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ศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เปนนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจาํป 2551 สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา

ศาสตราจารย ดร. สุทธวัฒน เบญจกุล เปนชาวจังหวัดตรัง อายุ 41 ป จบการ
ศึกษาดานเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ท้ังระดับปริญญาตรีและโท  และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัย
โอเรกอนสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา ดวยทุนฟุลไบรท

ศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล ริเริ่มวิจัยดานเทคโนโลยีอาหารเก่ียวกับ
สัตวนํ้าอยางตอเน่ืองตลอด 10 ป มีผลงานตีพิมพระดับนานาชาติ จํานวน 190 เรื่อง
และงานเขียนเรื่อง “เคมีและคุณภาพสัตวนํ้า” และ ”ซูริมิ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เน้ือปลาบด” กอใหเกิดองคความรูและการพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับอุตสาหกรรมการ
แปรรูปสัตวนํ้า  ชวยแกไขปญหาตางๆ กอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาอุตสาหกรรม
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การแปรรูปสัตวนํ้า  ซ่ึงเปนสินคาเศรษฐกิจของภาคใตและของประเทศไทย  เพื่อให
สามารถแขงขันไดในตลาดโลก

งานวิจัยโดยสรุป
1. การปรับปรุงคุณภาพของเจลซูริมิ   “ซูริมิ” คือ เน้ือปลาท่ีผานการลางนํ้า

สามารถนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑท่ียืดหยุน เชน เตาหูปลา กุ งเทียม ปูอัด ลูกชิ้น
อยางไรก็ตาม ปลาซ่ึงใชเปนวัตถุดิบมีปริมาณลดลงอยางมาก จึงมีการใชวัตถุดิบจาก
ปลาชนิดใหม ซ่ึงใหคุณภาพเจลแตกตางกัน จึงมีการศึกษากลไกการเกิดเจลและการ
ปรับปรุงคุณสมบัติของเจลจากปลาชนิดตางๆ เชน ปลาเม็ดขนุนและปลาเน้ือดําชนิด
ตางๆ  นอกจากน้ีปลาสวนใหญไดจากตางประเทศ เชน อินโดนีเซีย ซ่ึงตองใชระยะ
เวลานานกอนเขาฝง การแชแข็งเพื่อหยุดการเจริญเติบโตของจุลินทรียซ่ึงเปนสาเหตุ
ของการเนา เสียจึงเปนวิธีท่ีรักษาคุณภาพวัตถุดิบ แตเมื่อนําวัตถุดิบท่ีผานการแชแข็ง
แลวมาผลิตซูริมิ  คุณภาพของเจลจะต่ําลง  จึงมีการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพเจล
ดังกลาวโดยการคืนสภาพธรรมชาติโปรตีนท่ีสูญเสียสภาพธรรมชาติขณะแชแข็งและ
การเพิ่มความแข็งแรงเจลซูริมิโดยการใชสารเติมแตงรวม

นอกจากน้ี  ไดศึกษาและพัฒนาการปรับปรุงคุณภาพเจลจากปลาโดย
กระบวนการลาง  และการใชสารเพิ่มความแข็งแรงจากธรรมชาติ  รวมท้ังการพัฒนา
การใชพลาสมาจากเลือดหมูหรือเลือดไกสําหรับเปนสารเติมแตงในซูริมิ

2. การใชประโยชนจากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตวนํ้า เชน หนังปลา
หนังหมึก หัวปลา กางปลา มาสกัดสารมูลคาเพิ่ม เชน คอลลาเจน เจลาติน ทดแทน
วัตถุดิบจากหนังหรือกระดูกจากโคและสุกร ตลอดจนการศึกษาเก่ียวกับโปรตีนไฮโดร-
ไลเสตจากวัสดุเศษเหลือชนิดตางๆ รวมท้ังเน้ือปลามูลคาต่ํา เพื่อเปนแหลงของสาร
ออกฤทธิ์ตางๆ โดยเฉพาะสารตานอนุมูลอิสระ สารลดความดันโลหิต เปนตน รวมท้ัง
การศึกษาโปรตีนจากเน้ือปลามูลคาต่ําเพื่อใชเปนอาหารเล้ียงเชื้อ จุลินทรียทดแทน
เปปโตนท่ีมีราคาแพง  นอกจากน้ีไดศึกษาการสกัดนํ้ามันปลาจากวัสดุเศษเหลือการ
แปรรูปสัตวนํ้า เชน ปลาทูนา
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3. การปรับปรุงเทคนิคตางๆ ในการยืดอายุการเก็บรักษาสัตวนํ้า โดยการ
พัฒนาสารเติมแตงท่ีมีความปลอดภัยและใหประสิทธิภาพสูงแทนสารเติมแตงทางการคา
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาคุณภาพของสัตวนํ้า เชน การใชการดัดแปลง
บรรยากาศ การพัฒนาสารท่ีมีสมบัติยับยั้งการเกิดเมลาโนสิสในกุง ท่ีทําใหกุงเปล่ียนสี
เปนสีดํา เปนตน  การรักษาและยืดอายุการเก็บรักษาชิ้นปลากะพง สามารถกระทํา
โดยใชเทคโนโลยีการบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศโดยการใชสัดสวนกาซคารบอน-
ไดออกไซด กาซออกซิเจน และกาซไนโตรเจน ท่ีเหมาะสม   การแชชิ้นปลาแลในสาร
ละลายไพโรฟอสเฟตกอนการบรรจุ สามารถลดปญหานํ้าไหลเยิ้ม พรอมท้ังมีผลเสริม
ฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรียท่ีเปนสาเหตุของการเนาเสีย รวมท้ังจุลินทรียท่ีกอใหเกิดโรค
บางชนิด งานวิจัยบงชี้วาสามารถเก็บรักษาปลากะพงแลท่ีบรรจุภายใตการดัดแปลง
บรรยากาศ ไดนาน 21 วัน ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส สวนชุดควบคุมท่ีบรรจุภายใต
บรรยากาศปกติสามารถเก็บรักษาไดนาน 9 วัน

ศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน ยังไดศึกษาเก่ียวกับเอนไซมโปรตีเนสจากเครื่องใน
ปลาชนิดตางๆ เพื่ อนํามาใชประโยชนสําหรับการเรงการหมักนํ้าปลา  และการใช
ประโยชนในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากโปรตีนชนิดตางๆ

สําหรับงานวิจัยท่ีกําลังอยูระหวางการดําเนินงาน ศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน
เบญจกุล เปดเผยวาดําเนินการวิจัยเก่ียวกับการใชประโยชนจากวัสดุเศษเหลือจากการ
แปรรูปสัตวนํ้าอยางคุมคา เพื่อใหเกิดเปนผลิตภัณฑใหมท่ีมีมูลคาเพิ่ม เชน การผลิต
โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเจลาตินและกลามเน้ือปลาท่ีมีฤทธิ์ เปนสารตานอนุมูลอิสระ
สําหรับใชเปนอาหารสุขภาพ  นอกจากน้ีไดวิจัยเก่ียวกับกุง เชน การปองกันการเกิด
เมลาโนสิสในกุงกุลาดําและกุงขาว และการศึกษาสาเหตุและการปองกันการออนตัวและ
สูญเสียคุณภาพของกุงแมนํ้า ระหวางการขนสงและการเก็บรักษา นอกจากน้ีไดศึกษา
สมบัติเชิงหนาท่ีของโปรตีนจากสัตว นํ้า เชน การเกิดฟลม การเปนอิมัลซิไฟเออร
รวมท้ังการดัดแปลงโปรตีนดังกลาว
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“งานวิจัยสามารถเริ่มจากปญหาจากโรงงานอุตสาหกรรม และส่ิงท่ีตามมาคือ
องคความรู ท่ีแทจริง โดยอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวนํ้า สามารถใชเปนแนวทางในการ
แกไขปญหาหรือปรับปรุงการผลิตใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สงผลนําไปสูการพัฒนา
อยางยั่งยืน  นักวิจัยตองชางสังเกต เมื่อเห็นปญหาตาง ๆ ตองนํามาคิดและวิจัย โดย
ตองมีสมมุติฐานท่ีชัดเจนและมีวิธีการวิจัยดวยกระบวนการวิจัยท่ีถูกตอง เพื่อใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์สูงสุด”

“ทุกส่ิงทุกอยางไมไดมางายตองพยายาม  ทํางานอยางตอเน่ือง  อุทิศตัวเอง
และผลิตงานท่ีมีคุณภาพ เราก็จะไดสรางองคความรู ท่ี เปนประโยชนในวงการศึกษา
และอุตสาหกรรม”
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ศาสตราจารย นายแพทยวีระศักดิ์  จงสูวิวัฒนวงศ
หนวยระบาดวิทยา  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
นักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจาํป 2552 สาขาวิทยาศาสตรการแพทย

ประวัติการศึกษา

        คุณวุฒิ ป พ.ศ. ที่จบ          สถานศึกษา
Ph.D. 2541 University of Newcastle,

Australia
M.Med.Science 2532 University of Newcastle,

Australia
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 2532 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตรอายุศาสตร 2520 คณะเวชศาสตรเขตรอน
เขตรอนและสุขวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิต 2517 มหาวิทยาลัยมหิดล
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ประวัติการทาํงาน (เรียงจากตําแหนงหนาที่แรก จนถึงปจจุบัน)

     ตําแหนง ระหวางป               ช่ือหนวยงาน
ผูอํานวยการ 2518-2520 ศูนยการแพทยและอนามัยดานขุนทด

จ.นครราชสีมา
อาจารย 2525-2530 คณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ผูชวยศาสตราจารย 2530-2533 คณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
รองศาสตราจารย 2533-2545 คณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ศาสตราจารย 2545-ปจจุบัน คณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ผูอํานวยการ 2547-ปจจุบัน สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต

(วพส.)

ผลงานวิจัยโดยสรุป
ผลงานวิจัยของ ศาสตราจารย  นายแพทย วีระศักด์ิ  อาจจะสรุปไดมิติใหญๆ

ดังน้ี
มิติแรก คือ งานวิจัยทางระบาดวิทยาของ ศ.นพ.วีระศักด์ิ สามารถนําไปใช

แกปญหาสาธารณสุขของประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคใตของประเทศไทยอยางมี
มาตรฐานสูงตอเน่ืองยาวนาน  พิสูจนไดจากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในระดับนานาชาติ
จํานวนมาก และผลการพัฒนาสุขภาพท่ีผานมาของคนในภาคใตใหพนจากปญหาโรค
จากความยากจน

มิติที่สอง คือ งานวิจัยในหลักสูตรระบาดวิทยา ซ่ึง ศ.นพ.วีระศักด์ิ ไดสรางองค
ความรูพรอมกับสรางทรัพยากรมนุษยสําหรับงานวิจัยระดับนานาชาติใหแกทวีปเอเชีย
พิสูจนไดจากจํานวนมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  ท่ีจบการศึกษาจากหลักสูตรดังกลาว
และผลงานของเขาเหลาน้ันในดานการรับทุนวิจัย การตีพิมพในวารสารนานาชาติและ
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การไดรับความไววางใจในตําแหนงหนาท่ีการงาน
มิติที่สาม คือ การพัฒนาสถาบันเครือขาย ท้ังในประเทศและนานาประเทศใน

เอเชีย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิจัยสําหรับแกปญหาสุขภาพของเอเชีย พิสูจนไดจาก
การท่ีสถาบันวิจัยตางๆ ในเอเชียยอมรับความเปนผูนําของ ศ.นพ.วีระศักด์ิ   และท่ี
สําคัญกวาน้ันคือ ผลงานการเพิ่มคุณภาพการวิจัยและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อ
การวิจัยของสถาบันเครือขายเหลาน้ัน

มิติที่สี่ คือ การวิจัยและพัฒนาแพ็คเก็จสําหรับวิเคราะหขอมูล ทําใหการเรียนรู
และการวิเคราะหทําไดงายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ตลอดจนลดคาใชจายและ
แกปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟแวรในประเทศกําลังพัฒนา พิสูจนจากการท่ีหนวย
ระบาดวิทยาเองสามารถสรางผลงานวิชาการจํานวนมากขึ้นและเร็วขึ้นโดยใชแพ็คเก็จน้ี
การไดรับการสนับสนุนการเผยแพรจากองคการอนามัยโลก   การลดคาใชจายดาน
ซอฟแวรของหนวยระบาดวิทยาเองและการท่ีสถาบันและนักวิจัยในระดับนานาชาติ
ไดนําซอฟแวรน้ีไปใชเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง

มิติที่หา คือ การแกปญหาภาคใตในระยะยาวโดยการสรางเครือขายนักวิจัย
เสริมความเขมแข็งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นท่ี  ใหสามารถทํางานวิจัย
ประสานกับการพัฒนาสุขภาพในชุมชนอยางกวางขวาง

งานวิจัยที่กาํลังอยูในระหวางดําเนินการ
1. การพัฒนาแพ็คเก็จสําหรับวิเคราะหขอมูลทางระบาดวิทยา
2. งานวิจัยทางระบาดวิทยาของปญหาสาธารณสุขในภาคใต ไดแก ปญหาท่ี

เกิดจากความรุนแรงปญหาจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม,ปญหาโภชนาการ
3. งานวิจัยระดับนานาชาติ ท่ี เก่ียวกับนโยบายสาธารณสุข  เชน  ปญหา

คาใชจายดานสุขภาพของครัวเรือนในประเทศจีน การควบคุมโรคมาลาเรียในประเทศ
พมา

งานวิจัยในอนาคต
งานวิจัยในอนาคตยังคงเนนการติดตามปญหาระยะยาวของภาคใต เชน ปญหา

สุขภาวะอันเกิดจากความรุนแรง ปญหาสุขภาพท่ีเกิดจากความยากจน นอกจากน้ียังจะ
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เริ่ มงานวิจัยท่ีติดตามปญหาอันเกิดจากการสงเสริมอุตสาหกรรมตอเน่ืองจากแกส
ธรรมชาติในภาคใต บนเสนทางเชื่อมอาวไทยระหวางจังหวัดสงขลาไปยังทะเลอันดามัน
ท่ีจังหวัดสตูล ซ่ึงมีการลงทุนมากขึ้นทุกวัน

งานวิจัยเดน
 งานวิจัยท่ีดําเนินตอเน่ืองยาวนาน ไดแก

1. การติดตามสภาวะปญหาสุขภาพตางๆ ของภาคใต โดยเฉพาะโรคจาก
ความยากจน เชน บาดทะยักเด็กแรกคลอด ทองรวง ปอดบวม หนอนพยาธิผานดิน
และปญหาทุพโภชนาการ

2. การวิจัยทางระบาดวิทยาของวัณโรค
3. ปญหาการปนเปอนส่ิงแวดลอม  เชน  สารหนูจากการทําเหมือง  และ

ตะก่ัวจากอูซอมเรือ
4. ปญหาสุขภาพการเจริญพันธุของประเทศตางๆ ในเอเชีย  เชน  ไทย

เวียดนาม เนปาล พมา มองโกเลีย

 งานวิจัยท่ีเคยไดรับรางวัล ไดแก
1. รางวัลกันยิกา เทวกุล   หลักสูตรประกาศนียบัตรเวชศาสตรเขตรอน

และสุขวิทยา คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2520
2. ICRETT (International Cancer Research Technology Transfer)

Fellowship to International Agency for Research on Cancer,Lyon, France
พ.ศ. 2531

3. นักระบาดวิทยาแหงป พ.ศ. 2538 ท่ีประชุมระบาดวิทยาแหงประเทศ
ไทย

4. รางวัลอาจารยตัวอยางดานการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.
2539

5. ศิษยเกาตัวอยาง คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2545
6. รางวัลงานวิจัยยอดเยี่ยมดานการพัฒนาชุมชนภาคใต จากมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร พ.ศ. 2545
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7. รางวัลตํารายอดเยี่ยมแหงป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2546
จากตําราเรื่อง “กราฟ ตารางและสมการสําหรับงานวิจัยดานสุขภาพ”

8. รางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมแหงป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.
2550 จากการวิจัยและพัฒนาซอฟแวรและการจัดการเรียนการสอนดานการวิเคราะห
ขอมูลทางระบาดวิทยา  ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสมานฉันทระดับ
นานาชาติ

9. UNESCO Chair for Peace and Conflict Studies 2551
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ไอเทง “Aiten g ater”
ทากทะเลชนิดใหมของโลก

Dr.Cornelis (Kees) Swennen และ สมศักดิ์ บัวทิพย

Dr.Cornelis (Kees) Swennen ปจจุบันทานมีอายุ 81 ป เปนผูเชี่ยวชาญทาง
ดานชีววิทยาทางทะเลจากประเทศเนเธอรแลนด มาเมืองไทยท่ีมหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร วิทยาเขตปตตานี อยางตอเน่ืองปละ 2 ครั้ง ตั้งแตป พ.ศ. 2527 จนถึงปจจุบัน
ระหวางปดภาคการศึกษาท่ี 1 และปดภาคการศึกษาท่ี 2 (summer) ครั้งละ 4 สัปดาห
ซ่ึงทานมีความสนใจเรื่องทากทะเลอยูเปนทุนเดิมอยูแลว ทานมีงานวิจัยเรื่องทากทะเล
และตีพิมพครั้งแรกเมื่อทานเรียนหนังสืออยูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กอนหนาท่ี
มีการตีพิมพงานวิจัยเรื่องไอเทง ทานมีผลงานตีพิมพเก่ียวกับทากทะเลชนิดใหมหลาย
เรื่องในวารสารระดับนานาชาติ ซ่ึงคนพบท่ีอาวปตตานี (จังหวัดปตตานี) และใชหอง
ปฎิบัติการท่ี ม.อ.ปตตานี และท่ีสําคัญทานบอกเสมอวา งานวิจัยเรื่องนก เรื่องปลา
เรื่องหอย หรือเรื่องอ่ืนๆ มีคนสนใจและศึกษากันมาก แตเรื่องทากทะเล โดยเฉพาะ
ทากทะเลท่ีพบในปาชายเลน มีคนใหความสนใจนอย และนักวิจัยบางคนคิดวาในพื้นท่ี
ปาชายเลนไมมีทากทะเลอาศัย  มีเฉพาะตามแนวปะการังหรือดอกไมทะเล  ซ่ึงเปน
นํ้าทะเลท่ีสะอาดและไส  ผมเคยถามวาท้ังโลกมีผูเชี่ยวชาญและเจาะลึกดานน้ีเทาไหร
ทานบอกวามีไมก่ีคนและไมถึง 10 คนดวยซํ้า (ผมคิดวานาจะเปนเหตุผลวาทําไมตอง
สนใจเรื่องทากทะเล)
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ความเปนมา
เริ่มโครงการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของทากทะเลในบริเวณปา

ชายเลนในพื้นท่ีภาคใตของประเทศไทย   หลังจากเสร็จส้ินโครงการวิจัย เรื่อง TBT-
pollution in the Gulf of Thailand: A re-inspection of imposex incidence
after 10 year ตั้งแตเดือนเมษายน 2548 ในหลายจังหวัดท้ังในอาวไทยและอันดามัน
ไดแก

- อาวทุงมหา อ.ประทิว จ.ชุมพร
- เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
- อาวปตตานี ในบริ เวณปาชายเลนยะหริ่ ง, บานบางตาวา อ.หนองจิก

บานดาโตะและแหลมตาชี อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี
- อ.ทาศาลา อ.ขนอม และ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
- ปาชายเลน อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช (พบไอเทงในครั้งแรกท่ีไปสํารวจ

ท่ีน่ี เดือนสิงหาคม 2550)
- อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏรธานี
- และชองแคบมะละกา ในบริเวณปาชายเลนในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร
ซ่ึงจากโครงการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของทากทะเล ใชเวลา

ประมาณ 2 ป  กอนจะพบส่ิงมีชีวิตชนิดใหมท่ีชื่อ  ไอเทง  ท่ีปาชายเลน  อ.ปากพนัง
ซ่ึงในบางพื้นท่ีมีการเดินทางไปสํารวจหลายครั้ง เชน เกาะลิบง ไปถึง 3 ครั้ง  สวนใน
พื้นท่ีอาวปตตานีท้ังหมดจะเขาสํารวจทุกครั้งท่ีมาท่ีประเทศไทย (มอ.ปตตานี)

วิธีการศึกษา
หลังจากท่ีมีการคนพบส่ิงมีชีวิตชนิดใหมท่ีปาชายเลน อ.ปากพนัง มีลําดับการ

ศึกษาขอมูลดังน้ี
1. มีการตรวจสอบเบ้ืองตนหา ฟน ถามีฟน ใชทากทะเล ทําการศึกษาตอ
2. วัดขนาด สะเก็ดรูปรางลักษณะภายนอก ระบุตําแหนงของอวัยวะตางๆ ท่ี

สังเกตเห็นได โดยใชแวนขยาย (แวนขยายดูพระ)
3. การเก็บรักษาสภาพตัวอยางโดยการฆาใหตายอยางชาๆ จะทําใหตัวอยาง

ไมหดตัวดวยแมกนีเซียมคลอไรด 71.8 กรัมในนํ้ากล่ัน 1 ลิตร ตัวอยางจะตายอยางชาๆ
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ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง  หลังจากน้ันนําตัวอยางเก็บรักษาดวยฟอรมาลิน 10% ในนํ้า
ทะเล กอนผาตัดเพื่อศึกษาการทํางานของระบบตางๆ 3 ระบบหลักคือ ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบสืบพันธุ และระบบประสาท

4. การผาตัดเพื่อศึกษาการทํางานของระบบตางๆ ท่ีกลาวมาแลวในขางตน
ท่ีหองศูนยเครื่องมือ แผนกชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีอุปกรณ
และวิธีการดังน้ี

- กลองสเตอริโอสําคัญมาก การผาตัดจะตองใชกลองสเตอริโอ เน่ืองจาก
ตัวอยางมีขนาดเล็ก ชวยใหเห็นอวัยวะภายในตางๆ และการเชื่อมตอไดชัดเจน

- เข็มผาตัด ใชเข็มปกแมลงแทนมีดผาตัด ติดกับไมเสียบลูกชิ้นดวยกาว
เรซ่ิน งอปลายเข็ม

- ถาดพาราฟน ใชจานเล้ียงเชื้อ ละลายพาราฟนผสมสีดํา เทลงในจาน
เล้ียงเชื้อความสูงประมาณ 1 ใน 4 เพื่อวางตัวอยาง

- ใชหนามจากตนกระบองเพชร เพื่อยึดหรือตรึงตัวอยางใหติดกับถาด
พาราฟนกอนทําการผาตัด

- ดินสอ ยางลบ และสมุด เพื่อสะเก็ดรูปรางของอวัยวะตางๆ ในแตละ
ระบบการทํางาน และบันทึกชื่อ และอธิบายรูปราง สี ตําแหนง การเชื่อมโยงติดตอกัน
ระหวางแตละอวัยวะ

- กลองถายรูป Coolpix 4500 ยี่หอ Nikon  เก็บรูปเพื่อยืนยันกับรูปท่ี
สะเก็ด และถายรูปตัวอยางมีชีวิตโดยผานกลองสเตอริโอ
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- สารเคมี  ไดแก  ไฮเตอร (ศึกษาลักษณะของฟน เน่ืองจากไฮเตอรมี
สมบัติสลายโปรตีน เมื่ อโปรตีนสลายหมดจึงเหลือเฉพาะแถวของฟน)  กรดอะซิติก
(ใชเพื่อขยายทอตางๆ ของอวัยวะท่ีมีขนาดเล็กใหมีขนาดใหญขึ้น ทําใหสามารถมอง
เห็นชัดเจนขึ้น)  กลีเซอรีน (ใชเพื่อติดตามการเชื่อมตอระหวางทอของอวัยวะตางๆ
ส้ันมากๆ)

ในการผาตัดตัวอยาง   ระบบท่ีศึกษาอันดับแรกคือ ระบบทางเดินอาหาร
ตอมาเปนระบบสืบพันธุ และหลังสุดคือระบบประสาท ซ่ึงแตละระบบจะตองพบอวัยวะ
ท่ีเปนองคประกอบครบทุกอวัยวะ

5. การศึกษาอาหาร ไดมีการเก็บตัวอยางมีชีวิตมาเล้ียงท่ีหองปฏิบัติการ
สรางระบบนิเวศใหคลายคลึงกับพื้นท่ีจริง โดยการตัดดินใสกลองกลับมาดวยใสนํ้าใน
ปริมาณท่ีไมทวมดินท้ังหมด เน่ืองจากสังเกตพบวาตัวอยางท่ีเก็บไดสวนใหญคลานอยู
บนบก และทดลองใหดักแดของแมลงเปนอาหาร ปรากฏวาประสบความสําเร็จในครั้ง
แรก และตอมาทดลองใชกุง ปู ปลา ท้ังสดและเนา ก็ไมประสบความสําเร็จ เพราะ
ตัวอยางไมกิน นอกจากน้ันพบวาส่ิงมีชีวิตชนิดน้ีดํารงชีวิตอยูไดท้ังบนบกและในนํ้า

6. ขอมูลท้ังหมดท่ีไดจากการผาตัด และการศึกษาการกินอาหารและการดํารง
ชีวิต  นําไปเปรียบเทียบและวิเคราะหกับเอกสารท่ีเก่ียวของหรือท่ีเคยมีการรายงานมา
แลว

ลักษณะโดยทั่วไป
อยูในไฟลัม Mollusca ชั้น Gastropoda
วงศใหม (New Family) Aitengidae
จีนัสใหม (New genus) Aiteng
ชนิดใหม (New species) Aiteng ater

ในปาชายเลนท่ีเปนดินโคลน ซ่ึงถูกปกคลุมดวยตนโกงกาง แสมทะเล ตาตุม
 ทะเล และปรงทะเล เปนตน  ในบริเวณท่ีเปนรองนํ้า รอยเทามีนํ้าทวมขัง รูปู แองท่ีมี

นํ้าทวมขัง รวมถึงบริเวณท่ีมีการทับถมของใบไมและไมผุ และเปนพื้นท่ีท่ีไดรับอิทธิพล
จากนํ้าขึ้น-นํ้าลง
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ลักษณะ มีขนาดประมาณ 6-17 มิลลิเมตร ลําตัวมีสีดํา สามารถดํารงชีวิตอยู
ไดท้ังในนํ้าและบนบก โดยมีการขับเมือกหุมรางกายเพื่อรักษาความชุมชื้น คลายกับ
สัตวครึ่งบกครึ่งนํ้าท่ัวๆ ไป ความพิเศษน้ีพบไดนอยมากกับทากทะเลชนิดอ่ืนๆ ท่ีมีการ
คนพบหรือมีการศึกษาอยูแลวในปจจุบัน กินแมลงในระยะดักแดเปนอาหาร แตกตาง
กับชนิดอ่ืนๆ ท่ีสวนใหญจะกินสาหรายหรือหญาทะเลเปนอาหาร

ที่มาของชื่อไอเทง
สําหรับชื่อ Aiteng ater
Aiteng มาจากชื่อของหนังตะลุงของชาวปกษใต
Ater มาจากภาษาลาติน หมายถึงสีดํา
ประมาณเดือนกันยายน 2551 ระหวางเดินทางกลับจาก อ.ปากพนัง เพื่อเก็บ

ตัวอยางทากเทงเขาปมใสนํ้ามันท่ีจ.สงขลา   Dr.Swennen เห็นรูปปนของตัวหลัง
ตะลุงหลายตัวท่ีเจาของปมจัดสวนโชว จึงสนใจ ถามวาเปนตัวอะไร และมีความหมาย
อยางไร และเหตุดังกลาวจึงเปนท่ีมาของชื่อไอเทง ซ่ึงลักษณะของทากทะเลชนิดใหมน้ี
มีลักษณะเฉพาะสวนหัว ตา และสี คลายกับตัวหนังตะลุงท่ีชื่อไอเทงคือ ตัวสีดํา หัวลาน
ตาโปนออกมาชัดเจนขนาดใหญแนบติดกับสวนหัว (ไมทราบวาจินตนาการแลวเห็นภาพ
หรือเปลา)

ประโยชน
ปจจุบันอยูในระหวางการศึกษา  แตสามารถบอกไดวามีความสําคัญตอระบบ

นิเวศปาชายเลน ในระบบหวงโซอาหาร กินแมลงในระยะดักแดเปนอาหาร แตขอมูลท่ี
มากกวาน้ีไมอาจบอกอยางเจาะลึกได เชน อยูตรงไหนของระบบหวงโซอาหาร ส่ิงมีชีวิต
ชนิดไหนกินมัน และมันกินอยางอ่ืนท่ีนอกเหนือแมลงหรือไม

หนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยพิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติและแหลงเรียนรู

ทองถ่ิน และแผนกชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และองคการ Oxfam GB
ประเทศไทย



2553
15

ความหลากหลายทางชวีภาพ
ในหมูเกาะตะรุเตา

สถานวิจัยความเปนเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแหงคาบสมุทรไทย
คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

อุทยานแหงชาติตะรุ เตา เปนอุทยานแหงชาติทางทะเลแห งแรกของไทย
ประกอบดวยเกาะนอยใหญกวา 50 เกาะ แบงเปนหมูเกาะใหญๆ ได 2 หมูเกาะ คือ
หมูเกาะตะรุเตา และหมูเกาะอาดัง-ราวี   อุทยานแหงชาติหมูเกาะตะรุเตา จัดวาเปน
พื้ นท่ีอนุรักษ ท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากแหงหน่ึ ง  เน่ื องจากมีสภาพ
ภูมิประเทศท่ีหลากหลาย ท้ังในสวนของพื้นท่ีนํ้าทะเลท่ีอยูโดยรอบ และพื้นท่ีบนเกาะ
ซ่ึงมีสภาพเปนปาทําใหเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของส่ิงมีชีวิตตางๆ ไดหลายชนิดดวยเชนกัน
สภาพปาเปนพื้นท่ีปาเขตรอนลุมต่ํา (Lowland Tropical Rain Forest) ซ่ึงอยูต่ํากวา
ระดับ 300 เมตรจากระดับนํ้าทะเล   ประกอบไปดวย  ปาดิบชื้น  ปาดิบแลง  ปา
เบญจพรรณ ปาชายเลน ปาพรุ และปาละเมาะ  จากลักษณะของพื้นท่ีท่ีมีปาอยูหลาย
ประเภทจึงทําใหมีสัตวปาชุกชุม ประเภทท่ีพบเห็นไดบอย ไดแก หมูปา กระจง ลิง คาง
เตา นกขมิ้น นกเงือก เหยี่ยว นกเขา และนกยาง เปนตน
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จากความสําคัญของพื้นท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา ซ่ึงจัดเปนแหลงท่ีมีความ
อุดมสมบูรณของทรัพยากรชีวภาพแหงหน่ึงในประเทศไทย  สถานวิจัยความเปนเลิศ
ความหลากหลายทางชีวภาพแหงคาบสมุทรไทย จึงไดจัดทําโครงการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพในหมูเกาะตะรุเตา โดยไดมุงเนนศึกษาความหลากชนิด
ของส่ิงมีชีวิตในเบ้ืองตนจํานวน 8 กลุม  ไดแก  แบคทีเรีย (Streptomycetes)  ไวรัส
(Vibrios) แพลงกตอน ปะการัง ปลาหมึก สัตวสะเท้ินนํ้าสะเท้ินบกและสัตวเล้ือยคลาน
แมลงในกลุมของมด นกและคางคาว ท้ังน้ีเพื่อใหฐานขอมูลเก่ียวกับส่ิงมีชีวิตในหมูเกาะ
ตะรุเตา มีความสมบูรณมากยิ่ งขึ้น ในอันท่ีจะนําไปใชประโยชนในดานการจัดการ
การอนุรักษ และการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืนตอไป

ความหลากหลายของแบคทีเรียสเตรปโตมัยซีท บริเวณหมูเกาะตะรุเตา
แบคทีเรียจีนัสสเตรปโตมัยซีท (Streptomycetes) เปนแบคทีเรียแกรมบวก

ในกลุมของแอคไทโนมัยซีท (Actinomycetes) เปนแบคทีเรียกลุมท่ีมีลักษณะพิเศษ
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กวากลุมอ่ืน คือมีการสรางเสนใย และสรางสปอรคลายกับรา  มีความหลากชนิดสูง
สามารถพบไดในสภาพแวดลอมตางๆ ท้ังในแมนํ้า และในดิน  ซ่ึงแบคทีเรียกลุมน้ี บาง
ไอโซเลท (isolate) มีการสรางสารท่ีมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย
ชนิดอ่ืน และการเจริญของเชื้อรา

จากผลการศึกษาสามารถแยกเชื้ อแบคทีเรียสเตรปโตมัยซีทจากตัวอยางดิน
และนํ้า ท่ีเก็บจากหมูเกาะตะรุเตา จํานวน 196 ไอโซเลท เมื่อนํามาศึกษาทางสัณฐาน
วิทยา พบวา ลักษณะของเสนใยและสปอรของเชื้อมี 3 แบบ คือ แบบเสนตรง แบบลูป
และแบบเกลียว สามารถผลิตเม็ดสีไดหลากหลาย เชื้อสวนใหญสามารถยอยสลายแปง
และเคซีนไดดี  และเชื้อสวนใหญยังสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกชนิด Micro-
coccus luteus, Staphylococcus aureus ATCC 25923 และ Bacillus subtilis
ATCC 6633  ไดดีอีกดวย

แพลงกตอนในหมูเกาะตะรุเตา
เน่ืองจากพื้นท่ีทางทะเลของหมูเกาะตะรุเตา เปนแหลงทองเท่ียวทางทะเลท่ีมี

