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ระบบนําสงยาสูทางเดนิหายใจ

รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ
สถานวิจัยความเปนเลิศระบบนําสงยา
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เว็บไซต http://dds.pharmacy.psu.ac.th
โทรศัพท/โทรสาร 0 7428 8978

จากภาวะปจจุบันของอุตสาหกรรมการผลิตยาในประเทศไทย ตองเนนการ
ศึกษาวิจัยดานพัฒนาสูตรตํารับยาใหม    เนื่องจากการคิดคนยาใหมที่เปน lead
compound ยังไมสามารถทําไดในประเทศเพราะตองใชเงนิจํานวนมหาศาลในการลงทุน
ดังนั้นการพัฒนารูปแบบยาหรือระบบนําสงยาใหม โดยเฉพาะสําหรับยาที่หมดความ
คุมครองของสิทธิบัตรแลว จึงอยูในวิสัยและศักยภาพของอุตสาหกรรมยาในประเทศ
ที่สามารถกระทําได และมีความเปนไปไดสูง การพัฒนาระบบนําสงยาในประเทศไทย
จึงเปนการเพิ่มความเชื่อมั่นแกภาคอุตสาหกรรมยา ทั้งเปนการใหแนวคิดในการพัฒนา
งานวิจัยพื้นฐานของระบบนําสงยาไปสูการใชจริงในโรงงานอุตสาหกรรมยา อันจะเปน
การสงเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนายาของประเทศใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศ และคาดวาจะสงผลใหอุตสาหกรรมยาของประเทศ
รุดหนาไปได

งานวิจัยดานการนําสงยาสูทางเดินหายใจไดดําเนินการมาเปนระยะเวลา 14 ป
ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมุงเนนการนําสงยาขยายหลอดลมรักษาอาการหืด
การนําสงยาสเตียรอยดรักษาอาการอักเสบในทางเดินหายใจ การนําสงยาตานวัณโรค
สูถุงลมปอด และการนําสงยาตานเชื้อรา โดยทีมวิจัยไดมีการผลิตผลงานออกมาอยาง
ตอเนื่อง

การวิจัยการนําสงยาสูปอด มีทั้งงานวิจัยที่ดําเนินการใน preclinical phase
และ animal phase ตอดวย clinical trial phase I ของยาตานวัณโรคเตรียมรูปแบบ
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โปรลิโปโซมนําสงสูปอด เพื่อติดตามความปลอดภัยในอาสาสมัครปกติ ซึ่งผลการศึกษา
พบวาปลอดภัย จึงไดเร่ิมดําเนินการเพื่อทดสอบในผูปวยวัณโรคทั้งที่ดื้อยาและไมดื้อยา
โดยการวิจัยดังกลาวไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน
กระทรวงสาธารณสุขเปนที่เรียบรอยแลว ขณะเดียวกันทีมวิจัยพรอมจะศึกษา clinical
phase II ควบคู ไปกับการทํา scale up production ของยาตานวัณโรคผงแหง
รูปแบบแอโรโซล ในอาสาสมัครคนไขวัณโรค 196 คน และติดตามผลการรักษาเปน
เวลามากกวา 5 ป ซึ่งนาจะเปนกลุมแรกที่สามารถทดลองทางคลินิกไดจริง

นอกจากนี้นักวิจัยไดพัฒนา prototype dry powder device ควบคูไปกับ
การเพิ่มประสิทธิภาพการนําสงยาสูทางเดินหายใจแบบผงแหง ขณะเดียวกันในชวง
หลายปที่ผานมานักวิจัยไดรับการสนับสนุนเพื่อวิจัยเก่ียวกับผลึกเหลวสังเคราะห และ
นํามาใชนําสงยาแอมโฟเทอริซิน ทั้งรูปแบบยาฉีด และรูปแบบยาพนผงแหง ซึ่งการ
ทดลองก็ใหผลดี คาดวานาจะนําไปสูการทดลองในสัตวทดลองได แตยังขาดการ
ทดลองใน Infected animal กอนจะนําไปสูการใชทางคลินิกในผูปวยที่ติดเชื้อราที่
ปอดในที่สุด

งานวิจัยลาสุด คือ การเตรียม sildenafil nanocrystal เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติ
ทางเคมีกายภาพของตัวยา เชน คาการละลาย อัตราการละลาย และเพิ่มความคงตัว
ซึ่งคาดวาสามารถนําสงตัวยา soldenafil ไปยังปอดสวนลางได  การเตรียม sildenafil
nanococrystals สามารถเตรียมใหอยู ในรูปยาสูดพนสูทางเดินหายใจตนแบบไดใน
รูปแบบ Metered Dose Inhaler (MDI) เพื่อใชรักษา pulmonary hypertension
การนําสงยา sildenafil ไปที่ปอดซึ่งเปนอวัยวะเปาหมายโดยตรงมีขอไดเปรียบกวา
รูปแบบยาปกติคือรูปแบบรับประทาน ไดแก ออกฤทธิ์เร็ว ลดอาการขางเคียงของยา
และเพิ่ม bioavailability ของยา  เปาหมายของการศึกษานี้คือพัฒนา sildenafil
nanococrystals เพื่อเตรียมเปนยาสูดพน  ศึกษาคุณสมบัติทั้งทางเคมีกายภาพและ
อันตรกิริยาที่เกิดขึ้น ออกแบบสูตรตํารับยาที่เหมาะสมตามขอกําหนดของรูปแบบยา
สูดพน ศึกษาฤทธิ์ในการรักษาและประสิทธิภาพของยาในสัตวทดลองที่เปน pulmonary
hypertension
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การเตรียม sildenafil เปนผลึกนาโน
เพื่อใชรักษาโรคความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูง

ในรปูยาสดูพนทางปาก

สมชาย สวัสดี และ รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ
สถานวิจัยความเปนเลิศระบบนําสงยา
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เว็บไซต http://dds.pharmacy.psu.ac.th
โทรศัพท/โทรสาร 0 7428 8978

ซิลเดนาฟลซิเตรท (sildenafil citrate) เปนสารในกลุมยับยั้งเอนไซมฟอสโฟ
ไดเอสเตอเรส-5 ใชในการรักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในผูชาย และรักษาโรค
ความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูง  งานวิจัยนี้ไดเตรียมสารประกอบเชิงซอนระหวาง
ซิลเดนาฟลซิเตรท โมโนไฮเดรท กับซัยโคลเด็กตริน (แอลฟาซัยโคลเด็กตริน ไฮดรอกซี
โพรพิลเบตาซัยโคลเด็กตริน และแกมมาซัยโคลเด็กตริน) เพื่อเพิ่มการละลายของ
ซิลเดนาฟลในน้ํา ศึกษาคุณลักษณะของสารประกอบเชิงซอนดวย phase solubility
diagrams 1H และ 13C NMR และ dielectric constants จากนั้นพัฒนาสารประกอบ
เชิงซอนของซิลเดนาฟล-ซัยโคลเด็กตรินเปนอนุภาคขนาดนาโน เพื่อใชนําสงสูทางเดิน
หายใจในรูปแบบยาสูดอัดไอกําหนดขนาดเพื่อใช รักษาโรคความดันหลอดเลือดแดง
ในปอดสูง  การศึกษานี้ใช 3x3 full factorial เพื่อหาปริมาณสวนประกอบที่เหมาะสม
ที่สุด ไดแก มีหรือไมมีซัยโคลเด็กตรินในตํารับ ชนิดของซัยโคลเด็กตรินในการทําให
เกิดสารประกอบเชิงซอน ปริมาณเอธานอลที่ปราศจากน้ําเพื่อใชเปนตัวทําละลาย
และปริมาณสารขับดัน HFA 134a เพื่อทําใหเกิดอนุภาคแขวนตะกอนขนาดนาโน
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ผลการทดลองพบวาซัยโคลเด็กตรินชวยเพิ่ มการละลายของซิลเดนาฟล
อธิบายไดดวยกราฟชนิด AL type และเกิดสารเชิงซอนเปนสัดสวนโมลแบบ 1:1
โดยบริเวณวงแหวนปเปอราซีนในโครงสรางของซิลเดนาฟลเขาไปอยูในชองวางของ
โครงสรางซัยโคลเด็กตริน เมื่อพัฒนาเปนยาสูดอัดไอกําหนดขนาด อนุภาคที่แขวน
ตะกอนในตํารับมีขนาดอยู ในชวงอนุภาคนาโน (200-600 นาโนเมตร) วิเคราะหหา
ปริมาณของซิลเดนาฟลไดใกลเคียง 100% ทุกสูตรตํารับที่เกิดสารประกอบเชิงซอนกับ
ซัยโคลเด็กตริน ยกเวนสูตรตํารับที่ไมมีซัยโคลเด็กตริน โดยสูตรตํารับที่มีซัยโคลเด็กตริน
มีคา emitted dose (ED) 97.4±10.8% คา fine particle fractions (FPF) อยูใน
ชวง 45–81% และคา mass median aerodynamic diameters (MMAD) เทากับ
1.86±0.41 ไมโครเมตร   เมื่อเปรียบเทียบกับสูตรตํารับที่ไมมีซัยโคลเด็กตริน คา
emitted dose คอนขางต่ํา (<60%)   ดังนั้นการเตรียมสารประกอบเชิงซอนของ
ซิลเดนาฟล-ซัยโคลเด็กตรินจึงมีความเหมาะสมเพื่อใชเปนยาสูดอัดไอกําหนดขนาด
เพื่อนําสงสูทางเดินหายใจโดยการประเมินคุณสมบัติดานแอโรโซลของตํารับ
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ผลติภณัฑผสมโพรไบโอตกิ
Lactobacillus paracasei  SD 1 เพื่อปองกันฟนผุ

ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล, ผศ.ดร.ทญ.สุพัชรินทร พิวัฒน,
ผศ.ดร.ทญ.สุกัญญา เธียรวิวัฒน และ รศ.ดร.ทญ.กนกพร กําภู
สถานวิจัยโรคที่พบบอยในชองปากและวิทยาการระบาด
คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: rawee.t@psu.ac.th

โพรไบโอติก (Probiotic) หมายถึง จุลินทรียที่มีชีวิต ซึ่งเมื่อรางกายไดรับใน
ปริมาณที่ เพียงพอจะทําใหเกิดผลที่ เปนประโยชนดานสุขภาพ (คํานิยามของคณะ
กรรมการอาหารและยาของประเทศไทย และองคการอนามัยโลก)

โครงการวิจัยนี้เปนงานวิจัยของ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร มีวัตถุประสงคในการพัฒนาโพรไบโอติกเพื่อนํามาชวยในการปองกันโรคฟนผุ

คณะผูวิจัยไดคัดเลือกสายพันธุของ Lactobacillus ที่แยกไดจากชองปาก
พบวา สายพันธุ L. paracasei SD1 มีขอดีหลายประการเหมาะที่จะใชเปนโพรไบโอติก
ในชองปากเปนกลาวคือ

1) เปนสายพันธุหนึ่งที่มีความสามารถสูงในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ
Streptococcus mutans และ Streptococcus sobrinus แบคทีเรียสาเหตุของฟนผุ

2) L. paracasei SD1 สรางกรดไดนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุอ่ืนๆ
ที่มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียสาเหตุของฟงผุไดใน
ระดับที่เทากัน การสรางกรดเปนคุณสมบัติที่ไมพึงประสงค เนื่องจากภาวะกรดทําให
เกิดการสูญเสียแรธาตุจากฟน เปนสาเหตุของฟนผุ และ

3) L. paracasei SD1 สามารถเกาะติดเยื่อบุผิวในชองปากไดดี
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จากผลที่ไดจากการทดลองในหองปฏิบัติการในขอดีของ L. paracasei SD1
ดังกลาว จึงมีแนวคิดวาการตานจุลชีพของ L. paracasei SD1  อาจนํามาใชประโยชน
ในการปองกันการกอโรคในชองปาก เชน ฟนผุ หรือโรคอ่ืนๆ ได

งานวิจัยนี้ประเมินผลในการนํา Lactobacillus paracasei SD1 ไปผสมใน
ผลิตภัณฑตางๆ เชน นมผง โยเกิรต ยาอม   โดยในขั้นตน ทดสอบความสามารถ
ของผลิตภัณฑเพื่อใชในการลดเชื้อกอโรคฟนผุในอาสาสมัคร  ผลการศึกษาพบวา
อาสาสมัครที่ ไดรับนมผงผสมโพรไบโอติก Lactobacillus paracasei SD1 มีเชื้อ
สาเหตุโรคฟนผุลดลง

การลดเชื้อสาเหตุฟนผุเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญในการปองกันฟนผุ ทั้งนี้
ฟนผุมีสาเหตุจากหลายปจจัยประกอบกัน เชน เกิดจากความแตกตางของโครงสราง
ของฟนในแตละคน   การขาดสารอาหารในวัยเด็กซึ่งสงผลตอโครงสรางของฟน
การดูแลรักษาสุขภาวะในชองปาก และพฤติกรรมการกินอาหารโดยเฉพาะอาหารหวาน
ที่เปนปจจัยเอ้ือตอการเจริญเติบโตของเชื้อกอโรคฟนผุ รวมกับการควบคุมอาหารหวาน
และดูแลสุขภาพชองปากสม่ําเสมอ จะทําใหการลดอัตราการเกิดฟนผุในประชากรไทย
ประสบผลสําเร็จยิ่งขึ้น

โครงการวิจัยนี้ ได รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)  และโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนา
มหาวิทยาลัยแหงชาติ ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ
ผสมโพรไบโอติกเพื่อปองกันฟนผุ และประเมินผลของผลิตภัณฑในอาสาสมัคร และ
การนําไปใชประโยชน

ภาพแสดงตัวอยางผลิตภัณฑผสมโพรไบโอติก Lactobacillus paracasei SD1
ในรูปแบบตางๆ เชน นมผง น้ําผลไม นมเปร้ียว เปนตน



9

สารตานมะเร็งจากผกัพืน้บาน ‘ใบชะมวงและใบหมยุ’

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

มะเร็งจัดเปนโรคที่ เปนสาเหตุการตายของประชากรทั่ วโลกในอันดับตนๆ
ทั้งในประเทศที่พัฒนาแลวหรือประเทศที่กําลังพัฒนา  ปจจุบันถึงแมจะมีการพัฒนา
ยาตานมะเร็งขึ้นมามากมายหลายขนาน แตก็ไมสามารถลดอัตราการตายของผูปวย
โรคมะเร็งลงได  นอกจากนี้ ผูปวยที่ ได รับยาเคมีบําบัดยังตองทนทุกขทรมานจาก
อาการขางเคียงหรืออาการไมพึงประสงคจากการใชยาจึงมีผูคนมากมายหันมาพึ่งพา
การปองกันโรคมะเร็งรายดวยการรับประทานพืชผักผลไมที่มีสารตานมะเร็งหรือมีสาร
ปองกันการเกิดมะเร็งจากธรรมชาติ    โดยมีรายงานทางวิชาการออกมาสนับสนุน
มากมายวาการรับประทานพืชผักผลไมหลายชนิดสามารถปองกันหรือลดความเสี่ยง
ในการเกิดโรคมะเร็งได   วิธีการนี้ถือวาเปนวิธีการปองกันโรคมะเร็งมีประสิทธิภาพ
และประหยัด ประชาชนทุกระดับชั้นสามารถเขาถึงไดงาย

ประเทศไทยเปนแหลงที่อุดมไปดวยพืชผักนานาชนิด และวิถีชีวิตของคนไทย
ก็ยังนิยมบริโภคผักพื้นบาน ไมวาจะเปนการนํามารับประทานเปนผักสดเคร่ืองเคียง
หรือนํามาประกอบอาหาร    จึงเปนที่มาของความสนใจของ รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ
พาณิชยูปการนันท และ นายอภิรักษ สกุลปกษ อาจารยและนักศึกษาปริญญาเอก
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร ในการศึกษาสารตานมะเร็งจากผักพื้นบานของไทย
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จากการศึกษาพบวามีผักพื้นบานของไทย 2 ชนิด ไดแก ใบชะมวง และใบหมุย
ที่มีฤทธิ์ ยับยั้ งเชื้อ Leishmania major ซึ่ งเปนเชื้อโปรโตซัวที่ ใชในการทดสอบ
เบ้ืองตนวาสารที่นํามาทดสอบมีความเปนพิษตอเซลลหรือไม โดยสารที่มีฤทธิ์ยับยั้ง
เชื้อโปรโตซัวดังกลาวมักจะมีฤทธิ์ยับยั้งเซลลมะเร็งดวย

หลังการแยกสารที่ มีฤทธิ์ยับยั้ งเชื้ อโปรโตซัวจากสารสกัดใบชะมวง ทําให
คนพบสารชนิดใหมเปนคร้ังแรกของโลก โดยตั้งชื่อสารชนิดใหมที่แยกไดจากใบชะมวง
นี้วา “ชะมวงโอน” (chamuangone) ชะมวงโอนเปนสารในกลุม polyisoprenylated
benzophenone ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อโปรโตซัว Leishmania major ไดดี โดยมีคา
ความเขมขนต่ําสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อได เทากับ 11.1 M และเมื่อนําสารชะมวงโงน
ไปทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเซลลมะเร็งปอด 2 ชนิด ไดแก A549 และ SCB3 cell lines
และเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาว 2 ชนิด ไดแก K562 และ K562/ADM cell lines
พบวาสารชะมวงโอนมีฤทธิ์ยับยั้งเซลลมะเร็งทั้ง 4 ชนิดไดดี โดยมีคา IC50 เทากับ 6.5,
7.5, 3.6 และ 2.2 M ตามลําดับ

สวนการแยกสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อโปรโตซัวจากสารสกัดใบหมุย ทําใหคนพบ
สารชนิดใหมเปนคร้ังแรกของโลกอีก 2 ชนิด โดยตั้งชื่อสารชนิดใหมที่แยกไดจากใบหมุย
นี้วา “มินูติน เอ” (minutin A) และ “มินูติน บี” (minutin B) โดยสารทั้งสองชนิดนี้
เปนสารอนุพันธของคูมารินที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อโปรโตซัว Leishmania major ไดดี
โดยมีคาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อได เทากับ 26.2 และ 20.2 M ตาม
ลําดับ และเมื่อนําสารมินูติน เอ และ มินูติน บี ไปทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเซลลมะเร็งปอด
2 ชนิด ไดแก A549 และ SCB3 cell lines และเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาว 2 ชนิด
ไดแก K562 และ K562/ADM cell lines พบวาสารมินูติน เอ และ มินูติน บี
มีฤทธิ์ยับยั้งเซลลมะเร็งทั้ง 4 ชนิดไดดี โดยสารมินูติน เอ มีคา IC50 เทากับ 18.2,
23.7, 13.2 และ 9.5 M ตามลําดับ และสารมินูติน บี มีคา IC50 เทากับ 17.5, 9.6,
8.7 และ 6.7 M ตามลําดับ
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อยางไรก็ตาม การนําสารดังกลาวไปใชในการรักษาโรคมะเร็งจะตองมีกระบวน
การศึกษาเพิ่มเติมอีกหลายขั้นตอน เชน การศึกษากลไกการออกฤทธิ์  การศึกษา
ผลกระทบตอเซลลปกติ การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ตานมะเร็ง
หรือการเพิ่มความจําเพาะเจาะจงตอเซลลมะเร็งหรือการลดอาการขางเคียง โดยการ
เปลี่ยนแปลงสูตรโครงสรางของสาร เพื่อการรักษาที่ไดผลมากขึ้นหรือเพื่อลดอาการ
ขางเคียงในการใชยา ผลจากความสําเร็จในการคนควาคร้ังนี้คือการไดโครงสรางใหม
ของสารที่มีฤทธิ์ตานมะเร็ง เพื่อจะไดมีการดัดแปลงพัฒนาเปนยาตานมะเร็งที่ออกฤทธิ์
ดีขึ้น และลดอาการขางเคียงตอเซลลปกติ นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมใหประชาชน
หันมารับประทานผักพื้นบานเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไดอีกดวย
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Centelltica ยาพนรักษาเยื่อบุชองปากอักเสบ
จากสารสกัดบวับก

รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท และ นายภาณุพงศ พุทธรักษ
สถานวิจยัยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: pharkphoom.p@psu.ac.th

เยื่อบุชองปากอักเสบ เปนอาการที่พบบอยในคนทั่ วไปที่ เร่ิมมีอาการปวยที่
สัมพันธกับการมีไขหรือรอนในหรือเปนโรคในชองปาก และยังเปนอาการแทรกซอน
ที่สําคัญและมีความรุนแรงในผูปวยที่ภูมิคุมกันบกพรอง โดยเฉพาะผูปวยโรคเอดส
หรือในผูปวยโรคมะเร็งที่ไดรับการรักษาโดยเคมีบําบัดหรือการฉายรังสี อาการอักเสบ
ในชองปากถือวาเปนอาการที่มีผลลดคุณภาพชีวิตของผูปวยและเปนสภาวะที่คุกคาม
ตอชีวิต ทําใหผู ปวยมีความเจ็บปวดอยางตอเนื่ องและรุนแรง โดยเฉพาะในชวง
รับประทานอาหารหรือดื่มน้ํา และมีการเปลี่ยนแปลงความสามารถของการรับรสอาหาร
ทําใหผูปวยรับประทานอาหารไดนอยลง ซึ่งจะนําไปสูภาวะขาดสารอาหาร นอกจากนี้
ความเจ็บปวดดังกลาวอาจทําใหผูปวยไมอยากทําความสะอาดในชองปาก จึงเพิ่ม
โอกาสใหเกิดการติดเชื้อจุลินทรียในชองปากมากขึ้น และนําไปสูการติดเชื้อซ้ําซอนที่
รุนแรง และเปนสาเหตุการตายที่สําคัญในผูปวยมะเร็งและเอดส

ถึงแมในปจจุบันจะมีการศึกษาวิจัยถึงวิธีการตางๆ ในการปองกันการเกิด
เยื่อบุชองปากอักเสบ แตก็ยังไมมีวิธีการใดที่เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาเปนวิธีการ
รักษาที่เปนมาตรฐาน โดยยาที่ใชในการรักษาบางชนิดก็มีมีราคาสูงมาก ยาสวนใหญ
มีสารเคมีซึ่งอาจจะกอใหเกิดอันตรายแกผูปวย รวมทั้งอาจสงผลกระทบตอการรักษา
มะเร็งได การเปลี่ยนมาใชยาจากสมุนไพรเพื่อรักษาสภาวะภาวะเยื่อบุชองปากอักเสบ
จึงนาจะมีความเหมาะสมกวาวิธีอ่ืนๆ เนื่องจากมีความปลอดภัยสูงกวาการใชสารเคมี
สามารถลดปริมาณการใชยาและการไดรับสารเคมีที่มากเกินไป สมุนไพรที่พบวามี
คุณสมบัติที่ เหมาะสมในการนํามาใชเพื่อปองกันและรักษาภาวะภาวะเยื่อบุชองปาก



13

อักเสบคือบัวบก ซึ่งในประเทศไทยแนะนําใหใชบัวบกในงานสาธารณสุขมูลฐานในการ
รักษาแผลไฟไหมน้ํารอนลวก  และในบัญชียาหลักแหงชาติใหใชเปนยารับประทาน
แกไขแกรอนใน และใชเปนยาทาสมานแผล   ปจจุบันมีรายงานการศึกษาฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยาของสารสกัดจากบัวบกมากมาย โดยฤทธิ์ ทางเภสัชวิทยาของบัวบกที่
เก่ียวของกับการรักษาอาการเยื่อบุชองปากอักเสบ ไดแก ฤทธิ์ตานการอักเสบ ฤทธิ์
ตานออกซิเดชัน ฤทธิ์ตานจุลินทรีย และฤทธิ์สมานแผล  ดังนั้นสารสกัดจากบัวบก
จึงมีศักยภาพในการพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพื่อใชในการรักษาเยื่อบุชองปากอักเสบไดดี
อยางไรก็ตามในการเตรียมสารสกัดใหไดสารสกัดที่มีประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีนั้น
สารสกัดจะตองมีสาระสําคัญที่ออกฤทธิ์ รักษาในปริมาณสูงและสม่ําเสมอทุกคร้ังที่
เตรียมสารสกัด

ปจจุบันมีการยื่นขอจดสิทธิบัตรเร่ือง กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดบัวบกที่มีสาร
เพ็นตะไซคลิกไตรเทอรปน (เลขที่คําขอ 1101001361 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2554)
โดยสารสกัดบัวบกที่เตรียมไดจากกรรมวิธีนี้ ประกอบดวยสารในกลุมเพ็นตะไซคลิก
ไตรเทอรปน 4 ชนิด ไดแก เอเซียติก แอซิด, มาเดคาสสิก แอซิด, เอเซียติโคไซด และ
มาเดคาสโซไซด โดยมีสารทั้งสี่ชนิดรวมไมนอยกวา 65% และมีอัตราสวนระหวางสาร
ในรูปแบบไกลโคไซด (เอเชียติโคไซด และมาเดคาสโซไซด) และสารในรูปแบบอะไกลโคน
(เอเซียติก แอซิด และมาเดคาสสิก แอซิด) อยูระหวาง 0.7 ถึง 1.3

ยาพนรักษาเยื่อบุชองปากอักเสบจากสารสกัดบัวบก (เลขที่คําขอสิทธิบัตร
1301000251 ลงวันที่  15 มกราคม 2556)   มีฤทธิ์สมานแผลตานอักเสบ ตาน
ออกซิเดชั่น ตานแบคทีเรียและสมานแผลไดดี โดยมีการตั้งสูตรตํารับใหเหมาะสมกับ
การใชในการรักษาอาการเยื่อบุชองปากอักเสบ ดวยการใชสารสกัดบัวบกที่มีสาร
เพ็นตะไซคลิกไตรเทอรปนซึ่งการควบคุมคุณภาพใหมีปริมาณสารไมนอยกวา 65%
เปนตัวยาสําคัญ และลดปริมาณของเอธานอลใหนอยที่สุดและลดการใชตัวยาสําคัญ
จากน้ํามันหอมระเหย ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดการระคายเคืองของแผลในชองปาก มีวิธี
การควบคุมคุณภาพมาตรฐานของปริมาณตัวยาสําคัญในตํารับยาดวยวิธี HPLC ทําให
ไดยาที่มีคุณภาพในการรักษาเหมือนกันทุกคร้ังที่ผลิต ซึ่งตางจากยาจากสมุนไพรอ่ืนๆ
ในปจจุบัน
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Acne Serum
ซีรั่มแตมสิวจากสารบริสทุธิส์กดัจากกระทุ

นางสาวจุฬาลักษณ ชอระชู, ผศ.ดร.ธนภร อํานวยกิจ
และ ศ.ดร.ศุภยางค  วรวุฒิคุณชัย
สถานวิจัยความเปนเลิศดานผลิตภัณฑธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร 074-288340 E-mail: nprc_psu@hotmail.com

กระทุเปนพืชในวงศ Myrtaceae พบบริเวณชายฝงทะเลทางภาคใตและภาค
ตะวันออกของประเทศไทย จากงานวิจัยเบ้ืองตนพบวาสารสกัดจากกระทุมีฤทธิ์ตาน
เชื้อโรคบางกลุมไดดีมาก

สรรพคุณ...
1. ฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียกอสิว

(Propionibacterium acne, Staphylococcus epidermidis,
และ Staphylococcus aureus)

2. ฤทธิ์ตานการอักเสบ (anti-inflammatory)
3. ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ (anti-oxidant)
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คุณสมบัติ
 โรโดไมรโทน (rhodomyrtone) สารบริสุทธิ์สกัดจาก

กระทุยบัยั้งเชื้อกอสิว
 ไมมีสวนผสมของยาปฏิชีวนะ ลดปญหาการดื้อยา

ของเชือ้แบคทเีรีย
 ไลโปโซม (liposomes) นําสงตัวยาสูเปาหมายโดยตรง
 เนื้อเจลบางเบา ซึมซาบสูผิวหนังไดงาย
 ฟอสโฟลิพิด (phospholipid) ทําใหผิวมีความชุมชื้น

ตํารับไลโปโซมโรโดไมรโทนมีประสิทธิภาพสูงกวายารักษาสิวในกลุ มกรด
อะเซเลอิค (azelaic acid)  เบนโซอิล เปอรออกไซด (benzoyl peroxide) และมีฤทธิ์
เทียบเทากับคลินดามัยซิน (clindamycin) โดยมีคาความเขมขนต่ําสุดที่ยับยั้งเชื้อกอสิว
ทุกชนิดไดในชวง 1-4 ไมโครกรัม/มล.

อนุภาคตํารบัไลโปโซม
ขนาด 200-300 นาโนเมตร
กําลังขยาย 30,000 เทา

ซีร่ัมไลโปโซมโรโดไมรโทน
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จากการศึกษานํารองในอาสาสมัครเพศชายและเพศหญิงในมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทรที่มีอายุระหวาง 19-28 ป จํานวน 15 ราย ทําการศึกษาแบบสุมที่มี
ตัวชี้วัด ไดแก การทดสอบการระคายเคืองผิวหนังและการประเมินผลการรักษาสิว
หลังจากใชผลิตภัณฑทุกๆ 3 วัน เปนเวลา 12 วัน

          จํานวนอาสาสมัครที่หายจากการเปนสิว
ระดับความรุนแรงของสิว จํานวนอาสาสมัคร

3 วัน 6 วัน 9 วัน 12 วัน

1 6 6 - - -
2 7 2 4 1 -
3 2 - 1 1 -

กรณีศึกษาที่ 1
ผูปวยเปนสิวที่ความรุนแรงระดับ 2 (IGA*)

โดยมีสิวอักเสบ 2-3 รอย เปนสิวอักเสบชนิดตุม
สีแดงขนาดเล็ก (papule) และตุมสีแดงขนาดเล็ก
มีหนองที่ยอด (pustule)

ผลการรักษา วันที่ 6 หลังรักษาดวยวิธีการ
แตมซีร่ัมไลโปโซมโรโดไมรโทน วันละ 2 คร้ัง
พบวาระดับความรุนแรงของสิวลดลงเหลือระดับ 0
คือ ไมมีเม็ดสิวทั้ง 2 แบบ บนใบหนา
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กรณีศึกษาที่ 2
ผูปวยเปนสิวที่ความรุนแรงระดับ 3 (IGA*)

โดยมีสิวปุมเล็ก (nodule) สีแดงภายในมีหนองปนเลือด
และมีสิวอักเสบอยูเล็กนอยทั้งชนิดตุมสีแดงขนาดเล็ก
(papule) และตุมสีแดงขนาดเล็กซึ่งมีหนองที่ยอด
(pustule)

ผลการรักษา วันที่ 6 หลังรักษาดวยวิธีการ
แตมซีร่ัมไลโปโซมโรโดไมรโทน วันละ 2 คร้ัง
พบวาระดับความรุนแรงของสิวลดลงเหลือระดับ 0
คือ ไมมีเม็ดสิวทั้ง 3 แบบ บนใบหนา

*IGA : Investigator’s Global Assessment (U.S. FDA, 2007)
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Qi… รักษาแผลติดเชื้อเรือ้รังในผูปวยเบาหวาน

นางสาวจุฬาลักษณ โชคไพศาล, ดร.ศศิธร ชูศรี, ผศ.ดร.ธนพร อํานวยกิจ
และ ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
สถานวิจัยความเปนเลิศดานผลิตภัณฑธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร 074-288340  E-mail: nprc_psu@hotmail.com

โรคเบาหวานเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ จากขอมูลการสํารวจจํานวนผูปวย
โรคเบาหวานของ กระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ. 2554 พบวาคนไทยเจ็บปวยดวย
โรคเบาหวานประมาณ 6 แสนคน การควบคุมระดับน้ําตาลที่ไมดีในผูปวยมักกอใหเกิด
ภาวะแทรกซอนเร้ือรังไดมากมายโดยเฉพาะอยางยิ่งการเกิดบาดแผล การติดเชื้อของ
บาดแผลนับเปนปญหาที่พบไดบอยในผูปวยเบาหวาน ซึ่งถือวาเปนภาวะแทรกซอน
ที่รุนแรงและอันตราย  เนื่องจากมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อลุกลามจนยากแกการรักษา
อาจจะตองตัดอวัยวะทิ้ง กอใหเกิดความสูญเสียเงินทองและทรัพยากรมนุษย

ปูดเบญกานี เปนสมุนไพรในตํารับยาไทยที่ใชประโยชนทางการแพทยแผนไทย
ในการรักษาโรคไดหลายชนิด รวมถึงโรคผิวหนังและรักษาบาดแผล

สรรพคุณ…
1. ฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย (antibacterial activity)
2. ฤทธิ์ตานการอักเสบ (anti-inflammatory activity)
3. ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ (anti-oxidant activity)
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จากการศึกษาของคณะผูวิจัย พบวา สารสกัดเบญกานีมีประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งเชื้อโรคทุกชนิดที่ไดทําการทดสอบ   คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนําสมุนไพร
เบญกานีมาประยุกตใชในรูปแบบยาเตรียมภายนอกสําหรับรักษาแผลติดเชื้อเร้ือรังใน
ผูปวยเบาหวาน

ผลการศึกษาประสิทธิภาพของตํารับยา Qi ในผูปวยแผลเบาหวานจํานวน
50 ราย ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่ทําการรักษาในสถานพยาบาลชุมชนจํานวน 5 แหง
ของเขตพื้นที่อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยสุมผูปวยออกเปน 2 กลุมคือ กลุม
ศึกษา ซึ่งไดรับการรักษาดวยตํารับยา Qi รวมดวยการลางแผลตามวิธีมาตรฐานของ
โรงพยาบาล   และกลุมควบคุม ซึ่งไดรับการรักษาดวยการลางแผลตามวิธีมาตรฐาน
ของโรงพยาบาลเพียงอยางเดียวพบวา

กรณีศึกษาที่ 1
ผูปวยหญิงไทย อายุ 80 ป  เจ็บปวยดวยโรคเบาหวาน เปนระยะเวลา 5 ป

รับการรักษาดวยการกินยา
2 เดือนกอน ผูปวยมีแผลบริเวณขอเทา รับการรักษา โดยการลางแผลวันละ

1 คร้ัง แตไมหาย บาดแผลอยูในระดับ 1 ตามหลักเกณฑของ Wagner Ulcer Classi-
fication

ผลการรักษา เมื่อผูปวยไดรับการรักษาดวยตํารับยา Qi และการลางแผล
ดวยวิธีมาตรฐานของโรงพยาบาล วันละ 1 คร้ัง  พบวา  วันที่ 18 ของการรักษา
บาดแผลของผูปวยหายเปนปกติ

ผูปวย เปอรเซ็นตของผูปวยที่บาดแผลหายสนิท

             สัปดาห 4 6 8 12

กลุมศึกษา 30.77 46.15 65.38 80.77
กลุมควบคุม 4 4 8 20
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กรณีศึกษาที่ 2
ผูปวยหญิงไทย อายุ 73 ป เจ็บปวยดวยโรคเบาหวาน เปนระยะเวลา 14 ป

รับการรักษาดวยการกินยา มีประวัติถูกตัดนิ้วโปงขางขวาเนื่องจากเกิดแผลติดเชื้อ
ลุกลาม

4 เดือนกอน ผูปวยมีแผลบริเวณนิ้วโปงขางขวาตรงตําแหนงที่ถูกตัดนิ้วโปง
อีกคร้ัง  จนตองเขารับการรักษาดวยการลางแผลทุกวัน  วันละ 1 คร้ัง  แตไมหาย
บาดแผลอยูในระดับ 1 ตามหลักเกณฑของ Wagner Ulcer Classification

ผลการรักษา เมื่อผูปวยไดรับการรักษาดวยตํารับยา Qi และการลางแผล
ดวยวิธีมาตรฐานของโรงพยาบาล วันละ 1 คร้ัง พบวา สัปดาหที่ 7 ของการรักษา
บาดแผลของผูปวยหายเปนปกติ
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สมดลุในชีวติดวยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

ผศ.ดร.ขวัญตา บาลทิพย, รศ.อุษณีย เพชรรัชตะชาติ
และ ผศ.ศิริวรรณ พิริยคุณธร
หนวยวิจัยเพื่อสงเสริมการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท 074-286570 โทรสาร 074-286421
E-mail: quantar.b@psu.ac.th

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาการดําเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดํารัสแกพสกนิกรชาวไทยเพื่อใหไดเขาถึง
ทางสายกลาง พึ่งตนเอง มีคุณธรรม ใชชีวิตอยางพออยู พอกิน และทําใหสังคมเจริญ
กาวหนาอยางสมดุล

จากการสัมภาษณผูติดเชื้อเอชไอวีจํานวน 47 ราย พบวา สวนใหญยอมรับ
การติดเชื้อเอชไอวี และไดนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งการมีชีวิตแบบ
พอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุมกันในตนมาปรับใชในการดําเนินชีวิต ทําใหชีวิต
มีความสุข สมดุลและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ซึ่งกลยุทธในการสรางความสมดุลในชีวิต
ของผูติดเชื้อเอชไอวีสามารถสรุปไดดังนี้

1. มีวิถีชีวิตที่พอเพียง
ผูติดเชื้อเอชไอวีกลาววา เมื่อจิตใจพอเพียง สงผลใหชีวิตมีความสุข สงบ

และสมดุล การมีวิถีชีวิตที่พอเพียง หมายถึง ความพอดีในหลายๆ ดาน ไดแก ดาน
สุขภาพ คือ ไมเจ็บปวย   ดานฐานะ คือ มีฐานะที่สามารถดูแลตนเองไดไมเดือดรอน



22

ไมฟุมเฟอย   และดานการดําเนินชีวิต คือ ดําเนินชีวิตบนหนทางที่ดีงามบนทาง
สายกลาง ไมเก่ียวของกับอบายมุข และมีชีวิตอยูกับธรรมชาติ

2. ปรับวิถีชีวิตใหอยูไดกับเอชไอวี
การปรับวิถีชีวิตใหมเพื่อใหมีชีวิตอยู ไดกับเอชไอวี เปนการแสดงถึงการรู

เทาทัน ที่นํามาซึ่งการมีภูมิคุมกันในตนของผูติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งวิถีชีวิตใหมที่กลาวถึง
ไดแก เลือกเปดเผยการติดเชื้อแกผูที่รัก หวงใยและไววางใจ พยายามดูแลและรักษา
ชีวิตใหดีตามกําลังที่จะสามารถทําได เลือกคบคนจริงใจและไมทํารายจิตใจ วางแผน
ชีวิตเพื่อความมั่นคงแหงอนาคต และมีเหตุมีผลในการใชชีวิตและมีคูชีวิต

3. มีสติอยูกับปจจุบัน
ผูติดเชื้อเอชไอวีพยายามใชสติอยูกับปจจุบัน ทําวันนี้ใหดีที่สุด ไมกังวล

กับอดีตที่แกไขไมไดและไมทุกขกับอนาคตที่ยังมาไมถึง เชน ไมกังวลวาจะมีชีวิตอยูได
นานเทาใด การมีสติอยูกับมีชีวิตอยูในแตละวัน และการทําแตละวันใหดีที่สุดเทานั้น
ก็เพียงพอ เพราะเมื่อทําวันนี้ดี ผลดีก็จะเกิดขึ้นตามมา

4. ทําความดี มีเมตตา กรุณา และมีความกตัญู
การติดเชื้อเอชไอวีชวยใหเขาใจถึงความรักแทจากพอแม ปูยาตายาย

บางรายจึงตั้งใจที่จะตอบแทนบุญคุณ ชวยเหลือเก้ือกูลตามสมควร เชน เปนที่ปรึกษา
ใหเพื่อน บริจาคทรัพยใหผูยากไร ไมทํารายเพื่อนและใหอภัย ซึ่งทําใหทั้งผูใหและผูรับ
มีสุข เกิดความภาคภูมิใจ ความอ่ิมเอมซึ่งการมีเมตตากรุณา รวมความถึงการเรียนรู
ที่จะใหอภัยตนเองและผูอ่ืน ทั้งนี้เพราะมีความจริงที่วา “ไมมีใครสมบูรณพรอม”

5. ยอมรับความจริงและเรียนรูที่จะปลอยวาง
ผูติดเชื้อเอชไอวีบางรายกลาววา ความสมดุลในชีวิตคือ การมีความสุขใจ

