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คํานํา
หนังสือ “ลองแล...งานวิจัยใน ม.อ. 4” ที่ทานกําลังอานนี้ เปนหนังสือรวบรวม

ผลงานวิจัยบางสวนของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ม.อ.) เลมที่ 4 โดย
มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายจัดทําหนังสือ “ลองแล...งานวิจัย ใน ม.อ.” ปละ 1 เลม
เพื่อนําเสนอในงานเผยแพรผลงานวิจัยตางๆ ไดแก งาน ม.อ.วิชาการ (PSU Open
Week) ที่วิทยาเขตหาดใหญ และวิทยาเขตอ่ืนๆ, งานการนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ
(Thailand Research Expo), งานวันนักประดิษฐ เปนตน

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในหนังสือเลมนี้    เปนผลงานวิจัยของเครือขายวิจัย
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร อันประกอบดวย สถานวิจัยความเปนเลิศ, สถานวิจยั และ
หนวยวิจัย ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ซึ่งปจจุบันมีทั้งสิ้น 48 แหง เปนสถานวิจัย
ความเปนเลิศ 7 แหง สถานวิจัย 17 แหง และหนวยวิจัย 24 แหง

เครือขายวิจัยดังกลาวเกิดขึ้นจากการที่มหาวิทยาลัย รวมกับ คณะ/หนวยงาน
ในมหาวิทยาลัย พยายามผลักดันโดยการสนับสนุนใหนักวิจัยในคณะ/หนวยงาน หรือ
นักวิจัยตางคณะ/ตางหนวยงาน ที่สนใจทําการวิจัยในสาขาเดียวกัน ใหจัดตั้งเปนกลุม
วิจัยขึ้น ซึ่งจะทําใหมหาวิทยาลัยสามารถกําหนดทิศทางความเปนเลิศการวิจัยในสาขา
ตางๆ ได   เครือขายวิจัยใดมีนักวิจัยในสาขาเดียวกันมาก ก็สามารถผลักดันใหเกิด
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ไดรับตีพิมพเผยแพร ทั้งในระดับนานาชาติและในระดับชาติได
มาก มีผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ ไดรับการจดสิทธิบัตร หรือนําไปตอยอดได ทั้งในทาง
พาณิชย อุตสาหกรรม หรือชุมชน ไดอยางตอเนื่อง

ผลงานวิจัยในหนังสือฉบับนี้ มีจํานวน 91 เร่ือง แบงออกเปน 7 ดาน ไดแก
1. วิทยาศาสตรชีวภาพและสิ่งแวดลอม มี 6 เร่ือง
2. เทคโนโลยีปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม มี 7 เร่ือง
3. เทคโนโลยียางพารา มี 4 เร่ือง
4. เทคโนโลยีวัสดุและอุตสาหกรรมวิจัย มี 10 เร่ือง



5. เทคโนโลยีอาหาร มี 7 เร่ือง
6. การแพทยและสาธารณสุข มี 11 เร่ือง
7. สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มี 5 เร่ือง
หากผูสนใจตองการรายละเอียดในเร่ืองใด หรือตองการติดตอประสานงานกับ

เจาของงานวิจัย ก็สามารถติดตอไดโดยตรง ซึ่งในแตละเร่ืองไดระบุสถานที่ติดตอ หรือ
ในบางเร่ืองไดระบุหมายเลขโทรศัพท และ E-mail ไวดวยแลว

นอกจากผลงานวิจัยดังกลาวแลว “ลองแล...ผลงานวิจัยใน ม.อ.” ฉบับนี้ ได
แนะนํานักวิจัยดีเดนของมหาวิทยาลัยเพื่อประกาศเกียรติคุณใหสาธารณชนไดรับทราบ
ในหัวขอ “The BLUE Jacket” และอีกหัวขอหนึ่งเปนเร่ืองการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
ในภาคใต ซึ่งเปนหัวขอหลักที่มหาวิทยาลัยจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจําป 2555 และ
งานนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ ประจําป 2555 (Thailand Research Expo 2012)

บรรณาธิการ
สิงหาคม 2555
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3

การศึกษา
Ph.D. (Food Science and Teahnology) Oregon State University, USA ป 2540
วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, ป 2534
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, ป 2532

งานวิจัยโดยสรุป
ผลงานวิจัยโดย ศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล สรุปไดดังนี้
1. การปรับปรุงคุณภาพของเจลซูริมิ “ซูริมิ” คือ เนื้อปลาที่ผานการลางน้ํา

สามารถนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑที่ยืดหยุน เชน เตาหูปลา กุงเทียม ปูอัด ลูกชิ้น
อยางไรก็ตามปลาซึ่งใชเปนวัตถุดิบมีปริมาณลดลงอยางมาก จึงมีการใชวัตถุดิบจากปลา
ชนิดใหมซึ่งใหคุณภาพเจลแตกตางกัน จึงมีการศึกษากลไกการเกิดเจลและการปรับปรุง
คุณสมบัติของเจลจากปลาชนิดตางๆ  เชน  ปลาเม็ดขนุนและปลาเนื้อดําชนิดตางๆ
นอกจากนี้ปลาสวนใหญไดจากตางประเทศ เชน อินโดนีเซีย ซึ่งตองใชระยะเวลานาน
กอนเขาฝง การแชเยือกแข็งเพื่อหยุดการเจริญเติบโตของจุลินทรียซึ่งเปนสาเหตุของ
การเนาเสียจึงเปนวิธีที่รักษาคุณภาพวัตถุดิบ แตเมื่อนําวัตถุดิบที่ผานการแชแข็งแลวมา
ผลิตซูริมิคุณภาพของเจลจะต่ําลง จึงมีการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพเจลดังกลาว
โดยการคืนสภาพธรรมชาติโปรตีนที่สูญเสียสภาพธรรมชาติขณะแชแข็ง และการเพิ่ม
ความแข็งแรงเจลซูริมิโดยการใชสารเติมแตงรวม

นอกจากนี้  ไดศึกษาและพัฒนาการปรับปรุงคุณภาพเจลจากปลาโดย
กระบวนการลาง และการใชสารเพิ่มความแข็งแรงของเจลจากธรรมชาติ เชน สาร
ประกอบฟนอลิกจากไมและเปลือกไม การศึกษากลไกการทํางานและการเพิ่มประสิทธิ-
ภาพการทํางานของเอนไซมทรานสกลูตามิเนสในการปรับปรุงเจล ตลอดจนการใชสาร
ชนิดไดวาเลนทเพื่อปรับปรุงสมบัติของเจล เปนตน

2. การใชประโยชนจากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตวน้ํา เชน หนังปลา
หนังหมึก หัวปลา กางปลา มาสกัดสารมูลคาเพิ่ม เชน คอลลาเจน เจลาติน ทดแทน
วัตถุดิบจากหนังหรือกระดูกจากโคและสุกร และไดผลิตบรรจุภัณฑบริโภคและละลายน้ํา



4

ไดจากเจลาตินจากสัตวน้ํา เพื่อลดปญหาสิ่งแวดลอมและเพิ่มความสะดวกตอผูบริโภค
ตลอดจนการศึกษาเก่ียวกับโปรตีนไฮโดรไลเสตจากวัสดุเศษเหลือชนิดตางๆ รวมทั้ง
เนื้อปลามูลคาต่ํา เพื่อเปนแหลงของสารออกฤทธิ์ตางๆ โดยเฉพาะสารตานอนุมูลอิสระ
สารลดความดันโลหิต เปนตน นอกจากนี้ไดศึกษาโปรตีนจากเนื้อปลามูลคาต่ําเพื่อใช
เปนอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรียทดแทนเปปโตนที่มีราคาแพง และไดศึกษาการสกัดน้ํามัน
ที่มี n-3 fatty acid สูงจากวัสดุเศษเหลือการแปรรูปสัตวน้ํา เชน ปลาทูนา หัวกุง

3. การปรับปรุงเทคนิคตางๆ ในการยืดอายุการเก็บรักษาสัตวน้ํา โดยการ
พัฒนาสารเติมแตงที่มีความปลอดภัยและใหประสิทธิภาพสูงแทนสารเติมแตงทางการ
คาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาคุณภาพของสัตวน้ํา  เชน  การใชการ
ดัดแปลงบรรยากาศ การพัฒนาสารที่มีสมบัติยับยั้งการเกิดเมลาโนสิสในกุงที่ทําใหกุง
เปลี่ยนสีเปนสีดํา รวมทั้งการพัฒนากระบวนการแปรรูปเพื่อลดปญหาดังกลาวทั้งใน
กุงดิบและกุงสุก เปนตน  การรักษาและยืดอายุการเก็บรักษาชิ้นปลากะพงสามารถ
กระทําโดยใชเทคโนโลยีการบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศโดยการใชสัดสวนกาซ
คารบอนไดออกไซด กาซออกซิเจน และกาซไนโตรเจนที่เหมาะสม  การแชชิ้นปลาแล
ในสารละลายไพโรฟอสเฟตกอนการบรรจุ สามารถลดปญหาน้ําไหลเยิ้ม พรอมทั้งมีผล
เสริมฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรียที่เปนสาเหตุของการเนาเสีย รวมทั้งจุลินทรียที่กอให
เกิดโรคบางชนิด  งานวิจัยบงชี้วาสามารถเก็บรักษาปลากะพงแลที่บรรจุภายใตการ
ดัดแปลงบรรยากาศไดนาน 21 วัน ที่อุณหภูมิ 4oC   สวนชุดควบคุมที่บรรจุภายใต
บรรยากาศปกติสามารถเก็บรักษาไดนาน 9 วัน

ศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล ยังไดศึกษาเก่ียวกับเอนไซมโปรตีเนสจาก
เคร่ืองในปลาชนิดตางๆ เชน เปปซินและทริปซิน เพื่อนํามาใชประโยชนสําหรับการ
เรงการหมักน้ําปลา และการใชประโยชนในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากโปรตีน
ชนิดตางๆ  รวมทั้งใชประโยชนของเอนไซมโปรติเอสในการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัด
คอลลาเจนและเจลาตินจากสัตวน้ํา และแคโรทีโนโปรตีนจากเปลือกและหัวกุง
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ศาสตราจารย นพ.ดร.วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ
หนวยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

1. เมธีวิจัยอาวุโส สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พศ. 2539-2545
2. นักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2552 สาขาวิทยาศาสตรการแพทย สภาวจิัย

แหงชาติ
3. นักวิจัยแกนนํา สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2553-2558
4. อาจารยดีเดนแหงชาติประจําป 2554  ที่ประชุมประธานสภาอาจารยแหง

ประเทศไทย

การศึกษา
Ph.D.University of Newcastle, Australia  ป 2541
M.Med.Science, University of Newcastle, Australia  ป 2532
เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ป 2532
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ประกาศนียบัตร อายุศาสตรเขตรอนและสุขวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล  ป2520
แพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล  ป 2517

ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยของ ศ.นพ. วีระศักดิ์ อาจจะสรุปได เปน 5 มิติใหญๆ ดังนี้
มิติแรก คือ งานวิจัยทางระบาดวิทยาของ ศ.นพ.วีระศักดิ์ เอง ซึ่งในไปใชแกไข

ปญหาสาธารณสุขของประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคใตของประเทศไทยอยางมี
มาตรฐานสูงตอเนื่องยาวนาน พิสูจนไดจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพในระดับนานาชาติ
จํานวนมาก และผลการพัฒนาสุขภาพของคนในภาคใตใหพนจากปญหาโรคจากความ
ยากจนที่ผานมา

มิติที่สอง คือ งานวิจัยในหลักสูตรระบาดวิทยา ซึ่ง ศ.นพ. วีระศักดิ์ ไดสราง
องคความรูพรอมกับสรางทรัพยากรมนุษยสําหรับงานวิจัยระดับนานาชาติใหแกทวีป
เอเซียและอัฟริกา พิสูจนไดจากจํานวนมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และผลงานของเขา
เหลานั้นในดานการรับทุนวิจัย การตีพิมพในวารสารนานาชาติ และการไดรับความ
ไววางใจในตําแหนงหนาที่การงานเมื่อจบการศึกษาไปจากประเทศไทย

มิติที่สาม คือ การพัฒนาสถาบันเครือขายทั้งในประเทศ แตนานาประเทศใน
เอเซียและอัฟริกา เพื่อเพิ่ มศักยภาพในการวิจัยสําหรับแกปญหาสุขภาพของโลก
พิสูจนไดจากการที่สถาบันวิจัยตางๆ ในนานาประเทศยอมรับความเปนผูนําของ ศ.นพ.
วีระศักดิ์   และที่สําคัญกวานั้นคือ ผลงานการเพิ่มคุณภาพการวิจัยและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเพื่อการวิจัยของสถาบันเครือขายเหลานั้น

มิติที่ส่ี  คือ  การวิจัยและพัฒนาแพคเก็จสําหรับวิเคราะหขอมูล  ทําใหการ
เรียนรูและการวิเคราะหทําไดงายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนลดคาใชจายและ
แกปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟแวรในประเทศกําลังพัฒนา พิสูจนจากการที่หนวย
ระบาดวิทยาเองสามารถสรางผลงานวิชาการจํานวนมากขึ้นและเร็วขึ้นโดยใชแพ็คเกจ
นี้ การไดรับการสนับสนุนการเผยแพรจากองคการอนามัยโลก การลดคาใชจายดาน
ซอฟแวรของหนวยระบาดวิทยาเอง และการที่สถาบันและนักวิจัยในระดับนานาชาติได
นําซอฟแวรนี้ไปใชเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนา
แลว
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มิติที่หา คือ การแกปญหาภาคใตในระยะยาวโดยการสรางเครือขายนักวิจัย
เสริมความเขมแข็งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ใหสามารถทํางานวิจัย
ประสานกับการพัฒนาสุขภาพในชุมชนอยางกวางขวาง

ศ.นพ.วีระศักดิ์ เปนแบบอยางของศิษยและคนที่ทํางานรวมกันดานอุดมการณ
ในการทํางานเพื่อสวนรวม โดยมุงการวิจัยไปที่กลุมคนที่กําลังไดรับความทุกขทางดาน
สุขภาพและสังคมโดยไมคํานึงถึงความแตกตางดานเชื้อชาติ ชนชั้น และวัฒนธรรม
การใหเกียรติและการสรางการมีสวนรวมของคนทุกระดับ ศ.นพ. วีระศักดิ์ คอยกระตุน
และเปนแบบอยางในการคิดคนแกไขปญหาและพัฒนางานที่ยากลําบาก ทาทาย และ
บางคร้ังตองมีความเสี่ยงอันตรายอยูบางเพื่อใหไดผลดีตอสังคมในระยะยาว คุณสมบัติ
เหลานี้ทําใหสามารถขยายงานวิจัยและสรางทรัพยากรมนุษยซึ่งไมไดมีแตเพียงเทคนิค
วิธีการ แตตองมีอุดมการณ จิตวิญญาณของนักวิจัยเพื่อมนุษยชาติ

ในทางการบริหาร ศ.นพ.วีระศักดิ์ ประพฤติตนเปนที่นาเคารพนับถือ มีบุคลิก
การวางตัวและอุปนิสัยที่เรียบงาย สมถะเปนผูนําทางวิชาการ มีความเมตตาตอผูรวม
งาน  เหมาะสมที่จะไดรับการยกยองใหเปนแบบอยางอาจารยและนักวิจัยที่ดีมาโดย
ตลอด

ในความเปนครู ศ.นพ. วีระศักดิ์ มีลูกศิษยในระดับนานาชาติในสาขาวิทยา-
ศาสตรมากและกวางขวางที่สุดคนหนึ่งในบรรดาอาจารยในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ลูกศิษยจะกลาวขวัญถึงการทํางานของอาจารยในการบมเพาะลูกศิษยแบบตัวตอตัวซึ่ง
เปนตัวอยางและเสมือนตํานานบัณฑิตศึกษาซึ่งหาไดยากในมหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วโลก
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รองศาสตราจารย ดร.เจริญ นาคะสรรค
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

1. นักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2553  สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและ
คณิตศาสตร สภาวิจัยแหงชาติ

2. รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2553 มูลนิธิโทเรเพื่อสงเสริม
วิทยาศาสตรประเทศไทย

การศึกษา
Ph.D. (Polymer Rheology & Processing) University of Bradford, UK. ป 2540
วท.ม. (วิทยาศาสตรโพลิเมอร)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป 2534
วท.บ. (เคมี)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป 2529
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ผลงานวิจัยโดยสรุป
ผลงานดานการวิจัยของ รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค อาจจะสรุปไดมิติใหญๆ ดังนี้
มิติแรก คือ การสรางผลงานวิจัยทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอรเพื่อสราง

มูลคาเพิ่มใหกับยางพารา โดยเนนการใชประโยชนจากยางธรรมชาติหรือยางพารา
ในการเตรียมหรือผลิตวัสดุเทอรโมพลาสติกอิลาสโตเมอรหรือยางธรรมชาติเทอรโม
พลาสติก โดยการวิจัยใหความสําคัญตั้งแตการสรางองคความรูเชิงลึกในศาสตรนี้จน
ถึงการนําผลงานไปใชประโยชนทั้งในดานชุมชนและอุตสาหกรรม  ผลการวิจัยอยาง
ตอเนื่องเปนระยะเวลาประมาณ 20 ป ทําใหเกิดองคความรูเชิงลึกของวัสดุในกลุม
เทอรโมพลาสติกอิลาสโตเมอร ซึ่งสามารถใชเปนฐานความรูในการใชประโยชนใน
อุตสาหกรรมยานยนต  และอุตสาหกรรมอ่ืนที่ ตองการใชวัสดุในกลุ มนี้ ในอนาคต
ในดานการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนนั้น ไดพัฒนากระบวนการดัดแปลงโมเลกุล
ยางธรรมชาติเพื่อเพิ่มขอบเขตการใชประโยชนยางพาราในอุตสาหกรรม และการวิจัย
ผลิตน้ํายางขนชนิดครีม จนสามารถสรางโรงงานตนแบบการผลิตเพื่อนําไปสูการผลิต
ในเชิงพานิชยระดับโรงงานอุตสาหกรรม   นอกจากนี้ยังมีผลงานการพัฒนาการผลิต
กาวจากน้ํายางพารา และการวิจัยประยุกตอ่ืนๆ ดานยางพาราจํานวนมาก นับเปนผล
ประโยชนที่ยั่ งยืนใหกับประเทศ และเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของ
ชาวสวนยางพาราทางออมดวย

มิติที่สอง คือ การสรางกลุมวิจัยและนักวิจัยรุนใหม  ในการสรางกลุมวิจัยที่
เขมแข็งนั้นไดกอตั้งหนวยงานวิจัยที่มีความเปนเลิศทางวิชาการคือ “สถานวิจัยความ
เปนเลิศทางดานเทคโนโลยียางพารา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร”  ซึ่งรวบรวม
นักวิจัยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อทําการวิจัยเชิงลึกเพื่อ
แกปญหาในระยะยาวของอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศ ซึ่งหนวยงานดังกลาวมี
ผลการดําเนินในระดับดีเยี่ยม ในดานการสรางนักวิจัยรุนใหมไดเนนการผลิตบัณฑิตใน
ระดับปริญญาตรี (สาขาวิชาเทคโนโลยียาง) ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (สาขา
เทคโนโลยีพอลิเมอร) เพื่อเปนกําลังหลักในการพัฒนางานวิจัยทางดานยางพาราของ
ประเทศ
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มิติที่สาม  คือ  การพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานวิจัยที่เก่ียวของกับ
การวิจัยดานยางพาราในระดับประเทศและสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
ทั้งในภูมภิาคเอเชีย ยุโรป และเมริกา เชน การเขารวมเครือขาย The Hevea Research
Platform in Partnership (HRPP) เพื่อสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย
ทางดานเทคโนโลยียางและพอลิเมอรที่ เนนการใชยางพาราหรือยางธรรมชาติใหเกิด
ประโยชนสูงที่สุด

มิติที่ส่ี คือ การตอบสนองทางวิชาการใหกับชุมชน สหกรณ วิสาหกิจชุมชนและ
อุตสาหกรรมที่ดําเนินกิจการดานการผลิตยางพาราในพื้นที่และในประเทศ โดยการมี
สวนในการรวมวิจัยและพัฒนา รวมทั้งแกปญหาในกระบวนการผลิตในบริษัทเอกชน
หลายแหง ทําวิจัยรวมกับองคการสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ จนสามารถ
สรางโรงงานตนแบบในการผลิตในเชิงพานิชย นอกจากนี้ยังไดเขาไปรวมแกปญหาใน
กระบวนการผลิตและใหความรูดานกระบวนการผลิตยางแผนรมควันและยางแผน
ผ่ึงแหงของสหกรณสวนยางในสังกัดของสํานักงานสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย)
เปนเครือขายการถายทอดเทคโนโลยีดานการผลิตยางพาราที่มีคุณภาพของ สกย.
ปตตานี ในการจัดอบรมใหความรูแกเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนดานการผลิตยางที่มี
คุณภาพในสังกัดของ สกย. ดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑยางใน
รูปแบบตางๆ แกวิสาหกิจชุมชน และ SMEs

ผลงานวิจัยเดนๆ
1.  การเตรียมเทอรโมพลาสติกอิลาสโตเมอรจากการเบลนดยางธรรมชาติหรือ

อนุพันธของยางธรรมชาติที่ไดจากการดัดแปลงโมเลกุล (เชน ยางธรรมชาติอิพอกไซด
ยางธรรมชาติมาลิเอต กราฟตโคพอลิเมอรของยางธรรมชาติ) กับเทอรโมพลาสติกชนิด
ตางๆ เชน พอลิโพรไพลีน พอลิเอทิลีน เทอรโมพลาสติกพอลิยูรีเทน และพอลิเอไมด-12
เปนตน

2. การเตรียมกาวจากยางธรรมชาติในรูปแบบกาวลาเท็กซและระบบกาวสาร
ละลาย และประยกุตใชในอุตสาหกรรมเฟอรนเิจอร และไมอัดเพื่อลดการนําเขากาวจาก
สารสังเคราะหที่มีพิษ (ยูเรีย-ฟอรมัลดีไฮด) จากตางประเทศ
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3. การเตรียมกราฟตโคพอลิเมอรจากยางธรรมชาติกับพอลิเมทิลเมทาคริเลท
และการขยายสวนการผลิตในเชิงพานิชยเพื่อเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมการผลิตกาว
ซึ่งไดสรางเปนโรงงานตนแบบซึ่งมีกําลังผลิตคร้ังละประมาณ 2 ตัน เพื่อการถายทอด
เทคโนโลยีไวที่โรงงานขององคการสวนยาง จ.ครศรีธรรมราช โดยเร่ิมทดลองผลิตเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2553

4. การผลิตน้ํายางขนจากกระบวนการครีมมิ่งในระดับอุตสาหกรรมไดสราง
เปนโรงงานตนแบบซึ่งมีกําลังผลิตคร้ังละประมาณ 20 ตัน เพื่อการถายทอดเทคโนโลยี
ไวทีโ่รงงานขององคการสวนยาง จ.นครศรีธรรมราช  เร่ิมทดลองผลติเดือนเมษายน พ.ศ.
2553 และตนแบบการประยุกตใชงานในการทําน้ํายางเคลือบสระน้ําและสายยางยืด

5. การผลิตกาวยางพาราที่มีความแข็งแรงสูงและเซ็ทตัวใหความแข็งแรง
โดยใชความชื้นในบรรยากาศ ซึ่งเปนกาวชนิดพิเศษที่ไมตองใชความรอนในการทําให
แข็งตัวสามารถทนทานน้ําดีเยี่ยม  และใชงานกับการประสานวัสดุที่เปยกชื้น  เชน
กระเบ้ืองมุงหลังคา พื้นหองน้ํา และพื้นสระน้ํา เปนตน

6. ตนแบบการเตรียมยางฟองน้ําในระดับกลุมเกษตรกร
7. การเตรียมเรือยางกูชีพจากยางพารา
8. ยางประกอบลูกลอในการดึงอวนลากของเรือประมง
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รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

1. นักวิจัยดีเดนแหงชาติ สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช จากสภาวิจัยแหง
ชาติ ประจําป 2554

การศึกษา
Ph.D.(Chemistry), Villanova University, U.S.A  ป 2525
M.S.(Analytical Chemist), Saint Joseph University, U.S.A  ป 2517
วท.บ.(เคมี), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ป 2514

ผลงานวิจัยโดยสรุป
ผลงานวิจัยโดยสรุปของ รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา สรุป

ไดดังนี้
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1. การเก็บข อมูลพื้ นฐานของสารปริมาณนอยที่ ปนเป อนหรือตกคางใน
สิ่งแวดลอมอันเปนประโยชนตอการวิจัยในอนาคต เชน การวิเคราะหคุณภาพอากาศ
ในเขต อ.หาดใหญ จ.สงขลา  การศึกษาคุณภาพน้ํา ตลอดจนการวิเคราะหยาฆาแมลง
และสารปนเปอนอ่ืนๆ ในคลองอูตะเภาและทะเลสาบสงขลา เปนตน

2. การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะหสารปริมาณนอยแบบใหมที่มีความไวในการ
วิเคราะห มีความจําเพาะเจาะจงตอสารที่ตองการวิเคราะห และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

3. การพัฒนาเคมิคัลเซนเซอรและไบโอเซนเซอร เพื่อวิเคราะหสารปริมาณ
นอยที่ตกคาง ปนเปอนในอาหาร และวิเคราะหสารบงชี้การเกิดโรคเพื่อประโยชนทาง
การแพทย

ผลงานการวิจัยและการประดิษฐ
1. อุปกรณเก็บตัวอยางสารอินทรียระเหยในอากาศแบบพาสซีพ

ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคนระดับชมเชย ในกลุมดานการแพทยและ
สาธารณสุข (สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช) จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหง
ชาติ (วช.) ประจําป 2552

2. อุปกรณสกัดสารแบบไมโครที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคนระดับประกาศเกียรติคุณ ในกลุมดาน

การแพทยและสาธารณสุข (สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช)  จากสํานักงานคณะ
กรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ประจําป 2553

3. ชุดตรวจวัดฟอรมาลดีไฮดราคาประหยัด
ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคนระดับดีเดน จากสํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ ประจําป 2555
4. ตัวดูดซับชนิดใหมสําหรับวิเคราะหสารพิษ: วัสดุคอมโพสิทของทอนาโน

คารบอนและครัยโอเจล
ได รับการพิจารณาใหนําเสนอผลงานในการประเมินเพื่ อคัดเลือกเปน

ผลงานที่จะไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคน  จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหง
ชาติ ประจําป 2555
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5. โพเทนชิโอเมทริกและคาพาซิทีฟแอฟฟนิตีไบโอเซนเซอร
อาจารยที่ปรึกษารวมรางวัลวิทยานิพนธดีเดนจากสํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ ประจําป 2552
6. การพัฒนาระบบวิเคราะหและกลไกการตรึงวัสดุชีวภาพในคาพาซิทีฟ

อิมมูโนเซนเซอรโดยใชอนุภาคนาโนเงินหรือซิลเวอรนาโน เพ่ือตรวจหาสารชีวพิษ
ในน้ําด่ืม

ไดรับการคัดเลือกใหเปน 1 ใน 5 ผลงานดีเดน ของนักศึกษาโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ประจําป 2552

7. ชุดตรวจวัดฟอรมาลดีไฮดราคาประหยัด
ไดรับการคัดเลือกใหเปน 1 ใน 5 ผลงานดีเดน ของนักศึกษาโครงการ

ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ประจําป 2554



ภัยพิบัติธรรมชาติในภาคใต
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ระบบเตือนภัยนํ้าทวมหาดใหญ

รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท
ศูนยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต มอ.
คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

น้ําทวมในหาดใหญและพื้นที่ ใกลเคียงที่มีบันทึกไว สามารถยอนไปไดถึงสมัย
รัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2376 โดยมีการเกิดน้ําทวม จนพระยาสงขลาตองนําความกราบ
บังคมทูลสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชการที ่3 ซึง่ไดทรงโปรดเกลาใหนําขาวสาร 1000 เกวยีน
ชวยเหลือราษฎร (กรมชลประทาน 2545) หลังจากนั้นยังมีบันทึกการเกิดน้ําทวม
ไมนอยกวา 20 คร้ัง ตั้งแตป พ.ศ. 2459 จนถึงปจจุบัน โดยมึการเกิดน้ําทวมใหญในชวง
20 ปหลังนี้รวมสามคร้ัง ไดแก น้ําทวมใหญในป พ.ศ. 2531, 2543, และ 2553 ดัง
แสดงในรูปที่ 1 การเกิดน้ําทวมใหญในระยะหลังและทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นขึ้นเร่ือยๆ

รูปท่ี 1   น้ําทวมใหญในพ้ืนที่เมืองหาดใหญ
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นี้ เชื่อกันวาเกิดจากสาเหตุหลักๆ เชน การบุกรุกปาแลวเปลี่ยนสภาพเปนสวนยางพารา
มีการใชประโยชนที่ดินที่ไมมีการควบคุมและผิดประเภท รวมถึงการสภาวะโลกรอนที่
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกจนทําใหมีปริมาณฝนตกมากและ
รุนแรงขึ้น

พิจารณาจากตําแหนงที่ตั้งของเมืองหาดใหญจากแผนที่ 3 มิติ (รูปที่ 2) ก็พอ
จะเขาใจไดที่เกิดน้ําทวมเมืองหาดใหญ เนื่องจากหาดใหญตั้งอยูบนพื้นที่ตอนลางของ
ลุมน้ําคลองอูตะเภาซึ่งเปนพื้นที่ทางน้ําผานจากพื้นที่รับน้ําเทือกเขาทางทิศตะวันออก
ตะวันตก และทิศใต  ในอําเภอสะเดา คลองหอยโขง นาหมอม ควนลัง และอําเภอ
หาดใหญ รวมพื้นที่รับน้ําจากตนน้ําถึงสถานีวัดน้ํา X44 ของกรมชลประทาน บริเวณ
ที่ทําการอําเภอหาดใหญรวม 1,720 ตร.กม. จากตําแหนงที่ตั้งที่เปนทางระบายน้ําหลัก
จากทั้งลุมน้ําคลองอูตะเภาไปสูทะเลสาปสงขลาทําใหในปที่ฝนตกหนัก น้ําจะไหลเออลน
ตลิ่งคลองอูตะเภา แลวเขาทวมชุมชนบริเวณหาดใหญในกอน แลวถายังมีปริมาณน้ํา
มากก็จะไหลลอดทางเปดใตทางรถไฟเขาทวมชุมชนจันทรนิเวศน เขาทวมบริเวณชุมชน
ทุงเสา แลวเขาสูเขตเศรษกิจ บริเวณถนนนิพัทอุทิศ 1-3 และเมืองหาดใหญทั้งหมด
ยกเวนบริเวณที่ติดกับเขาคอหงสซึ่งเปนที่สูงน้ําจะทวมไมถึง

รูปท่ี 2   แผนที่ 3 มิติ แสดงตําแหนงที่ต้ังของเมืองหาดใหญ
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ภายหลังน้ําทวมใหญในป 2543 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมีพระราช
ดําริแกไขปญหาน้ําทวมหาดใหญ โดยทรงมีพระราชดําริใหขุดคลองระบายน้ํา (คลอง ร.)
เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ํา คลองระบายน้ําหลักไดแกคลอง ร.1 (รูปที่ 3) ซึ่งแบง
น้ําจากคลองอูตะเภาบริเวณการประปาหาดใหญทางทิศใตของเมืองหาดใหญไหลเลี่ยง
เมืองหาดใหญลงสูทะเลสาปสงขลา ซึ่งสามารถระบายน้ําไดเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 465
ลบ.เมตร/วินาที ดังนั้นความสามารถระบายน้ําของคลอง ร.1 รวมกับของคลองอูตะเภา
เดิมอีก 465 ลบ.เมตร/วินาที เปน 930 ลบ.เมตร/วินาที

รูปท่ี 3   คลอง ร.1 ซ่ึงแบงน้ําจากคลองอูตะเภาเลี่ยงเมืองหาดใหญลงสูทะเลสาบสงขลา

อยางไรก็ตาม ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ไดเกิดน้ําทวมใหญที่หาดใหญ
อีกคร้ัง ซึ่งน้ําทวมคร้ังนี้รุนแรงกวาทุกคร้ังที่ผานมา ดังนั้นเพื่อแกปญหาและบรรเทา
ความเดือดรอนของอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต หนวยงานทุกภาคสวนในอําเภอ
หาดใหญ ไดพยายามบูรณาการขอมูลและองคความรูที่เก่ียวของทั้งหมดไปใชในการ
แกไขและบรรเทาปญหาน้ําทวม เชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดรวมกับทุกภาค
สวน ดําเนินโครงการ “หาดใหญเขมแข็งสูภัยน้ําทวม” โดยไดจัดตั้งศูนยวิจัยภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติภาคใต เพื่อดําเนินโครงการวิจัยเพื่อหาวิธีหรือทางเลือกในการบรรเทา
และแกปญหาน้ําทวมในพื้นที่หาดใหญและภาคใตทั้งหมด นอกจากนี้แลวยังไดจัดตั้ง



19

หนวยงานและงานวิจัยในการแกปญหาความซ้ําซอน และความไมทั่ วถึงของการ
ชวยเหลือแกผูที่ไดรับความเดือดรอนขณะที่เกิดน้ําทวม เปนตน

ในสวนนี้จะนําเสนอเฉพาะระบบเตือนภัยน้ําทวมหาดใหญ ซึ่งมีการพัฒนามา
อยางตอเนื่อง โดยจังหวัดสงขลาไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการประเมินสถานการณน้ํา
เพื่อเตรียมความพรอมและเฝาระวังภาวะฝนตกหนักและความเปนไปไดที่จะเกิดอุทกภัย
เพื่อการเตือนภัยน้ําทวม โดยกรรมการชุดนี้ประกอบดวย หนวยงานที่เก่ียวของทางดาน
เทคนิค ประกอบดวย ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กรมชลประทาน กรม
ทรัพยากรน้ํา  สํานักงานปองกันภัยพลเรือน  และเทศบาลนครหาดใหญ  เปนตน
คณะกรรมการชุดนี้จะประชุมกันทุกสัปดาห โดยนําขอมูลพยากรณอากาศ ภาพถาย
ดาวเทียม แผนที่อากาศ ระดับน้ําทาในจุดวัดน้ําหบัก ปริมาณน้ําในเขื่อน และอัตราการ
ปลอยน้ําจากเขื่อน มาประเมินความเปนไปไดที่จะเกิดฝนตกหนัก พายุ หรือการเกิด
น้ําทวม นอกจากนั้นคณะอนุกรรมการชุดนี้ไดพัฒนาขั้นตอนการดําเนินการเพื่อการ
เตือนภัย (Flood Warning Protocol) ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปท่ี 4   ขั้นตอนการดําเนินการเพ่ือการเตือนภัย (Flood Warning Protocol)
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ในกรณีที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ คณะอนุกรรมการจะดําเนินการติดตามระดับน้ํา
ในคลองอูตะเภา บริเวณบานบางศาลา (X90) ซึ่งหางจากเมืองหาดใหญไปทางทิศใต
ประมาณ 12 กิโลเมตร เปนจุดเฝาระวังโดยใชขอมูลจากโทรมาตรของกรมชลประทาน
กรมทรัพยากรน้ํา และกลอง CCTV ของภาคประชาชนเมืองหาดใหญ (กลุม ACCCRN)
(รูปที่ 5) เมื่อระดับน้ําคลองอูตะเภาที่สถานีบานบางศาลาสูงถึงระดับ +8.00 ม. รทก.
คณะอนุกรรมการจะแจงใหมีการยกธงเหลืองเพื่อเตือนใหประชาชนในพื้นที่ เสี่ยงภัย
น้ําทวมใหเฝาระวังและติดตามขาวสารเพื่อเตรียมการอพยพและยายของขึ้นที่สูง ซึ่งใน
สวนการยกธงเหลืองนี้ดําเนินการโดยเทศบาลนครหาดใหญ  ในขณะเดียวกันยังจัดตั้ง
War room เพื่อเฝาติดตามสถานการณน้ําอยางใกลชิดอยางตอเนื่อง โดยอนุกรรมการ
ทั้งหมดเขารวมประเมินสถานการณรวมกันที่ War room นี้ (รูปที่ 6) เพื่อเตรียมพรอม
ที่จะดําเนินการแจงใหมีการยกธงแดง เพื่อใหประชาชนอพยพเขาศูนยอพยพที่เตรียม
ไวแลวหรือมีการยายของขึ้นที่สูงตอไป

รูปท่ี 5   ภาพแสดงระดับน้ําในคลองอูตะเภาจากกลอง CCTV
ของภาคประชาชนเมืองหาดใหญ (ACCCRN)
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รูปท่ี 6   การประชุมของอนุกรรมการฯ เพ่ือเฝาติดตามสถานการณน้ํา

อยางไรก็ตาม คาดหมายกันวาในอนาคต น้ําคงทวมหาดใหญอีกเพราะสภาพ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก (Climate change) เนื่องจากการเกิดภาวะโลก
รอน ซึ่งจะทําใหมีฝนตกหนักมากขึ้นอีก  การยอมรับที่จะปรับตัวอยูกับน้ําตามสภาพ
ภูมิประเทศที่เปนที่ตั้งของเมืองหาดใหญ  และการบริหารจัดการปญหาน้ําทวมโดยมี
ระบบเตือนภัยที่ดีเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินของ
ชาวหาดใหญ
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ภัยพิบัติธรรมชาติจากดินถลมและหลุมยุบในภาคใต

รศ.ดร.ดนุพล ตันนโยภาส
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

บริบท
แผนดินถลม คือ การเคลื่อนที่จากความโนมถวงของมวลหิน ดิน หรือกองเศษ

หิน ไปตามความลาด แผนดินถลมมักจําแนกบนพื้นฐานของวัสดุที่ประกอบ ไดแก หิน
กองเศษหิน ดิน โคลน นอกจากนี้ยังจําแนกตามการเคลื่อนที่ ไดแก รวงหลน (fall)
คะม่ํา (topple)  เลื่อนไถล (slump)  เลื่อนถลม (slide)  การไหล (flow)  และขยาย
ดานขาง (spread)   ดังนั้นรากศัพทที่เรียกแผนดินถลมโยงถึงการเคลื่อนที่ของมวล
อาทิเชน หินพัง  (rock falls) (รูปที่ 1) โคลนถลม (mudslides) (รูปที่ 2) แผนดินถลม
(landslide) และกองเศษหินถลม (รูปที่ 3)  และไหล (debris flows) โคลนและ
กองเศษหินภูเขาไฟไหล เรียกวา ลาฮา (lahars) ไมเกิดในประเทศไทย

รูปท่ี 1   หินพังใน อ.ศรีนครินทร จ.พัทลุง เม่ือวันที่ 8 พ.ย. 2553 และ ข) หินขนาดใหญ
ถลมลงมาจากภูเขาพอตาขุนไกร หมู 8 ต.เขาคาย อ.สวี จ.ชุมพร เม่ือวันที่ 8 ธ.ค. 2553
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รูปท่ี 2   ความหายนะจากโคลนถลมมาจาก ก) เขาหาดยายจมบาน 1 เมตร
หมูที่ 7 บานวังพรหม ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร เม่ือ 31 มี.ค. 2554 และ
ข) เขาหัวแหลมเจาเกาะใหญ ซ่ึงต้ังอยูในพ้ืนที่หมู 1 บานแหลมเจา ต.เกาะใหญ

อ.กระแสสินธุ จ.สงขลา  เม่ือวันที่ 17 ธ.ค. 2554

รูปท่ี 3   กองเศษหินถลม ต.หนาเขา อ.เขาพนม จ.กระบ่ี เม่ือวันที่ 30 ธ.ค. 2554
ก) ขนาดกอนหินแกรนิตจากเขาพนมเบญจา และ ข) พ้ืนที่ถลมในสวนยาง

สาเหตุแผนดินถลมสําหรับประเทศไทย
แบงออกได 2 ประการคือ สาเหตุจากธรรมชาติ (Natural causes) และจาก

มนุษย (Human causes) ดังสรุปไวในตารางที่ 1
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ตารางท่ี 1   สาเหตุการเกิดแผนดินถลมของประเทศไทย

               สาเหตุจากธรรมชาติ                  สาเหตุจากมนุษย

ความลาดชันของภูมิประเทศ การดูดทรายในแมน้ําหรือบนบก

ความแข็งแรงของดิน ขึ้นอยูกับสวนประกอบ การเปดหนาดินบริเวณไหลเขา ลาดเขา
ของดินวาเปน แร ดิน หรือหินชนิดใด หรือเชิงเขา เพ่ือการเกษตร หรือสรางถนน
มีโครงสรางหรือมีตนไมประกอบยึดเกาะกัน หรือขยายพ้ืนที่ราบในการพัฒนาที่ดินหรือ
แข็งแรงแคไหน มีหินดาน (bedrock) อยูต้ืน การทําเหมืองไมวาบนภูเขา (รูปที่ 4 ก)
หรือลึกเพียงใด หรือพ้ืนราบ

ลักษณะฝนตกชุกเปนเวลายาวนาน น้ําทิ้งจากอาคาร บานเรือน สวนสาธารณะ
ถนน หรือทางน้ําแทรกซึมใหเกิดชองเปด
โอกาส

ความลึกของช้ันผิวดินกับช้ันหิน มีความ การสรางอางเก็บน้ํา นอกจากเปนการเพ่ิม
แตกตางของสมบัติที่ใหน้ําซึมผานไดกับ น้ําหนักกดบนในรองหุบเขาแลว ยังทําให
ช้ันเนื้อฟาม อันจะทําใหน้ําขังใตดินมากจน น้ําซึมลงใตดินมากจนเกินสมดุล
อุมดินใหหลวมทําใหเกิดการไหลลงมาตาม
ความลาดเอียงภูมิประเทศได

ฤดูกาลแปรปรวน (ความช้ืน ฝนตก ความแลง) การสั่นสะเทือนจากน้ํามือมนุษยตางๆ เชน
ผลกระทบปรากฏการณเอลนิโญและลานิญา  การระเบิดหิน (รูปที่ 4 ข) รถบรรทุกขนาด

ใหญ

ตนไมหักโคนดวยพายุและพืชพรรณถูกทําลาย การบดอัดดินเพ่ือการกอสราง ทําใหเกิด
โดยไฟปาหรือความแหงแลง การเลื่อนของดินในบริเวณใกลเคียง

แผนดินไหว (Earthquake) การสูบน้ําใตดิน น้ําบาดาล ที่มากเกินไปหรือ
การอัดน้ํากลับลงใตดินในพ้ืนที่บางแหง

คลื่น “สึนามิ” (Tsunami) จากแรงดันน้ํา การเพ่ิมน้ําหนักกดทับหรือกอสรางอาคาร
แทรกไปตามตนรองน้ําขาขื้นและขาไหลกลับ บนตลิ่ง (รูปที่ 4 ค) สันเขาหรือความลาด

(มีตอ)
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แผนดินถลมระดับตื้นมักเกิดขึ้นระหวางชั้นดินกับชั้นผุของหินแข็งเปนสวนใหญ (รูปที่
5) โดยเฉพาะในภาคใต  ในขณะที่ แผนดินถลมระดับลึกไดตัดลงไปจนถึงชั้ นหิน
ที่วางตัวลึกลงทําใหเกิดแผนดินถลมขนาดใหญมีปริมาตรแปรผันไดตั้งแตสิบลูกบาศก
เมตรจนถึงหลายลูกบาศกกิ โลเมตร  ในขณะเดียวกันความเร็วของแผนดินถลม
แปรผันจากไม ก่ีเซนติเมตรตอปอันเปนการเคลื่อนที่ชาจนถึงหลายสิบกิโลเมตรตอ
ชั่วโมง ถือวาเปนแผนดินถลมรวดเร็วทําลายลางสูง  จากสถานะของปรากฏการณหรือ
การเคลื่อนที่ของมวล แผนดินถลมจึงสามารถจําแนกออกไดเปนแบบมีพลังและหลับ
(คืนกลับมาถลมไดอีก) หรือแบบสิ้นพลังหรือสงบ (สมดุลไมเกิดอีกแลว)

แผนดินถลมในภาคใตประเทศไทย มักเกิดมาจากฝนตกชุกหรือฝนตกพรําเปน
เวลานานเปนสาเหตุสําคัญ เชน แมน้ําหรือคลื่นทะเลกัดเซาะตลิ่ง   แผนดินถลมยัง
สามารถเกิดไดจากกิจกรรมของมนุษย อาทิเชน เปดหนาและน้ําหนักกดความลาด (เชน
การกอสรางถนนและอาคาร  การทําเหมืองเปดและเหมืองหินที่ ไมถูกหลักวิชาการ
การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน เชน ตัดปาหรือเปลี่ยนชนิดปลูกพืชเศรษฐกิจ การระบาย

ตารางท่ี 1   (ตอ)

               สาเหตุจากธรรมชาติ                  สาเหตุจากมนุษย

การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําใตดิน การเปลี่ยนแปลงทางน้ําธรรมชาติ ทําให
ระบบน้ําทาและน้ําใตดินเสียสมดุล

โครงสรางทางธรณีวิทยาตอสภาพเปลี่ยนแปลง การขุดดินลึก ในการกอสรางอาคาร
เชน การวางตัวของแนวเทและมุมเทของช้ันหิน มีสถานที่ใตดิน เชน ที่จอดรถ รถไฟฟาใตดิน

อุโมงคสงน้ํา เปนตน

การกัดเซาะตลิ่ง ชายฝงและการเปลี่ยนแปลง การหกัลางถางพง เพ่ือทําไรหรือ
ของลาดทวีป (continental slope) เชน สวนเกษตรกรรม (รูปที่ 4 ง)
สันดอนใตทะเล

การกอใหเกิดแรงดันน้ําแกตลิ่งแมน้ําและ
คลอง จากการสัญจรทางน้ําหนาแนน
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รูปท่ี 4   ก) แผนดินถลมบริเวณเหมืองทองคําของฟลิปปนสเชามืดของวันที่ 22 2553 และ
ข) หินถลมในเหมืองแหงหนึ่งในจังหวัดเหงะอาน ประเทศเวียดนาม ผูเสียชีวิต 18 คน

เม่ือวันที่ 2 เม.ย. 2554  ค) พ้ืนที่รานอาหารริมตลิ่งคลองอูตะเภาใกลกับสะพานทาเคียน
เขตเทศบาลนครหาดใหญ เกิดเลื่อนไถลมาจากสาเหตุน้ําทวมสูงขึ้นและลดลง ไดรับ

ความเสียหายเปนบริเวณยาวกวา 100 เมตร เม่ือวันที่ 7 พ.ย. 2553 และ ง) แผนดินถลม
ในพ้ืนที่สวนยาง ม.7 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี เม่ือวันที่ 18 พ.ย. 2554

รูปท่ี 5   แผนดินถลมระดับต้ืนที่ยอดเขาในเขต อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช ไดแก
ก) ยอดเขาเหล็ก ต.กรุงชิง  และ  ข) ยอดเขาหวายชอ ต.นบพิตํา ถายเม่ือ 12 เมย. 2554
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น้ําในอางหรือคลองลดระดับลงอยางรวดเร็ว  การสรางฝายหนาแนนเกินชลประทาน
ความแรงสั่นสะเทือนจากระเบิด น้ําร่ัวซึมออกมาจากสิ่งกอสรางสาธารณะ เปนตน หรือ
โดยการรวมทั้งกระบวนการทางธรรมชาติและหรือกระบวนการมนุษยเหนี่ยวนํา

โดยทั่วไปแผนดินถลมเหนี่ยวนําขึ้นเมื่อความเคนเฉือนมีตอวัสดุความลาดมาก
เกินกวากําลังเฉือนของวัสดุ   และผลกระทบจากปจจัยลักษณะภูมิประเทศและธรณี
สิ่งแวดลอมหลายประการที่เก่ียวของกับชั้นหินและสมบัติดิน (รูปที่ 6 ก) น้ํา  สภาพ
การผุ  แนวแตกและโครงสราง (รูปที่ 6 ข)  สัณฐานความลาด  สิ่งปกคลุมที่ดิน/การใช
ที่ดิน (รูปที่ 6 ค) การไหลของน้ําทาและน้ําบาดาล เปนตน    ณัฐพงศ ไดวิเคราะห
เสถียรภาพรองน้ําดวยโครงตะขายแผนที่ โลก (รูปที่  7) และมวลรวมหินในคลอง
ต.ควนทอง อ.ขนอม ที่เกิดกองเศษหินถลม พบวามีความเสี่ยงเกิดซ้ําอีกได (มีพลัง)

รูปท่ี 6   เกิดกองเศษหินและดินถลมในเขต ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
เม่ือ 30 มีค 2554 ก) หินขอบรองหุบเขายังยึดติดอยู ข) แนวแตกในทองรองคลองควนทอง

ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช และ ค) ตะกอนพัดพาทับถมในรองธารน้ํา
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553

ผลกระทบแกภาคใต
แผนดินถลมเปนภัยพิบัติสําคัญในบริเวณเทือกเขาและเนินเขาสวนมากของ

ภาคใต (รูปที่ 5) ประมาณวา 85% ในสวนตลิ่งแมน้ําและแนวหาดที่มีความชันเพียง
10% ที่เหลือ 5% ในที่ราบและชุมชน  ผลกระทบสวนใหญขึ้นกับขนาดและความเร็ว
องคประกอบความเสี่ยงในวิถีและความหายนะขององคประกอบเหลานั้น แผนดินถลม
ทุกปเปนสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุถึงเสียชีวิตและความเสียหายแกโครงสรางพื้นฐาน เชน
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ถนน (รูปที่ 8 ก) ทอประปา (รูปที่ 8 ข) รางรถไฟ (รูปที่ 8 ค) อางเก็บน้ํา ตลิ่งแมน้ํา
เปนตน และอสังหาริมทรัพย เชน อาคาร พื้นที่เกษตรกรรม เปนตน

รูปท่ี 7   ผลวิเคราะหเสถียรภาพความลาดในคลองเกิดกองเศษหินและดินถลม
ในเขต อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

รูปท่ี 8   ก) หลัก กม. ที่ 3+100 ถนนสายระนอง -บานหาดสมแปน ม.2 ต.หาดสมแปน
อ.เมือง จ.ระนอง เม่ือวันที่ 14 ก.ค. 2554 ดินภูเขา กอนหินขนาดใหญ และตนไม

เลื่อนไหลลงมาทับเสนทางระยะทางยาวกวา 50 เมตร ข) ทอประปาบานหาดสมแปน
ไดรับความเสียหาย ค) ไหลรางรถไฟเลอนถลมระหวางสถานีขุนตาน-ทาชมพู

เลื่อนไถลยาว 20 เมตร ชวง กม. 6849-10
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แผนดินถลมขนาดใหญในพื้นที่ เขาเปนผลใหปดก้ันสายแมน้ํา  การปดก้ัน
ธรรมชาติ สาเหตุตนน้ําหุบเขาน้ําทวม และภายหลังสามารถแตกออกดวยความดัน
น้ําทะเลสาบ ดังนั้นเกิดน้ําทวมบาหรือการไหลกองเศษหินทางทายน้ําเกิดการเปลี่ยน
แปลงทางน้ําขึ้น (รูปที่ 9) แผนดินถลมใตทะเลและหนาผาชายฝงสามารถเกิดสึนามิ
แผนดินถลมยังสามารถเกิดในแนวทะเลสาบและขอบแนวอางเก็บน้ํา  แผนดินถลมก็
ยังผลมาจากยอดบนของเสียทําเหมืองและบอกักและฝงกลบหางแร เปนสาเหตุให
อุบัติเหตุถึงชีวิตและเกิดการปนเปอนทั้งน้ําผิวดินและใตดินในพื้นที่ไดผลกระทบจาก
แผนดินถลม สิ่งเหลานี้ลวนเปนสาเหตุสําคัญของการกัดเซาะดินและตะกอนทับถมใน
หุบเขาและแมน้ํา อยางไรก็ตาม สถิติสวนใหญเร่ืองมหันตภัยพิบัติธรรมชาติผลกระทบ
ต่ํากวาประมาณการจากแผนดินถลมไมสามารถแยกออกไดจากการกอใหเกิดตางๆ
หรือประจวบกับภัยพิบัติธรรมชาติ อาทิเชน พายุ น้ําทวมหรือแผนดินไหว

รูปท่ี 9   แผนดินถลมระดับต้ืนลงในคลองเกิดการกัดเซาะและทับถม
พ้ืนที่ ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช  เม่ือวันที่ 1 เมย. 2554

ปรากฏการณแผนดินถลม
แผนดนิถลมในประเทศไทย เกิดขึ้นไดในที่สถานที่ทางธรณีวิทยาและสิ่งแวดลอม

แตกตางกัน ยกตัวอยาง หินพังขนาดใหญ หินไถลเลื่อน หินถลมและกองเศษหินดินไหล
มักพบในเทือกเขาเทือกเขาบรรทัดหินแกรนิตและหินไนสที่มีความลาดชัน เชน จังหวัด
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นครศรีธรรมราช ภูเก็ต กระบ่ี และระนอง  การเลื่อนไถลระดับตื้นและโคลนไหลเกิดใน
เทือกเขาชัน มีหนาดินเปนตะกอนทรายปนดินเหนียวบาง เชน ในบริเวณสุราษฎรธานี
และชุมพร เกิดรวมกับฝนตกหนักเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยเฉลี่ยภัย
จากแผนดินถลมในภาคใตมีผูเสียชีวิตประมาณหลายสิบคนทุกป สามารถเกิดขึ้นโดย
ปราศจากการเตือนภัยลวงหนา

การเกิดตอมาผลพวงมาจากแรงสั่นสะเทือน การสั่นไหวในชวงแผนดินไหวจะสง
คลื่นผานผืนดิน สามารถทําลายแรงยึดเกาะความลาดเขาดวยกันออก หากเกิดขึ้นกับ
ดินก็สามารถเกิดปรากฏการณเรียกวา การไหลลงดิน (liquefaction) ซึ่งเปนการเปลี่ยน
แปลงของพื้นดินจากสถานะของแข็งไปสูสถานะพลาสติกหรือของเหลวทํานองเดียวกับ
การเกิดทรายดูด

หลุมยุบ
เปนปรากฏการณทางธรรมชาติอยางหนึ่งที่ดินยุบตัวลงเปนหลุมลึกและมีเสน

ผานศูนยกลางตั้งแต 1-200 เมตร ลึกตั้งแต 1 ถึงมากกวา 20 เมตร  เมื่อแรกเกิด
ปากหลุมมีลักษณะเกือบกลมและมีน้ําขังอยูกนหลุม ภายหลังน้ําจะกัดเซาะดินกนหลุม
กวางขึ้น ลักษณะคลายลูกน้ําเตาทําใหปากหลุมพังลงมาจนเหมือนกับวาขนาดของหลุม
ยุบกวางขึ้น โดยปกติหลุมยุบจะเกิดในบริเวณที่ราบใกลกับภูเขาที่เปนหินคารบอเนต
(หินปูน หินโดโลไมต หินออน) เนื่องจากหินคารบอเนตมีสมบัติละลายน้ําที่มีสภาพเปน
กรดออนได ประกอบกับภูเขาหินคารบอเนตมีรอยเลื่อนและรอยแตกมากมาย บริเวณ
ใดที่รอยแตกของหินคารบอเนตตัดกันจะเปนบริเวณที่ทําใหเกิดโพรงไดงาย โพรงหิน
คารบอเนตหากอยูพนผิวดินก็คือถํ้า ถาหากไมพน เรียกวา โพรงหินใตดิน ซึ่งจําแนก
เปน 2 ระดับ คือ โพรงหินระดับตื้น (ลึกจากผิวดินไมเกิน 50 เมตร) และโพรงหินใตดิน
ระดับลึก (ลึกจากผิวดินมากกวา 50 เมตร) สวนใหญหลุมยุบจะเกิดในบริเวณที่มีโพรง
หินใตดินระดับตื้น
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ลักษณะของหลุมยุบ
รูปรางลักษณะของหลุมยุบแตกตางกันไปตามวัสดุการเกิด สวนใหญมีรูปราง

วงกลมหรือวงรี แยกออกไดเปน 3 ลักษณะ หลุมยุบที่เกิดจากการยุบตัวของเพดาน
โพรงหรือถํ้าใตดิน จะมีขอบหลุมลาดเอียง ปากหลุมรูปถวยหรือแองกระทะ (รูปที่ 10
ก) มักเกิดในภาคใต แตหลุมยุบที่เกิดเนื่องจากการละลายของเกลือหินเปนหลัก จะมี
ขอบหลุมคอนขางชัน รูปวงกลม (รูปที่ 10 ข) มักเกิดในภาคอีสาน สวนหลุมยุบขอบชัน
และรูปทรงกระบอก (รูปที่ 10 ค) มักเกิดในชั้นตะกอนภาคกลางและที่ราบในเมือง
สาเหตุหลักเกิดจากการเซาะของน้ําที่ ไหลผานใตดินพัดพาตะกอนขางบนออกไป
ขนาดของหลุมยุบขึ้นอยูกับขนาดของโพรงหรือถํ้าใตดิน มีตั้งแตไมก่ีเมตรถึงหลายรอย
เมตรและลึกหลายสิบเมตร

