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คํานํา
หนังสือเผยแพรผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในรูปแบบที่ผูอาน

สามารถทําความเขาใจไดงาย มีเนื้อหาสั้นๆ โดยใหชื่อหนังสือวา ลองแล...ผลงานวิจัย
ใน ม.อ. เลมที่ทานกําลังอานอยูนี้ เปนเลมที่  6 ซึ่ งเปนผลงานวิจัยของนักวิจัยใน
มหาวิทยาลัยที่ไดทําการเผยแพรในป 2557 ผูสนใจตองการรายละเอียดในผลงานวิจัย
เร่ืองใดๆ สามารถติดตอขอรายละเอียดจากนักวิจัยตาม E-mail ที่ไดระบุในหนาแรก
ของบทความ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดย สํานักวิจัยและพัฒนา มีนโยบายทําการ
เผยแพรผลงานวิจัยของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยในรูปแบบตางๆ เชน สงเสริมใหนักวิจัย
ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติ การนําผลงาน
วิจัยไปจัดแสดงนิทรรศการในระดับตางๆ ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาคและระดับทองถ่ิน  การสงผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ ไปรวมแขงขันในเวที
ตางๆ ทุกระดับ  การสงเสริมใหนักวิจัยไปนําเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการ
สัมมนาทางวิชาการ การจัดบรรยาย เสวนาทางวิชาการ การรวบรวมผลงานวิจัย
โดยยอจัดทําเปนหนังสือลองแล...ผลงานวิจัยใน ม.อ. ที่ทานกําลังอานอยูนี้ ตลอดจน
การรวบรวมองคความรูในงานวิจัยตามยุทธศาสตรวิจัยของมหาวิทยาลัยที่นักวิจัยได
ทําการวิจัยมาอยางตอเนื่องและยาวนานจนกอใหเกิดเปนองคความรู สํานักวิจัยและ
พัฒนานํามารวมรวบจัดทําเปนหนังสือชุดความรู ม.อ.

หนังสือชุดความรู ม.อ. ไดจัดพิมพมาแลว 9 ฉบับ ไดแก ชุดความรูอนามัย
แมและเด็ก 1 เลม การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในภาคใต 1 เลม ปญหาชายแดนใต
1 เลม ปาลมน้ํามัน 4 เลม และยางพารา 2 เลม ดังตัวอยางในหนาปกหนังสือลองแล
ฉบับนี้ ผูสนใจสามารถเขาอานเนื้อหาชุดความรูทั้ง 9 เลม ไดที่เว็บไซตสํานักวิจัยและ
พัฒนาที่ http://rdo.psu.ac.th/index.php/dissemination/knowledge และหนังสือ
ลองแล..ผลงานวิจัยใน ม.อ. ทั้ง 6 เลม ก็สามารถเขาดูฉบับออนไลนไดที่ http://rdo.
psu.ac.th/index.php/dissemination/longlae เชนกัน

 บรรณาธิการ
สิงหาคม 2557
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ผลของการออกแบบอุปกรณนําสงตอประสิทธภิาพ
การนําสงยาสูดแบบผงแหง โดยใชการจําลอง

จนศาสตรของไหลดวยคอมพวิเตอร

รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: teerapol.s@psu.ac.th

ผูวิจัยไดพัฒนายารักษาวัณโรคใหอยูในรูปยาสูดสูทางเดินหายใจชนิดผงแหง
ควบคู ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการนําสงยาสูทางเดินหายใจแบบผงแหง โดยใช
prototype dry powder inhaler device ซึ่งจะชวยนําสงยารักษาวัณโรคไปสูตําแหนง
ที่มีการติดเชื้อไดดีขึ้นคือบริเวณถุงลมปอด (ดังรูป) ซึ่งคาดวาสามารถรักษาวัณโรค
ที่ยังไมลุกลามจากบริเวณเนื้อปอดไดดี เนื่องจากรูปแบบยาชนิดนี้คาดวาจะมีระดับยา
ที่ เนื้อปอดสูงจึงสามารถทําลายเชื้อวัณโรคไดดี อีกทั้งมีระดับยาในเลือดต่ําจึงเกิด
อาการขางเคียงจากยานอยกวาเมื่อเทียบกับรูปแบบรับประทาน ซึ่งเปนขอไดเปรียบ
ของยาสูดสูทางเดินหายใจและมีความเปนไปไดวาการพัฒนายารักษาวัณโรครูปแบบ
ดงักลาวจะชวยลดระยะเวลาในการรักษาวณัโรคไดโดยคาดวาจะใชระยะเวลาในการรักษา

อุปกรณนําสงยาผงแหงสําหรับนําสงยาสูทางเดินหายใจ
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ลดลงกวาวิธีการใชสูตรยาระยะสั้นตามคําแนะนําขององคการอนามัยโลก นอกจากนี้
การใชยารักษาวัณโรคชนิดสูดสู ทางเดินหายใจอาจสามารถแกปญหาการดื้อยาได
เนื่องจากการนําสงยาไปยังตําแหนงที่ติดเชื้อโดยตรงที่ทางเดินหายใจสวนลางสามารถ
ฆาเชื้อไดอยางรวดเร็ว จึงคาดวาการพัฒนาของเชื้อวัณโรคไปสูสายพันธุที่ดื้อยามี
โอกาสเกิดขึ้นนอยกวา แมวายาในรูปแบบรับประทานสามารถฆาเชื้อวัณโรคที่ปอด
ไดดีเชนกันแตการกําจัดเชื้อที่อาศัยอยูในมาโครฟาจในทางเดินหายใจเปนไปไดยาก
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การพัฒนาสูตรตํารบัยารักษาโรคหืด และ
หลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง ใหกับโรงงานอุตสาหกรรมยา

รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: teerapol.s@psu.ac.th

ยา budesonide, ipratropium bromide and fenoterol ใชรักษาอาการ
หืดและหลอดลมอุดก้ันเร้ือรัง   การพัฒนาสูตรตํารับยาสูดอัดไอกําหนดขนาดของ
budesonide, ipratropium bromide และ fenoterol hydrobromide ในสารขับดัน
HFA 134a เพื่อใหไดสูตรที่มีความคงตัวทั้งทางกายภาพและทางเคมี และรสชาติที่
เปนที่ยอมรับของผูปวย รูปแบบยาพนอัดไอกําหนดขนาดที่ไดมีความคงตัวทางกายภาพ
และทางเคมี สามารถพนยาออกมาไดปริมาณยาถูกตองแมนยํา สามารถใชทฤษฏีเร่ือง
การละลาย  ความสัมพันธระหวางความเปนกรดดางกับการละลาย  ความสัมพันธ
ระหวางความดันไอกับการพนยาออกเปนละอองฝอยที่นําสงสูทางเดินหายใจได

รูปแบบยาตนแบบ Fenoterol and Ipratopium Bromide MDI
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การพัฒนาสตูรตํารบัยาโพวโิดนไอโอดีนสเปรยชนิดพน

รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: teerapol.s@psu.ac.th

การพัฒนาโพวิโดนไอโอดีนสเปรยเพื่อฆาเชื้อหรือรักษาแผลติดเชื้อใชทาภาย
นอก เนื่องจากระบบสเปรยมีความปลอดภัยในการใช สามารถสเปรยยาในปริมาณที่
เหมาะสม อุปกรณมีขนาดเล็ก พกพาไดสะดวก และเปนประโยชนสําหรับโรงพยาบาล
เพื่อลดคาใชจายในการรักษาผูปวย สูตรตํารับยาพนใชภายนอกโพวิโดนไอโอดีนฟลม
บางสําหรับรักษาแผล ปองกันการติดเชื้อ และการเตรียมบริเวณผิวหนังกอนการผาตัด
ซึ่งจากการทดลองพบวาสูตรตํารับมีความสวยงามนาใช  ฟลมบางติดผิวไดดี  ไมมี
อาการระคายเคอืง

รูปแบบ Povidone-Iodine spray (PVP-I)
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การประมวลผลภาพเคลือ่นไหว
สําหรับวิเคราะหรูปแบบการทํากิจกรรมในผูสูงอายุ

ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: nikom.suvonvorn@gmail.com

โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบเฝาระวังและตรวจสอบ
สําหรับผูสูงอายุและผูปวย ซึ่งเปนการตอบสนองตอปญหาของผูสูงอายุที่ไมสามารถ
ชวยเหลือตัวเองไดอันเนื่องมาจากการขาดสิ่งอํานวยความสะดวกตอการดํารงชีวิตให
สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีอิสระ ระบบประกอบดวย 3 สวน ดังแสดงตามรูปที่ 4

1. ระบบควบคุมหลักการเฝาระวังและการตรวจสอบ (Smart Centre System)
ที่มีหนาที่ในการจัดการการทํางานทั้งหมดของศูนยที่ตองการดูแลเฝาระวัง

2. การวิเคราะหแบบอัตโนมัติการทํากิจกรรมของผูสูงอายุ (Activities of
Daily Living) ที่สัมพันธกับสถานที่และเวลา ไดแก การนอน ดูทีวี และการเขาหองน้ํา
เปนตน และการวิเคราะหเหตุการณผิดปกติ (Accidents of Daily Living) ไดแก
การลม โดยทั้งสองสวนนี้จะเปนระบบการวิเคราะหจากการประมวลผลภาพวิดีโอ และ
เซ็นเซอรอ่ืนๆ

3. ระบบการเฝาระวังทางไกล (Remote Monitoring System) ซึ่งจะทําให
ผูเชี่ยวชาญสามารถเขาถึงศูนยเฝาระวังไดจากภายนอกได

โครงการนี้สามารถตอบสนองความตองการเบ้ืองตนของผูสูงอายุ ซึ่งจะทําให
เกิดความเสมอภาคทางโอกาสและการพึ่งพาตนเองในการดําเนินชีวิตในสังคมอยางเปน
อิสระ โดยการพัฒนาระบบนี้จะใชทรัพยากรตางๆ ที่หาไดในทองตลาดภายในประเทศ
เกือบทั้งสิ้น จึงคาดไดวาจะไดระบบที่มีความเชื่อถือและสามารถนําไปใชงานไดจริง
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ระบบเฝาระวังและตรวจสอบสําหรับผูสูงอายุและผูปวย
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รปูแบบการดูแลตอเนือ่งเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวติ
ของผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บ และครอบครวัในพื้นที่

5 จังหวัดชายแดนใต

รศ.ดร.ประณีต สงวัฒนา
ภาควิชาพยาบาลศัลยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: praneed.s@psu.ac.th

โครงการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ระหวางกระบวนการ
พัฒนารูปแบบไดเกิดผลการเรียนรูและไดคุณคาจากงานวิจัยหลายประการที่สําคัญ
ไดแก 1) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการพยาบาลเพื่อการดูแลผูปวยที่ไดรับ
บาดเจ็บอยางเปนระบบ  2) เกิดระบบการดูแลตอเนื่องที่พัฒนาจากกระบวนการมี
สวนรวมของทีมในโรงพยาบาล และ 3) เกิดความรวมมือในการทํางานกับเครือขาย
ในพื้นที่เพื่อการดูแลผูปวยที่มีคุณภาพหลังจําหนาย  ซึ่งในการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดรวมกัน
วิเคราะหสถานการณและปญหาในการดูแลจากบริบทที่ เปนจริง พรอมทั้ งสงเสริม
กระบวนการเรียนรูของพยาบาลในดานตางๆ ที่สอดคลองกับปญหาและความตองการ
ของผูปวยและครอบครัว เชน การนําแนวปฏิบัติที่เกิดจากหลักฐานเชิงประจักษที่ได
จากงานวิจัยที่ผานมาเพื่อไปใชในการพัฒนาระบบคุณภาพการดูแลผูบาดเจ็บและการ
ปองกันภาวะแทรกซอน (หนังสือแนวปฏิบัติพยาบาลสําหรับการดูแลผู ปวยภาวะ
วิกฤตและอุบัติเหตุ คูมือการนวดกดจุดสะทอนฝาเทา)  นอกจากนี้ งานวิจัยยังไดมี
ขอมูลเบ้ืองตนจากการสํารวจ เชน คุณภาพชิวิตของผูบาดเจ็บ ปญหาสุขภาพ ความ
ตองการการดูแลของผูปวยบาดเจ็บและครอบครัวหลังจําหนาย และจากการสัมภาษณ
ประสบการณการดูแลตนเองของผูปวยและครอบครัวที่ รอดชีวิตจากการบาดเจ็บ
ซึ่งผลที่ไดนําไปสูความเขาใจในบริบทการดูแลของผูปวยบาดเจ็บและครอบครัวหลัง
จําหนาย เพื่อนําไปสูการพัฒนาและชวยเหลือ จนกระทั่งไดมาซึ่ง 4) เกิดรูปแบบการ
ดูแลตอเนื่องสําหรับผูบาดเจ็บจากสถานการณความไมสงบ (TTCC model, Terrorist
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Trauma based continuing care)  ปจจุบันกําลังศึกษาผลลัพธจากการนํารูปแบบที่
พัฒนาไปทดลองใช

รูปแบบการดูแลตอเนื่องเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บและครอบครัว
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ชุดขาเทียมแกนในอะลูมิเนียมอัลลอย โดยเทคนิค GISS

รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: jessada.w@psu.ac.th

การพัฒนาชุดขาเทียมแกนในที่ทําจากอะลูมิเนียมอัลลอย โดยเทคโนโลยีโลหะ
ก่ึงของแข็งแบบ GISS (Gas Induced Semi-Solid) ซึ่งทําใหมีน้ําหนักเบาและมีความ
แข็งแรงสูง และมีราคาถูกกวาการนําเขา ประมาณ 40-50% คาดวาชิ้นสวนขาเทียม
แกนในดังกลาว จะทําใหผูปวยที่ไมสามารถเขาถึงสิทธิ เนื่องจากขาเทียมนําเขามีราคา
แพง สามารถเขาถึงสิทธิและสามารถใชขาเทียมที่มีคุณภาพและราคาถูกได

ช้ินสวนขาเทียมใตเขาแกนในที่ผลิตดวยเทคโนโลยีโลหะกึ่งของแข็งแบบ GISS

(ก) ช้ินสวนตางๆ
ที่ผานกระบวนการตกแตงผิวแลว

(ข) ช้ินสวนเม่ือประกอบกับเทาเทียม

(ค) การทดสอบ (ง) ทดลองใชกับผูปวย
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การพฒันาแผนกันกระสุนทีใ่ชในเรือลาดตระเวน

รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: jessada.w@psu.ac.th

การพัฒนาแผนกันกระสุนที่ใชในเรือลาดตระเวน เปนความรวมมือดานการวิจัย
ของ 3 หนวยงานคือ กรมอูทหารเรือ กองทัพเรือ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ
และภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งแผนกัน
กระสุนดงักลาว เปนแผนกันกระสนุแบบโลหะคอมโพสทิของวัสดเุซรามิคและอะลมูิเนยีม
(Metal Metrix Composite) ผลการวิจัยและพัฒนาทําใหแผนกันกระสุนมีน้ําหนักเบา
และสามารถผานการทดสอบตามมาตรฐาน และไดทําการสงมอบใหกับกรมอูทหารเรือ
กองทัพเรือ เปนที่เรียบรอยแลว

แผนกันกระสุนแบบ Metal Metrix Composite
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แผนขัดที่ใชสําหรับขัดสไลเดอร
ในอุตสาหกรรมฮารดดสิก

รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: jessada.w@psu.ac.th

การพัฒนาแผนขัดที่ใชสําหรับขัดสไลเดอรจากโลหะผสมดีบุก โดยในปจจุบัน
พบวาชิ้นสวนที่มีความสําคัญอยางมากในอุตสาหกรรมฮารดดิสกไดรฟที่ตองใชกระบวน
การขัดผิวทีด่ีคือ สไลเดอรซึ่งลอยอยูบนแผนเก็บขอมลูโดยมีระยะหางระดับนาโนเทานั้น
ซึ่งการลอยของสไลเดอรนี้จะตองลอยขนานกับแผนเก็บขอมูล ดังนั้นความเรียบของ
สไลเดอรจึงเปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางมาก   อยางไรก็ตาม ในกระบวนการขัด
สไลดเดอรยังคงมีปญหาในการควบคุมไมใหเกิดขอบกพรองบนผิวของสไลเดอร เชน
การเกิดรอยขีดขวนและรอยปนเปอน เปนตน ซึ่งทั้งนี้มาจากกระบวนการขัดทั้งสิ้น
ดังนั้นแผนขัดที่ใชสําหรับขัดสไลเดอรจึงมีความสําคัญตอกระบวนการขัดเปนอยางมาก
แผนขัดที่นํามาขัดสไลเดอรนั้นจะตองมีความนิ่มเพื่อเปนที่ยึดเกาะของอนุภาคผงเพชร
(Diamond particle) และงายตอการฝงผงเพชรลงบนผิวของโลหะ อีกทั้งตองมีความ

ช้ินงานแผนขัดสไลดเดอร ที่ขึ้นรูปดวยกระบวนการ GISS
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สม่ําเสมอทางดานโครงสรางจุลภาคเพือ่ความสม่ําเสมอในการฝงตัวของผงเพชรดังกลาว
ซึ่งจากการวิจัยดวยกระบวนการขึ้นรูปแผนดีบุกผสม ดวยกรรมวิธีอัดรีดดวยโลหะก่ึง
ของแข็งแบบ GISS พบวาโครงสรางทางจุลภาคที่ผานกระบวนการนี้มีความสม่ําเสมอ
ของโครงสรางทั้งแผนมากกวาโครงสรางจากการขึ้นรูปโดยทั่วไป โดยผลการทดสอบ
เบ้ืองตนเปนที่นาพอใจ และอยูระหวางการเก็บขอมูลเพื่อพัฒนาสูเชิงพาณิชยตอไป
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ชิ้นสวนของเลนเด็กโดยการใชอะลูมิเนียม
ดวยเทคนิค GISS

รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: jessada.w@psu.ac.th

การวิจัยและพัฒนาถึงความเปนไปไดในการใชเทคโนโลยีการขึ้นรูปอะลูมิเนียม
แบบ GISS ทดแทนการใชโลหะสังกะสีผสมในของเลนประเภทรถขนาด 1:24 โดยใน
ปจจุบันรถของเลนเด็กขนาด 1:24 ที่ผลิตโดยบริษัท แมทเทล กรุงเทพ จํากัด มีตัว
โครงรถที่ทําจากโลหะสังกะสีผสม ซึ่งเมื่อเทียบโดยปริมาตรกับโลหะอะลูมิเนียมผสม
แลว พบวาโลหะสังกะสีผสมมีราคาสูงกวาประมาณ 3 เทา ดังนั้นจึงเกิดความรวมมือ
ในการทําวิจัย และศึกษาถึงความเปนไปไดในการขึ้นรูปโลหะอะลูมิเนียมผสมดวยการ
ฉีดขึ้นรูปดวยแรงดันสูงแบบก่ึงของแข็ง (GISS die casting) ปจจุบันทางทีมวิจัย
สามารถฉีดชิ้นสวนดุมลออะลูมิเนียมผสมตนแบบเพื่อเปรียบเทียบใหกับบริษัทแมทเทล
กรุงเทพ จํากัด แลว และอยูระหวางการวิเคราะหตนทุน เพื่อนําไปสูการทดลองผลิต
จริงตอไป

ช้ินสวนของเลนเด็กอะลูมิเนียมผสมที่ขึ้นรูปดวยกระบวนการ GISS die casting

(ก) ช้ินสวนโครงรถ (Body)           (ข) ช้ินสวนดุมลอ (Hub)

(ค) รถอะลูมิเนียมผสมตนแบบ (prototype)
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เซนเซอรตรวจวดัฟอรมาลดีไฮดราคาประหยดั

รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: proespichaya.k@psu.ac.th

เซนเซอรตรวจวัดฟอรมาลดีไฮดที่ประดิษฐขึ้น มีคุณสมบัติในการตรวจวัด
ฟอรมาลดีไฮดในอากาศ ทั้งในบริเวณภายในโรงงานอุตสาหกรรม หองทํางานตางๆ
และบริเวณที่พักอาศัย โดยมีขอดีคือ สามารถวิเคราะหไดทั้งเชงิคุณภาพและเชิงปริมาณ
เตรียมไดงาย มีราคาไมแพง ขนาดเล็กสามารถพกพาไดสะดวก สามารถตรวจวัดเชิง
ปริมาณไดโดยตรงโดยไมจําเปนตองมีการเตรียมตัวอยางกอนการวิเคราะห เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม มีขีดจํากัดของการตรวจวัดต่ําทําใหสามารถตรวจวัดฟอรมาลดีไฮดที่
ความเขมต่ําๆ ได (รูปที่ 1)

เซนเซอรตรวจวัดฟอรมาลดีไฮดที่ประดิษฐขึ้น ไดมีการนําไปใชประโยชนในการ
ตรวจวัดฟอรมาลดีไฮดภายในโรงงานผลิตฟอรมาลดีไฮดและกาวยูเรียฟอรมาลดีไฮด
ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา (รูปที่ 2) การนําไปใชประโยชนดังกลาวสามารถ
ลดตนทุนของการวิเคราะหลงและลดการนําเขาอุปกรณการเก็บตัวอยางฟอรมาลดีไฮด
จากตางประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจวัดฟอรมาลดไฮดไดหลายตําแหนงทั่ว
โรงงาน เนื่องจากชุดตรวจวัดที่ประดิษฐขึ้นมีราคาถูก และยังสามารถตรวจวัดตําแหนง
ละหลายซ้ําได ทําใหไดผลการตรวจวัดที่มีความถูกตองมากขึ้น

อนึ่ง เซนเซอรตรวจวัดฟอรมาลดีไฮดที่ประดิษฐขึ้นไดมีการพัฒนาตอยอด โดย
ผลิตเปน JELLY DETECTOR โดยบริษัท Mobilis Automata จํากัด (รูปที่ 3)Res
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รูปท่ี 2  การตรวจวัดฟอรมาลดีไฮดในโรงงานผลิตกาวยูเรียฟอรมาลดีไฮด
อ.หาดใหญ จ.สงขลา

รูปท่ี 3  แผนประกาศโฆษณา JELLY DETECTOR
ที่มีการจัดจําหนายโดยบริษัท Mobilis Automata จํากัด

รูปท่ี 1  เซนเซอรตรวจวัดฟอรมาลดีไฮด
และผลการตรวจวัดฟอรมาลดีไฮดที่ความเขมขนตางๆ
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เซรามกิเมมเบรนระดบัไมโครสําหรบัผลิตภัณฑชวีภาพ

ผศ.ดรุณี  ผองสุวรรณ
ภาควิชาวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: darunee.b@psu.ac.th

ในปจจุบันมีการพัฒนาวัสดุที่ใชทําเมมเบรนกันมากขึ้น มีการนําเมมเบรนไปใช
ในหลายลักษณะ เพื่อแยกสารออกจากของผสม ทั้งที่เปนของแข็ง ของเหลว และกาซ
ในงานวิจัยนี้ไดพัฒนาเมมเบรนระดับ Microporous Membrane เปนเมมเบรนที่มี
โครงสรางเปนรูพรุน   ผลที่ไดคือ นวัตกรรมการผลิตไสกรองและชุดกรองที่มีสมบัติ
เหมาะสมเพื่อใชในการกรองผลิตภัณฑเคร่ืองดื่มน้ําหมักเสริมสุขภาพ

ผลิตภัณฑไสกรองเซรามิกเมมเบรนชนิดทอ
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ผลติภณัฑสมนุไพรใบมะยม
ทีม่ีสรรพคุณตอระบบหัวใจและหลอดเลอืด

รศ.ดร.ฉวีวรรณ จั่นสกุล
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: chaweewan.j@psu.ac.th

ผลจากงานวิจัยนี้ไดกรรมวิธีการผลิตชาผงใบมะยม และสามารถผลิตชาผง
ใบมะยม ที่มีรสชาติ สี และกลิ่นเปนที่ยอมรับ พรอมกับยังคงมีสารออกฤทธิ์ และมี
สรรพคุณตอระบบหัวใจและหลอดเลือด นอกจากนี้พบวาสารสกัดชาใบมะยมมีผลทําให
ลดไขมันที่อวัยวะภายในได ซึ่งจะเปนประโยชนในการชวยลดการเปนโรคอวนลงพุง
ซึ่งเปนปจจัยหลักที่ทําใหคนปวยเปนโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง และได
ผลิตชาผงใบมะยมบรรจุในซองเยื่อกระดาษขนาด 2 กรัม/ซอง และบรรจุในกลอง 12
ซอง/กลอง และยื่นขออนุสิทธิบัตรแลว

ชาผงใบมะยมบรรจุในซอง
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แหนมกาบา (GABA Nham)

รศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: duangporn.k@psu.ac.th

พบสายพันธุแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกที่ผลิตกาบาไดสูงสําหรับใชผลิตแหนม
เปนการเพิ่มคุณคาใหกับผลิตภัณฑอาหารหมักของไทย ซึ่งขณะนี้พรอมนําไปใชในการ
ผลิตระดับอุตสาหกรรมได และสามารถขยายผลไปสูอาหารหมักประเภทเนื้ออ่ืนๆ เชน
ไสกรอกอีสาน ปลาสม ปลารา กะป เปนตน

แหนมกาบา
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การบําบดัแอมโมเนียในอากาศเสยีจากโรงงาน
ผลติน้ํายางขนดวยปฏิกรณโฟโตคะตะไลตกิส

ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: juntima.c@psu.ac.th

โรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ํายางขนมีการใชแอมโมเนีย (ammonia, NH3)
เปนสวนประกอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตเพื่อปองกันการเนาบูดของน้ํายาง
ทําใหเกิดไอระเหยของแอมโมเนียแอมโมเนียเปนกาซที่ มีกลิ่ นฉุนและเปนพิษตอ
สิ่งแวดลอมออกจากกระบวนการผลิต กระบวนการบําบัดแอมโมเนียในอากาศเสียจาก
โรงงานผลิตน้ํายางขนที่มีการใชอยูทั่วไปในปจจุบัน ไดแก ระบบหอดูดซึม (absorption)
ที่ใชน้ําเปนสารดูดซึม ซึ่งระบบนี้ใหประสิทธิภาพต่ํา

โครงการไดคิดคนและพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับการแกปญหาสิ่งแวดลอมในดาน
มลพิษทางอากาศที่ปนเปอนแอมโมเนียใหไดประสิทธิภาพสูง ใชพลังงานต่ํา ไมเกิด
มลพิษใหม  และสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง  เพื่อการลดคาใชจายในการบําบัด
อากาศเสีย ซึ่งไดเปนผลิตภัณฑจากงานวิจัยที่มีชื่อวา “ชุดบําบัดอากาศเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมยางดวยระบบบําบัดแบบใชแสง” ซึ่งใชไทเทเนียมไดออกไซด (TiO2) เปน
โฟโตแคตะลิสตรวมกับการใชแสงจากหลอดยูวี (UV light) พบวาระบบใหประสิทธิภาพ
ที่สูงในการกําจัดแอมโมเนียในอากาศเสีย
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ชุดบําบัดแอมโมเนียขนาดตนแบบ

ทดสอบบําบัดแอมโมเนียในโรงงานยาง
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การเพิม่ผลผลติน้ํายาง
โดยใชนวัตกรรมระบบกรีดแบบสองรอยกรีด

รศ.ดร.สายัณห สดุดี
ภาควิชาพืชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: sayan.s@psu.ac.th

เนื่องจากในภาคใตเกษตรกรชาวสวนยางใชระบบกรีดที่ถ่ีมากหรือกรีดตอเนื่อง
กันหลายวัน ทําใหมีผลกระทบตอสรีรวิทยาของตนยาง สงผลใหเกิดอาการหนายาง
แหงและอายุการกรีดสั้นลง รวมไปถึงผลผลิตลดต่ําลงดวย ดังนั้นระบบการกรีดแบบ
สองรอยกรีด (Double Cut Alternative or DCA) จึงไดนําไปทดลองที่จังหวัดสงขลา
ซึ่งเปนแหลงปลูกยางพาราสําคัญของภาคใต ระบบกรีดแบบสองรอยกรีดเปนวิธีการ
เปดกรีดหนายางสองหนากรีด โดยหนากรีดที่ 1 เปดกรีดที่รอยกรีดต่ํา ระดับความสูง
80 ซ.ม. จากพื้นดิน  หนากรีดที่ 2 เปดกรีดที่รอยกรีดสูง ระดับความสูง 150 ซ.ม.
จากพื้นดิน โดยควบคุมระยะหางระหวาง 2 รอยกรีด ประมาณ 75-80 ซ.ม. และกรีด
สลับกันเพื่อเพิ่มชวงเวลาใหตนพืชมีเวลาในการสรางน้ํายาง (latex regeneration)
สําหรับตนทุนการกรีดโดยเพิ่มขดลวดแขวนถวยน้ํายางอีก 1 ขด   สวนถวยรองรับ
น้ํายางใชเพียงถวยเดียวสลับที่ในการรองรับน้ํายาง

การใชระบบกรีดแบบสองรอยกรีดมีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตโดยไมตอง
ใชสารกระตุน และเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร  นอกจากนี้เจาของสวนยางขนาดเล็ก
สามารถใชระบบกรีดแบบสองหนากรีดโดยไมตองเปลี่ยนความถ่ีของการกรีดจากระบบ
กรีดเดิม และมีความเปนไปไดกับนําระบบกรีดสองหนากรีดไปใชในจังหวัดสงขลากับ
ยางพาราพันธุ RRIM 600
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การใชระบบกรีดแบบสองรอยกรีดในสภาพสถานีวิจัย และสวนยางพาราของ
เกษตรกร พบวาสามารถเพิ่มผลผลิตของน้ํายางไดประมาณ 20% และชวยลดปญหา
การกรีดยางซ้ําหนากรีดเดิมภายใตระบบการกรีดถ่ีได  ปจจุบันไดมีการขยายผลงาน
วิจัยไปสูแหลงปลูกยางใหมของประเทศคือ ภาคเหนือและภาคอีสาน

การถายทอดเทคโนโลยีที่จังหวัดบุรีรัมย

การถายทอดเทคโนโลยีจังหวัดเชียงราย

การถายทอดเทคโนโลยีจังหวัดขอนแกน
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ปาลมน้ํามันลูกผสมเทเนอราพันธุใหม

ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ
ภาควิชาพืชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: theera.e@psu.ac.th

ไดผลิตปาลมน้ํามันลูกผสมเทเนอราพันธุใหม จํานวน 1 พันธุ คือ พันธุทรัพย
ม.อ. 1 นําไปปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกรในพื้นที่ภาคใตในจังหวัดตรัง สงขลา และ
นครศรีธรรมราช เปนเวลา 8 ป พบวาลูกผสมที่ปลูกทดสอบ เร่ิมใหผลผลิตในปที่ 3
ในอัตราเฉลี่ยที่ 2 ตัน/ไร จากนั้นเมื่ออายุเขาสูปที่ 8 ผลผลิตขยับไปอยูที่ 5.8 ตัน/ไร
โดยลักษณะทะลายปาลมมีรูปรางกลมรี มีหนามสั้นลักษณะสีผลดิบสีดํา และเปลี่ยน
เปนสีแดง-สม เมื่อผลสุกเต็มที่ ซึ่งตางจากปาลมทั่วไปที่เกษตรกรปลูกผลผลิตจะเฉลี่ย
อยูที่ 2-3 ตัน/ไร โดยเผยแพรใหกับเกษตรกร เอกชน และหนวยงานภาครัฐนําไปปลูก
เชงิพาณิชย

ปาลมน้ํามันพันธุ ทรัพย ม.อ. 1
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ระบบผลิตไบโอดเีซลแบบตอเนื่องจากน้ํามันปาลมดิบ
กรดสงูดวยทอผสมแบบสถิตรวมกับคลืน่อัลตราโซนิค

ดร.กฤช สมนึก, รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตรไมตรี และ รศ.กําพล ประทีปชัยกูร
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

โดยทั่วไปในการผลิตไบโอดีเซลมักใชน้ํามันที่มีคากรดไขมันอิสระต่ํา และถัง
ปฏิกรณที่ใชจะเปนแบบมีใบพัดกวน กระบวนการที่ใชจะใชกระบวนการ transesterifi-
cation ในกรณีน้ํามันมีคากรดไขมันอิสระสูง กระบวนการที่นิยมใชเปนแบบสองขั้นตอน
งานวิจัยนี้จะนําเอาทอผสมแบบสถิตซึ่งจะทําหนาที่เปนถังปฏิกรณในตัวและคลื่นอัลตรา
โซนิคมาใชในการผลิตไบโอดีเซลแบบตอเนื่อง ขอดีของกาใชทอผสมแบบสถิตและคลื่น
อัลตราโซนิคก็คือ การเกิดปฏิกิริยาในทอผสมเปนไปอยางรวดเร็ว ทําใหไดความบริสุทธิ์

แบบระบบผลิตไบโอดีเซลแบบตอเนื่องจากน้ํามันปาลมดิบกรดสูงดวยทอผสมแบบสถิต
รวมกับคลื่นอัลตราโซนิค (T1: MCPO tank, T2: methanol tank, T3: sulfuric acid tank,
T4: esterified oil tank, T5: potassium methoxide tank, T6: crude biodiesel tank,
P1: MCPO pump, P2: methanol pump, P3: sulfuric acid pump, P4: esterified oil

pump, P5: potassium methoxide pump, P6: crude biodiesel pump, HT: heater, V:
valve, TC: temperature control, UL: ultrasonic reactor, SP: continuous separator,

UG: ultrasonic generator, SM: static mixer, and S: sampling port).
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กราฟโครงราง (contour plot) ของผลการลดกรดไขมันอิสระของน้ํามันปาลมดิบ
ที่ความยาวทอผสมแบบสถิตระยะ (a) 1 เมตร (b) 2 เมตร และ (c) ที่ทางออก

ของเคร่ืองปฏิกรณอัลตราโซนิค

พ้ืนผิวตอบสนอง (response surface plot) ของผลการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลม
กรดไขมันอิสระที่ความยาวทอผสมแบบสถิตระยะ (a) 1 เมตร (b) 2 เมตร และ (c)

ที่ทางออกของเคร่ืองปฏิกรณอัลตราโซนิค

ของไบโอดีเซลไดตามมาตราฐานของกรมธุรกิจพลังงาน
โดยทั่วไปโรงงานผลิตน้ํามันปาลมดิบในประเทศไทยสามารถผลิตน้ํามันปาลม

ได 2 ประเภท คือ น้ํามันปาลมดิบ (crude palm oil, CPO) และน้ํามันปาลมดิบหีบ
รวม (mixed crude palm, MCPO)
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น้ํามันปาลมดิบ (crude palm oil, CPO) คือ น้ํามันที่ไดมาจากการหีบ
เสนในปาลม ซึ่งกรดไขมนัอิสระนอยกวา 5% โดยน้ําหนัก โดยสามารถนํามาใชประโยชน
เชน น้ํามันพืชเพื่อการปรุงอาหาร และผลิตไบโอดีเซล เปนตน

น้ํามันปาลมดิบหีบรวม (mixed crude palm, MCPO) คือ น้ํามันที่ได
มาจากการหีบผลปาลมทั้งผลดวยเคร่ืองหีบน้ํามันแบบเกลียวอัดเดี่ยว ซึ่งน้ํามันที่ได
จะมีคากรดไขมันอิสระมากกวา 8 % โดยน้ําหนัก โดยน้ํามันสามารถนํามาใชผสมกับ
อาหารสัตวเพื่อเพิ่มคุณคาทางอาหารสัตว

ผลงานนี้ไดรับการจดอนุสิทธิบัตรเปนที่เรียบรอย  รางวัลผลงานวิจัยดีเดนของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2556 ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณสาขา
อุตสาหกรรมวิจัย จากงานวัน นักประดิษฐของสภาวิจัยแหงชาติประจําป 2557   ไดรับ
รางวัลเหรียญทอง จากงานประกวด  Soul International Invention Fair  ที่กรุงโซล
ประเทศเกาหลี  ในสาขา Mechanic and machinery เมื่อเดือนธันวาคม 2556
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Acne Serum
ซีรั่มแตมสิวจากสารบริสทุธิส์กดัจากกระทุ

ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: supayang.v@psu.ac.th

กระทุ เปนพืชในวงศ Myrtaceae พบบริเวณชายฝงทะเลในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ตามตําราแพทยแผนไทยใชในการรักษาอาการทองเสีย มดลูกอักเสบ
ไสติ่งอักเสบ และการอักเสบของกระดูกเชิงกราน โดยมีสรรพคุณเปนฤทธิ์ตานเชื้อ
แบคทีเรียกอสิว  (Propionibacterium  acne,  Staphylococcus  epidermidis,
Staphylococcus aureus),  ฤทธิ์ตานการอักเสบ (Anti-inflammatory)  และฤทธิ์
ตานอนุมูลอิสระ (Anti-oxidant)