สิ่งสําคัญที่สุดตอการมีชีวิตที่สมดุลคือ “ใจ” เพราะทุกอยางอยูที่ใจ  การมีจิตใจดี
จะนําพาชีวิตสูความสุขและสมดุล โดยเฉพาะการปรับใจใหเขาใจความจริงของชีวิต
ความไมเที่ยงของชีวิต และเรียนรูที่จะยอมรับและปลอยวาง ดังที่กลาววา
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ใช หลักในหลวงแลว ชีวิตเปลี่ยนไปมาก สําคัญอยูที่ใจ ใจผมสบายมากกวา
แตกอน ไมคิดมาก อะไรจะเกิดก็ใหเกิด มีกังวลบางแตไมทุกขเหมือนเมื่อกอน... ให
รูจักพอ พอใจ พอดี ไมทะเยอทะยานจนเกินตัว ไมเก่ียวของอบายมุข  สําหรับผมนะ
ชีวิตชวงนี้ดีที่สุดเลย

ดังนั้นจะเห็นวาการเขาใจ ยอมรับความจริงของชีวิต ดําเนินชีวิตดวยความมีสติ
แบบพอเพียง และเรียนรูที่จะปลอยวางความทุกข จะทําใหชีวิตมีความสุขและความ
สมดุล ซึ่งทุกคนสามารถมีชีวิตที่เปนสุขและสมดุลได
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การผลิตเมลด็พันธุกลาปาลมน้ํามัน
“พันธุทรัพย ม.อ.1”

รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ
สถานวิจัยพืชกรรมปาลมน้ํามัน ระยะที่ 2
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail : theera.e@psu.ac.th

ทรัพย ม.อ.1 เปนพันธุปาลมน้ํามันลูกผสมเทเนอรา (DxP) ที่ผานกระบวน
การปรับปรุงและพัฒนาพันธุมานานกวา 15 ป ของโครงการปรับปรุงพันธุปาลมน้ํามัน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   โดยการปรับปรุงพันธุได
ดําเนินการในสภาพพื้นที่แหงแลงและดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา จนไดแมพันธุที่มี
พันธุกรรมกําเนิดจาก เดลิ ดูรา และพอพันธุ ที่มีพันธุกรรมกําเนิดจาก AVROS
พิสิเฟอรา ที่มีคุณสมบัติเจริญไดดีในพื้นที่แหงแลง และดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา

ลักษณะประจําพันธุ
ลักษณะทะลายปาลม และผลผลิตน้ํามัน: เร่ิมใหผลผลิตทะลายปาลมเมื่ออายุ

36 เดือน หลังจากปลูกลงแปลง ลักษณะทะลายมีรูปรางกลมรี มีหนามสั้น ลักษณะสี
ผลดิบสีดํา และเปลี่ยนเปนสีแดง-สม เมื่อผลสุกเต็มที่
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ลักษณะพิเศษ
 ความยาวทางใบคอนขางสั้นเมื่อเปรียบเทียบกับปาลมน้ํามันลูกผสม DxP

ที่ปลูกในประเทศไทย
 ทนตอสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา และมีสภาพแหงแลง

ขอมูลพันธุทรัพย ม.อ.1 อายุ 3-4 ป และ 7-8 ป

   อายุปาลม (ป)                  ลักษณะ
3-4 7-8

จํานวนทะลาย  (ทะลาย/ตน/ป) 19.3 23.2
น้ําหนักตอทะลาย (กก./ทะลาย) 5.0 11.4
ผลผลิตทะลาย (กก./ไร/ป) 2,123.0 5,803.2
ผลผลิตน้ํามันจากเนื้อปาลม (กก./ไร/ป) 442.0 -
ผลผลิตน้ํามันจากเนื้อในเมล็ด (กก./ไร/ป) 68.0 -

ลักษณะทางใบที่ 17 อายุปาลม 3-4 ป

ความยาวทางใบ เฉลี่ย 235 ซม.
ความกวางโคนทางใบ เฉลี่ย 3.5 ซม.
ความหนาโคนทางใบ เฉลี่ย 2.0 ซม.
จํานวนใบยอย เฉลี่ย 200 ใบ
ความยาวใบยอย เฉลี่ย 47.4 ซม.
ความกวางใบยอย เฉลี่ย 3.5 ซม.
พื้นที่ใบ เฉลี่ย 1.85 ตร.เมตร
น้ําหนักแหงทางใบ เฉลี่ย 0.95 กก.
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ข้ันตอนการผลิตเผยแพรตนกลา พันธุทรัพย ม.อ.1
1. คัดเลือกและควบคุมการผสมพันธุระหวางตนพอแม (ดูรา x พิสิเฟอรา)

พันธุทรัพย ม.อ.1 อายุ 3 ป

2. ทําเมล็ดงอกและคัดเมล็ดงอกสมบูรณนําไปเพาะตนกลา
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3. เพาะตนกลาและคัดเฉพาะตนกลาที่สมบูรณเผยแพร

4. พันธุทรัพย ม.อ.1 ในแปลงปลูกอายุ 4 ป
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กระบวนการเพิม่ความหนาแนนไมปาลมน้ํามัน
ดวยแรงอัดและความรอน

ดร.รัตนา ชูหวาง
สาขาอุตสาหกรรมไมยางพาราและผลติภัณฑ หลักสตูรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตสุราษฏธานี จ.สุราษฏรธานี 84000
E-mail: rattana.ch@psu.ac.th

ปาลมน้ํามัน (Elaeis guineensis Jacq.) จัดเปนพืชใบเลี้ยงเดียวอยูในวงศ
(family) Palmae หรือ Arecaceae (monocotyledon) เปนพืชน้ํามันอุตสาหกรรม
ที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทยเปนอยางมาก และมีการขยายพื้นที่ปลูก
อยางตอเนื่อง    ปาลมน้ํามันมีอายุที่เหมาะสมตอการปลูกทดแทนโดยใหผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจสูงสุดคืออายุ 25 ถึง 26 ป   เนื่องจากมีลําตนที่สูงเก็บเก่ียวไดยาก
เกษตรกรสวนใหญใชสารเคมีเพื่อใหลําตนปาลมยืนตนตายกอนปลูกปาลมใหมระหวาง
แถวเดิม เกือบทั้งหมดของลําตนปาลมน้ํามันไมมีการนําไปใชประโยชน

กระบวนการอัดไมปาลมนํ้ามันดวยแรงอัดและความรอน
กระบวนการเพิ่มความหนาแนนของไมปาลมน้ํามันดวยแรงอัดและความรอน

โดยใชไมปาลมน้ํามันแปรรูปอบหรือผ่ึงใหแหง นํามาอัดเพิ่มความหนาแนนดวยแรงอัด
และความรอนที่ระดับอุณหภูมิตั้งแต 140 ถึง 22oC โดยใหแรงอัดกระทําในทิศตั้งฉาก
กับการเรียงตัวของกลุมเซลลเนื้อเยื่อลําเลียงและดานสัมผัสของเนื้อไมปาลมน้ํามัน
อัดจนไดความหนาที่ตองการ ระหวางการอัดเมื่ออุณหภูมิกลางแผนไมสูงถึง 100oC
ลดแรงอัด และใหแรงอัดอีกคร้ังจนครบเวลาที่ กําหนดจึงปลอยแรงอัด ใหไมปาลม
น้ํามันเย็นตัวลงที่อุณหภูมิหองจึงนํามาตัดขอบ ไดไมปาลมน้ํามันผานการอัดเพิ่มความ
หนาแนนดวยแรงอัดและความรอน
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คุณสมบัติไมปาลมนํ้ามันอัดดวยแรงอัดและความรอน
ผลจากการทดลองปรับปรุงคุณสมบัติ ไมปาลมน้ํามันดวยกระบวนการอัด

ภายใตแรงอัดและความรอน พบวากลุมเซลลวาสคูลาบันเดอนซึ่งทําหนาที่ ใหความ
แข็งแรงตอไมปาลมน้ํามันชิดกันมากขึ้น เนื่องจากกลุมเซลลพาเรงคิมาเกิดการยุบตัว
เมื่อผานการอัดดังแสดงในรูปที่  1   ดวยเหตุผลดังกลาวสงผลใหความหนาแนน
(Density) ของไมปาลมน้ํามันเพิ่มขึ้นจาก 0.31 กรัม/ลบ.ซม. เปน 0.70 กรัม/ลบ.ซม.

รูปท่ี 1  โครงสรางไมปาลมน้ํามันกอน (ก) และหลัง (ข) หลังอัด
อัดภายใตแรงอัดและความรอนและความหนาแนน

รูปท่ี 2  คุณสมบัติเชิงกลของไมปาลมน้ํามันและไมปาลมน้ํามันอัด
ดวยแรงอัดและความรอนที่อุณหภูมิตางๆ
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ความหนาแนนที่เพิ่มขึ้นจากกระบวนการอัดดวยแรงอัดและความรอนสงผลให
ไมปาลมน้ํามันมีคาโมดูลัสแตกหัก (Modulus of Rupture, MOR) เพิ่มขึ้นจาก 22.61
MPa เปน 53.51 MPa เมื่ออัดดวยอุณหภูมิ 140oC นอกจากนี้กระบวนการดังกลาว
ยังปรับปรุงคาความแข็ง (Hardness) ลดความขรุขระของผิวหนาสงเสริมความสามารถ
ในการปดผิวไดดีขึ้น

ไมปาลมน้ํามันอัดมีคาการพองตัวทางดานความหนา (Thickness swelling)
หลังการแชน้ําเปนเวลา 2 และ 24 ชั่วโมง สูงเมื่อเปรียบเทียบกับไมปาลมน้ํามัน
ไมผานการอัด ซึ่งอุณหภูมิที่ ใชในการอัดมีผลทําใหการพองตัวทางดานความหนาลด
นอยลง  แตอยางไรก็ตามพบวาไมปาลมน้ํามันมีการคืนตัวนอยมากในสภาวะอากาศ
ภายในอากาศโดยทั่วไป

บทสรุป
กระบวนการเพิ่ มความหนาแนนไมปาลมน้ํามันดวยแรงอัดและความรอน

มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลของไมปาลมน้ํามันได โดยไมทําให
โครงสรางไมปาลมน้ํามันเกิดความเสียหาย และผลิตภัณฑไมปาลมแปรรูปอัดดังกลาว

รูปท่ี 9  คาการพองตัวทางดานความหนาของไมปาลมน้ํามันไมปาลมน้ํามันอัด
ดวยแรงอัดและความรอนที่อุณหภูมิตางๆ



31

สามารถใชงานไดดีในสภาวะอากาศแหง หรือภายในอาคารไดเชนเดี่ยวกับไมแปรรูป
หรือแผนไมประกอบโดยทั่วไป

กิตติกรรมประกาศ
ผู วิจัยขอขอบคุณกองทุนวิจัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขต

สุราษฏรธานี สําหรับสนับสนุนงบประมาณการทําวิจัยในคร้ังนี้
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โครงการวจิัยธรณีฟสกิสบรูณาการ
เพื่อตามรอยรอยเลื่อนคลองมะรุย

รศ.ดร.ไตรภพ ผองสุวรรณ, ดร.ไพบูลย นวลนิล, ดร.เฮลมุทธ เดอรราส
และ ดร.สวัสดี ยอดขยัน
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
ผศ.ดร.สมหมาย ชางเขียน และ ดร.ธิดารัตน วิชัยดิฐ
ภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ในป พ.ศ. 2554–2555 ผูเชี่ยวชาญจากสถานวิจัยธรณีฟสิกสไดทําการศึกษา
ธรณีฟสิกสแบบบูรณาการของรอยเลื่อนคลองมะรุยในจังหวัดสุราษฎรธานี การศึกษา
ไดแบงพื้นที่ศึกษาออกเปน 3 พื้นที่ คือ (1) พื้นที่วิภาวดี ที่เปนพื้นที่สูงทางตะวันตก
ของจังหวัด   (2) พื้นที่ไชยา-ทาชนะ ซึ่งเปนพื้นที่ชายฝงทะเลอาวไทย ที่ทางกรม
ทรัพยากรธรณี (2553) รายงานวารอยเลื่อนคลองมะรุยผานออกอาวไทยที่ อ.ไชยา
และ (3) พื้นที่ทาฉาง ซึ่งเปนพื้นที่ที่คณะวิจัยพบวาเปนพื้นที่ที่นาสนใจที่สุดจากผล
การวิเคราะหขอมูลธรณีฟสิกสพื้นฐาน ผลการสํารวจธรณีฟสิกสในพื้นที่วิภาวดีและ
พื้นที่ไชยา-ทาชนะ ไมพบรอยเลื่อนคลองมะรุยพาดผาน แตพบรอยเลื่อนอ่ืนที่คาดวา
เปนรอยเลื่อนเกาและไมมีพลัง    สวนผลการศึกษาในพื้นที่ทาฉางมีความนาสนใจ
พอสรุปไดดังตอไปนี้

1. สรุปผลการศึกษาพ้ืนที่ทาฉาง
1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลกัมมันตภาพรังสีตรวจวัดทางอากาศ เห็นแนว

เสนตรง (lineament) ที่แสดงความแตกตางของคากัมมันตรังสีทอเรียม ยูเรเนียม
และโพแทสเซียม ตอเนื่องผานอําเภอบานตาขุน อ.คีรีรัฐนิคม อ.พุนพิน และเขาในพื้นที่
อ.ทาฉาง คาดวาแนวดังกลาวแสดงขอบเขตทางทิศใตของแถบรอยเลื่อนคลองมะรุย

1.2 จากการศึกษาธรณีโครงสรางของหินโผลและบอดินในพื้นที่ทาฉาง
ตรวจพบแนวที่คาดวาเปนรอยเลื่อนคลองมะรุยสอดคลองกับแนวรอยเลื่อนที่วิเคราะห
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จากขอมูลแผนที่กัมมันตรังสี โดยมีทิศทางหลักในทิศ N-NE ตรวจพบหิน Silicified
rocks ที่เปนหลักฐานรอยเลื่อนอยูไมไกลจากแนวที่สํารวจพบรอยเลื่อน ตรวจพบรอย
เลื่อนไถล Slickensides ที่ เปนหลักฐานรอยเลื่อนจํานวนมาก ในจุดหินโผลบางจุด
และมีบอน้ําพุรอนหลายแหลงในบริเวณใกลแนวรอยเลื่อนที่สํารวจพบใหม

1.3 จากการวิ เคราะหขอมูลคลื่ นไหวสะเทือนแบบสะทอน (seismic
reflection) ของแนวสํารวจที่คาดวาจะพบรอยเลื่อน  และสามารถตรวจพบลักษณะ
รอยเลื่อนเห็นไดชัดเจน ดังตัวอยางในรูปที่ 1 และเมื่อเชื่อมตําแหนงที่พบรอยเลื่อน
บนแนวสํารวจคลื่นไหวสะเทือนแนวอ่ืนๆ พบวาสอดคลองกันดีกับขอมูลธรณีฟสิกสอ่ืนๆ

รูปท่ี 1  ไซสโมแกรมภายหลังทํากรรมวิธีขอมูลของแนวสํารวจใน อ.ทาฉาง
ที่สามารถตรวจพบรอยเลื่อนคลองมะรุยไดอยางชัดเจน (CDP_X มีหนวยเปนเมตร

และสเกลทางแนวด่ิงเปนคาความลึกในหนวยเมตร)

1.4 ผลวิเคราะหอายุ TL ของตะกอนดานบนของรอยเลื่อนที่พบในจุดหิน
โผลใกลแนวรอยเลื่อนที่พบใหม   พบวารอยเลื่อนดังกลาวนาจะมีลักษณะของการ
เลื่อนตัวแบบ strike-slip โดยแนว strike ของรอยเลื่อนอยูในแนว 070-250 เปน
รอยเลื่อนที่มีอายุนอยที่สุดประมาณ 213,000 ป จากขอมูลอายุ TL ของตะกอน
แสดงวารอยเลื่อนที่พบมีอายุคอนขางเกาแก และตรวจไมพบของรอยเลื่อนที่มีอายุ
ออนอยางที่คาดไว   ผลวิเคราะหอายุตะกอนที่อยูดานบนของรอยเลื่อนที่พบใหมนี้
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พบวารอยเลื่อนคลองมะรุยมีอายุนอยที่สุดประมาณ 213,000 ป จึงเปนรอยเลื่อนที่
ไมมีพลัง

2. สรุปรวบยอดผลการศึกษา
2.1 โครงการวิจัยประสพความสําเร็จในการหาตําแหนงรอยเลื่อนคลอง

มะรุย โดยพบวารอยเลื่อนคลองมะรุยมีรองรอยผานเขามาในเขต จ.สุราษฎรธานี ผาน
อ.พนม อ.บานตาขุน อ.คีรีรัฐนิคม อ.พุนพิน และออกทะเลอาวไทยที่ อ.ทาฉาง รูปที่ 2
แสดงแผนที่ธรณีวิทยาและเขตอําเภอใกลเคียง  รวมทั้งแนวรอยเลื่อนคลองมะรุยที่
คนพบใหมที่เปนผลจากการศึกษาในคร้ังนี้

2.2 วิธีการทางธรณีฟสิกสที่ประสพความสําเร็จในการตรวจพบรอยเลื่อน
ในคร้ังนี้คือ วิธีวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบสะทอนที่ทําใหเห็นรอยเลื่อนใตดินไดชัดเจน
ในขณะที่วิธีอ่ืนๆ ไดแก วิธีวัดสภาพตานทานไฟฟาชั้นดินแบบ 2 มิติ วิธีเรดารหยั่งชั้นดิน
มีความคลุมเครือไมสามารถจําแนกความผิดปกติของสมบัติฟสิกสบริเวณรอยเลื่อน
ใตดินกับสมบัติทางฟสิกสของชั้นดินที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากสาเหตุอ่ืนๆ ได

2.3 การวิเคราะหขอมูลธรณีฟสิกสตรวจวัดทางอากาศ มีความสําคัญ
ทําใหงานประสพผลสําเร็จ เนื่องจากสามารถใชขอมูลธรณีฟสิกสทางอากาศในการหา
แนวเสนที่คาดวาเปนแนวรอยเลื่อนกอนที่จะเลือกพื้นที่ทาฉาง และกําหนดพื้นที่สํารวจ
ธรณีวิทยาและแนวสํารวจคลื่นไหวสะเทือนสะทอน

2.4 โครงการวิจัยไมประสพความสําเร็จในการหาหลักฐานเพื่อพิสูจนวา
รอยเลื่อนคลองมะรุยเปนรอยเลื่อนมีพลัง เนื่องจากหลักฐานการหาอายุตะกอนดวย
วิธีเปลงแสงความรอน (TL) เทาที่ตรวจวิเคราะห มีอายุมากกวา 10000 ป ตะกอน
บริเวณรอยเลื่อนมีอายุ TL นอยที่สุดเทากับ 213,000 ป จึงสรุปไดวารอยเลื่อน
คลองมะรุยเปนรอยเลื่อนที่ตายแลวในปจจุบัน  แตในอนาคตรอยเลื่อนคลองมะรุย
สามารถฟนคืนพลังขึ้นมาใหมไดอีก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกที่มีการ
เคลื่อนที่ตลอดเวลาเพื่อที่จะหาสมดุลใหม
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รูปท่ี 2 รอยเลื่อนคลองมะรุยที่สํารวจพบใหม ที่เปนผลการศึกษาในคร้ังนี้

คําขอบคุณ
คณะวิจัยขอขอบคุณ  การไฟฟาฝายผลิต  ที่ไดสนับสนุนงบประมาณเพื่อการ

ศึกษาวิจัยในคร้ังนี้
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อิทธพิลของปรมิาณน้ําในมวลดิน
ตอการเกดิลาดดนิพิบัตภิัย

รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท และ ผศ.ดร.ธนันท  ชุบอุปการ
ศูนยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

บทนํา
ลาดดินถลมเปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่ สามารถพบเห็นได ในพื้ นที่

ภูมิประเทศสูงชัน ดังแสดงในรูปที่ 1  โดยลาดดินถลมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
ผุพัง พัดพา และสะสมของตะกอนดินและหินในบริเวณพื้นที่ราบเชิงเขา ซึ่งกระบวนการ
ทั้งหมดเปนวัฏจักรตามธรรมชาติในการจัดการสภาพสมดุลของภูมิประเทศ ในอดีต
ผลกระทบจากการเกิดลาดดินถลมมีคอนขางนอยเนื่องจากพื้นที่ที่ เกิดลาดดินถลม
สวนใหญเปนพื้นที่หางไกลจากแหลงชุมชน  อยางไรก็ตามในชวงสามสิบปที่ผานมา
จํานวนประชากรที่ เพิ่ มขึ้ นและความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
สงผลใหเกิดการขยายตัวของชุมชน จนนําไปสูการตั้งถ่ินฐานของประชาชนในพื้นที่
สุมเสี่ยงที่ จะเกิดลาดดินถลม   จากการศึกษาขอมูลในอดีตพบวาพื้นที่ที่ เกิดจาก
ลาดดินพิบัติภัยมักจะมีประวัติการตกของน้ําฝนเปนเวลานานหรือมีความเขมขนของ
ปริมาณน้ําฝนสูง ซึ่งเปนผลใหเกิดลาดดินถลมควบคูกับการเกิดอุทกภัย ดังนั้นการเกิด
ลาดดินถลมมีสาเหตุประการสําคัญจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําในมวลดินของ
ลาดดิน ศูนยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใตไดมีการดําเนินการศึกษาความสัมพันธ
ของปริมาณน้ําที่มีผลตอการเกิดลาดดินถลม โดยในการศึกษานี้ ไดเลือกพื้นที่ตําบล
เทพราช อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนกรณีศึกษา เนื่องจากพื้นที่ดังกลาว
มีประวัติการเกิดลาดดินพิบัติภัยขนาดใหญในป 2554
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รูปท่ี 1 ลาดดินถลม พ.ศ. 2554 ในพ้ืนที่ ตําบลเทพราช อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
สภาพภมูิประเทศและธรณีวทิยาของตําบลเทพราช อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

จากการสืบคนเอกสารทางธรณีวิทยาและการออกสํารวจภาคสนาม พบวา
ดินในพื้นที่ตําบลเทพราช เปนดินที่เกิดจากการแปรสภาพของหินแกรนิตยุคจูแรสสิก-
ครีเทเชียส (Jurassic-Cretaceous)  ซึ่งชั้นดินมีความหนาประมาณ 3 เมตร  โดย
ลาดดินมีความลาดเอียงโดยเฉลี่ยประมาณ 25 องศา โดยในบางพื้นที่มีลาดเอียงสูงถึง
40 องศา ใตชั้นดินลงไปเปนหินแกรนิตที่มีระดับการผุพังในระดับตางๆ   จากการ
ศึกษาพบวาดินที่เกิดจากการผุพังของหินแกรนิตจะเปนดินที่มีความเชื่อมแนนต่ํา และ
สูญเสียกําลังตานทานแรงเฉือนอยางรวดเร็วเมื่อมวลดินมีความชื้นเพิ่มขึ้น ซึ่งเอ้ือตอ
การเกิดดินถลม

คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินในพ้ืนที่ศึกษา
จากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพเพื่อจําแนกประเภทของดินในบริเวณ

พื้นที่ศึกษาดวยวิธี Unified Soil Classification System, USCS พบวาเปนดินทราย
ผสมตะกอนทราย (SW-SM) ที่มีความหนาแนนต่ํา  และเมื่อนําตัวอยางดินประเภท
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ไมถูกรบกวน (Undisturbed) หลายๆ ตัวอยางไปทําการทดสอบหากําลังตานทาน
แรงเฉือนของดิน (Soil shear strength) โดยวิธีการทดสอบแบบเฉือนตรง (Direct
shear test) โดยมีการเปลี่ ยนแปลงความชื้นในมวลดินแตละตัวอยางจากดินที่ มี
ความชื้นนอย (ดินแหง) ไปเปน ดินที่มีความชื้นมาก (ดินเปยก) ผลการทดสอบพบวา
กําลังตานทานแรงเฉือนของดินจะลดลงเมื่อความชื้นในดินเพิ่มขึ้น โดยกําลังตานทาน
แรงเฉือนจะลดลงอยางรวดเร็วเมื่อดินมีระดับความอ่ิมตัวดวยน้ํา (Degree of Satu-
ration) มากกวา 65% ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปท่ี 2 ความสัมพันธระหวางกําลังตานทานแรงเฉือนของดินและความช้ืน
ลาดดินถลม ต. เทพราช

ขอมูลปริมาณนํ้าฝนและเหตุการณลาดดินถลมของพ้ืนที่ศึกษา
จากการรวบรวมขอมูลปริมาณน้ําฝนและเหตุการณเกิดลาดดินถลมในพื้นที่

จังหวัดนครศรธรรมราช พบวา มีเหตุการณลาดดินถลมที่สําคัญ 2 เหตุการณ คือ
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2531 และเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งเมื่อนําขอมูลปริมาณ
น้ําฝนเฉลี่ยรายเดือนยอนหลัง 30 ปและปริมาณฝนเฉี่ยรายเดือนในปที่เกิดเหตุการณ
ลาดดินถลมทั้งสองเหตุการณมาทําการเปรียบเทียบกัน   พบวาในชวงเวลาที่ เกิด
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ลาดดินถลมทั้งสองเหตุการณ  ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายเดือนมีคาสูงกวาคาเฉลี่ยราย
เดือนยอนหลัง 30 ปอยางชัดเจน ดังแสดงในรูปที่ 3   ซึ่งจากขอมูลคุณสมบัติทาง
วิศวกรรมของดินและปริมาณน้ําฝนที่สูงขึ้นผิดปกติในชวงที่เกิดเหตุการณลาดดินถลม
มีความสอดคลองกัน จึงสามารถอธิบายยืนยันพฤติกรรมของลาดดินถลมที่เกิดขึ้นได

รูปท่ี 3 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
และปริมาณน้ําฝนในเดือนมีนาคม 2554 (2011) ที่เกิดดินถลม

สภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก (Climate change) เนื่องจากการ
เกิดปรากฎการณสภาวะโลกรอน ซึ่งเปนผลใหฝนมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นในชวงเวลาสั้นๆ
(Extreme rainfall event) สงผลใหความเสี่ยงตอการเกิดลาดดินถลมที่เพิ่มขึ้นตามไป
ดวย ดังนั้นเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่ เสี่ยงภัย
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการศกึษาพฤติกรรมเชิงลกึของลาดดนิถลมเพื่อความแมนยํา
ในการพยากรณชวงเวลาที่มีโอกาสเกิดลาดดินถลมได และเพื่อใหการศึกษาวิจัยบรรลุ
วัตถุประสงค ศูนยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใตไดดําเนินการศึกษาเสถียรภาพ
ของลาดดินดังกลาว โดยแบงขั้นตอนการวิจัยเปนสามสวนหลักคือ 1) การศึกษา
แบบจําลองการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําฝนในพื้นที่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ของโลก  2) การศึกษาแบบจําลองการไหลของน้ําในมวลดิน  และ  3) การศึกษา
แบบจําลองเสถียรภาพของลาดดิน  โดยเมื่อนําขอมูลการศึกษาวิจัยทั้งสามสวนมา
ประมวลผลรวมกันดังแสดงในรูปที่ 4 จะทําใหสามารถอธิบายพฤติกรรมและพยากรณ
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ลาดดินถลมไดอยางแมนยํา ผลการศึกษาและรายละเอียดตางๆ ผูอานที่สนใจสามารถ
ติดตอขอขอมูลไดโดยตรงที่  ศูนยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต  มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร

นอกจาการศึกษาดานลาดดินถลมแลว ศูนยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต
ยังมีภารกิจดานการศึกษาวิจัยภัยพิ บัติดานน้ําทวม และการกัดเซาะตลิ่ งอีกดวย
ผูอานที่สนใจสามารถขอขอมูลเพิ่มเติมไดที่ ศูนยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต ชั้น
7 อาคารวิจัยประยุกตสิรินทร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
90112 โทรศัพท: 080 862 6876, Email: nadrec.psu@gmail.com

รูปท่ี 4  กระบวนการศึกษาวิจัยเพ่ือพยากรณลาดดินถลม
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แหลงกําเนดิพลงังานสะอาดรปูแบบใหม:
มาปนจักรยาน (พลังงานจิ๋ว) กันเถอะ

รศ.ดร.นันทกาญจน มุรศิต และทีมงาน
สถานวิจัยความเปนเลิศดานนาโนเทคโนโลยีเพื่อการพลังงาน
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: wmuensit@yahoo.com

การออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพในปจจุบันสามารถสอดแทรกเทคโนโลยีใหมๆ
ไดเสมอ อยางเชนเร็วๆ นี้ รศ.ดร.นันทกาญจน มุรศิต และทีมงาน มีความพยายาม
เสาะหาพลังงานทดแทนรูปแบบใหมที่ ไดจากการปนจักรยาน โดยมีการดัดแปลง
บางอยาง (รูปที่ 1) (ก) ตอเติมโครงสรางแบบถอดไดบนตัวจักรยาน (ข) ติดวัสดุ
แปลงพลังงานทําจากเซรามิกซึ่ งมีสมบัติไพอิโซอิเล็กทริก (เปลี่ยนพลังงานกลเปน
พลังงานไฟฟา) บนโครงสราง (ค) ตอสายไฟฟาจากเซรามิกกับวงจรแปลงไฟฟากระแส
สลับเปนกระแสตรง และสุดทาย (ง) ตอสายไฟฟาจากวงจรแปลงไฟไปยังวงจรควบคุม
แรงดันและแบตเตอร่ีขนาดเล็ก จากนั้นปนจักรยานไปเร่ือยๆ วัสดุเซรามิกจะสะเทือน
และผลิตพลังงานไฟฟาไปเก็บในแบตเตอร่ีจนกระทั่งดวงไฟแสดงสถานะเต็ม หากยัง
ไมใชงานทันทีก็สามารถเก็บไวใชเปนแบตเตอร่ีสํารอง เชน จายไฟใหโทรศัพทเคลื่อนที่
ทั่วไปซึ่งสิ้นเปลืองไฟฟาในระดับ 4-5 โวลต ทุกคร้ังที่ปนจักรยานก็ประจุใสแบตเตอร่ี
สํารองนี้ ไวพรอมใชตลอดเวลา  ติดตัวไปไหนมาไหนไดโดยไมตองอาศัยไฟฟาจาก
สถานีไฟฟาหรือแหลงกําเนิดไฟฟาชนิดใดๆ ตลอดชีพตราบใดที่ยังปนจักรยานไหว
ในการพัฒนาตอยอดก็คือ นําอุปกรณชุดเดียวกันนี้ ไปติดตั้งกับเคร่ืองออกกําลังกาย
หรือเคร่ืองมือเคร่ืองไมอ่ืนๆ เชน เคร่ืองรีดยาง กังหัน รหัดวิดน้ํา เปนตน
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รูปท่ี 1 (ซาย)  วัสดุเซรามิกชนิด PZT ที่มีสมบัติไพอิโซอิเล็กทริกแปลงพลังงานบรรจุอยู
ภายในลําโพงขนาดเล็ก มีขายตามรานโทรทัศน วิทยุทั่วไป  (กลาง) จักรยานออกกําลัง
ชนิดปนกับที่ นํามาดัดแปลงเปนจักรยาน(ผลิต)พลังงานจ๋ิว   และ (ขวา) จักรยานทั่วไป
นํามาดัดแปลงโดยอาศัยหลักการเดียวกันแตอาจออกแบบโครงสรางที่นํามาติดต้ังบน

จักรยานตางกันเลก็นอย

รูปท่ี 2  แสดงใหเห็นกลองบรรจุวงจรเก็บเกี่ยวพลังงานที่ทีมวิจัยพัฒนาขึ้น
และนําไปใชกับจักรยาน ที่มีโครงสรางและวัสดุไพอิโซอิเล็กทริกตอเติมไว ทั้งนี้เพ่ือสงเสริม

การเดินทางดวยจักรยานและออกกําลังกายที่มีการผลิตพลังงานสะอาดไปดวยในตัว
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ปลานิลแปลงเพศดวยเทคนิคสนามไฟฟาแบบพลัส

ผศ.ดร.ศักยชิน บุญถวิล, Dr Raymond J. Ritchie, ดร.อดิสร เตือนตรานนท,
นายธวัช ศรีวีระชัย, นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก และนายคทา จารุวงศรังสี
หนวยวิจัยชีวเทคโนโลยีของกลศาสตรไฟฟา
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต 83120
โทร 076-276154, 084-7472388
E-mail: sakshin.b@phuket.psu.ac.th  www.BTEM.phuket.psu.ac.th

ปลานิล (Oreochromis niloticus ชื่อสามัญ Nile Tilapia) เปนปลาเศรษฐกิจ
เลี้ยงงาย โตเร็ว กินอาหารไดทุกชนิด (omnivore) แข็งแรงทนทานแมอยูในแหลง
น้ําจืดคุณภาพต่ํา เนื้อปลามีรสชาติดี ไมมีกางยอยแทรก หากเปนสายพันธุที่เพาะเลี้ยง
ในน้ําเค็ม เนื้อปลาจะมีรสชาติใกลเคียงปลาทะเล เพราะไมมีแพลงกตอนน้ําจืดปะปน
ในเหงือกทําใหเกิดกลิ่นสาบคาว จึงเปนที่นิยมของตลาดทั้งในและตางประเทศ ทั้งนี้
ปลานิลเร่ิมมีผลผลิตสูงเปนอันดับหนึ่งของประเทศตั้งแตป พ.ศ. 2529 (กองเศรษฐกิจ
ประมง, 2545) ประมาณ 18,400 ตัน คิดเปน 30.4% ของผลผลิตสัตวน้ําจืดจาก
การเพาะเลี้ยงและมีมวลรวมผลิตผลเพิ่มสูงขึ้นทุกปจึงอยูในอันดับหนึ่งและสองของ
ประเทศ อยางไรก็ดีหากเลี้ยงปลานิลเพศผูและเมียรวมในบอเดียวกันโดยไมมีการ
ควบคุมสัดสวนและจํานวนจะเกิดปญหาตอผลผลิตการเพาะเลี้ยง เพราะมีแตปลานิล
รุนเล็กที่ขายไมได  สวนปลานิลรุนใหญอายุ 6-12 เดือนที่จับขายไดมีปริมาณนอย
ทั้งนี้ปลานิลจะแยงที่อยูอาศัยภายในบอและกระชังซึ่งมีพื้นที่จํากัด ทําใหปลาแยง
อาหารกันเอง เจริญเติบโตชา น้ําในบอมีคุณภาพต่ําแปรตามความหนาแนนปลา
จึงมักเกิดโรคปลาและตายยกบอในที่สุด (เพ็ญพรรณ, 2546)   ดวยเหตุนี้เกษตรกร
สวนใหญจึงนิยมเลี้ยงแตปลานิลเพศผูลวน (ปลานิลหมัน, monosex) เพื่อควบคุม
ประชาการภายในบอเลี้ยง กอปรกับปลานิลเพศผูมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วกวาเพศ
เมียประมาณ 25% จึงสามารถจับขายไดขนาดเร็วกวาเพื่อใหทันตอความตองการของ
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ทองตลาดในปจจุบัน
ในอดีตการเพาะเลี้ยงปลานิลใหไดเพศผูมี 3 วิธี ไดแก (1) การแยกเพศดวยมือ

(hand sexing) อาศัยเกษตรกรที่มีความชํานาญและประสบการณในการดูเพศปลานิล
เพื่อคัดแยกปลานิลเพศผูรุนอายุ 3-4 เดือน วิธีนี้มีขอผิดพลาดประมาณ 2.7-10%
เปนความผิดพลาดที่ตัวบุคคลในขณะทําการคัดแยกเพศ (Chervinski and Rothbard,
1982) ไดปลาเพศผูเพียง 50% ของปลาทั้งหมด สวนปลาเพศเมียที่ถูกคัดทิ้งหรือเลี้ยง
แยกบอกอใหเกิดการสูญเสียประมาณ 50% ของผลผลิต ปจจุบันไมเปนที่นิยม (2)
การผสมขามพันธุ (hybridization) (McAndrew, 1993) คือการผสมขามชนิดของ
ปลาในตระกูลปลานิล เปนวิธีที่ใหผลไมสม่ําเสมอ ยากตอการควบคุมความบริสุทธิ์
ของสายเลือดปลาและลูกปลาแตละรุน ยากที่จะแยกชนิดปลาดวยตาเปลา จําเปน
ตองอาศัยการติดเคร่ืองหมายหรือใชเทคโนโลยีขั้นสูง เชน วิธี “gel electrophoresis”
หรือ HPLC ในการแยกหาการเรียงตัวของยีนหรือ DNA เพื่อการจําแนกชนิดจากสาร
พันธุกรรมของปลา วิธีนี้ใชตนทุนการดําเนินการสูง และ (3) การใชฮอรโมนแปลงเพศ
เปนวิธีการที่นิยมใชกันมากสุดในปจจุบัน เพราะมีขอดีบางประการ กลาวคือ ไมตอง
เสียคาใชจายในการเก็บพันธุปลานิล ไมตองคํานึงถึงสารพันธุกรรมหรือความบริสุทธิ์
ของสายพันธุปลา และลูกปลาที่ผานขบวนการแปลงเพศเปนเพศผูแลวมีอัตราการ
เจริญเติบโตเร็วกวาเพศผูธรรมชาติ (McAndrew, 1993) วิธีดังกลาวแบงยอยเปน
การใหฮอรโมนทางตรงและทางออม วิธีทางตรงเปนการผสมฮอรโมนเพศ 17 (alpha)
methyltestosterone (MT) ในอาหารใหลูกปลากินในชวงอายุที่ลูกปลา (ไขปลา)
ยังไมปรากฏเพศ (อายุตั้งแต 2 วันหลังการวางไขปลา) โดยใหอาหารลูกปลาทุกวัน
วันละ 5 มื้ออยางนอย ดวยปริมาณความเขมของ MT ที่ผสมในอาหารปลาตางกัน
ทําซ้ํานานเปนระยะเวลาประมาณ 21-28 วัน เพื่อชักนําใหเปนปลานิลแปลงเพศเปน
เพศผูลวน สวนใหญไดผลมากกวา 86% สําหรับวิธีทางออมเปนวิธีที่ผลิตลูกปลานิล
เพศผูโดยไมใหสัมผัสกับฮอรโมนโดยตรงเพื่อการสงออกปลานิลสูตลาดตางประเทศที่
ใหความสําคัญเร่ืองการปนเปอนฮอรโมนในเนื้อปลา วิธีนี้มีขอเสียมีขอเสียเพราะอาศัย
กระบวนการที่ซับซอน ตองใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีโอกาสที่ไดพอพันธุปลาที่ดี
มีเพียง 25% เทานั้น
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รูปท่ี 1  บอปลานิลเพาะเลี้ยงแบบครบวงจร
ระยะเพาะฟกไขปลาและลูกปลาสําหรับงานวิจัย

รูปท่ี 2  บอปลาเกาและกะพงเพาะเลี้ยงแบบครบวงจรสําหรับงานวิจัย

รูปท่ี 3  ชุดอุปกรณขั้วไฟฟาและเคร่ืองกําเนิดสัญญาณพัลสสําหรับแปลงเพศไขปลา
แขวนลอย (ชุดตนแบบ)

