่ ต้นจาก สกว.ก่อนนะครับ
จากนั้นก็ต่อยอดด้วย วช.มาทุกปี ก็เป็นประเด็นว่า ต้อง
ตั้งประเด็นไว้ว่าต้องเพาะปลาบึกให้ทดแทนการจับจาก
แม่น้ำโขงครับ ผมเคยคิดว่าปลาบึกเนี่ยนะครับในแง่ของ
คุณภาพเนื้อ ผมไม่รู้ความฝันผมจะเป็นจริงหรือเปล่านะ
ครับ อาจารย์ ดร.พุทธ อาจจะช่วยได้ จริงๆ แล้วในแง่
ของโภชนาการเนื้อของปลาบึกจะใกล้เคียงของปลาทูน่า
แต่ ใ นเรื่ อ งของมาตรฐานในเรื่ อ งของระบบการเลี้ ย ง
เรื่องความสะอาด มันยังห่างไกลเหลือเกินกับปลาทูน่า
แล้วเรือ่ งของราคาด้วยนะครับ แต่ถา้ เกิดประเทศไทยฉวย
โอกาสทองตรงนีไ้ ด้นะครับ สร้างอิมเมจทีด่ ี ใกล้เคียงปลา
ทูน่าหรือไม่ต้องเป๊ะก็ได้นะครับ ผมว่าจะช่วยประเทศได้
มหาศาลเลย จากมูลค่ากิโลละ 2-3 ร้อยบาทไปถึงกิโลละ
หลายพันบาทหรือหลายหมืน่ บาท ซึง่ ตรงนีเ้ นีย่ ก็เป็นโจทย์
ใหญ่พอสมควร ผมเคยถามกรมประมงและทีมงานใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้วา่ แล้วลูกปลาจะพอหรือเปล่า พอครับ
ล่าสุดนี่สถานีประมงบางที่ต้องเพาะปล่อยนะครับนี่คือ
ความจริง แต่ระบบมาตรฐานที่เลี้ยงแล้วได้ขนาดใหญ่

ภายใน 30 กิโลภายในสัก 2 ปีนะครับมันยังไม่ได้ แล้วต้อง
สะอาดด้วย ไม่มกี ลิน่ โคลนด้วย ไม่มสี ารปนเปือ้ นด้วย มัน
ยังไม่ได้ครับ ระยะเวลาตอนเลี้ยงก็ 6 ปีนะครับถึงจะเข้า
สู่ตลาดผู้บริโภคได้ เกษตรกรรายเล็กเนี่ยหมดสิทธิ์เลย
นะครับ หรือถ้ามีสิทธิ์ก็ต้องแบ่งช่วงกันผลิตนะครับ แต่
ถ้าถามเรื่องคุณภาพเนื้ออาหารพบว่า กรดไขมันดีครับ
เราเคยวิเคราะห์พอสมควร เราร่วมกับคณะแพทยศาสตร์
ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิเคราะห์ฤทธิ์ชีวภาพของเนื้อ
ปลา ของกรดไขมันของกลุ่มปลาหนังน้ำจืดปรากฏผล
ออกมา ว่าค่อนข้างดีมากครับในแง่ของฤทธิช์ วี ภาพ ขึน้ อยู่
ที่ว่าเราจะต้องสร้างระบบการเลี้ยงที่ได้มาตรฐาน แล้ว
สร้างภาพลักษณ์ของกลุ่มปลาเหล่านี้นะครับ ให้สะอาด
น่ารับประทาน ปลอดภัยให้ดีขึ้นครับ
นี่ก็จุดหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมทำในเรื่อง
ของลูกผสม เพราะว่าผมได้ไปดูงานที่เวียดนามเมื่อยี่สิบ
กว่าปีทแี่ ล้ว ก็มกี ลุม่ ปลาเผาะครับ กลุม่ ปลาเนือ้ ขาว กลุม่
ปลาสวายที่เพิ่งเข้ามาทีหลัง แล้วผมก็ถามนักวิชาการที่
มหาวิทยาลัยเคอร์เทิรน์ เขาบอกว่า เขาก็ทำลูกผสมเหมือน
กัน แต่ประเด็นก็คือ มีข้อจำกัดเรื่องของอัตราการผสม
จำนวนลูกปลาทีเ่ ขาผลิตจะได้นอ้ ย เมือ่ เทียบกับปลาสวาย
นะครับ เพราะฉะนัน้ เขาก็กลับมาเรือ่ งของปลาสวายแล้ว
ก็ทีละเรื่อง เมื่อก่อนเขาก็ทำเรื่องลูกผสม เผาะ สวาย

เขาก็ทำครับ ผมไปเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้ว เขาเลี้ยงใน
กระชังปากแม่นำ้ ปัจจุบนั นีก้ ข็ นึ้ บกหมดแล้วครับ จากบ่อ
ไร่สองไร่ตอนนีข้ ยับเป็นบ่อสิบไร่แล้วครับ ล่าสุดเพิง่ ไปเมือ่
สองปีที่แล้วเขาเป็นบ่อสิบกว่าไร่ ก็มีทีมนักวิจัย ทีมผลิต
จากกลุม่ บริษทั ใหญ่แล้วก็มศี ษิ ย์เก่าด้วยทีไ่ ปทำกัน ระบบ
การเลีย้ งก็เป็นออโต้ฟรีมากขึน้ เลีย้ งบ่อขนาดใหญ่มากขึน้
นั่นเป็นประเด็นว่าเรื่องที่หนึ่งที่ทำไมผมสนใจเรื่องของ
กลุ่มปลาหนังเนื้อขาว หรือกลุ่มปลาบึกนะครับ
ทีนี้ในแง่เรื่องของงานวิจัยที่ผมทำมาหลายๆ ปี
ผมก็กิจกรรมหลักที่ผมทำกับทีมงานก็เป็นเรื่องของการ
ผลิ ต สายพั น ธุ์ เรื่ อ งของการพั ฒ นาสู ต รอาหารครั บ
เรือ่ งของการส่งเสริม อบรมแล้วก็สาธิตในเรือ่ งของระบบ
การเลี้ยงนะครับ แล้วก็เรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้
นะครับ เป้ามายหลักเราก็คือเรื่องของการพัฒนาสาย
พันธุ์ เพื่อเป็นสายพันธุ์ที่ได้มาตรฐานตรงกับผู้บริโภค
มากยิ่งขึ้นแล้วก็ผู้ผลิตมีประสิทธิภาพคุ้มทุนในการผลิต
แล้วก็ในเรื่องของการสร้างแหล่งเรียนรู้สาธิตนะครับ
เราไม่ใช่สร้างเฉพาะชุมชน เราก็สร้างในส่วนของที่แม่โจ้
เองด้วยนะครับ เรามีผู้มาดูงานเป็นประจำทุกปีครับ แล้ว
ก็เรื่องของอนุสิทธิบัตรหรือว่าลิขสิทธิ์หรือว่าความลับ
ทางการค้าเราก็มองด้วย เรื่องของการสร้างแบรนด้วย
ผมคิดว่าตรงนี้อะจะเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนให้

“ผมคิดว่าตรงนี้อะจะเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนให้วงจรของ
การเพาะเลีย
้ งสัตว์น้ำ ให้มันเดินต่อไปได้นะครับ ผมเคยทำงานส่งเสริมการ
ประมงที่กรมประมงมาก่อน ผมพบว่าจุดอ่อนตัวหนึ่งก็คือเราส่งเสริมให้
เกษตรกรแล้วมันไม่มีตลาดครับ ผมก็ต้องกลับมาทบทวนใหม่ ตอนที่อยู่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าเราก็ต้องสร้างคู่กันไป ไม่ใช่เฉพาะพัฒนาสายพันธุ์
แล้วสายพันธุ์ใหม่นี่ตลาดอยู่ตรงไหน เราก็มีคำตอบให้กับเกษตรกรไม่ได้
นะครับ บังเอิญเราโชคดีมีเอกชนที่เชียงใหม่เขาสนใจ พอมั่นใจระดับหนึ่ง
ว่าตลาดขนาดเนีย้ เกษตรกรทีผ
่ า่ นการอบรมไปประมาณสัก 50 รายต่อปี
ผลิตได้แล้วก็มีตลาดพอรองรับ หลังจากที่เขาเหลือบริโภคหรือเหลือ
จำหน่ายในท้องถิ่นนะครับ เราก็มาแปรรูปแค่นั้นเองนะครับ ก็จุดหนึ่งที่จะ
พยายามมุ่งต่อไปก็คือเรื่องของวิสาหกิจชุมชน ก็เป็นคีย์เวิร์ดอีกอันหนึ่ง
ที่ผมพูดไว้ เรื่องของการต่อยอดเพิ่มมูลค่า แล้วก็เรื่องของการสร้างแบรน
หรืออนุสิทธิบัตรครับ”
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วงจรของการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ้ ให้มนั เดินต่อไปได้นะครับ
ผมเคยทำงานส่งเสริมการประมงที่กรมประมงมาก่อน
ผมพบว่าจุดอ่อนตัวหนึง่ ก็คอื เราส่งเสริมให้เกษตรกรแล้ว
มันไม่มีตลาดครับ ผมก็ต้องกลับมาทบทวนใหม่ ตอนที่
อยู่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าเราก็ต้องสร้างคู่กันไป ไม่ใช่
เฉพาะพัฒนาสายพันธุ์แล้ว สายพันธุ์ใหม่นี่ตลาดอยู่ตรง
ไหน เราก็มีคำตอบให้กับเกษตรกรไม่ได้นะครับ บังเอิญ
เราโชคดีมเี อกชนทีเ่ ชียงใหม่เขาสนใจ พอมัน่ ใจระดับหนึง่
ว่าตลาดขนาดเนี้ยเกษตรกรที่ผ่านการอบรมไปประมาณ
สัก 50 รายต่อปีผลิตได้แล้วก็มีตลาดพอรองรับ หลังจาก
ที่เขาเหลือบริโภคหรือเหลือจำหน่ายในท้องถิ่นนะครับ
เราก็มาแปรรูปแค่นั้นเองนะครับ ก็จุดหนึ่งที่จะพยายาม
มุง่ ต่อไปก็คอื เรือ่ งของวิสาหกิจชุมชน ก็เป็นคียเ์ วิรด์ อีกอัน
หนึง่ ทีผ่ มพูดไว้ เรือ่ งของการต่อยอดเพิม่ มูลค่าแล้วก็เรือ่ ง
ของการสร้างแบรนหรืออนุสิทธิบัตรครับ 		
นีเ่ ป็นเรือ่ งทีส่ ามครับ เรือ่ งของการเพาะปรับปรุง
พันธุ์หรือว่าสายพันธุ์ของปลาน้ำจืด กลุ่มที่ผมสนใจมาก
ก็คอื กลุม่ ปลาบึก กลุม่ ปลายสวาย แล้วก็กลุม่ ปลาลูกผสม
แล้วก็ปลาเทโพ แล้วก็กลุม่ ปลาลูกผสมนะครับ นีเ้ ป็นทีม่ า
ของการได้มาของปลาบึกรุน่ ที่ 2 เราสำเสร็จโดยการเพาะ
เลี้ยงปลาบึกรุ่นที่ 2 ในปี 2550-2551 หมายความว่าเรา
เอาลูก เอาพ่อแม่ปลาจากการเลี้ยงจริงๆ จากบ่อดินแล้ว
ก็เอามาผสมกันเองนะครับในปี 2550 รุน่ ที่ 2 เราเลีย้ งมาได้
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7, 8 ปีแล้วครับ ปีนี้ตั้งใจจะพัฒนาให้ได้รุ่นที่ 3 ในเรื่อง
ของมาตรฐานฟาร์มสัตว์นำ้ อินทรียท์ ปี่ ลอดภัยนี่ ในแง่ของ
ปลาที่อนุรักษ์ ก็ต้องบอกว่าอย่างน้อยต้องรุ่นที่ 3 ครับ
ถึ ง จะเข้ า สู่ ม าตรฐานเรื่ อ งของการจดทะเบี ย นฟาร์ ม
มาตรฐานหรือว่าเป็นฟาร์มเลีย้ งทีป่ ลอดภัย คือฟาร์มสัตว์
น้ำอินทรีย์โดยไม่ต้องไปรบกวนจากธรรมชาติ แล้วเขามี
เงื่อนไขข้อหนึ่งครับ คือ ต้องไม่กระทบความหลากหลาย
ของชีวภาพในธรรมชาตินะครับ ส่วนในเรื่องของปลาบึก
สยามหรือไฮบริด เราทำได้ถึงรุ่นที่ 3 แล้วครับ เพราะนั้น
ประเด็นนี้ไม่มีปัญหาแล้ว
เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการเพิ่มมูลค่าครับ เป็น
การใช้ประโยชน์จากปลาทั้งตัวที่เราเลี้ยง ตั้งแต่เรื่องของ
เปอร์เซ็นเนื้อซึ่งมีโดยเฉลี่ยประมาณ 45% ส่วนของหัว
กระดูกมีประมาณ 25% หนังมีประมาณ 5% แล้วก็ก้อน
ไขมัน อวัยวะภายในอีกประมาณ 25% ครับ ตอนนี้เรา
ทำแล้วในเรื่องของก้อนไขมันที่อยู่ในช่องท้อง แล้วก็
ส่วนหนึ่งก็แทรกอยู่ในกล้ามเนื้อ ในเรื่องของกระดูกเรา
ก็ทำแล้ว เรื่องผสมอาหารไปเป็นอาหารสัตว์ อันนี้เรา
ก็ทำเป็นกลุ่มน้ำมัน กลุ่มลิปบาล์มร่วมกับอาจารย์คณะ
แพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ แล้วกลุม่ ของผลิตภัณฑ์ไส้กรอก
ปลาฟินเล แล้วก็ไส้อั่ว โดยร่วมกับอาจารย์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์อาหาร คณะสัตวบาล แล้วก็อาจารย์ที่ภาค
วิชาอุตสาหกรรมการเกษตรนะครับ งานส่วนหนึง่ เราก็ได้

ทดสอบฤทธิ์ชีวภาพ ในส่วนของโภชนาการ ก็มีโปรตีน
ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ไฟเบอร์แล้ว ในส่วนของไส้กรอกเรา
ก็ทดสอบในเรื่องของกรดไขมันที่เราโฟกัสหลักๆ ว่ามี
ฤทธิช์ วี ภาพ สิง่ หนึง่ ทีพ่ บก็คอื กรดไขมันทีไ่ ม่อมิ่ ตัว ในส่วน
ของโอเมก้า 3 พบประมาณ 300 มก.ต่อเนื้อปลา 100
กรัม พบโอเมก้า 6 ประมาณ 400 มก. โอเมก้า 9 ประมาณ
9,000 มก. เราก็ประหลาดใจพอสมควร ในส่วนของโอเมก้า
9 ที่เราพบ ค่อนข้างเยอะ 9,000 มก.ต่อเนื้อปลา 100
กรั ม ส่ ว นของน้ ำ มั น ฤทธิ์ ชี ว ภาพที่ เราพบก็ คื อ ที่ ต้ า น
อนุมูลอิสระ แล้วก็ฤทธิ์ต้านเรื่องของการลดการช้ำหรือ
ไตรกลีเซอร์ไรด์ แล้วก็ในเรื่องของกระตุ้นให้อินซูลินทำ
งานได้ดขี นึ้ นะครับ ในการช่วยลดภาวะ การเกิดเบาหวาน
เราทดลองในหนูยังไม่ได้ทดลองในคนครับ ซึ่งขั้นตอน
ต่อไป ถ้าได้ทุนต่อเราก็กำลังมองต่อว่าเรานำเข้ากรด
ไขมันจากปลาทะเลปีละหลายพันล้านนะครับ ถ้าตรงนี้
วงจรมันไปได้ผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มมูลค่า
แล้วก็สุขภาพให้กับผู้บริโภคปลาน้ำจืดที่สะอาด แล้วก็
ปลอดภัยครับ
ในส่วนของเรื่องโรคผมเรียนตรงๆ ว่าตั้งแต่ทำมา
4-5 ปี ยังไม่เจอเลยนะครับ ไม่เจอสักอย่าง ส่วนใหญ่จะ
ตายเพราะการขนส่ง อากาศเปลีย่ นแปลงเป็นหลัก เพราะ
ฉะนั้น แต่ถ้าเลี้ยงเยอะขึ้นเหมือนวงการกุ้งแล้วก็ไม่พอดี
นะครับ แน่นอนครับน้ำเสียเมือ่ ไหร่ การจัดการไม่ดเี มือ่ ไหร่
มันก็มโี อกาสทีต่ อ้ งเกิดโรคแน่นอน เท่าทีผ่ มสังเกต ถ้าบ่อ

ลึ ก เนี่ ย ความเปลี่ ย นแปลงของอุ ณ หภู มิ น้ ำ มั น ไม่ ม าก
เพราะฉะนัน้ การทีเ่ จริญเติบโตของปลา การทีภ่ าวะความ
เครียดยังน้อยกว่าบ่อตืน้ หรือบ่อทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงของ
สภาพน้ำนีเ่ ร็วกว่าครับ ก็มองประเด็นนีน้ ะครับ ในส่วนของ
พันธุแ์ ท้ทดี่ ๆี ก็ตอ้ งดำรงเอาไว้นะ ไม่ใช่จะทำแต่ลกู ผสมนะ
พอลูกผสมเกิดอินบีชขึ้นมา ก็ไม่รู้จะกลับไปพัฒนาสาย
พันธุ์ใหม่ให้ดีไม่ได้ พันธุ์ลูกผสมที่ดีต้องดำรงไว้นะครับ
สำหรับปลาเทโพ ปลาบึก ปลาสวายหรือแม้แต่ปลาเผาะ
ปลาเนื้อขาว กลุ่มปลายางก็ต้องเก็บไว้ เพราะเป็นหน้าที่
หลักของหน่วยงานรัฐอยู่แล้วต้องเก็บไว้ แต่หน่วยงาน
เอกชนเนีย่ ทำยังไงให้เขาอยูไ่ ด้ ในแง่ของอาชีพในแง่ของ
อาหาร เขารับได้และพิสูจน์ได้ว่าเขาจำหน่ายได้และเขา
อยู่ได้ด้วยและมีส่วนต่างทีเขาดำรงได้
ผู้ดำเนินรายการ :
ท่านใดมีคำถามจะสอบถามเพิม่ เติมไหมครับ เกีย่ ว
กับเรื่องของปลาเนื้อขาวครับ
ดร.พุทธ ส่งแสงจินดา :
ขอบคุณครับ ก็เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง
นะครั บ ก็ แ ต่ เริ่ ม ต้ น จนกระทั่ ง มาถึ ง ในเรื่ อ งของการ
บริหารจัดการ การตลาด แล้วก็การวางแผนในอนาคตที่
ดีนะครับ ทีนี้ผมอยากจะแชร์ความเห็น 2 เรื่องครับ เรื่อง
แรกก็คือว่าในลักษณะนี้มันจะเข้าข่ายเป็นในเรื่องของ
GMO หรือเปล่าครับ ทีนใี้ นความเห็นของผม ก็ผมก็เห็นด้วย
ว่าในเรื่องของสายพันธุ์ผสมตัวนี้ น่าจะไม่เข้าข่ายกับ
GMO เพราะว่าในกระบวนการทำ GMO นั้นส่วนใหญ่ก็
จะคำนึงถึงการที่จะไปเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมในร่างกาย
ของเขาโดยใช้ ในความเห็นผมเนี่ยน่าจะต้องใช้แบคทีเรีย
เป็นตัวหลัก แต่ของเราเราใช้การคัดพันธุ์ การดูโอกาส
ธรรมชาติ ที่มันสามารถผสมกันได้เอง เราไม่ได้ไปโน้ม
ตรงนั้ น เพราะนั้ น ก็ มี ค วามเห็ น ว่ า ตั ว นี้ ก็ น่ า จะมี ก าร
เตรียมการในการที่จะทำผลิตภัณฑ์อินทรีย์ขึ้นมารองรับ
เพราะว่าเป็นตลาดที่มีความต้องการ แล้วก็สร้างมูลค่า
เพิ่มได้ แล้วก็ในส่วนที่สองที่อาจารย์พูดถึงในเรื่องของ
การบริหารจัดการในอนาคตว่า ณ ปัจจุบันนะครับยังไม่
มีทางด้านปัญหาเรื่องโรคเข้ามานะครับ แล้วก็ในอนาคต
ก็ผมเชือ่ ว่ามันก็คล้ายๆ กัน ถ้าสมมติวา่ เราทำจนเกินสมดุล
องค์ความรู้จาก

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558

247

“การใช้ประโยชน์จากปลาทั้งตัวที่เราเลี้ยง ตั้งแต่เรื่องของเปอร์เซ็น
เนื้อ ซึ่งมีโดยเฉลี่ยประมาณ 45% ส่วนของหัว กระดูกมีประมาณ 25%
หนังมีประมาณ 5% แล้วก็ก้อนไขมัน อวัยวะภายในอีกประมาณ 25%
ครั บ ตอนนี้ เ ราทำแล้ ว ในเรื่ อ งของก้ อ นไขมั น ที่ อ ยู่ ใ นช่ อ งท้ อ ง แล้ ว ก็
ส่วนหนึง่ ก็แทรกอยูใ่ นกล้ามเนือ้ ในเรือ่ งของกระดูกเราก็ทำแล้ว เรือ่ งผสม
อาหารไปเป็นอาหารสัตว์ อันนี้เราก็ทำเป็นกลุ่มน้ำมัน กลุ่มลิปบาล์มร่วม
กับอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ แล้วกลุ่มของผลิตภัณฑ์
ไส้กรอก ปลาฟินเล แล้วก็ไส้อว่ั โดยร่วมกับอาจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์
อาหาร คณะสัตวบาล แล้วก็อาจารย์ที่ภาควิชาอุตสาหกรรมการเกษตร
นะครับ งานส่วนหนึ่งเราก็ได้ทดสอบฤทธิ์ชีวภาพ ในส่วนของโภชนาการ
ก็มีโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ไฟเบอร์ แล้วในส่วนของไส้กรอกเราก็
ทดสอบในเรื่องของกรดไขมันที่เราโฟกัสหลักๆ ว่ามีฤทธิ์ชีวภาพ”
จนกระทั่งระบบนิเวศที่รองรับของเขาเสียไปก็จะทำให้
ปัญหาด้านโรคตามมาแน่ ซึ่งตรงนี้จะเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว
แต่เนื่องจากเหตุการณ์ที่เราพูดถึงเนี่ยยังไม่เกิดขึ้น แล้วก็
ยังมีทีมงานที่เข้มแข็ง ด้วยแล้วก็วิธีการเราก็มีมามากพอ
สมควรแล้ว ผมเห็นว่าทางทีมงานควรจะต้องมีการวาง
แผนในอนาคตในลักษณะของการพัฒนาคัดสายพันธุ์ลูก
ผสมที่มีความ สามารถในการต้านทานโรค ซึ่งในประเด็น
ของความสามารถในการต้านทานโรคก็เป็นพื้นที่ในการ
วิจัยที่ยังมีโอกาสแล้วก็มีศักยภาพมากในการผลิตข้อมูล
ทางวิชาการขึ้นมาครับ

ขาวน้ำจืดให้มากขึ้น คือตอนนี้ปลาทับทิม ปลานิลนี่โอเค
นะครับ ตลาดมีมาก แต่ว่าตัวดอลลี่ที่เป็นปลาสวายเนี่ย
ต้องฝากอาจารย์เกรียงศักดิ์ แล้วก็ในทีมวิสาหกิจชุมชน
แล้วก็ระดับอุตสาหกรรมนะว่าจะทำยังไง ผมเชือ่ ว่าภาคใต้
ก็ยังเป็นชัยภูมิที่น่าจะเหมาะในการปลุกกระแสปลา
น้ำจืดขึ้นมานะครับ อาจจะทดแทนในกุ้งน้ำจืด ตอนนี้
หลายๆ แห่ง เริ่มเอาปลานิลมาเลี้ยงในบ่อกุ้ง เพราะงั้น
ถ้าเป็นปลาตัวนี้ขึ้นมาสักตัวก็อาจจะเป็นนิมิตรหมายที่ดี
นะครับ แต่ว่าจะทำอย่างไรให้คนชอบที่จะบริโภคครับ
ขอบคุณครับ

อาจารย์ธีรวุทธิ์ :
ก็จริงๆ แล้วก็เป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจมากนะครับ อย่าง
ทีอ่ าจารย์เกรียงศักดิเ์ คยคุยกันด้วยว่าตัวปลาหนังตรงนีม้ ี
ผู้สนใจค่อนข้างเยอะ ตอนนี้ปัญหาก็คือว่าภาคใต้ของเรา
จากที่ดูในการตลาดแล้วก็คือปลาดอลลี่ที่ขายอยู่ในท้อง
ตลาด ยังได้รบั ความนิยมค่อนข้างน้อยครับ ผมเคยไปดูใน
ห้าง พวกในกลุม่ ของอาหารแช่แข็ง รูส้ กึ คนจะไม่คอ่ ยสนใจ
เท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาดีแคลร์มาว่าเป็นแพงกาเชียสไฮป้อกทอมัส ซึ่งพอบอกว่าเป็นปลาสวายคนใต้
จะรูส้ กึ ไม่คอ่ ยนิยม เพราะว่าเรามีปลาทะเลให้เลือกเยอะ
แล้ว ปลาทะเลนี่คือปลาเนื้อขาวทั้งหมดนะครับ ทีนี้จะ
ทำยังไงให้ผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนทัศนคติมาสนใจปลาเนื้อ

รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ :
ผมขออนุญาตเพิ่มเติมครับขอบคุณมากครับ อัน
หนึ่งที่เราทำลูกผสมเนี่ยเราต้องการดีแคลร์ว่ามันไม่ใช่
ปลาบึก มันจะได้ส่งออกได้แล้วเราพิสูจน์ในเรื่อง Morphology หรือสัณฐานวิทยา แล้วเรื่อง DNA Marker
คือมันแยกออกมาค่อนข้างชัดนะครับ เพราะกระบวนการ
ส่งออกปลาบึกมันลำบากมาก เพราะเป็นปลาที่ติดอยู่ใน
บัญชีสัตว์สงวน สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ นั่นคือเหตุผลอันหนึ่งที่
เราต้องสร้างแบรนด์ขนึ้ มาใหม่ เป็นบึกสยามแม่โจ้ นัน้ คือ
เหตุผลหนึ่ง อันที่สองคือ เนื่องจากเรื่องของกลิ่นโคลน
เราลดปริมาณไขมัน ปกติเรือ่ งของกลิน่ โคลนมันจะสะสม
อยู่ตรงไขมันเยอะแล้วกลิ่นแรงด้วยครับ แต่ท่านจะเจอ
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แม้แต่ปลาสวายจากแม่น้ำมา มันก็มีกลิ่นบอกว่าขาว
แล้วนะ บางทีบอกว่าขาวไม่รู้ว่าขาวจริงหรือเปล่านะ
แล้วก็ยังมีกลิ่น ท่านลองดมดู เพราะประเด็นเรื่องนี้คนใต้
จะรับไม่ได้เลย เรือ่ งกลิน่ โคลน แล้วก็เราพยายามส่งเสริม
ให้เลีย้ งในกระชังไม่พยายามให้อยูใ่ นพืน้ บ่อ ซึง่ กลิน่ โคลน
จะสูงกว่า แล้วอันที่สามก็คือพยายามสร้างมาร์จินให้ผู้
เลี้ยงนะครับ ท่านเข้าใจใช่ไหมว่าเดิมปลานิลมันไม่บูม
มาร์จินมันน้อยมากผู้เลี้ยง กิโลละ 30-40 บาท พอมัน
ขยับขึน้ ไป 70-80 บาทแล้วมันมีแรงจูงใจครับ นัน่ ก็อนั หนึง่
แล้วก็ส่วนหนึ่งก็สร้างข้อมูลทางวิชาการเสริมเข้าไปใน
เรื่องของฤทธิ์ชีวภาพ แล้วเรื่องของของแบรนด์เข้าไป
มันก็จะไปได้ แต่ทีนี้ อาจารย์นิวุฒิให้ข้อมูลดีมากว่าต้องไ
ม่เกินความพอดีหรือสมดุลนะครับ เพราะศักยภาพกำลัง
ผลิตของแหล่งน้ำแต่ละที่มันจะมีอยู่ ถ้าเราทำเกินเมื่อ
ไหร่โอกาสเกิดโรคมีสูงแน่นอนขาดสมดุลครับ อันนี้ผม
เข้าใจ แต่ผมจะทำได้แค่ไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ
เพราะว่ามันมีข้อจำกัดพอสมควรเหมือนกัน