ความสําคัญแหลงหน่ึงของชายฝงทะเลอันดามัน อันอาจนํามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงของ
สภาวะแวดลอมอันเน่ืองมาจากปริมาณของเสียท่ีถูกท้ิงลงสูทะเล รวมถึงสภาวะโลกรอน
ท่ีสงผลใหนํ้าทะเลมีอุณหภูมิสูงขึ้น ซ่ึงจะสงผลตอการดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตในแหลงนํ้า

แพลงกตอนจัดเปนส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กท่ีสามารถพบไดท่ัวไปท้ังในนํ้าจืด และ
นํ้าทะเล เปนกลุมส่ิงมีชีวิตท่ีมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในระบบนิเวศของแหลงนํ้าท้ังใน
ฐานะของผูผลิต และผูบริโภคขั้นตนท่ีสําคัญ รวมถึงยังมีบทบาทสําคัญตอการหมุนเวียน
สารอาหารในแหลงนํ้าอีกดวย ซ่ึงจะสงผลตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ท่ีมีขนาดใหญขึ้นมาเปน
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ลําดับ  การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอมของแหลงนํ้ายอมสงผลกระทบถึงชนิด
และปริมาณของแพลงกตอนท่ีพบ และจะสงผลตอเน่ืองไปยังส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ท่ีดํารงชีวิต
ในระบบนิเวศของแหลงนํ้าน้ัน ดังน้ันการติดตามการเปล่ียนแปลงของแพลงกตอนท้ัง
ในแงของชนิด ปริมาณ และการแพรกระจาย  จึงมีความสําคัญในการคาดการณการ
เปล่ียนแปลงและการจัดการพื้นท่ีเพื่อการใชประโยชนอยางยืนยาว ท้ังในแงของการเปน
ตนทุนทางธรรมชาติ การประมง หรือการทองเท่ียวตอไปในอนาคต

จากการศึ กษาชนิดของแพลงกตอนนํ้าจื ดและแพลงกตอนทะเลในเดือน
ธันวาคม 2551 และกุมภาพันธ 2552ง พบแพลงกตอนท้ังส้ิน 251 ชนิด ประกอบดวย

- แพลงกตอนพืช 155 ชนิด (แพลงกตอนพืชนํ้าจืด 77 ชนิด, แพลงกตอน
พืชทะเล 78 ชนิด)

- แพลงกตอนสัตว 96 ชนิด (แพลงกตอนสัตวนํ้าจืด 17 ชนิด, แพลงกตอน
สัตวทะเล 79 ชนิด)

เมื่อพิจารณาความหลากชนิด  พบวา  แพลงกตอนพืชนํ้าจืดและแพลงกตอน
พืชทะเลกลุมไดอะตอมมีความหลากชนิดสูงท่ี สุด (59 และ 58 ชนิด ตามลําดับ)
แพลงกตอนสัตวนํ้าจืดกลุมโรติเฟอรมีความหลากชนิดสูงสุด (8 ชนิด) และแพลงกตอน
สัตวทะเลกลุมโคพีพอดมีความหลากชนิดมากท่ีสุด (31 ชนิด)

นอกจากน้ียังพบวาบริเวณหมู เกาะตะรุเตามีคาความเปนกรด-ดาง ไนเตรต-
ไนโตรเจน แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส และปริมาณออกซิเจนท่ีละลาย
ในนํ้า ผานเกณฑมาตรฐาน (มาตรฐานคุณภาพนํ้าทะเลตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 27 พ.ศ. 2549) จะเห็นไดวาคุณภาพนํ้าบริเวณเกาะตะรุเตา
อาดัง และราวี อยูในสภาพดี เหมาะแกการเจริญเติบโตแกส่ิงมีชีวิตตางๆ อยางไรก็ตาม
ผลดังกลาวมาจากการศึกษาในชวงเวลาส้ันๆ ยังคงตองมีการติดตามการเปล่ียนแปลง
ท้ังในสวนของคุณภาพนํ้าและแพลงกตอนตอไป

ความหลากหลายของปะการังในหมูเกาะตะรุเตา อาดัง-ราวี
แนวปะการังเปนทรัพยากรมีชีวิตท่ีสําคัญทางทะเล โดยเปนท้ังแหลงประมง

และแหลงพักตัวของสัตวนํ้าท่ีมีความสําคัญทางการประมงจากระบบอ่ืน  รวมถึงเปน
แหลงดึงดูดนักทองเท่ียวท่ี ทํารายไดใหแกทองถ่ินและประเทศชาติเปนจํานวนมาก
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ปะการังเปนส่ิงมีชีวิตท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอระบบนิเวศแนวปะการัง ซ่ึงมีบทบาท
ท้ังในแงของการเปนผูผลิต และผูบริโภค รวมท้ังมีโครงสรางท่ีเอ้ือตอการเปนแหลงท่ีอยู
อาศัยของส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ อีกดวย  นอกจากน้ี ปะการังยังอยูในบัญชีรายชื่อของสัตวท่ี
เส่ียงตอการสูญพันธุตามอนุสัญญา CITES ท่ีหามมีการซ้ือขายระหวางประเทศ

แนวปะการังในอุทยานแหงชาติตะรุเตา เปนแนวปะการังท่ีมีความหลากหลาย
ของชนิดพันธุตอพื้นท่ีสูงท่ีสุดแหงหน่ึงในประเทศไทย คือ มีประมาณ 160 ชนิด พบ
แพรกระจายอยูมากบริเวณหมูเกาะอาดัง ราวี ซ่ึงมีนํ้าทะเลท่ีใส

ความหลากหลายของพรรณปลาหมึกในหมูเกาะตะรุเตา และบริเวณใกลเคียง
ปลาหมึก  ถือเปนสัตวท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหน่ึงท่ีมีการทําการ

ประมงกันมาก อันอาจทําใหจํานวนชนิดและปริมาณท่ีพบมีนอยลง   อยางไรก็ตาม
แมจะมีรายงานการวิจัยวาพบปลาหมึกทางฝงทะเลอันดามันกวา 70 ชนิด 37 สกุล 22
วงศ  แตเน่ืองจากเขตเศรษฐกิจจําเพาะของนานนํ้าไทยทางฝงทะเลอันดามัน มีระดับ
ความลึกถึง 2,000 เมตร ซ่ึงตางจากความลึกดานอาวไทยท่ีมีความลึกมากท่ีสุดเพียง
95 เมตร จึงมีความเปนไปไดท่ีอาจยังมีชนิดของปลาหมึกท่ียังไมไดทําการสํารวจอีก
โดยเฉพาะอยางยิ่งชนิดท่ีอยูตามบริเวณหมูเกาะตางๆ

จากการศึกษาตัวอยางปลาหมึกท่ีพบในหมูเกาะตะรุเตา และบริเวณใกลเคียง
พบปลาหมึกท้ังส้ิน 16 ชนิด 8 สกุล 5 วงศ 5 อันดับ  ประกอบดวย  กลุมปลาหมึก
กระดอง 7 ชนิด ปลาหมึกกลวย 4 ชนิด ปลาหมึกสาย 5 ชนิด
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ความหลากหลายของสัตวสะเทิ้นน้ําสะเทิ้นบก และสัตวเลื้อยคลาน บนหมูเกาะ
ตะรุเตา

เกาะตะรุเตา มีรายงานการขึ้นมาวางไขของเตาทะเล 4 ชนิด คือ เตามะเฟอง
(Dermochelys coriacea) เตาตนุ (Chelonia mydas) เตากระ (Eretmochelys
imbricata) และเตาหญา (Lepidochelys olivacea)   และจากการสํารวจการ
แพรกระจายของสัตวสะเท้ินนํ้าสะเท้ินบกและสัตวเล้ือยคลาน บนเกาะตะรุเตาเพิ่มเติม
สามารถพบสัตว เล้ื อยคลาน  ไดแก   ตะพาบแกมแดง (Dogania subplana)
งูทางมะพราวดํา (Elaphe avolineata)  งูทับสมิงคลา (Bungarus candidus)
งูปากกวางนํ้าเค็ม (Cerberus rynchops)  ก้ิงกาบินคอสีสม (Draco fimbriatus)
สวนสัตวเล้ือยคลานท่ีพบไดบอย  ไดแก  งูเหลือม (Python reticulatus)  งูจงอาง
(Obphiophagus hannah)   และจิ้ งเหลนบาน (Mabuya multifasciata)
สําหรับสัตวสะเท้ินนํ้าสะเท้ินบกท่ีพบ ไดแก จงโครง (Phrynoidis asper) คางคกแคระ
(Ingerophynus parvus)    อ่ึงกรายลายจุด (Leptobrachium hendricksoni)
กบทูด (Limnonectes blythii)   กบนํ้าเค็ม (Fejervarya cancrivora)   กบปาไผ
(Limnonectes hascheanus)  เขียดบัว (Hylarana erythraea)  กบเขาหลังตอง
(Hylarana raniceps)  กบวากใหญ (Rana glanduloa)  และปาดบาน (Polype-
dates leucomystax)
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มดในอุทยานแหงชาติเกาะตะรุเตา
มดเปนแมลงกลุมหน่ึงในอันดับ Hymenoptera วงศ Formicidae ท่ีมีลักษณะ

สังคมแบบแทจริง (eusocial insect) สามารถพบอาศัยและแพรกระจายไดท่ัวไปใน
หลากหลายแหลงท่ีอยู อาศัย  และมีบทบาทสําคัญในการดํารงไวซ่ึงความสมดุลใน
ระบบนิเวศ

จากการสํารวจมดเบ้ืองตนของอุทยานแหงชาติตะรุเตา ตั้งแตป พ.ศ. 2544
จนถึงปจจุบัน ในบริเวณพื้นท่ีตางๆ ของเกาะตะรุเตา ซ่ึงเปนเกาะท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดคือ
อาวพันเตมะละกา อาวตะโละวาว อาวเมาะและ อาวสน อาวฤาษี และอาวตะโละอุดัง
โดยใชวิธีการจับดวยมือสํารวจมดท่ีอาศัยบริเวณไมพื้นลางระดับต่ํา และการใชตะแกรง
รอนซากใบไมและดินท่ีมดอาศัยอยู พบมดท้ังหมดไมนอยกวา 70 ชนิด ใน 7 วงศยอย
คือ Aenictinae, Amblyoponinae, Dolichoderinae, Formicinae, Myrmicinae,
Ponerinae และ Pseudomyrmecinae โดยวงศยอยของมดท่ีมีสัดสวนของสกุลและ
ชนิดมากท่ีสุดคือ Crematogaster และ Polyrhachis   เปนมดท่ีพบเดนในดาน
สัดสวนของชนิด และพบแพรกระจายไดในหลายพื้นท่ีของอุทยานแหงชาติตะรุเตา

ความหลากหลายของคางคาวในหมูเกาะตะรุเตา
คางคาวเปนสัตวเล้ียงลูกดวยนมท่ีมีจํานวนชนิดคิดเปนสัดสวนอยูมากกวา 40

เปอรเซ็นตของสัตวเล้ียงลูกดวยนมในเมืองไทย  สําหรับการศึกษาคางคาวบนเกาะ
ตะรุเตาไดมีครั้งแรกในป พ.ศ. 2459 (ค.ศ. 1916) โดยมีรายงานการพบคางคาวขุนชาง
(Nake bat, Cheiromeles torquatus)   หลังจากน้ันมาก็ไมมีรายงานการศึกษา
เพิ่มเติม

จากการศึกษาความหลากหลายของคางคาวท่ีพบบริเวณหมู เกาะตะรุเตาใน
ครั้งน้ี พบคางคาวท้ังส้ิน 23 ชนิด โดยเปนคางคาวท่ีพบบริเวณเกาะอาดัง ราวี 11 ชนิด
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เทคโนโลยีชีวภาพปาลมน้ํามัน :
การขยายพันธุและการปรับปรุงพันธุปาลมนํ้ามัน
ภาควิชาพืชศาสตร   คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

บทนาํ
ปาลมนํ้ามันเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของภาคใต สามารถใชประโยชนไดท้ัง

การอุปโภคและบริโภค    ปจจุบันเปนพืชพลังงานท่ีสําคัญในการผลิตไบโอดีเซลใน
ชวงวิกฤตท่ีนํ้ามันราคาแพง เพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมดังกลาว
การปลูกปาลมนํ้ามันพันธุดีใหผลผลิตนํ้ามันสูงนับวามีความจําเปน การนําเทคโนโลยี
ชีวภาพการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อมาขยายพันธุชวยเพิ่มจํานวนตนปาลมนํ้ามันพันธุ ดีให
เกษตรกรปลูกตามนโยบายขยายพื้นท่ีปลูกของรัฐบาลไดอยางเพียงพอ การปรับปรุง
พันธุปาลมนํ้ามันดวยวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ (การปลูกถายยีน) ชวยสรางพันธุ
ปาลมนํ้ามันท่ีตองการ ใหประสบความสําเร็จไดเร็วยิ่งขึ้น

การขยายพันธุปาลมน้าํมัน
หองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพของพืชปลูก  ภาควิชาพืชศาสตร  และ

สถานวิจัยพืชกรรมปาลมนํ้ามัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประสบความสําเร็จในการ
เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อปาลมนํ้ามันจาก ใบออน และคัพภะ  ตนท่ีไดเมื่อนําไปปลูกในแปลง
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ทดลองใหผลผลิตสูงตรงตามพันธุ  ขณะน้ีกําลังขยายพันธุในเชิงพาณิชยเพื่อจําหนาย
ใหกับเกษตรกรผูสนใจ

การขยายพันธุปาลมน้ํามันโดยการเพาะเล้ียงเนื้อเยือ่ใบออนและคัพภะ
นําใบออนจากตนโตท่ีใหผลผลิตท่ีดี หรือคัพภะ วางเล้ียงบนอาหารแข็งสูตร MS

เติม  Dicamba เขมขน  2.5  มก./ลิตร เปนระยะเวลา 1-3 เดือน  เกิดเปนเอ็มบริโอ
จีนิคแคลลัส  จากน้ันนําไปวางเล้ียงบนอาหารแข็งสูตร MS เติม Dicamba เขมขน
1 มก./ลิตร เปนระยะเวลา 2 เดือน  เอ็มบริโอจีนิคแคลลัสพัฒนาเปนโซมาติกเอ็มบริโอ
ระยะสรางจาว (Haustorium embryo)  นําไปวางเล้ียงบนอาหารแข็งสูตร MS  เติม
นํ้าตาลซอรบิทอลเขมขน  0.2 โมลาร  เพื่อชักนําใหเกิดโซมาติกเอ็มบริโอชุดท่ีสอง  และ
นําโซมาติกเอ็มบริโอชุดท่ีสองวางเล้ียงบนอาหารแข็งสูตร MS ท่ีไมเติมสารควบคุมการ
เจริญเติบโต เพื่อชักนําใหเปนตนพืชตนใหม

การขยายพันธุปาลมน้ํามันโดยการเพาะเล้ียงเซลลซัสเพนช่ัน
นําเอ็มบริโอจีนิคแคลลัสวางเล้ียงบนอาหารเหลวสูตร MS  เติม Dicamba

เขมขน 1 มก./ลิตร  เปนระยะเวลา 2 เดือน  ไดเปนเซลลซัสเพนชั่น  จากน้ันวางเล้ียง
บนอาหารสูตรเดิมเพื่อพัฒนาเปนโซมาติกเอ็มบริโอ นําไปวางเล้ียงบนอาหารแข็งสูตร
MS  เติมนํ้าตาลซอรบิทอลเขมขน  0.2 โมลาร  เพื่อชักนําใหเกิดโซมาติกเอ็มบริโอชุดท่ี
สอง  และนําโซมาติกเอ็มบริโอชุดท่ีสองวางเล้ียงบนอาหารแข็งสูตร MS ท่ีไมเติมสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต เพื่อชักนําใหเปนตนพืชตนใหม

การตรวจสอบความแปรปรวนของตนกลาที่ไดจากการเพาะเล้ียงเนื้อเยื้อ
การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อมีความมีความจําเปนท่ีตองนําเทคนิคทางดานโปรตีน

และการใช เครื่ องหมายโมเลกุลมาใชในการตรวจสอบความแปรปรวนของตนท่ี ได
เพื่อเปนการยืนยันความแปรปรวนทางพันธุกรรมของตนท่ีไดจากการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ
โดยใชเทคนิคตางๆ  เชน  Isozyme  RAPD  และ SSR  เปนตน
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การปรับปรุงพันธุ
โดยวิธีถายยีนทําได 2 วิธี คือ ทางตรงโดยเครื่องยิงอนุภาค และทางออมผาน

อะโกรแบคทีเรียม

การถายยีนโดยใชเครื่องยิงอนุภาค
หลักการทํางานของการถายยีนดวยเครื่ องยิงอนุภาค เปนการใชแรงดันจาก

กาซฮีเลียมขับดันอนุภาคทองท่ีเคลือบผิวอนุภาคดวยดีเอ็นเอหรือยีนท่ีสนใจภายใต
เครื่องยิงอนุภาคใหทะลุผานผนังเซลล  และเมื่ออนุภาคเขาสูเซลล ดีเอ็นเอท่ีเคลือบอยู
จะรวมตัวเปนสวนหน่ึงในโครโมโซมของพืช  จากน้ันตรวจสอบการแสดงออกจากยีนท่ี
ตองการ โดยการตรวจสอบดวยวิธี Histochemical (GUS assay) และการตรวจสอบ
ในระดับโมเลกุล (PCR) แสดงลักษณะดังกลาวใหเห็นในรุนลูก

การปลูกถายยีนโดยใชอะโกรแบคทีเรียม
อะโกรแบคทีเรียมท่ี นิยมนํามาใช ในการถายยีน  คือ  Agrobacterium

tumefaciens มีพลาสมิดเรียกวา Ti-plasmid (tumor inducing plasmid) สามารถ
บุกรุกเขาสูพืชไดท่ีบริเวณท่ีมีบาดแผล  แลวทําใหเกิดปุมปมท่ีเรียกวา crow gall
disease โดยอะโกรแบคทีเรียมสง T-DNA เขาไปสอดแทรกอยูในโครโมโซมของเซลล
พืชเจาบานได   จึงนํามาประยุกตใชตัดตอยีนท่ีสนใจและสอดแทรกเขาสูเน้ือเยื่อพืช
เปาหมายผาน T-DNA
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ปาลมน้ํามันพันธุ ทรัพย ม.อ.1
ธีระ เอกสมทราเมษฐ
ภาควิชาพืชศาสตร  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุปาลมน้าํมัน
เริ่มปรับปรุงพันธุตั้งแตป พ.ศ. 2540 โดยใชวิธีการคัดเลือกพอแมพันธุปาลม

นํ้ามันแบบสืบประวัติ ท่ีแปลงรวบรวมเชื้อพันธุกรรมในสถานีวิจัยคลองหอยโขง คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ  แลวทําการ
ผสมขามระหวางพอแมพันธุ (ดูรา x พิสิเฟอรา) เพื่อใหไดลูกผสมเทเนอรา และทําการ
ผสมตัวเองตนแม (ดูรา) ท่ีใชในการสรางลูกผสมไดลูกผสมตัวเองดูรา หลังจากน้ัน
ทําการปลูกทดสอบพันธุ ลูกผสมเทเนอรา และปลูกขยายจํานวนตนแมพันธุดูราท่ีเกิด
จากการผสมตัวเอง ชวงเวลาท่ีดําเนินการปรับปรุงพันธุแตละขั้นตอนมีดังน้ี

ป พ.ศ. 2540 ตัดแตงใบตนปาลม และติดหมายเลขตนปาลม จํานวน
1,038 ตน ในแปลงรวบรวมเชื้อพันธุกรรมท่ีสถานีวิจัย
คลองหอยโขง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร

ป พ.ศ. 2541-2545 รวบรวมขอมูลลักษณะทางการเกษตรของตนปาลมนํ้ามัน
แตละตน เปนเวลา 5 ป  แลวทําการคัดเลือกตนแมดูรา
ท่ีมีลักษณะผลผลิตทะลายและเปอรเซ็นตนํ้ามัน/ทะลาย
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สูง  มีขนาดเน้ือในเมล็ดปานกลาง-ใหญ  มีลักษณะทาง
ลําตนสมบูรณ และทําการคัดเลือกตนพอพิสิเฟอราท่ีมี
ลักษณะจํานวนทะลาย/ตน และผลผลิตทะลายสูง รวมท้ัง
มีลักษณะทางลําตนสมบูรณ

ป พ.ศ. 2545 ผสมขามระหวางตนแมดูราคัด กับตนพอพิสิเฟอราคัด
ไดพันธุลูกผสมเทเนอรา และผสมตัวเองของตนแมดูราคัด

ป พ.ศ. 2545-2546 ทําเมล็ดงอก เพาะกลา และคัดเลือกกลาปาลมท่ีสมบูรณ
อายุ 1 ป ไปปลูกทดสอบพันธุ

ป พ.ศ. 2547-2550 ปลูกทดสอบพันธุลูกผสมเทเนอราท่ีเกิดจากการผสมขาม
ระหวางตนแมดูราคัด กับตนพอพิสิเฟอราคัด และปลูก
ลูกผสมตัวเองของตนแมดูราคัดเพื่อขยายตนแมพันธุ

ป พ.ศ. 2550 ประเมินศักยภาพการใหผลผลิต และลักษณะทางลําตน
เมื่อปาลมนํ้ามันอายุระหวาง 3-4 ป

ลักษณะสําคัญของพันธุลูกผสมเทเนอราที่ทดสอบ
จากการประเมินลักษณะของพันธุลูกผสมเทเนอราท่ีอายุระหวาง 3-4 ป สรุปได

ดังน้ี
1. ลักษณะทะลายปาลมและผลผลิตนํ้ามัน

1.1 เริ่มใหผลผลิตทะลายปาลมเมื่ออายุ 36 เดือน หลังจากปลูกลงแปลง
1.2 ลักษณะทะลายมีรูปรางกลมรี มีหนามส้ัน (short spine)
1.3 ลักษณะสีผลปาลมท่ียังไมสุกมีสีดํา และเปล่ียนเปนสีแดง-สม เมื่อผล

สุกเต็มท่ี ผลมีรูปรางกลมรี
1.4 จํานวนทะลาย เฉล่ีย 19.3 ทะลาย/ตน/ป
1.5 นํ้าหนักตอทะลาย เฉล่ีย   5.0 กก./ทะลาย
1.6 ผลผลิตทะลาย เฉล่ีย 2,123 กก./ไร/ป
1.7 ผลผลิตนํ้ามันเน้ือปาลม เฉล่ีย   442 กก./ไร/ป
1.8 ผลผลิตนํ้ามันเมล็ดใน เฉล่ีย     68 กก./ไร/ป
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2. ลักษณะใบปาลมท่ี 17
2.1 ความยาวใบ เฉล่ีย    235 ซม.
2.2 ความกวางโคนใบ เฉล่ีย    3.5 ซม.
2.3 ความหนาโคนใบ เฉล่ีย    2.0 ซม.
2.4 จํานวนใบยอย เฉล่ีย    200 ใบ
2.5 ความกวางใบยอย เฉล่ีย     3.5 ซม.
2.6 ความยาวใบยอย เฉล่ีย    47.4 ซม.
2.7 พื้นท่ีใบ เฉล่ีย     1.9 ตร.เมตร
2.8 นํ้าหนักแหงใบ เฉล่ีย     1.0 กก.

ลักษณะพิเศษพันธุลูกผสมเทเนอรา
ผลผลิตสูงมากกวาเกณฑมาตรฐานของลูกผสมเทเนอราท่ัวไป ท้ั งผลผลิต

ทะลายและผลผลิตนํ้ามัน  เน้ือเมล็ดในมีขนาดปานกลาง-คอนขางใหญ  และเปนพันธุ
ท่ีมีพันธุกรรมท่ีสามารถปรับตัวเขากับดินท่ีมีความอุดมสมบูรณต่ํา และสภาพแหงแลง

การเผยแพรพันธุปาลมน้ํามันลูกผสมเทเนอราใหกับเกษตรกร
ในป พ.ศ. 2546-2547 ไดเริ่มมีการเผยแพรพันธุลูกผสมเทเนอรา เพื่อใหเกษตรกร

นําไปปลูกในจังหวัดตางๆ แลว เชน สงขลา ตรัง นครศรีธรรมราช เปนตน โดยมีพื้นท่ี
ปลูกรวมประมาณ 100 ไร

ตอมาในป พ.ศ. 2551 ไดเริ่มมีการเผยแพรพันธุลูกผสมเทเนอรา เพื่อใหเกษตรกร
นําไปปลูกในจังหวัดตางๆ เพิ่มมากขึ้น เชน สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช เปนตน
โดยมีพื้นท่ีปลูกรวมประมาณ  250 ไร

สําหรับในป พ.ศ. 2552 และ 2553 มีแผนการจะผลิตเมล็ดพันธุลูกผสมเทเนอรา
ปละประมาณ 40,000 เมล็ด เพื่อใหเกษตรกรนําไปปลูกในพื้นท่ีปลูกปาลมนํ้ามันของ
จังหวัดตางๆ ในบริเวณท่ีกวางขึ้น  โดยตั้งชื่อพันธุปาลมนํ้ามันลูกผสมเทเนอราทดสอบ
น้ีวา “พันธุทรัพย ม.อ.1“  (รูปท่ี 1)
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รูปท่ี 1  ตนกลาปาลมนํ้ามันพันธุ “ทรัพย ม.อ. 1”  อายุ 4 เดือน

 



2553
29

การใหน้ํากบัปาลมน้ํามนั
ธีระพงศ จันทรนิยม
สถานวิจัยพืชกรรมปาลมนํ้ามัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานฃรินทร

ปริมาณนํ้าฝนเปนปจจัยท่ีสําคัญตอการใหผลผลิตปาลมนํ้ามัน ในอดีตพื้นท่ี
ปลูกปาลมนํ้ามันจะอยู ในแถบเสนศูนยสูตร ซ่ึงมีปริมาณนํ้าฝนเพียงพอตามความ
ตองการของปาลมนํ้ามัน แตในปจจุบันไดมีการขยายพื้นท่ีปลูกปาลมนํ้ามันไปยังพื้นท่ี
ซ่ึงมีปริมาณนํ้าฝนนอย ดังน้ันปริมาณนํ้าฝนจึงเปนปจจัยท่ีจํากัดการเจริญเติบโตของ
ปาลม โดยจะจํากัดเทาใดน้ันขึ้นอยูกับปริมาณนํ้าฝนและชวงแลง ซ่ึงแสดงไวดังตาราง
ท่ี 1

ตารางที่ 1 ปริมาณนํ้าฝนและระยะชวงแลงท่ีเปนปจจัยจํากัดการเจริญเติบโตของ
ปาลมนํ้ามัน

     ระดับจํากัด ปริมาณนํ้าฝน (มม./ป) ระยะชวงแลง (เดือน)

ไมเปนปจจัยจํากัด มากกวา 2,000 ไมมี
ปจจัยจํากัดเล็กนอย 1,700 - 2,000 1 - 2 เดือน
ปจจัยจํากัดปานกลาง 1,450 - 1,700 2 - 3 เดือน
ปจจัยจํากัดรุนแรง 1,250 - 1,450 3 - 4 เดือน
ปจจัยจํากัดรุนแรงมาก ต่ํากวา 1,250 มากกวา 4 เดือน
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จากตารางท่ี 1 หากมีปริมาณนํ้าฝนมากกวา 2,000 มม./ป และไมมีชวงแลง
เลยคือมีฝนตกทุกเดือน ปริมาณนํ้าฝนจะไมเปนปจจัยท่ีทําใหผลผลิตปาลมเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง ในสภาพดังกลาวการใหนํ้ากับปาลมจะไมมีผลในการเพิ่มผลผลิต แตเมื่อปริมาณ
นํ้าฝนนอยลงและมีระยะชวงแลงนานขึ้น การใหนํ้าจะมีผลทําใหผลผลิตปาลมเพิ่มขึ้น
(ภายใตศักยภาพของพันธุ)

ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับปาลมเมื่อขาดน้าํในระดับตางๆกัน
ในสภาวะท่ีปาลมนํ้ามันขาดนํ้าจะทําใหผลผลิตลดลง เน่ืองจากสภาวะดังกลาว

จะมีผลกระทบกับองคประกอบของผลผลิต ไดแก การพัฒนาของผลปาลม อัตราการ
ผสมเกสร (มีผลตอนํ้าหนักทะลาย)  และสัดสวนเพศ (มีผลตอจํานวนทะลาย)  ดังน้ี

1. การพฒันาของผล
ในสภาวะท่ีปาลมขาดนํ้านอยกวา 2 เดือน จะไมมีผลกระทบกับการพัฒนา

ของผลปาลม แตถาหากมีการขาดนํ้านานกวา 2 เดือน จะทําใหการพัฒนาของผลปาลม
ลดลง ทําใหนํ้าหนักทะลายลดลง 7-15%

ผลปาล์มทีพัฒนาในช่วงแล้ง ผลปาล์มทีพัฒนาในช่วงฤดูฝน

 
2. การผสมเกสร

ในสภาวะท่ีขาดฝนจะทําใหความชื้นในบรรยากาศลดลง แมลงท่ีผสมเกสร
ก็มีประชากรลดลง สงผลใหอัตราการผสมเกสรลดลงดวย จึงทําใหนํ้าหนักของทะลาย
ปาลมลดลงเชนกัน โดยพบวาหากขาดนํ้า 1-2 เดือน จะทําใหนํ้าหนักทะลายลดลง
ประมาณ 5%   แตถามีการขาดนํ้ามากกวา 2 เดือน จะทําใหนํ้าหนักทะลายลดลง
ประมาณ 15-20%
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3. สัดสวนเพศ
เน่ืองจากปริมาณนํ้าฝนจะมีผลตอการกําหนดเพศของปาลม  ซ่ึงมีผลตอ

จํานวนทะลาย  ดังน้ันในสภาวะท่ีมีฝนดี  มีธาตุอาหารสูง  ปาลมจะสรางตาดอกเปน
ดอกตัวเมีย แตถามีสภาวะแหงแลงปาลมจะกําหนดเพศเปนดอกตัวผู โดยพบวาหาก
ปาลมนํ้ามันขาดนํ้านอยกวา 2 เดือน จะไมมีผลตอสัดสวนเพศ  แตถามีการขาดนํ้า
มากกวา 2 เดือน ปาลมจะมีการสรางดอกตัวผูมากขึ้น

ในการสรางดอกตัวผูจะมากหรือนอยขึ้นอยู กับอายุปาลม ซ่ึงพบวาปาลม
ท่ีมีอายุมากจะมีผลกระทบนอย โดยปาลมท่ีมีอายุ 6 ป จะมีการสรางดอกตัวผูเพิ่มขึ้น
30% แตในปาลมอายุนอยจะมีผลกระทบมากกวา  โดยปาลมท่ีมีอายุ 5 ป จะมีดอก
ตัวผูเพิ่มขึ้นเปน 36% และดอกตัวผูเพิ่มเปน 57% ในปาลมท่ีมีอายุ 4 ป

การใหน้าํเพื่อรักษาศักยภาพในการใหผลผลิตของปาลมน้ํามัน
เมื่ อปาลมขาดนํ้า จะทําใหศักยภาพในการใหผลผลิตลดลง ทําใหปาลมมี

ผลผลิตต่ํากวาศักยภาพของพันธุ ดังน้ันการใหนํ้ากับปาลมจะทําใหปาลมยังคงรักษา
ศักยภาพดังกลาวไวได ในการใหนํ้ากับปาลม พบวา การใหนํ้าท่ีระดับความลึก 30 ซม.
เพื่ อรักษาความชื้นท่ี  70-80% ของคา Available Water capacity (AWC) ก็
เพียงพอท่ีจะไมทําใหศักยภาพการใหผลผลิตปาลมนํ้ามันลดลง

ขาดนํา 1 เดือน ไม่ขาดนําขาดนํา 2 เดือน
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ขอควรคํานึงในการใหน้ํากับปาลมน้ํามัน
1. ในพื้นท่ีปลูกปาลมท่ีมีชวงแลง 1-2 เดือน ไมจําเปนตองมีการใหนํ้า เพราะ

ไมคุมกับการลงทุน
2. การใหนํ้ากับปาลมเพียง 70-80% AWC  ก็เพียงพอสําหรับรักษาระดับ

ผลผลิตของปาลมนํ้ามัน
3. การใหนํ้ากับปาลม จะตองใหตอเน่ืองตลอดชวงฤดูแลง  ดังน้ันขนาดของ

แหลงนํ้าและจํานวนพื้นท่ีซ่ึงใหนํ้าจะตองสอดคลองกัน การท่ีไมสามารถใหนํ้าตลอด
ชวงฤดูแลง จะไมทําใหสัดสวนเพศเพิ่มขึ้น แตอาจทําใหการพัฒนาของผลและการผสม
เกสรสูงขึ้นในชวงระยะแรกเทาน้ัน
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การจัดการปุยสําหรับปาลมน้ํามัน
ชัยรัตน  นิลนนท
ภาควิชาธรณีศาสตร  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

จากการศึกษาความตองการธาตุอาหารและการจัดการปุยเพื่ อเพิ่มผลผลิต
ปาลมนํ้ามัน ทําใหสามารถประมวลองคความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับขั้นตอนสําคัญของการ
จัดการปุยสําหรับปาลมนํ้ามัน เพื่อใหไดผลผลิตสูงและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด
หรืออยางนอยตองมีกําไร ในขณะเดียวกันตองใหพืชเจริญเติบโตดี สมบัติของดินและ
ธาตุอาหารในดินไมเส่ือมคุณภาพลง  เกษตรกรหรือผูประกอบการผลิตปาลมนํ้ามัน
ควรมีความรูพื้นฐานและแนวทางการดําเนินการสรุปไดดังน้ี