อยางไรก็ดีวิธีการใชฮอรโมนทางตรงซึ่งเปนวิธีที่นิยมของเกษตรกรในปจจุบัน
มีขอดอยบางประการเพราะตองผสมสารละลายฮอรโมน MT ในอาหารปลา กอปรกับ
การใหอาหารปลาใชวิธีหวานสุมไมสามารถควบคุมผลปลาแตละตัวได  ตองทําซ้ํา
ตอเนื่องเปนระยะเวลาประมาณหนึ่ งเดือน ซึ่ งเปนวิธีที่ กอใหเกิดการปนเปอนสาร
ฮอรโมนที่ดินเลนกนบอและสภาพแวดลอม ผลการคํานวณจากขอมูลการเพาะเลี้ยง
ปลานิลในประเทศไทยมีการผลิตลูกปลานิลเพศผู เฉลี่ยประมาณ 600 ลานตัว/ป
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ในการผลิตปลานิลเพศผู 1 ตัว ตองใชสาร MT จํานวนประมาณ 0.019 มล. หรือใช
MT ปริมาณ 11.4 กก. สําหรับบออนุบาลลูกปลานิลที่กระจายทั่วประเทศจํานวนกวา
6,000 ฟารม (ที่ขึ้นทะเบียน) จึงมีการปนเปอนสาร MT สูสิ่งแวดลอม (เพ็ญพรรณ,
2546) ทั้งนี้แมวา MT ในน้ําจะสลายตัวไดภายใน 7 วัน หลังสิ้นสุดการใหอาหาร MT
แตการเร่ิมใชอาหารผสม MT เพื่อการแปลงเพศลูกปลาในกระชังนั้นเร่ิมไมพรอมกัน
ทําใหระยะสิ้นสุดการให MT จึงไมพรอมกัน อาจเกิดปญหาการปนเปอนของ MT
สูสิ่งแวดลอมรอบๆ ฟารม และสงผลกระทบตอระบบนิเวศนของสิ่งมีชีวิตโดยรอบ
ซึ่งเปนประเด็นโจทยวิจัยของกรมประมง ยุทธศาสตรปลานิลฉบับ พ.ศ. 2553-2557
เพื่อแกไขปญหาดังกลาว

รูปท่ี 4  ไขปลาที่นําออกจากปากแมพันธุปลานิลจิตรลดาที่เพาะเลี้ยงในโครงการวิจัย
สําหรับใชทดลองเหนี่ยวนําการแปลงเพศไขปลาดวยสนามไฟฟาแบบพัลส

งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจาก สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิสและคอมพวิเตอรแหงชาติ (สวทช.) รหัสโครงการ
NT-FD-B-22-EDS-19-56-02 มีจุดมุงหมายเพื่อทําการแปลงเพศปลานิลใหเปนเพศผู
(ปลานิลหมัน, monosex) ดวยเทคนิคขยายรูเยื่อหุมเซลลไขปลาดวยสนามไฟฟา
(electroporation, EP) ลดระยะเวลาการแปลงเพศ และลดปริมาณการใชสารฮอรโมน
MT อยางมีนัยสําคัญ ทดสอบกับไขปลาแรกฟกที่มีอายุไมเกิน 2 (อายุวิกฤติหลังการ
วางไข) ที่แขวนลอยในสารละลายฮอรโมนความเขมขนต่ํากวา 250 ไมโครกรัม/ลิตร
เหนี่ยวนําไขปลาดวยสนามไฟฟาแบบพัลส (pulse-wave electric field) (ระดับความ
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เขมสนามไฟฟาไมเกิน 7.5 กิโลโวลต/เมตร) กระตุนเปนจังหวะดวยหวงระยะเวลาสั้นๆ
(ระดับไมโครวินาที) เพื่อเสริมแรงชักนําอนุภาคฮอรโมนเพศใหแพรผานเขาสูภายใน
เซลลไขปลาผานรูเยื่อหุมเซลลที่เปดกวาง เพาะเลี้ยงไขปลาที่เหนี่ยวนําจนเปนลูกปลา
อายุประมาณ 1 สัปดาห แลวจึงยายลงเลี้ยงในบอและกระชังปลา เพาะเลี้ยงตอจนปลา
มีอายุประมาณ 1-2 เดือนจึงตรวจสอบเพศดวยสียอมอะซีโตนคามิน (aceto-carmine
stain) ทั้งนี้งานวิจัยนี้ไดดําเนินการแปลงเพศไขปลาเศรษฐกิจชนิดอ่ืนควบคูกันไปดวย
ไดแก ปลาเกา ปลากะพงขาว และปลากะรังจุดฟา ซึ่งเปนปลาเศรษฐกิจโดยมีวัตถุ-
ประสงคเชนเดียวกับกรณีปลานิลกลาวคือเพื่อลดปริมาณความเขมสารฮอรโมนเพศ
ลดระยะเวลาการแปลงเพศ และไดรอยละการแปลงเพศเฉลี่ย 95-100% ที่ระดับ
ความหนาแนนไขปลาเชิงพาณิชย 250-1,000 ฟอง/ลิตร (ตอการเหนี่ยวนําไฟฟา
แตละคร้ัง) โดยอาศัยชุดอุปกรณขั้วไฟฟาเหนี่ยวนําไขปลา ภาชนะบรรจุและเคร่ืองจาย
สัญญาณไฟฟาแบบพัลส (แบบพกพาภาคสนาม) ที่ออกแบบใหสามารถปรับเปลี่ยน
คาคงที่ทางไฟฟาใหเหมาะสมกับปลาแตละชนิด
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ดร.จงดี ธรรมเขต และ ดร.โอภาส บุญเกิด
สถานวิจัยการวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ความสําคัญและที่มาของการพัฒนาฟอรมาลดีไฮดเซนเซอร
ฟอรมาลดีไฮดเปนสารที่มีการใชมากในอุตสาหกรรมตางๆ เชน การผลิตกาว

ยูเรียฟอรมาลดีไฮด ไมอัด เฟอรนิเจอร เปนตน  ดังนั้นทําใหมีการแพรกระจายของ
ฟอรมาลดีไฮดในบริเวณพื้นที่ทํางาน แตเนื่องจากฟอรมาลดีไฮดเปนสารอันตรายที่จะ
กอใหเกิดมะเร็งในมนุษย  ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองมีการตรวจวัดฟอรมาลดีไฮด
อยางสม่ําเสมอโดยวิธีการตรวจวัดทั่วไปมีราคาแพง ดังนั้นจึงไดพัฒนาฟอรมาลดีไฮด
เซนเซอรราคาประหยัด

เปรียบเทียบฟอรมาลดีไฮดเซนเซอรกับอุปกรณเก็บตัวอยางทางการคา
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ลักษณะของผลงานประดิษฐคิดคน
เปนสิ่งประดิษฐที่คิดคนขึ้นใหมคือ เปนชุดตรวจวัดฟอรมาลดีไฮดที่เตรียมขึ้น

จากการใชโซล-เจลเปนวัสดุกักสารละลาย (อะซีติลอะซีโตน) ไว ซึ่งสารละลายมีความ
จําเพาะกับฟอรมาลดีไฮด

ชุดตรวจวัดฟอรมาลดีไฮดที่พัฒนาขึ้นอาศัยการแพรกระจายของฟอรมาลดีไฮด
ในตัวอยางอากาศเขาไปเกิดปฏิกิริยากับสารละลายที่ กักอยู กับโซล-เจล (มี รูพรุน)
เมื่อฟอรมาลดีไฮดเกิดปฏิกิริยากับสารละลายทําใหสีของโซล-เจล   เปลี่ยนไปจากใส
ไมมีสีเปนสีเหลือง และความเขมของสีแปรผันตามความเขมขนของฟอรมาลดีไฮด
ซึ่งสามารถตรวจวัดฟอรมาลดีไฮดเบ้ืองตนไดทันทีโดยสังเกตสีที่เกิดขึ้น และสามารถ
วิเคราะหเชิงปริมาณไดโดยตรงดวยเคร่ืองสเปกโตรโฟโตมิเตอร



50

จุดเดนของเซนเซอรตรวจวัดฟอรมาลดีไฮดที่พัฒนาข้ึน
 สามารถวิเคราะหเชิงคุณภาพไดจากการสังเกตการเปลี่ยนสีโดยไมจําเปน

ตองใชเคร่ืองมือวิเคราะหที่มีราคาแพง
 มีขนาดเล็กสามารถพกพาไดสะดวก
 สามารถตรวจวัดเชิงปริมาณไดโดยตรงโดยไมจําเปนตองมีขั้นตอนการ

เตรียมตัวอยาง
 มีการใชงานจริงในอุตสาหกรรมผลิตกาวยูเรียฟอรมาลดีไฮด
 สามารถเตรียมไดงายและมีราคาไมแพง (~7 บาทตอตัวอยาง)
วิธีที่พัฒนาขึ้นมีขีดจํากัดของการตรวจวัด 0.03 สวนในลานสวน ซึ่งเปนคาที่

ต่ํากวาคามาตรฐานที่กําหนดใหมีไดโดยองคการอนามัยโลก (0.08 สวนในลานสวน)
และสถาบันความปลอดภัยและชีวอนามัยในการทํางานของสหรัฐอเมริกา (0.75 สวน
ในลานสวน) ซึ่งตรวจวัดที่ความเขมขนต่ําๆ ได
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ไบโอเซนเซอรสําหรับตรวจวดัน้าํตาลในเลอืด
โดยดัดแปลงขัว้ไฟฟาดวยครยัโอเจล

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

ครัยโอเจลเปนวัสดุพอลิเมอรที่ มี โครงสรางรูพรุนซึ่ งเตรียมไดง ายภายใต
อุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็งของน้ํา  เนื่องจากมีความเปนรูพรุนสูง จึงทําใหมีพื้นที่ผิว
มาก และสารตัวอยางสามารถเคลื่อนที่ผานไดงาย  จากขอดีดังกลาวสถานวิจัยการ
วิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร จึงประยุกตใชวัสดุครัยโอเจลสําหรับ
ไบโอเซนเซอร โดยนํามาดัดแปลงบนขั้วไฟฟารวมกับคารบอนนาโนทิวปและเฟอโรซีน
เพือ่ใหสามารถสงผานอิเลก็ตรอนไดด ีและใชการตรวจวดักลโูคสเปนกรณีศกึษา เนือ่งจาก
การตรวจวัดและติดตามปริมาณกลูโคสในเลือดเปนสิ่งสําคัญในการดูแลผูปวยที่ เปน
โรคเบาหวาน  โดยตรึงเอนไซมกลูโคสออกซิเดสบนครัยโอเจลที่มีพื้นที่ผิวมาก มีความ
เปนรูพรุนสูง  ทําใหตรึงเอ็นไซมกลูโคสออกซิเดสไดมาก สงผลใหกลูโคสไบโอเซนเซอร
มีประสิทธิภาพดี

รูปท่ี 1  ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเล็คตรอนแบบสองกราดของ
คารบอนนาโนทิวปครัยโอเจลที่เตรียมไดที่กําลังขยาย ตางๆ

(a) 500 เทา (b) 1000 เทา (c) ภาพตัดขวางกําลังขยาย 500 เทา
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ภายใตสภาวะที่เหมาะสม กลูโคสไบโอเซนเซอรมีความจําเพาะเจาะจงตอกลูโคส
ใหชวงการตอบสนองเชิงเสน 0.01-30 มิลลิโมลาร และขีดจํากัดของการตรวจวัดที่
0.01 มิลลิโมลาร  นอกจากนี้พบวาขั้วไฟฟาที่เตรียมขึ้นสามารถวิเคราะหกลูโคสซ้ํา
ไดถึง 350 คร้ัง ทําใหสามารถลดคาใชจายในการวิเคราะห

รูปท่ี 2  ชวงความเปนตรงและตัวอยางสัญญาณกระแสของกลูโคสที่ความเขมขนตางๆ

เมื่อใชระบบที่พัฒนาขึ้นวิเคราะหกลูโคสในเลือดเปรียบเทียบกับวิธีของทาง
โรงพยาบาล พบวาใหผลที่สอดคลองกัน  ดังนั้นกลูโคสไบโอเซนเซอรที่พัฒนาขึ้นจึงเปน
ทางเลือกหนึ่งที่สามารถนํามาประยุกตวิเคราะหกลูโคสในตัวอยางเลือดได นอกจากนี้
การดัดแปลงขั้ วไฟฟาดวยชั้นวัสดุครัยโอเจลที่พัฒนาขึ้นสามารถประยุกตใชในการ
ตรวจวัดสารอ่ืนๆดวยเทคนิคไบโอเซนเซอรได โดยตรึงวัสดุชีวภาพที่จําเพาะกับสาร
ที่ตองการวัดบนชั้นครัยโอเจล
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รูปท่ี 3  ผลการวิเคราะหกลูโคสในตัวอยางซีรัมดวยเทคนิคกลูโคสไบโอเซนเซอร
เปรียบเทียบผลกับเทคนิคทางโรงพยาบาล
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การพฒันารปูแบบการปองกนัภาวะวกิฤตสขุภาพจติ
และการเยยีวยาทางจติใจของผูประสบอุทกภยั

อําเภอหาดใหญ จังหวดัสงขลา

ดร.วินีกาญจน คงสุวรรณ, ดร.ศรีสุดา วนาลีสิน, รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี,
นางวิราวรรณ ประยูรสวัสด์ิเดช, นางสาวสุพร ดานวรนันท
และ นางแสงจันทร รุงเรืองกลกิจ
ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Email: Vineekarn.kpsu.ac.th

จากเหตุการณอุทกภัยของพื้นที่อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ที่ผานมานั้น
กอใหเกิดความเสียหายอยางมหาศาลและผลกระทบในวงกวางทั้งในดานการดําเนิน
ชีวิต สังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนผลกระทบที่มีตอขวัญกําลังใจของผูประสบภัยและ
การไดรับความชวยเหลือประชาชนที่ เปนเสียงสะทอนที่ เกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อเปนการ
ปองกันปญหาและลดความสูญเสียที่ จะเกิดขึ้นจนกลายเปนภาวะวิกฤตสุขภาพจิต
และนําไปสูการดูแลชวยเหลือและเยียวยาผูวิจัยและคณะ จึงไดมีการพัฒนาแนวทาง
การดําเนินการเพื่อชวยเหลือประชาชนผูประสบอุทกภัย โดยการศึกษาการปรับตัว
ในการเผชิญภาวะวิกฤตจากอุทกภัย และการเยียวยาทางจิตใจของผูประสบอุทกภัย
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

งานวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการปองกันภาวะวิกฤตสุขภาพจิต และการ
เยียวยาทางจิตใจของผู ประสบอุทกภัย อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา   โดย
ดร.วินีกาญจน คงสุวรรณ   ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช   คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งเปนหัวหนาโครงการวิจัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาการปรับตัวในการเผชิญภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติอุทกภัย และการพัฒนา
รูปแบบการปองกันภาวะวิกฤตสุขภาพจิต และการเยียวยาทางจิตใจของประชาชนใน
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พื้นที่อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จากประชาชนที่ประสบภัยพิบัติที่สมัครเขารวม
พัฒนากลไกระดับชุมชน เครือขาย และองคความรูที่สําคัญในการปองกันภาวะวิกฤต
สุขภาพจิต และการเยียวยาทางจิตใจ  ทั้งนี้ในการวิจัย ผูวิจัยใชระเบียบการวิจัยเชิง
บรรยายและขอมูลเชิงคุณภาพในระยะที่ 1 และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ในระยะที่ 2 โดยใชกระบวนการจัดการความรูแบบมีสวนรวมเปนกลไกในการขับเคลื่อน

ผลการศึกษาการปรับตัวในการเผชิญภาวะวิกฤตจากอุทกภัย ชี้ใหเห็นวาการ
ปรับตัวในภาวะวิกฤติของผูประสบภัยพิบัติธรรมชาติจากอุทกภัยโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวาการปรับตัวดานบทบาทหนาที่ของบุคคลในชุมชน
และการปรับตัวดานบทบาทการพึ่ งพา พบวาผู ใหขอมูลมีการปรับตัวอยู ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งอาจอธิบายไดวาอาจมาจากลักษณะทางสังคมที่ชุมชนมีการชวยเหลือ
และรวมมือกัน นอกจากนั้นผูประสบภัยตกอยูในสถานการณเดียวกันทําใหเกิดความ
เห็นใจกัน และมีการเอ้ือเฟอแบงปนสิ่งของกัน  ผลจากการศึกษาการปรับตัวในการ
เผชิญภาวะวิกฤตจากอุทกภยัและการเยยีวยาของประชาชน โดยใชการสมัภาษณเชงิลึก
และการสนทนากลุมในพื้นที่ของชุมชนวัดโคกสมานคุณ พบวาอุทกภัยเปนเหตุการณ
เกิดขึ้นโดยไมไดคาดคิดและไมไดเตรียมพรอมรับมือ ทําใหประชาชนในพื้นที่เกิดความ
เครียด ตกใจ กลัว วิตกกังวลเก่ียวกับทรัพยสินเงินทองและชีวิต ซึ่งเมื่อเกิดอุทกภัย
ขึ้นในพื้นที่หลายๆ คร้ัง ทําใหประชาชนรูสึกเบ่ือหนายและชิน และพบวาประชาชน
มีการเผชิญปญหาและรับรูปญหาโดยการเตรียมพรอมรับมือกับเหตุการณภัยพิบัติ
อุทกภัย มีการเตรียมพรอมของบุคคลโดยเตรียมตัวและเตรียมใจ ซึ่งมีการตั้งสติ ทําใจ
ยอมรับวาภัยพิบัติที่ เกิดขึ้นเปนธรรมชาติ ไมสามารถแกไขได และเตรียมพรอมรับ
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สถานการณใน 3 ระยะในแตละมิติ  เชน  ดานกายภาพ ไดแก การกักตุนสิ่งของ
เคร่ืองใชไว เตรียมขนของที่จําเปนขึ้นไปไวในที่ปลอดภัย  ดานจิตใจ ไดแก การมองโลก
ในแงบวก การหากิจกรรมคลายเครียด การแลกเปลี่ยนความทุกขความสุขระหวางกัน
ดานสังคม ไดแก การศึกษาขอมูลและแหลงสนับสนุนทางสังคม เชน วิทยุชุมชน
เว็บไซดของเทศบาลและบานพี่เลี้ยง เปนตน

ผลการวิจัยไดกอใหเกิดรูปแบบการพัฒนาการพัฒนารูปแบบการปองกันภาวะ
วิกฤตสุขภาพจิต และการเยียวยาทางจิตใจของผู ประสบอุทกภัยอําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา ในระดับปฏิบัติการและระดับนโยบาย เพื่อเปนแนวทางในการชวยให
เกิดการพัฒนากลไกลการทํางาน และองคความรูในการดูแลประชาชนในภาวะวิกฤต
และการเยียวยาทางจิตใจ รวมทั้งการดําเนินการชวยเหลือโดยคํานึงถึงการประเมิน
ภาวะที่เสี่ยงที่นําไปสูภาวะวิกฤตที่สงผลตอรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
ของบุคคลใหไดทันทวงที  สงผลใหกระบวนการดูแลชวยเหลือผูประสบอุทกภัยมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เหมาะสมและเปนประโยชนกับผูรับบริการตอไป
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ผลของการออกกําลังกายแบบมโนาราบิก
ตอความดนัโลหิตและสมรรถภาพทางกาย

ของผูสงูอายุโรคความดันโลหิตสูง

ผศ.ดร.วิภาวี คงอินทร, วิลาวัลย ตันติพงศวิวัฒน และ ผศ.ดร.ขนิษฐา นาคะ
เครือขายวิจัยระบบการดูแลผูสูงอายุไทย
คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท 074-286472, 074286523 โทรสาร 074-286421
E-mail: wipawee.k@psu.ac.th

ถาพูดถึงโนราหแลว  ในผูสูงอายุภาคใตสวนใหญก็ไมปฏิเสธวาชอบโนรา
การแสดงมโนราหเปนการละเลนพื้นเมืองที่สืบทอดกันมาแพรหลายมีทั้งการรอง การรํา
บางสวนมีการเลนเปนเร่ือง การเกิดทารํามโนราหในตํานานเกิดจากเทพ (เทวดา)
ประทานมาใหมี 12 ทา แตเนื่องจากมีวิวัฒนาการมานานทําใหทารําเหลานี้แตกตาง
กันไป ในปจจุบันโนราเปนสื่อพื้นบานที่มีคุณลักษณะหลายประการ ที่เปนมากกวาสื่อ
พื้นบาน เพราะเปนพื้นฐานดานวัฒนธรรมในวิถีสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนชาวใต
ทั้งในดานสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ โลกทัศน รสนิยม และสุนทรียภาพ ที่ลึกซึงถึง
ดานจิตวิญาณ  ปจจุบันบริบททางสังคมเปลี่ยนไปมีความเปนเมืองมากขึ้น ทําใหเกิด
หนาที่ใหมบางประการ เชน สรางเสริมสมาธิ สรางเสริมกําลังใจ สงเสริมอดีต สราง
อัตลักษณตอชุมชน ตลอดจนสรางศักดิ์ศรีและหนาที่ดานสุขภาพ

โนราบิกบานแขนน อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เกิดขึ้นในป 2537 ที่ชาวบาน
บานแขนน และหมูบานขางเคียงรวมกันบูรณวัดแขนน ซึ่งเปนวัดราง กอใหเกิดการ
รวมกลุมทํากิจกรรมรวมกันของชาวบาน เกิดการฟนกิจกรรมทางดานวัฒนธรรมขึ้น
มากมาย รวมทั้งศิลปะการละเลน เชน กลองยาว มโนราห ซึ่งตอมาไดวิวัฒนาการ
มาใชในการออกกําลังกายตามนโยบายสรางกระแสการสรางเสริมสุขภาพของกระทรวง
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สาธารณสุข นวัตกรรมโนราบิกสําหรับออกกําลังกายของบานแขนนยังคงรักษาคุณคา
ศิลปะการรํามโนราห โดยเนนการเคลื่อนไหวประกอบดนตรีโนรา ผนวกกับหลักของ
โยคะที่เปนการฝกลมหายใจ และการยืดเสนเอ็น รวมกับทาหลักของโนราผสมผสานกัน
ออกมาในรูปโนราบิก และมีการพัฒนาทดลองทาตางๆ ปรับปรุงเพิ่มเติมตามลําดับ
การพัฒนาทาโนราไปสูการออกกําลังกาย ทําโดยคํานึงถึงดานตางๆ 3 ดาน คือ
ดานพละศึกษา ดานนาฎศิลป และดานกายภาพ  นอกจากนี้การออกกําลังกายดวย
โนราบิกที่ใชจังหวะเพลงชา มีแรงกระแทกต่ํา จึงเหมาะสําหรับผูสูงอายุ

การวิจัยเร่ืองนี้เปนการทดลองใหผูสูงอายุที่เปนโรคความดันโลหิตสูงของคลินิก
โรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลถลาง ฝกการออกกําลังกายโดยใชชุดโนราบิกของ
บานแขนน สัปดาหละ 3 คร้ัง คร้ังละ 49 นาที ตอเนื่องกัน 6 สัปดาห แลววัดคา
ความดันโลหิต และสมรรถภาพทางกาย ซึ่งไดแก ความทนทานของหัวใจ และปอด
2 คร้ัง คือ กอนออกกําลังกายสัปดาหที่ 1 และสิ้นสุดสัปดาหที่ 6 เปรียบเทียบผลกับ
กลุมควบคุมซึ่งไมไดออกกําลังกายแบบโนราบิก พบวาคาความดันโลหิต ทั้งขณะหัวใจ
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บีบตัว และขณะหัวใจคลายตัวของกลุมที่ออกกําลังกายโนราบิก ลดต่ํากวากอนการ
ออกกําลังกายอยางเห็นไดชัด นอกจากนี้ยังพบอีกวาสมรรถภาพทางกาย ไดแก ความ
ทนทานของหัวใจและปอด และความยืดหยุนของรางกายของผูสูงอายุที่มีความดัน
โลหิตสูงหลังออกกําลังกายแบบโนราบิกสูงกวากอนออกกําลังกายแบบโนราบิก

ผลการวิจัยคร้ังนี้แสดงใหเห็นวาการออกกําลังกายแบบโนราบิก มีประโยชน
ในการนํามาใชควบคุมความดันโลหิต และเพิ่มสมรรถภาพทางกายในผูสูงอายุภาคใต
ไดเปนอยางดี และยังเปนการบูรณาการภูมิปญญาไทยมาใชในการดูแลตนเองสําหรับ
ผูสูงอายุอีกดวย
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ชุดกรองเซรามิกเมมเบรน
สําหรับน้ําหมักพืชเสรมิสุขภาพ

ผศ.ดรุณี ผองสุวรรณ1, รศ.ดร. ดวงพร คันธโชติ2, รศ.ดร.ไตรภพ ผองสุวรรณ3

และ อาจารยประเสริฐ พฤฒิคณี4
1 สถานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมมเบรน
ภาควิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ
โทร 074288396  E-mail Darunee.b@psu.ac.th
2 ภาควิชาจุลชีววิทยา
3 ภาควิชาฟสิกส
4 ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ปจจุบันผูบริโภคใหความสําคัญกับอาหารมากขึ้นโดยเฉพาะอาหารเสริมสุขภาพ
(Functional Food) ซึ่งรวมถึงเคร่ืองดื่มเสริมสุขภาพเนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่เมื่อ
บริโภคแลวจะชวยสงเสริมสุขภาพโดยสามารถทําหนาที่อ่ืนๆ ใหกับรางกายนอกเหนือ
จากในเร่ืองของรสสัมผัส (Sensory Function) คุณคาทางโภชนาการพื้นฐาน (Nutri-
tive Function) และหนาที่อ่ืนๆ (Non-nutritive Physiological Functions) (Urala
and Lahteenmaki, 2004)  น้ําหมักชีวภาพมีบทบาทเปนทางเลือกในการสงเสริม
สุขภาพ    ปจจุบันมีความพยายามพัฒนาน้ําหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคในชุมชน
แตขณะเดียวกันก็มีปญหาหลายดาน เชน เร่ืองคุณภาพมาตรฐาน รูปแบบการจําหนาย
และการโฆษณา โดยเฉพาะน้ําผลไมหมักชีวภาพกําลังเปนแฟชั่นนิยมทําดื่มกันเอง
หรือซื้อกันในราคาแพง ปจจุบันมีการผลิตเพื่อการจําหนายมากขึ้น การควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานจึงเปนสิ่งจําเปนเพื่อความปลอดภัย และเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีประโยชน
ในการเสริมสรางสุขภาพ สงผลใหมีการพัฒนาการผลิตน้ําหมักชีวภาพซึ่งมีความจําเปน
ทั้งตอผูผลิตและผูบริโภค
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ปจจัยสําคัญในการผลิตน้ําหมักชีวภาพคือ เร่ืองวัตถุดิบ (รวมถึงน้ําตาลหรือ
น้ําผ้ึง และน้ํา) จะตองคัดเลือกวัตถุดิบ เชน พืช ผัก ผลไม โดยวัตถุดิบแตละชนิด
จะมีกระบวนการคัดเลือกตามคุณสมบัติเพื่อความตองการทั้ งดานโภชนาการ และ
สรรพคุณของพืชนั้นๆ รวมไปถึงสัดสวนที่ใช กระบวนการผลิต และปริมาณกลาเชื้อ
ที่ใชกรณีที่มีการใช โดยกลาเชื้อที่ใชจะตองผานกระบวนการคัดเลือกใหไดเชื้อบริสุทธิ์
และควรผานการศึกษาถึงคุณสมบัติของการสงเสริมสุขภาพที่เรียกวาโปรไบโอติกหรือ
จุลินทรียเสริมชีวนะ  ซึ่งจะตองคัดสรรและศึกษาคุณสมบัติตางๆ ดังกลาวในหอง
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร โดยจะตองคํานึงถึงความปลอดภัยเปนสําคัญในกระบวน
การผลิตตองมีการควบคุมความปลอดภัยตั้งแตขั้นตอนเร่ิมตนจนขั้นตอนสุดทายของ
การผลิตโดยไมใหมีสิ่งปนเปอนที่เปนอันตรายทั้งจากวัตถุดิบหรือที่เกิดจากกระบวนการ
หมัก คือตองผลิตใหไดตามมาตรฐานน้ําหมักสําหรับการบริโภค ซึ่งหากปฏิบัติถูกวิธี
ก็จะไดน้ําหมักที่มีคุณประโยชนตอการบริโภค กลาวคือ เมื่อดื่มเขาไปแลวเปนผลดีตอ
รางกาย เชน แบคทีเรียผลิตกรดแลคติกที่เปนโปรไบโอติกส กรดอะมิโน กรดแลคติก
และสารตานอนุมูลอิสระ เปนตน  นอกจากนี้อาจมีสารอ่ืนที่มีประโยชนตอสุขภาพ เชน
g-aminobutyric acid (GABA: กาบา) กรณีกลาเชื้อที่ใชผลิตกาบาได เชน Lactoba-
cillus plantarum DW12 ปจจุบันมีการนําเขาสินคาประเภทน้ําหมักชีวภาพโดยเฉพาะ
น้ําลกูยอจากตางประเทศซึง่มรีาคาสูงมาก  ขณะทีผ่ลิตภณัฑประเภทน้าํหมกัชวีภาพทีผ่ลติ
ในประเทศยังไมเปนที่นิยมเทาที่ควร เนื่องดวยเปนการผลิตโดยชุมชนซึ่งกรรมวิธีการ
ผลิตสวนใหญยังไดน้ําหมักที่ขาดความนาดื่มเพราะไมใสเทาที่ควร และคุณภาพที่ได
ยังขาดความสม่ําเสมอเพราะเปนการผลิตโดยใชเชื้อที่ติดมากับวัตถุดิบ

จากการสํารวจแหลงผลิตและเก็บตัวอยางผลิตภัณฑน้ําหมักชีวภาพที่ วาง
จําหนายเชิงพาณิชยในทองตลาดประเทศไทยกวา 70 ผลิตภัณฑมาวิเคราะห พบวา
มีความปลอดภัยทางกายภาพ แตพบปญหาสําคัญจากการปนเปอนทางชีวภาพ เชน
การปนเปอนของยีสต รา    ดังนั้นเพื่อแกปญหาดังกลาว คณะผูวิจัยจึงไดพัฒนา
เซรามิกเมมเบรน (ชนิดอลูมินา C4-40) ระดับไมโครขนาดรูพรุนในชวง 0.3-1 ไมครอน
สําหรับการผลิตเคร่ืองดื่มน้ําหมักชีวภาพหรือน้ําสกัดมะขามปอมเสริมสุขภาพ โดยใช
วัสดุที่ทนตอการกัดกรอนของกรดเนื่องจากในน้ําหมักมีความเปนกรดที่ pH ระหวาง
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3.0–4.0 สามารถกักกันยีสตไดและที่สําคัญยังคงมีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียกอโรคของ
ระบบทางเดินอาหาร  มีปริมาณกาบา  แบคทีเรียผลิตกรดแลกติก  ในปริมาณที่มี
ประโยชนตอสุขภาพ โดยเคร่ืองกรองมีอัตราการไหลของไสกรอง C4-40 หลังกรอง
ที่ความดัน 5 psi มีคาเฉลี่ย 300-400 (Lm-2hr-1) ดังนั้นจากงานวิจัยนี้นอกจาก
จะไดไสกรองที่มีสมบัติที่เหมาะสมสําหรับการกรองน้ําหมักใหไดความใสและปราศจาก
ยีสตแลวยังไดมีการออกแบบเคร่ืองกรองน้ําหมักขนาดเล็ก ประกอบดวย ปมแรงดัน
ที่ใหแรงดันถึง 100 psi และชุดโมดูลที่ประกอบตัวไสกรองเพื่อใชในการผลิตน้ําหมัก
ชีวภาพเพื่อการบริโภคอีกดวย

การนําผลงานไปใชประโยชน
1. จากกระบวนการหมักทราบชวงเวลาที่ เหมาะสมเพื่อใหไดน้ําหมักที่มีสาร

ตานอนุมูลอิสระ กาบา และโปรไบโอติกสสูง
2. ไดชุดกรองน้ําหมักจากไสกรองที่ พัฒนาสําหรับใช ในการกรองน้ําหมัก

มะขามปอมและน้ําหมักชนิดตางๆ
3. ผลิตชุดกรองน้ําหมักใหกับ โรงงานที่ประกอบธุรกิจวิจัย พัฒนา ผลิต

จําหนาย ขาย ทําการตลาด และดําเนินธุรกิจ เก่ียวกับผลิตภัณฑทําความสะอาดโดยใช
น้ําหมักเปนสวนผสมเพื่อเพิ่มความใส และพัฒนาตนแบบสูชุมชน

4. ประกอบกับชุดกรองในหองปฏิบัติการเพื่อใชประกอบการเรียนการสอน
และงานวิจัยเพื่อใชในการกรองน้ําหมักชนิดตางๆ

ผลการวิจัย
1. ทราบชวงเวลาที่ เหมาะสมในการผลิตเพื่อใหไดน้ําหมักที่มีความสามารถ

ตานอนุมูลอิสระไดดี ใหกาบาและโปรไบโอติกสสูง
2. ไดน้ําหมักที่มีฤทธิ์ตานเชื้อกอโรค Salmonella Typhi., Staphylococcus

aureus, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Bacillus cereus และ Vibrio
parahaemolyticus
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3. การกรองนอกจากไดน้ําหมักที่มีความใสนาดื่มแลว ยังคงคุณสมบัติและ
ความเปนประโยชนของน้ําหมีกชีวภาพไวได

4. สามารถลดปริมาณยีสตไดหมดหรืออยูในเกณฑที่ต่ํากวา 100 เซลล/มล.
แตยังคงปริมาณแบคทีเรียผลิตกรด

รูปท่ี 1  ชุดกรองเซรามิกชนิดทอแบบไหลขวาง กรองน้ําหมักมะขามปอม (a) กรองน้ําหมัก
สาหรายผมนาง (b) น้ําหมักมะขามปอมกอนกรอง (c) น้ําหมักมะขามปอมหลังกรอง (d)

และผลิตภัณฑน้ําหมักมะขามปอมเพ่ือด่ืมและไสกรองเซรามิก (e)
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ออนไลนไมโครชาแนล
สําหรับการวเิคราะหยาฆาแมลงปรมิาณนอย

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

คารโบฟูแรน (carbofuran) เปนยาฆาแมลงในกลุมคารบาเมตที่เกษตรกรใช
สําหรับเคลือบเมล็ดพืชกอนปลูก  พืชจะดูดซึมยาฆาแมลงดังกลาวผานเขาทางราก
และลําเลียงจากราก ใบ ไปทั่วลําตน  จากผลการศึกษาพบวาเมื่อสารดังกลาวเขาสู
รางกายมนุษยแลว อาจทําใหเกิดอาการคลื่นไส อาเจียน ทองเดิน น้ําตาไหล เหงื่อออก
มานตาหด การเกร็งของหลอดลม ในป พ.ศ. 2552 สหภาพยุโรป (European Union)
จึงไดกําหนดคาปริมาณการตกคางสูงสุดของคารโบฟูแรนในน้ําไมเกิน 40 ไมโครกรัม/
ลิตร    จากความสําคัญดังกลาว สถานวิจัยการวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอ
เซนเซอรจึงไดพัฒนาเทคนิคการเตรียมตัวอยางแบบออนไลนเพื่อพัฒนาใหสามารถ
ตรวจวัดคารโบฟูแรนไดงายและใหผลวิเคราะหรวดเร็ว โดยพัฒนาไมโครชาแนลที่
บรรจุดวยตัวดูดซับที่สังเคราะหจากโพลีเอทิลีนไกลคอลเคลือบบนผิวหนาของอนุภาค
แมเหล็ก ตัวดูดซับจะถูกยึดไวในไมโครชาแนลโดยอาศัยสนามแมเหล็กภายนอก (รูปที่
1) และเมื่อนําไมโครชาแนลนี้ไปติดตั้งในระบบโฟลอินเจคชัน (flow injection system)
(รูปที่ 2) ภายใตสภาวะที่เหมาะสม ระบบการเตรียมตัวอยางแบบออนไลนที่พัฒนาขึ้น
ใหชวงความเปนเสนตรงสองชวงคือ 0.01 ถึง 10.0 มก./ลิตร และ 10.0 ถึง 130.0
มก./ลิตร และมีขีดจํากัดการตรวจวัดอยูที่  8.68±0.11 มก./ลิตร ใหผลการเตรียม
ไมโครชาแนลซ้ําที่ดีโดยมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธนอยกวา 1.0% สามารถใชใน
การวิเคราะหคารโบฟูแรนอยางตอเนื่องไดถึง 326 คร้ัง และมีความจําเพาะเจาะจง
ตอคารโบฟูแรนดีเยี่ยม  เมื่อใชระบบที่พัฒนาขึ้นวิเคราะหปริมาณคารโบฟูแรนในน้ํา
ตัวอยางที่เก็บจากขางแปลงปลูกผักและผลไม พบความเขมขนของคารโบฟูแรนในชวง
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ไมสามารถตรวจวัดไดถึง 0.0474±0.0012 มก./ลิตร และเมื่อเปรียบเทียบผลการ
วิเคราะหที่ไดในเชิงคุณภาพกับเทคนิคแกสโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรเมทรี พบวา
ใหผลการวิเคราะหที่สอดคลองกัน

ดังนั้นระบบที่พัฒนาขึ้นจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนํามาประยุกตใช
วิเคราะหคารโบฟูแรนในตัวอยางน้ําได สามารถสกัดและวิเคราะหคารโบฟูแรนไดใน
ขั้นตอนเดียว ใชเวลาสําหรับการวิเคราะหไมนาน โดยใชเวลานอยกวาการวิเคราะหดวย
เทคนิคแกสโครมาโทกราฟฟ-แมสสเปกโทรเมทรีซึ่งตองมีการเตรียมตัวอยางกอนการ
วิเคราะห นอกจากนี้แลวเทคนิคที่พัฒนาขึ้นเหมาะสําหรับใชควบคูกับเคร่ืองมือวิเคราะห
ชนิดอ่ืนๆ เพื่อนําไปประยุกตใชในการตรวจวัดการปนเปอนของสารอินทรียที่มีขั้วกลุม
อ่ืนๆ ได

รูปท่ี 1  ลักษณะพ้ืนผิวของไมโครชาแนล (ก) และ ตัวดูดซับโพลีเอทิลีนไกลคอลเคลือบบน
ผิวหนาของอนุภาคแมเหล็ก (ข) โดยถูกยึดไวในไมโครชาแนลโดยอาศัยสนามแมเหล็ก

ภายนอก (ค)
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รูปท่ี 2  ระบบโฟลอินเจคชันรวมกับไมโครชาแนลสําหรับวิเคราะหคารโบฟูแรน
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สารตานอนมุูลอิสระและปริมาณสารฟนอลิกทัง้หมด
ของสารสกดัเห็ดนางรมทีเ่พาะเลี้ยงจากวสัดทุางเลอืก

อามีเนาะ อาแย และ ผศ.ดร.สุวิทย สุวรรณโณ
หนวยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดลอม
คณะการจัดการสิ่งแวดลอม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: suvit.su@psu.ac.th

ปจจุบันฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระเปนหัวขอที่อยูในความสนใจศึกษาเปนอยางมาก
ทั้งในพืชและสัตวชนิดตางๆ ที่ใชเปนอาหาร รวมทั้งในการเปนเห็ดรา เพราะมีประโยชน
ตอระบบตางๆ ในรางกาย ไดแก ระบบหลอดเลือด ระบบหัวใจ (Akyon, 2002)
ระบบภูมิคุมกัน ระบบกลุมเซลลประสาทที่ทํางานเฉพาะในสมอง การตอตานการเกิด
โรคมะเร็งตางๆ งานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระในรูปของปริมาณ
ฟนอลิกทั้งหมด ฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ โดยวิธี DPPH และ ABTS ของสารสกัด
เห็ดนางรมที่เพาะเลี้ยงบนวัสดุทางเลือก (กรวยกระดาษ) ซึ่งกรวยกระดาษที่นํามา
เพาะเห็ดนั้น ปจจุบันยังถูกทิ้งปะปนกับขยะทั่วไป เปนสาเหตุของปญหาสิ่งแวดลอม
จึงเกิดแนวคิดนํามาใชเปนวัสดุเพาะเห็ด และดูฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระจากเห็ดที่ ได
พบวาเห็ดนางรมมีฤทธิ์ ในการตานอนุมูลอิสระ เมื่อทดสอบความสามารถในการจับ
อนุมูล DPPH และ ABTS ไดคา IC50 เทากับ 95.969 ไมโครกรัม/มล. และ 172.505
ไมโครกรัม/มล. ตามลําดับ คาสารประกอบฟนอลิกเทากับ 65.55 mg GAE/g sample

การเตรียมสารสกัดเห็ดนางรม
นําดอกเห็ดนางรมที่เพาะเลี้ยงจากกรวยกระดาษ อบแหงที่อุณหภูมิ 40-50oC