Rhodomyrtus tomentosa

คุณสมบัติของซีรั่มแตมสิวจากสารบริสุทธิ์สกัดจากกระทุ
 โรโดไมรโทน (rhodomyrtone) สารบริสุทธิ์สกัดจากกระทุ ยับยั้งเชื้อกอสิว
 ไมมีสวนผสมของยาปฏิชีวนะ ลดปญหาการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรีย
 ไลโปโซม (liposomes) นําสงตัวยาสูเปาหมายโดยตรง
 เนื้อเจลบางเบา ซึมซาบสูผิวหนังไดงาย
 ฟอสโฟลิพิด (phospholipid) ทําใหผิวมีความชุมชื้น
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สูตรตํารับไลโปโซมมีคาความเขมขนต่ําสุดอยูในชวง 1-4 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร
มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อกอสิวไดดีกวายารักษาสิวในกลุมกรดอะเซเลอิค (azelaic
acid)  เบนโซอิลเปอรออกไซด (benzoyl peroxide)  และมีฤทธิ์เทียบเทากับคลินดา
มัยซิน (clindamycin)

การศึกษานํารองในอาสาสมัครเพศชายและเพศหญิง ในมหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร ที่มีอายุระหวาง 19-28 ป จํานวน 15 ราย โดยศึกษาแบบสุม มีตัวชี้วัดคือ
ผานการทดสอบอาการแพ หรือการระคายเคืองผิวหนังตอซีร่ัมไลโปโซม กอนทําการ
ทดลอง และประเมินผลการรักษาสิวหลังจากใชผลิตภัณฑ ทุกๆ 3 วัน เปนเวลา 12
วัน

สูตรตํารับไลโปโซม

ตารางที่ 1  ตารางแสดงผลการรักษาสิวหลังจากใชซีร่ัมไลโปโซม

หมายเหตุ: อาสาสมัครทั้ง 15 ราย ผานการทดสอบอาการแพ หรือการระคายเคือง
ผิวหนังกอนการใชผลิตภัณฑซีร่ัมไลโปโซม
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กรณีศึกษาที่ 1 ผูปวยเปนสิวที่มีความรุนแรงระดับ 2 (IGA*) โดยมีรอยสิว
อักเสบ 2-3 รอย เปนสิวอักเสบชนิดตุมสีแดงขนาดเล็ก (papule) และตุมสีแดงขนาด
เล็ก มีหนองที่ยอด (pustule)

ผลการรักษา วันที่ 6 หลังรักษาดวยวิธีการแตมซีร่ัมไลโปโซมวันละ 2 คร้ัง
พบวาระดับความรุนแรงของสิวลดลงเหลือระดับ 0 คือ ไมมีรอยสิวทั้ง 2 ชนิด บน
ใบหนา

กรณีศึกษาที่ 2 ผูปวยเปนสิวที่มีความรุนแรงระดับ 3 (IGA*) โดยมีรอยสิว
ที่เปนกอนสีแดงภายในมีหนองปนเลือด (nodule) และมีรอยสิวอักเสบอยูเล็กนอยทั้ง
ชนิดตุมสีแดงขนาดเล็ก (papule) และตุมสีแดงขนาดเล็กซึ่งมีหนองที่ยอด (pustule)

ผลการรักษา วันที่ 6 หลังรักษาดวยวิธีการแตมซีร่ัมไลโปโซมวันละ 2 คร้ัง
พบวาระดับความรุนแรงของสิวลดลงเหลือระดับ 0

      กอนใช                 หลังใช (6 วัน)

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

      กอนใช                 หลังใช (6 วัน)
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Centelltica
ยาพนรักษาเยื่อบุชองปากอักเสบจากสารสกัดบัวบก

รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: pharkphoom.p@psu.ac.th

เยื่อบุชองปากอักเสบ เปนอาการที่พบบอยในคนทั่ วไปที่ เร่ิมมีอาการปวยที่
สัมพันธกับการมีไขหรือรอนในหรือเปนโรคในชองปาก และยังเปนอาการแทรกซอนที่
สําคัญและมีความรุนแรงในผูปวยที่ภูมิคุมกันบกพรอง โดยเฉพาะผูปวยโรคเอดสหรือ
ในผูปวยโรคมะเร็งที่ไดรับการรักษาโดยเคมีบําบัดหรือการฉายรังสี  อาการอักเสบใน
ชองปากถือวาเปนอาการที่มีผลลดคุณภาพชีวิตของผูปวยและเปนสภาวะที่คุกคามตอ
ชีวิต ทําใหผูปวยมีความเจ็บปวดอยางตอเนื่องและรุนแรง โดยเฉพาะในชวงรับประทาน
อาหารหรือดื่มน้ํา และมีการเปลี่ยนแปลงความสามารถของการรับรสอาหาร ทําให
ผูปวยรับประทานอาหารไดนอยลง ซึ่งจะนําไปสูภาวะขาดสารอาหาร นอกจากนี้ความ
เจ็บปวดดังกลาวอาจทําใหผูปวยไมอยากทําความสะอาดในชองปาก จึงเพิ่มโอกาสให
เกิดการติดเชื้อจุลินทรียในชองปากมากขึ้น และนําไปสูการติดเชื้อซ้ําซอนที่รุนแรง
และเปนสาเหตุการตายที่สําคัญในผูปวยมะเร็งและเอดส

ถึงแมในปจจุบันจะมีการศึกษาวิจัยถึงวิธีการตางๆ ในการปองกันการเกิดเยื่อบุ
ชองปากอักเสบ แตก็ยังไมมีวิธีการใดที่เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาเปนวิธีการรักษา
ที่เปนมาตรฐาน โดยยาที่ใชในการรักษาบางชนิดก็มีราคาสูงมาก ยาสวนใหญมีสารเคมี
ซึ่งอาจจะกอใหเกิดอันตรายแกผูปวย รวมทั้งอาจสงผลกระทบตอการรักษามะเร็งได

การเปลี่ยนมาใชยาจากสมุนไพรเพื่อรักษาสภาวะเยื่อบุชองปากอักเสบ จึงนาจะ
มีความเหมาะสมกวาวิธีอ่ืนๆ เนื่องจากมีความปลอดภัยสูงกวาการใชสารเคมี สามารถ
ลดปริมาณการใชยาและการไดรับสารเคมีที่มากเกินไป
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สมุนไพรที่พบวามีคุณสมบัติที่ เหมาะสมในการนํามาใชเพื่อปองกันและรักษา
ภาวะภาวะเยื่อบุชองปากอักเสบคือ บัวบก   ซึ่งในประเทศไทยแนะนําใหใชบัวบกใน
งานสาธารณสุขมูลฐานในการรักษาแผลไฟไหมน้ํารอนลวก และในบัญชียาหลักแหงชาติ
ใหใชเปนยารับประทานแกไขแกรอนใน และใชเปนยาทาสมานแผล  ปจจุบันมีรายงาน
การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากบัวบกมากมาย โดยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ของบัวบกที่เก่ียวของกับการรักษาอาการเยื่อบุชองปากอักเสบ ไดแก ฤทธิ์ตานการ
อักเสบ ฤทธิ์ตานออกซิเดชัน ฤทธิ์ตานจุลินทรีย และฤทธิ์สมานแผล  ดังนั้นสารสกัด
จากบัวบกจึงมีศักยภาพในการพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพื่อใชในการรักษาเยื่อบุชองปาก
อักเสบไดดี อยางไรก็ตาม ในการเตรียมสารสกัดใหไดสารสกัดที่มีประสิทธิภาพในการ
รักษาที่ดีนั้น สารสกัดจะตองมีสารสําคัญที่ออกฤทธิ์รักษาในปริมาณสูงและสม่ําเสมอ
ทุกคร้ังที่เตรียมสารสกัด

ยาพนรักษาเยื่อบุชองปากอักเสบจากสารสกัดบัวบก มีฤทธิ์สมานแผลตาน
อักเสบ ตานออกซิเดชั่น ตานแบคทีเรียและสมานแผลไดดี โดยมีการตั้งสูตรตํารับให
เหมาะสมกับการใชในการรักษาอาการเยื่อบุชองปากอักเสบ ดวยการใชสารสกัดบัวบก
ที่มีสารเพ็นตะไซคลิกไตรเทอรปนซึ่งการควบคุมคุณภาพใหมีปริมาณสารไมนอยกวา
65% เปนตัวยาสําคัญ และลดปริมาณของเอธานอลใหนอยที่สุด และลดการใชตัวยา
สําคัญจากน้ํามันหอมระเหย ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดการระคายเคืองของแผลในชองปาก
มีวิธีการควบคุมคุณภาพมาตรฐานของปริมาณตัวยาสําคัญในตํารับยาดวยวิธี HPLC
ทําใหไดยาที่มีคุณภาพในการรักษาเหมือนกันทุกคร้ังที่ผลิต ซึ่งตางจากยาจากสมุนไพร
อ่ืนๆ ในปจจุบัน

ยาพนรักษาเย่ือบุชองปากอักเสบ
จากสารสกัดบัวบก

อาการเย่ือบุชองปากอักเสบที่เกิดจาก
การรักษามะเร็งที่รักษาดวยการฉายแสง
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การกําหนดเงื่อนไขในการจดัทําปฏทิินฮิจเราะฮ
เวลาละหมาดและทศิกบิลตั

รศ.นิแวเตะ หะยีวามิง
ภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: hnivant@bunga.pn.psu.ac.th

PSU TAQWIM เปนโปรแกรมคํานวณเวลาละหมาดของชาวไทยมุสลิมทั่ว
ประเทศไทย  เนื่องจากชาวไทยมุสลิมโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนใตตองละหมาด
วันละหาเวลาทุกวัน และเวลาเหลานี้จะเปลี่ยนแปลงตามตําแหนงดวงอาทิตยทุกวัน
และเปลี่ยนไปตามสถานที่ ดังนั้นตารางเวลาละหมาดจึงเปนสิ่งสําคัญและตองใชทุกวัน
โปรแกรมนี้สามารถคํานวณไดอยางแมนยําและสะดวกในการใช เพียงติดตั้ งลงใน
คอมพิวเตอรในระบบวินโดวก็สามารถใชไดทันที นอกจากนั้นในโปรแกรมนี้จะกําหนด
ทิศกิบลัต (ทิศของนครมักกะฮ) ที่มุสลิมตองหันหนาสูในขณะละหมาด

นอกจากนั้นไดสรางปฏิทินอิสลาม (ปฏิทินฮิจเราะฮศักราช) สําหรับชุมชนมุสลิม
โดยใชเงื่อนไขที่ ไดระดมความคิดจากบรรดาโตะครูและผู รูจากที่ตางๆ เพื่อกําหนด
เงื่อนไขในการทําปฏิทินอิสลามของประเทศไทยทํานองเดียวกับที่ระดมความคิดในการ
สรางตารางเวลาละหมาด

กลาวโดยสรุปแลวการคํานวณเวลาละหมาด การสรางปฏิทินฮิจเราะฮและการ
กําหนดทิศกิบลัต สามารถคํานวณไดอยางแมนยําดวยวิธีการทางดาราศาสตรสมัยใหม
แตการที่สังคมมุสลิมยังใชขอมูลเหลานี้ผิดพลาดอยู เนื่องจากคุนเคยกับขอมูลเดิมๆ
ที่เคยใชมาเปนเวลานานเปนสิบๆ ป การเปลี่ยนแปลงจึงลําบาก วิธีการที่ดีที่สุดคือ
การใหความรูทางดาราศาสตรอิสลามแกผูนํา เชน คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย คณะกรรมการมัสยิดแตละแหง บรรดา
โตะครู อุซตาต และผูสนใจโดยทั่วไป เมื่อกลุมเหลานี้เขาใจการเปลี่ยนแปลงไปสูความ
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ถูกตองสามารถจะดําเนินไปไดโดยงาย ปจจุบันนี้จากงานวิจัยนี้ผูวิจัยจําเปนตองเชิญ
บรรดาผูรู โตะครู โตะอีหมาม และคณะกรรมการตางๆ เพื่อปรึกษาและเก็บขอมูล
ไดมีกลุมโตะครู และคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปตตานีจํานวน 10 คน ได
ตกลงมาเรียนรูวิชาดาราศาสตรอิสลามกับผูวิจัยทุกๆ วันอังคารเวลา 16:30–18:00 น.
ที่หองหนวยวิจัยดาราศาสตรอิสลาม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ซึ่งไดเรียนมาแลวเกือบหนึ่งป  และปจจุบันยังคง
สนใจเขามาเรียนทุกๆ วันอังคาร ซึ่งทําใหสามารถจัดตั้งชมรมดาราศาสตรอิสลาม
ปตตานี  เพื่อเปนศูนยกลางในการประสานงานดานดาราศาสตรอิสลามตอไป ทั้งนี้
โรงพิมพนัฌชาพับลิชชิง กรุงเทพมหานคร ไดพิมพตารางเวลาละหมาดของแตละ
จังหวัดแจกจายมัสยิดตางๆ

ผลจากการวิจัยนําไปสรางปฏิทินอิสลาม
และตารางเวลาละหมาดที่จัดพิมพขึ้นมาใชจริง
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ระบบคาพาซิทฟิแอฟฟนติเีซนเซอร
แบบตรวจวดัตามเวลาจรงิ

รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร1 รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา2

รศ.บุญเจริญ วงศกิตติศึกษา3 รศ.ดร.ชูศักด์ิ ล่ิมสกุล3

ผศ.ดร.วรากร ล่ิมบุตร4 ดร.อาภรณ นุมนวม2

ผศ.พรรณี อัศวตรีรัตนกุล5 ผศ.ดร.จงดี ธรรมเขต2

ผศ.ดร.ชิตนนท บูรณชัย1 ดร.สุภาพร ดาวัลย และ ดร.สุชีรา ธนนิมิตร
1 ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร  2 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
3 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
4 ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตร
5 ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: panote.t@psu.ac.th

แอฟฟนิตีเซนเซอรเปนเทคนิควิเคราะหที่สามารถตรวจวัดสารปริมาณนอยได
อยางถูกตองและรวดเร็ว โดยอาศัยการจับกันอยางจําเพาะเจาะจง (affinity binding)
ระหวางลิแกนด (ligand) กับสารที่ตองการตรวจวัด เชน ใชแอนติบอดี (antibody,
Ab) เพื่อหาแอนติเจน (antigen, Ag) ใชดีเอ็นเอสายเดี่ยวเพื่อหาดีเอ็นเอคูสม หรือ
ใชลิแกนดสังเคราะหเพื่อหาสารที่เปนคูแอฟฟนิตี โดยจะตรึงขางหนึ่งของคูแอฟฟนิตีไว
บนผิวของเซนเซอร เมื่อสารที่ เปนคูแอฟฟนิตีซึ่งเปนสารที่ตองการวิเคราะหจับกับ
ลิแกนดที่ตรึงไว สมบัติทางกายภาพจะเปลี่ยนแปลงไป และสามารถตรวจวัดไดดวย
ทรานสดิวเซอรที่เหมาะสม   เทคนิคหนึ่งที่นาสนใจคือคาพาซิทิฟแอฟฟนิตีเซนเซอร
(capacitive affinity sensor) ซึ่งเปนเทคนิคที่ใชทรานสดิวเซอรทางเคมีไฟฟาวัดการ
เปลี่ยนแปลงของความจุไฟฟาที่ผิวอิเล็กโทรดเมื่อมีการจับกันของคูแอฟฟนิตี  สถาน
วิจัยการวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร (Trace Analysis and Bio-
sensor Research Center) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดประยุกตใชเทคนิคดังกลาว
ในการตรวจวัดสารหลายชนิด เชน ใชแอนติบอดีตรวจวัดสารบงชี้มะเร็งชนิดตางๆ
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ไดถึงระดับความเขมขน pg mL-1 ตรวจวัดสารชีวพิษ ที่ปนเปอนในน้ําไดต่ําถึง 7.0 fg
mL-1 ใชลิแกนดสังเคราะหตรวจวัดแบคทีเรียปนเปอนในน้ําดื่มไดที่ระดับความเขมขน
100 CFU mL-1   และใชโปรตีนที่จําเพาะกับไวรัสตัวแดงดวงขาว (white spot
syndrome virus (WSSV)) ตรวจวัด WSSA ในน้ําบอเลี้ยงกุงไดที่ระดับ 1 copy
mL-1   จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวาระบบคาพาซิทีฟแอฟฟนิตีเซนเซอรมีความไว
วิเคราะหสูงและสามารถตรวจวัดสารไดในระดับความเขมขนต่ํามาก ซึ่งมีประโยชนใน
กรณีสารที่ตองการวิเคราะหมีปริมาณนอยมาก อยางไรก็ตามระบบดังกลาวมีขั้นตอน
การคํานวณคาความจุไฟฟาที่คอนขางยุงยาก ตองทําการทดลองใหเสร็จสิ้นกอน แลว
จึงนําคากระแสที่ ไฟฟาที่วัดไดมาคํานวณคาความจุไฟฟาภายหลัง ดังนั้นในกรณีที่มี
ความผิดพลาดเกิดขึ้นในระหวางการทดลอง ผูทําการวิเคราะหไมสามารถแกปญหา
ไดทันที เนื่องจากจะทราบวาระบบมีปญหาก็ตอเมื่อนําผลการทดลองที่ไดมาประมวล
ผลภายหลัง จึงตองมีการวิเคราะหซ้ํา ทําใหเกิดความลาชาในการทํางาน จากปญหา
ดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะประดิษฐระบบคาพาซิทีฟแอฟฟนิตีเซนเซอรแบบตรวจวัด
ตามเวลาจริงที่สามารถตรวจวัดสารที่ตองการวิเคราะหปริมาณนอยมากไดโดยตรง
ใชงานไดงาย และใหผลวิเคราะหเร็ว   ผูใชสามารถใชงานไดทันทีโดยใชคาที่ระบบ
กําหนดไวแลว หรือเลือกปรับคาตางๆ ตามความตองการของผูใช เชน คาศักยไฟฟา
ปอนเขา คากําลังขยาย (gain) คาความถ่ีของการบันทึกสัญญาณ จํานวนขอมูลที่จะ
นําไปคํานวณคาความจุไฟฟา ระบบที่ประดิษฐจะแสดงผลของคาความจุไฟฟา และคา
ความตานทานไฟฟาตามเวลาจริง (real time) บนจอแสดงผลไดพรอมกัน  ทําให
ผู ใชงานเห็นการเปลี่ ยนแปลงของสัญญาณในระหวางทําการทดลองและสามารถ
ประเมินคุณภาพของอิเล็กโทรดที่กําลังใชงานอยูวายังมีประสิทธิภาพดีหรือไม สงผลให
ผูใชสามารถตรวจสอบและแกไขปญหาไดทันที

คาพาซิทิฟแอฟฟนิตีเซนเซอรแบบตรวจวัดตามเวลาจริงที่ประดิษฐขึ้น (รูปที่ 1)
ประกอบดวย (i) Capacitive Analyzer ซอฟตแวร (ii) Interface card และ (iii)
สวนที่วัดคาความจุไฟฟา (capacitance measuring unit) สวนของ interface card
จะรับคําสั่งจากสวนระบบควบคุมการทํางานของ Capacitve Analyzer และสงตอไปยัง
Capacitive cell driver ซึ่งทําหนาที่ควบคุมศักยไฟฟาที่ปอนใหกับ Capacitive cell
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ที่ ใชวัดสารที่ตองการวิเคราะห โดยสวนของ Amplifier (รูปที่  1 (B)) จะวัดและ
ขยายสัญญาณกระแสไฟฟาที่ไหลใน Capacitive cell ใหมีขนาดที่เหมาะสม และคา
ของสัญญาณกระแสไฟฟาที่ขยายแลวจะถูกสงกลับไปยัง Capacitive Analyzer ซึ่งจะ
ประมวลคาทางไฟฟา เชน คาความจุไฟฟา และคาความตานทานไฟฟา พรอมทั้ง
บันทึกคาที่วัดไดและแสดงผลออกมาเปนแบบการตรวจวัดตามเวลาจริง (real time)

รูปท่ี 1  Block diagram แสดงสวนตางๆ ของเคร่ืองคาพาซิทิฟแอฟฟนิตีเซนเซอร
แบบตรวจวัดตามเวลาจริง ประกอบไปดวย วงจร Capacitive cell driver (A)

และ วงจร Amplicfier (B)

ระบบนี้มีการแสดงผลทางหนาจอคอมพิวเตอรซึ่งประกอบดวยสวนควบคุม
การใชงาน (รูปที่ 2A) และสวนแสดงผล (รูปที่ 2B) โดยในสวนควบคุมการใชงาน
ผูใชสามารถเลือกใชงานไดสองแบบ แบบแรกระบบจะกําหนดคาตางๆ เพื่อใหใชงาน
ไดทันที   และแบบที่สอง ผูใชสามารถกําหนดคาตางๆ ไดแก คาศักยไฟฟากระตุน
คากําลังขยาย และจํานวนขอมูลของกระแสไฟฟาที่จะนําไปคํานวณหาคาความจุไฟฟา
ในสวนแสดงผล (รูปที่ 2B)  จะแสดงสัญญาณของกระแสไฟฟาที่เกิดจากคาศักยไฟฟา
กระตุนเปรียบเทียบกับเวลา (current waveform) คาความจุไฟฟา (capacitance)
และคาความตานทานไฟฟา (resistance) ตามเวลาจริง (real time)

ไดทดสอบระบบดังกลาวโดยไดเลือกใชคูแอฟฟนิตี (affinity binding pair)
2 คู  คือ  สารบงชี้มะเร็งลําไส  คาซิโนเอมไบรโอนิคแอนติเจน (carcinoembryonic
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antigen, CEA) กับ แอนติคาซิโนเอมไบรโอนิคแอนติเจน (anti carcinoembryonic
antigen, anti-CEA) และ สารบงชี้โรคไต ฮิวแมน ซีรัม อัลบูมิน (human serum
albumin, HSA) กับ แอนติฮิวแมน ซีรัม อัลบูมิน (anti human serum albumin,
anti-HSA)  ซึ่งผลที่ไดไมมีความแตกตางกับวิธีมาตรฐาน

ความโดดเดนของงานวิจัย
เปนระบบคาพาซิทีฟแอฟฟนิตีเซนเซอรแบบตรวจวัดตามเวลาจริงที่ประดิษฐ

ขึ้นในประเทศไทยที่ผูใชสามารถใชงานไดงายและใชเวลาในการวิเคราะหสั้น ผูใชงาน
สามารถเห็นผลการวัดและประเมินคุณภาพของอิเล็กโทรดขณะวิเคราะหได  ระบบที่
ประดิษฐแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนควบคุมการใชงาน และสวนแสดงผล  ในสวน
ควบคุมการใชงาน สามารถเลือกใชงานไดทั้งแบบที่ ใหระบบกําหนดคาตางๆ แบบ
อัตโนมัติเพื่อใหใชงานไดทันที  และแบบที่ ผู ใชสามารถกําหนดคาตางๆ ที่จะทําให
สัญญาณที่วัดไดมีคุณภาพสูงขึ้นได ไดแก คาสัญญาณศักยไฟฟาปอนเขา คากําลังขยาย
จํานวนขอมูลที่จะนําไปคํานวณคาความจุไฟฟา ความถ่ีของการบันทึกสัญญาณ สําหรับ
สวนแสดงผลจะแสดงคาความจุไฟฟาและคาความตานทานไฟฟาตามเวลาจริง (real
time)

รูปท่ี 2  การแสดงผลทางหนาจอคอมพิวเตอรของ Capacitive analyzer
ประกอบดวยสวนควบคุมการใชงาน (A) และสวนแสดงผล (B)
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การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
ไดใชระบบคาพาซิทิฟแอฟฟนิตีเซนเซอรแบบตรวจวัดตามเวลาจริงในระบบ

ไหลผาน (รูปที่ 3)  ตรวจวัดคูแอฟฟนิตี (affinity binding pair) 2 คู คือ  คาซิโน
เอมไบรโอนิคแอนติเจน (carcinoembryonic antigen, CEA) กับ แอนติคาซิโน
เอมไบรโอนิคแอนติเจน (anti carcinoembryonic antigen, anti-CEA) และ ฮิวแมน
ซีรัม อัลบูมิน (human serum albumin, HSA) กับ แอนติฮิวแมน ซีรัม อัลบูมิน
(anti human serum albumin, anti-HSA) โดยใชอิเล็กโทรดที่ตรึงดวยแอนติบอดี
เปนอิเล็กโทรดทํางาน  ซิลเวอร/ซิลเวอรคลอไรดเปนอิเล็กโทรดอางอิง  และลวด
แพลตทินัมเปนอิเล็กโทรดชวย  อิเล็กโทรดทั้งสามตออยูใน flow cell ที่มีปริมาตร 10
L โดยอิเล็กโทรดเชื่อมตอกับเคร่ืองคาพาซิทิฟแอฟฟนิตีเซนเซอร เมื่อผานสารละลาย
ที่มีแอนติเจนเขาไป แอนติเจนจะจับกับแอนติบอดีที่ ตรึงอยูบนอิเล็กโทรดทํางาน
ทําใหคาความจุไฟฟาลดลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของความจุไฟฟาจะถูกวัดและบันทึก
โดยโปรแกรม Capacitive Analyzer และแสดงผลทางหนาจอคอมพิวเตอรตลอด
ชวงเวลาการทดลอง  สามารถใชตรวจวัดสารบงชี้ โรคไดอยางถูกตองและแมนยํา
ดังกรณีการวิเคราะหหา CEA ในตัวอยางซีร่ัม จากผลการวิเคราะหคาความเขมขน
ของ CEA ในตัวอยางซี ร่ัมโดยใชระบบที่ประดิษฐขึ้น พบวา ใหผลการทดลองที่
สอดคลองกับวิธีเอนไซมลิงคฟลูออเรสเซนตแอสเส และในกรณีการตรวจวัด HSA ใน
ตัวอยางปสสาวะ เมื่อเปรียบเทียบผลที่ไดจากการวิเคราะหปริมาณ HSA ในตัวอยาง

รูปท่ี 3  ระบบคาพาซิทีฟแอฟฟนิตีเซนเซอรแบบตรวจวัดตามเวลาจริง
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จริงดวยระบบที่ประดิษฐขึ้นกับวิธี Immunoturbidi- metric assay พบวา การ
วิเคราะหทั้งสองวิธีใหผลสอดคลองกัน

กลุมเปาหมายผูใชประโยชน
เคร่ืองที่ประดิษฐสามารถทําขึ้นใชเองในประเทศ มีราคาถูก (ประมาณ 40,000

บาท/เคร่ือง) ใชงานงาย ใหผลวิเคราะหเร็ว อีกทั้งสามารถนําไปประยุกตใชสําหรับ
การตรวจวัดสารเพื่อวินิจฉัยทางการแพทย เชน การตรวจวัดไวรัส แบคทีเรีย ดีเอ็นเอ
หรือสารชีวพิษ โดยเลือกใชคูแอฟฟนิตี (affinity binding pair) ที่เหมาะสม และ
สามารถนําไปประยุกตใชสําหรับการตรวจวัดสารตกคาง/สารพิษ ในสิ่งแวดลอม อาหาร
และผลผลิตทางการเกษตร

รางวัลที่เคยไดรับ
1. รางวัลเหรียญทองจาก ผลงานสิ่งประดิษฐ เร่ือง “Real time capacitive

affinity sensor system”(ระบบคาพาซิทิฟแอฟฟนิตีเซนเซอรแบบตรวจวัดตามเวลา
จริง) จากงาน “Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013” ณ กรุงโซล
สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมการประดิษฐของเกาหลี (Korea Inven-
tion Promotion Association; KIPA)

2. รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2557 ระดับดี จากผลงานเร่ือง
“ระบบคาพาซิทิฟแอฟฟนิตีเซนเซอรแบบตรวจวัดตามเวลาจริง” (สาขาวิทยาศาสตร
เคมีและเภสัช) จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

แหลงทุนที่ใหการสนับสนุน
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทาง

เคมี (PERCH-CIC) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
และสถานวิจัยการวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
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ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม

ผศ.ดร.วรากร ล่ิมบุตร1 รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา2

รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร3 และ ผศ.อดุลย เที่ยงจรรยา1

1 ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต 2 ภาควิชาเคมี 3 ภาควิชาฟสิกส
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: warakorn.l@psu.ac.th, lwarakorn@yahoo.com

ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามที่ประดิษฐขึ้นมี 2 ชุด ไดแก ชุดทดสอบสังกะสีใน
น้ํายางพารา และชุดทดสอบสังกะสีในดินและในปุย ดังแสดงในภาพที่ 1  สําหรับ
ชุดทดสอบสังกะสีในน้ํายางพาราประกอบดวยสารละลาย Zn-ก  สารละลาย Zn-ข
สาร Zn-ค สารละลาย Zn-ง กระบอกฉีดยาพลาสติกขนาด 13 และ 10 มล. หลอด
ทดสอบพลาสติกขนาด 2 และ 15 มล. และคูมือ มีวิธีการทดสอบ 2 ขั้นตอน คือ
การเตรียมตัวอยางและการทดสอบ ในขั้นการเตรียมตัวอยางดําเนินการดังนี้

1. ใชกระบอกฉีดยาดูดสารละลาย Zn-ก ปริมาตร 2.8 มล. ใสในน้ํายางตัวอยาง
0.2 มล. เขยา ในขั้นนี้เปนการแยกแมกนีเซียมไอออนออกจากน้ํายางโดยการตกตะกอน

2. ใชกระบอกฉีดยาดูดสารละลาย Zn-ข ปริมาตร 7 มล. เติมลงในสารละลาย
ในขอ 1 และเขยา ในขั้นนี้เปนการแยกอนุภาคยางออกจากน้ํายางโดยอนุภาคยางจะ
จับตัวเปนกอนและแยกออกจากสารละลาย และ

3. ฉีกซองสาร Zn-ค เทลงในสารละลายในขอ 2 และเขยา ในขั้นนี้เปนการ
กําจัดไอออนโลหะชนิดอ่ืน โดยไอออนโลหะจะเกิดปฏิกิริยารีดักชันกลายเปนโลหะ
ในสวนของการทดสอบโดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ใชกระบอกฉีดยาดูดสารละลาย Zn-ง ปริมาตร 0.8 มล.ใสในหลอดทดสอบ
2. ใชกระบอกฉีดยาดูด สารละลายที่ไดจากขั้นเตรียมตัวอยางปริมาตร 0.2

มล. ใสในสารละลายขอ 1 เขยา อยางแรงดวยมือ 5 วินาที
3. ประเมินผลการทดสอบโดยการสังเกตการเปลี่ยนแปลงสีของสารละลาย

โดย
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- หากความเขมขนของไอออนสังกะสีในตัวอยางมีคานอยกวาคาที่ตองการ
ทดสอบสารละลายจะมีสีฟา

- หากความเขมขนของไอออนสังกะสีในตัวอยางมีคาเทากับคาที่ตองการ
ทดสอบสารละลายจะมีสีฟาอมมวง

- หากความเขมขนของไอออนสังกะสีในตัวอยางมีคามากกวาคาที่ตองการ
ทดสอบสารละลายจะมีสีมวงแดง

รูปท่ี 1  แสดงชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามที่พัฒนาขึ้น

รูปท่ี 2  ผลงานสิ่งประดิษฐเร่ือง ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม “Zinc Field Test Kit”
ไดรับ รางวัลระดับเหรียญเงินจากสมาคมสงเสริมการประดิษฐของเกาหลี

และรางวัลพิเศษ (special prize) จากประเทศไตหวัน
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สําหรับชุดทดสอบสังกะสีในดินและปุยประกอบดวยสารละลาย Zn-ก สาร
ละลาย Zn-ข สาร Zn-ค สารละลาย Zn-ง กระบอกฉีดยาพลาสติกขนาด 1 และ
5 มล. หลอดทดสอบพลาสติกขนาด 2 และ15 มล. และคูมือโดยมีวิธีการทดสอบ 2
ขั้นตอนเชนกัน   ในขั้นการเตรียมตัวอยางมีดังนี้

1. ใชกระบอกฉีดยาดูดสารละลาย Zn-ก ปริมาตร 5 มล. ใสในดินหรือปุย
ตัวอยาง 1 กรัม และเขยา   ขั้นนี้เปนการสกัดสังกะสีออกมาจากตัวอยางดินหรือ
ตัวอยางปุยโดยใชสารละลายกรด

2. ใชกระบอกฉีดยาดูดสารละลาย Zn-ข ปริมาตร 4.5 มล. ใสในหลอดทดสอบ
3. ใชกระบอกฉีดยาดูดสารละลายขอ 1 ปริมาตร 0.5 มล. เติมลงในสาร

ละลายในขอ 2 และเขยา ในขั้นนี้เปนการแยกแมกนีเซียมไอออนออกโดยการตกตะกอน
และเปนการปรับ pH ของสารใหอยูในสภาวะเบส

4. ฉีกซองสาร Zn-ค เทลงในสารละลายในขอ 2 และเขยา ในขั้นนี้เปนการ
กําจัดไอออนโลหะชนิดอ่ืน โดยไอออนโลหะจะเกิดปฏิกิริยารีดักชันกลายเปนโลหะ
ในสวนของการทดสอบมีขั้นตอนเชนเดียวกันกับชุดทดสอบสังกะสีในน้ํายางพารา

ความโดดเดนของผลงานวิจัย
ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามเปนชุดทดสอบที่ผลิตขึ้นเองในประเทศไทย ราคา

ถูกกวาชุดทดสอบที่วางจําหนาย 2-5 เทา ลดการนําเขาจากตางประเทศ มีคูมือการ
ใชงานที่ เขาใจไดงาย ผูใชไมจําเปนตองมีความชํานาญก็สามารถใชชุดทดสอบนี้ ได
สามารถใชชุดทดสอบไดทั้งในและนอกสถานที่ พกพาไดสะดวก ใชสารเคมีนอย ใหผล
การทดสอบที่รวดเร็วภายใน 5 วินาทีหลังจากเติมสารละลายที่ไดจากขั้นเตรียมตัวอยาง
ในการลดผลรบกวนจากไอออนของโลหะชนิดอ่ืนๆ ที่มีอยู ในตัวอยาง ใชตัวรีดิวซ
(reducing agent) ซึ่งไมเปนอันตรายตอผูใชและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแทนไซยาไนด
ที่ใชในชุดทดสอบอ่ืนๆ  สามารถทดสอบสังกะสีเชิงคุณภาพที่ระดับความเขมขนตางๆ
ตามความตองการ ไมตองทํา standard calibration curve สามารถใชทดสอบ
สังกะสีในตัวอยางดานการเกษตร ไดแก การทดสอบสังกะสีในน้ํายางพารา ในดิน
และในปุย รวมทั้งทดสอบสังกะสีในตัวอยางอ่ืนที่เปนสารละลาย
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การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
ไดใชชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามที่ประดิษฐขึ้นนี้ทดสอบสังกะสีในน้ํายางพารา

15 ตัวอยาง ในดิน 10 ตัวอยาง และในปุย 5 ตัวอยาง และเปรียบเทียบผลการ
ทดสอบที่ไดกับเทคนิคมาตรฐานอินดักทีฟร่ีคัฟเปลพลาสมาออพติคัลอีมิสชั่นสเปคโตร
โฟโตมิเตอร (Inductively Coupled Plasma–Optical Emission Spectrometer,
ICP-OES) ผลจากชุดทดสอบและจากวิธีมาตรฐาน ทั้งในตัวอยางน้ํายางพารา ดิน
และปุย สอดคลองกัน   ซึ่งขอมูลที่ไดจากการทดสอบสังกะสีภาคสนามมีประโยชน
อยางยิง่ตอ

- โรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากยางพาราเพื่อนําไปใชพิจารณาแกไขหรือ
ดําเนินการปรับความเขมขนของสังกะสีในน้ํายางกอนสงเขากระบวนการผลิต

- เกษตรกรเพื่อใชในการประเมินหรือติดตามภาวะขาดธาตุสังกะสีในดินเพื่อ
สามารถแกปญหาไดทันทวงที

- เกษตรกรเพื่อใชในการตัดสินใจเลือกซื้อปุย
- เจาหนาที่ของรัฐที่ เก่ียวของกับการตรวจสอบปุยปลอมเพื่อใชในการเฝา

ระวัง และจับกุมผูกระทําผิด
นอกจากนี้ ไดนําผลงานประดิษฐคิดคนนี้ ไปใชประกอบการการเรียนการสอน

รายวิชาเซนเซอรทางเคมีสําหรับสิ่งแวดลอม สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี เปดสอนโดย
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต และนําไปใชในการพัฒนาเปนชุด
ทดสอบสังกะสีในน้ําทิ้งและในเลือด สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ในรายวิชาโครงงาน
ทางวิทยาศาสตรประยุกต ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต

กลุมเปาหมายผูใชประโยชน
ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามดานการเกษตรที่ประดิษฐขึ้นนี้เปนชุดทดสอบที่