รูปท่ี 10   หลุมยุบ บานควนนนท หมู 10 ต.ไมเรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
กวางประมาณ 2 ไร ลึกประมาณ 20 ม. เม่ือวันที่ 19 พ.ย. 2553  ข) บานหนองราง

ต.คางพลู อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เม่ือวันที่ 2 ม.ค. 2553 หลุมกวาง 20 เมตร และ
ลึกกวา 10 ม. และ ค) สนามกีฬาโรงเรียนบานไรปา กวาง 10 ม. ต.หวยเขยง

อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี   เม่ือวันที่ 19 มิ.ย. 2555

หลุมยุบในประเทศไทย
ในประเทศไทยมีรองรอยของหลุมยบุเกิดมากมายในอดตี บางบริเวณมีขนาดใหญ

เปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ เชน ทะเลในของหมูเกาะอางทองจังหวัดสุราษฎรณธานี
ถํ้ามรกตที่จังหวัดตรัง และบึงนกน้ํา (รูปที่ 11 ก) และทะเลบันที่จังหวัดสตูล ซึ่งนับแตป
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พ.ศ. 2538 ถึงเดือนมกราคม 2548 มีการเกิดหลุมยุบทั่วประเทศมากกวา 66 พื้นที่
ในจํานวนนี้ 25 พื้นที่ เกิดหลังเหตุการณแผนดินไหวและคลื่นยักษสึนามิ เมื่อวันที่ 26
ธันวาคม 2547  ดนุพล และคณะ  ไดวิเคราะหเชิงสถิติ พบวา หลุมยุบกับแผนดินไหว
และสึนามิมีความสัมพันธใกลกัน   จันทิมา และคณะ ไดวิเคราะหโอกาสความเสี่ยง
เกิดหลุมยุบในจังหวัดฝงทะเลอันดามัน ไดแก จังหวัดสตูล พังงา กระบ่ี ตรัง และระนอง
นอกจากนี้ยังไดวิเคราะหโอกาสเสี่ยงหลุมยุบในสวนฝงอาวไทย ในพื้นที่นครศรีธรรมราช
สุราษฎรธานี และชุมพร เชนกัน

รูปท่ี 11   หลุมยุบที่เคยเกิดในภาคใต  ก) บึงนกน้ํา  ข) อ.ละงู  ค) อ.มะนัง จ.สตูล
ง) อ.ปากแจม จ.ตรัง  จ) ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบ่ี  ฉ) อ.เมือง จ.ชุมพร  ช) อ.เขาสก

จ.สุราษฎรธานี  ฌ) อ.พระแสง จ.สุราษฎรธานี  และ  ญ) อ.ละอุน จ.ระนอง
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ลางบอกเหตุปรากฏการณหลุมยุบ
- เกิดรอยราวใหมในเพดานหรือกําแพง
- มุมบาน มุมประตู หรือหนาตางแยกหางออกจากกัน
- เกิดรอยราวขึ้นในฐานราก
- เสียงลั่นแปลกและดัง (หลายคนแจงวาดังคลายขาวโพดคั่ว และบอยคร้ังเสียง

ราวในชวงกลางคืนเงียบสงัด)
- ประตูหรือหนาตางเปดปดไดไมสนิทเหมือนแตกอน
- พื้นบานเปลี่ยนเปนไมไดระดับ
- รากตนไมโผลขึ้นมาไมเหมือนแตกอน
- พื้นที่แองเกิดในที่ถือครองอยางไมเคยมีมากอน
- น้ําโคลนปนในน้ําบอ
- เกิดรอยราวในทางเทาหรือบาทวิถี
- น้ําขังในที่ไมเคยมีน้ําขังมากอน
- ตนไมหรือเสาร้ัวเอียง
- เกิดรอยราวในพื้นดิน
- พืชแหงและเห่ียวเฉา
- โผลของภายนอกหรือดินแยกออกจากคานพื้นหลายเซนติเมตร
- ดินบดอัดไมแนนรอบเสาสาธารณะตางๆ
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การตรวจวัดเรดอนในดิน
กับการพยากรณแผนดินไหวในทะเลอันดามัน

รศ.ดร.ไตรภพ ผองสุวรรณ   คมฤทธิ์ วัฒนวาที และ ปทมา พิศภักด์ิ
สถานวิจัยธรณีฟสิกส  ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร

บทคัดยอ
จากการวิเคราะหขอมูลแผนดินไหวขนาด Mw ณ 4 ที่มีจุด epicenter อยูไกล

จากสถานีวัดเรดอนเปนระยะทาง 440–880 กม. โดยเลือกเฉพาะแผนดินไหวที่เกิดใน
พื้นที่เปาหมายในทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ที่เกิดในระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม
2552 – 31 พฤษภาคม 2553 พบวา มีจํานวนแผนดินไหวที่มีขนาด Mw > 4 จํานวน
117 คร้ัง Mw > 5 จํานวน 31 คร้ัง Mw > 6  จํานวน 4 คร้ัง และ Mw > 7 จํานวน
2 คร้ัง จากการวิเคราะหโอกาสที่ยอดเรดอนหนึ่งๆ จะเตือนแผนดินไหวลวงหนา โดย
สรุปพบวามีโอกาสรอยละ 60.9 ที่ยอดเรดอน 1 ยอด จะมีแผนดินไหวขนาด Mw > 4
เกิดตามมา อยางนอย 1 เหตุการณ สวนโอกาสที่จะไมมีแผนดินไหวระดับ Mw > 4
เกิดตามหลังยอดเรดอนคือรอยละ 39.1 เมือ่พิจารณาคาความชันของกราฟความเขมขน
เรดอนสะสม ผลการวิเคราะหสรุปวาหากคาความชันของความเขมขนเรดอนสะสมมีคา
> 300 kBq/m3/day จะมีเหตุการณแผนดินไหวขนาดใหญ Mw > 7 มีโอกาสเกิดขึ้นได

ที่มาและความสําคัญ
จากเหตุการณแผนดินไหว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547  โดยศูนยกลาง

แผนดินไหวอยูในทะเลอันดามัน บริเวณชายฝงตะวันตกของหมูเกาะสุมาตรา วัดแรง
สั่นสะเทือนได 9 ริกเตอร  สงผลใหเกิดคลื่นยักษสึนามิเขาถลมชายฝงดานตะวันตก
ของประเทศไทย สรางความสูญเสียแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจํานวนมาก
นอกจากนั้นแผนดินไหวดังกลาวยังสงผลทําใหรอยเลื่อนของแผนเปลือกโลก (faults)
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โดยเฉพาะอยางยิ่งรอยเลื่อนในบริเวณภาคใตของประเทศไทยที่อยูใกลจุดศูนยกลาง
แผนดินไหวมากทีสุ่ด อาจมีการปรับสภาพใหมอันเนือ่งจากความเคนเทคโทนิก (tectonic
stresses) ที่เกิดจากแผนดินไหวขนาดใหญในทะเลอันดามันดังกลาว มีการศึกษาที่สรุป
วารอยเลื่อนคลองมะรุยและรอยเลื่อนระนองอาจมีพลัง (active) ขึ้นมาอีกคร้ังหนึ่ง
รอยเลื่อนคลองมะรุยวางตัวอยูในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต พาดผาน
อ.บานตาขุน อ.พนม จ.สุราษฎรธานี  อ.ทับปุด อ.เมือง จ.พังงา และเลยลงไปในทะเล
อันดามัน ระหวางอ.เมือง จ.ภูเก็ต กับอ.เกาะยาว จ.พังงา แนวรอยเลื่อนมีความยาว
ประมาณ 148 กิโลเมตร จากการที่เชื่อวารอยเลื่อนคลองมะรุยอาจยังเปนรอยเลื่อน
มีพลังอยู การศึกษาเฝาติดตามตรวจวัดการเกิดแผนดินไหวในทะเลอันดามันที่สัมพันธ
กับการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนคลองมะรุย จึงเปนเร่ืองที่มีความสําคัญเรงดวน  การ
ตรวจสอบการฟุงของแกสเรดอนในดินอยางตอเนื่องอยางที่ไดมีการศึกษากันในตาง
ประเทศ จึงมีความสําคัญในการที่จะพยากรณการเกิดแผนดินไหวในทะเลอันดามัน
และเตือนภัยการเกิดแผนดินไหวในประเทศไทย

ไตรภพ ผองสุวรรณ (2552) รายงานผลการวัดความเขมขนแกสเรดอนในดิน
ที่จุดวัดหนึ่งในบริเวณรอยเลื่อนคลองมะรุย อ.ทับปุด จ.พังงา ที่มีแนวยาวตอเนื่องลงไป
ในทะเลอันดามัน ซึ่งพบความเขมขนแกสเรดอนสูงกวาที่จุดตรวจวัดอ่ืนๆ อยางมาก
เชื่อวาแกสเรดอนที่จุดดังกลาวมีความเชือ่มโยงถึงการฟุงกระจายของแกสเรดอนในรอย
เลื่อนคลองมะรุย ที่สัมพันธกับระดับความแรงของแรงเทคโทนิกที่กระทําระหวางเพลต
Indian-Australian plate กับ Eurasian plate ผูวิจัยสรุปวาการเปลี่ยนแปลงความ
เคนเทคโทนิก (Tectonic stress) ที่กระทําระหวางเพลตและการเปลี่ยนแปลงความ
เครียดบนเพลต (Strain) กับเหตุการณแผนดินไหว (earthquake) ในทะเลอันดามัน
นาจะสงผลใหเกิดการเปลีย่นแปลงความเขมขนแกสเรดอนในบริเวณรอยเลื่อนใกลเคียง
รวมทั้งในรอยเลื่อนคลองมะรุยที่สามารถตรวจวัดได   ซึ่งพบวามีความสัมพันธกับ
เหตุการณแผนดินไหวในทะเลอันดามัน
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วิธีการศึกษาวิจัย
1. ติดตั้ งเคร่ืองตรวจวัดแกสเรดอนที่ พัฒนาขึ้ นเอง เปนแบบหัววัดรอย

นิวเคลียรชนิดพลาสติกแข็ง CR-39 (Solid State Nuclear Track Detector, SSNTD)
ในบริเวณแนวรอยเลื่อนคลองมะรุย บริเวณ อ.ทับปุด จ.พังงา (รูปที่ 1) โดยเปนการ
ตรวจวัดแบบรายวันคือเปลี่ยนหัววัดทุกวันเปนเวลา 336 วัน  รูปที่ 2 แสดงการติดตั้ง
เคร่ืองวัดแกสเรดอนในดิน ณ จุดตรวจวัด อ.ทับปุด จ.พังงา

2. นําหัววัดแกสเรดอนชนิด CR-39 ที่ใชตรวจวัดแลวของแตละวัน มาผาน
กระบวนการกัดขยายรอย ดวยสารละลาย NaOH ความเขมขน 6.25 N ที่อุณหภูมิ
85๐C เปนเวลา 100 นาที (รูปที่ 3)

รูปท่ี 1   แผนที่ธรณีวิทยาพ้ืนที่ จ.พังงา ตําแหนง ST-10 (Ú) เปนสถานีวัดแกสเรดอนอยูใน
อ.ทับปุด จ.พังงา   หนวยธรณีวิทยาที่ปรากฏในแผนที่ประกอบดวย KGr หินแกรนิต

ยุคครีเทเชียส; CPk หินโคลนปนกรวดหมวดหินแกงกระจาน อายุเพอรเมียน-
คารบอนิเฟอรัส; Pr หินปูนราชบุรียุคเพอรเมียน; Qa, Qc, Qmc

ตะกอนที่ไมแข็งตัวยุคควอเทอนารี (แผนที่จาก กรมทรัพยากรธรณี, 2550)
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ตารางท่ี 1 คาทางสถิติของขอมูลความเขมขนแกสเรดอนรายวัน (kBq/m3) ของแตละ
เดือนที่ตรวจวัด

month average stdev min Q25 Q50 Q75 max

Jul-09 85.2 86.3 8.8 31.3 40.0 83.4 343.1
Aug-09 123.9 84.5 1.7 51.9 126.6 164.4 380.2
Sep-09 99.2 83.3 1.5 29.2 73.9 146.3 300.8
Oct-09 142.0 163.2 1.3 31.1 100.4 178.0 761.4
Nov-09 240.7 290.6 36.1 91.0 191.1 257.7 1646.4
Dec-09 216.3 219.3 22.3 75.5 179.5 251.0 1003.9
Jan-10 136.5 137.8 10.0 31.7 80.0 208.0 549.7
Feb-10 71.2 219.0 0.3 15.5 28.2 35.5 1179.7
Mar-10 137.6 133.6 12.8 68.5 110.0 140.4 633.0
Apr-10 281.4 206.3 38.1 144.4 250.3 382.8 1007.8
May-10 327.7 309.7 28.8 81.3 250.8 378.2 1137.8
รวมทกุวัน 169.8 204.8 0.3 39.6 101.6 216.0 1646.4

3. วิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธความเขมขนแกสเรดอนกับขอมูลแผนดินไหว
สําหรับการเตือนแผนดินไหวลวงหนา

สรุปผลการศึกษา
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางยอดเรดอนกับเหตุการณแผนดินไหว พบวา
1. จากตารางที่ 2 รูปที่ 4 และรูปที่ 8 แสดงโอกาสที่ยอดเรดอนแตละยอดจะ

เปน precursor ของแผนดินไหวระดับ Mw > 4 โดยสรุปไดวามีโอกาส 60.9% ที่
ยอดเรดอน 1 ยอด จะมีแผนดินไหวขนาด Mw > 4 เกิดตามมาอยางนอย 1 เหตุการณ
สวนโอกาสที่จะไมมีแผนดินไหวระดับ Mw > 4 เกิดตามหลังยอดเรดอนคือ 39.1%

2. การที่ยอดเรดอนหนึ่งๆ ที่ตรวจวัดได จะไมเปน precursor ของแผนดินไหว
ที่ตามมาอยางนอย 1 เหตุการณ อาจเกิดจากสาเหตุตางๆ ดังตอไปนี้คือ
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(1) อาจสัมพันธกับแผนดินไหวที่มีขนาด Mw < 4
(2) เกิดในลักษณะเปน post seismic anomaly คือ เกิดยอดเรดอนตาม

หลังเหตุการณแผนดินไหว
(3) สัมพันธกับแผนดินไหวนอกกรอบพื้นที่ที่กําหนดในรูปที่ 5

3. คาความเขมขนแกสเรดอนสะสม (Cumulative radon concentration)
สัมพันธกับคาความเขมขนเรดอนเฉลี่ยรายวัน หากในชวงเวลาหนึ่งเกิดยอดเรดอน

รูปท่ี 2   ภาพขั้นตอนการติดต้ังหัววัดแกสเรดอนในดิน

รูปท่ี 3   ภาพขั้นตอนการกัดขยายรอยรังสีแอลฟาดวยสารละลาย NaOH ตามเง่ือนไข
ที่เหมาะสม และลักษณะรอยรังสีแอลฟาที่เกิดจากการสลายตัวของแกสเรดอน

จากกลองจุลทรรศน กําลังขยาย 100x
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จํานวนมากผิดปกติ และ/หรือเรดอนมีคาความเขมขนสูงผิดปกติ จะทําใหกราฟเรดอน
สะสมในชวงเวลานั้นมีความชันสูงผิดปกติตามไปดวย

เมื่อคํานวณคาสะสมของความเขมขนแกสเรดอนในดินเฉลี่ยรายวัน จะได
กราฟรูปที่ 9 ซึ่งสามารถ fit ดวยสมการเสนตรงที่มีความชันตางกัน 4 เสน แสดงใน
รูปที่ 9 และในตารางที่ 3 และเมื่อวิเคราะหรวมกับจํานวนแผนดินไหวระดับ Mw > 5
ที่เกิดขึ้นในแตละชวงเวลาดังกลาว (แสดงในตารางที่ 3) สามารถสรุปไดดังนี้

ตารางท่ี 2 โอกาสที่ยอดเรดอนแตละยอดจะเปน precursor ของแผนดินไหวระดับ Mw > 4

Number of Number of Number of Signal (%) Noise (%) Confidence
radon peak Rn peak Rn peak not (b/a) (c/a) level

(a) correlated correlated (S/N)
with EQ with EQ

(b) (c)

92 56 36 60.9 39.1 1.56

รูปท่ี 4  ความเขมขนแกสเรดอนในดินเฉลี่ยรายวัน ตลอดชวงเวลาตรวจวัด 336 วัน ต้ังแต
1 กรกฎาคม 2552 ถึง 31 พฤษภาคม 2553 แสดงตําแหนงยอดเรดอนที่เกิดขึ้น 1-92
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(1) หากคาความชันของความเขมขนเรดอนสะสมมีคา < 100 kBq/m3/
day จะมีเหตุการณแผนดินไหวขนาด Mw < 6 มีโอกาสเกิดขึ้นได

(2) หากคาความชันของความเขมขนเรดอนสะสมมีคา > 200 kBq/m3/
day จะมีเหตุการณแผนดินไหวขนาด Mw > 6 มีโอกาสเกิดขึ้นได

รูปท่ี 5   ตําแหนงของสถานีวัดแกสเรดอนในดิน (U) KMFZ เปนแนวรอยเลื่อนคลองมะรุย
ที่ลากตอลงทะเลอันดามัน และแถบแรเงาแสดงพ้ืนที่หรือหนาตางที่กําหนดที่มีการเกิด
แผนดินไหวที่คาดวามีผลตอการเปลี่ยนแปลงแกสเรดอนในดินที่สถานีวัดแกสเรดอน

ตารางท่ี 3 ชวงเวลาที่มีอัตราการสะสมของแกสเรดอนในดินตางกัน และจํานวนแผนดินไหว
Mw > 5  ที่เกิดในชวงเวลานั้น และคาพลังงานแผนดินไหว seismic moment

ชวงเวลา อัตราการสะสม จํานวน EQ จํานวน EQ จํานวน EQ Seismic
(kBq/m3/day) 5>Mw>6 6>Mw>7 7>Mw>8 moment (dyne-cm)

ก.ค – ต.ค 2552 106.4 9 0 0    3.79x1019

ต.ค.52 - ม.ค. 53 222.0 3 2 0  1.341x1020

ม.ค. – มี.ค. 2553 77.5 6 0 0    5.2x1019

มี.ค. – พ.ค. 2553 299.5 8 0 2 2.838x1022
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รูปท่ี 6  ตําแหนงจุดศูนยกลางแผนดินไหวขนาด MW > 4 ที่เกิดขึ้น
ในหนาตางที่กําหนดในชวงเวลาที่ศึกษา

รูปท่ี 7  ตําแหนงของเหตุการณแผนดินไหวขนาด Mw > 5 ในหนาตางที่กําหนด
และในชวง เวลา 1 กรกฎาคม 2552 - 30 พฤษภาคม 2553 หมายเลข 1–31

แสดงลําดับการเกิดแผนดินไหว
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รูปท่ี 8   การเปลี่ยนแปลงคาความเขมขนแกสเรดอนในดินเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีวัด ST-10
แสดงกราฟขอมูลทั้งหมด 11 เดือน พรอมวันที่เกิดแผนดินไหวระดับ Mw > 4

ในพ้ืนที่กําหนดในทะเลอันดามัน

รูปท่ี 9   กราฟความเขมขนเรดอนรายวัน ความเขมขนเรดอนสะสม แผนดินไหว Mw > 5
และคาพลังงานแผนดินไหวสะสม (cumulative seismic moment)
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(3) หากคาความชันของความเขมขนเรดอนสะสมมีคา > 300 kBq/m3/
day จะมีเหตุการณแผนดินไหวขนาด Mw > 7 มีโอกาสเกิดขึ้นได

ประโยชนที่ได
1. ไดระบบพยากรณแผนดินไหวในทะเลอันดามันลวงหนา ดวยชุดตรวจวัด

แกสเรดอนราคาถูก
2. เปนขอมูลขั้นตนทําใหสามารถพัฒนาไปใชระบบตรวจวัดแกสเรดอนแบบ

อิเล็กทรอนิกสที่สามารถตรวจวัดพรอมสงขอมูลจากระยะไกล ที่จะทําใหการพยากรณ
แผนดินไหวขนาดใหญ Mw > 7 ในทะเลอันดามันสามารถทําไดลวงหนาจริง

การนําไปใชประโยชน
1. สามารถใชพยากรณการเกิดแผนดินไหวขนาดใหญในทะเลอันดามัน
2. ผลการศึกษาสรุปวา หากพัฒนาไปใชระบบอิเล็กทรอนิกสตรวจวัดแกส

เรดอนอัตโนมัติและการสงขอมูลจากระยะไกล จะทําใหการพยากรณแผนดินไหวขนาด
ใหญ Mw > 7 ในทะเลอันดามันสามารถทําไดลวงหนาจริง

3. สามารถเตือนภัยเหตุการณแผนดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในภาคใต ที่ เปนผล
สืบเนื่องกับแผนดินไหวขนาดใหญในทะเลอันดามัน

4. คาดวาการเตือนภัยเหตุการณแผนดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ อ่ืนๆ เชน
ภาคเหนือ สามารถทําไดเชนกัน

เบอรติดตอนักวิจัย
รองศาสตราจารย ดร.ไตรภพ ผองสุวรรณ โทร 089-7328670
อาจารย คมฤทธิ์ วัฒนวาที โทร 081-8391965
นางสาวปทมา พิศภักดิ์ โทร 086-6980317
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การพยากรณแผนดินไหวในทะเลอันดามัน
ดวยการวัดแกสเรดอนในดิน

รศ.ดร.ไตรภพ ผองสุวรรณ
สถานวิจัยธรณีฟสิกส  ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร

ความรูทั่วไปเกี่ยวกบัการเกิด
แผนดินไหว” เปนภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดิน

อันเนื่องมาจากการปลดปลอยพลังงานเพื่อระบายความเครียดทีส่ะสมไวภายในโลกออก
มาอยางฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกใหคงที่ สาเหตุของการเกิดแผนดินไหว
นั้นจัดแบงได 2 ชนิด ชนิดที่หนึ่ง เกิดจากการกระทําของมนุษย ไดแก การทดลอง
ระเบิดปรมาณู การกักเก็บน้ําในเขื่อนและแรงระเบิดของการทําเหมืองแร เปนตน
ชนิดที่สองเปนแผนดินไหวจากธรรมชาติ ซึ่งมีทฤษฎีกลไกการเกิดแผนดินไหวอันเปน
ที่ยอมรับกันในปจจุบัน 2 ทฤษฎี คือ

1. ทฤษฎีที่วาดวยการขยายตัวของเปลือกโลก (Dilation source theory)
2. ทฤษฎีที่วาดวยการคืนตัวของวัตถุ (Elastic rebound theory)

การพยากรณแผนดินไหว
แผนดินไหวเปนภัยธรรมชาติที่ยังคงไมสามารถพยากรณไดอยางแมนยํา ทั้ง

เร่ืองตําแหนง ขนาด และเวลาเกิด ดวยเทคโนโลยีและอุปกรณเคร่ืองมือตรวจวัดที่มี
อยูในปจจุบัน อยางไรก็ตามนักวิทยาศาสตรไดมีความพยายามอยางยิ่งในการศึกษา
วิเคราะหถึงคุณลักษณะตางๆ ของบริเวณแหลงกําเนิดแผนดินไหวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการพยากรณแผนดินไหว
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รูปท่ี 2   ภาพแสดงลักษณะโครงสรางภายในโลก
และกระบวนการนําพาความรอนภายในช้ัน

คุณลักษณะทางกายภาพของเปลือกโลกที่เปล่ียนแปลงจากปกติกอนเกิด
แผนดินไหว

• แรงเครียดในเปลือกโลกที่เพิ่มขึ้น
• การเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟา สนามแมเหล็ก สนามโนมถวง
• การเคลื่อนตวัของเปลอืกโลก

รูปท่ี 1   ภาพแสดงการเกิดรอยเลื่อนแบบตางๆ และจุดแสดงการเกิดศูนยกลางแผนดินไหว
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• น้ําใตดิน
• ปริมาณแกสเรดอน มีการเปลี่ยนแปลง
• การสงคลื่นวิทยุความยาวคลื่นสูงๆ

เทคนิคการตรวจวัดแกสเรดอน
 ขั้นตอน
• ติดตั้งเคร่ืองตรวจวัดแกสเรดอนที่พัฒนาขึ้นมาเอง แบบหัววัดรอยนิวเคลียร

ชนิดแข็ง SSNTD ในบริเวณแนวรอยเลื่อนทําการตรวจวัดแบบรายวัน
• นําหัววัดแกสเรดอนชนิด CR-39 ที่ทําการติดตั้งแลวมาผานกระบวนการกัด

ขยายรอย ดวยสารละลาย NaOH ความเขมขน 6.25 N ที่อุณหภูมิ 85๐C เปนเวลา
100 นาที

• วิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธความเขมขนแกสเรดอน กับขอมูลแผนดินไหว
สําหรับการเตือนแผนดินไหวลวงหนา

รูปท่ี 3   ภาพแสดงขั้นตอนการติดต้ังหัววัดแกสเรดอนในดิน
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รูปท่ี 4   ภาพแสดงขั้นตอนการกัดขยายรอยรังสีแอลฟาดวยสารละลาย NaOH
ตามเง่ือนไขที่เหมาะสม และลักษณะรอยรังสีแอลฟาที่เกิดจากการสลายตัวของ

แกสเรดอนจากกลองจุลทรรศน กําลังขยาย 100 x

การปรับเทียบมาตรฐานความหนาแนนรอยเปนความเขมขน
Pisapak (2009) ไดหาสมการปรับเทียบมาตรฐานความเขมขนกาซเรดอนในดิน

เปนสมการทีไ่ดจากการวิเคราะหระดบัความเขมขนกาซเรดอนภายในระบบปด เปนเวลา
7 วัน และ 14 วัน โดยมีระดับความเขมขนแกสเรดอน 706 และ 4343 Bq/m3 นําผล
ที่ไดจากการวิเคราะหมาสรางกราฟปรับเทียบมาตรฐาน เพื่อหาความสัมพันธระหวาง
ระดับความเขมขนกาซเรดอนมาตรฐาน (Bq/m3) กับความหนาแนนรอยรังสีแอลฟา
(Track/cm2) แสดงดวยสมการทั่วไปดังนี้

(day) Time Exposure
)(T/cm Corr.TD106.524)(Bq/m Conc.Rn 

2
3 


เมื่อ Rn conc.  คือ  ระดับความเขมขนกาซเรดอนในดิน (Bq/m3)
Corr.TD (corrected track density) คือ คาความหนาแนนรอยที่ปรับแก

 รังสีภูมิหลังแลว (T/cm2)
Exposure Time  คือ  จํานวนวันในการติดตั้ง
106.524  คือ  คาคงที่ที่ไดจากระบบปรับเทียบมาตรฐาน
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ผลการศึกษา
ในการศึกษาคร้ังนี้จึงไดรวบรวมและวิเคราะหผลการตรวจวัดความเขมขนแกส

เรดอนในดินที่สถานีวัด ST-10 โดยการเปลี่ยนหัววัดเรดอนทุกวัน เปนเวลา 336 วัน
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึง 30 พฤษภาคม 2553 คาความเขมขนแกสเรดอน
ที่ตรวจวัดจึงเปนคาความเขมขนแกสเรดอนเฉลี่ยรายวันขอมูลแผนดินไหวขนาด Mw
ณ 4 ที่มีจุด epicenter อยูไกลจากสถานีวัดเรดอน อ.ทับปุด จ.พังงา เปนระยะทาง
440– 880 กม. โดยรวบรวมขอมูลแผนดินไหวระยะไกลในทะเลอันดามันจากฐานขอมูล
ANSS (Advanced National Seismic System) ของ NCEDC (Northern Califor-
nia Earthquake Data Center) ที่ website: http://www.ncedc.org/anss/catalog-
search.html จํานวนแผนดินไหวในพื้นที่แรเงาในรูปที่ 4 ที่มีขนาด Mw > 4 มีจํานวน
117 คร้ัง มีระยะ epicenter distance วัดจากสถานีวัดแกสเรดอน 440–880 กม.
ในจํานวนนั้น ประกอบดวย

• แผนดินไหวขนาด M > 4 จํานวน 117 คร้ัง
• แผนดินไหวขนาด M > 5 จํานวน 31 คร้ัง
• แผนดินไหวขนาด M > 6 จํานวน 4 คร้ัง
• แผนดินไหวขนาด M > 7 จํานวน 2 คร้ัง

Hauksson et al. (1981) ไดเก็บขอมูลและวิเคราะหแผนดินไหวกับขอมูลแกส
เรดอน ไดความสัมพันธสอดคลองกับสมการวิเคราะหคาระยะ D สูงสุด (the greatest
D) สําหรับแผนดินไหวขนาด M > 4 มีความสัมพันธดังนี้

 min 2.4 log 0.43 0.3M M D    

เมื่อวิเคราะหขอมูล จํานวนยอดเรดอน (radon peak) ที่เกิดขึ้นในระหวางชวง
เวลาตรวจวัดจํานวน 336 พบยอดเรดอนจํานวน 92 วัน หรือ 92 ยอดเรดอน และ
การตรวจสอบแผนดินไหวที่ตามหลังยอดเรดอน แสดงการเปน precursor ของเรดอน
ที่จะใชเตือนเหตุการณแผนดินไหวนั่นเอง
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รูปท่ี 6   การเปลี่ยนแปลงคาความเขมขนแกสเรดอนในดินเฉลี่ยรายวัน ณ สถานีวัด ST-10
แสดงกราฟขอมูลทั้งหมด 11 เดือน พรอมวันที่เกิดแผนดินไหวระดับ Mw > 4

ในพ้ืนที่กําหนดในทะเลอันดามัน

รูปท่ี 5   ตําแหนงของเหตุการณแผนดินไหวขนาด Mw >5 ในหนาตางที่กําหนด
และในชวงเวลา 1 กรกฎาคม   2552 - 30 พฤษภาคม 2553 หมายเลข 1 – 31

แสดงลําดับการเกิดแผนดินไหว
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รูปท่ี 7   กราฟความเขมขนเรดอนรายวัน ความเขมขนเรดอนสะสม แผนดินไหว Mw > 5
และคาพลังงานแผนดินไหวสะสม (cumulative seismic moment)

สรุปผล
โอกาสที่ยอดเรดอนจะเตือนแผนดินไหวลวงหนา
โอกาสที่ยอดเรดอนแตละยอดจะเปน precursor ของแผนดินไหวระดับ Mw >

4 โดยสรุปพบวามีโอกาส 60.9% ที่ยอดเรดอน 1 ยอด จะมีแผนดินไหวขนาด Mw >

ตารางท่ี 1 โอกาสที่ยอดเรดอนแตละยอดจะเปน precursor ของแผนดินไหวระดับ Mw > 4

Number of Number of Number of Signal (%) Noise (%) Confidence
radon peak Rn peak Rn peak (b/a) (c/a) level (S/N)

(a) correlated not correlated
with EQ (b) with EQ (c)

92 56 36 60.9 39.1 1.56
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4 เกิดตามมาอยางนอย 1 เหตุการณ   สวนโอกาสที่จะไมมีแผนดินไหวระดับ Mw >
4 เกิดตามหลังยอดเรดอนคือ 39.1%

อัตราสะสมความเขมขนเรดอนกับการเตือนแผนดินไหวลวงหนา
หากคาความชันของความเขมขนเรดอนสะสมมีคา > 300 kBq/m3/day จะมี

เหตุการณแผนดินไหวขนาด Mw > 7 มีโอกาสเกิดขึ้นได
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ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการเฝาระวัง
ภัยธรรมชาติแบบมีสวนรวม (PBWatch.NET)

ดร.สมพร ชวยอารีย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

บทคัดยอ
ภัยทางธรรมชาติ หรือภัยที่เกิดจากการปรับตัวของโลกในปจจุบันนี้ จะเกิดขึ้น

ใหเห็นบอยขึ้นและจะสงผลกระทบตอความเปนอยูของมนุษย สงผลถึงความเสียหาย
ทั้งชีวิตและทรัพยสิน เปนภัยที่ไมสามารถรูลวงหนา ทําใหไมสามารถเตรียมพรอมใน
การเผชิญภัยไดอยางรอบคอบ และจะตองเสียคาใชจายในการฟนฟูเยียวยาสูงมาก
ถาหากการเตรียมความพรอมและมีแผนรับมือที่รัดกุม ทําใหทราบวาภัยอะไรกําลังจะ
มาและมีระดับความรายแรงเพียงใด จะทําใหประชาชนมีสติในการเตรียมความพรอม
เผชิญภัย เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิน โครงการพีบีวอทช (PBWatch :
Pattani Bay Watch หรือโครงการเฝาระวังภัยพิบัติลุมน้ําปตตานี) ไดเกิดขึ้นหลังจาก
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ไดรับภัยพิบัติจากพายุดีเปรสชั่น เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2553 จึงเล็งเห็นความสําคัญใน
เร่ืองการเตรียมความพรอมระดับชุมชนและเห็นศักยภาพของชุมชนที่สามารถปรับตัว
และอยูรวมกับภัยธรรมชาติในพื้นที่ของตนเองได โดยเร่ิมตั้งแตการสรางความตระหนัก
เก่ียวกับภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดและผลกระทบที่จะไดรับ ตลอดจนการเสริมสราง
องคความรู ใหมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประกอบกับภูมิปญญาทองถ่ินเดิม
และการเรียนรูการประเมินสภาวะอากาศในพื้นที่ชุมชนตนเองได นําไปสูชุมชนที่ รู
เทาทันภัยทางธรรมชาติเพื่อการปรับตัวอยูรวมอยางพึ่งพาเก้ือกูลได  ทางโครงการ
พีบีวอทชจึงไดสรางเว็บไซต www.pbwatch.net ขึ้นมาเพื่อบริการขอมูลและระบบ
สารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการเฝาระวังภัยธรรมชาติแบบมีสวนรวมเบ้ืองตนใน
ระบบสองและสามมิติ และนักวิชาการจะลงพื้นที่ชุมชนเพื่อใหบริการวิชาการ สราง
ความตระหนัก และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใชขอมูลและระบบสารสนเทศในการรวม
กันเปนเครือขาย อาสาสมัครเฝาระวังภัยในระดับชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัดและ
ภาคใต รวมกับภาคีเครือขายภาคประชาสังคม สื่อ และหนวยงานของรัฐ ในขณะ
เดียวกันโครงการพีบีวอทช ก็จะมีชุมชนนํารองเพื่อเฝาระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติ
จํานวน 16 ชุมชน ในพื้นที่รอบอาวปตตานี และบริเวณใกลเคียง จํานวน 4 อําเภอ
และจะขยายผลตอไปในพื้นที่อ่ืน เพื่อใหชุมชนรูเทาทันภัยทางธรรมชาติและเฝาระวัง
ภัยในพื้นที่ตนเองอยางมีสวนรวมกับภาควิชาการ สื่อ ประชาสังคม หนวยงานของรัฐ

ที่มาและความสําคัญ
การโจมตีของดีเปรสชั่นและการเกิดคลื่นเซช (Seiche) บนพื้นที่ชายฝงอาวไทย

และอาวปตตานี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ไดสรางความเสียหายจากแรงลม
และน้ําทะเลซัดขึ้นฝงกระทบกับหมูบานชายทะเลจํานวนมากโดยเฉพาะอยางยิ่งหมูบาน
ที่อยูรอบอาวปตตานี จนทําใหเคร่ืองมือประมงและบานเรือนของประชาชนเสียหาย
โดยสิ้นเชงิหรือบางสวน ภยัพิบัติที่เกิดขึน้มีขอบเขตกวางขวางและรุนแรง ซ้ําเติมปญหา
ความไมสงบในสามจังหวั ดชายแดนใต  ทําใหชาวบานตองอยู อยางยากลําบาก
อยางไรก็ตาม พบวาพื้นที่ดังกลาวมีกลุมอนุรักษอาวปตตานีประกอบดวยนักวิชาการ
จากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและองคกรพัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอมรวมทํา
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กิจกรรมกับชาวบานดานการอนุรักษทรัพยากรสวนรวมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนมา
ตลอด การฟนฟภูัยพิบัติคร้ังนี้สามารถชักชวนใหหมูบานเขารวมโครงการไดอยางเขมขน
ถึง 8 แหง และยังมีชุมชนเครือขายบริเวณลุมน้ําสายบุรีที่ประสบภัยพิบัติเชนเดียวกัน
อีก 2 แหง รวม 10 แหง

หลังเหตุการณ คณาจารยจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.อ.ปตตานี
ไดเขาสํารวจพื้นที่และไดพบ “เห็น” ปรากฏการณทางสังคมหลังภัยพิบัติทั้งในเชิงบวก
และเชิงลบมากมาย  ปรากฏการณเชิงลบ ไดแก การขาดความรูและความเขาใจ ความ
ไมมีสติ  ขาดกลไกและแผนในการตั้งรับกับสถานการณ   สวนปรากฏการณเชิงบวก
ไดแก การชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันภายในชุมชนและเครือขาย เกิดการรวมมือกัน
ระหวางหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ องคกรเอกชนและชาวบาน  มีกลุมอาสาตางๆ
เกิดขึ้นจํานวนมาก  นอกจากนี้ยังพบบทเรียน เร่ืองเลา  ประสบการณ ความรูทองถ่ิน
จากเหตุการณซึ่งสามารถใชเปนตนทุนสําหรับทําแผนจัดระเบียบชุมชนเพื่อการตั้งรับ
กับภัยพิบัติตอไปในอนาคตอยางไมประมาท และใชเปนโอกาสในการพัฒนาชุมชนใหมี
ความเขมแข็งและพึ่งพาตนเองอยางมีศักดิ์ศรี  จึงเกิดเปนโครงการพีบีวอทชขึ้นใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ซึ่งมีคณะทํางานจากนักวิชาการหลายๆ
คณะ ประกอบกับภาคีภาคประชาสังคม และหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ

หลังจากนั้นทางโครงการพีบีวอทช ก็ไดเร่ิมจัดอบรม ประชมุ สรางความตระหนัก
เก่ียวกับภัยทางธรรมชาติ รวมกับกลุมชาวบานในพื้นที่เสี่ยงภัยจํานวน 16 ชุมชน เพื่อ
เปนชุมชนนํารองในการสรางกลไกเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในการเฝาระวัง
สาธารณภัยรวมกัน ตลอดจนการพัฒนาระบบขอมูลเพื่อบริการทางอินเทอรเน็ต www.
pbwatch.net และสรางระบบสารสนเทศเพื่อใหชาวบานและเครือขายอาสาสมัครใน
พื้นที่สามารถติดตามเฝาระวังภัยและประเมินสถานการณอากาศได  โดยขอมูลจะ
เชื่อมโยงกับขอมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กรมชลประทาน และ
กรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ และชุมชนจะไดรับการอบรมจากนักวิชาการในโครงการใหเรียนรู
เชิงปฏิบัติการตั้งแตการสรางความตระหนักกับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในแตละพื้นที่ นํามาสู
การเรียนรูและใชระบบสารสนเทศ และประเมินสถานการณอากาศรวมกันและประชาชน
มีสวนรวม
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ประโยชนที่ได
1. เกิดอาสาสมัครระดับชุมชนเพื่อเฝาระวังภัยพิบัติและรายงานขอมูลอากาศ

ในพื้นที่
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการเฝาระวังภัยธรรมชาติใหประชาชน

สามารถติดตามและประเมินสถานการณเบ้ืองตนได เชน พื้นที่ฝนตก พื้นที่เสี่ยงดิน
โคลนถลม พื้นที่เสี่ยงน้ําทวม การติดตามการเคลื่อนตัวของพายุ ระบบตรวจสอบทุน
สึนามิ และอ่ืนๆ

3. เกิดเครือขายเฝาระวังภัยและทํางานในระดับชุมชนสูนักวิชาการ  และ
นักวิชาการสูชุมชน รวมกับภาคีเครือขายประชาสังคม สื่อ และหนวยงานรัฐที่เก่ียวของ

4. ชาวบานมีการวางแผนลวงหนา เตรียมความพรอม ในการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะกอนฤดูฝน

การนําไปใชประโยชน
1. สามารถใชระบบสารสนเทศแบบภาพสองและสามมิติไปสูการใหขอมูลผาน

ทางสื่อตางๆ ได และเขาใจงายมากขึ้นจากภาพเคลื่อนไหวและระบบการแสดงผลรวม
กับโปรแกรมกูเกิลเอิรธ

2. ชาวบานสามารถใชในการเฝาระวังภัยเบ้ืองตนไดเองในชุมชนและคาด-
การณลวงหนาเพื่อวางแผนการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพเองได เชน พรุงนี้
ควรจะกรีดยางหรือไม  ชาวประมงควรจะออกทะเลหรือไม  และอาชีพอ่ืนๆ ที่สงผล
กระทบ

3. เปนชองทางหนึ่ งสําหรับการพัฒนาตอยอดงานวิจัยที่ตอบสนองชุมชน
ตอบโจทยพื้นที่ชุมชนไดและเกิดความเขมแข็งของชุมชนพึ่งพาตนเองได ตลอดจน
เปนกรณีศึกษาใหนักศึกษาเห็นถึงความสําคัญของคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีตอการพัฒนาชาติในภาพรวมได
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ตัวอยางการบริการระบบสารสนเทศ จาก PBWatch.NET
 ระบบพยากรณและรายงานอากาศภาคใต (สามมิติ) :

http://www.pbwatch.net/WeatherReport.html
 PBWatch Weather Report System  (3D System) :

http://www.pbwatch.net/WR-Eng.html
 รายงานพื้นที่ฝนตกลาสุดในระดับอําเภอ :

http://www.pbwatch.net/Latest/Radar/RainReport.html
 ดูขอมูลโทรมาตรวัดระดับน้ําและการจราจร :

http://www.pbwatch.net/DisasterMonitoring.php
 ภาพดาวเทียมแสดงการเคลื่อนตัวของเมฆ 24 ชั่วโมง :

http://www.pbwatch.net/Latest/
 อาสาสมัครปอนขอมูลน้ําทวม :

http://www.pbwatch.net/FloodReport/index.php
 เครือขายอาสาสมัครเฝาระวังภัย :

http://www.pbwatch.net/network/
 แบบจําลองตางๆ จาก อ.สมพร ชวยอารีย :

http://www.youtube.com/user/csomporn
 วีดีโอพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถลมภาคใต :

http://www.youtube.com/watch?v=In9XWMflxzs
 วีดีโอคูมือการใชงานเว็บ PBWatch.NET :

http://www.pbwatch.net/node/72
 สไลดประกอบการรับมือภัยพิบัติ : http://www.schuai.net/PBWatch/

PBWatchDisasterPreparationSlide.zip

การติดตอนักวิจัย
สมพร ชวยอารีย (ประธานโครงการพีบีวอทช) โทร 080-4261112
วันอนันต ฮารน (ผูประสานงานโครงการ) โทร 085-8960139
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การประมาณคาหยาดนํ้าฟาท่ัวโลกโดยใชอุปกรณ
รับรูคล่ืนมิลลิมิเตอรเวฟแบบพาสซีฟจากดาวเทียม

ผศ.ดร.ชินวัชร สุรัสวดี
1 สถานวิจัยสิ่งแวดลอมและภัยธรรมชาติอันดามัน (ANED)
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต

2 Research Laboratory of Electronics, Massachusetts Institute of
Technology, Cambridge, MA 02139 USA

บทคัดยอ
บทความนี้ทบทวนการพัฒนาอัลกอริทึม AMSU MIT Precipitation retrieval

algorithm (AMP) สําหรับประมาณคาหยาดน้ําฟาทั่ วโลกโดยใชอุปกรณรับรูคลื่น
มิลลิมิเตอรเวฟแบบพาสซีฟจากดาวเทียม [1]-[8] ผลงานวิจัยเร่ิมจากการตรวจสอบ
ความถูกตองของแบบจําลอง NCEP/MM5/TBSCAT/F( ) ซึ่งพบวาอุณหภูมิความ
สวาง (Brightness Temperature) ที่ทํานายโดยแบบจําลองตรงกับที่สังเกตจริงโดย
Advanced Microwave Sounding Units (AMSU) บนดาวเทียม NOAA สําหรับ
122 พายุทั่วโลก แบบจําลองดังกลาวถูกใชในการฝกและตรวจสอบความถูกตองของ
อัลกอริทึม AMP ซึ่งใชเครือขายประสาทเทียม (Neural Network) การวิเคราะห
องคประกอบหลัก (Principal Component Analysis) ถูกใชในการกรองสัญญาณที่ไม
ตองการออกไป ซึ่งรวมถึงผลเนื่องจากมุมมองและสัญญาณที่มาจากพื้น อัลกอริทึม
AMP พัฒนาตอเนื่องหลายเวอรชั่น   โดย AMP-3 เปนอัลกอริทึมแรกที่สามารถ
ประมาณคาหยาดน้ําฟาสําหรับพื้นที่ที่มีหิมะปกคลุมหรือทะเลน้ําแข็งไดอยางถูกตอง
และ AMP ยังคงเปนอัลกอริทึมเดียวในขณะนี้ที่มีความสามารถเชนนี้ AMP-4 และ
AMP-5 ไดทําการแกไขผลเนื่องจากการระเหยของหยาดน้ําฟา และพบวามีความ
ถูกตอง แมนยํา ในการประมาณคาหยาดน้ําฟาสูงเมื่อเปรียบเทียบกับคาที่สังเกตจาก
มาตรวัดฝนทั่วโลก และสัญญาณสะทอนจากเรดาร CloudSat
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บทนํา
การไดมาซึ่งขอมูลหยาดน้ําฟา (Precipitation) ทั่วโลกที่มีความถูกตองแมนยํา

เปนประโยชนอยางยิ่งในหลายๆ ดาน ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการน้ํา การตรวจตรา
และการเตือนภัยพิบัติธรรมชาติ แตทวาการไดมาซึ่งขอมูลหยาดน้ําฟาทั่วโลกที่มีความ
ถูกตองแมนยํานั้นเปนเร่ืองยากเนื่องจากวิธีการตางๆ ที่ใชในการวัดปริมาณหยาดน้ําฟา
ตางก็มีขอดอยของตนเอง มาตราวัดฝนวัดหยาดน้ําฟา ณ จุดเฉพาะหนึ่งๆ บนพื้นโลก
การไมเปนเนื้อเดียวกันของหยาดน้ําฟา ลม และการมีมาตรวัดฝนไมครอบคลุมพื้นที่
ทั่วโลกทําใหหยาดน้ําฟาจากมาตรวัดฝนดอยคุณภาพลง เรดารมีราคาแพง ไมครอบคลุม
ทั่วโลก  นอกจากนี้สัญญาณสะทอนเรดารเปนสัญญาณจากไฮโดรมิทีเออร (Hydro-
meteors) ในบรรยากาศ ซึ่งไมจําเปนตองตกลงมาเปนหยาดน้ําฟา ดาวเทียมที่สังเกต
ชวงคลื่นอินฟราเรดไมสามารถมองรายละเอียดภายในเมฆไดทําใหคาหยาดน้ําฟาที่ได
มีความไมแมนยํา  ดาวเทียมที่สังเกตชวงคลื่นมิลลิมิเตอรเวฟมีประสิทธิภาพสูงในการ
สังเกตหยาดน้ําฟาไดทั่วโลก แตอัลกอริทึมตางๆ ที่ผานมาสวนใหญพัฒนาโดยใชขอมูล
หยาดน้ําฟาจากมาตรวัดฝนหรือจากเรดารที่ไมมีความถูกตองแมนยํา อัลกอริทึม AMP
นําเสนอวิธีการใหมในการประมาณคาหยาดน้ําฟาดวยอุปกรณรับรูคลื่นมิลลิมิเตอรเวฟ
จากดาวเทียม โดยพัฒนาและตรวจสอบความถูกตองของแบบจําลอง NCEP/MM5/
TBSCAT/F() เพื่อใชเปนคาจริงทั่วโลก (Ground Truth) เมื่อไดทําการตรวจสอบ
ความถูกตองของแบบจําลองดังกลาวแลว   ไดใชแบบจําลองดังกลาวในการพัฒนา
อัลกอริทึม AMP ซึ่งมีหลายเวอรชั่นโดยเปนการพัฒนาใหดีขึ้นเร่ือยๆ AMP เวอรชั่นที่
3 (AMP-3) เปนอัลกอริทึมแรกที่สามารถประมาณคาหยาดน้ําฟาบนพื้นที่ที่มี หิมะ
ปกคลุมหรือเปนทะเลน้ําแข็งได

การตรวจสอบความถูกตองของแบบจําลอง NCEP/MM5/TBSCAT/F()
แบบจําลอง NCEP/MM5/TBSCAT/F() ประกอบดวย 1) NCEP Analyses,

2) แบบจําลองสําหรับการพยากรณอากาศเชิงเลข MM5, 3) แบบจําลองการถายโอน
รังสีแบบสองทาง TBSCAT, และ 4) แบบจําลองการกระเจิงของคลื่น F() สําหรับ
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ไฮโดรมิทีออรที่เปนน้ําแข็ง  ในการตรวจสอบความถูกตองของแบบจําลอง NCEP/
MM5/TBSCAT/F() [1]-[2] เปรียบเทียบอุณหภูมิความสวาง (Brightness Tem-
perature) ที่ทํานายจากแบบจําลองกับที่สังเกตจริงจากอุปกรณรับรูคลื่นมิลลิมิเตอรเวฟ
แบบพาสซีฟ Advanced Microwave Sounding Units (AMSU) สําหรับ 122
ระบบพายุทั่วโลก รูปที่ 1 แสดงตําแหนงของระบบพายุดังกลาว

รูปที่ 2 แสดงตัวอยางของการเปรียบเทียบอุณหภูมิความสวางที่ทํานายจาก
NCEP/MM5/TBSCAT/F() และที่สังเกตจริงจาก AMSU ที่ความถ่ี 183±7 GHz
โดยจะเห็นไดถึงความคลายคลึงระหวางคาที่พยากรณโดยแบบจําลองและคาที่สังเกต
จริง   รูปที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบฮิสโตแกรมของอุณหภูมิความสวาง (พิเซลตอ
เคลวิน) ที่ทํานายจาก NCEP/MM5/TBSCAT/F() และที่สังเกตจริงจาก AMSU
สําหรับชองสัญญาณใกล 50.3, 89, 150, 183±7, 183±3, และ 183±1 GHz ตาม
ลําดับจากซายไปขวา จะเห็นไดวามีความตรงกันคอนขางสูงสําหรับทุกชองสัญญาณ
นอกจากนี้ [2] ไดแสดงใหเห็นวาการตรงกันนี้มีความออนไหวตอคาสมมุติฐานตางๆ
ในแบบจําลอง NCEP/MM5/TBSCAT/F() เปนอยางมาก   ดังนั้นความตรงกัน
ดังกลาวแสดงถึงความถูกตองของแบบจําลอง NCEP/MM5/TBSCAT/F() และ
สามารถใชเปนความจริงทั่วโลกได

รูปท่ี 1   ตําแหนงของ 122 ระบบพายุ ตัวเลข 1-12 แสดงมกราคม – ธันวาคม และ 14
แสดงกรณีที่โดยมากแลวไมมีน้ําแข็ง (รูปนี้มาจาก [1] โดยไดรับอนุญาตจากสํานักพิมพ IEEE)
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รูปท่ี 2   การเปรียบเทียบอุณหภูมิความสวางที่ทํานายจาก NCEP/MM5/TBSCAT/F()
(รูป (b) และ (d)) และที่สังเกตจริงจาก AMSU (รูป (a) และ (c)) ที่ความถี่ 183±7 GHz
แถวบนแสดงพายุวันที่ 31 ธันวาคม 2545 เวลา 23.44 UTC แถวลางแสดงพายุวันที่

2 มกราคม 2546 เวลา 10.03 UTC (รูปนี้มาจาก [2] โดยไดรับอนุญาตจากสํานักพิมพ AMS)

รูปท่ี 3   การเปรียบเทียบฮิสโตแกรมของอุณหภูมิความสวาง (พิเซลตอเคลวิน) ที่ทํานาย
จาก NCEP/MM5/TBSCAT/F( ) และทีส่ังเกตจริงจาก AMSU สําหรับชองสัญญาณใกล

50.3, 89, 150, 183±7, 183±3, และ 183±1 GHz ตามลําดับของการเพ่ิมขึ้นของความทึบ
จากซายไปขวาสําหรับ 122 ระบบพายุ เพ่ือการแสดงที่ชัดเจน คาอุณหภูมิความสวาง

ถูกขยับไปทางขวาโดย 0, 140, 260, 330, 390, และ 450 เคลวินตามลําดับ เสนต้ังของ
แตละฮิสโตแกรมแสดง 230 เคลวิน (รูปนี้มาจาก [2] โดยไดรับอนุญาตจากสํานักพิมพ AMS)
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อัลกอริทึม AMSU MIT PRECIPITATION RETRIEVAL (AMP)
อัลกอริทึม AMSU MIT Precipitation retrieval (AMP) มีการพัฒนามาหลาย

เวอรชั่น ซึ่งเปนการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น อัลกอริทึม AMP ใชวิธีเครือขายประสาทเทียม
ที่ทําการฝกและตรวจสอบความถูกตองโดยใชขอมูลอุณหภูมิความสวางและหยาดน้ําฟา
จากแบบจําลอง NCEP/MM5/TBSCAT/F( ) จํานวน 106 พายุ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
122 พายุที่กลาวถึงขางตน   การดําเนินการเบ้ืองตน (Preprocessing) ประกอบดวย
1) การลดทอนสัญญาณรบกวนความถ่ีวิทยุ, 2) การปรับแกอุณหภูมิความสวางที่มุมมอง
ตางๆ ใหเปนคาที่มุมใตดาวเทียม, 3) การแบงประเภทของพื้นที่ออกเปนพื้นดินที่ไมมี
หิมะปกคลุม พื้นดินที่มีหิมะปกคลุม น้ําทะเล และทะเลน้ําแข็ง, และ 4) การวิเคราะห
องคประกอบหลัก (Principal Component Analysis) เพื่อลดทอนสัญญาณที่มาจาก
พื้น ผลจากมุมมองที่ยังคงเหลืออยู และสัญญาณรบกวนอ่ืนๆ เครือขายประสาทที่
แตกตางกันถูกใชสําหรับประเภทของพื้นที่และลักษณะภูมิอากาศที่แตกตางกัน

อัลกอริทึม AMP เวอรชั่นที่ 3 (AMP-3) เปนอัลกอริทึมแรกที่สามารถประมาณ
คาหยาดน้ําฟาสําหรับพื้นที่ที่มีหิมะปกคลุมหรือเปนทะเลน้ําแข็งไดอยางถูกตอง รูปที่ 4
แสดงตัวอยางของคาประมาณหยาดน้ําฟาทั่วโลก (มิลลิเมตรตอชั่วโมง) จาก AMP-3
รูปที่ 5 แสดงการตรงกันของคาประมาณหยาดน้ําฟาจาก AMP-3 (ซาย) กับสัญญาณ
สะทอนของเรดารในแนวดิ่ง CloudSat (ขวา) โดยที่ CloudSat โคจรตามเสนสีแดง
จากลูกศรสีเขียวไปแดง รูปนี้แสดงใหเห็นวาคาประมาณหยาดน้ําฟาของ AMP สําหรับ
พื้นที่ที่มีหิมะปกคลุมหรือเปนทะเลน้ําแข็งนั้นมีความถูกตอง

การปรับแกเน่ืองจากผลของการระเหยใกลพ้ืนของหยาดนํ้าฟาและการ
ตรวจสอบความถูกตองของ AMP

จากการเปรียบเทียบคาประมาณหยาดน้ําฟาจาก AMP-3 กับคาที่ วัดจาก
มาตรวัดฝนทั่วโลกพบวามีความแตกตางกันเนื่องจากการระเหยใกลพื้นของหยาดน้ําฟา
อัลกอริทึม AMP เวอรชั่นที่ 4 และ 5 (AMP-4 และ AMP-5) ไดทําการปรับแกผล
เนื่องจากการระเหยของหยาดน้ําฟาดังกลาว โดยที่ AMP-4 ทําการปรับแกโดยใชตัวคูณ
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สําหรับแตละประเภทของพื้นผิว ซึ่งแบงออกเปน 12 ประเภทของพื้นผิวโดยใชขอมูล
อินฟราเรด ตัวคูณดังกลาวคํานวณจากอัตราสวนของคาเฉลี่ยของหยาดน้ําฟารายปของ
AMP กับคาที่วัดจากมาตรวัดฝนสําหรับแตละประเภทของพื้นผิว AMP-5 ทําการ
แกไขการระเหยของหยาดน้ําฟาโดยใชเครือขายประสาทเทียมโดยตัวนําเขาคือประเภท
ของพื้นผิวและโครงสรางในแนวดิ่งของความชื้นสัมพัทธ [6]-[7]

รูปที่ 6 แสดงแผนที่ทั่วโลกของคาผิดพลาด (Error) (คาประมาณ ลบ คาจาก
มาตรวัดฝน) ของหยาดน้ําฟารายป (มิลลิเมตร) ที่คํานวณเฉลี่ยจากสองป (พ.ศ. 2549
และ 2550) สําหรับ AMP-3, AMP-4, AMP-5, และ Global Precipitation Clima-
tology Project (GPCP) สําหรับ 509 มาตรวัดฝนทั่วโลก โดยที่ผลิตภัณฑ AMP
คํานวณจากดาวเทียมสามดวงคือ NOAA-15, -16, และ -18  ขณะที่ GPCP เปน
ผลิตภัณฑหยาดน้ําฟาที่รวบรวมขอมูลหยาดน้ําฟาจากดาวเทียมหลายดวงและมาตร