ปนละเอียดดวยเคร่ืองปนผลไม นําเห็ดนางรมที่ได 10 กรัม ผสมกับเมทานอล 100
มก. เขยาที่ 150 รอบ/นาที เปนเวลา 24 ชม. กรองผานกระดาษกรอง Whatman
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เบอร 4 โดยทําซ้ํา 1 คร้ัง และนําสารสกัดที่กรองไดทั้ง 2 คร้ัง ไประเหยดวยเคร่ือง
rotator evaporator เก็บสารสกัดในขวดพลาสติกสีชา ที่อุณหภูมิ 4oC

การวิเคราะหปริมาณสารฟนอลิกทั้งหมด
วิเคราะหปริมาณสารฟนอลิกทั้งหมด (TPC: Total phenolic content) ของ

สารสกัดเห็ดนางรมที่เพาะจากกรวยกระดาษ ดวยวิธี Folin-ciocalteau Phenol Test
ตามวิธีของ Chirinang และคณะ (2009) คํานวณปริมาณสารฟนอลิกทั้งหมด เทียบ
จากกราฟมาตรฐานของ gallic acid (20-120 g/ml)

การวิเคราะหความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระ
การวิ เคราะหความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระดวยวิธี  2,2-

diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) ตามวิธีของ Elmastas และคณะ (2007) และ
2,2’-azinobis(3-ethlbenzothaiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS) ตามวิธีของ
ไชยวัฒน ไชยสุต (2550) และนํามาคํานวณเทียบกับกราฟมาตรฐานของ BHT

ผลการวิเคราะหปริมาณสารฟนอลิกทั้งหมด และความสามารถในการเปน
สารตานอนุมูลอิสระ

การวิเคราะหปริมาณสารฟนอลิกทั้งหมด และสารตานอนุมูลอิสระในเห็ดนางรม
พบวา สารสกัดเห็ดนางรมมีสารประกอบฟนอลิก เทากับ 65.55 mg GAE/g sample
และมีความสามารถในการจับอนุมูล DPPH และ ABTS ดวยคา IC50 เทากับ 95.969
ไมโครกรัม/มล. และ 172.505 ไมโครกรัม/มล. ตามลําดับ ซึ่งคาที่ไดสูงกวาเห็ดนางรม
ที่เพาะเลี้ยงบนวัสดุเพาะขี้เลื่อยไมยางพาราอยางเดียว และเห็ดนางรมที่ไดจากตลาด
ที่มีสารประกอบฟนอลิก เทากับ 62.22 และ 60 mg GAE/g sample ตามลําดับ
และมีความสามารถในการจับอนุมูล DPPH ดวยคา IC50 เทากับ 119.48 และ 116.073
ไมโครกรัม/มล. ตามลําดับ สวน ABTS เทากับ 186.951 และ 210.982 ไมโครกรัม
ตอมิลลิลิตร ตามลําดับ จากรูปที่ 1 พบวา ประสิทธิภาพในการเปนสารตานอนุมูล
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อิสระของสารสกัดเห็ดนางรมแปรผันตามปริมาณฟนอลิกทั้ งหมด  ซึ่ งแสดงไดวา
คุณสมบัติความเปนสารตานอนุมูลอิสระเปนผลมาจากการที่สารสกัดจากเห็ดนางรม
มีปริมาณสารฟนอลิกที่มากขึ้นดวย

รูปท่ี 1  ความสัมพันธระหวางรอยละการยับย้ัง DPPH และABTS ของสารสกัด
เห็ดนางรมที่เพาะเลี้ยงจากกรวยกระดาษกับความเขมขนของสารสกัด
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ปจจยัเสีย่งตอการเปนโรคเบาหวานในผูหญงิ
ทีม่ปีระวตัิระดบัน้ําตาลในเลอืดสงูในระยะตัง้ครรภ

ผศ.ดร.สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ, รศ.ดร.ศศิธร พุมดวง
และ รศ.ฐิติพร อิงคถาวรวงศ
หนวยวิจัยนวัตกรรมการพยาบาลสตรีตั้งครรภที่เปนเบาหวาน
คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท 074-286537   โทรสาร 074-286421
Email: sununta.y@psu.ac.th, sununta.y@gmail.com

ผูหญิงที่มีประวัติระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวาปกติในระยะตั้งครรภ รอยละ 70-
80 จะมีระดับน้ําตาลในเลือดลดลงเปนปกติในระยะหลังคลอด แตมีโอกาสเสี่ยงตอการ
เปนโรคเบาหวานในระยะ 1-10 ป หลังคลอดไดสูงกวาผูที่ไมมีประวัติเปนเบาหวาน
มากอน   จากการศึกษาพบวามีผูหญิงที่มีประวัติเปนเบาหวาน 38.0% จะเปนโรค
เบาหวานภายใน 3 ปหลังคลอด ดังนั้นองคการอนามัยโลก และกระทรวงสาธารณสุข
จึงแนะนําใหผูหญิงที่มีประวัติน้ําตาลในเลือดสูงในระยะตั้งครรภไปรับการตรวจวินิจฉัย
โรคเบาหวานในระยะ 6-12 สัปดาหหลังคลอด ดวยวิธีการดื่มน้ําตาล 75 กรัม ในกรณี
ที่ระดับน้ําตาลในเลือดหลังงดอาหาร 8 ชั่วโมง อยูระหวาง 100-125 มก./ดล. หรือ
ระดับน้ําตาลในเลือดหลังดื่มน้ําตาล 2 ชั่วโมง อยูระหวาง 140-199 มก./ดล. ถือวา
เปนอาการแสดงกอนเปนโรคเบาหวาน (Prediabetes) ซึ่งมีความเสี่ยงตอการเปน
โรคเบาหวานไดสูง และในกรณีที่ระดับน้ําตาลในเลือดหลังงดอาหาร 8 ชั่วโมง สูงกวา
126 มก./ดล. และระดับน้ําตาลในเลือดหลังดื่มน้ําตาล หรือหลังรับประทานอาหาร 2
ชั่วโมง สูงกวา 200 มก./ดล.ถือวาเปนโรคเบาหวานชนิดที่สอง (type 2 diabetes
mellitus)
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จากการศึกษาปจจัยที่ เก่ียวของกับภาวะระดับน้ําตาลในเลือดสูงในสตรีหลัง
คลอดที่มีประวัติเปนเบาหวานในระยะตั้งครรภ จํานวน 135 ราย ในจังหวัดสงขลา
พบวามีผูหญิง 26.67% มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวาปกติ โดยลักษณะปจจัยเสี่ยง
ของผูหญิงที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวาปกติในระยะหลังคลอด ไดแก 1) มีอายุ
มากกวา 35 ป  2) มีภาวะน้ําหนักเกินหรืออวน ในระยะกอนตั้งครรภหรือหลังคลอด
3) มีประวัติเปนเบาหวานในระยะตั้งครรภ 2 คร้ัง หรือมากกวา  และ 4) มีประวัติ
โรคเบาหวานในครอบครัว

ภาวะระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวาปกติในระยะหลังคลอดนี้ เปนปจจัยเสี่ ยง
สําคัญตอการเปนโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และภาวะแทรกซอนตางๆ
ผลการวิจัยคร้ังนี้มีขอแนะนําสําหรับผูหญิงที่มีประวัติระดับน้ําตาลในเลือดสูงในระยะ
ตั้งครรภและหลังคลอดดังนี้

1. ควรรับประทานอาหารตามหลักโภชนบําบัดเพื่อปองกันโรคเบาหวาน คือ
1) งดอาหาร และเคร่ืองดื่มที่มีสวนผสมของน้ําตาลทุกชนิด 2) รับประทานอาหารหลัก
วันละ 3 มื้อ และอาหารวางระหวางมื้อ 2-3 คร้ัง 3) รับประทานอาหารแตละมื้อให
นอยลงตามสัดสวนที่แนะนํา 4) ไมควรงดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง 5) รับประทานขาว
ปลา ผัก และผลไมที่เปนประโยชนตอสุขภาพ 6) งดการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง
โดยเฉพาะไขมันสัตว

2. ควรออกกําลังกายระดับปานกลาง อยางนอยคร้ังละ 30 นาที 5 คร้ัง/
สัปดาห เชน การเดินเร็ว การวิ่ง การปนจักรยาน การวายน้ํา การเตนแอโรบิก การ
ออกกําลังกายแบบไทชิ

3. ควรตรวจระดับน้ําตาลในเลือดเปนประจําทุกป   ในกรณีที่ผลการตรวจ
ระดับน้ําตาลในเลือดอยูในเกณฑปกติ อาจตรวจระดับน้ําตาลในเลือดทุก 3 ป

“เบาหวานปองกันได โดยกินใหนอยลง และออกกําลังกายใหมากขึ้น”
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สิทธอินามยัเจริญพันธุของประชากร
ไทยพุทธและไทยมุสลิมในจงัหวดัปตตานี

ดร.อัลญาณ  สมุหเสนีโต และ ณัฐธิดา  พลฤทธิ์
หนวยวิจัยอนามัยเจริญพันธุของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต
E-mail: anlaya-s@bunga.pn.psu.ac.th

“สิทธิอนามัยเจริญพันธุ คือ สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลทุกเพศในการตัดสินใจ
อยางอิสระ เสมอภาค และรับผิดชอบรวมกันในการมีเพศสัมพันธอยางปลอดภัย
ปราศจากการบังคับ หรือใชความรุนแรงในทุกรูปแบบตางๆ รวมทั้งสิทธิในการตัดสินใจ
มีบุตร การเวนระยะหางและจํานวนบุตร ตลอดจนมีสิทธิไดรับขอมูลในเร่ืองดังกลาว
อยางถูกตอง ครบถวน มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน เพียงพอตอการตัดสินใจ เพราะ
สิทธิอนามัยเจริญพันธุเปนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของทุกเพศทุกวัย”

“แผนปฏิบัติการการประชุมระหวางประเทศเร่ืองประชากรและการพัฒนา
ที่กรุงไคโร ประเทศอียิปต, 1994” (สุชาดา, 2553) ขอความขางตนชี้ใหตระหนักถึง
ความสําคัญในประเด็น “สิทธิอนามัยเจริญพันธุ” ที่มาเกือบ 20 ปมาแลว แตทวา
ผลในทางปฏิบัติ การบังคับใช การไดรับขอมูลขาวสารและการบริการทางสาธารณสุข
อันเปนสิทธิขั้นพื้นฐานอันชอบธรรมที่มนุษยทุกคนพึงได รับจะดูเหมือนจะตระหนัก
เขาใจ และปฏิบัติเพียงบางสวนเทานั้น ยิ่งเมื่อไดมองผานงานวิจัยเร่ือง สิทธิอนามัย
เจริญพันธของประชากรไทยพุทธและไทยมุสลิมในจังหวัดปตตานี  ซึ่งกลุมตัวอยาง
ประกอบดวยประชากรสองกลุมศาสนา มีวิถีชีวิตที่แตกตางทั้งในดานศาสนา วิถีชีวิต
และวัฒนธรรม เปนเสมือนบรรทัดฐานที่ควบคุมสมาชิกในสังคมนั้นๆ ทั้งในเร่ืองของ
เพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพทางเพศ ผลการวิจัยชี้ ใหเห็นวากลุมตัวอยางที่ เปน
ชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปตตานีมี การสมรสตั้ งแตอายุยังนอย
ถึงแมวาชาวไทยมุสลิมจะมีอายุแรกสมรสนอยกวา แตก็เปนสัดสวนที่ใกลเคียงกัน



73

ดังนั้น จากเหตุผลที่วาชาวไทยมุสลิมสมรสตั้งแตอายุยังนอยเปนไปตามบท
บัญญัติศาสนา เพราะเชื่อวาการสมรสตั้งแตอายุยังนอยไมใชเร่ืองผิดศีลธรรม ในขณะที่
การสนิทสนมระหวางเพศชายและเพศหญิงทั้ งที่ ยังไมไดสมรสหรือการไปมาหาสู
สม่ําเสมอมีโอกาสกอใหเกิดความเสียหายยิ่งกวา ดังนั้นการสมรสของชาวไทยมุสลิม
ตั้งแตอายุยังนอยโดยไดรับความเห็นชอบจากบิดามารดาจึงเปนวิถีครรลองที่ถูกตอง
ตามสังคมและวัฒนธรรม   ยิ่ งไปกวานั้นการมีเพศสัมพันธทั้ งชาวไทยมุสลิมและ
ชาวไทยพุทธแตกตางกันเล็กนอย โดยชาวไทยมุสลิมมีเพศสัมพันธเมื่ออายุนอยกวา
ชาวไทยพุทธ แตอยางไรก็ตามบุคคลที่มีเพศสัมพันธคร้ังแรกของขาวไทยมุสลิมมักเปน
คูสมรสปจจุบัน ในขณะที่ชาวไทยพุทธจะมีเพศสัมพันธคร้ังแรกกับแฟน และสวนใหญ
ขาดความรูเร่ืองการปองกันการตั้งครรภและการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธหรือ
โรคเอช ไอ วี/ เอดส  สําหรับคานิยมในการหาคูครองของชาวปตตานี พบวาบิดา
มารดาหรือญาติมักเปนผูแนะนําใหรูจักชอบพอกัน และระยะเวลาในการคบหาสั้นมาก
ประมาณ 1-3 เดือนก็สมรสกันแลว ดวยเหตุนี้อาจเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหมีสัดสวน
การหยารางเพิ่มขึ้น  ควรสนับสนุนหนวยงานที่เก่ียวของทางดานอนามัยเจริญพันธุ
ใหความรูเก่ียวกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ตั้งแตสาเหตุ อาการของโรค วิธีปองกัน
และวิธีการรักษาที่ถูกตอง

จากการศึกษา เร่ือง “สิทธิอนามัยเจริญพันธุเปรียบเทียบระหวางประชากร
ไทยพุทธกับไทยมุสลิม ในจังหวัดปตตานี” มีขอคนพบของการวิจัยที่นาสนใจคือ

1. สิทธิในเสรีภาพความปลอดภัยของบุคคล (Right to Liberty and Security
of Person) ที่กลาววา มีสิทธิที่จะไดรับความพึงพอใจ มีอิสระที่จะเลือกวิถีชีวิตเร่ือง
เพศและการเจริญพันธุของตนเองได ไมถูกบังคับใหมีเพศสมัพันธ ไมถูกบังคับใหตั้งครรภ
ทําหมัน และทําแทง  ในจังหวัดปตตานีกลุมตัวอยางไทยมุสลิมมีอายุเฉลี่ยของการมี
เพศสัมพันธคร้ังแรกอายุนอยกวากลุมตัวอยางไทยพุทธเล็กนอย (เปรียบเทียบระหวาง
อายุ 18.74 ป และอายุ 19.25 ป ตามลําดับ)  อยางไรก็ตามเปนที่นาแปลกใจวา
ประชากรไทยมุสลิมมีอายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธคร้ังนอยกวาประชากรไทยพุทธ
ทั้งที่ดวยหลักคําสอนของศาสนาอิสลามมีความเขมงวดในเร่ืองความสัมพันธระหวาง
เพศ โดยหามชายหญิงพูดคุยหรืออยูดวยกันตามลําพัง ทําใหหญิงชายมุสลิมเกือบ
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ทั้งหมดไมมีโอกาสที่จะมีความใกลชิดทางกาย สัมผัสหรือจับมือตองตัวกันได และไมมี
เพศสัมพันธกอนการสมรส (ศรัณยา และเพ็ญพักตร, 2544)  สําหรับประเด็นเร่ือง
การคุมกําเนิดเมื่อมีเพศสัมพันธคร้ังแรก พบวากลุมตัวอยางที่นับถือศาสนาพุทธจะมี
การคุมกําเนิดมากกวากลุมตัวอยางที่นับถือศาสนาอิสลาม อาจจะเปนเพราะบทบัญญัติ
ของศาสนาอิสลามที่วาไวดวยเร่ืองการหามคุมกําเนิด (ชาญชัย และคณะ, 2544)
โดยวิธีคุมกําเนิดที่เลอืกใชเมื่อมีเพศสัมพันธคร้ังแรก พบวาทั้งกลุมตัวอยางไทยพุทธและ
ไทยมุสลิมเลือกใชถุงยางอนามัยมากที่สุด    สวนการมีเพศสัมพันธในคร้ังตอๆ มา
จะเห็นไดวากลุมตัวอยางไทยพุทธยังคงใชการคุมกําเนิดเปนประจําสูงกวากลุมตัวอยาง
ไทยมุสลิมเชนกัน โดยวิธีการคุมกําเนิดทีผู่นับถือศาสนาอิสลามเลือกใชเมือ่มีเพศสมัพันธ
คร้ังตอๆ มามากที่สุด คือ การใชยาเม็ดคุมกําเนิด  ในขณะที่ผูนับถือศาสนาพุทธเลือก
ใชถุงยางอนามัยมากที่สุด

2. สิทธิในเสรีภาพแหงความคิด (Right to Freedom of Thought) ที่กลาววา
บุคคลตองมีเสรีภาพในการคิดและแสดงออกซึ่งความคิดในการดําเนินชีวิตดานสุขภาพ
ทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ ซึ่งเปนอิสระที่ปราศจากการบีบบังคับโดยระบบความเชื่อ
หรือศาสนา รวมทั้งสิทธิที่จะปฏิเสธการรับบริการที่ขัดแยงกับความเชื่อของตนเอง และ
ขอ 7 สิทธิในการเลือกสมรส การวางรากฐานและการวางแผนครอบครัว (Right to
Choose Whether or Not to Marry and to Found and Plan a Family) หมายถึง
มีสิทธิที่จะตัดสินใจเร่ืองการสมรส การมีคู หรือวางแผนครอบครัวไดโดยอิสระ ไมถูก
บังคับ  ประชากรไทยมุสลิมมีสิทธิ์ในการเลือกคูครองดวยตนเองนอยกวาประชากร
ไทยพุทธ โดยประชากรไทยมุสลิมที่ไมไดเลือกคูครองดวยตนเอง จะมีพอเปนผูเลือกให
มากที่สุด  แตสําหรับประชากรไทยพุทธ พบวาญาติเปนผูเลือกใหในสัดสวนมากที่สุด
และพบวา 2 ใน 3 ของประชากรไทยมุสลิมไมเห็นดวยหรือไมมีความเห็นตอการหา
คูครองให ในขณะที่ประชากรไทยพุทธมีผูไมเห็นดวย (ศรัณยา และเพ็ญพักตร, 2544)
แมวาชาย-หญิงที่นับถือศาสนาอิสลามจะรูสึกชอบพอคนอ่ืนอยูแลว แตมักจะไมคอย
ไดมีโอกาสเลือกคูดวยตนเอง โดยยินดีเขาสูการสมรสกับบุคคลที่บิดา-มารดาเห็นวา
เหมาะสมและแนะนําให และมากกวาคร่ึงหนึ่งของสตรีไทยมุสลิมไดเขาสูการสมรสโดย
บิดา-มารดาเปนผูตัดสินใจให สําหรับระยะเวลาในการศึกษาและเรียนรูกอนการสมรส
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พบวาจะอยูในชวงระยะเวลาที่นอยกวา 1 ป (นอยสุด 3 เดือน – 5 ป) ทั้งกลุมตัวอยาง
ไทยมุสลิมและไทยพุทธ ไทยพุทธมีการขอรับคําปรึกษาเร่ืองการวางแผนครอบครัว
กอนสมรสมากกวากลุมตัวอยางไทยมุสลิม  อาจจะเปนไปไดวาชายไทยมุสลิมยังคงมี
ความคิดเห็นเชิงลบเก่ียวกับการใชบริการวางแผนครอบครัว (Gray et al., 1999)

ควรสนับสนุนหนวยงานที่ เก่ี ยวของทางดานอนามัยเจริญพันธุ ใหความรู
เก่ียวกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ตั้งแตหาสาเหตุ อาการของโรค วิธีการปองกัน
และวิธีการรักษาที่ถูกตอง จัดสถานที่ที่ใหบริการดานอนามัยการเจริญพันธุเปนสถานที่
มิดชิด มีความเปนสวนตัวเพื่อปองกันความรูสึกอึดอัดในการเขารับบริการตางๆ และ
จัดหาบุคลากรทางการแพทยใหตรงกับความตองการของประชากรในพื้นที่ และสราง
ความรู  ความเขาใจตอหลักศาสนาอิสลามและทัศนคติที่ ดีตอผู เขามารับบริการ
อยางไรก็ตาม สิทธิอนามัยเจริญพันธุยังคงเปนเร่ืองที่ประชากรในจังหวัดปตตานีให
ความสําคัญนอยมาก   ดังนั้นสิ่งที่ควรตระหนักถึงคือการใหความรู ความเขาใจแก
ประชาชนในพื้นที่ดังกลาวอยางทั่วถึง เพื่อประชากรวัยเจริญพันธุจะมีความรูในการ
ดูแลสุขภาพอนามัยเจริญพันธุของตนเอง
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ปญหาในการดแูลและจัดการอาการผูปวยบาดเจ็บศีรษะ
ที่บานของผูดูแล: กรณีศึกษา

ภินวนันทน นิมิตพันธ 1, รศ.ดร.ประณีต สงวัฒนา2, สาคร เสงนนท 1

และ ปราณี นิพัทธกุศลกิจ 1

1พยาบาล หอผูปวยอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสงขลานครินทร
2รองศาสตราจารย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
หนวยวิจัยพัฒนาแนวปฏิบัติและนวัตกรรมการดูแลผูปวยอุบัติเหตุ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
Tel: 074286518, E-mail: spraneed@yahoo.com

ปจจุบันพบวาครอบครัวหรือญาติผูดูแลมีความสําคัญมากในการมีสวนรวม
ดูแลผูปวยในโรงพยาบาลโดยเฉพาะการดูแลผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บศีรษะที่เกิดความ
พิการหรือสูญเสียสมรรถภาพดานรางกายหรือจิตใจ ซึ่งเปนผูปวยที่ตองการการดูแล
อยางตอเนื่องทั้งในโรงพยาบาลและที่บาน ดังนั้นการเตรียมครอบครัวหรือญาติผูดูแล
ผูปวยบาดเจ็บศีรษะกอนจําหนาย ใหมีความสามารถในการชวยเหลือดูแลและฟนฟู
สภาพผูปวยที่บานไดอยางเหมาะสมจึงมีความจําเปน อยางไรก็ตามยังขาดองคความรู
ในสถานการณการดูแลที่ บานวาผูดูแลผู ปวยที่ ได รับบาดเจ็บศีรษะที่บานสามารถ
จัดการดูแลผูปวยไดอยางไร และมีปญหาอะไรบาง

การศึกษาเชิงคุณภาพนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินปญหาในการดูแลและ
จัดการอาการผูปวยของผูดูแลในการดูแลผูปวยบาดเจ็บศีรษะหลังจําหนายกลับไป
อยูบาน 1 เดือน โดยการสัมภาษณผูดูแลจํานวน 9 ราย ซึ่งไดรับการเตรียมจําหนาย
จากหอผูปวยอุบัติเหตุโรงพยาบาลสงขลานครินทร    ใชวิธีการสัมภาษณจากการ
เยี่ยมบานและสัมภาษณทางโทรศัพท ผลการศึกษาพบประเด็นสําคัญดังนี้
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ผูดูแลเปนญาติสายตรงเพศชายมากกวาเพศหญิง ซึ่งตองดูแลมารดาหรือบุตร
ที่เปนผูปวยที่มีระดับความรูสึกตัวนอย หรือมีความพิการชวยเหลือตนเองไมไดทั้งหมด
(9 ราย) และไดรับการเจาะคอเพื่อการหายใจ (2 ราย)  ปญหาที่พบมากทึ่สุดของญาติ
ผูดูแลคือ ความกังวลและไมมั่นใจในการดูแลผูปวย และตองการการปรึกษาหลายเร่ือง
มีทั้งปญหาโดยทั่วไปที่เกิดจากอาการผิดปกติของผูปวย เชน ทองผูก ชักเกร็ง หรือ
ปญหาดานการบริหารยาที่รักษาเฉพาะอาการ เชน การใหยาพนทางจมูก หรือการ
เพิ่มปริมาณอาหารเสริม เปนตน  นอกจากนี้ยังพบวา ผูดูแลมีปญหาในการประเมิน
อาการสําคัญไมถูกตอง บางรายรูสึกเหนื่อยและทอจาการที่ไมเห็นการเปลี่ยนแปลง
อาการที่ดีขึ้นของผูปวย มีความกังวลมากเมื่อผูปวยมีอาการเกร็งมากขึ้น และไมทราบ
วิธีการกระตุนเพื่อฟนสภาพ และไมสามารถจัดการอาการผูปวยที่มีการเปลี่ยนแปลง
ดานพฤติกรรม เชน กรณีผูปวยชอบดึงเสื้อผาออกจากรางกาย  สําหรับดานการจัด
สิ่งแวดลอม พบวา ผูดูแลสามารถดัดแปลงสถานที่และอุปกรณได เชน ดัดแปลงเพื่อ
การฝกเดิน  อยางไรก็ตามผูดูแลทุกรายยังคงมีความหวังที่จะเห็นผูปวยดีขึ้นและชวย
ตัวเองได  แตในรายที่ไมสามารถฟนแลว ผูดูแลใหขอมูลวาจะตองปรับตัวเพื่อการ
ทํางานและปรับวิธีการดูแลผูปวยใหเหมาะสมกับบทบาทและหนาที่ และการทํางาน
ของตนเองเพื่อเลี้ยงชพีคนในครอบครัว

สรุป แมวาผูดูแลจะไดรับการเตรียมจําหนายเปนอยางดี แตก็พบวาผูดูแลยังมี
ปญหาในการดูแลและจัดการอาการผูบาดเจ็บศีรษะหลายดาน พยาบาลและทีมสุขภาพ
ควรมีการประเมินซ้ําและเพิ่มเนื้อหาในการเตรียมความพรอม   พรอมทั้งจัดหาคูมือ
ใหกับผูดูแลโดยเฉพาะอยางยิ่งในรายที่เสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนสูง เนนการ
เยี่ยมบานหรือการติดตามทางโทรศัพท และเพิ่มศักยภาพบางดานในการจัดการปญหา
เชน วิธีการใหยาที่สําคัญ วิธีการแกไขปญหาทางกายเบ้ืองตน รวมทั้งวิธีการฟนฟู
สภาพทางดานการคิดรู เปนตน  และประสานแหลงประโยชนในชุมชนเพื่อลดภาระ
ของผูดูแล
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การใชวัสดฟุองน้ําไคโตซาน
เปนวัสดุทดแทนกระดูกในผูปวยปากแหวงเพดานโหว

ผศ.ดร.ทพญ.สุทธาทิพย กมลมาตยากุล, รศ.นพ.ทพ.ธงชัย  นันทนรานนท,
ผศ.ดร.ทพญ.เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ และ ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุฒิ  เทือกสุบรรณ
หนวยวิจัยเซลลตนกําเนิดและทันตเวชศาสตรฟนฟู
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ผลงานของหนวยวิจัยเซลลตนกําเนิด และทันตเวชศาสตรฟนฟู ตองการคนหา
วิธีที่จะรักษาผูปวยปากแหวงเพดานโหวเพื่อพัฒนา และปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติ
พัฒนาวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือทางการแพทย และเวชภัณฑ เพื่อทดแทนการนําเขา
หรือลดภาระรายจายของประเทศ และพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผูปวย
การรักษาผูปวยปากแหวงเพดานโหวที่ผานมาจวบจนปจจุบันคือ การใชกระดูกของ
ผูปวยเองซึ่งสวนใหญจะใชกระดูกจากสะโพก ทําใหผูปวยจะตองมีแผลที่เจ็บปวดจาก
การผาตัดถึง 2 ตําแหนง ในการเขาหองผาตัดแตละคร้ังคือบาดแผลบริเวณใบหนา
และสะโพก  เพื่อลดความเจ็บปวดของผูปวย ไดมีความพยายามในการหาสิ่งทดแทน
กระดูกที่สูญเสียไปเพื่อหลีกเลี่ยงการผาตัดกระดูกสะโพกของผูปวย ไคโตซานเปนอีก
วัสดุที่สามารถหาไดงายในประเทศ และมีคุณสมบัติที่ดีเพียงพอตอการนํามาทําโครง
ค้ํายัน  ซึ่งจะเปนการทําใหคุณภาพชีวิตของผูปวยดีขึ้น และลดตนทุนการรักษาเปน
อยางมาก  ทางหนวยจึงไดศึกษาการตอบสนองของเนื้อเยื่อตอโครงค้ํายันไคโตซาน
3 มิติ ความเขมขน 2% มวล/ปริมาตร ในกระตาย โครงค้ํายันไคโตซานซึ่งคณะผูวิจัย
ไดประดิษฐขึ้นเองในหองทดลองเปนกอนกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 10 มิลลิเมตร
หนา 3 มิลลิเมตร (ดังภาพ) นําไปใสในกะโหลกของกระตายโดยเจาะรูที่กะโหลก 2 รู
แตละรูมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 10 มิลลิเมตร   ปกติกะโหลกกระตายมีความหนา
ประมาณ 3 มิลลิเมตร  รูหนึ่งจะใสโครงค้ํายันไคโตซานที่ประดิษฐขึ้น  สวนอีกรูใส
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กระดูกสะโพกของกระตายตัวนั้นๆ เพื่อเปรียบเทียบผลในเวลา 12 สัปดาห โดยตรวจ
ดูสภาพการหายของแผล การอักเสบและการสรางกระดูก   ผลการศึกษาพบวา
โครงค้ํายันนี้มีการตอบสนองของเนื้อเยื้อที่ดี มีความเขากันไดทางชีวภาพ ซึ่งนาจะ
นํามาใชในการรักษาได แตอยางไรก็ตามจะมีการศึกษาตอในแงของความสามารถ
ในการสงเสริมการสรางกระดูกของโครงค้ํายันไคโตซาน โดยจะมีการใสเซลลกระดูก
ลงไปเพื่อสงเสริมการสรางกระดูกใหดียิ่งขึ้น นอกจากนี้วัสดุฟองน้ําไคโตซานที่คณะ
ผูวิจัยประดิษฐขึ้นทดแทนกระดูก  แมจะสามารถทําใหเกิดการปดชองโหวของกระดูก
ที่หายไปไดแตคุณภาพยังไมดีเทากระดูกสะโพกของกระตายเอง ดังนั้นในขั้นตอนตอไป
จะมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงวัสดุฟองน้ําไคโตซานโดยเคลือบดวยคอลลาเจน
ใหมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเพื่อสามารถทดแทนกระดูกสะโพกของผูปวยไดดียิ่งขึ้น
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สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
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ชดุฝกเจาะถงุน้ําคร่ํา

ศ.นพ.หเทิญ ถ่ินธารา
ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: thatern@medicine.psu.ac.th

ที่มาของการประดิษฐ
การเจาะถุงน้ําครํ่า (amniotomy) เปนหัตการที่แพทยจะตองสามารถทําไดดวย

ตนเอง ตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555
ในหมวดที่ 3 ทักษะการทําหัตถการที่จําเปนและมีสวนชวยในการแกไขปญหาสุขภาพ
เปนหัตถการพื้นฐานทางคลินิก ซึ่งเมื่อจบแพทยศาสตรบัณฑิตแลวสามารถบอกขอบงชี้
ขั้นตอนวิธีการทํา บอกภาวะแทรกซอนที่อาจจะเกิดขึ้น และสามารถทําไดดวยตนเอง
ดวยความมั่นใจ โดยการเจาะถุงน้ําครํ่าเปนการทําหัตถการในสตรีตั้งครรภที่เขาสูระยะ
ที่ 2 ของการคลอด ซึ่งปากมดลูกมีความบางตัวมากกวา 50% และเปดขยายมากกวา
4 ซม. การเจาะถุงน้ําครํ่าสามารถกอใหเกิดการเจ็บครรภ หรือกระตุนใหการเจ็บครรภ
ดําเนินไปตามปกติไมลาชา นอกจากนี้ยังสามารถประเมินสุขภาพทารกในครรภจาก
การพิจารณาสีของน้ําครํ่าไดอีกดวย    อยางไรก็ตามเนื่องจากการเจาะถุงน้ําครํ่า
แพทยตองสอดมือเขาไปในชองคลอดและคลําสํารวจตําแหนงที่จะทําการเจาะ แลวจึง
สอดเคร่ืองมือเขาไปเจาะถุงน้ําครํ่าซึ่ งอยู ลึกเขาไปในชองคลอดประมาณ 7 ซม.
จึงเปนไปไมไดที่ผูฝกสอนจะควบคุมการปฏิบัติไดอยางสมบูรณ  ดังนั้นการฝกหัตการนี้
ในสตรีตั้งครรภจึงทําไดยากสําหรับผูไมมีประสบการณ

ปจจุบันการฝกหัตการนี้   อาศัยการบรรยายความรูพื้นฐานและขั้นตอนการ
ปฏิบัติพรอมภาพประกอบวิธีปฏิบัติ ดังนั้นจึงควรมีหุนจําลองที่มีลักษณะองคประกอบ
ใกลเคียงกับสตรีตั้งครรภในระยะที่ 2 ของการคลอด เพื่อใหนักศึกษาแพทยไดฝกปฏิบัติ
และสอบประเมินความสามารถกับหุนกอนฝกปฏิบัติในสตรีตั้งครรภจริงตอไป
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ลักษณะและความมุงหมายของการประดิษฐ
การประดิษฐนี้เก่ียวของกับหุนฝกเจาะถุงน้ําครํ่า ซึ่งมีลักษณะที่ประกอบดวย
1) ชุดฝกเจาะถุงน้ําครํ่า และ
2) หุนจําลองสวนหนาทองและชองคลอดของสตรีตั้งครรภ โดยชุดฝกเจาะ

ถุงน้ําครํ่าจะประกอบอยูภายในหุนจําลองสวนหนาทองและชองคลอดของสตรีตั้งครรภ
ความมุ งหมายของการประดิษฐนี้  เพื่อการจัดใหมีหุนจําลองเพื่อฝกเจาะถุง

น้ําครํ่าที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับปากมดลูกและถุงน้ําครํ่าในสตรีตั้งครรภ ที่สามารถ
บรรจุน้ําครํ่าเทียม   สามารถใชฝกและประเมินความสามารถในการทําหัตถการกับ
นักศึกษาแพทยได

รายละเอียดการประดิษฐ
ชุดฝกเจาะถุงน้ําครํ่า ประกอบดวยตัวโครงทําจากวัสดุกันน้ํา เชน พลาสติก

อะคริลิก เปนตน  มีลักษณะเปนกลองสี่เหลี่ยมซึ่งมีผนังโดยรอบ  โดยสวนบนของ
ตัวโครงเปนชองวาง ซึ่งมีผนังสวนลางเจาะเปนชองสําหรับระบายน้ําออก

ผนังสวนหลังของตัวโครงมีสวนลาดเอียงทํามุมลาดเอียงไมเกิน 45 องศากับ
แนวระนาบ โดยเวนพื้นที่วางใหมีระยะหางจากสวนลาดเอียงและผนังสวนหนาของ
ตัวโครง 1-3 ซม.