1. พิจารณาความรูเก่ียวกับการตอบสนองในลักษณะผลผลิตทะลายของปาลม
นํ้ามันตอการใสปุย  จากขอมูลพบวาปาลมนํ้ามันเริ่มตอบสนองตอการใสปุยภายหลัง
การใสปุยแลวเปนเวลา 15 เดือน  ดังน้ันการใหผลผลิตทะลายสดของปาลมนํ้ามันใน
ชวงระยะเวลาหน่ึงๆ จะเปนผลมาจากการใสปุยกอนหนาน้ันเปนเวลาประมาณ 1-2 ป

2. พิจารณาตามความตองการธาตุอาหารเพื่ อการเจริญเติบโตและการให
ผลผลิตของปาลมนํ้ามัน ซ่ึงอาจหาไดจากขอมูลท่ีไดมีผลการศึกษาไวแลว ปาลมนํ้ามัน
ตองการธาตุอาหารในการเจริญเติบโตและใหผลผลิตสูงโดยมีการประมาณการการให
ธาตุอาหารสะสมจนถึงอายุ 9 ป ไวดังน้ี
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ไนโตรเจน (N) 196-275 กก. /ไร
ฟอสฟอรัส (P) 32-43 กก. /ไร
โพแทสเซียม (K) 296-398 กก./ไร
แมกนีเซียม (Mg) 50-67 กก./ไร
แคลเซียม (Ca) 84-115 กก./ไร

3. พิจารณาขอมูลการสูญเสียธาตุอาหารไปกับผลผลิตท่ีเก็บเก่ียว ซ่ึงโดยท่ัวไป
แลวพบวาในการเก็บเก่ียวผลผลิตทะลายสดออกไปทุกๆ 1 ตัน (1,000 กก.) น้ัน ทําให
มีการสูญเสีย ธาตุ N, P, K, Mg และ Ca ออกไป ประมาณ 2.94, 0.44, 3.71, 0.77
และ 0.81  กก. ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนของ N : P : K : Mg : Ca ประมาณ
6.68 : 1 : 8.43 : 1.75 : 1.84 ตามลําดับ  ดังน้ันถามีการเก็บเก่ียวผลผลิตออกไปมาก
ก็มีการสูญเสียธาตุอาหารไปมากเชนเดียวกัน  ซ่ึงเจาของสวนปาลมนํ้ามันสามารถ
คํานวณไดจากผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวออกไป

4. พิจารณาขอมูลจากอาการแสดงการขาดธาตุอาหารของพืช และขอมูลผล
วิเคราะหใบปาลมนํ้ามัน  ตองสังเกตการเจริญเติบโต อาการผิดปกติในแปลง และตอง
มีการเก็บตัวอยางใบเพื่อวิเคราะห  ซ่ึงจะทําใหทราบถึงสถานภาพของธาตุอาหารใน
ปาลมนํ้ามันขณะน้ันวามีปริมาณขาด เหมาะสม หรือมากเกินไปอยางไรบาง

5. พิจารณาขอมูลสมบัติตางๆ ของดิน โดยทําการเก็บตัวอยางดินสงวิเคราะห
ในหองปฏิบัติการ  จะทําใหไดขอมูลดินวามีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของ
ปาลมนํ้ามันหรือไม มีธาตุอาหารอยูในดินในปริมาณเทาใด ซ่ึงจะใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมของดินใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืชตอไป

6. พิจารณาขอมูลสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะปริมาณ และการกระจายของ
ฝนตก เพื่อใชประกอบเปนขอมูลในการบอกชวงเวลาของการใสปุย

7. พิจารณาอายุของปาลมนํ้ามันหลังปลูกในแปลงเน่ืองจากปาลมนํ้ามันท่ีมี
อายุแตกตางกัน  มีความตองการธาตุอาหาร เชน N, P, K, Mg และ B ในปริมาณ
และสัดสวนการใชท่ีแตกตางกัน โดยเฉพาะปาลมนํ้ามันท่ีมีอายุตั้งแตเริ่มปลูกถึงอายุ
9 ป   ท้ังน้ีขึ้นอยู กับพันธุปาลมท่ีใช  ประวัติการใหผลผลิตทะลาย  และการใชปุย
ยอนหลังเปนเวลา 1-3 ป  อาการขาดธาตุอาหารของปาลมนํ้ามัน  ผลการวิเคราะหดิน

หรืออาจคิดเปนสัดสวน
N :  P :  K  :  Mg  :  Ca
ประมาณ
6.12 : 1 : 9.25 : 1.56 : 2.63
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และใบปาลมนํ้ามัน รวมท้ังปริมาณและการกระจายของฝนยอนหลัง 1-3 ป
8. ศึกษาขอมูลการจัดการปุยจากคําแนะนําตางๆ หรือจากงานทดลองตางๆ

ท่ีดําเนินการในดินและสภาพแวดลอมท่ีคลายคลึงกับสวนปาลมของเกษตรกร
9. นําขอมูลท้ังหมดจากขอ 1-8 มาวิเคราะหรวมกัน และกําหนดออกมาเปน

ปริมาณปุยท่ีคาดวานาจะเหมาะสมสําหรับสวนปาลมแตละสวนของเกษตรกร
10. ใหดําเนินการใสปุยตามการคาดคะเนไวในขอ 9 หรือใหดําเนินการทดลอง

เพิ่มเติมดังงานทดลองท่ีไดดําเนินการในโครงการความตองการธาตุอาหารและการ
จัดการปุยเพื่อเพิ่มผลผลิตของปาลมนํ้ามันน้ี เพื่อใหไดขอมูลท่ีเหมาะสมท่ีสุดกับสมบัติ
ของดิน พันธุปาลมนํ้ามัน และสภาพแวดลอมอ่ืนๆ ในสวนของเกษตรกรแตละสวน

ตัวอยางขอมูลท่ีไดจากงานทดลอง โดยสถานวิจัยพืชกรรมปาลมนํ้ามัน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ สําหรับปาลมนํ้ามันท่ีมีอายุ 7-10 ป ท่ีปลูกในดินรวนปนทราย
พบวา ควรมีการใชปุยดังน้ี  ยูเรีย (46-0-0) กรัม/ตน/ป  ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18-
46-0) 1,050 กรัม/ตน/ป  โพแทสเซียมคลอไรด (0-0-60) 2,800 กรัม/ตน/ป  คีเซอไรต
(27% MgO, 23% S) 700 กรัม/ตน/ป  และโบเรต 56 กรัม/ตน/ป   โดยยูเรีย
โพแทสเซียมคลอไรดและคีเซอไรต  แบงใสสองครั้งๆ ละเทากันในชวงตนฤดูฝนและ
ปลายฤดูฝน  สวนไดแอมโมเนียมฟอสเฟตและโบเรต ใสครั้งเดียวในชวงตนฤดูฝน

11. เมื่อไดมีการใสปุยตามอัตราจากการคาดคะเน หรือจากการทดลอง (ซ่ึงจะ
ถูกตองมากกวา) ในขอ 10 แลว  ในรอบปใหเกษตรกรดําเนินการบันทึกขอมูลผลผลิต
ท่ีเก็บเก่ียวได  เก็บตัวอยางใบและดินเพื่อวิเคราะหธาตุอาหารในใบและดิน  บันทึกขอมูล
คาปุย  คาแรงงาน และคาใชจายอ่ืนๆ  บันทึกขอมูลรายรับ

12. เมื่อส้ินปหรือหลังจากไดขอมูลวิเคราะหดินและใบหรืออ่ืนๆ ครบถวนแลว
ใหรวบรวมขอมูลท้ังหมดมาพิจารณารวมกัน ก็จะสามารถกําหนดอัตราปุยท่ีจะใสในป
ตอไปได

13. การดําเนินการดังกลาวโดยเฉพาะในขอ 11 และ 12 จะตองทําอยางตอเน่ือง
ทุกๆ ป เพื่อท่ีจะปรับหรือหาอัตราปุยท่ีเหมาะสมท่ีทําใหปาลมนํ้ามันยังคงเจริญเติบโตดี
ใหผลผลิตสูงอยางตอเน่ืองเกษตรกรมีกําไรสูง  ในขณะเดียวกันธาตุอาหารหรือสมบัติ
ของดินไมเส่ือมลงหรือเส่ือมลงนอยท่ีสุด
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14. ในกรณีท่ีเปนดินกรดจัด มี pH ต่ํากวา 5.5 ควรมีการใสปุยหรือโดโลไมต
เพื่อปรับ pH ใหอยูในชวง 5.5-6.0 เพื่อใหสภาพแวดลอมดินเหมาะสม ทําใหธาตุอาหาร
อยูในรูปท่ีเปนประโยชนตอพืชและจุลินทรียดินสวนใหญทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

จะเห็นไดวาการจัดการปุยปาลมนํ้ามันใหเหมาะสมน้ัน ตองอาศัยขอมูลมาก
และขอมูลเหลาน้ันตองเปนขอมูลในสภาพดินและสภาพแวดลอมในสวนของเกษตรกร
เอง  การวิเคราะหขอมูลตางๆ เพื่อกําหนดอัตราปุยในแตละปตองทําเปนกระบวนการ
อยางตอเน่ือง  ดังน้ันเกษตรกรตองใหความสําคัญและพยายามบันทึกและวิเคราะห
ขอมูลในสวนของตนเองเพื่อใหไดวิธีการจัดการปุยท่ีเหมาะสมท่ีสุดสามารถทํากําไรสูงสุด
และสามารถแขงขันกับเพื่อนบานได
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คลัสเตอร การวิจัยพัฒนา และประยุกตใช 
เทคโนโลยีวัสดุ

มารูจักกับคลสัเตอรการวิจัยพัฒนา และประยุกตใช เทคโนโลยวัีสดุ
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วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนา และประยุกตใชเทคโนโลยีดานวัสดุ
2. เพื่อเปนศูนยกลางในการเผยแพรและถายทอดความรู
3. เพื่อผลิตบัณฑิตและนักวิจัยท่ีมีความรูความสามารถใหแกประเทศ
4. เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพการผลิต
5. เพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขันกับตางประเทศใหมากขึ้น  ซ่ึงเปนการพัฒนา

อยางยัง่ยืน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดผลงานวิจัยท่ีมีความเปนเลิศในระดับสากล  ซ่ึงตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาติ
2. ไดผลงานวิจัยท่ีมีผลกระทบตออุตสาหกรรมโดยมีการยื่นจดสิทธิบัตร และ

มีการถายทอดเทคโนโลยี
3. สามารถนําองคความรู ท้ั งหมดท่ีไดจากงานวิจัยถายทอดใหแกนักศึกษา

นักวิจัยและบุคคลท่ัวไป   ซ่ึงเปนการสรางบุคลากรทางการศึกษาและการวิจัยใหแก
ประเทศไทย

4. เปนศูนยกลางในการถายทอดความรู และใหคําปรึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยี
และการประยุกตใชวัสดุ

5. เพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับตางประเทศ

กลุมเปาหมายผูใชผลงาน
หนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยี และการประยุกตใชงาน

ดานวัสดุ
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กลุมวิจัยของคลัสเตอร  และหนวยงานวิจัยที่สนับสนุน
1. สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร

รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล ผูอํานวยการสถานวิจัยฯ
Email: pitsanu.b@psu.ac.th และประธานคลัสเตอรฯ
web: www.merc.eng.psu.ac.th
โทร.  (074)  028-7445

ผศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ หัวหนากลุมวิจัยเทคโนโลยี
Email: wjessada@eng.psu.ac.th โลหะก่ึงของแข็ง GISS

(นักวิจัยเดน)

2. สถานวิจัยการวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร
คณะวิทยาศาสตร

รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา ผูอํานวยการสถานวิจัยฯ
Email: proespichaya.k@psu.ac.th และหัวหนากลุมวิจัย
web : www.tab-rc.psu.ac.th การวิเคราะหสารปริมาณ
โทร.  (074)  28- 8420 นอยฯ

3. สถานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมมเบรน
คณะวิทยาศาสตร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผศ.ดร.วิโรจน ยูรวงศ ผูอํานวยการสถานวิจัยฯ
Email: wirote.y@psu.ac.th และหัวหนากลุมวิจัย
web: www.membrane.psu.ac.th เทคโนโลยีเมมเบรน
โทร.  (074)  28- 6329
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สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ  ตึกวิจัยวิศวกรรมประยุกตสิรินธร  ชั้น 4
คณะวิศวกรรมศาสตร

  รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา  ผูอํานวยการสถานวิจัยฯ
รับรางวัล “สถานวิจัยดีเดน” ในงานวันนักวิจัยและนวัตกรรม มอ. ประจําป 2553

  ผศ.ดร.เจษฏา วรรณสินธุ รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุนใหม ประจําป 2552
มูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ
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กระบวนการขึน้รูปโลหะกึ่งของแข็ง
โดยใชกระบวนการปลอยฟองแกส

เจษฎา วรรณสินธุ1 สมใจ จันทรอุดม1 ธเนศ รัตโนชัยกุล2

เธียรศักดิ์ ชูชีพ1 รอมฎอน บูระพา 3  รังสินี แคนยุกต1

บัวแสง กาญจนดิษฐ1 ตฤนเมษ สังขพันธุ1 มาณวิกา คงพวง1

และสงบ ธนบาํรุลกูล4

1 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2 หนวยวิจัยเทคโนโลยีการบดผิว  ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
4 บริษัทกิสโค จํากัด  อาคารศูนยบมเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ที่มาและความสําคัญของงานวิจัย
กระบวนการหลอโลหะก่ึงของแข็ง  ถูกคนพบมากวา  30  ปแลว  ท่ีสถาบัน

เทคโนโลยีแหงรัฐแมสซาชุแซตส (MIT)  ซ่ึงกระบวนการขึ้นรูปทําโดยการหลอโลหะ
ก่ึงของแข็งท่ีมีโครงสรางแบบกอนกลม (ดังรูปท่ี 1 ซาย) ลงในแมพิมพแทนการหลอ
ดวยนํ้าโลหะ (โครงสรางเมื่อแข็งตัวแสดงในรูปท่ี 1 ขวา) สมบัติของโลหะก่ึงของแข็ง
มีหลายประการ เชน มีอุณหภูมิท่ีต่ํากวาโลหะเหลว โลหะเริ่มแข็งตัวบางสวนแลวขณะ
เทใสแมพิมพ  มีความหนืดท่ีสูงกวานํ้าโลหะ  มีความเคนขณะไหลต่ํากวาโลหะท่ีแข็งตัว
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แลว ทําใหไมตองใชแรงในการขึ้นรูปมาก ดังแสดงไดจากการตัดแทงอะลูมิเนียมดวยมือ
ไดในสถาวะท่ีเปนโลหะก่ึงของแข็ง (ดังรูปท่ี 2) ซ่ึงสมบัติดังกลาวมีขอดีหลายประการ
ท่ีสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางหลากหลายในกระบวนการผลิต เชน ลดการเกิด
ของเสียจากปฏิกิริยาระหวางออกซิเจนในขั้นตอนการหลอโลหะลงในเบา และลดการ
เกิดโพรงหดตัว (Shrinkage) อีกท้ังยังชวยยืดอายุการใชงานของแมพิมพ

กระบวนการผลิตโลหะก่ึงของแข็งมีหลายวิธีจากบริษัทตางๆ ท่ัวโลก โดยแตละ
วิธีก็ใชเทคนิคตางๆ กันในการผลิตโลหะก่ึงของแข็ง เชน การกวนโดยใชใบพัดหรือแทง

รูปท่ี 1 โครงสรางจุลภาคของโลหะก่ึงของแข็ง (ซาย) เปรียบเทียบกับของการหลอ
ท่ัวไป (ขวา)

รูปท่ี 2 สมบัติของแทงอะลูมิเนียมก่ึงของแข็งท่ีตัดดวยมือโดยใชแรงเพียงเล็กนอย
ก็ขึ้นรูปได
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เย็น การกวนโดยใชแรงแมเหล็กไฟฟา การส่ันดวยเครื่อง Ultrasonic หรือการเทผาน
รางลงในเบา  แตกระบวนการเหลาน้ีมีความซับซอน  ควบคุมยาก  และเครื่องจักรมี
ราคาท่ีสูงมาก ประมาณ 10-80 ลานบาท ซ่ึงเปนราคาท่ีสูงเกินกวาท่ีโรงงานหลอใน
ประเทศไทยซ่ึงมีขนาดเล็กและขนาดกลางจะนํามาใชได

กระบวนการใหมท่ีคิดคนขึ้นโดยผูวิจัยและคณะ มีชื่อเรียกวา กระบวนการ Gas
Induced Semi-Solid หรือ GISS ซ่ึงใชเทคนิคใหมในการผลิตโลหะก่ึงของแข็งโดยการ
ปลอยฟองแกสท่ีละเอียดมากผานแทงกราไฟตพรุนในนํ้าโลหะขณะท่ีมีการแข็งตัวบาง
สวน (ดูรูปท่ี 3) ซ่ึงทําใหกระบวนการใหมน้ีใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ควบคุม
ตัวแปรตางๆ ไดงาย และผลิตโลหะก่ึงของแข็งท่ีมีคุณภาพสูงไดอยางดี ผูวิจัยและคณะ
ไดพัฒนาเครื่องตนแบบของกรรมวิธี GISS (รูปท่ี 4) ซ่ึงสามารถผลิตโลหะก่ึงของแข็ง
ไดอยางมีประสิทธิภาพในราคาท่ีถูกกวาเครื่องจักรท่ีนําเขาจากตางประเทศหลายสิบ
เทา

 

Inert 
gas Graphite 

Diffuser 

Inert gas 
bubbles 

 

รูปท่ี 3 กรรมวิธีการผลิตโลหะก่ึง
ของแข็งโดยวิธี Gas
Induced Semi-Solid
(GISS)

รูปท่ี 4  เครื่องตนแบบของกระบวนการ GISS
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สมบัติเดนของโลหะกึ่งของแข็ง  มีดังน้ี
1. มีอุณหภูมิท่ีต่ํากวาโลหะเหลว
2. ใชแรงในการขึ้นรูปนอยกวาเมื่อโลหะอยูในสถานะของแข็ง
3. โลหะเกิดการหดตัวนอยกวา
4. การไหลของโลหะเขาสูแมพิมพราบเรียบกวา

ขอดีของโลหะกึ่งของแข็ง  มีดังน้ี
1. ลดตนทุนในการผลิต หรือลดอัตตราการ Reject ชิ้นงานในอุตสาหกรรม
2. ลดระยะเวลาในการผลิต (Cycle time)
3. ชวยใหสามารถเพิ่มสมบัติทางความรอนของชิ้นงานไดทําใหชิ้นงานมีสมบัติ

เชิงกลสูงขึ้น
4. โครงสรางจุลภาคของชิ้นงานมีความสม่ําเสมอมากขึ้น
5. ชวยยืดอายุของแมพิมพ

ผลการดาํเนินงานวิจัย
ทางทีมวิจัยโลหะก่ึงของของแข็งไดทําการศึกษาและประยุกตใชกระบวนการ

หลอโลหะก่ึงของแข็งกับงานวิจัยในหลายๆ โครงการดวยกัน  รายละเอียดของผลการ
ดําเนินการแสดงดังตอไปน้ี

การหลอฉีดอะลูมิเนียมแบบก่ึงของแข็ง
ผูวิจัยและคณะรวมกับนักวิจัยจากศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ กําลัง

พัฒนาการผลิตชิ้นสวนยานยนต  โดยใชกระบวนการ GISS ในการหลอฉีดโดยไดรับ
การสนับสนุนจากโครงการสมองไหลกลับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ งานวิจัยน้ี เนนการแสดงใหอุตสาหกรรมหลอโลหะไทยเห็นถึงขอไดเปรียบ
ของกระบวนการหลอโลหะก่ึงของแข็งเพื่อใหเปนท่ียอมรับในการนําไปประยุกตใชในการ
ผลิตชิ้นสวนตางๆ ในอนาคตอันใกลน้ี
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การอัดรีดอะลูมเินียมก่ึงของแข็ง
ผูวิจัยและคณะกําลังประยุกตใชกระบวนการ GISS ในกระบวนการอัดรีด ซ่ึง

การผลิตท่ัวไปตองใชเครื่องจักรราคาสูงมาก  งานวิจัยน้ีเนนการใชโลหะก่ึงของแข็ง
ในการผลิตชิ้นสวนอัดรีดซ่ึงไมตองใชแรงในการอัดรีดมาก ซ่ึงหมายถึงเครื่องจักรท่ีเล็ก
ลงมาก นอกจากน้ียังสามารถผลิตชิ้นสวนอะลูมิเนียมเกรดตางๆ โดยเฉพาะเกรดท่ีให
สมบัติเชิงกลสูงเพื่อผลิตชิ้นสวนขาเทียมท่ีมีคุณภาพสูงและราคาถูก

รูปท่ี 5  ตัวอยางรูปเครื่องตนแบบของกระบวนการ GISS Extrusion ท่ีกําลังพัฒนา

รูปท่ี 4 เครื่องหลอฉีดและชิ้นงานตัวอยางท่ีใชในการวิจัยและพัฒนา ซ่ึงผลการวิจัย
แสดงใหเห็นถึงขอไดเปรียบของการหลอฉีดแบบก่ึงของแข็งท่ีมีขอบกพรอง
ในชิ้นงานลดลงอยางมาก
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การหลออัดขึ้นรปูโลหะก่ึงของแข็ง
โดยท่ัวไปแลวการหลออัดชิ้นงานขนาดใหญ  จําเปนตองอาศัยเครื่องจักรท่ีมี

ราคาสูงมาก แตผลงานน้ีสามารถประยุกตใชกับกระบวนการหลออัดในการผลิตชิ้นงาน
ท่ีมีสมบัติเชิงกลและคุณภาพสูงโดยไมจําเปนตองใชการลงทุนสูง งานวิจัยน้ีเนนเปด
ตลาดการผลิตใหมๆ ใหกับอุตสาหกรรมไทย โดยผูวิจัยและคณะไดผลิตชิ้นงานตนแบบ
และกําลังตอยอดเพื่อผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรมตอไปในอนาคต

การผลิตวัสดุเชิงประกอบของโลหะ
ผูวิจัยและคณะรวมกับนักวิจัยจากศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติและ

หนวยงานอ่ืนๆ ไดพัฒนาวัสดุเชิงประกอบของโลหะเพื่อนําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ
โดยขณะน้ีเนนการผลิตแผนเกราะกันกระสุนนํ้าหนักเบาราคาถูกเพื่อแทนเกราะเหล็ก
ท่ีมีนํ้าหนักมาก ผลการวิจัยเบ้ืองตนแสดงใหเห็นวาวัสดุท่ีผลิตขึ้นไดมีนํ้าหนักเบากวา
เหล็กและตนทุนการผลิตก็ต่ํากวาดวย   ท้ังน้ีทางผูวิจัยและคณะรวมกับนักวิจัยจาก
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ กําลังพัฒนาตอยอดรวมกับทางกองทัพ และ
ตํารวจเพื่อผลิตเปนเกราะกันกระสุนสําหรับบุคคลและเกราะกันกระสุนในยานพาหนะ
เพื่อใชในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

รูปท่ี 6 เครื่องตนแบบและชิ้นงานตนแบบของกระบวนการ Squeeze Casting
โดยใชกรรมวิธี GISS
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การหลอทราย
ผูวิจัยและคณะกําลังพัฒนากระบวนการ GISS เพื่อใชในการหลอทราย ซ่ึงถือ

เปนกระบวนการหลอท่ีนิยมใชในการผลิตชิ้นสวนตางๆ ในไทย ผลการวิจัยเบ้ืองตน
แสดงใหเห็นวาชิ้นงานท่ีหลอโดยการหลอก่ึงของแข็งจะมีสมบัติเชิงกลสูงกวาการหลอ
แบบท่ัวไป อีกท้ังมีจํานวนของเสียนอยกวา ทําใหชวยประหยัดพลังงานในการหลอม
และชวยลดตนทุนในการผลิตลงไดอีกดวย

รูปท่ี 8  ชิ้นงานหลอทรายท่ีผลิตโดยกระบวนการ GISS

รูปท่ี 7 การประยุกตใชผลงานน้ีในการผลิตเกราะกันกระสุน (ภาพแสดงการทดสอบยิง)

การผลิตโลหะกันกรอน
ผูวิจัยรวมกับนักวิจัยจากกรมอูทหารเรือ และศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหง

ชาติ  กําลังวิจัยและพัฒนาการผลิตโลหะกันกรอนท่ีมีประสิทธิภาพสูงและราคาถูก
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รูปท่ี 9  ชิ้นงานการผลิตโลหะกันกรอน

เพื่อใชในการปองกันการกัดกรอนของเรือและโครงสรางตางๆ ท่ีอยู ในนํ้าทะเลและ
นํ้ากรอย   โดยวัตถุประสงคเพื่ อลดการนําเขาและสรางองคความรู เพื่ อการพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิตโลหะกันกรอนชนิดตางๆ ใชเองในประเทศไทยในอนาคต

การหลอแมกนีเซียมผสมแบบก่ึงของแข็ง
ผู วิจัยและคณะกําลังวิจัยและพัฒนากระบวนการหลอแมกนีเซียม ผสมดวย

กระบวนการโลหะก่ึงของแข็งเพื่อใชในอุตสาหกรรมในประเทศ แมกนีเซียมผสมเปน
โลหะโครงสรางท่ีมีความหนาแนนต่ําท่ีสุด จึงนิยมใชในงานท่ีตองการนํ้าหนักเบา แต
การหลอขึ้นรูปทําไดยากมาก เน่ืองจากแมกนีเซียมจะทําปฏิกิริยากับอากาศอยางรุนแรง
จึงยังไมมีการผลิตใชอยางแพรหลายภายในประเทศ  ผลการวิจัยเบ้ืองตนแสดงให
เห็นถึงความเปนไปไดในการหลอขึ้นรูปเปนชิ้นงานโดยใชเทคโนโลยีน้ี

รูปท่ี 10  งานวิจัยการหลอแมพิมพเหล็กแบบเท
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วัสดุประกอบครัยโอเจลและทอนาโนคารบอน:
ตัวดดูซับชนิดใหมสําหรับการวิเคราะหสารพิษ

สถานวิจัยการวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร

สถานวิจัยการวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร  มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ดําเนินการวิจัยเก่ียวกับการวิเคราะหสารปริมาณนอยเพื่อประยุกตใช
ในงานดานอุตสาหกรรม อาหาร การแพทย และส่ิงแวดลอม โดยใชเทคนิคการวิเคราะห
ทางดานโครมาโทกราฟและไบโอเซนเซอร ในการวิเคราะหดวยวิธีโครมาโทรกราฟ
เนนพัฒนาเทคนิคการวิเคราะหและการเตรียมตัวอยางเพื่อสกัดและเพิ่มความเขมขน
ของสารท่ีสนใจใหสามารถวิเคราะหสารท่ีมีปริมาณนอยได  ตัวอยางงานวิจัยดานการ
เตรียมตัวอยาง  คือ  พัฒนาวิธีการทําและประยุกตใชวัสดุประกอบของครัยโอเจล
(cryogel)  กับทอนาโนคารบอน (carbon nanotubes) เพื่อใชเปนตัวดูดซับชนิดใหม
สําหรับการวิเคราะหหาสารพิษในส่ิงแวดลอม

ครัยโอเจลไดจากการเตรียมเจลท่ีสภาวะเยือกแข็ง เริ่มจากการผสมมอนอเมอร
กับสารเชื่อมโยงพันธะและสารริเริ่มปฏิกิริยา หรือผสมพอลิเมอรตั้งตนกับสารเชื่อมโยง
พันธะ หลังจากน้ันทําใหเกิดเปนพอลิเมอรขึ้นโดยการนําไปแชแข็งท่ีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม
เมื่อวางท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหองผลึกนํ้าแข็งในพอลิเมอรจะละลาย  ทําใหไดครัยโอเจลท่ีมี
รูพรุนยืดหยุนคลายฟองนํ้า  และมีรูปรางตามแมแบบดังแสดงในรูปท่ี 1  เน่ืองจาก
ครัยโอเจลมีรูพรุนมาก สารตัวอยางสามารถไหลผานไดงายและรวดเร็ว ทําใหลดเวลา
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ในการเตรียมตัวอยาง
ทอนาโนคารบอน คือ วัสดุท่ีมีรูปรางเปนโครงตาขายของคารบอน มวนเชื่อม

ติดกันเปนรูปทรงกระบอก และมีเสนผานศูนยกลางขนาดเล็กมากในระดับนาโนเมตร
มีขอดีคือ มีพื้นท่ีผิวสัมผัสมากทําใหมีคุณสมบัติในการดูดซับสารท่ีตองการวิเคราะหไดดี
สถานวิจัยฯจึงไดพัฒนาวัสดุประกอบชนิดใหมโดยผสมทอนาโนคารบอนเขาไปใน
มอนอเมอรท่ีใชทําครัยโอเจล เพื่อใหไดตัวดูดซับของแข็งท่ีมีความสามารถในการดูดซับ
สูงและมีรูพรุนมาก สําหรับประยุกตใชในการเตรียมตัวอยางดวยเทคนิคการสกัดดวยตัว
ดูดซับของแข็ง โดยมีขั้นตอนการเตรียมครัยโอเจลดังแสดงในรูปท่ี 2

รูปท่ี 1  ขั้นตอนการเตรียมครัยโอเจล

โมโนเมอร์ สารเชือมโยงพนัธะและสารริเริมปฏิกิริยา 

พอลิเมอร์เริมตน้

ผลึกนาํแข็ง

พอลิเมอร์เจล

ครัยโอเจลทีมีรูพรุน

แช่แข็ง
การทาํใหเ้กิด

พอลิเมอร์

ละลายนาํแข็ง

เพือทาํให้เกิด

ครัยโอเจล

 

1 1 1
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9
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1 1 0

1
-20 C

ละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์

(พีวีเอ)ให้ความร้อน

และปรับพีเอชให้มีสภาวะ

เป็นกรด

ผสมสารละลายพีวีเอ

ท่อนาโนคาร์บอนและ

สารเชือมโยงพันธะ

แช่ในตูแ้ช่แข็ง

เพือทาํให้เกิดครัยโอเจล

ลา้งตวัดูดซบัทีเตรียมได้

จนเป็นกลาง

ภาพขยายลกัษณะวสัดุประกอบ

ระหวา่งครัยโอเจลกบัท่อนาโนคาร์บอน

ตูแ้ช่

ท่อนาโนคาร์บอน

บรรจุใน

กระบอกฉีดยา

 

รูปท่ี 2 ขั้นตอนการเตรียมตัวดูดซับของแข็งชนิดใหมโดยใชครัยโอเจล
รวมกับทอนาโนคารบอน
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ไดใชตัวดูดซับท่ีพัฒนาขึ้นในการสกัดและเพิ่มความเขมขนของสารกลุมโพลี
ไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคารบอน (พีเอเอช) ซ่ึงเปนสารกอมะเร็ง  ไดแก  เบนโซ (เอ)
แอนทราซีน เบนโซ (บี) ฟลูออรแรนทีน และเบนโซ (เอ) ไพรีน ซ่ึงเปนสารพิษตกคาง
ปริมาณนอยในตัวอยางนํ้าในส่ิงแวดลอม  รวมกับการวิเคราะหดวยเทคนิคของเหลว
โครมาโทกราฟสมรรถนะสูงดวยตัวตรวจวัดฟลูออเรสเซนต ดังแสดงในรูปท่ี 3

จากการวิจัยพบวา วิธีน้ีสามารถเพิ่มความเขมขนของสารท่ีสนใจ (enrichment
factor) ไดถึง 100-2000 เทา เหมาะกับการวิเคราะหสารปริมาณนอย โดยมีประสิทธิ-
ภาพในการสกัดสูงอยูในชวง 89-98% และมีคาขีดจํากัดการตรวจวัดของวิธีของสาร
ท้ังสามชนิดอยูในชวง 5-8 นาโนกรัม/ลิตร ซ่ึงตัวดูดซับท่ีพัฒนาขึ้นน้ีมีขอดีกวาตัวดูดซับ
ทางการคาชนิดซี 18 (C18) ท่ีนิยมใชโดยท่ัวไปคือ ใชเวลาในการสกัดนอยกวาเพราะ
ตัวดูดซับมีรูพรุนมากกวา จึงสามารถผานตัวอยางผานตัวดูดซับไดในอัตราการไหลท่ี
เร็วกวา ทําใหเวลาท่ีใชในการผานตัวอยางลดลงครึ่งหน่ึง นอกจากน้ียังมีราคาถูกกวา
ตัวดูดซับท่ีมีจําหนายทางการคา (4 บาท เทียบกับ 85 บาท) และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
งานวิจัยชิ้นน้ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ Microchemical Journal
ป 2553 (Kueseng et al., 2010)

งานวิจัยท่ียกตัวอยางมาน้ี เปนเพียงสวนหน่ึงของงานวิจัยของสถานวิจัยการ
วิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร หากสนใจหรือตองการสอบถามขอมูล
เพิ่มเติม  สามารถเขาเยี่ยมชมเว็บไซดของสถานวิจัยฯ ไดท่ี  www.tab-rc.psu.ac.th

นําตวัอย่าง การสกดัดว้ยตวัดูดซบัของแขง็ เครืองของเหลวโครมาโทกราฟี

สมรรถนะสูง

เบนโซ (เอ) แอนทราซีน 

เบนโซ (เอ) ไพรีน

เบนโซ (บี) ฟลูออร์แรนทนี

 