รูปท่ี 4   ตัวอยางของคาประมาณหยาดน้ําฟาจาก AMP-3 (a) หยาดน้ําฟาบริเวณ
ขั้วโลกเหนือ สีชมพูออนและสีชมพูเขมแสดงหิมะหรือทะเลน้ําแข็ง และพ้ืนที่ที่สูงมาก

ตามลําดับ (b) ไตฝุน Lekima และหยาดน้ําฟาในเขตรอน (c) ปริมาณหยาดน้ําฟาสะสม
รายปทั่วโลกสําหรับป 2549 (รูปนี้มากจาก [9] โดยไดรับอนุญาตจากสํานักพิมพ IEEE)
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รูปท่ี 5   การเปรียบเทียบคาประมาณหยาดน้ําฟาจาก AMP-3 (ซาย) กับสัญญาณสะทอน
ของเรดารในแนวด่ิง CloudSat (ขวา) CloudSat โคจรตามเสนสีแดงจากลูกศรสีเขียวไปแดง
วงกลมที่มีเสนผานศูนยกลางประมาณ 200 กิโลเมตรในภาพแสดงศูนยกลางที่ (a) 60oS/20oE,
(b) 50oN/110oW, (c) 82oN/30oW, และ (d) 82oN/90oE (รูปนี้ปรับจาก [5] โดยไดรับอนุญาต

จากสํานกัพิมพ IEEE)

วัดฝน จากรูปจะเห็นไดวา AMP-4 และ AMP-5 มีคาความผิดพลาดนอย โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง AMP-5 มีความถูกตองแมนยําในระดับที่ใกลเคียงกับ GPCP

รูปที่ 7 แสดง Scatter plots ของ AMP-3, AMP-4, AMP-5, และ GPCP
เปรียบเทียบกับปริมาณหยาดน้ําฟาสะสมรายปที่วัดจากมาตรวัดฝนทั่วโลกในรูปที่ 6
สําหรับ 1,018 ตัวอยาง จากรูปจะเห็นไดวา คาประมาณหยาดน้ําฟาจาก AMP-5
ตรงกันเปนอยางดีกับคาที่วัดจากมาตรวัดฝนทั่วโลก  และมีความถูกตองแมนยําสูง
ใกลเคียงกับผลิตภัณฑหยาดน้ําฟา GPCP
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รูปท่ี 6   แผนที่ทั่วโลกของคาผิดพลาด (คาประมาณ ลบ คาจากมาตรวัดฝน) ของ
หยาดน้ําฟารายป (มิลลิเมตร) ที่คํานวณเฉลี่ยจากสองปสําหรับ AMP-3, AMP-4, AMP-5,
และ GPCP สําหรับ 509 มาตรวัด (รูปนี้มาจาก [7] โดยไดรับอนุญาตจากสํานักพิมพ IEEE)
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สรุปและการสนทนา
อัลกอริทึม AMP สามารถประมาณคาหยาดน้ําฟาไดอยางถูกตองแมนยําทั่วโลก

และเปนอัลกอริทึมแรกและอัลกอริทึมเดียวในขณะนี้ที่สามารถประมาณคาหยาดน้ําฟา
ไดอยางถูกตองแมนยําสําหรับพื้นที่ที่มีหิมะปกคลุมหรือเปนทะเลน้ําแข็ง จากการตรวจ
สอบความถูกตองของคาประมาณหยาดน้ําฟา AMP กับสัญญาณสะทอนจากเรดารใน
แนวดิ่งและคาหยาดน้ําฟาที่วัดจากมาตรวัดฝนทั่วโลก พบวา คาประมาณหยาดน้ําฟา
AMP มีความถูกตองแมนยําสูง  อัลกอริทึม AMP สามารถปรับใชไดกับอุปกรณรับรูที่มี
คุณลักษณะเฉพาะคลายคลงึกับ AMSU

กิตติกรรมประกาศ
ผูแตงขอขอบคุณ Prof. David H. Staelin ซึ่งเปนอาจารยผูใหความรูและ

คําแนะนํา และเปนผูรวมวิจัยสําหรับผลงานวิจัยเหลานี้    งานที่นําเสนอนี้ไดรับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจาก NASA ภายใตทุน NAG5-13652 และ NNX07AE35G, และ
สัญญา NAS5-31376, NOAA ภายใตสัญญา DG133E-02-CN-0011, และคณะ
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ภายใตทุน PSU 977/301

รูปท่ี 7   Scatter plots ของ AMP-3, AMP-4, AMP-5, และ GPCP เปรียบเทียบกับ
ปริมาณหยาดน้ําฟาสะสมรายปที่วัดจากมาตรวัดฝนในรูปที่ 6 สําหรับ 1,018 ตัวอยาง

(รูปนี้มาจาก [7] โดยไดรับอนุญาตจากสํานักพิมพ IEEE)
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ตนแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขอมูล
พิบัติภัยในพื้นท่ีลุมนํ้าอูตะเภาโดยใช Google Map

เทิดทูน ดํารงคฤทธามาตย  เถกิง วงศศิริโชติ และ พิทักษ เศวตสุนทร
ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท 074 288561   E-mail : terdtoon.d@psu.ac.th

พื้นที่ลุมน้ําคลองอูตะเภาครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2,400 ตร.กม. ซึ่งตั้งอยูทาง
ตอนใตของจังหวัดสงขลา มีพื้นที่ลุมน้ําอยูในเขตอําเภอหาดใหญ อําเภอคลองหอยโขง
อําเภอนาหมอม อําเภอสะเดา อําเภอบางกล่ํา และบางสวนอยูในเขตอําเภอเมืองและ
อําเภอควนเนียง สภาพภูมิประเทศของลุมน้ําจะมีลักษณะเปนแองกระทะ พื้นที่ลาดเท
จากทิศใตในเขตอําเภอสะเดาลงสูทิศเหนือบริเวณทะเลสาบสงขลา  โดยมีคาระดับ
ผิวดินอยูระหวาง + 350 ถึง + 0 ม.รทก. สวนดานทิศตะวันตกและทิศตะวันออก
ของลุมน้ําสภาพพื้นที่ยกสูงเนื่องจากเปนแนวสันเขามีคาระดับผิวดิน +100 ถึง +600
ม.รทก.  และลาดเทสูบริเวณพื้นที่ตอนกลางซึ่งเปนที่ราบบริเวณแนวคลองอูตะเภา

ในลุมน้ําคลองอูตะเภาโดยเฉลี่ยจะมีฝนตกตลอดทั้งป โดยฝนเร่ิมตกตั้งแตเดือน
เมษายน และจะตกหนักถึงหนักมากในเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ทั้งนี้พบวาในเดือน
พฤศจิกายนจะมีฝนตกเฉลี่ยรายเดือนมากที่สุด 300-450 มม. สําหรับปที่เกิดอุทกภัย
จะมีคาปริมาณฝนตกเฉลี่ยรายเดือนมากกวาคาเฉลี่ยรายเดือนในคาบ 30 ป คือ
ประมาณ 700 มม.  ในป 2531 ประมาณ 900-1,100 มม.  ในป 2543 สวนในป
2553 พบวา ปริมาณฝนสะสม 3 วันเฉลี่ยในลุมน้ําคลองอูตะเภามีคา 424 มม. และ
ปริมาณฝน 24 ชั่วโมงเฉลี่ยในลุมน้ําสูงสุดเกิดในวันที่ 31 ตุลาคม 2553 มีคาเทากับ
226 มม.  ทําใหในป 2531 ระดับน้ําทวมเมืองหาดใหญ ระดับน้ําสูงเกือบ 2 เมตร
สวนป 2543 ระดับน้ําสูง 3 เมตร และในป 2553 ความลึกน้ําทวมเฉลี่ย 1.50 เมตร
ความลึกน้ําทวมสูงสุด 3.30 เมตร และมีปริมาณน้ําทวมขัง 375 ลานลบ.เมตร
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เมื่อเกิดอุทกภัยน้ําจะทวมขังในที่ราบบริเวณแนวคลองอูตะเภา รวมถึงตัวเมือง
หาดใหญที่ตั้งอยูทางตอนเหนือของลุมน้ํา ซึ่งมีคลองอูตะเภาไหลผานตัวเมืองลงสู
ทะเลสาบสงขลาดวย   อุทกภัยแตละคร้ังจะสงผลกระทบและกอใหเกิดความสูญเสีย
ตอความเปนอยูของประชาชนและการดําเนินธุรกิจในเขตเมืองหาดใหญดวย  อุทกภัย
คร้ังใหญที่เกิดขึ้นระหวางวันที่  21-26 พฤศจิกายน 2543 กอใหเกิดความเสียหาย
ในพื้นที่หาดใหญและใกลเคียง ประชาชนผูประสบอุทกภัยขาดแคลนเคร่ืองอุปโภคและ
บริโภคเปนระยะเวลา 3 วัน โดยมีปริมาณความสูงของน้ําทวมกวา 2.5 เมตรในพื้นที่
ลุมน้ํารอบนอก และมีผู เสียชีวิตจากเหตุการณในป 2553 เฉพาะเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ 23 คน ประมาณคาความเสียหายไมต่ํากวา 10,000 ลานบาท   เมื่อ
เหตุการณน้ําทวมผานพนไปทุกคร้ังจะมีการระดมความคิดเห็นจากภาคสวนตางๆ
ทั้ งภาคประชาชนและสวนราชการเพื่อหามาตรการตางๆ เพื่อรับมือกับเหตุการณ
น้ําทวมที่คาดวาจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต  หนึ่งในมาตรการที่สําคัญตอการปองกันและ
บรรเทาปญหาอุทกภัยของเมืองหาดใหญคือการจัดการระบบฐานขอมูลทางภูมิศาสตร
 เก่ียวกับลักษณะพื้นที่ที่เสี่ยงตอการถูกน้ําทวมเพื่อที่จะสามารถเขาไปดูแลและใหการ
ชวยเหลือไดอยางทันทวงที

ในสถานการณน้ําทวม หนวยงานของรัฐ จะจัดตั้งหนวยประสานงานน้ําทวม
ที่มีหนาที่หลักคือ  การประสานงานใหความชวยเหลือผูประสบภัย  การใหจัดที่พัก
ชั่วคราวใหกับผูประสบภัย  การประชาสัมพันธขาวสารตางๆ  และการจัดสงอาหาร
และของใชที่จําเปนใหกับผูประสบภัย  ผูวิจัยเล็งเห็นวาควรเพิ่มชองทางการติดตอ
สื่อสารระหวางผูประสบภัยกับหนวยประสานงานน้ําทวม โดยเฉพาะอยางยิ่งการใช
โทรศัพทเคลื่อนที่เปนเคร่ืองมือในการติดตอสื่อสาร โทรศัพทเคลื่อนที่เปนอุปกรณที่
ใชอยางแพรหลาย และมีฟงกชันการทํางานพื้นฐาน เชน การติดตอผานทางเสียง การ
รับสงขอความสั้น การรับสงขอความมัลติมีเดีย การถายภาพ การระบุตําแหนงของ
เคร่ืองผานดาวเทียม (GPS) การเชื่อมตอกับโครงขายอินเทอรเน็ต เปนตน ซึ่งผูวิจัย
จะนําความสามารถตางๆ ของโทรศัพทเคลื่อนที่มาประยุกตใช เพื่อใหเกิดการติดตอ
ระหวางผูประสบภัยกับหนวยประสานงานมีความหลากหลายมากขึ้น ปจจุบันสํานักงาน
เทศบาลนครหาดใหญมีการสื่อสารกับประชาชนผานบริการสายดวน 1599 เพื่อให
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บริการขอมูลตางๆ แกประชาชนในพื้นที่ มีผูแจงความประสงครับขอความสั้น (SMS)
ทางโทรศัพทมือถือ จํานวนทั้งสิ้น 8,290 เลขหมาย (สายดวน 1559 สํานักงาน
เทศบาลนครหาดใหญ มิถุนายน 2555) จากจํานวนประชากรที่มีรายชื่อเปนผูอยูอาศัย
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญจํานวน 158,218 คน จํานวนครัวเรือน  58,434 ครัวเรือน
(งานทะเบียนราษฎร สํานักงานเทศบาลนครหาดใหญ มิถุนายน 2555)  ซึ่งเปนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ที่จะทําการวิจัย และสามารถขยายผลใหมีการนํา
โทรศัพทเคลื่อนที่มาประยุกตใชเพื่อใหประชาชนในพื้นที่สามารถใหขอมูลปอนกลับมา
ยังสํานักงานเทศบาลฯ   โดยจะแสดงผลเปนที่ตั้งครัวเรือน/พิกัดที่แจงเหตุบนแผนที่
Google Maps เพื่อวิเคราะหสถานการณและใหความชวยเหลือตางๆ ตอไป

โดยงานวิจัยชิ้นนี้คณะผูวิจัยเลือกพื้นที่ที่เปนพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอุทกภัยของ
เมืองหาดใหญ จํานวน 2 ชุมชน มาเปนชุมชนนํารองในการจัดทําตนแบบระบบสาร
สนเทศเพื่อการจัดการขอมูลพิบัติภัยในพื้นที่ลุมน้ําอูตะเภาโดยใช Google Map และ
ขยายผลเปนอยางนอย 4 ชุมชนกอนสิ้นสุดโครงการ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบรูปแบบการจัดการขอมูลพิบัติภัยในชุมชนตนแบบ
2. ไดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขอมูลพิบัติภัยในชุมชนตนแบบ
3. ไดองคความรูในการจัดการขอมูลพิบัติภัยในชุมชนตนแบบ
4. ไดเครือขายขอมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการขอมูลพิบัติภัยในชุมชนตนแบบ



วทิยาศาสตรชวีภาพและสิง่แวดลอม
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ชดุบําบัดแอมโมเนียในอากาศเสียดวยหอบําบดัแบบใชแสง

ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร และ นางสาวพฤกระยา พงศยี่หลา
หนวยวิจัยเทคโนโลยีการบําบัดมลพิษสิ่งแวดลอม
ภาควิชาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยลงขลานครินทร
โทรศัพท 074-287055-6 มือถือ 089-4638832 E-mail: juntima.c@psu.ac.th

ปญหาการปลอยอากาศเสียที่ปนเปอนแอมโมเนียสูส่ิงแวดลอม
ในปจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมเคมีประเภทตางๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในหลาย

กระบวนการของอุตสาหกรรมเหลานี้มีการใชแอมโมเนีย (ammonia, NH3) เปนองค-
ประกอบของสารตั้งตน โดยเฉพาะอยางยิ่งในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ํายางขนมี
การใชแอมโมเนียเปนสวนประกอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต เพื่อรักษาสภาพ
ของน้ํายางสดและชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของเเบคทีเรีย จากการใชแอมโมเนียใน
ปริมาณมากและมีความเขมขนสูง ทําใหมีการระเหยของแอมโมเนียจากกระบวนการ
ผลิต

ดวยไอระเหยของแอมโมเนียเหลานี้ ทําใหเกิด
เปนปญหามลพิษทางอากาศที่กอใหเกิดผลเสียหายใน
ดานตางๆ  ไดแก  อันตรายตอสุขภาพของคน  สัตว
ทําลายพืช ทําใหเกิดผลเสียหายตอสภาพภูมิอากาศ
และนอกจากนี้เมื่อแอมโมเนียถูกเผาไหมจะเกิดเปนสาร
กลุมน็อกซ (NOx) ที่เปนสาเหตุหนึ่งในการทําลายชั้น
โอโซนของบรรยากาศ ทําให เ กิ ดป ญหาโลกร อน
สิ่งเหลานี้เปนปญหาที่สําคัญที่ตองแกไขอยางเรงดวน
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ปญหาคาใชจายในการบําบัดแอมโมเนียในอากาศเสีย
จากปญหาของกระบวนการบําบัดแอมโมเนียในอากาศเสียดวยเทคโนโลยีที่มี

อยูในปจจุบัน ไดแก การแยกดวยเมมเบรน (membrane separation) การควบแนน
(condensation) การดูดซับ (adsorption) และการดูดซึม (absorption) ซึ่งวิธีการ
เหลานี้เหมาะสําหรับการบําบัดอากาศเสียที่ระดับความเขมขนต่ําๆ ไมไดเปนการทําลาย
สารมลพิษแตเปนเพียงการถายโอนมวลจากอากาศเสียไปยังตัวกลางอ่ืน นอกจากนี้
ยังมีคาใชจายสูง มีความยุงยากซับซอน ทําใหโรงงานอุตสาหกรรมปลอยอากาศเสียสู
สิ่งแวดลอมโดยไมผานการบําบัด จึงนําไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐเพื่อการแกปญหา
สิ่งแวดลอมที่ใหประสิทธิภาพสูง และสามารถใชงานไดอยางตอเนื่องเพื่อการลดคา
ใชจายในการบําบัดอากาศเสีย

แนวคิดของการคิดคนส่ิงประดิษฐ
แนวคิดในการนําไทเทเนียมไดออกไซดมาใช ในหอบําบัดแบบใชแสงดวย

ปฏิกิริยาการทําลายแอมโมเนียที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อการกําจัดแอมโมเนียในอากาศ
เสียสูการพัฒนาการเตรียมไทเทเนียมไดออกไซดจากชนิดผงทีม่ีราคาถูก ใหไดไทเทเนียม
ไดออกไซดยึดเกาะบนตัวกลางหลอดแกวดวยวิธีสารแขวนลอยที่งาย ที่มีความเสถียร
สามารถทําปฏิกิริยาไดอยางมีประสิทธิภาพ ฟนฟูสภาพได และนํากลับมาใชงานใหม
ไดอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นแนวคิดในการพัฒนาการออกแบบระบบบําบัดอากาศเสีย
ใหเหมาะสมกับตัวกลางที่ เคลือบดวยสารเคมีที่ ผลิตได กับการใชงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมก็เปนสิ่งสําคัญ

ความแปลกใหมของผลงานส่ิงประดิษฐ
ผลงานสิง่ประดษิฐ “ชุดบําบัดแอมโมเนยีในอากาศเสยีดวยหอบําบัดแบบใชแสง”

มีความแปลกใหม คือ
1. เปนการคนพบการสังเคราะหตัวกลางที่เคลือบดวยผงไทเทเนียมไดออกไซด

อนุภาคนาโนสําหรับใชการทําลายแอมโมเนียดวยการใชแสง
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2. การคิดคนการใชวิธีสารแขวนลอยที่งายและสะดวกในการสังเคราะหตวักลาง
ไทเทเนียมไดออกไซดโดยไมสิ้นเปลืองพลังงานและคาใชจาย

3. สามารถใชหลอดแกวเปนตัวกลางที่เคลือบผงไทเทเนียมไดออกไซด โดย
การใชงานเปนวัสดุบรรจุประเภทวงแหวน ใหหอบําบัดแบบตอเนื่องที่มีพื้นที่ ผิวสูง
มีความเสถียร สามารถใชงานในการบําบัดอากาศเสียที่ปนเปอนแอมโมเนียไดอยาง
ตอเนื่องโดยการฟนฟูสภาพดวยแสงยูวี

4. การออกแบบปฏิกรณหอบําบัดสําหรับการบําบัดแอมโมเนียที่ใชงานไดงาย
รองรับอัตราการไหลแก็สที่สูง และสามารถนําไปสูการใชงานไดจริงในระดับโรงงาน
อุตสาหกรรมได

การติดตั้งระบบบําบัดอากาศเสียแบบตอเน่ือง ประกอบดวย
ชุดบําบัดแอมโมเนียในอากาศเสียดวยหอบําบัดแบบใชแสงมีสวนประกอบหลัก

3 สวน คือ
1. หอบําบัด มีลักษณะเปนทรงกระบอกทําจากแกวใส ดานในบรรจุตัวกลาง

หลอดแกว ทําการปอนอากาศเสียเขาทางสวนลางของคอลัมนบรรจุและปลอยอากาศ
ที่ผานการบําบัดดวยปฏิกิริยาแบบใชแสงออกทางสวนบนของคอลัมนบรรจุ
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2. ตัวกลางไททาเนียมไดออกไซด ใชตัวกลางชนิดหลอดแกวที่เคลือบดวย
ผงไทเทเนียมไดออกไซด สําหรับบรรจุในหอบําบัดเพื่การรับแสงและการเกิดปฏิกิริยา
การกําจัดแอมโมเนียในอากาศเสีย

3. หลอดไฟ ใชหลอดแบล็คไลท (black light lamp) ซึ่งทําการติดตั้งหลอดไฟ
ไวกับผนังภายในของถังบําบัดบริเวณรอบนอกของหอบําบัด

4. ถังบําบัด  ใชบรรจุหอบําบัดและหลอดไฟ  มีการควบคุมอุณหภูมิภายใน
ถังบําบัดโดยการปอนอากาศอยางตอเนื่อง เนื่องจากอุณหภูมิมีผลตอกระบวนการโฟโต
แคตะไลติก

การพัฒนาสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชย
ผู วิจัยไดพัฒนาการออกแบบระบบเพื่อมุ งสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชย

ใหสามารถนําไปใชงานไดจริงและมีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะการใชงานกับโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตน้ํายางขนที่มีอากาศเสียที่ปนเปอนแอมโมเนีย และโรงงานอ่ืนๆ
โรงงานผลิตอาหารแชแข็ง ซึ่งจะทําใหสามารถชวยแกปญหาการปลอยอากาศเสยีออกสู
บรรยากาศไดดวยการใชคาใชจายในการดําเนินการที่ต่ํา
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ชุดเครื่องมอืกําจัดสียอมในน้ําเสยีแบบตัวกลางเซรามิก

ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร และ นายพงษศักด์ิ ขาวอินทร
หนวยวิจัยเทคโนโลยีการบําบัดสิ่งแวดลอม
ภาควิชาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยลงขลานครินทร
โทรศัพท 074-287055-6 มือถือ 089-4638832 E-mail: juntima.c@psu.ac.th

ปญหาการปลอยนํ้าเสียปนเปอนสียอมทิ้งสูส่ิงแวดลอม
การปลอยน้ําเสียที่ปนเปอนสียอมจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑฟอกยอมของ

ชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมสูแหลงน้ําธรรมชาติ จะสงผลใหน้ําในแหลงน้ํามีสีและ
มีกลิ่นที่นารังเกียจ เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา เกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม อีกทั้ง
ยังเปนอันตรายตอสุขภาพมนุษย สัตว และพืช  นอกจากนั้นมลพิษทางน้ําที่ปนเปอน
สียอมจะสงผลใหมีการทําลายทัศนียภาพของสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว การกําจัด
สียอมในน้ําเสียของชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมจึงเปนสิ่งที่จําเปนและมีขอบังคับ
ทางกฎหมายที่เพิ่มมากขึ้น

ปญหาคาใชจายในการบําบัดนํ้าเสีย
จากปญหาของกระบวนการบําบัดน้ําเสียดวยเทคโนโลยีที่มีอยู ในปจจุบันซึ่งมี

คาใชจายสูง มีความยุงยากซับซอน ทําใหชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมปลอยน้ําเสีย
ทิ้งสูสิ่งแวดลอมโดยไมผานการบําบัด วิธีการบําบัดน้ําเสียวิธีการหนึ่งที่ใหประสิทธิภาพ
สูงกับการทําลายโครงสรางของสียอมในน้ําเสียคือ วิธีการปฏิกิริยาเฟนตันที่มีการเติม
สารไอรอนและสารเคมีอ่ืนๆ ในน้ําเสีย ซึ่งเปนวิธีการที่ใชสารเคมีแลวหมดไป ทําใหมี
คาใชจายในการดําเนินการสูง จึงนําไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐที่จะทําใหสามารถนํา
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สารเคมีกลับมาใชใหมไดและใชงานไดอยางตอเนื่องเพื่อการลดคาใชจายในการบําบัด
น้ําเสยี

แนวคิดของการคิดคนส่ิงประดิษฐ
แนวคิดในการนําสารไอรอนซึ่งเปนสารเคมีหลักในการเกิดปฏิกิริยาเฟนตันที่มี

ประสิทธิภาพสูงในการทําลายโครงสรางของสียอมในน้ําเสียสูการพัฒนาเปนการเตรียม
ใหสารไอรอนยึดเกาะบนตัวกลางของแข็งชนิดเซรามิกที่มีความเสถียร สามารถทํา
ปฏิกิริยาไดอยางมีประสิทธิภาพ  ฟนฟูสภาพได  และนํากลับมาใชงานใหมไดอยาง
ตอเนื่อง นอกจากนั้นแนวคิดในการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียใหเหมาะสมกับตัว
กลางที่ เคลือบสารเคมีที่ผลิตไดกับการใชงานระดับชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม
สําหรับการคิดคนสิ่งประดิษฐนี้ก็เปนสิ่งสําคัญ

ความแปลกใหมของผลงานส่ิงประดิษฐ
ผลงานสิ่งประดิษฐ “ชุดเคร่ืองมือกําจัดสียอมในน้ําเสียแบบตัวกลางเซรามิก”

มีความแปลกใหม คือ
1) เปนการคนพบการสังเคราะหตัวกลางเซรามิกชนิดไอรอนที่เปนตัวกลางที่

ยืดเกาะดวยสารเคมีไอรอนแทนการเติมสารเคมีชนิดไอรอนในน้ําเสียเพื่อการบําบัด
สียอมแบบใชแลวหมด

2) การคิดคนการสังเคราะหตัวกลางเซรามิกที่เคลือบสารไอรอนดวยการใชน้ํา
เปนตัวทําละลายแทนสารไฮโดรคารบอน  ทําใหไมเกิดมลพิษระหวางการผลิตและมี
คาใชจายในการผลิตต่ํา

3) ตัวกลางเซรามิกที่ผลิตไดสามารถใชงานในการบําบัดน้ําเสียที่ปนเปอน
สียอมไดอยางตอเนื่องโดยการฟนฟูสภาพดวยออกซิเจนที่ละลายอยูในน้ําและมีความ
เสถียร
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4) การออกแบบระบบบําบัดดวยการใหน้ําเสียไหลผานตัวกลางที่บรรจุอยูใน
คอลัมนดวยแรงโนมถวงของโลก ทําใหสามารถดําเนินการไดงาย เกิดคาใชจายในการ
ดําเนินการที่ต่ํา และสามารถนําไปสูการใชงานไดจริงในระดับชุมชน  นอกจากนั้นยัง
สามารถนําไปประยุกตใชกับโรงงานอุตสาหกรรมไดอีกดวย

การติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสียแบบตอเน่ือง ประกอบดวย
1) ถังพักน้ํา เปนถังพักพลาสติกหนาทนสารเคมีขนาด 250 ลิตรสําหรับบรรจุ

น้ําทิ้งที่มีการปนเปอนของสียอมผาวางสูง 1.0 เมตร เพื่อเพิ่มแรงในการไหลของน้ําเสีย
ที่ปนเปอนสียอมผานระบบคอลัมน

2) คอลัมนบรรจุ ใชบรรจุตัวกลางเซรามิกเคลือบดวยไอรอนที่เปนวงแหวน
ขนาดเล็ก ซึ่งออกแบบเพื่อใหมีพื้นที่ผิวสัมผัสระหวางน้ําเสียและตัวกลางที่มาก คอลัมน
ที่ใชประกอบ 3 คอลัมน เพื่อใหสามารถบําบัดสีไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงบริเวณ
ทางเขาของน้ํามีตะแกรงกรองขยะและสิ่งปนเปอนหรือสารแขวนลอยเพื่อไมใหเขาไป
เกาะติดผิวของตัวกลาง และทางดานขางของคอลัมนมีทอสําหรับระบายน้ําในกรณีที่
ตองการจะลางระบบ โดยมีการออกแบบระบบใหน้ําเสียไหลผานระบบจากดานบนลงสู
ดานลางดวยแรงโนมถวงของโลกและมีน้ําไหลเสียผานระบบอยางตอเนื่องดวยอัตรา
การไหลต่ํา
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การใชประโยชนในระดับชุมชน
ชุดเคร่ืองมือกําจัดสียอมในน้ําเสียแบบตัวกลางเซรามิกเปนอุปกรณที่ออกแบบ

ขึ้นใหสามารถกําจัดสียอมในน้ําเสีย ที่ไดผานการทดสอบใชงานในการกําจัดสียอมชนิด
ตางๆ ในหองปฏิบัติการและทดสอบกับน้ําเสียจริงจากชุมชนผูผลิตผาบาติก พบวาชุด
เคร่ืองมือนี้ใหประสิทธิภาพในการกําจัดสียอมไดถึง 90-95% ซึ่งเปนที่ยอมรับของชุมชน
ดังนั้นชุดเคร่ืองมือนี้จึงมีโอกาสสูงในการพัฒนาสูการใชงานจริงและมีศักยภาพในการ
แกปญหาสิ่งแวดลอม นอกจากนั้นยังมีโอกาสพัฒนาสูการใชงานในการบําบัดน้ําเสีย
ของชุมชนผูผลิตผลิตภัณฑจากกระจุดและผลิตภัณฑชุมชนอ่ืนๆ ที่มีการใชสียอม

การพัฒนาสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชย
ผูวิจัยไดพัฒนาและออกแบบระบบอยางตอเนื่องเพื่อมุงสูการใชประโยชนในเชิง

พาณิชย โดยผลงานนี้จะตองไดรับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนควบคูกันไป
เพื่อเกิดการถายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาออกแบบระบบใหสามารถนําไปใชงาน
ไดจริงและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ําเสียที่ปนเปอนสียอม
เชน โรงงานผลิตกลองกระดาษ โรงงานยอมผา และโรงงานฟอกสี ซึ่งจะทําใหสามารถ
ชวยแกปญหาการปลอยน้ําเสียออกสูแหลงน้ําธรรมชาติได
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การใชประโยชนวัสดเุหลอืทิง้ลกิโนเซลลโูลส
จากกรวยกระดาษเพือ่การเพาะเห็ดนางรม

อามีเนาะ อาแย และ ดร.สุวิทย สุวรรณโณ
หนวยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดลอม คณะการจัดการสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

งานวิจัยนี้ศึกษาการใชประโยชนของวัสดุเหลือทิ้ งลิกโนเซลลูโลสจากกรวย
กระดาษทดแทนขี้เลื่อยในการเพาะเห็ดนางรม พบวา อัตราสวนขี้เลื่อยตอกรวยกระดาษ
ที่ 25:75 (C/N ratio = 35.19) เห็ดนางรมใหผลผลิตของน้ําหนักดอกเห็ดสดเฉลี่ย
5.79 กรัม / 100 กรัมวัสดุเพาะ และคาประสิทธิภาพทางชีววิทยา 46.54% ที่เวลา
เพาะเลี้ยง 29 วัน เมื่อปรับอัตราสวนคา C/N เทากับ 20 ดวยการเติมยูเรีย พบวา
ที่อัตราสวนของวัสดุเพาะขี้เลื่อยตอกรวยกระดาษ 25:75 เมื่อใชเพาะเห็ดนางรม จะให
น้ําหนักเฉลี่ยดอกเห็ดสด เทากับ 11.61 กรัม / 100 กรัมวัสดุเพาะ และคาประสิทธิ-
ภาพทางชีววิทยา 111.57% ซึ่งคาที่ไดไมแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<
0.05) เมื่อเทียบกับชุดควบคุม (ขี้เลื่อยไมยางพารา) ที่เวลาเพาะเลี้ยง 28 วัน นอกจากนี้
พบวาเห็ดนางรมจากการเพาะเลี้ยงใหปริมาณสารโพลิแซคคาไรดสูงกวาเห็ดนางรมที่
ไดจากตลาดประมาณ 2.5 เทา

วสัดุเพาะเห็ด
วัสดุเพาะที่ใชในการทดลองคือ ขีเ้ลื่อยไมยางพาราจากโรงงานแปรรูปไม จังหวัด

ยะลา นํามาอบที่อุณหภูมิ 100oC จนน้ําหนักแหงคงที่ และกรวยกระดาษใสน้ําดื่มจาก
สํานกัทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วทิยาเขตหาดใหญ
ตัดใหมีขนาด 3-5 ซม. อบที่อุณหภูมิ 100oC จนน้ําหนักแหงคงที่
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ศึกษาอัตราสวนของวัสดุเพาะที่เหมาะสมตอการเจริญของเสนใยเห็ดนางรม
ศึกษาผลของอัตราสวนของวัสดุเพาะโดยศึกษา 5 อัตราสวน คือ ขี้เลื่อยตอ

กรวยกระดาษ 100:0%, 75:25%, 50:5%, 25:75% และ 0:100% ตามลําดับ
บันทึกระยะเวลาการสรางดอกเห็ดคิดคาเฉลี่ยของดอกเห็ดสด และคาประสิทธิภาพ
ทางชีววิทยา (Biological efficiency: BE) ดังสมการ

Weight of fresh mushroom fruiting bodies
Biological efficiency (%)  =        x100

             Weight of dry substrate

ศึกษาอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนที่เหมาะสมตอการเจริญของเสนใย
เห็ดนางรม

ปรับอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนของวัสดุเพาะที่เลือกไดจากการทดลอง
(25:75) โดยใชยูเรียเปนแหลงไนโตรเจนในการปรับคาอัตราสวน C/N ใหอยูในชวง 20
สวน แหลงคารบอนจะไดจากวัสดุเพาะลิกโนเซลลูโลส โดยควบคุมความชื้นเร่ิมตนที่
70%  และเชื้อเร่ิมตน 5%  บันทึกระยะเวลาการสรางดอกเห็ด  คิดคาเฉลี่ยของดอก
เห็ดสด และคาประสิทธิภาพทางชีววิทยา (Biological efficiency: BE)

ผลอัตราสวนของวัสดุเพาะที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเสนใย
เห็ดนางรม

ผลการศึกษาอัตราการสวนวัสดุเพาะตอการเจริญของเสนใยเห็ดนางรม พบวา
อัตราสวนของวัสดุเพาะ 5 อัตราสวน มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
(p<0.05) โดยที่อัตราสวนขี้เลื่อยตอกรวยกระดาษ 50:50 มีอัตราการเจริญของเสนใย
เห็ดเหมาะสมที่สุดคือ เห็ดนางรมใชเวลาในการสรางดอก 25 วัน ไดน้ําหนักเฉลี่ยของ
ดอกเห็ดสด เทากับ 12.61 กรัม / 100 กรัมวัสดุเพาะ และใหคาประสิทธิภาพทาง
ชีววิทยารอยละ 139.10 ในขณะที่อัตราสวนขี้เลื่อยตอกรวยกระดาษ 25:75 เห็ดนางรม
ใชเวลาในการเจริญและสรางดอกเห็ด 29 วัน ใหน้ําหนักเฉลี่ยดอกเห็ดสดเทากับ 5.79
กรัม / 100 กรัมวัสดุเพาะ และใหคาประสิทธิภาพทางชีววิทยา 46.54%
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ผลอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนที่เหมาะสมตอการเจริญของเสนใย
เห็ดนางรม

เสนใยเห็ดเจริญไดดีที่อัตราสวน C/N อยูที่ใกลเคียง 20 แตในงานวิจัยตองการ
ใชวสัดุเพาะลกิโนเซลลโูลส จากกรวยกระดาษมาทดแทนขี้เลื่อยจึงทําการปรับอัตราสวน
C/N ที่อัตราสวนขี้เลื่อยตอกรวยกระดาษ 25:75 เพื่อเปนวัสดุทดแทนขี้เลื่อยในการ
เพาะเห็ดนางรม  พบวา  คาเฉลี่ยของน้ําหนักดอกเห็ดสดและคาประสิทธิภาพทาง
ชีววิทยาไมมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) เมื่อเทียบกับชุด
ควบคุม (ขี้เลื่อยไมยางพารา) (รูปที่ 1) เทากับ 11.61 กรัม / 100 กรัมวัสดุเพาะ และ
111.57% ตามลําดับ

รูปท่ี 1   แสดงวัสดุเหลือทิ้งลิกโนเซลลูโลสที่เปนวัสดุสําหรับเพาะเห็ดนางรม (ก)
เห็ดนางรม ที่เพาะดวยขี้เลื่อยไมยางพารา (ข) เห็ดนางรมที่เพาะดวยวัสดุเพาะที่มีสวนผสม

ของขี้เลื่อยตอกรวยกระดาษ 25:75 และปรับคา C/N เปน 20 ดวยยูเรีย (ค)
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มหันตภัยกาซเรดอน

ผศ.ดร.สมหมาย ชางเขียน1  ผศ.ดร.พวงทิพย แกวทับทิม1

และ โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ 2

1 หนวยวิจัยรังสีประยุกต
2 ภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
โทร 073-313928-50 ตอ 1833 e-mail: csommai@bunga.pn.psu.ac.th

กาซเรดอนเปนภัยรายซึ่งเรามองไมเห็นเกิดจากสถาปตยกรรมการกอสรางที่อยู
อาศัยของเราที่เปลี่ยนไป โดยเราไดสรางบานอยูอาศัยเปนแบบยุโรปกันมากขึ้น เปน
หองที่ปดทึบและใชเคร่ืองปรับอากาศ  จากงานวิจัยในหลายประเทศทางตะวันตกพบ
ขอบงชี้วาการไดรับเรดอนในปริมาณที่สูงเปนสาเหตุของการเกิดมะเร็งปอดเปนอันดับ
2 รองจากผูสูบบุหร่ี

ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการตรวจวัดปริมาณเรดอนในบานเรือนอยูอาศัยในพื้นที่ 4
จังหวัด คือ สตูล สงขลา พัทลุง และตรัง โดยใชหัววัด 2 ชนิดคือ 1. หัววัดเรดอนแบบ
ดูดกลืนดวยถานกัมมันต และ 2. หัววัดแบบฟลมกัดรอย CR-39 (รูปที่1a) นําหัววัดทั้ง
2 แบบไปวางในพื้นที่ที่ตองการตรวจวัด ทิ้งหัววัดไวนาน 3 เดือน โดยไดรับความรวมมือ
จากนักเรียนมัธยมปลาย โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  โรงเรียนพิมานพิทยา-
สรรค จังหวัดสตูล  โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง และโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

หัววัดแบบฟลมกัดรอยจะถูกนําไปกัดขยายรอยดวยสารละลาย KOH ความ
เขมขน 5.4 N ที่อุณหภูมิ 80oC นาน 4 ชั่วโมง เมื่อนําแผนฟลมที่ผานการกัดขยาย
รอยแลวมาถายภาพดวยกลองจุลทรรศนที่กําลังขยาย 40 เทา จะเห็นรอยอนุภาค
แอลฟาชัดเจน (รูปที่ 1b)  หลังจากเก็บหัววัดเรดอนแบบดูดกลืนดวยถานกัมมันต
กลับมาจากพื้นที่   หัววัดที่ปดฝาสนิทจะถูกนําไปตรวจวัดปริมาณเรดอนดวยเคร่ือง
แกมมาสเปกโตรมิเตอรชนิด NaI(Tl) โดยนําคาที่ ไดจากการวัดมาวิเคราะหพื้นที่ใต
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กราฟของรังสีแกมมาที่พลังงาน 609 keV จาก Bi-214  ผลการวัดพื้นที่ใตกราฟของ
สเปคตรัมที่ได (รูปที่ 2)

รูปท่ี 1   หัววัดเรดอนแบบดูดกลืนดวยถานกัมมันตและหัววัดแบบฟลมกัดรอย CR-39 (a)
รอยอนุภาคแอลฟาที่ไดจากหัววัดแบบฟลมกัดรอย CR-39 (b)

รูปท่ี 2   สเปกตรัมรังสีแกมมาพลังงาน 609keV จาก Bi-214 ซ่ึงเปนไอโซโทปลูกของเรดอน
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ผลการวิเคราะหทีไ่ด

จํานวนบานของแตละจังหวัด

สงขลา สตูล พัทลงุ ตรัง

0-25 7 28 16 47
26-50 10 32 21 61
51-75 27 32 16 35
76-100 0 22 13 8
101-125 0 12 18 1
126-150 0 6 11 0
151-175 0 2 2 0
176-200 0 0 1 0
201-225 0 0 1 0

โดยคามาตรฐานความปลอดภัยของอังกฤษอยูที่ระดับ < 200 Bq/m3

ความเขมขนของกาซเรดอน
(Bq/m3)
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ความหลากหลายของเชือ้ราในดนิและเศษซากพืช
ในบริเวณพืน้ที่ปกปกพันธุกรรมพืช
เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎรธานี

สุดารัตน ดีชวย  ผศ.เสมอใจ ชื่นจิตต  และ วสันณ เพชรรัตน
สถานวิจัยความเปนเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร. 0 7428 6111  E-mail address: samerchai.c@psu.ac.th

ปาไม เปนแหลงทรัพยากรชีวภาพที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก โดยเฉพาะปาใน
เขตรอน สวนใหญประชาชนนําทรัพยากรชีวภาพที่มีขนาดใหญ เชน ไมยืนตน สมุนไพร
สัตวปา แมลง และอ่ืนๆ ในขณะที่จุลินทรียซึ่งมีขนาดเล็กไมเปนที่รูจักนักทั้งๆ ที่เปนตัว
ที่ชวยในการหมุนเวียนแรธาตุ อาหาร โดยยอยสลายซากพืชและอินทรียวัตถุตางๆ เชน
ก่ิงไม ใบไม ตลอดจนสวนของพืชที่ตายแลว และในบรรดาสิ่งมชีีวิตที่ทําหนาทีย่อยสลาย
อินทรียสาร เชื้อราเปนจุลินทรียที่มีความสําคัญอยางมากในการยอยสลาย โดยเฉพาะ
องคประกอบของพืชที่มีโครงสรางซับซอนและยอยสลายยาก เชน เซลลูโลส แปง และ
ลิกนิน ทั้งนี้เพราะเชื้อรามีลักษณะหลายประการที่เหมาะสมตอการยอยสลาย มีความ
หลากหลายของสายพันธุ และสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดดี เจริญอยูใน
บริเวณนั้นๆ จึงควรทําการศึกษาถึงความหลากหลายของเชื้อราในบริเวณพื้นที่ปกปก
พันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎรธานี เพื่อเปนขอมูลเพื่อใชประโยชนตอไป
นอกจากนั้นบางสายพันธุยังมีความสามารถในการเปนปฏิปกษตอจุลินทรียที่สามารถ
กอโรคพืชซึ่งสามารถสังเกตไดวาพืชเศรษฐกิจ เชน ทุเรียนที่ปลูกในปา มักไมพบโรค
รากเนาโคนเนา ในขณะที่ปลูกในแปลงเกษตรกรพบโรคคอนขางสูง สาเหตุประการหนึ่ง
อาจเนื่องจากวาในปานั้นมีจุลินทรียที่มีประโยชน ที่สามารถยับยั้งหรือลดปริมาณของ
เชื้อกอโรคได งานวิจัยนี้จึงเปนการศึกษาความหลากหลายของเชื้อราจากดินและเศษ
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ซากพืชเพือ่สนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในพื้นทีป่กปกพันธุกรรมพืช
เขื่อนรัชชประภา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ภาพท่ี 1   ปาบริเวณเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎรธานี

จากการเก็บตัวอยางดินและเศษซากพืช จํานวน 240 ตัวอยาง และแยกเชื้อ
ดวยวิธี dilutions pour plate, baiting และ direct isolation โดยใชอาหาร glucose
ammonium nitrate agar,  Trichoderma selective medium  และ  potato
dextrose agar ที่ผสมสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย streptomycin sulfate พบเชื้อรา 6
สกุล 19 ชนิด ไดแก Aspergillus spp., Chaetomium sp., Eupenicillium sp.,
Penicillium spp., Pestalotiopsis sp. และ Trichoderma spp. สําหรับการ
แยกเชื้อราบนเศษซากพืชดวยวิธี direct isolation พบเชื้อราจํานวน 126 สกุล 250
ชนิด เชื้อราที่พบไดแก Beltrania mangifera, Beltrania rhombic, Botryodiplodia
spp., Circinotrichum fertile, Circinotrichum maculiforme, Cladosporium
tenuissimum เปนตน
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ภาพท่ี 2   วิธีการแยกเช้ือราจากตัวอยางดินและเศษซากพืช
A: Baiting, B: Dilutions pour plate, และ C: Direct isolation

ภาพท่ี 3   เสนใยและสปอรของเช้ือราที่แยกจากดินและเศษซากพืช
A: Helicosporium vegetum, B: Seplonema secedens,

และ C: Zygosporium echinosporum
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ของปา: มูลคาที่คาดไมถึง!!

ผศ.ดร.เสาวลักษณ รุงตะวันเรืองศรี และ วัฒนณรงค มากพันธ
หนวยวิจัยเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม คณะการจัดการสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท 074-286828  Email : eeru_psu@hotmail.com

สถานการณของของปา
อุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา เปนอุทยานแหงชาติลําดับที่ 42 ของประเทศไทย

มีพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง มีเนื้อที่ประมาณ
433,750 ไร  ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่มีความอุดมสมบูรณและพื้นที่สวนใหญเปน
ปาไม มีภูเขาสลับซับซอน และที่สําคัญยังเปนพื้นที่ปาตนน้ําของแมน้ําตรังและแมน้ํา
ปากพนัง  สภาพพืชพรรณสวนใหญเปนปาดิบชื้น มีพรรณไมหลายชนิดขึ้นอยูอยาง
หนาแนน ซึ่งมีชาวบานเขาไปเก็บหาของปาในพื้นที่ อุทยานเปนระยะเวลายาวนาน
ตั้งแตอดีต โดยเก็บพืช ผัก ผลไม สัตว และเห็ดมาใชในการบริโภคในชีวิตประจําวัน

แตในปจจุบันการพึ่งพาการใชประโยชนของปากลับลดลงจากอดีตหลายเทา
ทําใหการเห็นคุณคาและความสําคัญ ตลอดจนความตองการที่จะอนุรักษผืนปาไวคอยๆ
ลดนอยลงไป เพราะคนไมเห็นประโยชนจากปาเทาที่ควร

ดังนั้นควรมีการสรางความรูความเขาใจในการจัดการทรัพยากรปาไมอยาง
จริงจัง เพื่อชวยลดผลกระทบตอความยั่งยืนของทรัพยากรปาไม ในแงของการสราง
รายได ปริมาณอาหาร ปริมาณสมุนไพรที่ใชรักษาโรค ความสามารถในการประกอบ
อาชีพและพิธีกรรมความเชื่อตางๆ ของคนในพื้นที่โดยตรง
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มูลคาและศักยภาพของการเก็บหาของปา
1. มูลคาทางเศรษฐกิจของการเก็บหาของปา

ผูวิจัยรวมกับทีมวิจัยเยาวชนเก็บขอมูลทุกครัวเรือนที่มีการใชประโยชน
จากทรัพยากรปาไมในรูปของการเก็บหาของปา ซึ่งดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดย
การใชแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณทั้งหมด 171 ครัวเรือน โดยใชแบบสอบถาม
ที่ผูวิจัยและทีมวิจัยเยาวชนรวมกัน สรางขึ้นจากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหจัดขอมูลให
เปนระบบและคํานวณมูลคาทางดานเศรษฐกิจของของปาแตละชนิด

ผลการศึกษาพบความหลากหลายของชนิดของของปาทั้งหมด 74 ชนิด
สามารถแบงไดเปน 4 ประเภท ไดแก อาหาร 25 ชนิด คิดเปนมูลคาทางดานเศรษฐกิจ
รวมเฉลี่ยตอครัวเรือนเทากับ 21,803 บาท/ป และคิดเปนมูลคารวมทั้งหมดเทากับ
3,728,368 บาท/ป  ไมดอกไมประดับ 22 ชนิด เปนมูลคาทางดานเศรษฐกิจรวมเฉลี่ย
ตอครัวเรือนเทากับ 22,535 บาท/ป และคิดเปนมูลคารวมทั้งหมดเทากับ 3,853,615
บาท/ป    เคร่ืองมือเคร่ืองใช 8 ชนิด คิดเปนมูลคาทางดานเศรษฐกิจรวมเฉลี่ยตอ
ครัวเรือนเทากับ 1,388 บาท/ป และคิดเปนมูลคารวมทั้งหมดเทากับ 237,315 บาท/
ป  และยารักษาโรค 19 ชนิด  คิดเปนมูลคาทางดานเศรษฐกิจรวมเฉลี่ยตอครัวเรือน
เทากับ 7,038 บาท/ป   และคิดเปนมูลคารวมทั้งหมด เทากับ 1,203,572 บาท/ป
ซึ่งสามารถสรุปมูลคาไดดังรูปที่ 1

รูปท่ี 1   สรุปมูลคารวม ตนทุนรวมและมูลคาสุทธิของของปาทั้ง 4 ประเภท
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2. ศักยภาพของของปาในเสนทางแหลงเก็บหาที่สามารถรองรับการเก็บหา
ของชาวบาน

การสํารวจศักยภาพของของปาในเสนทางแหลงเก็บหาของชาวบาน ใชวิธี
การเดินสํารวจในเสนทางการเก็บหาทั้งหมด 7 เสนทาง ซึ่งเปนเสนทางหลักที่ชาวบาน
ทั้ง 11 หมูบาน ใชในการเก็บหาของปามาอุปโภค บริโภค และจําหนาย

ผลการศึกษา พบวา ศักยภาพของของปาที่สามารถรองรับการใชประโยชน
ของชาวบานเพียง 10 ชนิด สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ อาหารสํารวจพบเพียง
6 ชนิด ไดแก สะตอ เหรียง ปุดชาง กลวยปา ระกําและเนียง  และเคร่ืองมือเคร่ืองใช
สํารวจพบ 4 ชนิด ไดแก คลุม หวายดาม หวายเสนและไมไผ ซึ่งมูลคาศักยภาพของ
ของปาประเภทอาหารเทากับ 4,233,513 บาท/ป คิดมูลคาเฉลี่ยกับชาวบานที่เก็บหา
เทากับ 24,755บาท/ครัวเรือน/ป  และมูลคาศักยภาพของของปาประเภทเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเทากับ 404,714 บาท/ป  คิดมูลคาเฉลี่ยกับชาวบานที่เก็บหาเทากับ 2,367
บาท/ครัวเรือน/ป  และเมื่อนํามูลคาศักยภาพของของปาทั้ง 2 ประเภทมาคิดมูลคา
รวมทั้งหมด เทากับ 4,638,227 บาท/ป และคิดเปนมูลคาเฉลี่ยตอครัวเรือนที่เก็บหา
ของปาทั้งหมดเทากับ 27,124 บาท/ครัวเรือน/ป

การใชประโยชนตองคํานึงถึงศักยภาพและสมดุลของพ้ืนที่ดวย
ขอมูลดานมูลคาและศักยภาพของของปาสามารถนําไปใชเปนฐานขอมูลทาง

วิชาการใหกับอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา ในการนําไปเผยแพรใหกับผูที่สนใจ และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่ยังสามารถนําขอมูลดังกลาวไปจัดกระบวนการ
เรียนรู เพื่ อสงเสริมความเขาใจใหชาวบานนําไปปฏิ บัติในการเก็บหาของปามาใช
ประโยชน การอุปโภค-บริโภค และจําหนายอยางเหมาะสมมากขึ้น และชวยกระตุน
ใหชาวบานในที่เก็บของปามาใชประโยชนในการอุปโภค บริโภค และจําหนายใหอยูใน
ปริมาณที่เหมาะสมกับศักยภาพมากขึ้น ซึ่งนําไปสูการเห็นคุณคาและความสําคัญของ
ปาไม และการใชทรัพยากรใหเกิดความยั่งยืน
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เทคโนโลยีปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม
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การพฒันาชุดผลติไบโอดีเซล
แบบ Continuous Deglycerolisation

รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร  รวมพร นิคม และ ธเนศ วัยสุวรรณ
สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน
คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท 0 7428 7450  โทรสาร 0 7428 7185
www.biodiesel.eng.psu.ac.th

โดยทั่ วไปปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันสําหรับการผลิตไบโอดีเซล เปน
ปฏิกิริยาที่ผันกลับได ดังนั้นเมื่อเกิดปฏิกิริยาและมีผลผลิต (ไบโอดีเซลและกลีเซอรอล)
เกิดขึ้น จะทําใหอัตราการเกิดปฏิกิริยาชาลงและจะชาลงมากขึ้นเมื่อเขาใกลสถานะ
สมดุล สงผลใหไบโอดีเซลที่ไดมีความบริสุทธิ์ไมมากพอที่จะผานเกณฑมาตรฐาน จาก
งานวิจัยที่ผานมาไดมีการเสนอแนวทางแกปญหาดังกลาว เพื่อปรับปรุงใหไบโอดีเซล
มีความบริสุทธิ์มากขึ้น ไดแก การทําปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชัน 2 คร้ัง การใช
สัดสวนของแอลกอฮอลที่สูงขึ้นมากๆ หรือการใชหอกลั่นแบบมีปฏิกิริยา (Reactive
Distillation Column) แตอยางไรก็ตามวิธีเหลานี้ยังคงมีความยุงยาก และมีคาใชจาย
ในการดําเนินการที่คอนขางสูง ดังนั้นสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามัน
ปาลมและพืชน้ํามัน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงไดคิดวิธี
รักษาอัตราการเกิดปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันใหยังคงเกิดอยูในระดับสูง โดยการ
แยกผลผลิตตัวใดตัวหนึ่งออก ในระหวางที่ปฏิกิริยากําลังดําเนินอยู เพื่อขับดันใหเกิด
ปฏิกิริยาไปขางหนาอยางตอเนื่อง ซึ่งทําใหรอยละการเปลี่ยน (Conversion) ของ
ไบโอดีเซลสูงขึ้น

ซึ่งในการผลิตไดใชเคร่ืองปฏิกรณชนิด Continuous Deglycerolisation (CD
process) ซึ่งมีการแยกกลีเซอรอลออกไปพรอมๆ กับการเกิดปฏิกิริยา ถังปฏิกรณ
ของระบบ CD process ถูกออกแบบใหเสมือนมีหนวยสมดุล 2 หนวยอยูในถังปฏิกรณ
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เดียว ภายในแบงออกเปนโซนกวนผสม (Mixing zone) และโซนสงบนิ่ง (Calming
zone) เพื่อใหเกิดการแยกของกลีเซอรอล โดยกลีเซอรอลจะไหลลงสูดานลางของถัง
ปฏิกรณตามสมบัติความหนาแนนที่สูงกวา การไหลออกของไบโอดีเซลและกลีเซอรอล
ออกแบบโดยการใชหลักสมดุลความดันของของไหล ซึ่งเปนระบบที่งาย และราคาถูก
ซึ่งไบโอดีเซลที่ไดมีคุณภาพดีสม่ําเสมอ  อุปกรณการผลิตมีขนาดเล็กลง  ประหยัด
พลงังานและแรงงาน

ชุดผลิตไบโอดีเซลแบบ Continuous Deglycerolisation
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ชดุกระบวนการลางไบโอดเีซลโดยกระบวนการลาง
ดวยน้ํารวมกบัสารดูดซับระบบตอเนือ่ง

รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร  ทรงธรรม โพธิ์ถาวร  ธเนศ วัยสุวรรณ
และ จุฬาลักษณ โรจนานุกูล
สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน
คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
บริษัทที่รวมโครงการ หางหุนสวนจํากัด สทานวิศวกรรม
201 หมูที่ 5 ตําบลทาชาง อําเภอบางกล่ํา จ.สงขลา 90110
โทรศัพท 0 7428 7450 โทรสาร 0 7428 7185
www.biodiesel.eng.psu.ac.th

โดยทัว่ไป การกําจัดสิ่งปนเปอนตางๆ  เชน สบูที่เกิดจากการทําปฏิกิริยาระหวาง
ตัวเรงปฏิกิริยาดางกับกรดไขมันอิสระหรือน้ํามัน กลีเซอรีนที่ละลายอยูในชั้นไบโอดีเซล
ตัวเรงปฏิกิริยา แอลกอฮอลสวนเกินที่เหลือจากการทําปฏิกิริยาในไบโอดีเซล มักใชวิธี
การลางดวยน้ําอุนหลายๆ คร้ัง ซึ่งจะทําใหมีน้ําเสียจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลใน
ปริมาณ 1-3 เทาของปริมาณน้ํามันไบโอดีเซล  โดยน้ําเสียจากกระบวนการผลิต
ไบโอดีเซลนั้นจะกอใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม การใชน้ําลางที่นอยลงสามารถทําได
โดยการใชอุปกรณเหวี่ยงแยก (centrifuge) ชวยในการลาง แตอุปกรณนี้มีราคาสูงมาก
จึงเหมาะกับการผลิตเชิงอุตสาหกรรมขนาดใหญเทานั้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไดมุงหวัง
คิดคนอุปกรณที่ชวยในการลางไบโอดีเซลที่สามารถขจัดสิ่งปนเปอนไดดีและมีน้ําเสีย
จากกระบวนการนอย ซึ่งประยุกตใชสารดูดซับที่มีตนทุนที่ถูกและหาไดงายในประเทศ
ไทย และมีความเปนไปไดในการขจัดสิ่งปนเปอนในไบโอดีเซล และตัวดูดซับที่ผานการ
ใชงานแลวสามารถนํากลับมาใชใหมได โดยใชรวมกับการลางดวยน้ํา ซึ่งทําใหน้ําลาง
นอยลง  จะเปนกรรมวิธีทางเลือกที่เหมาะสมกับผูผลิตขนาดกลาง ขนาดเล็ก หรือ
ระดับชุมชน โดยจะลดปญหาที่จะเกิดขึ้นดานสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี และมีความ
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เปนไปไดทางเศรษฐศาสตรดวย
ผลผลิตที่ไดเมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัย สามารถแบงออกเปน 2 สวน คือ
ระดับที่ 1 การประดิษฐคิดคน (Technology Invention) / การวิจัยพื้นฐาน