เป็นการเสียเวลานะครับ เชิญท่านวิทยากรท่านต่อไปเลย
นะครับ ท่านดร.พุทธ ส่องแสงจินดา นะครับ ท่านจะมา
นำเสนอในหัวข้อเรื่องแนวทางในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ในประเทศไทย ปัญหาและการแก้ปญ
ั หานะครับ ปัจจุบนั
ท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านจบ
การศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Biological Science
จาก Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น ครับ ท่าน
เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการระบบนิเวศน์ครับ การ
เพาะเลีย้ งสัตว์นำ้ ชายฝัง่ การบำบัดน้ำเพือ่ การเพาะเลีย้ ง
สัตว์น้ำชายฝั่ง การทำมาตรฐานฟาร์มและท่านก็เป็น
บุคคลที่มีความสำคัญมากในเรื่องของโรค EMS ที่ส่งผล
กระทบต่อการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของเราเป็นอย่างสูง
ครับ กราบเรียนเชิญครับ

ดร.พุทธ ส่องแสงจินดา :
ขอบคุณครับสำหรับการเชิญให้ผมเข้ามาพูดใน
งานมหกรรมงานวิจัยภูมิภาคครั้งนี้ครับ ตอนแรกที่ได้รับ
ผู้ดำเนินรายการ :
ติดต่อก็มานั่งคิดว่าถ้าสมมติว่าเราพูดถึงในเรื่องของกุ้ง
ขอบพระคุณนะครับ รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน เราก็จะมีปัญหาได้ตลอดครับ ในแต่ละปัญหาก็จะมีวิธีใน
จากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ การแก้ไขปัญหาต่างกันครับ ก็พยายามสโคปแนวคิดของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไว้เป็นอย่างสูงนะครับผม เพื่อไม่ให้ การที่จะมาพูดให้เกิดความชัดเจนแล้วก็คิดว่าน่าจะมี
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ประโยชน์ ก็เลยเลือกเอาปัญหาปัจจุบันแล้วกัน ซึ่งจริงๆ
แล้วปัญหาปัจจุบันก็จริงๆ เกิดจากปัญหาที่เรื้อรังจาก
อดีตหลายๆ ปัญหาที่เราอาจจะแก้ไขมาไม่ได้หรือว่ายัง
ขาดองค์ความรู้นะครับ บางทีก็อาจจะขาดการกำหนด
ทิศทางชัดเจนว่าเราจะดำเนินการอะไร ยังไงนะครับ
เพราะฉะนั้นก็เลยเลือกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ
EMS โรคระบาดในกุ้งหรือโรคกุ้งตายด่วน ในแนวคิดที่
ผมจะพยายามพูดให้เราฟังก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่
ให้ เ ห็ น ภาพรวมของอุ ต สาหกรรมกุ้ ง ของเรานะครั บ
แล้วก็ให้เห็นว่าตัว EMS (Early Morlarity Syndrome)
มันเกิดขึน้ อย่างไร ในประเด็นเชิงวิชาการนะครับ แล้วก็ใน
ส่วนของแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึง่ อยูบ่ นฐานวิชาการ
ว่า เกษตรกรเอาแนวคิดอะไรไปแก้ไขปัญหาบ้าง แล้วก็
รวมถึงในเรื่องของภาพรวมของการที่จะฟื้นฟูกำลังผลิต
กลับคืนมาครับ 				
ผมจะเริ่มภาพรวมของอุตสาหกรรมกุ้งก่อน EMS
ระบาด ทั่วประเทศในปี 2555 ก็ 3 ปีที่แล้วครับ ซึ่งอุตสาหกรรมกุ้งของเราเริ่มเติบโตแล้วก็เป็นอุตสาหกรรม
หลักของประเทศทางด้านการประมงนะ มาตัง้ แต่ปี 2528
ก่อนปี 2555 เราขยายจนถึงศักยภาพการผลิตแล้ว ตอน
นั้นผมก็เข้ามาทำงานในสถาบันกุ้งใหม่ๆ เขาก็ถามผมว่า
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แล้วกำลังผลิตของเรา เราจะไปได้ไกลขนาดไหน เราเคยได้
6 แสนตัน จะไปได้ 7 แสนตันหรือเปล่า ซึ่งผมก็มองว่า
ในกรอบของการวิจยั และพัฒนา ถ้าเรามีองค์ความรู้ เรามี
วิธกี าร บริหารจัดการทีด่ ี ศักยภาพสามารถเพิม่ ขึน้ ได้ครับ
แต่อย่างไรก็ตามก็เราก็ไม่สามารถไปถึงจุดนัน้ ได้ เพราะว่า
ตัวปัญหามันเกิดขึ้นเสียก่อนครับ อุตสาหกรรมของเราที่
ระดับ 6 แสนตัน ก็จะมีมูค่ามากกว่า 100,000 ล้านบาท
อยากจะเรียนให้พวกเราที่เข้ามานั่งฟังได้เข้าใจว่า ตอนนี้
ภาพรวมอุตสาหกรรมประมงที่มีผลผลิตแล้วก็เพียงเซ็ค
เตอร์เดียว ที่ดำเนินการแล้วและมีมูลค่าเยอะๆ ตอนเนี้ย
ทางทะเลมีอยู่ 2 ตัว ตัวหนึ่งก็คือกุ้ง ซึ่งถ้าเราทำได้เต็มที่
นะครับ เราจะได้มากกว่า 100,000 ล้านบาทในการส่งออก
อยู่แล้วนะครับ อีกตัวหนึ่งก็คือทูน่าครับ ทูน่าก็มีมูลค่า
ประมาณ 100,000 ล้านบาทเหมือนกันครับ ทูน่าก็น่า
สนใจเพียงแต่ว่าผมไม่ได้มีความเชี่ยวชาญนะครับ
ในส่วนของกุ้งมีความเกี่ยวข้องกับคนมากกว่า 1
ล้านคนนะครับ แล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามอุตสาหกรรมกุ้งใน
ประเทศไทยเฟือ่ งฟูนะครับ เศรษฐกิจของเราก็จะกระเตือ้ ง
มีประโยชน์ต่อภูมิภาคครับ เป็นกรณีที่ชัดเจนว่าทำให้
ภาคใต้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในแวดวงอุตสาหกรรม
ของกุ้งโลกเนี่ยประเทศไทยเป็นผู้นำการผลิตมาตั้งแต่ปี

2533 แล้ ว นะครั บ การผลิ ต กุ้ ง จะได้ ป ระโยชน์ กั บ
ประเทศไทยมาก เพราะว่าเราใช้โลคอลคอนเทนท์เป็น
หลัก นั่นหมายถึงว่า 70-80% ของมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจาก
การเพิม่ ผลผลิตก็จะหมุนเวียนอยูใ่ นระบบเศรษฐกิจเมือง
ไทยครับ แล้วก็ถอื ว่าเป็นตัวหนึง่ ทีส่ ร้างความมัน่ คงให้กบั
อุตสาหกรรมกุ้งแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศครับ ตรงนี้
ผมอยากจะให้เราเห็นถึงภาพรวมของปัญหาที่เกิดขึ้น
เส้นสีแดงเป็นเส้นกำลังผลิตที่เราเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันแรกที่
เราเริ่มเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนาแล้วก็ตั้งหลักได้ครับ ตรงนี้ถือ
ว่าเป็นจุดเปลีย่ นนะครับ จุดเปลีย่ นตรงนีส้ ำคัญมาก ก็คอื
จุดที่เราสามารถมีเทคโนโลยีที่ลงตัวในการผลิตลูกกุ้ง
ตรงนี้เมื่อเราผลิตลูกกุ้งได้ เราจะเอากุ้งไปเลี้ยงที่ไหน เรา
ก็ไม่ต้องพึ่งพาธรรมชาติอีกต่อไป ก็ทำให้เราสามารถเพิ่ม
ผลผลิตได้ แล้วก็ผลผลิตเราก็จะเพิ่มมากขึ้น สังเกตดูนะ
ครับพอเราเริ่มเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนานะครับ ภายในปีแรก
ผลผลิตของเราก็เพิ่มมากกว่าที่ผ่านมาถึงกว่าเท่าตัวแล้ว
ผลผลิ ต เราก็ เ ดิ น ไปเรื่ อ ยๆ ซึ่ ง ตรงนี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า
ศั ก ยภาพของประเทศไทยเรามี ก ารรองรั บ มี ค วาม
สามารถในการรองรับ แต่อย่างไรก็ตาม ในการเพิม่ ผลผลิต
ปัญหามันก็เกิดขึน้ นะครับ เช่นปัญหาในเรือ่ งของราคากุง้
ตกต่ำ ก็เลีย้ งได้เยอะ ขายออกไม่ได้ ราคากุง้ ก็ตกต่ำ แล้วก็
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมบ้าง เกิดโรคระบาดบ้าง แล้วก็มกี าร
ใช้ยาปฏิชีวนะบ้าง มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการเลี้ยง
อะไรต่างๆ ตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เห็นว่าอุตสาหกรรมกุ้ง
ของเราเนี่ยที่ผ่านมาจนถึงจุดที่มาถึงใกล้ๆ 600,000 ตัน
ตรงนี้ได้เนี่ยนะครับ เป็นเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมได้มี
การปรับตัวครับ ในขณะเดียวกันในเรื่องของการค้าขาย
มูลค่าก็จะเพิ่มมากขึ้น ปริมาณก็เพิ่มมากขึ้นพร้อมๆ กับ
ตัวปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตัด GSP
จากสหภาพยุโรป EU นะครับ การที่เขาใช้มาตรการการ
กีดกันในเรื่องของภาษีในการที่จะจำกัดเพื่อลดปริมาณ
การส่งออกของเราไปยังประเทศของเขานะครับ แล้วก็ใน
เรื่องของวิกฤตการณ์ของทางด้านเศรษฐกิจ ภาวะหนี้ใน
ยุโรป ตลอดจนสึนามิก็กระทบต่อกระบวนการส่งออก
แต่เนื่องจากว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศผู้ผลิตกุ้งราย
ใหญ่ที่สุดที่ส่งออก เพราะฉะนั้นเรามีตลาดมากมายครับ
แล้วพอเริ่มมาถึงช่วงที่เราเจอปัญหาเรื่องของโรค EMS
จริงๆ ก่อนเป็น EMS เนี่ยผลผลิตของเรามีการถดถอยมา

สักระยะหนึ่งแล้ว แต่ว่าเราเองอาจจะ เนื่องจากว่าไม่มี
กระบวนการที่จะเอางานวิจัยเข้าไป เข้าไปตรวจสอบว่า
มันเกิดขึ้น เราก็คิดว่าน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยว
ข้องกับฤดูกาล เราไม่คิดว่าเราจะเจอปัญหาใหญ่นะครับ
เราก็จะเห็นว่าในเรื่องของปริมาณและมูลค่าการส่งออก
สมัยก่อนเนีย่ เราส่งออกมาก เราได้มลู ค่าน้อย ปัจจุบนั เรา
ส่งออกน้อยลง มูลค่าที่เราได้เกือบ เส้นสีแดงกับสีฟ้าเนี่ย
ก็จะเข้ามาใกล้กันนั่น หมายถึงว่าปริมาณลดลงแต่มูลค่า
ก็จะเพิ่มมากขึ้น เพราะนั้นในปัจจุบันเนี้ยถึงแม้ว่าเราจะ
ส่งออกลดน้อยลงกว่า 60% แต่รายได้ของเราลดลงเพียง
40% นั่นหมายถึงว่าเราส่งออกลดลง 60 แต่เรายังได้
กำไรจากมูลค่าที่มันเพิ่มสูงขึ้น 20% แต่ว่าสถานการณ์
เหล่านี้ในปีนี้กำลังเปลี่ยนแปลงไปมากครับ เนื่องจากว่า
มันมีรายละเอียดมากผมก็คงจะไม่กล่าวในที่นี้นะครับ
หลังจากที่เราเป็นโรคตายด่วนหรือ Ems เราก็จะเห็นว่า
เส้นกราฟการผลิตกุ้งของประเทศไทยในรายปีของเราก็
จะค่อยๆ ถอยลงตามลำดับครับ ในตรงนี้มีการพลอต
แสดงให้เห็นในรายเดือนเราก็จะเห็นว่าที่ในช่วงปลายปี
ปี 2556 เราผลิตได้ 256,000 ตันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็
จะเป็นในเรื่องของผลผลิตของปี 2557 ถ้าสมมติว่าเราดู
เส้นกราฟของปี 2557 เราจะเห็นว่า ปี 2557 เราเริม่ ต้นจาก
ต้นปีไม่ค่อยดี แต่เราก็พยายามที่จะปรับปรุงเทคนิคการ
เลี้ยง จนกระทั่งพบว่าเทคนิคการเลี้ยงเริ่มมีความชัดเจน
มากขึ้น คนที่เลี้ยงก็จะมีมากขึ้น แล้วก็ตรงนี้ผลผลิตก็จะ
ลดลงตามฤดูกาล แล้วเราก็กำลังจะดูว่าในปี 2558 เส้น
กราฟมันจะขึน้ ไปในแนวนีไ้ ด้หรือไม่ครับ ถ้าเส้นกราฟขึน้
ไปในแนวนีไ้ ด้กแ็ สดงว่ารูปแบบของการผลิตของเราเริม่ ที่
จะแก้ปญ
ั หาถูกทางแล้วครับ ปัจจุบนั ก็จะเป็นในเรือ่ งของ
ความมั่นใจของเกษตรกรมากกว่าว่า ถ้าเขาลงทุนไปเขา
จะได้กำไรกลับคืนมา หรือว่าเขาจะขาดทุนนะครับ ซึ่งก็
จะส่งผลกระทบถึงการควบคุมระบบการผลิตแล้วก็การ
ฟื้นฟูกำลังการผลิตครับ ตรงนี้ให้เห็นภาพรวม 3 ปีของ
มูลค่าและปริมาณผลผลิต ปี 2555 เราผลิตได้ 473,000
ตัน โดยประมาณ มูลค่าเราได้ 94,000 พันล้านครับ
นี่ผมพูดให้ฟังแล้วเรา 256,000 ตันนะครับเราได้มูลค่า
63,000 พันล้านนะครับ แล้วตอนนีผ้ ลผลิตเราก็ลดไปอีกสัก
14-15% ครับเหลือ 217,000 ตัน มูลค่าการส่งออกของ
เราก็ยังเป็น 58,000 ล้าน ก็ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมานะ
องค์ความรู้จาก
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ซึ่ ง ตรงนี้ เ นี่ ย มั น เป็ น รู ป แบบของการปรั บ ตั ว ของอุ ต สาหกรรมที่เขาก็ผลผลิตน้อยก็ไปเพิ่มพวกมูลค่าเพิ่มให้
มากขึ้ น เพื่ อ ที่จะรักษามูลค่าของการส่งออกนะครับ
เพราะนัน้ ในวันนีผ้ มอยากจะให้เราได้เข้าใจ 3 ประเด็นว่า
ในเรื่องอุตสาหกรรมกุ้งแล้วก็ในบทบาทของกรมประมง
ซึง่ เราเป็นหน่วยงานภาครัฐ ทีเ่ ข้ามาช่วยขับเคลือ่ นในการ
แก้ไขปัญหา EMS
EMS คืออะไร แล้วมันจะอยู่กับเราอีกนานไหม
ครับ แล้วก็เราสามารถก้าวข้ามปัญหานีไ้ ด้หรือเปล่า แล้ว
ก็ถา้ เราก้าวข้ามได้เรามีแผนอย่างไรในการทีจ่ ะบริหารจัด
การเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กลับมาสู่ระดับเดิมนะครับ กุ้งก็
สามารถตายทุกวันนะครับ ถ้าสมมติว่าเราไม่เป็น EMS ก็
จะสามารถที่จะเลี้ยงพอผ่านไปได้นะครับ
แล้วตอนนี้ก็จะเป็นภาระหนักในเรื่องของการที่
จะต้องใช้องค์ความรูจ้ ากการวิจยั เข้าไปปฏิบตั งิ านในภาค
สนาม เพื่อที่จะช่วยพิสูจน์ทราบแล้วก็แก้ไขปัญหานะ
ครับ EMS หรือ Early Mortality Syndrome คือ
การตายก่อนวัยอันควร ซึง่ เขาเรียกว่าตายด่วน ส่วนใหญ่ก็
จะเกิดขึน้ ช่วง 30 วันแรกครับ ในทางวิชาการได้วเิ คราะห์
วิจัยและพบว่าอาการที่เป็นอาการ EMS คือตายเนื่อง
จากตับวายเฉียบพลัน Acute Hepatopancreatic
Necrosis เนีย่ เกิดมาจากตัว Vibrio parahaemolyticus
แล้วก็มกี ารศึกษาแล้วก็ใช้เวลาร่วมปีเศษๆ นะครับ ศึกษา
จากหลายทีน่ ะครับ ก็มจี ากประเทศไทยก็มี ดร.ทิม (ศ.ดร.
ทิมโมที เฟลเกล หัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ
เทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล) แล้วก็มีจากประเทศญี่ปุ่น มี ดร.ฮิโรโน่ จากสหรัฐ
อเมริการก็มี ดร.ไลเนอร์นะครับ แล้วก็อื่นๆ อีกมากมาย

ทีร่ ว่ มกันศึกษา จนกระทัง่ เราพบว่าใน Vibrio parahaemolyticus ซึ่งเป็นคอมมอนสปีชีย์ในน้ำทะเล ตัวที่
สามารถก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายในลั ก ษณะของโรค EMS
เขาจะมีพลาสมิดทีส่ ร้างสารพิษ ซึง่ อ.ทิมก็ได้เสนอโมเดล
ในการทำลายของตัวเชื้อโรคตรงนี้ว่ามันทำลายกุ้งได้
อย่างไร ถ้าสมมติว่ามันมีเชื้อโรคอยู่ ตรวจไม่เจออะไร ก็
เชือ้ โรคตัวนีก้ จ็ ะปลอดภัยนะครับ แล้วก็สว่ นทีส่ องก็คอื ว่า
ถ้าสมมติว่าเราตรวจเจอพลาสมิดที่มัน positive เราก็
พบว่ามันเหมือนกับมีปนื อยู่ แต่ยงั ไม่บรรจุลกู แต่เมือ่ ไหร่
ก็ตามที่เราตรวจว่าพบว่าพลาสมิดของเขามีส่วนร่วมใน
การผลิตท็อกซิน ท็อกซินนีก้ เ็ หมือนกับลูกกระสุน ก็หมาย
ถึ ง ว่ า ถ้ า ปื น มี ลู ก กระสุ น ก็ ส ามารถที่ จ ะทำอั น ตรายได้
เพราะฉะนั้นในแนวคิดของเราก็ตรงนี้ก็นำมาประยุกต์ใช้
ว่า ถ้าสมมติว่าเราตรวจแล้วเราพบว่ามีเชื้อตัวนี้อยู่แต่ยัง
ไม่เจอพลาสมิดก็โอเค ระบบของเราก็ยังปลอดภัย ถ้า
สมมติว่าเราพบท็อกซิน เราพบพลาสมิดที่ยังไม่ได้อยู่ใน
สภาพที่ว่ามีท็อกซินยีน ตรงนี้ก็จะเป็นระบบที่เตือนแล้ว
ว่าคุณต้องมีการบริหารจัดการนะ ถ้าสมมติว่ามีตัวนี้ก็
อาจจะตัดสินใจในเรื่องของการที่จะจับหรือหรือของการ
ที่จะดูแลแก้ไขปัญหาก็ว่ากันไปนะครับ 		
โรคนี้เมื่อเกิดขึ้นก็จะทำให้กุ้งอ่อนแอ เนื่องจาก
เชื้อโรคเข้าไปทำลายตับ ตับจะเป็นอวัยวะหลักในการที่
จะทำให้กุ้งสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับ แล้วเรา
พบว่าเริ่มต้นของการติดเชื้อกุ้งจะอ่อนแอ แล้วก็จะตาย
เมื่ อ ตั ว แบคที เรี ย ในตั ว กุ้ ง เพิ่ ม สู ง มากขึ้ น โดยเฉพาะ
สภาวะที่เขาเกิดการกระตุ้นจากสภาพแวดล้อมที่เครียด
ซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าความเครียดจากสภาพแวดล้อม
อาจจะเข้าไปกดดันในเรื่องของความสามารถในการต้าน

“EMS คืออะไร แล้วมันจะอยูก
่ บ
ั เราอีกนานไหมครับ แล้วก็เราสามารถ
ก้าวข้ามปัญหานี้ได้หรือเปล่า แล้วก็ถ้าเราก้าวข้ามได้ เรามีแผนอย่างไรใน
การที่จะบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กลับมาสู่ระดับเดิม EMS หรือ
Early Mortality Syndrome คือ การตายก่อนวัยอันควร ซึ่งเขาเรียกว่า
ตายด่วน ส่วนใหญ่กจ็ ะเกิดขึน้ ช่วง 30 วันแรกครับ ในทางวิชาการได้วเิ คราะห์
วิจยั และพบว่าอาการทีเ่ ป็นอาการ EMS คือ ตายเนือ่ งจากตับวายเฉียบพลัน
Acute Hepatopancreatic Necrosis เนีย่ เกิดมาจากตัว Vibrio parahaemolyticus”
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ทานเชื้อนะครับ แล้วก็จะทำให้ตัวเชื้อแบคทีเรียในตัว
ขยายมากขึ้น แล้วก็ผลิตท็อกซินได้มากขึ้น ก็จะทำให้ตับ
ยิ่งอ่อนแอเร็วและเมื่อตับวายนะครับ ทำงานไม่ได้ระบบ
การค้ำจุ้นชีวิตก็ล้มเหลว กุ้งก็จะตายครับ สมัยที่เราเริ่ม
ต้นทำใหม่ๆ เราพบว่าตัวเชื้อเนี่ยมันอยู่ในลูกกุ้งนะครับ
ต่อมาเราก็พบว่าตัวเชื้อมันแพร่กระจายเข้าไปอยู่ในน้ำ
แล้วก็ในบ่อเลี้ยงกุ้งมากขึ้น เพราะฉะนั้น ณ ปัจจุบัน
เกษตรกรจำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา
ในบ่อเลี้ยงได้มากขึ้น คราวนี้ถามว่าแนวทางในการก้าว
ข้าม EMS มีอยู่จริงหรือไม่ ตรงนี้ผมพยายามเชื่อมตัว
Roadmap เชื่อม Mymap ของความเชื่อมโยงระหว่าง
ปัจจัยต่างๆ ในการบริหารจัดการระบบนิเวศบ่อเลี้ยงกุ้ง
เราจะเห็นว่ามันก็คอ่ นข้างซับซ้อน เพราะนัน้ ไม่วา่ เกษตร
กรจะเลือกแก้ปญ
ั หาทีจ่ ดุ ใดจุดหนึง่ เราก็สามารถก้าวเข้า
ไปสู่ ก ารควบคุ ม ตั ว เชื้ อ โรคได้ ด้ ว ย แต่ ว่ า ถ้ า สมมติ ว่ า
เกษตรกรสนใจเพียงจุดเดียวจุดหนึ่งมันก็จะเกิดความ
เสี่ยง เพราะฉะนั้นในแนวทางของการแก้ไขปัญหา EMS
นั้น เกษตรกรจำเป็นจะต้องมีความยืดหยุ่นในเรื่องของ
การบริหารจัดการค่อนข้างสูง เพราะว่าตัวปัญหาอาจจะ
ย้ายจากฝั่งซ้ายมาอยู่ฝั่งขวาได้ อันนี้ก็คือฝั่งในเรื่องที่เป็น
ของลูกพันธุ์นะครับ อันนี้คือฝั่งที่อยู่ในส่วนของตัวบ่อ
เลี้ยงนะครับนะ เพราะฉะนั้นมันมีความเชื่อมโยงกับ

ปัจจัยต่างๆ นะ สิง่ แวดล้อม คุณภาพลูกกุง้ เชือ้ โรค ทัง้ ทาง
ตรงทางอ้อม เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจึงนำไปสู่กระบวน
การที่ว่า ถ้าหากว่าเกษตรกรคิดว่าวิธีการนี้เท่านั้นเป็นวิธี
การถูกที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหา EMS เขาอาจจะแก้ไข
ปัญหาได้หนึง่ บ่อ เขามีสบิ บ่อ อีกสามบ่อไม่สามารถแก้ไขได้
เพราะว่าตัวปัญหานี้มันก็ขยับตามกันไปนะครับ
ผมจะไม่ลงรายละเอียดในส่วนที่เป็นองค์ความรู้
ตรงนี้นะครับ เพราะว่าตรงนี้มันจะต้องใช้เวลาค่อนข้าง
มากครับ คราวนีผ้ มจะพยายามสรุปว่า จริงๆ ประเทศไทย
เรามีประสบการณ์การเลี้ยงกุ้งมานานแล้ว เรามีความ
เข้มแข็งในการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยจากภาครัฐ จาก
มหาวิ ท ยาลั ย แล้ ว ก็ ก ารวิ จั ย เชิ ง ประสบการณ์ ข อง
เกษตรกรเอง เพราะฉะนั้นเกษตรกรเราจะมีองค์ความรู้
สูงในการที่จะกำหนดแนวคิดในการแก้ไขปัญหาของตน
เอง แต่อย่างไรก็ตาม เกษตรกรเมื่อมีองค์ความรู้สูงทำให้
เกษตรกรจะมีความมัน่ ใจในตัวเองมาก แล้วก็เชือ่ ว่าวิธกี าร
ของตนเองเท่ า นั้ น จะเป็ น วิ ธี เ ดี ย วในการแก้ ไขปั ญ หา
ดังนั้นในตอนช่วงแรกๆ ที่เราเริ่มต้นแก้ไขปัญหา เราก็จะ
พบว่ามันจะมีโมเดลที่หลากหลายโมเดลต่างคนต่างไม่
เอาโมเดลของคนอื่นเข้ามาเชื่อมโยงกัน บูรณาการกัน
แล้วก็แก้ไขปัญหาตามข้อเท็จจริงของปัญหาที่เกิดขึ้น
เกษตรกรกลับเลือกเอาวิธกี ารใดวิธกี ารหนึง่ แล้วเอาไปใช้