รูปท่ี 3 ขั้นตอนการประยุกตใชตัวดูดซับของแข็งสําหรับการวิเคราะหสารพิษ
ในตัวอยางนํ้า
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อนภุาคนาโน
สําหรับการวิเคราะหสารปริมาณนอย

สถานวิจัยการวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร

สถานวิจัยการวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร   มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ดําเนินการวิจัยเก่ียวกับการวิเคราะหสารปริมาณนอยสําหรับประยุกตใช
ในงานดานอุตสาหกรรม อาหาร การแพทย และส่ิงแวดลอม โดยใชเทคนิคการวิเคราะห
ทางดานโครมาโทกราฟและไบโอเซนเซอร ในการวิเคราะหสารปริมาณนอยดวยเทคนิค
ไบโอเซนเซอรเนนการพัฒนาการตรึงวัสดุชีวภาพเพื่อเพิ่มความไววิเคราะหและใหได
ขีดจํากัดการตรวจวัดท่ีต่ํา โดยประยุกตใชอนุภาคนาโน (nanoparticles) รวมกับการ
ตรึงวัสดุชีวภาพเพื่อตรวจวัดสารชีวพิษปริมาณนอยในตัวอยางทางส่ิงแวดลอม

อนุภาคนาโน คือ อนุภาคท่ีมีเสนผานศูนยกลาง 100 นาโนเมตรหรือนอยกวา
น้ัน ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา อนุภาคนาโนสามารถทําไดจากวัสดุหลายชนิด
ไดแก  โลหะ (เงิน ทอง)  วัสดุก่ึงตัวนํา (ควอนตัมดอท)  และโลหะออกไซด (เหล็ก
ออกไซด) เปนตน เน่ืองจากอนุภาคนาโนมีอัตราสวนของพื้นท่ีผิวตอปริมาตรสูง ดังน้ัน
ในงานวิจัยจึงใชอนุภาคนาโนทองและเงินเพื่อเพิ่มพื้นท่ีผิวในขั้นตอนการตรึงวัสดุชีวภาพ
ทําใหสามารถตรึงวัสดุชีวภาพไดปริมาณมากขึ้น สงผลใหสามารถตรวจวัดสารชีวพิษ
ไดท่ีความเขมขนต่ํา
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ขั้นตอนการตรึงวัสดุชีวภาพทําไดโดยการปรับผิวหนาของขั้วไฟฟาทํางานดวย
ชั้นของสารละลายไธออล (thiol solution) หรือฟลมพอลิเมอร (polymer film)  จากน้ัน
ดูดซับอนุภาคนาโนเงินหรืออนุภาคนาโนทองลงบนผิวขั้วไฟฟาทํางานตามดวยการตรึง
วัสดุชีวภาพลงบนชั้นอนุภาคนาโน   ใชขั้วไฟฟาทํางานน้ีในการวิเคราะหสารชีวพิษดวย
เทคนิคคาพาซิทีฟอิมมูโนเซนเซอรแบบไมติดฉลาก

คาพาซิทีฟอิมมูโนเซนเซอรแบบไมติดฉลากเปนเทคนิคการตรวจวัดท่ีอาศัยการ
จับกันอยางจําเพาะเจาะจงของสารท่ีตองการวิเคราะห (แอนติเจน) ซ่ึงในท่ีน้ีคือ สาร
ชีวพิษกับแอนติบอดีท่ีตรึงอยูบนขั้วไฟฟาทํางาน เมื่อแอนติเจนในสารตัวอยางจับกับ
แอนติบอดี คาความจุไฟฟาของผิวขั้วไฟฟาทํางานจะลดลง โดยคาความจุไฟฟาท่ีลดลง
จะแปรผันตรงกับความเขมขนของแอนติเจน

ในการตรวจวัดสารชีวพิษไมโครซิสตินแอลอาร (Microcystin LR) จากสาหราย
สีเขียวแกมนํ้าเงินในตัวอยางนํ้าใชอนุภาคนาโนเงินรวมกับระบบคาพาซิทีฟอิมมูโน

001029
X250K

160. 0 KV
PSU

20 nm

 

001165
X200K

160. 0 KV
PSU

20 nm

 

(ก)       (ข)

ภาพอนุภาคนาโนเงิน (ก) และอนุภาคนาโนทอง (ข)
ภายใตกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผาน
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เซนเซอรแบบไมติดฉลาก สามารถตรวจวัดสารชีวพิษชนิดน้ีในนํ้าไดขีดจํากัดการตรวจ
วัด 7 สวนในพันลานลานสวน  และขั้วไฟฟาทํางานท่ีเตรียมขึ้นสามารถใชซํ้าไดถึง 43
ครั้ง นอกจากน้ีเทคนิคท่ีพัฒนาขึ้นยังมีความแมน (accuracy) เทียบเทาวิธีมาตรฐาน
ท่ีวิเคราะหดวยเครื่องโครมาโทรกราฟของเหลวสมรรถนะสูง (High performance
liquid chromatography, HPLC)  งานวิจัยชิ้นน้ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติ Biosensors and Bioelectronics ป 2551 (Loyprasert et al., 2008)
(Impact factor = 5.429)

ภาพแสดงขั้นตอนการตรึงแอนติบอดีท่ีจําเพาะกับสารชีวพิษ Microcystin LR
แบบใชและไมใชอนุภาคนาโนเงิน

งานวิจัยอีกชิ้นคือ  การใชอนุภาคนาโนทองรวมกับการวิเคราะหดวยเทคนิค
คาพาซิทีฟอิมมูโนเซนเซอรแบบไมติดฉลากเพื่อตรวจวัดสารชีวพิษท่ีกอใหเกิดโรคอหิวาห
(Cholera toxin) จากแบคทีเรีย Vibrio cholerea   จากการศึกษาพบวาสามารถ
วิเคราะหปริมาณสารชีวพิษดังกลาวไดในปริมาณท่ีต่ําถึงระดับ 8 สวนในลานลานลาน
สวน และขั้วไฟฟาทํางานท่ีเตรียมขึ้นสามารถใชวัดซํ้าไดถึง 36 ครั้ง งานวิจัยชิ้นน้ีไดรับ
การตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ Biosensors and Bioelectronics ป 2553
(Loyprasert et al., 2010) (Impact factor = 5.429)
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คาพาซิทีฟอิมมูโนเซนเซอรแบบไมติดฉลากน้ีสามารถพัฒนาใหตรวจวัดสาร
ชนิดอ่ืนได  โดยเปล่ียนชนิดของแอนติบอดีท่ีตรึงบนขั้วไฟฟาทํางานใหมีความจําเพาะ
กับสารท่ีตองการวิเคราะห   ซ่ึงเทคนิคน้ีมีความแมนเทียบเทากับวิธีมาตรฐานและ
สามารถวิเคราะหตัวอยางไดโดยไมตองมีการเตรียมตัวอยางหรือเพิ่มความเขมขนสาร
ท่ีตองการตรวจวัดกอนการวิเคราะห  การเตรียมขั้วไฟฟาทํางานสําหรับใชงาน 1 ครั้ง
มีคาใชจายเพียง 20 บาท  สามารถใชวิเคราะหไดถึง 36-43 ครั้ง  จึงเปนประโยชน
อยางยิ่งตออุตสาหกรรม อาหาร การแพทยและส่ิงแวดลอม

งานวิจัยท่ียกตัวอยางมาน้ี  เปนเพียงบางสวนของงานวิจัยของสถานวิจัยการ
วิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร หากสนใจทราบขอมูลเพิ่มเติม สามารถ
เขาเยี่ยมชมเว็บไซตของสถานวิจัยฯ ไดท่ี www.tab-rc.psu.ac.th

เอกสารอางอิง
Loyprasert,  S.,  Hedstrm,  M.,  Thavarungkul,  P.,  Kanatharana,  P.  and

Mattiasson, B. 2010. Sub-attomolar detection of cholera toxin using
a label-free capacitive immunosensor. Biosensors  and Bioelectro-
nics. 25: 1977-1983.

Loyprasert, S., Thavarungkul, P., Asawatreratanakul, P., Wongkittisuksa, B.,
Limsakul,  C.  and  Kanatharana,  P.  2008.  Label-free  capacitive
immunosensor for microcystin-LR using self-assembled thiourea
monolayer incorporated with Ag nanoparticles on gold electrode.
Biosensors and Bioelectronics. 24: 78-86.

ภาพแสดงขั้นตอนการตรึงแอนติบอดีท่ีจําเพาะกับสารชีวพิษ Cholera toxin
แบบใชอนุภาคนาโนทอง
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การประยุกตใชยางธรรมชาต ิ
ทางเทคโนโลยีเมมเบรน

ดร.วิรัช ทวีปรีดา1,2,4 ธนิตพร นาคกุล2,4 กฤษฎา พัชรสิทธิ์2

และ รศ.ดร. พิกุล วณิชาภิชาติกุล3,4

1 สถานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมมเบรน คณะวิทยาศาสตร
2 ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร
3 ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
4 ศูนยเครือขายความเปนเลศิดานนาโนเทคโนโลยีภาคใต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  90112

ยางธรรมชาติ เปนสารประกอบท่ีมีโมเลกุลขนาดใหญ (Macromolecules)
มีสมบัติท่ียืดหยุน (Elasticity) เปนเอกลักษณเฉพาะตัว เมื่อไดรับแรงกระทําใหผิดรูป
แลว สามารถกลับคืนสูรูปรางเดิมไดเมื่อหยุดใหแรงกระทํา จากสมบัติความยืดหยุน
ของวัสดุประเภทยาง ยางจึงถูกใชเปนวัตถุดิบท่ีสําคัญในการผลิตเปนผลิตภัณฑชนิด
ตางๆ เชนยางลอรถ ยางรัดของ ยางยืด ถุงมือยาง และลูกโปง เปนตน  นอกจากน้ียัง
สามารถนํานํ้ามาประยุกตใชในเทคโนโลยีเมมเบรน  เชน  การแยกแกส  การแยก
เอทธานอลออกจากนํ้า เปนตน
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การเตรียมเมมเบรนจากยางธรรมชาติ  สามารถทําไดดังน้ี
- เมมเบรนชนิดแผน  โดยการนํานํ้ายางผสมสารเคมี แลวปาดนํ้ายางบนแผน

กระจก

- เมมเบรนชนิดทอกลวง โดยการนํานํ้ายางผสมสารเคมีอัดรีด โดยใชเครื่อง
Spinning

รูปท่ี 1  แสดงนํ้ายางผสมสารเคมี

รูปท่ี 2   แสดงอุปกรณท่ีใชในการปาดนํ้ายาง

รูปท่ี 3  แสดงเครื่อง Spinning และการทํางานของเครื่อง
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เมมเบรนเพื่อการเพิ่มความเขมขนเอทานอล
การผสมพอลิเมอรชนิด Poly(ethylene glycol), PEG ในสูตรนํ้ายางธรรมชาติ

จะชวยเพิ่มคุณลักษณะของเมมเบรนในการแยกนํ้าออกจากสารละลายเอทานอล เน่ือง
จาก PEG เปนพอลิเมอรชนิดชอบนํ้า

รูปท่ี 4  กราฟแสดงการดูดซับนํ้าและเอทานอล
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Penetrant Molecule D (10-7 cm2/s)

CH4 5.0
N2 3.5
O2 3.0

CO2 3.1

เมมเบรนเพื่อการแยกกาซ
การผสมไทเทเนียมไดออกไซดในสูตรนํ้ายางธรรมชาติ   ทําใหเมมเบรนท่ีมี

ลักษณะพื้นผิว และลักษณะการกระจายตัวของไทเทเนียมไดออกไซด พบวา เมมเบรน
ท่ีไดมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับการเลือกผานไดของกาซชนิดตางๆ ดังแสดงในตาราง
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การปรับปรุงคุณสมบัติการยึดเกาะของเมมเบรนจากยางธรรมชาติ
การผสมยางธรรมชาติเขากับยางสังเคราะหชนิดตางๆ เชน Styrene Buta-

diene Rubber  (SBR) พบวาจะเกิด Monolayer dispersion ขึ้นบนแผนฟลมท่ี
เตรียมได ทําใหมุมสัมผัสของหยดนํ้าบนแผนเมมเบรนมีแนวโนมลดต่ําลงเมื่อทําการ
ผสมยางสังเคราะหในสัดสวนท่ีเพิ่มขึ้น แสดงถึงสมบัติการยึดเกาะท่ีเพิ่มขึ้นของเมมเบรน
ท่ีเตรียมได
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นวัตกรรมชดุกรองน้ําดืม่จาก
ไสกรองเซรามิกแบบงายสําหรับชมุชน

ผศ.ดรุณี  ผองสุวรรณ1,3   ดร.ไตรภพ ผองสุวรรณ2  นายประเสริฐ พฤฒิคณี 1

นางสาวนุชรีย  ชมเชย 1

1 ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ
2 ภาควิชาฟสิกส
3 สถานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมมเบรน
คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ไสกรองเซรามิกขนาดรูพรุนประมาณ 0.3 ไมครอน สามารถกรองแยกส่ิงเจือปน
คอลลอยด  และแบคทีเรียในนํ้าท่ีมีขนาดตั้งแต  0.5  ไมครอนขึ้นไปไดถึง  99.99%
จุดเดนของไสกรองประเภทน้ีจะทนตออุณหภูมิและสารเคมีไดดี   แตมีขีดจํากัดคือ
เปราะแตกหักไดงายและมีชวงการกักกันโมเลกุลแคบ

ไสกรองเซรามิกที่ผลิต
ไสกรองเซรามิกเมมเบรนท่ีผลิตมี 2 ขนาด คือ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 16-19

มิลลิเมตร ยาว 190-200 มิลลิเมตร พื้นท่ีผิว 0.01 ตารางเมตร (ขนาดเล็ก) และ
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 48-50 มิลลิเมตร ยาว 220-250 มิลลิเมตร พื้นท่ีผิว 0.035
ตารางเมตร (ขนาดใหญ) โดย
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ขนาดเสนผาศูนยกลางรูพรุนเฉล่ีย 0.3-0.7 ไมครอน
ความพรุนตัวเฉล่ีย 52-57 %
ชนิดเมมเบรน อลูมินาและเคลย ไมโครฟลเตรชัน
ชวงความเปนกรด-เบส 2-12
อัตราการไหล 1.8 ลิตรตอนาที
ฟลักซของนํ้าบริสุทธิ์ 600-800 ลิตรตอตารางเมตร ชั่วโมง
ทนอุณหภูมิสูงสุด 130 ํ องศาเซลเซียส
ทนความดันสูงสุด 120-150 พีเอสไอ (10 บาร)

รูปท่ี 1  แสดงไสกรองเซรามิกเมมเบรนท่ีผลิตได
 การสร้างเครืองกรองอย่างง่าย 

นําทีผ่านการกรอง 

 

ขนาดเล็ก
แบบพกพา 

ขนาดใหญ่แบบ
ติดอยู่กับที 

 รูปท่ี 2 ชุดกรองเซรามิกพรุนขนาดเล็ก
(ซาย) และขนาดใหญ (ขวา)
ใชกรองนํ้าด่ืมตามบานเรือน
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อุปกรณรองสนเทาจากยางธรรมชาต ิ
เพ่ือลดความดันในสนเทา

ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง  อาทิตย สวัสดิรักษา  ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล
ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ  และ รศ.นพ.บุญสิน ต้ังตระกูลวนิช
คณะวิศวกรรมศาสตร  และคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ที่มา
โรคปวดสนเทา (Plantar heel pain) พบบอยในเวชปฏิบัติถึงรอยละ 10

การศึกษาพบวาการใชอุปกรณรองสนเทาสามารถชวยลดอาการปวยในผูปวยไดถึงกวา
รอยละ 90 โครงการวิจัยน้ีจึงมุงเนนการพัฒนาวัสดุจากยางธรรมชาติ และการออกแบบ
อุปกรณหนุนสนเทาเพื่ อลดความดันท่ีกอตัวในสนเทาในขณะท่ี เกิดการกระทบของ
สนเทากับพื้น อุปกรณหนุนชนิดใหมแทนอุปกรณเสริมสนเทาจากซิลิโคนท่ีมีราคาสูงถึง
คูละ 600-1,200 บาท และตองนําเขาจากตางประเทศ
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แผนรองสนเทาท่ีออกแบบและผลิตได

ตําแหนงท่ีเกิดการปวดสนทาว
และแผนรองสนเทาท่ีทําจากซิลิโคน

รูปแบบแผนรองสนเทา  (Heel  cushion)  และ Packaging
ท่ีจะนําออกสูตลาดท่ัวไป
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วัตถุประสงคในการทาํวิจัย
พัฒนาสมบัติยางธรรมชาติใหเหมาะแกการนําไปใชสําหรับหนุนสนเทาและ

ออกแบบอุปกรณหนุนเสริมสนเทาเพื่อลดความดันท่ีกอตัวในสนเทา

อุปกรณทดสอบความดันในสนเทาและรูปแบบผลการทดสอบ

โมเดลการออกแบบและทดสอบ
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
ไดอุปกรณหนุนเทาตนแบบทางการแพทยท่ีผลิตจากยางธรรมชาติ ผานการ

ทดสอบและเปรียบเทียบการใชงาน ลดการนําเขาของอุปกรณซ่ึงมีราคาแพง

แหลงทุน
งบประมาณ 2551-2553 จํานวนเงิน 1,417,000

ผลการพัฒนาวัสดุ
ไดวัสดุสําหรับใชขึ้นรูปอุปกรณหนุนสนเทาตนแบบจากยางธรรมชาติท่ีมีสมบัติ

ใกลเคียงกับเน้ือเยื่อสนเทาของมนุษย
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ผลงานวิจัยดานไบโอดีเซล
รศ.กาํพล  ประทีปชัยกูร
สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ระบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันทอดแบบเคลื่อนยายไดสําหรับชุมชน

วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมและเผยแพรใหชุมชนทองถ่ินสามารถทําการผลิตไบโอดีเซลมาใช

เปนเชื้อเพลิงในเครื่องยนต โดยนําเอาวัตถุดิบท่ีสามารถหาไดจากทองถ่ิน เชน นํ้ามัน
ทอดใชแลว หรือนํ้ามันปาลมดิบ นํ้ามันสบูดํา นํ้ามันหรือไขมันจากสัตว  อันเปนการลด
การพึ่งพานํ้ามันปโตรเลียมซ่ึงตองนําเขาจากตางประเทศ และเปนการดําเนินชีวิตตาม
แนวประราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
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เปาหมาย
ออกแบบระบบท่ีสามารถใชงานไดงายและสะดวก ใชวัสดุท่ีสามารถหาไดงาย

และลงทุนไมสูงเกินไป สามารถทํางานไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ
ไดรับรางวัลผลงานวิจัยท่ีมีประโยชนตอชุมชน ประจําป 2550 จากมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร

ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบสองข้ันตอนจากน้าํมันปาลมดิบหีบรวมชนิดกรดสูง
และ/หรือน้ํามันทอดใชแลวแบบเคลื่อนยายไดสําหรับชุมชน

ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบสองขั้นตอนจากนํ้ามันปาลมดิบหีบรวมชนิดกรดสูง
และ/หรือนํ้ามันทอดใชแลวแบบเคล่ือนยายไดสําหรับชุมชน เปนระบบท่ีใชผลิตพลังงาน
เชื้อเพลิง (ไบโอดีเซล) สําหรับยานพาหนะ ซ่ึงชุมชนท่ีมีวัตถุดิบ (นํ้ามันปาลมดิบหีบรวม
หรือนํ้ามันปาลมดิบเสนใย หรือนํ้ามันทอด ชนิดกรดสูง  สามารถนํามาสังเคราะหใหเปน
นํ้ามันไบโอดีเซลเพื่อใชในชุมชนได

เปนระบบท่ีสามารถใชกับนํ้ามันปาลมดิบหีบรวมชนิดกรดไขมันอิสระสูง นํ้ามัน
อ่ืนๆ ท่ีมีคากรดไขมันอิสระสูง หรือนํ้ามันพืช/สัตว ท่ีมีคากรดไขมันอิสระต่ําในระบบ
เดียวกัน ระบบติดตั้งบนแทน สามารถเคล่ือนยายได ใชพื้นท่ีนอย มีชุดสําหรับทําการ
ควบแนนแอลกอฮอลสวนเกิน เพื่อนํากลับมาใชอีก

ไดรับรางวัลผลงานนวตกรรม 40 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบตอเนื่องขนาด 120 ลิตรตอชั่วโมง

ชุดทดลองสําหรับกระบวนการ esterification แบบตอเนื่อง
ขนาด 25 ลิตร ตอชั่วโมง

ออกแบบชุดปฏิกรณแบบตอเน่ืองเพื่อลดกรดไขมันอิสระในนํ้ามันปาลมดิบดวย
กระบวนการ esterification
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ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบสองข้ันตอนจากน้ํามันปาลมดิบหีบรวม
ขนาด 150 ลิตร

เปนระบบผลิตไบโอกดีเซลจากนํ้ามันปาลมดิบหีบรวมท่ีมีกรดไขมันอิสระสูง
โดยใชกระบวนการ ester-transesterifiaction  มีกําลังการผลิตครั้งละ 150 ลิตร
โดยสามารถผลิตไดวันละ 3 ครั้ง ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดนดานกระประดิษฐคิดคน
จากกรมวิชาการเกษตร  ประจําป 2550

ถังปฎิกรณแบบตอเนื่องสําหรับการผลิตไบโอดีเซลจากน้าํมันทอด
ขนาด 50 ลิตรตอชั่วโมง

เปนความรวมมือกับ Department of Mechanical Engineering, Univer-
sity of Memphis USA  ออกแบบและสรางระบบใหกับทาง University of Memphis
เพื่อใชในการเรียนการสอน
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ระบบผลิตไบโอดีเซลจากปาลมดิบหีบรวมแบบสองข้ันตอนระดับหองปฎิบัติการ

ระบบผลิตไบโอดีเซลจากน้าํมันทอด ขนาด 150 ลิตร
ติดตั้งท่ีศูนยถายทอดเทคโนโลยีพลังงานทุงสง  กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษพลังงาน
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เมลามีนในอาหาร
จากสัตวนํ้าสูคน ... ภัยใกลตัวท่ีไมควรมองขาม

รศ.ดร.วุฒิพร พรหมขุนทอง และ นัทท นันทพงศ
ภาควิชาวาริชศาสตร  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

บทนาํ
เมลามีน (Melamine, 2,4,6-amino-s-triazine) มีลักษณะเปนผงละเอียดสีขาว

(รูปท่ี 1 และ 2)  ละลายนํ้าไดนอย  ทนตอความเปนกรด-ดางไดดี  มีไนโตรเจนเปน
องคประกอบประมาณ 60-70 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก เปนวัตถุดิบท่ีสําคัญในอุตสาห-

รูปท่ี 1 รูปท่ี 2
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กรรมเรซินและพลาสติก มีการนํามาใชในการผลิตโฟมทําความสะอาดพื้นผิว วัสดุ
เคลือบผิว (laminate)  แผนฟอรไมกา  กาว  จานชาม  ไวทบอรด  สารกันความรอน
(flame retardants) ยาฆาแมลง (pesticides) ปุย และผลิตภัณฑอ่ืนๆ อีกมากมาย
จากการท่ี เมลามีนมี ไนโตรเจนเปนองคประกอบโดยนํ้าหนักสูง จึงมีการปลอมปน
เมลามีนลงในผลิตภัณฑอาหารเพื่อหวังผลใหมีปริมาณโปรตีนเพิ่มขึ้น เน่ืองจากการ
วิเคราะหปริมาณโปรตีนในวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑตางๆ จะวิเคราะหในรูปของไนโตรเจน
จากรายงานในป 2550 พบการปนเปอนของเมลามีนในอาหารสัตวเล้ียง เปนสาเหตุ
การตายของสุนัขและแมวเปนจํานวนมากเน่ืองจากภาวะไตวาย  แมแตอาหารสําหรับ
มนุษย มีรายงานการปลอมปนเมลามีนในนมสําหรับเล้ียงทารกในประเทศจีน เปนเหตุให
เด็กเสียชีวิตและลมปวยเปนจํานวนมากสาเหตุมาจากอาการไตวายและพบผลึกตกคาง
ในไต

วัตถุดิบที่มีการปลอมปนเมลามีน
เมลามีนถูกปลอมปนลงในวัตถุดิบท่ีใชเปนอาหารสัตวเน่ืองจากมีราคาถูกกวา

วัตถุดิบอาหารประเภทอ่ืนๆ โดยราคาของเมลามีนจะถูกกวาราคาของโปรตีนท่ีมาจาก
ธรรมชาติประมาณ 4-5 เทา  วัตถุดิบท่ีพบการปลอมปน ไดแก ขาวโพดปน  รํา  คอรน
กลูเตน  วีท กลูเตน  โปรตีนจากถ่ัวเหลือง  และโปรตีนสกัดเขมขน (รูปท่ี 3)

รูปท่ี 3
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วัตถุประสงคของงานวิจัย
ทราบถึงระดับความเปนพิษของเมลามีนในปลาท้ัง 2 ชนิด คือ ปลาดุกพันธุผสม

และปลานิลแดง ตอการเจริญเติบโตและการตกคางของสารพิษในเน้ือปลา เพื่อใชเปน
แนวทางในการวางแผนปองกันและควบคุมไดอยางมีประสิทธิภาพ และทําใหทราบถึง
ปริมาณของการตกคางในตัวสัตวนํ้าซ่ึงอาจสงผลกระทบตอผูบริโภค โดยทําการผสม
เมลามีนลงในอาหารตามระดับความเขมขนในแตละสูตรคือ 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 และ
3% ตามลําดับ

พิษของเมลามีนและรายงานการศึกษาในปลาทั้งสองชนิด
พิษของเมลามีนในมนุษยหากสูดดมหรือสัมผัสท่ีผิวหนังจะมีผลให เกิดการ

อักเสบและระคายเคือง การไดรับเมลามีนจากการบริโภคตอเน่ืองเปนเวลานานสงผลให
ระบบสืบพันธุถูกทําลาย  เกิดน่ิวในกระเพาะปสสาวะหรือไต  เปนสาเหตุของการเกิด
มะเร็งกระเพาะปสสาวะ (bladder cancer) และเสียชีวิตได   ความเปนพิษของ
เมลามีนในสัตวนํ้า ลักษณะท่ีเห็นไดเดนชัดคือนํ้าหนักเฉล่ียของปลาท้ัง 2 ชนิดท่ีไดรับ
อาหารท้ัง 7 สูตรมีแนวโนมลดลงตามระดับของเมลามีนท่ีเพิ่มขึ้นในอาหาร (กราฟท่ี 1)

กราฟท่ี 1 การเจริญเติบโตของปลาดุกพันธุผสมและปลานิลแดงแปลงเพศท่ีไดรับ
อาหารท่ีมีเมลามีนท่ีระดับตางๆ กันตลอดระยะเวลา 12 สัปดาห

69.8

58.63
53.25 51.7

46.86 45.28 43.36

54.29

33.08

23.25
20.6

18.16 16.66 14.63

0

10

20

30

40

50

60

70

80

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

ชุดการทดลอง

น
ําห

น
ักเ

ฉ
ลีย

ต่อ
ตัว

 (ก
รัม

)

ปลาดุกพันธ์ุผสม ปลานิลแดงแปลงเพศ



2553
75

ปลาดุกท่ีไดรับอาหารท่ีมีการปลอมปนเมลามีน ผิวหนังจะเปล่ียนเปนสีดํา (รูปท่ี 4)
ในปลานิลผิวหนังจะเปล่ียนเปนสีดํา เกล็ดจะหลุดลอก เกล็ดท่ีขึ้นใหมจะออน (รูปท่ี 5)
และจากการศึกษาการตกคางของเมลามีนในเน้ือปลาดุกพันธุผสม  มีสารเมลามีน
ตกคางในเน้ืออยูระหวาง  63-450 มก./กก. ของเน้ือปลา (ตารางท่ี 1)

รูปท่ี 4

ตารางท่ี  1.  ปริมาณเมลามีนในเน้ือปลาดุกพันธุผสม (มก./กก. ของเน้ือปลา)

ชุดการทดลอง 1 2 3 4 5 6 7

ผลการทดสอบ Not 63 114 144 267 264 450
(mg/kg) detected

รูปท่ี 5
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โครงการวิจัย
การใชปะการังเทยีมในการปองกันคลืน่

พยอม  รัตนมณี   อุดมผล  พืชนไพบูลย  และอดุลย  เบ็ญนุย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ความสําคัญของโครงการ
ปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลของประเทศไทย  จัดเปนภัยพิบัติระดับชาติท่ี

เกิดขึ้นอยางตอเน่ือง และไดทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองในหลายพื้นท่ีท้ังฝงดาน
อาวไทยและฝงดานทะเลอันดามัน จึงสงผลใหเกิดความเสียหายตอท่ีดินและทรัพยสิน
ของประชาชนในบริเวณพื้นท่ีกัดเซาะ

แนวความคิดในการดาํเนินงานวิจัย
แนวความคิดในการจัดวางแนวปะการังเทียมไดจากการเลียนแบบแนวปะการัง

ตามธรรมชาติท่ีมีสวนชวยในการปองกันการกัดเซาะชายฝง (รูปท่ี 1) เพื่อบรรเทาความ
รุนแรงของคล่ืนลม โดยสามารถลดพลังงานคล่ืนไดระดับหน่ึงกอนท่ีคล่ืนจะเขากระทบ
ฝง นอกจากจากน้ียังเปนโครงสรางท่ีไมบดบังทัศนียภาพอันสวยงามของชายฝงทะเล
และออกแบบขนาดและรูปรางของแทงปะการังเทียมใหมีเสถียรภาพตอการตานทาง
แรงกระทําจากคล่ืนลม และสามารถเปนแหลงท่ีอยูอาศัยและแหลงเพาะพันธุของสัตวนํ้า
ท้ังยังเปนพื้นผิวสําหรับการลงเกาะของส่ิงมีชีวิตเกาะติดและตัวออนปะการัง
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ปะการังเทียมปองกันการกัดเซาะชายฝง
มีชายหาดหลายแหงท่ีมี  “แนวปะการัง”  อยูนอกฝง   สังเกตพบวาชายหาด

คอนขาง “เสถียร” เน่ืองจาก “แนวปะการังไดชะลอความแรงของคล่ืน” (รูปท่ี 2) เปน
โครงสรางกันคล่ืนตามธรรมชาติท่ี “เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม” มีรายงานการศึกษาใน
ตางประเทศ พิสูจนวาสามารถชะลอความแรงของคล่ืนได สามารถปองกันการกัดเซาะ
ชายฝงได

การเลือกรูปแบบของปะการังเทียม
การออกแบบโครงสรางแทงปะการังเทียมเพื่อการปองกันการกัดเซาะชายฝง

โดยประยุกตจากแทงปะการังเทียมท่ีใชเพื่อเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวนํ้าใหมีลักษณะ

รูปท่ี 1  แนวความคิดการใชปะการังเทียมฟนฟูชายฝงทะเล

รูปท่ี 2  แนวการวางปะการังเทียมในการปองกันคล่ืน
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โครงสรางทางวิศวกรรมท่ีมีรูปแบบ รูปทรง ชองเปด ขนาด และนํ้าหนักท่ีเหมาะสม
สามารถลดพลังงานคล่ืนได และมีศักยภาพในการตานทานแรงกระทําเน่ืองจากคล่ืน
ลมในชวงฤดูมรสุม  การมีชองเปดจะชวยในการลดแรงกระแทกและลดการกัดเซาะ
ฐานรากของโครงสราง  และชองเปดดังกลาวยังเปนทางเขาออกของสัตวนํ้าท่ีเขามา
อาศัยในปะการังเทียม นอกจากน้ีพื้นผิวของปะการังเทียมน้ียังเปนพื้นท่ียึดเกาะ (Sub-
strate) สําหรับตัวออนของปะการังไดอีกดวย  หลังจากน้ันจึงไดทําการทดลองท้ังทาง
ดานคณิตศาสตร แบบจําลองทางดายกายภาพ และการทดลองเล้ียงปลา (รูปท่ี 3)

การออกแบบปะการังเทียม

รูปท่ี 3  การเลือกรูปแบบและการทดลองใชปะการังเทียม

การทดลองทางดานคณิตศาสตร

การทดลองเล้ียงปลา

การทดลองทางดานกายภาพ



2553
79

การนําสงยาสูระบบทางเดินหายใจ
รศ.ดร.ธีระพล  ศรีชนะ
สถานวิจัยความเปนเลิศระบบนําสงยา
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา
เวบไซต  http://dds.pharmacy.psu.ac.th

ระบบทางเดินหายใจของมนุษยมีหนาท่ีในการนําอากาศและแลกเปล่ียนกาซ
ประกอบดวยสองสวนหลักคือ สวนนําอากาศ (conducting zone) และสวนแลก-
เปล่ียนกาซ (respiratory zone) โดยสวนนําอากาศประกอบดวย ชองจมูก ชองปาก
คอหอย กลองเสียง หลอดลม หลอดลมยอย และหลอดลมแขนง    สําหรับสวน
แลกเปล่ียนกาซน่ันคือสวนทอถุงลมปอดจํานวนกวา 400 ลานถุง ซ่ึงมีพื้นท่ีผิวมากถึง
75 ตารางเมตร ทําใหทางเดินหายใจมีศักยภาพในการนําสงยาเปนอยางมาก

ภาพแสดงสวนตางๆ
ของระบบทางเดินหายใจ
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วิธีการบริหารยาสูระบบทางเดินหายใจมี 2 ชองทาง คือ ผานทางชองจมูก และ
ผานทางชองปาก ซ่ึงท้ังสองวิธีมีขอดีและขอเสียแตกตางกันออกไป วัตถุประสงคในการ
นําสงยาผานระบบทางเดินหายใจ  มีท้ังเพื่อใหยาออกฤทธิ์เฉพาะท่ี  และออกฤทธิ์ท่ัว
รางกาย โดยการดูดซึมผานเน้ือเยื่อถุงลมปอดสูระบบไหลเวียนโลหิต

ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการนาํสงยาสูทางเดินหายใจ
1. ขนาดอนุภาคยาท่ีมีอนุภาคขนาดเล็ก (นอยกวา 5 ไมโครเมตร) เทาน้ัน

ท่ีสามารถนําสงสูปอดได สวนอนุภาคขนาดใหญมักตกคางในชองปากและคอหอย
2. พยาธิสภาพของทางเดินหายใจ ผูปวยโรคทางเดินหายใจจะมีลักษณะของ

ทางเดินหายใจเปล่ียนแปลงไปจากปกติ เชน เกิดการอุดก้ันของหลอดลม ซ่ึงทําใหเปน
อุปสรรคตอการนําสงยาไปยังทางเดินหายใจสวนลาง

3. อุปกรณท่ีใชในการนําสงยา อุปกรณแตละชนิดมีความสามารถในการนําสง
ยาสูทางเดินหายใจไดในปริมาณท่ีแตกตางกัน  และตองเลือกใชใหเหมาะสมกับกลุม
ผูใชยา

4. คุณสมบัติของตัวยา เชน การละลาย ความคงตัว ความชอบไขมัน ความ
สามารถในการแตกตัวเปนประจุ มีผลตอการออกแบบสูตรตํารับและปริมาณของยา
ท่ีสามารถนําสงสูทางเดินหายใจ

ขอดีของการนาํสงยาสูระบบทางเดินหายใจ
1. ลดการทําลายยาท่ีตับ
2. ลดปริมาณยาท่ีตองใช
3. ลดผลขางเคียงจากยา
4. ยาออกฤทธิ์ไดเร็ว

อุปกรณนาํสงยาสูระบบทางเดินหายใจ
การบริหารยาสูระบบทางเดินหายใจ ผูปวยจะสูดยาผานทางชองจมูกหรือชอง

ปาก โดยยาอยูในรูปของแอโรโซล (aerosol) ซ่ึงหมายถึง อนุภาคของแข็งหรือของเหลว
ขนาดเล็กท่ีแขวนลอยในอากาศ ปจจุบันอุปกรณท่ีใชในการบริหารยารูปแบบแอโรโซล
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มี 3 ชนิด ดังน้ี
1. ยาสูดกําหนดขนาดอัดไอ (Pressurized metered dose inhaler)

เปนรูปแบบเภสัชภัณฑท่ีใชแรงดันจากสารขับดันในการทําใหเกิดแอโรโซล
ของยา  โดยมีสวนประกอบพื้นฐาน คือ ภาชนะบรรจุวาลว หัวฉีด  และสูตรตํารับซ่ึง
ประกอบดวยตัวยาสําคัญและสารเติมแตงท่ีละลายหรือแขวนลอยในสารขับดัน

2. ยาสูดชนิดผงแหง (Dry powder inhaler)
เปนรูปแบบเภสัชภัณฑท่ีใชแรงสูดจากผูปวยในการกระจายผงยาใหเปน

แอโรโซล  มีสวนประกอบพื้นฐานหลัก 2 สวน คือ ผงยาและอุปกรณบริหารยา

ภาพแสดงสวนประกอบตางๆ ของยาสูดกําหนดขนาดอัดไอ

ภาพแสดงผลิตภัณฑยาสูดผงแหงท่ีจําหนายในทองตลาด



2553
82

3. เนบิวไลเซอร (Nebulizer)
แบงเปน 2 ประเภท คือ
- เจ็ท เนบิวไลเซอร (Jet nebulizer)
- อัลตราโซนิค เนบิวไลเซอร (Ultrasonic nebulizer)
หลักการทํางานของเนบิวไลเซอรคือ ใชอากาศแรงดันสูง หรือการส่ันความถ่ี

สูงในการทําใหยาท่ีอยูในรูปของเหลวถูกเฉือน กลายเปนหยดละอองขนาดเล็กแขวนลอย
ในอากาศ และถูกนําสงไปตามทอเพื่อใหผูปวยสูดยาเขาสูทางเดินหายใจ
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การพัฒนาและวิจัย
ระบบนําสงยาทางเย่ือบุ

ผศ.ดร.ชิตชไม  โอวาทฬารพร
สถานวิจัยความเปนเลิศระบบนําสงยา
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา
เวบไซต  http://dds.pharmacy.psu.ac.th

การพัฒนาระบบนาํสงยาตานอักเสบสูลาํไสใหญ
เปนการพัฒนาระบบนําสงยาแบบใหมโดยใชโพลีเมอรท่ี ไมมีพิษตอรางกาย

มนุษย คือ ไคโตซาน ท่ีเปนอนุพันธจากไคติน จากกระดองปู หรือเปลือกกุง เปนตัวนํา
สงยาตานอักเสบ, 5-ASA ไปยังลําไสใหญอยางจําเพาะเจาะจง จะชวยทําใหการนําสง
ยามีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยมากขึ้น

การเตรียมไคโตซานที่ละลายน้ําได เพื่อใชในการปรับปรุงความสามารถในการ
ละลายน้ําของยาที่ละลายน้ําไดนอย

เปนการพัฒนาการใชประโยชนจากไคโตซานท่ีละลายนํ้าได  ท่ี เตรียมจาก
ไคโตซานท่ีไดจากไคตินธรรมชาติ มาทําการปรับปรุงโครงสรางทางเคมี  โดยปฏิกิริยา
เคมีเพื่อใหไดไคโตซานท่ีละลายนํ้าได เชน trimethyl chitosan, mPyChs, maillard
chitosan เปนตน  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการเพิ่มความสามารถในการละลายนํ้า
ของยาตานอักเสบอินโดเมทาซิน ซ่ึงละลายนํ้าไดนอย  จากการศึกษาพบวาเมื่อนํายา
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อินโดเมธาซินมาเตรียมใหอยูในรูป solid dispersion กับไคโตซานท่ีละลายนํ้าไดแลว
จะทําใหยาอินโดเมธาซินสามารถละลายนํ้าไดเพิ่มขึ้น (รูปท่ี 2) การท่ียาละลายนํ้าได
มากขึ้น เน่ืองจากการเกิดอัตรกิริยาระหวางโมเลกุลของยากับสายโพลิเมอรท่ีสามารถ
ตรวจสอบได โดยเทคนิค FT-IR (รูปท่ี 3)

รูปท่ี 1 5-ASA-azo-benzyl-chitosan และ 5-ASA-azo-phenyl-chitosan
ท่ีสังเคราะหได โดยใชไคโตซานท่ีมีขนาดโมเลกุลตางๆ

รูปท่ี 2 กราฟแสดง % drug release ท่ี เวลาตางๆ ใน phosphate buffer pH 6.7
ของ Ind บริสุทธิ์ และสารผสมท่ีเตรียมในรูป solid dispersion (SD), physi-
cal mixture และ co-grounding mixture อัตราสวน 1:1 (Ind:Ch-M)
โดยใช maillard chitosan
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รูปท่ี 3 แสดง IR spectrum ของ Ind บริสุทธิ์,
และสารผสมท่ีเตรียมในรูป solid dis-
persion (SD), physical mixture และ
co-grounding mixture อัตราสวน
1:1 (Ind:Ch-M) โดยใช maillard
chitosan

การเตรียมลิโปโซมของ rhinacanthin-C ที่สกัดจากใบทองพันชั่งเพื่อปรับปรุง
ความคงสภาพ

เปนการนํา rhinacanthin-C ท่ีสกัดจากใบทองพันชั่งมาเตรียมใหอยูในรูป
ลิโปโซมไดลิโปโซมท่ีมีสีเหลืองออน   ลิโปโซมท่ีเตรียมไดมีรูปรางทรงกลม มีขนาด
ประมาณ 200 นาโนเมตร (รูปท่ี 4)

รูปท่ี 4 (A) ลักษณะของ liposome ท่ีเตรียมได (B) รูปจาก SEM
แสดงอนุภาคของลิโปโซมท่ีเตรียมได

เมื่อศึกษาความคงสภาพของ rh-C ในลิโปโซมท่ีเก็บท่ีสภาวะตางๆ พบวา rh-C
มีความคงสภาพท่ีดีกวา rh-C บริสุทธิ์ในสภาวะกรด และกลางมากกวาในสภาวะดาง
(รูปท่ี 5)
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การสังเคราะหอนุพันธ Tetrahydrocurcumins
เปนการสังเคราะหสารท่ีมีโครงสรางทางเคมีคลายกับสารท่ีไดจากขมิ้น แตเปน

สารท่ีไมมีสี หรือมีสีเหลืองนอยกวา และมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระท่ีดีกวาสารท่ีไดจากขมิ้น
เพื่อใชเปนสารในเครื่องสําอาง โดยไดทําการสังเคราะหอนุพันธ Tetrahydrocurcumin
แลวจํานวน 37 สาร มีโครงสรางแสดงในรูปท่ี 6 โดยสารท่ีไดจะมีหมูแทนท่ีบนวงแหวน
อะโรมาติกท่ีแตกตางกัน ซ่ึงจะมีผลตอฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระท่ีแตกตางกัน

รูปท่ี 5 ผลการศึกษาความคงสภาพของ rhinacanthin-C ในลิโปโซมเปรียบเทียบกับ
rhinacanthin-C บริสุทธิ์เก็บท่ี pH 4.0, 6.6, 10.0 เปนเวลา 3 เดือน

รูปท่ี 6 แสดงโครงสรางทางเคมีของอนุพันธ Tetrahydrocurcumin
ท่ีไดจากการสังเคราะหทางเคมี
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การประยุกตใชระบบนําสงยา
สาํหรับวิศวกรรมเน้ือเยือ่กระดกูและการนําสงยนี
ผศ.ดร.เจษฎี  แกวศรีจันทร
สถานวิจัยความเปนเลิศระบบนําสงยา
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา
เวบไซต  http://dds.pharmacy.psu.ac.th

การนําสงยีนในวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก
วิศวกรรมเน้ือเยื่อกระดูก หรือ bone tissue engineering เปนเทคนิคท่ีใช

รักษาผูปวยท่ีมีกระดูกแตกหรือหักเปนบริเวณกวาง (รูปท่ี 1) โดยใชเน้ือเยื่อของตนเอง
หรือผูอ่ืนรวมกับโครงเล้ียงเซลลท่ีเตรียมขึ้นจากความรูดานวิศวกรรม

ลักษณะโครงเล้ียงเซลลกระดูกท่ีดีคือ มีพื้นผิวท่ีเซลลสามารถเกาะ เพิ่มจํานวน
และเปล่ียนแปลงไปเปนกระดูกได (รูปท่ี  2) มีความพรุนเพื่ อใหเซลลไดรับอาหาร
ออกซิเจน  และขับของเสียจากเมตาบอลิซึม (รูปท่ี 3)  และสามารถรับแรงกดจาก
นํ้าหนักของรางกายได
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ตัวอยางวัสดุท่ีใชเตรียมโครงเล้ียงเซลลกระดูก ไดแก สารอนินทรียฟอสเฟต
(รูปท่ี 4) พอลิเมอรจากธรรมชาติ (รูปท่ี 5) พอลิเมอรสังเคราะห (รูปท่ี 6) เปนตน
สวนใหญใชวัสดุหลายๆ ประเภทผสมกันเพื่อเตรียมใหไดโครงเล้ียงเซลลท่ีมีคุณสมบัติ
ท่ีดี

รูปท่ี 1 รูปท่ี 2

รูปท่ี 3

รูปท่ี 4  Calcium phosphate scaffold รูปท่ี 5  Chitosan scaffold

รูปท่ี 6  Polylcaprolactone scaffold
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เซลลท่ีนํามาใสในโครงเล้ียงเซลล ตองเปนเซลลท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไปเปน
กระดูกไดเมื่อไดรับสัญญาณกระตุนท่ีเหมาะสม ท่ีนิยมใชคือ mesenchymal stromal
cells (MSC) ท่ีแยกไดจากนํ้าไขกระดูก (รูปท่ี 7)

รูปท่ี 7

การนําสงยีน  เปนการใสยีนท่ีสรางโปรตีนท่ีมีประโยชนตอการสรางกระดูกเขา
ไปในเซลลกอนจะนําเซลลท่ีมียีนดังกลาวใสลงในโครงเล้ียงเซลล ทําโดยอาศัยเทคนิค
การเตรียมดีเอ็นเอลูกผสม หรือ recombination DNA technique คําอ่ืนๆ ท่ีใช
เรียกเทคนิคน้ี เชน ไบโอเทคโนโลยี (Biotechnology) หรือพันธุวิศวกรรม (Genetic
Engineering) มีหลักการดังรูปท่ี 8A และ 8B

ขั้นตอนการนําสงยีน ท่ีสราง bone growth factor เพื่อรักษากระดูกหักโดย
เทคนิค bone tissue engineering (รูปท่ี 9)



2553
90

รูปท่ี 8 (A) การใสยีนเพื่อใหเกิดการสรางโปรตีนแบบชั่วคราว
(B) การใสยีนเพื่อใหเกิดการสรางโปรตีนแบบถาวร

          (A)       (B)

รูปท่ี 9
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การพัฒนาและวิจัย
ระบบนําสงยาทางเย่ือบุ

และการพัฒนา ระบบนําสงยาสูผิวหนัง
ผศ.ดร.สมฤทัย  จิตภักดีบดินทร
สถานวิจัยความเปนเลิศระบบนําสงยา
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา
เวบไซต  http://dds.pharmacy.psu.ac.th

ผลงานที่จดอนุสิทธิบัตรไวแลว และอยูระหวางดาํเนินการเชิงพาณิชย   ไดแก
1. บะหมี่สําเร็จรูปท่ีมีเพคตินเปนสวนประกอบ
2. กาแฟถุงชงสุขภาพผสมหญาดอกขาว
3. ผลิตภัณฑโคลนพอกผิวจากบอนํ้าพุรอนเค็มจังหวัดกระบ่ี
4. นํ้ามันปาลมเพื่อใชในกิจการสปา
5. ผลิตภัณฑผงขัดผิวจากโคลนบอนํ้าพุรอนเค็มจังหวัดกระบ่ี
6. ครีมนวดกําจัดเซลลูไลตท่ีมีคาเฟอีนและนํ้ามันปาลมเปนสวนประกอบ
7. สบูท่ีมีคาเฟอีนและนํ้ามันปาลมเปนสวนประกอบ
8. ครีมนวดทําใหผิวสีแทนแบบไมพึ่งแสง
9. อุปกรณชวยในการนวดเพื่อกําจัดเซลลูไลตท่ีสะสมตามผิวหนังของรางกาย
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การพัฒนายาอมตานเชื้อราฟลูโคนาโซลในชองปาก
โดย จุฑาภรณ ดโนทัย, ชนิดา จันทรกุลพงศา, นันทพร พัฒนขจรสกุล,

และสมฤทัย จิตภักดีบดินทร

ผลงานท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศ Professional Award สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
โครงการ IRPUS ปการศึกษา 2551 ในงานประชุมวิชาการโครงงานอุตสาหกรรมและ
วิจัย สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีระดับชาติ ครั้งท่ี 1 (IRPUSCON-01)  วันท่ี 27-29
มีนาคม 2552 ณ สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร   ผลิตภัณฑน้ีกําลังตอยอดการ
วิจัยพัฒนาเพื่อนําไปสูพาณิชยเปนผลิตภัณฑท่ีชวยใหผูปวยมีทางเลือกในการใชยาทาง
ชองปาก เพื่อการรักษาโรคติดเชื้อราในชองปาก

ศิราณีบี้บุหร่ี
โดย ฤทธิชัย จิตภักดีบดินทร และสมฤทัย จิตภักดีบดินทร
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ผลงานน้ีไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาสรางเสริมสุขภาพระดับประเทศ
และรางวัลชนะเลิศ สาขาสรางเสริมสุขภาพระดับภูมิภาค  โครงการรางวัลนวัตกรรมฯ
ครั้งท่ี 7 เปนงานบูรณาการระหวางวิชาทางเภสัชศาสตรและวิศวกรรมคอมพิวเตอร
โดยนําเน้ือหาของการใชชุมชนบําบัดและใหคําแนะนําในการเลิกบุหรี่ผานทางโปรแกรม
คอมพิวเตอรท่ีผนวกเอาเกมและการแขงขันเขากับการใหคําปรึกษาอยางสนุกสนานและ
ทาทาย ขณะน้ีไดตอยอดเพื่อพัฒนาใหเปน website ท่ีเปนภาษาไทยเพื่อการเลิกบุหรี่

กาแฟเพื่อลดการสูบบุหร่ี
โดย ชัยยฤทธิ์ จิตภักดีบดินทร และสมฤทัย จิตภักดีบดินทร

ผลงานน้ีไดรับรางวัลชมเชย ผลงานท่ีมีศักยภาพเชิงพาณิชย สาขาสรางเสริม
สุขภาพระดับภูมิภาค โครงการรางวัลนวัตกรรมฯ ครั้งท่ี 7 ขณะน้ีอยูระหวางการดําเนิน
การเปนผลิตภัณฑเชิงพาณิชยและกําลังพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑอ่ืนๆ เพื่อการนําไปใช
อยางสะดวกและนิยมในราคาท่ีจับจายได และไดรับการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสาร
ตางประเทศ
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บะหมี่สําเร็จรูปเปคตินเพื่อการลดน้ําหนัก
โดย  พินทรัตน สุวรรณรัตน, ราชัยวิทย เลาหะกุล และสมฤทัย จิตภักดีบดินทร

ผลงานน้ีไดรับรางวัลชนะเลิศ สาขาสรางเสริมสุขภาพระดับภูมิภาค และรางวัล
ชมเชย ผลงานท่ีมีศักยภาพเชิงพาณิชย สาขาสรางเสริมสุขภาพระดับชาติ โครงการ
รางวัลนวัตกรรมฯครั้งท่ี 6 เปนผลิตภัณฑเพื่อใชในการลดนํ้าหนัก ขณะน้ีอยูระหวาง
การดําเนินการเปนผลิตภัณฑเชิงพาณิชย และไดรับการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสาร
ตางประเทศ

ผลิตภัณฑโคลนพอกผิวจากบอน้ําพุรอนเค็มจังหวัดกระบี่
เปนงานวิจัยท่ีบอนํ้าพุรอนเค็มในตําบลบางนา อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบ่ี

เพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑเอกลักษณของจังหวัดกระบ่ี โดยเนนผลิตภัณฑในกิจกรรมสปา
สามารถทําเปนผลิตภัณฑเพื่อการจําหนายเปนของท่ีระลึกจากจังหวัดกระบ่ี โดยอยู
ระหวางการศึกษาและดําเนินการทางการตลาด และกําลังอยูระหวางการทําบทความ
ทางวิชาการเพื่อตีพิมพในวารสารตางประเทศ
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ผลิตภัณฑครีมทาํใหผิวสีแทนโดยไมพึ่งแสงแดด

เปนงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑสงออกตางประเทศ โดยมีสารสําคัญจาก
ธรรมชาติ โดยเปนสารสกัดจากกาแฟ เพื่อทําใหผิวสีแทนไดโดยไมตองตากแดด และ
เกิดผิวสีแทนในเวลาส้ันๆ สามารถหลีกเล่ียงปญหาการเกิดมะเร็งผิวหนัง

ผลิตภัณฑแผนฟลมเพื่อการรักษาแผลเปน
เปนงานวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน โดยนําสารสกัดจากวัสดุเหลือ
ท้ิงจากมะนาว (เปคติน) มาใชในการทําเปนผลิตภัณฑ ซ่ึงมีสมบัติในการใหความชุมชื้น
แกผิวหนัง จึงสามารถใชในการรักษาแผลได ไดนําเสนอผลงานไดงานมหกรรมงานวิจัย
แหงชาติ (Thailand Research Expo 2009)  ณ  ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร  เซ็นทรัลเวิลด ราชประสงค กรุงเทพฯ วันท่ี 26-30 สิงหาคม 2552
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การนําผลึกเหลวมาใชในระบบนําสงยา
รศ.ดร.ธีระพล  ศรีชนะ
สถานวิจัยความเปนเลิศระบบนําสงยา
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา
เวบไซต  http://dds.pharmacy.psu.ac.th

Liquid crystals (ผลึกเหลว)
ผลึกเหลว คือ สสารท่ีอยูในสถานะระหวางของแข็งกับของเหลว โดยมีความ

เปนระเบียบในการจัดเรียงโมเลกุลคลายกับของแข็ง  แตขณะเดียวกันสามารถไหลตัว
ไปไดในบางทิศทางคลายกับของเหลว
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ผลึกเหลวแบงไดเปน 2 กลุมตามวิธีการเกิด
- ผลึกเหลวท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ (thermotropic liquid

crystal)
- ผลึกเหลวท่ีเกิดจากการผสมสารบางชนิดลงในตัวทําละลาย  (lyotropic

liquid crystal)

ลักษณะของผลึกเหลวในรูปแบบตางๆ

การนําผลึกเหลวมาประยุกตใชในระบบนําสงยา
ผลึกเหลวสังเคราะหสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพของยาได โดยในท่ีน้ีนํามา

ประยุกตใชในการนําสงยา 2 ชนิด คือ แอมโฟเทอริซินบี และอินโดเมธาซิน ซ่ึงใชใน
การโรคติดเชื้อราในปอด และเปนยาตานการอักเสบ ตามลําดับ
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อินโดเมธาซิน
เรื่อง : การพัฒนายาอินโดเมธาซินโดยบรรจุในผลึกเหลวสังเคราะห

เพื่อใชในรูปแบบยาทาเฉพาะท่ี
จุดเดนงานวิจัย : สามารถใชเปนขอมูลเบ้ืองตนในการพัฒนายาอินโดเมธาซิน

ในรูปแบบยาทาเฉพาะท่ี เพื่อลดอาการขางเคียงท่ีเกิดจาก
การใชยาโดยวิธีรับประทาน

แอมโฟทอริซนิบี
เรื่อง : การบรรจุยาแอมโฟเทอริซินบีในผลึกเหลวสังเคราะหสําหรับ

รักษาโรคติดเชื้อราในปอด
จุดเดนงานวิจัย : สามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อนําไปพัฒนาผลิตภัณฑยา

แอมโฟเทอริซินบี ใหมีความคงตัว สามารถออกฤทธิ์เฉพาะท่ี
และลดอาการขางเคียงท่ีเกิดจากการใชยา  รวมถึงสามารถ
นําผลึกเหลวสังเคราะหท่ีไดไปใชในการนําสงยาตัวอ่ืนท่ีมี
ปญหาความคงตัว
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เทคโนโลยีพิมพประทับรอยจดจํา
ระดบัโมเลกุลของยา

รศ.ดร.รุงนภา  ศรีชนะ
สถานวิจัยความเปนเลิศระบบนําสงยา
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา
เวบไซต  http://dds.pharmacy.psu.ac.th

Molecular Recognition Materials
งานวิจัยไดมุ งเนนการประยุกต  และการพัฒนากระบวนการเตรียมวัสดุท่ี

สามารถจดจําโมเลกุลดวยเทคนิคการพิมพรอยโมเลกุล (molecular imprinting)
โดยเทคนิคน้ีจะเก่ียวของกับการนําตัวพิมพซ่ึงก็คือสารท่ีสนใจท่ีจะสรางใหมีการจดจํา
มาผสมกับฟงชันนัลโมโนเมอร ซ่ึงในการผสมกันระหวางตัวพิมพกับ monomer จะเกิด
เปนพันธะออนๆ ท่ีสามารถทําใหแตกหรือหลุดไดงาย จากน้ันเติมโมโนเมอรเชื่อมโยง
ท่ีเหมาะสม  แลวทําการพอลิเมอไรซสาร monomer เหลาน้ี  ก็จะไดเปนพอลิเมอร
แมททริกซในท่ีสุด จากน้ันทําการสกัดตัวพิมพออกจากพอลิเมอรแมททริกซ ทําใหได
พอลิเมอรท่ีมีรอยพิมพประทับโมเลกุล (molecularly imprinted polymer, MIP)
ซ่ึงพอลิเมอรน้ีจะมีขนาดรูปรางและการจัดตําแหนงของหมูฟงกชันบนพอลิเมอรใน
ลักษณะ 3 มิติไดอยางสอดคลองกับตัวพิมพ   ซ่ึงการการเกิดปฏิกริยาของพอลิเมอร
ท่ีมีรอยพิมพประทับจะจําเพาะกับตัวพิมพท่ีใช หรืออาจจะจําเพาะกับสารอ่ืนๆ ท่ีมี
โครงสรางเหมือนหรือคลายคลึงกับโครงสรางของตัวพิมพก็ได  เน่ืองจากพอลิเมอรท่ีมี
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รอยพิมพประทับโมเลกุล มีความสามารถในการจดจําท่ีจําเพาะ เตรียมงาย และมีความ
คงตัวดีกวาสารชีวโมเลกุลอ่ืนๆ ท่ีมีความสามารถในการจดจํา   ดังน้ันพอลิเมอรท่ีมี
รอยพิมพประทับโมเลกุลจึงไดถูกนํามาใชประโยชนอยางกวางขวาง เชน การแยกสาร
การแยกสารไครัลเซ็นเซอร  ระบบควบคุมการนําสง  เอ็นไซมคะตะไลซิส  แอนติเจน-
แอนติบอดี เปนตน

การใชเปนวัสดุนาํสงยา
การใชเทคนิคการพิมพประทับของโมเลกุลในการสรางรอยจดจํามาใชเปนวัสดุ

ชวยเตรียมยาในสูตรตํารับของยาเม็ดควบคุมการปลดปลอย หรือเตรียมเปนแผนปดแผล
ท่ีใชนอกรางกาย เพื่ อใหสามารถควบคุมการนําสงท่ีจําเพาะตออิแนนทิโอเมอรได
ระบบควบคุมการนําสงท่ีจะพัฒนาขึ้นจะสามารถเลือกนําสงเฉพาะอิแนนทิโอเมอรของ
ยาไครัล เชน ยารักษาความดันกลุมบีตา บล็อคเกอร  ยาแกอักเสบ NSAIDs  ยารักษา
โรคกระเพาะ omeprazole และยารักษามะเร็ง Thalidomide ซ่ึงใหผลในการรักษา
เขาสูรางกายมากกวาอิแนนทิโอเมอรซ่ึงไมใหผลในการรักษาและยังใหผลขางเคียงอีก
ดวย ซ่ึงเทากับเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของการใชยาเหลาน้ีเมื่อใหเขาสูรางกาย และ
อาจทําใหสามารถลดขนาดของยาใชลงไดอีก  และสามารถออกแบบระบบนําสงยา
โดยใชเทคนิคการพิมพประทับของโมเลกุลเพื่อควบคุมการนําสงท่ีเลือกเฉพาะโมเลกุล
ยาใหไปสูเปาหมายและไดขนาดยาท่ีตองการได
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การใชเปนวัสดุจดจําในเซ็นเซอรเพื่อใชตรวจสารที่จาํเพาะ
- การประยุกต ใชพอลิเมอร ท่ีมีรอยพิมพประทับโมเลกุลเปนสารจดจําใน

เซ็นเซอรเพื่อใชในการตรวจวิเคราะหสารชีวภาพ หรือตรวจคัดตัวอยางท่ีมีการปนเปอน
ของสารกอมะเร็งฮาโลอะวิติค แอซิดท่ีตกคางอยูในนํ้าด่ืม หรือส่ิงแวดลอม

- เปนสารจดจําในเซ็นเซอร เพื่ อใชในการตรวจวิ เคราะหโปรตีนกอแพใน
นํ้ายางพารา หรือท่ีตกคางในผลิตภัณฑจากนํ้ายางพาราเชนถุงมอยาง

เซ็นเซอรสําหรับตรวจโปรตีนแอลเลอเจนในน้าํยางพาราที่เตรียมโดยใชพอลเิมอร
ที่มีรอยพิมพประทับโมเลกุลเปนวัสดุจดจาํบนควอตซคริสตรัลไมโครบาลานซ
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เซ็นเซอรสําหรับตรวจสารกอมะเร็งฮาโลอะวิติค แอซิดที่ตกคางอยูในน้ําดื่มที่
เตรียมโดยใชพอลิเมอรที่มีรอยพิมพประทับโมเลกุลเปนวัสดุจดจําบนอินเตอร
ดิจิเตต คอนดัคแตนซ
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แผนงานวิจัยบูรณาการ
“ปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต”

โครงการตอเน่ืองปท่ี 2
มานพ จิตตภูษา1  นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัซซัน1  ดลมนรรจน บากา2

ไพรัช วัชรพันธุ 3  บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ3  ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี4

อาคม ใจแกว3  ชาลี ไตรจันทร 3  อิบราเฮ็ม ณรงครักษาเขต5

ชุมศักดิ์ อินทรรักษ 5 และ ปรารถนา  กาลเนาวกุล1

1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี
2 วิทยาลัยอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี
3 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ
4 คณะรัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี
5 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําป 2551
จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป
ตั้งแต 30 กันยายน พ.ศ. 2551 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2552
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ตั้งแตเดือนมกราคม 2547 เปนตนมา พื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบ
ดวย จังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส เกิดเหตุการณความไมสงบในพื้นท่ีอยาง
ตอเน่ือง จําเปนตองมีการศึกษาเพื่อทําความเขาใจสภาพปญหา สาเหตุของปญหาและ
แสวงหาทางออกของปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต  ซ่ึงแนวทางหน่ึงในการศึกษาคือ
การมองปญหาและสาเหตุของปญหาดังกลาวผานงานวิจัย ตลอดจนศึกษาบทเรียนใน
อดีต คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจึงไดศึกษาบทเรียนในอดีต งานวิจัย
ท่ีเก่ียวของ  รวมท้ังไดสัมมนาพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยปญหาสามจังหวัดชายแดน
ภาคใตกับผูมีสวนเก่ียวของ ผูทรงคุณวุฒิ และผูใชผลงานวิจัย เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน
2548 ทําใหเกิดแผนงานวิจัยบูรณาการ “ปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต” ปท่ี 1
ดําเนินการวิจัยตั้งแตวันท่ี 15 สิงหาคม 2549 ถึง วันท่ี 15 สิงหาคม 2550 โดยมุงหวัง
ใหไดผลผลิตจาก 5 แผนงานยอยท่ีนําไปสูการแกปญหาและพัฒนาสามจังหวัดชายแดน
ภาคใตท่ีมีความเชื่อมโยงกันดวยการสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับชาติพันธุมลายู
พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ ทางสังคม การศึกษา และการพัฒนา ขอเสนอนโยบายรัฐ

ผลงานวิจัยบูรณาการ “ปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต” ปท่ี 1 ทําใหได
คําตอบจากการวิจัยใน 5 ดานดังกลาว แตยังมีบางสวนท่ีเปนโครงการตอเน่ืองยังวิจัย
ไมแลวเสร็จในเวลา 1 ป รวมท้ังมีคําถามการวิจัยใหมๆ ตามสถานการณท่ีเปล่ียนแปลง
ในปจจุบันเพิ่มเติม จึงยังคงมีการวิจัยใน 5 แผนงานยอยของแผนงานวิจัยบูรณาการ
“ปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต”  โครงการตอเน่ืองปท่ี 2  ดําเนินการวิจัยตั้งแต
เดือนกันยายน 2551 ถึงเดือนตุลาคม 2552

แผนงานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อเขาใจ เขาถึง และสรางนวัตกรรมเพื่อสันติสุข
สามจังหวัดชายแดนภาคใตใน 5 ดาน คือ ความรูความเขาใจเก่ียวกับชาติพันธุและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  การพัฒนาศักยภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจ  การ
พัฒนาขอเสนอนโยบายรัฐดานความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม และรูปแบบการบริหาร
การพัฒนาเจาหนาท่ีรัฐเพื่อการเรียนรูขามวัฒนธรรม และการพัฒนาทวิภาษาและอิสลาม
ศึกษา   แผนงานวิจัยน้ีประกอบดวย 11 โครงการยอย  ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ  ดวยเทคนิคการวิจัยเอกสาร  การสํารวจ  การใชเทคนิคเดลฟาย  การ
สังเกตแบบมีสวนรวม  การสนทนากลุม  การสัมภาษณแบบเจาะลึก  การจัดเวทีระดม
ความคิด  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การประชุมระดมสมอง ผลการวิจัยพบวา
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แผนงานวิจัยยอยที่ 1
การสรางความรูเก่ียวกับชาติพันธุมลายูและการอยูรวมกันในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม

พบวา ความสัมพันธเชิงชาติพันธุบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียและประเทศ
ไทยของประชาชนตางวัฒนธรรม (ชุมชนไทยพุทธ และมลายูมุสลิม) อยูรวมกันดวยดี
มีการผสมกลมกลืนวัฒนธรรม เชน ภาษา การกิน การแตงงาน เปนตน  การวิจัยยัง
พบวา การศึกษามีสวนปลูกฝงความสัมพันธดานอ่ืน การเมืองการปกครองระดับทองถ่ิน
มีความสัมพันธทางบวกมากกวาระดับชาติและเปนสวนหน่ึงในการสรางความรวมมือ
ความเขาใจซ่ึงกันและกัน  ความสามัคคีปรองดอง  ชุมชนไดรับประโยชนโดยตรงและ
สัมผัสได