(Basic Research)
กระบวนการลางไบโอดีเซลโดยกระบวนการลางดวยน้ํารวมกับสาร
ดูดซับระบบตอเนื่อง

ระดับที่ 2 ตนแบบ (Prototype)
ชุดกระบวนการลางไบโอดีเซลโดยกระบวนการลางดวยน้ํารวมกับสารดูดซับ

ระบบตอเนื่อง กระบวนการลางซึ่งเปนแบบระบบตอเนื่องนั้นสะดวกตอการทํางาน
ใชแรงงานนอย กระบวนการลางดวยน้ํารวมกับสารดูดซับระบบตอเนื่องมีผลไดของ
ไบโอดีเซลที่สูงกวาการลางดวยน้ําเพียงอยางเดียว นอกจากนี้จะปลอยน้ําเสียออกจาก
การผลิตไบโอดีเซลนอยลง ทําใหสามารถกําจัดไดโดยการเผาหรือใหระเหยเองตาม
ธรรมชาติ  ซึ่งจะมีคาใชจายในการบําบัดที่ไมสูงมากนัก

ดานความคุมคาของโครงการ เมื่อใชกระบวนการลางดวยน้ํารวมกับสารดูดซับ
ระบบตอเนื่องในการผลิตไบโอดีเซลขนาด 150 ลิตร/คร้ัง พบวามีตนทุนการผลิตเทากับ
20.68 บาท/ลิตรไบโอดีเซล และมีน้ําเสียเกิดขึ้น 3% เมื่อเทียบกับไบโอดีเซลที่เขาสู
ระบบ และมีตนทุนเฉพาะในสวนของการลางเทากับ 0.57 บาท/ลิตรไบโอดีเซล สวน
การผลิตไบโอดีเซลขนาด 1,000 ลิตร/คร้ัง จะมีตนทุนเฉพาะในสวนของการลางเทากับ
0.53 บาท/ลิตรไบโอดีเซล สําหรับน้ําเสียที่เกิดขึ้นในปริมาณที่นอยสามารถกําจัดโดย
การเผาหรือใหระเหยเองตามธรรมชาติ ทําใหไมตองลงทุนในสวนของระบบบําบัดน้ําเสีย
สําหรับประสิทธิภาพในการกําจัดสบูในไบโอดีเซล พบวา สามารถลดปริมาณสบูลงได
95%  นอกจากนี้ผลวิเคราะหสิ่งปนเปอนในไบโอดีเซล เชน กากถาน เถาซัลเฟต
สิ่งปนเปอนทั้งหมด คาความเปนกรด และโลหะกลุม 1 และโลหะกลุม 2 พบวา มีคา
ผานเกณฑมาตรฐานไบโอดีเซลเชิงพาณิชยของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงอุตสาห-
กรรม  สําหรับการใชงานของกระบวนการลางดวยน้ํารวมกับสารดูดซับระบบตอเนื่อง
พบวามีความสะดวกและคลองตัวในการทํางาน นอกจากนี้มีการสูญเสียของไบโอดีเซล
นอยกวาเดิม
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สําหรับแผนการขยายผลงานวิจัยสูเชิงพาณิชย ทางสถานวิจัยฯ จะมอบหมาย
ใหหางหุ นสวนจํากัดสทานวิศวกรรมเปนผู ผลิตชุดอุปกรณและดูแลการใหบริการ
เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตรไดมีบันทึกขอตกลงกับหางหุนสวนจํากัดสทานวิศวกรรม
เมื่อวันที่  30 มกราคม 2549 โดยสามารถจําหนายชุดกระบวนการลางไบโอดีเซล
โดยกระบวนการลางดวยน้ํารวมกับสารดูดซับระบบตอเนื่องใหแกผูผลิตไบโอดีเซล
ขนาดเล็ก ขนาดกลางและระดับชุมชน

สําหรับแผนการพัฒนาสูการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญานั้น ไดดําเนินการ
ขอจดอนุสิทธิบัตรเปนที่เรียบรอยแลว

รูปท่ี 1   ชุดตนแบบการลางดวยน้ํารวมกับสารดูดซับระบบตอเนื่อง ประกอบดวย ถังเรซิน
2 ใบ ถังลางน้ํา ถังเกลือ และถังพักไบโอดีเซล 2 ใบ โดยใชปมและมอเตอร อยางละ 1 ตัว

รูปท่ี 2   ประสิทธิภาพของการลดลงของสบูในอุปกรณตางๆ และมีคารวมเทากับ 95%
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รูปท่ี 3   คาบีโอดี และซีโอดีของน้ําเสียจะมีคาสูงขึ้นตามปริมาณของไบโอดีเซลที่เขาระบบ
โดยที่ปริมาณน้ํา 3% เม่ือเทียบกับไบโอดีเซล พบวามีคาบีโอดี และซีโอดีของน้ําเสีย

ใกลเคียงกับการลางดวยน้ําดวยวิธีด้ังเดิม

รูปท่ี  4   น้ําเสียที่เกิดขึ้นในปริมาณที่นอยสามารถกําจัดโดยการเผาหรือใหระเหยเอง
ตามธรรมชาติ ในกรณีการผลิตไบโอดีเซล 1000 ลิตร มีคาใชจายในการบําบัดน้ําเสีย

เพียง 3 สตางค/ลิตรไบโอดีเซลที่ผลิตได
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การเปลี่ยนกากตะกอนดีแคนเตอรเปนพลงังาน
เชื้อเพลิงบิวทานอล เปนอีกหนึ่งหนทางสูกระบวนการ

ไรของเสียในอุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาลม

สวาง ลอยอากาศ1 และ รศ.ดร.เบญจมาส  ชียรศิลป1,2
1 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2 สถานวิจัยผลิตภัณฑและเทคโนโลยีน้ํามันปาลม (POPTEC)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: benjamas.che@psu.ac.th  โทรศัพท 0-7428-6374

ในปจจุบันปญหาหนึ่ งที่สําคัญคือ ปญหาเร่ืองการผันผวนของราคาน้ํามัน
ปโตรเลียมที่สงผลกระทบตอชีวิตของประชาชนอยางหลีกเลี่ยงไมได  โดยเฉพาะ
ในเร่ืองของการขึ้นราคาของสินคาอุปโภคบริโภคที่มาจากตนทุนการขนสง ดวยเหตุนี้
จึงไดมีการแสวงหาพลังงานทดแทนพลังงานน้ํามัน  โดยพลังงานทางเลือกหนึ่งที่
สามารถทดแทนพลังงานน้ํามันไดนั่นก็คือพลังงานจากสารพวกแอลกอฮอล แอลกอฮอล
ที่รูจักดีและนํามาใชเปนพลังงานทดแทนอยางแพรหลายคือ เอทิลแอลกอฮอล หรือที่
เรียกกันวา เอทานอล (ethanol) เอทานอลกําลังเปนที่ตองการของประเทศ เนื่องจาก
เปนสวนผสมที่ใชในการผลิตแกสโซฮอล ซึ่งเปนการผสมระหวางเอทานอลและน้ํามัน
เบนซิน ในอัตราสวน 9:1 แตอยางไรก็ตาม เอทานอลยังมีขอเสียหลายประการเมื่อ
เทียบกับบิวทานอลคือ เนื่องจากบิวทานอลเปนแอลกอฮอลที่มีจํานวนคารบอนมากกวา
เอทานอล 2 เทา ทําใหมีคาพลังงานมากกวาเอทานอล (คาพลังงานของบิวทานอลและ
เอทานอลเทากับ 110 และ 78 kBTU/gallon ตามลําดับ) และบิวทานอลยังใหคา
ออกเทน (octane number) สูงกวาเอทานอล (คาออกเทนของบิวทานอลและเอทานอล
เทากับ 94 และ 92 ตามลําดับ) นอกจากนี้บิวทานอลยังสามารถผสมกับน้ํามันเบนซิน
ไดดีกวาเอทานอล และสามารถใชในเคร่ืองยนตดีเซลไดดีกวาเอทานอล โดยเมื่อใช
บิวทานอลผสมกับน้ํามันเบนซินในอัตราสวน 10-50 จะเปนเชื้อเพลิงผสมไดดีในเคร่ือง
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ยนตสันดาป และยังชวยเพิ่มสมรรถนะของเคร่ืองยนตเนื่องจากบิวทานอลสามารถ
ละลายไดอยางสมบูรณในน้ํามันเบนซินและดีเซล จึงไมเกิดปญหาการแยกชั้นอยางที่
พบในเอทานอล นอกจากนี้บิวทานอลมีการกัดกรอนในหองเผาไหมภายในเคร่ืองยนต
นอยกวาเอทานอล (ไพบูลย ลีหลานอย, 2550)

บิวทานอลชีวภาพสามารถผลิตจากการหมักวัตถุดิบทางการเกษตรหลายชนิด
เชน กากน้ําตาล แปง มันสําปะหลัง ขาวโพด และหางนม เปนตน แตเนื่องจากวัตถุดิบ
ดังกลาวนี้ยังสามารถแปรรูปในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่มีมูลคาสูงกวาไดอีก ซึ่งอาจทําให
เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบได ดังนัน้จึงไดมกีารหาแหลงวัตถุดบิใหมในการผลิตบิวทานอล
โดยเฉพาะซึ่งตองเปนวัตถุดิบที่เปนวัสดุเหลือใชจากโรงงานอุตสาหกรรม สําหรับใน
ภาคใตอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญมากเปนอันดับหนึ่งคืออุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาลม
จากการสํารวจโรงงานสกัดน้ํามันปาลมในเขตจังหวัดภาคใต (พูนสุข ประเสริฐสรรพ
และคณะ, 2533) มีการนําวัสดุเหลือใชมาใชประโยชนโดยตรงคือ ทะลายปาลมเปลา
เสนใย และเศษกะลา ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับหมอกําเนิดไอน้ํา เถาจากการเผาทะลาย
ปาลมเปลาใชเปนปุย กากผลปาลมเปนอาหารสัตว เสนใยจากกากปาลมใชเพาะเห็ด
และสลัดจใชเปนวัสดุคลุมดินและปุย  สวนน้ําทิ้งใชรดตนปาลมในกรณีที่โรงงานมีสวน
ปาลมเอง และนอกจากนี้วัสดุเศษเหลือจากโรงงานปาลมสามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบ
ในการผลิตผลิตภัณฑตางๆ จากจุลินทรียได ที่ผานมายังไมมีการนําวัสดุเศษเหลือจาก
โรงงานปาลมน้ํามันอยางกากตะกอนดีแคนเตอรมาใชในการผลิตบิวทานอล จึงไดมี
แนวคดิทีจ่ะนํากากตะกอนดแีคนเตอรมาใชในการผลิตบิวทานอลโดยการใชเชือ้แบคทเีรีย
กลุม Clostridium

ในการผลิตบิวทานอลจากกากตะกอนดีแคนเตอร เร่ิมจากการนํากากตะกอน
ดีแคนเตอรมาตากใหแหง  แลวนําไปบดใหมีขนาดเล็ก  หลังจากนั้นนํามารอนผาน
ตะแกรงเพื่อแยกขนาดกอนทําการยอยดวยกรดใหเกิดน้ําตาล ในงานวิจัยไดมีการ
ทดสอบชนิดของกรดที่ใชยอย  ไดแก  กรดซัลฟูริกหรือกรดกํามะถัน (H2SO4)  กรด
ไฮโดรคลอริกหรือกรดเกลือ (HCl) และกรดไนตริก (HNO3) พบวากรดไนตริกสามารถ
ยอยกากตะกอนดีแคนเตอรไดปริมาณน้ําตาลทั้งหมดสูงที่สุด รองลงมาคือกรดไฮโดร-
คลอริก และกรดซัลฟูริก ตามลําดับ  หลังจากขั้นตอนการยอยจะนํามาระเหยเพื่อให
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ปริมาณน้ําตาลทั้งหมดมีความเขมขนมากขึ้นกอนทําการหมักจะตองมีการกําจัดสาร
พิษที่เกิดขึ้นที่ อาจจะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย สารพิษดังกลาวไดแก
สารประกอบฟนอลจากลิกนิน  สารประเภทฟูรัลดีไฮด (furaldehyde)  และกรดอินทรีย
ตางๆ จากการยอยสลายของเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสดวยกรด จากการวิจัยพบวา
วิธีการกําจัดสารพิษที่เหมาะสมที่สุดคือการใชถานกัมมันต (activated carbon) เนื่อง
จากสารพิษตางๆ จะถูกดูดซับไวบนรูพรุนที่พื้นผิวของถานกัมมันต   หลังจากผาน
ขั้นตอนการกําจัดสารพิษแลว จึงนําน้ําตาลที่ไดจากการยอยกากตะตอนดีแคนเตอร
มาปรับคาความเปนกรดดาง (pH) เพื่อใหอยูในชวงที่เหมาะสมกับการเจริญของเชื้อ
โดยใชปูนขาว (Ca(OH)2) เมื่อไดคาความเปนกรดดางที่ตองการคือเทากับ 6.5 หลัง
จากนั้นกรองปูนขาวออกแลวจึงนํามาใชในการหมักตอไป

ในขั้นตอนของการปรับคาความเปนกรดดาง จะไดผลิตภัณฑเปนแคลเซียม
ไนเตรต (Ca(NO3)2) จากการทําปฏิกิริยาระหวางปูนขาว และกรดไนตริก (ดังในสมการ)
ซึ่งเปนสารที่ใชประโยชนไดหลากหลาย เชน การใชเปนปุยในการปลูกพืชไรดิน (hydro-
ponics) ใชลดการเกิดไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) หรือแกสไขเนาในระบบบําบัดน้ําเสีย
และใชเพิ่มความแข็งแรงใหกับคอนกรีต เปนตน  กากที่เหลือจากการยอยดวยกรด
สามารถนํามาใชในการผลิตแกสชีวภาพไดอีกดวย  การยอยดวยกรดไนตริกมีขอดีคือ
ในการผลิตแกสชีวภาพจะไดแกสไนโตรเจน (N2) ซึ่งเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในขณะที่
การยอยที่ใชกรดซัลฟูริกเมื่อนําไปผลิตแกสชีวภาพจะไดผลิตภัณฑเปนแกสไฮโดรเจน
ซัลไฟดซึ่งมีกลิ่นเหม็นและเปนแกสไวไฟ

2HNO3 + Ca(OH)2    Ca(NO3)2 + 2H2O

สมการแสดงการเกิดแคลเชียมไนเตรต (Ca(NO3)2)
จากการทําปฏิกิริยาระหวางปูนขาว และกรดไนตริก
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การเพิม่ปริมาณเชือ้ราแมลง
โดยใชกากตะกอนดีแคนเตอรจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลม

วนิดา เพ็ชรลมุล1 และ รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ 1,2

1 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
2 สถานวิจัยผลิตภัณฑและเทคโนโลยีน้ํามันปาลม (POPTEC)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
โทร. 074286360    โทรสาร 074558866

ความสําคัญของเชื้อราแมลง
ผลของสารเคมีตกคางทางการเกษตรเนื่องจากการใชสารฆาแมลงหรือสาร

กําจัดวัชพืชในปริมาณมาก กอใหเกิดปญหาดานสุขภาพทั้งผูใชและผูบริโภค ปจจุบัน
จึงมีการรณรงคใหมีการหันมาใชสารธรรมชาติที่ปลอดภัยตอสุขภาพมากขึ้น สําหรับ
เชื้อราแมลงนับวาเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่สนับสนุนการทําเกษตรแบบชีววิธี เนื่องจาก
เชื้อราแมลง เชน เชื้อราบิวเวอรเรีย  (Beauveria bassiasna) เปนจุลินทรียที่ทําให
เกิดโรคกับแมลง ซึ่งสามารถทําลายแมลงไดหลายชนิด ในอันดับ Homoptera Lepi-
doptera Coleoptera และ Diptera ซึ่งไดแก แมลงจําพวกเพลี้ยตางๆ หนอนผีเสื้อ
ดวง และแมลงวัน หรือยุง หรือแมลงศัตรูพืชที่สําคัญในพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เชน
แมลงศัตรูพืชเปาหมายในขาว ไดแก เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไฟ บ่ัว
หนอนหอใบ ในมะมวง  หรือเพลี้ยจักจั่นที่ทําลายชอมะมวง แมลงคอมทอง ในพืช
ตระกูลสม เปนตน  สําหรับกลไกการเขาทําลายแมลงของเชื้อราบิวเวอรเรีย คือ เมื่อ
สปอรของเชื้อราสัมผัสกับผิวของแมลง ในสภาพความชื้นที่เหมาะสม (ความชื้นสัมพัทธ
50% ขึ้นไป) จะงอกเสนใยแทงผานผิวหนังเขาไปในลําตัวแมลง แลวขยายจํานวน
เจริญอยูภายในโดยใชเนื้อเยื่อของแมลงเปนอาหาร แมลงจะตายในที่สุด ภายในระยะ
เวลาตางๆ ขึ้นอยูกับชนิด ขนาด และวัยของแมลง โดยทั่วไปประมาณ 3-14 วัน
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ทําไมตองใชกากตะกอนดีแคนเตอร
กากตะกอนดีแคนเตอรเปนวัสดุเศษเหลือจากกระบวนการสกัดน้ํามันปาลมที่มี

ปริมาณมากคิดเปน 4 เปอรเซ็นตของทะลายปาลมสด และประกอบดวยแหลงสาร
อินทรียคารบอนและแหลงไนโตรเจน (47.2 และ 2.37% ตอน้ําหนักแหง ตามลําดับ)
รวมทั้งปริมาณธาตุอาหารหลัก เชน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม (0.86 และ 1.85% ตอ
น้ําหนักแหง ตามลําดับ) จึงมีการนํากากตะกอนดีแคนเตอรไปใชใหเกิดประโยชนหลาย
อยาง เชน การผสมในอาหารสัตว การผลิตกาซชีวภาพ การผลิตปุยชีวภาพ เปนตน
งานวิจัยนี้ตองการใชกากตะกอนดีแคนเตอรในการเลี้ยงเชื้อราเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับวัสดุ
เศษเหลือ

วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มปริมาณเชื้อราแมลง โดยใชกากตะกอนดีแคนเตอรเปนสารอาหาร

ผลการดําเนินงาน
หลังจากนํากากตะกอนดีแคนเตอรมาใชในการเพิ่มปริมาณเชื้อบิวเวอรเรีย

โดยคัดเลือกสารอาหารที่จะเติมลงไปเพื่อสงเสริมการเพิ่มปริมาณสปอร พบวา กาก
ตะกอนดีแคนเตอรที่เติมยูเรีย 1.1 กรัม/ลิตร เปปโตน 3.2 กรัม/ลิตร และแมกนีเซียม
ซัลเฟต 0.5 กรัม/ลิตร และเติมเชื้อที่ความเขมขนเร่ิมตน 1.0106 สปอร/มิลลิลิตร
ใหปริมาณการผลิตสปอรสูงถึง 1.89108 กรัม/กรัมกากตะกอนดีแคนเตอร หลังจาก
เลี้ยงเชื้อที่ อุณหภูมิหองเปนเวลา 7 วัน ซึ่ งผลการเจริญของเชื้อราในกากตะกอน
ดีแคนเตอรแสดงดังรูปที่ 1 สวนการผลิตสปอรของเชื้อราชนิดนี้หลังจากเลี้ยงในกาก
ตะกอนดีแคนเตอรแสดงดังรูปที่ 2
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รูปท่ี 1   ผลการเจริญของเช้ือรา Beauveria bassiana BNBCRC

ในกากตะกอนดีแคนเตอร หลังจากเลี้ยงแบบอาหารแข็งที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 7 วัน

รูปท่ี 2   ภาพถาย Scanning Electron Microscope (SEM) กากตะกอนดีแคนเตอร:
(a) ลักษณะของกากตะกอนดีแคนเตอรที่เติมเช้ือราบิวเวอรเรีย Beauveria bassiana

BNBCRC และ (b) ลักษณะของกากตะกอนดีแคนเตอรที่ไมเติมเช้ือ (ชุดควบคุม)
หลังจากเลี้ยงที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 7 วัน

สรุปผลการดําเนินงาน
การใชเชื้อราบิวเวอรเรียสําหรับกําจัดแมลง เปนทางเลือกหนึ่งในการสนับสนุน

การทําเกษตรแบบชีววิธี สวนการใชกากตะกอนดีแคนเตอรก็เปนอีกหนึ่งทางเลือกในการ
เพิ่มมูลคาใหกับวัสดุเศษเหลือนี้
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การผลิตปุยหมักจากวสัดุเศษเหลือ
ของโรงงานสกดัน้ํามันปาลม

รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ1,2  ดร.วิริยะ ดวงสุวรรณ1,2

และ ธนาวุฒิ หนูทองแกว1

1 สถานวิจัยผลิตภัณฑและเทคโนโลยีน้ํามันปาลม (POPTEC),
2 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ
โทรศัพท 0-7428-6360  โทรสาร 0-7455-8866

โรงงานสกัดน้ํามันปาลมมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของภาคใต โดยแตกระบวน
การสกัดน้ํามันปาลมมีวัสดุเศษเหลือหลายชนิดและปริมาณมาก ทั้ งของแข็งและ
ของเหลว ไดแก ทะลายปาลมเปลา เสนใยปาลม กะลาผลปาลม กากเมล็ดในปาลม
และน้ําทิ้งจากกระบวนการผลิต (palm oil mill effluent; POME) ความแตกตาง
ของวัสดุเศษเหลือขึ้นอยูกับคุณภาพของวัตถุดิบ ดังนั้นจึงจําเปนตองบําบัดวัสดุเศษ
เหลือเหลานี้ เพื่อไมใหเกิดปญหาการเนาเหม็น เปนการลดมลพิษ และเปนการทําลาย
เชื้อโรคดวย

จากการที่ประเทศไทยมีพื้นฐานเปนประเทศเกษตรกรรม จึงมีความตองการ
ในการใชปุยปริมาณสูง หากสามารถผลิตปุยที่มีคุณภาพเหมาะสมกับพืชชนิดตางๆ
ไดเองก็จะสามารถลดการนําเขาปุยเคมีจากตางประเทศได นอกจากนี้หากสามารถผลิต
ปุยจากวัสดุเศษเหลือของโรงงาน เชน เสนใยปาลม ทะลายปาลมเปลา กากตะกอน
จากการบําบัดน้ําเสีย ก็จะเปนประโยชนอยางยิ่ง ซึ่งการใชประโยชนจากกากตะกอน
ลังการบําบัดแบบถังหมักไรอากาศที่ ผลิตกาซชีวภาพ  ชวยลดปญหามลพิษดาน
สิ่งแวดลอมเร่ืองกลิ่น และปญหาเรือนกระจกที่กอใหเกิดภาวะโลกรอน

งานวิจัยนี้ เปนการศึกษาการใชประโยชนจากวัสดุเศษเหลือของโรงงานสกัด
น้ํามันปาลม โดยการนําเสนใยปาลมและกากตะกอนดีแคนเตอรไปใชประโยชนในการ
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ทําปุยหมักโดยอาศัยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ  เร่ิมจากการวิเคราะหองค-
ประกอบของวัสดุเศษเหลือที่ใชในการทําปุยหมัก ศึกษาการทําปุยหมักขนาด 50 กก./
ชุด (รูปที่ 1) โดยการนําเสนใยปาลมผสมกับกากตะกอนดีแคนเตอร เติมหัวเชื้อซุปเปอร
พด.1 ของกรมพัฒนาที่ ดินเปนตัวเรง ทําการหมักในถังหมักที่ มีตะแกรงลอมรอบ
โดยทําการปรับความชื้นและกลับกองปุยหมักทุกๆ 10 วัน ใชระยะเวลาหมัก 40-60
วัน และศึกษาการผลิตปุยหมักขนาดกองละ 1 ตัน ที่โรงงานสกัดน้ํามันปาลมควบคุม
สภาวะตางๆ ใหเหมาะสมตอกระบวนการหมักภายใตโรงเรือน (รูปที่ 2) โดยศึกษา
รูปแบบการใหอากาศที่มีความเหมาะสมตอกระบวนการผลิตปุยหมักอยางมีประสิทธิ-
ภาพมากที่สุด เพื่อลดแรงงานจากการกลับกองปุย

รูปท่ี 1   การผลิตปุยหมักขนาด 50 กิโลกรัมตอชุด ในถังหมักที่มีตะแกรงลอมรอบ
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รูปท่ี 2   การผลิตแบบกองขนาด 1 ตัน ที่โรงงานสกัดน้ํามันปาลม
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น้ํามันจากยสีตแหลงพลงังานทางเลอืกใหม
ในการผลติไบโอดเีซล

ศุลีพร กิจจะ1 และ รศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป 2
1 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
และสถานวิจัยผลิตภัณฑและเทคโนโลยีน้ํามันปาลม (POPTEC)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร 074-286-374   โทรสาร 074-446-727
E-mail address: benjamas.che@psu.ac.th

ไบโอดีเซลหรือดีเซลชีวภาพเปนแหลงพลังงานทางเลือกอีกตัวหนึ่ งที่ ได รับ
ความสนใจมากขึ้น  สามารถผลิตไดดวยการทําปฏิกิริยาของน้ํามันพืชกับแอลกอฮอล
สายสั้นๆ สาเหตุที่ไบโอดีเซลกําลังเปนที่สนใจเพราะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย
ไมปลอยสารกํามะถันสูบรรยากาศ มีการปลดปลอยมลพิษนอยกวาดีเซลปกติ และ
สามารถผลิตไดจากทรัพยากรหมุนเวียน ในการผลิตไบโอดีเซลทั่วโลกนิยมใชน้ํามันพืช
ตางๆ ซึ่งตองใชพื้นที่มากในการเพาะปลูกพืชพลังงานเหลานี้ เพื่อใหไดปริมาณน้ํามันพืช
ที่ เพียงพอตอความตองการในการผลิตไบโอดี เซลและการบริโภคในครัวเรือนและ
อุตสาหกรรม นอกจากนี้น้ํามันพืชที่ใชสําหรับการผลิตไบโอดีเซลคิดเปน 70-85% ของ
ตนทุนการผลิตทั้งหมด ดังนั้นการสํารวจวิธีการลดคาใชจายที่สูงของไบโอดีเซลจึงเปน
ที่สนใจมากในงานวิจัย โดยเฉพาะวิธีการที่มุงเนนที่การลดตนทุนของวัตถุดิบน้ํามัน

งานวิจัยกอนหนานี้พบวาจุลินทรียบางสายพันธุมีความสามารถในการสะสม
น้ํามันภายในเซลลหรือจุลินทรียไขมันสูง ซึ่งพบไดทั้งในสาหราย เชื้อแบคทีเรีย เชื้อยีสต
และเชื้อรา จากการศึกษาพบวาน้ํามันจากยีสตเปนวัตถุดิบที่มีศักยภาพในการผลิต
ไบโอดีเซลเนื่องจากมีองคประกอบที่คลายกับของกรดไขมันที่พบในน้ํามันพืช และไดมี
การรายงานวาน้ํามันยีสตดังกลาวสามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตน้ํามัน



108

ไบโอดีเซล เมื่อเทียบกับน้ํามันพืชอ่ืนๆ น้ํามันจากยีสตมีประโยชนหลากหลาย เชน
ระยะเวลาในการผลิตน้ํามันสั้น แรงงานนอย การผลิตไมขึ้นอยูกับฤดูกาลและสภาพ
ภูมิอากาศ ยีสตสามารถเจริญเติบโตไดในอาหารที่หลากหลาย รวมถึงวัตถุดิบเศษเหลือ
จากทางการเกษตรที่ราคาไมแพง เชน น้ําตาลที่ไดจากการยอยเสนใยปาลม กากตะกอน
ดินที่ไดจากกระบวนการผลิตน้ํามันปาลม กลีเซอรอลดิบซึ่งเปนผลพลอยไดจากการผลิต
ไบโอดีเซล เปนตน และงายตอการขยายการผลิต

งานวิจัยนี้ศึกษาการคัดแยกยีสตจากดินและของเสียของโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลมและโรงงานผลติไบโอดีเซลในภาคใตของประเทศไทยโดยใชกลโูคสหรือกลเีซลรอล
ดิบเปนแหลงคารบอนในสภาวะที่เปนกรด (พีเอช 4.0) และสภาวะที่เปนกรดเล็กนอย
(พีเอช 6.0) พรอมทั้งเติมสารคลอแรมฟนิคอล 0.0001% พบวาสามารถคัดแยกเชื้อ
ยีสตไดทั้งหมด 889 ไอโซเลท เมื่อทดสอบการสะสมลิปดโดยการยอมดวยซูดานแบล็คบี
พบเชื้อยีสตที่ยอมติดสีซูดานแบล็คบีทั้งหมด 23 ไอโซเลท เมื่อนําเชื้อที่คัดเลือกได
มาเลี้ยงในอาหารที่ใชกลีเซอรอลดิบเปนแหลงคารบอน พบวา เชื้อไอโซเลท JU4-57
เจริญเร็วที่สุดและใหปริมาณชีวมวลสูงสุด โดยใหปริมาณลิปดตอเซลล 41.5% จากการ
จําแนกสายพันธุดวยการวิเคราะหลําดับเบส 26 เอสอารดีเอ็นเอ ยีสตสายพันธุ JU4-
57 คือ สายพันธุ Trichosporonoides spathulata (GenBank accession number
AF335526.1) ลิปดที่ผลิตโดยเชื้อ T. spathulata JU4-57 มีองคประกอบเปนกรด
ไขมันสายยาวคารบอน 16 และ 18 อะตอมเปนสวนใหญ ซึ่งมีความคลายกับองค-
ประกอบของน้ํามันพืช จึงมีศักยภาพในการใชเปนวัตถุดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซล

รูปท่ี 1   ลักษณะหยดน้ํามันภายในเซลลยีสต T. spathulata JU4-57
ที่ผานการยอมดวยสีซูดานแบล็คบี
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การผลิตไลเปสโดย Aspergillus sp. MS15
ทีเ่จรญิบนอาหารแข็งกากตะกอนดแีคนเตอร

และการใชตวัเซลลเชือ้ราผลติไบโอดเีซล

รศ.ดร.อรัญ หันพงศกิตติกูล  รศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป และ ดารุล บินหมาน
สถานวิจัยผลิตภัณฑและเทคโนโลยีน้ํามันปาลม (POPTEC)
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วัตถุประสงค
1. หาสภาวะที่เหมาะสมตอการผลิตไลเปสโดยเชื้อราที่คัดเลือกได โดยใชกาก

ตะกอนดีแคนเตอรเปนแหลงอาหาร
2. หาสภาวะที่เหมาะสมตอการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลม โดยใชตัวเซลล

เชือ้ราในการเรงปฏิกิริยา

หลักการและเหตุผล
การผลิตน้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชและไขมันสัตว ทําไดโดยอาศัยการทํา

ปฏิกิริยาของน้ํามันกับแอลกอฮอลโดยวิธีทางเคมีที่ใชกรดหรือเบสหรือวิธีทางชีวภาพ
ที่ใชเอนไซมไลเปสเปนตัวเรงปฏิกิริยาไดเปนอัลคิลเอสเตอร แตการใชวิธีการทางเคมี
ในการผลิตไบโอดีเซลนั้นมีขอจํากัดคือ นอกจากจะมีปฏิกิริยาที่คอนขางรุนแรงและ
อันตรายแลว  การใชสารเคมีเปนตัวเรงปฏิกิริยาก็อาจเกิดปฏิกิริยาสปอนิฟเคชันได
ผลิตภัณฑพวกสบู ทําใหผลผลิตลดลงและทําใหการแยกกลีเซอรอล ออกทําไดยาก
อีกทั้งยังมีน้ําเสียในปริมาณมาก ในขณะที่การใชเอนไซมไลเปสเปนตัวเรงปฏิกิริยาใน
การผลิตไบโอดีเซล พบวามีความรุนแรงของปฏิกิริยานอย ไดปริมาณของอัลคลิเอสเตอร
ที่สูงขึ้น สามารถแยกกลีเซอรอลออกไดงาย นอกจากนี้ยังเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม แต
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เอนไซมไลเปสทางการคามีราคาแพง และในการใชตองมีการตรึงเอนไซมทําใหการผลิต
มีตนทุนเพิ่มขึ้น  การใชตัวเซลลเชื้อราจะชวยลดตนทุนเก่ียวกับระบบการผลิตที่ใช
เอนไซมเปนตัวเรงปฏิกิริยาได โดยลดความจําเปนทางดานการทําบริสุทธิ์ หรือการตรึง
เอนไซม แตทั้งนี้การผลิตไลเปสโดยใชอาหารสังเคราะหหรืออาหารสําเร็จรูปก็ยังเปน
ปญหาทางดานตนทุนการผลิตที่สูงอยู ดังนั้นการใชกากตะกอนดีแคนเตอร (decanter
cake) ซึ่งเปนของเหลือจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลมเปนอาหารเลี้ยงเชื้อแทน ก็จะชวย
ลดตนทุนการผลิตลงได คณะผูวิจัยจึงไดทดลองใชกากตะกอนดีแคนเตอรเปนแหลง
อาหารในการเลี้ยงเชื้อราที่ผลิตไลเปสบนอาหารแข็ง และนําตัวเซลลเชื้อราที่มีไลเปส
มาใชเรงปฏิกิริยาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมโดยปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันและ
ทรานเอสเทอริฟเคชัน

ปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน ในการศึกษาคร้ังนี้เปนการนํากรดไขมันมาทําปฏิ-
กิริยากับแอลกอฮอลคือเมทานอล โดยใชเอนไซมไลเปสเปนตัวเรง ไดเปนเมทิลเอสเทอร
(ไบโอดีเซล) ดังสมการ

ปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟเคชัน  ในการศึกษาคร้ังนี้เปนการนําน้ํามันพืชหรือ
ไขสัตวมาทําปฏิกิริยากับแอลกอฮอลคือ เมทานอล โดยใชเอนไซมไลเปสเปนตัวเรง
ไดเปนเมทิลเอสเทอร ดังสมการ
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ผลการทดลอง
1. การคัดเลือกเชื้อราที่ มีไลเปสบนอาหารแข็งกากตะกอนดีแคนเตอร

จากการนําเชื้อรา Rhizopus sp. 5 ไอโซเลท (RT20, ST5, ST45, ST49,
ST53) และ Aspergillus sp. 5 ไอโซเลท (RT24, RT29, MS15, MS26, ST52)
ที่คัดเลือกแลววามีความสามารถในการผลิตเอนไซมไลเปสมาเลี้ยงบนอาหารแข็งกาก
ตะกอนดีแคนเตอร (ประกอบดวย กากตะกอนดีแคนเตอร 5g, KH2PO4 0.1%, MgSO4

0.05%, polypeptone 1%, ความชื้น 60% และpH 6.0) ที่อุณหภูมิ 37oC เปนเวลา
72 ชั่วโมง ทําปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน (ประกอบดวย กรดโอเลอิก 0.4 กรัม เซลล
เชื้อราพรอมอาหารเลี้ยงเชื้อ 0.3 กรัม เมทานอล 57.4 ไมโครลิตร (อัตราสวนโมล
เทากับ 1:1)) และทําปฏิกิริยาทรานเอสเทอริเคชัน (ประกอบดวย น้ํามันปาลม 0.4 กรัม
น้ํา 60 ไมโครลติร  เซลลเชือ้ราพรอมอาหารเลี้ยงเชื้อ 0.3 กรัม  เมทานอล 60 ไมโครลติร
(อัตราสวนโมล เทากับ 1:3)) เขยาดวยเคร่ือง Thermo mixer ที่ความเร็วรอบ 1,200
รอบ/นาทีที่อุณหภูมิ 37oC เปนเวลา 72 ชั่วโมง พบวา มีเพียง Aspergillus sp. MS15
เทานั้นที่สามารถผลิตเมทิลเอสเทอรไดในปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันไดเทากับ 6.5%

เมื่อนําเซลลเชื้อรา Aspergillus sp. MS15 ที่ผลิตไลเปสบนอาหารแข็งกาก
ตะกอนดีแคนเตอรมาลางดวยอะซิโตนความเขมขน 50% (ปริมาตรตอปริมาตร)
กอนนําไปทําปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันและทรานเอสเทอริฟเคชันโดยใชการเขยาบน
magnetic stirrer ที่ความเร็ว 600 รอบ/นาที ที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 72 ชั่วโมง
พบวา การผลิตเมทิลเอสเทอรในปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันเพิ่มเปน 14.11%  และ
สามารถผลิตเมทิลเอสเทอรในปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟเคชันได 9.84%

2. การหาสภาวะที่ เหมาะสมตอการผลิตไลเปสโดย Aspergillus sp.
MS15 บนอาหารแข็งกากตะกอนดีแคนเตอร

จากการเลี้ยง  Aspergillus  sp.  MS15  บนอาหารแข็งกากตะกอน
ดีแคนเตอรที่มีกากตะกอนดีแคนเตอร 5g, KH2PO4 0.1%, MgSO4 0.05%, poly-
peptone 1%, urea 2%, ความชื้น 60% และpH 6.0 เปนเวลา 72 ชั่วโมง พบวา
Aspergillus sp. MS15 สามารถผลิตเมทิลเอสเทอรในปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันและ
ทรานเอสเทอริฟเคชันไดเทากับ 88.86% และ 85.41% ตามลําดับ
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3. การหาสภาวะที่เหมาะสมตอการผลิตเมทิลเอสเทอร
เมื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมตอการผลิตเมทิลเอสเทอรในปฏิกิริยาเอสเทอ-

ริฟเคชัน พบวา ที่อุณหภูมิ 37oC โดยมีองคประกอบของปฏิกิริยาคือ กรดโอเลอิก 2
กรัม เซลลเชื้อรา 1.5 กรัม และเมทานอล 287 ไมโครลิตร (อัตราสวนโมลระหวางกรด
โอเลอิกและเมทานอลคือ 1:1) สามารถผลิตเมทิลเอสเทอรได 96.25% สวนสภาวะ
ที่ เหมาะสมตอการผลิตเมทิลเอสเทอรในปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟเคชันโดยมีองค-
ประกอบของปฏิกิริยาคือ น้ํามันปาลม 2 กรัม น้ํา 100 ไมโครลิตร เซลลเชื้อรา 1.5
กรัม และเมทานอล 300 ไมโครลิตร (อัตราสวนโมลระหวางน้ํามันปาลมและเมทานอล
คือ 1:3) สามารถผลิตเมทิลเอสเทอรได 95.74%

เมื่อขยายขนาดการเลี้ยง Aspergillus sp. MS15 ตามอาหารในขอ 2 เปน
10 เทา และผลิตเมทิลเอสเทอรตามสภาวะในขอ 3 พบวา สามารถผลิตเมทิลเอสเทอร
โดยปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันและโดยปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟเคชันไดเทากับ 94.42%
และ 96.34% ตามลําดับ

คําขอบคุณ
คณะผูวจิยัขอขอบคุณ ศนูยความเปนเลศิดานเทคโนโลยพีลงังานและสิง่แวดลอม

สํานักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สํานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา ที่ใหทุนสนับสนุนการวิจัย



เทคโนโลยยีางพารา
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สารเคลือบกระเบื้องมุงหลงัคา
จากน้ํายางธรรมชาตอิพอกไซด

รศ.อาซีซัน แกสมาน  ผศ.ดร.ณฐินี โลพัฒนานนท และ นูรมา ดอเล็ง
สถานวิจัยความเปนเลิศดานเทคโนโลยียางพารา (CoE-NR)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
โทรศัพท 073-313930-50 ตอ 1865, 1866 โทรสาร 073-331099
E-mail kazizon@bunga.pn.psu.ac.th

ที่มาของงานวิจัย
ยางธรรมชาติอิพอกไซดเตรียมไดจากการดัดแปรโครงสรางของยางธรรมชาติ

ดวยปฏิกิริยาอิพอกซิเดชัน (Epoxidation reaction) เกิดวงแหวนอิพอกไซด (Epoxide
ring) อยูในสายโซโมเลกุล ทําใหยางมีความเปนขั้วมากขึ้น สามารถทนตอน้ํามันและ
ตัวทําละลายที่ไมมีขั้วไดดีขึ้น ประกอบกับพันธะคูในโครงสรางยางธรรมชาติมีปริมาณ
นอยลงจึงสามารถทนตอโอโซน  และการซึมผานของอากาศไดดี  สงผลใหสามารถ
ประยุกตใชวัสดุชนิดนี้กับอุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบ เชน ใชในอุตสาหกรรมกาว
หรือสารยึดติด รองเทา สี และยางรถยนต เปนตน

หลังคาของอาคารตางๆ ถือไดวาเปนพื้นผิวภายนอกที่ ไดรับผลกระทบจาก
สภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาล รวมทั้งไดรับแรงกระแทกมากที่สุดจากวัตถุที่
มาตกกระทบ เชน เศษชิ้นสวนตนไม หรือวัสดุแข็ง เปนตน เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นผิว
ภายนอกบริเวณอ่ืนๆ ของโครงสรางอาคาร โดยทั่วไปหลังคาของอาคารสวนใหญจะใช
กระเบ้ืองเปนวัสดุในการมุงหลังคามีลักษณะเปราะ ดังนั้นจึงทําใหกระเบ้ืองมุงหลังคา
เกิดการแตกราวจากแรงกระแทกดังกลาว จะสงผลใหความชื้นสามารถที่จะแทรกซึม
เขาสูอาคารและทําความเสียหายแกโครงสรางภายใน นําไปสูการซอมแซมที่มีคาใชจาย
สูง  จึงมีการเคลือบผิวกระเบ้ืองเพื่อปองกันการซึมที่กอใหเกิดความเสียหายดังกลาว
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ดังนั้นจึงทําการเตรียมน้ํายางเคลือบกระเบ้ืองมุงหลังคาจากน้ํายางธรรมชาติอิพอกไซด
โดยการเคลือบน้ํายางเคลือบบนแผนกระเบ้ืองมุงหลังคาเพื่อเพิ่มความทนทานตอแรง
กระแทก และลดปญหาการร่ัวซึมของแผนกระเบ้ือง นอกจากนี้แผนกระเบ้ืองมุงหลังคา
ยังมีความจําเปนที่ จะตองทนตอแสงยูวี จึงใชทิทาเนียมไดออกไซดเพื่อเพิ่มความ
สามารถในการทนทานตอแสงยูวี ซึ่งการเตรียมน้ํายางเคลือบใหมีความแข็งแรงและ
มีความทนทานตอการใชงานจําเปนตองใชสารเคมีตางๆ ผสมลงไป เชน กํามะถัน
สารตัวเรง สารกระตุน สารปองกันการเสื่อม สารตัวเติม และสารรักษาความเสถียร
นอกจากนั้นยังตองใชสารชวยเพิ่มการยึดติด (Tackifier) เพื่อเพิ่มสมบัติการยึดติดผิว
งานวิจัยนี้สามารถเผลิตน้ํายางเคลือบผิวกระเบ้ืองที่มีคุณภาพ และมีโอกาสขยาย
ขอบเขตไปสูอุตสาหกรรมที่เก่ียวของกับการกอสรางและอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ได

การดําเนินการวิจัย
เตรียมน้ํายางธรรมชาติอิพอกไซดจากน้ํายางขนจากปฏิกิริยาอิพอกซิเดชัน

โดยใชไฮโดรเจนเปอรออกไซดและกรดฟอรมิก ไดน้ํายางที่มีปริมาณหมูอิพอกไซด 20
โมลเปอรเซ็นต จากนั้นนําน้ํายางธรรมชาติอิพอกไซดที่ไดมาปรับ pH ใหเปนกลางหรือ
ดางเล็กนอย ผสมกับสารเคมีตามสูตรน้ํายางเคลือบดังนี้คือ Sulfur, ZnO, ZDEC,
Wingstay L, TiO2, CaCO3, Coumarone indene resin และ Pigment (ตามตองการ)
ในรูปดิสเพอรชัน (dispersion) บมที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ชั่วโมงกอนนําไปใชงาน

ผลการวิจัย
จากผลงานวิจัยพบวา การเคลือบกระเบ้ืองดวยสารเคลือบจากยางธรรมชาติ

อิพอกไซดทําใหกระเบ้ืองลอนคูมีสีตามที่ตองการได ทําใหทนตอการกระแทก ทนน้ํามัน
ยึดติดผิววัสดุไดดี และปองกันการร่ัวซึมของน้ํา สามารถใชในอุตสาหกรรมเคลือบ
กระเบ้ือง งานซอมแซมหลังคาอาคารตางๆ การอุดรอยร่ัวซึมของน้ํา ทําใหลดการใช
สารเคลือบจากพอลิเมอรสังเคราะห เพิ่มปริมาณการใชยางพาราภายในประเทศ
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   กาวน้ํายางจากยางธรรมชาติอิพอกไซด      การเคลือบผิวกระเบ้ืองแผนเรียบ

         การเคลือบผิวกระเบ้ืองลอนคู กระเบ้ืองเคลือบดวยกาวยาง
                                                  ธรรมชาติอิพอกไซด
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ยางธรรมชาติเทอรโมพลาสติกชนดิยอยสลายไดงาย

รศ.ดร.วราภรณ ตันรัตนกุล  ปราณี บุญแกว และ ณัฐณิชา บุญหลง
หนวยวิจัยพลาสติกชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท 074-288362  โทรสาร 074-446925  E-mail: varaporn.t@psu.ac.th

บทนํา
ยางธรรมชาติหรือยางพาราถูกนํามาใชเปนผลิตภัณฑอยางกวางขวาง ขอจํากัด

อยางหนึ่งของยางพาราคือ จําเปนตองมีการใชกํามะถันเพื่อใหยางคงรูป การเชื่อมขวาง
โมเลกุลดวยกํามะถันทําใหโมเลกุลของยางมีลักษณะเปนรางแห  ไมสามารถนําไป
รีไซเคิลได  จึงเปนขอดอยของยางเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑพลาสติกทั่วไปที่
สามารถรีไซเคิลหรือนําไปหลอมขึ้นรูปใหมได

ยางชนิดหนึ่งที่สามารถขึ้นรูปใหมไดเหมือนพลาสติก  เรียกวา  ยางเทอรโม
พลาสติก แสดงสมบัติคลายยางและรีไซเคิลได แตสมบัติบางอยางดอยกวายาง จึงใช
ในงานบางประเภท ยางเทอรโมพลาสติกมีการใชงานมานานจนถึงปจจุบันเนื่องจาก
ปญหาสภาวะโลกรอน จึงมีความตองการการใชวัสดุที่ยอยสลายไดงาย เชน ยอยสลาย
ไดดวยจุลินทรีย และการใชวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติแทนวัตถุดิบที่มาจากอุตสาหกรรม
ปโตรเคมี ดังนั้นยางเทอรโมพลาสติกรุนใหมจําเปนตองสอดคลองกับความตองการ
ของภาคอุตสาหกรรมและผูใช

วัตถุประสงค
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการหาสูตรการผลิตยางเทอรโมพลาสติกชนิด

ที่เรียกวา ไบโอ-เทอรโมพลาสติกอิลาสโตเมอร ประกอบดวยยางธรรมชาติและพอลิ-
แลคติคแอซิด (พีแอลเอ)   ยางเทอรโมพลาสติกชนิดใหมนี้จะยอยสลายไดงายขึ้น
โดยจุลินทรียจะทําการยอยสวนที่เปนพีแอลเอ พีแอลเอเปนพอลิเมอรที่สังเคราะหจาก
กรดแลคตคิ ซึ่งกรดแลคติคไดมาจากการหมกัแปง ดังนั้นยางธรรมชาติเทอรโมพลาสติก
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นี้จัดเปนวัสดุที่มาจากธรรมชาติ ชวยลดปญหาภาวะโลกรอน เนื่องจากวัตถุดิบมาจาก
ธรรมชาติ และชวยลดปญหาการกําจัดขยะของผลิตภัณฑยาง

วิธีการทดลอง
1. ผสมยางธรรมชาติ (NR) พอลิแลคติคแอซิด (PLA) และสารเคมีตางๆ

รวมทั้งกํามะถัน (curing agents) ในเคร่ืองผสมแบบปดที่อุณหภูมิ 155oC ใชความเร็ว
โรเตอร 100 รอบ/นาที เมื่อผสมเขาเปนเนื้อเดียวกันแลว รีดเปนแผนดวยเคร่ืองบด
สองลูกกลิ้ง (two-roll mill) ขึ้นรูปเปนแผนดวยเคร่ืองอัด (compression molding)
ดังแสดงในรูปที่ 1 มีการทดลองปรับสูตรและวิธีการผสม

รูปท่ี 1   ภาพแสดงวิธีการเตรียมยางธรรมชาติเทอรโมพลาสติก

2. ทําการทดสอบสมบัติเชิงกลตางๆ ไดแก สมบัติการทนตอแรงดึง ความ
ตานทานตอการฉีดขาด และความแข็ง ทําการเปรียบเทียบสมบัติเชิงกลของสูตรตางๆ
กับผลิตภัณฑทางการคาซึ่งเปนยางหุมดามแปรงสีฟน (KRAIBURG TPE Thermo-
last I, TF8AAD)

3. ตรวจสอบสัณฐานวิทยาและทดสอบการรีไซเคิลของยางเทอรโมพลาสติกที่
เตรียมได
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ผลการทดลอง
ตารางที่ 1 แสดงสมบัติของสูตรยางเทอรโมพลาสติกที่เตรียมได 4 สูตร สูตรที่

1 จะมีคาใกลเคียงกับสมบัติของผลิตภัณฑ ทั้งสี่สูตรจะมีความตานทานตอการฉีกขาด
สูงกวาและดึงยืดไดนอยกวาผลิตภัณฑ ระยะยืด ณ จุดขาด มีคาต่ํากวาเล็กนอย และ
ลักษณะการใชงานของผลิตภัณฑไมไดถูกแรงดึง ดังนั้นสูตรที่ 1 จึงมีความเหมาะสม
เทียบเคียงกับผลิตภัณฑที่นํามาเปรียบเทียบได

ตารางท่ี 1 เปาหมายสมบัติของผลิตภัณฑและผลการทดลอง

   สมบัติของสูตรยางเทอรโมพลาสติก
         ประเภทสมบัติ สมบัติผลิตภัณฑ

สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 สูตร 4

ความแข็งชอรเอ 78 73 68 52 56
ความทนแรงดึง 6.5 MPa 6.94 5.43 5.93 5.33
มอดุลัส 300% 6 MPa 6.52 4.94 4.03 4.93
ระยะยืด ณ จุดขาด 420 % 321 343 360 355
ความตานทานตอการฉีกขาด 16 N/mm 25 21 22 25

จากการตรวจสอบสัณฐานวิทยาดวยกลองจุลทรรศนอิเลคตรอน พบวา ยาง
ธรรมชาติเทอรโมพลาสติกมียางธรรมชาติแตกเปนอนุภาคเล็กๆ (รูปที่ 1) จึงทําใหยาง
เทอรโมพลาสติกที่ เตรียมไดแสดงลักษณะยืดหยุ นแบบยางและสามารถรีไซเคิลได
โดยการทดลองนํายางธรรมชาติเทอรโมพลาสติกตัดเปนชิ้นเล็กๆ แลวหลอมขึ้นรูปใหม
สามารถหลอมเปนเนื้อเดียวกัน ขึ้นรูปเปนแผนได สวนยางธรรมชาติที่วัลคาไนซดวย
กํามะถันแลวไมสามารถหลอมเปนเนื้อเดียวกันได (รูปที่ 2)
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รูปท่ี 1   ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเลคตรอน

รูปท่ี 2   (a) แผนตัวอยางที่วัลคาไนซ (b) แผนยางธรรมชาติ-หลังการรีไซเคิล
ไมหลอมเปนแผนเดียวกัน (c) แผนยางธรรมชาติเทอรโมพลาสติกหลังการรีไซเคิล

หลอมเปนแผนเดียวกัน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (รหัสโครงการ C49-52)
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อุปกรณหนนุสะโพกจากยางธรรมชาติ
เพื่อปองกันการเกิดสะโพกหัก

รศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง1  ศรัทธา ศรีวรเดชไพศาล ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล
รศ.นพ.บุญสิน ต้ังตระกูลวนิช และ ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ
1 กลุมวิจัยยางและพอลิเมอร  สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร
2 คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-Mail:  twiriya@me.psu.ac.th   โทร. 074-28-7035
สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ  074-28-7444 และ 28-7445

ที่มาของงานวิจัย
กระดูกสะโพกหัก เปนปญหาสําคัญที่ทําใหเกิดความเจ็บปวดและเสียชีวิตใน

กลุมผูสูงอายุ โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูสูงอายุที่มีภาวะกระดูกพรุน 90% ของกระดูก
สะโพกหักมีสาเหตุเกิดจากการหกลม และมีการศึกษาพบวาการใชอุปกรณหนุนสะโพก
สามารถชวยปองกันการเกิดกระดูกสะโพกหักในกลุมผูอายุได โดยเปนวิธีการปองกัน
ภายนอกซึ่งปลอดภัย สามารถทําไดงาย และคาใชจายต่ํา กลุมเสี่ยงสามารถปองกัน
ไดดวยตัวเอง  โครงการวิจัยนี้จึงมุงเนนการพัฒนาวัสดุจากยางธรรมชาติ และการ
ออกแบบอุปกรณหนุนสะโพกเพื่อปองกันการเกิดกระดูกสะโพกหักในขณะที่ เกิดการ
กระแทกของสะโพกกับพื้นเมื่อเกิดการหกลม

อุปกรณหนุนสะโพกชนิดใหมแทนอุปกรณหนุนสะโพกจากพลาสติกและวัสดุ
สังเคราะหที่มีราคาสูงถึงคูละ 1,500-3,500 บาท และตองนําเขาจากตางประเทศ
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วัตถุประสงคในการทําวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสมบัติของยางธรรมชาติใหสามารถดูดซับแรงกระแทกบริเวณ

กระดูกสะโพกต่ํากวาแรงที่สงผลใหเกิดการแตกหักของกระดูก
2. ออกแบบอุปกรณหนุนสะโพกจากวัสดุยางดวยโปรแกรมออกแบบและ

วิเคราะหสมบัติการรับและกระจายแรงดวยวิธีไฟไนตเอลิเมนต
3. ขึ้นรูปและทดสอบเปรียบเทียบอุปกรณหนุนสะโพกกับที่วางจําหนาย

ผลการพัฒนาวัสดุ
สามารถพัฒนาและผลิตออกสูตลาด (อยูในชวงพัฒนาผลิตภัณฑ)
สนใจติดตอ  โครงการจัดตั้งธุรกิจอุปกรณรองสนเทา ที่ 074-28-9353, 074-

28-7193 และ 081-2728559
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รายละเอียดของผลิตภัณฑ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหผูปวยสวนใหญสามารถเขาถึงการปองกันที่ตนทุนต่ําได (คูละประมาณ

990 บาท)
2. เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันการเกิดกระดูกสะโพกหัก
3. เพิ่มคุณคางานวิจัยดวยการตอยอดไปสูการใชงานใหเกิดคุณคาไดจริง
4. เปนอุปกรณทางการแพทยที่ผลิตไดในประเทศ
5. ลดการนําเขาของอุปกรณจากตางประเทศซึง่มีราคาแพง
6. ไดวิจัยแบบบูรณการผสมผสานระหวางแพทยศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
7. เพิ่มมูลคายางพาราของประเทศแนวทางการดําเนินงาน
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หองรมยางแผนแบบใหมประหยดัพลังงาน
ดวยระบบการควบคุมการเผาไหม

รศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล และ รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ
สถานวิจัยเทคโนโลยีพลงังาน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: perapong.t@psu.ac.th  Tel.074-287-216
E-mail: sumate.ch@psu.ac.th  Tel.074-282-000 ตอ 749955

สหกรณกองทุนสวนยางหรือสหกรณโรงอบ/รมยาง มีผลิตภัณฑหลัก ยางแผน
รมควัน โดยสหกรณฯ แบงเปน 2 รุนตามปที่สราง ไดแก ป พ.ศ. 2537 และ พ.ศ.
2538 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบหองรมยางที่มีการกระจาย
อุณหภูมิและความเร็วลมสม่ําเสมอดวยการคํานวณเชิงพลศาสตรของไหล  รวมทั้ง
ออกแบบเตาเผาฟนประหยัดพลังงานที่ สามารถควบคุมการเผาไหมไดสําหรับหอง
รมควันยางแผน

การพัฒนาคิดคนและออกแบบดวยการจําลองโดยใชวิธีพลศาสตรของไหลเชิง
คํานวณ (computational fluid dynamics) ในสหกรณฯ รุนป พ.ศ. 2537 เพื่อปรับปรุง
ใหมีการกระจายความรอนอยางทั่วถึงในหองรม พบวาอุณหภูมิในหองรมแตกตางกัน 1-
15oC บริเวณที่อยูใกลเตาไฟจะมีอุณหภูมิสูงกวาบริเวณอ่ืนๆ สงผลใหคุณภาพยางแผน
ไมสม่ําเสมอ และสิ้นเปลืองไมฟนสงผลตอตนทุนการผลิตดวย