ผนังสวนหนา มีลักษณะเปนชองตรงกลาง โดยเปดชองขนาดเสนผานศูนยกลาง
7-9 ซม. ไวสําหรับฝกเจาะน้ําครํ่า โดยผนังสวนหนามีวัสดุยืดหยุน อาทิ ยาง ซิลิโคน
เปนตน ที่มีชองตรงกลางขนาดเสนผานศูนยกลาง 3-5 ซม. เพื่อเพิ่มความเสมือนจริง
ในการเจาะน้ําครํ่าประกบอยู กับผนังสวนหนา และมีแผนยึดเปดชองขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 7-9 ซม. ประกบกับวัสดุยืดหยุนอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งบริเวณมุมทั้ง 4 ดานของ
ผนังสวนหนาวัสดุยืดหยุนและแผนยึดที่มีชองตรงกลาง จะถูกเจาะเปนชองไวสําหรับ
ยึดดวยตัวยึดทําจากวัสดุไรสนิม เพื่อใหชิ้นสวนทั้ง 3 ประกบกันตลอดการใชงาน
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การใชงานของชุดฝกเจาะถุงน้ําครํ่าตามการประดิษฐนี้ เร่ิมตนดวยการติดตั้ง
ชุดฝกนี้เขากับหุนจําลองสวนหนาทองและชองคลอดของสตรีตั้งครรภ  ใสถุงบรรจุ
น้ําครํ่าจําลองซึ่งบรรจุน้ําสีตางๆ เชน สีเขียว สีแดง สีใส เปนตน ซึ่งจะขึ้นอยูกับการ
จําลองสถานการณในการเจาะน้ําครํ่าลงไปในถุงบรรจุน้ํา ปริมาตรอยางนอย 50 มล.
โดยซอนกันอยางนอย 1 ชั้นลงไปและใสเขาไปในตัวโครง หลังจากใสถุงบรรจุน้ําเขาไป
เรียบรอยแลวจึงเร่ิมการฝก  โดยผูรับการฝกสอดนิ้วชี้และนิ้วกลางของมือขางที่ถนัด
เขามาสัมผัสกับขอบชองเปดของวัสดุยืดหยุน และถุงบรรจุน้ําครํ่าจําลอง แลวจึงสอด
เคร่ืองมือเขาไปทําการเจาะถุงน้ําครํ่าตอไป เมื่อถุงน้ําครํ่าแตกใหนําถุงน้ําครํ่าเดิมออก
แลวใสถุงบรรจุน้ําครํ่าจําลองใหมลงในชองดานบนของชุดฝกเจาะถุงน้ําครํ่า เพื่อ
ดําเนินการฝกตอไป
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A-Knife
นวตักรรมมดีผาตัดนิว้ล็อคแบบเจาะผานผวิหนงั

ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
ภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกสและกายภาพบําบัด คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: asittich@medicine.psu.ac.th

โรคน้ิวล็อค
เกิดขึ้นจากเอ็นงอนิ้วมืออักเสบ ทําใหมีอาการปวดและกดเจ็บที่บริเวณโคนนิ้ว

ดานฝามือ และมีการติดขัดของนิ้วขณะงอนิ้วและเหยียดนิ้วมือคลายดีดนิ้ว ถาอาการ
รุนแรงมากขึ้ น ผูปวยจะมีอาการปวดมากและนิ้ วจะติดแข็งจนไมสามารถงอหรือ
เหยียดนิ้วได

การรักษา
เมื่อมีอาการของนิ้วล็อค ผูปวยควรพักการใชงานของนิ้วมือ แชมือในน้ําอุน

และใชยาทานวดบริเวณที่ปวดเบาๆ แพทยจะเร่ิมใหการรักษาโดยการใหกินยาตาน
อักเสบ ถาอาการไมทุเลาแพทยจะเร่ิมใหกินยาตานอักเสบหรือฉีดยาสเตอรรอยที่บริเวณ
เอ็นอักเสบ ในกรณีที่อาการไมทุเลาดีขึ้นหรือบางรายอาการทุเลาระยะหนึ่งแลวเกิด
อาการเปนซ้ํา แพทยจะพิจารณารักษาดวยการผาตัด

การผาตดั
การผาตัดรักษาโรคนิ้วล็อค เปนการผาตัดเพื่อตัดปลอกหุมเอ็นที่เปนสาเหตุการ

รัดเสนเอ็นใหคลายออกเพื่อทําใหเสนเอ็นมีการทํางานเคลื่อนไหวไดตามปกติ การผาตัด
มี 2 วิธี คือ
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1. การผาตัดแบบมาตรฐาน หรือแบบด้ังเดิม
เปนการผาตัดรักษานิ้วล็อคที่แพทยใชรักษาโดยทั่วไป โดยการใชมีดผา

ผิวหนังยาวประมาณ 1.5 ซม. เพื่อแหวกผิวหนังเขาไปตัดปลอกหุมเอ็นที่เปนสาเหตุ
ของอาการนิ้วล็อค

2. การผาตัดแบบเจาะผานผิวหนัง
เปนการใชมีดขนาดเล็กสอดผานผิวหนังเพื่อเขาไปตัดปลอกหุมเอ็น แพทย

ที่ผาตัดโดยวิธีเจาะจะตองมีความชํานาญระดับหนึ่ง อุปกรณที่แพทยสวนมากจะใช
ในการผาตัดจะดัดแปลงหรือประยุกตใชอุปกรณปลายแหลม เชน เข็มฉีดยา มีดผาตัด
ปลายแหลมขนาดเล็ก หรืออุปกรณดัดแปลงจากเคร่ืองมือทําฟน ซึ่งอุปกรณเหลานี้
จะมีปลายแหลมคม เมื่อใชเจาะรักษานิ้วล็อค จะมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บตอเสนเอ็น
และโครงสรางปกติที่บริเวณที่เจาะไดงาย และไมมีความแมนยําในการคนหาตําแหนง
ปลอกหุมเอ็นที่จะตัด ทําใหการผาตัดมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซอนจากการ
บาดเจ็บตอเนื้อเยื่อปกติสูง ทําใหเกิดผลแทรกซอนไดงายคือ มีอาการปวดหลังผาตัด
เกิดเสนเอ็นฉีกขาดทําใหสูญเสียการเคลื่อนไหวของนิ้ว  เกิดขอติดแข็ง  หรือการตัด
ปลอกหุมเอ็นขาดไมสมบูรณ ทําใหอาการนิ้วล็อคไมหาย

นวัตกรรมการมีดผาตัดแบบเจาะผานผิวหนัง
A-Knife เปนนวัตกรรมที่ ไดออกแบบพิเศษเพื่อใชสําหรับเจาะรักษานิ้วล็อค

การออกแบบ A-Knife สามารถแกไขจุดออนของการใชอุปกรณปลายแหลมที่กลาวมา
ขางตนในการเจาะรักษานิ้วล็อค โดยออกแบบใหปลายมีด (1) มีลักษณะมน เพื่อใช
เขี่ยหาและเก่ียวปลอกหุมเอ็นอยางแมนยํา โดยเกิดการบาดเจ็บตอเสนเอ็นหรือกระทบ
กระเทือนตออวัยวะสวนอ่ืนนอยที่สุด มีคมมีด (2) ขนาดเล็กเพื่อใชสําหรับตัดปลอก
หุมเอ็นที่เปนสาเหตุโรคนิ้วล็อค มีมุมโคง (3) ที่เหมาะสมในการสอดเก่ียวปลอกหุมเอ็น
และมีแกนมีด (4) ที่สามารถสอดผานรูเจาะที่ผิวหนังขนาด 2 มล. คุณลักษณะพิเศษ
ของ A-Knife เหลานี้จะชวยใหการเจาะรักษานิ้วล็อคมีประสิทธิภาพ  และมีความ
ปลอดภัยสูง ลดปญหาภาวะแทรกซอนที่ เกิดจากการเจาะดวยอุปกรณปลายแหลม
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ที่มีการใชนํามาใชเจาะรักษานิ้วล็อคมากอนหนานี้ ผูปวยจะมีบาดแผลเล็กเทารูเจาะ
ประมาณ 2 ซม. ความเจ็บปวดนอยลง ลดเวลาการผาตัด ลดการใชหองผาตัดและ
อุปกรณผาตัด ลดภาระงานของเจาหนาที่เพราะหมอเพียงคนเดียวก็สามารถทําการ
ผาตัดนี้ได ทําใหลดคาใชจายลง ที่สําคัญคือ ผูปวยจะเจ็บนอย ระยะพักฟนของผูปวย
สั้นลงมาก หลังจากผาตัดผูปวยสามารถกลับมาทํางานอีกคร้ังไดใน 24 ชั่วโมง
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เครือ่งพยุงหลังสําหรับผูประกอบอาชพีกรีดยางพารา

รศ.ดร.นพ.บุญสิน ต้ังตระกูลวนิช, นพ.วชิรพรรณ  ปริญญาคุปต,
นางสาวสุภาพร เมฆสวี, นางสาวสุวิชา เตชะภูวภัทร, นางสาวเตือนจิต ณ รังษี
และ นางสาวจุติมา รัตนคช
ภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกสและกายภาพบําบัด
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: boonsin.b@psu.ac.th

อาชีพกรีดยางพาราถือเปนอาชีพหลักของประเทศไทย มีการศึกษาพบความชุก
ของอาการปวดหลังในผูประกอบอาชีพกรีดยางพาราสูงถึง 55.8% จากทาทางการ
ทํางานที่มีความเสี่ยงตอภาวะปวดหลัง เชน การกมกรีดยางหนาต่ํา การโนมตัวไป
ดานหนา ดานขาง และการบิดตัว เปนทาทางที่มีความดันในหมอนรองกระดูกสูงสุด
ปญหาดังกลาวทําใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ โดยวัดจากผลผลิตยางพาราใน
ประเทศไทยป พ.ศ. 2550 มีสูงถึง 2,966,128 ตัน ซึ่งมีมูลคาถึง 194,356 ลานบาท
หากสามารถปองกันภาวะอาการปวดหลังที่เกิดขึ้นกับประชากรวัยแรงงานได จะกอ
ใหเกิดประโยชนตอภาวะเศรษฐกิจระดับประเทศเปนอันมาก

คณะผู ประดิษฐ ได ประดิษฐ เคร่ื องพยุ งหลังสําหรับผู ประกอบอาชีพกรีด
ยางพารา โดยอาศัยข อมู ลจากการศึกษาทางกายศาสตร ในการกรีดยางพารา
เพื่อปองกันอาการปวดหลังเนื่องมาจากการกรีดยางพารา โดยคาดวาจะชวยปองกัน
อาการปวดหลังและเหมาะกับลักษณะการเคลื่อนไหวของผูประกอบอาชีพกรีดยางพารา
เคร่ืองพยุงหลังสําหรับผูประกอบอาชีพกรีดยางพาราเปนนวัตกรรมดานอุปกรณทาง
การแพทยที่ ประดิษฐมาเพื่ อใชประโยชนในการปองกันอาการปวดหลัง  สําหรับ
ผูประกอบอาชีพกรีดยางพาราโดยเฉพาะ มีลักษณะพิเศษที่สามารถพยุงหลังในทุกสวน
คือ หลังสวนบน หลังสวนกลาง และหลังสวนลาง รองรับการเคลื่อนไหวทุกอิริยาบถ
ขณะกรีดยางพารา ทั้งการกมตัว เอ้ียวตัว  จากลักษณะทาทางการเคลื่อนไหวขณะ
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กรีดยางพาราดังกลาวจึงสงผลใหเกิดอาการปวดบริเวณหลัง  โดยเคร่ืองพยุงหลัง
สําหรับผูประกอบอาชพีกรีดยางพารา  ชวยใหผูกรีดยางพาราสามารถเคลือ่นไหวรางกาย
ไดอยางถูกวิธี เนื่องจากเคร่ืองพยุงหลังชวยพยุงใหแนวกระดูกสันหลังกมหรือเอ้ียวตัว
ไปในแนวที่ถูกตอง สําหรับการนํามาสวมใสนั้นผูใชสามารถปรับสายล็อคบาและสายรัด
หนาทองใหพอดีกับสรีระของแตละบุคคลได  ถือวาเปนเคร่ืองมือที่มีคุณภาพเปนที่
ยอมรับของผูประกอบอาชีพกรีดยางพารา

เคร่ืองพยุงหลังสําหรับผูประกอบอาชีพกรีดยางพารา  สามารถปองกันอาการ
ปวดหลังไดมากกวา 50% ของผูใชงาน   ชวยเพิ่มคุณภาพชีวิตแกผูกรีดยางพารา
ชวยลดคาใชจายในการรักษาพยาบาล  และมีสวนในการเพิ่มรายไดใหแกครอบครัวของ
ผูประกอบอาชพีกรีดยางพารา เศรษฐกิจชมุชน รวมถึงประเทศโดยรวม เพราะยางพารา
ถือเปนพืชเศรษฐกิจที่ทํารายไดเขาประเทศปละมากกวาแสนลานบาท

พบวากลุมที่ ใสเคร่ืองพยุงหลังสําหรับผูประกอบอาชีพกรีดยางพารา (กลุม
ทดลอง) มีอุบัติการณปวดหลังที่นอยกวากลุมที่ไมใสเคร่ืองพยุงหลัง (กลุมควบคุม)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลาวคือ เคร่ืองพยุงหลังสําหรับผูประกอบอาชีพกรีด
ยางพาราสามารถลดอุบัติการณปวดหลังไดกวา 50% นอกจากนี้กลุมที่ใสเคร่ืองพยุง
หลังสําหรับผูประกอบอาชีพกรีดยางพารา มีสถิติการใชยาเพื่อบรรเทาอาการปวดหลัง
ที่นอยกวากลุมที่ไมใสเคร่ืองพยุงหลัง รวมถึงผลการศึกษาคุณภาพชีวิต โดยกลุมที่ใส
เคร่ืองพยุงหลังสําหรับผูประกอบอาชีพกรีดยางพารามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกดวย
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อุปกรณพยุงกระดูกไหปลาราแบบปรบัเองได

รศ.ดร.นพ.บุญสิน ต้ังตระกูลวนิช, นางสาวสุวิชา เตชะภูวภัทร,
นางสาวเตือนจิต ณ รังสี และ นางสาวจุติมา รัตนคช
ภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกสและกายภาพบําบัด  คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: boonsin.b@psu.ac.th

ปจจุบันการรักษากระดูกไหปลาราหักมี 2 วิธีหลัก ไดแก การรักษาแบบอนุรักษ
(conservative method)   และการรักษาดวยวิธีผาตัด (operative treatment)
การรักษาแบบอนุรักษเ ปนการรักษาเพื่อบรรเทาอาการปวดโดยใชยาบรรเทาอาการ
ปวด และใชอุปกรณเพื่อตรึงกระดูกใหอยูกับที่ โดยที่นิยมใชในปจจุบัน ไดแก อุปกรณ
พยุงกระดูกไหปลารา   ขอเสียของการรักษาวิธีพยุงกระดูกไหปลารา ไดแก ความไม
สะดวกสบายในการใส ผูปวยที่สามารถใสอุปกรณพยุงกระดูกไหปลาราไดนั้น ผูปวย
ตองสามารถนั่ งตัวตรงได รวมทั้ งตองมีผูชวยในการตรึงสายที่ดานหลังของผูปวย
ซึ่งถือเปนขอจํากัดของอุปกรณพยุงกระดูกไหปลารา และเคยมีรายงานการบาดเจ็บ
ของเสนประสาท brachial plexus จากการที่ดึงใหตึงเกินไป

จากปญหาดังกลาวขางตน คณะผูวิจัยไดประดิษฐอุปกรณพยุงกระดูกไหปลารา
แบบปรับเองได โดยปรับปรุงจากอุปกรณพยุงกระดูกไหปลาราแบบเดิม เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหผูปวยสามารถใสอุปกรณพยุงหลังไดดวยตัวเอง และสามารถยึดตรึง
กระดูกไหปลาราไดอยางประสิทธิภาพ

อุปกรณพยุงกระดูกไหปลาราแบบปรับเองได เปนนวัตกรรมดานอุปกรณทาง
การแพทยที่ประดิษฐมาเพื่อชวยรักษาผูปวยที่กระดูกไหปลาราหัก โดยอุปกรณพยุง
กระดูกไหปลาราชนิดนี้ จะชวยพยุง ควบคุม และจํากัดการเคลื่อนไหว บริเวณกระดูก
ไหปลาราที่หัก ใหกระดูกไดซอมเสริมและฟนตัวจนเขาสูภาวะปกติได อุปกรณดังกลาว
มีน้ําหนักเบา สวมใสไดสะดวก โดยผูปวยสามารถสวมใสปรับขนาดเองไดดวยตัวเอง
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ออกแบบมาเพื่อพยุงกระดูกไหปลาราทั้งสองขางไมใหเคลื่อนที่  มีองคประกอบของ
ผานวมประคองไหลที่ชวยพยุงและยึดกระดูกไหปลาราทั้งสองขางใหอยู ในแนวตรง
ตั้งฉากกับแนวกระดูกสันหลัง โดยมีผายึดตอบริเวณกลางหลังเพิ่มความกระชับในการ
ยึดลําตัว มีสายรัดอก ขอตอปรับสาย และแถบขน ที่ใชในการปรับขนาดใหพอดีกับ
ลําตัวของผูปวย

ผลการวิจัย พบวา อุปกรณพยุงกระดูกไหปลาราแบบปรับเองได ใหผลการตรึง
และจัดแนวกระดูกไหปลาราไดดีกวาเมื่อเทียบกับอุปกรณพยุงไหปลาราแบบมาตรฐาน
แตไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ในสวนของคะแนนการใชงานของหัวไหล
อุปกรณพยุงกระดูกไหปลาราแบบปรับเองได ใหผลของคะแนนดีกวาทั้งที่ 3 และที่ 6
สัปดาห เมื่ อเทียบกับอุปกรณพยุงกระดูกไหปลาราแบบมาตรฐาน แตไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ผูปวยในกลุมที่ใชอุปกรณพยุงกระดูกไหปลาราแบบปรับ
เองได มีอาการปวดที่นอยกวาเมื่อเทียบกับกลุมที่ใชอุปกรณพยุงกระดูกไหปลาราแบบ
มาตรฐาน
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อุปกรณดามและดึงถวงกระดูกชนดิใหม
ในผูปวยกระดกูรยางคลางหัก

มานี หาทรัพย 1, รศ.ดร.นพ.บุญสิน ต้ังตระกูลวนิช 2, น.ส.กัญชลี พุมนอย 1,
นายมงคลชัย หาทรัพย 1 และ รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ 3
1 หอผูปวยศัลยกรรมกระดูกและขอชาย โรงพยาบาลสงขลานครินทร
ภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกสและกายภาพบําบัด คณะแพทยศาสตร
2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: hmanee@medicine.psu.ac.th

กระดูกรยางคลางหักเปนภยันตรายของกระดูกและขอที่พบบอย    พบผูปวย
กระดูกสะโพกหักเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลสงขลานครินทร   ตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554  จํานวน 171 ราย แบงเปนกระดูกขอสะโพกหัก
(Hip fracture) 111 รายกระดูกตนขาหัก (Fracture femur) 29 ราย เบาสะโพก
แตก/หัก (Fracture acetabular) 31 ราย  ภาวะกระดูกหักไมเพียงแตกระดูกเทานั้น
ที่มีพยาธิสภาพ เนื้อเยื่อรอบๆ บริเวณนั้น ไดแก ผิวหนัง กลามเนื้อ เสนเอ็น เสน
ประสาท เยื่อหุมกระดูกมักไดรับบาดเจ็บรวมดวย    และมักพบวามีการฉีกขาดของ
หลอดเลือด เกิดกอนเลือดขัง (hematoma) การอักเสบ (inflammation) ทําใหเกิด
ความปวด (pain) การรักษาสวนใหญใชวิธีการผาตัด อยางไรก็ตามการรักษาเบ้ืองตน
อาจใชวิธีการดึงถวงกระดูก (traction) ชั่วคราวกอนผาตัด ซึ่งการดึงถวงกระดูกมี 2
วิธี  คือ  การดึงถวงกระดูกผานผิวหนัง (skin traction)  และการดึงถวงผานกระดูก
(skeletal traction) วัตถุประสงคเพื่อตรึงชิ้นกระดูกที่หักใหอยูนิ่ง เพื่อลดความปวด
จากการเคลื่อนที่ของกระดูกที่หัก และการหดเกร็งของกลามเนื้อ (muscle spasm)
บริเวณที่มีกระดูกหัก ซึ่งแพทยอาจใชวิธีการดึงถวงกระดูกตออีกประมาณ 4-6 สัปดาห
หลังการผาตัด   นอกจากนี้กรณีสงตอ (refer) ผูปวยเพื่อรับการรักษาโดยการดึงถวง
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กระดูกตอที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพใกลเคียงยังมีความยุงยาก เนื่องจากการดึงถวง
กระดูกตองใชตุมน้ําหนัก ซึ่งพบวาตุมน้ําหนักที่ ใชในการดึงถวงกระดูกแกวง ทําให
การจํากัดการเคลื่อนที่ของกระดูกไมมีประสิทธิภาพ ผูปวยมักมีความปวดจากการ
แกวงของตุมน้ําหนัก เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุจากการรวงหลนของตุมน้ําหนัก และ
มีขอจํากัดในการใช ไมสามารถใชในที่แคบ นอกจากนี้การปลดน้ําหนักออกทําใหผูปวย
ไดรับการดึงถวงกระดูกไมตอเนื่อง สงผลใหผูปวยทุกขทรมานจากความปวดและอาจ
เกิดภาวะแทรกซอนได จากปญหาดังกลาว คณะผูวิจัยจึงพัฒนาอุปกรณดามและดึงถวง
กระดูก (Traction splint) ชนิดใหม เพื่อแกไขปญหาดังกลาว

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อประดิษฐอุปกรณดามและดึงถวงกระดูกใหม ที่ ไมใชตุมน้ําหนัก ใชขณะ

เคลื่อนยายผูปวยกระดูกรยางคลางหัก

ผลการศึกษา
เจาหนาที่ที่เก่ียวของในการเคลื่อนยายทุกกลุมมีความพึงพอใจในการเคลื่อน

ยายแบบใหม อยูในระดับมากถึงมากที่สุด เนื่องจากอุปกรณดามและดึงถวงกระดูกที่
ประดิษฐทําใหการเคลื่อนยายผูปวยสะดวกขึ้นและพบวาผูปวยกลุมที่เคลื่อนยายแบบ
ใหม (ใชอุปกรณชนิดใหม) มีระดับความปวดเฉลี่ยนอยกวากลุมที่เคลื่อนยายแบบเดิม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ใช adjustable
ยึดกับปลายเปลและดึงถวงดวยตุมน้ําหนัก

เข็นผูปวยไปทั้งเตียงพรอมอุปกรณที่
traction

แสดงสวนประกอบของอุปกรณดามและดึงถวงกระดูก

ปลดน้ําหนักและดามขาดวย Thomas
splint และ Pearson attachment

ถวงตุมน้ําหนักและปลอยใหเชือก
ที่แขวนตุมน้ําหนักพาดกับปลายเปล

รูปการเคล่ือนยายแบบเดิม
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รูปการเคล่ือนยายเม่ือใช traction splint แบบใหม

การดึงถวงผานกระดูกขณะเคลือ่นยายในลิฟท การดึงถวงผานกระดูกขณะ refer

การดึงถวงกระดูกผานผวิหนงั
ขณะเคลื่อนยาย

การใชอปุกรณชนดิใหมดามและดึงถวงน้ําหนกั
ผานกระดูกกระดูกขณะเคลื่อนยาย
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เครื่องตนแบบอุปกรณชวยฝกการยืน
สําหรบัเด็กทีม่ีพัฒนาการชา

ดร.สุรพงษ ชาติพันธุ 1, ผศ.พญ.วิภาวรรณ ลีลาสําราญ 1,
นางสาวปฐวีณา แกวแจง 1,  รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ 2

และ นายสงบ ธนบํารุงกูล3

1คณะแพทยศาสตร  2คณะวิศวกรรมศาสตร  3บริษัทกิสโค จํากัด

เด็กที่มีอายุครบ 3 เดือน แตคอยังไมแข็ง หรืออายุ 9 เดือน ยังไมสามารถคว่ํา
หรือยังไมคลานหรือกลามเนื้อแขนขาไมมีแรง หากลักษณะดังกลาวยังคงมีอยูเมื่อเด็ก
เจริญเติบโตขึ้น เด็กกลุมนี้จะจัดวามีพัฒนาการทางดานรางกายชา ซึ่งในปจจุบันวิธีการ
ที่ใชรักษาคือ การฝกใหเด็กสามารถยืนและคุนเคยกับการยืนโดยใชอุปกรณชวยฝกยืน
(standing frame) เพื่อชวยในเร่ืองการพัฒนากลามเนื้อ การพัฒนาระบบไหลเวียน
โลหิต  การสรางสมดุลของรางกายทอนบน  และมีผลทางออมในดานจิตวิทยา การ
เรียนรูทางสังคมของเด็กอีกดวย  แตราคาของ standing frame มีราคาสูงและตอง
นําเขาจากตางประเทศจึงทําใหไมสามารถมีอุปกรณนี้ที่บานเพื่อชวยฝกการยืนของเด็ก
อีกทั้ งทําให ผู ปกครองตองเสียคาใชจายและเวลาในการที่ จะตองนําเด็กมาฝกที่
โรงพยาบาล

ตัวอยางของอุปกรณชวยฝกการยืนสําหรับเด็กที่มีพัฒนาการชาที่มีจําหนายในตางประเทศ



98

ดังนั้นนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตรและคณะวิศวกรรมศาสตร จึงไดรวมกับ
บริษัทกิสโค จํากัด ประดิษฐเคร่ืองตนแบบอุปกรณชวยฝกการยืนสําหรับเด็กที่ มี
พัฒนาการชาขึ้น เพื่อใหเหมาะสมกับสรีระและการใชงานของเด็กไทย โดยมุงเนนให
เปนลักษณะที่สามารถเข็นเคลื่อนที่ได (movable standing frame) โดยทางทีมงาน
ไดทําการออกแบบพัฒนาอยางตอเนื่อง ตั้งแตรุนที่ 1 จนถึงรุนที่ 3 ซึ่งมีรูปรางและ
การใชงานที่เหมาะสม ราคาของเคร่ืองตนแบบไมสูงมากนัก

ภาพรางแบบของอุปกรณชวยฝกการยืนสําหรับเด็กที่มีพัฒนาการชา

เคร่ืองตนแบบแตละรุนของอุปกรณชวยฝกการยืนสําหรับเด็กที่มีพัฒนาการชา
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จุดเดนของส่ิงประดิษฐ
•  สามารถปรับระยะในแนวขางและความสูงได
•  เหมาะสมกับสรีระของเด็กไทย
•  สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก
•  สามารถถอดประกอบไดงาย
•  มีราคาถูกกวาตางประเทศ

ความคาดหวังของผูวจัิย
• ไดรับการนําไปใชในกลุมของเด็กที่มีพัฒนาการชา  ผูปกครองสามารถใช

ฝกเด็กไดเองที่บานไมจําเปนตองมาที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
• การทํากิจกรรมเพื่ อสังคมโดยการบริจาค มอบอุปกรณชวยฝกยืนแก

ผูปกครองที่บุตรหลานมีพัฒนาการชา
• เคร่ืองตนแบบจะถูกพัฒนาสู เชิงพาณิชย เพื่อใหผู ปกครองหรือสถาน

พยาบาล สามารถหาซื้อไดในราคาที่ถูกลง
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กระบวนการทดสอบแบบกะประมาณของปรมิาณ
กลีเซอไรดในไบโอดีเซลโดยกระบวนการเอสเตอริฟเคชัน

ดวยเตาไมโครเวฟ

รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร และ นางสาวรวมพร นิคม
สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: chakrit.t@psu.ac.th

ที่มาและความสําคัญของผลงาน
กระบวนการวัดคุณภาพของน้ํามันโดยการทดสอบกลีเซอไรดในไบโอดีเซลมี

หลายวิธี แตโดยวิธีที่ไดคิดคนขึ้นนี้เปนกระบวนการซึ่งรูผลรวดเร็ว ประหยัด วิธีการ
ทดสอบงายไมยุงยาก และเหมาะสําหรับการตรวจสอบเบ้ืองตนกอนสงหองปฏิบัติการ
ซึ่งกอนหนานี้ ผูผลิตไบโอดีเซลที่ เปนผูผลิตระดับกลางและระดับเล็ก  มักใชวิธีการ
ทดสอบคุณภาพดวยการดูดวยตา สัมผัสดวยมือ วามีความใสพอหรือไม

อยางไรก็ตามผูผลิตสามารถนําผลผลิตไปทดสอบคุณภาพดวยวิธีการที่ซับซอน
กวาแตมีคาใชจายสูง  และใชเวลาไมต่ํากวา 15 วัน ซึ่งไมทันการ  เพราะผูที่ผลิต
ไบโอดีเซลในระดับไมเกิน 1,000 ลิตร จะไมสามารถรอได แตในกระบวนการที่ไดคิดคน
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ขึ้นใชเวลาทดสอบเพียง 15 นาที และมีคาใชจายที่เปนคาสารเคมีในราคาไมเกิน 5 บาท
เทานั้น

ข้ันตอนการทํางาน
“กระบวนการทดสอบโดยวิธีนี้ ทําโดยการนําไบโอดีเซลที่ผลิตแลวมาเติมสาร

ละลายเมทานอลและตัวเรงปฏิกริยาในสัดสวนที่กําหนด แลวเขยาใหสวนผสมเขากันดี
จากนั้ นนําเขาใหความรอนในเตาไมโครเวฟใช เวลาประมาณนาทีคร่ึ ง เพื่ อดูว ามี
กลีเซอรอลเกิดขึ้นหรือเปลา   การทดสอบทําในหลอดแกวกรวยแหลม ซึ่งมีขีดวัด
ปริมาตรที่คอนขางละเอียด ถามีกลีเซอรอลเกิดขึ้นแสดงวาไบโอดีเซลยังมีคุณภาพไมดี
เนื่องจากยังมีสวนผสมที่ยังไมถูกเปลี่ยนเปนไบโอดีเซลเหลืออยูอีกทั้งกระบวนการใช
เวลาเพียงไมเกิน 15 นาที   อยางไรก็ตาม สวนผสม ความรอน และเวลาที่ใชในการ
ทดสอบตองอยูในชวงที่ชัดเจนแมนยํา การที่ใชเตาไมโครเวฟเปนอุปกรณใหความรอน
เนื่องจากกระบวนการของไมโครเวฟเปนการสงคลื่นวิทยุไปสั่นสะเทือนโมเลกุลของน้ํา
ในไบโอดีเซลทําใหเกิดปฏิกิริยากระตุนตอกับแอลกอฮอลไดเร็ว
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ระบบผลติไบโอดีเซลแบบสองขั้นตอน
จากน้ํามันปาลมดิบชนิดกรดสูงขนาด 100 ลิตร

รศ.กําพล ประทีปชัยกูร, กฤช สมนึก, ประยูร ,สุหดี  นิเซ็ง
สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: gumpon.p@psu.ac.th

ไบโอดีเซล
น้ํามันดิบที่นํามาเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตไบโอดีเซลจตองมีคากรดไขมันอิสระ

ในน้ํานอยกวา 1 %wt. หากคากรดไขมันอิสระมีคามากกวา  1 %wt. จะตองผลิต
ไบโอดีเซลดวยกระบวนการ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก กระบวนการเอสเทอรริฟเคชั่น
เปนการลดกรดไขมันอิสระในน้ํามันดิบเพื่อนําไปผลิตเปนไบโอดีเซลตอไป ในขั้นตอน
ที่สอง น้ํามันที่ผานการลดกรดไขมันอิสระถูกนําไปผลิตเปนไบโอดีเซลดวยกระบวนการ
ทรานเอสเทอรริฟเคชั่น

ลักษณะการใชงาน
เคร่ืองผลิตไบโอดีเซลแบบสองขั้นตอน โดยใชทอผสมแบบสถิตในการชวยผสม

ระหวางน้ํามันดิบและแอลกอฮอล สามารถผลิตเมทิลเอสเทอรที่มีความบริสุทธิ์ 99.8%
โดยใชเวลา 40 นาที ใชเมทานอล 20.0 %vol. และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด 8.35
%wt.
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การนําไปใชประโยชน
ผูที่สนใจสามารถผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันดิบที่มีกรดไขมันอิสระต่ําหรือสูงได

เชน น้ํามันพืชใชแลว และน้ํามันปาลมดิบชนิดกรดสูง เพื่อนําไปใชสําหรับเคร่ืองยนต
ทางการเกษตร
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เครือ่งผลิตไบโอดเีซลจากน้ํามันปาลมดิบ
ชนิดหีบรวมแบบตอเนื่องสองขั้นตอน

รศ. กําพล ประทีปชัยกูร* และ นายสุรชัย จันทรศรี**
*สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
**บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
E-mail: gumpon.p@psu.ac.th

ที่มาและความสําคัญ
โดยทั่วไปการผลิตไบโอดีเซลนิยมใชกระบวนการผลิตแบบกะ  แตมีขอดอย

หลายประการเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการผลิตแบบตอเนื่อง กลาวคือ การผลิต
ไบโอดีเซลแบบกะตองใชเคร่ืองปฏิกรณขนาดใหญกวาเมื่อเทียบกับปริมาณผลิตภัณฑ
ที่ได ดังนั้นจึงทําใหตองใชเงินลงทุนที่สูงกวา นอกจากนั้นการผลิตแบบกะยังไมสามารถ
ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑในแตละคร้ังได อีกทั้งยังสิ้นเปลืองพลังงานและแรงงาน
ดวย ดังปจจัยที่กลาวมาขางตนจึงพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดเีซลโดยใชกระบวนการ
ตอเนื่อง

วัตถุประสงค
เพื่ ออธิบายหลักการและองคประกอบของเคร่ืองผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามัน

ปาลมดิบชนิดหีบรวมแบบตอเนื่องสองขั้นตอนขนาด 50 ลิตร/ชั่วโมง พอสังเขป
น้ํามันปาลมดิบชนิดหีบรวมที่ไดรับการตรวจสอบคากรดไขมันอิสระ และอุนใน

ถังหมายเลข 1 เมทานอลถังหมายเลข 2 และกรดซัลฟวริกถังหมายเลข 3 เมื่อ
ตรวจสอบอัตราการไหล ถูกปอนเขาสู ถังปฏิกรณ (หมายเลข 4) ขนาด 1.5 ลิตร
ซึ่งภายในถังปฏิกรณแบงออกเปน 3 หอง แตละหองจะมีใบกวนแบบ 6-blades disc
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turbine จํานวน 1 ชุด ขณะทําปฏิกิริยาถังปฏิกรณถูกหลอดวยน้ํามันพาราฟนรอน
ที่ไดอุนในถังหมายเลข 5

เมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยา ผลิตภัณฑจะถูกปอนเขาสูถังแยก (หมายเลข 6) เพื่อแยก
ของเสียออกโดยอาศัยแรงโนมถวงของโลกซึ่งอุณหภูมิ และระบบไฟฟาของระบบนี้
จะถูกควบคุมดวยแผงควบคุมดังแสดงในหมายเลข 7

องคประกอบเคร่ืองผลิตไบโอดีเซลสวนที่ 1  (เอสเทอริฟเคชัน)

ด้านหน้า

ด้านหลัง

4

5

6 7

321

ด้านหน้า

ด้านหลัง

8

11

12 13 19 18

16

14
9

17
15 10

16

องคประกอบเคร่ืองผลิตไบโอดีเซลสวนที่ 2  (ทรานเอสเทอริฟเคชัน)
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ผลิตภัณฑที่ผานการแยกจะถูกตรวจสอบคาความเปนกรด และนําไปเก็บไวที่
ถังหมายเลข 8 สวนของเสียจะถูกเก็บไวในถังหมายเลข 9   หลังจากนั้นเตรียมสาร
โพแทสเซียมเมทอกไซด แลวเก็บไวในถังหมายเลข 10 สารทั้งสอง (สารถังหมายเลข 8
และ 10) ที่ผานการตรวจสอบอัตราการไหล ถูกปอนเขาสูถังปฏิกรณ (หมายเลข 11)
ขนาด 2 ลิตร จํานวน 1 หอง โดยติดตั้งใบกวนแบบ 6-blades disc turbine จํานวน
1 ชุด ในขณะทําปฏิกิริยาถังปฏิกรณจะถูกหลอดวยน้ํามันพาราฟนรอนที่ไดอุนในถัง
หมายเลข 12 เมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยา ผลิตภัณฑจะถูกปอนเขาสูถังแยก (หมายเลข 13)
เพื่อแยกกลีเซอรีนออกโดยอาศัยแรงโนมถวงของโลก   จากนั้นไบโอดีเซลดิบและ
กลีเซอรีนดิบจะถูกเก็บไวในถังกลุมหมายเลข 14 ของเสียในถังหมายเลข 9 ไบโอดีเซล
ดิบ และกลีเซอรีนดิบ ถังชุดหมายเลข 14 นําไปกลั่นเพื่อแยกเมทานอลในชุดกลั่นที่
ประกอบดวย หอ กลั่น (หมายเลข 15) ถังตมซ้ํา (หมายเลข 16) และอุปกรณควบแนน
(หมายเลข 17)  ไบโอดีเซลที่ผานการกลั่นเมทานอลถูกนําไปเก็บในถังหมายเลข 18
เพื่อรอทําความสะอาดตอไป สวนของเสียทั้งหมดถูกนําไปทิ้ง อุณหภูมิ และระบบไฟฟา
ของระบบนี้จะถูกควบคุมดวยแผงควบคุมดังแสดงในหมายเลข 19
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เครือ่งผาผลปาลมแบบไฟฟา
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 6860

ดร.นงเยาว  เมืองดี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตสุราษฎรธานี
E-mail: nongyao_mueangdee@yahoo.com

ปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของภาคใต และเปนพืชที่มีศักยภาพในการ
ผลิตน้ํามันตอพื้นที่สูงสุด เมื่อเทียบกับพืชน้ํามันชนิดอ่ืน ปาลมน้ํามันเปนพืชที่ปลูกมาก
ในจังหวัดภาคใตของไทย ซึ่งถือวาเปนเขตเศรษฐกิจปาลมน้ํามัน ไดแก จังหวัดกระบ่ี
สุราษฎรธานี ชุมพร สตูล ตรัง ประจวบคีรีขันธ ระนอง นครศรีธรรมราช สงขลา
และพงังา

น้ํามันปาลมมีตนทุนการผลิตที่ต่ํา และมีการนําน้ํามันปาลมมาใชประโยชน
อยางมากมาย สงผลใหมีการปรับปรุงขยายพันธุปาลมตางๆ เพิ่มขึ้นหลายชนิดพันธุ
ซึ่งผลปาลมแตละพันธุก็แตกตางกันในแตละสายพันธุ และบางพันธุที่เพิ่งผานการผสม
ขึ้นมาใหมจําเปนตองมีการวิจัยที่ดีและมีองคความรู ในทุกๆ ดานกอนที่ จะนําไปใช
ประโยชน เชน การศึกษาลักษณะทางดานกายภาพของผลปาลมแตละสายพันธุ โดย
อาจจะศึกษาเก่ียวกับขนาดของผลปาลม ความหนาของผิวเปลือกนอก ความหนา
ของกะลา ขนาดของเมล็ด และลักษณะเนื้อในของปาลมน้ํามัน เพื่อใหสามารถนํา
ผลปาลมไปใชประโยชนอยางคุมคาที่สุด และเพื่อใหเกิดการคิดคนการผสมพันธุปาลม
สายพันธุใหมๆ ที่ใหผลผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งในการศึกษาวิจัยปาลมสายพันธุใหมๆ จําเปน
ตองผาผลปาลมเพื่อศึกษาคุณสมบัติทางฟสิกสของผลปาลม ศึกษาเก่ียวกับลักษณะ
โครงสรางผลปาลมของพันธุปาลมชนิดตางๆ
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ในอดีตการผาผลปาลมเพื่อศึกษาคุณสมบัติทางฟสิกสของผลปาลมกระทํา
โดยใชคนจับยึดผลปาลมแลวใชมีดสับผลปาลมใหแบงออกเปน 2 ซีก ซึ่งทําใหเกิด
อุบัติเหตุไดงาย และผลปาลมที่ไดจากการผาก็ไมคอยสมมาตร อีกทั้งยังทําใหเกิดการ
บอบช้ําของผลปาลมมาก  ในปจจุบันยังไมมีสิ่งประดิษฐสําหรับการผาผลปาลมสําหรับ
ใชในหองปฏิบัติการวิจัยปาลมโดยเฉพาะ  ทําใหเกิดความไมสะดวกในการศึกษาวิจัย
ทางดานปาลมน้ํามัน ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ  จากปญหาดังกลาวจึงไดประดิษฐ
เคร่ืองผาผลปาลมขึ้นเพื่อแกปญหาการขาดแคลนอุปกรณสําหรับผาผลปาลมในการ
ศึกษาวิจัยเก่ียวกับปาลมน้ํามันในหองปฏิบัติการวิจัยปาลม  โดยเคร่ืองผาผลปาลม
เคร่ืองแรกที่ไดประดิษฐขึ้นจะใชแรงงานคนเพียงอยางเดียวและใชหลักการของคาน
ในการลดแรงในการปฏิบัติงานและไดนํามาใชจริง ผลจากการใชงานเคร่ืองผาผลปาลม
ที่ประดิษฐขึ้นทําใหนักวิจัย  อาจารย  และนักศึกษาที่ตองการศึกษาคุณสมบัติทาง
ฟสิกสของผลปาลมสามารถทําการผาผลปาลมไดอยางสะดวก ปลอดภัย งาย ออกแรง
นอย  ไมสิ้นเปลืองพลังงาน  และไมทําใหเนื้อเยื่อของผลปาลมที่ไดรับการผาแลว
เกิดการบอบช้ํา และเนื่องจากในปจจุบันยังไมมีเคร่ืองผาผลปาลมแบบไฟฟาวางขาย
ในทองตลาด และเพื่อการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในการวิจัยเก่ียวกับปาลมน้ํามัน
และการพัฒนาเทคนิคการเลื่อย จึงเกิดแนวคิดที่จะนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการ
ทํางาน จึงไดออกแบบและประดิษฐเคร่ืองผาผลปาลมแบบไฟฟาสําหรับหองปฏิบัติการ

เคร่ืองผาผลปาลมแบบไฟฟา
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วิจัยปาลมขึ้น และในขณะเดียวกันสิ่งประดิษฐชิ้นนี้ยังสามารถประยุกตใชไดกับการ
เลื่อยวัสดุที่มีขนาดเล็กและมีรูปทรงไมแนนอนได โดยตองการใหสะดวกและปลอดภัย
สูงสุด

เคร่ืองผาผลปาลมแบบไฟฟาตามการประดิษฐนี้  (รูปที่  1-5) ประกอบดวย
ชิ้นสวนตางๆ ดังนี้

(1) ตัวโครง หรือโตะเลื่อย  (Sawing table)
(2) มอเตอรไฟฟากระแสตรง (DC Motor)
(3) ใบเลื่อยวงเดือน (Circular saw)
(4) มอเตอรขับ (Electric drive motor)
(5) แทนเลื่อน (The slide podium)
(6) ตัวจับยึดผลปาลม (Palm fruits holder)
(7) รางยึดคู (Paired tracks)
(8) รองสําหรับรองรับผลปาลมจากการผา (Tray for receive palm fruit af-

ter cutting)
(9) การดปองกัน (Guard)

(10) สวิทซ (Switch)
(11) ลอ (Wheel)
(12) รองสําหรับวางผลปาลม (Nook for laying palm fruits)
(13) แกนขับ (Drive axis)
(14) กานเหล็ก (Lever)
(15) กลองสําหรับรองรับผลปาลมจากการผา (Bucket)
(16) เกียร (Gears)

การประดิษฐนี้เปนการประดิษฐเคร่ืองผาผลปาลมแบบไฟฟา ซึ่งมีลักษณะที่
ประกอบดวย ตัวโครงที่มีผนังดานขางทั้งสอง ผนังดานหนาและดานหลังจะถูกปดดวย
แผนโลหะ โดยสวนลางของตัวโครงจะประกอบดวยลอ 4 ลอ  ที่ภายในของเคร่ืองผา
ผลปาลมแบบไฟฟาจะประกอบดวยมอเตอร 2 ตัวที่ยึดติดอยู กับผนังดานบน โดย
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มอเตอรตัวแรกจะเปนมอเตอรสําหรับชุดตัดซึ่งจะเชื่อมตอกับใบเลื่อย เพื่อสงกําลังไป
ยังใบเลื่อย สวนมอเตอรตัวที่สองเปนมอเตอรสําหรับชุดขับดันซึ่งจะเชื่อมตอกับเกียร
ทดรอบแลวถายทอดกําลังตอไปยังแกนขับแทนเลื่อนเพื่อดันแทนเลื่อนและตัวจับยึด
ผลปาลมไปตามรางยึดคูขนานเขาไปหาใบเลื่อยเพื่อทําการผาผลปาลม  การตั้งแทน
เลื่อนไวบนรางยึดคู ทําใหการปอนผลปาลมไปยังใบเลื่อยมีความคงที่