นอกจากน้ียังพบวาความสํานึกในชาติพันธุของชาวไทยพุทธกับชาวมลายูมุสลิม
ไมมีความสัมพันธกับความสํานึกในชาติรัฐ กลาวคือ ไมวาชาติพันธุ น้ันจะไปอยูท่ีใด
ยังมีความสํานึกในชาติพันธุ และเทิดทูนส่ิงท่ีชาติพันธุน้ันเคารพ (เชน พระเจาอยูหัว)
แตท้ังหมดก็ยังมีความผูกพันกับแผนดินเกิด และมีความจงรักภักดีตอชาติรัฐน้ันในฐานะ
ท่ีตนเองเปนพลเมืองของประเทศน้ัน

สําหรับผลกระทบของความสัมพันธเชิงชาตพิันธุท่ีมีตอความมั่นคง ความสงบสุข
ของสังคมบริเวณชายแดนประเทศไทยและมาเลเซีย  พบวา  ความสัมพันธระหวาง
ชาวไทยพุทธกับมลายูมุสลิมแมสวนใหญจะเปนไปในเชิงบวก แตความรูสึกนึกคิดตอ
ชาติพันธุ (ท่ีเปนตัวกําหนดพฤติกรรมและการปฏิบัติตอกัน) ท่ีมีอคติตอชาติพันธุ อ่ืน
ยังคงมีอยู ท้ังในกลุมชาติพันธุไทยพุทธและมลายูมุสลิม ยังมีการเลือกปฏิบัติในแตละ
ชาติพันธุ โดยพื้นฐานไมขัดแยง แตลึกๆ แลวยังมีการดูถูกเรื่องชาติพันธุบาง

การวิจัยน้ีไดพบความจําเปนท่ีรัฐจะตองใหการยอมรับและบริหารจัดการเรื่อง
ชาติพันธุและอัตลักษณมลายูปาตานีดวยนโยบายพหุสังคม  และการกระจายอํานาจ
อยางแทจริง เพื่อใหเกิดความสัมพันธในทางท่ีดีดังท่ีหลายประเทศไดดําเนินการและ
ประสบความสําเร็จจนสามารถสรางสังคมสันติสุขขึ้นมาได งานวิจัยน้ีพบวาการจัดการ
เรื่องความสัมพันธระหวางชาติพันธุในประเทศมาเลเซีย สามารถนําไปใชปลูกฝงความ
สัมพันธระหวางชาติพันธุในประเทศไทยได  เชน  การกําหนดหลักการแหงชาติ 5
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ประการ1  แผนหลักเพื่อความเปนเอกภาพแหงชาติ  การกําหนด 19 ยุทธศาสตร2
กําหนดโครงการ/กิจกรรมสรางความเปนเอกภาพแหงชาติ ของ กรมความสามัคคีและ
บูรณาการแหงชาติ รวมท้ังกําหนดหนวยปฏิบัติตามแผนหลักเพื่อความเปนเอกภาพ
ของชาติ 38 หนวยงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุด3  ของแผนดังกลาว

สําหรับวิถีชีวิตเยาวชนมุสลิมน้ัน เน่ืองจากผลงานวิจัยในปแรกพบวาอัตลักษณ
มลายูไมคอยสัมพันธกับวิถีชีวิตเยาวชนมุสลิมสวนใหญ และเยาวชนสวนหน่ึงมีสวนรวม
ในสถานการณความไมสงบและยังไมมีคําตอบท่ีชัดเจนสําหรับการแกปญหาเยาวชน
มุสลิม  การมีสวนรวมในสถานการณความไมสงบของเยาวชนอาจจะเปนเพราะความ
กาวราว โครงการวิจัยปท่ี 2 จึงศึกษาเรื่องปจจัยเส่ียงท่ีสงผลตอพฤติกรรมกาวราวของ
เยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต พบวาเยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัด

1 มีความศรัทธาตอพระผูเปนเจา มีความจงรักภกัดีตอพระมหากษัตริยและประเทศชาติ  มีความ
ยึดม่ันในรัฐธรรมนูญ  ปฏิบัติตามกฎหมายบานเมือง  มีความประพฤติและจริยธรรมท่ีดี

2 ยุทธศาสตรทางการเมืองและความเขาใจกัน  ยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตรทางการ
ศึกษา ยุทธศาสตรทางภาษาแหงชาติ ยุทธศาสตรทางศาสนา ยุทธศาสตรทางวัฒนธรรมแหง
ชาติ ยุทธศาสตรการบูรณาการของแตละทองท่ี ยุทศาสตรความปลอดภัย  ยุทธศาสตรพัฒนา
เขตพื้นท่ี ยุทธศาสตรการใชทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรการสื่อสารมวลชน ยุทธศาสตรการ
กีฬาและการพักผอน ยุทธศาสตรสังคมสามัคคี ยุทธศาสตรหนวยงานอาสาสมัคร ยุทธศาสตร
การวิจัยและการตีพิมพ ยุทธศาสตรการสํารวจประเด็นปจจุบันและความขัดแยง ยุทธศาสตร
แผนปฏิบัติหลักเพื่อนบาน  5  ป  ยุทธศาสตรกลุมเยาวชน  ยุทธศาสตรการประเมินผลความ
สามัคคี

3 หนวยงานรัฐ เอกชน และประชาชนทุกคนมีบทบาทมากกวาเดิม และใหความสําคัญกับความ
สามัคคีและการบูรณาการแหงชาติ/ขอบเขตทางสังคมในสังคมท่ีมีความหลากหลายโดยเฉพาะ
การดําเนินการในหลากหลายสาขาและโปรแกรมเศรษฐกจิ สงัคม การศึกษา วฒันธรรม ศาสนา
กีฬาและการพักผอน   การสาธารณสุขและอื่นๆ/เอกลักษณแหงชาติไดรับการยกระดับผาน
ระบบการศึกษาแหงชาติท่ีมีคุณภาพ/การบูรณาการระหวางเขตพื้นท่ีและการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจมีความเขมแข็งข้ึนโดยผานการพัฒนาท่ีสมดุลและมาตรการโปรแกรมบูรณาการ
ตางๆ ท่ีท่ัวถึง  ยกระดับความเขาใจและความสํานึกของประชาชนตอการพัฒนากัวลาลัมเปอร
และหลักแหงชาติ
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ชายแดนภาคใตมีพฤติกรรมกาวราวจํานวนรอยละ 22.3  ปจจัยเส่ียงท่ีสงผลตอพฤตกิรรม
กาวราวมี 3 ปจจัยคือ

1. ปจจัยดานศาสนา ไดแก เยาวชนท่ีไมไดเรียนศาสนา (2.40 เทา)  การอบรม
เล้ียงดูแบบอิสลามนอย (2.09 เทา)   เยาวชนท่ีปฏิบัติศาสนกิจนอย (1.52 เทา)

2. ปจจัยครอบครัว ไดแก การพบเห็นพอแมทะเลาะตบตีกันเปนประจํา (1.25
เทา)

3. ปจจัยสังคม ไดแก การเลนเกมประเภทบู/ลางผลาญ (1.22 เทาของผูท่ีเลน
เกมลับสมอง)

ผูวิจัยไดเสนอแนวทางแกไขและปองกันปญหาพฤติกรรมกาวราวของเยาวชนใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใตอยางหน่ึง คือ การจัดโปรแกรมฝกอบรมท่ีชื่อวา “ตัรบียะฮ
อิสลามียะฮ (แปลวา การอบรมขัดเกลาตามรูปแบบอิสลาม)  โปรแกรมน้ีเนนการให
ความรูดานศาสนาท้ังในเรื่องหลักการศรัทธา  หลักการปฏิบัติ  หลักคุณธรรมจริยธรรม
อิสลาม  ฝกปฏิบัติศาสนกิจ  และใหอยูในสภาพแวดลอมตามรูปแบบอิสลาม

ขอจํากัดในการวิจัยของแผนงานวิจัยยอยท่ี 1 โครงการแรกยังไมสามารถแยกได
ชัดวาความสัมพันธเชิงชาติพันธุระหวางไทยพุทธกับมลายูมุสลิมเปนลักษณะอยางไร
วิธีศึกษาเปนกรณีศึกษาจึงมีจุดออนในการสรุปใหเปนลักษณะท่ัวไป    นอกจากน้ี
บทวิเคราะหและบทสรุปของผูวิจัยยังขาดขอมูลเชงิประจักษจึงมีลักษณะเชิงความคดิเห็น
เสียเปนสวนใหญ  การสรุปยังไมเห็นลักษณะ/ปจจัยของชุมชนท่ีมีผลตอความสัมพันธ
คําสําคัญในเรื่องการสรางอํานาจตอรองท่ีเปนจุดออนตั้งแตการวิจัยในปท่ี 1 ยังไมได
มีการวิเคราะหในปท่ี 2 ซ่ึงเปนโครงการตอเน่ืองมา

สวนขอจํากัดของโครงการยอยท่ีสอง  คือ  ขาดความเชื่อมโยงท่ีสัมพันธกับ
โครงการปแรกท่ีพบวาอัตลักษณมลายูไมสัมพันธกับวิถีชีวิตเยาวชนมุสลิมและยังไมมี
คําตอบท่ีชัดเจนสําหรับการแกปญหาเยาวชนมุสลิม การศึกษาเรื่องความกาวราวจึงเปน
เพียงประเด็นยอยหน่ึงของการแกปญหาท่ียังขาดการเปรียบเทียบระหวางกลุมศาสนา
กลุมชาติพันธุ และสภาพครอบครัว   งานวิจัยน้ีมีจุดเดนตรงท่ีมีกรอบทฤษฎีท่ีหลาก
หลายแตขาดการนํามาอภิปราย ผลความกาวราวของเยาวชนมุสลิมอยางเปนภาพรวม
ขอเสนอแนะจากการวิจัยเปนเพียงโปรแกรมอบรมจริยธรรมของเยาวชน ไมไดนําเสนอ
นโยบายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปใช
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ภาพรวมของท้ังสองโครงการยังไมมีผลการวิจัยท่ีชัดเจนซ่ึงบอกถึงการอยูรวม
กันในสังคมท่ีหลากหลายทางวัฒนธรรม งานวิจัยยังไมไดแสดงใหเห็นถึงกระบวนการ
ผสมกลมกลืน และกระบวนการยอมรับทางวัฒนธรรม รวมท้ังผลการทดสอบสมมุติฐาน
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยของแผนงานวิจัยยอยท่ี 1 ตองทดสอบใหไดวาอัตลักษณ
มลายู  วิถีชีวิตของเยาวชนมุสลิมเก่ียวของกับความกาวราวหรือไม

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจิัยไปใช   โครงการยอยท่ีหน่ึงควรนําไปสูการเสนอ
การเฝาระวังทางวัฒนธรรม  การเปนกรอบของวิธีคิดการพัฒนาในมิติของวัฒนธรรม
โครงการยอยท่ีสองนําไปใชในการทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนาครอบครัว  และ
ยุทธศาสตรเมืองนาอยูสําหรับเด็กและเยาวชน

แผนงานวิจัยยอยที่ 2
การวิจัยเพือ่พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของ
3 จังหวัดชายแดนภาคใต

จังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส เปนจังหวัดท่ีมีศักยภาพในการผลิตอาหาร
ฮาลาลเพราะประชาชนสวนใหญเปนชาวไทยมุสลิม และเปนท่ีรูจักของชาวมุสลิมท่ัวโลก
จนไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลใหเปน
แหลงผลิตผลิตภัณฑฮาลาล

ผลการวิจัยปแรก พบวา อาหารฮาลาลควรเปนผลิตผลทางการเกษตรประเภท
เน้ือสัตว ผัก ผลไม และผลิตภัณฑประมงประเภทนํ้าบูดู ปลากะตะ ขาวเกรียบ อาหาร
กระปอง  ศักยภาพในการผลิตอาหารฮาลาลยังมีปญหาระดับวิสาหกิจชุมชนท่ียังไมมี
ความพรอมในการปอนทรัพยากรสูโรงงาน ตองปรับปรุงมาตรฐานการผลิต ตองพัฒนา
ศักยภาพในการกระจายสินคา  การพัฒนาและแปรรูปอาหารไปสูตลาดสากล ขาด
หนวยงานภาครัฐหรือเอกชนในการประสานงานระหวางผู ซ้ือกับผูขายในตางประเทศ
ระดับวิสาหกิจชุมชน  สหกรณปะนาเระทําไดดีอาจจะมีโอกาสพัฒนาไปสูฮาลาลเพื่อ
การสงออก   สวนนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลจะเกิดไดหรือไมนั้น ยังไมมีคําตอบที่
ชัดเจนจากงานวิจยัในปแรก

เน่ืองจากงานวิจัยในปแรก พบวา ขาดหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในการ
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ประสานงานระหวางผู ซ้ือผูขายในตางประเทศ ในปท่ีสองจึงศึกษาการพัฒนาชองทาง
การจําหนายผลิตภัณฑฮาลาลเพื่อการลงทุนและการสงออกของกลุมวิสาหกิจชุมชน
และกลุม SMEs ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยศึกษาชองทางจําหนายในมณฑล
Ningxia ประเทศจีน เน่ืองจากเปนมณฑลท่ีมีชาวจีนมุสลิม (ชาวฮุย) เปนจํานวนมาก
และมีวัฒนธรรมเดียวกันกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต  และผลิตภัณฑฮาลาลเปน
ผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคไมจําเปนตองเปนมุสลิมเทาน้ัน คนท่ีไมใชมุสลิมก็สามารถบริโภคได
ประกอบกับ ศอ.บต. พาณิชยจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด เกษตรจังหวัด มหาวิทยาลัย
สสว. เปนตน ไดไปออกงานแสดงสินคาอาหารฮาลาลโลก 3 ครั้ง ระหวางป 2550-2552
ปรากฏวาแตละครั้ งผลิตภัณฑฮาลาลของไทยไดรับความนิยมจากประชาชนชาวจีน
รวมท้ังไดมีการเจรจาตอรองดานราคา แตการซ้ือขายจริงยังไมเกิดขึ้นเพราะผู ซ้ือและ
ผูขายยังไมรูจักกันดี และตางฝายตางไมทราบขอมูลตนทุนท่ีแทจริงท่ีจะกําหนดราคา
สินคาได ทําใหชองทางการจําหนายของวิสาหกิจชุมชน สหกรณการเกษตร และธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในพื้นท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใตยังไมไดพัฒนาเทาท่ีควร
จึงไดทําวิจัยเก่ียวกับชองทางการจําหนายท่ีมณฑลหนิงเซียะ พบวา ไทยไดมีการจัดตั้ง
ศูนยกระจายสินคา และอยูระหวางดําเนินการเปนโครงการนํารองในการกระจายสินคา
จากประเทศไทยสูสากล   ศูนยน้ีจะเปนแหลงขอมูลทางการตลาดและการลงทุนใน
อนาคต  ผูซ้ือและผูขายจะมีการพบปะกันเปนครั้งคราวตามท่ีผูจัดการศูนยไดคัดเลือก
ผลิตภัณฑท่ีเห็นวามีความเปนไปไดทางการตลาดในพื้นท่ีน้ันๆ สูง ซ่ึงแตละตลาดจะมี
ความตองการสินคาฮาลาลไมเหมือนกันขึ้นอยูกับรสนิยม รายได อายุ เพศ และจํานวน
ประชากรในพื้นท่ีน้ันๆ  แตท่ีสําคัญท่ีสุดคือเศรษฐกิจของเมืองท่ีไปจัดตั้งศูนยจะตอง
ดีปานกลางหรือดีท่ีสุดในรัฐหรือมณฑลน้ันๆ

นอกจากน้ียังพบวา ปจจุบันคนกลางในมณฑลหนิงเซียะจํานวน  25 ราย ไดมา
ทํา Matching กับผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ SMEs  เมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม
2552 ณ หองประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา   ชองทางการตลาดท่ีมณฑลหนิงเซียะมีปญหาเสนทางการ
ขนสงสินคา ทําใหตนทุนสินคาจากหาจังหวัดชายแดนภาคใตถึงมณฑลหนิงเซียะราคา
สูงเกินไปและสูงกวาคูแขงถึงสามเทาตัวจนทําใหขาดแรงจูงใจจากผูซ้ือ (Ningxia จะใช
เสนทางขนสงสินคาผานประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซียและประเทศอ่ืนๆ มากกวา)
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ดังนั้นชองทางการจําหนายในมณฑลหนิงเซียะอาจจะไมใชเปาหมายหลักของการ
ตลาดผลติภณัฑฮาลาลของสามจงัหวดัชายแดนภาคใต  แตในมณฑลอืน่ของประเทศจนี
ก็สามารถเปนชองทางการตลาดไดเชนกัน เชน คุนหมิง  กวางเจา  เปนตน

ผลงานวิจัยน้ี พบขอจํากัดในการแกไขปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใตดาน
เศรษฐกิจ ซ่ึงทําใหศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของไทยมีความเขมแข็ง
เฉพาะดานเทาน้ัน  ขอจํากัดก็คือหนวยงานของรัฐท่ีจะรับผิดชอบดานผลิตภัณฑฮาลาล
ยังไมชัดเจน ตั้งแตตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า   มีการทํางานซํ้าซอนระหวางหนวยงาน
ของรัฐในการพัฒนาผลิตภัณฑฮาลาล  รัฐและเอกชนยังไมมีแนวคิดในการวางแผนและ
วางระบบการพัฒนาผลิตภัณฑฮาลาลไทยอยางถูกวิธี    ศอ.บต. ไมมีบุคลากรและ
อํานาจหนาท่ีท่ีจะปฏิบัติงานไดในเชิงรุกในการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตตลอดจนไมมีกฎหมายรองรับ  งานสวนใหญจึงเปนการ
แกปญหาเศรษฐกิจระยะส้ันและจัดงานแสดงสินคาเปนหลักใหกับวิสาหกิจชุมชนและ
SMEs การประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐในพื้นท่ีในการแกไขปญหาของวิสาหกิจ
ชุมชนและ SMEs มากกวาการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ   บรรจุภัณฑหรือมาตรฐานสากล
เพื่อใหได อย.  เครื่องหมายฮาลาล  GMP HACCP  ฯลฯ  ยังเปนเรื่องท่ีตางคนตางทํา
ยังไมบูรณาการกันและบูรณาการกับคณะกรรมการทางดานศาสนาอิสลาม และจุดออน
ทีส่ําคัญคือไมทราบวาองคกรใดจะเปนผูแทนหลักในการประสานงานและตดิตอกบัคูคา

อยางไรก็ตาม ปจจุบันวิสาหกิจชุมชนและสหกรณการเกษตรในหาจังหวัด
ชายแดนภาคใตไดมีการเปล่ียนแปลงไปบางเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ ท่ีมีการจัดตั้งกลุม
คลัสเตอรผูผลิตผลิตภัณฑฮาลาลสามจังหวัดชายแดนภาคใตขึ้นมา  4  คลัสเตอรดวยกัน
คือ  คลัสเตอรสมแขก  คลัสเตอรเครื่องแตงกายมุสลิม  คลัสเตอรศิลปะประดิษฐ
คลัสเตอรบูดู ทําใหกลุมเกษตรกรผูผลิตในพื้นท่ีมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น จนบางราย
สามารถสงสินคาออกไปจําหนายตางจังหวัดและตางประเทศไดจํานวนมากขึ้น

นอกจากน้ี แมวาปจจุบันนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลจะมีอุปสรรคสําหรับนักลงทุน
ในพื้นท่ีก็ตาม แตกระแสความตองการของอาหารฮาลาลในตลาดโลกท่ีนับวันจะสูง
มากขึ้นตามอัตราการเพิ่มของประชากรมุสลิมท่ีมากกวาประชากรท่ีไมใชมุสลิมโลก
อีกท้ังปจจุบันชองทางการจําหนายผลิตภัณฑฮาลาลของวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอมในหาจังหวัดชายแดนภาคใตมีแนวโนมแคบลงเน่ืองจากปญหา
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ความไมสงบในพื้นท่ีมาเปนเวลา 4 ปเศษ  ดังน้ันยุทธศาสตรที่จะขับเคลื่อนผลิตภัณฑ
ฮาลาล  รัฐควรจะมีหนวยงานหรือคณะกรรมการที่จะขับเคลื่อนผลิตภัณฑฮาลาลโดย
ตรงจากบุคคลหลายฝายในการพัฒนาผลิตภัณฑฮาลาลตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา  และ
ปลายน้ํา   และหนวยงานดังกลาวจะตองมีคณะกรรมการขับเคล่ือนในดานตางๆ ท่ี
เก่ียวของกับผลิตภัณฑฮาลาล  9 ประการ ดังนี้

1. โลจิสติกส  การขนสงสินคาฮาลาลจากตนทางไปยังปลายทาง จะตองถูก
ตามบทบัญญัติทางศาสนาอิสลามและเก่ียวของกับตนทุนการผลิตดวย ตลอดจนการ
กระจายสินคาฮาลาล ซ่ึงควรจะใหกระทรวงคมนาคมเปนหลักในการดูแลเปนพิเศษ
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานโลจิสติกส  ท่ีจะทําอยางไรใหสินคาฮาลาลไปถึงมือผูบริโภคให
เร็วท่ีสุดและใชเวลานอยท่ีสุดเพื่อลดตนทุนของผูผลิต ตลอดจนลดคาใชจายเบ็ดเตล็ด
ระหวางการขนสงสินคาของผูประกอบการไทยจากตนทางไปสูปลายทาง ซ่ึงในประการ
หลังน้ีเปนเรื่องท่ียากในการแกไข  เพราะอยูนอกระบบ  ศูนยกระจายสินคาจึงเปนส่ิง
จําเปนในการลดภาระคาใชจายดังกลาวไดจํานวนหน่ึง

2. การเกษตรขั้นพื้นฐาน ในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต ยังมีนารางอีก
จํานวนมากในแตละพื้นท่ีท่ีจะตองหามาตรการตางๆ ในการพลิกฟนขึ้นมาใหได เพราะ
โลกกําลังขาดแคลนอาหาร และยังมีทรัพยากรอีกจํานวนมากท่ียังไมไดนํามาใชใหเปน
ประโยชน หนวยงานหลักท่ีควรจะรับผิดชอบทางดานน้ีนาจะเปนกระทรวงเกษตรและ
สหกรณการเกษตร หรือหนวยงานภาคเอกชนท่ีมีความชํานาญพิเศษเฉพาะดานเขามา
พัฒนาในพื้นท่ีดังกลาว เชน ปาลมนํ้ามัน การแปรรูปมะพราว การประมงนํ้าจืด เปนตน

3. ไบโอเทค/การแพทยสุขภาพ แนวโนมการตลาดฮาลาลในอนาคตผูบริโภค
มีความตองการอาหารสุขภาพและไมเบียดเบียนส่ิงแวดลอมสูง โดยการนําเทคโนโลยี
มาใชในการผลิต และเนนความปลอดภัยดานการอาหาร เพื่อใหไดมาตรฐานสากล
หนวยงานหลักท่ีจะตองเขามาดูแลในดานน้ี  ควรจะเปนมหาวิทยาลัย  กระทรวง
สาธารณสุข  และบริษัทเอกชน เปนตน

4. บริการ จังหวัดภาคใต เปนจังหวัดท่ีมีธุรกิจบริการมากมาย เชน โรงแรม
สปา การขนสง เปนตน  บริการเหลาน้ีเปนคลัสเตอรหน่ึงของผลิตภัณฑฮาลาล  ใน
อนาคตหนวยงานหลักในการพัฒนาดานน้ี  ไดแก  การทองเท่ียวแหงประเทศไทย
มหาวิทยาลัย กระทรวงพาณิชย  ฯลฯ
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5. อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑฮาลาล มีอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของมากมายในพื้นท่ี
สามจังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก การทองเท่ียว และการประมง   การทองเท่ียวใน
ภาคใต มีจังหวัดสงขลาท่ีมีนักทองเท่ียวจากประเทศมาเลเซียมาเท่ียวมากกวาพื้นท่ีอ่ืนๆ
ของภาคใต ควรจะมีการทองเท่ียวฮาลาล หรือโรงแรมฮาลาลขึ้นมาในจังหวัดสงขลา
เพื่อรองรับนักทองเท่ียวจากกลุมตะวันออกกลางท่ีมีรายไดสูง นอกจากน้ีการแปรรูป
อาหารทะเลท่ีประเทศเพื่อนบานมีความตองการสูง และนําเขาปละจํานวนมาก คือ
อาหารฮาลาล ท่ีจะตองไดรับการพัฒนาสูมาตรฐานสากล    หนวยงานหลักท่ีควรจะ
รับผิดชอบทางดานน้ี  ไดแก  การทองเท่ียวแหงประเทศไทย หรือ ททท.  กระทรวง
อุตสาหกรรม  กระทรวงพาณิชย

6. วิจัยและพัฒนา  การวิจัยเปนแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล
ประเทศไทยยังมีการวิจัยฮาลาลนอยมาก ทําใหการพัฒนาเปนไปไดชาเมื่อเทียบกับ
ประเทศเพื่อนบานอยางมาเลเซีย    แนนอนหนวยงานหลักในการพัฒนาดานน้ีคือ
มหาวิทยาลัย และหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ  ควรนําผลงานวิจัยไปศึกษาและนํามา
แกปญหาไดบางท้ังตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า    การวิจัยในปจจุบันควรจะให
ประชาชนในพื้นท่ีมีสวนรวมบาง หรือการทําวิจัยแบบ PAR ซ่ึงจะทําการบูรณาการ
ไดท้ังตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า

7. การเงินอิสลาม ในการทําธุรกิจฮาลาล จําเปนท่ีจะตองใชแหลงเงินทุนท่ี
ปราศจากดอกเบ้ียตามหลักศาสนาอิสลาม  ดังน้ันแหลงเงินทุนหลักควรจะมาจาก
สถาบันการเงินอิสลาม  ซ่ึงประเทศไทยยังมีประสบการณนอยในการใหบริการดาน
การเงินฮาลาล  หนวยงานหลักคือ ธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย

8. การตลาดและการสงเสริมการจําหนาย  การผลิตสินคาใดๆ ก็ตาม ตอง
รูเรื่องตลาดเปนประการแรก ตลาดฮาลาลเปนตลาดในโลกของมุสลิมท่ีมีอัตราการเพิ่ม
ของจํานวนประชากรโลกมากท่ีสุด ปจจัยส่ี เชน อาหาร เครื่องนุงหม และยารักษาโรค
จะเปนเสาหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑฮาลาล ผลิตภัณฑฮาลาลบริโภคไดท้ังมุสลิมและ
ไมใชมุสลิม

9. ทรัพยากรบุคคล   บุคลากรท่ีจะตองรองรับกับผลิตภัณฑฮาลาลและบริการ
น้ียังมีไมมาก  มหาวิทยาลัยตางๆ ควรชวยกันพัฒนา และสรางหลักสูตรท่ีใหนักศึกษา
มุสลิมไดมีโอกาสเขาศึกษาตอได
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จากแผนภาพขางตน กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาฮาลาลมีหลายดาน และ
แตละดานก็จะมีหนวยงานตางๆ ท้ังของรัฐและเอกชนเขามาเก่ียวของ ดังน้ันจึงจําเปน
ท่ีจะตองจัดตั้งหนวยงานท่ีจะดูแลฮาลาลอยางแทจริงตั้งแตตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า

งานวิจัยท่ีควรศึกษาเก่ียวกับผลิตภัณฑฮาลาลของสามจังหวัดชายแดนภาคใต
ในอนาคตคือ การแปรรูปและสรางมูลคาเพิ่มดวยระบบคลัสเตอรใหไดมาตรฐานตลาด
สากล  ฮาลาลโลจิสติกส  บริการฮาลาล  วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตตั้งแต
ตนนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า ใหไดคุณภาพมาตรฐานสากล และในปริมาณท่ีเพียงพอกับ
ความตองการของตลาด

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลงานวิจั ยไปใชคื อ การทบทวนยุทธศาสตร
ผลิตภัณฑฮาลาลของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน (ปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล
และสงขลา) และยุทธศาสตรจังหวัด (ซ่ึงเนนเรื่องการแกไขปญหาขั้นพื้นฐาน ชวยเหลือ
กลุมคนทุกพวกทุกกลุม โดยเฉพาะสังคมมุสลิมสวนใหญซ่ึงปรับตัวไมไดกับเศรษฐกิจ
กระแสหลัก (ษุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และคณะ, 2552: 225) ใหมีความมั่นคงทางอาหาร
สังคม เศรษฐกิจของครอบครัว

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการฮาลาลของหาจังหวัดชายแดนภาคใต
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แผนงานวิจัยยอยที่ 3
พัฒนาขอเสนอการพัฒนานโยบายรัฐดานความมัน่คงและการบริหารทีเ่หมาะสม

ผลการวิจัยจากแผนงานวิจัยยอยท่ี 3 ซ่ึงเสริมแผนงานวิจัยยอยท่ี 2 เปนการ
พัฒนาขอเสนอนโยบายดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และรูปแบบการบริหาร
สําหรับพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  ซ่ึงผลการวิจัยปแรกมีขอคนพบประการหนึ่ง
วาปญหาเศรษฐกิจเปนประเด็นสําคัญที่มีสวนในการสรางเสริมความมั่นคงในชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่    หากพื้นที่ดานเศรษฐกิจของประชาชนและชุมชนมีความเสถียร
ก็จะชวยลดปญหาไปไดมาก นอกจากน้ีเศรษฐกิจชุมชนในพื้นท่ีเปนเศรษฐกิจอิสลาม
ท่ีใชหลักพอเพียง   โครงการวิจัยปท่ีสอง จึงศึกษาประเมินสถานภาพทางเศรษฐกิจ
ของชุมชนมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  ลักษณะสําคัญและความเชื่อมโยง
ระหวางเศรษฐกิจกระแสหลัก  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจอิสลามใน
พื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตวามีแนวทางในการบูรณาการระบบเศรษฐกิจใหเหมาะสม
กับบริบทชุมชนอยางไร   ผลการวิจัยพบวา

การพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลักชวงเวลา 48  ปท่ีผานมา  เนนการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนภาคเอกชน สงเสริมเกษตรและประมงเพื่อ
การคาโดยเฉพาะการทําสวนยางพารา การใชเรืออวนรุนอวนลาก แตผลประโยชน
จากการพัฒนาสวนใหญตกอยู กับกลุ มทุนท่ี เขมแข็งและสามารถเขาถึงทรัพยากร
ชุมชนมุสลิมสวนใหญไมสามารถปรับตัวเขากับกระแสการพัฒนาได ทําใหคนสวนใหญ
มีรายไดต่ํา มีสัดสวนคนจนสูงกวาจังหวัดอ่ืนของภาคใต  ระบบเศรษฐกิจอิสลามถูก
นํามาใชตั้งแตป พ.ศ. 2524  ริเริ่มโดยภาคประชาชน พัฒนาจากกองทุนอิสลาม หรือ
กลุมออมทรัพยอิสลามเปนสหกรณอิสลาม   ภาครัฐไดสนับสนุนพัฒนาสหกรณให
เขมแข็งดวยการอบรมบุคลากร เสริมความรูดานระบบบัญชี  รวมท้ังการนําไปปรับใช
ในสถาบันการเงินโดยใหบริการการเงินระบบอิสลามในธนาคารพาณิชย  มีการจัดตั้ง
ธนาคารอิสลาม  ตอมาไดใหกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองสามารถนําระบบอิสลาม
ไปใชในการดําเนินงาน

สวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดถูกนําไปใชตั้งแตป พ.ศ. 2545  จนถึงปจจุบัน
ซ่ึงกําหนดเปนนโยบายรัฐบาลผานหนวยงานราชการ ซ่ึงประสบความสําเร็จไมมาก
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ระบบเศรษฐกิจอิสลามและเศรษฐกิจพอเพียงใหความสําคัญอยางมากตอการพัฒนา
ศีลธรรมและการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแตใหความสําคัญนอยกับการ
แขงขัน การแสวงหากําไรและการบริโภค ในขณะท่ีเศรษฐกิจกระแสหลักใหความสําคัญ
มากกับการแขงขัน การแสวงหากําไรและการบริโภค แตสนใจการพัฒนาศีลธรรมและ
การดูแลทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมในระดับนอยมาก

นอกจากน้ียังพบวาเศรษฐกิจชุมชนมุสลิมในเขตเมืองกับเศรษฐกิจชุมชนมุสลิม
ในเขตชนบทมีลักษณะที่แตกตางกัน  เชน  การประกอบอาชีพ  ความพรอมดาน
โครงสรางพื้นฐาน ปญหาท่ีดินทํากินของตนเอง ระดับการพึ่งตนเองของชุมชน  ลักษณะ
ที่คลายกันของเขตเมืองกับชนบท ไดแก ลักษณะการเปนครอบครัวขยาย การมีบาน
เปนของตนเอง การอาศัยอยูในชุมชนยาวนานกวา 30 ป การประกอบอาชีพขาดแคลน
เงินทุน  ขาดการรวมกลุมอาชีพ  ขาดความรู ทักษะในการประกอบอาชีพ  ขาดการ
สนับสนุนจากราชการ  รายไดต่ํา  การบริโภคนิยมมีแนวโนมสูงแมในหมูครัวเรือนท่ีมี
รายไดต่ํา เศรษฐกิจพอเพียงยังเขาไปมีบทบาทนอยในชุมชน สวนเศรษฐกิจแบบ
อิสลามมีบทบาทอยูแลวในวิถีชีวิต เชน การใหยืมเงินปราศจากดอกเบ้ีย การบริจาค
เงินซะกาต  เปนตน