“โรคนีเ้ มือ่ เกิดขึน้ ก็จะทำให้กงุ้ อ่อนแอ เนือ่ งจากเชือ้ โรคเข้าไปทำลายตับ
ตับจะเป็นอวัยวะหลักในการทีจ่ ะทำให้กงุ้ สามารถจะดำรงชีวต
ิ อยูไ่ ด้นะครับ
แล้วเราพบว่า เริ่มต้นของการติดเชื้อกุ้งจะอ่อนแอ แล้วก็จะตาย เมื่อตัว
แบคทีเรียในตัวกุ้งเพิ่มสูงมากขึ้น โดยเฉพาะสภาวะที่เขาเกิดการกระตุ้น
จากสภาพแวดล้อมทีเ่ ครียด ซึง่ เราจะสังเกตเห็นว่าความเครียดจากสภาพ
แวดล้อม อาจจะเข้าไปกดดันในเรื่องของความสามารถในการต้านทานเชื้อ
นะครับ แล้วก็จะทำให้ตัวเชื้อแบคทีเรียในตัวขยายมากขึ้น แล้วก็ผลิต
ท็อกซินได้มากขึ้น ก็จะทำให้ตับยิ่งอ่อนแอเร็ว และเมื่อตับวายนะครับ
ทำงานไม่ได้ ระบบการค้ำจุ้นชีวิตก็ล้มเหลว กุ้งก็จะตายครับ สมัยที่เราเริ่ม
ต้นทำใหม่ๆ เราพบว่าตัวเชื้อเนี่ยมันอยู่ในลูกกุ้งนะครับ ต่อมาเราก็พบว่า
ตัวเชื้อมันแพร่กระจายเข้าไปอยู่ในน้ำ แล้วก็ในบ่อเลี้ยงกุ้งมากขึ้น เพราะ
ฉะนั้น ณ ปัจจุบัน เกษตรกรจำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการแก้ไข
ปัญหาในบ่อเลี้ยงได้มากขึ้น”
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“จริงๆ ประเทศไทยเรามีประสบการณ์การเลี้ยงกุ้งมานานแล้ว
เรามีความเข้มแข็งในการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยจากภาครัฐ จาก
มหาวิทยาลัย แล้วก็การวิจัยเชิงประสบการณ์ของเกษตรกรเอง เพราะ
ฉะนั้นเกษตรกรเราจะมีองค์ความรู้สูงในการที่จะกำหนดแนวคิดในการ
แก้ไขปัญหาของตนเอง แต่อย่างไรก็ตาม เกษตรกรเมื่อมีองค์ความรู้สูง
ทำให้เกษตรกรจะมีความมัน
่ ใจในตัวเองมาก แล้วก็เชือ่ ว่าวิธกี ารของตนเอง
เท่านั้น จะเป็นวิธีเดียวในการแก้ไขปัญหา ดังนั้นในตอนช่วงแรกๆ ที่เรา
เริ่ ม ต้ น แก้ ไ ขปั ญ หา เราก็ จ ะพบว่ า มั น จะมี โ มเดลที่ ห ลากหลายโมเดล
ต่างคนต่างไม่เอาโมเดลของคนอืน
่ เข้ามาเชือ่ มโยงกัน บูรณาการกัน แล้วก็
แก้ไขปัญหาตามข้อเท็จจริงของปัญหาที่เกิดขึ้น เกษตรกรกลับเลือกเอา
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง แล้วเอาไปใช้ทั้งแพ็คเกจ ซึ่งอาจจะไปผิดสถานที่”
ทั้งแพ็คเกจ ซึ่งอาจจะไปผิดสถานที่ ดังนั้นกรมประมง
เราก็ได้มกี ารเชิญเกษตรกรจากทีต่ า่ งๆ เข้ามาพูดคุยกันว่า
จากฐานวิจัย จากฐานประสบการณ์ของแต่ละคน องค์
ความรูใ้ นการแก้ไขปัญหาอยูต่ รงไหนครับ อยูใ่ นเรือ่ งของ
สิ่งแวดล้อมก็จะต้องสัมพันธ์กับรูปแบบการจัดการเลี้ยง
รูปแบบการจัดการเลีย้ งรูปแบบไหนมีความเสีย่ ง อย่างเช่น
กรณี ที่ ว่ า คุ ณ จั ด การเลี้ ย งแล้ ว ระบบนิ เวศของคุ ณ ไม่
สมดุล ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในระบบนิเวศ
แพลงตอนมีการเพิม่ ปริมาณมากเกินไปหรือมีนอ้ ยเกินไป
แบคทีเรียมีมากเกินไปก็จะทำให้กุ้งตายเกลี้ยงนะครับ
แล้วก็รวมถึงความแปรปรวนของสิง่ แวดล้อม เพราะฉะนัน้
เกษตรกรก็จะเข้ามาทำความเข้าใจ แล้วก็ทำการศึกษาใน
เรื่องของสมดุลของแบคทีเรียและแพลงตอนมากขึ้นครับ
ในส่วนของที่เป็นตัวเชื้อโรคเนี่ยนะครับก็ใช้เทคโนโลยี
ของ PCR (Polymerase Chain Reaction) นะครับใน
การที่จะตรวจว่าเจอพลาสมิดไหม เจอยีนที่สร้างท็อกซิน
ไหม แล้วก็นำไปสู่กระบวนการของการคัดกรอง การ
ปรับปรุงสุขอนามัยของระบบการจัดการในการที่จะลด
การสะสมของเชื้อโรค แล้วก็เน้นการเลี้ยงกุ้งในสภาวะที่
เขามีสุขอนามัยดี ในสภาวะแวดล้อมของบ่อเลี้ยงที่เอื้อ
ให้เขามีสุขอนามัยดีนะครับ ในกระบวนการตรงนี้อยาก
จะเรียนว่า ทางกรมประมงก็ได้ทำอย่างเข้มข้น แล้วก็
สามารถควบคุมปริมาณความเสี่ยงของเชื้อโรคลงมาต่ำ
จากสมัยก่อน อยู่ที่ 35% ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 10-12%

254

องค์ความรู้จาก

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558

ครับ ก็ยังคงต้องมีงานรักษา อย่างต่อเนื่องกันไป แต่
อย่างไรก็ตามเวลาเราควบคุมเชื้อตัวหนึ่ง วิธีการก็จะ
เปลี่ยนไป ปกติแล้วในกุ้งก็จะมีตัวเชื้อโรคสองกลุ่มที่
สามารถก่อให้เกิดอันตรายได้ครับ กลุ่มหนึ่งก็จะเป็น
แบคทีเรีย อีกกลุม่ ก็จะเป็นไวรัส จากประสบการณ์ของผม
ผมมองว่าระบบในการควบคุมแบคทีเรียกับระบบในการ
ควบคุมไวรัส มันจะเป็นระบบจัดการ 2 ระบบที่มันมักจะ
ตรงข้ามกัน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราจะควบคุมไวรัส ถ้าเรา
มองจากอุณหภูมิ เราต้องให้อุณหภูมิสูง เพราะนั้นไวรัสก็
จะแบ่งตัวขยายตัวได้ยาก แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าเราเจอ
สองปัญหาพร้อมๆ กัน เมื่อไหร่ก็ตามที่เราปล่อยให้
อุณหภูมสิ งู เราก็ควบคุมแบคทีเรียไม่ได้ครับ เพราะฉะนัน้
ในแนวทางของการจัดการสุขอนามัยในระบบโรงเพาะ
ฟัก สมัยก่อนที่เขาใช้ในเรื่องของอุณหภูมิสูงก็จะต้องมี
การปรับเปลี่ยนให้ ในช่วงของการเลี้ยงกุ้งอุณหภูมิจะ
ต้องมีพอเหมาะทีจ่ ะควบคุมเชือ้ โรค 2 ประเภท นีไ้ ด้นะครับ
ในเรื่องของพันธุกรรมแล้วก็สายพันธุ์นะครับ สิ่งที่กรม
ประมงพยายามสื่อสารก็ให้เกษตรกรเป็นตัวเลือกในการ
ประกอบการตัดสินใจที่จะวางเทคโนโลยีในการผลิตให้
เหมาะสม อย่างเช่น กุ้งที่มีพันธุกรรมที่มีความสามารถ
ต้านทานเชื้อโรคได้ ควรจะเลี้ยงในลักษณะไหน หรือกุ้งที่
เขาอาจจะโตเร็วแล้วเขาอาจจะมีความต้านทานเชื้อโรค
น้อยลง เขาอาจจะต้องปรับปรุงในเรือ่ งของ การเลีย้ งให้มี
ระบบที่สะอาดขึ้น เพราฉะนั้นความสัมพันธ์ตรงกับสาย

พันธุ์ กับตัวการเกิดโรคเนีย่ นะครับ ไม่มคี วาม สัมพันธ์ตรง
แต่จะมีความสัมพันธ์ร่วมระหว่างการเกิดโรคของแต่ละ
สายพันธุ์ จะมีความสัมพันธ์ว่าคุณลักษณะของสายพันธุ์
เป็นอย่างไร วิธีการจัดการเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้น ถ้า
สมมติว่าวิธีการจัดการไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์
ที่โตเร็ว โตช้าก็สามารถที่จะเป็น EMS ได้เหมือนกัน
นอกจากนั้นก็ได้มีข้อสรุปอื่นๆ ในเรื่องของการ
จัดการ เรื่องของคุณภาพอาหาร การจัดการอาหารที่มี
ประสิทธิภาพ เมื่อเรามีความเข้าใจแล้วทางที่ประชุมของ
กรมประมงก็ได้กำหนดเป็นหลักคิดในการแก้ไขปัญหา
EMS โดยเชือ่ มโยงผ่านทางฐานของวิชาการครับ ก็คอื ว่าตัว
EMS เป็นแบคทีเรีย แบคทีเรียต้องการใช้สารอินทรีย์
และของเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งเพื่อการเจริญเติบโต เพราะ
ฉะนัน้ การฟืน้ ฟู การปรับสภาพบ่อเลีย้ ง เพือ่ ให้สะอาดเป็น
เรื่องที่จำเป็น แล้วก็การที่ไม่ทิ้งตะกอนสารอินทรีย์ลงไป
สู่แหล่งน้ำมากเกินไป ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นความจำเป็นใน
ระยะยาว ความหมักหมมของพื้นบ่อก็จะเป็นตัวหนึ่งที่
กระตุ้นทำให้เกิด EMS ได้ เพราะฉะนั้นเกษตรกรก่อน
เลี้ยงก็จะต้องมีการตรวจสอบว่าบ่อของเรามีความหมัก
หมมมากหรือน้อย ความหมักหมมที่มีน้อยก็อาจจะผ่าน
ได้ ถ้ามีการจัดการที่ดีเพิ่มขึ้น แต่ถ้าสมมติว่ามีการหมัก
หมมมากในสมัยก่อนไม่มเี ชือ้ ก็ไม่เป็นไร ปัจจุบนั พอมีเชือ้
แล้วก็จะต้องดูแลในเรื่องของความสะอาด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็
ได้ถูกถ่ายทอดไปยังเกษตรกรครับ การสะสมของสาร
อินทรีย์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างเลี้ยงก็จะเป็นตัวเพิ่มแบคทีเรีย
นะครับ ก็แนะนำให้เกษตรกรมีวิธีการที่เหมาะสมในการ
ควบคุมสารอินทรีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้ง ซึ่งปัจจุบันเกษตรกร
ส่วนหนึ่งที่สามารถปรับปรุงโครงสร้างฟาร์มได้ก็จะมีการ

ขุดหลุมกลางบ่อนะครับ แล้วก็สูบเอาของเสีย ตะกอน
ขี้กุ้งต่างๆ เนี่ยออกไป บำบัดในบ่อบำบัดซึ่งอยู่ภายใน
ฟาร์ม ซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้สามารถดำเนินการไปได้
เกษตรกรบางคนตัวเองมีปัญหาอย่างหนึ่งแต่อาจ
จะวิเคราะห์ผิดพลาด ไปเอาวิธีการแก้ไขสิบอย่างเข้ามา
ทำในฟาร์ม แล้วก็ไม่สามารถจับหลักวิธีแก้ไขที่เหมาะสม
ได้ เพราะฉะนั้นเราก็เน้นว่าเกษตรกรจะต้องวิเคราะห์
ก่อนว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดการตายของกุ้งใน
ฟาร์มของเรามาจากประเด็นใด แล้วก็แก้เฉพาะประเด็น
ตรงนั้น ไม่ควรไปเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงทั้งหมดโดยไม่
มี ค วามพร้ อ ม แล้ ว ก็ ใ นเรื่ อ งของการให้ อ าหารที่ ไ ม่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ จะเป็ น ตั ว ที่ ท ำให้ ตั ว ของเสี ย สะสมใน
ระบบ ได้ง่าย แล้วจะเป็นตัวการที่ดีในการกระตุ้นให้
แบคทีเรียเติบโตขึ้น เพราะฉะนั้นเราได้ทำให้มีการปรับ
ปรุงการให้อาหาร ซึ่งทางกรมประมงก็ได้มีการทำแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนให้เกษตรกรใช้เพื่อที่จะกำหนด
เพดานการให้อาหารแต่ละวันให้มันมีความเหมาะสมใน
ระดับที่จะมีของเสียต่ำนะครับ แล้วก็ในเรื่องของการจัด
การสภาพแวดล้อมการเลี้ยง ซึ่งเราพบว่าตัวเชื้อวิบริโอ
เขาสามารถเจริ ญ เติ บ โตและขยายตั ว ได้ เร็ ว ในน้ ำ ที่ มี
ความเค็มสูง เพราะฉะนั้นเกษตรกรที่มีความพร้อมใน
เรื่องของการจัดการน้ำให้มีความเค็มต่ำลงก็จะสามารถ
เลี้ยง แล้วก็ผ่าน EMS ได้มากขึ้นนะครับ วิบริโอพาราก็
ไม่ชอบน้ำจืดนา เพราะฉะนั้นการใช้น้ำจืดในการที่จะทำ
ความสะอาดบ่อ การใช้น้ำจืดแช่อุปกรณ์ต่างๆ หรือว่า
เกษตรกรบางรายถ้ามีน้ำจืดอยู่ใกล้ก็เอาน้ำจืดเข้าไปแช่
สเตอร์ริไลน์ดินที่พื้นบ่อก็สามารถที่จะทำได้ รวมทั้งการ
ใช้เทคนิคของการฆ่าเชือ้ เพือ่ ฟืน้ ฟูสภาพแวดล้อมของบ่อ

“เกษตรกรบางคน ตัวเองมีปัญหาอย่างหนึ่ง แต่อาจจะวิเคราะห์ผิด
พลาด ไปเอาวิธีการแก้ไขสิบอย่างเข้ามาทำในฟาร์ม แล้วก็ไม่สามารถจับ
หลั ก วิ ธี แ ก้ ไ ขที่ เ หมาะสมได้ เพราะฉะนั้ น เราก็ เ น้ น ว่ า เกษตรกรจะต้ อ ง
วิเคราะห์ก่อนว่า ปัญหาที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดการตายของกุ้งในฟาร์ม
ของเรามาจากประเด็นใด แล้วก็แก้เฉพาะประเด็นตรงนั้น ไม่ควรไปเปลีย
่ น
รูปแบบการเลี้ยงทั้งหมดโดยไม่มีความพร้อม แล้วก็ในเรื่องของการให้
อาหารที่ไม่มีประสิทธิภาพ จะเป็นตัวที่ทำให้ตัวของเสียสะสมในระบบ
ได้ง่าย แล้วจะเป็นตัวการที่ดีในการกระตุ้นให้แบคทีเรียเติบโตขึ้น”
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เลี้ ย งให้ เ ขามี ส ภาพแวดล้ อ มที่ มี อ อกซิ เ จนมากขึ้ น
มีการเติมจุลนิ ทรีย์ ปม.1 ซึง่ เป็นกลุม่ ของบาซิลสั เข้าไป ก็
จะเป็นการไปช่วยแย่งพวกสารอาหาร ตรงนี้ก็สามารถ
ทำได้ดีนะครับ ตัววิบริโออาจจะไม่ชอบสภาพ pH ที่ต่ำ
หรือสูงผิดปกติเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้ pH ต่ำลงก็จะ
สามารลดวิบริโอได้ แต่ก็จะไม่ต้องต่ำมากนะครับ
ตอนนีเ้ กษตรกรบางคนก็อาจจะมีความคุน้ เคยกับ
การใช้กรดอินทรีย์หรือว่าน้ำหมักที่มีการหมักให้มันเกิด
สภาวะกรด ซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราควบคุม pH ได้นิ่งขึ้น
เมื่อ pH นิ่งก็สามารถที่จะควบคุมในเรื่องของความต้าน
ทานเชือ้ ได้ดนี ะครับ ในเรือ่ งของจุลนิ ทรีย์ ปม.1 ผมก็พดู ไป
แล้วว่า ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่กรมประมงก็ถือเป็นจุดหลักอัน
หนึ่งในการที่จะผลิต แล้วก็ป้อนให้เกษตรกรใช้ในการ
แก้ไขปัญหา แล้วก็ในบางครั้งนะครับ ถ้าหากว่าเชื้อโรคมี
ความรุนแรงมากเกินไป การตัดเชื้อโรคโดยใช้สารเคมีใน
บางช่วงบางจังหวะก็จะสามารถทำได้นะครับ โดยเฉพาะ
ในระบบที่มีความสะอาด อย่างเช่น โรงเพาะฟัก จำเป็น
จะต้องใช้สารเคมีในการตัดเชื้อโรคนะครับ แต่ว่าอย่างไร
ก็ตาม การใช้สารเคมีในการตัดเชื้อโรคมากเกินไป หากมี
การปนเปื้อนซ้ำตัวแบคทีเรียก่อโรคจะโตเร็วได้ดีกว่า ซึ่ง
ตรงนี้ก็เขาก็จะต้องระวังนะครับ การใช้สารเคมีก็จะต้อง
ใช้ให้ถูกจังหวะและเวลาที่เหมาะสมนะครับ หลังจากที่
เราตัดเชือ้ แล้วก็จะต้องกระตุน้ ให้เชือ้ ดีๆ มันเกิดขึน้ แล้วก็
ทำให้กุ้งแข็งแรง ในหลักการต่างๆ กรมประมงก็ได้นำมา
สู่การแนะนำวิธีการจัดการลดความเสี่ยง อย่างเช่น การ
เตรียมบ่อที่ดี การปรับปรุงระบบความปลอดภัยการ
กรองน้ำให้สะอาด หรือว่าการดูดเอาน้ำหรือตะกอนเลน
ออกมาบำบัด แล้วก็หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ การคัดเลือก
ลูกกุ้งที่มีคุณภาพ ซึ่งความหมายของคุณภาพ ก็คือมี
สุขภาพทีแ่ ข็งแรงแล้วก็ปลอดโรค แล้วก็ปล่อยกุง้ ในความ
หนาแน่นที่เหมาะสมไม่เกินกำลัง เพราะว่าการปล่อยกุ้ง
ทีแ่ น่นเกินไปโดยทีเ่ ราไม่มกี ำลังในการจัดการ จะเกิดของ
เสียจะสะสมในระบบมากเกินไป เมื่อของเสียสะสมใน
ระบบมากเกินไป ตัวแบคทีเรียก่อโรคก็จะเจริญเติบโตได้
ง่าย เพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้คนที่เลี้ยงกุ้งในความหนา
แน่นสูง เขาจะต้องมั่นใจว่าเขามีอุปกรณ์แล้วก็มีน้ำเพียง
พอในฟาร์ม เพื่อที่จะใช้ในการควบคุมของเสียครับ ใน
เรือ่ งของการรักษาคุณภาพน้ำให้เหมาะสมให้อยูใ่ นช่วงที่
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เปลี่ยนแปลงน้อยแล้วก็เหมาะสมกับการเจริญเติบโตที่ดี
จะทำให้กุ้งเครียดน้อยลง จะทำให้กุ้งสามารถต้านทาน
เชื้อโรคได้มากขึ้น รวมถึงการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของกุ้ง
ที่อ่อนแอครับ ในบ่อเลี้ยงเลี้ยงให้ดูการว่ายน้ำ ดูลักษณะ
การกินอาหาร ดูสีที่เกิดขึ้นในลำตัว ถ้าสงสัยว่ากุ้งป่วยก็
ส่งตัวอย่างมาตรวจได้ที่กรมประมงนะครับ
ส่วนที่ผมจะพูดส่วนสุดท้ายก็คือว่าในปี 2558
เราจะเพิ่มกำลังการผลิตให้มากขึ้น เนื่องจากว่าปี 57
ผลผลิตของเราได้ประมาณ 217,000 ตันครับ เราก็คิดว่า
เมือ่ วิธกี ารวิชาการของเรามีชดั แล้ว เรามีองค์ความรูเ้ พียง
พอ เราจะมีการเพิม่ กำลังการผลิตได้อย่างไร เราก็ได้มกี าร
วางแผนก็คือว่า เราเพิ่มสายพันธุ์กุ้งขาวครับ เราจัดทำให้
มีศูนย์เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ เรามีการผลิตพ่อแม่พันธุ์ให้เขาใช้
เพิ่มมากขึ้น แล้วก็เพิ่มการตรวจคัดกรอง เพิ่มการผลิต
จุลินทรีย์ ปม.1 ผลิตกุ้งแชบ๊วยให้เป็นสายพันธุ์ทางเลือก
ซึ่งกุ้งแชบ๊วยตัวนี้ เราก็มีการการพัฒนาที่ศูนย์ประมง
ชายฝั่ง จังหวัดตรัง ซึ่งจะเป็นกุ้งที่ว่ามีพฤติกรรมการ
ดำรงชีวิตที่ไม่เหมือนกับกุ้งแชบ๊วย แล้วก็เขาสามารถทน
อาศัยอยู่ในสภาพที่มีการแพร่ระบาดของ EMS ในความ
เสี่ยงต่ำนะครับ แล้วก็ทำการประชาสัมพันธ์ความรู้ใน
การควบคุมการลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกร แล้วก็
บริ ห ารจั ด การจำแนกเป็ น เขตหลั ก ๆ จั ง หวั ด ไหนที่ มี
ศั ก ยภาพในการฟื้ น ฟู เราก็ เ น้ น แล้ ว ก็ จั ด ให้ เ ป็ น เขต
เศรษฐกิจทีจ่ ะฟืน้ ฟูการเลีย้ งกุง้ กลับมาอีกครัง้ หนึง่ แล้วก็
เราตั้งเป้าไว้ว่า เราจะมุ่งที่ 300,000 ตัน ตั้งว่าควรจะได้
ผลผลิตมากกว่า 300,000 ตันนะครับ ถ้าเป็นไปได้เป้า
หมายที่กรมประมงเคยตั้งไว้ในช่วงต้นปีงบประมาณก็คือ
อยู่ที่ 400,000 ตันนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้ทำ Roadmap ในการบริหารจัดการนะครับ 			
Roadmap บริหารจัดการก็คอื 1. เราต้องมัน่ ใจว่า
ในระบบการเลีย้ งของเราจะต้องมีพอ่ แม่พนั ธุท์ มี่ คี ณ
ุ ภาพ
ดีตลอดทั้งปี ซึ่งเราก็จำแนกกลุ่มพ่อแม่พันธุ์เป็น 3 กลุ่ม
กลุ่มที่มีการปรับปรุงสายพันธุ์แล้วก็มีการผลิตใน
ประเทศซึ่งอาจจะผลิตได้ 30,000-50,000 คู่นะครับ
นำเข้าเราก็อาจจะนำเข้าเพียง 5,000-1,000 คู่นะครับ
แล้วกรมประมงจะนำเข้าไปช่วยเกษตรกรในการที่จะ
ผลิตพ่อแม่พันธุ์ขึ้นมาใช้ในระบบที่มีความปลอดภัยทาง
ชีวภาพอีก 50,000-80,000 คู่ รวมแล้วเราก็จะมีพ่อแม่

พันธุ์มีคุณภาพเพียงพอที่จะผลิตลูกพันธุ์คุณภาพได้ ซึ่ง
ตรงนี้กรมประมงก็จะต้องเข้าไปดูในเรื่องของว่าพ่อแม่
พันธุก์ งุ้ มีอยูอ่ ย่างไร ปริมาณเท่าไหร่ ลูกกุง้ มีคณ
ุ ภาพหรือ
เปล่า มีการคัดกรองเชื้อโรคออกไหม แล้วก็ให้เกษตรกร
มีความรู้ในเรื่องการจัดการระบบความปลอดภัยทาง
ชีวภาพมากขึ้นนะครับ 				
ในส่วนที่เป็น Roadmap ของการบริหารจัดการ
ในเรื่องของลูกกุ้งคุณภาพ ลูกกุ้งคุณภาพจะเป็นต้นตอที่
ดีในเรื่องของการแก้ไขปัญหา เพราะฉะนั้นเราทำพ่อแม่
พันธุค์ ณ
ุ ภาพแล้วประมาณ 110,000-140,000 คูน่ ะครับ
เราก็คาดหวังว่า เราจะสามารถผลิตลูกกุ้งที่มีคุณภาพได้
อย่างน้อย 140,000 ล้านตัวนะครับ ซึ่ง 140,000 ล้านตัว
เนี่ยเข้าสู่ระบบการผลิตครับ เราก็คาดหวังว่าเราจะมีลูก
กุ้งคุณภาพที่เป็นลูกกุ้งกุลาดำ 4,000 ล้านตัว แล้วก็
ลูกกุ้งขาว 63,000 ล้านตัว ซึ่งใน 2 ส่วนนี้ก็จะเพียงพอ
สำหรับการผลิตทั้งปีครับ แล้วก็จะมีการเข้าไปควบคุม
ติ ด ตามทำระบบตรวจสอบย้ อ นกลั บ ทำระบบตรวจ
คุณภาพ แล้วก็ในเรื่องของการประเมินผลสัมฤทธิ์ของใน
แต่ละพืน้ ทีเ่ พือ่ ทีจ่ ะนำไปสูก่ ารติดตามว่า เรามีลกู กุง้ เพียง
พอที่จะใช้ในการผลิตในปีนี้หรือไม่นะครับ แล้วหลังจาก
นัน้ เราก็บริหารจัดการเพิม่ ผลผลิตกุง้ ในบ่อดิน ซึง่ เราก็จะ
จำแนกเป็นโซนครับ จำแนกเป็นจังหวัด ในแต่ละจังหวัด
ก็จะมีเป้าหมายการผลิต ในการทีก่ รมประมงจะเข้าไปช่วย
ในเรื่องของการขับเคลื่อนครับ แล้วเราก็จะตรวจติดตาม
ปริมาณกุ้งที่ผลิตได้ แล้วก็มีการดูในเรื่องของการใช้ยา
ปฏิชีวนะ สารเคมีให้เป็นไปตามความปลอดภัยทางด้าน
อาหาร เพราะว่าส่วนหนึ่งแล้วเกษตรกรที่ไม่มีความเข้า
ใจเขาคิดว่าตัว EMS เกิดขึ้นเนื่องจากแบคทีเรียก็จะใช้ยา
ปฏิชวี นะ ซึง่ เราก็เน้นให้เขาเห็นว่าการใช้ยาปฏิชวี นะเป็น
การแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ แล้วก็จะมีการควบคุมแล้ว
ก็ติดตามสถานการณ์ของความปลอดภัยทางด้านอาหาร
ในแง่มุมของการปนเปื้อนยาปฏิชีวนะ มีการถ่ายทอด
องค์ความรูใ้ ห้กบั เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งกุง้ แล้วสุดท้ายเราก็จะมี
Roadmap ของการบริหารจัดการเรื่องการส่งออกนะ
ครับ ซึ่งก็จะมีการดูว่าเราควรจะส่งออกเท่าไหร่ บริโภค
เท่าไหร่ ซึ่งตรงนี้กลไกที่เราจะต้องดูก็คือการดูในเรื่อง
ของการบริหารจัดการ ดีมาน ซัพพลายนะครับ การจัด
ทำให้มีการคอนแท็กฟาร์ม การจัดการระบบราคาที่มี