ผลการศึกษาดวยการจําลองทางคอมพิวเตอรของหองรมยางที่ปรับปรุงแลว
โดยการลดขนาดของชองปลอยควันเขาหองรม รวมถึงเพิ่มจํานวนใหกระจายทั่วหอง
ดังแสดงในรูปที่ 1 นอกจากนี้มีการลดขนาดบานระบายความชื้นและเพิ่มจํานวนจาก
2 บานเปน 8 บาน  พบวา  การกระจายความรอนและอุณหภูมิในหองรมมีความ
สม่ําเสมอมากขึ้น รูปที่ 2 ความแตกตางของอุณหภูมิสูงสุดในหองรมมีคาไมเกิน 5oC
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ทําใหยางในหองสุกคอนขางพรอมกัน สามารถลดการใชเชื้อเพลิงได 30%
ปจจุบันการนํางานวิจัยไปใชประโยชนโดยสรางหองรมตนแบบ ตั้งอยูที่สหกรณ

กองทุนสวนยาง บานทรายขาว อ.เมือง จ.สงขลา ดังรูปที่ 3

เตาเผาฟนควบคุมการเผาไหม
การพัฒนาเตาเผาไมฟนใหประหยัดเชื้อเพลิง ไดเนน 2 ประเด็นหลัก คือ (1)

ลดการใชเชื้อเพลิงไมฟน โดยปรับระบบการเผาไหมใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและสามารถ
ควบคุมการเผาไหมได และ (2) เพิ่มอุปกรณสําหรับรองรับเชื้อเพลิงทางเลือกที่ผลิตโดย
ถานผสมอัดแทง จากการศึกษาพบวาระบบใชไมฟนเพียงอยางเดียว ลดการใชไมฟน
ลงไดประมาณ 15-30% (รูปที่ 4)

รูปท่ี 1   แผนผังการกระจายชองปลอยแกสและบานระบายความช้ืน
ในหองรมที่ทําการรับปรุง

รูปท่ี 2   ความเร็วลมในหองรมที่ทําการปรับปรุง
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รูปท่ี 3   (ก) ชองระบายความช้ืนบนเพดาน (ข) รูระบายควันจากพ้ืน (ค) รูระบายควัน
(ง) ภายในหองรม (จ) การรมยางในหองรม

รูปท่ี 4   เตาตนแบบ ณ สหกรณกองทุนสวนยางบอทอง จํากัด
ต.สะบายอย อ.สะบายอย จ.สงขลา
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สรุป
การพัฒนาและออกแบบหองรมยางดวยการจําลองโดยใชวิธีพลศาสตรของไหล

เชิงคํานวณ (computatuional fluid dynamics) โดยใหมีการกระจายอุณหภูมิและ
ความเร็วลมสม่ําเสมอ ผลจากการจําลองดวยคอมพิวเตอรพบวาสามารถลดปริมาณ
เชื้อเพลิงไดถึง 30% และเตาเผาฟนควบคุมการเผาไหมดวยระบบใชไมฟนเพียงอยาง
เดียวนี้ก็สามารถลดการใชไมฟนลงไดประมาณ 15-30%

ปจจุบันงานวิจัยดังกลาวมีการนําไปประยุกต ดังนี้
- ออกแบบโรงรมยางเต็มรูปแบบให สกย.บานบอน้ํารอน อ.เบตง จ.ยะลา
- ออกแบบโรงรมยางเต็มรูปแบบให สกย.ไชยภักดี อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
- ปรับปรุงหองรมตนแบบที่ สกย.บานทรายขาว อ.เมือง จ.สงขลา
- สรางเตาเผาฟนควบคุมการเผาไหมที ่สกย.บานบอทอง อ.สะบายอย จ.สงขลา
- สรางเตาเผาฟนควบคุมการเผาไหมที่ สกย.บานควนหมากพัฒนา อ.เทพา

จ.สงขลา
จากผลงานวิจัยดังกลาวนี้สามารถพัฒนาใชงานสําหรับเกษตรกรในภาคเหนือ

และอีสานที่เนนการอบยางแผนดิบ ซึ่งขณะนี้กําลังดําเนินการวิจัยอยู  และในอนาคต
จะพัฒนาใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใชเชื้อเพลิงใหสูงยิ่งขึ้น
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เทคโนโลยวีสัดแุละอุตสาหกรรมวิจยั
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กระบวนการขึ้นรปูโลหะแบบกึง่ของแข็ง
โดยวธิีการปลอยฟองแกส

รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
กลุมวิจัยเทคโนโลยีโลหะก่ึงของแข็ง GISS
สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ และภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร. 074-287312     Email : jessada.w@psu.ac.th

การขึ้นรูปโลหะในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนตางๆ ในประเทศไทย โดยทั่วไป
แบงไดเปน 2 กรรมวิธีหลักๆ  คือ  การขึ้นรูปในสถานะของแข็ง เชน การทุบขึ้นรูป
(Forging) และการขึ้นรูปในสถานะของเหลว เชน การหลอ (Casting)  โดยทั้งสอง
กรรมวิธีนี้ตางมีขอดีและขอดอยทําใหเหมาะกับการผลิตชิ้นงานโลหะตางกัน ชิ้นงาน
ที่ผลิตจากการทุบขึ้นรูปจะมีโครงสรางที่สมบูรณ ปราศจากรูพรุน และมีสมบัติเชิงกล
ที่สูง แตในการขึ้นรูปตองใชพลังงานที่สูงและเคร่ืองจักรที่ราคาแพง  สวนชิ้นงานที่
ผลิตจากการหลอโลหะจะมีตนทุนการผลิตที่ต่ํากวาและมีอัตราการผลิตที่สูงกวา แต
สมบัติเชิงกลที่ไดจะต่ํากวาเนื่องจากโครงสรางที่ไมสมบูรณนัก นอกจากกรรมวิธีการ
ขึ้นรูปหลักทั้ง 2 ที่กลาวมานี้ยังมีอีกกรรมวิธีที่กําลังใชในการผลิตในตางประเทศ นั่นคือ
การขึ้นรูปโลหะในสถานะก่ึงของแข็ง ซึ่งหมายถึง โลหะในขณะการขึ้นรูปมีสวนที่เปน
ของแข็งและสวนที่เปนของเหลวผสมอยู ทําใหในการขึ้นรูปไมจําเปนตองใชแรงและ
พลังงานมากเทากับการทุบขึ้นรูปจึงทําใหมีตนทุนการผลิตที่ต่ํากวา    นอกจากนี้
โครงสรางของชิ้นงานที่ผลิตไดมีความสมบูรณมากกวาการหลอ ทําใหสมบัติเชิงกล
ที่ไดมีคาสูงกวา

กระบวนการขึ้นรูปโลหะในสถานะก่ึงของแข็งทําโดยเตรียมโลหะใหมีโครงสราง
แบบกอนกลมในสถานะก่ึงของแข็ง ดังรูปที่ 1 ซึ่งจะแตกตางจากโครงสรางที่ไดจาก
การหลอดวยน้ําโลหะที่มีโครงสรางเมื่อแข็งตัวเปนแบบก่ิงไม ดังแสดงในรูปที่ 2 โดย
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โลหะก่ึงของแข็งจะมีพฤติกรรมเมื่อแข็งตัวแบบกอนเคก ซึ่งมีจุดเดนคือไมจําเปนตอง
ใชแรงมากในการขึ้นรูป ดังแสดงไดจากการตัดแทงอะลูมิเนียมดวยมือไดในสภาวะ
ที่เปนโลหะก่ึงของแข็ง ดังรูปที่ 3

รูปท่ี 1   โครงสรางจุลภาคของโลหะกึ่งของแข็งที่เปนแบบกอนกลม
รูปท่ี 2   โครงสรางจุลภาคของโลหะจากการหลอทั่วไป ที่มีลักษณะเปนแบบกิ่งไม
รูปท่ี 3   แทงอะลูมิเนียมกึ่งของแข็งที่ตัดดวยมือได โดยมีลักษณะคลายกอนเคก

กระบวนการผลิตโลหะก่ึงของแข็งมีหลายวิธีจากบริษัทตางๆ ทั่วโลก โดยแตละ
วิธีก็ใชเทคนิคตางๆ กันในการผลิตโลหะก่ึงของแข็ง เชน การกวนโดยใชใบพัดหรือ
แทงเย็น การกวนโดยใชแรงแมเหล็กไฟฟา การสั่นดวยเคร่ือง Ultrasonic หรือการ
เทผานรางลงในเบา แตกระบวนการเหลานี้มีความซับซอน ควบคุมยาก และเคร่ืองจักร
มีราคาที่สูงมาก ประมาณ 10-80 ลานบาท ซึ่งเปนราคาที่สูงเกินกวาที่โรงงานหลอ
ในประเทศไทยซึ่งมีขนาดเล็กและขนาดกลางจะนํามาใชได

กระบวนการใหมที่คิดคนขึ้นโดยผูวิจัยและคณะ มีชื่อเรียกวา กระบวนการ Gas
Induced Semi-Solid หรือ GISS ซึ่งใชเทคนิคใหมในการผลิตโลหะก่ึงของแข็งโดย
การปลอยฟองแกสที่ละเอียดมากผานแทง กราไฟตพรุนในน้ําโลหะขณะที่มีการแข็งตัว
บางสวน ดังแสดงในรูปที่ 4 ซึ่งทําใหกระบวนการใหมนี้ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ควบคุมตัวแปรตางๆ ไดงาย และผลิตโลหะก่ึงของแข็งที่มีคุณภาพสูงไดอยางดี ผูวิจัย
และคณะไดพัฒนาเคร่ืองตนแบบของกรรมวิธี GISS ดังแสดงในรูปที่ 5 ซึ่งสามารถ
ผลิตโลหะก่ึงของแข็งไดอยางมีประสิทธิภาพในราคาที่ถูกกวาเคร่ืองจักรที่นําเขาจาก

รูปท่ี 1 รูปท่ี 2 รูปท่ี 3
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ตางประเทศหลายสิบเทา ตัวอยางชิ้นงานเปรียบเทียบการขึ้นรูปแบบ GISS และแบบ
ดังเดิม (Liquid casting) แสดงในรูปที่ 6

รูปท่ี 4   กระบวนการ Gas Induced Semi-Solid

ผูวิจัยและคณะนักวิจัยจากหนวยงานตางๆ กําลังรวมกันพัฒนาเทคโนโลยีนี้ไป
ประยุกตใชในอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศเพื่อใหเกิดประโยชนในดานตางๆ ทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และการพัฒนาประเทศ โดยผลงานนี้จะทําใหอุตสาห-
กรรมหลอโลหะไทยมีศักยภาพในการผลิตที่เพิ่มขึ้นมาก  และชวยในการแขงขันกับ
ประเทศอ่ืน ซึ่งอุตสาหกรรมที่จะไดรับประโยชนจากการนําไปใชไดแก อุตสาหกรรม
การผลิตโลหะสําหรับชิ้นสวนยานยนต  ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส  ชิ้นสวนการเกษตร

รูปท่ี 5   เคร่ืองตนแบบของ
กระบวนการ GISS

รูปท่ี 6   เปรียบเทียบช้ินงานที่เกิดจาก
การขึ้นรูปแบบ GISS และการขึ้นรูป

แบบด้ังเดิม (Liquid)
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ชิ้นสวนโครงสรางในการกอสรางและการตกแตง และชิ้นสวนในงานอ่ืนๆ ที่ตองการ
สมบัติเชิงกลสูง น้ําหนักเบา และตนทุนการผลิตที่ต่ําลง   นอกจากนี้ผลงานนี้ยัง
ประยุกตใชในการผลิตชิ้นสวนที่ใชกับการทหารได เชน เกราะกันกระสุนและเกราะกัน
ระเบิดน้ําหนักเบา และชิ้นสวนอาวุธและเคร่ืองมือตางๆ ที่ตองการน้ําหนักเบา ซึ่งก็
จะเกิดประโยชนในดานความมั่นคงของประเทศ

ตัวอยางของการวิจัยและพัฒนาที่กําลังดําเนินการเพื่อประยุกตใชผลงานนี้ใน
อุตสาหกรรมตางๆ ไดแก การหลอไดคาสติง (Die Casting) การหลออัด (Squeeze
Casting) หรือการทุบขึ้นรูป (Forging)  การผลิตวัสดุเชิงประกอบของโลหะ (Metal
Matrix Composite) การหลอทราย (Sand Casting) การหลอแมพิมพเหล็กแบบเท
(Permanent Mold Casting)  การอัดรีด (Extrusion) เปนตน
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การพัฒนากระบวนการผลติชิน้สวนขาเทยีมโลหะ
ดวยเทคโนโลยโีลหะกึ่งของแข็ง

รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
กลุมวิจัยเทคโนโลยีโลหะก่ึงของแข็ง GISS
สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ และภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร. 074-287312     Email : jessada.w@psu.ac.th

ในปจจุบันประเทศไทยมีผูพิการแขน ขาขาด ซึ่งไมสามารถประกอบอาชีพได
เปนจํานวนมาก  จากขอมูลเบ้ืองตนพบวาสาเหตุของผูพิการที่ถูกตัดขา 40% มาจาก
อุบัติเหตุและอีกกวา 25% มาจากการเหยียบกับระเบิด และผูพิการบางสวนเปนผล
มาจากความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของไทยในปจจุบัน  จากขอมูลสถิติ
เบ้ืองตนพบวาขณะนี้มีผูพิการที่ตองการขาเทียมอีกจํานวนมากประมาณ 50,000 คน
[ที่มา : ไทยโพสตออนไลน 20 ก.พ. 2551] แตขาเทียมที่มีคุณภาพสูงนั้นตองมีการ
นําเขาซึ่งมีราคาสูง  ขอมูลจากชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทยแสดงใหเห็นวาราคา
ขาเทียมใตเขาจากตางประเทศมีราคาสูงถึงขางละ 24,900 บาท   สวนขาเทียม
เหนือเขามีราคาขางละ 78,000 บาท  หากจะใหผูพิการทุกคนมีขาเทียมคุณภาพสูง
จะตองมีการนําเขาขาเทียมสูงถึง 1,245–3,900 ลานบาท ซึ่ งเปนมูลคาที่สูงมาก
นอกจากนี้ ผูพิการสวนใหญเปนผูยากไร ไมสามารถซื้อขาเทียมที่มีคุณภาพจากตาง
ประเทศเหลานี้ ได จึงมีการวิจัยและพัฒนาโดยหนวยงานตางๆ ในประเทศ เชน
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี และชมรมนักพัฒนาอุตสาห-
กรรมไทย เพื่อออกแบบและผลิตขาเทียมใหแกผูพิการตางๆ  ซึ่งขาเทียมที่ผลิตใน
ประเทศโดยหนวยงานเหลานี้ มีราคาประมาณขางละ 1,000-1,500 บาท โดยวัสดุ
หลักที่ใชประกอบดวยพลาสติก ไดแก HDPE, ABS, Nylon, Polyurethane และโลหะ
ไดแก Stainless Steel และอะลูมิเนียมรีไซเคิล ซึ่งชิ้นสวนเหลานี้มีความทนทาน
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นอยกวาชิ้นสวนที่นําเขาจากตางประเทศ ทําใหอายุการใชงานสั้นหรือความสบาย
ในการใสไมดีเทาขาเทียมนําเขา ผูพิการซึ่งอยูในพื้นที่หางไกลจะประสบปญหามาก
เมื่อขาเทียมชํารุดบอย เนื่องจากไมสะดวกในการเดินทางเขามาเปลี่ยนในโรงพยาบาล
ในตัวเมืองเพราะตองเสียเวลาและคาใชจายในการเดินทาง   นอกจากนี้จากการ
สัมภาษณแพทยที่องคการทหารผานศึก พบวา หากเลือกได ผูพิการทุกคนตองการ
ขาเทียมที่มีน้ําหนักเบาใสสบายและมีความทนทานไมตองเปลี่ยนบอย และจากการ
สัมภาษณเจาหนาที่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร พบวา ผูพิการที่มีสิทธิในการเบิก
ไมสูง เชน สิทธิบัตรทอง ซึ่งมีจํานวนมาก  จะไมไดรับขาเทียมที่มีคุณภาพสูงจาก
ตางประเทศ ซึ่งตางจากผูพิการที่มีสิทธิในการเบิกสูงหรือจายเงินเองที่จะไดรับขาเทียม
จากตางประเทศ ขอมูลเหลานี้เปนที่มาของโครงการวิจัยนี้ที่จะพัฒนาชิ้นสวนขาเทียม
ที่มีคุณภาพสูงเทาเทียมกับขาเทียมจากตางประเทศในราคาไมแพง ซึ่งผูพิการทุกคน
มีสิทธิที่จะไดรับ

ขาเทียมมีหลายประเภท โครงการวิจัยนี้เลือกพัฒนาขาเทียมใตเขากอนเพื่อ
เปนจุดเร่ิมตนในการพัฒนาขาเทียมประเภทอ่ืน  ซึ่งขาเทียมใตเขาจากตางประเทศ
สวนใหญประกอบดวยชิ้นสวนสองประเภทคือ เทาเทียม ซึ่งทําจากไมหรือยาง อีกสวน
คือแกนขาและขอตอตางๆ ที่ทําจากอะลูมิเนียมผสม   เหตุผลหนึ่งที่ทําใหชิ้นสวน
ขาเทียมที่ทําจากโลหะมีราคาแพงมากคือ การขึ้นรูปชิ้นสวนโลหะ จําเปนตองอาศัย
เคร่ืองจักรใหญในการขึ้นรูปแทงโลหะในสถานะของแข็งใหมีรูปรางไดตามความตองการ
ซึ่งเคร่ืองจักรดังกลาวมีราคาสูงมาก หากใชกรรมวิธีการหลอทั่วไปก็จะไดชิ้นงานที่มี
สมบัติต่ํากวาการอัดขึ้นรูป  ในประเทศไทยก็มีการขึ้นรูปอะลูมิเนียมผสมอยูมาก เชน
การอัดขึ้นรูปขอบประตู หนาตาง หรือการหลอขึ้นรูปชิ้นสวนในรถยนตตางๆ  แตชิ้น
งานอะลูมิเนียมผสมที่ไดก็มีความแข็งแรงไมมากนักเมื่อเทียบกับชิ้นสวนอะลูมิเนียม
ที่นําเขาจากตางประเทศ  ทีมวิจัยมีเทคโนโลยีการขึ้นรูปอะลูมิเนียมแบบก่ึงของแข็งที่
เรียกวากระบวนการ  Gas Induced Semi-Solid  หรือ  GISS  ซึ่งสามารถทําให
สามารถขึ้นรูปอะลูมิเนียมผสมเกรดที่มีความแข็งแรงสูงที่ ใชในเคร่ืองบินโดยการอัด
ในสถานะก่ึงแข็งก่ึงเหลว ซึ่งอะลูมิเนียมจะมีพฤติกรรมคลายไอศครีมทําใหสามารถ
อัดขึ้นรูป โดยไมตองใชเคร่ืองจักรที่ใหญและมีราคาแพงแตก็ยังไดสมบัติเชิงกลที่สูง
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ผลการวิจัยเบ้ืองตนของทีมวิจัย พบวา เทคโนโลยี GISS ทําใหสามารถผลิตชิ้นสวน
อะลูมิเนียมผสมเกรด A7075-T6 ที่มีความแข็งแรงเทากับเหล็กหลอโดยใชเคร่ืองอัด
ขึ้นรูปขนาดเล็กในหองปฏิบัติการได  ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาเทคโนโลยีโลหะก่ึง
ของแข็งมีศักยภาพในการนํามาผลิตชิ้นสวนขาเทียมที่มีคุณภาพสูงและราคาถูกได
โครงการวิจัยนี้จะศึกษาและพัฒนาการผลิตชิ้นสวนขาเทียมใตเขาที่เปนโลหะโดยอาศัย
การขึ้นรูปโลหะก่ึงของแข็งโดยกระบวนการ GISS เพื่อใหไดชิ้นสวนขาเทียมที่มีคุณภาพ
เทาเทียมกับขาเทียมที่นําเขาจากตางประเทศ

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชิ้นสวนโลหะตนแบบในขาเทียมใตเขาที่มีคุณภาพสูง และราคา

ไมแพง ซึ่งจะชวยลดมูลคากาารนําเขาของประเทศ และจะชวยใหผูพิการทุกคนเขาถึง
ขาเทียมที่มีคุณภาพสูงได

2. เพื่อพัฒนากระบวนการขึ้นรูปอะลูมิเนียมผสมที่มีความแข็งแรงสูงดวย
เทคโนโลยีโลหะก่ึงของแข็งซึ่งจะทําใหสามารถนําไปประยุกตในการผลิตชิ้นสวนทาง
การแพทยที่เบาและแข็งแรงอ่ืนๆ ไดตอไป

3. เพื่อศึกษากระบวนการทางความรอนในการเพิ่มสมบัติเชิงกลของชิ้นสวน
อะลูมิเนียมที่ผลิตได   ซึ่งจะทําใหสามารถปรับความแข็งแรงและความเหนียวของ
ชิ้นงานตามความตองการในงานที่ใชได

ผลงานของโครงการวิจัย
ขอตอโลหะผลิตดวยกระบวนการหลอโลหะแบบก่ึงของแข็ง ซึ่งชวยใหชิ้นงาน

ที่ไดไมมีรูพรุนภายในชิ้นงาน  ทําใหไดชิ้นงานที่แข็งแรง  ดวยกระบวนการผลิตที่มี
ตนทุนการผลิตต่ํา ตัวอยางภาพตัดชิ้นงานขาเทียมแสดงในรูป
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ตนแบบของขาเทียมที่ผลิตไดจากโครงการวิจัยแสดงในรูปดานลาง

คุณสมบัติของขาเทียมเทียบเทากับชุดขาเทียมชนิดอะลูมิเนียมที่นําเขาจาก
ตางประเทศ แตมีราคาถูกกวาประมาณ 50%

ขอเปรียบเทียบ ชดุขาเทียมของ ชุดขาเทียมนําเขา ชุดขาเทียมนําเขา ชุดขาเทียมแกน
โครงการวิจัยน้ี  ชนิดอะลูมิเนียม  ชนิดเหล็กกลาไรสนิม นอกทําจากไม

การกันนํ้า ไมเปนสนิม ไมเปนสนิม ไมเปนสนิม สึกหรอได
ความแข็งแรง ผาน ผาน ผาน ผาน

นํ้าหนัก 240 g 240 g 645 g 1,500 g
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ตนแบบของขาเทียมไดผานการทดสอบแบบ Dynamic Test ดวยการทดสอบ
การเดินในเคร่ืองทดสอบจํานวน 2,000,000 รอบ ที่ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูฯ

ตนแบบของขาเทียม ไดทดลองใชกับผูพิการที่โรงพยาบาลสงขลานครินทรแลว
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เซรามิกเมมเบรนสําหรบัการกรองระดับไมโคร

ผศ.ดรุณี ผองสุวรรณ  รศ.ดร.ไตรภพ ผองสุวรรณ  อ.ประเสริฐ พฤฒิคณี
และ นุชรีย ชมเชย
สถานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมมเบรน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร 074288396 และ 074288749
E-mail Darunee.b@psu.ac.th

ที่มาของการประดิษฐ
ที่มาของโครงการไดพัฒนาวัสดุเซรามิกพรุนที่มีความพรุนสูงมีรูพรุนขนาดเล็ก

และทนอุณหภูมิสูง เพื่อทําเปนแผนรอง (support) หรือแผนรับ (substrate) สําหรับ
การทําวัสดุผสม (composite) เพื่อนําไปใชในกระบวนการแยก (separation process)
ตางๆ เชน ติดผิวแผนเซรามิกพรุนดวยชั้นอนุภาคแมเหล็กนาโนเพื่อการกรองสารหนู
ในน้ํา ติดชั้นพอลิเมอรบางชนิดเพื่อใชกรองแยกแกสชนิดตางๆ เปนตน  ปรับปรุงผิว
เมมเบรนเพื่อใชในการกําจัดสียอมจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกยอม โดยไดศึกษา
สมบัติของวัตถุดิบ และอุณหภูมิในการเผา จนไดสูตรเปนที่พอใจ และที่สําคัญไดผลิต
เปนทอกลวงเซรามิกพรุนขึ้น เพื่อที่จะประกอบเปนโมดูลโดยเลือกทอ PVC เปนสวน
ประกอบกับไสกรองและทอกรอง (Housing) สวนของไสกรองที่ประกอบอยูในทอกรอง
ไดจดอนุสิทธิบัตรเร่ื องของสูตรผสมและกรรมวิธีการผลิตเมมเบรนชนิดเซรามิก
(เลขที่อนุสิทธิบัตร 6642) เปนไสกรองที่ทําขึ้นจากวัสดุอะลูมินาและ Clay นํามาขึ้นรูป
และเผาจนไดเซรามิกคุณภาพดีที่มีความแข็งแรง เนื้อละเอียด ขนาดรูพรุนละเอียด
ถึง 0.3 ไมครอน ดังนั้นเมื่อน้ําผานการกรองดวยไสกรองเซรามิกนี้ เชื้อโรค แบคทีเรีย
ตะกอน และสิ่งปนเปอนตางๆ จะถูกดักจับเอาไว ซึ่งประสิทธิภาพในการดักจับอนุภาค
ที่มีโครงสรางขนาดใหญกวา 0.3 ไมครอน มีมากกวา 95%   นอกจากนี้ ไสกรอง
เซรามิกนี้ ยังผานการตรวจสอบคุณภาพ และมีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ
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จากความสําเร็จในการพัฒนาเซรามิกพรุนเพื่อเปนชั้นรองรับดังกลาว จึงได
นําผลงานวิจัยมาใชในการปรับปรุงคุณภาพน้ําและการบําบัดน้ําเสีย รวมถึงการผลิต
น้ําดื่มเพื่อชุมชนขนาดเล็กในเขตพื้นที่ภาคใต เนื่องจากในปจจุบันปญหาการขาดแคลน
น้ําสะอาดเพื่อการบริโภค  จากการปนเปอนมลพิษอุตสาหกรรมและการเกษตรใน
สิ่งแวดลอมเปนจํานวนมาก หรือแมแตน้ําประปาก็ยังมีโอกาสพบสารปนเปอนหลาย
ชนิดที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ทําใหเกิดโรคตางๆ ได เพื่อเปนการแกปญหา
ดังกลาว  ผูวิจัยจึงมุงเนนการทําวิจัยดานพื้นฐานเพื่อผลิตเมมเบรนเซรามิก  และการ
วิจัยเชิงประยุกตดานเทคโนโลยีเมมเบรนสําหรับการใชในอุตสาหกรรมตอไป

การนําผลงานไปใชประโยชน
1. การนําไสกรองชนิดเซรามิกที่ ผลิตขึ้ นไป ประกอบกับเคร่ืองกรองตาม

ทองตลาดสําหรับบริการน้ําดื่มแกนักศึกษาและบุคลากรในบริเวณคณะวิทยาศาสตร
2. ประกอบกับเคร่ืองกรองน้ําดื่มชนิด 3 เพื่อทอชวยเหลือบุคลากร มหา-

วิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ ไดรับความเดือดรอนจากเหตุการณอุทกภัยในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ป 2554

3. ประกอบกับชุดกรองในหองปฏิบัติการเพื่อใชประกอบการเรียนการสอน
และงานวจิัยเพื่อใชในการแยกอนุภาคในน้ํา

4. ประกอบกับเคร่ื องกรองขนาดใหญ เพื่ อผลิ ตน้ําดื่ มสําหรับชุมชนและ
โรงเรียน ณ ชุมชนมัสยิดบานเหนือ ในโครงการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน

รูปท่ี 1   ไสกรองน้ําชนิดเซรามิก (a) ขนาดใหญ (b) ขนาดกลาง (c) ขนาดเล็ก
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รูปท่ี 2  เซรามิกเมมเบรนชนิดแผน (a) ชนิดทอเล็ก (b)

รูปท่ี 3   ไสกรองเซรามิกและทอกรองชนิดทอเด่ียว (a), (b) การนําไสกรองชนิดเซรามิกที่
ผลิตขึ้นไปประกอบกับเคร่ืองกรองตามทองตลาด  สําหรับบริการน้ําด่ืมแกบุคลากรและ
นักศึกษาในบริเวณคณะวิทยาศาสตร (c) และไสกรองเซรามิกใชในการกรองนําหมัก

สาหรายผมนางเพ่ือความใสและแยก ยีสตและจุลินทรียที่ปนเปอนในน้ําหมักชีวภาพ (d)
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เครื่องกรองน้ําดื่มในครัวเรือน

ผศ.ดรุณี ผองสุวรรณ  รศ.ดร.ไตรภพ ผองสุวรรณ
อ.ประเสริฐ พฤฒิคณี และ นุชรีย ชมเชย
สถานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมมเบรน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร 074288396 และ 074288749   E-mail Darunee.b@psu.ac.th

ที่มาของการประดิษฐ
ในชีวิตประจําวัน คนเรามีความเสี่ยงตอการนําสิ่งเจือปนในน้ําเขาสูรางกาย

ผานทางการบริโภคอาหาร หรือดื่มน้ําที่มีสิ่งเจือปนเปอนอยู โดยเฉพาะชุมชนซึ่งมักจะ
เทของเสียลงดินหรือลงแมน้ํา ทั้งนี้เนื่องจากตองการลดรายจาย แมแตน้ําประปาทั่วๆ
ไปมีโอกาสพบสารปนเปอนหลายชนิดที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ทําใหเกิด
โรคตางๆ ได  เชื้อโรคและสารปนเปอนที่เปนอันตรายและมักพบในแหลงน้ําทั่วไปคือ
แบคทีเรีย (ที่ทอน้ําประปา) โลหะหนักตางๆ (ที่มาจากอุตสาหกรรมและระบบทอน้ําเกา
เชนตะก่ัว กับทองแดง เปนตน)  คลอรีน (ที่ใสในน้ําเพื่อฆาเชื้อโรคในน้ําประปา) และ
สารอินทรีย รวมกันมากกวา 2,000 ชนิด ที่เกิดมาจากการเจือจางของคลอรีนและสาร
ปนเปอนอ่ืนในน้ํา หรือยาฆาแมลง ฮอรโมน และสารตกคางจากการใชยา การเลือก
ระบบกรองน้ําที่เหมาะกับการใชงานจึงเปนสิ่งจําเปน

เคร่ืองกรองทั่วไปจะมีการใชทอที่มีปริมาณมากตนทุนสูง หรือระบบที่มีคา
ใชจายสูง การทําความสะอาดยุงยากโดยทั่วไปมักขาดการบํารุงรักษา โดยสวนใหญ
ไมสามารถบอกไดวาไสกรองและสารกรองในเคร่ืองใชมานานเทาใด ทําใหไมมั่นใจวา
น้ํากรองมีความสะอาดและปลอดภัย   ดังนั้นคณะผูวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร และ
สถานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมมเบรน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงได
มีการใชองคความรูที่ ไดจากงานวิจัยดานเมมเบรนเพื่อการกรอง  ประดิษฐอุปกรณ
กรองสิ่งเจือปนในน้ํา เลขที่อนุสิทธิ์ 6029 ที่มีประสิทธิภาพ สามารถกรองตะกอนที่มี
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ขนาดอนุภาคใหญกวา 0.3 ไมครอน  และเพื่อใหสามารถกรอง กลิ่น สี และเชื้อโรค
ในน้ํา จึงออกแบบเปนเคร่ืองกรองน้ําดื่มชนิด 3 ทอ โดยใชวัสดุที่หาไดงายตามทองถ่ิน
ภายในประเทศ เนนความสะดวกตอการพกพา งายตอการติดตั้ง เหมาะสมสําหรับ
ครัวเรือน และสามารถเปนตนแบบออกสูชุมชน    เคร่ืองกรองน้ําดื่มในครัวเรือนที่
ออกแบบเปนชนิด 3 ทอ ทอกรองที่ 1 ตอกับกอกน้ําประปา บรรจุสารคารบอน ซึ่งทํา
หนาที่กรองกลิ่น สี คลอรีน สารอินทรีย  ทอกรองที่ 2 บรรจุสารเรซิ่น ทําหนาที่ในการ
กรองหินปูน ลดความกระดางในน้ํา และดูดซับสี   ทอกรองที่ 3 เปนไสกรองเซรามิก
(ผลงานจากงานวิจัย) ทําหนาที่กรองสารคอลอยด เชื้อโรคในน้ํา เชน เชื้อจุลินทรียและ
แบคทีเรียบางชนิด

คุณสมบัติและลักษณะเดน
1. สามารถผลิตไดทั้งขนาดเล็ก (ใชในครัวเรือน) และขนาดใหญ (ใชในชุมชน)

ประกอบดวยไสกรอง
2. ตัวเคร่ืองกรอง (Housing) ทําจากทอพีวีซี  งายตอการประกอบ และทํา

ความสะอาด
3. โดยเนนความสะดวกตอการพกพา งายตอการติดตั้ง และงายตอการดูแล

รักษา

ประโยชนที่ไดรับ
1. เพื่ อเปนแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไสกรองเซรามิกใหมี

คุณภาพที่ดี สามารถถายทอดเทคโนโลยีไปสูภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพื่อลด
ตนทุนการนําเขาผลิตภัณฑจากตางประเทศได

2. สามารถนําไปใชในการผลิตน้ําสะอาด การบําบัดน้ําเสียในอุตสาหกรรม
และใชในอุตสาหกรรมเพิ่มความใสของการผลิตน้ําผลไม เบียร และไวน

3. สามารถพัฒนาตอยอดเซรามิกพรุนเปนสวนประกอบตางๆ ที่สําคัญของ
อุปกรณหรือเคร่ืองมือที่สมัยใหม  เชน  พัฒนาเปนตัวรองรับในระบบการกรองดวย
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เมมเบรนแบบแนน  พัฒนาเปนเมมเบรนเพื่อการแยกกาซ  พัฒนาเปนตัวเซนเซอร
ความชื้น เปนตน

การนําผลงานไปใชประโยชน
1. การนําไสกรองชนิดเซรามิกที่ผลิตขึ้นไปประกอบกับเคร่ืองกรองตามทอง

ตลาด สําหรับบริการน้ําดื่มแกนักศึกษาและบุคลากรในบริเวณคณะวิทยาศาสตร
2. มอบเคร่ืองกรองน้ําดื่มชนิด 3 เพื่อทอชวยเหลือบุคลากรมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร ที่ ไดรับความเดือดรอนจากเหตุการณอุทกภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพ-
มหานคร ป 2554

3. ติดตั้งเคร่ืองกรองในหองปฏิบัติการตางๆ ของคณะวิทยาศาสตร
4. ติดตั้งเคร่ืองกรองขนาดใหญเพื่อผลิตน้ําดื่มสําหรับชุมชนและโรงเรียน ณ

ชุมชนมัสยิดบานเหนือในโครงการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน
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เซนเซอรสําหรับตรวจวัดบิสฟนอลเอ

สถานวิจัยการเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
www.tab-rc.psu.ac.th

บิสฟนอลเอ (Bisphenol A: BPA) เปนสารที่นํามาใชทําเปนโพลีคารบอเนต
พลาสติก (polycarbonate plastic) และเปนวัตถุดิบสําคัญที่ใชผลิตขวดนมเด็กและ
ขวดน้ําดื่ม รวมไปถึงอุปกรณกีฬาและอุปกรณการแพทยหลายชนิด อีกทั้ งยังเปน
วัตถุดิบผลิตเรซินสังเคราะหสําหรับเคลือบกระปองเคร่ืองดื่ม แตเมื่อลางพลาสติกนี้
บอยคร้ัง หรือโดนความรอนและสารเคมีตางๆ สารบิสฟนอลเออาจมีโอกาสหลุดออก
จากพลาสติกและปนเปอนอยูในอาหารหรือเคร่ืองดื่มได จากผลการศึกษาวิจัยพบวา
สารดังกลาวมีผลตอการเปลี่ยนแปลงฮอรโมนที่มีผลตอการพัฒนาความสามารถในการ
สืบพันธุ  และเพื่อเปนการปองกันผลของบิสฟนอลเอที่มีตอสุขภาพมนุษย ในป พ.ศ.
2554 สหภาพยุโรป (European Union) จึงไดออกขอกําหนดหามการผลิต การนําเขา
การขาย และการโฆษณาบรรจุภัณฑที่มีบิสฟนอลเอเปนสวนประกอบ แตอยางไรก็ตาม
ในประเทศไทยยังมีบรรจุภัณฑเหลานี้วางขายอยูในทองตลาด และประชาชนอาจซื้อ
บรรจุภัณฑนี้ไปใชเนื่องจากมีราคาถูก จากความสําคัญดังกลาวสถานวิจัยการวิเคราะห
สารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร  จึงไดพัฒนาเทคนิคสําหรับการตรวจวัดการ
ปนเปอนของบิสฟนอลเอในน้ําจากขวดนมเด็กที่มีขายตามทองตลาด โดยอาศัยการ
ตรวจวัดทางเคมีไฟฟา โดยพัฒนาเซนเซอรที่ดัดแปลงผิวหนาของไสดินสอเพื่อใชเปน
ขั้วไฟฟาดวยแทงขนาดนาโนของพอลิอะนิลีนรวมกับคารบอนนาโนทิวป รูปที่ 1(ก)
และนําขั้วไฟฟาที่มีการดัดแปลงผิวขั้วดังกลาวไปติดตั้งในระบบโฟลอินเจคชัน (flow
injection system) เพื่อตรวจวัดบิสฟนอลเอ ดังแสดงในรูปที่ 2

จากการศึกษาภายใตสภาวะที่เหมาะสม พบวา เซนเซอรที่พัฒนาขึ้นใหความ
เปนเสนตรงของการตรวจวัดอยูในชวง 1.0 ถึง 400 ไมโครโมลาร โดยมีสัญญาณ
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การตอบสนองในชวงความเขมขนดังกลาวแสดงในรูปที่ 2ข มีขีดจํากัดการตรวจวัด
(limit of detection) 10 นาโนโมลาร (S/Ne > 3) ใหผลการเตรียมขั้วไฟฟาซ้ํา
ที่ดีโดยมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธเทากับ 6.3% และขั้วไฟฟาที่เตรียมขึ้นสามารถ
ใชซํ้าไดถึง 95 คร้ัง และใชในการวิเคราะหหาปริมาณบิสฟนอลเอในตัวอยางน้ําจาก
ขวดนมที่ซื้อจากทองตลาด และเปรียบเทียบผลที่ไดกับเทคนิคแกสโครมาโทกราฟฟ-
แมสสเปกโทรเมทรี พบวาความเขมขนของบิสฟนอลเออยูในชวงต่ํากวาขีดจํากัดการ
ตรวจวัดถึง 22.6+0.9 นาโนโมลาร รอยละของการไดกลับคืนอยูในชวง 83 ถึง 102
และการวิเคราะหทั้งสองวิธีใหผลที่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น
95% ซึ่งเทคนิคที่พัฒนาขึ้นนี้เปนอาจเปนเทคนิคทางเลือกหนึ่งที่งายและราคาประหยัด
อีกทั้งใชเวลาในการตรวจวัดเพียง 3 นาที/ตัวอยาง เมื่อเปรียบเทียบวิเคราะหดวย
เทคนิคแกสโครมาโทกราฟฟ-แมสสเปกโทรเมทรีที่ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เนื่องจาก
ตองมีการเตรียมตัวอยางกอนการวิเคราะห

รูปท่ี 1   ขั้วไฟฟาที่ดัดแปลงผิวหนาดวยแทงขนาดนาโนของพอลิอะนิลีนรวมกับคารบอน
นาโนทิวป (ก) และสัญญาณที่ไดจากการตรวจวัดบิสฟนอลเอที่ความเขมขนตางๆ (ข)
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รูปท่ี 2   ระบบโฟลอินเจคชันสําหรับการวิเคราะหบิสฟนอลเอโดยเทคนิคเคมีไฟฟา
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หนวยวจิัยพลาสตกิชวีภาพ

รศ.ดร.วราภรณ ตันรัตนกุล  ดร.ชวนพิศ ขาวคง  ดร.กมลธรรม อ่ําสกุล
ดร.แกวตา แกวตาทิพย
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท 074-288362 โทรสาร 074-446925
E-mail: varaporn.t@psu.ac.th

งานวิจัยป พ.ศ. 2554-2555

             โครงการวิจัย        นักวิจัย         แหลงทุนสนับสนุน

1. การสังเคราะหและสมบัติของ รศ.ดร.วราภรณ สํานักงานคณะกรรมการ
พอลิยูริเทนยอยสลายไดทาง ดร.กมลธรรม วิจัยแหงชาติ
ชีวภาพที่มียางธรรมชาติและ ดร.แกวตา
พอลิคาโปรแลคโทนเปนสวน
ประกอบ

2. การสังเคราะหและสมบัติของ ดร.ชวนพิศ สํานักงานคณะกรรมการ
พอลิยูริเทนยอยสลายไดทาง รศ.ดร.วราภรณ วิจัยแหงชาติ
ชีวภาพที่มียางธรรมชาติและ ดร.กมลธรรม
พอลิแลคติคแอซิดเปนสวน
ประกอบ

3. การเตรียมและสมบัติของสาร ดร. แกวตา สํานกังานกองทุนสนับสนุน
เชิงประกอบระดับนาโนจาก รศ.ดร.วราภรณ การวิจัยและสํานักงานคณะ
แปงผสมดินเหนียว กรรมการการอุดมศึกษา

แหงชาติ
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โครงการวิจัยที่ 1 และ 2 อยูภายใตชุดโครงการ เร่ือง การผลิตพอลิยูริเทน
ยอยสลายไดทางชีวภาพที่มียางธรรมชาติเปนสวนประกอบ วัตถุประสงคของโครงการ
คือการผลิตพอลิยูรีเทนชนิดใหมที่สามารถยอยสลายไดทางชีวภาพ และนําสารตั้งตน
ที่เตรียมจากยางธรรมชาติกลับมาใชไดใหม และมีแผนงานที่จะทําการสังเคราะหโดย
ไมใชสารไอโซไซยาเนตที่เปนสารอันตรายตอสุขภาพ  พอลิยูรีเทนเปนพลาสติกที่ใชกัน
แพรหลายในรูปแบบตางๆ เชน โฟม ยาง พลาสติก และกาว ตัวอยางผลิตภัณฑที่ใช
กันทั่วไป เชน สนรองเทา หนังเทียมสําหรับเฟอรนิเจอร/กระเปา/รองเทา พอลิยูรีเทน
มีชื่อยอวาพียู ในการสังเคราะหจะมีการใชสารเคมีสองชนิดทําปฏิกิริยา โดยชนิดหนึ่ง
จะเปนสารไดไอโซไซยาเนต   งานวิจัยนี้จึงพยายามจะยกเลิกการใชสารตัวนี้ เพราะ
เปนสารพิษ  พอลิยูรีเทนยังไมสามารถยอยสลายไดทางชีวภาพ  ในขณะที่ปจจุบันนี้
ทั่วโลกมีความตองการผลิตภัณฑพลาสติกที่สามารถยอยสลายไดงาย หรือยอยสลาย

             โครงการวิจัย        นักวิจัย         แหลงทุนสนับสนุน

4. การเตรียมและสมบัติของ รศ.ดร. วราภรณ สํานักงานคณะกรรมการ
พอลิแลคติคแอซิดคอมพาวด วิจัยแหงชาติ
ที่มีแปงมันสําปะหลังและน้ํายาง
ธรรมชาติเปนสวนประกอบ

5. ไบโอ-เทอรโมพลาสติก รศ.ดร.วราภรณ สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ
อิลาสโตเมอรเตรียมจาก
พอลิแลคติคแอซิด

6. การเตรียมยางธรรมชาติ ดร. ชวนพิศ สํานกังานกองทุนสนับสนุน
อิพอกซิไดซเสริมแรงดวย การวิจัยและสํานักงานคณะ
อะลูมินาดวยเทคนิคการ กรรมการการอุดมศึกษา
ผสมในรูปลาเทกซ แหงชาติ

7. การเตรียมและสมบัติของ รศ.ดร. วราภรณ ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ
ไบโอพลาสติกนาโนคอมโพสิท
จากน้ํามันถั่วเหลืองและนาโน
ไททาเนียมไดออกไซด
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ไดดวยจุลินทรีย นอกจากนี้แนวโนมใหมของอุตสาหกรรมพลาสติกคือการใชสารตั้งตน
จากสารธรรมชาติ ลดการใชสารเคมีจากอุตสาหกรรมปโตรเคมี  ชุดโครงการวิจัยนี้
จึงนํายางธรรมชาติมาดัดแปรใหมีโครงสรางเหมาะสม ทําปฏิกิริยาเคมีตอกับพลาสติก
ทีส่ามารถยอยสลายไดงาย

โครงการที่ 3 และ 4 เปนงานวิจัยที่เก่ียวของกับแปงมันสําปะหลัง  โดยที่
โครงการวิจัยที่ 3 ปรับปรุงความแข็งแรงใหกับแปงที่ถูกขึ้นรูปใหเปนพลาสติก โดยใช
วัสดุเสริมแรงระดับนาโน  โครงการที่ 4 เปนการพัฒนาสูตรเพื่อทําเปนถวยพลาสติก
ที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปท่ี 1   ภาพแสดงการผลิตถวยพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพ

โครงการที่ 5 และ 6 เปนงานวิจัยที่เพิ่มมูลคาใหกับยางธรรมชาติเชนเดียวกับ
โครงการที่ 1 และ 2 โดยโครงการที่ 5 เปนการสังเคราะหผลิตภัณฑยางที่สามารถนํา
ไปรีไซเคิลได โครงการที่ 6 เปนการเพิ่มความแข็งแรงใหกับยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ

โครงการที่ 7  เปนการสังเคราะหพลาสติกจากน้ํามันถ่ัวเหลือง  โดยมีการ
ดัดแปรและปรับปรุงสูตรใหมีพลาสติกอีกชนิดหนึ่งผสมอยูในโครงสราง การประยุกต
ใชงานเปนไดทั้งพลาสติกประเภททั่วไปหรือเปนสารเคลือบผิว ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปท่ี 2   ภาพแสดงการประยุกตใชงานของผลิตภัณฑพลาสติกเตรียมจากน้ํามันพืช



151

การวจิยัและพฒันาระบบประชมุสัง่การทางไกล
ดวยมัลติมเีดียผานเว็บ สําหรบัสถานีไฟฟาแรงสูง

สินชัย กมลภิวงศ 1  ธัชชัย เองฉวน1  สุธน แซวอง1  ทศพร กมลภิวงศ 1

ชินกฤช อุตะปะละ2  สุรัตน ตันเทอดทิตย 2  วีระ สุวรรณรัตน 2

และ บุญชัย งามวงศวัฒนา3

1ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเมศไทย
3 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
สํานกังานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
โทรศัพท  074-28-7377   E-mail: ksinchai@coe.psu.ac.th

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดดําเนินงานดานการจายกระแสไฟฟาให
กับประเทศ ซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญยิ่ง   ปจจุบันคุณภาพ ความมั่นคง ความ
เชื่อถือไดของการจายไฟฟา การสงจายพลังงาน ไฟฟาในสายงานระบบสง มีคุณภาพ
และการดําเนินงานที่ดี อยางไรก็ตามดวยสภาวะแวดลอมและเงื่อนไขการปฎิบัติงาน
ที่ตองปรับปรุง ปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็วทันการณ มีประสิทธิภาพและประหยัด จึงตอง
มีการพัฒนาระบบใหดียิ่งขึ้นดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความกาวหนา
การประยุกตใชเทคโนโลยีดาน ICT อยางเหมาะสมจึงเปนสิ่งจําเปน

ศูนยปฏิบัติการสถานีไฟฟาแรงสูง (Group Control Center: GCC) ซึ่งทํา
หนาที่ประสานงานติดตอ สื่อสารกับผูปฏิบัติงานในสถานีไฟฟาแรงสูงทุกวัน เพื่อประชุม
สั่งการในระดับปฏิบัติการ เชน การทํา Switching ปลด/สับ Breaker, Disconnect
Switch เพื่อการบํารุงรักษาหรือการนําอุปกรณเขาใชงาน  ดังนั้นจึงไดพิจารณาวา
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาระบบการสื่อสารระหวางบุคลากรภายในกลุม ใหมีความ
ชัดเจน ขอมูลมีคุณภาพครบถวน เพียงพอ และทันการณ  โดยมีขอผิดพลาดนอยที่สุด
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และที่สําคัญจะตองไมถูกรบกวนหรือถูกสอดแทรกจากบุคคลที่ไมเก่ียวของ
การประยุกตใชเทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสมและมีความทันสมัย จะสามารถ

แกไขปญหาขางตนได และยังเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานไดอีกดวย พบวา
ในขณะที่ปจจุบันเทคโนโลยีดานการสื่อสารแบบมัลติมีเดีย (Multimedia communica-
tions) มีความสามารถที่จะใหขอมูลพรอมกันทั้งเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและ
ขอมูลที่เก่ียวของในรูปแบบอ่ืน ซึ่งจะทําใหผูปฏิบัติงานไดขอมูลที่ครบถวนตรงกับความ
ตองการ สามารถนํามาประมวลผลเพื่อจะปฏิบัติงานไดถูกตอง ลดปญหา Human Error
และดานอ่ืนที่เก่ียวของได แมนวาปจจุบัน กฟผ. จะมีระบบ Video Conference แบบ
ที่เปนแบบ Set-top-box ใชงานอยูบางแลว แตระบบดังกลาวไมสามารถตอบสนอง
การใชงานกลุมงานในระดับปฏิบัติการกลุมใหญๆ ได   นอกจากนั้นระบบที่มีอยูใน
ปจจุบันยังไมสามารถเชื่อมตอขามผลิตภัณฑ และระบบสื่อสาร Multimedia เชน
ชุดหมวกนิรภัยติดกลอง ระบบสื่อสาร party line เดิม ดังนั้นจะเห็นไดวาการวิจัย
และพัฒนาระบบมัลติมีเดียประชุมทางไกล (Web based Multimedia Conferencing
System) พรอมชุดหมวกนิรภัยติดกลองไรสายขึ้นใหม มีความคุมคาตอการลงทุนและ
ความยืดหยุนในการเชื่อมตอกับระบบสื่อสารเดิมของ กฟผ. และการขยายผลตอไป
ในอนาคต

รูปท่ี 1   การทดสอบระบบ video conference
รวมกับหมวกนิรภัยติดกลองในลานไกไฟฟาแรงสงูของ กฟผ.
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รูปท่ี 2   ตัวอยางหมวกนิรภัยติดกลองไรสานที่พัฒนาขึ้น
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เครื่องรดีตัดทางจาก

รศ.กําพล ประทีปชัยกูร  ผศ.สมเกียรติ นาคกุล  กฤช สมนึก  ประยูร ดวงศิริ
นิยม พรหมรัตน และ จตุพร อินสุวรรณโณ
สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท  0-7428-7204   E-mail: gumpon.p@psu.ac.th

เคร่ืองรีดตัดทางจากเปนนวัตกรรมที่ตอยอดมาจากกระบวนการผลิตกระดาษ
ทางจากของบานนายอดทอง หมูที่ 5 ตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งเปน
หมูบานติดชายฝงทะเล และเปนปาชายเลน มีตนจากขึ้นจํานวนมาก   ชาวบานมี
อาชีพหลักคือ ทําสวนยาง และทําอาชีพประมง  อาชีพเสริมคือการลอกใบจากขาย
ในการขายใบจากนั้น ชาวบานจะขายเฉพาะใบจากซึ่งนําไปใชมวนยาสูบ สวนกาน
จากจะทิ้งเปนขยะ   แตเมื่อกลุมแมบานบานนายอดทอง-ทุงไพรไดรวมกลุมกันเพื่อ
จัดตั้งกลุมจักสานกานจาก  ในป พ.ศ. 2548 จึงไดนํากานจากมาทําเปนผลิตภัณฑ
จักสาน เชน เสวียนหมอ แจกัน ถาดผลไม โคมไฟ จานรองแกว ตะกรา ฝาชี และ
ผลิตภัณฑอ่ืนๆ  และตอมาในป พ.ศ. 2552 กลุมแมบานไดจัดตั้งกลุมผลิตภัณฑจาก
กระดาษทางจากบานนายอดทอง ซึ่งดําเนินการแปรรูปผลิตภัณฑจากทางจากเพื่อลด
ปริมาณขยะในชุมชนและสรางรายไดเสริมใหแกชุมชนโดยการเพิ่มมูลคาเศษวัสดุเหลือ
ใชจากกระบวนการผลิตเชิงพาณิชยของชุมชน ซึ่งเปนทางจากที่เหลือทิ้งจากกระบวน
การผลิตยาสูบจากใบจาก จนกลายมาเปนอาชีพเสริมของคนภายในชุมชน   ปจจุบัน
ในกลุมฯ มีสมาชิกทั้งหมด 42 คน ไดพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑจากกระดาษทาง
จากในรูปแบบตางๆ เชน กระดาษทางจากสําเร็จรูป ดอกไมประดิษฐ กลองกระดาษ
ชําระ กลองดินสอ พวงหรีด และผลิตภัณฑอ่ืนๆ   แตตอมาผลิตภัณฑของกลุมเปน
ที่ตองการของตลาดเปนอยางมาก ทําใหผลิตไดไมเพียงพอกับความตองการ ทางกลุม
แมบานจึงคิดวาควรจะลดระยะเวลาในการผลิตกระดาษจะไดมีเวลามากขึ้นในการ
ประดิษฐผลิตภัณฑ   ซึ่งทางกลุมแมบานพบวาปญหาในกระบวนการผลิตกระดาษ
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ทางจากคือ ตองใชเวลาและแรงงานคนจํานวนมาก ในกระบวนการทุบทางจากดวย
คอนเพื่อใหทางจากมีขนาดเล็กลง และกระบวนการตัดทางจากที่ทุบแลวดวยมีดเปน
ทอนๆ ใหไดความยาวประมาณ 5 ซม. ทําใหกําลังการผลิตของกระดาษทางจากลดลง
และทําใหมีเวลาในการประดิษฐผลิตภัณฑจากกระดาษทางจากนอยลง   จากปญหา
ดังกลาวทางกลุมฯ จึงไดขอความอนุเคราะหทางคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ชวยดําเนินการจัดสรางเคร่ืองรีดตัดทางจากเพื่อลดเวลาและแรงงาน
คนในขั้นตอนการทุบและขั้นตอนการตัดทางจาก

หลักการทํางานของเคร่ืองรีดตัดทางจากคือ ใชรีดทางจากที่ปอกเอาเปลือก
ออกแลวใหแตก และตัดใหมีความยาวประมาณ 5 ซม. โดยลูกกลิ้งชุดที่ 1 และ 2
ทําหนาที่รีดใหทางจากแตก  สวนลูกกลิ้งชุดที่ 3 เปนลูกกลิ้งที่ใชตัดทางจากซึ่งประกอบ
ดวยลูกกลิ้งดานบนที่ติดใบมีดจํานวน 5 ใบตามแนวยาวของลูกกลิ้งเพื่อใชตัดทางจาก
และลูกกลิ้งดานลางใชลูกกลิ้งซุปเปอรลีน เพื่อรองรับทางจากและรับแรงตัดของใบมีด
เคร่ืองรีดตัดทางจากมีขอมูลจําเพาะคือ มีความเร็วรอบในการตัด 70 รอบ/นาที
สงกําลังดวยโซ ตนกําลังใชมอเตอรไฟฟาขนาด 1/3 แรงมา 220 โวลต 1450 รอบ/
นาที  โดยใชเกียรทดรอบเบอร 50 อัตราทด 1:20

เคร่ืองรีดตัดทางจากดังกลาวถูกดําเนินการจัดสรางภายใตโครงการบริการ
วิชาการแบบใหเปลาแกชุมชนและสังคม  ของคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร เพื่อทําใหแกกลุมฯ โดยตองการใหชุมชนสามารถสรางความเข็มแข็ง
สรางรายไดเสริมใหเพิ่มขึ้น โดยชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได ชุมชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น   ปจจุบันทางคณะวิศวกรรมศาสตรไดสงมอบเคร่ืองรีดตัดทางจากใหแกทาง
ชุมชนเปนที่เรียบรอยแลว  ซึ่งชุมชนไดนําเคร่ืองนี้ไปใชงานไดประมาณ 8 เดือนแลว
ทําใหชวยลดเวลาและลดจํานวนแรงงานคนในขั้นตอนการผลิตกระดาษทางจากไดจริง
ปจจุ บันผู ประดิษฐไดยื่ นขออนุสิทธิ บัตรเคร่ืองรีดตัดทางจาก ซึ่ งได เลขที่ คําขอ
1203000333 เปนที่เรียบรอยแลว
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รูปท่ี 1   แบบเขียนไอโซเมตริกของเคร่ืองรีดตัดทางจาก
(เลขที่คําขออนุสิทธิบัตร 1203000333)

รูปท่ี 2   เคร่ืองรีดตัดทางจาก
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การออกแบบและสรางเครือ่งทําขนมทองเอก

รศ.วนิดา รัตนมณี  ธีรพงษ ทิพยอักษร และ ประโชติ ดําสองสี
หนวยวิจัยการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท  074-287-026   E-mail: wanida.r@psu.ac.th