การประดิษฐนี้มีความมุงหมายเพื่อจัดใหมีเคร่ืองผาผลปาลมแบบไฟฟาที่ทําให
การผาผลปาลมเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สิ้นเปลืองพลังงานนอย และ
ไมทําใหเนื้อเยื่อของผลปาลมที่ ได รับการผาแลวเกิดการบอบช้ําและเสียหายจนไม
สามารถยอมรับได

รูปที่ 4  แสดงกลไกของเคร่ืองผาผลปาลมแบบไฟฟา

รูปที่ 6  แสดงภาพดานขางเคร่ืองผาผลปาลมแบบไฟฟา

รูปที่ 5  แสดงตัวจับยึดผลปาลม
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รูปที่ 7  แสดงภาพดานบนเคร่ืองผาผลปาลมแบบไฟฟา

รูปที่ 3-7 แสดงใหเห็นเคร่ืองผาผลปาลมแบบไฟฟา ซึ่งประกอบดวยตัวโครง
(1) ที่มีผนังดานขางทั้งสอง ผนังดานหนาและดานหลังจะถูกปดดวยแผนโลหะ โดย
สวนลางของตัวโครงจะประกอบดวยลอ 4 ลอ (11) ภายในจะประกอบดวยชุดตัด
และชุดขับดัน ชุดตัดมีลักษณะที่ประกอบดวยมอเตอร (2) เชื่อมตอกับสายพานไปยัง
ใบเลื่อยวงเดือน (3) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 8 นิ้ว หนา 0.2 มม. และมีการติดตั้ง
การดปองกัน (9) ชุดขับดันมีลักษณะที่ประกอบดวยมอเตอร (4) เชื่อมตอกับเกียร (16)
ตอไปยังแกนขับ (13) แทนเลื่อน ซึ่งแทนเลื่อน (5) จะเชื่อมตอกับตัวจับยึดผลปาลม
(6) ดานบนจะประกอบดวย สวนแทนเลื่อน (5) และตัวจับยึดผลปาลม (6) แทนเลื่อน
(5) วางอยูบนรางยึดคูขนาน (7) โดยแทนเลื่อน (5) จะเชื่อมตอกับชุดขับดัน โดยมี
ลักษณะพิเศษคือ ที่ปลายดานสงกําลังของมอเตอร (4) จะติดตั้งเกียร (16) ทดรอบ
แลวถายทอดกําลังตอไปยังแกนขับแทนเลื่อน (5) เพื่อดันแทนเลื่อนตัวจับยึดผลปาลม
ไปตามรางยึดคูขนาน (7) เขาไปหาใบเลื่อยแกนขับ (13) มีลักษณะเปนแทงเหล็กที่
กลึงเกลียวเปนแบบเกลียวปลอย  การขับแทนเลื่อนตัวจับยึดผลปาลมใชวิธีการเชื่อม
กานเหล็ก (14) ติดกับที่ครอบคร่ึงวงกลม (17) ที่ไดกลึงเกลียวดานในใหพอดีกับเกลียว
ของแกนขับ (13) สวนแทนเลื่อนตัวจับยึดผลปาลมจะวางอยูบนรางยึดคูขนาน (7)
ซึ่งเปนตัวชวยยึดและบังคับทิศทางของตัวจับยึดผลปาลม (6) ตัวจับยึดผลปาลม (6)
เปนเหล็กแทงกัดใหเปนรองตรงกลางตามแนวยาวของแทงเหล็กจํานวน 2 ชิ้นนํามา
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ประกบกัน และใชยางรองบริเวณรอง (12) สําหรับวางผลปาลมที่ตองการผา ที่ซึ่ง
ตรงกลางระหวางแทงเหล็กทั้งสองชิ้นจะเวนระยะเพื่อเปนรอง (12) ตามแนวยาวของ
แทงเหล็กสําหรับเปนรองใบเลื่อยขณะทําการผาผลปาลม

การทํางานของเคร่ืองผาผลปาลมแบบไฟฟาตามการประดิษฐนี้ จะทําการผา
ผลปาลมคร้ังละ 8-10 ผล โดยนําผลปาลมวางเรียงตามแนวที่ตองการผาในรองสําหรับ
วางผลปาลมของตัวจับยึดผลปาลม (6) แลวเปดสวิทซเคร่ืองเพื่อทําการผาผลปาลม
สวนขับดันซึ่งใชมอเตอร (4) สงกําลังไปยังเกียร (16) ทดรอบแลวถายทอดกําลังตอ
ไปยังแกนขับแทนเลื่อน (5) โดยการกดกานโยกของที่ครอบคร่ึงวงกลมที่ไดกลึงเกลียว
ดานในใหพอดีกับเกลียวของแกนขับ ซึ่งจะเปนการดันแทนเลื่อนและตัวจับยึดผลปาลม
(6) ไปตามรางยึดคูขนาน (7) เขาไปหาใบเลื่อย เพื่อทําการผาผลปาลมออกเปน 2 ซีก
จากนั้นผลปาลมที่ผาแลวจะตกลงสูรองสําหรับรองรับผลปาลมจากการผา (8) ซึ่งจะได
ผลปาลมที่แบงออกเปน 2 ซีก ตามแนวขวางหรือแนวยาวของผลปาลมตามตองการ
โดยไมทําใหเนื้อเยื่อผลปาลมบอบช้ํา

รูปที่ 8   แสดงลักษณะของผลปาลมน้ํามันหลังการผาดวยเคร่ืองผาผลปาลมแบบไฟฟา
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ชุดทดสอบสังกะสีในน้ํายางพารา

ผศ.ดร.วรากร ล่ิมบุตร1,2  ผศ.อดุลย เที่ยงจรรยา1

รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา2,3  รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร2,4

นางสาวภัทรวรรณ ยาติกุล1 และ นางสาวณัฐทกาณ หวันลาโสะ1

1ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต 3ภาควิชาวิทยาเคมี 4ภาควิชาวิทยาฟสิกส
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2สถานวิจัยการวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: warakorn.l@psu.ac.th

ชุดทดสอบสังกะสีในน้ํายางพาราที่ พัฒนาขึ้ นเปนชุดทดสอบชนิดพรอมใช
สําหรับวัดความเขมขนสังกะสีเชิงคุณภาพที่ระดับความเขมขน 1 2.5 5 7.5 10 15
20 25 50 75 100 250 หรือ 500 ppm ตามความตองการ โดยชุดทดสอบดังกลาว
มีวิธีการทดสอบ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการเตรียมตัวอยาง และขั้นตอนการทดสอบ
สังกะสี ผูใชงานสามารถประเมินผลการทดสอบไดงายโดยการสังเกตการเปลี่ยนสีของ
สารละลาย ใหผลการทดสอบที่รวดเร็วภายใน 5 วินาที หลังจากเติมสารละลายที่ได
จากขั้นเตรียมตัวอยาง ผูวิจัยไดประเมินประสิทธิภาพการใชงานชุดทดสอบสังกะสีใน
น้ํายางพาราที่พัฒนาขึ้นโดยทดสอบสังกะสีในน้ํายางพาราสด และน้ํายางคอมปาวด
โดยไดเปรียบเทียบผลการทดสอบที่ไดกับเทคนิคมาตรฐานอินดักทีฟร่ีคัฟเปลพลาสมา-
ออพติคัลอีมิสชั่นสเปคโตรโฟโตมิเตอร (Inductively Coupled Plasma–Optical
Emission Spectrometer, ICP-OES) พบวาผลการทดสอบใหผลที่สอดคลองกัน

ชุดทดสอบสังกะสีในน้ํายางพาราที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะเดนดังตอไปนี้
- เปนชุดทดสอบที่ผลิตขึ้นโดยนักวิจัยไทย ราคาถูกกวาชุดทดสอบที่วาง

จําหนาย 2-5 เทา ลดการนําเขาจากตางประเทศ
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- ผู ใช ไมจําเปนตองมีความชํานาญก็สามารถใชชุดทดสอบนี้ ได โดยงาย
สามารถใชไดทั้งในและนอกสถานที่ สะดวกในการพกพา ใชสารเคมีนอย ใหผลการ
ทดสอบที่รวดเร็วภายใน 5 วินาทีหลังจากเติมสารละลายที่ไดจากขั้นเตรียมตัวอยาง
ผลการทดสอบที่ไดจากชุดทดสอบนี้ใหผลสอดคลองกับการทดสอบดวยวิธีมาตรฐาน

- สามารถทดสอบสังกะสีเชิงคุณภาพที่ระดับความเขมขนตางๆ ไดตามความ
ตองการ

- สามารถนําไปประยุกตใชกับอุตสาหกรรมน้ํายางพารา และอุตสาหกรรม
การผลิตผลิตภัณฑจากยางธรรมชาติ

- สามารถนําไปประยุกตใชสําหรับการทดสอบสังกะสีในตัวอยางอ่ืนๆ ที่เปน
สารละลายได

รูปที่ 1  แสดงถึงชุดทดสอบสังกะสีในน้ํายางพารา

รูปที่ 2  แสดงถึงสีที่เกิดขึ้นของชุดทดสอบสังกะสีในน้ํายางพารา
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เครื่องรดีตัดทางจาก

กําพล ประทีปชัยกูร*, สมเกียรติ นาคกุล, กฤช สมนึก, ประยูร ดวงศิริ,
นิยม พรหมรัตน และจตุพร อินสุวรรณโณ
สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
*E-mail: gumpon.p@psu.ac.th

เคร่ืองรีดตัดทางจากเปนนวัตกรรมที่ตอยอดมาจากกระบวนการผลิตกระดาษ
ทางจาก   ของบานนายอดทอง หมูที่ 5 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง ซึ่งเปนหมูบานติด
ชายฝงทะเล และเปนปาชายเลน มีตนจากขึ้นจํานวนมาก   ชาวบานมีอาชีพหลักคือ
ทําสวนยาง และทําอาชีพประมง อาชีพเสริมคือการลอกใบจากขาย ในการขายใบจาก
นั้น  ชาวบานจะขายเฉพาะใบจากซึ่งนําไปใชมวนยาสูบ  สวนกานจากจะทิ้งเปนขยะ
แตเมื่อกลุมแมบานบานนายอดทอง-ทุ งไพร ไดรวมกลุมกันเพื่อจัดตั้ งกลุมจักสาน
กานจาก ในป พ.ศ. 2548 จึงไดนํากานจากมาทําเปนผลิตภัณฑจักสาน เชน เสวียนหมอ
แจกัน ถาดผลไม โคมไฟ จานรองแกว ตะกรา ฝาชี และผลิตภัณฑอ่ืนๆ และตอมาในป
พ.ศ. 2552 กลุมแมบานไดจัดตั้งกลุมผลิตภัณฑจากกระดาษทางจากบานนายอดทอง
ซึ่ งดําเนินการแปรรูปผลิตภัณฑจากทางจากเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนและสราง
รายไดเสริมใหแกชุมชนโดยการเพิ่มมูลคาเศษวัสดุเหลือใชจากกระบวนการผลิตเชิง
พาณิชยของชุมชน ซึ่งเปนทางจากที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตยาสูบจากใบจาก
จนกลายมาเปนอาชีพเสริมของคนภายในชุมชน ปจจุบันในกลุมฯ มีสมาชิกทั้งหมด 42
คน ไดพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑจากกระดาษทางจากในรูปแบบตางๆ เชน กระดาษ
ทางจากสําเร็จรูป ดอกไมประดิษฐ กลองกระดาษชําระ กลองดินสอ พวงหรีด และ
ผลิตภัณฑ อ่ืนๆ แตตอมาผลิตภัณฑของกลุมเปนที่ตองการของตลาดเปนอยางมาก
ทําใหผลิตไดไมเพียงพอกับความตองการ ทางกลุมแมบานจึงคิดวาควรจะลดระยะเวลา
ในการผลิตกระดาษจะไดมีเวลามากขึ้นในการประดิษฐผลิตภัณฑ ซึ่งทางกลุมแมบาน
พบวา ปญหาในกระบวนการผลิตกระดาษทางจากคือ ตองใชเวลาและแรงงานคน
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จํานวนมาก ในกระบวนการทุบทางจากดวยคอนเพื่อใหทางจากมีขนาดเล็กลง และ
กระบวนการตัดทางจากที่ทุบแลวดวยมีดเปนทอนๆ ใหไดความยาวประมาณ 5 ซม.
ทําใหกําลังการผลิตของกระดาษทางจากลดลง  และทําใหมีเวลาในการประดิษฐ
ผลิตภัณฑจากกระดาษทางจากนอยลง จากปญหาดังกลาวทางกลุมฯ จึงไดขอความ
อนุเคราะหทางคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ชวยดําเนินการ
จัดสรางเคร่ืองรีดตดัทางจาก เพื่อลดเวลาและแรงงานคนในขั้นตอนการทุบและขั้นตอน
การตัดทางจาก

หลักการทํางานของเคร่ืองรีดตัดทางจากคือ ใชรีดทางจากที่ปอกเอาเปลือกออก
แลวใหแตกและตัดใหมีความยาวประมาณ 5 ซม. โดยลูกกลิ้งชุดที่ 1 และ 2 ทําหนาที่
รีดใหทางจากแตก สวนลูกกลิ้งชุดที่ 3 เปนลูกกลิ้งที่ใชตัดทางจาก ซึ่งประกอบดวย
ลูกกลิ้งดานบนที่ติดใบมีดจํานวน 5 ใบตามแนวยาวของลูกกลิ้ งเพื่อใชตัดทางจาก
และลูกกลิ้งดานลางใชลูกกลิ้งซุปเปอรลีน เพื่อรองรับทางจากและรับแรงตัดของใบมีด
เคร่ืองรีดตัดทางจากมีขอมูลจําเพาะคือ มีความเร็วรอบในการตัด 70 รอบ/นาที
สงกําลังดวยโซ ตนกําลังใชมอเตอรไฟฟา ขนาด 1/3 แรงมา 220 โวลต 1450 รอบ/
นาที โดยใชเกียรทดรอบเบอร 50 อัตราทด 1:20

เคร่ืองรีดตัดทางจากดังกลาวถูกดําเนินการจัดสรางภายใตโครงการบริการ
วิชาการแบบใหเปลาแกชุมชนและสังคม ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร เพื่อทําใหแกกลุมฯ โดยตองการใหชุมชนสามารถสรางความเข็มแข็ง
สรางรายไดเสริมใหเพิ่มขึ้น โดยชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น ปจจุบันทางคณะวิศวกรรมศาสตรไดสงมอบเคร่ืองรีดตัดทางจากใหแกทางชุมชน
เปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งชุมชนไดนําเคร่ืองนี้ไปใชงานไดประมาณ 8 เดือนแลว ทําใหชวย
ลดเวลาและลดจํานวนแรงงานคนในขั้นตอนการผลิตกระดาษทางจากไดจริง ปจจุบัน
ผูประดิษฐไดยื่นขออนุสิทธิบัตรเคร่ืองรีดตัดทางจาก ซึ่งไดเลขที่คําขอ 1203000333
เปนที่เรียบรอยแลว
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รูปที่ 1  แบบเขียนไอโซเมตริกของเคร่ืองรีดตัดทางจาก
(เลขที่คําขออนุสิทธิบัตร 1203000333)

รูปที่ 2  เคร่ืองรีดตัดทางจาก
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หองรมยางแผนแบบใหมประหยดัพลังงาน
ดวยระบบการควบคุมการเผาไหม

รศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล และ รศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ
สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: perapong.t@psu.ac.th
E-mail: sumate.ch@psu.ac.th

สหกรณกองทุนสวนยางหรือสหกรณโรงอบ/รมยาง มีผลิตภัณฑหลัก ยางแผน
รมควัน โดยสหกรณฯ แบงเปน 2 รุนตามปที่สราง ไดแก ป พ.ศ. 2537 และพ.ศ.
2538 การศกึษาวจิัยคร้ังนีม้ีวตัถุประสงคเพื่อออกแบบหองรมยางที่มกีารกระจายอุณหภมูิ
และความเร็วลมสม่ําเสมอดวยการคํานวณเชิงพลศาสตรของไหล รวมทั้งออกแบบเตา
เผาฟนประหยัดพลังงานที่สามารถควบคุมการเผาไหมได สําหรับหองรมควันยางแผน

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

ผลการศึกษาดวยการจําลองทางคอมพิวเตอรของหองรมยางที่ปรับปรุงแลว
โดยการลดขนาดของชองปลอยควันเขาหองรม รวมถึงเพิ่มจํานวนใหกระจายทั่วหอง
ดังแสดงในรูปที่ 1  นอกจากนี้มีการลดขนาดบานระบายความชื้นและเพิ่มจํานวนจาก
2 บานเปน 8 บาน พบวาการกระจายความรอนและอุณหภูมิในหองรมมีความสม่ําเสมอ
มากขึ้น รูปที่ 2 ความแตกตางของอุณหภูมิสูงสุดในหองรมมีคาไมเกิน 5oC ทําใหยาง
ในหองสุกคอนขางพรอมกัน สามารถลดการใชเชื้อเพลิงได 30%
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ปจจุบันการนํางานวิจัยไปใชประโยชนโดยสรางหองรมตนแบบ ตั้งอยูที่สหกรณ
กองทุนสวนยาง บานทรายขาว อ.เมือง จ.สงขลา ดังรูปที่ 3

รูปที่ 1 แผนผังการกระจายชองปลอยแกส
และบานระบายความช้ืนในหองรม
ที่ทําการรับปรุง

รูปที่ 2 ความเร็วลมในหองรม
ที่ทําการปรับปรุง

รูปที่ 3   (ก) ชองระบายความช้ืนบนเพดาน (ข) รูระบายควันจากพ้ืน (ค) รูระบายควัน
(ง) ภายในหองรม (จ) การรมยางในหองรม
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เตาเผาฟนควบคุมการเผาไหม
การพัฒนาเตาเผาไมฟนใหประหยัดเชื้อเพลิง ไดเนน 2 ประเด็นหลัก คือ (1)

ลดการใชเชื้อเพลิงไมฟน  โดยปรับระบบการเผาไหมใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและ
สามารถควบคุมการเผาไหมได และ (2) เพิ่มอุปกรณสําหรับรองรับเชื้อเพลิงทางเลือก
ที่ผลิตโดยถานผสมอัดแทง จากการศึกษาพบวาระบบใชไมฟนเพียงอยางเดียว ลดการ
ใชไมฟนลงไดประมาณ 15-30% (รูปที่ 4)

สรุป
การพัฒนาและออกแบบหองรมยางดวยการจําลองโดยใชวิธีพลศาสตรของ

ไหลเชิงคํานวณ (computatuional fluid dynamics) โดยใหมีการกระจายอุณหภูมิ
และความเร็วลมสม่ําเสมอ  ผลจากการจําลองดวยคอมพิวเตอร พบวาสามารถลด
ปริมาณเชื้อเพลิงไดถึง 30% และเตาเผาฟนควบคุมการเผาไหม ดวยระบบใชไมฟน
เพียงอยางเดียวนี้ ก็สามารถลดการใชไมฟนลงไดประมาณ 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

รูปที่ 4   เตาตนแบบ ณ สหกรณกองทุนสวนยางบอทอง จํากัด
ต.สะบายอย อ.สะบายอย จ.สงขลา
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- สรางเตาเผาฟนควบคุมการเผาไหมที่  สกย.บานบอทอง  อ.สะบายอย
จ.สงขลา

- สรางเตาเผาฟนควบคุมการเผาไหมที่ สกย.บานควนหมากพัฒนา อ.เทพา
จ.สงขลา

จากผลงานวิจัยดังกลาวนี้สามารถพัฒนาใชงานสําหรับเกษตรกรในภาคเหนือ
และอีสานที่เนนการอบยางแผนดิบ  ซึ่งขณะนี้กําลังดําเนินการวิจัยอยู และในอนาคต
จะพัฒนาใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใชเชื้อเพลิงใหสูงยิ่งขึ้น
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การเพิ่มสมบัติการเปยกของน้ํายางบนแมพมิพ
เซรามกิ/แกวสําหรับผลิตภัณฑยางแบบจุม

รศ.ดร.เล็ก สีคง1 รศ.กัลยาณี คุปตานนท1 ดร.วิรัช ทวีปรีดา2

และ นายมาหามะสูไฮมี มะแซ1

1ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร
2ภาควิชาวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: lek.s@psu.ac.th Tel.074-287065

จุดเร่ิมตนหรือที่มาของการประดิษฐคิดคน คือ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑยาง
แบบจุม ไดแก ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย จุกนมยาง เปนตน  ขั้นตอนการผลิตจะขึ้น
กับลักษณะของผลิตภัณฑ จากกระบวนการผลิตถุงมือยางและถุงยางอนามัยโดยทั่วไป
จะเร่ิมจากการทําความสะอาดแมพิมพ (Mold) ซึ่งแมพิมพสํารับถุงมือยางและถุงยาง
อนามัยจะเปนเซรามิกและแกวตามลําดับ  ซึ่งกระบวนการทําความสะอาดแมพิมพหรือ
โมลมีขั้นตอนดังนี้ ลางแมพิมพดวยสารเคมีเปนขั้นตอนการลาง (Washing) การลาง
ดวยสารเคมี ไดแก กรดซัลฟวริก (H2SO4) หรือกรดไนตริก (HNO3) หลังจากนั้น
มีการขัดแมพิมพดวยแปรงแลวมีการลางดวยดาง ไดแก โซดาไฟ (NaOH) หรือ
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด (KOH) แลวมีการขัดแมพิมพดวยแปรงอีกคร้ังแลวลางน้ํา
แลวทําการจุมในสารจับตัว (Coagulant) อบใหแหง  จึงนําไปจุมในน้ํายางแลวสู
กระบวนการผลิตอ่ืนตอไป จากกระบวนการผลิตจะเห็นไดวาขั้นตอนของการทําความ
สะอาดแมพิมพมีอยูหลายคร้ังและเสียคาใชจายสูง นอกจากนั้นในกระบวนการยังตอง
ใชสารจับตัวเพื่อใหน้ํายางมาเกาะและตองใชอุณหภูมิชวย  หลังจากบมถุงมือยางที่
เกาะอยูบนแมพิมพแลวจะถูกลอกออก แมพิมพจะถูกนําไปลางสารจับตัวออกเพื่อใช
ในรอบการผลิตตอไป ทําใหเสียคาใชจายสูง ดังนั้นถาสามารถปรับปรุงผิวของแมพิมพ
ใหมีสมบัติในการทําความสะอาดตัวเอง หรือทําความสะอาดไดงายและมีสมบัติในการ
เกาะติดของน้ํายางไดดีโดยไมตองใชสารจับตัว  ซึ่งในที่นี้จะใชสารเคลือบไทเทเนียม
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ไดออกไซดที่มีสมบัติซุเปอรไฮโดรฟลิกและโฟโตแคตาลิสตจะสามารถลดตนทุนในการ
ผลิตผลิตภัณฑยางแบบจุมไดมาก จากการลดใชสารเคมี กรด ดาง และสารจับตัวใน
กระบวนการ ตลอดจนสามารถลดการใชพลังงานความรอนลง ทําใหตนทุนการผลิต
ลดลงได

ความแปลกใหมคือ เปนสารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซดมีโครงสรางระดับนาโน
มีความไวตอปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกและมีประสิทธิภาพสูง มีสมบัติซูเปอรไฮโดรฟลิก
ซึ่งทําใหผิวทําความสะอาดดวยน้ําเปลาไดงายและเปนสารเคลือบที่น้ํายางดูดเกาะ
ไดดีทําใหน้ํายางเกาะมีความหนาสม่ําเสมอ ซึ่งจะทําใหถุงมือหรือถุงยางอนามัยบางลง
ในขณะที่มีความเรียบและความแข็งแรงสูงขึ้นโดยไมตองใชสารจับตัว  สารเคลือบ
ติดทนนาน มีความเสถียรสูง ปลอดภัย  โดยในระบบจะตองใชแหลงกําเนิดแสงที่มี
ความยาวคลื่น 300-600 นาโนเมตร ชวยกระตุนการทํางานของสารเคลือบ ซึ่งเปน
กระบวนการที่ไมไดปลอยของเสียออกมาเลยจึงเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและไมมีการใช
สารเคมี กรด ดาง และสารจับตว  และลดการใชพลังงานความรอนในกระบวนการ
ผลิตได งานวิจัยนี้มีขอเดนคือเปนการศึกษาวิจัยเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยีในการเคลือบ
ผิวแมพิมพที่ เปนเซรามิกและแกวซึ่งเปนแมพิมพที่ใชในการขึ้นรูปถุงมือยาง ถุงยาง
อนามัย ถุงนิ้วมือจุกหัวนมยาง (รูปที่ 1) เปนตน

รูปที่ 1  แมพิมพที่ใชในการทดลอง
ก) แมพิมพหลอดแกวและเซรามิกและแผนกระจก  ข) แมพิมพมือ
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การพัฒนาผิวเคลือบแมพิมพเซรามิก/แกวที่ทําความสะอาดตัวเองไดสําหรับ
การนําไปใชการจุมผลิตภัณฑยาง โดยใชสมบัติของปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกของ
ไทเทเนียมไดออกไซด จากการเตรียมฟลมไทเทเนียมไดออกไซดมีผลึกระดับนาโนดวย
วิธีโซล-เจล จากการศึกษาสมบัติการยึดเกาะของฟลมยางบนผิวเคลือบที่สังเคราะห
โดยการศึกษามุมสัมผัสของหยดน้ํายางบนผิวเคลือบ (รูปที่2) พบวาน้ํายางเกาะผิว
เคลือบแมพิมพที่สังเคราะหไดดีกวาผิวแมพิมพที่ไมไดเคลือบ  ดังนั้นจึงสามารถเพิ่ม
สมบัติเชิงกลของฟลมยาง (การตานทานแรงดึง) ใหสูงขึ้นไดอยางมีนัยสําคัญ (จาก 24
MPa เปน 29 MPa) (รูปที่ 3) เนื่องจากฟลมยางที่ไดจากแมพิมพที่เคลือบมีความ
สม่ําเสมอและมีรอยตําหนินอย  นอกจากนั้นผิวฟลมยางที่ เตรียมยังเรียบกวาเดิม
ในการศึกษาความคงทนของฟลมไทเทเนียมไดออกไซดที่สังเคราะหทดสอบโดยแมพิมพ
ที่เคลือบมาใชซ้ําในการจุมน้ํายางเปนจํานวน 30 คร้ัง พบวาฟลมที่เคลือบมีเสถียรภาพ
โดยสามารถผลิตฟลมยางที่มีสมบัติการตานแรงดึงคงที่

รูปที่ 2  มุมสัมผัส ของน้ํายางบนผิวแมพิมพแกวที่มีลักษณะที่แตกตางกัน
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รูปที่ 3  ความแข็งแรงของฟลมยางเม่ือเตรียมดวยแมพิมพชนิดตางๆ

ในการทดสอบสมบัติการทําความสะอาดไดงายหรือทําความสะอาดตัวเอง
ไดนําแมพิมพที่ไดจุมน้ํายางและลอกฟลมยางออกแลวมาลางดวยระบบตางๆ ปรากฏ
วาแมพิมพที่เคลือบสารโฟโตแคตะลิสตสามารถทําความสะอาดไดงายและไมจําเปน
ตองใชสารชวยจับตัวของน้ํายางเนื่องจากผิวเคลือบแมพิมพมีสมบัตจิับน้ํายางดีขึ้น ซึ่งมี
สวนชวยเพิ่มความเรียบของผิวและความแข็งแรงของฟลมยาง
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พลงังานสะอาดรปูแบบใหม

รศ.ดร.นันทกาญจน มุรศิต* ภาณุ ไทยนิรมิตร และ ดร.ชัชชัย พุทซอน
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สถานวิจัยความเปนเลิศดานนาโนเทคโนโลยีเพื่อการพลังงาน
www.cene.psu.ac.th
*E-mail: nantakan.m@psu.ac.th

การเก็บเกี่ยวพลังงานส่ันเปนพลังงานไฟฟาดวยวัสดุไพอิโซอิเล็กทริก
ก. ชุดเก็บเก่ียวพลังงานกลเปนพลังงานไฟฟาจากการหมุน เชน ปนจักรยานที่

ติดตั้งวัสดุแปลงพลังงานสั่นเปนพลังงานไฟฟา (ไพอิโซอิเล็กทริก)

ข. วงจรเก็บเก่ียวพลังงานกลเปนพลังงานไฟฟาดวยวิธีทางพิโซอิเล็กทริกที่
สามารถอัดประจุใหแบตเตอร่ีชนิดประจุซ้ําได
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ประโยชนของการเก็บเก่ียวพลังงานสั่นคือ ชวยสรางพลังงานสะอาดจากการ
เคลื่อนไหวรางกายหรือวัตถุที่มีวัสดุแปลงพลังงานสั่นเปนพลังงานไฟฟากระแสสลับ
พรอมทั้งมีวงจรแปลงไฟสลับเปนไฟตรง ไปเก็บในแบตเตอร่ีชนิดประจุซ้ํา สามารถนํา
แบตเตอร่ีนี้ไปอัดประจุใหกับแบตเตอร่ีของโทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณอ่ืนๆ ตอไป
โดยไมตองอาศัยแหลงจายไฟฟา ชวยใหมีความสะดวกในการใชชีวิตมากขึ้น แมอยูใน
สถานที่หางไกลสถานีไฟฟา

ตัวอยาง การพัฒนาองคความรูเปนรูปธรรมในลักษณะการนําไปใชประโยชน
ตอสาธารณะหรือผลิตภัณฑเชิงพาณิชย

จากซายไปขวา :
รูปถายดานบนและดานลางของตัวสงสัญญานไรสายซ่ึงปกติใชพลังงานไฟฟาจากแบตเตอร่ี

สามารถพัฒนาใหใชพลังงานไฟฟาทดแทนจาก charger box  สําหรับตัวรับ
สัญญาณไรสายยังคงใชพลังงานไฟฟาจากคอมพิวเตอรในการรายงานผลที่หนาจอ
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ภาชนะสําหรบัเผาสารทนอุณหภมูิสงู

ผศ.ดรุณี ผองสุวรรณ* อาจารยประเสริฐ พฤฒิคณี และ น.ส.นุชรีย ชมเชย
ภาควิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ
สถานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมมเบรน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
*E-mail: darunee.b@psu.ac.th

1. ที่มาของการประดิษฐ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ เปนภาควิชาที่มีการเรียนการสอน

และงานวิจัยที่มีการเผาสารตัวอยางเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพโครงสรางหรือลักษณะเฟส
ของสาร ซึ่งภาชนะสําหรับใชเผาสารโดยทั่วไปเตรียมไดจากวัสดุที่มีราคาแพงและไม
สามารถผลิตไดเองในประเทศ  ในขณะที่ภาชนะเผาสารที่เตรียมจากวัสดุที่มีราคาถูก
จะทนอุณหภูมิไดต่ํากวาอุณหภูมิที่ระบุไว และเผาไดไมก่ีคร้ังก็มักจะแตกราว  ปญหา
เก่ียวกับราคาและคุณภาพของภาชนะเผาสารกอใหเกิดผลกระทบตอการเรียนการสอน
และการพัฒนางานวิจัย นอกจากจะทําใหเกิดความเสียหายกับสารที่เผาแลวยังสงผล
กระทบตอตัวเตาเผาที่ใชหากมีสารหกสัมผัสพื้นเตา   จากปญหาดังกลาวทําใหเกิด
ความพยายามที่จะผลิตภาชนะเผาสารขึ้นมาใชเอง การประดิษฐไดกอใหเกิดสูตรผสม
ใหมโดยใชโดโลไมทเปนตัวหลอมละลายในน้ําเคลือบอุณหภูมิสูง รวมกับการใชซิลิกา
เพื่อชวยลดการหดตัว และมีเบ็นโทไนตเปนองคประกอบเพื่อชวยเพิ่มความเหนียวและ
การไหลตัวของวัตถุดิบ

2. ปญหาที่พบในภาชนะเผาสารที่ขายตามทองตลาด
2.1 ราคาแพง (คาขนสงระหวางประเทศ + คาภาษีประเภทตางๆ + ผลกําไร

ทางธุรกิจ)
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2.2 เสียเวลาในการสั่งซื้อและนําเขา (สวนใหญกําหนดสงของภายใน 1 เดือน)
2.3 ตัวสินคาไมรับประกันคุณภาพ หลังการซื้อ-ขาย
2.4 คุณภาพสินคาไมตรงตาม Specification ที่ระบุไว

3. ขั้นตอนการประดิษฐ
3.1 ชั่งวัตถุดิบ (ใชอลูมินาเปนวัตถุดิบหลัก)
3.2 บดผสมวัตถุดิบ 24 ชั่วโมง ตั้งทิ้งไว 1 คืน
3.3 ปรับคาความถวงจําเพาะและคาความหนืด
3.4 เทน้ําสลปิลงในแบบเบาปูนพลาสเตอร จับเวลาใหไดความหนาตามตองการ

ชิ้นงานจะแยกออกจากเบาเมื่อแหง
3.5 ตกแตงชิ้นงานกอนนําไปเผาทดสอบที่อุณหภูมิ 1500oC

4. ความสําเร็จที่เกิดขึ้น
มีภาชนะเผาสารตัวอยางทนอุณหภูมิ 1,500oC ใชภายในหนวยงาน และให

ความอนุเคราะหแกหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ลดการนําเขาจาก
ตางประเทศ
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5. การนําผลงานไปใชประโยชน

6. ภาชนะสําหรับเผาสารทนอุณหภูมิสูงที่ผลิตได/การยื่นจดอนุสิทธิบัตร/
   การเผยแพรผลงาน
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เครื่องกรองน้ําดื่มในครัวเรือน 3 in 2

ผศ.ดรุณี ผองสุวรรณ1* รศ.ดร.ไตรภพ ผองสุวรรณ2 อ.ประเสริฐ พฤฒิคณี
และ น.ส.นุชรีย ชมเชย
1ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ
2ภาควชิาฟสกิส
สถานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมมเบรน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
*E-mail Darunee.b@psu.ac.th

1. ที่มาของการประดิษฐ
ในชีวิตประจําวัน คนเรามีความเสี่ยงตอการนําสิ่งเจือปนในน้ําเขาสูรางกาย

ผานทางการบริโภคอาหารหรือดื่มน้ําที่มีสิ่งเจือปนเปอนอยู โดยเฉพาะชุมชนซึ่งมักจะ
ทิ้งของเสียลงดินหรือลงแหลงน้ํา แมแตน้ําประปาทั่วๆ ไป มีโอกาสพบสารปนเปอน
หลายชนิดที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ทําใหเกิดโรคตางๆ ได เชื้อโรคและสาร
ปนเปอนที่ เปนอันตรายและมักพบในแหลงน้ําทั่วไปคือ แบคทีเรีย (ที่ทอน้ําประปา)
โลหะหนักตางๆ ที่มาจากอุตสาหกรรมและระบบทอน้ําเกา เชนตะก่ัว ทองแดง เปนตน
คลอรีน (ใสในน้ําเพื่อฆาเชื้อโรค ในน้ําประปา) และสารอินทรีย รวมกันมากกวา 2,000
ชนิด ซึ่งเกิดจากการเจือจางของคลอรีนและสารปนเปอนอ่ืนๆ ในน้ํา หรือยาฆาแมลง
ฮอรโมน และสารตกคางจากการใชยา  ดังนั้นการเลือกระบบกรองน้ําที่เหมาะกับการ
ใชงานจึงเปนสิ่งจําเปน

เคร่ืองกรองทั่วไปจะมีคาใชจายสูง การทําความสะอาดยุงยากขาดการบํารุง
รักษา และไมสามารถบอกไดวาไสกรองและสารกรองในเคร่ืองกรองใชมานานเทาใด
ทําใหขาดความเชื่อมั่นเก่ียวกับความสะอาดและความปลอดภัย ดังนั้นคณะผูวิจัยจาก
คณะวิทยาศาสตร และสถานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมมเบรน มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร จึงนําองคความรูที่ไดจากงานวิจัยดานเมมเบรนเพื่อการกรอง ประดิษฐ
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เคร่ืองกรองน้ํา เลขที่อนุสิทธิ์ 7339 ที่มีประสิทธิภาพ สามารถกรองตะกอนที่มีขนาด
อนุภาคใหญกวา 0.3 ไมครอน และเพื่อใหสามารถกรอง กลิ่น สี และเชื้อโรคในน้ํา จึง
ออกแบบเปนเคร่ืองกรองน้ําดื่มชนิด 3 in 2 โดยใชวัสดุที่หาไดงายตามทองถ่ินภายใน
ประเทศ สะดวกตอการพกพา งายตอการติดตั้ง เหมาะสมสําหรับครัวเรือน แรงดัน
ใชงาน 15-40 psi สามารถตอตรงกับน้ําประปา  เคร่ืองกรองประกอบดวยทอพีวีซี
ขนาด 1 นิ้ว มีระบบกรองคือคอลัมน (ทอกรอง) ที่ 1 ตอกับทอน้ําประปา แบงการ
กรองออกเปน 2 สวน  สวนที่ 1 บรรจุสารคารบอนทําหนาที่กรองกลิ่น สี คลอรีน
สารอินทรีย  สวนที่ 2 บรรจุสารเรซิ่น ทําหนาที่ในการกรองหินปูน ลดความกระดาง
ในน้ํา และดูดซับสี  คอลัมนที่ 2 ไสกรองเซรามิก (ผลงานจากงานวิจัย) ขนาด 0.3
ไมครอน อัตราการกรอง 30-40 ลิตร/ชม. ที่ ความดัน 30 psi ทําหนาที่กรองสาร
แขวนลอย ความขุน เชื้อโรคในน้ํา เชน เชื้อจุลินทรียและแบคทีเรียบางชนิด

2. คุณสมบัติและลักษณะเดน
1. ไสกรองไสกรองเซรามิก สามารถกรองเชื้อโรคในน้ํา เชนเชื้อจุลินทรียและ

แบคทีเรียบางชนิดได
2. ตัวเคร่ืองกรอง (Housing) ทําจากทอพีวีซี งายตอการประกอบ และทํา

ความสะอาด
3. สะดวกตอการพกพา งายตอการติดตั้งและการดูแลรักษา

3. ประโยชนที่ไดรับ
1. เปนแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไสกรองเซรามิกใหมีคุณภาพ

ที่ดีสามารถถายทอดเทคโนโลยีไปสูภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ  ลดตนทุนการ
นําเขาผลิตภัณฑจากตางประเทศได

2. ใชในการผลิตน้ําสะอาด  การบําบัดน้ําเสียในอุตสาหกรรม  และใชใน
อุตสาหกรรมเพิ่มความใสของการผลิตน้ําผลไม เบียร และไวน
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3. พัฒนาตอยอดเซรามิกพรุนเปนสวนประกอบตางๆ ที่สําคัญของอุปกรณหรือ
เคร่ืองมือที่สมัยใหม เชน พัฒนาเปนตัวรองรับในระบบการกรองดวยเมมเบรนแบบแนน
เมมเบรนเพื่อการแยกกาซ เปนตัวเซนเซอรและตัววัดความชื้น เปนตน

4. การนําผลงานไปใชประโยชน
1. ติดตั้งเคร่ืองกรองน้ําดื่มในหองปฏิบัติการและครัวเรือน

เคร่ืองกรองน้ําด่ืมชนิด 3 in 2 ติดต้ังกับผนัง ไสกรองเซรามิกชนิดทอ และแบบพกพา
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ชุดกรองเซรามิกเมมเบรน
สําหรับน้ําหมักพืชเสรมิสุขภาพ

ผศ.ดรุณี ผองสุวรรณ1  รศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ2  รศ.ดร.ไตรภพ ผองสุวรรณ3

และ อาจารยประเสริฐ พฤฒิคณ ี 1

1ภาควชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยวีสัด ุสถานวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีมมเบรน
*E-mail Darunee.b@psu.ac.th
2ภาควิชาจุลชีววิทยา  3ภาควิชาฟสิกส
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

1. ที่มาของการประดิษฐ
ปจจุบันผูบริโภคใหความสําคัญกับอาหารมากขึ้นโดยเฉพาะอาหารเสริมสุขภาพ