เสถียรภาพ แล้วก็การกระตุ้นให้เกษตรกรจัดทำระบบ
สหกรณ์เพิ่มมากขึ้น 				
ผมก็อยากจะสรุปว่าสถานการณ์ของโรค EMS
จะอยู่กับเรานานแค่ไหน เนื่องจากว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่า
ตัว EMS นี่เป็นตัวเชื้อแบคทีเรียก็เขาก็จะอยู่กับเราไป
และก็จะค่อยๆ ลดความรุนแรงลง ซึง่ การลดความรุนแรง
ก็มาจากการคัดกรองให้เขาปริมาณเหลือน้อยลง แล้วใน
ส่วนที่ 2 ก็คือการจัดการที่เกษตรกรเข้าใจวิธีการจัดการ
มากขึ้น เพราะงั้นเราก็เชื่อว่าภายในปีนี้หรืออย่างช้าก็ปี
หน้านะครับ เราก็สามารถควบคุมเชือ้ ตัวนีไ้ ด้ แล้วเชือ้ พวก
นี้ก็จะกลายเป็นเชื้อประจำถิ่นที่จะไม่แสดงผลรุนแรงกับ
การเลีย้ งของเรามากขึน้ แล้วก็การก้าวข้าม EMS ได้ ตอน
นีก้ ม็ วี ธิ กี ารชัดเจนแล้วว่าเราสามารถจัดการได้ แต่การจัด
การจะต้องยืดหยุ่นนะครับ แล้วก็วิธีการจัดการก็คือต้อง
บริหารจัดการในเชิงของการลดความเสี่ยงของการปน
เปื้อน แล้วก็ปรับระบบการเลี้ยงให้มีสมดุลตามศักยภาพ
ของบ่อเลี้ยงนะครับ
Roadmap ก็มคี วามชัดเจนในระดับหนึง่ ก็จำเป็น
ต้องใช้ในการทำความเข้าใจ แล้วก็ขับเคลื่อนไปพร้อมๆ
กับเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิตนะครับ ส่วนที่ผมอยากจะ
เน้นอย่างหนึ่งก็คือว่า ในเรื่องของความมั่นใจของเกษตร
กรในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เขาตัดสินใจในการลงกุ้ง
ปัจจุบันเนี่ยกรมประมงเราทำตัวชี้วัดตัวนี้ให้เหลือ 2 ตัว
นะครับ ตัวแรกก็คอื ว่าเกษตรกรลงกุง้ เพิม่ มากขึน้ ไหม ถ้า
เกษตรกรลงกุ้งเพิ่มมากขึ้น เราก็จะได้ผลผลิตมากขึ้น
เพราะวิธีการผลิตของเราดีขึ้น ตัวที่ 2 ก็คือว่าวิธีการผลิต
ของเราดีขึ้น ดูอย่างไร ดูผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการลง
กุ้งนครับ ตอนนี้กรมประมงได้ทำตัวชี้วัดของการเพิ่มผล
ผลิต ก็อยู่ที่กำลังการผลิตที่มีหน่วยเป็นตันต่อการปล่อย
ลูกกุ้งหนึ่งล้านตัว สมัยที่เรามี EMS หนักๆ นะครับ เรามี
ตัวเลขเท่ากับ 2.1 ก็ปล่อยลูกกุ้งหนึ่งล้านตัว ได้ผลผลิต
2.1 ตันนะครับ ปัจจุบันเนี่ยกำลังผลิตของเราอยู่ที่ระดับ
4-5 ตัน เราก็มีการฟื้นฟูมากพอสมควร แต่เกษตรกรก็ยัง
ไม่มั่นใจเลยไม่ปล่อยกุ้งนะครับ เพราะนั้นถ้าสมมติว่าเรา
สามารถคุมสองตัวชี้วัดตัวนี้ได้ ก็จะเป็นสองตัวชี้วัดง่ายๆ
ที่เกษตรกรสามารถที่จะนำไปใช้แล้วก็ประเมินตัวเองว่า
เราสามารเพิ่มผลผลิตแบบก้าวกระโดดได้หรือไม่ โดย
เฉพาะตัวชี้วัดที่เป็นศักยภาพของการผลิตนะครับ ก็ผม
องค์ความรู้จาก
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คงจะจบการบรรยายของผมเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
ผู้ดำเนินรายการ :
ใครมีคำถามจะสอบถามท่านวิทยากรไหมครับ
เกีย่ วกับเรือ่ งของการเพาะเลีย้ งกุง้ ทะเลนะครับ แล้วก็โรค
EMS ครับ เชิญครับ มีคำถามยกมือเลยนะครับ เดี๋ยวไมค์
จะวิ่งไปนะครับ เชิญอาจารย์เกรียงศักดิ์ครับ
รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ :
เมื่อกี้ท่าน ดร.พุทธบอกว่า อีเวสมีเชื้อหลายตัวที่
พอเจอน้ำจืดแล้ว สามารถลดความรุนแรงได้ เพราะงัน้ ผม
เลยมองว่าถ้าเราจัดการโดยการคล้ายๆ เบรกไซเคิลของ
โรค โดยการเลี้ยงกุ้งสลับกับการเลี้ยงปลาที่มีความเค็ม
ต่ำๆ นะครับ ที่สามารถทนความเค็มได้ระดับต่ำผมว่าก็
เป็นทางออกอีกทางหนึ่งครับ ซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้ในกลุ่ม
ปลานิลหรือกลุ่มปลานิลแดง ปลาทับทิมเขาเริ่มทำกัน
หลายปีแล้วครับ ก็มีประเด็นเหมือนกันว่าที่เชียงรายมัน
มีกลุ่มที่เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในที่ดินอาจจะมีความเค็มไม่
เกินประมาณ 5 ppt ประมาณนี้ ซึ่งตอนนี้เขาก็สนใจใน
กลุ่มปลาน้ำจืด รวมทั้งกลุ่มปลาหนังที่ผมกำลังพัฒนา
สายพันธุ์ด้วย แล้วนี่ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ว่า ถ้า
ตลาดไปได้ผู้บริโภคยอมรับผมว่าน่าสนใจเหมือนกันครับ
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ก็ขออนุญาตให้ข้อมูลกลุ่มปลาเนื้อขาวนะครับ ถ้าเกิด
ตรงนี้ ซึง่ ปลานิลมันก็เนือ้ ขาวอยูแ่ ล้ว แล้วก็กลุม่ ปลาหนัง
ทีเ่ ข้ามาเบรกไซเคิลของการเกิดโรค แล้วเป็นการโรลเตรด
ในการผลิตผมว่า น่าจะเป็นทางเลือกทางหนึ่งโดยไม่ต้อง
ไปลงทุนขุดบ่อใหม่ ผมว่าเป็นไปได้นะครับนะ ซึ่งอาจ
จะต้องเลือกพื้นที่ที่มีน้ำจืดหน่อยนึงอะไรอย่างนี้นะครับ
นั่นเรื่องที่หนึ่ง 					
เรื่องที่สองนี่ผมยังสนใจกุ้งกุลาดำอยู่นะ ผมค่อน
ข้างมัน่ ใจว่ากุง้ กุลาดำนีป่ ญ
ั หาคอขวดเรา เรือ่ งพ่อแม่พนั ธุ์
กุ้งกุลาดำที่เราขาดจริงๆเราอาศัยธรรมชาติมานานแล้ว
เราก็มวี าระแห่งชาติในเรือ่ งของการพัฒนาชุดวิจยั พ่อแม่
พันธุ์กุ้งกุลาดำมาเยอะมาก แล้วลงทุนไปพอสมควรนะ
ครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ตาม กุ้งกุลาดำต้องกลับ
มาแน่นอน ดูความต้องการของตลาดแล้ว ดูจุดเด่นของ
มันแล้ว ผมดีใจทีม่ ี Roadmap ว่าจะต้องผลิตพ่อแม่พนั ธุ์
กุ้งขาวชัดเจนว่าเท่าไหร่ เพราะเดือนที่เราเริ่มต้นเราบอก
ว่ากุ้งปลอดโรคมาจากฮาวาย ซึ่งจริงๆ มันปลอดโรคใน
อินดอร์ ระบบการเลี้ยงที่เป็นอินดอร์ใช่ไหมครับ แต่มัน
ไม่ใช่เอ้าท์ดอร์อย่างที่เราทำกัน เพราะฉะนั้นยังไงก็ตาม
การเลี้ยงที่ขาดการจัดการความสมดุล ยังไงความเครียด
มันเกิดจากตัวกุ้งแล้วก็โรคก็เกิด หลักธรรมชาตินะครับ
เพราะนั้นนี่ถ้าเกิดเราสามารถพัฒนากุ้งกุลาดำที่อยู่ใน

สภาพแวดล้อมจริง ที่เอกชนหรือเกษตรเลี้ยงนะครับ มัน
ก็ จ ะเป็ น ประเด็ น ว่ า ถ้ า เราปลอดโรคจากการเลี้ ย งใน
สภาพจริงแล้ว เมื่อเกษตรไปเลี้ยงแล้วมีการจัดการที่ดี
พอสมควรมันไม่เกิดโรคแน่นอน แต่ไม่ใช่ว่าเอาอินดอร์
มาว่า
ดร.พุทธ :
ขอบคุณครับ ผมอยากจะร่วมแสดงความคิดเห็น
ในประเด็นทีอ่ าจารย์เกรียงศักดิไ์ ด้พดู แนะนำในทีป่ ระชุม
ครับ ก็ในส่วนนี้ก็คือว่าในเรื่องของการที่จะเลี้ยงปลา
จริงๆ ตอนนีเ้ นีย่ เกษตรกรก็มแี นวคิดในลักษณะนีม้ ากขึน้
นะครับว่า เนื่องจากปลากับกุ้งเนี่ย เขาเรียกว่าเป็นสิ่งมี
ชีวิตคนละกลุ่มกันเลยนะครับ เพราะฉะนั้นแนวโน้มใน
การต้านทานเชื้อเพราะเชื้อมันค่อนข้างจำเพาะเจาะจง
นะครับ ก็อยากจะเรียนว่าการนำปลานิลเข้ามาแก้ไขปัญ
หาเรื่องโรคในการเลี้ยงกุ้ง ตอนนี้ก็จะมีค่อนข้างมาก
นะครับ ในเรื่องของการที่ให้ปลานิลมาช่วยกำจัดสาร
อินทรีย์ เพราะปลานิลเขาจะเป็นในกลุ่มออมนิเวอรัส
เขาจะสามารถกิ น ได้ ทั้ ง ตะกอนอิ น ทรี ย์ ห รื อ กิ น ได้ ทั้ ง
อาหาร ถ้าสมมติว่าเราเข้ามาเลี้ยงแล้วก็จัดการให้ดีเราก็
สามารถทำได้ครับ ตอนนีม้ เี กษตรกรท่านหนึง่ เขามีระบบ
ฟาร์มอยู่ เขาสามารถเลีย้ งปลานิลจากตัวเล็ก เป็นปลานิล
วัยรุ่น แล้วขยายไปสู่การเลี้ยงในกระชังนะครับ ก็ทำให้มี
มูลค่าเพิ่มพอสมควร				
ประเด็นทีส่ องทีอ่ ยากจะแชร์กค็ อื ในเรือ่ งของแนว
คิดของการสร้างพ่อแม่พันธุ์ โดยที่ว่าทดแทนในเรื่อง
ฮาวาย อาจารย์เกรียงศักดิ์ได้พูดเป็นประเด็นที่เป็นข้อ
เท็จจริงก็คือว่า พ่อแม่พันธุ์เวลาเรานำเข้าจากต่างประ
เทศ เขาต้องการปรับตัวให้คุ้นถิ่น เขาถึงจะสร้างแสดง
ลักษณะพันธุกรรมทีด่ ี ทีเ่ ขาเอามาได้นะครับ เพราะฉะนัน้
มันจะต้องมีการปรับตัวตรงนัน้ ด้วย พราะฉะนัน้ ในแนวคิด
กรมประมงเราก็ได้พยายามทำนะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยก็
อาจจะเป็นจุดทีเ่ ป็นข้อจำกัดของภาครัฐนะครับ เนือ่ งจาก
ว่าภาครัฐได้ตัดสินใจพัฒนาพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำ แล้วก็
ได้ทุ่มงบประมาณไปเยอะอย่างที่อาจารย์พูดก็ไม่มีงบ
ประมาณอื่นเหลืออยู่เลยในการที่จะพัฒนากุ้งขาวนะ
ครับ เพราะนั้นในรูปแบบปัจจุบันการพัฒนากุ้งขาวก็อยู่
ในมือของบริษัทเอกชนซึ่งเขาก็ทำได้ดี แต่ในอนาคต

รูปแบบต่างๆ ควรจะต้องมีความหลากหลายมากขึ้น
เพราะฉะนั้นผมในฐานะที่ว่าดูภาพรวมของการเลี้ยงกุ้ง
ก็เริ่มทำโครงการแล้วก็ได้วาง Roadmap ในการพัฒนา
สายพั น ธุ์ แ ละผมเชื่ อ ว่ า ทุ ก ประเทศที่ ก ารเลี้ ย งกุ้ ง เจอ
ปัญหาเริม่ ต้นมาจากว่าพ่อแม่พนั ธุม์ ไี ม่เพียงพอ พอพ่อแม่
พันธุไ์ ม่เพียงพอก็ไปเอาพ่อแม่พนั ธุจ์ ากบ่อดินนะครับ กุง้ ที่
เลี้ยงเติบโตดีในบ่อดิน กลับมาเข้าสู่กระบวนการผลิต ซึ่ง
ตรงเนี้ยมันจะทำให้เราไม่สามารถควบคุมในเรื่องโรคได้
เพราะฉะนั้นความยั่งยืนของอุตสาหกรรมกุ้งของเราเนี่ย
ก็อยู่บนฐานแรก ก็คือว่าคุณมีพ่อแม่พันธุ์ที่ดีหรือเปล่า
คุณผลิตลูกกุง้ ได้ดหี รือเปล่า แล้วต่อมาก็คอื ว่าในเรือ่ งของ
เทคนิคการเลี้ยง เกษตรกรไทยเราเก่งอยู่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นก็คิดว่าในอนาคตก็รูปแบบของปัญหา ถ้า
สมมติว่าเราสามารถได้ตาม Roadmap ก็จะมีปัญหา
น้อยลง น้อยลงแล้วก็ของเราก็จะยั่งยืนมากขึ้นนะครับ
ผู้ดำเนินรายการ :
ในรายการต่อไป ก็จะเป็นเรือ่ งการนำเสนอผลงาน
วิจยั และตอบโจทย์วจิ ยั เรือ่ ง Bio-floc เทคโนโลยีทเี่ หมาะ
สมต่อการผลิตสัตว์น้ำครับ ก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่า
ต้นทุนกว่า 60% ของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นเรื่องของ
อาหารครับ ถ้าเราจัดการเรื่องอาหารได้ เราก็จะสามารถ
ลดต้นทุนได้ Bio-floc ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยี ที่สามารถ
จะช่วยลดต้นทุนในส่วนนี้ได้ครับ ลดได้ทั้งอาหารแล้วก็
เพิม่ ได้ทงั้ ภูมคิ มุ้ กัน ให้กบั สัตว์นำ้ โดยวิทยากร 2 ท่านครับ
ท่านแรก ผศ.ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคมครับ ท่านเป็น
อาจารย์ ป ระจำสำนั ก วิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตรและ
หั ว หน้ า ศู น ย์ วิ จั ย ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นกุ้ ง มหาวิ ท ยาลั ย
วลัยลักษณ์ครับ ท่านสำเร็จการศึกษาสาขาการประมง
จากมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญีป่ นุ่ ครับ เป็นผูเ้ ชีย่ ว
ชาญเกี่ยวกับโรคสัตว์น้ำครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
ของโรคกุ้งแล้วก็การเลี้ยงกุ้งครับ ท่านใช้สารสกัดจาก
ธรรมชาติในการควบคุมสัตว์นำ้ ครับ แล้วก็ปจั จุบนั นีท้ า่ น
ก็ศกึ ษาเรือ่ งของสาเหตุของโรค EMS ครับ ท่านจะนำเสนอ
ในเรื่องของการใช้ Bio-floc เพื่อการเพิ่มผลผลิตกุ้ง
ทะเลครับ

องค์ความรู้จาก
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ผศ.ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม :
ขอบคุณนะคะที่เชิญมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยง
กุ้งด้วยระบบ Bio-floc นะคะ floc นี่คืออะไร อธิบาย
ง่ายๆ ค่ะ floc เป็นกลุ่มหรือก้อนจุลินทรีย์ ที่อยู่ในน้ำค่ะ
ซึ่ ง ก้ อ นพวกนี้ ไ ม่ ไ ด้ มี เ ฉพาะแบคที เรี ย ค่ ะ แต่ จ ะมี ทั้ ง
แพลงตอน เป็นทั้งแพลงตอนพืชและแพลงตอนสัตว์
เวลาเราเอาน้ำดึงขึ้นมา แล้วสังเกตเห็นมันขุ่นๆ แล้วไม่
ตกตะกอน เราเรียกว่า floc เพราะ floc ต้องแขวนลอย
อยู่ในน้ำ แต่เมื่อไหร่ที่เราใส่คาร์บอน อย่างเช่น พวกแป้ง
น้ำตาลมากเกินไป มันจะสร้างกาวเหนียวๆ เป็นพวก
โพลีแซคคาไรด์เข้ามาจับกัน แล้วก็ตกตะกอน อันนี้เราไม่
เรียก floc จะเรียกว่าเซดิเมนท์ค่ะ ถ้าระบบการเลี้ยงแล้ว
ปล่อยให้ตะกอนพวกนีเ้ น่า ตกตะกอน ถ้าตีนำ้ ไม่ดตี ะกอน
มันจะอุดตันแล้วก็มีการเน่าสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน
มันจะสร้างแก๊สไข่เน่าขึ้นมามากมายมหาศาล
เทคนิ ค Bio-floc จริ ง ๆ มั น มี ม านานแล้ ว นะ
ต่างประเทศเขาเรียกว่า Active Suspension Ponds
ก็คือมันมีตัวที่จะทำให้มันมีการเคลื่อนอยู่ในน้ำตลอด
เวลาหรือบางคนก็เรียกว่า Heterotrophic Ponds นะคะ
ก็เป็นกลุม่ จุลนิ ทรียท์ ใี่ ช้คาร์บอนจากสารอินทรียเ์ ป็นตัวที่
จะช่วยเป็นการเจริญเติบโตหรือบางคนก็เรียกว่า กรีนโซป
ก็คือว่าสบู่สีเขียวๆ แบบลักษณะของสบู่นะคะ เอาไว้
สำหรับแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำแล้วก็ควบคุม โดยการ
ควบคุมระบบ floc เนี่ย ก็คือการบริหารจัดการที่เรา
เรียกว่า C/N ratio หรือคาร์บอนต่อไนโตรเจนนะคะ ใน
ระบบบ่อเนีย่ มันจะมีสงิ่ มีชวี ติ อยู่ 2 กลุม่ ชัดๆ กลุม่ แรกคือ

Heterotroph กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ใช้แหล่งคาร์บอนจาก
สารอินทรีย์อันได้แก่ ยีสต์ แบคทีเรีย เชื้อรา รวมไปถึง
แพลงตอนบางชนิดนะคะ ปัจจุบันเราพบว่าไม่เพียงแต่
ยีสต์ เชื้อราหรือแบคทีเรียเท่านั้น แพลงตอนหลายๆ
ตัวทำตัวเป็น Heterotroph ได้นะคะ ไม่ใช่เป็น Autotroph ส่วน Autotroph จะเป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่ใช้
แหล่งคาร์บอนจากคาร์บอนไดออกไซด์นะคะ อย่างเช่น
เราก็รู้อยู่แล้วพวกแพลงตอนพืชเวลาจะสังเคราะห์แสง
เขาจะต้องใช้คาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาเกี่ยวข้อง ตัวนี้
เราก็อาจจะได้คาร์บอนไดออกไซด์จากไหน จากการหายใจ
จากของสิง่ มีชวี ติ ในน้ำคะ แล้วก็จากโซเดียมไบคาร์บอเนต
ที่หลายๆ คนเติมไปนะคะ เรามาดู floc มันมีประโยชน์
ยังไง จริงๆ แล้ว floc เป็นแหล่งของอาหารนะคะ เป็น
แหล่งอาหารสัตว์น้ำที่ดีคะ ถ้าสมมติทำให้ระบบ floc
เกิดในบ่อได้นะคะ จุลนิ ทรียภ์ ายใน floc มันจะมีโปรตีนถึง
60% แล้วก็จากการศึกษาของ Burford เขาก็พบว่าถ้า
เขาเลี้ยงกุ้งโดยระบบ Bio-floc การเจริญเติบโตของกุ้ง
จะโตไวขึ้นประมาณ 15-35% ใช้อาหารน้อยลงและ
Burford ก็พบว่าวิธีนี้มันง่ายๆ ก็แค่คอนโทรลพวก Heterotroph เขาก็คอนโทรลระหว่าง อัตราส่วนระหว่าง
คาร์บอนกับไนโตรเจนในบ่อให้มันพอเหมาะกัน มันก็จะ
เกิดระบบนี้ขึ้น ซึ่งเขาก็พบว่าเขาสามารถใช้ได้ทั้งปลา
คาร์ฟ ปลานิล แล้วก็กงุ้ นะคะ ในปี 2005 Erier และคณะ
เขาก็พบว่าแค่เขาเติมกากน้ำตาลลงไปในบ่อเลี้ยงกุ้ง จะ
ทำให้กุ้งโตได้ดีขึ้น ก็คือเขาไปกระตุ้นให้ Heterotroph
มันเกิด floc โดยอัตโนมัติ แล้วพอมันเกิด floc กุ้งมัน

“floc เป็นกลุม่ หรือก้อนจุลน
ิ ทรียท์ อี่ ยูใ่ นน้ำค่ะ ซึง่ ก้อนพวกนีไ้ ม่ได้มี
เฉพาะแบคที เ รี ย ค่ ะ แต่ จ ะมี ทั้ ง แพลงตอน เป็ น ทั้ ง แพลงตอนพื ช และ
แพลงตอนสัตว์ เวลาเราเอาน้ำดึงขึ้นมาแล้วสังเกตเห็นมันขุ่นๆ แล้วไม่
ตกตะกอน เราเรียกว่า floc เพราะ floc ต้องแขวนลอยอยู่ในน้ำ แต่
เมื่อไหร่ที่เราใส่คาร์บอน อย่างเช่น พวก แป้ง น้ำตาลมากเกินไป มันจะ
สร้างกาวเหนียวๆ เป็นพวกโพลีแซคคาไรด์เข้ามาจับกัน แล้วก็ตกตะกอน
อันนีเ้ ราไม่เรียก floc จะเรียกว่าเซดิเมนท์คะ่ ถ้าระบบการเลีย้ งแล้วปล่อย
ให้ตะกอนพวกนี้เน่า ตกตะกอน ถ้าตีน้ำไม่ดี ตะกอนมันจะอุดตันแล้วก็
มีการเน่าสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน มันจะสร้างแก๊สไข่เน่าขึ้นมามากมาย
มหาศาล”
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คงไม่ได้กินอาหารแค่อาหารที่เราให้นะคะ ระบบ floc เกิ
ดเนีย่ มันจะมีสงิ่ มีชวี ติ ต่างๆ เกิดขึน้ ในระบบบ่อ กุง้ ก็จะได้
สารอาหารจากตัวนัน้ นะคะ นอกจากจะเป็นแหล่งอาหาร
ชั้นยอดแล้ว มันก็ยังควบคุมคุณภาพน้ำได้ดีด้วย บ่อที่ทำ
ให้ floc เกิดอย่างสมบูรณ์แบบ แล้วค่าน้ำจะนิ่งมาก pH
จะอยู่ แ ค่ 7.4-7.8 อั ล คาไลน์ ก็ อ ยู่ อ ย่ า งใกล้ เ คี ย ง
แอมโมเนียต้องมีนะ ต้องขอเปลี่ยนความคิดของผู้เลี้ยง
กุ้งทุกคนนะคะ ตำราฝรั่งเขาบอกว่าต้องเลี้ยงแบบไม่มี
แอมโมเนีย ผิดนะคะ อยากเลี้ยงแบบ floc เนี่ยต้องมี
แอมโมเนียค่ะ เพราะ floc จะเกิดการย่อยสลายตลอด
เวลาแล้วปลดปล่อยแอมโมเนียออกมา
แล้วทำไมระบบ floc มันถึงดีคะ ตัว floc เนี่ยมัน
เป็นประจุลบคะ ถ้าเกิดแร่ธาตุมนั มีมากอยูใ่ นบ่อ เวลามัน
เกิดการเน่าเสีย แร่ธาตุจะถูกปลดปล่อยออกมา floc เนีย่
จะมีคา่ cc หรือ catch ion exchange capacity มันเป็น
ประจุลบ มันก็สามารถที่จะเอาประจุบวกมาเกาะกับตัว
มันไว้แล้วพอน้ำไม่มี มันก็ปลดปล่อยออก ถ้าน้ำมันมีมาก
เกินมันก็เก็บนะคะ นั่นก็เลยทำให้ระบบสมดุลของสิ่งมี
ชีวิตในบ่อมันจะนิ่งนะคะ Hari ได้ทำการศึกษา พบว่าแค่
เติมคาร์โบไฮเดรตตัวใดตัวหนึ่งเข้าไป ในที่เลี้ยงกุ้งแบบ
หนาแน่น สามารถที่จะทำให้ Heterotroph เกิดขึ้น
อย่างมากมาย แล้วก็ลดความต้องการโปรตีนลง เพราะ
ฉะนัน้ คนทีจ่ ะเลีย้ งระบบนีอ้ ย่าใช้อาหารโปรตีนสูงค่ะ ต้อง
ใช้โปรตีนต่ำ แล้วก็สามารถทีจ่ ะลดความเป็นพิษของพวก