บทนํา
ขนมทองเอก คือ ขนมไทยที่มีสวนผสมของแปงสาลี น้ําตาล ไขแดง และกะทิ

ซึ่งมีวิธีการทําคือกวนสวนผสมดังกลาวจนขนและแหง แลวนําแปงที่ไดมาตัดเปนชิ้น
เพื่อปนเปนกอนกอนใสแมพิมพใหไดรูปตามที่ตองการ จากนั้นจึงแคะออกจากแมพิมพ
แลวนํามาอบ จนไดเปนขนมทองเอกดังรูปที่ 1   โดยกระบวนการทํางานในปจจุบัน
จากการเขาไปศึกษากรรมวิธีการผลิตของสถานประกอบการตัวอยางที่ทําขนมทองเอก
จําหนายในจังหวัดสงขลา พบวา กระบวนการทํางานสวนใหญนั้นตองใชแรงงานคน
ในการทํางานในทุกๆ ขั้นตอนของการผลิต ทําใหเกิดปญหาดังนี้

1. กําลังการผลิตไมเพียงพอตอความตองการของลูกคา
2. ความลาชาในขั้นตอนการการตัด  การปน  และการขึ้นรูปแปงในแมพิมพ

(ดังรูปที่ 2)
3. ความเมื่อยลาของพนักงานจากการทํางานในทาทางซ้ําๆตลอดเวลา
4. ปญหาการลาออกของพนักงาน

รูปที่ 1   ขนมทองเอก
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รูปท่ี 2   กระบวนการการตัดแปง การปน และการอัดในแมพิมพ

จากปญหาเหลานี้จึงเปนที่มาของงานวิจัยการออกแบบและสรางเคร่ืองทําขนม
ทองเอก โดยการประยุกตใชเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (IE Techniques) เขามา
ใชในการศึกษาและการวิเคราะหขอมูลตางๆ และใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ
(CAD) มาเปนโปรแกรมชวยเพื่อออกแบบเคร่ืองจักร รวมกับทฤษฎีในดานการออกแบบ
เคร่ืองจักร (Machine Design) มาเปนสวนหลักในการออกแบบเพื่อการจัดสราง
เคร่ืองจักรตนแบบ (Prototype) สําหรับการนําไปทดลองใชในสถานประกอบการตอไป

วัตถุประสงค
เพื่อออกแบบและจัดสรางเคร่ืองทําขนมทองเอกสําหรับใชในสถานประกอบการ

ขนาดยอม

แนวคิดการออกแบบ
สําหรับแนวคิดในการออกแบบเคร่ืองทําขนมทองเอกเพื่อจัดสรางเคร่ืองตน

แบบนั้น สวนประกอบหลักของเคร่ืองทําขนมทองเอกประกอบดวยระบบการทํางาน
หลัก 3 ระบบ ดังรูปที่ 3 ไดแก

1. ระบบการทํางานของชุดตัดและปนแปง
2. ระบบการทํางานของชุดปมและขึ้นรูปขนม
3. ระบบการทํางานของชุดลําเลียงขนม
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รูปท่ี 3   ระบบการผลิตขนมทองเอกที่ออกแบบ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถเพิ่มกําลังการผลิตใหเพียงพอตอความตองการของลูกคาได
2. ลดความลาชาในขั้นตอนการผลิต โดยการประยุกตใชระบบการผลิตแบบ

อัตโนมัติเขามาใช
3. สามารถชวยความเมื่อยลาของพนักงานจากการทํางาน  และลดจํานวน

พนักงานลงได

สรุปผล
การศึกษาเพื่อออกแบบและสรางเคร่ืองทําขนมทองเอกดังกลาวนี้  สามารถ

นําความรูทางดานวิศวกรรมในหลายดานมาประยุกตใชในกระบวนการวิจัยหลักคือการ
ศึกษาขอมูล การออกแบบ และการจัดสรางเคร่ืองจักรตนแบบออกมาได ซึ่งสามารถ
จะนําไปทดลองใชงานกับสถานประกอบการขนาดยอม สําหรับกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้
ไดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสําหรับการตอยอดงานวิจัยในอนาคตตอไป
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การประยุกตใชเจเนตกิอัลกอรทิึมในการจดัตารางสอน
สําหรบันักศกึษาคณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

รศ.วนิดา รัตนมณี และ พรไพลิน อามีน
1 หนวยวิจัยการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท  074-287-026   E-mail: wanida.r@psu.ac.th

บทนํา
การจัดตารางสอนเปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางหนึ่งในการจัดการเรียนการ

สอนใหสามารถดําเนินไปดวยความราบร่ืน และสงผลตอประสิทธิภาพการเรียนของ
นักศึกษา เปนกระบวนการนํารายวิชาที่เปดสอนมากําหนดในตารางเวลาใหมีความ
สัมพันธกับทรัพยากรที่มีอยู เชน อาจารย หองเรียน อุปกรณการเรียนการสอน เปนตน
ซึ่งเปนกระบวนการที่มีความยุงยาก ซับซอน  เนื่องจากมีขอมูลและเงื่อนไขตางๆ ที่
ตองพิจารณามากมาย ทําใหการจัดตารางสอนในแตละภาคการศึกษาตองใชเวลามาก
แตการจัดตารางสอนในปจจุบันยังเปนการจัดตารางสอนโดยเจาหนาที่เทานั้น  ไมมี
โปรแกรมคอมพิวเตอรใดเขามาชวยในการจัดตารางสอน ทําใหตองใชเวลานาน ดังนั้น
ตารางสอนที่ไดยังคงมีขอผิดพลาดอยู เชน

1. มีการซ้ําซอนของวัน-เวลาเรียนของนักศึกษา ที่ลงทะเบียนตามแผนการ
ศึกษา

2. มีการซ้ําซอนของวัน-เวลาสอนของอาจารยผูสอน
3. มีการซ้ําซอนของวัน-เวลาในการใชหองเรียน
จากที่มาของปญหาดังกลาว งานวิจัยนี้จึงไดมีแนวความคิดที่จะมีการนําวิธีการ

ทางเจเนติกอัลกอริทึมมาชวยในการจัดตารางสอน เพื่อใหการจัดตารางสอนมีความ
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เหมาะสม ถูกตอง ลดเวลาที่ใชการจัดตารางสอน เนื่องจากวิธีการทางเจเนติกอัลกอ-
ริทึม เปนการนํากระบวนการทางพันธุศาสตรมาประยุกตใชในกระบวนการคนหา
คําตอบของปญหา   วิธีการทางเจเนติกอัลกอริทึมสามารถชวยแกปญหาที่มีขนาด
คอนขางใหญและซับซอนได เนื่องจากมีคุณสมบัติของการเลียนแบบการถายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมตามธรรมชาติ ซึ่งจะนําคาที่ เหมาะสมที่สุดจากประชากรรุน
กอนมาใชพิจารณาในการหาคําตอบของประชากรรุนถัดไป เปนกระบวนการที่จะทําให
ไดคําตอบที่ดีที่สุดจากกลุมคําตอบที่สุมมาคําตอบที่ ไดจึงเปนคําตอบที่ดีเหมาะสมสุด
แลว

วัตถุประสงค
เพื่อสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับจัดตารางสอนที่เหมาะสมของนักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
งานวิจัยนี้ เปนการนําเอาวิธีการเจเนติกอัลกอริทึมมาประยุกตใชในการจัด

ตารางสอน โดยพัฒนาเปนโปรแกรมสําเร็จรูปดวยโปรแกรม Microsoft Visual C#
2010 Express Edition โดยพิจารณาการขัดแยงกับเงื่อนไขในการจัดตารางสอน
นอยที่สุดเปนตารางสอนที่ดีที่สุดดังสมการที่ 1

            (1)

สําหรับวิธีการทางเจเนติกอัลกอริทึมที่นํามาประยุกตใชในการจัดตารางสอน
มีขั้นตอนดังแสดงในรูปที่ 1 สวนตัวอยางการครอสโอเวอรแบบ Order Crossover
และการมิวเตชันแบบ Two-point Swapping Mutation สามารถแสดงไดดังรูปที่ 2
และ 3 ตามลําดับ
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บทสรุป
ผลการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการจัดตารางสอนโดยประยุกตใช

วิธีการเจเนติกอัลกอริทึม ทําใหไดตารางสอนที่ไดไมขัดแยงกับเงื่อนไขบังคับ ซึ่งถือวา
เปนตารางสอนที่เปนไปได สามารถนําไปใชงานไดจริง โดยผลลัพธของโปรแกรมแสดง
ออกมาในรูปตารางสอนของอาจารยผูสอน ตารางเรียนตามกลุมนักศึกษา ตารางการ
ใชหองเรียน และภาระงานสอนของอาจารยแตละทาน   โดยมีพารามิเตอรที่เหมาะ
สําหรับปญหานี้คือ จํานวนประชากรเบ้ืองตน 2,500 โครโมโซม จํานวนประชากร 100
โครโมโซม จํานวนเจนเนอเรชัน 500 เจนเนอเรชัน คาความนาจะเปนในการครอส
โอเวอรเทากับ 0.8 และคาความนาจะเปนในการมิวเตชันเทากับ 0.3

รูปท่ี 1   ขั้นตอนของวิธีการ
เจเนติกอัลกอริทึม

รูปท่ี 2   แสดงการครอสโอเวอร
แบบ Order Crossover

รูปท่ี 3   มิวเตชันแบบ  Two-point
Swapping Mutation



เทคโนโลยีอาหาร
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ความมัน่คงอาหารในชวงวิกฤตภัยพบิัตทิางธรรมชาติ

ศ.ดร.ภาวิณี  ชินะโชติ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ความมั่นคงอาหารในชวงวิกฤตภัยพิบัตทิางธรรมชาติ
ในชวง 10-20 ปที่ ผานมา การเปลี่ ยนแปลงของโลกทั้ งดานสิ่ งแวดลอม

บรรยากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ เกิดขึ้นมากมายอยางตอเนื่อง ผลของการทําลาย
ระบบนิเวศนเพราะการกระทําของคน ทําใหเกิดเหตุการณอุทกภัยทางธรรมชาติบอยขึ้น
ในประเทศไทยเหตุการณที่ไมเคยเกิดขึ้น  เชน  สึนามิ  ก็เกิดขึ้นเปนการทําลายอยาง
มหาศาล  การสูญเสียชีวิตและทรัพยสินก็มีความทุกขยากอยูแลว  แตการขาดแคลน
ปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตสําหรับคนที่อยูรอดมีความทุกขยิ่งกวา โดยเฉพาะบุคคล
กลุมเด็กและผูสูงอายุ

อาหารเปนปจจัยสําคัญที่คนสวนใหญไมคํานึงถึง เมื่อตองเตรียมตัวกอนเกิด
เหตุการณอุทกภัย แตอาหารกลายเปนปจจัยสําคัญตอการอยูรอดเมื่อเกิดเหตุการณ
การขาดแคลนอาหารในชวงภัยพิบัติเปนสิ่งที่กระทบกับทุกคน ทําใหเกิดการแยงชิง
กักตุนและการขโมยสิ่งของตามรานคา  และในสภาวะตึงเครียดการขาดแคลนอาหาร
อาจจะทําใหถึงจุดที่ทํารายกันและฆาตกรรมกันก็เปนไปได โดยเฉพาะในสถานการณ
ที่ขาดผูรักษาความปลอดภัย เชน ตํารวจ ทหาร  ในบางประเทศนั้นคือภาวะการที่ขาด
การปกครอง (Fail State) บุคคลที่ครอบครองอาวุธมักจะเปนบุคคลที่ตุนอาหารไวมาก
ที่สุด

ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ในสภาวะอุทกภัยหรือภัยพิบัติอ่ืนๆ
จึงเปนจุดยุทธศาสตรจุดสําคัญตอการเตรียมพรอมเพื่อเยียวยาบุคคลที่อยูในระหวาง
ความลําบาก ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งของโลกที่ผลิตอาหารเปนหลัก เปนผูนํา
ดานการผลิตอาหารใน ASEAN สําหรับกรณีในสภาวะฉุกเฉิน Emergency Food
program ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดเร่ิมจุดประกาย
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นํารองการผลิตอาหารยังชีพผูประสบอุทกภัย เพื่อตอบสนองและปองกันการขาดแคลน
อาหารในชวงน้ําทวมหาดใหญในป 2553

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology)
ไดถูกนํามาใชโดยเกณฑของการประกอบอาหารเหลานี้ จะถูกกําหนดโดยมาตรฐานหรือ
Specification ของอาหารเหลานี้ (Institute & Medicine IOM, USA 2002) โดย
การกําหนดมาตรฐานนี้ เปนกระบวนการความรวมมือระหวาง IOM, USAID, US
Army, และผูทรงคุณวุฒิในสายวิชาการที่เก่ียวของทางดานโภชนาการ, วิทยาศาสตร
อาหาร, บรรจุภัณฑและอายุการของเก็บรักษาอาหาร, ความปลอดภัย และระบบการ
ขนสง (Logistics)

ความรูพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรอาหาร
การทําอาหารใหปลอดภัยและเก็บรักษาไวไดนาน เชน การทําอาหารกระปอง

การแชอ่ิม การทําแหงแหง ใชความรูดั้งเดิมวาเชื้อจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคได ซึ่งตอง
ถูกทําลายโดยวิธีการฆาเชื้อดวยความรอน ลดความเปนอิสระของน้ํา (Water activity
or aw) โดยวิธีการแชอ่ิม วิธีการตากแหง หรือวิธีการแชแข็ง แตกฎหมายจะอนุญาต
ใหประกอบการแปรรูปแบบตางๆ ตามชนิดของอาหาร แยกตาม pH (ความเปนกรด)
และความเปนอิสระของน้ํา (aw)
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เทคโนโลยีดานอาหารในการทําอาหารสําหรับผูประสบอุทกภัย ใชหลักการที่มา
จากการวิจัยทางวิทยาศาสตรอาหาร ทั้งดานฟสิกส เคมี และจุลชีววิทยา กระบวนการ
แปรรูป ฆาเชื้อ การวัดคุณภาพตางๆ และการประเมินผลความพึงพอใจ จะสังเกตได
วาอาหารทั้ง 4 ประเภทมีเกณฑการแปรรูปใหยืดอายุการเก็บไมเหมือนกัน นอกจากนี้
คุณสมบัติของอาหารเปนสวนสําคัญในการคงไวซึ่งคุณภาพ โดยใชวิธีปรับเพื่อใหได
คุณสมบัติที่ตองการ เชน รสชาติ สี และอายุการเก็บ

ในป 2554 อาจารยคณะอุตสาหกรรมเกษตรไดรวมกันพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ประเภทขาวผัดในซองและขนมปงพรอมทาน ซึ่งสามารถนําไปผลิตในโรงงานแปรรูป
และสงไปเยียวยาผูประสบอุทกภัยในภาคกลางและภาคใต ป 2554  รายการบริจาคเพื่อ
สนับสนุนการเยียวยา ซึ่งมีการผลิตขาวผัดยังชีพ จํานวน 30,050 ชุด (โดย ผศ.ดร.
เสาวคนธ วัฒนจันทร และทีมงาน)  และขนมปงยังชีพ จํานวน 27,000  ชุด (โดย
ศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชติ และทีมงาน)

อาหารสําหรับเหตุการณฉุกเฉิน (Emergency food) ตองมีคุณสมบัติทาง
ฟสิกส เคมี และจุลชีววิทยา ที่ไมเปนภัยตอผูบริโภค สามารถเก็บไดนานเพื่อการ
สะสมเตรียมพรอมและการเก็บไวบริโภคในชวงน้ําทวม แผนดินถลม หรือเหตุการณ
อ่ืนๆ นอกจากอาหารเปนสิ่งสําคัญในการเยียวยาประทังชีวิตแลว อาหารยังเปนสวน
สําคัญตอสุขภาพจิตของคนที่ เครียด และขาดการดูแลใหพอประทังความหิว และมี
ระดับความพึงพอใจและทําใหรับประทานไดอยางอรอย ในสหรัฐอเมริกาไดมีงานวิจัย
พบวาทหารบกของสหรัฐอเมริกาเมื่อไปรบในสงคราม มีความหดหูกลัวและเครียด
เพราะคิดถึงบาน การที่ไดรับประทานอาหารประเภทขนมปงและขนมที่เคยชินที่บาน
เกิดเมืองนอนจะทําใหภาวะเครียดลดลงได   ในประเทศไทยก็เชนเดียวกัน ในสภาวะ
ของผูประสบอุทกภัย อาหารที่ผลิตตองเลือกสูตรที่คุนเคยและพอใจ ขณะเดียวกันตอง
สามารถเก็บไดนานอยางนอย 1-2 เดือน ในสภาวะที่ชื้น/เปยกและรอนได  ภาชนะ
ที่ใชตองกันน้ําและลอยน้ําได คุณสมบัติทางรสชาติและสัมผัส (Sensory Perception)
ตองเปนที่รับไดแตในสภาวะเปนอยูในขณะนั้น

ประเทศไทย เปนประเทศที่ผลิตอาหารอาหารเปนหลัก แตความพรอมในการ
จัดทําอาหารสําหรับผูประสบอุทกภัยอยางเปนระบบยังไมมีมาตรฐานและไมแพรหลาย
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดดําเนินการการเปนผู นําในการผลิตอาหารสําหรับ
เหตุการณน้ําทวมหาดใหญมาเปนเวลานาน  และในเหตุการณน้ําทวมป 2554 มหา-
วิทยาลัยสงขลานครินทรไดรวมพลังหางบประมาณจัดการผลิตอาหารยังชีพดังกลาว
โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตรมีบทบาทในการนําความรูทางวิจัยและวิชาการมาพัฒนา
ผลิตภัณฑใหเกิดการผลิตอาหารยังชีพเปนมหาวิทยาลัยแรกของประเทศ โดยงานนี้
ไดแรงสนับสนุนจาก RDO และโครงการเพื่อเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง

ในอนาคต ประสบการณที่ไดนาจะสามารถสรางศักยภาพในการวิจัยและการ
พัฒนาผลิตภัณฑสําหรับนานาชาคิ โดยเร่ิมจากประเทศใน ASEAN เพื่อใหประเทศไทย
ไดเปนศูนยการผลิตอาหารยังชีพสําหรับผูประสบอุทกภัยใน ASEAN  และในทวีป
Asia หรือทวีปอ่ืนไดอีกดวย
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ชุดอาหารยงัชีพสําหรับผูประสบภัย
(ขาวผัดพรอมบริโภคบรรจุถงุทนรอน)

ผศ.ดร.เสาวคนธ วัฒนจันทร1 ดร.วรพงษ อัศวเกศณี1 ดร.ศุภชัย พิสัชพ็ญ2

นายจีรศักด์ิ คงแกว3 และ นายพลรัตน ขวัญรอด3

1 ภาควชิาเทคโนโลยอีาหาร
2 ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ
3 ศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการสงออก
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ที่มาของโครงการ
การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ นํามาซึ่ งความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสิน

หากไมมีการปองกัน เฝาระวัง หรือการเตรียมพรอมใหความชวยเหลือ ในกรณีเกิด
ภัยพิบัติตางๆ ตอประชากรจํานวนมาก อาหารคือสิ่งจําเปนอันดับตนๆ เพื่อการประทัง
ชีวิตรอดของผูประสบภัย ซึ่งการเตรียมการปองกันสวนใหญจะเก็บกักตุนวัตถุดิบ เชน
ขาวสาร อาหารแหงตางๆ เพื่อใชในยามฉุกเฉิน แตบางคร้ังหากการเกิดภัยนั้นรุนแรง
ก็จะขาดไฟฟา แกสหุงตม อุปกรณหรือพื้นที่ในการปรุง อุนหรือหุงอาหารใหสุกกอน
รับประทาน จึงจําเปนจะตองมีการแจกจายอาหารจากหนวยงานใหการชวยเหลือตางๆ
จากภายนอก  ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนหนึ่งในศูนยชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติตางๆ ทั้งในเร่ืองอาหารและการรักษาพยาบาลอาหารสําหรับชวยเหลือผูประสบ
ภัยพิบัติ เชน ในกรณีน้ําทวม แผนดินไหว หรือติดอยูในสถานการณฉุกเฉินที่ไมสามารถ
ออกจากพื้นที่ที่จํากัดได จําเปนจะตองมีการชวยเหลือโดยการสงจายอาหารจากภาย
นอกพื้นที่ เพื่อชวยประทังชีวิตผูประสบภัยในขณะติดอยู ในพื้นที่ จํากัดดังกลาว ซึ่ ง
อาหารพรอมจายสําหรับชวยเหลือผูที่ประสบภัยดังกลาวควรมีน้ําหนักเบา พรอม
บริโภคไดทันทีโดยไมจําเปนตองผานการอุนใหรอนหรือทําสุกซ้ํา บริโภคไดงาย เก็บ
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รักษาไดนานอยางนอย 3-6 เดือน  บรรจุในภาชนะที่ปดสนิทกันน้ําหรือความชื้น
ภาชนะบรรจุควรมีน้ําหนักเบาเหมาะสําหรับการขนสงเพื่อแจกจายทั้ งทางน้ําหรือ
ทางอากาศ ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารประเภทอาหารพรอม
บริโภคบรรจุถุงทนรอนที่ผานการฆาเชื้อโดยใชความรอนสูง เพื่อใหเหมาะตอการขนสง
แจกจายแกผูประสบภยัและงายตอการบริโภค

เปาหมายของการวิจัย
1. ไดผลิตภัณฑพรอมบริโภคบรรจุถุงทนรอนอยางนอย 1 ผลิตภัณฑ ที่มีอายุ

การเก็บรักษาไมนอยกวา 1 เดือน
2. ไดตนแบบของกลองอาหารยังชีพอยางนอย 1 รูปแบบ
3. สรางแผนการผลิตอาหารเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยเพื่อเตรียมพรอมรับมือ

การชวยเหลือ

สรุปผลการวิจัยเบื้องตน
การศึกษาลักษณะของขาวหุงสุกสามชนิดพันธุที่มีปริมาณอะไมโลสตางกันรวม

กับการศึกษาระดับอัตราสวนน้ําที่ ใชสําหรับการหุงที่แตกตางกันเพื่อหาชนิดลักษณะ
ขาวและอัตราสวนการหุงที่ เหมาะสม เมื่อไดชนิดขาวที่ เหมาะสมในการแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑบรรจุในถุงทนรอน จึงนํามาศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต
อาหารยังชีพ โดยไดพัฒนาสูตรสวนผสมของผลิตภัณฑขาวผัดไขปรุงรสบรรจุในถุง
ทนรอน (retortable pouch) ผานการฆาเชื้อดวยความรอนสูงระดับสเตอริไรสเพื่อให
เกิดความปลอดเชื้อ และสามารถเก็บรักษาไดนานไมนอยกวา 1 เดือนที่อุณหภูมิหอง
สามารถบริโภคไดทันทีไมจําเปนตองอุนรอน   แตหากมีการอุนรอนผลิตภัณฑยังคง
การยอมรับไมนอยกวา 3 เดือน จากนั้นนําผลิตภัณฑขาวผัดไขปรุงรสในถุงทนรอน
ที่สามารถเปดรับประทานไดงายมาออกแบบเปนชุดอาหารยังชีพพรอมบริโภค ซึ่ ง
ประกอบดวยผลิตภัณฑหลักเปนขาวผัดปรุงรสใสไขบรรจุถุงพลาสติกทนรอน (Retort-
able Pouch) น้ําหนัก  200 กรัม   ผลิตภัณฑรอง เชน ปลาแหง (ปลาฉิ้งฉางทอด)
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เปนอาหารแหงบรรจุในถุงฟลมพลาสติก น้ําหนัก 10 กรัม ผลิตภัณฑรองใชบริโภค
รวมกับผลิตภัณฑหลักเพื่อชวยเพิ่มรสชาติ น้ําดื่มบรรจุในขวดพลาสติกขนาด 350 มล.
และชอนพลาสติกสําหรับใชตักอาหาร แลวนําผลิตภัณฑทั้งหมดมาบรรจุในบรรจุภัณฑ
รวมหนวยที่หลากหลายรูปแบบ (ตารางที่ 1)  สําหรับผลการทดสอบเบ้ืองตน การใช
ถุงพลาสติกใสสามารถปองกันการฉีกขาด ปองกันน้ําเขาไดเปนอยางดี โดยผลิตภัณฑ
ชุดอาหารยังชีพมีน้ําหนักรวมทั้งหมด 560 กรัม (แบบที่ 3 ในตารางที่ 1) สามารถ
ลอยน้ําได พกพาหรือขนถายสําหรับหนวยชวยเหลือไดสะดวก สามารถแกปญหาการ
บูดเนาของอาหารในระหวางการเก็บรักษาหรือระหวางการขนสงเพื่อใหการชวยเหลือ
ผูประสบภัยไดและชวยใหเขาถึงผูประสบภัยที่อยูในพื้นที่หางไกลเขาถึงยากไดงายขึ้น

ลักษณะของผลิตภัณฑอาหารยังชีพที่ พัฒนาเบ้ืองตนเปนที่ ยอมรับของประชาชน
ทั่วไปที่เคยประสบปญหาน้ําทวม (รูปที่ 1) ซ่ึงจากผลการทดสอบการยอมรับจากประชาชน
ทั่วไปที่ เคยประสบภัยน้ําทวมจากหลายอําเภอ   ตัวแทนหนวยงานราชการที่ เปนหนวย
ชวยเหลือผูประสบภัย เชน เทศบาล อบจ. อบต. และสื่อมวลชน ในงานประชุมสัมมนา
“หาดใหญเขมแข็ง สูภัยน้ําทวม”  หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ  เม่ือวันที่ 21 ตุลาคม
2554 พบวา ผูทดสอบมากกวา 89% ใหการยอมรับผลิตภัณฑ

รูปท่ี 1   ผลการทดสอบการยอมรับจากผูบริโภคจํานวน 134 คน
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ตารางท่ี 1 ผลการออกแบบบรรจุภัณฑรวมหนวยชุดอาหารยังชีพ

รูปแบบบรรจุภัณฑ         แบบ 1           แบบ 2          แบบ 3

คุณลกัษณะ ชุดอาหารบรรจุใน ชุดอาหารบรรจุใน ชุดอาหารบรรจุในถุง
ฟลมพลาสติกที่มีขอบ กลองพลาสติกแขง็ที่ พลาสติกปดผนึกดวย
กระดาษลกูฟูกเปน ผานการขึ้นรูปเปนถาด ความรอน บังคับ
กรอบสี่เหลี่ยมบังคับ มีฝาปด การปดผนึก รูปทรงโดยการใช
รูปทรงใหเปนกลอง โดยรอบอาจใชเคร่ือง ขนาดของถุงที่พอดี
สี่เหลี่ยมเพ่ือกัน ปดผนึกดวยความรอน กับขวดน้ําและ
กระแทกจากดานขาง หรือใชเทปใสปดรอบ ถงุทนรอน
ทั้งสี่ดาน ถาดพลาสติกสามารถ

ประยุกตเปนที่ใส
อาหารรับประทานได

ความสวยงาม สูง ปานกลาง นอย
ความแข็งแรงทนทาน ปานกลาง สูง นอย
กันน้ําและลอยน้ําได ปานกลาง นอย สูง
ราคาบรรจุภัณฑ ปานกลาง สูง นอย
ความสะดวกในการ
  บรรจุ นอย ปานกลาง สูง
แหลงจําหนาย
  บรรจุภัณฑในพ้ืนที่ นอย นอย สูง
ความพรอมของ
  เคร่ืองมืออุปกรณ
  ในการบรรจุ ปานกลาง นอย สูง
ความเหมาะสม
  โดยรวม นอย ปานกลาง สูง
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การคัดเลอืกและศกึษาคณุสมบัตแิบคทเีรียแลกติก
ที่คัดแยกจากอาหารหมักทางภาคใตของไทยทีม่ี

ประสิทธิภาพในการยับยัง้แบคทีเรยีกอโรคทางอาหาร

ดร.อภิชาติ อูไพจิตร   ผศ.ดร.ทิพรัตน หงภัทรคีรี และ จุไรรัตน รวมพันธ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร. 0 7428-6375   E-mail: apichat.u@psu.ac.th

ปจจุบันผูบริโภคอาหารไดใหความสนใจในเร่ืองการดูแลสุขภาพของตนเอง
มากขึ้น ทั้งนี้ เพราะในปจจุบันมีการใชวัตถุกันเสียซึ่งกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค
อีกทั้งการบริโภคอาหารที่ไมถูกสุขลักษณะ เชน อาหารที่มีการปนเปอนจุลินทรียกอโรค
ทําใหเกิดอาหารเปนพิษ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจากจุลินทรียกอโรคและสารเคมี
ที่ใชเปนสารกันเสียในอาหาร จึงไดมีความพยายามหาทางในการแกไขปญหาเชื้อกอโรค
และหาสารกันเสียธรรมชาติมาใชทดแทน เนื่องจากมีความปลอดภยัมากกวาสารกันเสีย
ที่มาจากการสังเคราะหดวยวิธีทางเคมีที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคหากไดรับ
ในปริมาณมากติดตอกันเปนเวลานาน   ทางเลือกหนึ่งที่ ไดรับความสนใจและมีการ
ศึกษากันอยางกวางขวางคือ การใชสารตานจุลชีพที่ผลิตจากแบคทีเรียแลกติกซึ่งเปน
จุลินทรียที่ใชในการผลิตอาหารหมักดอง

แบคทีเรียแลกติกเปนกลุมแบคทีเรียที่พบมากในอาหารประเภทอาหารหมัก เชน
แหนม ผักดอง ผลไมดอง ไสกรอกเปร้ียว เนยแข็ง และนมเปร้ียว อีกทั้งยังสามารถ
พบไดในรางกายคนและสัตว เชน ในระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และ
อวัยวะสืบพันธุ แบคทีเรียแลกติกเปนแบคทีเรียแกรมบวก รูปรางกลม ทอนสั้นหรือ
ยาว ไมสรางสปอร ไมสรางเอนไซมคะตะเลส  ตองการอากาศเล็กนอยในการเจริญ
บางชนิดสามารถเจริญไดในสภาวะที่ไมมีอากาศ ไมเคลื่อนที่ ใหผลผลิตหลักจากการ
หมักยอยน้ําตาลคือกรดแลกติก การที่แบคทีเรียแลกติกมีความสามารถในการยับยั้ง
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ทั้งจุลินทรียกอโรคและจุลินทรียที่ทําใหอาหารเนาเสียได   เนื่องจากกรดแลกติกที่
แบคทีเรียผลิตขึ้น ทําใหคาพีเอชไมเหมาะสมตอการเจริญของจุลินทรียกอโรคหรือ
จุลินทรียที่ปนเปอนมาในอาหาร นอกจากนี้แบคทีเรียแลกติกยังสรางสารระเหยที่มี
กลิ่นเฉพาะตัว เชน ไฮโดรเจนเปอรออกไซด และไดอะซิติล ซึ่งจะไปมีผลตอคุณลักษณะ
เฉพาะของผลิตภัณฑอาหาร ในระดับอุตสาหกรรมมีการใชแบคทีเรียแลกติกเปนหัวเชื้อ
ตั้งตนเพื่อเติมลงไปในอาหารซึ่งจะมีผลตอกลิ่นรสและเนื้อสัมผัสของอาหาร นอกจากนี้
กลุมของแบคทีเรียแลกติก อาทิ Lactobacillus spp. และ Bifidobacterium spp.
ยังมีคุณสมบัติในการทนตอกรดและเกลือน้ําดี ทําใหสามารถมีชีวิตอยูรอดในระบบ
ทางเดินอาหารอันเปนคุณสมบัติที่สําคัญของการเปนโปรไบโอติก ซึ่งหมายถึง จุลินทรีย
มีชีวิตที่สามารถกอใหเกิดประโยชนตอรางกายของสิ่ งมีชีวิตที่มันอาศัยอยู โดยการ
คงไวหรือปรับสภาพสมดุลของจุลินทรียในระบบทางเดินอาหาร ทําใหเกิดความตาน
ทานตอจุลินทรียกอโรคในลําไสและมีคุณประโยชนตอสขุภาพของผูบริโภค

ดังนั้นการเลือกใชจุลินทรียที่มีชีวิต มีคุณสมบัติเปนโปรไบโอติก และสามารถ
ผลิตสารยับยั้งกับผลิตภัณฑอาหารชนิดตางๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสุขภาพที่ดี
ของผูบริโภค จึงเปนอีกแนวทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจ   ในการศึกษาคร้ังนี้จึงไดทําการ
คัดแยกแบคทีเรียแลกติกจากอาหารหมักพื้นบานจํานวน 52 ตัวอยาง (รูปที่ 1) โดยวิธี
Sandwich test สามารถคัดแยกแบคทีเรียแลกติกที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญ
ของแบคทีเรียกอโรคทางอาหาร (Staphylococcus aureus) ไดทั้งหมดจํานวน 230
สายพันธุ (รูปที่ 2)   เมื่อนําแบคทีเรียแลกติกเหลานี้มาทดสอบความสามารถในการ
ยับยั้ง Staphylococcus aureus โดยวิธี Broth microdilution assay พบวามี
แบคทีเรียแลกติก จํานวน 55 สายพันธุ ที่มีความสามารถในการยับยั้งไดสูง (50 AU
ตอมิลลิลิตร) จากนั้นทําการคัดเลือกสายพันธุที่มีความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรีย
กอโรคทางอาหาร ไดแก Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, Escherichia
coli, Salmonella sp. และ Vibrio parahaemolyticus พบวา มีแบคทีเรียแลกติก
จํานวน 8 สายพันธุ ที่มีความสามารถในการยับยั้งไดสูงคือมีกิจกรรมการยับยั้งเทากับ
25 AU/มล. และสามารถยับยั้งแบคทีเรียกอโรคทางอาหารไดในชวงกวาง เมื่อทํา
การทดสอบความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียกอโรคทางอาหารในสภาวะที่มีการ
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กําจัดไฮโดรเจนเปอรออกไซดและลดอิทธิพลของกรดอินทรีย พบวาสามารถคัดเลือก
แบคทีเรียแลกติกไดเพียง 1 สายพันธุ (JR21) ที่แสดงคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรีย
กอโรคทางอาหารทุกสายพันธุที่ใชทดสอบและใหคากิจกรรมการยับยั้งไดสูงที่สุด (20
AU/มล.)   โดยกิจกรรมการยับยั้งดังกลาวนาจะมีสาเหตุหลักมาจากการผลิตกรด
อินทรียของสายพันธุ JR12 เนื่องจากตรวจไมพบกิจกรรมการยับยั้งแบคทีเรียกอโรค
ทางอาหารหลังจากปรับคาพีเอชของสวนใสที่ไดจากน้ําหมักใหมีคาเปนกลาง เมื่อทํา
การจัดจําแนกสายพันธุที่คัดเลือกไดโดยการศึกษาทางสัณฐานวิทยา ชีวเคมี และการ
เทียบเคียงลําดับนิวคลีโอไทดของ 16S rDNA  พบวา  แบคทีเรียแลกติกสายพันธุ
ดังกลาวคือ Lactobacillus plantarum JR21 จากผลการทดลองพบวา Lactobacil-
lus plantarum JR12 มีศักยภาพในการนําไปประยุกตใชเปนหัวเชื้อเดี่ยวหรือเชื้อผสม
ในการผลิตอาหารหมักพื้นบานของไทย

รูปท่ี 1   ตัวอยางอาหารหมักพ้ืนบานที่เปนแหลงของแบคทีเรียแลกติก
ที่มีกิจกรรมการยับย้ังแบคทีเรียกอโรคทางอาหาร

รูปท่ี 2   วงใสของการยับย้ังของแบคทีเรียแลกติกที่มีกิจกรรมการยับย้ัง
แบคทีเรียกอโรคทางอาหาร (Staphylococcus aureus)
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จากขีเ้ลือ่ยสูผลิตภัณฑเสริมอาหาร

ดวงกมล ลําทุมลักษณ และ สันทัด วิเชียรโชติ
สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ
สถานวิจัยผลิตภัณฑเสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท 0 7428 6390 โทรสาร 0 7455 8866
E-mail: jojo_milk2@hotmail.com

เมื่อเอยถึงขี้เลื่อยหลายคนอาจจะรูจักในลักษณะเศษผงฝุนเล็กๆ ของไมที่เกิด
จากการแปรรูปในอุตสาหกรรมแปรรูปไมเปนเฟอรนิเจอร ซึ่งเปนวัสดุเศษเหลือที่ไรคา
หากจะใหนําไปใชประโยชนก็อาจจะนําไปเปนวัสดุเพาะเห็ด  วัสดุในการกอสราง เชน
ไมอัด อิฐ ผสมในเคร่ืองปนดินเหนียวเพื่อชวยในการขึ้นรูป สวนประกอบในการทําธูป
หรืออัดแทงเปนถานเพื่อใชเปนวัสดุชีวมวล  แตใครบางที่คิดวาขี้เลื่อยสามารถนํามา
เพิ่มมูลคาไดมากกวานั้น

ขี้เลื่อยมีสารอินทรียเปนองคประกอบหลักไดแก เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และ
ลิกนิน  ในตางประเทศมีการนําไมเบิรชวูดมาผลิตเปนไซแลนที่มีมูลคาสูง  สําหรับ
ประเทศไทย ยังไมมีงานวิจัยใดที่ทําการผลิตไซโลโอลิโกแซคคาไรดที่ไดจากการยอย
ไซแลนจากขี้ เลื่อย  และสืบเนื่องมาจากภาคใตของไทยมีการปลูกไมยางพาราเปน
จํานวนมาก จึงเกิดวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปไมยางพารามากขึ้นดวยเชนกัน
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ในดานการวิจัยที่ผานมาไดกลาวถึงการใชประโยชนจากวัสดุเศษเหลือที่ เกิด
จากอุตสาหกรรมยางพารานอย โดยเฉพาะวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปไมยางพารา
ไดแก ขี้เลื่อย เศษไม ปกไม   ปจจุบันการใชประโยชนขี้เลื่อยไมยางพารา ไดแก
การใชเปนวัสดุชีวมวลหรือเชื้อเพลิง  การผลิตผงถานกัมมันต  การแปรรูปไมอัด
ใชเปนวัสดุเพาะเห็ด

โดยปกติขี้เลื่อยเปนสิ่งที่ระบบทางเดินอาหารของมนุษยไมสามารถยอย ดูดซึม
และเกิดการหมักโดยจุลินทรียในลําไสได เนื่องจากมีองคประกอบหลักเปนลิกโน-
เซลลูโลส (lignocellulose)  อยางไรก็ตาม รางกายมนุษยสามารถนําสารนี้มาใช
ประโยชนไดหากเปลี่ยนโครงสรางทางเคมี องคประกอบและขนาดโมเลกุลใหมีขนาด
เล็กลง   การผลิตไซโลโอลิโกแซคคคาไรดในทางการคาก็ใชหลักการเดียวกันนี้แต
วัตถุดิบที่ใชตางจากที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  งานวิจัยนี้มีเปาหมายเพื่อใหไดนวัตกรรม
ใหมของกระบวนการผลิต ไซโลโอลิโกแซคคาไรด (xylooligosaccharides) เพื่อนําไป
ใชเปนองคประกอบอาหาร (food ingredient) เปนแหลงของกากใยอาหาร (dietary
fiber) ที่มีสมบัติเปนพรีไบโอติก ซึ่งมีประโยชนตอสุขภาพ ระบบทางเดินอาหารของ
ผูบริโภค

พรีไบโอติก คือ “สารอาหารที่ไมสามารถยอยไดในระบบทางเดินอาหารแตเปน
ประโยชนตอมนุษยหรือสัตวโดยไปกระตุนการเจริญและหรือกิจกรรมของจุลินทรีย
บางกลุมหรือไปยับยั้งการเจริญของจุลินทรียบางกลุมในลําไสใหญ ซึ่งมีผลทําใหสุขภาพ
ของมนุษยหรือสัตวนั้นๆ มีสุขภาพดี” จากคําจํากัดความขางตนพรีไบโอติกจะตองทน
ตอการยอยดวยกรดและเอนไซมในกระเพาะอาหารไมถูกดูดซึมในลําไสเล็กและผาน
ลงไปในลําไสใหญ  นอกจากนี้ยังสงเสริมการเจริญของจุลินทรียกลุมโพรไบโอติก
ที่เปนประโยชนในลําไสใหญ  เชน  ไบฟโดแบคทีเรีย (bifidobacteria)  และแลคโต-
บาซิลลัส (lactobacilli)

การผลิตไซโลโอลิโกแซคคาไรดจากขี้เลื่อยไมยางพารา มีวิธีการวิจัยดังนี้คือ
สกัดดวยกรดและดาง โดยใชกรดอะซิติก (CH3COOH) ความเขมขน 0%, 2.5% และ
5% ที่อุณหภูมิ 100, 150 และ 200oC ระยะเวลา 0, 60 และ 120 นาที และสกัด
ดวยดางโดยใชโพแตทเซียมไฮดรอกไซด (KOH) 24% ผสมกับโซเดียมโบโรไฮดราย
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(NaBH4) 1% เปนระยะเวลา 6 ชั่วโมง นําตัวอยางที่สกัดไดวิเคราะห HPLC ผลการ
วิจัยพบวาตัวอยางที่สกัดดวยโพแตทเซียมไฮดรอกไซด (KOH) 24% ผสมกับโซเดียม
โบโรไฮดราย (NaBH4) 1% เปนระยะเวลา 6 ชั่วโมง ผลิตไซแลนไดมากที่สุด และ
เมื่อนํามายอยโดยใชเอนไซมไซแลนเนส จะไดไซโลโอลิโกแซคคาไรดที่มีขนาด DP
ประมาณ 10 ซึ่งมีปริมาณผลผลิตไซโลโอลิโกแซคคาไรดสูง  หลังจากเตรียมไซโล-
โอลิโกแซคคาไรดไดจะนํามาทําแหงดวยเคร่ืองพนฝอยลมรอย (spray dry) เพื่อนํา
ไปเติมในผลิตภัณฑตางๆ  เชน  ในผลิตภัณฑนม  ไอศกรีม  เยลลี  เบเกอรร่ี  และ
ผลิตภัณฑประเภทน้ําผลไมตางๆ เปนตน

รูปท่ี 1   ถังปฏิกรณเมมเบรนยอยไซแลนใหไดเปนโอลิโกแซคคาไรดดวยเอนไซมไซแลนเนส
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การเพิม่มลูคาและคณุคาใหผลิตภัณฑปลาทูนา

อุราภรณ เรืองวัชรินทร  และ สันทัด วิเชียรโชติ
สถานวิจัยผลิตภัณฑเสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท 0 7428 6390 โทรสาร 0 7455 8866
E-mail: raungura@hotmail.com

อาหารนับเปนหนึ่งในปจจัยสี่ที่มีความสําคัญอยางยิ่งกับมนุษย   ปจจุบัน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารไดเปลี่ยนแปลงไป ทําใหเกิดปญหาทางดานสุขภาพตามมา
จากกระแสการตื่นตัวในปญหาดังกลาวจึงทําใหเกิดอาหารเพื่อสุขภาพ (Functional
Foods)   มะเร็งลําไสใหญเปนสาเหตุการตายในลําดับตนๆ ของผูปวยโรคมะเร็งใน
ประเทศไทย สาเหตุหลักอาจเนื่องมาจากความผิดปกติทางพันธุกรรม การไดรับสาร
กอมะเร็งจากสิ่งแวดลอมหรือการรับประทานอาหารที่ไมสมดุล แนวทางหนึ่งในการ
ปองกันคือการรับประทานใยอาหาร  นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
สุขภาพโดยการเติมพรีไบโอติก (Prebiotic) ซึ่งเปนสารประเภทคารโบไฮเดรทชนิด
โอลิโกแซคคาไรด ที่ ไมสามารถยอยไดในระบบทางเดินอาหารตอนบน มีคุณสมบัติ
สงเสริมการเจริญของเชื้อจุลินทรียกลุมที่มีประโยชนที่เรียกวาโพรไบโอติก (Probiotic)
เชน Lactobacilli Bifidobacteria เปนตน  ปรับสมดุลจุลินทรียในลําไส ผลิตกรด
ไขมันสายสั้น (Short-Chain Fatty Acids) สภาวะเปนกรดจะยับยั้งการเจริญของ
จุลินทรียกอโรค เชน Clostidium, E.coli อันสงผลทําใหมีสุขภาพดีปราศจากโรค
ในระบบทางเดินอาหารหรือปองกันมะเร็งลําไสใหญ

อินนูลินเปนพรีไบโอติกชนิดหนึ่ง ประกอบดวย พอลิเมอรของฟรุคโตสและ
กลูโคส  พบมากในพืช เชน กระเทียม หัวหอม ชิคอร่ี อารติโชค แกนตะวัน  มีการ
เสริมอินนูลินในผลิตภัณฑตางๆ เชน นม โยเกิรต น้ําผลไม ไสกรอก  งานวิจัยคร้ังนี้
เปนการเสริมอินนูลินในผลิตภัณฑทูนาในสลัดครีมเพื่อเปนแหลงใยอาหาร โดยการ
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พัฒนาสูตรพื้นฐานโดยเสริมพรีไบโอติกทางการคา (อินนูลิน) ปริมาณ 3%, 5%, 7%
และ 10% (w/v) ในผลิตภัณฑปลาทูนาในน้ําสลัดบรรจุในบรรจุภัณฑชนิดออนตัว

จากผลการทดลอง พบวา คาสีในผลิตภัณฑปลาทูนาในสลัดครีม มีคาความ
สวาง (L*) อยูในชวง 76.56±0.42 – 82.35±0.35 มีความสวางไมสูงนัก   สวนคา
สีเขียว-แดง (a*) อยูในชวง 1.44±0.83 – 2.63±0.53  ผลิตภัณฑมีสีคอนไปทาง
สีแดง คาสีเหลือง- น้ําเงิน (b*) อยูในชวง 12.34±0.21 - 18.44±0.51  คาความคา
สีเขียว (a*) และคาสีเหลือง (b*) มีความแตกตางกับชุดควบคุม (p>0.05) ดังนั้น
การเติมอินนูลินจะทําใหคาความสวางและคาสีเหลืองของผลิตภัณฑเขมขึ้นเมื่อเทียบ
กับชุดควบคุมที่ไมมีการเติมอินนูลิน

การประเมนิคณุภาพทางประสาทสัมผัสความชอบดานส ี  ลักษณะปรากฏกลิน่รส
ความหวานและความชอบรวมของผลิตภัณฑทูนาในน้ําสลัดในชุดการทดลองตาง
โดยใชวิธีทดสอบแบบ  Hedonic  scale  at  9-point  จากผูทดสอบชิมที่มีความ
เชี่ยวชาญจํานวน 7 คน พบวา สี ลักษณะปรากฏ กลิ่น-รส ความหวานและความ
ชอบรวมมีความแตกตางกัน (p>0.05)

ศึกษาผลของการแปรรูปพบวาการสเตอริไลซมีผลตอการลดปริมาณฟรุคแตน
(อินนูลิน) 15-18% ดังแสดงในรูปที่  1 และการเก็บรักษาตอปริมาณพรีไบโอติก
พบวาอุณหภูมิและเวลามีผลตอการลดลงของปริมาณฟรุคแตน ทดสอบการทนตอ
การยอยดวยเอนไซมและกรดในระบบทางเดินอาหารตอนบน   จําลองระบบการ
ทํางานในปาก กระเพาะอาหาร และลําไสเล็กสวนตน พบวา มีรอยละการยอยเพิ่มขึ้น
ในชวงแรกและมีแนวโนมคงที่หรือลดลง ดังแสดงในรูปที่ 2
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รูปท่ี 1   ปริมาณฟรุคแทนในผลิตภัณฑปลาทูนาในสลัดครีมกอนและหลังการสเตอริไลส

รูปท่ี 2   รอยละการยอยของของผลิตภัณฑปลาทูนาในสลัดครีมเม่ือผานการยอย
ดวยเอนไซม  (a) สภาวะจําลองการยอยในปาก  (b) สภาวะจําลองการยอยใน

กระเพาะอาหาร  (c) สภาวะจําลองการยอยในลําไสเล็ก   ผลการวิจัยนี้ไดย่ืนจด
อนุสิทธิบัตรจํานวน 2 สิทธิบัตร ไดแก ผลิตภัณฑปลาทูนาเสริมพรีไบโอติกและ

ผลิตภัณฑมายองเนสเสริมพรีไบโอติก  ย่ืนจดวันที 30 กันยายน 2554
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การผลติและการปรบัปรุงสมบตัิของ
บรรจภุัณฑยอยสลายไดจากแปงขาวเฉ้ียง
ดวยการเตมิไมโครคริสตลัไลนเซลลโูลส

บุรินทร มีทิพย  ศุภโชค สุวรรณ และ เถวียน วิทยา
หนวยวิจัยแปงและเสนใยจากพืช
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร 074-286359   โทรสาร 074-558866   E-mail: thawean.b@psu.ac.th

ประเทศไทยมีขยะพลาสติกเปนจํานวนมาก แตสามารถนําไปรีไซเคิลไดเพียง
เล็กนอย ที่ เหลือจะถูกนําไปทําลายโดยวิธีการฝงกลบ ซึ่งเปนวิธีที่สะดวก แตมีผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม  ทั้งนี้เพราะการยอยสลายของขยะพลาสติกจะเกิดขึ้นไดยาก
จึงถับถมอยูในดินและนับวันยิ่งมีปริมาณมากขึ้นตามปริมาณการใชพลาสติก สวนการ
เผาขยะพลาสติกจะกอใหเกิดมลพิษและเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ปจจุบันปญหา
สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมเปนที่สนใจของสังคม และมีความพยายามที่จะหาทางแกไข
ปญหา เนื่องจากมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของคนเรามากที่สุด ซึ่งแนวทางที่
จะสามารถแกไขปญหาไดโดยใชภาชนะที่สามารถยอยสลายได ซึ่งในปจจุบันภาชนะ
เปนปญหาหลักของเร่ืองนี้ จึงทําใหมีความสนใจเก่ียวกับการนําเอาพอลิเมอรชีวภาพ
มาใชผลิตฟลมหรือบรรจุภัณฑยอยสลายไดทางชีวภาพ เพื่อทดแทนฟลมและบรรจุ-
ภัณฑที่ไดจากการสังเคราะหพอลิเมอรชีวภาพที่นํามาใชในการผลิตฟลมยอยสลายได
ทางชีวภาพมีหลายชนิด เชน แปง เซลลูโลส เปนตน   อยางไรก็ตาม สมบัติของ
บรรจุภัณฑยอยสลายไดที่ผลิตไดขึ้นอยู กับชนิดของพอลิเมอรชีวภาพ สารเติมแตง
และการเสริมแรงดวยพอลิเมอรชนิดตางๆ จากการศึกษาที่ผานมาพบบรรจุภัณฑยอย
สลายไดจากแปงใหสมบัติที่ดีระดับหนึ่ง แตยังไมสามารถทดแทนบรรจุภัณฑสังเคราะห
ทั้งนี้ เนื่องจากสมบัติทางกลที่ ไมดีมากนัก อีกทั้งคาความสามารถในการปองกันน้ํา



182

คอนขางต่ํา สงผลใหใหการนําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมอาหารมีอยูในขอบเขต
จํากัด ดังนั้นการศึกษาจึงเปนการผลิตปรับปรุงสมบัติบรรจุภัณฑยอยสลายไดจากแปง
ขาวเฉี้ยง และเสริมสมบัติของบรรจุภัณฑยอยสลายไดดวยการเติมไมโครคริสตัลไลน
เซลลูโลส    โดยผลที่ ไดจากศึกษาวิจัยนี้ ไมเพียงแตเปนการสนองนโยบายปญหา
สิ่งแวดลอมแลว ยังเปนการเพิ่มมูลคาใหกับขาวเจาพันธพื้นเมืองภาคใตไดอีกดวย
จากการศึกษาพบวาเมื่ออุณหภูมิในการใหความรอนเพิ่มขึ้นสงผลใหบรรจุภัณฑยอย
สลายไดจากแปงขาวเฉี้ ยงมีคาการตานทานแรงดันและคาการตานทานแรงกดมี
แนวโนมเพิ่มขึ้น โดยการขึ้นรูปที่อุณหภูมิ 150oC ใหคาดังกลาวสูงที่สุด  และพบวา
การเติมไมโครคริสตัลไลนเซลลูโลสสงผลตอสมบัติของบรรจุภัณฑยอยสลายไดจาก
แปงขาวเฉี้ยงอยางมีนัยสําคัญ และเมื่อปริมาณไมโครคริสตัลไลนเซลลูโลสเพิ่มขึ้นสงผล
ใหบรรจุภัณฑยยอยสลายไดจากแปงขาวเฉี้ยงที่ไดมีลักษณะปรากฏที่ดีขึ้น มีคาความ
ขาวสวางที่สูงขึ้น และคาการดูดซึมน้ําที่ต่ํา  ขณะที่ปริมาณไมโครคริสตัลไลนเซลลูโลส
ที่เติมใหคาการตานทานแรงดันทะลุและการตานทานแรงกดมีคาไมแตกตางกันมากนัก
เมื่อพิจารณาผลของชนิดสารเคลือบตอสมบัติของบรรจุภัณฑยอยสลายไดจากแปง
ขาวเฉี้ยง พบวา บรรจุภัณฑยอยสลายไดจากแปงขาวเฉี้ยงที่ เคลือบดวยไคโตแซน
ใหคาการตานทานแรงกดที่สูงกวาสารเคลือบเมทิลเซลลูโลสและพอลีแลคติกแอสิด
(PLA) ตามลําดับ ขณะที่คาการตานทานแรงดันทะลุและการดูดซึมน้ํามีคาที่ไมแตก
ตางกัน นอกจากนี้พบวาเมื่อจํานวนคร้ังในการเคลือบเพิ่มขึ้นสงผลใหแนวโนมคาการ
ตานทานแรงกด   และคาการตานทานแรงกดของบรรจุภัณฑยอยสลายไดจากแปง
ขาวเฉี้ยงเพิ่มขึ้น  และจากการศึกษาความสามารถในการยอยสลายพบวาเมื่อเวลาใน
การยอยสลายเพิ่มขึ้นสงผลใหบรรจุภัณฑมีการลดขนาดและรูปรางไปอยางชัดเจน
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การปรบัปรงุสมบตัิของฟลมสตารชขาวเฉ้ียง
โดยการผสมกับพอลิไวนิลแอลกอฮอล (PVOH)

คทาหัตถ พลอุดมโชค  เบ็ญจวรรณ วันประสพสุข และ เถวียน วิทยา
หนวยวิจัยแปงและเสนใยจากพืช
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร 074-286359  โทรสาร 074-558866  E-mail: thawean.b@psu.ac.th