งานวิจัยนี้มีขอเสนอแนะดานหลักการ ดานแนวทางการพัฒนา และดานการ
ศึกษาวิจัย กลาวคือ  ดานหลักการใหปรับขอดีของแตละระบบเศรษฐกิจไปใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด (เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจแบบอิสลามใหความสําคัญกับการ
กระจายรายได  การพึ่งตนเอง  การแขงขันแบบมีศีลธรรม  ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม สวนเศรษฐกิจกระแสหลักใหความสําคัญกับความทันสมัย การใช
เทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการ)  ดานแนวทางการพัฒนา
ประกอบดวย การสงเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในชุมชน
การพัฒนาบุคลากรใหเกิดความรู ความเขาใจหลักการของเศรษฐกิจอิสลามกอนลงไป
ปฏิบัติงานในชุมชน การบูรณาการการทํางานของหนวยงานท้ังภาครัฐ ธุรกิจ องคกร
พัฒนาเอกชนใหสงเสริมการประกอบอาชีพของชาวบานใหครบวงจร ดูแลการตลาด
ประหยัดและสะสมทุนในครัวเรือนใหมากขึ้น การนําเศรษฐกิจอิสลามไปใชใหเขมขน
มากขึ้น   ดานการศึกษาวิจัย ประกอบดวย การศึกษาและพัฒนาตัวแบบการพัฒนา
ท่ีเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในพื้นท่ียอย  และปฏิบัติในพื้นท่ี
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ทดลองกอน  การวิจัยเพื่อสรางเศรษฐกิจสรางสรรคใหเพิ่มมูลคาวัตถุดิบและทรัพยากร
ในทองถ่ินโดยใชภูมิปญญาประยุกต  ภูมิปญญาตอยอดท่ีสอดคลองกับสังคมและ
วัฒนธรรมชุมชน  การศึกษาตัวแบบความเชื่อมโยงเชิงสถาบันท้ังภาครัฐในสวนกลาง
ภูมิภาค  ภาคีการพัฒนาท้ังภาคธุรกิจ  วิชาการ  ส่ือสารมวลชน  องคกรพัฒนาเอกชน
สถาบันและองคกรมุสลิม และองคกรชุมชนทองถ่ิน เพื่อสงเสริมการกระจายรายได
สรางความเปนธรรมและสังคมใหนาอยู  การศึกษาการรวมกลุม เครือขายและภาคี
ซ่ึงเปนฐานในการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดขึ้นในชุมชน รวมท้ังการศึกษาเพื่อ
แกไขปรับปรุงเงื่อนไขขอจํากัดการใหบริการทางการเงิน พัฒนาระบบการพัฒนาจัดการ
ของธนาคารอิสลามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ขอจํากัดของการวิจัยคือ ยังไมพบแนวทางการบูรณาการเศรษฐกิจท้ังสามแบบ
ใหเหมาะสมกับสามจังหวัดชายแดนภาคใตอยางชัดเจน   นอกจากน้ีบทวิเคราะห
และบทสรุปของผูวิจัยยังขาดขอมูลเชิงประจักษจึงมีลักษณะเชิงความคิดเห็นเสียเปน
สวนใหญทําใหขอเสนอแนะขาดนํ้าหนัก

ผลงานวิจัยเกี่ ยวกับการพัฒนาตัวแบบการวิเคราะหนโยบายเพื่อแกปญหา
ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใตดวยฐานขอมูลสังคม เศรษฐกิจ ประชากร และ
ภูมิศาสตร พบวา ขอมูล ความรูและงานวิจัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใตของหลาย
ฝายชวงหลังป 2547 มีสวนชวยยกระดับความรูและความเขาใจปญหาความรุนแรงใน
พื้นท่ี  แตความรุนแรงท่ีดํารงอยูอยางตอเน่ืองแสดงถึงขอจํากัดของงานวิจัยและองค
ความรูดังกลาว งานวิจัยเชิงฐานขอมูลจึงมีความสัมพันธกับนโยบายการแกปญหาความ
ขัดแยงในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตซ่ึงปญหามีความซับซอนและมักบานปลาย
ขยายตัวเก่ียวของกับปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ  การเมือง

ตัวแบบการแกปญหาความไมสงบท่ีเปนสงครามแบบใหมตองอาศัยยุทธ-
ศาสตรการพัฒนาระดับมหภาคของรัฐบาล   การประสานของสถาบัน/องคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ เปาหมายเพื่อลดความรุนแรง ลดความขัดแยง ทําใหประชาชนมีความสุข
ดวยกระบวนการดานความมั่นคง  (การทหาร  การตํารวจ  ความมั่นคงของมนุษย)
การเมือง (การระดมการเมือง ธรรมาภิบาล ความเขมแข็งของสถาบัน บูรณาการใหม
ทางสังคม) เศรษฐกิจ (การชวยเหลือ เยียวยา-สวัสดิการ การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค
และทองถ่ิน การสรางโครงสรางพื้นฐาน)
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ผลการวิจัยครั้งน้ีไดรายงานการวิเคราะหตัวแบบทางทฤษฎีและทางเลือกในการ
จัดการความขัดแยงสําหรับการชี้แนวโนมพยากรณสถานการณ  4  ตัวแบบ คือ  แบบ
ขั้นบันไดลดลง ( )  แบบตัววี ( )  แบบตัวยู ( )  และแบบตัว
ดับเบิลยู ( )   ตัวแบบดังกลาวไดจากการวิเคราะหทฤษฎี สถานภาพ
องคความรูและแนวคิดเก่ียวกับปญหาความขัดแยงในจังหวัดชายแดนภาคใตโดยมีฐาน
ขอมูลความรุนแรง เศรษฐกิจ สังคมรองรับ รวมท้ังไดประชาสัมพันธเผยแพรความรูสู
สังคมผานทางส่ืออินเทอรเน็ตท่ี www.deepsouthwatch.org

สําหรับการวิจัยเพื่อสรางฐานขอมูลน้ัน  การวิจัยน้ีมีการดําเนินการเพื่อใหไดฐาน
ขอมูลสังคม เศรษฐกิจ และประชากรจังหวัดชายแดนภาคใต  ฐานขอมูลความรุนแรง
จังหวัดชายแดนภาคใตและนํามาวิเคราะหไดตามเปาหมาย แตในสวนของ GIS Model
ดําเนินการไดเพียง 2 อําเภอ  คือ  อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี  และอําเภอเบตง
จังหวัดยะลา จึงยังไมสามารถนําเอาตัวแบบน้ีมาวิเคราะหและสรางแบบจําลองความ
สัมพันธของความรุนแรงในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง ประชากร เพื่อวิเคราะหแนวโนมความรุนแรงและนําเสนอเปนนโยบายในการ
จัดการความขัดแยงในพื้นท่ีได

ผลการวิจัยเรื่องการวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงสถานการณเฉพาะหนาทั้ง
ทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต  พบวา

1. จากลักษณะทางสังคมวิทยาของประชากรในจังหวัดชายแดนภาคใต พบวา
กลุมตัวอยางสวนหน่ึง (รอยละ 63.9) ใชภาษามลายูในครอบครัว และกระบวนการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและการปรับตัวทําใหประชาชนสวนมาก (รอยละ 88) ใชภาษา
ไทยในการฟง พูด อาน เขียน ไดดี  อาจเปนเพราะเปดรับส่ือขาวสารทางโทรทัศนมาก
ท่ีสุด (รอยละ 96  ในขณะท่ีรับส่ือจากมัสยิดรอยละ 37  รานนํ้าชารอยละ 34) และ
เชื่อถือขาวทางโทรทัศนมากท่ีสุด (รองลงมาคือ ขาวจากมัสยิด)  ขนาดครอบครัวโดย
เฉล่ีย 5.5 คน  ประชาชนสวนใหญมีการศึกษาไมสูงนัก (ระดับประถมศึกษาและมัธยม
ศึกษารอยละ 70  ต่ํากวาระดับประถมศึกษา รอยละ 35) ท้ังสายสามัญและสายศาสนา
(รอยละ 70 ไมไดเรียนศาสนาหรือจบศาสนาเพียงชั้นตน)  ประชาชนสวนใหญ (รอยละ
47) มีอาชีพเกษตรกรรม ประมงและปศุสัตว   รองลงมาคือ แรงงานรับจาง บริการ
(รอยละ 15.96) และพนักงานเอกชน รับจาง และลูกจางระดับต่ํา (รอยละ 15)  รายได
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ครัวเรือน/เดือน 9,418 บาท  ปญหาใกลตัวประชาชนคือปญหาการวางงาน  รองลงมา
คือปญหายาเสพติด (สวนปญหาการกอความไมสงบ ปญหาความยากจน และปญหา
การขาดท่ีดินทํากินอยูในระดับรองลงมา)

2. รัฐไทยและการจัดการรัฐในพื้นท่ีตางวัฒนธรรม  ประชาชนสวนใหญระบุวา
หนวยงานของรัฐท่ีเขาไปปฏิบัติหนาท่ีมากท่ีสุดคือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รองลงมา
คือหนวยงานสาธารณสุข หนวยงานพัฒนาและฝายปกครอง ตามลําดับ  ประชาชนมี
ความคาดหวังสูงตอความชวยเหลือของรัฐ   ทัศนคติดานบวกที่ประชาชนมีตอรัฐ/
เจาหนาที่ รั ฐคือ เจาหนาท่ีมีความรู เพียงพอในการแนะนําโครงการและกิจกรรม
เจาหนาท่ีมีความเขาใจภาษา วัฒนธรรมทองถ่ินและชีวิต  เจาหนาท่ีมีกิริยามารยาท
สุภาพเรียบรอยในการใหบริการ   ทัศนคติดานลบคือ ความอคติตอประชาชนในพื้นท่ี
ความยุติธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการ ความรวดเร็วในการใหบริการ และ
การรับสินบนหรือทุจริตในหนาท่ี  สอดคลองกับผลการศึกษาสาเหตุของปญหาความ
ไมสงบในสายตาประชาชนท่ีระบุวาเกิดจากเจาหนาท่ีรัฐ[ความอยุติธรรมของเจาหนาท่ี
รัฐ (รอยละ 25.91) และการกระทําของเจาหนาท่ีรัฐ (รอยละ 13.2)] และการกระทํา
ของผูกอความไมสงบ (รอยละ 26.34)

3. การประเมินรัฐและนโยบายรัฐในสถานการณความไมสงบ โครงการของรัฐ
ท่ีประชาชนยอมรับมากท่ีสุด 10 อันดับแรกคือ โครงการเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากร
ธรมชาติและคมนาคมขนสง   โครงการจางงานเรงดวน (ไดรับคะแนนการประเมิน
ความพึงพอใจสูงในโครงการแกปญหาความยากจน)   โครงการบัณฑิตอาสา  ความ
ปลอดภัยจากการใชถนน ความพอใจตอการพัฒนาการคมนาคมขนสง การแกไขปญหา
ทรัพยากร การสามารถนําผลผลิตไปขายไดเร็วขึ้น ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง
มากขึ้น การใชถนนหรือสะพาน สาธารณสุขทําใหคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

สวนโครงการและกิจกรรมของรัฐท่ีไดรับการประเมินความพึงพอใจต่ํา 10
อันดับแรกคือ  การทําใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายขึ้น  การสนับสนุนการ
เขาถึงแหลงทุน  การสนับสนุนเทคโนโลยีและปจจัยพื้นฐาน  การแกปญหายาเสพติด
การแกไขปญหาสภาพเศรษฐกิจของรัฐบาล  การลงทะเบียนคนจนไดรับความชวยเหลือ
การทําใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น  การทําใหประชาชนสามารถจําหนายสินคาได
มากขึ้น  การฟนฟูท่ีดิน แหลงนํ้าและทรัพยากรชายฝง
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4. การวิจัยน้ีผูวิจัยไดเสนอประเด็นสําคัญและยุทธศาสตรจากการวิเคราะห
ความเปล่ียนแปลงของสถานการณเฉพาะหนาดังน้ี

4.1 ภาพรวมท่ัวไปรัฐประสบความสําเร็จทางยุทธวิธีเพราะการปรับตัวทาง
ยุทธวิธีหรือยุทธการทางการทหารและการจัดโครงสรางกําลังเพื่อการปราบปรามและ
รักษาความสงบเรียบรอยได   แตยังขาดการปรับปรุงรูปแบบและเน้ือหายุทธศาสตร
การเมืองนําการทหารอยางเปนระบบ  การปรับเปล่ียนหรือปฏิรูปทางการเมืองในเชิง
โครงสรางเพื่อแกไขปญหาในระยะยาวยังไมเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมชัดเจน

4.2 ในดานยุทธการรัฐยังไมสามารถอางไดวาความรุนแรง “ท่ีเปนจริง”
มีระดับลดลงเมื่อพิจารณาจากสถิติความสูญเสีย  การตายและบาดเจ็บจากเหตุการณ
ความไมสงบ ยังไมลดลงอยางมีนัยสําคัญ

4.3  การใชนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจหรืองานดานกิจการพลเรือนเพื่อ
เสริมยุทธวิธีทางการทหารยังไมประสบความสําเร็จตามเปาหมาย  พิจารณาจากขอมูล
ตัวชี้วัดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม  ตัวชี้วัดความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ี
ยังไมดีขึ้นกวาเดิม

4.4 ปญหาทางสังคมจิตวิทยาต อโครงการพัฒนาของรั ฐยั งมีปญหา
พิจารณาจากความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการพัฒนาของรัฐในรอบปท่ีผานมา
ประชาชนยังมองไมเห็นผลสําเร็จในแงการกระจายรายได  การแกปญหาความยากจน
โครงการของรัฐยังขาดการพัฒนาศักยภาพและพัฒนากระบวนการพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจและศักยภาพการลงทุนในพื้นท่ีซ่ึงเปนการพัฒนาท่ียั่งยืน

4.5 ตัวชี้ปญหาสังคมท่ีหนักมากคือ  ปญหายาเสพติด  ซ่ึงสะทอนใหเห็น
ความลมเหลวในการพัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจในพื้นท่ีดังกลาว เชน ปญหาการ
วางงานของเยาวชน  ปญหาความยากจน และปญหาอ่ืนๆ

4.6 ในป 2552  ทัศนคติและความเชื่อมั่นไววางใจฝายความมั่นคงยังไม
ดีขึ้น  สะทอนวาการทุมกําลังเพื่อการพัฒนาโดยอาศัยงานการเมืองนําการทหารยังไม
บรรลุเปาหมายในการเอาชนะจิตใจของประชาชน ในระยะยาวรัฐควรดําเนินงานอยาง
ตอเน่ืองตอไปเพื่อใหประชาชนสวนใหญในจังหวัดชายแดนภาคใตไววางใจ

4.7 ชองวางของอัตลักษณทางชาติพันธุ และศาสนายังเปนส่ิ งท่ี ควร
พิจารณา ประชาชนพึงพอใจเจาหนาท่ี ท่ีเขาใจภาษาวัฒนธรรมทองถ่ินและวิถีชีวิต
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และประชาชนเห็นวาท่ีวาเจาหนาท่ีรัฐหางเหิน แปลกแยกกับประชาชน เพราะไมใช
คนทองถ่ินจึงไมเขาใจสังคม วัฒนธรรม และภาษาของประชาชน

4.8 กระแสสากลอาจเปนตัวเรงความเขมขนของปญหาความรุนแรงใน
จังหวัดชายแดนภาคใต  ซ่ึ งอาจทําใหเกิดความเชื่ อมโยงกันระหวางการตอสู เพื่ อ
อัตลักษณทางชาติพันธุและความยุติธรรมใหเขากับตัวแปรทางศาสนา หลายเหตุการณ
ในจังหวัดชายแดนภาคใตสะทอนวาความรุนแรงเปนการปฏิบัติการทางวาทกรรมเรื่อง
ชาติพันธุ มาตุภูมิและศาสนา แตทําใหลดความเขมขนลงดวยวาทกรรมเรื่องเหตุความ
รุนแรงเปนเรื่องของการขัดผลประโยชนสวนตัว หรือการแกแคนสวนบุคคล   ปญหา
อิทธิพลทางการเมืองทองถ่ิน อาชญากรรม และปญหาการคายาเสพติด  ในระยะยาว
ยทุธศาสตรและแนวทางการเมอืงนําการทหารดวยวธิีการสันติจะชวยแกปญหาดงักลาว

ผลงานวจิัยเกี่ยวกบัรูปแบบการบริหารในสามจงัหวัดชายแดนภาคใต  นอกจาก
นําเสนอรูปแบบการบริหารในสามจังหวัดชายแดนภาคใตแลว มีขอเสนอวาการบริหาร
3 จังหวัดชายแดนภาคใตใหประสบความสําเร็จตองมีปจจัยท่ีทําใหประสบความสําเร็จ
ปจจัยหน่ึงคือขาราชการท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ี ซ่ึงตองนํานโยบายรัฐระดับนามธรรมไปสู
การปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม เปนผูทําใหประชาชนมีความเขาใจตอรัฐในแงใด   ในสถาน-
การณความไมสงบในพื้นท่ีจําเปนตองศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการคา
ตอบแทน  พฤติกรรมการปฏิบัติงาน  และความตองการคาตอบแทนและตัวแปรการ
บริหารจัดการคาตอบแทนของขาราชการในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จึงเกิด
โครงการตอเน่ืองปท่ีสองเรื่องการบริหารคาตอบแทน  พฤติกรรมการปฏิบัติงานและ
ความตองการคาตอบแทนของขาราชการในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงศึกษา
จากกลุมตัวอยาง 846 คน  ผลการวิจัยพบวา

1. สภาพแวดลอมและปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการคาตอบแทนและ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร  พบปจจัยที่มีอิทธิพลเชิงสาเหตุและผล คือ
ปจจัยภายนอกระดับนโยบายของรัฐบาลและหนวยเหนือ  สภาพแวดลอมในชุมชน
สภาพการบริหารคาตอบแทนในพื้นท่ี  สาระคาตอบแทนท่ีตรงกับความตองการและ
ระดับความพึงพอใจมีผลทางตรงตอกําลังขวัญบุคลากร และกําลังขวัญของบุคลากร
มีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร จึงมีขอเสนอแนะวานโยบาย
ของรัฐและหนวยเหนือควรชัดเจนและตอเน่ือง ควรคํานึงถึงสภาพแวดลอมภายในชุมชน
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ดวย เชน สถานการณความเส่ียงท่ีตางกันยอมมีผลตอความยากงายในการปฏิบัติงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เปนตน  จะทําใหกําหนดอัตราคาตอบแทนท่ีเปนธรรม
มากขึ้น

2. ระดับความตองการของบุคลากรตอคาตอบแทน  ภายใตหลักเกณฑคา
ตอบแทนในระดับพื้นที่เกี่ยวกับการใหความชวยเหลือเยียวยา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับปานกลาง กลาวคือ โดยภาพรวมอยูในระดับที่รับไดในระดับหนึ่ง  แตควร
พิจารณาคาตอบแทน 2 ประเด็นท่ียังคอนขางนอยคือ 1. กรณีเสียชีวิต/บาดเจ็บและ
จายเปนตัวเงิน โดยกําหนดอัตราการจายกรณีเสียชีวิตจาย 500,000 บาท  และเงิน
ชวยพิเศษ 3 เทาของเงินเดือนท่ีถึงแกความตาย ฯลฯ  2. กรณีทรัพยสินเสียหายกําหนด
อัตราการจาย : เครื่องมือประกอบอาชีพ ไมเกิน 10,000 บาท/คาวัสดุท่ีอยูอาศัยเสียหาย
ไมเกิน 30,000 บาท/คาวัสดุโรงเรือนเก็บพืชผลเสียหายไมเกิน 8,000 บาท การกําหนด
ดังกลาวกวางและเอื้อตอการตีความในระดับปฏิบัติที่นําไปสูความไมเสมอภาคในการ
จายคาตอบแทนระหวางบุคคล  กลุม หรือหนวยงานได

3. พฤติกรรมการปฏบิัติงานของบุคลากรใน  3 จงัหวัดชายแดนภาคใตในภาพ
รวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (ใหความสําคัญกับหนาท่ีและการบรรลุวัตถุประสงค
ของงาน  ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายและคําส่ังของผูบังคับบัญชาอยางเครงครัด
ปฏิบัติงานตามปจจัยอํานวยตามสถานการณและปฏิบัติงานตามแนวทาง ขั้นตอน และ
เปาหมายท่ีหนวยงานกําหนดในแตละชวงมิติเวลา เปนตน)  ในขณะท่ีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานใหนอยหรือนอยกวาท่ีควรจะเปน  พฤติกรรมการปฏิบัติงานภายใตความ
ตองการท่ีจะโอนยายออกจากพื้นท่ี มีคาเฉล่ียต่ําท่ีสุด ตามลําดับ

4. การบริหารจัดการคาตอบแทน พบวา ปจจัยดานสภาพการบริหารจัดการ
สวัสดิการของหนวยงานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง จําเปนตองปรับปรุงตามลําดับ
คือ ดานวัสดุอุปกรณ (ยังขาดแคลน/เกา เชน ยานพาหนะ)  ดานงบประมาณ (งบฯ
ลงพื้นท่ีมาก แตยังขาดความโปรงใส สมดุล เทาเทียมกันระหวางหนวยงาน)  ดาน
บุคลากร (เนนบุคลากรดานความมั่นคงมากกวาดานอ่ืน)   และดานโครงสรางและ
ขั้นตอนการบริหารสวัสดิการ (ยังลาชา ประสานงานยาก ระดับปฏิบัติยังไดรับการดูแล
ในระดับต่ํา)
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5. ระดับขวัญของบุคลากรอยูในระดับมาก  กําลังขวัญดานบุคคลมีคาเฉล่ีย
สูงสุด  สวนกําลังขวัญดานพื้นท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด

ความพึงพอใจของบุคลากรอยูในระดับปานกลาง ความพึงพอใจคาตอบแทน
ท่ีเปนตัวเงินมีสูงสุด รองลงมาคือดานโครงสรางองคกร ผูบังคับบัญชา  คาตอบแทน
ที่ไมใชตัวเงนิและดานวสัดุอุปกรณมีคาเฉลี่ยต่ําทีสุ่ด  การสรางขวัญโดยใหความสําคัญ
กับปจจัยดานพื้นที่ การสรางความพึงพอใจดานคาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน ตลอดถึง
ดานวัสด/ุอุปกรณ ใหแกบคุลากรจงึจําเปนตองดําเนนิการอยางเปนรูปธรรม

6. รูปแบบการบริหารจัดการคาตอบแทนพิจารณาได 2 ระดับ คือ การบริหาร
ในภาพรวมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  ศอ.บต. ตองกําหนดโครงสรางการบริหาร
ท่ีมีฝายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยทําหนาท่ีเปนศูนยกลางดูแลใหครอบคลุม
ถึงสวัสดิการและการบริหารคาตอบแทนในพื้นท่ีเชื่อมโยงกับ 3 จังหวัด และ 4 อําเภอ
ของจังหวัดสงขลา   ตามแผนภาพ

องคประกอบการบริหารคาตอบแทน
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สําหรับกระบวนการบริหารจัดการจากระดับนโยบายสูการปฏิบัติขับเคล่ือน โดย
มีคณะกรรมการกํากับการบริหารงานเชิงนโยบายท่ีมีอยูแลวในปจจุบัน  ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต = ก.บ.จ.ต.)

งานวิจัยนี้ไดตัวแบบการบริหารคาตอบแทน โดยงานการบริหารสวัสดิการและ
คาตอบแทนน้ีขึ้นตรงตอ ศอ.บต. โดยแบงงานเปน 2 ฝาย คือ ฝายที่รับผิดชอบบุคลากร
ภาครัฐในพื้นที่กับฝายที่รับผิดชอบเยียวยาใหกับประชาชนทั่วไป  ตัวแบบน้ีจะบริหาร
คาตอบแทนในระดับพื้นท่ีไดชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นท้ังดานการลดความ
ซํ้าซอน ความเปนเอกภาพของการบริหารจัดการ นําไปสูการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ
จุดเดียว (ศอ.บต.) ท่ีมีการประสานสูระดับจังหวัด  อําเภอ  และพื้นท่ีท่ีเปนหนวยงาน
ตนสังกัด สําหรับการจายเงินน้ันสามารถดําเนินการแบบออนไลน (ผานธนาคาร mPAY
โทรศัพทมือถือบางเครือขาย อินเทอรเน็ต ฯลฯ) ไดทันที

ขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารคาตอบแทนในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
คือ รัฐจําเปนตองกําหนดคาตอบแทนใหครอบคลุมทั้งประเภทที่เปนตัวเงิน (คาจาง
เงินเดือน)  และมิใชตัวเงิน (ผลตอบแทนในรูปสวัสดิการดานสังคม  ดานนันทนาการ
ดานความปลอดภัยในการทํางาน)   การบริหารจัดการสวัสดิการและคาตอบแทน ให
ครอบคลุม เสมอภาค มีความเปนธรรม ระหวางความรูความสามารถ ประสบการณ
อายุงาน  ผลงาน กับคาตอบแทน  ปรับปรุงการบริหารคาตอบแทนใหเสริมกําลังขวัญ
ความพึงพอใจและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร (ใชทรัพยากรเหมาะสมกับ
เวลา พฤติกรรมการปฏิบัติงานมุงประสิทธิผล นํานวัตกรรมมาใชในองคกร เกิดผลลัพธ
สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย)
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แผนงานวิจัยยอยที่  4
การวิจัยเพือ่พฒันาระบบการฝกอบรมที่สรางการเรียนรูขามวัฒนธรรมใหกับเจาหนาที่
รัฐในพื้นที่  3  จังหวัดชายแดนภาคใต

ในดานสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ  ผลงานวิจัยปแรกพบวา สมรรถนะของ
บุคลากรภาครัฐท่ีสําคัญและเหมาะสมสําหรับพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบ
ดวยสมรรถนะ 5 ดาน ไดแก จริยธรรม การบริการท่ีดี มนุษยสัมพันธ ความเขาใจใน
ขอแตกตางทางวัฒนธรรมและการเขาถึงประชาชน จากการประเมินตนเองของบุคลากร
ภาครัฐพบวาประเด็นสมรรถนะ การเขาถึงประชาชนของบุคลากรภาครัฐมีสมรรถนะ
ต่ํากวาสมรรถนะดานอ่ืนๆ  จึงควรมกีารศกึษาแนวทางการเสริมสรางการเขาถึงประชาชน
ประเด็นท่ีควรจัดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อการเขาถึงประชาชนโดยการฝก
อบรมเพื่อเปนแนวทางในการสรางหลักสูตรการฝกอบรมท่ีเหมาะสมและเปนแนวทาง
ในการขยายผลไปสูการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จึงเกิด
โครงการวิจัยตอเน่ืองปท่ี 2 เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อการเขาถึง
ประชาชนภายใตขอแตกตางทางวัฒนธรรมใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต

การวิจัยป ท่ีสอง   ไดมีการประเมินการเขาถึงประชาชนของเจาหนาท่ีรัฐ 4

วิเคราะหปจจัยแวดลอม  กําหนดกลยุทธ  แนวทางการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง  การ
เขาถึงประชาชน และพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม   ผลการวิจัยพบวา

1. ผลการประเมินการเขาถึงประชาชนของเจาหนาที่รัฐจากประชาชน ใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต  (931 ตัวอยาง)  พบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง  ไดแก
คุณลักษณะบุคลากรภาครัฐ (ประชาชนมีความคิดเห็นดานการยอมรับขอแตกตาง

4 การเขาถึงประชาชน หมายถึง การท่ีบุคลากรภาครัฐมีคุณลักษณะและวิธีดําเนินการปฏิบัติ
งานท่ีสรางมิตรภาพตอประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อใหเกิดผลทางจิตใจคือ
ความนิยมรักใครนับถือและไววางใจ ตลอดจนผลทางเศรษฐกิจ สังคม โดยมีองคประกอบการ
เขาถึงประชาชน 4 องคประกอบ คือ คุณลักษณะของบุคลากรภาครัฐเพื่อการเขาถึงประชาชน
วิธีดําเนินการปฏิบัติงานท่ีสรางมิตรภาพตอประชาชนในพื้นท่ี การเกิดผลทางจิตใจ การเกิดผล
ทางดวานเศรษฐกิจ สังคม
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ทางวัฒนธรรม สูงสุด  รองลงมาคือไมเหยียดหยามวัฒนธรรมอ่ืน)   วิธีปฏิบัติงาน
ของบุคลากรภาครัฐท่ีปฏิบัติงาน ณ ท่ีทําการ (การแนะนําใหมาติดตอกับเจาหนาท่ี
แผนกตางๆ) วิธีปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐในพื้นท่ี (รวมพิธีตามประเพณีทองถ่ิน
มากท่ีสุด)  ผลท่ีเกิดทางจิตใจ (สวนท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ มีมิตรภาพอันดีตอกัน/
ของหลวงไมใชของเรา/บุคลากรภาครัฐเปนท่ีพี่งได)

วิธีการทํางานของบุคลากรภาครัฐเพื่อการเขาถึงประชาชนมีความสําคัญทุก
วิธีการ  แตวิธีการท่ีประชาชนใหความสําคัญมากท่ีสุดคือ บุคลากรภาครัฐมีการอบรม
สงเสริมใหเกิดผูนําทองถ่ินโดยไดรับการสนับสนุนจากผูนําศาสนา  รองลงมาบุคลากร
ภาครัฐเปนผูคอยกระตุนใหประชาชนในพื้นท่ีมีความคิดริเริ่มท่ีจะชวยกันสรางความ
เจริญใหกับพื้นท่ี  บุคลากรภาครัฐมีการชวยใหประชาชนในพื้นท่ีไดรวมกลุมกันในรูปของ
ชุมนุมหรือสมาคมขึ้น อันจะทําใหสามารถดําเนินการในขอบเขตท่ีกวางขวางออกไป
ตามลําดับ

สําหรับผลทางเศรษฐกิจมีปญหาสําคัญตามลําดับคือ การไมมีโครงการ
แทรกแซง ตลาดผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน การเขาถึงแหลงเงินทุน ชุมชนไมมี
แหลงงาน มีบุคคลวัยทํางานในครัวเรือนกําลังวางงาน

การเกิดผลทางสังคมท่ีอยูในระดับต่ํา ไดแก การมีสวนรวมในการจัดการ
ศึกษาในชุมชน การจัดสถานท่ีไวเพื่อออกกําลังกาย การมีการเรียนการสอน/อบรมเพื่อ
ประกอบวิชาชีพ  ชุมชนมีสตรีเขาไปมีบทบาทในองคกรระดับชุมชน
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2. ผลการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมของหนวยงานภาครัฐที่มีตอการ
เขาถงึประชาชน

                   จุดแข็ง                 จุดออน

บุคลากรเปนคนในพื้นท่ี บุคลากรไมมีความซ่ือสัตยตอหนาท่ี
มีนโยบายการใหบริการของหนวยงานชัดเจน บุคลากรใหมท่ีเขามามีความหวาดกลัว
มีบุคลากรเปนคนรุนใหม บุคลากรขาดความรู/ทักษะท่ีจําเปน

ในการปฏิบัติงานในพื้นท่ี
การขอยายออกจากพื้นท่ี
ความหวาดระแวงกับประชาชน
ขาดคความเสียสละ
ขาดความยืดหยุนในการทํางาน
งบประมาณมีไมเพียงพอ
วัสดุอุปกรณไมเพียงพอและไมทันสมัย
ขาดทักษะการใชภาษาถ่ิน

                   โอกาส                 อุปสรรค

รัฐใหความสําคัญในลําดับตนๆ ขาดความรวมมือจากประชาชนในพื้นท่ี
แนวโนมประชาชนใหความรวมมือกับ ประชาชนหวาดระแวงเจาหนาท่ี
ภาครัฐมากขึ้น ประชาชนบางพื้นท่ีพูดภาษาไทยไมได
รัฐสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ขาดความตอเน่ืองในการแกปญหาของ
รัฐสรางแรงจูงใจในคาตอบแทน รัฐบาล

การคมนาคมไมสะดวกปลอดภัย
การจํากัดอัตรากําลังภาครัฐ

3. แนวทางเพื่อเสริมสรางการเขาถึงประชาชน การวิจัยน้ีไดนําเสนอแนวทาง
การเขาถึงประชาชน  20 แนวทาง  ประกอบดวย
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3.1 บุคลากรภาครัฐเปนผูคอยกระตุนใหประชาชนในพื้นท่ีมีความคิดริเริ่ม
ท่ีจะชวยกันสรางความเจริญใหกับพื้นท่ี

3.2 บุคลากรภาครัฐมีความพยายามท่ีจะรูวาจิตใจของประชาชนในพื้นท่ี
ตองการอะไร

3.3 บุคลากรภาครัฐมีศิลปะท่ีจะเกล้ียกลอมใหประชาชนในพื้นท่ีทํางาน
รวมกันเพื่อประโยชนสวนรวม

3.4 บุคลากรภาครัฐมีการอบรมสงเสริมใหเกิดผูนําทองถ่ินโดยไดรับการ
สนับสนุนจากผูนําศาสนา

3.5 บุคลากรภาครัฐมีการชวยใหประชาชนในพื้นท่ีไดรวมกลุมกันในรูป
ของชุมนุมหรือสมาคมขึ้น อันจะทําใหสามารถดําเนินการในขอบเขตท่ีกวางขวางออกไป

3.6 บุคลากรภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธให ท่ัวถึงและสม่ําเสมอให
ประชาชนในพื้นท่ีไดทราบและเขาใจวารัฐเองกําลังทําอะไรบาง อันนํามาซ่ึงความเขาใจ
และการยอมรับของประชาชนในพื้นท่ี

3.7 บุคลากรภาครัฐควรไดมีการพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธท่ีดี
ในการทํางานรวมกับประชาชนในพื้นท่ีและในสถานท่ีท่ีประชาชนมาติดตอขอรับบริการ