ใชไดงายทั้งในและนอกสถานที่ สะดวกในการพกพา  ใชสารเคมีนอย ราคาถูก รูผล
รวดเร็ว และสามารถทดสอบสังกะสีเชิงคุณภาพที่ระดับความเขมขนตางๆ ตามความ
ตองการ โดยมีกลุมเปาหมายที่สามารถนําชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามที่ประดิษฐคิดคน
นี้ไปใชคือ
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- โรงอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑจากยางธรรมชาติ
- โรงงานอุตสาหกรรมน้ํายางขน
- เกษตรกรชาวสวนยางพารา
- ผูประกอบการ หรือเกษตรกรที่เก่ียวของกับการปลูกพืช เชน พืชไร ผลไม

เปนตน
- เกษตรกรที่ตองการทดสอบ เฝาระวัง ควบคุม หรือติดตามการแกปญหา

การขาดธาตุสังกะสีในดิน ทั้งกอนและหลังการใหปุยที่มีสังกะสี
- โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตปุยที่มีการเพิ่มธาตุสังกะสี
- เกษตรที่ตองการทดสอบปุยสังกะสีเพื่อใชในการตัดสินใจเลือกซื้อ
- หนวยงานของรัฐ หรือสถาบันที่เก่ียวของกับการตรวจสอบปุยปลอมเพื่อ

ใชในการเฝาระวัง และจับกุมผูกระทําผิด

รางวัลที่เคยไดรับ
1. รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2557

สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา รางวัลประกาศเกียรติคุณ
2. รางวัลเหรียญเงิน (Silver Prize) ในงาน “Seoul International Invention

Fair (SIIF) 2013” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี จัดโดยสมาคมสงเสริมการประดิษฐ
ของเกาหลี (Korea Invention Promotion Association; KIPA

3. รางวัลพิเศษ (Special Prize) จากประเทศไตหวัน ซึ่งเปนรางวัลที่ตางชาติ
มอบใหกับผลงานวิจัยที่มีลักษณะโดดเดน นาสนใจ  ในงาน  “Seoul International
Invention Fair (SIIF) 2013” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี จัดโดยสมาคมสงเสริม
การประดิษฐของเกาหลี (Korea Invention Promotion Association; KIPA)

แหลงทุนที่ใหการสนับสนุน
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)
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สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
1. ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ผศ.อดลุย เที่ยงจรรยา รศ.ดร.เพริศพชิญ คณาธารณา

รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร  นางสาวภัทรวรรณ ยาติกุล  นางสาวณัฐทกาณ หวันลาโสะ
อนุสิทธิบัตรชื่อ ชุดทดสอบสังกะสีในน้ํายางพารา เลขที่อนุสิทธิบัตร 7073 ออกให
เมื่อ 28 มีนาคม 2555 หมดอายุ 23 มิถุนายน 2558

2. ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร   ผศ.อดุลย เที่ยงจรรยา   รศ.ดร.เพริศพิชญ
คณาธารณา  รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร   ยื่นขอรับสิทธิบัตร เร่ือง ชุดทดสอบสังกะสีใน
น้ํายางพาราภาคสนาม หมายเลขคําขอ 1301004967 ยื่นเมื่อ 6/9/2556

3. ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร   ผศ.อดุลย เที่ยงจรรยา   รศ.ดร.เพริศพิชญ
คณาธารณา  รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร  ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร เร่ือง ชุดทดสอบสังกะสี
ในดินและปุยภาคสนาม หมายเลขคําขอ 1303001048 ยื่นเมื่อ 6/9/2556
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ชุดอุปกรณกําจัดน้ํามนัดินจากกาซเชื้อเพลิง
ของระบบกาซซิฟเคชัน

ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร และ นางสาวพฤกระยา พงศยี่หลา
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: juntima.c@psu.ac.th

1. ระบบกาซซิฟเคชันสําหรับพลังงานทดแทน
พลังงานเปนปจจัยพื้นฐานที่ สําคัญในการตอบสนองความตองการของ

ประชาชน ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงตองมีการจัดหาพลังงานที่เพียงพอ
และมีราคาที่เหมาะสม    จากความตองพลังงานที่เพิ่มขึ้นในการใชน้ํามันและกาซ
ธรรมชาติ สงผลใหราคาของพลังงานเพิ่มสูงขึ้นดวย ดวยเหตุนี้จึงตองหันมาทําการ
ผลิตและใชพลังงานทดแทน การผลิตไฟฟาจากระบบผลิตกาซเชื้อเพลิง (gasification)
เปนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนหนึ่งที่ดําเนินการโดยทําการผลิตกาซเชื้อเพลิง (syngas)
จากการเผาไหมชีวมวล (biomass) ชนิดเศษไม ขยะ และวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
ดวยการเผาไหมในเตาเผาผลิตกาซเชื้อเพลิง (gasifier) ที่มีการควบคุมอากาศไหลเขา
ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดกาซเชื้อเพลิงที่มีสวนประกอบที่สําคัญ ไดแก กาซ
คารบอนไดออกไซด (CO2)  กาซคารบอนมอนอกไซด (CO)  ไฮโดรเจน (H2)  มีเทน
(CH4) และน้ํามันดิน (tar) หลังจากนั้นนํากาซเชื้อเพลิงที่ผลิตไดไปผานระบบทําความ
สะอาดกาซกอนที่จะสงเขาเคร่ืองยนตสันดาปภายใน (generator) เพื่อผลิตไฟฟาสําหรับ
การใชงานตอไป

2. ปญหาของระบบกาซซิฟเคชัน
ระบบกาซซิฟเคชันมีปญหาที่สําคัญคือ การปนเปอนของน้ํามันดินในกระแส

กาซเชื้อเพลิง ซึ่งน้ํามันดินจะทําใหเกิดความสกปรกในหองเคร่ือง สงผลใหเกิดความ
เสียหายตอเคร่ืองยนต โดยจะตองมีการหยุดเดินเคร่ืองเพื่อลางเคร่ืองจักรบอยคร้ัง
ทําใหเกิดการสูญเสียทรัพยากรและเวลาในการผลิต ดังนั้นการกําจัดน้ํามันดินในกระแส
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กาซเชื้อเพลิงกอนปอนเขาเคร่ืองยนตเพื่อผลิตไฟฟาจึงเปนเร่ืองสําคัญ   ปจจุบัน
เทคโนโลยีการทําความสะอาดน้ํามันดินที่ใชกันโดยทั่วไปมี 3 ขั้นตอนหลัก คือ

1. ไซโคลน (cyclone) ใชสําหรับการคัดแยกฝุนและขี้เถาโดยอาศัยการเหวี่ยง
แยกและการชน

2. ระบบกาซสครับเบอร (gas scrubber) อาศัยการกระจายน้ําของหัวฉีด
เพื่อพนละอองน้ําไหลสวนทางกับกาซเชื้อเพลิง เพื่อการดักจับสิ่งสกปรกและน้ํามันดิน
น้ําที่ผานการดักจับจะถูกสงไปยังบอเก็บน้ําเพื่อแยกน้ํามันดินออกและสงเขาเคร่ืองทํา
น้ําหลอเย็น (cooling tower) กอนไหลวนกลับเขาสูหอสครับเบอร

3. ชุดกรองบรรจุดวยขี้เลื้อย ที่ใหประสิทธิภาพการกรองที่ดีแตมีความดันลด
เกิดขึ้นภายในระบบสูง

วิธีการที่กลาวมายังคงไมสามารถแกปญหาน้ํามันดินที่ปนเปอนในกาซเชื้อเพลิง
ไดอยางสมบูรณ โดยเฉพาะระบบกาซสครับเบอรที่ทําใหเกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรน้ํา
ทําใหน้ํามีความเปนกรดเพิ่มขึ้นจากการปนเปอนของน้ําสมควันไมที่เกิดขึ้นจากเตาเผา
ผลิตกาซ และตองใชแรงงานมากในการแยกน้ํามันดินออกจากบอเก็บน้ํา อันสงผลให
เคร่ืองทําน้ําหลอเย็นมีน้ํามันดินปนเปอน   น้ํามันดินจะเคลือบพื้นที่ผิวแลกเปลี่ยน
ความรอนและตองหยุดเดินเคร่ืองเพื่อลางระบบบอยคร้ัง จากปญหาเหลานี้ทําใหผูผลิต
ไฟฟามีความตองการในการคิดคนระบบที่เหมาะสมสําหรับการแยกน้ํามันดินออกจาก
กาซเชื้อเพลิง เพื่อใหสามารถเดินระบบไดอยางตอเนื่อง และแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นได
นอกจากนั้นหากสามารถผลิตน้ําสมควันไมเปนผลผลิตพลอยได (by product) ของ
กระบวนการ ก็จะทําใหชวยเพิ่มมูลคาของเศษไมที่ใชเปนวัตถุดิบไดอีกดวย

3. แนวคิดการใชเทคโนโลยีสําหรับแกปญหาของระบบกาซซิฟเคชัน
จากการคิดคนชุดอุปกรณกําจัดน้ํามันดินเพื่อการผลิตน้ําสมควันไมพรอมใช

ระดับชุมชนของทีมนักวิจัยผูเขียนผลงานนี้ โดยชุดอุปกรณนี้สามารถกําจัดน้ํามันดิน
ออกจากควันไมที่ออกจากเตาเผาไมได ทําใหน้ําสมควันไมที่ไดมีการปนเปอนน้ํามันดิน
นอย สามารถนําไปใชประโยชนไดเลยโดยไมตองวางทิ้งไว 3 เดือนเพื่อแยกน้ํามันดิน
ซึ่ งการกําจัดน้ํามันดินในควันไมดวยอุปกรณนี้อาศัยหลักการดูดซับและดูดซึมของ
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น้ํามันดินออกจากควันไมที่สามารถใชงานไดจริงและตรงกับความตองการในการทํา
ความสะอาดน้ํามันดินออกจากกาซเชื้อเพลิงของระบบกาซซิฟเคชัน ที่ซึ่งควันไมและ
กาซเชื้อเพลิงมีลักษณะทางกายภาพที่คลายคลึงกัน แตกาซเชื้อเพลิงมีอุณหภูมิที่สูงกวา
เนื่องจากอุณหภูมิการเผาไหมในเตาเผากาซเชื้อเพลิงสูงกวาในเตาเผาผลิตน้ําสมควันไม
การดําเนินการทําความสะอาดกาซเชื้อเพลิงนี้ยังสามารถผลิตน้ําสมควันไมเปนผลผลิต
พลอยไดจากระบบผลิตพลังงานทดแทนนี้ไดอีกดวย

4. การออกแบบและผลการใชเทคโนโลยีกําจัดน้ํามันดินของระบบกาซซิฟเคชัน
ผลการคิดคน ออกแบบ และทดสอบนวัตกรรมของชุดอุปกรณการกําจัดน้ํามัน

ดินที่ปนเปอนในกาซเชื้อเพลิงของระบบการผลิตพลังงานทดแทนจากการเผาไหม
ชีวมวลของระบบกาซซิฟเคชัน มีรายละเอียดของชุดอุปกรณหลักที่ประกอบดวย

1. หอดักจับน้ํามันดิน เปนคอลัมนทรงกระบอกที่ภายในบรรจุดวยวัสดุตัวกลาง
เพื่อชวยในการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสกับกาซเชื้อเพลิงที่ไหลผานจากสวนลางของคอลัมน
ขึ้นสวนบน อันทําใหเกิดการดูดซับและดูดซึมของน้ํามันดินบนพื้นผิว ทําใหไดกาซ
เชื้อเพลิงที่สะอาดไมมีการปนเปอนของน้ํามันดิน

2. เคร่ืองควบแนน ติดตั้งอยูสวนบนของหอดักจับน้ํามันดินที่ทําหนาที่รับกาซ
เชื้อเพลิงจากหอดักจับน้ํามันดินและแลกเปลี่ยนความรอนกับน้ําหลอเย็นที่มีการปอน
หมุนวนกับเคร่ืองทําน้ําหลอเย็น โดยที่ในอุปกรณนี้น้ําหลอเย็นจะไมสัมผัสโดยตรงกับ
กาซเชื้อเพลิง ทําใหไมเกิดการปนเปอนและไมสิ้นเปลืองน้ํา และของเหลวของน้ําสม
ควันไมจะถูกควบแนนออกมา

ดวยการติดตั้ งและเชื่อมตออุปกรณกําจัดน้ํามันดินเขากับเตาเผาผลิตกาซ
เชื้อเพลิงเพื่อทําความสะอาดกาซเชื้อเพลิง และมีการติดตั้งระบบของเคร่ืองทําน้ําหลอ
เย็นสําหรับการแลกเปลี่ยนความรอนในเคร่ืองควบแนนที่มีการออกแบบระบบใหมีขนาด
ของอุปกรณที่รองรับกําลังการผลิตกาซเชื้อเพลง ทําใหสามารถกําจัดน้ํามันดินออกจาก
กระแสกาซไดดวยประสิทธิภาพ 80-90% และสามารถผลิตน้ําสมควันไมเปนผลิตภัณฑ
พลอยไดของระบบ ซึ่งผลที่ไดจากตอยอดผลงานวิจัยนี้จะทําใหสามารถใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาไปสูการกําจัดน้ํามันดินออกจากกาซเชื้อเพลิง ที่จะขยายไปสูการใชงาน
กับระบบกาซซิฟเคชันที่ระดับกําลังการผลิตไฟฟาตางๆ ไดตอไป
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เทคโนโลยกีารกําจดักลิน่โรงงานยางแทง
ดวยระบบรวมการควบแนนและการดูดซึม

ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร และ นางสาวพฤกระยา พงศยี่หลา
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: juntima.c@psu.ac.th

1. ปญหากล่ินเหม็นของโรงงานยางแทง
การผลิตยางแทง (rubber block) ชนิด STR20 เปนอุตสาหกรรมยางพารา

ที่สําคัญของประเทศไทย ซึ่งมีกําลังการผลิต การสงออก และการซื้อขายปริมาณมาก
ยางแทง STR20 มีการนําไปใชประโยชนในการแปรรูปเปนยางลอรถยนตสายพาน
ยางกันกระแทก เปนตน  กระบวนการผลิตยางแทง STR20 ประกอบดวยการนํา
วัตถุดิบชนิดยางกอนถวยและยางแผนมาตัด ลาง และบดยอย แลวนํายางบดมาใส
ตะกงและสงเขาเคร่ืองอบ (dryer) ระเหยน้ําที่อุณหภูมิ 115-130oC เพื่อลดความชื้น
และทําใหยางสุกในหองอบยาง ในตําแหนงการปอนตะกงยางเขาเคร่ืองอบจะมีการใช
Blower ขนาดใหญดูดเอาความชื้นออกจากเนื้อยางทําใหไดกระแสแกสรอน (70-80oC)
ที่มีสวนประกอบ 4 สวนหลัก คือ น้ํา (0.03-0.05 kg/m3 air) กรดอินทรียชนิดกรด
อะซิติกเปนสารหลัก สิ่งสกปรกจากขยะและเศษยาง และเชื้อจุลินทรียจากเนื้อยาง
กระแสแกสนี้จะถูกระบายออกผานปลองควันทําใหเกิดกลิ่นเหม็นกระจายไปยังชุมชน
ใกลเคียง สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน อันทําใหเกิด
ปญหาการรองเรียนใหปดโรงงานตามมา ดังนั้นจึงจําเปนตองมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการกําจัดกลิ่นเหม็นออกจากแกสเสียกอนปลอยทิ้งสูภายนอกโรงงาน

2. ปญหาของเทคโนโลยีบําบัดกล่ินเหม็นของโรงงานผลิตยางแทงในปจจุบัน
เทคโนโลยีสําหรับบําบัดกลิ่นเหม็นของโรงงานผลิตยางแทงที่ใชกันโดยทั่วไปใน

ปจจุบันคือ การใชหอดูดซึม (wet Scrubber) แบบคอลัมนบรรจุ (packed column)
ที่มีวัสดุตัวกลางรูปแบบตางๆ บรรจุภายในคอลัมน เพื่อเพิ่มพื้นที่ ผิวสัมผัสระหวาง
แกสเสียกับสารดูดซึมชนิดน้ําที่ ไหลสวนทางกัน   วิธีการนี้มีขอเสียคือ ระบบให
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ประสิทธิภาพต่ํา สิ้นเปลืองน้ํา และเกิดน้ําเสียปริมาณมาก นอกจากนั้นยังเกิดมีการ
สะสมของของเสียที่ติดมากับแกสเสียและมีการเจริญเติบโตของจุลินทรียบนพื้นผิววัสดุ
ตัวกลาง ทําใหเกิดการเนาเสีย เกิดกลิ่นเหม็นเพิ่มขึ้น และตองถอดลางคอลัมน 1-2
สัปดาห/คร้ัง  อันทําใหเกิดปญหาการจางแรงงานตามมา  ดวยเหตุนี้ทําใหโรงงาน
หลีกเลี่ยงที่จะเดินระบบบําบัดแกสเสียดังกลาว สําหรับการใชสารเคมีเปนสารดูดซึม
เชน การใชสารละลายโซดาไฟจะใหประสิทธิภาพการกําจัดกลิ่นที่สูงแตสิ้นเปลือง
สารเคมีมาก เนื่องจากสารเคมีถูกเจือจางดวยน้ําที่อยูในแกสเสีย จึงทําใหประสิทธิภาพ
ของระบบลดลงอยางรวดเร็ว

มีอีกเทคโนโลยีที่มีการใชในการบําบัดกลิ่นเหม็นของโรงงานยางแทงคือ การใช
เทคนิคพลาสมา (plasma) ดวยการแปลงกระแสไฟฟาใหเปนพลังงานที่สูงเพื่อใหเกิด
การสลายโมเลกุลของสารประกอบที่ทําใหเกิดกลิ่นในกระแสแกส ทําใหเกิดเปนสารใหม
ที่ไมมีกลิ่นเหม็น  แตเทคนิคนี้มีขอเสียคือ อุปกรณมีราคาแพง สิ้นเปลืองพลังงาน
มีคาใชจายบํารุงรักษาที่สูง และกรณีที่มีน้ําอยูในกระแสแกสจะสงผลกระทบกับระบบ
ทําใหเกิดความเสียหายในระหวางการดําเนินการ  ซึ่งในกระแสแกสเสียจากโรงงาน
ยางแทงมีสวนประกอบของละอองน้ําที่ความเขมขนสูง จึงสงผลกระทบโดยตรงตอ
ระบบพลาสมา ดังนั้นจึงตองหาแนวทางในการดึงเอาน้ําออกจากแกสเสียกอนปลอย
เขาระบบพลาสมา หรือทําการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการบําบัดแกสเสียจาก
อุตสาหกรรมยางแทง STR20 ที่สมบูรณ

3. แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีการกําจัดกล่ินโรงงานยางแทง
จากการพิจารณาสวนประกอบของแกสเสียที่ทําใหเกิดกลิ่นเหม็นของโรงงาน

ผลิตยางแทง STR20 จึงนําไปสูการประยุกตเทคโนโลยีที่มีแนวคิดคือ การผนวก
หลักการกําจัดความชื้นและสิ่งสกปรกออกจากกระแสแกสเสียและกําจัดสารประกอบ
ตนเหตุของกลิ่น ดังนั้นระบบการกําจัดจึงประกอบดวย 2 สวนตอกันคือ การควบแนน
ที่เปนเคร่ืองแลกเปลี่ยนความรอนและหอดูดซึมทางเคมีเพื่อกําจัดกรดอินทรียตนเหตุ
กลิ่นดวยสารละลายโซดาไฟ โดยเมื่อปอนแกสเสียเขาสู เคร่ืองควบแนนจะทําการ
แลกเปลี่ยนความรอนกับน้ํา จะทําใหความชื้นและสิ่งสกปรกเกิดการควบแนนและแยก
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ตัวออกจากกระแสแกส ไดแกสเสียที่สะอาดขึ้น พรอมที่จะถูกสงเขาสูหอดูดซึมทางเคมี
ที่เกิดการไหลสวนทางระหวางแกสกับสารละลายโซดาไฟ แนวคิดนี้จะทําใหดักจับกลิ่น
ที่เกิดขึ้นจากหองอบยางแทง STR20 อยางมีประสิทธิภาพ

4. การออกแบบระบบและผลการกําจัดกล่ินจากโรงงานยางแทง
จากหลักการตามแนวคิดที่กลาวมาในการกําจัดกลิ่นของโรงงานผลิตยางแทง

STR20  ดวยอุปกรณ  2  สวน  คือ  เคร่ืองควบแนนแบบ Shell and Tube Heat
Exchanger และหอดูดซึมทางเคมีแสดงภาพไดอะแกรมไดดังภาพประกอบ และมี
เงือ่นไขการออกแบบคือ

1) เคร่ืองควบแนน สําหรับการกําจัดความชื้นและละอองน้ําในแกสเสีย โดย
จะตองออกแบบใหมีพื้นที่ผิวของการแลกเปลี่ยนความรอนที่เพียงพอ กําหนดใหแกส
เสียอยูในสวน Shell และน้ําไหลใน Tube น้ําที่ผานการแลกเปลี่ยนความรอนจะถายเท
ความรอนทิ้งที่หอทําความเย็น (Cooling tower) และวนนํากลับมาใชใหม การเดิน
ระบบจะทําใหไดแกสเสียมีอุณหภูมิลดลงเปน 40-45oC และน้ําถูกแยกอออกมา 0.02-
0.03 kg/m3 air หรือสามารถแยกน้ําออกมาได 70-80% นอกจากนั้นเคร่ืองควบแนน
จะตองสามารถถอดหรือเปดลางไดงาย เพื่อการทําความสะอาดสิ่งสกปรกที่ติดอยูใน
เคร่ือง เพื่อไมใหเกิดการอุดตันและไมใหประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความรอนลดลง

2) หอดูดซึมทางเคมี เพื่อดักจับกรดอินทรียที่ทําใหเกิดกลิ่นที่เหลืออยูในแกส
เสีย โดยการออกแบบระบบใหเปนชนิดคอลัมนบรรจุหรือคอลัมนสเปรย ที่มีการไหล
สวนทางกันของกระแสแกสเสียกับสารดูดซึมชนิดสารละลายโซดาไฟที่ความเขมขน
0.5-0.7 mol/l ซึ่งทําใหสามารถกําจัดกรดอินทรียได 80-90% อยางตอเนื่อง

การดําเนินการของระบบนี้จะทําใหเกิดการกําจัดสารที่กอใหเกิดกลิ่นเหม็นใน
แกสเสียที่ดูดออกจากหองอบยางแทง STR20 อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการใช
พลังงาน น้ํา และสารเคมีนอย รวมทั้งไมเกิดของเสียใหมจากระบบ ซึ่งจะชวยแกปญหา
ใหแกโรงงาน  ปญหาสิ่งแวดลอม  และปญหาของชุมชนรอบขาง  ดวยการพัฒนา
เทคโนโลยีรวมที่มีความเปนไปไดสูงที่จะพัฒนาสูการใชงานจริงในโรงงานผลิตยางแทง
STR20
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การกําจัดแอมโมเนียออกจากหางน้ํายาง
ดวยระบบสเปรยคอลัมน

ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร และ นางสาวพฤกระยา พงศยี่หลา
ภาควิชาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยลงขลานครินทร
โทรศัพท 074-287285 มือถือ 089-4638832 E-mail: juntima.c@psu.ac.th

1. การผลิตน้ํายางขน
การผลิตและสงออกยางธรรมชาติถือเปนอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศไทย

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมน้ํายางขนที่ผลิตเพื่อใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมตางๆ เชน
ยางรถยนต ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย เปนตน ซึ่งในการผลิตน้ํายางขนทําใหเกิดมลพิษ
ตางๆ ไมวาจะเปนน้ําเสีย กลิ่นเหม็น หรือไอระเหยของแอมโมเนีย เนื่องจากมีการเติม
แอมโมเนียเพื่อยับยั้ งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในน้ํายางสด และรักษาสภาพ
น้ํายางสดไมใหจับตัวกันเปนตะกอนและมีกลิ่นเหม็น และเติมในผลผลิตน้ํายางขน
กอนสงขาย

กระบวนการผลิตน้ํายางขนทําไดโดยการปอนน้ํายางสดผานกระบวนการปน
เหวี่ยง เพื่อแยกน้ํายางออกเปนน้ํายางขนและหางน้ํายาง โดยหางน้ํายางที่ไดยังคงมี
เนื้อยางอยูประมาณ 4% โรงงานจะนิยมใชกรดซัลฟูริกเขมขนในการจับตัวเนื้อยางใน
หางน้ํายางเพื่อผลิตเปนยางสกิม

เคร่ืองปนเหวี่ยงผลิตน้ํายางขน
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2. ปญหาแอมโมเนียในหางน้ํายาง
ในหางน้ํายางที่ออกมาจากเคร่ืองปนเหวี่ยงมีแอมโมเนียอยูประมาณ 0.3%

ซึ่ งหากปริมาณแอมโมเนียในหางน้ํายางมีความเขมขนสูง ก็จะตองใชกรดซัลฟูริก
ปริมาณมาก สงผลใหตนทุนในการผลิตสูงขึ้นและทําใหกรดตกคางอยูในน้ําเสีย สงผล
ใหเกิดแกสไขเนา (H2S) ในระบบกําจัดน้ําเสียและในแกสชีวภาพที่ผลิตได ดังนั้นจึง
ตองทําการลดปริมาณแอมโมเนียในหางน้ํายางกอนที่จะเติมกรดเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น
วิธีการลดปริมาณแอมโมเนียในหางน้ํายางเปนขั้นตอนที่สําคัญที่จะตองใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ที่จะใหประสิทธิภาพที่สูงโดยไมทําใหเกิดการอุดตันในระบบและทําใหเกิด
ทั้งการปลอยแอมโมเนียออกสูบรรยากาศ

ยางสกิมผลิตจากหางน้ํายาง

3. ปญหาการปนเปอนแอมโมเนียในอากาศเสีย
ด วยไอระเหยของแอมโมเนี ยจากกระบวนการผลิต และจากการกําจั ด

แอมโมเนียออกหางน้ํายาง กอใหเกิดปญหามลพิษที่สงผลเสียดานสุขภาพของคน สัตว
และพืช เทคโนโลยีที่เลือกใชในการบําบัดแอมโมเนียในอากาศเสียจึงเปนสิ่งสําคัญและ
ตองเหมาะสม  เทคโนโลยีที่มีการใชในปจจุบัน ไดแก การดูดซับ การดูดซึม และการ
กรองดวยชีวภาพ เปนตน ซึ่งแตละวิธีมีขอดีและขอเสียแตกตางกันไป การใชน้ําเปน
สารดูดซึมจะทําใหเกิดความสิ้นเปลือง  สําหรับในโรงงานน้ํายางขนจะมีน้ําซีรัมเปน
น้ําเสียจากการผลิตยางสกิม ซึ่งน้ําซีรัมมีสภาพเปนกรดสูงจากการเติมกรดซัลฟูริก
จึงมีความเปนไปไดในการใชดูดซึมแอมโมเนียในอากาศเสียที่จะใหประสิทธิภาพสูง และ
ลดคาใชจายในการบําบัดแอมโมเนียในอากาศเสียได
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4. แนวคิดของการคิดคนส่ิงประดิษฐ
จากปญหาการมีแอมโมเนียในหางน้ํายางปริมาณมาก นักวิจัยจึงมีแนวคิดในการ

ใชระบบสเปรยคอลัมน ที่ทําการสเปรยหางน้ํายางใหไหลสวนทางกับอากาศ โดยหัว
สเปรยที่ใชจะเปนแบบเกลียวเพื่อปองกันการอุดตันของเนื้อยางที่หัวสเปรย และภายใน
คอลัมนเปนทรงกระบอกวางเปลาที่ใหหยดสเปรยของหางน้ํายางไหลลงดวยพื้นที่ ผิว
ของหยดของเหลวที่สูง ทําใหเกิดการถายโอนแอมโมเนียออกจากหยดของเหลวไปสู
กระแสอากาศปอนอยางมีประสิทธิภาพ โดยไมเกิดการติดคางและอุดตันของเนื้อยาง
ในวัสดุบรรจุที่อยูภายในคอลัมน

อากาศที่ผานสเปรยคอลัมนมีแอมโมเนียปนเปอนที่ 200-500 ppm จะถูกดัก
จับกอนปลอยทิ้งสูบรรยากาศดวยขั้นตอนถัดมาคือ การใชน้ําซีรัมซึ่งเปนน้ําเสียจาก
การผลิตยางสกิมเปนสารดูดซึมที่มีสภาพเปนกรดสูง โดยนักวิจัยมีแนวคิดในการปรับ
ใชระบบปฏิกรณแกสบับเบ้ิลในการกําจัดแอมโมเนียในแกสเสียนี้ เนื่องจากระบบสเปรย
จะทําใหเกิดฟองของน้ําซีรัมในปริมาณมาก ซึ่งวิธีการของแนวคิดนี้จะทําใหชวยลด
การใชน้ํา การใชกรด การเกิดน้ําเสีย เปนการนําของเสียมาใชใหเกิดประโยชน และ
สามารถนําน้ําซีรัมที่ไดจากการดกัจับแอมโมเนียในอากาศเสียมาทําปุยอินทรียไดอีกดวย

4. การทํางานของชุดปฏิกรณกําจัดแอมโมเนียออกจากหางน้ํายาง
ชุดอุปกรณกําจัดแอมโมเนียในหางน้ํายางและกําจัดแอมโมเนียในอากาศเสีย

ที่เกิดขึ้น ประกอบดวย

หัวสเปรยชนิดเกลียวเดือยหมู
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1. คอลัมนทรงกระบอก ที่ติดตั้งดวยหัวสเปรยชนิดเกลียวเดือยหมู (spiral
nozzle) เพื่อปองกันการอุดตันจากการจับตัวของหางน้ํายางในระหวางการสเปรย โดย
หางน้ํายางจะถูกปอนผานหัวสเปรยเพื่อทําใหเกิดการพนฝอยขนาดเล็กภายในคอลัมน
ที่มีพื้นที่ผิวของของเหลวสูง

2. อากาศปอน ทําการปอนอากาศผาน Blower เขาสูทางดานลางของคอลัมน
เพื่ อใหเกิดการไหลสวนทางกับหางน้ํายางและเกิดการถายโอนแอมโมเนียจากเฟส
ของเหลวของหางน้ํายาง สูกระแสแกส

3. หางน้ํายางที่ผานการไลแอมโมเนียแลวจะไหลออกทางดานลางคอลัมนกอน
ปอนกลับไปสเปรยซ้ํา เพื่อใหไดหางน้ํายางที่มีความเขมขนของแอมโมเนียที่ต่ําเพียงพอ
ที่จะลดการใชกรดในการจับตัวยางสกิม

4. แกสเสียที่ปนเปอนแอมโมเนีย ไหลออกจากคอลัมนทางดานบน และสงเขา
สูปฏิกรณแกสบับเบ้ิลเพื่อการดังจับแอมโมเนียสูน้ําซีรัมที่จะไมทําใหแอมโมเนียถูก
ปลอยออกไปสูสิ่งแวดลอม

5. ปฏิกรณแกสบับเบ้ิล เปนคอลัมนบรรจุของเหลวของน้ําซีรัมที่มีความสูง
ของเหลว 10-20 cm ภายในของเหลวติดตั้งหัวฟูเพื่อกระจายแกสเสียใหเกิดเปนฟอง
และเกิดดูดซึมแกสในของเหลวอยางมีประสิทธิภาพ

5. การพัฒนาสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชย
ผูวิจัยไดพัฒนาการออกแบบและทดสอบระบบ พบวาระบบนี้สามารถลดความ

เขมขนของแอมโมเนียในหางน้ํายางลงไดเหลือ 0.10% จากความเขมขน 0.30% คิด
เปน 65% อันจะสามารถชวยลดการใชกรดซัลฟูริกในการจับตัวยางได ผลงานวิจัยนี้
จึงมุงสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชย ใหสามารถนําไปใชงานไดจริงและมีประสิทธิภาพ
สูง โดยเฉพาะการใชงานกับโรงงานผลิตน้ํายางขน ทั้งนี้ เพื่อลดตนทุนในการผลิต
และลดมลพิษที่เกิดจากการเติมสารเคมี ซึ่งจะทําใหสามารถชวยแกปญหาการปลอย
อากาศเสียออกสูบรรยากาศไดดวยการใชคาใชจายในการดําเนินการที่ต่ํา  และนํา
ของเสียจากอุตสาหกรรมมาใชใหเกิดประโยชน
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การประเมินศักยภาพพันธุยางพารา
ทีใ่หผลผลติน้าํยางสงูจากแปลงเกษตรกรในภาคใต

อักษร แคลวคลาด, กรกช นาคคะนอง, รศ.ดร.สายัณห สดุดี และ
รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี
ภาควิชาพืชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
charatsri.n@psu.ac.th

บทคัดยอ
จากการสํารวจแปลงยางพาราของเกษตรกรทางภาคใตของประเทศไทย พบ

พันธุยางที่มีศักยภาพในการใหผลผลิตน้ํายางสูงจํานวน 4 พันธุ ไดแก SK1, SK3, NK1
และ T2 นํามาทําการศึกษาศักยภาพของพันธุยางพารา โดยการเปรียบเทียบผลผลิต
ในระยะ 2 ป โดยมียางพาราพันธุ RRIM 600 เปนพันธุเปรียบเทียบ พบวายางพารา
พันธุ SK1 และ NK1 ใหผลผลิตเนื้อยางแหงเฉลี่ยสูงกวายางพาราพันธุ RRIM 600
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนยางพาราพันธุ SK3 และ T2 ใหผลผลิตสูงกวาพันธุ
RRIM 600 และไมแตกตางทางสถิติ นอกจากผลผลิตแลวยังศึกษาการแสดงออก
ของยีนที่เก่ียวของกับการสรางน้ํายางเพื่อยืนยันผลคือ REF และ SRPP พบวา พันธุ
ทดสอบทั้ง 4 สายพันธุ มีการแสดงออกของยีนทั้งสองสูงกวายางพาราพันธุ RRIM
600 ที่ปลูกในแปลงเดียวกัน จากการศึกษาแสดงใหเห็นวาการตรวจสอบการแสดงออก
ของยีน REF และ SRPP รวมกับผลผลิตยางพารามีความสอดคลองกัน ซึ่งสามารถ
ใชเปนเคร่ืองมือในการตรวจสอบ และคัดเลือกพันธุยางที่ใหผลผลิตสูงได

บทนํา
ยางพาราที่ เกษตรกรนิยมปลูกเปนสวนใหญคือ ยางพาราพันธุ  RRIM 600

คิดเปน 80-85% ของพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งยางพาราพันธุ
RRIM 600 มีการปลูกมาเปนระยะเวลามากกวา 60 ป เนื่องจากเปนพันธุที่ใหผล
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ผลิตดี และสามารถปรับตัวไดในหลายสภาพแวดลอม แตยังคงมีขอจํากัดหลายประการ
เชน การออนแอตอโรครากขาว โรคใบรวงไฟทอปเทอรา จึงตองมีการพัฒนาพันธุใหม
ขึ้นมาทดแทน แตการปรับปรุงพันธุยางพาราที่ใหผลผลิตสูงตองใชเวลาไมนอยกวา 20
ป ซึ่งในขั้นตอนการผสมและการคัดเลือกพันธุ นักปรับปรุงพันธุจึงไดพยายามหาตัว
บงชี้เพื่อลดระยะเวลาในการคัดเลือกพันธุยางพารา มีผลใหโปรแกรมการปรับปรุงพันธุ
สั้นลง ทําใหมีโอกาสไดสายพันธุที่ใหผลผลิตสูงรวดเร็วขึ้น รวมทั้งประหยัดงบประมาณ
และพื้นที่ในการดําเนินการ จากการสํารวจในพื้นที่ปลูกยางใน 5 จังหวัดภาคใต พบ
พันธุยางที่มีศักยภาพสูงในแปลงเกษตรกร จํานวน 4 พันธุ ซึ่งพิสูจนโดยใชเคร่ืองหมาย
โมเลกุลวาเปนพันธุที่แตกตางจากพันธุแนะนําของกรมวิชาการเกษตร และใหผลผลิต
สูงกวายางพาราพันธุ RRIM 600  ดังนั้นการศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชเคร่ือง
หมายโมเลกุลและการแสดงออกของยีน REF และ SRPP ซึ่งมีรายงานวาเก่ียวของ
โดยตรงกับการสรางน้ํายางในตนยางพารา มาเปนเคร่ืองมือในการคัดเลือกตนยางที่
ใหผลผลิตสูง

รูปท่ี 1  แหนงที่ต้ังของแปลงยางพาราที่ศึกษา 4 แปลงคือ พันธุ SK1 อ.นาทวี จ.สงขลา
SK3 บานหูแร  อ.หาดใหญ จ.สงขลา   พันธุ NK1 อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

และพันธุ T2 อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
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วิธีการศึกษา
เก็บขอมูลผลิตน้ํายางสดของยางพารา 4 สายพันธุคัดเลือกคือ SK1 SK3 NK1