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมที่มีขาวเปนพืชเศรษฐกิจและสินคาสงออก
ที่สําคัญ  แตในปจจุบันมีหลายประเทศในทวีปเอเชียสามารถพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิต
ของขาวใหเปนสินคาสงออกจนเปนสามารถแขงขันกับประเทศไทย ดังนั้นการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพของขาว รวมทั้งกระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาของขาว จึงเปน
แนวทางหนึ่งในการลดการสูญเสียสวนแบงตลาดขาวของประเทศไทย ซึ่งขาวพื้นเมือง
ในภาคใตเปนขาวที่ ไมคอยไดรับความนิยมในตลาดการคาขาวของโลกมากนักทําให
ราคาขายคอนขางต่ํา  อยางไรก็ตาม เนื่องจากขาวพันธพื้นเมืองภาคใตเปนขาวที่มี
ความเหมาะสมกับสภาพอากาศและสภาพดินที่ใชปลูกในพื้นที่ภาคใต อีกทั้งยังมีความ
ตานทานตอโรคและใหผลผลิตที่ดี  ดังนั้นเกษตรกรในพื้นที่ภาคใตจึงนิยมปลูกขาว
พันธุพื้นเมืองกันอยูในปจจุบัน ดังนั้นการเพิ่มมูลคาของขาวพันธพื้นเมืองภาคใตจึงมี
ความจําเปนตองศึกษาและพัฒนาเพื่อยกระดับและราคาของขาวพันธพื้นเมืองภาคใต
รวมถึงเปนการอนุรักษขาวพันธพื้นเมืองภาคใตใหคงอยูตลอดไป  ซึ่ งการแปรรูป
ปลายขาวใหเปนบรรจุภัณฑที่ยอยสลายไดเปนแนวทางหนึ่งในการเพิ่มมูลคาใหกับขาว
พันธุพื้นเมืองภาคใต อีกทั้งยังชวยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นเนื่องจากการไมยอยสลาย
ของวัสดุที่ใชในการทําบรรจุภัณฑ  ทั้งนี้เนื่องจากปจจุบันผูบริโภคเร่ิมมีความตื่นตัวตอ
ความปลอดภัยในการใชผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑที่ทําจากพลาสติกชนิดตางๆ มากขึ้น
เนื่องจากพบวาอาจมีสิ่งปนเปอนหรือมีสารตั้งตนที่หลงเหลือจากการสังเคราะหตกคาง
อยูในบรรจุภัณฑสังเคราะห  ประกอบกับการตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอมมากขึ้น
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ทั้งนี้เพราะพลาสติกสวนใหญมีความคงตัวตอการยอยสลายและใชเวลานานนับรอยปที่
จะเกิดการสูญเสียน้ําหนักบางสวน จากขอมูลการปลูกขาวพันธุพื้นเมืองพันธุตางๆ ของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุงเมื่อป 2547  ขอมูลลาสุดของสํานักงานเกษตรจังหวัด
พัทลุง รายงานวาพันธุขาวที่มีการเพาะปลูกกันมากและรัฐบาลสงเสริมและสนับสนุน
ใหมีการเพาะปลูกในปจจุบันคือ  ขาวพันธุเล็บนก  ขาวเฉี้ยงพัทลุง  ขาวนางพญา123
และขาวสังขหยด เปนตน โดยเฉพาะขาวเฉี้ยงพัทลุงซึ่งสวนใหญมีปริมาณอะมิโลสสูง
(25.36% - 30.40%) จึงเปนขาวแข็งทําใหไมเปนที่นิยมตอการบริโภคมากนัก สงผลให
ราคาคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับขาวชนิดอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม พบวาขาวเฉี้ยงเหมาะใน
การนํามาผลิตฟลมบริโภคหรอยอยสลายได เพราะใหคุณสมบัติฟลมที่แข็งแรงเนื่องจาก
เปนขาวที่อยูในกลุมที่มีปริมาณอะมิโลสสูง (high amylose) อยางไรก็ตาม จากการ
ศึกษาที่ผานมาพบวาคุณสมบัติของฟลมสตารชขาวเฉี้ยงที่ผลิตไดจากสตารชขาวเฉี้ยง
มีคุณสมบัติทางกลที่ไมดีมากนัก อีกทั้งคาความสามารถในการซึมผานไอน้ําที่มีคาสูง
ทั้งยังดอยกวาฟลมพลาสติกสังเคราะหในดานการซึมผานของไอน้ํา การพองตัวและ
สมบัติเชิงกล  สงผลใหการนําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมอาหารมีอยูในขอบเขต
จํากัด ดังนั้นการศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของฟลมจากสตารชขาวเฉี้ยงเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการนําไปใชประโยชนและมีความหลากหลายในการใชงานใหมากขึ้น
ซึ่งการปรับปรุงสมบัติของฟลมจากสตารชขาวเฉี้ยงวิธีหนึ่งที่ เปนไปไดคือ การเติม
พอลิไวนิลแอลกอฮอล  ทั้งนี้เนื่องจากพอลิไวนิลแอลกอฮอลสามารถยอยสลายไดและ
สามารถละลายไดในน้ําและใหสมบัติที่ดีเมื่อขึ้นรูปเปนแผนฟลม กลาวคือ ฟลมที่ได
จากพอลิไวนิลแอลกอฮอลมีความยืดหยุนสูง มีความเหนียวและสามารถปองกันการ
ซึมผานของกาซและกลิ่นรสไดดี นอกจากนี้พบวาทั้งพอลิไวนิลแอลกอฮอลและสตารช
มีหมู OH- เปนจํานวนมากซึ่งสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนไดจํานวนมาก ทําใหการ
เติมพอลิไวนิลแอลกอฮอลในสตารชสามารถเสริมความแข็งแรงและสมบัติอ่ืนๆ ของ
ฟลมจากสตารชขาวเฉี้ยงไดเปนอยางดี รวมทั้งพอลิไวนิลแอลกอฮอลยังสงผลใหสาร
ละลายฟลมของสตารชขาวเฉี้ยงมีความสามารถในการทนตอแรงเฉือนและความรอน
ในระหวางการเตรียมฟลม ทําใหฟลมที่ไดไมเกิดการสูญเสียสมบัติไป  จากการศึกษา
การปรับปรุงสมบัติของฟลมสตารชขาวเจาโดยการเติมพอลิไวนิลแอลกอฮอล พบวา
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ฟลมสตารชขาวเจาที่ เติมพอลิไวนิลแอลกอฮอลชนิด BF-17 ใหคาการตานแรงดึง
และคาการตานการซึมผานไอน้ําที่ดีกวาฟลมสตารชขาวเจาที่เติมพอลิไวนิลแอลกอฮอล
ชนิด BP-17 ขณะที่คาการยืดตัวเมื่อขาดต่ํากวาและเมื่อพิจารณาผลของปริมาณ
พอลิไวนิลแอลกอฮอลตอสมบัติของฟลมสตารชขาวเจา  และเมื่อปริมาณพอลิไวนิล
แอลกอฮอลเพิ่มขึ้นสงผลใหคาการตานทานแรงดึงและคาการยืดตัวเมื่อขาด  มีคา
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ รวมถึงมีคาการตานการซึมผานไอน้ําที่ดีขึ้น และฟลมสตารช
ขาวเจาที่เติมพอลิไวนิลแอลกอฮอลมีมีน้ําหนักโมเลกุลสูงใหคาการตานทานแรงดึงที่
สูงกวา ฟลมสตารชขาวเจาที่ เติมพอลิไวนิลแอลกอฮอลมีมีน้ําหนักโมเลกุลต่ํากวา
ในขณะเดียวกันคาการซึมผานไอน้ําและคาการยืดตัวเมื่อขาดของฟลมสตารชขาวเจา
ที่เติมพอลิไวนิลแอลกอฮอลที่น้ําหนักโมเลกุลสูงมีคาสูงกวาฟลมสตารชขาวเจาที่เติม
ที่พอลิไวนิลแอลกอฮอลที่มีน้ําหนักโมเลกุลระดับกลางและต่ํา   ผลการศึกษาการ
ยอยสลาย พบวาเมื่อเวลาการยอยสลายเพิ่มขึ้นสงผลใหน้ําหนักลดลงอยางตอเนื่อง
และรูปรางเห่ียวยน  อยางไรก็ตาม พบวาหากทําการเก็บรักษานานขึ้น (ประมาณ 20
วัน) พบวาจะมีการเจริญเติบโตของเชื้อราและเพิ่มจํานวนอยางรวดเร็ว
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การแพทยและสาธารณสขุ
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การพฒันาสตูรตํารบั
สารละลายโพวิโดนไอโอดีนชนิดสเปรย

อนงคทิพย เอสเอ และ รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ
สถานวิจัยความเปนเลิศระบบนําสงยา  คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท/โทรสาร 0 7428 8979
เวบไซต  http://dds.pharmacy.psu.ac.th

บทนํา
โพวิโดนไอโอดีนไดพัฒนาขึ้นเพื่อใชแทนไอโอดีน เนื่องจากไอโอดีนละลายน้ํา

ไดนอยมาก ทําใหเกิดปญหาในการเตรียมยาในรูปของสารละลาย และระคายเคืองตอ
ผิวหนัง เมื่อทาจะรูสึกแสบที่ผิว จึงมีการพัฒนาไอโอดีนมาใชในรูปของโพวิโดนไอโอดีน
โดยการนําไอโอดีนเตรียมเปนสารประกอบเชิงซอนกับโพลีไวนิลไพโรลิโดน ซึ่งมีขอดี
กวาคือละลายในน้ําและแอลกอฮอลไดดี ระคายเคืองตอผิวหนัง และเยื่อเมือกลดลง
และระยะเวลาในการออกฤทธิ์นานกวา  โพวิโดนไอโอดีนจัดเปนยาฆาเชื้อใชภายนอก
(topical antiseptic) ที่ออกฤทธิ์กวางและมีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา
เชื้อไวรัส และโปรโตซัว ไดดี  ซึ่งเชื้อเกือบทั้งหมดไมพบวาเกิดการดื้อตอไอโอดีน
ปจจุบันมีการใชโพวิโดนไอโอดีนกันอยางแพรหลายเพื่อใชเปนสารฆาเชื้อที่ผิวหนังและ
เยื่อเมือก รักษาแผลไฟไหม แผลสด แผลมีหนอง และใชเปนยาฆาเชื้อในบริเวณ
ผิวหนังอ่ืนๆ   เภสัชภัณฑของโพวิโดนไอโอดีน สามารถเตรียมไดหลายรูปแบบ เชน
รูปแบบของแข็ง เชน ผงแหง ยาเม็ด  รูปแบบของเหลว เชน โลชั่น  หรือรูปแบบก่ึง
แข็ง เชน ขี้ผ้ึง เจล มูส   ผูวิจัยสนใจระบบสเปรย เนื่องจากมีความปลอดภัยในการใช
สามารถนําสงยาในขนาดที่ถูกตอง อุปกรณมีขนาดเล็ก ใหความสะดวกในการพกพา
และการใชงาน มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเมื่อใชปองกันการติดเชื้อโรคในบริเวณที่ยากตอ
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การเขาถึงของยารูปแบบอ่ืนโดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณองคชาติ รักแร หนังศีรษะนิ้วมือ
นอกจากนี้ ผู วิจัยไดพัฒนาใหสารละลายโพวิโดนไอโอดีนชนิดสเปรย  มีคุณสมบัติ
สามารถเคลือบเปนแผนฟลมบางๆ เพื่อใหออกฤทธิ์ไดนานขึ้น

วิธีดําเนินการวิจัย
1. เตรียมและออกแบบสูตรตํารับ 10% โพวิโดนไอโอดีนชนิดสเปรย

เตรียมสูตร 10% โพวิโดนไอโอดีน 4 สูตรตํารับสําหรับสเปรย ดังรูปที่ 1
โดยคัดเลือกจากการฉีดพน การยึดเกาะเปนแผนฟลมเมื่อพนผิวหนัง

รูปท่ี 1   สูตรตํารับ 10% โพวิโดนไอโอดีนที่เหมาะสมทั้ง 4 สูตรตํารับ

2. ประเมินขนาดอนุภาคของสารละลายโพวิโดนไอโอดีน
ประเมนิขนาดอนภุาคสารละลายโพวโิดนไอโอดนีโดยวธิสีเปรยบนสไลด พบวา
สูตรตํารับ A มีขนาดอนุภาค 9.2±1.2 ไมครอน อนุภาคจะมีการกระจาย

ตัวหางกันมาก มีลักษณะกลม เมื่อฉีดพนออกมาจะเปนฟลมบาง แหงชาและระคาย
เคืองตอผิวหนัง

สูตรตํารับ B มีขนาดอนุภาค 18.6±7.5 ไมครอน ขนาดอนุภาคจะไม
สม่ําเสมอลักษณะเปนหยดใหญบางเล็กบาง อนุภาคมีลักษณะกลม เมื่อฉีดพนออกมา
จะเปนฟลมติดดี แหงชา ไมระคายเคืองตอผิวหนัง รูสึกเย็น



190

สูตรตํารับ C มีขนาดอนุภาค 7.7±1.1 ไมครอน   ขนาดอนุภาคจะมี
ลักษณะกลม  แตจะมีขนาดเล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรอ่ืน   มีการกระจายตัว
สม่ําเสมอ เมื่อฉีดพนออกมาเปนฟลมบางๆ

สูตรตํารับ D มีการเรียงตัวติดกันดีมาก  การกระจายตัวสม่ําเสมอกัน
ลักษณะอนุภาคกลมใหญเมื่อเทียบกับสูตรอ่ืน สูตรนี้ดีที่สุด มีขนาดอนุภาค 20.6±3.4
ไมครอน  เมื่อฉีดพนออกมาเปนฟลมติดผิวดีมาก แหงเร็ว รูสึกเย็น ทําใหผิวชุมชื้น
ไมระคายเคืองตอผิวหนัง ดังแสดงใน รูปที่ 2

รูปท่ี 2   ขนาดอนุภาคของสูตรตํารับโพวิโดนไอโอดีน สูตรตํารับ A , สูตรตํารับ B ,
สูตรตํารับ C  และ สูตรตํารับ D  จากการสเปรยบนสไลด 3 คร้ัง

3. การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย
นําสูตรตํารับทั้ง 4 สูตร โดยใชเชื้อ 3 ชนิดดังนี้ S. aureus, S. epider-

midis และ P. aeruginosa ซึ่งไดมาจากผูปวยที่ติดเชื้อทางผิวหนัง ใชวิธี agar dilu-
tion method และศึกษาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถยั้บยังเชื้อได (MIC) และฆาเชื้อ
ได (MBC) ผลการศึกษาคา MIC และ MBC พบวาทุกสูตรตํารับใหผลการทดสอบ
คา  MIC  และ  MBC  เทากัน  คือ  3.1  และ  6.3  ไมโครกรัม/มิลลิลิตร  ตามลําดับ
ซึ่งคาดังกลาวมีประสิทธิภาพที่สูงกวาสูตรตํารับโพวิโดนไอโอดีนชนิดน้ํา
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บทสรุป
จากการศึกษา พบวา สูตรตํารับ D เปนสูตรตํารับที่ดีที่สุด เนื่องจากไดฟลม

ติดผิวดี ไมระคายเคืองตอผิวหนัง แหงเร็วและลางออกงาย ขนาดอนุภาคของสเปรย
20.6±3.4 ไมครอน มีประสิทธิภาพฆาเชื้อสูงกวาสูตรตํารับโพวิโดนไอโอดีนชนิดน้ํา
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เภสัช มอ. เจง! แยกสารตานมะเร็งปอดและ
ตานแบคทีเรียกอโรคทางเดินอาหารจากใบชะมวงไดสําเร็จ

รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท และ อภิรักษ สกุลปกษ
สถานวิจยัยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร. 074-288815  E-mail: pharkphoom.p@psu.ac.th

รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท และนายอภิรักษ สกุลปกษ อาจารย
และนักศึกษาปริญญาเอก  ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร  และสถานวิจัย
ยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ไดคนพบสารชนิดใหมเปนคร้ังแรกของโลก โดยแยกสารชนิดนี้ไดจาก
ใบชะมวง และใหชื่อสารชนิดนี้วา “ชะมวงโอน” (chamuangone)

ชะมวงโอน เปนสารในกลุม polyisoprenylated benzophenone ถูกแยกได
จากสารสกัดใบชะมวงดวยวิธี antibacterial assay guided isolation สารชะมวงโอน
มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Helicobacter pylori ซึ่งเปนแบคทีเรียที่เปนสาเหตุของโรคกระเพาะ
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(peptic ulcer) ไดดีมาก โดยมีคาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อได (MIC)
เทากับ 15.6 g/mL และสารชะมวงโอนยังสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่กอโรคใน
ชองปาก ไดแก Streptococcus pyogenes และ S. viridans ไดดีมาก โดยมีคา MIC
เทากับ 7.8 g/mL และ 15.6 g/mL ตามลําดับ

นอกจากนี้เมื่อนําสารชะมวงโงนไปทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเซลลมะเร็งปอด 4 ชนิด
ไดแก A549, SCB3, K562 และ K562/ADM cell lines พบวาสารชะมวงโอน
มีฤทธิ์ยับยั้งเซลลมะเร็งปอดทั้ง 4 ชนิดไดดี โดยมีคา IC50 เทากับ 6.5, 7.5, 3.6 และ
2.2 M ตามลําดับ   ดังนั้นการรับประทานใบชะมวงเปนอาหารจึงอาจชวยปองกัน
โรคดังกลาวได นอกจากนี้ ในวงการเภสัชกรรมยังสามารถใชสารชะมวงโอนเปนสาร
ตนแบบในการพัฒนายาตานมะเร็งหรือยาตานเชื้อแบคทีเรียไดตอไปในอนาคตดวย
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การลด ละ เลิกบุหรี่ โดยใชแผนแปะกระพุงแกม
นอรทรปิไทลีนที่ใชเปคตินเปนสารกอฟลมยดึเกาะ

ภญ.ผศ.ดร.สมฤทัย จิตภักดีบดินทร  ภญ.อทิตา แสงบรรจง
และ ภญ.อรพิน ศักด์ิยิ่งยง
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการศึกษานี้เพื่อพัฒนาระบบนําสงยาทางกระพุงแกมของยา

นอรทริปไทลีนไฮโดรคลอไรดในรูปแบบแผนแปะ โดยใชเปคตินซึ่งสกัดจากเปลือกเหลือ
ทิ้งของมะนาวเปนสารกอฟลมยึดเกาะจากธรรมชาติ เพื่อลดตนทุนของผลิตภัณฑ และ
ไดผลิตภัณฑเพื่อใชในการลดละเลิกบุหร่ี  การทดลองไดเตรียมแผนแปะกระพุงแกม
ใหมีตัวยานอรทริปไทลีน 25 มก./แผน ขนาด 2x2 ซม. โดยใชเปคตินเปนสารกอฟลม
ยืดเกาะปริมาณ 7.5% ทําใหไดแผนแปะที่สามารถยืดติกับเนื้อเยื่อได และใชกลีเซอริน
ปริมาณ 5% เปนสารเพิ่มความยึดหยุน เปนตัวทําละลายรวม ทําใหเกิดความชุมชื้น
และเพิ่มแรงตึงผิวในตํารับทําใหยืดเกาะไดดี แตเนื่องจากตํารับที่ไดจากสูตรดังกลาว
มีฟองอากาศเปนจํานวนมาก จึงแกปญหาโดยใชโซเดียมเมตาไบซัลไฟตปริมาณ 1.5%
เปนสารตานออกซิเดชัน ลดความเปนประจุของเปคติน และยังชวยลดความเปนกรดดาง
ทําใหลดฟองอากาศที่ เกิดขึ้นในตํารับ   แผนแปะกระพุงแกมที่ไดมีความหนาเฉลี่ย
2.0770.152 มม. ระยะเวลาที่แผนแปะละลายหมดประมาณ 1 ชั่วโมง และสามารถ
ยึดติดเนื้อเยื่อไดเปนระยะเวลามากกวา 30 นาที

ในแตละป มีผูเสียชีวิตจากการสูบบุหร่ีประมาณ 42,000–52,000 คน  และ
สวนมากจะเสียชีวิตดวยโรคมะเร็งปอด โรคถุงลมโปงพอง โรคหัวใจและหลอดเลือด
ในแตละปรัฐตองเสียคาใชจายในการดูแลรักษาผูปวยจากการสูบบุหร่ี 51,569 ลานบาท
ผูที่เสียชีวิตจากการสูบบุหร่ีโดยเฉลี่ยจะมีอายุสั้นลงประมาณ 12 ป และปวยหนัก
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การทําใหสังคมไทยปลอดบุหร่ีสามารถทําไดหลายวิธีการ เชน การออกกฎหมายหาม
สูบบุหร่ีในที่สาธารณะหรือการรณรงคตอตานการสูบบุหร่ี แตยังไมไดผลเทาที่ควร
เพราะเปนการแกปญหาปลายเหตุ   การแกปญหาที่ถูกวิธีก็คือ การทําใหคนไทยเลิก
สูบบุหร่ีดวยการรณรงคไมใหเด็กและเยาวชนเขามาเปนผูสูบบุหร่ีรุนใหม รวมทั้งทําให
ผูที่สูบบุหร่ีอยูแลวไดเลิกสูบบุหร่ีตลอดไป  อยางไรก็ตาม ในกรณีการจะทําใหผูที่สูบบุหร่ี
อยูแลวไดเลิกสูบบุหร่ีเปนการกระทําที่คอนขางยาก เพราะผูสูบบุหร่ีสวนมากจะมีจิตใจ
ไมเขมแข็งพอที่จะเลิกบุหร่ีไดนั่นเอง ดวยเหตุนี้ในทางการแพทยจึงไดมีการผลิตยาที่
ชวยรักษาภาวะการติดบุหร่ีขึ้นมา ยานี้มีชื่อวานอรทริปไทลีน (nortriptyline) ซึ่งเปนยา
ที่ไดทดสอบแลววาสามารถชวยใหเลิกสูบบุหร่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุนี้จึงได
นํายานอรทริปไทลีนบรรจุไวในบัญชียาหลักแหงชาติเพื่อไวใชรักษาผูติดบุหร่ี ยานี้มี
ราคาเฉลี่ยเม็ดละ 1 บาท และการรักษาผูสูบบุหร่ีแตละคนจะใชยาประมาณ 270 เม็ด
เทานั้น เมื่อเทียบกับคาใชจายที่รัฐตองสูญเสียในการดูแลผูปวยจากการสูบบุหร่ีแลว
นับวาคุมคาอยางมาก

การใหยาโดยการรับประทานถือเปนวิธีนําสงตัวยาเขาสูรางกายที่สะดวกและ
นิยมกันมากที่สุด   แตยังมีขอจํากัดในเร่ืองของการดูดซึมตัวยาเขาสูอวัยวะที่ เปน
เปาหมาย เนื่องจากระบบทางเดินอาหารจะกําจัดยาออกจากรางกายภายในเวลาไมถึง
4 ชั่วโมง ซึ่งเร็วกวาเวลาที่ยาจะออกฤทธิ์ จึงทําใหตัวยายังไมถูกดูดซึมเขาไปถึงอวัยวะ
เปาหมาย การรับประทานยาอาจไดผลไมเต็มที่ ตองใชยารับประทานนอรทริปไทลีน
ในขนาดที่สูง (75 มก./วัน) ซึ่งกอใหเกิดอาการขางเคียง (ไดแก ปากแหง, งวงนอน)
จึงมีการพัฒนาการนําสงยารูปแบบตางๆ เชน แผนแปะผิวหนังที่มียานอรทริปไทลีน
เปนสวนประกอบ พบวาเปนรูปแบบที่ไมทําใหเกิดการนําสงเขาสูกระแสเลือดโดยตรง
และออกฤทธิ์ทันที ทําใหขนาดยาไมไดตามตองการในการลดละเลิกบุหร่ี ดังนั้นการ
นําสงยาแบบยึดติดเยื่อเมือกเปนวิธีการหนึ่งที่ทําใหระบบนําสงยาเกาะติดเนื้อเยื่อได
นานขึ้น จึงชวยเพิ่มความเขมขนของตัวยาเฉพาะที่ หรือเพิ่มการดูดซึมเขาสูกระแส
เลือด ทําใหเกิดผลสูงสุดในการรักษา “ระบบการนําสงยาแบบยึดติดเยื่อเมือก” รูปแบบ
หนึ่งคือ การทําแผนแปะกระพุงแกม ซึ่งชวยลดอาการไมพึงประสงคของยา และลด
จํานวนวันในการใชยาลวงหนาเพื่อใหไดขนาดยาที่ตองการ
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ผลการวิจัยพัฒนาไดแผนแปะกระพุงแกมที่มีตัวยานอรทริปไทลีน 25 มก./แผน
ขนาด 2x2 ซม. โดยใชเปคตินเปนสารกอฟลมยืดเกาะปริมาณ 7.5% ทําใหไดแผนแปะ
ที่สามารถยืดติกับเนื้อเยื่อได และใชกลีเซอรินปริมาณ 5% เปนสารเพิ่มความยึดหยุน
เปนตัวทําละลายรวม  ทําใหเกิดความชุมชื้นและเพิ่มแรงตึงผิวในตํารับทําใหยืดเกาะ
ไดดี ใชโซเดียมเมตาไบซัลไฟตปริมาณ 1.5% เปนสารตานออกซิเดชัน ลดความเปน
ประจุของเปคติน และยังชวยลดความเปนกรดดาง ลดฟองอากาศที่เกิดขึ้นในตํารับ
แผนแปะกระพุงแกมที่ไดมีความหนาเฉลี่ย 2.0770.152 มม. ระยะเวลาที่แผนแปะ
ละลายหมดประมาณ 1 ชั่วโมง และสามารถยึดติดเนื้อเยื่อไดเปนระยะเวลามากกวา
30 นาที   อยางไรก็ตาม เปคตินเปนสารโพลีเมอรตามธรรมชาติที่สามารถใชในการ
เตรียมเปนฟลม และมีสมบัติเปนสารที่ยึดติดกับเนื้อเยื่อได เนื่องจากเมื่อเปคตินเปยก
จะพองตัวออกมีลักษณะคลายเจล จากนั้นสายโซพอลิเมอรของเปคตินจะคลายตัวออก
และพันเขากับสายโซที่อยูในเยื่อเมือกบริเวณเนื้อเยื่อ และเกิดเปนพันธะระหวางสายโซ
ขึ้น ทําใหสามารถยึดติดกับเนื้อเยื่อไดดี จึงสามารถนํามาใชในการนําสงยาทางกระพุง
แกม   อยางไรก็ตาม สมบัติในการยึดติดและการปลดปลอยตัวยาใหสามารถซึมผาน
เขาสูเสนเลือดเปนเร่ืองที่ตองศึกษาวิจัยเพื่อใหไดระบบนําสงยานอรทริปไทลีนที่ดีในการ
รักษาผูปวยที่ตองการลด ละ เลิกบุหร่ีตอไป
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“บนั-โมเดล” (Bun-Model)
แบบจําลองทางไฟฟาของเม็ดเลือดแดงมนษุย

ผศ.ดร.ศักยชิน บุญถวิล
หนวยวิจัยชีวเทคโนโลยีของกลศาสตรไฟฟา (BTEM)
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต
โทร 076-276154
E-mail: sakshin.b@phuket.psu.ac.th
www.BTEM.phuket.psu.ac.th

เซลลเม็ดเลือดแดงมนุษยสถานะปกติมีลักษณะกลมแบนและหวําตรงกลาง (bi-
concave-discoid shape) (รูปที่  1a) สามารถเปลี่ยนรูปรางไดคลาย “ลูกเงาะ”
(echinocyte of spinous-sphere) (รูปที่ 1b) และแบบกลมพองผิดรูปคลาย “ถวย”
(stomatocyte of concave or “cup-shape”) (รูปที่ 1c) ทั้งนี้ขึ้นกับเมตาบอลิก
(metabolic) ของเซลลและเงื่อนไขของสภาพแวดลอมที่เซลลแขวนลอยอยู เซลลตาง
สถานะจึงมีสมบัติไดอิเล็กทริกตางกันและถือเปนคาเฉพาะแปรตามองคประกอบภายใน
เซลล  สมบัติเหลานี้ ไดแก คาคงที่ไดอิเล็กทริก (relative permittivity) คาสภาพนํา
ไฟฟา (conductivity) ของเยื่อหุมเซลล (cell membrane) ของไซโทพลาสซึม (cyto-
plasm)  คาความเก็บประจุไฟฟาจําเพาะ (specific capacitance)  และคาความนํา
ไฟฟา (conductance) ของเยื่อหุมเซลล ตามลําดับ  คาเหลานี้ถือเปนดัชนีบงชี้สถานะ
เซลลเปน (living cells) และเซลลตาย (dead cell) ใชเปนเกณฑประเมินอายุและ
สุขภาพเซลลบงบอกสถานะของเซลลชีวภาพที่ปนเปอนสารพิษจากโลหะหนัก อาทิ
สารหนูและยาฆาแมลง โดยจําแนกความแตกตางความเขมขนของสารปนเปอนไดใน
ระดับหนึ่งในลานสวน (ppm) สามารถใชกําหนดเงื่อนไขเพื่องานคดักรองเซลลแขวนลอย
ปนเปอนที่มีสมบัติไดอิเล็กทริกและมีรูปทรงตางกันไดในระดับหนึ่ง  อยางไรก็ดี การ
คํานวณสมบัติไดอิเล็กทริกเหลานี้ จําเปนตองอาศัยแบบจําลองทางไฟฟาที่มีรูปทรง
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สัณฐานใกลเคียงกับรูปทรงของเซลลตนแบบที่จะศึกษา ที่ผานมาในอดีตนักวิจัยโดย
สวนใหญถืออนุโลมใชแบบจําลองทางไฟฟาเซลลรูปทรงรี (ellipsoid) แบบที่มีสองแกน
ยาวเทากัน (spheroid) แบบทรงรีแบน (oblate spheroid) และแบบทรงรีคาสินี (the
oval of Cassini) (รูปที่ 2) สําหรับเซลลเม็ดเลือดแดงคนปกติ ซึ่งแบบจําลองทั้งสองนี้
มีลักษณะทางกายภาพยังไมเหมือนโดยสมบูรณกับรูปทรงสัณฐานที่แทจริงของเซลล
เม็ดเลือดแดงคนปกติ   จึงใหคาคลาดเคลื่อนผลการคํานวณในระดับ 7.71% โดย
ประมาณ

รูปท่ี 1   ภาพถาย SEM ของเม็ดเลือดแดงมนุษยที่มีรูปทรงตางกัน (a) กลมแบนและ
หวําตรงกลาง”biconcave-discoid” หรือเรียก “discocyte” (b) “echinocyte of

spinous-sphere” ทรงกลมมีหนามคลายผลเงาะ และ (c) “stomatocyte of concave”
แบบกลมพองผิดรูป

รูปท่ี 2   แบบจําลองทรงกลม (sphere) ทรงรีปอง (prolate spheroid) ทรงรีแบน (oblate
spheroid) และทรงรีแบบคาสินี (Cassini’s model) ใหผลการคํานวณที่ยังคลาดเคลื่อน
เพราะแบบจําลองหลังสุดมีรอยหยักเวาตรงกลาง ไมสัมพันธกับลักษณะการหวําเขากลาง

ของเซลลเม็ดเลือดแดง
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รูปท่ี 3   แบบจําลอง”บัน-โมเดล”(Bun-Model) แบบจําลองทางไฟฟาของเม็ดเลือดแดง
มนุษยที่ผูวิจัยนําเสนอเพ่ือลดความผิดพลาดในการคํานวณ ใชหลักคิดคํานวณโดยการ

แบงวิเคราะหตามรูปทรงเรขาคณิตขององคประกอบแบบจําลอง

งานวิจัยนี้  ผูวิจัยไดนําเสนอแบบจําลองทางไฟฟาแบบใหมที่แกไขความผิด
พลาดดังกลาวใหเปนรูปทรงกลมแบนหวําตรงกลาง “biconcave-discoid” (disco-
cytes) ที่ มี รูปทรงเสมือนจริงกับเซลลตนแบบตามหลักแนวคิดการสรางปริมาตร
“มวยผม”  เรียกวา  “Bun-Model”  (รูปที่ 3)  ประกอบดวย  รูปทรงเรขาคณิตทอรัส
“totus” รูปทรงแจกัน “vase” และทรงกระบอก “cylinder” ซึ่งใหผลการคํานวณที่
ละเอียด แมนยํา และถูกตองกวาแบบจําลองในอดีต   สามารถประเมินคาสมบัติ
ไดอิเล็กทริกของเซลลไดในระดับมากกวา 4 จุดทศนิยม ทั้งนี้ใชเพื่องานวิจัยนํารอง
ระบุชนิดของเซลลมะเร็งในเม็ดโลหิต (มะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือลูคีเมีย, leukemia)
ซึ่ งได รับทุนสนับสนุนจากศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ประจําป 2554 (รหัสทุน
NT-FD-B-22-EDS-19-54-05)   ทั้งนี้สมบัติไฟฟาของเซลลเม็ดเลือดถือเปนขอมูลวิจัย
พื้นฐานที่จําเปนสําหรับพัฒนาไปสูงานวิจัยเพื่อการขยายรูที่ผนังเซลล (electropora-
tion) สําหรับการสงผานอนุภาคยาผานเยื่อหุมเซลล (drug delivery)
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วสัดชุีวภาพทางการแพทยในระบบไหลเวยีนโลหิต

ดร.จิรัฐ มีเสน  รศ.ดร.นพ.บุญสิน ต้ังตระกูลวานิช
ผศ.พญ.วิภาวรรณ ลีลาสําราญ และ ดร.สุรพงษ ชาติพันธุ
โครงการจัดตั้งสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย  คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
โทรศัพท: 074451743
E-mail: jirutmeesane999@yahoo.co.uk

หนวยวิจัยวัสดุชีวภาพทางการแพทย ไดใหความสนใจในการนําทรัพยากรที่มี
อยูในทองถ่ินและในประเทศ มาศึกษา วิจัย เพื่อใชเปนชีววัสดุที่นํามาใชและประยุกต
ใชทางการแพทย  รวมทัง้การหาองคความรูใหมเพือ่การตอยอดงานวิจัยไปสูเชิงพาณิชย
ปจจุบันชีววัสดุและวัสดุชีวภาพไดรับความสนใจและนํามาใชทางการแพทยมากขึ้นได
ทั้งในสวนที่เปนวัสดุภายนอกรางกายและภายในรางกาย  เชน  วัสดุปดแผล  วัสดุ
ทดแทนกระดูก เปนตน นอกจากนั้นมีผลิตภัณฑที่มีการดัดแปลงวัสดุชีวภาพเพื่อใหมี
ความเหมาะสมตอการใชงานและทําหนาที่ทดแทนเนื้อเยื่อ อวัยวะ ไดที่ กําลังอยูใน
หองปฎิบัติการอีกหลากหลายงานวิจัยและผลิตภัณฑ หากพูดถึงระบบไหลเวียนโลหิต
เราอาจจะนึกไมออกวามีชีววัสดุหรือวัสดุชีวภาพอะไรบาง จะขอยกตัวอยางบางอยาง
เชน ไฮโดรเจลที่ใชเคลือบสายสวน (slippery coatings for catheters) กราฟท
หลอดเลือดจากหลอดเลือดดําจากสายสะดือ (human umbilical vein vascular graft)
ลิ้นหัวใจจากหมู (porcine heart valve) วัสดุหามเลือดและอุดหลอดเลือด (vascular
sealant) จากขาวเจา  สารเพิ่มน้ําเลือดจากแปงขาวโพดดัดแปร (modified corn
starch plasma expander) เปนตน

หนวยวิจัยวัสดุชีวภาพทางการแพทย ไดใหความสนใจวัสดุชีวภาพที่นํามาใชใน
ระบบไหลเวียนโลหิต ไดแก สารเพิ่มน้ําเลือดที่ใชแปงมันสําปะหลังดัดแปร (modified
cassava starch) เปนองคประกอบ  เนื่องจากประเทศไทยเปนผูผลิตและผูสงออก
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แปงมันสําปะหลังลําดับตนๆ ของโลก และสารเพิ่มน้ําเลือดที่มีน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว
เปนองคประกอบ เพราะสารเพิ่มน้ําเลือดที่เปนสารแขวนลอยดในปจจุบันนั้นมีแปง
ขาวโพดดัดแปรหรือน้ําตาลเปนองคประกอบจึงมีแนวคิดวิจัยในเร่ืองนี้ ดังนั้นงานวิจัย
ในเร่ืองดังกลาวจะชวยลดการนําเขาสารเพิ่มน้ําเลือดจากตางประเทศ และสรางมูลคา
เพิ่มใหแกทรัพยากรในประเทศ  นอกจากนี้หนวยวิจัยมีความสนใจในการพัฒนาวัสดุ
ชีวภาพเพื่อมาใชเปนกราฟทหลอดเลือด สารปองกันการแข็งตัวของเลือด (thrombo-
resistant) วัสดุแทนรองสําหรับเซลลกลามเนื้อหัวใจ (scaffold for cardiac muscle
cells) และลิ้นหัวใจเทียม อีกดวยในอนาคต

สารเพ่ิมน้ําเลือดที่ใชแปงมันสําปะหลังดัดแปรเปนองคประกอบ
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วัสดุชีวภาพสําหรับการแพทยในวิศวกรรมเนื้อเยือ่

ดร.จิรัฐ มีเสน  รศ.ดร.นพ.บุญสิน ต้ังตระกูลวานิช
ผศ.พญ.วิภาวรรณ ลีลาสําราญ และ ดร.สุรพงษ ชาติพันธุ
โครงการจัดตั้งสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย  คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
โทรศัพท: 074451743
E-mail: jirutmeesane999@yahoo.co.uk

ปจจุบันมีผูปวยจํานวนมากที่ตองไดรับความทุกขทรมานจากความบกพรองที่
เกิดจากการสูญเสียเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือโรคบางชนิด  สงผลให
การทํางานของรางกายเกิดความผิดปกติเกิดขึ้น ดังนั้นการสรางเนื้อเยื่อใหมทดแทน
เนื้อเยื่อสวนที่สูญเสียไปเปนแนวทางหนึ่งในการรักษาความบกรองดังกลาว “วิศวกรรม
เนื้อเยื่อ” เปนสาขาหนึ่งที่ผนวกหลักการทางวิศวกรรมในการสรางเนื้อเยื่อใหมเพื่อ
แทนที่เนือ้เยือ่สวนที่เสยีหาย โดยใชการออกแบบและสรางระบบในการสรางเนื้อเยื่อใหม
หากพิจารณาองคประกอบหลักในวิศวกรรมเนื้อเยื่อประกอบดวยองคประกอบหลัก 3
สวน 3 สวนคือ 1) เซลล ทําหนาที่ในการสรางเนื้อเยื่อ 2) โครงรางสําหรับเซลลยึด
เกาะ และ 3) โกรสเฟกเตอรดังแสดงในรูปที่ 1

รูปท่ี 1   หลักการพ้ืนฐานของวิศวกรรมเนื้อเย่ือ
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องคประกอบทั้งสามสวนถูกนํามาเลี้ยงในกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่ง
สภาวะดังกลาวจะจําลองสภาวะเสมือนภายในเนื้อเยื่อ หลังจากนั้นเมื่อไดเนื้อเยื่อตาม
ที่ตองการ  เนื้อเยื่อดังกลาวถูกสงผานไปยังเนื้อเยื่อที่ไดรับความเสียหายเพื่อซอมแซม
ตอไป สําหรับงานวิจัยในหนวยวิจัยวัสดุชีวภาพสําหรับการแพทย สวนหนึ่งมุงเนนใน
การนําวัสดุชีวภาพที่มีอยูมากมายในประเทศไทยนํามาใชสรางเปนโครงรางสําหรับใชให
เซลลยึดเกาะเพื่อสรางเนื้อเยื่อกอนที่จะสงผานไปยังเนื้อเยื่อที่ เสียหายสวนรางกาย
โดยวัสดุดังกลาว เชน  คอลลาเจนจากปลาทะเล เสนใยไหม พอลิแซกคารไรดจากพืช
เปนตนโดยภาพของแนวทางการวิจัยดังกลาวแสดงไวในรูปที่ 2

รูปท่ี 2   ภาพรวมแนวทางการใชวัสดุชีวภาพจากการเกษตร
เพ่ือเปนโครงรางสําหรับวิศวกรรมเนื้อเย่ือ

โดยวัสดุชีวภาพดังกลาวผานการผลิตเปนชิ้นงานที่ใชเปนโครงรางสําหรับเซลล
ยึดเกาะ ในรูปทรงทีห่ลากหลาย เชน เจล ฟลม และ แทง เปนตน   โดยตวัอยางบางสวน
ที่ทางหนวยวิจัยผลิตไดในรูปของเจลแสดงไวในรูปที่ 3

หลังจากนั้นโครงรางจะถูกปรับปรุงโครงสรางและลักษณะเชิงหนาที่ใหมีความ
สามารถในการชวยกระตุนใหเซลลสามารถสรางเนื้อเยื่อใหมไดรวดเร็ว และมีประสิทธิ-
ภาพในการนําโครงรางที่ผลิตไดสามาถนําไปใชงานในการสรางเนื้อเยื่อไดหลายชนิด
ในหนวยวิจัยวัสดุชีวภาพพื่อการแพทยมีการใชโครงรางในการสรางเนื้อเยื่อ หมอนรอง
กระดูก ขอเขา ผิวหนัง และเอ็น เปนตน  ดังรูปที่ 4
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รูปท่ี 4   การนําโครงรางไปใชงานในวิศวกรรมเนื้อเย่ือหลากหลายชนิด

โดยจะมุงเนนในการพัฒนาเทคนิคในการผลิตโครงรางและสรางโครงรางที่มี
หนาที่ ในการใชงานที่หลากหลาย และนักวิจัยภายใตหนวยวิจัยคาดหวังวางานวิจัย
ดังกลาวนี้จะมีสวนในการพัฒนางานวิจัยในเชิงลึกเพื่อสรางองคความรูใหมและการใช
องคความรูที่ ไดในการวิจัยเพื่อการนําไปสูการใชงานจริง  โดยยึดหลักการในการ
บูรณาการศาสตรหลายดานเขาดวยกัน  เพื่อใหเกิดประโยชนตอสังคมในทุกภาคสวน
โดยในหนวยวิจัยมุงเปาไปที่การนําวัสดุชีวภาพจากทรัพยากรการเกษตรเพื่อผลิตเปน
ผลิตภัณฑและชิ้นงานเพื่อประยุกตใชทางการแพทย ทั้งนี้เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับทรัพยากร
การเกษตรและลดการนําเขาผลิตภัณฑและชิ้นงานทางการแพทย

รูปท่ี 3    A) แทงเจลที่ผลิตจากคอลลาเจน  B) โครงสรางภายในเจลภายในแทงเจล
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“เสตม็เซลลจากฟน”

ทินกร อุฬารศิลป  ธันยาพร กังวานณรงคกุล  อริยา เพิกโสภณ
ณัฐธิดา สังฆะโร  บัญชา สํารวจเบญจกุล และ
ผศ.ดร.ทพญ.สุทธาทิพย กมลมาตยากุล
หนวยวิจัยเซลลตนกําเนิดและทันตเวชศาสตรฟนฟู
คณะทันตแพทยสาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

การนําเสต็มเซลล/เซลลตนกําเนิดมาใชทางการแพทย เปนความใฝฝนของ
นักวิจัย เพื่อชวยเหลือผูปวยที่ตองทนทุกขทรมานจากโรคที่ตองสูญเสียอวัยวะใดอวัยวะ
หนึ่งไป เนื่องจากเสต็มเซลล/เซลลตนกําเนิดสามารถเจริญทดแทนเนื้อเยื่อหรืออวัยวะ
ที่ เสื่อมสลายหรือสูญเสียไป โดยการใสเสต็มเซลล/เซลลตนกําเนิดเขาไปในสวนใด
สวนหนึ่งของรางกาย ซึ่งโดยทั่วไปจะตองใชวัสดุรองรับหรืออาจจะเรียกวาเปน “บาน
ของเสต็มเซลล” เพื่อใหเซลลคงอยูในตําแหนงที่ตองการไมกระจัดกระจายไปตามสวน
อ่ืนๆ ของรางกายโดยทางกระแสเลือด

คุณสมบัติของ “บานของเสต็มเซลล” จะตองมีคุณสมบัติที่ไมเปนพิษ สงเสริม
การเกาะติดและการเจริญเติบโตของเสต็มเซลล นอกจากนี้จะตองคอยๆ สลายตัวไป
เพี่อใหมีพื้นที่ใหเสต็มเซลลสรางเนื้อเยื่อทดแทนขึ้นมาไดเร่ือยๆ จนกลายเปนอวัยวะ
ที่ตองการ “บานของเสต็มเซลล” ที่ใชอยูในวงการแพทยจะตองนําเขาจากตางประเทศ
เปนสวนใหญ ซึ่งมีราคาแพงมาก ทางกลุมวิจัยจึงไดคิดคน “บานของเสต็มเซลล” โดย
ใชไคโตซานซึ่งผลิตในประเทศมาประดิษฐขึ้นโดยวิธีงายๆ จากเคร่ืองมือที่คิดคนเอง
ไดผลิตภัณฑซึ่งกําลังดําเนินการจดสิทธิบัตรรูปรางคลายฟองน้ําดังแสดงในภาพ
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เสต็มเซลลที่ ใชไดมาจากฟนน้ํานมที่ตองถอนออกเพื่อใหฟนแทขึ้น หรือจาก
ฟนแทที่ ตองถอนออกเพื่ อการจัดฟนหรือฟนแทที่ เปนฟนคุดที่ จําเปนตองผาออก
ผูวิจัยไดทดสอบในหองทดลองพบวา “บานของเสต็มเซลล” นี้ นอกจากไมเปนพิษแลว
ยังเขากันได และชวยใหเสต็มเซลลทั้งจากฟนแทและฟนน้ํานมเกิดการแบงตัวและ
เจริญเติบไดดี และจากผลการทดลองในสัตวพบวาลักษณะทางคลินิกของแผลเปนปกติ
และมีเนื้อเยื่อและกระดูกเขามาแทนที่มากขึ้นตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น  การศึกษาใน
ขั้นตอไปคือการปรับปรุงประสิทธิภาพใหทัดเทียมกับวัสดุที่นําเขาจากตางประเทศ
หากไดผลเปนที่นาพอใจก็จะทําใหสามารถประหยัดเงินตราที่จะสงออกนอกประเทศ
แตสิ่งที่สําคัญยิ่งไปกวานั้นคือคนจนก็มีความสามารถที่จะไดรับรักษาที่ซับซอนดวย
“บานของเสต็มเซลล” นี้ไดโดยทั่วหนาเพราะคาใชจายที่ถูกลงประมาณ 100 เทา
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การควบคมุระดบัน้ําตาลในเลือดของสตรี
ทีม่ีประวตัเิปนเบาหวานในระยะตัง้ครรภ

ผศ.ดร.สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ  ผศ.ดร.ศศิธร พุมดวง และ
ผศ.ดร.ฐิติพร อิงคถาวรวงศ
หนวยวิจัยนวัตกรรมการพยาบาลสตรีตั้งครรภที่เปนเบาหวาน
คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท 074-286546-7   โทรสาร 074-286421
Email: sununta.y@psu.ac.th, sununta.y@gmail.com

ภาวะเบาหวานในระยะตั้งครรภ มีผลกระทบตอสุขภาพของมารดาและทารก
ทําใหเกิดภาวะความดันโลหิตสูง  การแทง  การคลอดกอนกําหนด  ทารกตัวโตกวา
4,000 กรัม  ทําใหคลอดยาก  การคลอดติดไหล  ทารกมีการบาดเจ็บจากการคลอด
ทารกมีความพิการแตกําเนิดหรือเสียชีวิตในครรภได ดังนั้นสตรีตั้งครรภทุกคนจึงควร
ไดรับการตรวจคัดกรองภาวะเบาหวาน โดยการดื่มน้ําตาล 50 กรัม และเจาะเลือด
เพื่อตรวจระดับน้ําตาล หลังการดื่มน้ําตาล 1 ชั่วโมง ในกรณีที่คาระดับน้ําตาลในเลือด
สูงกวา หรือเทากับ 140 มก./ดล. จะไดรับการตรวจวินิจฉัยดวยการดื่มน้ําตาล 100
กรัม และเจาะเลือดหลังดื่มน้ําตาล ชั่วโมงที่ 1, 2, และ 3 ในกรณีที่คาระดับน้ําตาล
สูงกวาปกติ 2 คาขึ้นไป ถือวามีภาวะเบาหวานในระยะตั้งครรภ (gestational dia-
betes: GDM) จากการตรวจคัดกรองพบวาสตรีตั้งครรภไทย 7.05% มีภาวะเบาหวาน
ในระยะตั้งครรภ

ภาวะเบาหวานในระยะตั้งครรภแบงเปน 2 กลุมคือ 1) กลุมเอหนึ่ง (GDM
A1) ซึ่งมีระดับน้ําตาลในเลือดหลังงดรับประทานอาหารต่ํากวา 105 มก./ดล. และ



208

ระดับน้ําตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมงต่ํากวา 120 มก./ดล. 2) กลุม
เอสอง (GDM A2) ซึ่งมีระดับน้ําตาลในเลือดหลังงดรับประทานอาหารสูงกวา 105
มก./ดล. และระดับน้ําตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมงสูงกวาหรือเทากับ
120 มก./ดล.

ภาวะเบาหวานในระยะตั้งครรภสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูใน
เกณฑปกติไดโดยการควบคุมชนิดและปริมาณของอาหารที่ รับประทาน  การออก
กําลังกาย และในรายที่ระดับน้ําตาลในเลือดหลังงดอาหารสูงกวา 105 มก./ดล. หรือ
ระดับน้ําตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมง สูงกวา 120 มก./ดล. จําเปน
ตองรักษาดวยการฉีดอินซูลินเพื่อชวยลดระดับน้ําตาลในเลือด โดยมีเปาหมายเพื่อ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดหลังงดอาหารใหอยูระหวาง 65-95 มก./ดล. และระดับ
น้ําตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมงอยูระหวาง 100-120 มก./ดล.

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและ
ผลลัพธการตั้งครรภของสตรีที่มีภาวะเบาหวานในระยะตั้งครรภ   จากกลุมตัวอยาง
150 ราย ซึ่งเปนสตรีตั้งครรภที่ไปฝากครรภในโรงพยาบาลของรัฐ 3 แหงในจังหวัด
สงขลา

ผลการศึกษา  พบวา  49.8% สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดหลัง
รับประทานอาหารใหอยู ในเกณฑปกติ (65-95 มก./ดล.)  28.3% มีระดับน้ําตาล
ในเลือดหลังงดอาหารสูงกวาปกติ (สูงกวา 120 มก./ดล.)  และ 1.7% มีระดับ
น้ําตาลในเลือดหลังงดอาหารต่ํากวาปกติ (ต่ํากวา 65 มก./ดล.) โดยมีคาเฉลี่ยของ
ระดับน้ําตาลในเลือดหลังงดอาหาร 92.95 มก./ดล.  สําหรับระดับน้ําตาลในเลือด
หลังรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมง  พบวา  27.5% เทานั้นที่สามารถควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดใหอยูในเกณฑปกติได  โดยสวนใหญ 43.3% มีระดับน้ําตาลในเลือด
หลังรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมง สูงกวา 120 มก./ดล. และ 21.0% มีระดับน้ําตาล
ในเลือดหลังรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมงต่ํากวา 100 มก./ดล.  โดยมีคาเฉลี่ยของ
ระดับน้ําตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมง 133.25 มก./ดล.
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ผลลัพธการตั้งครรภของสตรีที่มีประวัติเปนเบาหวานที่ศึกษาคือ น้ําหนักของ
ทารกแรกเกิดเฉลี่ย 3,406 กรัม โดยพบวาทารก 84.1% มีน้ําหนักอยูในเกณฑปกติ
(2,500-4,000 กรัม)  14.2% ทารกมีตัวโตน้ําหนักมากกวา 4,000 กรัม และ 1.7%
ทารกมีน้ําหนักตัวนอยกวาเกณฑปกติ (ต่ํากวา 2,500 กรัม)

การวิจัยคร้ังนี้  พบวา สตรีตั้งครรภที่มีภาวะเบาหวาน 43.3% ไมสามารถ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยู ในเกณฑปกติได จึงควรมีการพัฒนาแนวปฏิบัติที่
ชัดเจนในการรวมกันดูแลสตรีตั้งครรภกลุมนี้ใหสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
ไดดีขึ้น ซึ่งมีผลชวยลดภาวะแทรกซอนที่อาจจะเกิดขึ้นในมารดาและทารกได
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การพัฒนาเครื่องกระตุนกลามเนื้อใหเกิดการทํางานดวย
ไฟฟา สําหรับการรักษาผูที่มีความบกพรองในการเดิน

ศูนยความรูเฉพาะดานวิศวกรรมฟนฟู คณะวิศวกรรมศาสตร รวมกับ ภาควิชา
ศัลยศาสตรออรโธปดิกสและกายภาพบําบัด คณะแพทยศาสตร ไดพัฒนาเคร่ืองกระตุน
กลามเนื้อใหเกิดการทํางานดวยไฟฟาชนิดสองชองสัญญาณ สําหรับผูปวยซึ่ งเปน
อัมพฤกษทางระบบประสาทที่มีความบกพรองในการเดิน จากอาการปลายเทาตกและ
ขอเขาออนแรง โดยเคร่ืองกระตุนนี้มีความสามารถใหการชวยเหลือผูปวยใหสามารถ
เดินไดใกลเคียงกับคนปกติ และมีความมั่นคงในการกาวเดิน

เคร่ืองกระตุนกลามเนื้อ สําหรับการรักษาผูที่มี โดยเอาทพุตสามารถปรับคา
ความถ่ีไดตั้งแต 3-100 คร้ัง/วินาที ปรับคาความกวางของพัลสไดตั้งแตชวง 100us -
1ms เคร่ืองกระตุนนี้ใหคากระแสสําหรับกระตุน 2 ชองสัญญาณ  โดยเอาทพุตที่ 1
จะทํางานเมื่อสนเทาเหยีบสวิตซที่ติดตั้งไวที่สนเทา (เราจะติดอิเล็กโตรดสําหรับปลอย
กระแสไฟฟากระตุนบริเวณกลามเนื้อตนขา (rectus femoris) เพื่อใหกลามเนื้อตนขา
หดตัว ทําใหสามารถทรงตัวยืนได โดยไมทําใหขอเขาทรุดผูปวยสามารถยืนไดอยาง
มั่นคง)  เอาทพุตที่ 2 จะทํางานขณะยกเทาลอยจากพื้น (เราจะติดอิเล็กโตรดใหปลอย
กระแสไฟฟากระตุนบริเวณนอง (tibialis anterior) เพื่อชวยใหสามารถกระดกขอเทา
ขณะกาวเดินได) ในแตละเอาทพุตสามารถปรับคาความแรงกระแสสามารถปรับได
ตั้งแต 35m - 90mA โดยสัญญาณที่กระตุนนี้จะคอยๆ เพิ่มความแรงขึ้นอยางชาๆ
จนถึงระดับที่ตั้งไว เพื่อลดการเจ็บปวดจากการกระตุนอยางทันทีทันใด ซึ่งทั้งสอง
เอาทพุตทํางานสลับกัน

จากการนําเคร่ืองกระตุนกลามเนื้อไปใชกับผูปวยอัมพาตคร่ึงซีกจํานวน 6 ราย
เปนเพศหญิง 5 ราย เพศชาย 1 ราย มีอายุเฉลี่ย 19-65 ป ซึ่งไดผลการทดลองดังนี้
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จากการทดสอบผลที่ไดจากการใชเคร่ืองกระตุนกลามเนื้อมีแนวโนมที่เพิ่งสูงขึ้น
โดยมีความเร็วในการเดินเพิ่มขึ้น 5.26% ความถ่ีในการกาวเพิ่มขึ้น 7.83% ระยะกาว
เพิ่มขึ้น 13.89% ระยะเวลาชวงขารับน้ําหนักเพิ่มขึ้น 20% และระยะเวลาชวงแกวงขา
เพิ่มขึ้น 4.44% ซึ่งจากการทดสอบพบวาการใชเคร่ืองกระตุนไฟฟาทําใหขอเขามีความ
มั่นคงในชวงขารับน้ําหนักและชวยกระดกขอเทาไดดีขึ้นในชวงแกวงขาลอยพนพื้น สง
ผลใหประสิทธิภาพการเดินของผูปวยดีขึ้น

ทดสอบโดยไมใชเคร่ือง ทดสอบโดยใชเคร่ือง
                     ตัวแปร กระตุนกลามเนื้อ กระตุนกลามเนื้อ

ความเร็วในการเดิน ขาขางอัมพาต 0.17-0.50 0.18-0.47
(เมตรตอวินาที) ขาขางปกติ 0.17-0.51 0.17-0.48
ความถี่ในการกาว ขาขางอัมพาต 51.15-99.47 55.66-109.83
(กาวตอนาที) ขาขางปกติ 43.89-81.56 50.12-105.07
ความยาวของการกาวเดิน ขาขางอัมพาต 0.15-0.47 0.24-0.46
(เมตร) ขาขางปกติ 0.26-0.40 0.16-0.38
ระยะเวลาชวงขารับน้ําหนัก ขาขางอัมพาต 0.08-0.78 0.23-0.66
(วินาที) ขาขางปกติ 0.40-0.79 0.43-0.69
ระยะเวลาชวงแกวงขา ขาขางอัมพาต 0.45-1.21 0.61-1.25
(วินาที) ขาขางปกติ 0.84-1.77 0.53-0.99

รูปเคร่ืองตนแบบของเคร่ืองกระตุน
กลามเนื้อดวยไฟฟา

รูปการติดอิเล็กโตรด
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วิกฤตของชีวิตที่ผานพนได….
ก็เพราะหัวใจ....ทีไ่มพกิาร

ดร.วินีกาญจน คงสุวรรณ1  ดร.ศรีสุดา วนาลีสิน1  รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี1,
ดร.เมตตา กูนิง2  ดร.นิตยา แมคเนล2  และ คุณเสนห เบาะหมัด
1 หนวยวิจัยภาวะวิกฤตและการเยียวยาทางจิตใจ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ

2ศูนยประสานงานวิชาการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจาก
เหตุความไมสงบจังหวัดชายแดนภาคใต (ศวชต.)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
โทรศัพท 074-286580 โทรสาร 074-286421 อีเมล: vineekarn.k@psu.ac.th

หนวยวิจัยภาวะวิกฤตและการเยียวยาทางจิตใจ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองการ
พัฒนารูปแบบการเยียวยาทางจิตใจ สําหรับเครือขายทีมเยียวยาเพื่อสรางพลังอํานาจ
ในการเยียวยาจิตใจตนเองของผูพิการ และครอบครัวผูพิการ   จากความรุนแรงใน
สถานการณชายแดนภาคใต โดยพบวาหลังประสบเหตุการณพบวาผูพิการและผูดูแล
มีความเครียด ความกลัว และความวิตกกังวล และบางรายรูสึกทอแท สิ้นหวัง ซึมเศรา
และฝนราย และอยากฆาตัวตาย โดยผลกระทบตอผูพิการโดยตรงคือการเปลี่ยนแปลง
ภาพลักษณในลักษณะขาดความสวยงาม อวัยวะไมสมประกอบ ทําใหเกิดความรูสึก
อับอายในความพิการ ทอแท คิดวาตนเองไมมีคุณคาตองเปนภาระของคนอ่ืน มีความ
วิตกกังวล กลัวถูกทอดทิ้ง มองโลกและผูอ่ืนในแงราย อารมณเปลี่ยนแปลงงาย นอยใจ
โมโหงาย เกิดความไมมั่นใจ ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ซึมเศรา และอาจนําไปสูการ
เจ็บปวยทางจิตตอไป ในขณะที่ครอบครัวรูสึกเปนทุกขกับความพิการ รูสึกเปนภาระ
เปนปมดอย มีความกดดัน ขาดความสุข มีความขัดแยง กลัววาจะเปนที่รังเกียจแก
สังคม สงผลกระทบทั้งตอผูพิการ ครอบครัว ชุมชนและสังคม
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นอกจากนั้น ยังพบวาครอบครัวและผูดูแลเกิดความรูสึกเปนภาระ รูสึกถึง
สูญเสียบุคคลสําคัญของครอบครัว และในบางรายเกิดการสูญเสียที่เกิดขึ้นยังสงผลให
คูครองรับไมไดที่จะตองอยูกับผูพิการไปตลอดชีวิต โดยสวนใหญผูพิการก็จะกลายเปน
ผูที่ดอยโอกาสในดานตางๆ เชน ดอยโอกาสทางสังคม ดอยโอกาสในหนาที่การงาน
ชีวิตดอยคุณภาพ ทําใหเปนอุปสรรคตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูพิการเอง การ
ดูแลชวยเหลือ รักษาพยาบาล อาจทําใหครอบครัวรูสึกเปนปมดอย มีความกดดันจาก
ความรูสึกถึงการเปนภาระ ขาดความสุข มีความขัดแยง กลัววาจะเปนที่รังเกียจแก
สังคม