3.8  คุณภาพการใหบริการจากภาครัฐควรไดรับการพัฒนาใหมากยิ่งขึ้น
ไมวาจะเปนกระบวนการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนบุคลากรท่ีใหบริการ

3.9 บุคลากรภาครัฐควรมีจิตวิทยาในการทํางานในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต

3.10 บุคลากรภาครัฐควรมีภาวะผู นําสูงแมในภาวะสถานการณปกติและ
สถานการณท่ีเกิดความไมสงบ

3.11 การสรางความเชื่อถือไววางใจของบุคลากรภาครัฐกับประชาชนเปน
ส่ิงท่ีตองเรงดําเนินการในพื้นท่ีโดยเร็ว

3.12 บุคลากรภาครัฐควรสรางความศรัทธาใหเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นท่ี
3.13 บุคลากรภาครัฐตองมีความเขาใจในเรื่องการจัดการความขัดแยง
3.14 การบริหารการมีสวนรวมและการสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพในการ

ปองกันและแกไขปญหา
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3.15 การบริหารงานท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนมีธรรมาภิบาลใน
พื้นท่ี

3.16 บุคลากรภาครัฐมีทักษะในการติดตอส่ือสารกับประชาชนในพื้นท่ี
3.17 บุคลากรภาครัฐมีความเขาใจในประวัติศาสตรพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต  ตลอดจนวิถีชีวิตของประชาชน
3.18 ความรูความเขาใจดานเศรษฐกิจการคาชายแดน การพัฒนาเศรษฐกิจ

ตามวิถีชีวิตมุสลิมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
3.19 การพัฒนาสังคมในบริบทพื้นท่ี
3.20 มีความรูความเขาใจและรูจักประยุกตใชเทคนิคการบริหารงานสมัย

ใหมใหเหมาะสมกับการดําเนินงานในพื้นท่ี  เชน  การประเมินผลโครงการ  การทํางาน
เปนทีมงาน  เปนตน

4. ผลการสรางหลักสูตรฝกอบรมเพือ่เสรมิสรางการเขาถงึประชาชน
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร คือ เขาใจ และเขาถึงการพัฒนาพื้นท่ีพหุวัฒน-

ธรรมท่ียั่งยืน
4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ พัฒนา

ทักษะและทัศนคติในการทํางานในพื้นท่ีพหุวัฒนธรรม
4.3 หลักการของหลักสูตร มุงเนนการเสริมสรางความรู ความเขาใจ ความ

สามารถ ทักษะ ทัศนคติ ใหบุคลากรภาครัฐท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต
รับการพัฒนาเพื่ อการทํางานในพื้นท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
นําไปสูการเขาถึงประชาชนในทางปฏิบัติไดอยางเหมาะสม

4.4 เปาหมายของหลักสูตร  มุ งใหเกิดประโยชนแกบุคลากรภาครัฐท่ี
ปฏิบัติงานในพื้นท่ีจังหวัดชายดนภาคใต  โดยเฉพาะบุคลากรภาครัฐท่ีปฏิบัติงานใกลชิด
และใหบริการประชาชน

4.5 จุดมุงหมายของหลักสูตร  เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ ความ
สามารถ ทักษะ ทัศนคติใหบุคลากรภาครัฐท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต
ไดรับการพัฒนาเพื่อการทํางานในพื้นท่ีไดอยางบรรลุผล

4.6 เน้ือหาหลักสูตร ประกอบดวย 10 หัวขอวิชา และวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรมท่ีสอดคลองกับองคประกอบในการเขาถึงประชาชน  ปรากฏดังน้ี
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องคประกอบการ    หวัขอวิชาในหลักสตูร              วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
เขาถงึประชาชน
1. คุณลักษณะ

ของบุคลากร
ภาครฐัเพื่อ
การเขาถึง
ประชาชน

1. การพฒันาบุคลกิภาพ
มนุษยสัมพันธ และ
การติดตอสื่อสาร

2. ภาวะผูนํากับการ
ตัดสินใจ

เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจและมีทักษะการ
ติดตอสื่อสาร แสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธที่ดี
และพฒันาบุคลกิภาพของตนไดอยางเหมาะสมกับ
การปฏบิัติงานในพืน้ที่
เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจหลกัของ
ภาวะผูนําที่ด ี รูปแบบ  ประเภท  กระบวนการตัดสนิใจ
ตลอดจนเสริมสรางทักษะการมีภาวะผูนํา และทักษะ
การตัดสินใจภายใตสถานการณตางๆ

2. วิธีดําเนินการ
ปฏบิัติงานที่
สรางมิตรภาพ
ตอประชาชน
ในพื้นที่

3. การบรหิารแบบมี
สวนรวมและการ
ประชาสัมพนัธ

4. ประวัติศาสตรพื้นที่
3  จังหวัดชายแดน
ภาคใต

5. คุณภาพการใหบรกิาร

เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในหลัก
ของการบริหารแบบมีสวนรวมและการประชาสัมพนัธ
เพือ่การเขาถงึประชาชน
1. เพื่อใหผูเขารบัการอบรมมีความรูความเขาใจ

ประวัติศาสตรพื้นที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต
2.  เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจใน

วิธีการจัดการความขัดแยงแตละวิธแีละเสริมสราง
ทักษะผูเขาอบรมดานการจัดการความขดัแยง
ภายใตสถานการณตางๆ

เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจและเกิด
ทักษะในการสรางคุณภาพในการใหบรกิารที่ดีทัง้ใน
สํานักงานและการปฏิบัติงานในทองที่

3. การเกิดผล
ทางดานจิตใจ

6. คุณธรรมและจริยธรรม
กับความเชื่อถือ
ไววางใจ

1. เพื่อเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน
ในพื้นทีพ่หุวัฒนธรรมใหกับผูเขารับการฝกอบรม

2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู  ความเขาใจใน
การเสริมสรางความเชื่อถือไววางใจจากประชาชน
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องคประกอบการ    หวัขอวิชาในหลักสตูร              วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
เขาถงึประชาชน

4. การเกิดผลทาง
ดานเศรษฐกิจ
สังคม

7. เศรษฐกจิการคา
ชายแดนและการ
พัฒนาเศรษฐกิจตาม
วิถีชีวิตมุสลิม

8. แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง

9. การพัฒนาสังคมใน
พื้นที่พหวุัฒนธรรม

10. การบริหารและ
  ประเมินผล
  โครงการ

เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเรื่อง
เศรษฐกจิการคาชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามวิถีชีวิตมุสลิม  สามารถนําไปเปนแนวทางในการ
สงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชพีของประชาชน
ในพื้นที่
เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปเปนแนวทางในการ
สงเสริมสนับสนุนการดําเนินชีวิตประจําวันของ
ประชาชนในพื้นที่
เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู  ความเขาใจการ
พัฒนาสังคมในพื้นที่พหวุัฒนธรรมที่สอดคลองกับ
วิถีชีวิต
เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ และ
ความสามารถในการวิเคราะห  บริหาร ประเมิน
โครงการได
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ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งน้ีคือ หลักสูตรฝกอบรมท่ีไดควรทดลองใชหลาย
ครั้งเพื่อปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  และหนวยงานภาครัฐท่ีมีภารกิจหลักใหบริการ
ประชาชนควรนําหลักสูตรไปใชในองคกรเพื่อเพิ่มสมรรถนะการเขาถึงประชาชน โดยจัด
ผูท่ีมีความเชี่ยวชาญในดานน้ีเปนวิทยากร

วัน  เดือน ป เวลา เวลา เวลา เวลา
9.00-12.00 น. 12.00 -13.00 น. 13.00-16.00 น. 19.00-21.00 น.

เน้ือหาวชิา เน้ือหาวชิา เน้ือหาวชิา เน้ือหาวชิา

1 พิธเิปด การพฒันา กิจกรรม
ประวัติศาสตรพื้นที่ บคุลิกภาพ กลุมสัมพันธ
3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต

2 มนุษยสัมพันธและ ภาวะผูนํา กิจกรรม
การติดตอสื่อสาร กับการตัดสินใจ นันทนาการ

3 การบรหิาร การประชาสัมพนัธ การจัดการ
แบบมีสวนรวม เพือ่การเขาถึง ความขัดแยง

ประชาชน
4 คุณภาพการใหบรกิาร พัก-กลางวัน คุณธรรมและ กิจกรรม

จริยธรรม นันทนาการ
5 ความเชื่อถือไววางใจ เศรษฐกจิการคา กิจกรรม

ชายแดนและการ นันทนาการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ตามวิถีชีวิตมุสลิม

6 แนวคิด การพัฒนาสังคมใน กิจกรรม
เศรษฐกจิพอเพียง พื้นที่พหวุัฒนธรรม นันทนาการ

7 การบรหิารและ พิธปีด -
ประเมินผลโครงการ

4.7 จากหัวขอวิชาในหลักสูตรในขอ 4.6 จัดเปนคาบในการฝกอบรม 7 วัน
ไดดังน้ี
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ขอจํากัดของการวิจัยคือ หลักสูตรท่ีสรางขึ้นยังไมมีการทดลองใชและประเมินผล
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  หากหลักสูตรไดรับการพัฒนาอยาง

สมบูรณแลว สามารถนําไปจัดทําและทบทวนขอเสนอการเปล่ียนแปลง (blue print for
change)   ในดานการพัฒนาสมรรถนะ (competency) ของบุคลากรและองคกร
ภาครัฐท้ังสมรรถนะหลัก  และสมรรถนะเฉพาะหนาท่ี

แผนงานวิจัยยอยที่  5
การวิจัยเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพทวิภาษา การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม  สถาบันศึกษาปอเนาะใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต

ทวิภาษาในที่นี้คือ ภาษาไทยเปนภาษาที่หนึ่ง และภาษามลายูถิ่นเปนภาษาที่
สอง เปนการสอนภาษามลายูถิ่นใหแกนักเรียนที่ไมใชไทยมุสลิม  ผลการวิจัยในปแรก
ไดรูปแบบหรือแนวทางในการพัฒนาศักยภาพทางทวิภาษา (ไทย-มลายูถ่ิน) ใหแก
ผูเรียนในระดับประถมศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต (40 ชั่วโมง และไดปรับให
เหมาะสมกับคาบเรียนเปน 32 ชั่วโมงเมื่อทดลองสอนในโรงเรียน) พรอมแผนการจัด
การเรียนรู  ส่ือการสอน  รวมท้ังแบบฝกหัด  แบบทดสอบวัดสัมฤทธิผลทางการเรียน
ภาษามลายูถ่ิน  แบบวัดเจตคติท่ีมีตอการเรียนภาษามลายูถ่ิน  แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนและความสามารถดานการส่ือสารของผู เรียน  แบบสํารวจการใชบทเรียน
แผนการจัดการเรียนรู ซ่ึงสามารถนําไปสอนได  บทเรียนดังกลาวมีเน้ือหาทวิภาษาคือ
ภาษาไทยและภาษามลายูถ่ิน  ในการถายทอดภาษามลายูถ่ินน้ันใชภาษาไทยเปนฐาน
ท้ังเสียงพยัญชนะและสระ ผูเรียนสามารถใชภาษาไทยเปนส่ือในการเรียนภาษามลายูถ่ิน
ได  ขณะเดียวกันผูท่ีใชภาษามลายูถ่ินไดสามารถเรียนภาษาไทยไดเร็วจากการใชภาษา
หรือคําศัพทท่ีตนเองคุนเคย

ผลงานวิจัยในปแรก ยังไมมีโอกาสไดทดลองสอนจึงเกิดโครงการวิจัยตอเน่ืองป
ท่ีสอง ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนสวนใหญมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน และมีความคิดเห็น
วาการเรียนมีประโยชน   สวนบทเรียนน้ัน ผูเรียนสวนใหญมากกวารอยละ 90 มีความ
เห็นวา บทเรียนที่ใชมีความนาอาน สามารถชวยฝกการเรียนรูภาษามลายูถิ่นได และ
นาสนใจ ซึ่งสอดคลองกับผลการประเมินจากผูสอนวาบทเรียนน้ีสามารถทําใหผูเรียน
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สามารถส่ือสารภาษามลายูถ่ินในระดับเบ้ืองตนไดรอยละ 71.7-83.3 และมีพฤติกรรม
การเรียนอยูในระดับไมต่ํากวารอยละ 80 ทุกสัปดาห

ในการหาประสิทธิภาพบทเรียนนั้น  พบวา  คะแนนเฉล่ียรอยละจากการทํา
แบบฝกหัดระหวางการเรียนเทากับรอยละ 83.20 และคะแนนเฉล่ียรอยละจากผลการ
ทดสอบหลังการเรียนเทากับ 90.93 จึงมีคาประสิทธิภาพบทเรียนเทากับ 83.20/90.93
ซ่ึงแสดงวาประสิทธิภาพอยูในระดับสูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ รอยละ 80/80  โดย
แบบฝกหัดระหวางการเรียนท่ีผูเรียนทําคะแนนไดดีท่ีสุดเปนแบบฝกหัดประเภททดสอบ
ความรูดานคําศัพท ซ่ึงอาจเปนใหเขียนคําแปลภาษามลายูถ่ินเปนภาษาไทย หรือจับคู
คําท่ีมีความหมายตรงกัน และเมื่อเทียบกับความรูหรือทักษะดานอ่ืนแลว ทักษะการ
เขียน  เชน  การเติมคําภาษามลายูถ่ินลงในชองวาง  เปนทักษะท่ีผูเรียนทําคะแนนได
นอยกวาทักษะอ่ืน

ในดานประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู น้ัน  พบวา  ผูสอนมองเห็น
ประโยชนและประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู โดยมีความเห็นวาแผนการจัด
การเรียนรูสามารถใหแนวทางการสอนแกผูสอนไดและชวยใหเกิดความมั่นใจในการ
สอนมากท่ีสุด มีการลําดับแผนการจัดการเรียนรูท่ีชัดเจนและเหมาะสม และชวยเตรียม
การสอนไดงายขึ้น

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบส่ือท้ัง 6 ประเภทแลว พบวา ผูสอนมีความพึงพอใจ
ตอสื่อการสอนทุกสื่อ  คือ  ส่ือไวนิล  บัตรภาพ  บัตรคํา  ซีดีบีแล  อากอ  ซีดีประกอบ
บทเรียน ซีดีคําศัพทมลายูถ่ิน ตามลําดับ  โดยทุกส่ือมีคะแนนเฉล่ียสูงกวารอยละ 80
(ผูสอนประสงคจะไดส่ือในรูปแบบของวีซีดีเพิ่มขึ้น)

จากการศึกษาแนวทางจากการจัดการเรียนการสอนภาษามลายู ถ่ิ นระดับ
เบ้ืองตน พบวา ผูสอนมีอุปสรรคดานชั่วโมงสอนหรือเวลาของผูเรียน เน่ืองจากการสอน
เปนชั่วโมงเสริม ไมไดบรรจุลงในเวลาเรียน ผูเรียนจึงมักมีกิจกรรมอ่ืนๆ มาตรงกับเวลา
เรียน จึงทําใหผูเรียนไมสามารถเขาเรียนไดในบางชั่วโมง ทําใหขาดความตอเน่ือง และ
เวลาท่ีสอนเปนชวงเย็น ทําใหผูเรียนเกิดความเหน่ือยลา

จากผลการวิจัยดังกลาวพบประเด็นท่ีนาสนใจคือ ในการเรียนการสอนภาษา
เพื่อการส่ือสารซ่ึงมีจุดประสงคเพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาในการติดตอส่ือสาร โดย
เนนทักษะท้ังส่ี คือ การฟง พูด อาน และเขียน น้ัน พบวา ทักษะการเขียนเปนทักษะ
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ที่ซับซอนและยากตอการพัฒนาที่สุด สอดคลองกับผลงานวิจัยหลายชิ้นท่ีเก่ียวกับ
การสอนภาษา

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัยคือ บทเรียนการสอนภาษาใหม ท่ีสรางขึ้นควร
ออกแบบท่ีเนนทักษะดานการฟง การพูด การอาน และคําศัพทในระยะแรกเริ่ม  และ
เริ่มใหผูเรียนพัฒนาทักษะการเขียนในระดับประโยค หลังจากผูเรียนสามารถเรียนรู
ทักษะอื่นเพือ่เปนพื้นฐานที่ดีในการเขียนได

สําหรับแนวทางในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษามลายูถิ่น น้ัน ควร
จัดอยูในหลักสูตรกลุมสาระเพิ่มเติมหรือลงเปนชุมนุม มีเวลาเรียนคาบเรียนที่แนนอน
ซ่ึงจะไมกระทบตอการเรียนในรายวิชาอ่ืนๆ นักเรียนจะไดเรียนอยางเต็มท่ี มีคะแนน
และเวลาเรียนใหนักเรียนแนนอน แผนการจัดการเรียนรูจึงอาจเนนกิจกรรมท่ีพัฒนา
ทักษะฟง พูด อาน คําศัพท ไมจําเปนตองครบทุกทักษะในทุกรายชั่วโมงหรือทุกหัวขอ
เพราะนอกจากจะทําใหมีกิจกรรมมากเกินไปแลว อาจจะเร็วเกินไปสําหรับผูเรียนท่ีจะ
เริ่มการเขียนในชวงเริ่มตนการเรียนรูภาษาใหม นอกจากน้ันควรใหผูเรียนไดมีโอกาส
สัมผัสพูดคุย  สรางปฏิสัมพันธกับคนในชุมชน  เพื่อเปนการสรางวิธีการเรียนรูอยาง
หลากหลาย และสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  สวนรูปแบบของบทเรียนนั้นควรมีภาพ
ประกอบที่มีสีสันเพื่อสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดมากยิ่งขึ้น มีขนาดรูปเลม
เล็กลง  มีความแตกตงจากสมุดท่ีใชเขียนท่ัวๆ ไป  สวนสื่อตางๆ น้ันควรคํานึงถึงขนาด
ตัวอักษรที่เห็นไดชัดเจน มีกราฟฟค รูปภาพ และสีสันที่ดึงดูดความสนใจและตองการ
เนนใหผูเรยีนสามารถใชเรยีนรูดวยตนเองได

สําหรับผลการวิจัยเกี่ ยวกับการจัดการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ น้ั น
ผลการวิจัยในปแรก พบวา สังคมมุสลิมสวนใหญตองการใหสถาบันศึกษาปอเนาะคง
อัตลักษณเดิมของปอเนาะด้ังเดิมท่ีจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ไมตองการใหมีการเรียน
การสอนวิชาสามัญแตสามารถจัดการเรียนการสอนทักษะชีวิตได กรอบหลักสูตรปอเนาะ
ประกอบดวย 8 สาระ คือ ภาษามลายู  ศาสนบัญญัติ (ฟกฮ)  เอกภาพ (เตาฮีด)
อรรถาธิบายอัลกุรอาน (ตัฟสิร)  วจนศาสดา (หะดีษ)  ศาสนประวัติ (ตาริค) จริยธรรม
(อัคลาก)  ภาษาอาหรับ   สําหรับการนําสถาบันศึกษาปอเนาะทุกโรงมาจัดการศึกษา
ในระบบน้ัน ควรพิจารณานํารองเฉพาะสถาบันท่ีสมัครใจจะเขาระบบเทาน้ัน
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กรอบหลักสูตรตาดีกา ผลงานวิจัยปแรก  พบวา  หลักสูตรตาดีกาควรมี  2
ลักษณะ คือ หลักสูตรท่ีสามารถตอยอดกับหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546
กับหลักสูตรท่ีคงอัตลักษณะเดิมของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  สาระหรือรายวิชา
ท่ีควรจัดการเรียนการสอนในตาดีกา ประกอบดวย 8 สาระเชนเดียวกับกรอบหลักสูตร
ของสถาบันศึกษาปอเนาะ (ภาษามลายู  ศาสนบัญญัติ (ฟกฮ)  เอกภาพ (เตาฮีด)
อรรถาธิบายอัลกุรอาน(ตัฟสิร)  วจนศาสดา (หะดีษ)  ศาสนประวัติ (ตาริค) จริยธรรม
(อัคลาก)  ภาษาอาหรับ)

ผลงานวิจัยปท่ีสอง  ไดขอเสนอลักษณะอัตลักษณของหลักสูตรตาดีกาด้ังเดิม
ดังน้ี

1. เปนการศึกษาท่ีมุ งใหผู เรียนมีคุณธรรม  มีความรู   และความเขาใจใน
หลักการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (ฟรฎอีน)

2. เปนการศึกษาเพื่อปฏิบัติศาสนกิจและยึดมั่นในหลักศรัทธาในการดํารงชีวิต
ประจําวัน

3. เปนการศึกษาท่ีมุงใหผูเรียนมีทักษะพื้นฐานในการใชภาษามลายู
4. รักษาไวซ่ึงการใชภาษามลายู  อักขระยาวี
5. เปนหลักสูตรท่ีมีโครงสรางยืดหยุนท้ังดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู
สวนหลักการของหลักสูตร มี 7 ขอ คือ มุงใหผูเรียนมีคุณธรรม มีความรู และ

ความเขาใจในหลักการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (ฟรฎอีน) เปนการศึกษาเพื่อปฏิบัติ
ศาสนกิจและยึดมั่นในหลักศรัทธาในการดํารงชีวิตประจําวัน  มุงใหผู เรียนมีทักษะ
พื้นฐานในการใชมลายู อาหรับและมีทักษะพื้นฐานในการอานอัลกุรอาน เปนการศึกษา
ท่ีสนองตอความตองการและรักษาอัตลักษณของทองถ่ิน  มุงใหผูเรียนเปนมุสลิมท่ีดี
และเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  เปนหลักสูตรท่ีมีโครงสราง
ยืดหยุนท้ังดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู   เปนการศึกษาพื้นฐานท่ีสามารถ
ศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น  เปนหลักสูตรท่ีจัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณได

นอกจากงานวิจัยไดกําหนดอัตลักษณ  หลักการของหลักสูตรยังไดกําหนด
จุดมุงหมาย มาตรฐานการเรียนรูของท้ัง 8 สาระ พบวา สาระการเรียนรูทั้งในหลักสูตร
อิสลามศึกษาฟรฎอีน (อิสลามศึกษาภาคบังคับ) พ.ศ. 2548  และหลักสูตรตาดีกา
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ดั้งเดิมยังมีความซ้ําซอน  ควรมีการศึกษาเพื่อปรับและบูรณาการบางสาระการเรียนรู
เขาดวยกัน   อีกทั้งผลงานวิจัยนี้ยังไมไดมีการทดลองหาประสิทธิภาพของหลักสูตร
ที่สรางขึ้น  การวิจัยน้ีมีขอเสนอแนะตอภาครัฐใหเปดโอกาสใหตาดีตาท่ีตองการรักษา
อัตลักษณของตาดีกาด้ังเดิมสามารถเลือกใชหลักสูตรท่ีไดจากขอคนพบน้ี เพราะมี
ลักษณะคลายกับหลักสูตรอิสลามศึกษาฟรฎอีน (ศาสนาอิสลามภาคบังคับ) ประจํา
มัสยิด พ.ศ. 2548  ขอแตกตางท่ีสําคัญคือหลักสูตรท่ีไดจากขอคนพบน้ีมีความยืดหยุน
สอดคลองกับอัตลักษณของตาดีกาด้ังเดิม และหากรัฐตองการใหหลักสูตรอิสลามศึกษา
ฟรฎอีนประจํามัสยิด พ.ศ. 2548 เปนท้ังหลักสูตรท่ีจะตอยอดกับหลักสูตรอิสลามศึกษา
2546 และเปนหลักสูตรตาดีกาด้ังเดิมก็สามารถกระทําได แตตองพิจารณาใหมีความ
ยืดหยุนดังขอคนพบจากงานวิจัยน้ี

ขอจํากัดของการวิจัยคือ ยังไมไดนําหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นมาไปทดลองใชและ
ประเมิน

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช  งานวิจัยน้ีควรมีขอเสนอเก่ียวกับ
รายละเอียดของการนําหลักสูตรไปใชตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของกระทรวง
ศึกษาธิการ  หนวยงานท่ีเก่ียวของโดยเฉพาะหนวยงานดานความมั่นคงตองทําความ
เขาใจอัตลักษณของตาดีกาด้ังเดิมอยางถูกตอง

สําหรับการจัดการศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ผลการวิจัย
ปแรกมีขอคนพบท่ีสําคัญประการหน่ีงคือ ศักยภาพการจัดการศึกษา การบริหารการ
จัดการเรียนการสอน  การพัฒนาหลักสูตร  และการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตาม
เกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอยูในระดับนอยสงผลใหคุณภาพการศึกษาตกต่ํา
ทุกโรงเรียน จําเปนตองวิจัยพัฒนาเนนการปฏิบัติการในโรงเรียนกลุมเปาหมายใหเปน
โรงเรียนตนแบบดานตางๆ  จึงเกิดโครงการวิจัยตอเน่ืองปท่ีสอง  เรื่อง  การพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นท่ีสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต   ผลการวิจัยพบวา

1. ความตองการและจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต มี 4 ดาน คือ
ดานกระบวนการบรหิาร เนนพัฒนาระบบขอมลูสารสนเทศและพฒันาสมรรถนะบุคลากร
ดานการจัดการเรียนรู  เนนการพัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของครูผูสอน
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ใหมีทักษะการสอนตามหลักการสอนกระบวนการคิด GPAS และการออกแบบการจัด
การเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design)   ดานการพัฒนาหลักสูตรเนนการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และความตองการของทองถ่ิน  และดานการพัฒนาผูเรียน  เนนการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมใหผูเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต ไดพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค โดยการใช
กิจกรรมบนพื้นฐานของหลักการทางศาสนาในการสรางคุณธรรม จริยธรรมและวินัยใน
ตนเองของนักเรียน

2. แนวทางและผลการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
โครงการ (27 โรง แตพัฒนาไดครบทั้ง 3 แนวทางเพียง  26  โรง) ดําเนินการ  3
แนวทาง ผานผูบริหาร  ครู และผูเรียน  กลาวคือ

2.1 กระบวนการบริหารของผูบริหาร  มี 3 สวน  คือ  1) มีการพัฒนา
การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (สรางความสามารถในการตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการทางการศึกษา การสรางความสามารถในการแขงขันบนพื้นฐาน
ทรัพยากรและความสามารถในการพึ่งตนเองในฐานะองคการเอกชน การสรางความ
สามารถปรับตัวใหเขากับบริบททางสังคม) ผลการประเมินพบวา โรงเรียนรอยละ 81
พัฒนากระบวนการบริหารใหมีคุณภาพ  2) มีการพัฒนาการนิเทศติดตามประเมินผล
การประกันคุณภาพผานฐานขอมูลสารสนเทศบนเครือขายอินเทอรเน็ต ภายใตชื่ อ
ฐานขอมูล SAR-MIS บนเว็บไซต www.eduit.pn.psu.ac.th ซ่ึงโรงเรียนรอยละ 78
ทําครบถวน  สวนโรงเรียนรอยละ 84 มีขอมูลเปนปจจุบันทันใชงาน  3) มีการพัฒนา
สมรรถนะของผูบริหาร ครู และบุคลากร (ดวยแผนการพัฒนาตนเอง ID-Plan ในการ
พัฒนาจุดออน สรางจุดแข็ง)   ผลการประเมินสวนน้ี มีผูเขารวมพัฒนา รอยละ 90
รอยละ 88 มีแผนการพัฒนาตนเอง  รอยละ 83 สามารถพัฒนาตนเองตามแผน

2. 2 การพัฒนาสมรรถนะดานการเรียนรูของครู  มี 3 สวน  ในสวนของ
1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซ่ึงผลการประเมินพบวา หลักสูตรสถานศึกษา
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง ความตองการของผูเรียนและผูปกครอง รอยละ 80
ครูรอยละ 80 นําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชเปนกรอบและแนวทางจัดการเรียนการสอน
2) การพัฒนาการจัดการเรียนรู (ออกแบบจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบ Backward
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Design นําไปใชจัดการเรียนรูตามแนวการเรียนรูแบบ GPAS มีการพัฒนาแผนการ
เรียนรู ท้ัง 8 สาระ ใหเหมาะกับสถานการณ โดยวิเคราะหจากบันทึกหลังการสอน)
ผลการประเมิน ครูรอยละ 90 ไดรับการพัฒนาเก่ียวกับการออกแบบการเรียนรูดังกลาว
ครูรอยละ 76 ออกแบบและจัดการเรียนรูดังกลาวได  ครูรอยละ 75 ใชแผนการเรียนรู
และจัดสอนตามท่ีกําหนดได  การพัฒนาในสวนน้ี ทําใหครูเปล่ียนพฤติกรรมพัฒนา
การสอนเปนแบบเนนผู เรียนเปนสําคัญ และผู เรียนมีสวนรวมในการเรียนมากขึ้ น
3) การพัฒนาการวัดประเมินผลและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน (พัฒนาแบบวัดผลตาม
สภาพจริงและอิงพัฒนาการของผู เรียน  นําวิธีประเมินมาจัดการเรียนรู เพื่ อพัฒนา
ผู เรียนใหเต็มศักยภาพ  มีระบบสงตอผู เรียนเพื่อชวยเหลือจากครูแนะแนว หัวหนา
ระดับชั้น กรรมการกิจการนักเรียน หนวยงานท่ีเก่ียวของ)  ผลการประเมินสวนน้ีพบวา
ครูรอยละ 91 ไดรับการถายทอดความรูเรื่องการพัฒนาการวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู  ครูรอยละ 76 วัดผลดวยวิธีท่ีกําหนด  ครูรอยละ 70 นําผลการประเมินไป
พัฒนาผูเรียน

2.3 การพัฒนากิจกรรมตามวิถีอิสลามที่สงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค มี 3 สวน คือ 1) การสงเสริมการใชศักยภาพผูเรียนใหมีสวนรวมในการ
พัฒนาตนเอง โรงเรียนและชุมชน (โรงเรียนในโครงการไดสงเสริม และสนับสนุนการ
จัดกิจกรรม งาน โครงการเพื่อสงเสริมความสามารถทางวิชาการ ความคิดสรางสรรค
และตอบสนองความสามารถพิเศษ ความถนัดของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ มีการ
ศึกษาพฤติกรรมผู เรียนดานคุณธรรม  จริยธรรม  สํารวจความตองการของผู เรียน
โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรวมกับสภานักเรียน ท่ีดูแลรวมกับโรงเรียน)  ผลการ
ประเมินพบวาผูเรียนรอยละ 93 รวมกิจกรรมพัฒนาตนเอง  รอยละ 85 เขารวมกิจกรรม
พัฒนาโรงเรียน  รอยละ 82 เขารวมกิจกรรมพัฒนาชุมชน  2) การจัดกิจกรรมตาม
วิถีอิสลามเพื่อพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักศาสนาอิสลาม (ผลการศึกษา
นักเรียนเปนรายบุคคล  ประเมินคุณภาพผูเรียน  จะลดนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหดีขึ้น มีความสามัคคี รักโรงเรียน  3) การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกหลักสูตร (ทําผานกิจกรรมพัฒนาผู เรียน กิจกรรมพัฒนา
วิชาการ สอนซอมเสริมโดยครู และรุนพี่แนะแนวศึกษาตอ ติวเขมเตรียมสอบ ฯลฯ)
ปรากฏวาผูเรียนรอยละ 85 เขารวมกิจกรรมน้ี  รอยละ 72 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ทุกหลักสูตรผานเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด  รอยละ 65 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสามัญศึกษาผานเกณฑประเมินภายนอกโดย สมศ.

3. ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้ น
พื้นฐาน 4 ดาน (ดานผูเรียน การจัดการเรียนการสอน การบริหารและจัดการศึกษา
การพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู) อยูในระดับดี (คาเฉล่ียรอยละ 78.85)

4. ผลการประเมินความกาวหนาของการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในโครงการ ภายในเวลาท่ีวิจัยและพัฒนา พบวา โรงเรียนท่ีมีความกาวหนา
ของการพัฒนาอยูในระดับดีมาก 8 โรง (รอยละ 30.77)  โรงเรียนท่ีมีความกาวหนา
ของการพัฒนาอยูในระดับดี 10 โรง (รอยละ 69.23)  โรงเรียนท่ีมีความกาวหนาของ
การพัฒนาอยูในระดับพอใช 8 โรง (รอยละ 30.77)

5. การประเมินความยั่งยืนของการพัฒนาศักยภาพ การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในโครงการภายในระยะเวลาที่ดําเนินการวิจัย พบวา โรงเรียนท่ีมีการพัฒนา
อยางตอเน่ืองและนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนมี 21 โรง (จาก 26 โรง) (รอยละ 80.77)

6. ผลการวิจัยและพัฒนา   สงผลใหโรงเรียนในโครงการสามารถพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษาไดในระดับดีและดีมาก จํานวน 18 โรง (รอยละ 69.23) และ
8 โรง (รอยละ 30.77) อยูในระดับพอใช

งานวิจัยน้ีมีขอเสนอแนะในการนําผลงานวิจัยไปใชสําหรับโรงเรียน หนวยงาน
ตนสังกัด (ดานนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งบประมาณ  ระบบการนิเทศ
บุคลากรท่ีจะเปนพี่เล้ียง รูปแบบการพัฒนาโรงเรียน การสงเสริมการศึกษา)  และควร
วิจัยตอไปเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนาความเขมแข็งของการประกันคุณภาพของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในลักษณะการปฏิรูปการเรียนรู ท้ังระบบโรงเรียนอยางเปน
ระบบตอเน่ืองเพื่อใหเกิดพลวัตรของการพัฒนา
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