และ T2 และ RRIM 600 ที่ปลูกในแปลงเดียวกัน โดยเลือกสายพันธุละ 10 ตน
วิเคราะหเปอรเซ็นตน้ํายางแหง เพื่อนํามาหาผลผลิตเนื้อยางแหงตอคร้ังกรีด เปน
ระยะเวลา 2 ป ตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2557 ศึกษาการ
แสดงออกของยีน REF และ SRPP โดยทําการเก็บตัวอยางมาทําการสกัดอารเอ็นเอ
ตามวิธีการของ Suwanmanee และคณะ (2002) และเปรียบเทียบการแสดงออก
ของยีนโดยใชเทคนิค Real-time PCR กับขอมูลผลผลิต

ผลการศึกษา
จากการศึกษาพบวายางพาราพันธุ  SK1 SK3 NK1 ใหผลผลิตสูงกวาพันธุ

RRIM 600 อยางมีนัยสําคัญ โดยใหผลผลิตเนื้อยางแหงเฉลี่ย 127.38 53.53 และ
71.59 กรัมตอตนตอคร้ังกรีดตามลําดับ มากกวาคาเฉลี่ยของยางพาราพันธุ RRIM
600ที่ปลูกในแปลงเดียวกัน โดยยางพาราพันธุ RRIM 600 ใหผลผลิตเนื้อยางแหง
เฉลี่ย 92.41 42.97 และ 46.95 กรัมตอตนตอคร้ังกรีด ตามลําดับ  สวนพันธุ T2
ใหผลผลิตใกลเคียงกับพันธุ RRIM 600 โดยใหผลผลิตเนื้อยางแหงเฉลี่ย 41.66 กรัม
ตอตนตอคร้ังกรีด ซึ่งไมมีความแตกตางทางสถิติกับผลผลิตของยาง RRIM 600 ที่
ปลูกในแปลงเดียวกัน (รูปที่ 2)

รูปท่ี 2  แสดงคาเฉลี่ยผลผลิตเนื้อยางแหง (กรัม/ตน/คร้ังกรีด) ของยางพาราพันธุคัดเลือก:
นาทวี (SK1), หูแร (อ.หาดใหญ) (SK3), นาบอน (NK1) และปะเหลียน (T2) และ RRIM 600

ที่ปลูกเปรียบเทียบในแตละพ้ืนที่
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ในการศึกษาการแสดงออกของยีน REF และ SRPP ในน้ํายางพาราในชวงการ
กรีดที่แตกตางกัน ทําการศึกษาการแสดงออกของยีนในชวงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน
พ.ศ. 2555 และเมษายน พ.ศ. 2556 โดยใชเทคนิค Real-time PCR (qPCR) ใช 18s
ribosome เปน internal control และรายงานผลในรูปของคา relative mRNA
expression level ของยีน REF กับ 18s ribosome และ SRPP กับ 18s ribosome
จากผลการทดลองพบวาการแสดงออกของยีน REF และ SRPP ในยางพาราพันธุ
คัดเลือกทั้ง 4 สายพันธุ จะมีการแสดงออกของยีน REF และ SRPP ที่สูงกวายางพารา
พันธุ RRIIM 600 ซึ่งจากผลดังกลาวมีแนวโนมแสดงใหเห็นวาการที่ยางพาราพันธุ
คัดเลือกมีการแสดงออกของยีนทั้งสองตัวนี้สูง สามารถบงชี้วายางพาราพันธุคัดเลือก
ทั้ง 4 สายพันธุมีการสรางน้ํายางและใหผลผลิตที่สูงดวย

รูปท่ี 3  การเปรียบเทียบระดับการแสดงออกของยีน REF โดยใชเทคนิค qPCR และ
ผลผลิตน้ํายาง ในยางพาราพันธุคัดเลือก และ พันธุ RRIM 600 ในแตละพ้ืนที่
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สรุปผลการทดลอง
จากการเก็บขอมูลในระยะเวลา 2 ป ยางพาราพันธุคัดเลือก 3 สายพันธุ คือ

SK1 จากแปลงอ.นาทวี จ.สงขลา SK3 จากแปลงบานหูแร อ.หาดใหญ จ.สงขลา NK1
จากแปลงนาบอน จ.นครศรีธรรมราช ใหผลผลิตสูงกวาพันธุ RRIM 600 อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ สวนพันธุ T2 จากแปลงอ.ปะเหลียน จ.ตรัง ใหผลผลิตสูงกวาพันธุ
RRIM 600 เล็กนอยความสัมพันธระหวางการแสดงออกของยีน REF และ SRPP
กับปริมาณผลผลิตในรูปน้ํายางแหงในยางพาราพันธุคัดเลือก 4 สายพันธุ เปรียบเทียบ
กับพันธุ RRIM 600 ที่ปลูกในแปลงเดียวกัน พบวามีความสัมพันธกันในทางบวกที่
ระดับปานกลาง

รูปท่ี 4  การเปรียบเทียบระดับการแสดงออกของยีน SRPP โดยใชเทคนิค qPCR และ
ผลผลิตน้ํายาง ในยางพาราพันธุคัดเลือก และ พันธุ RRIM 600 ในแตละพ้ืนที่
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ความหลากหลายทางพันธกุรรม
ของสายพนัธุขาวพืน้เมอืงในภาคใตของไทย

กฤติกา แกวจํานง และ สิงโต บุญโรจนพงศ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
krittika.k@psu.ac.th

ขาวเปนพืชอาหารที่สําคัญชนิดหนึ่ง ซึ่งเปนที่นิยมบริโภคของมากกวาคร่ึงหนึ่ง
ของประชากรโลกขาวพันธุพื้นเมืองเปนแหลงพันธุกรรมขาวอยางดี เนื่องจากอยูใน
ชวงก่ึงกลางระหวางขาวปา (wild rice) และขาวพันธุสมัยใหม ความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของขาวพันธุพื้นเมืองสามารถใชในการปรับปรุงพันธุ เชน การเพิ่มผลผลิต
คุณภาพ การตานทานโรคและแมลง เปนตน การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม
จึงชวยใหเขาใจวิวัฒนาการและฐานพนัธุกรรมของขาวเพือ่ใชในการอนรัุกษและปรับปรุง
พันธุตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่ อศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของขาวสายพันธุ พื้ นเมือง

ภาคใตของไทย
2. เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานทางพันธุกรรมและใชในงานวิจัยเชิงลึกตอไปใน

อนาคต
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การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของขาวสายพันธุ พ้ืนเมืองภาคใตโดย
วิธีทางโมเลกุล

ศึกษาขาวพันธุพื้นเมืองภาคใตจํานวน 34 สายพันธุ โดยใชขาวจากภาคกลาง 4
สายพันธุและขาวปา 1 ชนิด (Oryza rufipogon) ในการเปรียบเทียบ ทําโดยการตัด
ใบขาวมาสกัด DNA และเพิ่มปริมาณ DNA บริเวณ Internal Transcribed Spacer 1
(ITS-1) ในนิวเคลียส  ทําการเปรียบเทียบลําดับเบสในบริเวณดังกลาว และสราง
เดนโดรแกรมแสดงความสัมพันธของขาวพันธุตางๆ ดวยวิธี Maximum Likelihood

ผลการวิจัย พบวา สามารถแบงพันธุขาวไดเปน 2 กลุมใหญ (กลุม 1 และ 2)
โดยกลุมที่ 1 สามารถแบงได 2 กลุมยอย (กลุม 1A และ 1B) โดยกลุม 1A ประกอบ
ดวยพันธุขาวจากทั้งภาคใตตอนบนและตอนลาง  ในขณะที่กลุม 1B และ 2 ประกอบ
ดวยพันธุขาวจากภาคใตตอนลาง โดยขาวพันธุภาคกลางและขาวปามีความสัมพันธกับ
ขาวพันธุภาคใตทั้ง 3 กลุม ดังแสดงในรูปที่ 1

การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของขาวสายพันธุ พ้ืนเมืองภาคใตโดย
ใชลักษณะทางสัณฐานวิทยา

ไดทําการบันทึกลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเมล็ดขาวเลือก ไดแก ความยาว
ความกวาง  น้ําหนัก 100 เมล็ด  สีเปลือก  และขนบนเปลือก   ลักษณะของเมล็ดขาว
กลอง ไดแก ความยาว ความกวาง สัดสวนความยาวตอความกวาง รูปรางเมล็ด และ
สีของเมล็ด  และลักษณะของตนขาว ไดแก ความสูงลําตน เสนผานศูนยกลางลําตน
สีปลอง ทรงกอ ความกวางใบ สีแผนใบ สีกาบใบ สีขอตอใบ สีหูใบ สีลิ้นใบ รูปราง
ลิ้นใบ ความยาวลิ้นใบ ความยาวชอดอก และสียอดเกสรตัวเมีย ของขาวพันธุพื้นเมือง
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รูปท่ี 1  เดนโดรแกรมแสดงความสัมพันธของขาวพันธุตาง ๆRes
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ภาคใต ภาคกลาง และขาวปา เพื่อนําผลที่ไดไปรวมกับขอมูลทางโมเลกุลเพื่อสราง
เดนโดรแกรม และแผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางขาวพันธุตางๆ ตอไป

ความสําคัญของงานวิจัย
ผลที่ ไดจากงานวิจัยสามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อแสดงความสัมพันธและ

วิวัฒนาการของขาวพันธุพื้นเมืองภาคใต  รวมทั้งสามารถใชเปนฐานขอมูลเพื่อการ
ปรับปรุงพันธุและใชในงานวิจัยตางๆ เก่ียวกับขาวพันธุพื้นเมืองภาคใต และในประเทศ
ไทยตอไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ น.ส.ซากียะ มอลอ ผูชวยวิจัยที่ไดใหความรวมมือดวยดีตลอดมา

งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนจาก  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ความหลากหลายของพนัธุและการคัดเลือก
พันธุทุเรียนพืน้บานในเขตภาคใตของประเทศไทย

รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี, กรกช นาคคนอง และ ฮูดา แกวศรีสม
ภาควิชาพืชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
charatsri.n@psu.ac.th

บทคัดยอ
การศึกษาความหลากหลายของทุเรียนพื้นบานในภาคใต โดยอาศัยลักษณะทาง

สัณฐานวิทยารวมกับการใชเทคนิคอารเอพีดี และไมโครแซทเทลไลท โดยเก็บตัวทุเรียน
พื้นบานในเขตจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช กระบ่ี พังงา และยะลา จํานวน 67 ตน
จากลักษณะทางสัณฐานพบความแตกตางในลักษณะ รูปทรงผล ลักษณะหนาม และ
สีเนื้อ จากการศึกษาดวยเทคนิคอารเอพีดแีละไมโครแซทเทลไลทโดยใชไพรเมอรจํานวน
8 และ 6 ไพรเมอร ตามลําดับ เมื่อนําแถบดีเอ็นเอของทั้งสองเทคนิคมาวิเคราะห
ความใกลชิดทางพันธุกรรมรวมกัน พบวาสามารถแบงกลุมทุเรียนพื้นบานภาคใตไดเปน
4 กลุม โดยกลุมทุเรียนพื้นบานทั้ง 67 ตัวอยาง คอนขางสัมพันธกับแหลงที่มาของ
ตัวอยาง โดยมีคาดัชนีความใกลชิดทางพันธุกรรมเทากับ 0.52-0.95

บทนํา
ทุเรียนเปนไมผลสําคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย ไดรับสมญานามวา King of

fruit นอกจากการบริโภคภายในประเทศแลว ทุเรียนยังเปนผลไมที่ทํารายไดใหกับ
ประเทศไทยเปนจํานวนมากในแตละป  นับวาเปนประเทศที่มีการสงออกทุเรียนมาก
เปนอันดับหนึ่ งของโลก ประเทศไทยเปนแหลงความหลากหลายของพันธุ ทุเรียน
มีรายงานวาอยางนอยมีพันธุทุเรียนในประเทศไทยกวา 200 พันธุ แตพันธุที่ปลูกเปน
การคาและมีชื่อเสียงที่สุดคือพันธุหมอนทอง เนื่องจากรสชาติและคุณภาพผลเปนที่
ยอมรับของผูบริโภคทั่วไป   นอกจากหมอนทอง ยังมีพันธุอ่ืนๆ ที่เปนที่นิยมปลูกใน
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ปริมาณมาก อีกเชน ชะนี กานยาว รวง และกระดุมทอง เปนตน (Department of
Agriculture, 2010) ซึ่ งแตละพันธุมีลักษณะที่ดีแตกตางกันขึ้นกับความชอบของ
ผูบริโภค ปจจุบันประเทศคูแขงอยางมาเลเซีย และเวียตนามพยายามที่จะคัดเลือกและ
พัฒนาพันธุทุเรียนแขงกับประเทศไทย โดยมีการจดทะเบียนพันธุหลายพันธุสําหรับ
การพัฒนาเปนพันธุการคาในอนาคตอันใกล ดังนั้นประเทศไทยก็มีความจําเปนในการ
พัฒนาพันธุใหมขึ้นทดแทนพันธุเกาอยางตอเนื่องเชนกัน

เดิมพันธุทุเรียนในประเทศไทยมีความหลากหลายมาก แตระยะหลังเมื่อมีการ
คนพบพันธุหมอนทอง ซึ่งเปนพันธุยอดนิยมของผูบริโภค จึงทําใหชาวสวนนิยมปลูก
พันธุดังกลาวมากขึ้น พันธุพื้นบานที่เคยปลูกจึงคอยๆ หายไป และคาดวาสูญพันธุไป
บางแลว  ภาคใตเปนอีกพืน้ทีห่นึง่ทีพ่บความหลากหลายทางพันธุกรรมของทเุรียนพืน้บาน
จากการลงพื้นที่สํารวจในเบ้ืองตน พบพันธุทุเรียนพื้นบานหลายพันธุที่มีรสชาติดี
มีศักยภาพที่สามารถจะพัฒนาเปนพันธุการคาไดในอนาคต ดังเชน ทุเรียนสาริกา ซึ่ง
เปนทุเรียนพื้นบานของจังหวัดพังงา เปนตน อีกทั้งบางพันธุมีลักษณะดีที่นาจะใชเปน
แหลงพันธุกรรมในการปรับปรุงพันธุทุเรียนได เชน ทนน้ําขัง ทนทานตอโรคที่เกิดจาก
เชื้อ phytopthora ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะใชเปนตนตอทุเรียนพันธุดีได ดังนั้นการ
ศึกษาความหลากหลายของพันธุ  ทั้งลักษณะสัณฐานของผล  รสชาติ  และการใช
เคร่ืองหมายโมเลกุลในการศึกษาพนัธุกรรม  การเก็บรวบรวมพนัธุ  และคดัเลือกพันธุดีที่
เกิดจากการผสมขามในธรรมชาติเพื่อพัฒนาเปนพันธุการคาในอนาคต  จึงเปนอีก
แนวทางหนึ่งในการปรับปรุงพันธุทุเรียน

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
- เพื่อศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของทุเรียนพื้นบานในภาคใตของ

ประเทศไทยโดยใชลักษณะสณัฐานและการใชเคร่ืองหมายโมเลกุล
- เพื่อเก็บรวบรวมทุเรียนพันธุพื้นบานที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพันธุ

หรือเปนแหลงสําหรับการปรับปรุงพันธุทุเรียน ทั้งระดับทองถ่ินและระดับประเทศใน
อนาคต

Res
ea

rch
 an

d D
ev

elo
pm

en
t O

ffic
e



69

วิธีการศึกษา
สํารวจพันธุทุเรียนพื้นบานในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต เชน สงขลา ยะลา กระบ่ี

พังงา และนครศรีธรรมราช เปนตน เก็บตัวอยางผล ใบ และเมล็ด บันทึกลักษณะ
สัณฐานตางๆ และชิมรสชาติ   หลังจากนั้นเก็บตัวอยางเปลือกลําตน สกัดดีเอ็นเอ
ศึกษาพนัธุกรรมโดยใชเคร่ืองหมายอารเอพีดีจํานวน 8 ไพรเมอร และไมโครแซทเทลไลท
6 ไพรเมอร

เพาะเมล็ดทุเรียนสําหรับใชเปนตนตอและติดตาดวยตนที่คัดเลือก และนําตน
ติดตามาปลูกที่สถานีวิจัยเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อการศึกษาการเจริญเติบโต และ
ลักษณะสําคัญทางเกษตรของตนคัดเลือก

ผลการศึกษา
1. รูปทรงผล

การศึกษาลักษณะรูปทรงผลของทุเรียนพื้ นบานที่ เก็บตัวอยางทั้ งหมด
จํานวน 67 ตน พบวา สามารถจําแนกทุเรียนโดยอาศัยรูปทรงผลออกไดเปน 8 กลุม
ไดแก ผลทรงกลม ผลกลมรี ผลกลมแปน ผลรูปรี ผลทรงกระบอก ผลรูปขอบขนาน
ผลรูปไข และมีผลรูปไขกลับ (รูปที่ 1)

รูปท่ี 1  แสดงลักษณะรูปทรงผลทุเรียนแบบตางๆ โดย (A) ผลทรงกลม, (B) ผลกลมรี,
(C) ผลกลมแปน, (D) ผลรูปรี, (E) ผลทรงกระบอก, (F) ผลรูปขอบขนาน, (G) ผลรูปไข

และ (H) ผลรูปไขกลับ ตามลําดับ
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2. ลักษณะหนาม
จากการศึกษาลักษณะรูปทรงหนามของทุเรียนทั้งหมดที่ เก็บตัวอยางมา

พบวาสามารถจําแนกทุเรียนตามลักษณะหนามไดเปน 6 กลุม ไดแก กลุมที่มีหนาม
โคงงอ กลุมที่มีหนามเวา กลุมที่มีหนามนูน กลุมที่มีหนามแหลมตรง กลุมที่มีหนาม
นูนปลายแหลม และกลุมที่มีหนามเวาปลายแหลม (รูปที่ 2)

รูปท่ี 2  แสดงลักษณะรูปทรงหนามทุเรียนแบบตางๆ โดย (A) หนามโคงงอ, (B) หนามเวา,
(C) หนามนูน, (D) หนามแหลมตรง, (E) หนามนูนปลายแหลม, และ

(F) หนามเวาปลายแหลม ตามลําดับ

3. สีเนื้อ
จากการศึกษาสีเนื้อของทุเรียนทั้งหมดที่เก็บตัวอยางมา พบวา สามารถ

จําแนกทุเรียนตามสีเนื้อไดเปน 4 กลุม (รูปที่ 3) ตัวอยางลักษณะทุเรียนพันธุพื้นบาน
ในเขตจังหวัดสงขลา ดังแสดงในรูปที่ 3   ตัวอยางผลทุเรียนที่เก็บจากเขตจังหวัด
สงขลาดังแสดงในรูปที่ 4

จากการวิเคราะหพันธุกรรมของทุเรียนพื้นบานทางภาคใตของประเทศไทย
โดยใชเคร่ืองหมายดีเอ็นเอ อารเอพีดี (รูปที่ 5) รวมกับไมโครแซทเทลไลท โดยใช
ไพรเมอรจํานวน 8 และ 6 ไพรเมอร ตามลําดับ พบวาคาความใกลชิดทางพันธุกรรม
ของทุเรียนทั้ง 67 ตน มีคาระหวาง 0.52-0.95 โดยแบงกลุมทุเรียนไดเปน 4 กลุม
ดังแสดงในรูปที่ 6
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รูปที่ 3 แสดงลักษณะสีเนื้อทุเรียนแบบตางๆ โดย (A)สีเหลืองเขม, (B)สีเหลืองนวล,
(C)สีเหลืองออน, และ (D)สีขาวซีดตามลําดับ

รูปที่ 4  ตัวอยางลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลทุเรียนพ้ืนบานที่เก็บจาก จ.สงขลา

รูปท่ี 5  แสดงลักษณะแถบดีเอ็นเอที่ไดจากการวิเคราะหอารเอพีดีของตัวอยางทุเรียน
ทั้ง 5 พ้ืนที่  โดย M (marker ขนาด100 bp) หมายเลข 1-20 (สงขลาสวนที่1),

21-26 (สงขลาสวนที่2), 27-32 (สงขลาสวนที่3), 33-42 (กระบ่ี-พังงา), 43-60 (ยะลา)
ดวยไพรเมอร OPAM-13
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รูปท่ี 6  เดนโดรแกรม แสดงความสัมพันธุของทุเรียน 67 ตัวอยาง ดวยเทคนิคอารเอพีดี
จากจํานวน 8 ไพรเมอร รวมกับไมโครแซทเทลไลท 6 ไพรเมอร

สรุป
จากการวิเคราะหพันธุกรรมของทุเรียนพื้นบานที่เก็บในพื้นที่  5 จังหวัดทาง

ภาคใตของประเทศไทยจํานวน 67 ตน โดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาในเบ้ืองตน
พบวาลักษณะของผล หนาม และเนื้อผล มีความหลากหลายมาก สําหรับการวิเคราะห
ดวยเคร่ืองหมายโมเลกุลอารเอพีดีรวมกับไมโครแซทเทลไลท พบวาสามารถจัดกลุม
ของทุเรียนไดเปน 4 กลุม มีความหลากหลายทางพันธุกรรมคอนขางสูง โดยมีคาดัชนี
ความใกลชิดอยูระหวาง 0.52-0.95 มีสายพันธุจํานวนหนึ่งที่มีรสชาติดี มีศักยภาพ
ที่จะพัฒนาเปนพันธุการคาในพื้นที่ได อยางไรก็ตามตองมีการศึกษาลักษณะทางการ
เกษตรอ่ืนๆ เพิ่มเติม
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แนวโนมผลกระทบของการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ
ตอยางพาราในภาคใตของประเทศไทย

รศ.ดร.สายัณห สดุดี 1 และ อัศมน ล่ิมสกุล2

1ภาควิชาพืชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม เทคโนธานี
sayan.s@psu.ac.th

บทคัดยอ
ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต แตจากความแปรปรวนและการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแสดงใหเห็นถึงความรุนแรงของลมฟาอากาศที่กอใหเกิดวาตภัย
และอุทกภัย ตลอดจนแนวโนมการเพิ่มขึ้นของสภาวะความรุนแรงของฝนฝนแงปริมาณ
ความถ่ีและความแรง  โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของฝนในชวงฤดูรอน ความแรงของฝน
ในชวงฤดูรอน ความแรงของฝนและเหตุการณฝนตกหนักในบางพื้ นที่ของภาคใต
ผลการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศดังกลาว มีแนวโนมที่จะสงผลกระทบตอยางพารา
โดยตรงคือ  ทําใหเกิดการโคนลมของตนยางพาราและเกิดน้ําทวงขัง  การชะลาง
พังทลายของพื้นที่ปลูกยางพาราบริเวณที่ลาดเอียงเชิงเขา รวมทั้งปริมาณน้ําฝนที่
เพิ่มขึ้นในฤดูรอนสงผลใหมีการระบาดของโรคทางใบ เกิดการรวงของใบออนที่แตก
ใหมหลังการผลัดใบทําใหการพัฒนาของยางพาราในรอบปผิดปกติ และในสภาวะที่
ฝนตกหนักและมีความชื้นสูงอยางตอเนื่องในชวงฤดูฝนสงผลใหมีการระบาดของโรค
ทางดิน เชน โรครากขาว ซึ่งมีแนวโนมจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ปริมาณ
น้ําฝนรายปที่เพิ่มขึ้นทําใหจํานวนวันกรีดและคุณภาพของน้ํายางลดลงดวย  ในบริบท
ของการตอบสนองทางสรีรวิทยาของยางพารา อุณหภูมิที่มีแนวโนมสูงขึ้นยอมทําให
การสังเคราะหแสงลดลง ซึ่งจะสงผลใหผลผลิตน้ํายางในภาพรวมของภาคใตลดลงได
ในอนาคต
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1. ความเปนมา/ความสําคัญ
ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจหลักที่สําคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในภาคใต ซึ่งหลังจากป 2546 ประเทศไทยไดกลายเปนประเทศที่ผลิตยางธรรมชาติ
มากที่สุดในโลกอุตสาหกรรมยางพารามีบทบาทสําคัญตอภาคเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ เนื่องจากมูลคาของผลผลิต การสงออกและการจางงาน โดยเกษตรกรที่
เก่ียวของกับการเพาะปลูกยางพาราในประเทศไทย มีประมาณ 6 ลานคน ในขณะที่
มีการจางงานในอุตสาหกรรมยางพาราประมาณ 0.6 ลานคน ยางพารานับเปนพืช
ที่ปลูกโดยอาศัยน้ําฝนเปนหลัก การเจริญเติบโตรวมทั้งผลผลิตขึ้นกับสภาพของลมฟา
อากาศ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของภูมิอากาศ รวมทั้งสภาวะความ
รุนแรงของลมฟาอากาศในรูปแบบตางๆ ทั้งในปจจุบันและในอนาคต ยอมสงผลกระทบ
ตอสรีรวิทยาการเจริญเติบโต รวมไปถึงผลผลิตที่อาจจะผันผวนลดลงได โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในพื้นที่ภาคใตซึ่งเปนพื้นที่ปลูกยางพาราประมาณ 67% ของประเทศ และ
เปนพื้นที่  Hotspot ในแงความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวมทั้ง
สภาวะความรุนแรงลมฟาอากาศที่เก่ียวโยงกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและตะวันออก
เฉียงเหนือ ดวยเหตผุลดังกลาว ผลของความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ในภาคใตของประเทศไทยที่มีตอการผลิตยางพารา จึงเปนประเด็นที่มีความจําเปน
ในการศึกษาวิจัย ทั้งนี้เพื่อสรางความรูความเขาใจรวมทั้งจัดฐานขอมูลที่ถูกตองและ
นาเชื่อถือ ที่สามารถนําไปใชประกอบในการวางแผน การสรรหาแนวทางและมาตรการ
เพื่อจัดการแกไขและบรรเทาหยุดยั้งผลกระทบ และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นตอ
เกษตรกรชาวสวนยางและเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไดอยางเปน
รูปธรรม และมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการนํางานวิจัยไปใชประโยชนสําหรับบริหาร
จัดการของผูมีสวนไดสวนเสียในระดับพื้นที่  โดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกรชาวสวน
ยางพารา

2. วิธีการศึกษา
การศึกษานี้ ถือเปนสวนหนึ่งภายใตโครงการศึกษาความแปรปรวน และการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคใตของประเทศไทยที่มีตอการผลิตยางพารา ซึ่งดําเนิน
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การในชวงป พ.ศ. 2554-2556 โดยมีกิจกรรมหลักในการศึกษาดังตอไปนี้คือ การ
วิเคราะหความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรภูมิอากาศ และความสัมพันธ
กับการผลิตยางพาราในบริเวณภาคใตของประเทศไทย และการศึกษาการตอบสนอง
ทางสรีรวิทยาของยางพารา ความสัมพันธกับลมฟาอากาศ ผลผลิตและการเกิดโรค
ระบาดในสวนทดลองจริงใน 7 จังหวัด รวมทั้งวิเคราะหแนวโนมของผลกระทบและ
ความเสียหาย อันเนื่องมาจากความแปรปรวนภูมิอากาศและสภาวะความรุนแรง
ของลมฟาอากาศ ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงความเชื่อมโยงตอแนวโนมผลกระทบในดานตางๆ
ของยางพารา  ในระยะแรกของโครงการไดดําเนินการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยน
แปลงในระยะยาวของดัชนีสภาวะความรุนแรงของฝนและอุณหภูมิที่สําคัญในภาพรวม
ของภาคใต ตลอดจนวิเคราะหความถ่ีและความรุนแรงของเหตุการณน้ําทวมใน 7
จังหวัดภาคใตในรอบ 5 ปที่ผานมา ซึ่งดัชนีสภาวะความรุนแรงของฝนและอุณหภูมิ
ที่ทําการวิเคราะหจากขอมูลรายวันในชวงระหวางป พ.ศ. 2513-2554 ประกอบดวย
ความแรงของฝนในรูป Simple Daily Intensity Index (SDII) ปริมาณฝนที่เกิดจาก
เหตุการณฝนตกหนักที่มากกวา 95 เปอรเซนไทล (R95p) ปริมาณฝนในชวงฤดูรอน
(Summer rain) และจํานวนวันที่อุณหภูมิสูงสุดสูงกวาหรือเทากับ 38oC โดยแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงในระยะยาวหรือเชิงเสนตรง (linear trend) ของดัชนีดังกลาวขางตน
ไดถูกวิเคราะหดวยวิธี Non-parametric Kendall’s tau based slope estimator
(Sen, 1968) เนื่องจากเปนเทคนิค Non-parametric statistical method ที่สามารถ
จัดการกับ autocorrelation ที่มักปรากฏในอนุกรมขอมูลไดดี รวมทั้งมีความทนทาน
และไมไดรับผลกระทบจากคาผิดปกติ (outliers) และการกระจายตัวของขอมูลที่ไม
สมมาตร (non-normal distribution) โดย Kendall Tau test ใชในการประเมินนัย
สําคัญทางสถิติของแนวโนมการเปลี่ยนแปลง (p-value) ซึ่งเปนเทคนิคที่เหมาะสมตอ
ขอมูลที่มีลักษณะการกระจายตัวที่ไมสมมาตร อยางเชน อนุกรมขอมูลรายวันในการ
ศึกษานี้ ทั้งนี้ไดกําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และระดับนัยสําคัญที่ 0.05 (5%)
เพื่อแสดงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในเชิงเสนตอหนวยเวลาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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3. ผลการศึกษา
ผลจากการวิเคราะหดัชนีสภาวะความรุนแรงของฝนและอุณหภูมิ และความถ่ี

และความรุนแรงของเหตุการณน้ําทวมในเบ้ืองตน ไดแสดงแนวโนมที่อาจสงผลกระทบ
ตอสรีรวิทยาการเจริญเติบโตและผลผลิตของยางพาราในภาคใตในหลายประเด็นดังนี้

3.1 ผลกระทบโดยตรง เนื่องจากพายุและฝนหนักที่ทําใหเกิดการโคนลมของ
ตนยางและการเกิดน้ําทวมไหลบาและน้ําทวมขัง การกัดเซาะพังทลายที่เกิดกับสวนยาง
บริเวณที่ลาดเอียงเชิงเขา

อุทกภัยเนื่องมาจากพายุและเหตุการณฝนตกหนัก นับเปนสภาวะความ
รุนแรงของลมฟาอากาศ (weather extreme) ที่สงผลกระทบอยางมีนัยตอสรีรวิทยา
การเจริญเติบโตและผลผลิตของยางพารา  หลักฐานจากสถิติขอมูลที่ไดบันทึกโดย
หนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ระบุถึงเหตุการณอุทกภัยในพื้นที่ 7
จังหวัดภาคใตซึ่งเปนพื้นที่ที่มีสวนยางพารามากถึง 8.3 ลานไร หรือ 45% ของพื้นที่
ปลูกยางทั้งหมดของประเทศ มีความถ่ีและความรุนแรงเพิ่มขึ้นในชวง 5-6 ปที่ผานมา
(รูปที่ 1) โดยเฉพาะเหตุการณอุทกภัยที่เกิดจากพายุฤดูรอนเมื่อตนป 2554 สงผล
กระทบเปนบริเวณกวางครอบครุมพื้นที่  7 จังหวัด ทั้งฝงอันดามันและฝงอาวไทย
เหตุการณวาตภัยและอุทกภัยเฉพาะที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2553 ไดสรางความเสียหายตอ
พื้นที่สวนยางพาราใน 9 จังหวัด (นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎรธานี ตรัง สงขลา
ชุมพร ปตตานี ยะลา และสตูล) รวมพื้นที่ประมาณ 145,988 ไร สงผลใหมีการ

รูปท่ี 1  แสดงพ้ืนที่ที่ประสบอุทกภัยระหวางป พ.ศ. 2550-2554 ใน 7 จังหวัดภาคใต
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โคนลมของตนยางพาราเปนพืน้ที่บริเวณกวางและมีน้ําทวมขัง  โดยพืน้ที่ในจงัหวัดพทัลุง
ไดรับความเสียหายสูงสุดประมาณ 10% ของพื้นที่ปลูกยางทั้งหมดของจังหวัด (รูปที่
2) นอกจากเหตุการณอุทกภัยแลว การเปลี่ยนแปลงของสภาวะความรุนแรงของฝนใน
แงปริมาณ ความถ่ีและความแรง โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพิ่มขึ้นของปริมาณฝนในชวง
ฤดูรอน (Summer rain) ความแรงของฝนและเหตุการณฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต
ยังสงผลกระทบเชิงซอนและแบบลูกโซนานับประการตอสรีรวิทยาและผลผลิตของ
ยางพารา ผลการวิเคราะหขอมูลฝนรายวันของสถานีผิวพื้น พบวา ความแรงของฝน
ในรูปของดัชนี Simple Daily Intensity Index (SDII) ในภาพรวมของพื้นที่ภาคใต
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในอัตรา 0.034 มม./ป ในรอบ 4 ทศวรรษ
ที่ผานมา (รูปที่ 3) โดยการเปลี่ยนแปลงความแรงของฝนเกิดขึ้นควบคูกับการเพิ่มขึ้น

รูปท่ี 2  แสดงพ้ืนที่สวนยางพาราที่เสียหายจากวาตภัยและอุทกภัยในป พ.ศ. 2553

รูปท่ี 3  ดัชนีความแรงของฝนในรูปของ Simple Daily Intensity Index (SDII)
ในพ้ืนที่ภาคใต

Res
ea

rch
 an

d D
ev

elo
pm

en
t O

ffic
e



78

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติของปริมาณฝนที่เกิดจากเหตุการณฝนตกหนักที่มากกวา 95
เปอรเซนไทล (R95p) ซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้น 3.9 มม./ป (รูปที่ 4) ประเด็นหนึ่งที่นา
สนใจของการเปลี่ ยนแปลงของฝนที่ สงผลกระทบตอการตอบสนองที่ ผิดปกติของ
ยางพาราคือ ปริมาณฝนในเดือนมีนาคมซึ่งปกตินับวาเปนฤดูแลงในภาคใต มีแนวโนม
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับความเชื่อมั่นที่มากกวา 99% ในอัตรา 3.2
มม./ป ในชวงระหวางป พ.ศ. 2513-2554 โดยปริมาณฝนในเดือนมีนาคมของป พ.ศ.
2554 ซึ่งเปนชวงที่เกิดพายุฤดูรอน เพิ่มขึ้นประมาณ 730 เทา เมื่อเปรียบเทียบกับ
คาเฉลี่ยในชวง ป พ.ศ. 2513-2554 หรือในระดับปริมาณฝนที่เกิดขึ้นหนึ่งคร้ังในรอบป
1000 ป (100 year return period) (รูปที่ 5)

3.2 ฝนตกในชวงฤดูรอนที่ทําใหการผลัดใบของยางพาราผิดปกติ เนื่องจาก
มีโรคระบาดทางใบ เชน โรคราแปง (Powdery mildew) เกิดจากเชื้อรา Oidium
heveae Steinm ระบาดบนใบออนที่แตกออกใหมภายหลังจากการผลัดใบ สงผลให
ใบยางรวงซ้ําอีกคร้ัง   ดังนั้นจะสงผลกระทบตอการพัฒนาในรอบป (phenological

รูปท่ี 4  ดัชนีปริมาณฝนที่เกิดจากเหตุการณฝนตกหนัก (R95p) ในพ้ืนที่ภาคใต

รูปท่ี 5  แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนในเดือนมีนาคม ในพ้ืนที่ภาคใต
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development) ของยางพารา ซึ่งนอกจากทําใหเกิดอาการใบรวงแลวยังทําใหดอกรวง
ดวย ทําใหสูญเสียเมล็ดในการขยายพันธุ  สงผลกระทบตอผูผลิตตนกลายางพารา
ตองสั่งซื้อเมล็ดพันธุจากภาคอีสาน นอกจากนี้ทําใหวันเร่ิมเปดกรีดเลื่อนออกไป สงผล
ใหวันกรีดลดลงดวย

3.3 ปจจุบันปริมาณน้ําฝนรายปในภาคใตขึ้นสงผลโดยตรงตอจํานวนวันกรีด
ในรอบปดวย ปจจุบันบางพื้นที่วันกรีดเหลือเพียง 110 วัน จากในอดีตที่ควรกรีดได
180-200 วัน นอกจากนี้สงผลตอคุณภาพน้ํายางดวยคือ ทําใหคาปริมาณเนื้อยางแหง
(dry rubber content หรือ DRC) ต่ําทําใหรายไดเกษตรกรลดลง

3.4 ฝนที่ตกหนักมากในชวงฤดูฝนและความชื้นอากาศสูงของภาคใตสงผล
ใหมีการระบาดของโรคทางดินรุนแรง เชน โรครากขาว (white root disease) ซึ่ง
เกิดจากเชื้อรา Rigidoporus lignosus (Klotzsch) Imagzki สามารถเขาทําลาย
ตนยางไดทุกระยะการเจริญเติบโต ตั้งแตอายุ 1 ปขึ้นไป เมื่อระบบถูกทําลายจะแสดง
อาการที่พบไดที่ทรงพุมซึ่งเปนระยะรุนแรงที่ไมสามารถรักษาได บริเวณรากที่ถูกทําลาย
จะปรากฏกลุมเสนใยสีขาวและดอกเห็ดมีลักษณะเปนแผนคร่ึงวงกลมแผนเดียวหรือ
ซอนกันเปนชั้นๆ มีรายงานวาโรคนี้เปนภัยเงียบที่มีการระบาดรุนแรงในหลายประเทศ
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เปนตน  เปนเชื้อราใน
ดินยากตอการปองกันกําจัด ทําใหเกษตรกรบางรายเปลี่ยนไปปลูกปาลมน้ํามันเนื่องจาก
เปนพืชที่ใหผลตอบแทนใกลเคียงกับการปลูกยางพารา