อินออแกนิกไนโตรเจน เพราะว่าแอมโมเนียจะไม่เป็นพิษ
ค่ะ pH มันแค่ 7.4 ถึง 7.8 ค่ะ ต่อให้มีแอมโมเนียถึง 3
ก็ไม่เป็นพิษค่ะ เพราะว่าส่วนใหญ่แอมโมเนียอยู่ในรูป
ของแอมโมเนีย่ ม ซึง่ แอมโมเนีย่ มไอออนนีส้ งิ่ มีชวี ติ เอาไป
สังเคราะห์โปรตีนขึน้ มาได้ floc ต้องการอาหารในรูปของ
คาร์บอนกับไนโตรเจนคะ แหล่งคาร์บอนที่เขาใช้กันก็คือ
รำ แล้วก็กากน้ำตาล แต่อยากจะบอกว่าทั้งสองตัวนี้
ปัจจุบันต้องงดนะคะ เพราะว่าถ้าใช้รำมาเกินไป โกพิพล้อด จะโผล่หน้ามาค่ะ แล้วมันก็จะมีปัญหามหาศาล
นอกจากจะใช้คาร์บอนและไนโตรเจนแล้ว เราก็พบว่ายูเรีย
จะเป็นตัวที่ เป็นไนโตรเจนที่ง่ายๆ เป็นสิ่งที่ว่ามันแตกตัว
แล้วสิง่ มีชวี ติ พวกแบคทีเรียเอาไปใช้ได้งา่ ยคะ ก็สว่ นใหญ่
ก็จะเป็นยูเรียหรือถ้าจะเป็นปุ๋ยก็ขอให้เป็นปุ๋ยหมักนะคะ
ไม่ใช่ปุ๋ยคอก เพราะว่าอะไรคะ เพราะว่าในกระบวนการ
ที่เราบอกว่า floc เกิดเนี่ยมันจะมี 2 กระบวนการคะ
กระบวนการทีแ่ บคทีเรียย่อยสลายสารอินทรียแ์ ล้วก็ปลด
ปล่อยพวกแอมโมเนีย ไนไตรต์ ไนเตรตออกมา เราเรียก
กระบวนการนี้ว่า Mineralization คะ 		
กระบวนการนีน้ อกจากจะมีแอมโมเนีย แคลเซียม
แมกนีเซียมหลุดออกมาด้วย เพราะฉะนัน้ คนทีเ่ ลีย้ งระบบ
floc ไม่ต้องใส่แร่ธาตุคะ มันมาเองคะ มันมากับน้ำค่ะ ใน
เวลาผสมอาหาร แล้วมันมีสารอินทรียอ์ ยูแ่ ล้ว สารอินทรีย์
ในโครงสร้างของสารอินทรีย์จะมีแคลเซียม แมกนีเซียม
มีแร่ธาตุสารพัดค่ะ ในขณะเดียวกัน มันจะเปิดอีกกระบวน
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การหนึ่งก็คือการที่จะเอาพวกแร่ธาตุต่างๆ มาประกอบ
เป็นเซลล์ของสิ่งมีชีวิต เราเรียกว่า Immobilization
ตัวนีม้ นั จะเกิดพร้อมๆ กัน ระบบทีด่ กี ค็ อื จะมีทงั้ สองระบบ
สมดุลกันนะคะ จะมีคาร์บอนอยู่ประมาณ 40.08 ค่ะ
ถ้าคิดเป็นอัตราส่วนของคาร์บอน มันสามารถจะกระตุน้ ให้
floc เกิดเร็ว เพราะมันมีฟอสฟอรัสแล้วก็แร่ธาตุตัวอื่นๆ
แต่สิ่งที่สำคัญก็คือในกากน้ำตาล ถ้าใช้มากเกินไปในบ่อ
จะเกิดฟิล์มบางๆ ค่ะ เพราะว่ามันมีเป็นพวกไขนะคะ
ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับคนที่ระดมใส่กากน้ำตาล
มากเกินไป สำหรับรำจะมีคาร์บอนค่อนข้างสูงประมาณ
65.52 ค่ะ จะกระตุน้ ให้เกิด floc ได้ดคี ะ่ แล้วก็มฟี อสฟอรัส
มีแร่ธาตุมากมายมหาศาล แต่ตัวนี้ที่น่ากลัว ปัจจุบันที่
เราค้นพบก็คือมันไปกระตุ้นโกพิพล้อดค่ะ ถ้ากระตุ้นช่วง
แรกดีค่ะ กุ้งหนึ่งตัวจะกินโกพิพล้อดประมาณ 3000 กว่า
ตัวต่อวันคะ เพราะนัน้ เนีย่ ถ้ามันมี มันกินเกินจะโตไวมาก
แต่เมื่อมันพ้นระยะแล้วเกินหนึ่งเดือน กุ้งไม่กินแล้วเล็ก
เกินไป มันจะกลับเป็นตัวแย่งออกซิเจนนะคะ อันนี้ก็น่า
จะเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะคะ ต่อมาก็คือแป้งค่ะ สำหรับ
แป้งมันจะมีคาร์บอนอยู่ประมาณ 47.38 ถ้าแป้งข้าวเจ้า
ก็มีน้อยลงมาเป็น 42.34 แบคทีเรียกลุ่มที่ใช้แป้งได้ดีก็
คือ Bacillus ค่ะ เพราะ Bacillus เป็นตัวเดียวที่มันจะ
สร้างตัวทีจ่ ะมาย่อยแป้งได้คะ่ แป้งเป็นโพลิแซคคาไรด์คะ่
แต่ถ้าคุณใส่กากน้ำตาล แบคทีเรียพวกยีสต์ พวกแลคโตบาซิลัสโตได้ค่ะ แต่ถ้าใส่แป้งเท่ากับว่าคุณเลือกจุลินทรีย์
ในระบบบ่อของคุณค่ะ ถ้าพลาด พอแป้งละลายแล้วมัน
จะนอนก้น มันจะไปเคลือบผิวดิน ดินก็จะเน่าง่ายมาก
จึงต้องระวังค่ะ 					
มาดูถึงแหล่งไนโตรเจนนะคะ แหล่งไนโตรเจน
ทีเ่ ราบอกก็คอื ยูเรียค่ะ สูตรเคมีของยูเรียก็คอื พอมันแตก
ตัวได้ทงั้ ไนโตรเจนได้ทงั้ คาร์บอน ยูเรีย ง่ายทีส่ ดุ เราก็ไปซือ้
ปุ๋ย 46-0-0 นะคะ ที่เขาใช้กันทั่วไป อันนี้กระตุ้น floc
ได้ดเี ลย แต่ขอ้ แม้เวลาใส่ตอ้ งใส่กลางคืน ใส่กลางวันไม่ได้
ใส่กลางวันแพลงตอนพืชเอาไปใช้ค่ะ ต้องใส่กลางคืน
เท่านั้น หลังจากที่แสงไม่มีแล้ว ตัวอีกตัวหนึ่งคือ แอมโมเนียมซัลเฟต ตัวนี้ก็เช่นกันค่ะ สามารถจะแตกตัวแล้ว
ให้แอมโมเนียออกมาได้เร็วมาก ก็ใช้ในกรณีที่ pH ของบ่อ
กำลังสูงๆ ค่ะ ซัลเฟตกรุป๊ จะทำให้มนั pH ต่ำลง อีกตัวหนึง่
โซเดียมไนเตรต อันนีไ้ ม่ขอให้ใช้นะคะ เพราะตัวนีจ้ ะไปเร่ง
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Benthic algae ตัวนีจ้ ะไปเร่งให้พวกแพลงตอน ไปเคลือบ
พวกผิวพื้นต่างๆ เกิดขึ้นมาก อันนี้ก็บอกว่ามันมีหลาย
ประเภท แต่ละประเภทมันเหมาะใช้เฉพาะประเภทนั้นๆ
ส่วนแร่ธาตุในการสร้าง floc ต้องมีทั้งฟอสฟอรัส แมกนีเซียม แคลเซียมและซิลิเกตนะคะ 			
สำหรับฟอสฟอรัสค่ะ เป็นแร่ธาตุที่มีความสำคัญ
กับแหล่งน้ำค่ะ ไม่ใช่เฉพาะตัว floc ทัง้ ตัวสัตว์นำ้ เองแล้ว
ก็ตวั แพลงตอนพืชก็ตอ้ งใช้ฟอสฟอรัสเหมือนกัน เพราะว่า
มันเอาไปสร้างเป็นองค์ประกอบของพวกฟอสโฟลิพิดค่ะ
ทำให้เนือ้ เยือ่ ของสิง่ มีชวี ติ มันคงตัวขึน้ แล้วก็เป็นส่วนผสม
ของเอมไซน์บางตัว แล้วก็มนั เป็นสารอิเล็กโทรไลต์คะ คือ
เป็นตัวทีจ่ ะเป็นตัวบัฟเฟอร์ของร่างกายในสิง่ มีชวี ติ เพราะ
ฉะนัน้ ถ้าขาดฟอสฟอรัส หลายๆ คนกระตุน้ แล้ว ใส่นำ้ ตาล
ไปแล้ ว ยู เรี ย แล้ ว ไม่ ขึ้ น ฟอสฟอรั ส ในระบบไม่ มี ค่ ะ
แต่ถ้าเขาอัดอาหารลงไปเรื่อยๆ ในอาหารมีฟอสฟอรัส
เพียงพอค่ะ พอได้ถึงจุดหนึ่ง floc ก็เกิดอัตโนมัติค่ะ
สำหรับแมกนีเซียมนะคะ ตัวนีส้ ำคัญเพราะเป็นโคเอมไซน์
ด้วยแล้วก็ช่วยในการสะสมของแคลเซียมในเปลือกกุ้ง
ตัวนี้ถ้าขาดเราใช้ดีเกลือค่ะ แมนีเซียมซัลเฟตดีที่สุด ถูก
กว่าทีจ่ ะไปใช้แมกนีเซียมคลอไรด์ทเี่ ขาโฆษณาว่ามันแตก
ตัวได้มากกว่า แต่จริงๆ แล้วแมกนีเซียมซัลเฟตเป็นสิ่งที่
ง่ายแล้วก็ใกล้ตัวที่สุด ส่วนแคลเซียมนี่เป็นองค์ประกอบ
หลักเลยในการสร้างเปลือกของกุ้ง แล้วก็รักษาระบบ
สมดุลกรดด่างในเซลล์คะ เพราะฉะนั้นตัวหาแคลเซียม
ง่ายๆ ต้องเติมปูน ถ้าไม่เติมปูนออกซิเจนจะหายคะ เพราะ
ว่ามันจะคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา
วิธีทำ floc แบบภูมิปัญญาท้องถิ่นสมัยโบราณ
ใช้รำ 60 กก. ขีว้ วั 40 กก. กากน้ำตาล 1 กก.ขยำๆ หมักไว้
แต่ floc นีอ้ นั ตรายนะคะ ถ้าไปใช้ในกลุม่ ทีบ่ อกแล้วว่าถ้า
มี โ กพิ พ ล้ อ ตเยอะๆ เนี่ ย ไม่ น านกุ้ ง จะลอยทั้ ง บ่ อ ค่ ะ
เพราะว่าขาดออกซิเจนนะคะ อีกอันหนึ่งนี่โบราณมาก
เวลาคนจะปล่อยกุ้งแล้วขี้เกียจจ่ายค่าอาหารกุ้ง ทำง่าย
มากก็คือต้มปลาสด 2-5 กก. แล้วก็เติมรำ พอปลามันสุก
พอดีก็ค่อยเอารำใส่ลงไป 30 กก. แล้วก็ทิ้งให้มันเย็นลง
แล้วเติมยูเรีย เติมยีสต์ ประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะ หมักไว้
ประมาณ 6 ชั่วโมง หลังจากนั้นก็ไปใช้แทนอาหารกุ้งเลย
แต่คนเลี้ยงกุ้งเขารู้ว่า ถ้าลงแบบนี้ตอนกลางวันในตอน
กลางคืนต้องใส่ปูน 20-50 กก./ไร่นะคะ อันนี้ต้องระวัง

จะลอกเลียนแบบก็ต้องเข้าใจว่าทำไมทำแบบนี้นะคะ
ข้อควรระวังในการใช้ floc บอกแล้วนะคะ การ
เติมรำหรือกากน้ำตาลจะให้จุลินทรีย์เจริญเติบโต ถ้าทำ
แบบนี้ ใ นตอนกลางคื น นั้ น ต้ อ งเติ ม ปู น นะคะ เพื่ อ ลด
คาร์บอนไดออกไซด์คะ floc จะไปกระตุ้นให้จุลินทรีย์
เจริญเติบโตขึน้ มาคายคาร์บอนไดออกไซด์ ให้นกึ ถึงเวลา
ทำปุย๋ หมัก ทำน้ำหมัก เขาบอกว่าให้ปดิ แน่นไหม เขาต้อง
คลายเกลียวไว้หน่อยหนึ่ง ไม่งั้นมันพุ่งเพราะมันสร้าง
คาร์บอนไดออกไซด์มหาศาล แล้วคาร์บอนไดออกไซด์
ละลายน้ำเนี่ย พอมันละลายน้ำต่อให้มีใบพัดร้อยตัวน้ำก็
ออกซิเจนตีไม่เข้า เพราะมันเข้าไปเต็มที่แล้ว จะต้องเอา
คาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำออกก่อนโดยการเติมปูนค่ะ
พอเติมปูนลงไป รวมตัวกับคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะได้
แคลเซียมบวกไบคาร์บอเนต เราได้ทั้งแคลเซียมเป็นแร่
ธาตุจำเป็นสำหรับการเลี้ยงกุ้งคะ ไบคาร์บอเนตก็คือค่า
อัลคาไลน์ เวลากุ้งลอกคราบดึงสองตัวนี้มาสร้างเปลือก
คะ เวลากุง้ กำลังลอกคราบเนีย่ อัลคาไลน์รว่ งอย่างรวดเร็ว
แล้วแคลเซียมก็จะหายจากระบบอย่างรวดเร็ว เพราะ
ฉะนั้นถ้าทำแบบเนี้ย ก็เท่ากับได้สร้างแคลเซียมกับค่า
อัลคาไลน์ที่จะทำให้กุ้งสร้างเปลือกได้คะ 		
ทีนี้อย่างที่บอก floc มันจะไปกระตุ้นแพลงตอน
สั ต ว์ แล้ ว แพลงตอนสั ต ว์ ก็ จ ะทำให้ ค่ า ออกซิ เจนต่ ำ

บางครั้งมันมีมากเกินไปนะคะ ต้องใส่คลอรีนคะแต่บ่อที่
มีปลาถ้าให้มีคลอรีน ปลาตาย แต่กุ้งไม่แพ้คลอรีนนะ
ถ้าใส่ 1-3 ppm กุ้งรอดค่ะ แต่ปลาตาย ถ้าบ่อมีการเลี้ยง
ปลาด้วยก็เปลี่ยนไปลงเป็นตัวอื่นคือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แทนนะคะ อันนี้ก็ต้องรู้ด้วยว่า แต่ละบ่อก็ต้องรู้
ด้วยว่าบ่อตัวเองมีอะไร มันควรจะเหมาะอะไร จริงๆ
แล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแสงแดดนะคะ เพราะ
ฉะนัน้ เราต้องใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์คะ่ เพราะแสง
แดดกระตุ้นให้เกิดสิ่งมีชีวิตมากมายหลายอย่างนะค่ะ
แล้วก็อยากจะบอกว่าการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ
อย่างฉลาดก็จะเป็นแนวทางหนึ่งสำหรับการเพาะเลี้ยงที่
ยั่งยืน ก็ฝากเอาไว้ทีนี้เราจะใช้ธรรมชาติได้เราต้องเข้าใจ
มันถึงระบบฐานของมันนะคะ
สุดท้ายอันนี้ เป็นข้อคิดของศารตราจารย์ชาว
ญีป่ นุ่ นะคะ โอคาโมโต้ ซึง่ ดร.โอคาโมโต้เคยมาประเทศไทย
ตอนนี้ท่านก็ปลดเกษียณแล้ว ท่านเป็นอธิการบดีมหาวิท
ลัยโตเกียวออฟมารีนไซน์ เคยพาท่านไปเที่ยว แล้วเราก็
โชว์ด้วยความภาคภูมิใจว่า ประเทศไทยมีฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
ฟาร์มอนุบาลลูกกุ้ง เจ้าของก็นำเสนอว่า เขามีเทคโนโลยี
PCR ทำได้ในฟาร์มเขาเลย ท่านไม่สนใจเลย ท่านเดินรอบ
บ่อเขาแล้วก็ถามว่า สถาพรช่วยถามคนนี้หน่อยซิว่ามัน
ทำเพือ่ ลูกมันไหม พอดีทา่ นเห็นลูกเขาวิง่ อยูแ่ ถวนัน้ เราก็
องค์ความรู้จาก
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ถาม เจ้าของก็บอกใช่สิ ลูกผม ท่านเห็นผมทำทุกอย่าง
เพื่อลูกผม แกบอก ช่วยบอกเขาด้วยว่ามันไม่ได้ทำเลย
เราก็ถามว่า ทำไมท่านไปว่าเขา ท่านบอกว่าผมก็เดินทั้ง
ฟาร์มไม่เห็นมีบ่อทิ้งน้ำเลย ไม่มีบ่อบำบัดน้ำทิ้งเลย พอ
ออกมาจากฟาร์มท่านถามว่า เข้าใจคำว่า Development
กับ Destroy ไหม Development ก็คือการพัฒนา
Destroy ก็คือการทำร้าย เลยบอกอาจารย์ว่าสองคำนี้
มันมีความหมายที่ตรงข้ามกันนะ แต่มันมีเส้นบางๆ อยู่
ตอนนีป้ ระเทศไทยกำลังเป็น Development ที่ Destroy
ค่ะ ไม่ใช่ Development ถ้า Develop ที่แท้จริง คุณ
ต้องอยูก่ บั ธรรมชาติและเข้าใจมัน แต่ตอนนีก้ ารเพาะเลีย้ ง
ของเรา เราวิ่งหาเทคโนโลยีอะไรไม่รู้ แต่เราไม่เข้าใจเลย
ว่าระบบนิเวศมันเป็นอย่างไรนะคะ อันนี้ก็ฝากเอาไว้ค่ะ
ก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะ
ผู้ดำเนินรายการ :
ก็กราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม
จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับ ก็ถ้าเข้าใจธรรมชาติ
เราก็จะอยู่กับธรรมชาติได้นะครับ อย่างที่ท่านฝากไว้
ในหั ว ข้ อ ถั ด ไปจะเป็ น เรื่ อ งจาก ดร.กิ ต ติ ช นม์
อุเทนะพันธุ์ เรื่องเทคโนโลยี Bio-floc การพัฒนาแหล่ง
โปรตีน เพื่อลดต้นทุนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำครับ ท่าน
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เป็นอาจารย์ประจำที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยครับและท่านยังอยู่ในหน่วย
วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำด้วยครับ
ดร.กิตติชนม์ อุเทนะพันธ์ :
เรียนคณาจารย์ ผูท้ รงคุณวุฒแิ ละนักศึกษาทุกท่าน
นะครับ ในสิ่งที่จะนำเสนอก็คือตัวที่ชื่อ Bio-floc ครับ
เป็นแหล่งโปรตีน เมือ่ กีอ้ าจารย์สถาพรได้ชปี้ ระเด็นอย่าง
ชัดเจนแล้วนะครับว่า Bio-floc สามารถที่จะพัฒนาตัว
กระบวนการการเลี้ยงหรือว่าการควบคุมธรรมชาติในบ่อ
เลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างดีนะครับ เป็นแหล่งโปรตีนที่ชัดเจน
ทีนี้มีคำถามประเด็นอื่นๆ อีกไหมใน Bio-floc ที่เราจะ
สามารถพัฒนากระบวนการการเลี้ยง แล้วก็พัฒนาขีด
ความสามารถในการผลิตสัตว์น้ำของประเทศ ข้อมูลจาก
FAO ปี 2014 การผลิตมวลรวมของสัตว์นำ้ ทัง้ โลก ปัจจุบนั
นี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่า มีแนวโน้มลดลงมาตั้งแต่
ประมาณปี 2000 เป็นต้นมา ตอนนีป้ ระชาการโลกทีเ่ พิม่ ขึน้
ถ้าเราต้องการสัตว์นำ้ เพิม่ จะต้อง มาจากการเลีย้ งเท่านัน้
ครั บ ตอนนี้ ขี ด ความสามารถในการเลี้ ย งของทั้ ง โลก
กำลังทะยานขึ้นสู่ข้างบนครับ ไม่ว่าจะเป็นแอฟฟริกา
อเมริกา ยุโรปหรือโอชิเนียก็ตาม ดูขีดความสามารถใน
การผลิต การเพาะเลี้ยงนะครับ ไม่เยอะ เราคิดว่ายุโรป

“เข้าใจคำว่า Development กับ Destroy ไหม Development
ก็คือ การพัฒนา Destroy ก็คือการทำร้าย เลยบอกอาจารย์ว่าสองคำนี้
มันมีความหมายทีต
่ รงข้ามกันนะ แต่มน
ั มีเส้นบางๆ อยู่ ตอนนีป
้ ระเทศไทย
กำลังเป็น Development ที่ Destroy ค่ะ ไม่ใช่ Development ถ้า
Develop ที่แท้จริง คุณต้องอยู่กับธรรมชาติและเข้าใจมัน แต่ตอนนี้การ
เพาะเลี้ยงของเรา เราวิ่งหาเทคโนโลยีอะไรไม่รู้ แต่เราไม่เข้าใจเลยว่าระบบ
นิเวศมันเป็นอย่างไร”
น่าจะมีขีดความสามารถในการผลิตปลาค่อนข้างสูงมาก
ในอุตสาหกรรมแซลมอนและอุตสาหกรรมปลาอืน่ ๆ ครับ
แต่จริงๆ แล้วขีดความสามารถโดยภาพรวมก็ยังไม่ได้สูง
เท่าไหร่นัก แต่ถ้ามาดูเอเชียนะครับ เอเชียมีขีดความ
สามารถในการผลิตสูงมาก ปัจจุบนั เอเชียเป็นภูมภิ าคเดียว
ที่ผลิตได้มากกว่า 50% จากการเพาะเลี้ยงครับ ซึ่งนี่คือ
หนึ่งประเด็นที่เราต้องคุยกันทีนี้			
เรามาดูอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เป็นประเด็น
ค่อนข้างสำคัญ เมือ่ ก่อน 1969 นะครับ ประชาการทัว่ โลก
บริโภคสัตว์นำ้ บริโภคปลาจากการเลีย้ งเพียงแค่นดิ เดียว
เท่านั้นเอง พอปี 2009 เริ่มขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงมาก แสดง
ว่าผู้บริโภคยอมรับกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การส่งออก
กุ้งของประเทศไทยเป็นตัวตอบคำถามได้อย่างดีมากเลย
นะครับ เมือ่ ก่อนเราเคยโดนปัญหาเรือ่ งการจับกุง้ มีปญ
ั หา
เกี่ยวกับการจับเต่า เราเคลมปัญหานั้นได้อย่างชัดเจน
มาก แต่สงิ่ ทีเ่ ราต้องมองคืออะไรครับ ทุกคนเริม่ เคลียแล้ว
ว่าขีดความสามารถในการเพาะเลี้ยงเราก้าวกระโดด
WHO ประมาณการณ์ประชากรโลกไว้ที่ 7 พันล้านคนในปี
2030 นะครับ ซึง่ ประมาณอีกแค่ประมาณ 20 ปีอายุเราน่า
จะได้เห็นนะครับ ปี 2030 เราต้องมีขีดความสามารถใน
การเพาะเลี้ยงขนาดนี้ คำถามง่ายๆครับเราจะเอาแหล่ง
โปรตีนจากไหนเข้าไป support อุตสาหกรรมการเพาะ
เลี้ยงที่มากขึ้นเป็นเท่าตัว ขณะที่การผลิตการจับของเรา
ยั ง คงที่ แ ละมีแนวโน้มลดลง จากภาพรวมปีการผลิต
ปลาป่นนะครับ 1985 จนถึง 2005 ปลาป่นเราลดลงนะครับ
ในขณะที่กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเราทวีการผลิต
อย่างมโหฬาร เพื่อตอบสนองความต้องการเพิ่มของการ
กินของมนุษย์ 					

คำถามก็คือ เราเอาโปรตีนจากไหน แหล่งที่มา
สำคัญที่สุดก็คือกลุ่มของโปรตีนพืชหรือไม่ก็ปลาป่น ทีนี้
มองต่ อ นะครั บ โปรตี น ทดแทนตอนนี้ เรามองหลาย
ประเด็ น มาก หนึ่ ง ในนั้ น ก็ คื อ โปรตี น จากพื ช นะครั บ
อย่างเช่น ตอนนีท้ กุ คนหันไปทีก่ ากถัว่ เหลือง คำถามก็คอื
กากถั่วเหลืองมีโปรตีนที่สูงจริงแต่ อะมิโนเอซิดโปรไฟล์
ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่กับสัตว์น้ำ แล้วอีกประเด็นหนึ่ง
ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือพวกฟีดแอทเทรสแตนท์ สารดึงดูด
การกิน ปลาไม่ได้รู้จักปลาป่นมา เขาเริ่มวิวัฒนาการมา
ปลารู้จักปลาเล็กปลาน้อยว่ากินได้ รู้จักแพลงตอน รู้จัก
โกพิพล้อด ในส่วนของซิงเกิ้ลเซลล์โปรตีนมีการพัฒนา
เทคโนโลยีเหล่านี้สูงมาก แต่ในขณะเดียวกันต้นทุนการ
ผลิตไม่ได้เหมาะสมกับการนำมาใช้งานพวกนี้เลย เพราะ
ฉะนั้น Bio-floc สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อ
สามารถตอบโจทย์แล้วว่ามันกระตุ้นการเจริญเติบโตจริง
เนี่ย มันควบคุมคุณภาพน้ำได้ มันมีรูปแบบต่างๆ ได้นะ
ครับ เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมที่เราจะทำ floc ขึ้นมา
เพือ่ จะเข้าไปทดแทนปลาป่นอย่างเต็มรูปแบบ ประเด็นนี้
เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา มีการวิจัย มีบทความตีพิมพ์ มีแนวคิด
มีการพูดถึงเรือ่ งนีค้ อ่ นข้างสูงมากครับ เพราะฉะนัน้ นีค่ อื
สิ่งที่เราให้ความสำคัญ
floc เป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญ ต้นทุนถูก เป็น
อาการปลอดภัย อีกอย่างครับพวกนี้เป็นเทคโนโลยีสี
เขียวอย่างแท้จริงครับ สามารถดึงของเสียมาใช้แล้วก็ผลิต
ตัวซิงเกิ้ลเซลล์ ตัวโปรตีนออกมาให้ตัวสัตว์น้ำ นี่คือข้อ
ที่น่าสนใจของเทคโนโลยี floc นะครับ ตัว floc เป็นมวล
ชี ว ภาพแขวนลอยอยู่ ใ นน้ ำ ประกอบด้ ว ยแพลงตอน
แบคทีเรีย heterotrophic เข้ามาจับกลุ่ม EPS แต่ละ
องค์ความรู้จาก
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“คำถามก็คือ เราเอาโปรตีนจากไหน แหล่งที่มาสำคัญที่สุด ก็คือ
กลุ่มของโปรตีนพืชหรือไม่ก็ปลาป่น ทีนี้มองต่อนะครับ โปรตีนทดแทน
ตอนนี้เรามองหลายประเด็นมาก หนึ่งในนั้นก็คือโปรตีนจากพืชนะครับ
อย่างเช่น ตอนนีท้ ก
ุ คนหันไปทีก
่ ากถัว่ เหลือง คำถามก็คอื กากถัว่ เหลือง
มีโปรตีนที่สูงจริง แต่อะมิโนเอซิดโปรไฟล์ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่กับ
สัตว์น้ำ แล้วอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่สุดเลย ก็คือพวกฟีดแอทเทรสแตนท์ สารดึงดูด การกินปลาไม่ได้รจู้ ก
ั ปลาป่นมา เขาเริม่ วิวฒ
ั นาการมา
ปลารู้จักปลาเล็กปลาน้อยว่ากินได้ รู้จักแพลงตอน รู้จักโกพิพล้อด ใน
ส่วนของซิงเกิ้ลเซลล์โปรตีนมีการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้สูงมาก แต่ใน
ขณะเดียวกันต้นทุนการผลิตไม่ได้เหมาะสมกับการนำมาใช้งานพวกนี้
เลย เพราะฉะนั้น Bio-floc สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อ สามารถ
ตอบโจทย์ แ ล้ ว ว่ า มั น กระตุ้ น การเจริ ญ เติ บ โตจริ ง เนี่ ย มั น ควบคุ ม
คุณภาพน้ำได้ มันมีรูปแบบต่างๆ ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมที่
เราจะทำ floc ขึ้นมา เพื่อจะเข้าไปทดแทนปลาป่นอย่างเต็มรูปแบบ”
รูปแบบ ลักษณะเด่นมีโปรตีนเยอะ กระบวนการทีจ่ ะสร้าง
floc ในปัจจุบนั เราให้สตั ว์นำ้ กินแล้วก็เปลีย่ นออกมาเป็น
ของเสียใช่ไหมครับ จากนั้นของเสียจะโดนแบคทีเรียที่ได้
รับตัวไนโตรเจนซอสจากตัวของเสียจากปลา แล้วก็คาร์โบไฮเดรตจากที่เราใส่ไปหรือคาร์โบไฮเดรตที่เหลือจาก
การย่อยของเสียของปลาเพื่อจะสร้าง Bio-mass ของ
แบคทีเรียขึ้นมา floc เกิดจากอะไร คอนเซปง่ายๆ ของ
floc เรามองว่าเป็นระบบบำบัดน้ำเสีย ถ้าพูดถึง floc
หลายคนอาจจะงง แต่ ถ้ า พู ด ถึ ง แอคทิ เวตเต็ ด สลั ด
ผมว่าทุกคนเข้าใจ น้ำเสียเข้ามาอัดแอร์เรเตอร์เข้าไปครับ
พ่นอากาศ มีการสร้าง Bio-mass ขึ้นมาครับ น้ำที่ผ่าน
Bio-mass ตอนนี้จะมีน้ำที่คุณภาพดีแต่มีตัว sludge
หรือตมเยอะ ปล่อยออกสูส่ งิ่ แวดล้อมไม่ได้เพราะ sludge
จะทำให้ตกตะกอน ห้วย หนอง คลอง บึงจะเต็มไปด้วย
sludge ข้างใต้ เพราะนัน้ เราเอา sludge ไปทิง้ บางส่วนออก
บางส่วนก็นำกลับเข้ามาในระบบใช่ไหมครับ เพราะฉะนัน้
ถ้ามองกันจริงๆ activated sludge กับ Bio-floc แนวคิด
รูปแบบไม่ต่างกันเลย แค่เราเอา sludge กลับไปใช้แต่
floc เราดึง 100% ของ floc ไปให้เป็นอาหารปลาแค่นั้น
เองครับ นี่คือรูปแบบการคิดนะครับ เมื่อระบบกลับเข้าสู่
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สมดุลพวกนี้จะสร้างเป็นตัวแบคทีเรียออกมาครับ เมื่อ
ก่ อ นในบ่ อ นี้ มี แ พลงตอนอยู่ ต รงข้ า งใน ไดนามิ ก
แพลงตอนดรอป แพลงตอนตายมี อ าหารที่ ห ายไป
เพราะแบคทีเรียดึงเอามาใช้ แพลงตอนก็จะลดน้อยลง
จนสุดท้ายมันจะเข้าสู่คอมมูนิตี้ที่เป็นแบคทีเรีย 100%
นะครับ เมื่อระบบเข้าสู่ตรงนั้นนะครับ ทีนี้การดีแคลร์
ระบบของตัว floc มองยังไง มีคนดีแคลร์หลายรูปแบบ
มากครับ ประเด็นหนึง่ ทีท่ เี่ ราจะน่ามองคือ ผมย้อนกลับไป
หาชีวเคมี ซึ่งเป็นตัวเบสิกเทคโนโลยีเราไม่ได้ ถ้าพูดถึง
วิทยาศาสตร์ประยุกต์เนี่ยมีคนพูดกันเยอะเลย เพราะ