วิธีการสรางพลังใจในการเยียวยาจิตใจตัวเองของผูพิการ จากการศึกษาพบวา
เปนการสรางความมั่นใจและเพิ่มสมรรถนะในตนเองของผู พิการและครอบครัวได
โดยเฉพาะการคิดในแงบวก คิดเชิงสรางสรรค ยึดหลักศาสนา สรางความศรัทธาใน
ตนเอง และการยอมรับความเปนอยูและสภาพความเปนจริง โดยอยาลืมใหรางวัลกับ
ตนเอง เชน เที่ยวสถานที่ตางๆ  ดวยเหตุผลของการสรางพลังของผูพิการ คือการมี
เปาหมาย ผูพิการไดถายทอดความรูสึกวาปญหาและเปาหมายมีไวพุงชน วิกฤตคือ
การเพิ่ มความเขมแข็งและเพิ่ มความอดทนให กับชีวิตเปนการบอกคนรอบขางวา
วิกฤตชีวิตของแตละคนตางกันใหไดเกิดการเรียนรูวิธีการสรางขวัญและกําลังใจกับ
บุคคลรอบขาง

วิธีการที่เปนการเยียวยาจิตใจของคนรอบขางเพื่อสรางพลังใจที่เขมแข็งสําหรับ
ผูพิการ และครอบครัวของผูพิการ ที่หลายทานสามารถนําไปประยุกตในการอยูรวมกัน
กับคนที่ทานรักได คือ

1) การอยูอยางมีความรัก ความหวงใยซึ่งกันและกัน   ผูดูแลทานหนึ่งได
ถายทอดใหฟงวาดูแลพี่ชายประมาณ 5-6 ป จากคําพูดของผูพิการซึ่งพูดวา “มีชีวิต
ดีกวาตายไป” ทําใหผูดูแลรูสึกไดถึงความหวังและกําลังใจที่ผูพิการมี   อีกทานหนึ่ง
ไดถายทอดใหฟงวา “ปาอยูอยางไมเครียด สรางกําลังใจในการดูแลจากสามีมา 5 ป
ไดรับทุนบางจากหนวยงานตางๆ ตอนนี้ดีขึ้นแลว ถาใครตองการทุน ก็อยากจะคืน
ทุนให เปนผูใหดีกวาเปนผูรับ และมองคนที่ลําบากกวาเรา”
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2) การสรางความเขมแข็งของจิตใจ ผูดูแลไดบอกวา “ไมทอ ตองสูตอไป
สามีเสียมา 6 ป บอกกับตัวเองเปนระยะๆ” “การไมทอดทิ้งกัน จะดูแลกันตลอดชีวิต
พอเสียมาประมาณ 3 ป สัญญากับนองชายวาจะดูแลเขาตลอดไป”

3) การมีผูพิการ และผูดูแลที่เปนแบบอยาง “เห็นแมยังสูได ทําได เราก็ตอง
ทําได ชวยแมดูแลพี่ชายมา 4 ป”   “เราก็บอกใหเดะ (นองชายพิการ) ดูคนอ่ืนที่
ลําบากกวาเราจะไดมีกําลังใจ”   “ดูที่คนอ่ืนพิการแขน และขาสองขางยังสู ผมก็ตอง
สูได”

4) การมีวิธีการจัดการกับความเครียดที่เหมาะสม “ขอพรจากพระเจา ขอให
เขมแข็ง”  “ทําใหเขาไมเครียด ไดพักผอนหยอนใจ พาไปพบคนอ่ืนๆ บาง”  “หาวิธีที่จะ
ทําใหเขาไดอยูอยางมีความสุข เชน ทํายังไงที่จะพาออกไปเที่ยวบาง ไปหัดขับรถ พาไป
ซื้อของบาง”

5) การมีกิจกรรมที่เสริมความรูสึกมีคุณคาในตนเอง “ผูพิการไปชวยงาน เชน
กรีดยาง สามีเสียมา 1 ป ใกลจะครบรอบวันที่สามีถูกทําราย ก็รูสึกเครียดๆ เหมือนกัน
แตก็มีกําลังใจจากที่ลูกชายพยายามชวยเหลือตนเอง” “ผมพยายามหางานที่งายๆ ทํา
ตอนนี้รับทํากุญแจ (แจกนามบัตรใหพี่พยาบาลไวดวย (ผูพิการชวงลาง)”

6) การเปนที่พึ่งพิงใจ มองโลกในแงบวก “เขาเลี้ยงเรา เราก็ตองเลี้ยงเขา”
“คอยเปนที่พึ่งพาใหคําแนะนํารับฟงปญหา ประสานงานเปนพี่ เลี้ยง เยียวยาจิตใจ”
“การแลกเปลี่ยน และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน และระหวางผูพิการ
ดวยกัน”

7) การรวมรับรูของชุมชนและสังคมรอบขาง “สรางการยอมรับในสังคม ชุมชน
มีสวนรวม ใหความรู และหาวิธีการชวยเหลือที่เหมาะสมกับเรา”   “การเยี่ยมบาน
ติดตามผูดูแลอยางตอเนื่องของหนวยงานที่เก่ียวของ”

8) แสดงออกซึ่งความรักและกําลังใจ เชน ใหกําลังใจ บอกรัก “แมรักพอ”
“กอด กายสัมผัส” ผูดูแลทานหนึ่งไดแบงปนวา “การหยอกลอ มีอารมณขัน “ไมตอง
หวง ยังไงกูก็ไมทิ้งมึงหรอก”  หรือ  “พาหลานมาเลนกับผูพิการ”  “หลีกเลี่ยงคําพูด
ที่ทําใหเขาเสียใจ ทอใจ หมดกําลังใจ”  “ใหกําลังใจโดยการชื่นชมความสามารถของ
เขา”  “ดูแล เอาใจใสอยางสม่ําเสมอ หาของกินอรอยๆ ให”
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จะเห็นไดวาวิธีการสรางพลังอํานาจเพื่อการเยียวยาจิตใจตัวเองของผูพิการ
และครอบครัว คือการรับรูขอจํากัด รูจักตนเอง และสรางคุณคาในตนเอง สรางที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจ สรางเปาหมายในชีวิตตนเอง มองโลกในแงดี คิดบวก สรางแรงจูงใจ
คนหาปญหา และแกไขปญหาตามความเปนจริงดวยตนเอง นึกถึงประสบการณดีๆ
ที่ประสบความสําเร็จ การมีกิจกรรมที่สงเสริมประสบการณโดยการแลกเปลี่ยนความ
ทุกข ความสุขซึ่งกันและกัน   จากขอจํากัดของรางกายที่ทุพพลภาพ และบางราย
ตลอดชีวิตการที่ผูพิการไมสามารถแกปญหาไดก็จะเกิดภาวะเสียสมดุลทางจิตใจ และ
เกิดภาวะวิกฤติตามมา หากไดรับความชวยเหลือที่รวดเร็วจะทําใหผูพิการสามารถ
ปรับตัวไดเร็ว มีกําลังใจเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว

ดังการบอกเลาของผูพิการที่ ไดรับผลกระทบกลาววา การเยียวยาทางจิตใจ
ทําใหอารมณดี และสดชื่นกวาวันวาน  มีสุขภาพแข็งแรง ไมเครียด  สามารถพึ่งพา
ดูแลตัวเองได และไมทอกับสภาพรางกายที่พิการ จากสภาพเดิมที่มีความรูสึกนอยใจ
กับโชคชะตาของตนเอง การไมมีรายได และการอยูเพียงลําพังในบางเวลา บวกกับ
สภาพรางกายที่พิการและอาการบาดเจ็บที่ยังไมหาย ทําใหมีแผลกดทับบริเวณกนหนีบ
แมพยายามรักษาและรับประทานยาตามที่แพทยสั่ง ก็ไมสามารถทําใหอาการดังกลาว
ทุเลาลงได ในขณะที่ ผูปวยเคยมีความคิดที่จะฆาตัวตาย เนื่องจากหมดหวังในการ
ดําเนินชีวิต ดังนั้นจําเปนที่สังคมตองเปดโอกาส และผลักดันใหผูพิการออกมาสูสังคม
ภายนอกและจะตองมีแผนงานสรางเสริมสุขภาพจิต และปองกันการเจ็บปวยทางจิต
ในภาวะวิกฤต และมีรูปแบบการเยียวยาจิตใจที่มีประสิทธิภาพรองรับตอไป
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ทัศนคติ พฤติกรรม ปญหา และแนวทางแกไขปญหา
เรื่องเพศสัมพันธในผูสงูอายุที่เขามารับบรกิาร ณ

ศนูยสงเสรมิสขุภาพและฟนฟสูภาพผูสงูอายุ
คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาสงขลานครินทร

ผศ.ดร.วิภาวี คงอินทร  สุทธิราภรณ ปานแกว และ อ.นพ.ธนพันธ ชูบุญ
เครือขายวิจัยระบบการดูแลผูสูงอายุไทย คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาสงขลานครินทร
โทรศัพท 074-286472, 074-286523 โทรสาร 074-286421
E-mail: wipawee.k@psu.ac.th

ผูสูงอายุในสายตาของคนทั่วไปแลวคือคนแกที่อยูบานเลี้ยงหลาน ไมสามารถ
จะทําการงานอ่ืนใดไดเหมือนอยางคนในวัยหนุมสาวหรือวัยกลางคน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เร่ืองเพศสัมพันธแลวคนทั่วไปมักเขาใจวาเปนวัยที่ “หมดสภาพ” หรือ” บมิไก”

ไมจริง! มีการวิจัยเร่ืองนี้กันแลว การวิจัย “ทัศนคติเร่ืองเพศสัมพันธ พฤติกรรม
ปญหาและแนวทางแกไขเร่ืองเพศสัมพันธในผูสูงอายุที่ เขามารับบริการ ณ ศูนย
สงเสริมและฟนฟูสภาพผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร”
พบวา ผูสูงอายุมากกวา 50% ยังมีเพศสัมพันธอยู นั่นหมายความวา อายุ 70 แลว
ก็ยังแจว

คณะวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทําการศึกษา
ผูสูงอายุจํานวน 100 คน ซึ่งเปนสมาชิกของศูนยสงเสริมและฟนฟูสภาพผูสูงอายุ คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยใชแบบสอบถาม พบวา ผูสูงอายุ
มีทัศนคติตอเพศสัมพันธ กลางๆ คือ ไมบวกหรือลบ แตเพศชายมีทัศนคติดีกวาเพศ
หญิง ผูสูงอายุยอมรับกันวาเมื่ออายุมากขึ้นแลวความตองการทางเพศจะลดลง และ
อารมณเศรา ความตึงเครียด ความออนเพลีย สามารถทําลายอารมณเพศในเพศหญิง



218

ไดมาก
ดานพฤติกรรมเพศสัมพันธ พบวา ผูสูงอายุมากกวาคร่ึงหนึ่ง (54.4%) ยังคงมี

เพศสัมพันธอยู ในจํานวนนี้ 38.8% มีเพศสัมพันธเฉลี่ยเดือนละ 1 คร้ัง  84.8% ใชวิธี
เลาโลมกอนการรวมเพศ ซึ่งสวนใหญใชวิธีลูบคลํา  และบรรลุจุดสุดยอดถึง 56.8%
ทีเดีย

เมือ่จําแนกตามเพศ พบวา ผูสูงอายชุายทีย่ังคงมเีพศสัมพันธอยูมีจํานวน 73.9%
มีเพศสัมพันธเฉลี่ยเดือนละ 1-2 คร้ัง เพศหญิงที่ยังคงมีเพศสัมพันธอยูมีจํานวน 34.8%
มีเฉลี่ยเดือนละ 1 คร้ัง นอกจากนี้ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจที่เกิดจากการ
มีเพศสัมพันธแตละคร้ังไมจําเปนจะตองถึงจุดสุดยอดเสมอไปทุกคร้ัง แตมีปจจัยหรือ
องคประกอบอ่ืนที่ทําใหผูสูงอายุพึงพอใจและมีความสุข เชน การไดไปเที่ยวดวยกัน
ทําใหมีความสุขทัง้เพศชายและเพศหญิง

คณะวิจัยยังไดศึกษาปญหาเร่ืองเพศสัมพันธของผูสูงอายุและแนวทางแกไข
ดวย ผูสูงอายุเห็นวาปญหาสุขภาพมีผลกระทบกับเพศสัมพันธ สําหรับความพึงพอใจ
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ในการมีเพศสัมพันธแตละคร้ังมีมากถึง 91.1% ปญหาที่กอใหเกิดความไมพึงพอใจมาก
คือการที่คูสมรสไมยอมมีเพศสัมพันธดวยคิดเปน 22%  สวนปญหาเร่ืองอวัยวะเพศ
ไมแข็งตัว การระคายเคือง/เจ็บชองคลอดในเพศหญิงและปญหาการ (ไม) ถึงจุดสุดยอด
เปนปญหาในระดับปานกลาง วิธีการแกไขปญหาที่ผูสูงอายุใชมากที่สุดคือการปลอยวาง
การคิดวาเปนเร่ืองปกติของวัยสูงอายุ และการเขาวัดฟงธรรมหรือการทําสมาธิ

ที่เปนดังนี้ อาจเนื่องจากผูสูงอายุกลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษา
คอนขางสูงและมีฐานะดีมีการดูแลตนเองดี ทําใหพึงพอใจในชีวิตและรับรูวาตนเอง
มีสุขภาพแข็งแรง ผลการศึกษานี้จึงแตกตางไปในทางตรงกับขางกับการศึกษาเร่ือง
เพศสัมพันธของผูสูงอายุที่ผานมา เชน นายแพทยบรรลุ ศิริพานิชศึกษา เมื่อ 2533
พบวา 86.9% ของผูสูงอายุไทยหยุด การมีเพศสัมพันธ (ที่ยังไมหยุดคิดเปน 14.1%
เทานั้น) ซึ่งต่ํากวาที่พบในการศึกษาคร้ังนี้มาก  ปจจัยที่อาจจะมีผลตอเพศสัมพันธใน
กลุมตัวอยางอาจมาจากการที่กลุมตัวอยางเปนสมาชิกศูนยฯ ซึ่งมีการสงเสิมสุขภาพ
ทางกายโดยการออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 คร้ังๆ ละมากกวา 1 ชั่วโมง
และรวมกิจกรรมอ่ืนๆ เชน นันทนาการ วิชาการ ทัศนศึกษา ปฏิบัติธรรม ทําให
สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตสดใส สงผลใหสมรรถภาพทางเพศดีขึ้นดวย เห็นได
ชัดจากการแตงงานระหวางสมาชิกศูนยฯ ที่มีมาเร่ือยๆ  และกําลังจะแตงในอนาคต
อันใกลอีกดวย
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สงัคมศาสตรและมนษุยศาสตร
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การใชสารเสพตดิของประชากรในภาคใต

รศ.พญ.ดร.สาวิตรี อัษณางคกรชัย1  ผศ.สมสมร ชิตตระการ2

รศ.ถนอมศรี อินทนน 3  อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ 4

และ อ.ดารณี กาญจนสุวรรณ5

1 หนวยระบาดวิทยา 4 หนวยสงเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร
2 ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร
3 คณะพยาบาลศาสตร
5 คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ

การสํารวจจํานวนและความชุกของผูใชสารเสพติดในภาคใต เปนสวนหนึ่งของ
โครงการสํารวจครัวเรือนระดับประเทศเพื่อประมาณการจํานวนผูใชสารเสพติดและ
ผูที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล โครงการสํารวจครัวเรือนฯ ระดับประเทศ ดําเนินการโดย
คณะกรรมการบริหารเครือขายองคกรวิชาการสารเสพติด ซึ่งประกอบดวย นักวิชาการ
จากเครือขายวิชาการสารเสพติด จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
(ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม

โครงการสํารวจครัวเรือนฯระดับประเทศไดดําเนินการมาแลว 5 คร้ัง ในป พ.ศ.
2544, 2546, 2550, 2551 และ 2554 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประมาณการจํานวน
และอัตราความชุกของผูใชสารเสพติด จําแนกตามชนิดยาหรือสารเสพติดที่ใช กลุม
ประชากร เพศ และวัยตางๆ ในแตละปของการสํารวจ  สําหรับการสํารวจในภาคใต
นักวิจัยจากเครือขายวิชาการวิจัยและระบบขอมูลดานสารเสพติดในภาคใต เปนผู
รับผิดชอบดําเนินการ รายงานฉบับนี้เปนผลของการศึกษาในภาคใตในปลาสุดคือ พ.ศ.
2554 และสรุปแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของการใชสารเสพติดในการสํารวจทั้งหาป
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วิธีการศึกษา
การศึกษานี้เปนการสํารวจภาคตัดขวาง โดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ

หลายขั้น (stratified Multi-stage sampling) โดยแบงเปนพื้นที่ในเขตเทศบาลและ
นอกเขตเทศบาล เปนชั้นภูมิหลัก  และสุมตัวอยางหกขั้น ไดแก จังหวัด อําเภอ ตําบล
หมูบาน/ชุมรุมอาคาร ครัวเรือน และประชากรในครัวเรือน ใชการสุมตัวอยางแบบมี
ระบบ โดยกําหนดความนาจะเปนใหเปนสัดสวนกับขนาดของจํานวนประชากรที่มีอายุ
12-65 ป ในหนวยการสุม (sampling unit) นั้น (systematic sampling with prob-
ability proportional to size)

ในการสํารวจป 2554 ไดสุมตัวอยางจังหวัดในภาคใตตอนบนมาสามจังหวัด
ไดแก ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และสุราษฎรธานี และจากภาคใตตอนลางมาสามจังหวัด
ไดแก สงขลา ยะลา และนราธิวาส รวมตัวอยางทั้งหมด 1,339 ครัวเรือน สุมเลือก
ประชากรที่มีอายุระหวาง 12-65 ป มาครัวเรือนละ 2 คน รวมเปนผูเขารวมในการ
ศึกษาทั้งสิ้น 2,363 คน จากภาคใตตอนบนจํานวน 1,352 คน (รอยละ 57.2) และจาก
ภาคใตตอนลางจํานวน 1,011 คน (รอยละ 42.8)   โดยผูเขารวมในการศึกษาเปน
เพศหญิงมากกวาเพศชายคิดเปนรอยละ 60.2 และ 39.8 ตามลําดับ สวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีเพียงรอยละ 13 จบปริญญาตรีขึ้นไป
และแตงงานแลว  เปนเกษตรกรมากที่สุด รองลงมาเปนผูใชแรงงาน รอยละ 29 และ
24 ตามลําดับ

การเก็บขอมูลใชการสัมภาษณตามแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  เนื้อหา
ประกอบดวย  ลักษณะประชากร  สภาพเศรษฐกิจ สังคม   สุขภาพและคณุภาพชีวิตของ
สมาชิกในครัวเรือน พฤติกรรมการใชสารเสพติด/สิ่งมึนเมาชนิดตางๆ อันประกอบดวย
ยา/สารเสพติดที่ผิดกฎหมาย  และยา/สารเสพติดที่ไมผิดกฎหมาย  เชน  ยากลอม
ประสาท  ยานอนหลับ  รวมทั้งเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  โดยรวมถึงการเคยใชแมเพียง
คร้ังเดียวในชีวิต ใชในระยะเวลา 12 เดือน และ 30 วัน กอนการสอบถาม

อนึ่ง ผูเสพสิ่งเสพติดลวนเสพเพื่อความพอใจในผลเฉพาะหนาของการเสพเปน
สวนใหญ  และสวนใหญไมคิดวาตนเอง”เสพติด”  นอกจากนั้น คําวา “ติด” หรือ
“เสพติด” ยังถูกมองวาเปนพฤติกรรมที่นารังเกียจ สังคมไมยอมรับ คําวา “ติด” จึงถูก
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ตีความดวยประสบการณสวนบุคคลซึ่งแตกตางกันไปในแตละคน   ในการศึกษานี้จึง
หลีกเลี่ยงการใชคําวา “ติด” สารเสพติด หากแตเนนการถามถึงประสบการณโดยตรง
วา “เคยใช” ในชีวิต และการใชภายใน 1 ป หรือ 30 วัน หรือใชมากกวา 20 วัน
ใน 30 วันกอนหนาการสํารวจ เนื่องจากประสบการณใชสารเสพติดเปนเร่ืองออนไหว
และเปนสิ่งปกปดเพราะอาจถูกสังคมเพงเล็งรังเกียจได โดยเฉพาะอยางยิ่งการถาม
เร่ืองการใชสารเสพติดที่ ผิดกฎหมาย  พนักงานสนามทุกคนจึงไดรับการอบรมเร่ือง
เทคนิคการสัมภาษณ และกิริยามารยาทที่เหมาะสม การสัมภาษณทําในเวลาที่ผูตอบ
สะดวก และในสถานที่ที่มีความเปนสวนตัว   ขอมูลทั้งหมดไดถูกเก็บไวเปนความลับ
การตอบแบบสอบถามของสมาชิกครัวเรือนเปนไปโดยความสมัครใจ โดยผูตอบไมตอง
ใสชื่อหรือเลขประจําตัวประชาชนลงในแบบสอบถาม

ผลการศึกษา
ในประชากรไทยอายุระหวาง 12-65 ป 48.35 ลานคนทั่วประเทศ ประมาณ

3.48 ลานคน หรือ 72.02 คนตอพันคนเคยใชสารเสพติดอยางนอยหนึ่งชนิดในชีวิต
ผูที่รายงานวาใชสารเสพติดชนิดใดชนิดหนึ่งใน 1 ป และ 30 วัน กอนสัมภาษณ
มีจํานวนประมาณ 0.58 ลานคน และ 0.340 ลานคน หรือคิดเปน 12.03 และ 7.04
คนตอพันคน ตามลําดับ และที่ยังคงใชสารเสพติดมากกวา 20 วันใน 30 วัน มีจํานวน
3.38 คน/พันคน สารเสพติดที่มีผูเคยใชมากที่สุดเรียงตามลําดับ ไดแก กัญชา กระทอม
ยาบา สารระเหย ฝน ไอซ ผงขาว/เฮโรอีน ยาอี/ยาเลิฟ น้ําตมใบกระทอม ยางกัญชา
ยาเค และโคเคน  โดยมีผูรายงานวาเคยใชกัญชา 2.4 ลานคน กระทอม 1.2 ลานคน
และยาบา 9 แสนคน และคิดเปน 51.35, 25.40 และ 18.66 คน/พันคน ตามลําดับ
ไมพบผูที่รายงานวาใช ฝน ยาอี/ยาเลิฟ และยาเคใน 1 ปกอนการสํารวจ และไมมี
รายงานการใชสารระเหย ผงขาว/เฮโรอีน และโคเคนใน 30 วันที่ผานมา   สวนสาร
เสพติดที่ยังคงมีการใชมากกวา 20 วันใน 30 วัน ไดแก กระทอม น้ําตมใบกระทอม
ยาบา และกัญชา

เมื่อเปรียบเทียบกับภาคอ่ืนๆ ประชากรภาคใตมีอัตราการเคยใชสารเสพติดใน
ชีวิตสูงที่สุดคือ 94.94 คน/พันคน คิดเปนจํานวน 6.18 แสนคน รองลงมาเปน ภาค
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กลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานคร ตามลําดับ ประชากร
ที่อยูนอกเขตเทศบาลใชสารเสพติดสูงกวาประชากรในเขตเทศบาล  ภาคใตมีจํานวน
ประชากรที่ใชสารเสพติดใน 1 ป, 30 วัน และใชมากกวา 20 วันใน 30 วันที่ผานมา
สูงกวาภาคอ่ืนๆ (จํานวน 2.89, 2.19 และ 1.27 แสนคน ตามลําดับ)

สารเสพติดที่ประชากรในภาคใตเคยใชมากที่สุดไดแก กระทอม กัญชา ยาบา
ผงขาว/เฮโรอิน ไอซ สารระเหย ยาเค โคเคน และยาอี/ยาเลิฟ เรียงตามลําดับ

ภาคใต มีจํานวนและอัตราของประชากรที่ ใชกระทอมและน้ําตมกระทอมสูง
ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอ่ืน โดยอัตราการใชในชีวิต ใชใน 1 ป และใชใน 30 วัน
กอนการสํารวจเทากับ 86.04, 43.36 และ 32.98 คน/พันคน ตามลําดับ หรือคิดเปน
จํานวนเทากับ 5.59, 2.85 และ 2.14 แสนคน สวนสารเสพติดชนิดอ่ืนมีเพียงกัญชา
และยาบา/ยามาเทานั้นที่มีรายงานวาใชใน 1 ป กอนการสํารวจ และไมพบผูที่รายงาน
วาใชสารเสพติดชนิดอ่ืนใน 30 วัน และใชมากกวา 20 วันใน 30 วันที่ผานมาเลย

นอกจากนี้ ในภาคใตยังพบวาอัตราการใชสารเสพติดทุกชนิดในผูชายสูงกวา
ในผูหญิง และในผูใหญสูงกวาในเยาวชน ยกเวนน้ําตมใบกระทอมที่มีอัตราการใชใน
วัยรุนและเยาวชนสูงกวาในวัยผูใหญ และไมพบผูหญิงที่ใชยาบาและน้ําตมใบกระทอม
เลย

เมือ่เปรียบเทยีบผลการศึกษาในภาคใตจากการสํารวจหาป ใน พ.ศ. 2544, 2546,
2550, 2551 และ 2554 พบวาแนวโนมการใชสารเสพติดในภาคใตไมไดเปลี่ยนแปลง
มากนักในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา ตั้งแต พ.ศ. 2544 ถึง 2554 อัตราการใชสาร
เสพติดสูงที่สุดในป 2551 ต่ําที่สุดในป 2546 กระทอมเปนสารเสพติดที่มีผูนิยมใช
เปนอันดับหนึ่ง  ประชากรภาคใตประมาณสามถึงหาแสนกวาคน (รอยละ 5-8 ของ
ประชากรอายุ 12-65 ป) รายงานวาเคยใชพืชกระทอมในแตละปของการสํารวจ โดย
เปนผูใชในปจจุบันประมาณสองแสนกวาคนทุกป  รองลงมาคือกัญชา ซึ่งมีแนวโนม
การใชลดลงเร่ือยๆ จนเหลือเพียงรอยละ 2.4 ในปปจจุบัน  ยาบาเปนสารที่มีผูเคยใช
เปนอันดับสามซึ่งมีความชุกสูงสุดในป 2544 กอนที่จะมีแผนปฏิบัติการสงครามตอสู
ยาเสพติด หลังจากนั้นอัตราความชุกของการใชยาบาลดลงอยางชัดเจน   ไอซเปน
สารเกิดใหมในป 2550 ซึ่งหลังจากปนั้นมา อัตราความชุกของการใชไอซเทาเดิมมา
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ตลอดคือรอยละ 0.1 ในป 2550, 2551 และ 2554  ยาเค โคเคนเปนสารที่มีผูใชใน
ป 2544 แลวเกือบไมพบเลยในป 2546 และ 2550 แตกลับมาเกิดใหมอีกในป 2551
และ 2554  สวนสารเสพติดตัวอ่ืน ไดแก ฝน ผงขาว/เฮโรอีน สารระเหย และยาอี/
ยาเลิฟ จะมีผูใชนอยมากในภาคใตในแตละป
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ปจจัยในการนํานโยบายเสรมิสรางสนัตสิุขไปปฏิบตัิ
มีมากเพียงพอหรอืไม

อิทธิชัย สีดํา
สถานวิจัยความขัดแยงและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
โทรศัพท/โทรสาร 073 350433
E-mail: itthichai.s@bunga.pn.psu.ac.th, biopolitics@hotmail.com

จากเหตุการณในปจจุบันสถานการณความไมสงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต นับวันยิ่งทวีความรุนแรงและเนื่องมากขึ้นเร่ือยๆ เปนเร่ืองที่รัฐบาล
ใหความสําคัญอยางยิ่งโดยจัดเปนลําดับแรกในการแกไขปญหา  การแกไขปญหามี
ความซับซอนและเชื่อมโยงกันหลายมิติ  จําเปนตองใชความเขาใจกับทุกภาคสวนทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อจะเปนพลังสรางสรรครวมกันในการระงับและ
คลี่คลายปญหาใหเกิดความสมานฉันทและวางใจตอกันในระดับที่ จะเก้ือกูลตอการ
พัฒนาทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ทําใหทางรัฐบาลมีการ
ออกนโยบายเพื่ อแกไขสถานการณความไมสงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใตอีกคร้ัง
ตลอดจนจะตองมีหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ  ซึ่งนโยบายที่วานั้นคือนโยบาย
เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต แตในการนํานโยบายไปปฏิบัติจะตอง
มีปจจัยเก้ือหนุนที่จะทําใหนโยบายประสบความสําเร็จ ดังนั้นการศึกษาในคร้ังนี้เปนการ
ศึกษาปจจัยสูความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ

ปจจัยสูความสําเร็จในการนํานโยบายเสริมสรางสันติสุขไปปฏิบัติ
ทัศนคติของผูนํานโยบายไป การที่นโยบายจะสําเร็จหรือไมผูนํานโยบายจะตอง

มีทัศนคติที่ดีในการนํานโยบายไปปฏิบัติเสียกอน และเชื่อวาตัวเองเปนสวนหนึ่งและ
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สามารถแกไขปญหานั้นได ผูนํานโยบายเสริมสรางสันติสุขในจังหวัดพื้นที่ชายแดน
ภาคใตไปปฏิบัติมีความรูสึกเปนเกียรติและมีความภาคภูมิใจที่ตนเองไดเขามาเปน
สวนหนึ่งในการเขามาแกไขปญหาเหตุการณความไมสงบที่เกิดขึ้นซึ่งถือวาเปนปญหา
สําคัญของประเทศ

ลักษณะของนโยบาย ลักษณะที่ดีของนโยบายคือตะตองสามารถแกไขปญหา
ไดเปนอยางดี ผูนํานโยบายไปปฏิบัติจะตองเขาใจและมีความเห็นรวมกันในตัวนโยบาย
และจะตองมีการประเมินผลอยางสม่ําเสมอ  ลักษณะของนโยบายเสริมสรางสันติสุข
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการยอมรับและสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่    โดยลักษณะของนโยบายจะเปนการนอมนําพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในเร่ืองของ “เขาใจ เขาถึงพัฒนา”

ความสัมพันธระหวางกลไกตางๆ ที่นํานโยบายเสริมสรางสันติสุขในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใตไปปฏิบัติไปปฏิบัติ เปนไปไดยากยิ่งยิ่งวาในการแกปญหาใด
อยางหนึ่งจะกระทําใหสําเร็จไดโดยองคกรเดียว ผูนํานโยบายไปปฏิบัติทํางานรวมกับ
หนวยงานที่ เก่ียวของไดเปนอยางดี  ไมวาจะเปนความรวมมือกับศูนยอํานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค
4 สวนหนา (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) ฯลฯ

ภาวะผูนํา ผูบังคับบัญชาของผูนํานโยบายไปปฏิบัติมีภาวะความเปนผูนําสูง
สามารถปฏิบัติหนาที่กับผูใตบังคับบัญชาไดอยางราบร่ืนและกอนการปฏิบัติงานทุกคร้ัง
ผูบังคับบัญชาไดมีการวางแผนกอนเสมอ เพื่อปองกันการเกิดความผิดพลาดนั้นหมาย
ถึงชีวิตและทรัพยสินของผูปฏิบัติหนาที่รวมถึงประชาชนในพื้นที่ดวย

วัตถุประสงคของนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติใหบรรลุความสําเร็จนั้น
นโยบายจําเปนจะตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนรวมถึงสามารถรับรูไดและทําความเขาใจ
ไดงาย และวัตถุประสงคจะตองสามารถทําใหเกิดผลไดจริง ผูนํานํานโยบายเสริมสราง
สันติสุขในพื้ นที่ จังหวัดชายแดนภาคใตไปปฏิ บัติ รับรู และเขาใจวัตถุประสงคของ
นโยบายไดเปนอยางดี เนื่องจากวัตถุประสงคของนโยบายมีความชัดเจนและสามารถ
เขาใจไดงาย ตลอดถึงนโยบายเสริมสรางสันติสุขในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต
มีตัวชี้วัดความสําเร็จที่ชัดเจน
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การคํานึงถึงวัฒนธรรม อัตลักษณ ของพ้ืนที่ อุปสรรคทางดานภาษา ถือวา
เปนเร่ืองที่สําคัญมาก เพราะบางพื้นที่ของจังหวัดปตตานี ประชาชนสวนใหญจะสื่อสาร
โดยใชภาษามาลายูทองถ่ิน ซึ่งผูนํานโยบายไปปฏิบัติไมสามารถที่จะสื่อสารกับประชาชน
ในพื้ นที่  ทําใหยากลําบากในการไดมาซึ่ งขอมูล และการขอความชวยเหลือจาก
ประชาชนในพื้นที่ แตถึงอยางไรก็ยังมีองคกรหนึ่งที่ชวยประสานความแตกตางทาง
ดานอัตลักษณ และวัฒนธรรม นั้นก็คือ สถาบันศาสนาจะเปนอีกสวนหนึ่งที่จะชวยสง
ขาวสารจากผูนํานโยบายไปปฏิบัติไปสูประชาชนในพื้นที่

การสนับสนุนและความรวมมือจากกลุมตางๆ  ความรวมมือจากประชาชน
และองคกรเอกชนในจังหวัดปตตานี ยังไมคอยใหความรวมมือเทาที่ควรแกผูปฏิบัติ
หนาที่ เหตุมาจากที่ประชาชนกลัวและเกิดความหวาดระแวงเก่ียวกับอันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้นกับตนเองไดถาหากใหความรวมมือกับทางผูปฏิบัติหนาที่

แรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่ของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ ผูนํานโยบายไป
ปฏิบัติตองการใหผูบริหารและรัฐบาล เพิ่มสวัสดิการ สิทธิพิเศษ ตลอดจนเพิ่มความ
เอาใจใสและจริงจัง  และเงินคาเบ้ียเลี้ยงหรือสวัสดิการตางๆ  จะออกไมตรงกับที่
กําหนดไว ทําใหผูนํานโยบายไปปฏิบัติเกิดความเดือดรอน ทั้งหมดนี้สงผลตอแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติหนาที่ของผูปฏิบัติหนาทั้งสิ้น

ความเพียงพอของทรัพยากร หนวยงานมีทรัพยากรไมเพียงพอ ไมวาจะ
เปนดานงบประมาณซึ่งถือวาสําคัญที่สุดในการปฏิบัติหนาที่  ผูนํานโยบายไปปฏิบัติ
กลาววางบประมาณที่ไมเพียงพอสงผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยางแนนอน และ
หนวยงานของตนเองมีคนที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ ไมเพียงพอตอความ
ตองการ เปนเพราะเกิดจากการเปลี่ยนกําลังพลบอยเกินไป
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เศรษฐกิจและความรุนแรงใน 3 จังหวดัชายแดนใต

โซรฟนา เดนสุมิตร
สถานวิจัยความขัดแยงและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
โทรศัพท/โทรสาร: 073-350433
Email: sorfinaa@gmail.com, sorfina-d@bunga.pn.psu.ac.th

เปนที่ทราบกันดีวา จังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาส มักเปนพื้นที่ที่เกิด
เหตุการณความไมสงบอยูบอยคร้ัง นับตั้งแตเดือนมกราคม 2547 จากเหตุการณปลน
อาวุธปนในจังหวัดนราธิวาสเปนตนมา เหตุการณความรุนแรงก็ยังคงคุกรุนอยูภายใน
พื้นที่อยูเร่ือยมาและดูทีทาวาไมนาจะสิ้นสุด

จากเหตุการณความไมสงบที่ตอเนื่องนี้ไดสงผลกระทบตอสุขภาพจิต ของผูที่
อาศัยอยูภายในบริเวณพื้นที่แหงนี้เปนอยางมาก กลุมคนเหลานี้ตางตองอาศัยอยูดวย
ความหวาดกลัวและหวาดระแวงซึ่งกันและกัน  สาเหตุหลักๆ ของเหตุการณความ
รุนแรงในคร้ังนี้เชื่อวามาจากความไมพอใจทางการเมือง การไมไดรับความยุติธรรมจาก
เจาหนาที่รัฐ และความไมเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคมระหวางคนในพื้นที่และ
คนในภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศ

เหตุการณความรุนแรงนอกจากจะสงผลกระทบตอสภาพจิตใจของคนในพื้นที่
แลวยังสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจภายในพื้นที่อีกดวย ฉะนั้นจึงไมแปลกถาเราจะ
ถือวาเหตุการณความรุนแรงเปนภัยคุกคามตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ไมวา
จะเปนในรูปแบบของการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การชะลอตัวทางดาน
การคาและอัตราการวางงานที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้ตางก็สงผลกระทบโดยตรง
ตอการกระจายรายไดและระดับความยากจนของคนในพื้นที่

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางการเกิดเหตุการณความรุนแรงและการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจพบวาการเกิดสงครามกลางเมือง (Civil Wars) จะสงผล
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กระทบในทางลบตอระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ ไมวาจะเปนการลดระดับของเงินทุน
และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ   นอกจากนี้ยังสงผลตอการเคลื่อนยายของแหลงทุน
(Capital Flight) ซึ่งจะสงผลกระทบโดยตรงตอการลงทุนในภาคเอกชน (Imai and
Weinsten, 2000)

นอกจากนี้แบบจําลองทางเศรษฐกิจการเมือง (Political Economy Models)
ยังชี้ใหเห็นวาปญหาความขัดแยงและความรุนแรงภายในประเทศ (internal conflicts)
ยังสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสิ้นเปลือง
งบประมาณของรัฐเพื่อใชจายในการดําเนินการตอตานสงครามภายในประเทศ (Imai
and Weinsten, 2000) 

ทีนี้ เราหันมาดูความสัมพันธระหวางเหตุการณความรุนแรง และการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนใตของเราบาง จากผลการวิจัยที่ผูเขียนไดทํา
การทดลองทางสถิติเพื่อหาความสัมพันธระหวางจํานวนเหตุการณความรุนแรงและ
จํานวนผลผลิตยางพาราภายในจังหวัดยะลาและปตตานี พบวา เหตุการณความไมสงบ
จะสงผลกระทบในทางลบตอปริมาณผลผลิตยางพาราภายในพื้นที ่หรืออธบิายเปนภาษา
ที่เขาใจงายๆ ไดวา ทุกๆ คร้ังที่มีเหตุการณความไมสงบเกิดขึ้น ผลผลิตยางพาราก็จะ
ลดลง ดังนั้นจึงไมแปลกถาจะกลาววาเหตกุารณความไมสงบในจังหวัดชายแดนใตสงผล
กระทบโดยตรงตอเศรษฐกิจหลัก (การผลิตยางพารา) ภายในพื้นที่ ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้
จะสงผลทําใหเศรษฐกิจภายในพื้นที่เกิดการชะงักงันและไมมีเสถียรภาพในที่สุด

สาเหตุหลักๆ ที่ เลือกยางพารามาเปนตัวชี้วัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ภายในพื้นที่แหงนี้เนื่องจากยางพาราคือพืชเศรษฐกิจหลักที่ทํารายไดหลักใหกับคนใน
พื้นที่ (รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดยะลา นราธิวาส และปตตานี, 2548)
ฉะนั้นจึงถือไดวายางพาราเปนตัวแปรทางเศรษฐกิจที่สําคัญ ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
หรือลดลงของยางพารา จึงถือไดวาเปนสวนที่สําคัญยิ่งตอการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
ภายในพื้นที่  จากเหตุผลดังกลาวนี้จึงถือไดวายางพาราเปนตัวแปรที่เหมาะสมที่สุด
ที่จะนํามาใชเปนตัวชี้วัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในพื้นที่แหงนี้
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จากผลการวิจัยขางตนก็ไดสอดคลองกับรายงานทางสถิติของผลผลิตยางพารา
แผนดิบคุณภาพ 31 ในจังหวัดยะลาในชวงเดือนเมษายน 2547 และเมษายน 2548
พบวาผลผลิตยางพาราลดลงจาก 14,750 ตัน เปน 14,738 ตัน หรือลดลงประมาณ
0.08% สาเหตุของผลผลิตที่ลดลงเนื่องจากสถานการณความไมสงบที่ยังคงเกิดขึ้น
อยางตอเนื่องในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเปนอุปสรรคในการประกอบอาชีพของ
เกษตรกร ซึ่งจะตองปรับเปลี่ยนเวลากรีดยางจากชวงดึกที่มีปริมาณน้ํายางมากมาเปน
ชวงเชาซึ่งปริมาณน้ํายางนอยกวา สืบเนื่องมาจากความหวาดกลัวในความไมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินอันเนื่องมาจากสถานการณความไมสงบ (รายงานภาวะเศรษฐกิจ
การคลังจังหวัดยะลา, 2548)

ดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุด ณ เวลานี้คือ การที่รัฐจะตองรีบเรงเขามาแกไขปญหา
เหตุการณความไมสงบภายในพื้นที่โดยเร็ว เพื่อไมใหความรุนแรงเหลานี้ไปกระทบตอ
ชีวิต ความเปนอยู รวมทั้งการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของคนในพื้นที่  รัฐควร
จัดสรรและเพิ่มงบประมาณเพื่อกระตุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในพื้นที่ใหมีรูปแบบ
ที่หลากหลายเพื่อเปนการทดแทนผลผลิตและการจางงานที่ขาดหายไป ทั้งนี้เพื่อเปน
การประคับประคองเศรษฐกิจและความเปนอยูของประชาชนภายในพื้นที่ ใหสามารถ
ดําเนินอยูไดตอไปอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

1 ยางพาราแผนดิบคุณภาพ 3 คือ การกําหนดคุณภาพยางแผนดิบโดยสํานักงานตลาด
กลางยางพารา เพื่อใชเปนมาตรฐานราคาในการขายใหแกตลาดกลางยางพารา มี
ดวยกัน  3  มาตรฐานคุณภาพยาง ไดแก ยางพาราแผนดิบคุณภาพ 1, ยางพารา
แผนดิบคุณภาพ 2 และยางพาราแผนดิบคุณภาพ 3 โดยยางพาราแผนดิบคุณภาพ 3
มีลักษณะที่สําคัญคือ แผนยางมีความสะอาดหรืออาจมีสิ่งสกปรกและฟองอากาศ,
มีความชื้นในแผนยางไมเกิน 5%, มีความยืดหยุนดีและมีลายดอกเดนชัด, แผนยาง
บางมีความหนาของแผนไมเกิน 4 มม., เนื้อยางแหงมีสีคล้ําทึบไมโปรงใส, มีน้ําหนัก
เฉลี่ยตอแผนไมเกิน 1,500 กรัม, แผนยางบางเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดกวาง 38-
46 ซม. ความยาว 80-90 ซม.
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การดูแลสุขภาพของผูปวยไทยพุทธในสถานการณ
ความรุนแรงใน 3 จังหวัดภาคใต

รศ.ดร.ประณีต สงวัฒนา  ดร.ลัพณา กิจรุงโรจน  ผศ.ดร.วิภา แซเซี้ย
และ วชิรญาณ วัฒนศิริวณิชช
หนวยวิจัยพัฒนาแนวปฏิบัติและนวัตกรรมการดูแลผูปวยอุบัติเหตุ
คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร 074-286501, E-mail: spraneed@yahoo.com

จากสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ที่ เกิดขึ้นอยาง
ตอเนื่องมานาน 8 ป ทําใหมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิตมากขึ้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
ผูบาดเจ็บที่รอดชีวิตมีทั้งทางรางกายและจิตสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งกับการดําเนิน
ชีวิตหลังจําหนายจากโรงพยาบาล และตองเผชิญอยู ในสิ่ งแวดลอมที่ ไมปลอดภัย
ซึ่งอาจตองการการฟนฟูสภาพดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญาณเปนระยะเวลา
นาน นอกจากนี้การดําเนินชีวิตในบริบทที่มีขอจํากัดจากสถานการณความไมสงบบาง
ประการ อาจทําใหผูบาดเจ็บจําเปนตองดูแลสุขภาพดวยตนเองหลังจําหนายมากขึ้น
ขอจํากัดดังกลาวอาจมาจากเจาหนาที่ เชน ไมสามารถติดตามดูแลสุขภาพหลังจําหนาย
จากโรงพยาบาล มีความไมปลอดภัยของพื้นที่ที่ทําใหเจาหนาที่ไมสามารถเยี่ยมบาน
ไดเหมือนกรณีปกติ หรือจากผูบาดเจ็บ เชน การขาดการมาตามนัดของผูบาดเจ็บ
เนื่องจากมีอุปสรรคในการเดินทางหรือไมมีผูดูแล รวมทั้งผูบาดเจ็บไมมีความรูสึก
ปลอดภัยในการเดินทางมารับบริการในโรงพยาบาลเนื่องจากอยูหางไกล เปนตน
อยางไรก็ตาม องคความรู เก่ี ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อฟนฟูตนเองหลังจําหนาย
ที่อาศัยในบริบทพื้นที่ที่มีสถานการณความไมสงบยังมีนอย โดยเฉพาะกับผูบาดเจ็บ
ที่เปนไทยพุทธวามีการดูแลสุขภาพทามกลางความไมสงบอยางไร และมีการฟนฟูสภาพ
กลับสูปกติไดอยางไร
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ผลการศึกษาประสบการณการดูแลสุขภาพของผูบาดเจ็บ ซึ่ งไดศึกษาจาก
ผูบาดเจ็บที่นับถือศาสนาพุทธคร้ังนี้ ไดจากผูใหขอมูล 11 ราย ที่เปนผูบาดเจ็บจาก
สถานการณความไมสงบสามจังหวัดชายแดนภาคใต อายุ 18 ปขึ้นไป และเคยมีปญหา
สุขภาพที่ตองดูแลหลังจําหนายอยางนอย 3 เดือนขึ้นไป ซึ่งอาศัยในพื้นที่ 3 จังหวัด
ภาคใต เก็บขอมูลตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2554 ถึง เมษายน 2555 รวมเวลา 6 เดือน
โดยการสัมภาษณเจาะลึก ผลการศึกษาพบวาปญหาสุขภาพในระยะกลับไปใชชีวิตที่บาน
มีทุกดานขึ้นอยูกับระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ ถาการบาดเจ็บมีความรุนแรง
ไมมาก ผูบาดเจ็บสามารถดูแลตนเองและฟนฟูสภาพกลับสูปกติไดเร็วโดยไมมีความ
พิการ หรือไมมีการสูญเสียหนาที่ของอวัยวะที่บาดเจ็บหรือความผิดปกติอ่ืนๆ ที่เกิด
ขึ้นใหม  แตในรายที่มีการบาดเจ็บรุนแรง มักพบวามีความพิการซึ่งเปนปญหาสุขภาพ
ทางกายที่มีผลตอการดําเนินชีวิตมากที่สุด ไดแก ความสามารถในการเคลื่อนไหวลดลง
ทําใหผูบาดเจ็บบางรายไมสามารถกลับไปประกอบอาชีพเดิมได ตองเปลี่ยนอาชีพ และ
บางรายไมสามารถประกอบอาชีพไดอีกเลย  ทําใหรายไดลดลง  รายจายเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ในผูบาดเจ็บบางรายยังคงมีอาการปวดของเสนประสาท การกลับเปนใหม
ของแผลกดทับของผูบาดเจ็บที่มีอัมพาตทอนลาง  สวนปญหาสุขภาพดานจิตใจที่พบ
มาก ไดแก มีความกลัวและหวาดระแวงในการดําเนินชีวิต มีความทุกขใจกับภาระ
ที่ตองรับผิดชอบและทอแทกับความเจ็บปวย  และยังรูสึกวาเหตุการณที่เกิดทําไมจึง
ตองเกิดขึ้นกับตนเอง

ระยะที่ ผูบาดเจ็บไทยพุทธไดกลับไปใชชีวิตอยูที่บาน พบวา ตองมีการดูแล
สุขภาพเพื่อฟนฟูสภาพอยางตอเนื่อง ตั้งแตการปรับสภาพของบานเพื่อใหเอ้ือตอการ
ฟนฟูรางกาย ปรับความรูสึกที่ตองกลับมาเผชิญในชีวิตจริง ขอคนพบสําคัญในการดูแล
สุขภาพของผูบาดเจ็บคือ มีวิธีการดูแลดานจิตใจควบคูไปกับการฟนฟูสภาพกาย เพื่อ
การใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามศักยภาพของตนเอง
ผูบาดเจ็บไดใชหลักคําสอนศาสนาเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อปรับสภาพจิตใจใหสามารถ
เผชิญกับผลกระทบของการบาดเจ็บและชวยประคับประคองจิตใจตนเอง มีสติมากขึ้น
เขาใจในความเปนจริงของชีวิต ซึ่งชวยใหผูบาดเจ็บเยียวยาใจตนเอง สามารถทําใจ
ยอมรับเหตุการณและปลอยวางในเหตุการณที่ เกิดขึ้น รวมกับการปรับความคิดใน
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ทางบวก คือ คิดแตในสิ่งที่ดี สิ่งที่ทําใหสบายใจ ผอนคลายความเครียดหรือคิดทาง
บวก และการใหกําลังใจตนเองอยางสม่ําเสมอ เพื่อเพิ่มพลังความเขมแข็งใหกับจิตใจ
รวมทั้งมีการระมัดระวังในการเดินทางออกนอกบานมากขึ้น ทําใหผูบาดเจ็บสามารถ
ดูแลสุขภาพทั้งกายและจิตไดดวยตนเอง นอกจากนี้พบวาปจจัยสงเสริมใหผูบาดเจ็บ
มีการดูแลเพื่อฟนฟูสภาพที่สําคัญอีกประการหนึ่งทั้งในระยะสั้นและระยะยาวคือ การ
จัดการกับสิ่งที่ไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานตางๆ เชน คาชดเชยที่ไดรับ หรือ
สิทธิประโยชนตางๆ รวมทั้งจัดการภาระอ่ืนๆ ที่ไดรับจากครอบครัวอยางลงตัว ทําให
ผูบาดเจ็บสามารถเผชิญและดําเนินชีวิตหลังการบาดเจ็บไดอยางเหมาะสม

ผูบาดเจ็บไทยพุทธที่ ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ ทั้งที่มีความ
รุนแรงมากหรือนอย มีความพิการหรือไมพิการทางกาย พบวาผูบาดเจ็บมีการดูแล
ที่อาศัยหลักการทางศาสนามาใช โดยนําหลักคําสอนของพุทธศาสนามาปฏิบัติเพื่อให
จิตใจสงบ และสรางพลังในตนเองใหสามารถตอสูกับปญหาสุขภาพและอาการเปลี่ยน
แปลง และใชเปนสวนหนึ่งของชีวิตที่เปนปกติ การดูแลสุขภาพของตนเองทั้งหมดนี้
สงผลใหผูบาดเจ็บสามารถชวยเหลือตนเองไดตามศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพ
และมีรายไดเลี้ยงตนเองและครอบครัว มีจิตใจที่เขมแข็งและทําใหผูบาดเจ็บสามารถ
ใชชีวิตอยู ในบริบทของเหตุการณความไมสงบไดอยางตอเนื่องเพื่อการดูแลสุขภาพ
อยางไรก็ตาม การดูแลสุขภาพเพื่อฟนฟูของผูบาดเจ็บไทยพุทธไดเร็ว และเปนไปอยาง
ราบร่ืนดังกลาว ยังตองอาศัยปจจัยสนับสนุนจากแหลงความชวยเหลือตางๆ ทั้งจาก
ครอบครัวและชุมชนอยางเปนองครวม
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คุณภาพชีวิตของผู บาดเจ็บที่ รอดชีวิตจากจากสถานการณความไมสงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใตเปนอยางไร หลังจากการชวยเหลือและเยียวยาจากหนวยงาน
ตางๆ มาเปนเวลานาน ยังเปนคําถามที่ตองการคนหาคําตอบ เพื่อนําไปสูการปรับ
กลยุทธและวางแผนพัฒนาของหนวยงานหรือองคกรเครือขายที่ทํางานในพื้นที่ ปจจุบัน
ทุกฝายอาจมีการปรับตัวกับสภาพความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบาดเจ็บ
ไมวาจะเปนการทํารายรางกาย การลอบวางเพลิง การวางระเบิด การกอเหตุการณ
กอกวนในพื้นที่ ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องจนกลายเปนความเคยชิน อยางไรก็ตาม พบวา
ผลกระทบตอผูบาดเจ็บมักเกิดในระยะยาว จากการมีอาการหรือภาวะแทรกซอนภาย
หลังการบาดเจ็บ บางรายมีการเคลื่อนไหวลําบาก เกิดความพิการของแขนขาและ
อวัยวะสําคัญ มีการผิดรูปของอวัยวะ จึงมีความยากลําบากในการดําเนินชีวิตและทํา
กิจกรรมตางๆ  นอกจากนี้การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นยังสงผลกระทบตอจิตใจ ทําใหเกิด
ความวิตกกังวล หวาดกลัว เศราโศก มีความขัดแยงในจิตใจ หรือขาดความเชื่อมั่น
ในตนเอง รวมทั้งความรูสึกไมปลอดภัยจากการตองกลับไปใชชีวิตอยูในสิ่งแวดลอม
ที่มีสถานการณความไมสงบเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น
การศึกษาถึงคุณภาพชีวิตและปจจัยทํานายคุณภาพชีวิตของผูรอดชีวิตจากการบาดเจ็บ
ในสถานการณความไมสงบจังหวัดชายแดนภาคใตจึงมีความสําคัญ เพื่อนําผลการ



237

ศึกษามาเปนขอมูลและแนวทางสําหรับศึกษาวิจัย ใหการพยาบาลหรือพัฒนาระบบ
การดูแลผูรอดชีวิตจากการบาดเจ็บ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูรอดชีวิตจากการ
บาดเจ็บที่สอดคลองกับบริบทตอไป

ผลการศึกษาคร้ังนี้   ไดจากการสํารวจคุณภาพชีวิตของผูรอดชีวิตจากการ
บาดเจ็บในสถานการณความไมสงบจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 132 ราย ที่อาศัย
อยูในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต ไดแก ยะลา ปตตานี นราธิวาส และบางสวนของจังหวัด
สงขลา ซึ่งเปนผูรอดชีวิตจากการบาดเจ็บอายุ 18 ปขึ้นไป ที่ไดรับการจําหนายจาก
โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไปเปนเวลามากกวา 1 เดือน โดยเก็บขอมูลจาก
การสัมภาษณในพื้นที่ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2554 – กุมภาพันธ 2555 ผลพบวา
ผูบาดเจ็บที่ ใหขอมูลมาจาก 19 อําเภอของ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต  แบงเปน
จังหวัดนราธิวาส 61 ราย  จังหวัดยะลา 38 ราย  จังหวัดปตตานี 25 ราย  และ
จังหวัดสงขลา 8 ราย   สวนใหญมีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้ง
คุณภาพชีวิตดานกายภาพและดานจิตใจอยูในระดับปานกลาง สวนปจจัยที่สามารถ
ทํานายคุณภาพชีวิตของผูรอดชีวิตจากการบาดเจ็บนี้ มี 2 ปจจัย คือ ปจจัยสวนบุคคล
ไดแก การมีความพิการ การมีอาชีพ   และปจจัยดานสิ่งแวดลอม ไดแก การมีแรง
สนับสนุนทางสังคม และความรูสึกปลอดภัยจากสถานการณความไมสงบ  ทั้งสอง
ปจจัยพบวาสามารถรวมกันทํานายความแปรปรวนของคะแนนคุณภาพชีวิตของ
ผูรอดชีวิตจากการบาดเจ็บในสถานการณความไมสงบจังหวัดชายแดนภาคใตไดรอยละ
47 (adjusted R2 = .47, p < .01) นั่นหมายความวา ปจจัยที่มีความสําคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงของคุณภาพชีวิตคือ การมีความพิการ การมีอาชีพ แรงสนับสนุนทาง
สังคม และความรูสึกปลอดภัยจากสถานการณความไมสงบ ดังนั้นในการดูแลผูรอด
ชีวิตจากการบาดเจ็บฯ พยาบาลหรือทีมสุขภาพจึงควรหาวิธีการสงเสริมคุณภาพชีวิต
ของผูบาดเจ็บกลุมนี้  ดวยการลดภาวะแทรกซอนจากความพิการที่ เกิดแลว หรือ
ปองกันการเกิดความพิการในกรณีที่ยังไมเกิดหรือปองกันได โดยสงเสริมการฟนฟู
สภาพในผูที่มีความพิการ สงเสริมการประกอบอาชีพ รวมกับใหแรงสนับสนุนทาง
สังคมอยางเหมาะสม และหาแนวทางเพิ่มมาตรการความปลอดภัยใหเกิดความรูสึก
ปลอดภัย
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