3.5 อุณหภูมิที่สูงขึ้น มีผลกระทบตอการสังเคราะหแสงของยางพารา เพราะ
ถาอุณหภูมิสูงกวา 38oC ประสิทธิภาพการสังเคราะหแสงลดลง ซึ่งจะสงผลตอการ
ผลิตน้ํายางโดยทําใหผลผลิตลดลง  และจากการวิเคราะหขอมูลจํานวนวันที่อุณหภูมิ
สูงสุดในภาคใตสูงกวาหรือเทากับ 38oC พบวาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (รูปที่ 6) ดังนั้น
จะมีผลกระทบตอสรีรวิทยาของตนยางพารา ในประเด็น อรรถชัย (2554) อธิบายวา
พืชแตละชนิดมีความออนไหวตอปจจัยทางดานภูมิอากาศตางกัน ขึ้นกับกระบวนการ
ทางสรีรวิทยาของพืชชนิดนั้น นอกจากนี้ ในประเทศอินเดียมีการศึกษาผลจากความ
แปรปรวนของอุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิต่ําสุดที่มีผลกระทบตอผลผลิตยางพารา
โดยพบวาอุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิต่ําสุดที่เพิ่มขึ้น 1oC มีผลใหผลผลิตยางลดลง
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9-16% ในพื้นที่ที่มีสภาพแวดลอมเหมาะสม เชน เมือง Kerala ทางตอนใตของ
ประเทศอินเดีย และในพื้นที่แหงแลง เชน พื้นที่ North Konkan จะทําใหผลผลิตลดลง
11%

จากผลการศึกษาเบ้ืองตนดังกลาว แสดงใหเห็นวาผลจากความแปรปรวน
และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในภาคใตมีแนวโนมที่จะสงผลกระทบโดยตรงตอ
สวนยางพารา อันเนื่องมาจากวาตภัยและอุทกภัยที่ทําใหเกิดการโคนลมของตนยาง
พารา  น้ําทวมขังและการชะลางพังทลายของพื้นที่ปลูกยางพาราบริเวณที่ลาดเชิงเขา
เพราะปริมาณ ความถ่ี และความแรงของฝนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รวมไป
ถึงฝนในชวงฤดูรอนที่สงผลกระทบตอการพัฒนาในรอบป ปริมาณน้ําฝนรายปที่เพิ่มขึ้น
จะสงผลใหจํานวนวันกรีดลดลง ผลผลิตและคุณภาพน้ํายางลดลงดวย รวมไปถึงการ
เกิดโรคระบาด นอกจากนี้อุณหภูมิที่สูงขึ้นสงผลกระทบตอสรีรวิทยาของตนยาง อันจะ
สงผลตอผลผลิตของยางพาราในภาคใตที่มีแนวโนมลดลง

รูปท่ี 6  แนวโนมจํานวนวันที่อุณหภูมิสูงสุดในภาคใตสูงกวาหรือเทากับ 38oC
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คุณคาที่เหนอืกวาเครื่องปรงุรส
ของกะป จลู และกุงสม

นันธชา ไฝทอง1 สุทธิรักษ เพชรรัตน1 และ ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล2

1ฝายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร 074-286325 โทรสาร 074-558866
E-mail: nandhsha.f@psu.ac.th

ดวยลักษณะทางภูมิศาสตรของประเทศไทยที่มีพื้นที่ติดชายฝงทะเลทั้ งดาน
อาวไทยและอันดามัน จึงเปนแหลงอาหารและอุดมสมบูรณดวยสัตวน้ํานานาชนิด
ทําใหชาวบานประกอบอาชีพประมงกันเปนจํานวนมาก สัตวน้ําที่จับไดนอกจากจะ
จําหนายเพื่อบริโภคสดแลว ยังมีการเก็บรักษาดวยการนํามาถนอมอาหารในรูปแบบ
ตางๆ อีกดวย โดยเฉพาะกุงที่มีขนาดเล็กและกุงเคยที่นิยมนําไปผานกระบวนการหมัก
เปนผลิตภัณฑตางๆ ไดแก กะป จลูหรือเคยเค็ม และกุงสม เปนตน ผลิตภัณฑเหลานี้
จะมีเอกลักษณในแตละพื้นที่ เนื่องจากชนิดวัตถุดิบ กรรมวิธีการผลิต และความนิยม
บริโภคที่แตกตางกันไป

กะป (shrimp paste) เปนเคร่ืองปรุงที่มีบทบาทสําคัญที่แสดงถึงวัฒนธรรม
อาหารของไทย  และยังเปนที่นิยมบริโภคอยางแพรหลายในทวีปเอเชียตะวันออก
เฉียงใต รวมถึงทางตอนใตของประเทศจีน คําวา กะป ใชกันแพรหลายทั้งในไทย ลาว 
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และกัมพูชา  กะปทําจากตัวเคยหรือกุงเคยซึ่งเปนแพลงตอนชนิดหนึ่งหรือทํามาจาก
กุงขนาดเล็ก โดยนําเคยทีล่างทําความสะอาดแลวไปคลกุเคลากับเกลือปริมาณพอเหมาะ
โดยทั่วไปจะเปนอัตราสวนเกลือ 1 สวนตอเคย 10 สวน หรือเพิ่มปริมาณเคย หากไม
ตองการเค็มจัด หลังจากนั้นก็จะนําไปพักไวโดยใสในภาชนะที่มีชองระบาย เพื่อใหน้ํา
ออกไปบางสวน ทิ้งไว 1-2 คืน จากนั้นนําเคยไปตากแดดจนแหงหมาด แลวนํามาตํา
หรือบดใหละเอียด แลวจึงอัดใสภาชนะใหแนนอยาใหมีอากาศแทรกภายในหมักทิ้งไว
1-3 เดือนจึงนํามาบริโภค

จลู (Salted Krill) หรือบางพื้นที่อาจเรียก เคยเค็ม หรือฉลู เปนตน  จลูมี
กรรมวิธีการผลิตคลายกะป โดยเมื่อเคลาเคยกับเกลือแลวหมักทิ้งไวในภาชนะอยาง
นอย 1 คืน จึงนําออกจําหนาย นิยมบริโภคดวยการปรุงรสดวยหอม พริกสด และ
เคร่ืองปรุงรส หรือนํามาประกอบอาหารชนิดอ่ืนๆ เชน เจียวหรือนึ่งกับไข เปนตน

กุงสม (Pickled and salted shrimp) เปนการนํากุงขนาดเล็กหมักกับเกลือ
และน้ําตาลโตนด เปนเวลา 7-10 วัน นิยมปรุงเปนเคร่ืองจิ้ม หรือใชปรุงเปนอาหาร
อ่ืนๆ

ผลิตภัณฑที่หมักจากกุงหรือเคยเหลานี้  กระบวนการหมักเกิดจากเอนไซมที่
ผลิตโดยเชื้อจุลินทรียในขณะหมัก ทําใหเกิดการยอยสลายโปรตีนไปเปนสารประกอบ
เปปไทดสั้นๆ และกรดอะมิโนอิสระจํานวนมาก การบริโภคกะป จลู และกุงสมทําให
ไดรับสารอาหารที่ จําเปนแกรางกายเนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่มีปริมาณโปรตีนและ
เกลือแรสูง มีฤทธิ์ทางชีวภาพในการตานปฏิกิริยาอนุมูลอิสระ เนื่องมาจากการที่โปรตีน
ถูกยอยสลายในระหวางการหมักไดเปนสารประกอบเปปไทดสายสั้นและกรดอะมิโน
อิสระเปนจํานวนมาก ทําใหมีฤทธิ์ในการกําจัดอนุมูลอิสระ การบริโภคอาหารดังกลาว
จึงทําใหรางกายไดรับสารอาหารที่มีประโยชนแลว ยังชวยชะลอความเสื่อมของเซลล
ที่ถูกทําลายไดอีกดวย นอกจากนี้สารอาหารที่พบในกะป จลูและกุงสม ยังทนตอสภาพ
ความเปนกรดดางไดดแีละทนความรอนสูง นั่นหมายถึงสารอาหารเหลานี้ยังคงออกฤทธิ์
ตานอนุมูลอิสระแมผานการปรุงสุก หรือการปรุงในสภาพกรดหรือดางที่หลากหลายได
โดยเฉพาะกะปนั้นพบวามีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระมากที่สุด นั่นเปนเพราะกะปมีปริมาณน้ํา
นอยกวาจลูและกุงสม และผานการหมักเปนเวลานานนับเดือน
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การหมักกะปเปนเวลานาน ยังสงผลตอความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ
อีกดวย โดยทั่วไปกะปที่หมักตั้งแต 1 เดือนก็เร่ิมนําออกขายได และผูผลิตจะหมักไป
เร่ือยๆ จนกวาจะขายหมด พบวาฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระนั้นจะเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ตาม
เวลาหมัก แตเมื่อหมักกะปนานเกินกวา 8 เดือนนั้น สารประกอบที่พบในกะปเร่ิมมี
ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระนอยลง ดังนั้นเพื่อใหไดประโยชนจากการบริโภคจึงควรเลือกซื้อ
กะปที่หมักไมนานเกินไป อยางไรก็ตามกะปจัดเปนอาหารที่มีเกลือสูงจึงไมควรบริโภค
คราวละมาก ๆ สามารถสรุปคุณคาทางอาหารของกะป จลู และกุงสม ไดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1  องคประกอบทางอาหารของกะป จลู และกุงสม บางชนิด

องคประกอบทางอาหาร (%) กะป จลู กุงสม

ความชื้น 36-50 70-77 73-80
โปรตีน 20-25 10-14 6-7
ไขมัน 1.5-2.2 0.5-0.7 0.1-0.2
แรธาตุ 24-29 8-11 4-5
คารโบไฮเดรต 2.3-15.6 3.2-4.3 15-7
เกลอื 20-25 4.5-5.4 2.8-3.7
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การจัดการภยัพบิัตขิองระบบสาธารณสขุ:
กรณีศกึษาประสบการณการจดัการภยัพบิตัิในภาคใต

รศ.ดร.ประณีต สงวัฒนา1, ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย2, ผศ.ดร.ลัพณา กิจรุงโรจน 1,
ผศ.ดร.เนตรนภา คูพันธว1ี, อ.เนตรนภา พรมหมเทพ1, นพ.วิวัฒน ศีตมโนชญ 3,
นพ.สุวัฒน วิริยพงษสุกิจ4, นพ.ตอพงศ ครองไตรเวทย 5, และ
น.ส.ชญานิษฐ เพ็ชรรัตน 2
1ภาคควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ม.สงขลานครินทร
2หนวยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร ม.สงขลานครินทร
3สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต
4โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อําเภอนาทวี
5โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
E-mail: praneed.s@psu.ac.th

ประเทศไทยตองประสบภัยพิบัติที่มีความรุนแรงมากขึ้นและบอยคร้ังขึ้น สงผล
กระทบตอประชาชนและระบบสาธารณสุขที่มีหนาที่ตองดูแลสุขภาพของประชาชนที่
ประสบภัยพิบัติในวงกวาง  การวางระบบการจัดการภัยพิบัติที่ดีจึงจําเปนอยางยิ่ง
ในการลดความสูญเสียและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ   ซึ่งบทเรียนในอดีตพบวา
ประเทศไทยมีประสบการณในการเผชิญกับภัยธรรมชาติตามฤดูกาล เชน น้ําทวม พายุ
ในขอบเขตที่จํากัดและอยูในภาวะที่จัดการได ซึ่งชุมชนไดเรียนรูและสั่งสมภูมิปญญา
เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่จะสามารถอยูรวมกับความแปรปรวนของธรรมชาติไดเปน
อยางดี แตในชวง 10 ปที่ผานมา ประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคใตตองประสบภัยพิบัติ
ที่มีความรุนแรงมากขึ้นและบอยคร้ังขึ้น สงผลกระทบตอภาคสวนตางๆ ในสังคม
โดยเฉพาะระบบสาธารณสุขที่มีหนาที่ตองดูแลสุขภาพของประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ
ก็ไดรับความเสียหายและไดรับผลกระทบเปนอันมาก

จากการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อจัดการภัยพิบัติจาก
ประสบการณใน 3 พื้นที่ของภาคใต ซึ่งเกิดภัยพิบัติเก่ียวกับน้ําที่รุนแรงและหลากหลาย
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รูปแบบขึ้นบอยคร้ัง คือ จังหวัดภูเก็ต นครศรีธรรมราช และสงขลา โดยครอบคลุม
การจัดการภัยพิบัติทั้งในระยะกอนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ และหลังเกิดภัยพิบัติ
ตั้งแตการปองกัน การเตรียมรับ การตอบสนอง การบรรเทาผลกระทบ การฟนฟูและ
การพัฒนา โดยใชวิธีการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่ เนนการมีสวนรวมของ
บุคลากรสาธารณสุขและและหนวยงานที่เก่ียวของของแตละพื้นที่เพื่อพัฒนาใหมีความ
สามารถในการเก็บ จัดการ วิเคราะห และใชประโยชนขอมูลการจัดการภัยพิบัติ มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณดานการจัดการภัยพิบัติระหวางบุคลากรสาธารณสุขและ
หนวยงานหลายภาคสวน

ผลการศึกษาพบวาทั้ง 3 จังหวัดมีพัฒนาการในการจัดการภัยพิบัติที่เนนการ
ตอบสนองเชิงตั้งรับภายในขอบเขตของงานบริการทางสาธารณสุขโดยเฉพาะการรักษา
พยาบาลไปสูการสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการภัยพิบัติเชิงรุกกับภาคสวน
ตางๆ ใหมีสวนรวมในการจัดการภัยพิบัติครบวงจร เพื่อตอยอดการพัฒนาและเสริม
ความเขมแข็งในการขับเคลื่อนการจัดการภัยพิบัติทั้งระดับชุมชน อําเภอ จังหวัด
ประเทศ และนานาชาติ โดยระบบสาธารณสุขของจังหวัดภูเก็ตมีจุดเดนในดานการ
เตรียมพรอมรับภัยพิ บัติ โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีผู นําที่ เขมแข็ง
โดยเฉพาะหนวยงานระดับทองถ่ิน มีความรวมมือกับหนวยงานวิชาการ และมีการ
เชื่อมโยงกับนโยบายและทรัพยากรในสวนกลางและตางประเทศ  ในขณะที่จังหวัด
นครศรีธรรมราชมีจุดเดนในดานการตอบสนองตอภัยพิบัติ โดยมีความรวมมือกับ
หนวยงานที่เก่ียวของโดยเฉพาะหนวยงานวิชาการและเครือขายภาคประชาสังคมทั้งใน
และนอกพื้นที่ และจังหวัดสงขลามีจุดเดนในดานการปองกันและบรรเทาผลกระทบ
จากภัยพิบัติลวงหนาโดยการมีสวนรวมของชุมชน มีการจัดการที่เนนความเปนชุมชน
ที่คนในชุมชนพึ่งตนเองและพึ่งพากันเอง และมีกลไกนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม
ระหวางหนวยงานรัฐและภาคประชาชน อยางไรก็ตามระบบสาธารณสุขใน 3 พื้นที่
ยังมีจุดออนในการจัดการภัยพิบัติ เชน การสื่อสารความเสี่ยง ระบบขอมูล และการ
เตือนภัย และยังขาดประสิทธิภาพในบางดาน โดยเฉพาะในสถานการณภัยพิบัติ
การบริหารจัดการความชวยเหลือในระดับพื้นที่บางคร้ังยังมีลักษณะแยกสวน ขาดการ
ประสานการทํางานที่เปนระบบ ทําใหการชวยเหลือกระจุกตัว ไมทั่วถึง ไมเปนธรรม
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และกอให เกิดความขัดแยงและความแตกแยกในชุมชน รวมถึงยังขาดกลไกที่ มี
ประสิทธิภาพในการจัดการการฟนฟูในระยะยาวที่ เชื่ อมโยงกับการพัฒนาในพื้นที่
ซึ่งจะทําใหการจัดการภัยพิบัติมีความยั่งยืน และขาดการบันทึกและการจัดการความรู
อยางเปนระบบเพื่อถอดบทเรียนเปนองคความรูในการพัฒนาการจัดการภัยพิบัติใน
อนาคต

จากการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษานี้สรุปไดวา ระบบสาธารณสุขตอง
เผชิญกับประเด็นปญหาที่ทาทายในการจัดการภัยพิบัติเก่ียวกับน้ําที่สําคัญดังนี้

1. การเปล่ียนแปลง เนื่องจากการคาดการณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศของโลก และการเกิดภัยพิบัติ โดยเฉพาะภัยพิบัติธรรมชาติซึ่งในภาคใตมักเปน
ภั ยพิ บัติ เก่ี ยวกับน้ํ าที่ จะเกิดขึ้ นอย างต อเนื่ องและยิ่ งทวี ความรุนแรงมากขึ้ น
ระบบสาธารณสุขจําเปนตองสรางความตระหนักทั้งตอหนวยงานสาธารณสุข และ
ประชาชนวามนุษยอาจสามารถปองกันความเสียหายหรือลดความรุนแรงจากภัยพิบัติ
สวนใหญได หากไดมีการเตรียมการลวงหนาเปนอยางดี และหนวยงานสาธารณสุข
จําเปนตองสามารถวิเคราะหสถานการณและความเปลี่ยนแปลงของสถานะสุขภาพ
และปญหาสุขภาพที่อาจเกิดจากภัยพิบัติทั้งในภาพกวาง ในเชิงลึก และในระยะยาว
เพื่อการเตรียมพรอมลวงหนา

2. ความหลากหลาย ลักษณะพื้นที่ของชุมชนที่มีความเสี่ยงตอภัยพิบัติมีความ
หลากหลาย จึงตองการการบริหารจัดการภัยพิบัติที่แตกตางกัน สิ่งสําคัญที่เปนความ
ทาทายสําหรับหนวยงานภาคสาธารณสุขคือ การจัดการภัยพิบัติที่เหมาะสมกับสภาพ
ความเสี่ยงทางภูมิศาสตร และสอดคลองกับบริบททางสังคมของพื้นที่ รวมถึงการดูแล
ชวยเหลือที่ มีความเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมกับผู ได รับผลกระทบจากภัยพิ บัติ
โดยเฉพาะประชากรกลุมพิเศษตางๆ ที่มีความเปราะบางดานสุขภาพ เชน เด็ก ผูสูงอายุ
ผูปวยโรคเร้ือรัง ผูพิการ

3. ความซับซอน ปญหาจากภัยพิบัติมีความสลับซับซอนและมีพหุลักษณของ
เหตุปจจัยและตองการการจัดการเชิงบูรณาการที่ตองอาศัยความรูสหสาขา ทําให
หนวยงานภาคสาธารณสุขไมสามารถแกไขปญหาสุขภาพจากภัยพิบัติแบบแยกสวนได
หนวยงานภาคสาธารณสุขจําเปนตองขยายบทบาทมากกวาการจัดการเฉพาะใน
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โรงพยาบาล เปนการจัดการเชิงรุกแบบบูรณาการที่เปดพื้นที่และเชื่อมรอยทุกภาคสวน
ใหมีสวนรวมในทุกระยะของการจัดการภัยพิบัติ โดยใชชุมชนเปนศูนยกลาง

ขอเสนอแนะที่ทาทายจากการประสบการณการจัดการภัยพิบัติใน 3 พื้นที่ของ
ภาคใตนี้คือ ระบบสาธารณสุขจําเปนตองเปลี่ยนกระบวนทัศนจาก “การจัดการภัยพิบัติ
ดานการแพทยและสาธารณสุข” (Medical disaster management) สู “การจัดการ
ภัยพิบัติในมิติสุขภาวะ” (Health disaster management) ที่เปนการจัดการเชิงรุก
แบบบูรณาการที่เปดพื้นที่และเชื่อมรอยทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในทุกระยะของการ
จัดการภัยพิบัติ โดยใชชุมชนเปนศูนยกลางที่บุคลากรสาธารณสุขเปนสวนหนึ่งของ
ชุมชนในการรวมจัดการภัยพิบัติอยางครบวงจร และใหระบบสาธารณสุขเปนสวนหนึ่ง
ในการรวมปองกันและเตรียมพรอมรับมือภัยพิบัติกับชุมชน
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การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
เพือ่ควบคุมระดับน้ําตาลและไขมันในเลอืด

สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ และ ศศิธร พุมดวง
หนวยวิจัยนวัตกรรมการพยาบาลสตรีตั้งครรภที่เปนเบาหวาน
ภาควิชาพยาบาลสูติศาสตรฯ คณะพยาบาลศษสตร
E-mail: sununta.y@psu.ac.th, sasitorn.ph@psu.ac.th

ภาวะระดับน้ําตาล และไขมันในเลือดสูงเปนปญหาสุขภาพของประชากรทั่วโลก
25.0-40.0% ทําใหเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ ตามมา ไดแก โรคเบาหวาน โรคหัวใจ
และหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง อัมพาต ไตวายเร้ือรัง ซึ่งเปนสาเหตุการตายที่สําคัญ
4.5-12.8% โดยมีสาเหตุ และปจจัยเสี่ยงที่เก่ียวของไดแก การรับประทานอาหารที่
มากเกินความตองการของรางกาย   การรับประทานอาหารที่มีสวนผสมของน้ําตาล
ฟรุคโตส และไขมันสูง และการขาดการออกกําลังกายเปนประจํา สงผลมีภาวะน้ําหนัก
เกิน อวน โดยมีไขมันสะสมอยูในเนื้อเยื่อใตชั้นผิวหนัง ในชองทอง ตับ หลอดเลือด
กลามเนื้อและอวัยวะตางๆ

คาปกติของระดับน้ําตาลในเลือดหลังงดรับประทานอาหาร 8-12 ชั่ วโมง
ควรอยูระหวาง 70-100 มก./เดซิลิตร ในกรณีที่คาระดับน้ําตาลหลังงดอาหารสูง
ระหวาง 101-125 มก./เดซิลิตร หรือระดับน้ําตาลในเลือดหลังการทดสอบดวยการ
ดื่มน้ําตาล 75 กรัม 2 ชั่วโมง อยูระหวาง 140-199 มก./เดซิลิตร ถือวาเปนภาวะที่มี
ระดับน้ําตาลในเลอืดสูงกอนทีจ่ะมีอาการแสดงของโรคเบาหวาน (prediabetes) สําหรับ
ผูที่มีระดับน้ําตาลในเลือดหลังงดอาหารสูงตั้งแต 126 มก./เดซิลิตร จะไดรับการ
วินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวาน (type 2 diabetes) และคาปกติของไขมันในเลือดชนิด
ไตรกลีเซอไรดควรต่ํากวา 150 มก./เดซิลิตร

การรับประทานอาหารตามหลักโภชนบําบัด และการออกกําลังกายสามารถ
ควบคุมระดับน้ําตาล และไขมันในเลือดใหอยู ในเกณฑปกติได และสามารถปองกัน
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หรือชะลอการเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ แตจากการศึกษาที่ผานมาพบวาผูที่มีระดับ
น้ําตาล และไขมันในเลือดสูงยังขาดความรู ความตระหนัก และแรงจูงใจในการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อปองกัน และควบคุมภาวะแทรกซอนตางๆ ที่จะเกิดขึ้น
ตามมา ดังนั้นในการวิจัยคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของสตรีที่มีคาระดับน้ําตาลและไขมันในเลือดสูง โดยใชกระบวนการ
วิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสรุปเปนแนวคิดเชิงทฤษฎี (grounded theory) ผลการวิจัยพบวา
สตรีที่มีระดับน้ําตาลและไขมันในเลือดสูงพยายามที่จะลดระดับน้ําตาล และไขมันใน
เลือดใหกลับเขาสูภาวะปกติ โดยการรับรูวาตนเองมีสุขภาพแยลง กลวัเปนโรคเบาหวาน
โรคหัวใจ  หรือมีปญหาสุขภาพจากภาวะระดับน้ําตาล  และไขมันในเลือดสูงเปนตัว
กระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการรับประทานอาหาร
และการออกกําลงักาย

ขอเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร และการ
ออกกําลังกายโดยมีแนวคิดในการรูจักกิน และรูจักการออกกําลังกายดังนี้

1. ควรงดการดื่มเคร่ืองดื่ มทุกชนิดที่มีสวนผสมของน้ําตาล หรือฟรุคโตส
เชนชาเย็น กาแฟเย็น น้ําหวาน และน้ําอัดลมตางๆ

2. ควรงดการรับประทานอาหาร 4 ชนิด คือ ลุกอม (candy) มันฝร่ังทอดกรอบ
(chip) ขนมที่ผลิตจากโรงงานตางๆ ขนมเคก (cake) และคุกก้ี (cookie)

3. รับประทานอาหารสดจากธรรมชาติตามหลักโภชนบําบัด เชน ขาวกลอง
แกงสมปลา ผักรวม แกงปา แกงเลียง น้ําพริก ผักสด หรือผักลวก

4. ออกกําลังกายเปนประจําอยางนอย 150 นาที/สัปดาห ในรูปแบบตางๆ
ที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพ ความชอบ และวิถีชีวิตประจําวัน เชน การเดิน วิ่ง การขี่
จักรยาน วายน้ํา เตนแอโรบิก ไทชิ โยคะ หรือการใชเคร่ืองอุปกรณในการออกกําลังกาย
ชนิดตางๆ

5. ติดตามผลการตรวจระดับน้ําตาล และไขมันในเลือดของตนเองเปนระยะ
ทุก 3-6 ดือน หรือทุก 1-3 ป
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การสรางเสริมศักยภาพชมุชนทองถิน่ในการดแูลเด็กวยั
2-5 ป: พื้นที่ภาคใต

ดร.พิสมัย วัฒนสิทธิ์, ผศ.ดร.โสเพ็ญ ชูนวล, รศ.ดร.ปยะนุช จิตตนูนท
ผศ.ดร.อรวรรณ หนูแกว, ดร.อาภรณทิพย บัวเพ็ชร และ อ.ณัฐยา เชิงฉลาด
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท: 086-9624427, 081-4789574; โทรสาร: 074-286421
Email: pissamai.w@psu.ac.th; sophen.c@psu.ac.th

ที่มาและความสําคัญ
สถานการณเด็กปฐมวัยของไทยที่เปนปญหาตอเนื่องกันมานับสิบปคือ เด็กมี

พัฒนาการลาชากวาวัยโดยเฉพาะพัฒนาการดานภาษา (ทั้งการใชภาษาและความ
เขาใจภาษา)  และดานการใชกลามเนื้อมัดเล็ก  โดยมีแนวโนมวาจํานวนเด็กที่มี
พัฒนาการลาชาจะมากขึ้นตามชวงอายุที่ เพิ่มขึ้น โดยผลการสํารวจสภาวะสุขภาพ
พัฒนาการ และการเจริญเติบโตเด็กปฐมวัยของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ที่เร่ิมคร้ังแรก ในป พ.ศ. 2542 และคร้ังลาสุดในป พ.ศ. 2550 พบวาเด็กประมาณ
30% มีพัฒนาการลาชาอยางนอย 1 ดาน นอกจากนี้การสํารวจสุขภาพประชาชนไทย
โดยการตรวจรางกาย คร้ังที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 ในสวนของสุขภาพเด็กที่เก่ียวของ
กับพัฒนาการเชาวปญญา ในเด็กไทยอายุ 6-14 ป พบวาเด็กมีคะแนนสติปญญาและ
ความถนัดเฉลี่ยเทากับ 91.4 (ระดับปกติเทากับ 90-109) เมื่อแบงระดับสติปญญา
และความถนัด พบวามีเด็กเพียง 39.3% ที่มีคะแนนสติปญญาและความถนัดอยูใน
ระดับปกติ ในขณะที่เด็ก 44.8% มีคะแนนสติปญญาและความถนัดอยูในระดับต่ํากวา
ปกติ

ตั้งแตแรกเกิดจนถึง 5 ป เปนชวงสําคัญที่สุดของการพัฒนาเด็ก เนื่องจากเปน
ระยะที่ระบบประสาทและสมองมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว เด็กวัยนี้ควรไดรับการดูแล
อยางมีคุณภาพเพื่อใหเด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการเหมาะสมกับวัย  ซึ่งจะ
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สงผลตอระดับสติปญญาดวย ดังนั้นผูที่เก่ียวของจึงควรสงเสริมใหเด็กไดรับการพัฒนา
ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา โดยเนนการสงเสริมพัฒนาการ
สมองและการเรียนรูตามวัย การสงเสริมโภชนาการ การสงเสริมสุขภาพชองปากและ
ฟน การเฝาระวังและปองกันโรค และการปองกันอุบัติเหตุและการได รับสารพิษ
รวมทั้งการสรางความเขมแข็งทางวัฒนธรรม แตจากสภาพสังคมและแบบแผนการ
ดําเนินชีวิตของประชาชนไทยในปจจุบันที่ ครอบครัวสวนใหญเปนครอบครัวเดี่ยว
บิดามารดาตองประกอบอาชีพนอกบาน ทําใหบิดามารดาจํานวนหนึ่งตองสงบุตรไปใช
บริการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยู ในชุมชนหรือพื้นที่ ใกลบานหรือสงเขาโรงเรียน
อนุบาลตั้งแตยังไมถึงวัยเรียน ลาสุดมีเด็กไทยวัย 2-5 ป เกือบหนึ่งลานคนที่ไดรับ
การดูแลในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเกือบ 2 แสนแหง ที่อยูในสังกัดของกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย และมีครู/ผูดูแลเด็กประมาณ 5 หมื่นคน
ที่ทําหนาที่ดูแลเด็กในชวงกลางวัน

เพื่อใหเด็กวัย 2-5 ป ไดรับการดูแลอยางมีคุณภาพทีมนักวิชาการจากคณะ
พยาบาลศาสตร สังกัดมหาวิทยาลัย 5 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร  มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยขอนแกน  และมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ  ไดรวมกันดําเนินงานสรางเสริมศักยภาพชุมชนทองถ่ิน
ในการดูแลเด็กวัย 2-5 ป ทั่วประเทศ โดยมีพื้นที่ดําเนินงานเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
19 แหง (19 จังหวัด) ที่อยูภายใตการดูแลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งพื้นที่
ภาคใตประกอบดวย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนบอนวัวเกา เทศบาลนครสงขลา จังหวัด
สงขลา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเชิงทะเล
จังหวัดภูเก็ต โดยมีทีมนักวิชาการจากโครงการบริหารและจัดการหนวยวิชาการการ
สรางเสริมศักยภาพชุมชนทองถ่ินในการดูแลเด็กปฐมวัยออกแบบการดําเนินงานและ
นิเทศกํากับติดตามการดําเนินงานของทุกพื้นที่ทั่วประเทศใหเปนไปตามกรอบแผนงาน
ที่กําหนด และทีมวิชาการของคณะพยาบาลศาสตรแตละภูมิภาคดําเนินการเสริมสราง
ศักยภาพชุมชนทองถ่ินในแตละพื้นที่ การดําเนินงานทั้งหมดไดรับการสนับสนุนทุนจาก
สํานักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สํานักกองทุนสนับสนุนการสราง
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เสริมสุขภาพ (สสส) การสรางเสริมศักยภาพชุมชนทองถ่ินในการดูแลเด็กวัย 2-5 ป
มีการดําเนินงานคูขนานกับการดําเนินงานของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน
กระทรวงมหาดไทย และเชื่อมตอกับโครงการจังหวัดบูรณาการในการดูแลเด็กปฐมวัย
ของสถาบันราชานุกูล กระทรวงสาธารณสุข และโครงการสงเสริมศักยภาพศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคกรปกครองทองถ่ินเพื่อเปนศูนยเรียนรูดานการพัฒนาเด็กปฐมวัยของ
แตละพื้นที่  ซึ่ งเปนการทํางานรวมกันระหวางภาคีเครือขายตางๆ ในการพัฒนา
ศักยภาพครู/ผูดูแลเด็กและชุมชน ในการดูแลเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาทั้งดานรางกาย
อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาที่สมวัย

วัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางศักยภาพชุมชนทองถ่ินในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย โดย

มุงเนนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในการดูแลเด็กวัย 2-5 ป
ใหมีการเจริญเติบและพัฒนาการสมวัย ซึ่งสงผลใหเด็กมีระดับสติปญญาที่ดีตอไป

การดําเนินงานและผลลัพธ
การดําเนินงานเพื่อเสริมสรางศักยภาพของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใชวิธีการวิจัย

เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มีปรัชญาหลักในการทํางานโดยมุงเนนการมีสวนรวม
ของภาคีทุกภาคสวนเพื่อเสริมสรางศักยภาพชุมชนทองถ่ินในการดูแลเด็กวัย 2-5 ป
และมีการดําเนินงานดังนี้

1. คนหาทุนและศักยภาพ เปนการคนหาทุนและศักยภาพของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กและชุมชนโดยรอบเพื่อเปนขอมูลนําเขาในการออกแบบการพัฒนาการดําเนินงาน
ของศูนยพฒันาเด็กเล็ก

2. ออกแบบพัฒนาศูนยเด็กเล็กแบบกาวกระโดดโดยการเทียบเคียงสมรรถนะ
(benchmarking) ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้

2.1 การวิเคราะหขอมูลทุน ศักยภาพของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและชุมชน
และนํามาใชในการออกแบบการพัฒนาศนูยเรียนรู
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2.2 รวมคนหาและแตงตั้งคณะทํางานในพื้นที่ ซึ่งประกอบดวย ครู/ผูดูแล
เด็ก  ผูบริหารหรือตัวแทนองคกรปกครองทองถ่ิน  ตัวแทนคณะกรรมการบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ตัวแทนชุมชนและผูปกครอง ผูทรงคุณวุฒิดานตางๆ เปนตน

2.3 กําหนดแนวทางพัฒนาเพื่อยกระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนศูนยเรียนรู
หรือศูนยตนแบบ การดําเนินงานในระยะ 6 เดือนแรกใชการออกแบบการดําเนินงาน
โดยแตงตั้งคณะทํางานของแตละศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อทําหนาที่ออกแบบการดําเนิน
งานทั้ง 5 ดาน คือ การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การจัดการสิ่งแวดลอมให
เอ้ือตอการเรียนรู การจดัหลักสูตรและประสบการณการเรียนรูของเด็กปฐมวัย การดูแล
สุขภาพเด็กปฐมวัย และการมีสวนรวมของชุมชนและผูปกครอง โดยมีทีมวิชาการชวย
หนุนเสริมการดําเนินงานดวยการจัดกระบวนการใหมีการประชุมคณะทํางานพื้นที่เพื่อ
ออกแบบการดําเนินงานแตละดาน นิเทศ ติดตามใหดําเนินงานตามที่คณะทํางานพื้นที่
แตละดานออกแบบ แตหลังจากดําเนินงานไดประมาณ 6 เดือน การประเมินพบวา
ผลการดําเนินงานพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนไปคอนขางชาไมสามารถที่จะยกระดับ
ใหเปนศูนยเรียนรูหรือศูนยตนแบบภายในระยะเวลาที่กําหนดตามแผนได ประกอบกับ
ไดรับการเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ คือ นพ.ยงยุทธ วงศภิรมยศานติ์ หัวหนากลุม
ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ทีมวิชาการจึงปรับแผนงานการออกแบบ
ดําเนินงานโดยใชวิธีเทียบเคียงสมรรถนะเพื่อใหเกิดการพัฒนาแบบกาวกระโดด ดังนี้

1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับคณะทํางานทีมวิชาการจํานวน
30 คน จากคณะพยาบาลศาสตรทั้ง 5 มหาวิทยาลัย เพื่อทําความเขาใจกับวิธีเทียบ
เคียงสมรรถนะ การพัฒนาขอกําหนดการดําเนินงาน การประเมินตามขอกําหนด และ
การศึกษาเยี่ยมชม (site visit) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีแนวปฏิบัติการดําเนินงานแตละ
ระบบที่เปนเลิศ ขอกําหนดการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่พัฒนาขึ้นมีทั้งดาน
กระบวนการ (52 ขอ) ซึ่งสะทอนกระบวนการดําเนินงานอยางเปนระบบ ตั้งแตการ
วางระบบ (Plan) การดําเนินงานตามระบบที่วางไว (Do) การประเมินผล (Check)
การนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบ (Act)  การเชื่อมโยงการดําเนินงานกับระบบ
อ่ืนๆ (Integrate) และผลลัพธการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (29 ขอ) โดย
แบงการดําเนินงานเปน 5 ระบบ  คือ  ระบบการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู  ระบบการจัดหลักสูตรและประสบ-
การณการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ระบบการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย และระบบการมี
สวนรวมของชุมชนและผูปกครอง ซึ่งทีมวิชาการไดนําความรูและทักษะดังกลาวมา
ถายทอดใหกับคณะทํางานในพื้นที่ รวมทั้งหนุนเสริมการดําเนินงานในระยะตอมา