“floc เป็นแหล่งโปรตีนทีส่ ำคัญ
ต้นทุนถูก เป็นอาการปลอดภัย
อีกอย่างครับ พวกนีเ้ ป็นเทคโนโลยี
สีเขียวอย่างแท้จริงครับ สามารถ
ดึ ง ของเสี ย มาใช้ แล้ ว ก็ ผ ลิ ต ตั ว
ซิงเกิ้ลเซลล์ ตัวโปรตีน ออกมาให้
ตัวสัตว์นำ้ นีค
่ อื ข้อทีน
่ า่ สนใจของ
เทคโนโลยี floc”

ฉะนั้นถอยกลับไปเป็นตัวเบสิกซายน์นะครับ floc เกิด
จากอะไร เกิดจากแบคทีเรียครับ แล้วก็เอามารวมกลุม่ กัน
ตัวทีท่ ำให้รวมกลุม่ กันเป็นพวกแซคคาไรด์เป็นหลักแล้วก็
มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบครับ โปรตีนคอแซคคาไรด์
แล้วก็เราเรียกมันว่า ไมโครโคโลนี ขนาดจะใหญ่ขึ้น ตัวที่
ใหญ่ๆ จะตกลงมาก่อนแล้วก็เป็นชั้นของตัวไมโครโคโลนี
เกิดขึ้น แล้วก็ไมโครโคโลนีจะเชื่อมกันด้วยตัว EPMS
กลายไปเป็นตัว floc นะครับ
ดร.พุทธ :
อยากจะสอบถาม 2 ประเด็น ประเด็นแรกก็คอื ว่า
เมือ่ สุดท้ายคือเราอยากจะเอา floc มาทดแทนปลาป่น ที
นี้คอนเทนท์มันต่างกับปลาป่นหรือมันเหมือนกันแค่ไหน
โดยเฉพาะ อะมิโนแอซิดโพรไปรไฟล์ และแฟดตี้แอซิด
โปรไฟล์ด้วย
ดร.กิตติชนม์ :
พาติเคิลไซด์ มีผลต่อโครงสร้างของอะมิโนแอซิด
แล้วก็แฟดตี้แอซิดโปรไฟล์นะครับ นอกจากนี้ตัวที่ยังมี
ผลต่อเนื่องกับพวกนี้อีกคือ ตัวแบคทีเรียลคอมมูนิตี้ ว่า
เราจะควบคุมแบคทีเรียลคอมมูนติ ยี้ งั ไง แล้ว floc มันต้อง
เกิดมาจากตัวไนโตรเจน เราใช้ไนโตรเจนอะไรเป็นตัวตั้ง
ต้น ถามผมตอนนี้ผมตอบไม่ได้ว่าคืออะไร แต่ตอนนี้
ปัญหาเราประมวลแล้ว แล้วเราเริ่มวางโครงการวิจัยเพื่อ
ทีจ่ ะตอบคำถามเหล่านีว้ า่ การวางไปสูก่ ารสร้างโปรตีนที่
เราตั้งเป้าหมายไว้ประมาณ 55% แล้วก็ แฟดตี้แอซิดโปรไฟล์ อะมิโนแอซิดโปรไฟล์ ประเด็นเรามุ่งไปที่ตัว
เมทไธโอนีนกับไลซีน นีค่ อื สิง่ ทีเ่ รามองอยู่ แต่ตอนนีห้ ลาย
งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าตัวควบคุมมันคือแบคทีเรียบางกลุ่ม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบคทีเรียในกลุ่มเบต้าโปรติโอแบคทีเรียนะครับ พวกนีเ้ ป็นแบคทีเรียแกรมลบนะครับ วิบริโอ
ก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับ แต่ว่าพอเราดูน้ำจืดนี่มันก็จะเป็น
หลายๆ ส่วนที่จะเข้ามา คราวนี้เรายังไม่เห็นตัวไดนามิก
จริงๆ นะครับ เพราะการหมักของแต่ละครั้ง การสร้าง
ไดนามิ ก ตรงนี้ จ ะเปลี่ ย นกั น ออกไปถู ก ไหมฮะ ดั ง นั้ น
สิ่งที่ต้องหาก็คือ การหมักอย่างไร การผลิตอย่างไร การ
เฟอร์เม้นยังไง ทำให้ได้โปรตีนสูงที่สุด ตอนนี้เราทำได้

สูงสุดอยูท่ ี่ 38% โปรตีนนะครับ เราผลิตมาจากอาหารกุง้
ที่หมดอายุร่วมกับตัวคาซาว่า ตัวแป้งมัน ซึ่งเราไม่ค่อย
พอใจเท่าไหร่ครับ เราก็จะเริ่มปรับให้มันมีมารตฐาน
ตอนนี้มันประมาณนี้แล้ว floc ที่มาจากในบ่อ เป็น floc
ที่เป็นแบคทีเรียเนี่ยวิ่งอยู่ที่ประมาณ 35 ไปจนถึง 50 เรา
ก็จะเริ่มใช้พวกนั้นครับเป็นตัวโมเดลในการจำลองโครง
สร้างแบคทีเรียขึ้นมาในตัวเฟอร์เมนเตอร์ของเราครับ
ดร.พุทธ :
แล้วคำถามที่สองคือ ความนิ่ง เนื่องจากว่า floc
เนีย่ มันเป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งจากไดนามิกมากๆ ทัง้ จำนวน
ทั้งปริมาณ ทั้งคุณภาพ เพราะงั้นเราจะไปคุมโปรไฟล์นี้
จริงๆ มันก็น่าสนใจแต่ว่าก็เป็นประเด็นที่ว่าอาจจะต้อง
นำไปประกอบเวลาเราทำงานวิจัยครับ
ดร.กิตติชนม์ :
คือเราต้องควบคุมไดนามิกให้ได้ก่อน ก่อนที่เรา
จะสร้างตัวแฟดตี้แอซิด หรือว่าตัวอะมิโนแอซิดโปรไฟล์
สองปีมานี้เราทุ่มกำลังไปกับตัวควบคุมไดนามิกตรงนี้
ค่อนข้างสูงมาก ตอนนี้เราเริ่มเข้าใจแล้วครับว่าไดนามิก
ตัวขีดจำกัดของไดนามิกที่เข้ามาคุมมีอะไรบ้าง หนึ่งก็คือ
องค์ความรู้จาก
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ตัว source ออกซิเจน source ของอาหารครับ ออกซิเจน
ตัว pH แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนที่ของไดนามิกด้วย
เพราะถ้าเราคุมตัว pH หรือเราปล่อยให้ไดนามิกมัน มัน
ไปตามโฟลว์ทเี่ ราอยากได้นะครับ ถ้า pH มันต่ำเราสามารถ
จะปรับปรุงตรงนี้แล้วก็แบคทีเรียจะเริ่มการเปลี่ยนกลุ่ม
ใหม่ เพราะฉะนั้นถ้าเรามีโปรไฟล์ตรงนี้เราไม่สามารจะ
คุมให้ pH เท่านี้ ออกซิเจนเท่านี้ อะไรเท่านีไ้ ด้ แต่พอเราทำ
หลายๆ ครัง้ เข้า เราจะเห็นครับ ว่าเซ็นต์มนั เคลือ่ นทีอ่ ย่างไร
เพราะงั้นเราไม่เข้าไปคุมตัวไดนามิก แต่เราเข้าไปจัดการ
ไดนามิกให้มนั โตไปตามทิศทางทีม่ นั ควรจะเป็น อย่างเช่น
ถ้าเราเลือกใช้อาหารกุง้ กับตัวแป้ง floc จะเกิด เราจะเห็น
ถ้าเราเอาอาหารกุ้งที่หมดอายุนะครับเราจะเห็นว่ามัน
เป็นเม็ดๆ ใช่ไหมครับ แล้วก็พอเราเริ่มหมักเม็ดที่เป็น
อาหารกุง้ ก็จะหายไป กลายเป็นตัว floc ทีเ่ ป็นตัวแบคทีเรีย
ที่เราส่องกล้องดู มันจะใช้เวลาประมาณ 5 ถึง 6 วัน ตอน
นี้ในการควบคุมตัวโฟลว์ของเราขนาดนี้นะครับ เราคุม
ตรงนัน้ ได้แล้วจากการเช็คตัวครูชโปรตีน มันก็จะได้โปรตีน
ที่เท่าๆ เดิมตลอด เพราะฉะนั้นเราทำหน้าที่แค่แอดจัส
ตัวโฟลว์แค่นนั้ เอง ซึง่ เราคิดว่าเราเริม่ คุมได้แล้วครับ นอก
จากออกซิเจนแล้ว การคนการเคลื่อนที่ของน้ำ เราเข้าไป
คุมมันนะครับ เราคุมโฟลว์ เราไม่คุมสเตเบิลครับ ต่างกัน
นิดหนึ่งครับ
รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ :
ไม่รวู้ า่ ผมพูดถูกหรือเปล่านะครับ ว่าจากเดิมทีม่ อง
Bio-floc เป็ น เครื่ อ งมื อ ชนิ ด หนึ่ ง ในการที่ จ ะบำบั ด
คุณภาพน้ำนะ ตอนนี้เปลี่ยนแนวคิด มอง Bio-floc เป็น
product แล้วก็ลดการใช้อาหารกุ้งหรืออาหารปลาโดย
เฉพาะปลาป่นใช่ไหมครับ โฟกัสทีป่ ลาป่น เพราะว่ามัน่ ใจว่า
Bio-floc เนี่ยมันมีโภชนาการทางด้านโปรตีน หรือกรด
อะมิโนแอซิดใกล้เคียงกับปลาป่นนะครับ

รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ :
ทีนี้มันมีกราฟหนึ่งว่า เอาไปลองในปลาไนกลุ่ม
ปลาจีนพบว่า อัตราการเจริญออกมาค่อนข้างแตกต่าง
กับกลุ่มควบคุม มันจะเป็นไปได้ไหมว่ามันขึ้นอยู่กับกลุ่ม
ปลาทีเ่ ป็นเฮอโมเวอรรัสกับเฮอมิโวรัส เพราะว่ากลุม่ ปลา
ไนเนี่ยมันจะไปทางนั้น แต่กลุ่มปลาจีนเบี่ยงไปทางเฮอมิโวรัสหรือไม่ ซึ่งตรงนี้ต้องลองให้ชัดอีกที่หนึ่งนะครับ
ตอนนี้ในเบื้องต้นเนี่ยผมมองว่า การที่จะทดแทนอาหาร
ปลาป่นนั้น กลุ่มที่น่าจะได้ผลชัดถ้ายึดหลักตามตารางนี้
นะ อาจจะโฟกัสในเรือ่ งของเลีย้ งสัตว์นำ้ ทีเ่ ป็นเฮอมิโวรัส
หรือเปล่านั้น ผมไม่แน่ใจนะ ถ้าดูตามนี้มันไปทางนั้นนะ
ครับ แต่พอไปทดลองในปลานิลกับปลาไนนะ อีกกราฟ
หนึ่ง หลังจากนั้นพอครบหลังจาก 40 วันแล้วมันไม่ขึ้น
แต่พอไปเติมอาหารถูกหรือเปล่าครับ แล้วมันเกิด
รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ :
เติม floc ลงไปแล้วมันผ่านไป 45 วันแล้ว มันเริ่ม
ขยับขึ้นทั้งเรื่องของการโต เรื่องของอะไรเนี่ยนะครับ ซึ่ง
ตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะประสบผลสำเร็จแค่ไหนนะครับ
ในกลุ่มของกุ้งหรือในกลุ่มของคาร์นิเวอรัสนะครับ ซึ่ง
ตรงนี้ พอหลังจาก 42 วัน การโตเริ่มดีขึ้น หลังจากเติม
สารที่กระตุ้น

ดร.กิตติชนม์ :
ของเราเนี่ย เราไม่มีการให้ปลานิลกินอะไรเลย
มันกินเฉพาะ floc อย่างเดียว ซึ่งต้องย้อนกลับไปดูตรงนี้
นิดหนึง่ ครับ ทุกคนน่าจะมองว่าปลานิล ปลาไนผลิต floc
ออกมา เราเลีย้ ง floc เพราะนัน้ ปลานิลได้กนิ floc เพราะ
ฉะนัน้ ปลานิลต้องโตสิ ถูกไหม ปลาไนก็ตอ้ งโตด้วยถูกไหม
เพราะว่ า มั น ได้ กิ น อาหารธรรมชาติ ที่ น อกเหนื อ จาก
อาหารปกติ แต่สิ่งที่แสดงออกมาก็คือ เมื่อระบบมันไม่
สมดุล การทดลองนี้ชี้ไปที่การสมดุลของระบบครับว่า
ดร.กิตติชนม์ :
เมือ่ ระบบมันไม่สมดุล แอมโมเนียก็ไม่ได้ลดนะ การเจริญ
อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจของ Bio-floc ก็คือ Bio- เติบโตปลาก็ไม่มนี ะ เพราะว่าตัว floc มันยังไม่เกิด ระบบ
floc มี ฟีดแอดเทรทแตนท์ กระตุ้นสูงมากครับ คือเรา มันยังไม่เข้าสู่สมดุล แต่เราคาดหวังว่ามันเข้าสู่สมดุล
เคยเอาถั่วเหลืองไปให้ปลากิน ปลาเมินครับปลาไม่กิน นั่นคือสิ่งที่จะชี้ครับ พอเราใส่ตัว floc ที่เป็นอาหารที่เรา
ว่ายน้ำหนี ไม่สนใจ ปลาเอา floc ครับ
หมักจากข้างนอกเข้าไป กราฟการเจริญเติบโตพวกนี้ก็

268

องค์ความรู้จาก

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558

จะยกตัวขึ้น นั่นก็แสดงว่าตัวอาหารเข้าไปสู่ระบบ floc
ทำหน้าที่ของมัน ก็คือลด ดึงแอมโมเนียออกมาใช้ เพราะ
เขามีอยู่ในระบบครับ แค่นั้นเองครับที่เราจะมอง เรา
คาดหวั ง คื อ การทดลองนี้ เ กิ ด มาจากการที่ เราคุ ย กั บ
เกษตรกรหลายๆ ครั้ง แล้วเขาคาดหวังระบบ floc ไว้สูง
มากครับ
รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ :
ขึ้นอยู่กับความสมดุลของระบบนิเวศ
ดร.กิตติชนม์ :
ขึ้นอยู่กับความเข้าใจแล้วก็การชี้ว่า คุณจะทำให้
ระบบ floc มั่นยั่งยืนอย่างไร ถ้าเกิดว่าเหมือนกับตอนนี้
ใส่ ก ากน้ ำ ตาลแล้ ว จะเกิ ด floc ได้ ห รื อ ไม่ จ ริ ง ครั บ
ชัดเจนครับที่เราแสดงให้เห็นว่า ผมคำนวณ CN ratio
ได้นะ ผมใส่กากน้ำตาลนะ ผมใส่แป้งนะ ผมมีอากาศ แล้ว
floc จะเกิด

ดร.กิตติชนม์ :
เป็นโจทย์ที่ผมจะตอบได้ยังไง เพราะว่า ขอบเขต
ของเทคโนโลยี ปั จ จุ บั น เนี่ ย ไม่ ใช่ เราคนเดี ย วนะครั บ
ทั่วโลก ที่มองเนี่ยก็ยังค้างอยู่ตรงนี้ เรายังไม่สามารถที่จะ
ก้าวข้ามขอบเทคโนโลยีตรงนี้ไปได้ ว่าเราจะควบคุม
ไดนามิกยังไง ตัง้ แต่ตน้ ปี 2014 ทีผ่ า่ นมา จะเริม่ เห็นคำว่า
floc meal เยอะขึ้นๆ เรื่อยๆ นะครับ นั่นคือสิ่งที่เรามอง
เพราะฉะนั้นเราก็คือทีมงานทีมงานหนึ่งที่มองว่า floc
meal น่าจะตอบความยั่งยืนของการผลิตสัตว์น้ำหรือว่า
สัตว์ทั้งโลกได้ เพราะนั้นเราอยากไปแชร์ตรงนั้นด้วย แต่
ตอนนีด้ ว้ ยข้อมูลทีเ่ รามีอยู่ เรายังไม่ได้กา้ วข้ามตัวเทคโนโลยีทมี่ นั พัฒนาไปทุกวัน เมือ่ เดือนทีแ่ ล้วยังไม่มคี นพูดถึง
ตัวโดมิแนนท์ที่ไปคุมตัวสตรัคเจอร์แบคทีเรียเลย แต่
อาทิตย์ที่แล้วเพิ่งปล่อยออกมายังเป็นดราฟอยู่เลยครับ
เริ่มจะมีแบคทีเรียที่เข้าไปเป็นตัวฟังก์ชั่นนอล มันเป็นตัว
ฟังก์ชั่น แต่ไม่ใช่โดมิแนนท์ ที่เราเตรียมงานไว้ เพราะว่า
ขอบเทคโนโลยีมันก้าวหน้าทุกวัน นี่คือสิ่งที่เราต้อง
พยายามครับ แล้วเราคาดหวังว่าทีมงานของเราน่าจะไป
ข้างหน้าครับผม

รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ :
ทีนี้เราคิดต่ออีกไหมครับว่าจะทำ Bio-floc ที่เป็น
อาหารที่พร้อมใช้เป็นไปได้ไหม ในรูปแบบที่มันอัพเกรด ผู้ดำเนินรายการ :
ขึน้ มาจากวัตถุดบิ ทีจ่ ะ Bio-floc ซึง่ ตรงนีต้ อ้ งทำมาตรฐาน
ครับผมก็ขอบคุณสำหรับคำถามแล้วก็ข้อชี้แนะ
นิดหนึ่ง ต้องโปรไฟล์อย่างที่ ดร.พุทธบอกว่าต้องโปรไฟล์ นะครับผม ก็ยังไงก็ขอบคุณ ดร.กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์
ให้ชดั ว่าเรือ่ งของคุณค่าอาหารหรืออะมิโนแอซิดโปรไฟล์ มากนะครับ ที่มาให้ข้อมูลเทคโนโลยี Bio-floc นะครับ
เป็นยังไง
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อนาคต พลังงาน
ของประเทศไทย
วิทยากร :

คุณดรัน ทองเผือก

บริษัท สงขลาไบโอแมส
คุณสมพล มากหวัง

บริษัท สงขลาไบโอแมส
ดร.กณพ เกตุชาติ

กรรมการผู้จัดการบริษัทเกษตรลุ่มน้ำจำกัด
คุณสุรเดช ชนะพันธ์ภากร

วิศวกรอาวุโสฝ่ายพลังงาน บริษัท SCI eco Service จำกัด		
คุณอำนวย อ๋องวิสุทธิ์

หัวหน้าสำนักบริการวิชาการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน

ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ
พิธีกร :
ต่อไปนีจ้ ะเป็นการเสวนาในหัวข้ออนาคตพลังงานของประเทศไทย หัวข้อนีด้ ู
ยิง่ ใหญ่และกว้างมาก ต้องเป็นหน้าทีข่ องผูเ้ ข้าร่วมเสวนาทีจ่ ะทำให้หวั ข้อแคบลง วันนี้
มีผเู้ ข้าร่วมเสวนาทัง้ หมด 5 ท่าน มาจาก 4 องค์กร และมีผนู้ ำเสวนา ผูร้ ว่ มเสวนาท่านแรก
ดร.กณพ เกตุชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเกษตรลุ่มน้ำ จำกัด เป็นตัวแทนภาค
อุตสาหกรรม คุณอำนวย อ๋องวิสทุ ธิ์ หัวหน้าสำนักบริการวิชาการ กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน คุณสุรเดช ชนะพันธ์ภากร วิศวกรอาวุโส ฝ่ายพลังงาน
บริษัท SCI eco Service จำกัด คุณสมพล มากหวัง บริษัทสงขลาไบโอเเมส ท่าน
สุดท้ายคุณดรัน ทองเผือก บริษัท สงขลาไบโอแมส และท่านผู้นำเสวนา ผศ.ดร.
จอมภพ แววศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแนะนำประวัติของท่านผู้นำเสวนา
นะคะ ท่านจบการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต เทคโนโลยีพลังงาน ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
พลังงาน โดยจบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทั้ง 3 ปริญญา
ขอเรียนเชิญค่ะ
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ผศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์ :
เรี ย นท่ า นผู้ บ ริ ห าร ท่ า นอธิ ก ารบดี ท่ า นรอง
อธิการบดี และขอบคุณท่านพิธีกร ที่ได้ให้เกียรติแนะนำ
ซึ่งหัวข้อในการเสวนาจะเป็นเรื่องของอนาคตพลังงาน
ของประเทศไทย วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากผู้เข้าร่วมเสวนา
ที่เป็นทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพราะฉะนั้น
ในเรื่องของนโยบาย ทิศทาง แผนต่างๆ ก็จะให้ท่าน
อำนวย อ๋องวิสุทธิ์ จากสำนักบริการวิชาการ กรมพัฒนา
พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ได้ให้ข้อมูลของ
แผนต่างๆ โดยเฉพาะจะเน้นในเรื่องแผนพลังงานทาง
เลือก ขอเรียนเชิญครับ
คุณอำนวย อ๋องวิสุทธิ์ :
สวัสดีทุกท่านครับ ถ้าพูดถึงเรื่องพลังงานของ
ประเทศไทย คงจะจำกันได้ว่าวิกฤติพลังงานในปี 2514,
2516, 2521 เป็นอย่างไร ปี 2521 เป็นปีทปี่ ระสบกับวิกฤติ
ของพลังงานเป็นอย่างมาก สมัยท่านนายกฯ เกรียงศักดิ์
(ชมะนันท์) น้ำมันตอนนั้นขาดแคลนมาก ปัญหาจาก
ประเทศอิหร่านทำให้น้ำมันจาก 13 เหรียญสหรัฐ ขึ้นไป
เป็นประมาณ 35 เหรียญสหรัฐ คิดดูละกันว่าขึน้ ไปกีเ่ ท่าตัว
สมั ย ก่ อ นจะใช้ น้ ำ มั น เบนซิ น อย่ า งเดี ย ว ใช้ ไ ม่ ม าก
การผลิตไฟฟ้าสมัยนั้น ก็จะมีแค่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
กับพระนครใต้เท่านั้น พอน้ำมันแพงในช่วงนั้นการผลิต
ไฟฟ้าก็ลำบาก สมัยนัน้ รัฐบาลแก้ปญ
ั หาโดย สมัยก่อนทีวี
มี 4 ช่อง เวลาเปิดจะเปิดตอน 4 โมงเย็น เทีย่ งคืนก็จะปิดแล้ว