(Functional Food) ซึ่งรวมถึงเคร่ืองดื่มเสริมสุขภาพเนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่เมื่อ
บริโภคแลวจะชวยสงเสริมสุขภาพโดยสามารถทําหนาที่อ่ืนๆ ใหกับรางกายนอกเหนือ
จากในเร่ืองของรสสัมผัส (Sensory Function) คุณคาทางโภชนาการพื้นฐาน (Nutri-
tive Function) และหนาที่อ่ืนๆ (Non-nutritive Physiological Functions) (Urala
and Lahteenmaki, 2004)  น้ําหมกัชีวภาพมีบทบาทเปนทางเลอืกในการสงเสริมสุขภาพ
ปจจุบันมีความพยายามพัฒนาน้ําหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคในชุมชน แตขณะเดียวกัน
ก็มีปญหาหลายดาน เชน เร่ืองคุณภาพมาตรฐาน รูปแบบการจําหนาย และการโฆษณา
โดยเฉพาะน้ําผลไมหมกัชีวภาพกําลังเปนแฟชัน่นิยมทําดื่มกันเอง หรือซื้อกันในราคาแพง
ปจจุบันมีการผลิตเพื่อการจําหนายมากขึ้น การควบคุมคุณภาพมาตรฐานจึงเปนสิ่ง
จําเปนเพือ่ความปลอดภัย และเพือ่ใหไดผลิตภัณฑที่มปีระโยชนในการเสริมสรางสุขภาพ
สงผลใหมีการพัฒนาการผลิตน้ําหมักชีวภาพซึ่งมีความจําเปนทั้งตอผูผลิตและผูบริโภค
ปจจัยสําคัญในการผลิตน้ําหมักชีวภาพคือเร่ืองวัตถุดิบ (รวมถึงน้ําตาลหรือน้ําผ้ึง และน้ํา)
จะตองคัดเลือกวัตถุดิบ เชน พืช ผัก ผลไม โดยวัตถุดิบแตละชนิดจะมีกระบวนการ
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คัดเลือกตามคุณสมบัติเพื่อความตองการทั้งดานโภชนาการ และสรรพคุณของพืชนั้นๆ
รวมไปถึงสัดสวนที่ใช กระบวนการผลิต และปริมาณกลาเชื้อที่ใชกรณีที่มีการใช โดย
กลาเชื้อที่ใชจะตองผานกระบวนการคัดเลือก ใหไดเชื้อบริสุทธิ์ และควรผานการศึกษา
ถึงคุณสมบัติของการสงเสริมสุขภาพที่เรียกวา โปรไบโอติกหรือจุลินทรียเสริมชีวนะ
ซึ่งจะตองคัดสรรและศึกษาคุณสมบัติตางๆ ดังกลาวในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
โดยจะตองคํานึงถึงความปลอดภัยเปนสําคัญ

ในกระบวนการผลิตตองมีการควบคุมความปลอดภัยตั้งแตขั้นตอนเร่ิมตนจน
ขั้นตอนสุดทายของการผลิตโดยไมใหมีสิ่งปนเปอนที่เปนอันตรายทั้งจากวัตถุดิบหรือ
ที่เกิดจากกระบวนการหมัก คือตองผลิตใหไดตามมาตรฐานน้ําหมักสําหรับการบริโภค
ซึ่งหากปฏิบัติถูกวิธีก็จะไดน้ําหมักที่มีคุณประโยชนตอการบริโภค กลาวคือ เมื่อดื่ม
เขาไปแลวเปนผลดีตอรางกาย เชน แบคทีเรียผลิตกรดแลคติกที่เปนโปรไบโอติกส
กรดอะมิโน กรดแลคติก และสารตานอนุมูลอิสระ เปนตน  นอกจากนี้อาจมีสารอ่ืนที่มี
ประโยชนตอสุขภาพ เชน g-aminobutyric acid (GABA: กาบา) กรณีกลาเชื้อทีใ่ชผลิต
กาบาได เชน Lactobacillus plantarum DW12 ปจจุบันมีการนําเขาสินคาประเภท
น้ําหมักชีวภาพโดยเฉพาะน้ําลูกยอจากตางประเทศซึ่งมีราคาสูงมาก ขณะที่ผลิตภัณฑ
ประเภทน้ําหมักชีวภาพที่ผลิตในประเทศยังไมเปนที่นิยมเทาที่ควร เนื่องดวยเปนการ
ผลิตโดยชุมชนซึ่งกรรมวิธีการผลิตสวนใหญยังไดน้ําหมักที่ขาดความนาดื่มเพราะไมใส
เทาที่ควร และคุณภาพที่ไดยังขาดความสม่ําเสมอเพราะเปนการผลิตโดยใชเชื้อที่ติดมา
กับวัตถุดิบ

จากการสํารวจแหลงผลิตและเก็บตัวอยางผลิตภัณฑน้ําหมักชีวภาพที่ วาง
จําหนายเชิงพาณิชยในทองตลาดประเทศไทยกวา 70 ผลิตภัณฑมาวิเคราะห พบวา
มีความปลอดภัยทางกายภาพ แตพบปญหาสําคัญจากการปนเปอนทางชีวภาพ เชน
การปนเปอนของยีสต รา ดังนั้นเพื่อแกปญหาดังกลาวคณะผูวิจัยจึงไดพัฒนาเซรามิก
เมมเบรน (ชนิดอลูมินา C4-40) ระดับไมโคร ขนาดรูพรุนในชวง 0.3-1 ไมครอน สําหรับ
การผลิตเคร่ืองดื่มน้ําหมักชีวภาพหรือน้ําสกัดมะขามปอมเสริมสุขภาพ โดยใชวัสดุที่ทน
ตอการกัดกรอนของกรดเนื่องจากในน้ําหมักมีความเปนกรด ที่ pH ระหวาง 3.0–4.0
สามารถกักกันยีสตไดและที่สําคัญยังคงมีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียกอโรคของระบบทางเดิน
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อาหาร มีปริมาณกาบา แบคทีเรียผลิตกรดแลกติก ในปริมาณที่มีประโยชนตอสุขภาพ
โดยเคร่ืองกรองมีอัตราการไหลของไสกรอง C4-40 หลังกรองที่ความดัน 5 psi มีคา
เฉลี่ย 300-400 (Lm-2hr-1)  ดังนั้นจากงานวิจัยนี้นอกจากจะไดไสกรองที่มีสมบัติที่
เหมาะสมสําหรับการกรองน้ําหมักใหไดความใสและปราศจากยีสตแลวยังไดมีการ
ออกแบบเคร่ืองกรองน้ําหมักขนาดเล็ก ประกอบดวย ปมแรงดันที่ใหแรงดันถึง 100 psi
และชุดโมดูลที่ประกอบตัวไสกรอง เพื่อใชในการผลิตน้ําหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค
อีกดวย

2. การนําผลงานไปใชประโยชน
1. จากกระบวนการหมักทราบชวงเวลาที่ เหมาะสมเพื่อใหไดน้ําหมักที่มีสาร

ตานอนุมูลอิสระ กาบา และโปรไบโอติกสสูง
2. ไดชุดกรองน้ําหมักจากไสกรองที่ พัฒนาสําหรับใช ในการกรองน้ําหมัก

มะขามปอมและน้ําหมักชนิดตางๆ
3. ผลิตชุดกรองน้ําหมักใหกับ โรงงานที่ประกอบธุรกิจวิจัย พัฒนา ผลิต

จําหนาย ขาย ทําการตลาด และดําเนินธุรกิจ เก่ียวกับผลิตภัณฑทําความสะอาดโดยใช
น้ําหมักเปนสวนผสมเพื่อเพิ่มความใส และพัฒนาตนแบบสูชุมชน

4. ประกอบกับชุดกรองในหองปฏิบัติการเพื่อใชประกอบการเรียนการสอนและ
งานวิจัยเพื่อใชในการกรองน้ําหมักชนิดตางๆ

3. ผลการวิจัย
1. ทราบชวงเวลาที่ เหมาะสมในการผลิตเพื่อใหไดน้ําหมักที่มีความสามารถ

ตานอนุมูลอิสระไดดี ใหกาบาและโปรไบโอติกสสูง
2. ไดน้ําหมักที่มีฤทธิ์ตานเชื้อกอโรค Salmonella Typhi., Staphylococcus

aureus, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Bacillus cereus และ Vibrio
parahaemolyticus
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3. การกรองนอกจากไดน้ําหมักที่มีความใสนาดื่มแลว ยังคงคุณสมบัติและ
ความเปนประโยชนของน้ําหมีกชีวภาพไวได

4. สามารถลดปริมาณยีสตไดหมดหรืออยูในเกณฑ ที่ต่ํากวา 100 เซลล/มล.
แตยังคงปริมาณแบคทีเรียผลิตกรด

รูปที่ 1   ชุดกรองเซรามิกชนิดทอแบบไหลขวาง กรองน้ําหมักมะขามปอม (a)
กรองน้ําหมักสาหรายผมนาง ( b) น้ําหมักมะขามปอมกอนกรอง (c) น้ําหมักมะขามปอม

หลังกรอง (d) และผลิตภัณฑน้ําหมักมะขามปอมเพ่ือด่ืมและไสกรองเซรามิก (e)
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ผลงานวิจยัดานสังคมศาสตร
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การดแูลสุขภาพแบบพึ่งตนเอง: ความสุขพอเพียง
ของสตรีใน เกาะบูโหลนดอน จังหวัดสตูล

ผศ.ดร.ขวัญตา  บาลทิพย, ผศ.ดร.อุมาพร ปุญญโสพรรณ,
ดร.พิสมัย วัฒนสิทธิ ์ และ ผศ.ดร.ลัพณา กิจรุงโรจน
หนวยวิจัยเพื่อสงเสริมการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท 074-286416 โทรสาร 074-286421
E-mail: quantar.b@psu.ac.th

สตรีเปนผูมีบทบาทสําคัญในการดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว โดย
เฉพาะสตรีที่อาศัยอยูในสภาพภูมิศาสตรที่เปนลักษณะของเกาะ เชน เกาะบูโหลน  ซึ่งมี
ชวงเวลาเพียงปละ 4-5 เดือน ที่ ประชาชนสามารถเดินทางออกจากเกาะไปยัง
แผนดินใหญไดอยางปลอดภัย และหากเกิดการเจ็บปวยในชวงมรสุมก็จะไมสามารถ
เดินทางออกมารับบริการสุขภาพจากโรงพยาบาลที่ตั้งอยูนอกพื้นที่ เกาะได ดังนั้น
สตรีที่มีความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยอมนํามาซึ่งการดูแลสุขภาพของตนเอง สมาชิกครอบครัว และประชาชนใน
ชุมชนไดอยางผาสุก
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จากการสัมภาษณผูนําชุมชน ผูสูงอายุ จํานวน 10 ราย สตรี จํานวน 11 ราย
และการสนทนากลุมกับสตรีจํานวน 11 ราย พรอมทั้งเก็บขอมูลดวยแบบสัมภาษณ
เชิงปริมาณจากสตรี จํานวน 35 ราย ที่อาศัยที่เกาะบูโหลนดอน จังหวัดสตูล พบวา
ประชาชนที่อาศัยที่เกาะบูโหลนดอน มีวิธีการดูแลตนเองที่ผสมผสานการแพทยแผน
ปจจุบันและภูมิปญญาทองถ่ินที่นํามาซึ่งความสุขและสมดุลในชีวิต 3 ประการที่สําคัญ

1. ดูแลสุขภาพดวยวิถีธรรมชาติและภูมิปญญาทองถ่ิน
การดูแลสุขภาพดวยวิถีธรรมชาติหมายถึง การใชชีวิตแบบวิถีธรรมชาติและ

ใชภูมิปญญาทองถ่ินในการดูแลสุขภาพ มีวิถีชีวิตแบบเรียบงายตามธรรมชาติที่ ถูก
หลอหลอมตั้ งแตแรกเกิดทั้ งในภาวะสุขภาพดีและเจ็บปวย ซึ่ งสามารถกลาวไดวา
“ธรรมชาติใหอาหารดี ธรรมชาติชวยใหรางกายแข็งแรง และธรรมชาติชวยรักษาและ
บําบัดโรค” เชน เมื่อไมสบายก็ดูแลรักษาตามอาการและใชสมุนไพรบางชนิดไดมาจาก
ธรรมชาติ เชน การกินยอดสวาดเมื่อทองเสีย การดูแลหญิงหลังคลอดดวยวิถีธรรมชาติ
ดังที่กลาววา

ถาทองเสียกินยอดของลูกสวาด เอายอดมากินกับเกลือ  จะขมนิดๆ กินผัก
ตามปาดีกวา  ลูกสวาดก็เปนผักเหมือนกัน อยูที่ทางหัวแหลมดานโนน ลูกมีหนาม
เอาไมมาสอยใหตกลงมา  แลวทุบๆ เอาลูกขางในกินกับน้ําพริกปลายาง  ลูกสวาด
ชวยหลายอยาง กินผักตามปาทําใหบํารุงดี ทําใหแข็งแรง ไมมีสารเคมีมาก

2. เรียนรูอยูกับธรรมชาติและความไมแนนอน
จากสภาพพื้นที่เปนเกาะ ทําใหประชาชนเรียนรูการใชชีวิตในการทํามาหาเลี้ยง

ชีพควบคู ไปกับความอุดมสมบูรณในธรรมชาติของทะเลดวยทํามาหาเลี้ยงชีพเปน
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รายไดดวยการทําประมงของตนเอง นอกจากนี้ยังเรียนรูและยอมรับความจริงแทหรือ
ความไมแนนอนของธรรมชาติที่มีผลตอการดําเนินชีวิต การเก็บออมเงิน การประหยัด
คาใชจาย การจัดหาอาหารจากชายฝงทะเลมาประกอบอาหารและเก็บไวใชในคราว
จําเปน เชน ชวงมรสุมอันยาวนาน  ซึ่งการวางแผนและปรับตัวดวยวิธีดังกลาวชวยให
ชีวิตมีความสุข  ดังคําพูดวา

ไมแนนอน อาชีพนี้ บางวันก็ได บางวันก็ไมได แตรับไดเสมอ เราตองทําใจ
คนเราเขาบอกวามันไดบางเสียบาง ทําใจ ไมมีอะไรแนชีวิตคนเรา... เราตองระวัง
เราตองเก็บ ไดมาเราตองเก็บ ไวใชหนามรสุม

3. ความเก้ือกูล และผูกพันดุจญาติมิตร
ประชาชนบนเกาะแหงนี้ชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน และหลายครอบครัว

ยังเปนครอบครัวขยาย ที่มีปู ยา ตา ยาย อาศัยอยูกับลูกหลาน มีการเลี้ยงดูผูสูงอายุ
มีความใกลชิดสนิทสนมผูกพันกันแบบเครือญาติ และเปนโอกาสดีในการไดถายทอด
ประสบการณชีวิต  รวมถึงการชวยเหลือเก้ือกูลที่ปรากฏใหเห็นชัดเจนในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันคือ ผูที่มีเรือของตนเองก็จะใหเพื่อนบานอาศัยนั่งเรือไปบนฝงแผนดิน
ใหญดวยและรวมจายคาน้ํามันในการเดินทาง   ซึ่งสิ่งเหลานี้ทําใหผูที่อยูอาศัยที่นี่มี
ความสุข ดังที่สตรีรายหนึ่งกลาววา

นองเกิดที่นี้ ขึ้นไปฝงกับอยูที่นี้ อยูที่นี่ดีกวา เพราะที่นี้ผูกพันมากกวา มีความ
รูสึกวาอยูที่นี้เหมือนอยูบานตัวเอง    อยูๆ ที่โนนความสบายใจไมเหมือนกับอยูที่นี่
มีความรูสึกวาไมอยากไปไหน  ผูกพัน  อยูขางบนก็อยูไมนานสองสามวันก็ลงกลับมาที่นี่
ที่นี่ดีที่สุดแลว มีความรูสึกวาไปตรงไหนก็ญาติ พบกันก็มีความสุข

ดวยวิธีการดูแลตนเองแบบธรรมชาติดังกลาว ทําใหประชาชนที่อาศัยบนเกาะ
แหงนี้มีความสุขและพอใจในชีวิต เพราะไดมีชีวิตอยูทามกลางธรรมชาติ มีความสงบ
เรียบงาย   มีทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเลี้ยงชีพได   และมีครอบครัวที่อบอุน
ประชาชนไมไดตองการสิ่งอ่ืนใดนอกจากความจําเปนพื้นฐานและสิ่งไดรับจากธรรมชาติ
โดยกลาววา “ชีวิตมีความสุข สุขที่ใจ” อยางไรก็ตาม พบวา ปจจุบันไดเร่ิมมีปจจัย
คุกคามทั้งจากภายในตนเองและปจจัยภายนอกที่มีผลตอความสุขในชีวิต  เชน ความ



144

เสี่ยงดานพฤติกรรมสุขภาพและการมีวิธีคลายเครียดที่ไมเหมาะสม การรับรูวาตนเอง
สุขภาพแข็งแรง ทั้งๆ ที่ ผลตรวจสุขภาพรางกายเบ้ืองตนโดยเจาหนาที่สุขภาพและ
ทีมวิจัยพบวามากกวารอยละ 50 ของสตรีมีภาวะโภชนาการเกิน และมากกวารอยละ
20 มีความดันโลหิตสูง นอกจานี้มีความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก เชน การมีเรือประมง
ขนาดใหญเขามาในพื้นที่ เกาะ......รวมถึงความวิตกกังวลดานการศึกษาของเด็กและ
เยาวชนบนเกาะ ดังนั้นผูที่มีสวนเก่ียวของควรใหการดูแลเพื่อการคงไวซึ่งการดําเนิน
ชีวิตที่พี่งตนเองแบบพอเพียงเพื่อนํามาซึ่ งความสุขกายสบายใจของสตรีที่อาศัยบน
เกาะบูโหลนดอนนี้ตอไป
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ตํานาน ความเชื่อ พิธีกรรมและชีวิตความเปนอยู
ของชาวอูรักลาโวยในหมูเกาะบุโหลน จังหวัดสตูล

ผศ.ดร.ศรีสุพร ปยรัตนวงศ และ อ.สุชาย อัศวพันธุธนกุล
ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท 074-286722
E-mail : srisupon.c@psu.ac.th

“อูรักลาโวย” เปนชาวเลหนึ่งในสามของกลุมชนพื้นเมืองดั้ งเดิม มีวิถีชีวิต
เรรอนตามหมูเกาะตางๆ ในทองทะเลอันดามัน ในประเทศไทยตั้งถ่ินฐานบริเวณเกาะ
ลิบง ลันตาและพีพีดอน จังหวัดกระบ่ี  หาดราไวย เกาะสิเหร จังหวัดภูเก็ต  เกาะ
หลีเปะ อาดัง ราวี บุโหลน จังหวัดสตูล  โดยเฉพาะหมูเกาะบุโหลนซึ่งเปนพื้นที่วิจัย
คือ เกาะบุโหลนเลและเกาะบุโหลนดอน มีประเด็นที่นาสนใจดังนี้

คําวา “บุโหลน” มีที่มา 3 แนวทาง คือ 1) มาจากคําวา “บุโละ” ซึ่งเปนภาษา
มลายู แปลวา ไมไผ ตอมาเรียกเพี้ยนเปน “บุโหลน” 2) เกาะบุโหลนเล มาจากคําวา
“บุหลัน” เปนภาษาของชาวเล แปลวา “เดือน” สวนเกาะบุโหลนดอนแตเดิมเรียกวา
“เกาะบินตัง” แปลวา “ดาว” ซึ่งเปนชื่อที่ใชเรียกกันในสมัยกอนวา เกาะดาว เกาะ
เดือน 3) บุโหลน คือ คลื่นใหญ สวนเกาะบุโหลนดอน มีลักษณะเปนที่ดอน เปนควน
และกันดารน้ํา

การตั้งถ่ินฐานในหมูเกาะบุโหลน แบงเปน 2 ระยะ คือ ระยะแรก กอนสงคราม
โลกคร้ังที่ 2 กลุมคนที่เขามาตั้งถ่ินฐาน  มีทั้งที่มาจากอาเจะห ประเทศอินโดนีเซีย
เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย และเกาะหลีเปะ   โดยอพยพเคลื่อนยายไปมาระหวาง
เกาะตางๆ ตามฤดูมรสุม  ระยะที่สอง ภายหลังสงครามโลกคร้ังที่สอง กลุมคนที่เขามา
ตั้งถ่ินฐานมาจากเกาะสาหราย เกาะภูเก็ตและบนฝงจังหวัดสตูล โดยตั้งถ่ินฐานอยูเปน
หลักแหลง
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ความเชื่อและพิธีกรรมกอนนับถือศาสนาอิสลาม มีความเชื่อในเร่ืองอํานาจ
เหนือธรรมชาติ ผี วิญญาณ ไสยศาสตร เลนของ เจาที่เกาะและบรรพบุรุษ ครูหมอ
มีบทบาทในการประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตรและรักษาอาการเจ็บไข ไดปวย
นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเร่ืองพญานาคอีกดวย ในอดีตมีพิธีกรรมที่สําคัญคือ ลอยเรือ
แตในปจจุบันไมมีแลว     ในระยะตอมาเมื่อหันมานับถือศาสนาอิสลาม ไดยกเลิก
ความเชื่อดั้งเดิมที่ขัดตอหลักคําสอนในศาสนาอิสลามและประกอบพิธีกรรมในวงจร
ชีวิตตามหลักศาสนาอิสลาม โดยมีโตะอิหมามทําหนาที่เปนผูนําทางศาสนาคอยชี้นํา
แนวทางการดําเนินชีวิต

วิถีชีวิตความเปนอยูในอดีตเปนแบบเรียบงาย มีความเปนเครือญาติ สามัคคี
ชวยเหลือกันและกัน ในฤดูแลงใชชีวิตอยูบนเรือเรรอนตามเกาะตางๆ สวนฤดูมรสุม
สรางบานแบบงายๆ ริมชายหาด ชาวเลมีบานไวเก็บสิ่งของ ไมนิยมนอนในบานแตจะ
มานอนริมหาด ในระยะตอมาชาวเลตั้งถ่ินฐานเปนหลักแหลง ปลูกสรางบานเรือนถาวร
และไมไดประกอบอาชีพประมงเพียงอยางเดียวเหมือนเมื่อกอน  แตประกอบอาชีพ
หลากหลายขึ้น เชน ธุรกิจโฮมสเตย ขับเรือรับจางนําเที่ยว รานอาหารและรับจาง
เปนตน
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สภาพบานเรือน

ของชาวเล

การรําร็องเง็งเพ่ือแกบน
วิถีชีวิตความเปนอยู
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กลองยาประจําบาน และสมนุไพรในสาธารณสุขมลูฐาน
เพือ่ดแูลสขุภาพเบือ้งตน

ดร.ฐิติมา ดวงเงิน1  ผศ.ดร.จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ1  และ  นายวีระ ขุนไชยรักษ2
1คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2สํานักงานอุทยานหมูเกาะเภตรา จังหวัดสตูล
โทรศัพท 074-288873 และ 074-288888
E-mail: thitima.d@psu.ac.th

ชุมชนบานเกาะบุโหลนดอนเปนพื้นที่ เกาะในทะเลซึ่งอยูหางไกลจากแผนดิน
ทําใหการเดินทางไปรับบริการทางการแพทยเปนเร่ื องยากลําบากและสิ้ นเปลือง
ปญหาสุขภาพที่พบบอยในชุมชน ไดแก ไขหวัด และการไดรับพิษจากแมลงสัตวกัดตอย
รวมทั้งพิษจากแมงกะพรุนไฟ ซึ่งปญหาเหลานี้สามารถรักษาไดดวยการใชยาสามัญ
ประจําบาน และ/หรือสมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐานที่เหมาะสม นอกจากนี้การจัดเก็บ
ยาในครัวเรือนไมเหมาะสมก็เปนอีกปญหาหนึ่งที่พบไดในแทบทุกครัวเรือน

คณะวิจัยของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงไดดําเนินการ
จัดใหมีกลองเก็บยาประจําบานเพื่อใหมีการคัดแยกยาที่ใชในครัวเรือนออกจากของใช
ในชีวิตประจําวันอ่ืนๆ และเก็บใหเปนสัดสวนพนจากมือเด็ก จากนั้นไดจัดอบรมเร่ือง
วิธีการสังเกตยาหมดอายุและยาเสื่อมสภาพ และการดูแลสุขภาพเบ้ืองตนดวยยา
สามัญประจําบาน และสมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐาน พรอมทั้งไดแจกจายยาสามัญ
ประจําบานที่จําเปนในการดูแลสุขภาพของคนในครัวเรือน และเอกสารแนะนําการดูแล
สุภาพเบ้ืองตนดวยตนเอง   โดยมีตัวแทนครัวเรือนเขารับการอบรม และรับมอบ
กลองยาพรอมยาสามัญประจําบานรวมทั้งสิ้น 78 ราย  นอกจากนี้ไดนําสมุนไพรใน
สาธารณสุขมูลฐานและสมุนไพรอ่ืนที่จําเปนรวม 17 รายการ ปลูกไวที่โรงเรียนบาน
เกาะบุโหลนดอนเพื่อเปนตัวอยางและการขยายพันธุ ในอนาคต  พรอมทั้งจัดอบรม
เก่ียวกับการนําสมุนไพรดังกลาวไปใชในการดูแลสุขภาพเบ้ืองตนใหแกนักเรียนชั้น
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ประถมศึกษาตอนปลาย และชั้นมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 40 ราย เพื่อสงเสริมให
นักเรียนมีความสามารถในการจัดการปญหาสุขภาพเบ้ืองตนของตนเองและบุคคล
ในครอบครัวได

จากการสังเกตในชุมชนพบมีเด็กวัยกอนประถมศึกษาจํานวนมาก เมื่อสอบถาม
เพิ่มเติมพบวาสตรีวัยเจริญพันธุ ในชุมชนคุมกําเนิดดวยวิธีการรับประทานยาเม็ด
คุมกําเนิด  ดังนั้นจึงไดใหมีการสนทนากลุมยอยเพื่อตอบขอสงสัยเก่ียวกับยาเม็ด
คุมกําเนิด  การลืมรับประทานยา  ขอควรปฏิบัติเมื่อเกิดผลไมพึงกระสงคจากการใชยา
ทั้งนี้เพื่อใหสตรีในชุมชนไดรับทราบขอมูลที่ถูกตองและนําไปปรับใชในการดูแลตนเอง
ตอไป
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การถายทอดความรูการจัดการขยะมูลฝอยอยาง
ครบวงจร กรณีศึกษา: พื้นที่เกาะบูโหลน จังหวัดสตูล

ปุญญานิช อินทรพัฒน  อรุณ คงหนู และ สุรัตนวดี ศรีสุวรรณ
คณะการจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท 074-286848 โทรสาร 074-429758
E-mail: punyanich.i@psu.ac.th

ในการจัดการรูปแบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนใหมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืนนั้น ตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนเปนหลัก รวมทั้งการมีความตระหนัก
และความรูความเขาใจที่ถูกตอง เพื่อใหการจัดการขยะมูลฝอยเปนไปไดอยางถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ โดยการใหความรูเพื่อสนับสนุนพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย
อยางถูกตองแกคนในชุมชน สงผลใหการทิ้งขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ มีการคัดแยก
ขยะกอนที่จะทิ้ง และขยะชนิดใดที่สามารถนํากลับไปใชไดอีก หรือสามารถแปรรูปเพื่อ
สรางรายไดใหกับประชาชน ซึง่จะเปนการรักษาสิง่แวดลอมและเปนการสรางสขุลักษณะ
นิสัยในการทิ้งขยะอยางถูกวิธีและทําใหชุมชนสะอาดสวยงามนาอยู

คณะการจัดการสิ่ งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดจัดกิจกรรม
ถายทอดความรูเชิงปฏิบัติการในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในเกาะบูโหลนดอนและ
เกาะบูโหลนเล จ.สตูล โดยจัดกิจกรรมใหแกเด็กตลอดจนผู ใหญ จํานวน 70 คน
ภายใตกิจกรรมตางๆ ไดแก กิจกรรมที่ 1 ความหมายและประเภทของขยะมูลฝอย
พบวาประชาชนบนเกาะบูโหลนดอนและบูโหลนเลมีความรูและเขาใจเปนทุนเดิมอยูแลว
สังเกตไดจากการซักถามและใหแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการทดลองปฏิบัติ สวนใหญ
สามารถคัดแยกขยะมูลฝอยไดถูกประเภทถึง 96%  และมีสวนนอยที่แยกมูลฝอย
ไมถูกประเภท เนือ่งจากเกิดความเขาใจผิดและสับสนในการจําแนกประเภทมูลฝอย เชน
คิดวากระปองยาฆาแมลงเปนขยะมูลฝอยแหง หรือเศษแกวและกระเบ้ืองเปนมูลฝอย
อันตราย เปนตน    โดยขยะที่พบในพื้นที่เกาะทั้งสองนั้น สวนมากคือขวดพลาสติก
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รองลงมาคือ เศษอาหารและขวดแกว ตามลําดับ  สําหรับกิจกรรมที่ 2 การใชประโยชน
จากมูลฝอย   กิจกรรมนี้จะสัมพันธกับกิจกรรมที่ 1 ซึ่งเปนการนําเสนอทางเลือก
การใชประโยชนจากขยะมูลฝอยที่คัดแยกแลวประเภทที่ยอยสลายไดคือ เศษอาหาร
เหลือทิ้ งจากครัวเรือน เพื่อที่ จะเชื่อมโยงมาสู วิธีการปฏิบัติเพื่อลดปริมาณมูลฝอย
ประเภทดังกลาวโดยการนํามาทําน้ําหมักชีวภาพ

ในการทําน้ําหมักชีวภาพนั้น ไดมีการสาธิตและใหตัวแทนจากผูเขารวมอบรม
ไดฝกทําน้ําหมักชีวภาพตามขั้นตอนที่ ผูฝกอบรมสาธิตใหดู พบวาผู เขาอบรมไดให
ความสนใจอยางมากเนื่องจากเศษอาหารที่เหลือทิ้งสวนใหญจะถูกนําไปทิ้งในปา ฝงดิน
หรือทิ้งในทะเล เปนตน ซึ่งนับเปนภาระในการกําจัดของประชาชน โดยน้ําหมักชีวภาพ
นี้สามารถนําไปใชงานไดอเนกประสงค เชน ใชรดคอกสัตวหรือน้ําเสียเพื่อชวยลดกลิ่น
และสามารถใชเปนปุยแกพืชผักที่ปลูกในชุมชนได   สวนกิจกรรมที่ 3 การใหความรู
เร่ืองธนาคารขยะ เพื่อเปนการเผยแพรความรูความเขาใจในการสรางรูปแบบการ
จัดการขยะโดยการมีสวนรวมของคนในชมุชน ซึ่งจะสัมพันธกับการคัดแยกขยะที่ถูกตอง
และเหมาะสม พบวา ประชาชนในเกาะบูโหลนเลไดมีการรวมตัวจัดตั้งธนาคารขยะ
มากอนแลว แตยังคงมีปญหาในสวนของการจดบันทึกใหเปนระบบและขยะจากสมาชิก
ที่นํามาฝากจะเปนประเภทแกวซึ่งมีน้ําหนักมาก ทําใหมีปญหาในเร่ืองของการขนสง
ไปขายบนฝง สําหรับเกาะบูโหลนดอนนั้นยังไมมีการทําธนาคารขยะ อาจเนื่องมาจาก
ยังขาดความพรอมในเร่ืองของแกนนําที่ เขมแข็งที่จะกระตุนใหเกิดการรวมกลุมกัน
รวมทั้งสภาพแวดลอมของเกาะบูโหลนดอนซึ่งมิไดเปนเกาะสําหรับทองเที่ยว จึงอาจ
ทําใหขาดแรงจูงใจเพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมรอบตัวและความเคยชินกับวิถีชีวิตแบบ
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เดิม รวมทั้งการไมมีพื้นที่ที่จะใชในการจัดเก็บขยะ ถึงอยางไรก็ตามจากการสอบถาม
ความคิดเห็นของผูเขาอบรมหลังจากไดรับการถายทอดความรูเร่ืองธนาคารขยะไดให
ความเห็นวาการจัดตั้ งธนาคารขยะบนเกาะนั้นเปนโครงการที่มีประโยชน  และมี
ความเปนไปไดในการจัดทําในอนาคต
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การศกึษาและสํารวจแนวปะการงัและปาชายเลน
เกาะบูโหลนเลและเกาะบูโหลนดอน จังหวัดสตูล

รศ.ดร.นพรัตน บํารุงรักษ และ อ.จตุรงค คงแกว
คณะการจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท   0-7428-6957 โทรสาร 0-7442-9307
e-mail: noparat.b@psu.ac.th  และ b_npr@yahoo.com

ปาชายเลนเกาะบูโหลนเลจะมีปาชายเลนธรรมชาติอยูที่อาวพังกาใหญ และ
อาวพังกานอย โดยอาวพังกาใหญจะมีความอุดมสมบูรณนอยกวาเนื่องจากถูกพายุ
คลื่นซัดในชวงฤดูมรสุม   สวนที่อาวพังกานอยยังมีความสมบูรณเปนแหลงอนุบาล
สัตวน้ําวัยออน ที่สําคัญซึ่งปาชายเลนทั้งสองแหงควรไดรับการอนุรักษและฟนฟูอยาง
ยั่งยืนในอนาคต สวนแนวปะการังคอนขางมากบริเวณหัวเกาะตอนเหนือและบางสวน
ของชายฝงดานทิศตะวันตกของเกาะบูโหลนดอนที่ เปนแนวโขดหิน   สภาพความ
สมบูรณจัดอยูในระดับดี

ปาชายเลนบริเวณอาวมวง ซึ่งมีลําธารเล็กๆ ไหลผานจะมีน้ําจืดไหลลงอาว
มากในฤดูฝน ทําใหน้ําจืดบริเวณนั้นปนกับน้ําทะเลที่หนุนเขามา พื้นที่บริเวณกลายเปน
น้ํากรอยสามารถพบพืชปาชายเลนเจริญเติบโตหลายชนิดที่เปนไมใหญ ไดแก ตนหยีน้ํา
(Derris indica) หงอนไกทะเล (Heritiera littoralis) เปนไมเดน ไมขนาดกลางไดแก
ปอทะเล (Hibiscus tiliaceus) รักทะเล (Scaevola taccada) ตลอดจนพืชพื้นลาง เชน
หวายลิง (Flagellaria indica) ถอบแถบน้ํา (Derris trifoliata)

ปาชายเลนบริเวณอาวพังกานอย มีลักษณะเปนอาวมักเปนดินทราย ที่ใช
ประโยชนเปนทาเรือของเกาะ มีพันธุ ไมปาชายเลนขึ้นอยูหนาแนนกวาบริเวณอ่ืนๆ
ควรจะรักษาไวเปนจุดทองเที่ยวของเกาะที่เปนไมใหญ ไดแก ตนหยีน้ํา (Derris indica)
โพทะเล (Thespesia populnea)
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ปาชายเลนบริเวณอาวพังกาใหญ ลักษณะเปนอาวดินทราย มีพันธุไมใหญ
ขึ้นบริเวณริมฝงบริเวณขอบอาว  เชน  ตนหยีน้ํา (Derris indica)  หงอนไกทะเล
(Heritiera littoralis) และตะบูนขาว (Xylocarpus granatum)  สวนบนชายฝงมักพบ
โพทะเล (Thespesia populnea )  ปอทะเล (Hibiscus tiliaceus)

ปะการังเกาะบูโหลนดอน พบการกอตัวของแนวปะการังคอนขางมากบริเวณ
หัวเกาะตอนเหนือและบางสวนของชายฝงดานทิศตะวันตกที่เปนแนวโขดหิน สภาพ
ความสมบูรณจัดอยูในระดับดี ชนิดปะการังที่พบสวนใหญเปนปะการังโขด (Porites
lutea)    ปะการังชองเล็กแบบแผนปนเคลือบ (Montipora crassituberculata)
ปะการังโตะ (Acropora sp.)  และปะการังเขากวาง (Acropora sp.)  ปะการังลาย
ดอกไม (Pavona decussata)   ปะการังชองเล็กแบบแผนปนเคลือบ (Montipora
crassituberculata)  และปะการังชองหนาม (Echinopora lamellosa)

แนวทางการจัดการปญหาขางตนประกอบดวยแนวทางการจัดการ 2 แนวทาง
คอื

1. การใหความรูและสรางความตระหนักแกชาวประมงเก่ียวกับความสําคัญ
และประโยชนระยะยาวของแนวปะการัง   เพื่อใหลด ละ และเลิกทําประมงในแนว
ปะการัง โดยเฉพาะอยางยิ่งการจับปลาสวยงาม
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2. การกระตุนใหชุมชน  ผูประกอบการทองเที่ยว  และเจาหนาที่อุทยาน
แหงชาติหมูเกาะเภตรา ชวยกันวางแผนและออกแบบมาตรการจัดการทองเที่ยวใน
แนวปะการังรวมกัน ซึ่งในสวนของเกาะบูโหลนไมไผพบวามีมาตรการบางอยางอยูแลว
คือการติดตั้ งทุ นกันเขตดําน้ําเพื่อไมใหผูประกอบการนําเรือเขาไปในแนวปะการัง
ซึ่งมาตรการตางๆ ที่ควรมีนั้น ชุมชน ผูประกอบการทองเที่ยว และเจาหนาที่อุทยาน
แหงชาติ ตองวางแผนรวมกันตามสภาพปญหาและลักษณะทางภูมิศาสตรของแนว
ปะการังแตละจุด เชน การกําหนดชวงเวลาการดําน้ํา เปนตน
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โครงการศึกษาทรพัยากรธรรมชาติ
และพัฒนาเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ บนเกาะบุโหลนเล
และบุโหลนดอน อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา จังหวัดสตูล

นายยิ่งยศ ลาภวงศ
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท 074 -288068  โทรสาร 074-446682
E–mail: yingyod.l@hotmail.com

การศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ บนเกาะบุโหลนเล และบุโหลนดอน เปนการ
สํารวจทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสรางองคความรูสําหรับชุมชนและพฒันาไปเปนเสนทาง
เดินศึกษาธรรมชาติสําหรับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และการอนุรักษ โดยมีการสํารวจ
ครอบคลุมสภาพภูมิประเทศ และความหลากหลายทางชีวภาพของเกาะ ในการสํารวจ
ทรัพยากรทางชีวภาพนั้น จะแบงออกเปนการสํารวจสิ่งมีชีวิต 4 กลุม ไดแก พืช แมลง
สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน และนกและสัตวเลี้ยงลูกดวยนม

จากการสํารวจพบวาเกาะบุโหลนดอน และเกาะบุโหลนเล มีสภาพภูมิประเทศ
คลายคลึงกัน  นั่นคือ  บริเวณกลางเกาะเปนภูเขาสูง  ลาดลงสูพื้นที่ราบริมฝงทะเล
ชายฝ งประกอบดวยหาดหิน และหาดทราย   ทั้ งสองเกาะไมมีแหลงน้ําจืดถาวร
แตเกาะบุโหลนเลที่มีขนาดใหญกวามีแหลงน้ําจืดชั่วคราว ซึ่งลักษณะดังกลาวสงผล
ตอความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตอยางมาก

สําหรับความหลากหลายทางชีวภาพ  สามารถบอกไดวาเกาะทั้งสองมีองค-
ประกอบสังคมสิ่งมีชีวิตใกลคลายคลึงกัน และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดย
เกาะบุโหลนเลจะมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงกวา เนื่องจากขนาดพื้นที่ เกาะที่
ใหญกวา และการที่มีแหลงน้ําจืดชั่วคราว จากการสํารวจพบพืช 368 ชนิด แมลง 50
ชนิด สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 3 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน 18 ชนิด สัตวปก 47 ชนิด
และสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 9 ชนิด
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สังคมพืชหลักของเกาะทั้งสองคือ  สังคมพืชปาก่ึงดิบชื้น  และสังคมพืชปา
ชายหาด ซึ่งประกอบดวยพรรณไมไมผลัดใบเปนหลัก พรรณพืชที่นาสนใจ ไดแก สักหิน
เสม็ดแดง ปออีเกง ไกรทอง ไกร หยีทะเล เทียนหิน วานทาวยายมอม ชุมเห็ดเล
และเตยทะเล เปนตน  สวนปาชายเลนนั้นสามารถพบไดเฉพาะที่ชายฝงทางทิศเหนือ
ของเกาะบุโหลนเล โดยพรรณไมหลักประกอบดวย โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ
แสมทะเล และแสมดํา เปนตน