2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับประเทศสําหรับคณะทํางานพื้นที่
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 19 แหง ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และครู/ผูดูแลเด็ก ศูนยละ 3-4 คน เพื่อทําความ
เขาใจวิธีเทียบเคียงสมรรถนะ การประเมินตนเองตามขอกําหนดการดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งดานกระบวนการและผลลัพธ การออกแบบการดําเนินงานตาม
ขอกําหนดดานกระบวนการโดยการนําขั้นตอนของการเขียนผังงาน (flowchart) มาใช
โดยผูเขารวมประชุมไดนําความรูและทักษะไปถายทอดใหกับคณะทํางานของแตละ
พื้นที่รวมทั้งครู/ผูดูแลเด็กทุกคนที่ปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและนําใชตอไป

3) หนุนเสริมการพัฒนาแบบกาวกระโดด เปนการหนุนเสริมใหคณะ
ทํางานของแตละพื้นที่ออกแบบการดําเนินงานตามขอกําหนดดานกระบวนการของทั้ง
5 ระบบ  โดยการนําขั้นตอนของการเขียนผังงานมาใชเพื่อนําเสนอขั้นตอนของการ
ดําเนินงานใหเขาใจตรงกันระหวางผูเก่ียวของ  จากนั้นมีการกํากับติดตามใหมีการ
ดําเนินงานตามที่ออกแบบ และมีการประเมินตนเองซ้ํา

4) การจัดกิจกรรมการศึกษาเยี่ยมชม (site visit) ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กที่มีแนวปฏิบัติการดําเนินงานแตละระบบที่เปนเลิศ โดยมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี เปนเจาบาน (host) ที่ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กอีก 3 แหง
ในภาคใตมาศึกษาเยี่ยมชม มีการวิเคราะหความแตกตางระหวางแนวปฏิบัติของตน
กับเจาบาน และนําสิ่งที่ไดรับจากกิจกรรมดังกลาวไปออกแบบการดําเนินงานเพื่อยก
ระดับเปนศูนยเรียนรูหรือศูนยตนแบบดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย

3. พัฒนาศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้
3.1 พัฒนาศักยภาพตามความตองการของพื้นที่ โดยการจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครู/ผูดูแลเด็กใหมีสมรรถนะที่จําเปนในการดําเนินงาน ไดแก
การพฒันาหลกัสตูรและการจดัประสบการณการเรียนรูทีบู่รณาการภมูปิญญา/วฒันธรรม/

Res
ea

rch
 an

d D
ev

elo
pm

en
t O

ffic
e



97

ประเพณี ทองถ่ิน  การประเมินและสงเสริมภาวะโภชนาการเด็ก  การประเมินและ
สงเสริมพัฒนาการ  การดูแลเบ้ืองตนและปฐมพยาบาลเมื่อเด็กไดรับอุบัติเหตุหรือ
สารพิษ การกูชีพเบ้ืองตน การคัดกรองและควบคุมโรคติดตอและการตรวจรางกายเด็ก
การดูแลและสงเสริมสุขภาพชองปากและฟน เปนตน  ซึ่งขั้นตอนนี้มีการดําเนินการ
เปนชวงๆ กอนที่จะเกิดกิจกรรมการศึกษาเยี่ยมชม

3.2 รวมคนหาศูนยเครือขายกับคณะทํางานในพื้นที่ เพื่อคนหาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่อยูตางตําบลแตอยูในจังหวัดเดียวกับพื้นที่ปฏิบัติงาน เขามาเปนเครือขาย
ที่จะไดรับการพัฒนาเชนเดียวกับศูนยเรียนรูหรือศูนยตนแบบทั้ง 4 แหง โดยภาคใตมี
เครือขายทั้งหมด 35 ศูนย (สงขลา 10 ศูนย พัทลุง 10 ศูนย สุราษฎรธานี 10 ศูนย
และภูเก็ต 5 ศูนย)

3.3 หนุนเสริมการทํางานของคณะทํางานในพื้ นที่ ตามแผนที่ กําหนด
เปนการหนุนเสริมการทํางานทั้ง 5 ระบบ ประเมินความเปนไปได รวมแกไขปญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินงาน จากการดําเนินงานโดยใชวิธีเทียบเคียง
สมรรถนะซึ่งมีการนําผังงานมาใชกับการออกแบบระบบการดําเนินงานตามขอกําหนด
ดานกระบวนการ 52 ขอ ยังเปนเร่ืองใหมสําหรับคณะทํางานพื้นที่ ตองมีการจัดประชุม
เพื่อทําความเขาใจ และฝกการออกแบบการดําเนินงานอยางเปนระบบและการเขียน
ผังงานเปนระยะๆ

3.4 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามระยะเวลาที่ กําหนดรวม
ทั้งเพิ่มศักยภาพคณะทํางานในพื้นที่ตามความตองการอยางตอเนื่อง โดยทีมนักวิชาการ
ลงพื้นที่ เพื่อนิเทศติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อสรางความมั่นใจใหกับ
ผูปฏิบัติในพื้นที่ นอกจากนี้มีการกําหนดใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่เปนศูนยเรียนรูดาน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยจะตองมีกระบวนการดําเนินงานทั้ง 5 ระบบ อยูในระดับดีเลิศ
(best practice) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่เปนศูนยตนแบบดานการพัฒนาเด็กปฐมวัยจะ
ตองมีกระบวนการดําเนินงานอยางนอย 3 ระบบ อยูในระดับดีเลิศ (best practice)
และที่เหลืออยูในระดับดี (good practice)

สรุปผล
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จากการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตลอดระยะเวลา 1 ป
เพื่อเสริมสรางศักยภาพชุมชนทองถ่ินในการดูแลเด็กวัย 2-5 ป โดยมุงเนนการเสริม
ศักยภาพครู/ผูดูแลเด็กใหมีสมรรถนะที่จําเปนในการดําเนินงานทั้ง 5 ระบบ สงเสริม
การมีสวนรวมของผูบริหารองคกรปกครองทองถ่ินทั้งขาราชการประจําและการเมือง
ชุมชนและผูปกครอง ทั้งรวมคิด รวมทํา และรวมรับผิดชอบหรือรับรูผลการดําเนินงาน
ตองใชการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหคณะทํางานมีศักยภาพในเร่ืองที่ตองการ
มีการนําความรูและทักษะที่ไดไปใชในการดําเนินงานอยางจริงจัง ซึ่งตองมีการออกแบบ
การดําเนินงานที่ตองใชความรูและทักษะนั้นๆ อยางตอเนื่อง มีการลงพื้นที่เพื่อติดตาม
การปฏิบัติงานเพื่อประเมินผลและรวมแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งฝกทักษะ
เพิ่มเติมในเร่ืองที่คณะทํางาน ครู/ผูดูแลยังปฏิบัติไมไดหรือขาดความมั่นใจ ตองมีการ
เสริมพลังใหคณะทํางานโดยเฉพาะครู/ผูดแูลเดก็เพื่อใหกลาแสดงออกมากขึ้น นอกจากนี้
ยังตองมีการเชื่อมโยงการทํางานกับหนวยงานอ่ืนที่ เก่ียวของ  เชน  โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลหรือโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อใหเด็กไดรับการดูแลดานสุขภาพ
อยางตอเนื่องซึ่งเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหเด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย
ผลการดําเนินงานเกิดศูนยพัฒนาเด็กที่ เปนศูนยเรียนรูดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย
1 แหง  คือ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาฉาง  องคการบริหารสวนตําบลทาฉาง
จ. สุราษฎรธานี ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย 3 แหง คือ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนบอนวัวเกา เทศบาลนครสงขลา จ.สงขลา ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเชิง
ทะเล จังหวัดภูเก็ต และจะมีการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่เปนเครือขายอีก 35 แหง
ในระยะตอไป

กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณสํานักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

สํานักกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่สนับสนุนทุนดําเนินโครงการ
และคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ใหการสนับสนุนสถานที่และ
สาธารณูปโภคตางๆ

Res
ea

rch
 an

d D
ev

elo
pm

en
t O

ffic
e



99

การใชภูมปิญญาตะวนัออกในการดแูลผูปวย
ของพยาบาลวิชาชพีในภาคใต

ผศ.อุทัยวรรณ พุทธรัตน, ผศ.ดร.เกศรา เสนงาม และ อ.ปราณี คําจันทร
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail : utaiwan.b@psu.ac.th

แนวคิดการดูแลสุขภาพในความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดมีบทบาททาง
การพยาบาลมากขึ้นในสังคมไทย ปจจุบันการดูแลสุขภาพของประชาชนเปลี่ยนจากการ
พึ่งพาแพทยเมื่อเกิดความเจ็บปวย เปนการดูแลตนเองดวยวิธีการใชภูมิปญญาไทยและ
ภูมิปญญาอ่ืนๆ ที่สืบทอดกันมาแตอดีต เชน รายงานการศึกษาเก่ียวกับประสบการณ
การเยียวยาดานจิตวิญญาณของผูปวยมะเร็งที่ไดรับรังสีรักษา พบวาผูปวยมะเร็งที่มี
ความผาสุกทางจิตวิญญาณ มีการปฏิบัติตามแนวคิดพุทธศาสนาที่เชื่อวาความเจ็บปวย
เปนผลของกรรมเกาในอดีต  จึงใชการสวดมนต  การอธิษฐานใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์  และ
พระคุมครอง ทําใหสบายใจ และรูสึกวามีที่พึ่งทางใจ ยึดมั่นในบุญและกรรมดี เพราะ
การทําความดียอมไดรับผลดีตอบแทน กรรมดีจะชวยคุมครอง   สวนการนั่งสมาธิ
อานหนังสือธรรมะเพื่ อใหยอมรับความเจ็บปวย โดยการปรับความคิดเพื่อเปลี่ ยน
ความหมายของความเจ็บปวยและคิดวาใจตองสูไมทอแท  การศึกษาในกลุมผูสูงอายุ
ใชวิธีการเดินหิน เดินกะลา และเดินกาวมา แบบภูมิปญญาไทย โดยเชื่อวาถาเลือดลม
เดินไมสะดวก จะทําใหรางกายขาดสมดุล เกิดการเจ็บปวยไดงาย การเดินหิน เดิน
กะลาจึงเปนการนวดฝาเทาทําใหการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น และชวยฝกการทรงตัว
ขณะเคลื่อนไหว เพิ่มการยืดหยุนของกลามเนื้อ ลดอาการชาเทา เพิ่มความแข็งแรง
ของกลามเนื้อนอง ชวยปองกันและรักษาการเกิดตะคริวบริเวณนองได

ในบริบทของคนไทยโดยทั่วไปยังเชื่อวา ความเจ็บปวยเกิดจากเวรกรรม หรือ
วิบากกรรมที่เคยทํามาแตเกากอน การแกกรรมอาจทําไดโดยการทําบุญสะเดาะเคราะห
ปลอยนกปลอยปลา เพื่อขออโหสิกรรม หรือการบริโภคผักพื้นบาน พืชสมุนไพร บีบนวด
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ประคบ อบสมุนไพร และบนบานตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อใหหายจากความเจ็บปวย มีการ
บําบัดอาการปวดจากขอเขาเสื่อมของผูสูงอายุโดยใช สมุนไพร ประคบรอน นวดเสน
และบริกรรมคาถากอนทาน้ํามันสมุนไพรและบีบนวด

การศึกษาปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติพยาบาลที่ผสมผสานภูมิปญญา
ตะวันออกคือ พยาบาลยังไมมีความรูความเขาใจที่แทจริงทําใหขาดความเชื่อมั่นตอ
การใชภูมิปญญาตะวันออก เห็นวาเปนเร่ืองยุงยากตองปฏิบัติเปนเวลานานจึงจะเห็นผล
ขาดขอมูลการวิจัยมายืนยัน และทีมสุขภาพมีความคิดเห็นไมตรงกัน เกิดความขัดแยง
ตอกันลวนเปนปญหา และอุปสรรคการใชภูมิปญญาตะวันออกในการปฏิบัติพยาบาล
นอกจากนี้ การที่โรงพยาบาลมีนโยบายการใชภูมิปญญาตะวันออกไมชัดเจน ผูบริหาร
ไมเห็นดวยก็จะเปนอุปสรรคสําคัญในการผสมผสานภูมิปญญาตะวันออกในการปฏิบัติ
พยาบาล การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชภูมิปญญาตะวันออกในการดูแล
ผูปวยของพยาบาลวิชาชีพในภาคใต ทําการวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถามเก่ียวกับ
การใชภูมิปญญาตะวันออกกับผูปวยในโรงพยาบาล และปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ
พยาบาล

ผลการวิจัย
พบวาพยาบาลไดนําภูมิปญญาตะวันออกมาใชในการดูแลผูปวยอยางหลาก

หลายถึง 41 ชนิด และชนิดที่ใชมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ การนวดไทย รองลงมาคือ
อานหนังสือธรรมะ สวดมนต/ภาวนา/อธิษฐาน สมาธิ  สมุนไพรอัดเม็ด/แคปซูล และ
ละหมาด/อานคัมภีรอัลกุรอาน ตามลําดับ

ในความหลากหลายของการใชภูมิปญญาตะวันออกนี้ เมื่อพิจารณาชนิดของ
ภูมิปญญาตะวันออกที่พยาบาลนํามาใช พบวา การใชสมุนไพร สวนใหญนิยมใช
สมุนไพรอัดเม็ดหรือแคปซูล และการอบสมุนไพร การนวด สวนใหญใชการนวดไทย
นวดฝาเทา นวดเสน   การปฏิบัติตามหลักศาสนา นิยมใชการอานหนังสือธรรมมะ
สวดมนต/ภาวนา/อธิษฐาน สมาธิ และการละหมาด/อานคัมภีรอัลกุรอาน พิธีกรรม
สวนใหญนิยมการทําบุญ/ถวายสังฆทาน เพื่ออุทิศสวนบุญสวนกุศลใหกับเจากรรม
นายเวร การกินเจ การบวชของลูกหลาน เพื่อใหการเจ็บปวยทุเลาลงเมื่อผูปวยไดรับ
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ผลบุญจากพิธีกรรมตามความเชื่ อที่ ว าความเจ็บปวยเกิดจากผลทางไสยศาสตร
นอกจากนี้ยังมีการรับประทานอาหารชีวจิต การฝงเข็ม การรําไมพลอง แชน้ําแร และ
การใชเคร่ืองรางเพื่อการรักษาโรค พยาบาลเลือกใชภูมิปญญาตะวันออก เนื่องจาก
หางายในทองถ่ิน  คาใชจายนอย  เคยใชแลวไดผล  เปนความเชื่อความศรัทธาตอ
ภูมิปญญา เปนความตองการของผูปวย  สวนบทบาทการใชภูมิปญญาตะวันออกในการ
ดูแลผูปวยของพยาบาลจะมุงเนนการสงเสริม สนับสนุน และใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา
แกผูปวยและญาติ มากกวาใหการพยาบาลดวยตนเอง

ปญหาและอุปสรรค ในการใชภูมิปญญาตะวันออกในการดูแลผูปวยยังเปนไป
ในทํานองเดียวกันกับการศึกษาที่ผานมาคือ นโยบายโรงพยาบาลไมชัดเจน พยาบาล
ไมมีความรูความเขาใจที่แทจริงเก่ียวกับภูมิปญญาตะวันออก  ขาดขอมูลวิจัยยืนยัน
ประสิทธิภาพ  ทีมสุขภาพไมยอมรับ  และสิ่งแวดลอมไมเอ้ืออํานวย  ตามลําดับ
ถาโรงพยาบาลมีนโยบายชัดเจน ผูบริหารมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรม
เพิ่มพูนความรูและทักษะ ตลอดจนพัฒนาแนวคิดของบุคลากรในการนําภูมิปญญา
ตะวันออกมาใชในโรงพยาบาล ผูปวยเองก็สามารถนํามาใชโดยไมเกิดความขัดแยง

สรุป
พยาบาลวิชาชีพในภาคใตมีความสนใจและไดใชภูมิปญญาตะวันออกในการ

ดูแลผู ปวยอยางหลากหลาย มีการยอมรับมากขึ้ นในโรงพยาบาลและสังคมไทย
แตนโยบายของโรงพยาบาลเก่ียวกับการใชภูมิปญญาในการดูแลผูปวยยังขาดความ
ชัดเจน ทําใหผูปวย ญาติ รวมทั้งพยาบาลเกิดความขัดแยงในการประยุกตใชภูมิปญญา
ตะวันออกในการดูแลผูปวยโดยเฉพาะในโรงพยาบาลที่ เนนการดูแลรักษาตามการ
แพทยแผนปจจุบัน ผลการศึกษาคร้ังนี้สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาและ
สงเสริมการใชภูมิปญญาตะวันออกในโรงพยาบาลไดโดยการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน
การจัดหลักสูตรการศึกษาพยาบาลที่มีการประยุกตใชภูมิปญญาตะวันออกเพื่อพัฒนา
การบริการใหสอดคลองความตองการและบริบทสังคมไทย มีการอนุรักษและเผยแพร
องคความรูเก่ียวกับภูมิปญญาไทยไปสูประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนไทยเพื่อการสืบสาน
องคความรูที่มีประโยชนอยางยิ่งตอไปในอนาคต
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พืชกระทอมเปนสารเสพตดิหรือไม

เครือขายวิชาการ วิจัย และขอมูลดานสารเสพติดในภาคใต
หนวยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร

ขอมูลเชิงประจักษจากการศึกษาวิจัยในประเทศไทย

พืชกระทอมคืออะไร
พืชกระทอม (Mitragyna speciosa Korth.) เปนไมยืนตนที่เปนพืชถ่ินพบใน

บริเวณแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต ชอบขึ้นในบริเวณปาดิบชื้น ริมลําธาร ในประเทศ
ไทยพบมากในภาคใต โดยชาวบานปลูกภายในบริเวณบาน ในรองสวนหรือทุงนา และ
ในปาธรรมชาติ นอกจากนั้นยังพบไดในภาคกลาง เชน จังหวัดปทุมธานี และอยุธยา
เปนตน ใบกระทอมมีชื่อเรียกตามภาษาถ่ินในประเทศไทยหลายชื่อ เชน อีถาง ทอม
กระทุมโคก คอยโคน  และจากการสํารวจคุณภาพชีวิตและสภาพความเปนอยูของ
ประชาชนเพื่อประมาณการจํานวนประชากรที่ เก่ียวของกับสารเสพติด พ.ศ. 2554
ซึ่งสํารวจประสบการณใชสารเสพติดชนิดตางๆ ในประชากรอายุ 12-65 ปทั่วประเทศ
พบวา ใบกระทอมเปนสารเสพติดที่มีจํานวนผูใชในปจจุบันมากที่สุด และใชสูงสุดใน
ภาคใต

ชาวบานใชกระทอมกันอยางไร
ชาวบานในภาคใตเคี้ยวใบกระทอมมาตั้งแตดั้งเดิม โดยใชเปนตัวกระตุนเพื่อ

ชวยในการทํางานใหคงทนมากขึ้น ใชเปนยารักษาโรค และใชในการสังสรรคกับเพื่อนๆ
กระทอมจึงเปนพืชที่แสดงบทบาทหนาที่ทางสังคมวัฒนธรรมของทองถ่ินภาคใตอยาง
ชัดเจน ทั้งในดานการใชเปนเคร่ืองเสริมแรง เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ทํานา
ทําสวน ประมง  นอกจากนี้กระทอมยังถูกใชเปนยารักษาโรค เปนของขบเคี้ยวระหวาง
เพื่อนฝูง และเปนของกินเพื่อตอนรับแขกที่มาเยือน และยังใชในกิจกรรมทางศิลป
วัฒนธรรม สรางความสัมพันธของผูคนในสังคม ทั้งในการแสดงพื้นเมือง เชน หนัง
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ตะลุง การเลนกีฬาพื้นบาน เชน ชนวัว ชนไก เปนตน และการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เซนไหวบรรพบุรุษ หรือใชบนบานศาลกลาวกับวิญญาณหรือเทพยาดา เจาที่  ในอดีต
กอนที่ จะมีการปราบปรามการใชพืชกระทอมอยางเขมงวด และการโคนทําลายตน
กระทอม ในเขตลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ตั้งแตจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา
ตามรานน้ําชาจะมีใบกระทอมใหกินฟรี และในตลาดจะมีใบกระทอมสดมัดวางขาย
เปนประจําทั่วไป

การศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของพืชกระทอม
จากการศึกษาในประเทศไทยและตางประเทศ พบวา ในพืชกระทอมมีสาร

อัลคาลอยดอยูมากกวา 25 ชนิด สารหลัก ไดแก มิตรากัยนิน ซึ่งออกฤทธิ์กระตุน
ประสาท และ 7-hydroxymitragynine ซึ่งออกฤทธิ์กดประสาท เมื่อใชในปริมาณมาก
จะมีฤทธิ์เหมือนฝน แตถาใชในปริมาณนอย จะมีฤทธิ์คลายใบโคคา ในใบกระทอม 20
ใบ จะสกัดไดสารมิตรากัยนีน ประมาณ 17 มก. เมื่อเคี้ยวกระทอม 2-3 ใบ หรือ
ประมาณ 650-1300 มก. จะทําใหเสนเลือดขยายตัว และชวยใหทํางานไดมากขึ้น

พืชกระทอมถูกใชเปนยารักษาโรคไดอยางไร
จากการศึกษาที่ผานมา  พบวา  ชาวบานยังคงใชใบกระทอมรักษาอาการไอ

ทองรวง เนื่องจากมิตรากัยนีนสามารถยับยั้งการหดตัวของกลามเนื้อเรียบในลําไสเล็ก
ซึ่งสงผลทําใหการบีบตัวของลําไสเล็กลดลง กระทอมยังถูกใชรักษาอาการปวดทองได
เนื่องจากสารมิตรกัยนีนออกฤทธิ์คลายกับสารฝนที่ระบบประสาทสวนกลางทําใหการ
รับรู ความรูสึกเจ็บปวดลดลง สารมิตรากัยนีนออกฤทธิ์ตอ opioid receptors ดวย
จึงทําใหมีฤทธิ์แกปวด แตฤทธิ์นอยกวามอรฟนประมาณ 10 เทา นอกจากนี้ยังมีการ
ศึกษาในหนูทดลองที่พบวากระทอมมีฤทธิ์คลายยารักษาอาการซึมเศรา และลดน้ําตาล
ในเลือด ชาวบานจึงใชเปนยารักษาโรคเบาหวาน
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กระทอมใชทดแทนสารเสพติดชนิดอื่นไดหรือไม
ยังไมมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรมากเพียงพอที่จะสรุปไดวา กระทอมสามารถ

ใชเปนยารักษาผูที่ติดยาบา เฮโรอิน หรือสารเสพติดตัวอ่ืนไดหรือไม มีเพียงขอมูล
รายกรณีวามีผูที่เคยใชสารเสพติดชนิดอ่ืน เชน สุรา ยาบา  สามารถเปลี่ยนมาใช
กระทอมแทน ทําใหเลิกใชสุราหรือยาบาได อยางไรก็ตาม ในปจจุบันกระทอมมีสภาวะ
เปน “สารเสพติด” ดวยตัวมันเอง และผูที่ติดสารเสพติดชนิดหนึ่ง มักไมนิยมเปลี่ยน
ไปใชสารชนิดอ่ืน หากยังสามารถหาสารชนิดเดิมได การแนะนําใหคนที่ติดยาบาหรือ
เฮโรอินเปลี่ยนมาใชกระทอม  จึงอาจจะไมใชมาตรการที่ไดผลในการแกปญหาผูติด
ยาบาหรือเฮโรอิน

ทําไมจึงบอกวาพืชกระทอมเปนสารเสพติด
ผูใชพืชกระทอมมีพฤติกรรมการใช และอาการที่สอดคลองกับหลักเกณฑสากล

ในการวินิจฉัยภาวะติดสารเสพติด
 มีความตองการใชอยางรุนแรง เวลาไปไหนตองพกพากระทอมไปดวย

ถาไมมีกระทอมไมอยากไปไหนเลยและทํางานไมได กังวลใจเสมอวาจะหากระทอม
จากที่ไหนมาใช

 ไมสามารถควบคุมพฤติกรรมการใช เคยพยายามเลิกใชกระทอมแตไมสําเร็จ
ควบคุมตัวเองยากมากที่จะไมใชกระทอม

 เมื่อลดปริมาณหรือหยุดใชมีอาการถอนยา (withdrawal)
 มีอาการดื้อตอฤทธิ์ของพืชกระทอม (tolerance) ทําใหตองใชในปริมาณ

มากขึ้นจึงไดฤทธิ์เทาเดิม
 มีความหมกมุนกับการใชกระทอม  ตองหากระทอมมาเคี้ยวใหไดทุกวัน

บางคนตองมีกระทอมอยูในปากตลอดเวลาRes
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อาการขาดพืชกระทอมเปนอยางไร
ผูใชกระทอมเปนประจํา เมื่อหยุดใชจะมีอาการซึ่งจําแนกไดเปน 4 หมวด ไดแก
 มีความอยากใชอยางรุนแรง และเหนื่อยลาออนเพลีย ไมมีเร่ียวแรงทํางาน
 ปวดกลามเนื้อ ปวดกระดูก เจ็บในขอ ปวดหลัง กลามเนื้อกระตุก (ทก)

นอนไมหลับ ซึ่งเปนอาการที่ทรมานมาก และทําใหผูที่พยายามเลิกใชทนไมไหว และ
กลับมาใชกระทอมตอไป

 โมโหงาย  อารมณเสียบอย  เครียด  วิตกกังวล  หงุดหงิด  ไมสบายใจ
กระวนกระวายใจ ซึมเศรา

 อาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ คร่ันเนื้อคร่ันตัว หนาวสั่น งวง หาว
น้ํามูกน้ําตาไหล น้ําลายเหนียว เบ่ืออาหาร

พิษภัย….จากการใชกระทอม
ผูใชกระทอมสวนใหญมักเคยมีอาการ ‘เมา’ กระทอมเมื่อใชเปนคร้ังแรก หรือ

เคี้ยวใบกระทอมในปริมาณที่มากติดตอกัน เมื่อกินกระทอมขณะที่ทองวาง หรือใช
กระทอมชนิดที่ทําใหเมา   อาการเมากระทอมไดแก แขนขาออนแรง เดินไมไหว
หนาแดงชาและตึง หูรอน อ้ือและชา งวง ซึม ลิ้นชา ตาลาย พรามัว มึนหัว ปวดหัว
ออนเพลีย คลื่นไส พะอืดพะอม บางรายมีอาการหนังถึงขั้นเวียนหัวและอาเจียน มือสั่น
ตัวสั่น แนนหนาอก ปวดปสสาวะอุจจาระแตไมถาย รอนไปทั้งตัว เหงื่อออก อาการ
เหลานี้จะหายไปเองภายใน 5-10 นาที บางคนมีอาการเมามากตองนอนพักทั้งวัน
สวนใหญผู ใชจะมีวิธีการรักษาอาการดังกลาวดวยตนเอง  เชน  นั่ งหรือนอนพัก
ไปทํางานใหเหงื่ออก หรือไปอาบน้ําเย็น กินน้ําเย็น กินผลไมเปร้ียว กินขาว เปนตน

มิตรากัยนีนมีคุณสมบัติในการลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารทําใหความ
อยากอาหารลดลง จึงอาจพบผลขางเคียงหลังการใชคือ อาการเบ่ืออาหารและน้ําหนัก
ลดได (แตชาวบานเชื่อวาการกินกระทอมในแตละคร้ังตองดื่มน้ําตามในปริมาณมาก
เพราะกระทอมมีรสขมเฝอน และชวยใหไมมีอาการทองผูก เมื่อดื่มน้ํามากจึงไมอยาก
กินอาหาร)
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อาการที่ยังหาเหตุผลมาอธิบายไมไดคือ อาการกลัวฝนของคนที่ กินกระทอม
อาการดังกลาวมักพบในคนที่ใชกระทอมเปนประจําและใชมาไมต่ํากวา 10 ปขึ้นไป

ในปจจุบัน การใชพืชกระทอมไดถูกเปลี่ยนรูปแบบไป โดยใบกระทอมไดกลาย
เปนสารเสพติดที่มีราคา เพราะมีความตองการในตลาดสูง ใบกระทอมถูกแปรรูปเปน
กระทอมผง กระทอมตากแหง หรือนําน้ําตมใบกระทอมไปผสมกับสารอ่ืน จนกลาย
เปนสารเสพติดชนิดใหมที่มีอันตราย ซึ่งรูจักกันในชื่อวา 4x100 วัตถุประสงคในการ
ใชรวมทั้งกลุมผูใชไดถูกเปลี่ยนไปจากเดิม กลายเปนกลุมวัยรุนซึ่งใชเพื่อความสนุก
สนาน คึกคนอง สิ่งที่ตามมาคือ ปญหาอาชญากรรม เชน การลักโขมย การคากระทอม
การรวมกลุมเพื่อทําพฤติกรรมเสี่ยงหรือผิดกฎหมาย ซึ่งเปนปญหาสังคมที่รุนแรง

ขอพิจารณา … ดานกฎหมาย
การเคี้ยวใบกระทอม เพื่อวิถีชีวิตดั้งเดิม เปนตนทุนทางสังคม วัฒนธรรม

มิไดนําไปสูการกออาชญากรรม ผลกระทบจากการใชประจําทําใหเกิดการเสพติดได
อาจพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดผลกระทบจากการปราบปรามที่มีตอเกษตรกร
แตควรมีการควบคุมมิใหเกิดการแปรรูปเพื่อใชในทางที่ผิด สวนการนํากระทอมมาใช
ในทางการแพทย ควรกําหนดใหมีขั้นตอนการทดสอบประสิทธิผลในมาตรฐานเดียว
กันกับสมุนไพรชนิดอ่ืนๆ ที่องคการอาหารและยาใหการรับรอง
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ความสลับซับซอนของปญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต
และขอเสนอแนะตอรฐัไทยในการแกไขปญหา

อารีลักษณ พูลทรัพย
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
E-mail: pareeluk@bunga.pn.psu.ac.th

สถานการณความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตกอใหเกิดความสูญเสียและ
สงผลกระทบอยางรุนแรงตอประชาชน จึงนําไปสูการศึกษาสาเหตุของปญหาความ
รุนแรงในพื้นที่อยางจริงจัง  ผลการศึกษาพบวาความขัดแยงและความรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใตมีปมเงื่ อนสําคัญที่ การเมืองแหงอัตลักษณซึ่ งเปนปญหาใจกลาง
ประกอบกับปญหาเชิงโครงสราง เชน ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาสังคม ปญหาการพัฒนา
ที่ไมสมดุลและไมสอดคลองกับความตองการของประชาชน ผสมผสานกับปญหาเสริม
คือ การขาดธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐและการขาดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่นําไปสูการเกิดปญหาความรุนแรงใน 3 รูปแบบคือ 1) ความ
รุนแรงเชงิกายภาพ  2) ความรุนแรงเชงิโครงสราง  3) ความรุนแรงเชงิสญัลกัษณ  ซึง่เปน
สงผลกระทบอยางรายแรงตอคุณภาพชีวิตและสภาพความเปนอยู ของประชาชน
จึงนําไปสูการสรางตัวแบบในการเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา
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ตัวแบบในการเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต

จากแผนภาพตัวแบบสามเสาหลักจะเห็นไดวาแนวทางการแกปญหาความ
ไมสงบในระดับโครงสรางของสังคม  เพื่อแกปญหาการเกิดสงครามแบบใหมที่เปนการ
เมืองแหงอัตลักษณ จะตองอาศัยยุทธศาสตรแบบบูรณาการทั้ งดานความมั่ นคง
การเมือง สังคม และเศรษฐกิจ จะแยกจากกันไมไดจะตองดําเนินไปพรอมๆ กัน และ
ตองดําเนินการอยางสมดุลดวย เนื่องจากสงครามแหงอัตลักษณมีลักษณะแหงความ
ไมแนนอนและมีความคลุมเครือ เราไมอาจจะตัดสินชี้ขาดไดวาอะไรเปนตัวแปรที่จะ
ตองแกกอนหรือหลังและยังไมมีเหตุผลทางตรรกะที่แนนอน ดังนั้นการดําเนินการทาง
นโยบายในระดับสังคมมหภาคจะตองรวมเอาทั้งสามกระบวนการเขาดวยกัน โดยมี
เปาหมายสูงสุดก็คือความสุขของประชาชนซึ่งเปนหนวยในระดับปจเจกบุคคล และ

Source: ดัดแปลงจากแนวคิดเบ้ืองตนใน Jeff Moore, The Thai Way of Counter-
Insurgency, Ph.D. Research Draft of The University of Exeter,
United Kingdom, 2008
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การดําเนินยุทธศาสตรดังกลาวเพื่อการสรางรัฐแหงความยุติธรรมและสันติจะนําไปสู
การแกไขปญหาใจกลางที่เปนเร่ืองของการกดทับปดก้ันอัตลักษณนั้น โดยการปรับตัว
ของโครงสรางอํานาจและกระบวนการแหงรัฐ (state transformation) เพื่อปรับแก
ปญหาที่ โครงสราง นโยบาย และกิจกรรมของรัฐไปกดทับหรือกีดกันอัตลักษณทาง
ชาติพันธุ ศาสนา และประวัติศาสตรของสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต การแกปญหา
ในโครงสรางดังกลาวในอีกชั้นหนึ่งก็จะนําไปสูการแกปญหาความรูสึกหวาดระแวง
ไมไววางใจ และแกปญหาที่ มาแหงความมีอคติและความเกลียดชังในสังคมนี่ คือ
เนื้อหาที่แทจริงของนโยบายและยุทธศาสตรสมานฉันท ทําใหเกิดการรวมมือกันอยาง
แทจริงในสังคมและรัฐที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ซึ่งยุทธศาสตรการทําให
เกิดรัฐแหงความยุติธรรม ประกอบดวยยุทธศาสตรทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร ดังตอไปนี้

1. ยุทธศาสตรความยุติธรรมทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน
4. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากร
5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการภาครัฐ
6. ยุทธศาสตรสังคมและชุมชนเขมแขง็มั่นคง
7. ยุทธศาสตรการสื่อสารเพือ่สันติ
การปฏิบัติการทางยุทธศาสตรทั้ง 7 ประการใหสําเร็จตองมีการขับเคลื่อน

อยางเปนระบบและพรอมเพรียงกันเพื่อแกปญหาใจกลางใหสําเร็จ  โดยควรดําเนินการ
บนหลักการที่สําคัญ 3 ประการ คือ รอบคอบ รอบรู และรอบดาน

1. การบูรณาการยุทธศาสตรเพื่อความรอบคอบคือ การเปดแนวรุกดานความ
มั่นคงเพื่อสรางความมั่นคงและสวัสดิภาพในในชีวิตและทรัพยสินใหกับประชาชนใน
พื้นที่ เพื่อใหประชาชนสามารถดําเนินชีวิตและกิจกรรมตางๆ ไดอยางปกติสุขอยางที่
ควรจะเปน  และความรวมมือจากประชาชนในพื้นที่จะเกิดขึ้นเพื่อตอบรับกับการ
ทํางานของเจาหนาที่ เพราะความสงบเรียบรอยปลอดภัยและสามารถดําเนินชีวิตได
ตามปกติ คือความตองการของประชาชนมากกวาการพยายามปดลอมจับกุมดวยกําลัง
ทหารหรือหนวยความมั่นคง  อยางไรก็ตามมาตรการปดลอม จับกุม จํากัดพื้นที่ และ
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การกวาดลางก็ยังตองดําเนนิการตอไป แตควรพิจารณาขอมูลขาวกรองตางๆ ใหถูกตอง
ชัดเจนและควรดําเนินการเทาที่จําเปนเพื่อใหกระทบกับวิถีชีวิตของประชาชนผูบริสุทธิ์
ใหนอยที่สุด  สิ่งที่สําคัญคือ กระบวนการดําเนินการในขั้นตอนตางๆ ตองโปรงใส และ
มีคําอธิบายที่ชัดเจนแกบรรดาญาติของผูที่ถูกปดลอมจับกุม