รัฐบาลก็ได้สั่งปิดการออกอากาศตอน 6 โมงครึ่ง เปิด
อีกครัง้ ตอน 2 ทุม่ พอปิดการออกอากาศ ชาวบ้านก็จะปิด
ทีวีกันหมด ตอนปี 2513 รัฐบาลก็ได้คิดเรื่องโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ แต่โดนต่อต้านเยอะ แต่ในปี 2521 รัฐบาลก็
บอกว่าอยากสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่อ่าวไผ่ ชาวบ้าน
ไม่มกี ารต่อต้านเลย ก็กำลังจะเริม่ สร้าง แต่เป็นความโชคดี
ของประเทศไทย บังเอิญว่าบริษัทยูโคแคลค้นพบก๊าซ
ธรรมชาติ ประมาณปี 2224 รั ฐ บาลนายกฯ เปรม
ติณสูลานนท์ เราเริ่มต่อท่อก๊าซจากแหล่งเอราวัณไปเข้า
โรงไฟฟ้าบางปะกง ท่านนายกได้บอกไว้ว่ายุคนี้เป็นยุค
โชติช่วงชัชวาล และคนไทยจะมีพลังงานใช้ตลอดไป แต่
ณ วั น นั้ น จนถึ ง วั น นี้ ท่ า นทราบไหมว่ า กิ จ กรรมทาง
พลังงานเปลี่ยนไป เราเริ่มเอาก๊าซมาใช้ผลิตไฟฟ้าตั้งแต่
นัน้ เป็นต้นมา จนเข้าสูย่ คุ นายกฯ ชาติชาย (ชุณหวัน) เป็น
ยุคทีม่ โี รงงานอุตสาหกรรมเข้ามาเยอะมาก ไฟฟ้าก็ไม่พอ
จนปี 2541 หลังฟองสบู่แตก เรามีก๊าซไม่พอใช้ เราจึงไป
ซื้อต่อจากพม่า ปัจจุบันคนไทยใช้ก๊าซพลังงานธรรมชาติ
ประมาณ 5 พันล้าน ลบ.ฟุต ในอ่าวไทยมี 3 พันล้าน
ลบ.ฟุต เราซื้อจากพม่า 1 พันล้าน ลบ.ฟุต/วัน เราได้
จากโรงไฟฟ้าจะนะ 8 ร้อยล้าน ลบ.ฟุต/วัน อีก 2 ร้อยล้าน
ลบ.ฟุต นำเข้าจากต่างประเทศ รวมเป็น 5 พันล้าน ลบ.ฟุต
นี่คือสถานการณ์เรื่องก๊าซ
สถานการณ์เรื่องไฟฟ้าปัจจุบันประเทศไทยผลิต
ทั่วประเทศกำลังผลิตอยู่ที่ 32,000 เมกะวัตต์ แต่เราผลิต
จริงๆ 29,000 เมกะวัตต์ ปีที่แล้วผลิตสูงสุด 26,942
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เมกะวัตต์ เป็นประเทศเดียวที่กำลังผลิตกับกำลังใช้งาน
ใกล้เคียงกัน ตอนนี้เราเองต้องซื้อไฟฟ้าจากลาว ประเทศ
ลาวมีเขือ่ นมากมาย และสร้างเรือ่ ยๆ แล้วมาขายประเทศ
เรา 4,000 เมกะวัตต์ แล้วประเทศเราไปเซ็นสัญญาว่าจะ
ซือ้ เพิม่ 1,800 เมกะวัตต์ ภายใน 3 ปี เพราะฉะนัน้ เราจะ
ซื้อจากลาว 5,800 เมกะวัตต์ เพราะเราผลิตเองไม่ได้
สถานการณ์เรือ่ งของน้ำมันปัจจุบนั ประเทศเราใช้
น้ำมันประมาณ 800,000 บาเรล/วัน แต่เราผลิตได้เอง
ประมาณ 150,000 บาเรล/วัน เราต้องซื้อน้ำมันจาก
สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เรตส์ ปั จ จุ บั น คนไทยใช้ พ ลั ง งาน
ประมาณ 2.2 ล้านล้านบาท/ปี ซึ่งเท่ากับภาษีที่ประเทศ
ไทยเก็บได้ทั้งปี ใน 2.2 ล้านล้านบาท เราต้องนำเข้า 1.4
ล้านล้านบาท นี่คือสิ่งที่ต้องจ่ายทุกปี และมีแนวโน้มที่จะ
เพิม่ ขึน้ เพราะฉะนัน้ นีค่ อื ภาพรวมทีจ่ ะเล่าถึงสถานการณ์
พลังงานของประเทศไทยในตอนนี้ว่าเป็นอย่างไร
ผศ.ดร.จอมภพ :
ก็เป็นการย้อนประวัติก่อนที่เราจะเดินหน้าไปใน
เรือ่ งของอนาคตนะครับ ในส่วนของข้อมูลในเรือ่ งของพลัง
งานทางเลือก โดยเฉพาะสิ่งที่มีความสำคัญต่อประเทศ
ของเราก็คือพลังงานชีวมวล ขออนุญาตมอบหน้าที่นี้ให้
กับท่าน ดร.กณพ เกตุชาติ กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั เกษตร
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ลุ่มน้ำจำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช จะให้ท่านได้เล่าถึง
โครงการทีไ่ ด้กำเนินการอยู่ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับพลังงาน
ชีวมวล ขอเรียนเชิญครับ
ดร.กณพ เกตุชาติ :
สวัสดีครับ ก็ขอเรียนว่าบริษัทเกษตรลุ่มน้ำเป็น
โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม และจะได้นำ้ เสียจากการนึง่ ปาล์ม
ออกมา เราก็นำน้ำเสียนั้นมาหมักให้เกิดก๊าซชีวภาพที่
เรียกว่า ไบโอก๊าซ เมื่อได้ก๊าซชีวภาพแล้วเราก็จะนำมาก
รองเพือ่ เอาส่วนทีเ่ ป็นกำมะถันออกไป และส่งก๊าซทีก่ รอง
แล้วมาเข้าเครื่องปั่นไฟ จากนั้นก็จะส่งไฟเข้าไปในระบบ
ของการไฟฟ้า นีค่ อื วงจรโดยย่อของบริษทั เกษตรลุม่ น้ำที่
ทำอยู่ในขณะนี้ ตอนนี้เราได้โรงไฟฟ้าโรงที่หนึ่งจ่ายไฟ
เข้าในระบบแล้ว ส่วนโรงที่สองกำลังทดสอบเดินระบบ
อยู่ โรงที่สองจะใช้วัตถุดิบเป็นหญ้าเนเปีย ซึ่งกระทรวง
พลังงานได้นยิ ามให้เป็นพืชพลังงาน โดยจะนำหญ้าเนเปีย
มาผสมกับน้ำเสีย ซึง่ ได้จากบ่อหมักของโครงการแรก ผสม
กับขี้วัว และของเสียต่างๆ ที่หาได้ เราก็คิดว่าสีเขียวทุก
อย่างทีเ่ กิดขึน้ นัน้ โดยเฉพาะสีเขียวในสวนปาล์มก็คอื ทาง
ปาล์มที่ชาวสวนตัดทิ้ง เพราะว่าสีเขียวทุกอย่างสามารถ
ทำให้เกิดก๊าซชีวภาพได้ อยู่ที่ว่าจะเกิดมากหรือเกิดน้อย
ขนาดไหนเท่านั้นเอง นี่คือสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่

ผมขอย้อนกลับไปในเรื่องของนโยบายรัฐบาล ซึ่ง
ผ่านมาทุกรัฐบาลชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริมพลังงาน
ทดแทน ทำให้ทั้งภาคเอกชน ภาคสถานศึกษา จะรับรู้
ตรงกันว่า เรื่องพลังงานทดแทนรัฐบาลจะมีการส่งเสริม
ไม่ว่ารัฐบาลไหน เมื่อมีนโยบายชัดเจน มีแผนชัดเจนทำ
ให้ทุกรัฐบาลมีการส่งเสริมทั้งเรื่องของกองทุนอนุรักษ์
พลังงาน เงินกูด้ อกเบีย้ ต่ำ และเรือ่ งหลักสูตรด้านพลังงาน
ต่ า งๆ สิ่ ง ที่ ส ำคั ญ ที่ ไ ด้ ส นั บ สนุ น และมี ก ารจู ง ใจมาก
สำหรับภาคเอกชนที่จะดำเนินธุรกิจทางด้านพลังงาน
ทดแทนก็คอื ระบบแอดเดอร์ โดยเดิมก๊าซทีช่ วี ภาพราคา
อยูท่ ี่ 50 สตางค์สำหรับ 1 เมก 30 สตางค์ สำหรับมากกว่า
1 เมก ในขณะนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนจากระบบแอดเดอร์มา
เป็นระบบ FIG เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้ง
ทางผู้ประกอบการและผู้ใช้ไฟ ในการเปลี่ยนจากระบบ
แอดเดอร์มาเป็นระบบ FIG จะมีผลกระทบโครงการ
โซลาร์เซลล์ เนื่องจากแผงโซลาร์ราคาต่ำลงมาก ดังนั้น
ในการนำนโยบายมาสู่การปฏิบัติต้องเปลี่ยนแปลงให้ทัน
สถานการณ์ ยุคแรกจะได้แอดเดอร์ 8 บาท แล้วเปลี่ยน
มาเป็น 6.50 บาท ทำ ให้โซลาร์ฟาร์มเปลี่ยนเป็นโรงงาน
ผลิตแบงค์ไป คือกลายเป็นธนาคารที่ใหญ่กว่าธนาคาร
ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นระบบ FIG เหลือ 5.66 บาท แต่
กำลังรอระเบียบการจัดโซนนิ่งให้เป็นธรรมกับทุกฝ่าย

และเหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดการแย่งชิงวัตถุดิบ
กัน ผมก็คิดว่าในมุมมองของภาคเอกชน การดำเนิน
นโยบาย ทั้งเรื่องของเป้าหมายและเรื่องของการปฏิบัติ
ตอนนี้ประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆ ของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 3 วันทีแ่ ล้ว ผมได้อา่ นข่าวท่านรัฐมนตรีกระทรวง
พลังงานให้ตัวเลขที่น่าตื่นเต้นสำหรับ ทุกคนที่สนใจใน
เรื่องของพลังงานก็คือ มีการตั้งเป้าว่าแผนพลังงานปี
2558-2579 จะให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
เพิ่มเป็น 19,000 เมกะวัตต์ นั่นเป็นเป้าหมาย แต่ในขณะ
นี้ เราผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานทดแทนได้ เ พี ย ง 8,000
เมกะวัตต์ เพราะฉะนั้นส่วนต่างตรงนี้เป็นโอกาสที่จะทำ
ให้สดั ส่วนการใช้พลังงานมีเปอร์เซ็นจากพลังงานทดแทน
ให้มากทีส่ ดุ เท่าทีท่ ำได้ แผนเดิมอยูท่ ี่ 25% ตอนนีไ้ ด้เพียง
11% ในส่ ว นของผู้ ป ระกอบการสถานศึ ก ษา ชุ ม ชน
สามารถร่วมกันเพื่อที่จะผลักดันให้ไปถึง 25% ได้
ผศ.ดร.จอมภพ :
ขอบคุณครับ ก็ต้องยืนยันข้อมูลว่านโยบายพลัง
งานทางเลือกของประเทศไทยเราเป็นเบอร์หนึ่งในกลุ่ม
ของ AEC ถือว่าเป็นประเทศที่มีนโยบายพลังงานทาง
เลือกที่ดีที่สุด ก็ขอเรียนเชิญตัวแทนจากบริษัทสงขลา
ไบโอแมส คุณสมพล มากหวัง และคุณดรัน ทองเผือก

“บริษัทเกษตรลุ่มน้ำเป็นโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม และจะได้น้ำเสีย
จากการนึ่งปาล์มออกมา เราก็นำน้ำเสียนั้นมาหมักให้เกิดก๊าซชีวภาพที่
เรียกว่า ไบโอก๊าซ เมื่อได้ก๊าซชีวภาพแล้วเราก็จะนำมากรองเพื่อเอาส่วน
ที่เป็นกำมะถันออกไป และส่งก๊าซที่กรองแล้วมาเข้าเครื่องปั่นไฟ จากนั้น
ก็จะส่งไฟเข้าไปในระบบของการไฟฟ้า นีค่ อื วงจรโดยย่อของบริษทั เกษตร
ลุ่ มน้ำที่ทำอยู่ ในขณะนี้ ตอนนี้ เ ราได้ โ รงไฟฟ้ า โรงที่ ห นึ่ ง จ่ า ยไฟเข้ า ใน
ระบบแล้ว ส่วนโรงทีส่ องกำลังทดสอบเดินระบบอยู่ โรงทีส่ องจะใช้วต
ั ถุดบ
ิ
เป็นหญ้าเนเปีย ซึง่ กระทรวงพลังงานได้นยิ ามให้เป็นพืชพลังงาน โดยจะนำ
หญ้าเนเปียมาผสมกับน้ำเสีย ซึ่งได้จากบ่อหมักของโครงการแรก ผสม
กับขี้วัวและของเสียต่างๆ ที่หาได้ เราก็คิดว่าสีเขียวทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นโ
ดยเฉพาะสีเขียวในสวนปาล์มก็คือทางปาล์มที่ชาวสวนตัดทิ้ง เพราะว่าสี
เขียวทุกอย่างสามารถทำให้เกิดก๊าซชีวภาพได้”
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ขอเรียนเชิญครับ
คุณสมพล มากหวัง :
สวัสดีครับ ผมเป็นตัวแทนจากบริษัทสงขลาไบโอแมสครับ บริษัทสงขลาไบโอแมสเป็นบริษัทใหม่ตั้งอยู่
ในจังหวัดสงขลา เป็นบริษทั ถือหุน้ สามส่วน มีบริษทั ราชบุรี
โฮลดิ้ ง บริ ษั ท พรี ไซส์ จ ำกั ด และสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
อัลซิดดิก ซึ่งเป็นสหกรณ์ของคนในท้องถิ่นในจังหวัด
สงขลา สถานที่ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา ธุรกิจหลักเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 9.9
เมกะวัตต์ ใช้รากยางพาราเป็นเชือ้ เพลิงหลัก สโลแกนของ
ทางบริษัทคือ โรงไฟฟ้าเพื่อชุมชน ในส่วนของชุมชนที่มา
เกีย่ วข้องก็คอื สหกรณ์ออมทรัพย์อลั ซิดดิก ซึง่ เป็นสหกรณ์
ของคนในท้องถิ่นอยู่แล้ว ทำให้คนในชุมชนได้เป็นส่วน
หนึ่งของบริษัท นโยบายต่อไปในอนาคตก็คือให้คนใน
ชุมชนมีโอกาสได้มากกว่านี้ ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายต่อไปใน
อนาคต ส่วนที่สองก็คือเรื่องของเชื้อเพลิงที่เป็นรากยาง
เดิมในท้องถิน่ ของจังหวัดสงขลาหรือโรงไม้ยางแปรรูปไม้
ยางที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ปัจจุบันเมื่อมีการโค่นไม้ยางใน
สวนยางก็จะใช้เฉพาะในส่วนที่เป็นไม้ท่อนเอาไปแปรรูป
ทางบริษัทสงขลาไบโอแมสจะใช้ในส่วนของราก
ทำให้เกือ้ หนุนกันกับเกษตรกร คือปกติชาวสวนจะขายได้
เฉพาะต้น แล้วก็กงิ่ ใช้ทำไม้ฟนื แต่พอรากสามารถนำมาใช้
ได้ ก็จะมีรายได้เพิ่มในส่วนของรากยาง แต่ราคาจะไม่สูง
เท่าราคาต้นยาง นีค่ อื พันธกิจของบริษทั สงขลาไบโอแมส
อนาคตพยายามจะสร้างให้ได้ถงึ 100 เมกะวัตต์ เพือ่ สนอง

นโยบายในส่วนของรัฐบาลด้วย และเป็นการส่งเสริมในส่วน
ของพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือกในอนาคตครับ
ผศ.ดร.จอมภพ :
ก็คือเป้าหมาย 100 เมกะวัตต์คิดว่าจะมีโรงไฟฟ้า
แบบนีใ้ นพืน้ ทีภ่ าคใต้ และทัง้ ประเทศ ทีนกี้ ก็ ลับมาทีก่ ลุม่
ปูนซีเมนต์ไทย หรือเรียกว่า SCG ก็ได้ ซึง่ ถือว่าเป็นเอกชน
ลำดับต้นๆ ของประเทศไทย ในฐานะที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมอยู่ไม่ทราบว่า SCG มีแนวคิด ทิศทางหรือ
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือก หรือพลังงาน
ทดแทนอย่างไรบ้าง ขอเรียนเชิญ คุณสุรเดช ขนะพันธ์ภากร
ครับ
คุณสุรเดช ขนะพันธ์ภากร :
สวัสดีครับ วันนี้ผมมาในนามของบริษัท SCI eco
นะครับ จริงๆ SCG มีหลายธุรกิจผลิตปูนซีเมนต์ วัสดุ
ก่อสร้าง มีโรงงานทำกระดาษ มีโรงงานทำปิโตรเคมีที่
ระยอง เป็นผูใ้ ช้พลังงานรายใหญ่ในภาคอุตสาหกรรม โดย
เฉพาะในส่วนทีผ่ ลิตปูนซีเมนต์ วัสดุกอ่ สร้าง ค่าใช้จา่ ยด้าน
พลังงานประมาณ 40,000-50,000 ล้านบาท ผมอยู่ใน
บริษัท SCI eco เป็นบริษัทหนึ่งซึ่งอยู่ในฝ่ายการพลังงาน
ของกลุ่มธุรกิจนี้นะครับ ตั้งขึ้นมาเพื่อกำกับดูแลการใช้
พลังงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อให้ทำธุรกิจได้
อย่างยั่งยืน บริษัท SCI eco ภารกิจจริงๆ คือทำเกี่ยวกับ
เรื่องการเปลี่ยนสิ่งที่เหลือใช้ให้เป็นพลังงาน ทีนี้ในเรื่อง
ทิศทางการใช้พลังงานทางเลือกของ SCG แน่นอนว่าการ

“ธุรกิจหลักเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 9.9 เมกะวัตต์ ใช้ราก
ยางพาราเป็นเชือ้ เพลิงหลัก สโลแกนของทางบริษทั คือ โรงไฟฟ้าเพือ่ ชุมชน
ในส่วนของชุมชนที่มาเกี่ยวข้องก็คือสหกรณ์ออมทรัพย์อัลซิดดิก ซึ่ง
เป็นสหกรณ์ของคนในท้องถิ่นอยู่แล้ว ทำให้คนในชุมชนได้เป็นส่วน
หนึ่งของบริษัท นโยบายต่อไปในอนาคตก็คือให้คนในชุมชนมีโอกาสได้
มากกว่านี้ ก็ขน
ึ้ อยูก
่ บ
ั นโยบายต่อไปในอนาคต ส่วนทีส่ องก็คอื เรือ่ งของ
เชื้อเพลิงที่เป็นรากยาง เดิมในท้องถิ่นของจังหวัดสงขลาหรือโรงไม้ยาง
แปรรูปไม้ยางที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ปัจจุบันเมื่อมีการโค่นไม้ยางในสวน
ยาง ก็จะใช้เฉพาะในส่วนที่เป็นไม้ท่อนเอาไปแปรรูป”
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ทีเ่ ราพึง่ พาพลังงานมากในการผลิตสินค้า ความไม่แน่นอน
ในราคาของน้ำมัน ถ่านหินจะหมดไป แก็สธรรมชาติจะ
หมดไป ทางออกในเรือ่ งนีข้ องบริษทั เอกชนก็คอื พยายาม
ควบคุมต้นทุนให้ได้ ฉะนั้นการเลือกใช้พลังงานทางเลือก
เพิ่มเติม เช่น ไบโอแมส ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ใช้กัน
มานานมากแล้ว เชื้อเพลิงหลักในโรงงานปูนซีเมนต์คือ
ถ่านหิน โดยเอาถ่านหินมาให้ความร้อนแล้วก็ผลิตปูน
ซีเมนต์ แล้วเอาปูนไปผลิตกระเบื้อง ต้นทุนหลักก็คือ
ถ่านหิน ซึ่งถ่านหินก็สามารถใช้ไบโอแมสมาทดแทนได้
ง่ายๆ เช่น แกลบ ไม้ ขี้เลื่อย นี่คือด้านที่เป็นเชื้อเพลิง
อีกด้านหนึ่งที่เป็นพลังงานไฟฟ้าอันนี้ก็ลำบาก
หน่อย เพราะเราเป็นผู้ซื้อไฟฟ้ารายใหญ่ไม่ได้ผลิตไฟฟ้า
เอง ช่วงหลังก็มีการสนับสนุนในเรื่องการสร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทน แต่อย่างไรก็ตามเรื่องพวกนี้ก็ยังอยู่ใน
ขั้นตอนการศึกษา บริษัทก็ยังดูแลอยู่ เรื่องของพลังงาน
ทดแทนในภาคของบริษัทเราไม่ได้มองในเรื่องของต้นทุน
เพียงอย่างเดียว ในการเอาพลังงานทดแทนมาใช้ ถึงแม้
จะเป็นเรือ่ งดีในด้านต้นทุน แต่ในเรือ่ งของสิง่ แวดล้อม เช่น
ชุมชน ก็จำเป็นต้องดูให้มากๆ เพราะถ้ามองให้ลึกลงไป
มันก็เป็นต้นทุนอย่างหนึง่ อยูด่ ี แล้วการทีเ่ อามาใช้แล้วส่ง
ผลกระทบต่อชุมชนทำให้ตอ้ งมีความระมัดระวังในส่วนนี้
ด้วย ตอนนี้บริษัทกำลังก้าวไปสู่การใช้ waste หรือขยะ
ของสียอย่างเต็มตัว โดยบริษทั SCI eco เริม่ ต้นใช้ industrial waste เครือมีธุรกิจหลายอย่างก็มี waste ที่ออก

มาจากการผลิต เช่น น้ำมันเครือ่ งใช้แล้ว เศษเยือ่ กระดาษ
จากการผลิตกระดาษ พวกนี้ก็นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทด
แทนได้ บางอย่างก็สามารถลดต้นทุนได้ บางอย่างก็ไม่ถงึ
กับลดต้นทุนได้ แต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำ เพราะถ้าไม่ทำก็จะ
ไปเป็นปัญหาที่อื่น เช่น ต้องนำไปฝังกลบ และตอนนี้ที่
กำลังสนใจก็คือขยะชุมชน ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนด้วย ที่ภาคใต้ก็มีโรงงานปูนซีเมนต์อยู่หนึ่งโรง
งานอยูท่ ที่ งุ่ สง จังหวัดนครศรีธรรมราช เราก็เอาขยะชุมชน
มาทำเป็นเชือ้ เพลิงแข็ง เรียกว่า RDF แล้วนำมาใช้ทดแทน
ถ่านหิน ได้เริ่มทำไปบ้างแล้วที่ภาคกลาง เช่น โรงงานที่
แก่งคอย ถ้าเสวนาแล้วมีคำถามเรื่อง waste หรือขยะ
ของเสียก็สามารถที่จะถามได้ครับ
ผศ.ดร.จอมภพ :
ปัจจุบัน waste to energy ก็ถือว่าเป็นคอนเซ็ป
ที่มาแรงในตอนนี้พอสมควร ทีนี้ก็จะขอย้อนไปทางคุณ
อำนวยอีกครั้งหนึ่ง อยากให้คุณอำนวยได้ให้ข้อมูลเกี่ยว
กับเรื่องของแผนพัฒนาพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะ
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล ขอเรียน
เชิญครับ
คุณอำนวย :
เรามาพู ด ให้ แ คบลงนะครั บ คื อ พู ด ถึ ง อนาคต
พลังงานในภาคใต้ ภาคใต้เราความมั่นคงในเรื่องของ
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“ตอนนี้บริษัทกำลังก้าวไปสู่การใช้ waste หรือขยะของสียอย่าง
เต็มตัว โดยบริษัท SCI eco เริ่มต้นใช้ industrial waste เครือมีธุรกิจ
หลายอย่างก็มี waste ที่ออกมาจากการผลิต เช่น น้ำมันเครื่องใช้แล้ว
เศษเยื่อกระดาษ จากการผลิตกระดาษ พวกนี้ก็นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทด
แทนได้ บางอย่างก็สามารถลดต้นทุนได้ บางอย่างก็ไม่ถึงกับลดต้นทุนได้
แต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำ เพราะถ้าไม่ทำก็จะไปเป็นปัญหาที่อื่น เช่น ต้องนำไป
ฝังกลบ และตอนนีท้ กี่ ำลังสนใจก็คอื ขยะชุมชน ซึง่ อยูใ่ นแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนด้วย ที่ภาคใต้ก็มีโรงงานปูนซีเมนต์อยู่หนึ่งโรงงานอยู่ที่ทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช เราก็เอาขยะชุมชนมาทำเป็นเชือ้ เพลิงแข็ง เรียกว่า
RDF แล้วนำมาใช้ทดแทนถ่านหิน”
พลังงานจะน้อย เรือ่ งของไฟฟ้าภาคใต้ใช้ประมาณ 2,450
เมกะวัตต์ เราใช้แก็สธรรมชาติผลิต ภาคใต้มีโรงไฟฟ้า
รวมกันผลิตได้ไม่เกิน 1,900 เมกะวัตต์ ปัจจุบนั ต้องส่งมา
จากภาคกลาง ในเรื่องของแผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือกหรือ Alternative Energy Development Plans AEDP ทำไมถึงต้องคิดแผนพลังงาน
ทางเลือกขึ้นมาในปี 2555 ขณะนั้นประเทศไทยเราใช้
พลังงานทางเลือก หรือพลังงานทดแทนประมาณ 7%
ปัจจุบนั จากทีเ่ ราผลักดันมาอยูท่ ี่ 10% แต่การทีเ่ ราจะก้าว
ไปถึง 25% ในปี 2564 ก็ต้องช่วยกันเพื่อที่จะให้ก้าวไป
ตามแผนนี้ ตอนี่ทำแผนเราคำนึงอยู่ 2 อย่าง สิ่งแรกก็คือ
การที่ประเทศไทยเสียดุลการค้า แล้วทำอย่างไรให้นำ
ทรัพยากรในประเทศมาใช้ให้ได้มากที่สุด เพื่อใช้พลังงาน
ทดแทนเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดการจ่ายเงินออกไปต่างประ
เทศ อีกส่วนหนึ่งปัจจุบันเราใช้พลังงานฟอสซิลมากมาย
ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล ถ้า
เราใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นก็อาจจะช่วยให้โลกคลาย
ร้อนได้มากขึ้น เพราะฉะนั้นเป้าหมายของแผนพัฒนา
พลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกคือ พลังงานลม
ประมาณ 1,200 เมกะวัตต์ ปรับเป็น 1,800 เมกะวัตต์
พลังงานจากแสงอาทิตย์จาก 2,000 เมกะวัตต์ ปรับแผน
เป็ น 3,000 เมกะวั ต ต์ พลั ง งานชี ว มวลจาก 3,600
เมกะวัตต์ ปรับแผนเป็น 3,800 เมกะวัตต์ วันนี้ผมคิดว่า
คนที่มานั่งฟังได้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามเรา
ก็คงจะยึดแผนนี้ไปก่อนที่จะมีแผนใหม่ออกมา แต่คิดว่า
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แผนใหม่ที่จะออกมาก็คงจะไม่ต่างจากตรงนี้มากครับ
ผศ.ดร.จอมภพ :
ท่านอำนวยก็ได้ให้ข้อมูลเป้าหมายของแผนพลัง
งานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ประมาณ 3,000
เมกะวัตต์ ไบโอแมส 4,800 เมกะวัตต์ พลังงานชีวมวล
ใช้ประมาณ 3,800 เมกะวัตต์ ขยะ 400 เมกะวัตต์
ไบโอแก๊ส 3,600 เมกะวัตต์ ซึง่ แบ่งออกเป็นจากหญ้าเนเปีย
3,000 เมกะวัตต์ ที่เหลืออีก 600 เมกะวัตต์จากน้ำเสีย
ซึง่ ในภาคใต้เราก็มโี ครงการเกีย่ วกับหญ้าเนเปีย อยากจะ
ให้ ดร.กณพได้ให้รายละเอียดของโครงการอีกครั้งหนึ่ง
ขอเรียนเชิญครับ
ดร.กณพ :
ในส่วนของพลังงานทดแทนจากแก๊สชีวภาพเรา
จะแบ่งออกเป็น 2 อย่าง ซึง่ ก็สะท้อนอยูใ่ นค่า FIT (Feedin Tariff หรือมาตรการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลัง
งานหมุนเวียน) อยู่แล้ว แก๊สชีวภาพจากของเสียถ้าเรา
ผลิตไฟฟ้าได้ก็จะรับซื้อในหน่วยไฟ 4.26 บาท ชนิดที่
สองแก๊สชีวภาพจากพืชพลังงาน เช่น หญ้าเนเปีย ต้น
ข้าวโพด ฟางข้าว หัวมัน ค่า FIT อยู่ที่ 5.24 บาท จะสูง
กว่าราคาของเสียเป็นมาตรการจูงใจให้นำพืชพลังงานมา
ใช้ จากการศึกษาวิจัยหลายๆ ปีที่ผ่านมาสรุปว่าควรจะ
ใช้หญ้าเนเปียเป็นพืชพลังงาน เนือ่ งจากอัตราการให้แก๊ส
ต่ อ น้ ำ หนั ก สดมากที่ สุ ด เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ อย่ า งอื่ น