แมลงในกลุมผีเสื้อเปนแมลงที่มีความหลากหลายสูงบนเกาะทั้งสอง เนื่องจาก
บนเกาะมีความหลากหลายของพืชอาหารสูง ผีเสื้อบางชนิดจัดเปนผีเสื้อที่พบไดไมบอย
ไดแก ผีเสื้อหางติ่งนางระเวง และผีเสื้อถุงทอง

สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกเปนสัตวกลุ มสัตวที่ ตองพึ่ งพาแหลงน้ําจืดในการ
ขยายพันธุ ซึ่งสภาพแหงแลงของเกาะจํากัดใหสิ่งมีชีวิตกลุมนี้มีความหลากหลายต่ํา
ในสวนของสัตวเลื้อยคลานที่พบสวนใหญมีความคลายคลึงกับแผนดินใหญ   สัตว
เลื้อยคลานที่นาสนใจ ไดแก เห้ีย แยใต ก้ิงกาบินปกลาย งูพังกา และจิ้งจกไวทุกข
เปนตน
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นกและสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่พบหลายชนิดมีความจําเพาะตอสภาพแวดลอม
ชายฝง หรือหมูเกาะ  เชน  คางคาวแมไกเกาะ  นกออก  เหยี่ยวแดง  นกลุมพูขาว
นกกินเปยว และนกยางทะเล เปนตน

หลังจากการสํารวจขอมูลทางดานธรรมชาติศึกษา ถูกนํามาบูรณาการเขากับ
ขอมูลทางดานวัฒนธรรม พัฒนาเปนเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ-วัฒนธรรม
บนเกาะบุโหลนเล และเกาะบุโหลนดอน ซึ่งตัดผานพื้นที่ปา และหมูบาน มีสถานี
ศึกษาทั้ งหมด 9 สถานี และมีปายใหความรู ตามจุดสําคัญรอบเกาะอีก 6 ปาย
นอกจากนี้ ไดมีการทําความเขาใจ และถายทอดความรู เก่ียวกับเสนทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ-วัฒนธรรมนี้ใหกับชุมชน  ซึ่งจะเปนผูไดรับประโยชนโดยตรงทั้งในเชิงการ
ศึกษา การอนุรักษ และการทองเที่ยว
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ทางเลือกระบบการจัดการมูลฝอยทีเ่หมาะสม
สําหรับพื้นที่เกาะ กรณีศึกษา เกาะบุโหลน จังหวัดสตูล

ชลธิชา แซล่ิม และ ผศ.ดร.จรีรัตน สกุลรัตน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท 086-7391559 โทรสาร 074-459396,
e-mail: c.limtrakool@gmail.com

ปจจุบัน เกาะบุโหลน เปนสถานที่ทองเที่ยวที่ดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวตางชาติ สงผลตอการขยายตัวทางการทองเที่ยวและการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
มูลฝอยอยางหลีกเลี่ยงไมได แตเนื่องจากประชาชนในพื้นที่มีสภาพความเปนอยูและ
วิถีชีวิตที่ เรียบงาย  ทําใหขาดระบบจัดการมูลฝอยที่ เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ในการรองรับมูลฝอยที่เกิดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ดังนั้นทองถ่ินจําเปนตองสรางระบบ
การจัดการมูลฝอยใหมเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  งานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงคเพื่อหาระบบการจัดการมูลฝอยที่ เหมาะสมและยั่งยืนสําหรับพื้นที่เกาะ
บุโหลน ซึ่งสามารถเปนตนแบบสําหรับพื้นที่เกาะอ่ืนๆ ไดตอไป

วิธีการ หรือ เทคโนโลยี สําหรับจัดการมูลฝอยที่ นิยมใช กันในปจจุ บัน
ประกอบดวย การคัดแยก ณ แหลงกําเนิด ธนาคารมูลฝอย การหมักปุย การหมัก
กาซชีวภาพ เตาเผามูลฝอย และการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล แตเนื่องจาก
พื้นที่ เกาะบุโหลนตั้ งอยู ในเขตพื้นที่ อุทยานแหงชาติ จึงทําใหไมสามารถสรางหลุม
ฝงกลบอยางถูกสุขลักษณะและเตาเผามูลฝอยได จึงทําใหมีเทคโนโลยีที่สามารถนํามา
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ผสมผสานเปนระบบไดคือ การคัดแยก ณ แหลงกําเนิด ธนาคารขยะ การทําปุยหมัก
แกสชีวภาพ การสงกลับไปกําจัด ณ แผนดินใหญ ซึ่งเมื่อนําเทคโนโลยีเหลานี้มา
ผสมผสานกันจะสามารถสรางเปนทางเลือกสําหรับจัดการมูลฝอยในพื้นที่เกาะบุโหลน
ได 6 ทางเลือก ดังนั้นจึงตองมีวิธีการตัดสินใจเลือกอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหไดมา
ซึ่งระบบการจัดการมูลฝอยที่สามารถเปนไปไดจริงและยั่งยืนสําหรับพื้นที่เกาะบุโหลน

ผูวิจัยจึงลงพื้นที่เกาะบุโหลนเพื่อเก็บขอมูลปริมาณและคัดแยกมูลฝอยเพื่อหา
องคประกอบทางกายภาพ รวมทั้ งสัมภาษณเจาหนาที่ทีรับผิดชอบและอาสาสมัคร
ของชุมชน จากการศึกษาพบวาเกาะบุโหลนเลมีปริมาณมูลฝอยในชวงฤดูทองเที่ยว
สูงกวาชวงปดรับนักทองเที่ยวอยางเห็นไดชัด   โดยในฤดูทองเที่ยวพบเศษอาหาร
วัสดุรีไซเคิล และขวดแกว เปนองคประกอบหลักตามลําดับ ในขณะที่เกาะบุโหลนดอน
มีปริมาณมูลฝอยใกลเคียงกันทั้ง 2 ชวง เนื่องจากปริมาณนักทองเที่ยวนอยกวาและ
ไมมีโรงแรมที่พักเหมือนเกาะบุโหลนเล และพบวา ขวดแกว วัสดุรีไซเคิล และเศษ
อาหาร เปนองคประกอบหลักตามลําดับ   ดังนั้นนักทองเที่ยวจึงเปนปจจัยหลักตอ
ลักษณะมูลฝอยของเกาะบุโหลนเล ในขณะที่ชุมชนด้ังเดิมเปนปจจัยหลักตอลักษณะ
มูลฝอยของเกาะบุโหลนดอน

เมื่อนําขอมูลที่รวบรวมไดทั้งทางดานวิศวกรรม สิ่งแวดลอม เศรษฐศาสตร
และสังคม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาวิเคราะหดวยวิธีการตัดสินใจ
แบบหลายเกณฑ พบวาระบบการจัดการมูลฝอยที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่เกาะบุโหลน
คือ การคัดแยก ณ แหลงกําเนิด เพื่อนํามูลฝอยอินทรียไปหมักเปนแกสชีวภาพ
ใชในครัวเรือน ซึ่งชุมชนตองการมากกวาปุยหมัก จากนั้นแตละครอบครัวนํามูลฝอย
รีไซเคิลไดไปขายดวยตนเอง เนื่ องจากไมสามารถบริหารธนาคารขยะไดอยางมี
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ประสิทธิภาพจากลักษณะวิถีชีวิตของชุมชน แลวจึงสงมูลฝอยสวนที่เหลือกลับไปกําจัด
ณ แผนดินใหญ โดยอบต.ปากน้ําจะเปนผูมารับมูลฝอยเหลานี้ไปกําจัดที่หลุมฝงกลบ
ของอบต.
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วฒันธรรมทางดนตรีชาวเลอูรักลาโวย
ในหมูเกาะบุโหลน  จ.สตูล

เรวดี อึ้งโพธิ์
ภาควิชาสารัตถศึกษา  คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ชาวเลอูรักลาโวย (Urak Lawoi) เปนหนึ่งในกลุมชาติพันธุชาวเลที่อาศัยใน
หมูเกาะตางๆ ทางแถบทะเลอันดามันของไทย เดิมชาวเลมีความเชื่อเร่ืองผีและมีการ
บูชาผีบรรพบุรุษ   ความเชื่อเหลานี้ ไดผสมผสานกับวิถีชีวิตของชาวเลทําใหเกิด
พิธีกรรมตางๆ ของชาวเล  สงผลใหเกิดวัฒนธรรมแบบชาวเลอูรักลาโวยดังปรากฏ
ในรูปแบบตางๆ อันหมายรวมถึงรูปแบบวัฒนธรรมทางดนตรีที่ถูกถายทอดในรูปแบบ
ดนตรีรองเง็งอูรักลาโวย

ดนตรีของชาวอูรักลาโวยในเกาะบุโหลนยังคงเปนดนตรีแบบดั้งเดิม ประกอบ
ดวยเคร่ืองดนตรีไวโอลิน กลองรํามะนา ฉิ่ ง โหมง และคนรอง ไมมีการผสมกับ
อิทธิพลดนตรีภายนอกทั้ งเคร่ืองดนตรี ภาษา และลักษณะทางดนตรีอ่ืนๆ มีการ
เลนเพลงที่หลากหลายแตทีส่ามารถเลนไดสมบูรณทั้งทํานองและจังหวะมีทั้งสิน้ 8 เพลง
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ไดแก  ลาฆูดูวอ  ลาฆูมะอินัง  ลาฆูมานะอิกัน  ลาฆูอายัมดิเดะ  ตะแลกแตกแตก
ลาฆูซีตีปายง ลาฆูบูลงปูเตะและลาฆูเจะมะมัด

การสืบทอดดนตรีอูรักลาโวยในเกาะบุโหลนยังคงวัฒนธรรมการสืบทอดแบบ
ดั้งเดิมคือแบบมุขปาฐะ ไมมีการบันทึก ลักษณะการเรียนการสอนเปนแบบตัวตอตัว
และตองอาศัยระยะเวลาในการฝกและสั่ งสมความรู เปนเวลานานจึงมีผูสนใจนอย
ปจจุบันผูที่สามารถถายทอดทํานองเพลงของชาวอูรักลาโวยในเกาะบุโหลนไดมีเพียง
คนเดียวคือ นายราหมาน ทะเลลึก (นักไวโอลิน) ในปจจุบันยังไมมีผูสืบทอดทํานอง
ดนตรีในเกาะบุโหลน

วัฒนธรรม/บทบาทดนตรีในเกาะบุโหลนมีความสัมพันธกับสังคมชาวอูรักลาโวย
ดนตรีใชประกอบพิธีแกเหลย (แกบน) และงานร่ืนเริงตางๆ ซึ่ งยังคงจัดกันอยู ใน
หมูเกาะบุโหลน นอกจากนี้นักดนตรีไวโอลินยังไดรับเชิญไปบรรเลงในพิธีลอยเรือของ
ชาวอูรักลาโวยที่จัดในเกาะหลีเปะ ดนตรีจึงถือเปนเคร่ืองบูชาและเปนเคร่ืองมือทาง
จิตวิญญาณที่บงบอกความเปนอูรักลาโวย  ทําใหชาวอูรักลาโวยยังคงเอกลักษณและ
มีความรูสึกแหงความเปนตัวตนของชาติพันธุ
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โครงพัฒนาการศกึษาเพือ่อาชพีอยางยั่งยืน
ชุมชนเกาะบุโหลน จ.สตูล

ดร.ศักรินทร ชนประชา และ นายวัฒนะ พรหมเพชร
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
โทรศัพท 073 331301 โทรสาร 073-348322
E-mail : sak.b@hotmail.com

การศึกษาเปนเคร่ืองมือสําคัญที่ทําใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองได ดวยพลังของ
ชุมชนคอยๆ สั่งสมความรู ความสามารถ โดยการพึ่งพาทรัพยากรที่มีอยู อาศัยความรู
ภูมิปญญาของตนเองมากกวาที่พึ่งคนอ่ืน ไมกาวกระโดดจนเกินความสามารถของตน
ใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู เพื่อสรางความเขมแข็งของบุคคลและชุมชนอยางยัง่ยืน

โครงพัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพอยางยั่งยืน ชุมชนเกาะบุโหลน จ.สตูล ได
ดําเนินงานใน 2 กิจกรรมหลักที่สําคัญ คือ 1) การฝกอบรมที่ตอบสนองความตองการ
จําเปนที่เหมาะสมกับชุมชนในเร่ืองเก่ียวกับ “การซอมเคร่ืองยนตดีเซลเรือหางยาว”
ซึ่งเปนเคร่ืองมือทํามาหากินของชุมชนที่สําคัญยิ่ง  ทีมวิจัยจึงดําเนินการพัฒนาความรู
ทักษะโดยการใหความรูชางเบ้ืองตนและลงมือฝกปฏิบัติจริงแกบุคคลในชุมชนเกาะ
บูโหลน จํานวน 20 คน เพื่อเปนบุคคลตนแบบนํารอง ในการที่ขยายฐานความรูและ
ทักษะใหแกบุคคลอ่ืนในชุมชนตอไป  2) ชุมชนแหงการเรียนรู: พลังเยาวชนคนรักษ
เกาะบุโหลน เปนการจัดคายกิจกรรมโดยใหนักศึกษาภาคจิตวิทยาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตรและทีมวิจัย ลงพื้นที่ในลักษณะเปดคายเยาวชน ดําเนินการกิจกรรม
ยอย  ประกอบดวย  สวนผักสมุนไพร  ธนาคารขยะ  จัดทําของที่ระลึก  รักษเกาะ-
รักสุขภาพ และการฝกการสรางประโยชนใหเพื่อนมนุษย ความสามัคคี การทํางาน
รวมกันเปนทีม การอยูรวมกันอยางสันติสุข โดยคํานึงถึงวิถีประชาธิปไตย โดยมีชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย โดยใชกระบวนการ เรียนรูชุมชน ทักษะชีวิตและสะทอน
ผลประจําวัน  จากการดําเนินงานดังกลาว ทีมวิจัยไดมีการติดตามผลหลังจากผานไป
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2 เดือน พบวายังมีการดําเนินงานตอเนื่องเก่ียวกับกิจกรรมตางๆ ที่ทางทีมวิจัยไดไป
สงเสริม อาทิ การใหบริการซอมเคร่ืองยนตเรือหางยาวในชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน
มีการพัฒนาใหลานบริเวณบานผูชวยผูใหญบานเปนศูนยซอมสําหรับชุมชน  มีการ
ดําเนินการธนาคารขยะที่คงอยูเปนรูปธรรมในรูปคณะกรรมการหมูบาน โดยใชบริเวณ
ริมหาดทายหมูบานเปนศูนยธนาคารขยะ แยกขยะ และนําขยะที่สามารถ Recycled
สรางรายไดแกชุมชน เปนตน

โดยสรุปการจัดกิจกรรมในชุมชนนั้นหากกิจกรรมที่ดําเนินงานมีลักษณะที่ตรง
กับความตองการของชุมชน ใหชุมชนเขามามีสวนไดสวนเสียกับกิจกรรม เก่ียวของกับ
วืถีชีวิตและสงผลโดยตรงตอการดํารงชีพของบุคคลและชุมชน  กิจกรรมเหลานั้นจะ
ยังคงอยู  เพราะชุมชนมองเห็นถึงผลประโยชนที่สัมผัสไดอยางเปนรูปธรรมอยาง
ยั่งยนืสืบไป
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การทองเที่ยวโดยชุมชนในพืน้ที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา:
โอกาสและความเปนไปได

ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร1* และ ปรัชญากรณ ไชยคช 2

1 สถานวิจัยการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใตแบบบูรณาการ
คณะการจัดการสิ่งแวดลอม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  90112
2การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานหาดใหญ
*e-mail: parichart.v@psu.ac.th, โทรศัพท +66-817385060

ในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมาการทองเที่ยวไดขยายตัวอยางรวดเร็วและในอนาคต
มีแนวโนมที่จะเติบโตขึ้นเปนเครือขายมากขึ้น ทั้งนี้รูปแบบของการจัดการโดยชุมชน
ถูกคาดหวังวาเปนวิธีการจัดการทองเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่มีศักยภาพโดยเนนกระบวนการ
มีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ และสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ในขณะเดียวกันก็เกิดประโยชนแกเศรษฐกิจชุมชนของในทองถ่ินอีกระดับดานหนึ่งดวย
การทองเทีย่วโดยชุมชนจึงเปนรูปแบหนึ่งของการทองเที่ยวเชิงนเิวศทีห่มายถึงทางเลอืก
ในการจัดการทองเที่ยว ที่ชมุชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดทศิทางของการทองเทีย่ว
บนฐานคิดที่วา ชาวบานทุกคนเปนเจาของทรัพยากร และเปนผูมีสวนไดสวนเสียจาก
การทองเที่ยว  โดยการนําเอาทรัพยากรที่มีอยู ในทองถ่ินดานตางๆ  ไมวาจะเปน
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและวิถีการผลิตของชุมชนมาใช
เปนตนทุน หรือปจจัยในการจัดการการทองเที่ยวอยางเหมาะสม รวมทั้งมีการพัฒนา
ศักยภาพของคนภายในชุมชนใหมีความรู ความสามารถในการดําเนินงาน ตั้งแตการ
ตัดสินใจ การวางแผน การดําเนินงาน การสรุปบทเรียน โดยเนนใหเกิดความยั่งยืนสู
คนรุนลูกหลานและเกิดประโยชนตอทองถ่ิน ตลอดถึงคํานึงถึงความสามารถในการ
รองรับของธรรมชาติเปนสําคัญ (สินธุ สโรบล 2546:9) นับวาเปนทางออกอยางหนึ่ง
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ในการสรางานสรางรายไดตลอดถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติภายในทองถ่ินนั้นๆ
การทองเที่ ยวโดยชุมชนคือ การทองเที่ ยวที่ บริหารจัดการโดยชุมชนหรือ

ชาวบานในทองถ่ินที่รวมตัวกันเพื่อจัดการทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน ซึ่งเปนผลมาจาก
การรวมกันอนุรักษ ทั้ งทรัพยากรทางธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเปนอยู
งานกิจกรรมประเพณีที่มีการสืบทอดกันมา เปนตน  ทั้ งนี้ เพื่ออนุรักษทรัพยากร
เหลานั้นใหเกิดความยั่งยืน และเปนรายไดเสริมใหกับคนในชุมชน โดยแบงงานกันทํา
ตามที่ ตนเองถนัดหรือไดที่ ไดรับมอบหมาย   นอกจากนี้การทองเที่ยวโดยชุมชน
ยังชวยพัฒนาบุคลากรในชุมชนใหมีศักยภาพอีกดวย การทองเที่ยวโดยชุมชนมีลักษณะ
เฉพาะตัวแตกตางอยางสิ้นเชิงจากการทองเที่ยวโดยทั่วไป (พจนา สวนศรี, 2546: 12-
13) ซึ่งผูที่นําแนวคิดนี้ไปปฏิบัติควรตองทําความเขาใจถึงเบ้ืองหลัง ความคิด หลักการ
ความหมาย และองคประกอบที่สําคัญ    ซึ่งหลักการของการทองเที่ยวโดยชุมชน
ประกอบดวย 1) ชุมชนเปนเจาของ 2) ชาวบานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจและ
กําหนดทิศทาง  3) สงเสริมความภาคภูมิใจตนเอง  4) ยกระดับคุณภาพชีวิต  5) มี
ความยั่งยืนทางดานสิ่งแวดลอม 6) คงเอกลักษณและวัฒนธรรมทองถ่ิน 7) กอใหเกิด
การเรียนรูระหวางคนตางวัฒนธรรม 8) เคารพในวัฒนธรรมที่แตกตางและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย 9) เกิดผลตอบแทนที่เปนธรรมกับทองถ่ิน 10) มีการกระจาย
รายไดสูสาธารณะประโยชนของชมุชน

ขณะที่ โลกตื่นตัวเร่ืองการทองเที่ยวอยางยั่งยืนและหาทางเลือกใหมของการ
ทองเที่ยว ระหวางป พ.ศ. 2535 ถึงพ.ศ. 2540 การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism)
เขามาเปนกระแสใหม และเปนกระแสใหญในอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย โดยการ
ผลักดันของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ในขณะที่การทองเที่ยวโดยชุมชน
(Community Based Tourism – CBT) เร่ิมกอตัวขึ้นเติบโตคูกันไปกับการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ ซึ่งในชวงดังกลาว ชื่อที่เรียกขานการทองเที่ยวรูปแบบใหมมีหลากหลายชื่อ
อาทิ การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การทองเที่ยวเชิงเกษตร การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
หรือการทองเที่ยวสีเขียว

หลังจากประเทศไทยประสบวิกฤตภาวะเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 รัฐบาลไทย
ไดใชการทองเที่ยวเปนตัวกระตุนเศรษฐกิจโดยประกาศใหป 2541-2542 เปนปสงเสริม
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การทองเที่ยวไทย (Amazing Thailand) ในป พ.ศ. 2544 มีโครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ (One Tambon One Product –OTOP) นับวาเปนการจุดประกายให
ชุมชนเขามาจัดการทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนของตนเองเพื่อการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
ในป พ.ศ. 2547 สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ได
กําหนดมาตรฐานโฮมสเตย หรือเรียกชื่ออยางเปนทางการวา “ที่พักสัมผัสวัฒนธรรม
ชนบท” การทองเที่ยวที่ลงไปในชนบทมีหลากหลายรูปแบบและมีชื่อเรียกที่แตกตางกัน

จุดชี้ขาดที่ทําใหการทองเที่ยวโดยชุมชนแตกตางจากการทองเที่ยวรูปแบบอ่ืน
คือ การทองเที่ยวโดยชุมชน เปนการทองเที่ยวที่ เปดโอกาสใหคนในชุมชนเขามามี
สวนรวมและเปนเจาของ มีรูปแบบการบริหารจัดการที่จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน
โดยที่ ใชการทองเที่ยวเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคน สังคม และสิ่งแวดลอมอยาง
เปนองครวม

อยางไรก็ตาม แมวาการทองเที่ยวโดยชุมชนสามารถพบเห็นไดในพื้นที่ตางๆ
ทั่วโลกก็ตาม แตสําหรับประเทศไทย ภาพของการทองเที่ยวโดยชุมชนมีความชัดเจน
มากขึ้น เมื่อการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท., 2545) ไดจัดประชุมชุมชนตางๆ
ของประเทศ เนื่องในปการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (International Year of Ecotourism:
IYE 2002) ซึ่ งองคการสหประชาชาติไดกําหนดขึ้ น เพื่ อรับทราบความกาวหนา
ปญหาและอุปสรรคในการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน เพื่อจัดทําสรุปรายงาน
ตอที่ประชุมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของโลกที่ เมืองควิเบก ประเทศแคนาดา   ซึ่ง
ประสบการณที่ไดจากชุมชนตางๆ ของประเทศไทยแตละภูมิภาคสรุปไดดังนี้ (ททท.,
2546: 10-15)

ภาคเหนือ   ประสบการณดานการจัดการ พบวาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ภาคเหนือเปนการดําเนินการภายใตเงื่อนไขของความสัมพันธระหวางคนในทองถ่ิน
กับธรรมชาติ ในฐานะเปนวิถีชีวิตในระบบเดียวกัน ดังนั้นจึงควรมีการควบคุมการ
พัฒนาการทองเที่ยวอยางมีขอบเขต มุงเนนใหชุมชนทองถ่ินไดประโยชนจากทรัพยากร
ธรรมชาติอยางยั่งยืนและเปนธรรมในลักษณะเก้ือหนุนกัน บนฐานความรับผิดชอบ
ตอการอนุรักษทรัพยากรเพื่อการทองเที่ยว และการพัฒนาของชุมชนทองถ่ิน
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประสบการณดานการจัดการ พบวายังอยู ในชวง
เร่ิมตนและยังไมไดรับการสนับสนุนอยางจริงจังมากนัก แตความสมบูรณและความ
หลากหลายของทรัพยากรการทองเที่ยวในทองถ่ินลวนมีศักยภาพในการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศทั้งในระดับชุมชนและระดับอนุภูมิภาค (ลุมแมน้ําโขง) ไดเปนอยางดี
แตยังขาดการศึกษาวิจัยการพัฒนาและการจัดการที่เหมาะสม

ภาคกลาง ในกระบวนการวางแผนจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนเปนผูบริหาร
นั้น พบวาจําเปนตองมีการสํารวจทรัพยากรทองเที่ยวของชุมชนและพื้นที่ใกลเคียง
มีการใหความรูความเขาใจ และไดรับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชนเสียกอน รวมทั้ง
เปดโอกาสในการมีสวนรวมทุกระดับ เพื่อสรางความผูกพันภายในชุมชน ลดความ
ขัดแยงและสรางความตระหนักในหนาที่รวมกัน การทองเที่ยวของชุมชนจะยั่งยืนได
ตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายที่เก่ียวของ

ภาคใต ประสบการณดานความรวมมือภายในองคกรชุมชนเพื่อสรางความ
เขมแข็งพบวา ทุกชุมชนตองเรงสรางฐานความเขมแข็งของชุมชนกอนดําเนินการ
ในขั้นตอนตอๆ ไป การวางแผนแมบทในการพัฒนาชุมชนดวยตนเองเปนเปาหมาย
สําคัญ ซึ่งจะชวยปองกันความเสี่ยงจากปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอสิทธิประโยชน
และทรัพยากรของชมุชน

ขณะที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา เปนดินแดนที่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร
มายาวนานไมนอย 6,000 ป มีทรัพยากรดานการทองเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งธรรมชาติ
ประวัติศาสตร วิถีชีวิตของผูคน และกิจกรรมประเพณีตางๆ  จากการสํารวจจํานวน
ประชากรในป 2547 ลุมน้ําทะเลสาบสงขลามีจํานวนประมาณ 1.6 ลานคน (ฉัตรไชย
รัตนไชย และคณะ, 2548: 1-3) รอยละ 69 กระจายอยูนอกเขตเมือง และรอยละ 31
อาศัยอยูในเขตเมือง  ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ไดแก พัทลุง
ทั้งจังหวัด ประกอบดวย อําเภอเมืองพัทลุง ปากพะยูน ปาบอน บางแกว เขาชัยสน
ตะโหมด  กงหรา ควนขนุน ศรีบรรพต ปาพะยอม และศรีนครินทร  จังหวัดสงขลา
12 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองสงขลา หาดใหญ สะเดา นามหมอม คลองหอยโขง
รัตภูมิ บางกล่ํา ควนเนียง สิงหนคร สทิงพระ กระแสสินธุ และระโนด  และจังหวัด
นครศรีธรรมราช 2 อําเภอ ไดแก อําเภอชะอวด และหัวไทร  ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา
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มีพื้นที่ประมาณ 8,727 ตร.กม. แบงเปนแผนดิน 7,685 ตารางกิโลเมตร และเปน
พื้นที่ทะเลสาบ 1,042 ตารางกิโลเมตร  ความยาวจากเหนือจรดใตประมาณ 150
กิโลเมตร  และจากตะวันออกถึงตะวันตกประมาณ 65 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ลุมน้ําฯ ทางทิศตะวันตกมีเทือกเขาบรรทัดเปน
สันปนน้ําทอดตัวยาวในแนวเหนือ-ใต ทางทิศใตเปนสวนหนึ่งของเทือกเขาสันกาลาคีรี
เทือกเขาทั้งสองปกคลุมดวยปาไมและเปนแหลงตนน้ําของลุมน้ํานี้ ถัดจากพื้นที่ภูเขา
ลงมาจะเปนที่ราบสลับเนิน เขาเตี้ยๆ สวนใหญเปนพื้นที่ปลูกยางพารา สวนผลไม
ถัดลงมาเปนที่ ราบขนาดใหญลอมรอบตัวทะเลสาบสวนใหญเปนพื้นที่นาขาว ทาง
ตอนเหนือของทะเลสาบเปนพื้นที่ชุมน้ําขนาดใหญเรียกวา “พรุควนเคร็ง” ครอบคลุม
พื้นที่ประมาณ 137 ตารางกิโลเมตร (รวมทะเลนอย)  สวนทางดานตะวันออกเปน
ที่ราบชายฝงทะเลติดตอกับอาวไทย ทะเลสาบสงขลาเปนแหลงกักเก็บน้ําและระบาย
น้ําตามธรรมชาติที่มีเอกลักษณพิเศษ คือ มีระบบนิเวศ 3 น้ํา ที่มีการผสมผสานทั้ง
น้ําจืด น้ํากรอย และน้ําเค็ม  ทะเลนอยซึ่งอยูทางเหนือสุดเปนน้ําจืด  ถัดลงมาคือ
ทะเลสาบตอนบน สวนใหญของรอบปจะเปนน้ําจืด ทะเลสาบตอนกลางมีความเค็ม
ของน้ําเปลี่ยนแปลงระหวางน้ําจืดและน้ํากรอยขึ้นกับฤดูกาล ทางใตสุดคือทะเลสาบ
ตอนลาง ซึ่งเปนน้ํากรอยและน้ําเค็ม และทะเลสาบตอนลางเชื่อมกับอาวไทย ทําให
ความเค็มของน้ําในทะเลสาบ

กลาวโดยสรุปพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา เปนอีกหนึ่งภูมิภาคของประเทศไทย
ที่มีศักยภาพ มีทรัพยากรทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่สมบูรณ สงผลถึง
ความหลากหลายของระบบนิเวศวัฒนธรรม ไดแก โหนด นา พรุ เล เลน สวน ควน
เขา ที่ ผูกพันเชื่อมโยงถึงวิถีชีวิต ความเชื่อ พิธีกรรม ศาสนา และชาติพันธุตางๆ
หลายชุมชนสามารถอยูในสภาวะของการพึ่งตนเองไดดวยการจัดการฐานทรัพยากร
ที่มีอยู โดยอาศัยกลไกเคร่ืองมือทางดานการทองเที่ยวเขามาหนุนเสริม ซึ่งการกอเกิด
ของการทองเที่ยวโดยชุมชนนั้นมาจากพลังความเขมแข็งของคนในชุมชนเอง อีกทั้ง
การสนับสนุนของหนวยงานภายนอก  ทําใหพื้ นที่ ลุ มน้ําทะเลสาบสงขลามีการ
เคลื่อนไหวทางสังคมของคนในชุมชนดวยการจัดระบบการจัดการทรัพยากรตางๆ
ที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว มีการกําหนดบทบาทและหนาที่ของคนในชุมชน มีการ
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จัดการกลุมเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวในชุมชน เพื่อมุงหวังใหสามารถสรางความ
ภาคภูมิใจของคนในชุมชนตอวิถีชีวิต และอัตลักษณของชุมชน กอใหเกิดรายไดและ
เงินหมุนเวียนในชุมชน รวมทั้งสรางใหความรูและสรางความศรัทธาแกนักทองเที่ยว
ในวิถีชุมชนซึ่งเปนทรัพยากรทองเที่ยวที่หลายชุมชนตองการสรางการยอมรับอยาง
กวางขวาง
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ทะเลสาบสงขลาตั้งอยูตอนลางของภาคใตระหวางจังหวัดสงขลาและจังหวัด
พัทลุง มีพื้นที่ 1,018 ตารางกิโลเมตร แบงออกเปนสามสวนคือ ทะเลสาบตอนลาง
ทะเลสาบตอนกลาง และทะเลหลวง   ซึ่งลักษณะทั่วไปของแตละสวนเปนดังนี้ (1)
ทะเลสาบตอนลาง เปนสวนที่อยูใตสุด น้ําคอนขางตื้น ความลึกเฉลี่ยเพียง 1.5 เมตร
ยกเวนรองน้ําปากทะเลสาบ มีความลึกมากกวา 7 เมตร ทะเลสาบแหงนี้เปดติดตอ
กับอาวไทยน้ําจึงมีความเค็มสูงและผันแปรกวาสวนอ่ืนๆ (2) ทะเลสาบตอนกลาง
เปนสวนที่อยูติดกับทะเลสาบตอนนอกเขาไปขางใน ทะเลสาบสวนนี้ตื้นที่สุด ความลึก
ของน้ําสวนใหญนอยกวา 1.5 เมตร  (3) ทะเลหลวง อยูเหนือขึ้นไปจากทะเลสาบ
ตอนกลาง เปนสวนที่มีพื้นที่มากที่สุด  ทะเลสาบสวนนี้ลึกกวาทะเลสาบสวนอ่ืนๆ
โดยลึกเฉลี่ย 1.9 เมตร

จากขอมูลที่กลาวมาแสดงใหเห็นความแตกตางดานความลึกของน้ํา ซึ่ งมี
ความเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมทองเที่ยวบาง โดยการทองเที่ยวในทะเลสาบสงขลา
ซึ่งในที่นี้จะกลาวถึงกิจกรรมทองเที่ยวที่ เกิดขึ้นในทะเลสาบเทานั้น จากขอมูลของ
หนวยงานที่ เก่ียวของกับการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว เชน สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา สํานักงานการทองเที่ยวจังหวัดพัทลุง การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย สํานักงานหาดใหญ และภาคเอกชนที่ เก่ียวของ พบวากิจกรรม
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ทองเที่ยวในทะเลสาบสงขลา ประกอบดวย กิจกรรมนั่งเรือชมวิถีชีวิตประมงพื้นบาน
การศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน ซึ่งดําเนินการโดยกลุมประมงพื้นบานสงขลา และ
การเลี้ยงปลากะพงในกระชัง ซึ่งดําเนินโดยชุมชนการทองเที่ยวเชิงเกษตรเกาะยอ

บริเวณทะเลสาบตอนกลางยังไมมี กิจกรรมทองเที่ ยวที่ เดนชัด นอกจากที่
อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีกิจกรรมทาองเที่ยวทางน้ําโดยผูประกอบการ
ธุรกิจนําเที่ยว นํานักทองเที่ยวชมความงามของเกาะแกงตางๆ เชน เกาะสี่ เกาะหา
เกาะรังนก และเกาะกระ ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ลวนแลวแตใชพลังงานในการเดินทาง
ทองเที่ยว นอกจากนี้กิจกรรมทองเที่ยวเรือดนตรี (แพ ดิสโกเธค) ของผูประกอบการ
บางรายไดสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเสียงจากเคร่ือง
ดนตรีที่ดังกึกกองไปไกล

สวนทะเลหลวง ในบทความนี้หมายถึงทะเลนอยซึ่งตั้งอยูในอําเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง ซึ่งกิจกรรมทองเที่ยวที่ดําเนินมาอยางชานานนับสิบป และเปนที่รูจัก
ของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ คือ การลองเรือชมทะเลบัว และ
ชมนกนานาชนิด  จากการเก็บสถิตินักทองเที่ยวของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
พบวาในป 2550 มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศเดินทางเขามาทองเที่ยว
ในจังหวัดพัทลุง รวมทั้งสิ้น 499,335 คน คาดวาคร่ึงหนึ่งของนักทองเที่ยวดังกลาว
เดินทางมาทองเที่ยวบริเวณทะเลนอย ซึ่งกิจกรรมทองเที่ยวที่นี้จะอยูในชวงปดเทอม
ประจําปของนักทองเที่ยวชาวไทย และเปนชวงฤดูกาลทองเที่ยว (High Season)
ของพื้นที่ (เดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม) กิจกรรมทองเที่ยวที่ดําเนินมานับสิบป ไมมี
การเปลี่ยนแปลงอะไรใหมในการนํานักทองเที่ยวไปทํากิจกรรม คือ การนั่งเรือหางยาว
ซึ่งแตละลําสามารถบรรจุนักทองเที่ยวไดประมาณ 8-10 คน โดยชาวบานที่อาศัยอยู
ในชุมชนทะเลนอยเปนเจาของเรือนําเที่ยวดังกลาว    ผลกระทบจากการใหบริการ
ทองเที่ ยวดังกลาวที่สามารถสังเกตเห็นไดคือ เสียงจากเรือบริการนําเที่ ยว และ
คนขับเรือยังขาดทักษะในการใหบริการทองเที่ยวทั้ งในดานการใหขอมูลที่ ถูกตอง
และการปรามนักทองเที่ยวไมใหทําผิด เชน การเก็บดอกบัว หรือนําสายบัวกลับขึ้นมา

อยางไรก็ตาม เมื่อตนป 2552 ที่ผานมาการทองเที่ยวของทะเลนอย เร่ิมมี
การเปลี่ยนแปลง เมื่อมีผูประกอบการรายใหมที่ไดนําแนวคิดการทองเที่ยวที่เปนมิตร
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ตอสิ่งแวดลอม   การทองเที่ยวเพื่อลดการใชพลังงาน   และการสรางจิตสํานึกให
นักทองเทีย่วเห็นคุณคาของแหลงทองเที่ยว โดยเปลีย่นรูปแบบการนําเที่ยวในทะเลนอย
จากเดิมที่ใชเรือหางยาวนําเที่ยว มาใชเรือแคนูและคะยักแทน ซึ่งถือวาเปนมิติใหม
ของการทองเที่ยวในกระแสปจจุบันที่เนนการทองเที่ยวลดการใชพลังงาน และไมสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม

ส่ิงทาทายตอการเปล่ียนแปลง
การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นแมวายังเปนจุดเร่ิมตน ซึ่งอาจตองใชเวลาในการ

พิสูจน แตสิ่งที่เกิดขึ้นไดสรางความทาทายตอภาคีที่เก่ียวของ (Stakeholders) ดาน
การทองเที่ยวบริเวณทะเนอยอยางมาก   ซึ่งภาคีที่เก่ียวของจะตองตั้งคําถามและ
ทบทวนตัวเองถึงการเปลี่ยนแปลง ซึ่งภาคีที่วาประกอบดวย

- ชุมชนทะเลนอยที่ใหบริการนําเที่ยวโดยเรือหางยาวอยางยาวนาน ถึงเวลา
หรือยังที่จะตองเปลี่ยนรูปแบบการนําเที่ยวจาการใชเรือหางยาวมาเปนเรือพาย หรือ
เรืออ่ืนใดโดยไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือกระทบใหนอยที่สุด

- เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ดังกลาว จะมีกฎเกณฑหรือ
กติกาอยางไรที่จะชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่ เกิดขึ้นจากการทองเที่ยว โดย
เฉพาะเสียงจากเคร่ืองยนตของเรือที่สงผลกระทบตอระบบนิเวศในทะเลสาบ

- หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของ จะมีมาตรการอะไรที่จะชวยชุมชนสามารถ
ดําเนินธุรกิจนําเที่ยวตอไปได การเสนอเงินกูปลอดดอกเบ้ีย หรือสนับสนุนการตั้ง
สหกรณชุมชนเพื่อระดมทุนในการจัดหาอุปกรณหรือเคร่ืองมือนําเที่ยวที่ไมสงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม

- นักทองเที่ยว พรอมหรือยังที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทองเที่ยวจาก
เดิมทีมความสะดวกสบายและใชเวลาในการทองเที่ยวนอยมาเปนการทองเที่ยวที่ใช
เวลามากขึ้น (slow tourism) เพื่อการเรียนรูและใสใจตอสิ่งแวดลอม

สรุป   การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทองเที่ยวจากเดิมที่ใชเรือหางยาวและแพ
ดิสโกเธค มาเปนการทํากิจกรรมทองเที่ยวโดยการใชเรือแคนู และคะยัก เรือพาย
หรือพาหนะอ่ืนๆ นําเที่ยวที่ ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมแทน  จะชวยสนับสนุน
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แนวคิดการจัดการทองเที่ ยวอยางยั่ งยืนโดยภาคีที่ เก่ี ยวของซึ่ งสามารถอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ไดใหประโยชนทั้งทางตรงและทางออมตอชุมชนมาอยางยาวนาน
และที่สําคัญคือการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณดานการทองเที่ยวใหกับทะเลนอยและ
จังหวัดพัทลุง จากเดิมที่เปนแหลงทองเที่ยวลองเรือชมนก ดูบัว มาเปนการทองเที่ยว
ที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและเรียนรูระบบนิเวศทะเลสาบสามน้ํา (lagoon) ที่มีอยู
แหงเดียวในประเทศไทย
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