หญ้าเนเปียจะให้แก๊สอยูท่ ี่ 90 คิวแก๊สต่อหนึง่ ตันหญ้าสด
ตัวเลขนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะจะผูกกับราคาวัตถุดิบ
ของหญ้าเนเปีย ก็จะต้องมาดูว่า 90 คิวแก๊สต่อหนึ่งตัน
หญ้าสดจะแปลงเป็นไฟได้กี่หน่วย เมื่อขายออกไปเราจะ
ได้หน่วยไฟละ 5.84 บาท แล้วมันจะคุ้มไหม ได้มีการ
ทดลองปลูกหญ้าเนเปีย ซึ่งเป็นหญ้าพันธุ์ปากช่อง โดย
ปลูกเหมือนหญ้าทัว่ ไป การดูแลก็ให้ปยุ๋ ธรรมดา แต่ตอนนี้
ปัญหาที่เกิดขึ้นคือมีชาวสวนเอาวัวมากินหญ้าของเรา
ปลูก 60 วันก็สามารถตัดแล้วมาส่งให้กบั โรงงาน ตอนนีร้ บั
ซื้ออยู่ตันละ 700 บาท ในหนังสือคู่มือให้ไว้ตันละ 500
บาท ถ้าไปรับซื้อถึงที่ตันละ 300 บาท เพราะมีค่าเก็บ
เกี่ยวเอง 200 บาท แต่ในความเป็นจริงราคาตันละ 500
บาทไม่จงู ใจทำให้ชาวสวนไม่ปลูก เมือ่ ชาวสวนเอามาขาย
ก็ต้องสับให้เป็นชิ้นเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้ เนื่องจากพืช
เส้นใยต้องใช้เวลานานในการทีจ่ ะย่อยให้เกิดแก๊ส จากนัน้
ก็ปอ้ นเข้าไปในถังหมัก วัสดุทใี่ ช้หมักก็มขี วี้ วั หญ้า น้ำเสีย
ซึง่ แต่ละทีก่ จ็ ะมีวธิ กี ารทีไ่ ม่เหมือนกัน แต่สามารถใช้หญ้า
เป็ น ตั ว หลั ก ได้ หมั ก แล้ ว ให้ เ กิ ด แก๊ ส จากนั้ น ก็ ดึ ง กาก
ตะกอนออกไป นำกากตะกอนไปแยกน้ำออกก็จะเหลือ
เฉพาะส่วนทีเ่ ป็นของแข็ง แล้วนำส่วนทีเ่ หลือนีไ้ ปเป็นปุย๋
เรื่องสุดท้ายที่อยากจะเล่าให้ฟังคือเรื่องของแก๊ส
CBG หรือแก๊สไบโอมีเทนอัด (compressed bio-methanegas) ไบโอแก๊สนี้เราสามารถนำมาผลิตไฟฟ้าได้ทาง
หนึ่ง แต่อีกทางหนึ่งสามารถนำมาใช้เป็นแก๊สหุงต้ม และ

อีกทางหนึง่ สามารถนำมากรอง เพือ่ เป็นการเพิม่ เปอร์เซ็น
มีเทนแล้วปรับปรุงคุณภาพแก๊สให้เหมาะสมก็สามารถ
นำไปเติมรถยนต์แทนแก๊ส NGV ได้ โดยเฉพาะขณะนี้
ราคาแก๊ส NGV แพงขึน้ แก๊ส CBG ผลิตแล้วทีม่ หาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ฟาร์มวัวนมจังหวัดเชียงใหม่ ฟาร์มไก่จังหวัด
เชียงใหม่ แล้วนำแก๊ส CBG อัดใส่ถังแจกให้กับชุมชน
ผมก็คิดว่าถ้าในส่วนของภาคใต้จะมีเสาหลักทางด้าน
พลังงานจะมุ่งเป้าให้ลองศึกษาเกี่ยวกับแก๊ส CBG เพราะ
แก๊ส CBGเป็นน้ำมันบนดินอย่างแท้จริง และมาจากพืช
สีเขียวทุกอย่างที่ท่องถิ่นมี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับใน
เรื่องของระบบที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทำออกมาแล้ว
สามารถใช้งานได้ประมาณ 14.5 ล้านบาท ซึ่งจะได้แก๊ส
CBG 1.2 ตัน เพราะฉะนั้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถ
ทำได้ และคิดว่าเป็นอนาคตของพลังงานไทยครับ
ผศ.ดร.จอมภพ :
ครับ ก็ถอื ว่าเป็นโครงการทีน่ า่ สนใจ ไม่ทราบว่าตัว
โครงการดำเนินไปได้กี่เปอร์เซ็นแล้วครับ
ดร.กณพ :
ตัวโครงการที่เป็นน้ำเสียจ่ายไฟเข้าระบบแล้ว ใน
ส่วนทีเ่ ป็นหญ้าเนเปียกำลังทดสอบเดินระบบอยูค่ รับ โดย
โรงงานของเราตั้งอยู่ที่ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช และไม่มีสิ่งใดที่เป็นความลับ ขอเรียนเชิญท่าน
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ั หาอะไร
ไปได้เลย เราก็สามารถแนะนำได้ทุกอย่างเลยครับ และ ในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงสามจังหวัดภาคใต้ แต่ไม่ได้มปี ญ
ปลายปีนี้เราจะก่อสร้างโรงงานแก๊ส CBG เป็นสถานีต้น เพราะได้มีการวางนโยบายชัดเจน มีการประชาสัมพันธ์
และให้ความรู้อย่างทั่วถึงว่าโรงไฟฟ้าไม่ได้เป็นอะไรที่น่า
แบบกำลังการผลิตอยู่ที่ 1.2 ตัน/วัน
กลัวเหมือนภาพลักษณ์เดิมๆ เทคโนโลยีสมัยนีม้ กี ารกำจัด
สิง่ ทีเ่ ป็นมลพิษได้เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ สงขลาไบโอแมส
ผศ.ดร.จอมภพ :
ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลที่น่าสนใจ กลับมาที่ ใช้อุปกรณ์ดักจับขี้เถ้าเป็นระบบ ESP หรือเครื่องดักฝุ่น
สงขลาไบโอแมส อยากจะให้เล่าถึงโครงการเพิ่มเติมใน แบบไฟฟ้าสถิตย์(Electrostatic Pecipitator) ซึ่งเป็น
ระบบที่ดีที่สุดตอนนี้ที่มีอยู่
เรื่องของการจัดการเชื้อเพลิง ขอเรียนเชิญครับ
คุณดรัน ทองเผือก :
ในส่วนของกำลังการผลิตที่ชี้แจงไว้รอบที่แล้วใน
ส่วนของสงขลาไบโอแมสอยูท่ ี่ 9.9 เมกะวัตต์ ใช้รากไม้ยาง
เป็นเชื้อเพลิงหลัก ส่วนไม้ปลีกก็ใช้ได้ สงขลาไบโอแมส
จะมีโรงสับเชื้อเพลิงเป็นของตัวเอง สถานะตอนนี้อยู่ใน
ช่วงการก่อสร้าง เครื่องจักรหลักที่ผลิตกระแสไฟฟ้าก็คือ
Generator Turbine ติดตั้งแล้ว ส่วนหม้อไอน้ำก็ติดตั้ง
เรียบร้อยแล้ว เหลือแต่งานตัวระบบกับงาน control ใน
ช่วงมิถุนายนนี้น่าจะได้ขายไฟอย่างเป็นทางการ ส่วนใน
เรื่องของเราจะมีสงขลาไบโอเพาเวอร์เป็นเฟสสองขึ้น
ทางผู้บริหารได้เตรียมเอกสารไว้แล้ว และได้ทำสัญญา
กับชุมชนไว้ว่าจะให้ชุมชนดูเฟสแรกว่าไม่มีผลกระทบต่อ
ชุมชนแน่นอน แล้วเฟสสองก็จะตามมา ก็น่าจะประมาณ
กลางปี 2559 พื้นที่ของโครงการอยู่ในอำเภอจะนะ ก็ตั้ง
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ผศ.ดร.จอมภพ :
พอพูดถึงโรงไฟฟ้า คนก็ตา่ งกลัวนะครับ แต่วา่ โรง
ไฟฟ้ า ชี ว มวลนอกจากจะมี ใ นเรื่ อ งมลพิ ษ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ก็ยงั มีเรือ่ งของเสียงดัง ไม่ทราบว่าพอจะนำเสนอตรงนีไ้ ด้
บ้างไหมครับ
คุณดรัน :
ถ้าในส่วนของตัวโรงไฟฟ้าเครื่องจักรก็จะมีเสียง
ไม่เหมือนเมื่อก่อน แต่ที่คิดว่ามีบ้างก็จะเป็นในส่วนของ
โรงสับเชื้อเพลิง โดยเราจะออกแบบตัวอาคารโรงสับให้
เก็บเสียงและปลูกต้นไม้เป็นแนวรอบไว้เพื่อซับเสียงครับ
ผศ.ดร.จอมภพ :
จากประสบการณ์ การตอบรั บ ของชุ ม ชนใน
ละแวกใกล้เคียงถือว่าดีไหมครับ

แต่ทาง SCG จะมีการแปรรูปก่อน
คุณดรัน :
ถือว่าดีนะครับ เพราะว่าเรามีการเข้าถึงชุมชนอยู่
ทุกครั้งที่มีโอกาส ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมใน คุณสุรเดช :
ถ้าพูดถึงการผลิตไฟก็จะมี 2 รูปแบบ โรงไฟฟ้าที่
ชุมชนในวันสำคัญต่างๆ และมีการสร้างศาลาให้กบั มัสยิด
ภูเก็ตเราก็จะเอาขยะสดเข้าไปเลย ทำให้ได้ไฟน้อย เพราะ
ในตำบลใกล้เคียง
ขยะเปียกมีสิ่งปลอมปนมาก ถ้ามองในมุมวัตถุประสงค์ก็
โอเค เพราะเป็นการกำจัดขยะ แต่อีกแบบหนึ่งคือเตรียม
ผศ.ดร.จอมภพ :
ก็ถือว่าทำ CHR ล่วงหน้าไปพอสมควรนะครับ สภาพขยะให้ดกี อ่ น คัดให้เหลือแต่เชือ้ เพลิง แล้วค่อยเอา
ไปเผาก็จะทำให้ได้ไฟมากหน่อย ควบคุม กระบวนการง่าย
ทั้งๆ ที่โรงไฟฟ้าเองก็ยังไม่ได้มีรายได้เข้ามา
ก็จะเป็นสองรูปแบบสองแนวทางครับ
คุณสมพล :
ตรงนี้ผมขอเสริมนะครับ นโยบายหลักก็คือ โรง ผศ.ดร.จอมภพ :
ดูจากข้อมูลก็จะเห็นว่าผู้ร่วมเสวนาส่วนใหญ่มา
ไฟฟ้าเพื่อชุมชน จะเห็นว่าผู้บริหารจะเน้นการเข้าถึง
ชุมชนอย่างต่อเนื่องไม่ได้คำนึงถึงในส่วนของโรงไฟฟ้า จากภาคที่เกี่ยวข้องกับพลังงานชีวมวล ไบโอแมส ทีนี้
เพราะว่าจะมีเฟสที่สอง และเฟสต่อไป จึงเป็นคำมั่น ขอย้อนกลับมาทีท่ า่ นอำนวย เนือ่ งจากพืน้ ทีภ่ าคใต้ของเรา
มีนโยบายทีท่ างกระทรวงได้สง่ เสริมมาคือ โครงการโซลาร์
สัญญาที่ชัดเจนว่า เราจะดำเนินธุรกิจไปคู่กับชุมชน
รูฟท๊อป ไม่ทราบว่าท่านอำนวยมีข้อมูล ตรงนี้ไหมครับ
ผศ.ดร.จอมภพ :
ก็น่าจะประสมความสำเร็จพอสมควร กลับมาที่ คุณอำนวย :
โครงการโซลาร์รูฟท๊อปเป็นโครงการที่กระทรวง
SCG มีโครงการนำร่องหรือโครงการที่มีศักยภาพดำเนิน
การในพื้นที่ภาคใต้ที่ไหนบ้างพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับ พลังงานได้มกี ารส่งเสริม ซึง่ จะมี 2 ส่วน ตัง้ เป้าไว้ประมาณ
200 เมกะวัตต์ คือ ให้ชาวบ้านไม่เกิน 100 เมกะวัตต์
และให้อาคารธุรกิจอีก 100 เมกะวัตต์ แต่อาคารธุรกิจ
คุณสุรเดช :
ในภาคใต้ก็อย่างที่เรียนตอนต้นว่าเรามีโรงปูนอยู่ เอาไปทำหมด บ้านได้ไปแค่ 30 เมกะวัตต์ ซึ่งตอนนี้ทาง
ที่ อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช ปัจจุบนั ไบโอแมสใช้เยอะครับ กระทรวงพลังงานได้อนุมตั เิ ป็น 96 เมกะวัตต์ ราคา 6.85
มีการรับซือ้ จากผูผ้ ลิตในพืน้ ที่ ตอนนีโ้ ครงการทีท่ ำอยูส่ ว่ น บาท ซึง่ ตอนนีเ้ ราสามารถทีจ่ ะลงทุนได้ ปกติคดิ เวลาแผง
ใหญ่ก็จะเกี่ยวกับขยะมูลฝอย โดยเอาขยะมาแปรรูปเป็น โซลาร์เซลล์คดิ เป็น 5 ชัว่ โมง/วัตต์ เมือ่ ไปตรวจสอบพบว่า
เชือ้ เพลิง เริม่ ดำเนินการทีพ่ ทั ลุง กระบี่ รูปแบบก็คอื ไปเอา อยูใ่ นแถบสีเหลืองกับสีสม้ หมายความว่าเราสามารถผลิต
ขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งไว้ นำมาแปรรูป คัดแยกเอาเฉพาะ ไฟฟ้าได้ ประเทศไทยเฉลี่ยได้ 5 หน่วยไฟฟ้า/ตร./วัน
ส่วนที่เผาไหม้ได้ พวกเศษพลาสติก เศษกระดาษ ส่วนที่ เพราะฉะนั้นเราสามารถทำได้เลย
ขอพูดอีกหนึ่งเรื่อง คือเรื่องแผนชุมชน จากประเผาไม่ได้กเ็ อาไปรีไซเคิล แล้วก็เอาส่วนทีเ่ ผาไหมได้มาสับ
ให้ละเอียด แล้วนำไปใช้ทดแทนถ่านหิน ก็จะทยอยทำเพิม่ สบการณ์ทผี่ า่ นมาชุมชนหาเงินได้ 100 บาท เสียไปกับค่า
ขึน้ เรือ่ ยๆ ช่วงนีป้ ญ
ั หาขยะก็เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ การผลิตออกมา พลังงานไป 18-45 บาท ขึน้ อยูก่ บั ความอยากสบายของเรา
แต่ถ้าใช้พอดีๆค่าพลังงาน 18 บาทก็พอแล้ว จะทำอย่าง
เป็นเชื้อเพลิงนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับ
ไรให้ลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพื่อที่จะนำเงินไปใช้จ่ายได้
ก็ขอฝากไว้ 3 ป. ปอแรกคือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็น
ผศ.ดร.จอมภพ :
ตอนนี้ทางไปสนามบินสงขลาก็มีการนำขยะเป็น สิ่งสำคัญมากไม่ต้องลงทุนเลยสักบาท ป.ที่สองคือ ปรับ
เชื้ อ เพลิ ง แต่ ว่ า เท่ า ที่ เข้ า ไปดู ก็ คื อ จะใช้ วิ ธี ก ารเผาตรง เปลี่ยนอุปกรณ์ ปัจจุบันบ้านเราเทคโนโลยีก้าวหน้า เช่น
องค์ความรู้จาก
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หลอด LED เปลี่ยนเป็นหลอด 3 วัตต์ ป.ที่สาม คือ ผศ.ดร.จอมภพ :
ก็ถอื ว่ามีแผนการบริหารรองรับความเสีย่ งในเรือ่ ง
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บอกต่อ อันนี้คือสำหรับชุมชนก็
ของเชื้อเพลิงไว้แล้วด้วย ตอนนี้ที่ได้ฟังข้อมูลจากผู้ร่วม
สามารถนำหลักนี้ใช้ได้ครับ
เสวนามาก็จะเห็นว่าเป็นข้อมูลทางบวก มีใครจะเสริม
หรือให้คำแนะนำอะไรไหมครับ
ผศ.ดร.จอมภพ :
ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของโซลาร์ฟาร์ม จากประสบการณ์ของผมโซลาร์ฟาร์มที่อยู่ทางใต้สุดก็จะอยู่ที่จังหวัด คุณสุรเดช :
จากภาครัฐในมุมมองของผูล้ งทุนของเอกชน สิง่ ที่
ประจวบคีรีขันธ์ หลังจากมีโครงการโซลาร์รูฟท๊อปออก
มาพบว่ามีประชาชนที่สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ โดย อยากได้กค็ อื ความนิง่ ของนโยบาย เช่น การผลิตไฟฟ้าทาง
เฉพาะอย่างยิ่งในสงขลาถือว่ามีกำลังการผลิตสูงที่สุด ผู้ลงทุนก็อยากจะเห็นว่าขั้นตอนมีความชัดเจน มีระยะ
รองลงมาก็จะเป็นภูเก็ต สุราษฎร์ธานี มีประเด็นที่อยาก เวลาทีแ่ น่นอน เพราะคนลงทุนต้องการความแน่นอน เขา
จะสอบถามสงขลาไบโอแมสครับว่า หลังจากเฟสแรก 9.9 ก็อยากจะรู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะได้ใบอนุญาต นี่ก็เป็นใน
เมกะวัตต์ขึ้นแล้ว ตอนนี้กำลังพัฒนาเฟส 2 แสดงว่าใน มุมมองของเอกชนพร้อมที่จะลงทุน นี่ในส่วนสนับสนุน
พืน้ ทีว่ เิ คราะห์ศกั ยภาพของเชือ้ เพลิง อยากจะทราบแนว อีกเรื่องคือเกี่ยวกับที่ผมทำเรื่อง waste ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ทางในการจัดการเชื้อเพลิงว่าทำอย่างไรถึงจะมีพอใช้กับ ขยะและชุมชน เรื่องของขยะก็จะค่อนข้างยาก เพราะไป
รวบรวมจากหลายๆ ที่ พอกฎหมายไม่ชัดเจน ทำให้เกิด
โรงไฟฟ้าทั้งปี
การตีความทำให้การผลักดันโครงการทำได้ชา้ แต่กไ็ ด้ยนิ
ข่าวมาว่าจะมีการทำ พรบ.ขยะแห่งชาติ ก็คิดว่าเป็น
คุณสมพล :
ถ้านับโรงไฟฟ้าเดียวอายุของเชือ้ เพลิงทีจ่ ะสามารถ ทิศทางที่ดีครับ
ป้อนเข้าโรงไฟฟ้าได้ประมาณ 15 ปี ซึ่งมองศักยภาพแล้ว
ว่าสามารถที่จะขึ้นโรงที่สองได้ แต่ปัจจุบันมีหลายบริษัท ผศ.ดร.จอมภพ :
สงขลาไบโอแมสมีอะไรที่จะแชร์ไหมครับ
ทีก่ ำลังจะตัง้ ขึน้ และใช้เชือ้ เพลิงชนิดเดียวกัน ทำให้ในเฟส
สองก็ได้มองเห็นถึงตัวมัลติฟลูเอล ซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้ไม้
ยางอย่างเดียว ตัวโรงไฟฟ้าก็ยังเหมือนเดิม แต่จะปรับ คุณดรัน :
อยากจะฝากในเรื่องการควบคุมโรงผลิตที่จะเกิด
เปลีย่ นในส่วนของเชือ้ เพลิง อาจจะรองรับในส่วนของเชือ้
เพลิงอื่นเพิ่มมากขึ้น เช่น ปาล์มน้ำมันจะใช้ในส่วนของ ขึ้น เพราะจะเป็นที่มาของปัญหาการดึงเชื้อเพลิง ถ้าอยู่
ผลปาล์ม ทลายปาล์ม แกรบ ขีเ้ ลือ่ ย อ้อยอาจจะยากหน่อย ใกล้กันมาก และใช้เชื้อเพลิงลักษณะคล้ายๆ กัน
เพราะในพืน้ ทีไ่ ม่นยิ มปลูก นีก่ เ็ ป็นแผนทีม่ องไว้ในอนาคต
เนื่องจากว่าโรงไฟฟ้าจุดสำคัญที่แตกต่างก็คือ เรื่องของ ผศ.ดร.จอมภพ :
ขอขอบคุณผูร้ ว่ มเสวนาทุกท่านนะครับ ไม่ทราบว่า
เชื้อเพลิง ในส่วนของเครื่องจักรก็อาจจะมีดีไซน์แตกต่าง
กันบ้าง แต่คงไม่มาก เพื่อให้รองรับกับตัวเชื้อเพลิงที่ ผู้รับฟังการเสวนามีข้อคำถามอะไรไหมครับ เชิญครับ
หลากหลายขึน้ เพือ่ รองรับเพือ่ นร่วมธุรกิจทีอ่ าจจะขยาย
ตัวเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมเพื่อที่ ผู้รับฟังการเสวนา :
ผมฟังจากคุณสุรเดชในเรือ่ งรับขยะของบริษทั ปูน
จะรองรับก็เป็นนโยบายหนึง่ ทีผ่ บู้ ริหารมองไว้ในส่วนของ
ทางเลือกเชื้อเพลิง อาจจะมองไปถึงเรื่องการนำเข้าวูด ซีเมนต์ในทุ่งสง รับจากจังหวัดพัทลุง กระบี่ แต่ที่จังหวัด
ชิพส์จากมาเลเซีย ถ้ามีโอกาสที่จะนำเข้าก็เป็นไปได้ใน นครศรีธรรมราชก็มีอยู่ไม่ต่ำกว่าหนึ่ง 1,200,000 ตัน
ส่วนนี้ก็จะขึ้นอยู่กับต้นทุนของเชื้อเพลิงที่จะนำเข้ามา มีพื้นที่ประมาณ 200 กว่าไร่ เมื่อย้อนไปก็มีข่าวไฟไหม้
ขยะทำให้คนรอบๆ เป็นอันตราย ผมก็เป็นห่วงจังหวัด
แต่เรื่องของตัวโรงไฟฟ้ายืนยันว่าเกิดขึ้นแน่
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นครศรีธรรมราช เพราะขยะอยู่ในตัวเมืองจังหวัดนคร- ผู้รับฟังการเสวนา :
ผมว่ามองว่าประเด็นการแก้ปัญหาของ ดร.กณพ
ศรีธรรมราช แต่ถ้านำไปกำจัดที่โรงไฟฟ้าทุ่งสงก็จะเป็น
จะอยู่กลางๆ น้ำ แต่บางทีโรงงานปาล์มอยู่ต้นน้ำ และส่ง
การดีมากครับ
ผลต่อระบบนิเวศ แต่การที่เอาน้ำเสียมาเป็นประโยชน์
หรือ waste to energy นี่ถือว่าเป็นนโยบายที่สำคัญ
คุณสุรเดช :
ผมได้ฟังเรื่องแบบนี้เมื่อผมพูดเรื่องนี้ตามงานไม่ ดังนั้นส่วนหนึ่งที่มองไว้ก็คือ หญ้าเนเปีย อยากให้โรงงาน
ต่ำกว่าสิบครั้ง ผมตอบเหมือนกันทุกครั้งว่า เป็นที่แรกที่ ของ ดร.กณพ เป็นที่แรกในภาคใต้ที่จะเอาวิธีหมักร่วม
ผมไปครับจังหวัดนครศรีธรรมราช เพราะว่าการทำพลัง มาใช้ประโยชน์ ถ้าเป็นไปได้ให้วเิ คราะห์เชิงปัญหา และเชิง
งานทดแทนต้นทุนค่าขนส่งเป็นต้นทุนหลักตัวหนึง่ จังหวัด องค์ความรู้ด้วย อยากจะให้โรงงานป็นส่วนหนึ่งของ
นครศรีธรรมราชใกล้มาก แต่ไปแล้วไม่ได้ เพราะว่าเรื่อง แหล่งเรียนรู้ของชุมชน และมหาวิทยาลัย ขอบคุณครับ
พวกนีค้ อ่ นข้างจะมีความซับซ้อน บางครัง้ มีคนพัฒนาโครง
การอยู่ตรงนี้เราก็ทำไม่ได้ แต่ปกติเราก็จะเริ่มจากใกล้ไป ผู้รับฟังการเสวนา :
ขออนุญาตเรียนถาม ดร.กณพ พอดีว่านั่งฟังใน
หาทีไ่ กลอยูแ่ ล้ว แล้วผมก็ตไี ว้วา่ ถ้าห่างเกิน 200 กิโลเมตร
เรื่องของพืชทางเลือก อยากจะถามว่าในหลักเศรษฐจากโรงงานความคุ้มค่าก็เริ่มจะหมดไปครับ
ศาสตร์ระหว่างมีพื้นที่จำนวนหนึ่ง ถ้าจะปลูกปาล์มกับ
ปลูกหญ้าอะไรคุ้มทุนมากกว่ากัน รัศมีที่ไม่ควรจะอยู่ใกล้
ผู้รับฟังการเสวนา :
ผมมาในกลุ่มของพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ก็ โรงงานควรจะไม่เกินเท่าไหร่
อยากจะเรียนเชิญผูร้ บั ฟังการเสวนาไปทีบ่ ธู เพราะบูธเรา
เป็นบูธเกีย่ วกับพลังงานทางเลือก ซึง่ เป็นเรือ่ งของชีวะมวล ดร.กณพ :
หญ้ า เนเปี ย ในขณะนี้ มี ก ารปลู ก แล้ ว โดยกลุ่ ม
ต่างๆ บริษัทผมเองสร้างเครื่องจักรเกี่ยวกับแปรรูปไม้
ชมรมเลี้ยงแพะ โดยปลูกแล้วก็ให้แพะกินเป็นการปลูก
โดยตรง คิดว่าเป็นประโยชน์กับทุกคน ขอบคุณครับ
ส่วนตัว ถ้าเราสามารถทำได้ก็คือ 60 ตัน/ไร่/ปี แต่ถ้าตัด
แล้วไม่ดูแลใส่ปุ๋ยผลผลิตก็จะต่ำลง เพราะฉะนั้นได้ 60
องค์ความรู้จาก

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558

281

ตัน/ไร่/ปี คูณ 700 ก็จะได้ประมาณ 4 หมืน่ กว่าบาท ปลูก
ปาล์มกับปลูกหญ้าอะไรดีกว่า ชาวสวนก็มคี วามคิดเห็นว่า
5 ไร่ปลูกหญ้าส่วนหนึ่งก็ให้วัวกิน อีกส่วนก็นำมาขาย
โรงงาน ก็จะพยายามให้มีหลายๆ แบบ หากขายโรงงาน
อย่างเดียวโรงงานปิดก็ไม่รู้ไปขายใคร อีกทางหนึ่งก็คือ
ปลูกปาล์ม และปลูกหญ้าระหว่างต้นปาล์ม เนือ่ งจากปลูก
ปาล์มก็จะมีระยะห่างระหว่างที่รอต้นปาล์มเก็บได้ก็จะ
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เก็บหญ้าได้ เนื่องจากหญ้า 60 วันก็สามารถตัดได้แล้ว
เป็นอาชีพเสริมระหว่างรอปาล์มได้ครับ แล้วรัศมีที่ไม่
ควรจะอยู่ใกล้โรงงานควรจะไม่เกิน 30 กม. ครับ
ผศ.ดร.จอมภพ :
ขอขอบคุ ณ ผู้ ร่ ว มเสวนาทุ ก ท่ า น และขอเสี ย ง
ปรบมือให้กับผู้ร่วมเสวนาทุกท่านครับ