2. การบูรณาการยุทธศาสตรเพือ่ความรอบรูคือ สิ่งสําคัญที่ทําใหการปฏิบัติการ
กอความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตดําเนินมาอยางตอเนื่อง และสามารถ
สรางแนวรวมจากประชาชนบางสวนในพื้นที่ ไดคือ การสรางความชอบธรรมใหกับ
ปฏิบัติการดังกลาว ดวยคําอธิบายที่เกิดจากการใหขอมูลเก่ียวกับเร่ืองที่มีผลตอความ
รูสึกของประชาชนในพื้นที่อยางไมครบถวนแกประชาชน และพยายามบิดเบือนขอมูล
บางสวนเพื่อสนบัสนุนการปฏิบัติการกอความไมสงบ ไดแก ขอมลูเก่ียวกับประวัติศาสตร
ความแตกตางทางอัตลักษณ และหลักการศาสนาอิสลาม (หลักการญิฮาด) เพราะ
กระทําภายใตกระบวนการที่ เร่ิมจากการใหขอมูลที่ไมครบถวนและบิดเบือนบางสวน
จากนั้นเปลี่ยนขอมูลใหกลายเปนองคความรู และนําไปอธิบายขยายความเผยแพรไปสู
การยอมรับจากสาธารณชนใหเขาใจและยอมรับขอมูลชุดนี้ ในฐานะชุดขอมูลที่ เปน
องคความรูและเปนความจริง  สิ่งที่รัฐบาลตองดําเนินการอยางเรงดวนคืองานมวลชน
ที่ตองเปนการใหความรู ความจริงที่ถูกตองและความจริงที่สามารถสรางสังคมที่สงบสุข
สิ่งสําคัญคือ รัฐตองพยายามสรางองคความรูและชุดความจริงที่มีพลังมากพอเพื่อมา
จัดการกับความจริงที่ ถูกสรางขึ้นโดยกลุมผูกอความไมสงบ ดังนั้นการสรางสันติให
เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตนอกจากการปราบปราม คือการตอสูดวยการ
ใหความรู ความจริง และติดอาวุธปญญาแกประชาชน

3. การบูรณาการยุทธศาสตรเพื่อความรอบดาน  แมเราปฏิเสธวาปญหาเก่ียว
กับปจจัยเชิงโครงสรางและการพัฒนาไมใชศูนยกลางของปญหาจชต.  แตปญหาเชิง
โครงสรางเหลานั้นมีผลทําใหคําอธิบาย (ชุดความจริงที่ถูกสราง) ดานลบตอภาครัฐ
มีความนาเชื่อถือมากขึ้น ดังนั้นความรอบดานประการแรกคือ การบูรณาการแกไข
ปญหาเชิงโครงสรางตางๆ เหลานี้ไปพรอมๆ กัน  และประการที่สองคือ ตองดําเนินการ
เก่ียวกับการบูรณการทั้งสามสวนคือ บูรณาการเพื่อความรอบคอบ บูรณาการเพื่อ
ความรอบรู และบูรณาการเพื่อความรอบดานไปพรอมๆ กัน
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ตัวแบบในการบูรณาการการดําเนินการตามยุทธศาสตรการสรางรัฐแหงความ
ยุติธรรมและสันติ

จะเห็นไดวาการบูรณาการยุทธศาสตรทั้งเพื่อความรอบคอบ รอบรู และรอบ
ดาน เปาหมายสูงสุดมิใชเพื่อปดลอม จับกุม หรือสังหารกลุมขบวนการกอความไมสงบ
ในพื้นที่แตเพื่อรุกงานการเมืองและงานมวลชนอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งเปนการใช
การเมืองนําหนาการทหาร  ผลลัพธของการบูรณาการนี้ก็คือ ชัยชนะในทางการเมือง
การพิทักษปกปองประชาชนอันเปนหนาที่ของรัฐ ปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชน
และหลอหลอมกลอมเกลาประชาชนใหเขาในและยอมรับความชอบธรรมของอํานาจ
ตามกฎหมาย  งานการเมืองในที่นี้หมายถึงการพิทักษรักษาความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเปนหลัก  ประกอบกับการใหขอมูลและองคความรูที่
ถูกตองหลากหลายเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือความเชื่อที่ไมสงเสริมสังคมที่มีเหตุผล
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และการอยูรวมกันอยางสันติสุข  นําไปสูการสรางความเขาใจอันดีและความรวมมือ
จากประชาชน  และผลลัพธที่สําคัญของการบูรณาการยุทธศาสตรทั้งหลายทั้งปวงคือ
รัฐมีความชอบธรรม สามารถหลอหลอมกลอมเกลาประชาชนและสรางเยาวชนรุนใหม
ที่มีเหตุมีผล มีปญญา และมีอนาคตที่ดีในสังคมไทย อันจะเปนภูมิคุมกันทางปญญา
แกเยาวชนทีจ่ะเปนประชาชนของชุมชนของสังคมและของประเทศชาติตอไป

อยางไรก็ตาม ขอสังเกตก็คือแมหนวยงานที่เก่ียวของกับการแกไขปญหาความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตจะพยายามกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร รวมทั้งนํา
ยุทธวิธีตางๆ มาชวยในการแกไขปญหา  แตที่ผานมากลับประสบกับอุปสรรคตางๆ
มากมาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งมีปญหาในสามประเด็นคือ (1) การสรางความเปนเอกภาพ
ระหวางหนวยงาน (2) การแสวงหาความรวมมือจากประชาชนในพื้นที่ และ (3) การ
บูรณาการแนวความคิดและยุทธวิธีตางๆ เพื่อใหนําไปสูเปาหมายสูงสุดคือ ความสงบ
ในพื้นที่  ดังนั้นสิ่งสําคัญสําหรับการจะยุติปญหาที่ยืดเยื้อเร้ือรังและประกอบไปดวย
เหตุปจจัยที่ซับซอนและหลากหลายเชนนี้จึงควรตองตระหนักถึงสิ่งที่จะแกไขอุปสรรค
ทั้งสามประการเพื่อใหยุทธวิธี และแนวทางการแกไขปญหาที่นํามาใชในปจจุบันสัมฤทธิ์
ผล นั่นคือ การปรับทัศนคติและแนวคิดในการปฏิบัติงานของภาคราชการ การสราง
งานมวลชนที่เขมแข็งและการบูรณาการในระดับยุทธศาสตร ซึ่งหากปรับในสองสวนนี้
ก็จะสามารถขจัดอุปสรรคที่ทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติการแกไขปญหาในพื้นที่ และ
มาตรการตางๆ ที่รัฐนํามาใชก็จะประสบความสําเร็จไดในที่สุด
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เครือขายภาคประชาสังคม:
ขอเสนอแนะการพฒันาสูสันติภาพชายแดนใต

เอกรินทร ตวนศิริ
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
E-mail: ekkarin-t@bunga.pn.psu.ac.th

การศึกษาเร่ืองเครือขายประชาสังคมชายแดนใต ภายใตโครงการสนับสนุน
ชุมชนทองถ่ินเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใตนี้ ชี้ ใหเห็นวาการหนุนเสริมกลุมองคกรภาค
ประชาสังคมทั้งที่มีอยูเดิมและที่รวมตัวกันใหม ในลักษณะเครือขายของทั้ง 4 เครือขาย
ไดแก สภาประชาสังคมชายแดนใต เครือขายสตรีชายแดนใต เครือขายเยาวชนพัฒนา
สูอาเซียน และเครือขายทรัพยากร มีผลตอการพัฒนาความรวมมือและตอการพัฒนา
ศักยภาพของแตละเครือขาย ใหเกิดความเขมแข็ง หรือมีพลังตอรองกับอํานาจตางๆ
มากขึ้น อยางไรก็ตามยังตองเผชิญความทาทายทามกลางบริบทความรุนแรงในพื้นที่
ชายแดนใต ที่สรางขอจํากัดในการรวมกลุม องคกรทางสังคม ขณะที่โครงการพัฒนา
โดยภาครัฐที่ขาดการมีสวนรวมของประชาชนในขั้นตอนการพัฒนา ก็มีสวนในการ
กัดกรอนทุนทางสังคมที่มีอยูเดิม

ขอสังเกตที่ไดจากการศึกษาชี้ใหเห็นประเด็นสําคัญที่เก่ียวของในการเสริมสราง
ความเขมแข็งของเครือขายประชาสังคมชายแดนใต โดยเฉพาะในสวนของความคิด
ความเชื่อ ทัศนคติที่เปนอุปสรรคเบ้ืองตน ตลอดจนโอกาสในการสนับสนุนในสวนที่
สามารถเขาไปมีอิทธิพลได เชน ในเร่ือง การพัฒนา ยกระดับการทํางาน ผานกิจกรรม
เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู การอบรมเสริมความรู ทักษะ ในเร่ือง โครงสรางพื้นฐาน
ประชาสังคม (civic infrastructure) สามารถหนุนเสริมเร่ืองที่จําเปนตอการขับเคลื่อน
เครือขาย เชน กลไกการประสานงาน แหลงทรัพยากร ชองทางการสื่อสาร เปนตน
ในเร่ือง “การพัฒนาพื้นที่สาธารณะ”  ใหมีพื้นที่กลางสําหรับการแลกเปลี่ยนเพื่อกําหนด
ทิศทางในการดําเนิน งานของเครือขาย กระทั่งการรวมพลังผลักดันนโยบาย เปนตน
โดยมีขอเสนอแนะดังนี้
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ดานความคิดความเชื่อ ทัศนคติ
 ทุกฝายที่เก่ียวของตองปรับทัศนคติที่มีตอกัน โดยสงเสริมใหเกิดทัศนคติ

แหงการประสานความรวมมือกันใหมากยิ่งขึ้น ภายใตความแตกตางหลากหลายทาง
ความคิด ใหเกิดทิศทางการทํางานในแนวทางสันติวิธี ฝายเจาหนาที่ในองคกรภาครัฐ
ทั้งฝายพลเรือน และฝายความมั่นคงทุกระดับตองไมแทรกแซงการทํางานของเครือขาย
ภาคประชาสังคม หากเห็นวากิจกรรมหรือแนวคิดใดมีประโยชนก็ควรสงเสริม สนับสนุน
โดยเฉพาะกับเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการที่ควรปรับทัศนคติ โดยมองวาการทํางานของ
เครือขายภาคประชาสังคมตางมีวัตถุประสงค เปาหมายเดียวกันในการสรางความ
มั่งคงและบูรณภาพแหงรัฐ เชนดียวกัน ฝายภาคประชาสังคมเองก็ควรปรับทัศนคติ
มุมมองที่เห็นรัฐเปนศัตรู

 ในสวนของคนทํางานในภาคประชาสังคมเอง ควรปรับทัศนคติที่มองวา
การทํางานสังคมเปนเพียงงานอาสาสมัคร ที่เหมาะเฉพาะกับผูที่ไมมีภาระสวนตัวหรือ
ผูที่มีความเสียสละสูงเทานั้นจึงสามารถเขามารวมทํางานในลักษณะนี้ ได มาสูการ
พิจารณาหาแนวทางที่จะทําใหคนทํางานทางสังคมในกลุม องคกรของตน มีความรู
ความเชี่ยวชาญ มีความเปนมืออาชีพ และทําใหเห็นความเชื่อมโยงวา เนื้อหาหรือ
ประเด็นที่เครือขายตางๆ กําลังขับเคลื่อนนั้น เก่ียวของกับคุณภาพชีวิตของชุมชนหรือ
ของตนๆ อยางไร หากไมลุกขึ้นมาทําอะไรเลย จะเกิดผลอยางไร โดยเฉพาะที่เห็นไดชัด
ในเร่ืองการอนุรักษและปกปองทรัพยากรธรรมชาติของเครือขายทรัพยากร เปนตน
ที่สําคัญคือ การพิจารณาหาแนวทางที่ จะทําใหกลุม องคกรของตน เขาถึงแหลง
ทรัพยากรที่จะมาหนุนเสริมการทํางานได ไมวาในเร่ืองเงินทุน ความรูและเทคโนโลยี
เพื่อใหสามารถพัฒนางานหรือดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องได

ดานโครงสรางพ้ืนฐานประชาสังคม
 พัฒนาศักยภาพองคกรโดยเฉพาะในแงการบริหารเงินทุน ในรูปของการ

จัดตั้งกองทุน โดยการระดมเงินทุนจากภายในและจากแหลงทุนภายนอก มีการบริหาร
จัดการที่ เหมาะสมเปนระบบ ไมวาจะเปนการตั้งสหกรณ การพัฒนาสถาบันเงินทุน
ชุมชน หรือกองทุนชุมชน (Community Foundation) เปนการวางรากฐานสราง
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ความเขมแข็งดานแหลงทุน ทรัพยากร ใหเกิดการขับเคลื่อนการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาทักษะและความรูเก่ียวกับการเขาถึงแหลงทุนตางๆ ทั้งใน
และตางประเทศเพื่อใหองคกรสามารถพึ่งตนเองไดในระยะยาว

 แตละเครือขาย ควรจัดตั้งและพัฒนากลไกการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เชน ในรูปกองเลขานุการ เพื่อทําใหการเชื่อมประสาน งานบริหารจัดการสามารถ
สนับสนุนงานปฏิบัติการไดอยางคลองตัว ซึ่งนับเปนปจจัยสําคัญในการสนับสนุนการ
ทํางานในลักษณะเครือขาย

 การหนุนเสริมโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการเรียนรู  ในความเปนองคกร
เครือขายที่มีชีวิต การเรียนรูถือเปนหัวใจสําคัญ โดยเฉพาะความสามารถในการทํา
ความเขาใจสิ่งใหมๆ หรือสิ่งที่ยังไมเรียนรู ซึ่งแตละเครือขายยอมมีความสนใจและ
ความตองการแตกตางกันไป  ประเด็นหลักคือทําอยางไรที่จะไมทําใหการเรียนรูเปน
เร่ืองของความบังเอิญ แตเปนเร่ืองของการออกแบบที่ชวยใหเกิดการพัฒนา ยกระดับ
การทํางานที่สอดรับกับเปาหมาย เกิดการแบงปนความรู ซึ่งไมใชเร่ืองของการรูเก่ียว
กับบางสิ่งอันเปนเร่ืองของขอมูลเทานั้น  แตหมายถึงความสามารถในการลงมือทํา
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะไดมาก็ดวยการเรียนรูอยางแทจริงโดยการแบงปนความรูจะ
เกิดขึ้นเมื่อมีการเอ้ืออํานวยหรือหนุนเสริมใหผูอ่ืนไดพัฒนาความสามารถในการทํางาน
เร่ืองนี้จึงเก่ียวของกับการสรางกระบวนการเรียนรูโดยตรง ดังที่เห็นตัวอยางไดสวน
หนึ่งจากกรณีของเครือขายทรัพยากร ในเร่ืองการอบรมการเก็บขอมูลและวิเคราะห
ขอมูลชุมชนแบบมีสวนรวมใหกับแกนนําเครือขายหลายพื้นที่ เปนตน

 งานเครือขายแตละเครือขายควรใหความสําคัญกับการส่ือสารสาธารณะ
สรางความรับรูในความเคลื่อนไหว สงแรงกระเพื่อม และทําใหเกิดการเรียนรูของสังคม
ได ทั้งสาระในเร่ืองเปาหมาย ลักษณะการทํางานของเครือขาย ตลอดจนจุดประเด็นที่
จะสงผลกระทบตอสวนรวม โดยคํานึงถึงกลุมเปาหมาย เนื้อหาสาระ และชองทางการ
สื่อสารที่เหมาะสมและสอดรับกัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการสื่อสาร
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ดานทิศทางการทํางาน
 การสนับสนุนเครือขายสตรี เครือขายเยาวชน เพ่ิมมากขึ้น เพราะทั้ง

2 เครือขาย ถือไดวาเปนกลุม เครือขาย ที่มีพื้นที่แหงประสบการณ และพื้นที่ยืนทาง
สังคมไมมากนักสําหรับพื้ นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต เมื่อเทียบกับพัฒนาการการ
ทํางานดานผูหญิงและเยาวชนในระดับประเทศที่มีความกาวหนาไปไกล

การสนับสนุนองคกรเครือขายผูหญิงและเยาวชน ยังมีความสําคัญในแง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในพื้นที่ เนื่องจากในปจจุบันถือเปนทรัพยากรบุคคลกลุม
หลักในการทํางานดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงการเสริมสรางสันติภาพ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต

 ควรสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดทํา ประมวลจรรยาบรรณ (Code Of
Conduct) ในแตละเครือขาย ใหเกิดหลักการทํางานรวมกันและเปนหลักประกันของ
คนทํางานภาคประชาสังคม เพื่อเปนการยกระดับการทํางานในรูปแบบเครือขายที่มี
ความชัดเจนและตรวจสอบได โดยผานการปรึกษาหารือรวมกัน ออกมาเปนมติของ
การทํางานสิ่ งที่ปรากฏใหเห็นอยูบางแลวก็คือ สภาประชาสังคมชายแดนใต ที่ ได
ประกาศเจตนารมณตอสาธารณะ แตหลักประมวลจริยธรรมนั้นจะเปนหลักรวมกัน
ของคนทํางานในองคกร เครือขาย

มีผูกลาวทีเลนทีจริงไววา ความยุ งยากเก่ียวกับเครือขายทั้ งมวลก็คือ
มันคอนขางจะเลอะเลือน เร่ืองเครือขายเมื่อนํามามองในฐานะความเปนองคกร ก็มี
ลักษณะกระจัดกระจายและไมรวมศูนยอีกตอไป แลวการขับเคลื่อนจะเปนอยางไร
ประเด็นสําคัญขององคกร ที่ตองการขยับหรือกาวตอไป ดูเหมือนจะหนีไมพนเร่ือง
วิสัยทัศนและและผูนํา ขณะที่ในการขับเคลื่อนการทํางาน เรามักตองการทําในสิ่งที่
แนนอน ไปในทิศทางที่แนนอน ดังนั้นยอมหมายความวายังตองการบทบาทการนํา
แตเปนการนําที่แตกตางออกไป ในความหมายที่หมายถึงการเลือกทําในสิ่งที่ ถูกตอง
รูวาอะไรคอืสิ่งที่สําคัญอยางแทจริงในระยะยาว ซึ่งเปนเร่ืองของวิสัยทัศนและเปาหมาย
ไมใชการกําหนดนโยบาย กําหนดกระบวนการ การใสใจกับการบรรลุประสิทธิภาพ
วิธีควบคุมระบบหรือจัดโครงสรางใหมีประสิทธิผล ซึ่งเปนเพียงเร่ืองการจัดการ หรือ
เปนเร่ืองของการถือหางเสือ
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ทวาสําหรับองคกร เครือขายในโลกยุคใหมที่ไดรับการมองในฐานะที่มีชีวิต
มันเปนเร่ืองของการมองออกไปขางหนาวาอะไรเปนสิ่งที่กําลังมาถึง เปนเร่ืองของการ
สรางสรรควิสัยทัศนที่มีความหมาย (กอนจะนําไปสูการกําหนดขั้นตอนที่เหมาะสมกับ
วิสัยทัศน) วิสัยทัศนจักตองรวมกัน นั่นคือ ตองมีความหมายตอผูคนที่ เก่ียวของ
เปนวิสัยทัศนที่ทําใหผูคนอยูในศูนยกลางของเครือขาย และบทบาทของผูนําไมใชเพียง
แตมีความรูสึกถึงวิสัยทัศนเทานั้น หากยังตองสามารถหลอหลอมวิสัยทัศนที่มีชีวิต
เขาสูองคกร เครือขายโดยรวม เพื่อใหผูคนรําลึกอยางตอเนื่องถึงสิ่งที่สําคัญและเพื่อ
สรางสภาพแวดลอมใหผูคนรูวาทําไมพวกเขาจึงมาอยูที่นี่

Res
ea

rch
 an

d D
ev

elo
pm

en
t O

ffic
e



119

ระบบการดแูลผูบาดเจบ็จากสถานการณความไมสงบ
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต: รวดเร็ว ตอเนื่อง

และครบวงจร บนความปลอดภัย

รศ.ดร.ประณีต สงวัฒนา, ผศ.ดร.วิภา แซเซี้ย และผศ.ดร. ลัพณา กิจรุงโรจน
สถานวิจัยระบบการดูแลและเยียวยาผูบาดเจ็บฉุกเฉิน และสาธารณภัย
ภาคควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: praneed.s@psu.ac.th

ดวยสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต ยังมคีวามถ่ีและความ
รุนแรงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหมีผูบาดเจ็บและผูไดรับผลกระทบมากขึ้นดังที่ปรากฏ
ในขาวตางๆ อยางไรก็ตาม ความพยายามในการปองกันและลดผลกระทบดานสุขภาพ
จากความรุนแรงของผูบาดเจ็บจากสถานการณมีความสําคัญยิ่ง ซึ่งจําเปนตองอาศัย
การดแูลที่มปีระสิทธภิาพตั้งแตระยะแรกของการบาดเจ็บ โดยมีระบบการดแูลผูบาดเจ็บ
จากสถานการณที่มีความจําเพาะหรือแตกตางจากสถานการณทั่วไป จากการทบทวน
งานวิจัย และศึกษาความเปนจริงในระบบการดูแลที่เปนอยูในปจจุบัน พบวาระบบการ
ดูแลผูบาดเจ็บจากสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมีจุดเดน
ที่เปนบริบทเฉพาะเพื่อการเรียนรู  ไดแก  ความรวดเร็วในการสงตอ  การซอมแผน
รับมือกับสถานการณบนความเปนจริง ความปลอดภัยของเจาหนาที่ในการชวยเหลือ
และสงตอผูปวย รวมทั้งความเยียวยาผูปวยอยางตอเนื่องตั้งแตเร่ิมแรกที่เกิดเหตุการณ
จนถึงกลับบาน

ความรวดเร็วในการสงตอ เปนการดูแลระยะกอนถึงโรงพยาบาล ภายใตระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉินและความรวมมือขององคกรปกครองทองถ่ินที่มีหนวยกูชีพ
เพื่อการชวยเหลือและสงตอ รวมทั้งการเพิ่มความปลอดภัยในการชวยเหลือ ณ จุด
เกิดเหตุและเคลื่อนยายเร็ว การดูแลผูปวย ณ จุดเกิดเหตุ นี้ตองมีความรวดเร็วในการ
เขาถึงผูปวย เพื่อใหการชวยเหลือ โดยมีทีมที่ใหความชวยเหลือ ซึ่งทีมแรกที่จะเขาถึง
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จุดเกิดเหตุคือ มูลนิธิการกุศลเนื่องจากเปนทีมที่สามารถเขาถึงจุดเกิดเหตุไดอยาง
รวดเร็วและมีความพรอม ในระยะนี้ตองมีการประเมินสภาพแวดลอมของจุดเกิดเหตุ
เพื่อความปลอดภัยของทีม ประเมินสภาพและคัดกรองผูปวยเพื่อใหความชวยเหลือ
ไดอยางถูกตอง

ความปลอดภัยของเจาหนาที่ ในการชวยเหลือและสงตอผูปวย  เปนเร่ืองที่
ทุกฝายใหความสําคัญ ซึ่งพบวาในระบบการดูแลเพื่อชวยเหลือและสงตอผูบาดเจ็บ
จากสถานการณ ไดมีแผนและแนวทางที่ชัดเจนของการชวยเหลือตั้งแต ณ จุดเกิดเหตุ
การสงตอทั้งในและนอกโรงพยาบาล โดยมีการประเมินสถานการณจากหนวยงานที่
รับผิดชอบดูแลความเรียบรอยของพื้นที่ ไดแก ทหาร ตํารวจ อปพร.กอนที่ทีมกูชีพ
แพทย และพยาบาลจะเขาไปใหความชวยเหลือ รวมทั้งคํานึงถึงเวลาในการสงตอ
ผูปวยดวย โดยจะหลีกเลี่ยงการสงตอผูปวยไปยังโรงพยาบาลอ่ืนในชวงเวลากลางคืน
เพื่อความปลอดภัย  แตจะพิจารณาเปนรายกรณีหากมีความจําเปน  การยึดหลัก
ชวยเหลือภายในชั่วโมงทอง (Golden hour) คือ ผูบาดเจ็บรุนแรงตองไดรับการดูแล
ที่ เจาะจงภายใน 1 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ จะมีผลใหผูปวยรอดชีวิตได อยางไรก็ตาม
จากการวิเคราะหเบ้ืองตนพบวาองคความรูในดานนี้ ยังขาดการรวบรวมเปนหลักฐาน
เชิงประจักษที่ชัดเจน และสถานการณความเปนจริงยังเปนเร่ืองที่ทําไดยาก เพราะ
ขึ้นกับประสบการณและความสามารถเฉพาะบุคคลมากกวาระบบ

การซอมแผนรับมือกับสถานการณบนความเปนจริง ดวยมีสถานการณความ
ไมสงบเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง บุคคลกรที่ปฏิบัติงานสวนใหญสะทอนวา ไดมีการซอม
แผนการเตรียมรับและชวยเหลือผูบาดเจ็บบนสถานการณจริงมากกวาที่ อ่ืน เหมือน
เปนการทดสอบระบบการดูแลผูบาดเจ็บในแตละระยะของการดูแล ตั้งแตระยะกอน
ถึงโรงพยาบาล และระยะที่อยูในโรงพยาบาลไดอยางตอเนื่อง รวมทั้งเปนการฝกอบรม
และเพิ่มพนูศักยภาพความเขมแข็งของบุคคลากร

การเยียวยาดานจิตใจ เนื่องจากผูปวยตองประสบกับเหตุการณที่ ไมคาดคิด
มากอนและมีความรุนแรงในหมูมาก  รวมทั้งเผชิญกับความสูญเสียหลายประการ
ที่สําคัญคือ การสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะของรางกาย ทําใหผูปวยเกิดภาวะเครียดหรือ
ซึมเศราหลังเกิดเหตุการณได ดังนั้นผูปวยและครอบครัวกลุมนี้จึงไดรับการเยียวยา
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ดานจิตใจรวมดวย โดยมีระบบการดูแลหลังจากการประเมินสภาพจิตใจตั้ งแตเกิด
เหตุการณจนถึงกลับบาน และมีการสงตอขอมูลใหกับโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย
เพื่อใหการดูแลตอเนื่องจนกระทั่งไมมีภาวะเสี่ยงตอการเกิดความผิดปกติทางดานจิตใจ
และรางกาย ในการเยียวยาดังกลาวยังครอบคลุมถึงการสนับสนุนสงเสริมในดานอาชีพ
การเสริมรายได การกลับไปใชชีวิตในสังคมไดอยางปกติ การดําเนินงานภายใตระบบนี้
จึงมีทีมเยียวยาประจําโรงพยาบาลใหการดูแลผูปวยดานจิตใจ ในระยะ 3 เดือนแรก
หลังเกิดเหตุการณ  และมีการสงตอผูปวยไปยังทีมเยียวยาและองคกรตางๆ ในพื้นที่ที่
ดูแลผูปวย เพื่อใหการดูแลอยางตอเนื่องและครบวงจร โดยมีหนวยงานที่คอยประสาน
งานและใหความชวยเหลือ ไดแก ศูนยประสานงานวิชาการใหความชวยเหลือผูไดรับ
ผลกระทบจากเหตุความไมสงบจังหวัดชายแดนภาคใต (ศวชต.) กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสมานฉันทชายแดนใต (มยส.)
และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อีกทั้งกลุมจิตอาสาตางๆ เพื่อใหการ
ดูแลผูปวยมีความครอบคลุมและตอเนื่องจนสามารถกลับมาเปนปกติมากที่สุด

ปจจุบัน แมจะมีหลายองคกรไดดําเนินการชวยเหลือและดูแลอยางเปนระบบที่
ตอเนื่อง การดูแลผูบาดเจ็บจากสถานการณความไมสงบ ยังมีประเด็นปญหาที่ซับซอน
และมีความตองการที่หลากหลาย โดยมักพบปญหาสุขภาพในระยะฟนฟูหรือหลังออก
จากโรงพยาบาล จึงเปนความทาทายที่สําคญัตอวงการสาธารณสุขทีต่องการการจัดการ
อยางมอือาชีพ
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แผนภาพสรุปวิเคราะหสถานการณการดูแลตอเนื่องผูบาดเจ็บจากเหตุการณความไมสงบ
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Decision Support System : DSS
ระบบฐานขอมลูสนับสนุนการตัดสินใจดานการ
พฒันากําลังคนในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต

ดร.ศริยา บิลแสละ, รศ.ดร.ชุมศักด์ิ อินทรรักษ, ดร.เรชา ชูสุวรรณ
และ ดร.นินาวาลย ปานากาเซ็ง
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สํานักงานโครงการความรวมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต
E-mail: bsariya@bunga.pn.psu.ac.th

ความสําคัญ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต มีขอมูลที่เก่ียวของกับทรัพยากรบุคคลหลาย

ประเภท มีการจัดเก็บที่กระจายกันอยู ในหนวยงานตางๆ ในรูปแบบที่แตกตางกัน
การเรียกดูขอมูลโดยรวมของพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใตเปนไปอยางลาชาและไม
สะดวก ดังนั้นการวางแผนพัฒนากําลังคนอยางเปนระบบในภาพรวมของเขตพื้นที่
จึงตองอาศัยระบบขอมูลที่เชื่อมโยงและครอบคลุมในทุกดาน มีความถูกตองและเปน
ปจจุบัน โดยอาศัยความรวมมือของหนวยงานที่เก่ียวของทุกฝาย ในฐานะผูใชขอมูล
ในระดับหนวยงานผูปฏิบัติในพื้นที่ ซึ่งผูบริหารและผูกําหนดนโยบาย สามารถนําไปใช
เปนฐานขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อวางแผนพัฒนากําลังคน ในมิติของโอกาส
และคุณภาพการศึกษา  มิติการศึกษาเพื่อการมีงานทํา  และมิติการศึกษาบนฐาน
วัฒนธรรมไดอยางถูกตองเหมาะสม  วัตถุประสงคของการศึกษานี้เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจดานการวางแผนพัฒนากําลังคนในพื้ นที่ จังหวัด
ชายแดนภาคใตที่สอดคลองกับศักยภาพ และเงื่อนไข ขอจํากัดของทองถ่ิน
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ผลการศึกษาระบบฐานขอมูลของหนวยงานแหลงขอมูล
ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS)

ดานการพัฒนากําลังคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ตองอาศัยหนวยงานตางๆ ใน
พื้นที่ๆ มีการจัดเก็บขอมูลอยูแลว โดยจากการศึกษาพบวาแตละหนวยงานจะมีการ
จัดเก็บขอมูลเปนของตนเองและหนวยงานสังกัดเดียวกันจะใชระบบฐานขอมูลแบบ
เดียวกัน เชน หนวยงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกโรงเรียนจะใชฐานขอมูลแบบเดียวกัน
สาธารณสุขหรือสถิติจังหวัดก็เชนเดียวกันจะมีการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบของตนเอง
ตางหนวยงานกันใชระบบฐานขอมูลหรือโปรแกรมตางกัน ไมสามารถเชื่อมตอกันได
และในระบบของแตละหนวยงาน ยังมีขอมูลที่ไมครอบคลุมตามสภาพความตองการ
ใชงานที่เปนจริงในพื้นที่และภารกิจประจํา ตองมีการขอขอมูลจากหนวยงานอ่ืนๆ เปน
คร้ังคราวตามความจําเปน

ดังนั้นการออกแบบระบบฐานขอมูลและการนําเขาขอมูลของแตละหนวยงาน
เขาสูระบบจะตองแปลงขอมูล ใหเปน ไฟล excel และเชื่อมโยงโดยใชการออกแบบ
ระบบทอนําสงขอมูล ผานระบบ Internet โดยเครือขายฐานขอมูลที่เปนประโยชน
ในการพัฒนาระบบ DSS แสดงไดดังรูปที่ 1

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, DSS
ระบบ DSS ดานการพัฒนากําลังคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเปนระบบ

ที่จัดเก็บขอมูลประชากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ของแตละบุคคลในแตละพื้นที่
จากหนวยงานเครือขายที่เก่ียวของดังรูปที่  1 ขอมูลจากหนวยงานตางๆ จะนํามา
จัดรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อใหสามารถนําขอมูลเหลานี้มาชวยในการวิเคราะหตัดสินใจ
ในการพัฒนากําลังคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  โดยระบบนี้สามารถแสดงผล
และรายงานผลขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน ตารางขอมูลสถิติ กราฟแทง กราฟเสน
กราฟวงกลม  ทําใหสามารถมองเห็นถึงแนวโนมของขอมูลในรูปแบบตางๆ  และ
สภาวการณที่เก่ียวของในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตได

ระบบ DSS พัฒนาขึ้นเพื่อเปนเคร่ืองมือใหผูบริหารไดสืบคนขอมูลเบ้ืองตน
เก่ียวกับสภาวการณปจจุบันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งประกอบไปดวยขอมูล
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พื้นฐานรายบุคคล สภาพการณดานการศึกษา สภาวการณดานการประกอบอาชีพ
แรงงานและการจางงาน และสภาพการณดานทรัพยากรชุมชน เปนตน ดังรูปที่ 2

ระบบ DSS จะนําเสนอขอมูลทั้งในรูปแบบทั่วไปและสถิติตางๆ โดยแสดงเปน
ตารางและกราฟเพื่อใหผูบริหารไดเห็นแนวโนมและทิศทางของขอมูลในมิติที่เก่ียวของ
ผูบริหารสามารถเลือกดูขอมูลดังรูปที่  2 ซึ่งแบงขอมูลออกเปนหมวดหมูเพื่อความ
งายดายในการเขาถึงขอมูลดังนี้

1. ขอมูลดานบุคคล
การแสดงผลดานบุคคลมีการแบงการนําเสนอขอมูลออกเปน 2 ระดับคือ
1.1 การแสดงผลขอมูลที่ รองรับการคนหาขอมูลระดับบุคคลที่สามารถ

ระบุเปนรายบุคคลไดโดยที่ผูบริหารสามารถคนหาโดยใชรหัสบัตรประจําตัวประชาชน
หรือคนหาตามชื่อและสกุลดังแสดงในรูปที่ 2

รูปท่ี 1  เครือขายแหลงขอมูล DSS
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รูปท่ี 2  ระบบ DSS สําหรับผูบริหาร

รูปท่ี 2  การคนหาขอมูลระดับบุคคล
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ผู ใชสามารถใสรหัสบัตรแบบไมเต็ม 13 หลักก็ได ระบบจะทําการ
คนหาขอมูลและแสดงผลของบุคคลที่มีรหัสบัตรตรงกับหมายเลขที่คนหา  หรือถาใส
13 หลักก็จะปรากฏบุคคลตามรหัสบัตรโดยตรง   และเมื่อคลิกตรงหมายเลขบัตร
ระบบจะทําการแสดงขอมูลพื้นฐานทั้งหมดที่ เก่ียวกับบุคคลนั้นๆ  เชน  ชื่อ-สกุล
วันเดือนปเกิด พอแม ที่อยู การศึกษา การเกณฑทหาร การเขารับการอบรม ความ
สามารถพิเศษ เปนตน ดังแสดงในรูปที่ 3 และรูปที่ 4

รูปท่ี 3  ขอมูลรายบุคคล

รูปท่ี 4  ขอมูลรายบุคคลดานการศึกษา
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นอกจากการคนหาขอมูลระดับบุคคลแลวระบบ DSS ยังสามารถให
ผูบริหารคนหาบุคคลไดจากที่อยูอาศัยโดยสามารถคนหาดวยหมายเลขทะเบียนบาน
หรือชื่อ-สกุลผูอยูอาศัย ขอมูลจะแสดงบุคคลที่อาศัยอยูในบานเลขที่เดียวกันได

1.2 การแสดงผลขอมูลสถิติโดยแสดงขอมูลแบบตารางและกราฟ เปนการ
นําเสนอขอมูลเชิงตัวเลขที่สามารถเปรียบเทียบกันได ผูบริหารสามารถเลือกดูสถิติ
ประชากรในภาพรวมทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต หรือจํานวนประชากรแยกตาม
จังหวัด ชวงอายุ เพศ และศาสนาได ตัวอยางสถิติแสดงไดในรูปที่ 5 และรูปที่ 6

รูปท่ี 5  สถิติจํานวนประชากรจําแนกตามจังหวัด

รูปท่ี 6  กราฟแสดงจํานวนประชากรในภาพรวมจําแนกตามจังหวัด
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นอกจากผู บริหารสามารถดูสถิติจํานวนประชากรแลวยังสามารถ
เรียกดูขอมูลสถิติครัวเรือนแยกแตละจังหวัดได  จํานวนครัวเรือนในแตละจังหวัด
สามารถแจกแจงลงไปไดถึงระดับอําเภอและตําบล ขอมูลที่นําเสนออยูในรูปแบบของ
ตารางและกราฟเชนเดียวกันดังแสดงไดในรูปที่ 7

รูปท่ี 7  ตารางแสดงจํานวนครัวเรือนแยกตามอําเภอและตําบล

2. ขอมูลดานการศึกษา
ระบบ DSS ไดพัฒนาขึ้นเพื่อตอบคําถามสําคัญๆ ที่ผูบริหารตองการทราบ

ในดานการศึกษาของคนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต ระบบทําการจัดเก็บขอมูล
ปฐมภูมิและทุติยภูมิดานการศึกษาทั้งระดับปจเจกบุคคลและสถานศึกษาทั้งที่อยู ใน
ระบบที่ เปนของรัฐและเอกชน และระดับจังหวัด  สําหรับขอมูลดานการศึกษาของ
แตละบุคคลสามารถคนหาไดจากขอมูลดานบุคคล    ในดานการศึกษาระบบ DSS
สนับสนุนใหผูบริหารคนหาขอมูลสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ผูบริหาร
สามารถสืบคนสถานศึกษาโดยใชชื่อสถานศึกษา ประเภทการศึกษา ตนสังกัดหรือ
ใชชื่อจังหวัดในการคนหาไดดังแสดงดังรูปที่ 8
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ขอมูลจากการคนหาจะนําเสนอใหกับผูบริหารตามการคน  เชน  คนหา
สถานศึกษาโดยใชชื่อจังหวัด “ปตตานี” ผลลัพธที่ ไดจะเปนรายละเอียดของสถาน
ศึกษาทุกประเภทที่อยูในจังหวัดปตตานี

ขอมูลการศึกษาในเชิงสถิติจะนําเสนอเชนกัน ซึ่งประกอบดวยสถิติสถาน
ศึกษา สถิตินักศึกษาและนักศึกษารายป และสถิตินักเรียนที่ไมไดเรียนตอซึ่งจะชวยให
ผูบริหารเห็นลักษณะและแนวโนมดานการศึกษาปจจุบันของพื้นที่ จังหวัดชายแดน
ภาคใตได ผูบริหารสามารถคนหาบุคคลที่ไมไดเรียนตอในระดับตางๆ ตามชวงของ
อายุไดตั้งแตชวง 1-6 ป ต่ํากวา 12 15 18 หรือ 25 ป และชวงอายุของคนที่เกิน
25 ปขึ้นไปได

สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ
ระบบ DSS ถูกพัฒนาขึ้นเพื่ อใชจัดเก็บและคนหาขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับ

สภาวการณดานกําลังคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งสภาพและแนวโนม
ตลาดแรงงาน สภาพและแนวโนมทรัพยากรการผลิตระดับชุมชน ที่สามารถนําไปใช
เปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อวางแผนพัฒนากําลังคนในมิติของโอกาสและ
คุณภาพการศึกษา มิติการศึกษาเพื่อการมีงานทํา และมิติการศึกษาบนฐานวัฒนธรรม
ได การใชขอมูลและสารสนเทศของผูบริหารเพื่อการบริหารและการตัดสินใจวางแผน
พัฒนากําลังคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต ขึ้นอยูกับการพิจารณาเลือกใชขอมูลหลาย
สวนประกอบกันเพื่อสนองตอบตอนโยบายหรือวัตถุประสงคของผู กําหนดนโยบาย
เปนสําคัญ เชน การทราบขอมูลประชากรตามชวงอายุตางๆ ที่ไมเรียนและวางงาน

รูปท่ี 8  การคนหาสถานศึกษา

Res
ea

rch
 an

d D
ev

elo
pm

en
t O

ffic
e



131

ในอําเภอเมือง ทุกตําบล ของจังหวัดยะลามีมากกวาทุกจังหวัด ทราบความตองการ
ของตลาดแรงงานในปจจุบัน  สํานักพัฒนาฝมือแรงงานสามารถจัดโครงการพัฒนา
อาชีพระยะสั้น จะทําใหผูบริหารสามารถวางแผนในดานการนําคนที่วางงานเขาอบรม
ฝกอาชีพระยะสั้นเพื่อเขาสูตลาดแรงงานที่กําลังตองการ โดยเลือกประชากรวางงาน
จากอําเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งมีจํานวนคนวางงานมากที่สุด

การนําระบบฐานขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจไปใชประโยชน
ปจจุบันระบบ DSS ดานการพัฒนากําลังคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

ไดมีการขอนําไปใชประโยชนโดย องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา โดยขอใชโปรแกรม
ในสวนขอมูลบุคคลเพื่ อการจัดเก็บฐานขอมูลเด็กดอยโอกาสนอกระบบการศึกษา
และเด็กกลุมเสี่ยงนอกระบบและในระบบการศึกษา ตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ 18 ป
ของจังหวัดยะลา และจากการใชฐานขอมูลนี้สามารถคนหาเด็กดอยโอกาสและเด็ก
กลุมเสี่ยงของจังหวดัยะลาไดอยางดี สามารถนําขอมูลเพือ่ชวยในการตัดสนิใจชวยเหลือ
ปองกันและแกไขปญหาเด็กดอยโอกาสนอกระบบการศึกษาและเด็กกลุมเสี่ยงในระบบ
การศึกษาในระดับทองถ่ินได

ฐานขอมูลดังกลาวมีการใชงานจริงผานเว็บไซต www.yalaldc.com โดยผูใช
ระบบปจจุบันคือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา และเจาหนาที่ดูแล
ระบบสารสนเทศจังหวัดยะลา
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น
กบัการแกไขปญหายาเสพตดิ

อารีลักษณ พูลทรัพย
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
E-mail: pareeluk@bunga.pn.psu.ac.th

การศึกษาและวิจัยบทบาทองคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาคใตกับการแกไข
ปญหายาเสพติดคร้ังนี้ ไดเลือกพื้นที่ตนแบบในการแกไขปญหายาเสพติดขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในภาคใต จํานวน 4 แหง คือ  1) เทศบาลตําบลพุมเรียง อ.ไชยา
จ.สุราษฎรธานี  2) อบต.คลองนอย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี  3) เทศบาลเมืองกันตัง
อ.กันตัง จ.ตรัง  และ  4) อบต.ลําพะยา อ.เมือง จ.ยะลา  ผลการศึกษาพบวาปจจัย
ที่สงผลกระทบตอปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดและความสามารถขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด มี 6 ประการ คือ

1) สภาพพื้นที่  ลักษณะของพื้นที่ในการเปนพื้นที่ปดหรือพื้นที่เปด มีผลตอ
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของพื้นที่ ดังนี้

 สภาพทางภูมิศาสตรและทําเลที่ตั้ง เชน การที่ตําบลคลองนอยมีสภาพ
ทางกายภาพและทําเลที่ตั้ งของพื้นที่ เปนแมน้ําลําคลอง การเดินทางสัญจรตองใช
เรือเปนพาหนะเพียงอยางเดียว ไมมีถนนตัดผานไมมีเสนทางสัญจรทางบก ทําใหขาด
ความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการคมนาคม ประกอบกับไมมีแหลงทองเที่ยว
ในพื้นที่ไมเปนที่ดึงดูดใจและไมมีบุคคลภายนอกเขามาในพื้นที่ ทําใหตําบลคลองนอย
มีสภาพทางกายภาพและทําเลที่ตั้งเปนเกราะกําบังตามธรรมชาติในการปองกันปญหา
การแพรระบาดของยาเสพติดเขามาในพื้นที่ ในอีกทางหนึ่ง ตําบลพุมเรียงมีสภาพพื้นที่
เปนพื้นที่เปด เนื่องจากทําเลที่ตั้งเปนเสนทางคมนาคมสัญจรผานไป–มาระหวางพื้นที่
ตางๆ การคมนาคมสะดวกจึงเปนทางผานของยาเสพติดจํานวนมาก จึงสามารถ
หายาเสพติดไดงาย ทําใหมีปญหาการแพรระบาดอยางรุนแรงในพื้นที่  ประกอบกับ
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สภาพทางกายภาพของตําบลพุมเรียงมีเขตแดนดานหนึ่งเปนทางออกทะเล จึงเปน
เสนทางลําเลียงยาเสพติดทางทะเลไดอีกเสนทางหนึ่ง และจากการเปนแหลงทองเที่ยว
มีชายหาดเปนแนวยาว จึงมีนักทองเที่ยวและบุคคลภายนอกผานเขา–ออกในพื้นที่
จํานวนมากยากตอการตรวจสอบควบคุมดูแล

 สภาพทางสังคม เชน การที่สังคมตําบลคลองนอยเปนสังคมชนบท
ขนาดเล็กที่มีความสลับซับซอนนอย  จึงมีความสัมพันธภายในชุมชนแบบสังคมขั้น
ปฐมภูม ิกลาวคือ คนในสังคมมคีวามผูกพนัใกลชดิ เปนสงัคมในระบบเครือญาต ิ การเปน
สังคมปดขนาดเล็กทําใหความสัมพันธภายในชุมชนและครอบครัวใกลชิดผูกพันเปน
สังคมที่เขมแข็ง มีทุนทางสังคมสูงเปนเกราะในการปองกันปญหายาเสพติดระบาด
เขามาในหมูเด็กและเยาวชน  ในทางกลับกัน ตําบลกันตังมีสภาพสังคมแบบก่ึงเมือง
ก่ึงชนบท เนื่องจากเปนตําบลใหญที่มีการพัฒนาและมีการขยายตัวของความเปนเมือง
สูง จึงมีลักษณะสังคมเปนสังคมเปดเชนเดียวกับสังคมเมือง ทําใหสังคมมีขนาดใหญ
และซับซอน  ความสัมพันธของผูคนในชุมชนมีความหางเหินขาดความผูกพันตาม
แบบสังคมเมืองทั่วไป ซึ่งเปนความสัมพันธทางสังคมในขั้นทุติยภูมิ ในขณะที่พอแม
ผูปกครองตองประกอบอาชีพเด็กและเยาวชนไมไดรับการดูแลเอาใจใสจึงขาดภูมิคุมกัน
ทางสังคมในการปองกันปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด

 สภาพการเคลื่อนยายประชากร ทั้ง 4 พื้นที่ที่ทําการศึกษาเปนพื้นที่ปด
ในแงของการเคลื่อนยายประชากร เนื่องจากมีการเคลื่อนยายตัวของประชากรในแตละ
พื้นที่นอยมาก ประชาชนสวนใหญเปนผูมีลําเนาอยูในพื้นที่มานานและสวนใหญมาก
กวา 3 ชั่วคน ทําใหทุกคนในตําบลรูจักคุนเคยหรือเคยพบปะกันทั้งหมด หากมีคน
แปลกหนาเขามาในพื้นที่หรือมีการมั่วสุมกันของกลุมเยาวชนจะเปนที่สังเกตเห็นไดงาย
ทําใหการจับตามองและเฝาระวังปญหาการนํายาเสพติดเขามาจําหนายหรือเผยแพรใน
พื้นที่สามารถกระทําไดงายกวาพื้นที่เปดที่ยากแกการสังเกตเห็นคนแปลกหนา หรือการ
รวมกลุมกันของกลุมคนโดยเฉพาะกลุมเยาวชน

2) ผูบริหารหรือผูนําชุมชนใหความสนใจและจริงจังในการปองกันและแกไข
ปญหา และมีหนวยงานหลักหรือหนวยงานเจาภาพเปนผูประสานงานและบูรณาการ
การทํางาน  เปนปจจัยสนับสนุนความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
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ที่สําคัญมาก ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหรือผูนําชุมชนในภาคสวนตางๆ
ของพื้นที่ที่ทําการศึกษาทั้ง 4 พื้นที่  ใหความสําคัญกับการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดแพรระบาดเขามาในพื้นที่อยางจริงจัง   และมีหนวยงานที่รับเปนเจาภาพ
ในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จึงเปนปจจัยสนับสนุนที่สําคัญ
สําหรับความสําเร็จ เชน ตําบลพุมเรียง ผูบริหารเทศบาลตําบลพุมเรียงใหความสําคัญ
กับการแกไขปญหายาเสพติดอยางมาก และทางเทศบาลรับเปนเจาภาพในการประสาน
งานและบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ  และระหวางชุมชน
และหมูบานตางๆ ในพื้นที่  มีการประสานงานอยางใกลชิดทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการและเปดกวางทํางานรวมกันทุกฝาย

3) สภาพเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่  เปนปจจัย
หนึง่ที่สงผลกระทบตอปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในพืน้ที ่เชน ตําบลคลองนอย
และตําบลลําพระยาการ ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร ไดแก
สวนผลไม และที่คลองนอยมีงานที่ทํารายไดเพิ่มใหชาวบานไดพอสมควรคือ การตก
กุงแมน้ํา ซึ่งมีราคากิโลกรัมละ  400–500 บาท และมีมากในแมน้ําลําคลองที่ลอม
รอบพื้นที่  สถานภาพทางเศรษฐกิจและการครองชีพของประชาชนในพื้นที่สวนใหญ
แมจะไมไดมีฐานะดีแตก็ไมฝดเคืองมากนัก   รายไดจากการประกอบอาชีพในการ
ทําสวนผลไมมีความมั่นคงพอสมควร จึงไมมีความตึงเครียดในเร่ืองเศรษฐกิจและการ
ครองชีพ  เปนการลดมูลเหตุจูงใจใหหันเขาหายาเสพติดเพื่อลดความตึงเครียดและ
หลีกหนีปญหา   ในอีกทางหนึ่ง ตําบลกันตัง และตําบลไชยา ประชาชนสวนใหญ
ประกอบอาชีพทางการประมง ไดแก ประมงขนาดเล็กและประมงชายฝง  ตองออก
ทะเลใชแรงงานมาก เมื่อถูกชักชวนและไดทดลองเสพยา ทราบผลจากการใชยารูสึกวา
ทําใหมีแรงทํางาน  อดทน  ทํางานหนักไดมากโดยไมเหนื่อยไมหิว  จึงหันมาใช
ยาเสพติดเพื่อใหมีแรงในการทํางาน ประกอบกับอาชีพประมงขนาดเล็กมีรายไดไม
แนนอน จึงขาดความมั่นคงในการครองชีพและสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว
มีความฝดเคือง ทําใหมีความตึงเครียดสูง จึงยิ่ งเปนแรงผลักดันใหหันหนาเขาหา
ยาเสพติด
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4) นโยบายของรัฐบาล การดําเนินการปราบปรามปญหายาเสพติดอยางจริงจัง
ทัว่ประเทศของรัฐบาลเปนปจจยัทีส่ําคัญอยางยิง่ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ
เนื่องจากการดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในแตละพื้นที่ไดรับ
การสนับสนุนในดานตางๆ จากหนวยงานที่เก่ียวของ เชน งบประมาณ องคความรู
คําแนะนําปรึกษา ฯลฯ  และเปนการดําเนินการอยางจริงจังและครอบคลุมทั่วถึงทุก
พื้นที่ ทําใหผูผลิต ผูคา และผูมีสวนเก่ียวของกับยาเสพติดไมมีพื้นที่ใหหลบหนีซองสุม
ซึ่งตางจากการที่แตละพื้นที่ตางดําเนินการ ซึ่งอาจดําเนินการไมพรอมกันและไมทั่วถึง
ทําใหผูเก่ียวของกับยาเสพติดมีพื้นที่ใหหลบเลี่ยงซุมซอนได

5) ทุนทางสังคมในชุมชน เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการแกไขปญหายาเสพติด
ในพื้นที่ การที่ชุมชนมีความเขมแข็งจะเปนเกราะที่สําคัญในการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด ความสัมพันธใกลชิด ผูกพัน เอ้ืออาทรในแตละชุมชน ครอบครัวผูปกครอง
เอาใจใสดูแลบุตรหลานอยางใกลชิด ความสัมพันธในครอบครัวอบอุนเขมแข็ง เด็กและ
เยาวชนใหความรวมมือและเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา สิ่งเหลานี้เปนตนทุน
ทางสังคมที่สําคัญในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่

6) ประชาชน ภาคีสมาชิก หนวยงานที่เก่ียวของ และทุกภาคสวนตระหนัก
ถึงความสําคัญของปญหา ใหความรวมมือ และรวมแรงรวมใจกันดําเนินการในการ
ปองกันและแกไขปญหาในพื้นที่อยางจริงจัง ลดละอคติ ทิฐิ ความขัดแยงบาดหมาง
ในเร่ืองตางๆ เพื่อรวมมือกันแกไขปญหา

นอกเหนือจากที่ ไดกลาวมาแลว ยังไดพบวาสาเหตุที่แตละองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหความสนใจกับปญหายาเสพติด รูปแบบกิจกรรมตางๆ ในการดําเนินการ
บทบาทของเครือขายและภาคีสมาชิก ระบบและกระบวนการทํางาน แหลงทรัพยากร
สนับสนุน และปจจัยแหงความสําเร็จในการแกไขปญหายาเสพติดของแตละพื้นที่
มีลักษณะที่คลายคลึงหรือใกลเคียงกันดังนี้

1) ในเร่ืองปจจัยที่ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสนใจกับปญหา
ยาเสพติดมักจะเปนเพราะการแพรระบาดของยาเสพติดในพื้นที่หรือตระหนักถึงภัย
ของยาเสพติดหากระบาดเขามาในพื้นที่ ประกอบกับนโยบายการปราบปรามยาเสพติด
อยางจริงจงัของรัฐบาล
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2) ในสวนของรูปแบบกิจกรรมตางๆ พบวา กิจกรรมที่ แตละพื้ นที่ มีการ
ดําเนินการจะกิจกรรมที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกันในหลายกิจกรรม เชน การแขงขัน
กีฬาตานยาเสพติด การสอดแทรกและเผยแพรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
เขาไปในการจัดงานงานวัฒนธรรมประเพณีตางๆ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธและ
รณรงคเก่ียวกับปญหายาเสพติด การสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ซึ่งสวนใหญ
เปนกิจกกรมที่มีที่มาจากการริเร่ิมของผูนําและผูใหญผูปกครองของเยาวชน อยางไร
ก็ตาม มีกิจกรรมที่มีที่มาจากการริเร่ิมสรางสรรคของเยาวชนเองดวย

3) ดานเครือขายและภาคีสมาชิกและบทบาทของภาคสวนตางๆ ในการดําเนิน
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของแตละพื้นที่ ก็จะคลายคลึงกัน เชน ปปส.
มีบทบาทดานการสนับสนุนงบประมาณและองคความรู อนามัยและสาธารณสุขใน
เร่ืองของการบําบัดรักษาและติดตามดูแลผูผานการบําบัด  โรงเรียน  ดานการใหขอมูล
เฝาระวัง แจงขาวสาร แจงเตือนปญหายาเสพติดในหมูเด็กและเยาวชน ตํารวจ เปน
วิทยากรใหความรูโดยเฉพาะในดานกฎหมาย ปฏิบัติการจิตวิทยา การขาวและขอมูล
ชี้ตัวเปาหมาย ปองกันและปราบปราม ผูนําศาสนา ใชธรรมะและคําสั่งสอนของแตละ
ศาสนาเขามาชวยในการแกไขปญหา โดยการอบรมสั่งสอนศีลธรรม จริยธรรม ฯลฯ

4) ดานระบบการจัดการ กระบวนการทํางาน การประสานงาน และแหลง
ทรัพยากรสนับสนุน แตละพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด จะมีหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งในพื้นที่รับเปนเจาภาพหรือหนวยงานหลัก
ในการประสานงานและบูรณาการการทํางานเก่ียวกับปญหายาเสพติดกับทุกภาคสวน
ทุกหนวยงาน  และทุกชุมชนในพื้นที่  เชน  ตําบลพุมเรียง  และตําบลคลองนอย
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะเปนเจาภาพในการประสานการทํางานและบูรณาการ

ในดานแหลงทรัพยากรสนับสนุน  ดานการสนับสนุนงบประมาณจะมาจาก
หลายแหลง และองคกรปกครองสวนทองถ่ินเองก็ใหการสนับสนุนดานงบประมาณ
โดยบรรจุแผนงานในการปองกันแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่เขาไปในแผนการใชจาย
เงินงบประมาณประจําป  และมีการจัดสรรเงินงบประมาณสนับสนุนการปองกันและ
แก ไขปญหายาเสพติดโดยทางออมผานการจัดกิจกรรมทั้ งกีฬา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีในชุมชนดวย    ดานสถานที่ในการจัดกิจกรรม หนวยทหาร โรงพยาบาล
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ศาสนสถาน เชน มัสยิด วัด  ดานองคความรู สาธารณสุขและอนามัย ตํารวจ ทหาร
โรงเรียน ผูนําศาสนา ปปส.   ดานปฏิบัติการจิตวิทยา การปราบปราม จับกุม และ
กวาดลาง ตํารวจ ทหาร

การเมืองสวนทองถ่ินในพื้นที่ โดยสวนใหญไมเปนอุปสรรคตอการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด เนื่องจากความขัดแยงและการแขงขันทางการเมืองในบาง
พื้นที่มีบางเล็กนอยหรือเกือบไมมีเลย บางพื้นที่มีความขัดแยงบาง แตผูนําทุกคนมี
วุฒิภาวะและความรับผิดชอบ รูหนาที่ ขอบเขต ตําแหนงแหงที่และพื้นที่ของตนเอง
จึงไมสงผลกระทบการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่

5) ในส วนของป จจั ยสนับสนุนความสําเร็จที่ สําคั ญในการแก ไขปญหา
ยาเสพติดของทุกพื้นที่ สวนใหญจะประกอบดวยชุมชนเขมแข็ง ผูนําและประชาชน
ในพื้นที่ใหความสําคัญและดําเนินการปองกันและแกไขปญหา และนโยบายการปราบ
ปรามยาเสพติดอยางจริงจังของรัฐบาล

ขอเสนอแนะที่สําคัญจากการศึกษาและวิจัยในคร้ังนี้ตอการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดมี 4 ประการ คือ

1) ต องพิ จารณาลักษณะของแตละพื้ นที่ เป นหลักในการกําหนดรูปแบบ
การดําเนินการ แนวทาง และมาตรการในการแกไขปญหา  รูปแบบการดําเนินการ
ที่ศึกษาจากพื้นที่อ่ืนๆ ที่เปนตนแบบจะตองนํามาปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับการใชงาน
ตามสภาพของแตละพื้นที่

2) ควรบรรจุนโยบาย แผนงาน แนวทาง และมาตรการในการแกไขปญหา
ยาเสพติดไวในกรอบนโยบาย แผนยุทธศาสตร แผนงาน แผนการใชจายเงินงบประมาณ
และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในการทํางานของแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหการ
ดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ไดรับความสนใจและมีการปฏิบัติอยางจริงจัง
มีแผนงานและแผนงบประมาณรองรับอยางชัดเจน

3) ผูบริหารและผูปฏิบัติ ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติจะตองมีความตั้งใจ
และจริงจังในการดําเนินการ มีความเขาใจรวมกันและสามารถทํางานประสานกันอยาง
ใกลชิด
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4) ตองไดรับการสนับสนุนและความรวมมือจากทุกฝายในพืน้ที่  โดยเฉพาะภาค
ประชาชนและชุมชน สิ่งที่สําคัญที่สุดคือตองสนับสนุนภาคประชาชนและชุมชนให
เขมแข็ง ใหเปนเสาหลักในการแกไขปญหาอยางยั่งยืน เพราะภาคประชาชนอยูใกลชิด
กับปญหาและไดรับผลกระทบมากที่สุด จึงรูถึงสาเหตุของปญหาและสามารถหาแนว
ทางการแกไขปญหาที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่สุด
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พฤติกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ: การทํารายของ
เยาวชน 3 จังหวัดภาคใตผานโลกไซเบอร

ดร.ฤทัยชนนี สิทธิชัย
ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: sruthay@bunga.pn.psu.ac.th

การทํารายผานโลกไซเบอร (Cyberbullying) เปนรูปแบบใหมของการทําราย
ที่เก่ียวของกับการใช e-mail, สงขอความ, หองสนทนา, เว็บไซต, โทรศัพทมือถือ
หรือรูปแบบอ่ืนๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อจงใจกอกวน คุกคามหรือขมขู
Cyberbullying รวมถึงภัยคุกคาม เปนการดูหมิ่นสวนบุคคล เชื้อชาติหรือกลุมชาติ
พันธุ ไปยังเหยื่อที่โดนทํารายซ้ําแลวซ้ําเลาผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

จากการสํารวจนักเรียน 1200 คน ใน 12 โรงเรียน ของ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตของประเทศไทยกับนักเรียนอายุระหวาง 14–17 ป โดยใชแบบสอบถาม พบวา
นักเรียนชายตกเปนเหยื่อของการทํารายผานโลกไซเบอรและการรังแกทั่วไปมากกวา
เพศหญิง  สาเหตุเพราะนักเรียนชายใชเวลาสวนใหญเขาสูโลกไซเบอรเพื่อการเลนเกมส
ซึ่งอาจนําไปสูการทํารายผานโลกไซเบอร ในขณะนักเรียนหญิงใชเวลาสวนใหญในการ
เขาสูโลกไซเบอรเพื่อหาขอมูลประกอบการทําการบาน และคุยกับเพื่อนผานสือสังคม
ออนไลนคือ เฟซบุค
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ระดับการศึกษาของพอแม เปนปจจัยหนึ่งในการเกิดการทํารายบนโลกไซเบอร
กลาวคือ ระดับการศึกษาของพอแมยิ่งสูง มีความสัมพันธการเกิดการทํารายบนโลก
ไซเบอร เพราะสามารถจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับนักเรียนในการใชไดงายและ
สะดวกทั้งที่บาน และโทรศัพทแบบสมารทโฟน
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การพฒันาแกนนําเยาวชนไทยมสุลิมในการปองกัน
การใชความรุนแรงในสถานการณชายแดนภาคใต:

ปตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา

ดร.วินีกาญจน คงสุวรรณ, รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี, ดร.ศรีสุดา วนาลีสิน,
นางอังคณา วังทอง, นางสาวอัษฎาพร เพชรรัตน, นางบุญยราศรี ชางเหล็ก
และนางสุกัญญา เทพโซะ
ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: vineekarn.k@psu.ac.th

ในปจจุบัน หากพูดถึงปญหาความรุนแรงของสังคมไทยโดยเฉพาะในเยาวชน
ก็อาจปฏิเสธไมไดเลยวาปญหานี้มีจํานวนและความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ถึงแมวาจะมี
นักวิชาการ และนักปฏิบัติการในองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนใหความสนใจ
ในการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงของเยาวชนรูปแบบตางๆ ก็ตาม แตการ
ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพนั้น จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการ
ศึกษาวิจัย ทําความเขาใจรากเหงาของปญหา สาเหตุของการเกิดปญหาความรุนแรง
ในบริบทของสังคมไทยนั้นๆ เพื่อนําไปหารูปแบบและแนวทางในการปองกันและแกไข
ปญหาความรุนแรงที่สอดคลองกับสังคมไทยอยางแทจริง

สถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใต เปนสถานการณการใชความรุนแรงที่
เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิต ตลอดจนผลกระทบทางดาน
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จิตใจของผูที่ เผชิญกับเหตุการณทั้งโดยทางตรงและทางออม โดยเฉพาะในเยาวชน
ซึ่งเปนวัยที่ออนไหว และเปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต มีพัฒนาการทางดานอารมณ
จิตใจ และการเปลี่ยนแปลงตางๆ เกิดขึ้น ดังนั้นเยาวชนจึงเปนวัยที่เสี่ยงตอการใช
พฤติกรรมความรุนแรงจากการลอกเลียนแบบ สภาพแวดลอมซึ่งกระตุนใหเกิดการ
ใชความรุนแรงไดงาย รวมทั้งการขาดความรู และทักษะในการปองกันการใชความ
รุนแรงที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อเปนการสรางเสริมและปองกันการใชความรุนแรงซึ่งเปน
ปญหาหนึ่ งทางด านสุ ขภาพจิต จึงไดมี การพัฒนาแกนนําเยาวชนไทยมุสลิมใน
สถานการณจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อรวมเปนเครือขายในการสงเสริม สนับสนุน
และใหความรู รวมทั้งทักษะในการจัดการความรุนแรง เพื่อปองกันการใชพฤติกรรม
รุนแรงของเยาวชนในพื้นที่ที่มีการใชความรุนแรงตอไป

การศึกษาเร่ือง การพัฒนาแกนนําเยาวชนไทยมุสลิมในการปองกันการใชความ
รุนแรงในสถานการณชายแดนภาคใต โดย ดร.วินีกาญจน คงสุวรรณ หัวหนาภาควิชา
การพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนหัวหนา
โครงการวิจัย ไดพัฒนาโปรแกรมพัฒนาแกนนําเยาวชนไทยมุสลิมในการปองกันการ
ใชความรุนแรงในสถานการณชายแดนภาคใต ใหสอดคลองกับพื้นที่และบริบทของ
สังคมไทยมุสลิมในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ซึ่งเร่ิมจากการคนหา
รูปแบบการปองกันพฤติกรรมรุนแรง การจัดการความรุนแรง และการเสริมสรางทักษะ
การจัดการความรุนแรงในเยาวชนไทยมุสลิม โดยการสํารวจปญหา ความตองการ
ความคาดหวังและลักษณะรูปแบบกิจกรรมการปองกันพฤติกรรมรุนแรงที่เกิดขึ้นกับ
เยาวชนไทยมุสลิม จากผูปกครองนักเรียน อาจารยฝายปกครอง อาจารยผูรับผิดชอบ

Res
ea

rch
 an

d D
ev

elo
pm

en
t O

ffic
e



143

กิจกรรมเยาวชนอาสา อาจารยและผูนําทางศาสนาอิสลาม อาจารยพยาบาลผูสอน
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเพื่ อสรางเสริมสุขภาพ และสรุปผลการสํารวจปญหา
ความตองการ ความคาดหวังและลักษณะรูปแบบกิจกรรมการปองกันการใชความ
รุนแรงสําหรับแกนนําเยาวชนไทยมุสลิมในภาพรวม

หลังจากนั้นทีมวิจัยจึงรวมกันออกแบบกิจกรรม เพื่อเตรียมความพรอมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริมสรางสมรรถนะในการจัดการกับความรุนแรงที่
เกิดขึ้น ซึ่ งไดสอดแทรกเนื้อหาและแนวคิดการสงเสริมความสามารถในการดูแล
ตนเองเขาไปเปนสวนหนึ่งของเนื้อหาการสอนดวย  เพราะเชื่อวามนุษยมีศักยภาพ
ในการปฏิบัติการดูแลตนเองผานพลังอํานาจทั้ง 10 ประการ ไดแก การสรางแรงจูงใจ
ความสามารถในองคประกอบที่เก่ียวของกับการคิด การรับรู การจัดการ การสื่อสาร
และการตัดสินใจ จึงมีการสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเองภายใตการบรรยาย
ในหัวขอแกนนําเยาวชนไทยมุสลิม ไดแก ความหมาย คุณลักษณะ บทบาทหนาที่
แกนนําเยาวชนไทยมุสลิมในการปองกันการใชความรุนแรง หัวขอแนวทางการจัดการ
ความรุนแรง ทักษะการจัดการความรุนแรง และเนนฝกทักษะความรับผิดชอบตอสังคม
และทักษะการปฏิบัติตัวของนักเรียนตอผูอ่ืน โดยดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
ทั้งหมด 6 สัปดาห และมีคูมือการจัดการความรุนแรงใหนักเรียนแกนนําเยาวชนไทย
มุสลิมไดศึกษาควบคูกันไปดวย

หลังจากนั้นจึงใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่ออกแบบไวกับนักเรียนแกนนํา
เยาวชนไทยมุสลิม ซึ่งเปนนักเรียนที่มีความเสียสละ รับผิดชอบและมีความสมัครใจ
ในการเขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้น จํานวน 480 คน  แยกเปน จังหวัดปตตานี ยะลา
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นราธิวาส และสงขลา จังหวัดละ 120 คน พบวานอกจากการจัดการเรียนการสอน
ดังกลาว จะเปนการเพิ่มความสามารถในการเปนแกนนําเยาวชนเพื่อปองกันการใช
ความรุนแรงแลว ยังเปนการเพิ่มความสามารถในการดูแลตนเองและผูอ่ืนไดเปนอยางดี
โดยเฉพาะการชวยปรับทัศนคติ ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการปองกันการใชความ
รุนแรง และการใชทักษะการจัดการความรุนแรงที่สําคัญคือทักษะการจัดการกับอารมณ
และความเครียด และความรับผิดชอบตอสังคม อันจะชวยลดปญหาความรุนแรงใน
วัยรุนไทยมุสลิมในสถานการณชายแดนภาคใต รวมทั้ งสงเสริม ปองกันพฤติกรรม
รุนแรงที่อาจขึ้น ซึ่งอาจนํามาสูความเสียหายในการดําเนินชีวิต ผลกระทบทางดาน
จิตใจ ตลอดจนการใหคุณคากับการปฏิบัติที่เหมาะสมตอไป และการอยูรวมกับบุคคล
อ่ืนในสังคมตอไป
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สถานศกึษาภายใตสถานการณความไมสงบ
จงัหวดัชายแดนใต

ผศ.ดร.เมตตา กูนิง และ นางสาวมายือนิง อิสอ
ภาควิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

บทนํา
สถานการณความไมสงบจังหวัดชายแดนใตเร่ิมตั้งแต พ.ศ. 2536 และมีความ

รุนแรงอีกคร้ังเมื่อการปลนปนที่คายปเหล็ง จังหวัดนราธิวาส วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.
2547 จนถึงปจจุบัน  สถานการณความไมสงบสงผลตอการบาดเจ็บ และเสียชีวิต
ผลกระทบทางศาสนา ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ผลกระทบทางสังคม และผลกระทบ
ทางการศึกษา การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสถานการณความไมสงบและ
ผลกระทบตอสถานศึกษา ผลการศึกษาจะเปนประโยชนตอการฟนฟูและพัฒนาการ
ศึกษาทามกลางสถานการณความไมสงบจังหวัดชายแดนใต

ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive study) จากขอมูลทุติยภูมิ

(secondary data) เปนขอมูลสถานศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ
จังหวัดชายแดนใตคือ จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา เฉพาะอําเภอจะนะ
เทพา นาทวี และสะบายอย ตั้งแต กุมภาพันธ พ.ศ. 2536 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2557
จากศูนยประสานงานวิชาการใหคามชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากเหตุความไมสงบ
จังหวัดชายแดนใต (ศวชต.) ซึ่งรวบรวมขอมูลเหตุการณรายวันจากสื่อสิ่งพิมพ และ
ระบบออนไลน ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติสวนหนายะลา ศูนยเฝาระวัง
สถานการณภาคใต (Deep South Watch: DSW)  ขอมูลผูไดรับผลกระทบจาก
กองทุนสมานฉันทแหงชาติ (กอส.) และเครือขายระบบเฝาระวังการบาดเจ็บจากความ
รุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต (Violence-related Injury Surveillance: VIS)
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เปนขอมูลผูบาดเจ็บจาก 48 โรงพยาบาลของจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา
และสตูล โดยมีรายละเอียดของขอมูลเหตุการณที่จําเปนคือ วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ
ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ประเภทสถานศึกษา เหตุการณเกิดขึ้นในบริเวณโรงเรียน หรือ
รอบๆ โรงเรียน  ประเภทเหตุการณคือ เผาโรงเรียน ระเบิด ยิง กอกวน เชน ติดปาย
ประกาศ เผายางรถยนต ประเภทเหตุการณนอกเหนือจากนี้จัดเปนประเภทอ่ืนๆ

ผลการศึกษา
สถานการณความไมสงบจังหวัดชายแดนใต จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส

และสงขลา เฉพาะอําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบายอย ตั้งแต กุมภาพันธ พ.ศ.
2536 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มี เหตุการณเกิดขึ้นทั้งในบริเวณสถานศึกษา และ
รอบๆ บริเวณสถานศึกษา จํานวน 1,047 คร้ัง สถานศึกษามีเหตุการณเกิดขึ้นมากที่สุด
จํานวน 7 คร้ัง 25% ของสถานศึกษามีเหตุการณเกิดขึ้นมากกวา 1 คร้ัง

สถานศึกษา
สถานศึกษาไดรับผลกระทบจํานวน 722 แหง เปน โรงเรียนสามัญ 571

โรงเรียน (79.1%) โรงเรียนสอนศาสนา ปอเนาะ 71 โรงเรียน (10.9%) ศูนยเด็กเล็ก
35 ศูนย (4.9%) และวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 37 สถาบัน (5.1%) ตั้งในพื้นที่จังหวัด
สงขลา 42 แหง (5.8%) ปตตานี 251 แหง (34.8%) ยะลา 203 แหง (28.1%)
และนราธิวาส 226 แหง (31.3%) ดังรูปที่ 1

เหตุการณ
เหตุการณความไมสงบฯ บริเวณสถานศึกษาเกิดขึ้นตั้งแต พ.ศ. 2536 เพิ่ม

สูงขึ้นในป 2547 และป 2550 สถานศึกษามีเหตุการณเกิดขึ้นมากที่สุด แลวจึงคอยๆ
ลดลงมาในป 2551 จนถึงปจจุบัน เหตุการณเกิดขึ้นทั้งหมด 1,047 คร้ัง เหตุบริเวณ
รอบๆ สถานศึกษา จํานวน 227 คร้ัง (21.7%) และภายในสถาบัน 820 คร้ัง (78.3%)
(รูปที่ 2) จังหวัดที่เกิดเหตุการณมากที่สุด คือ จังหวัดปตตานี 362 คร้ัง รองลงมาคือ
นราธิวาส 322 คร้ัง ยะลา 304 คร้ัง และ สงขลา 59 คร้ัง (รูปที่ 3)
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รูปท่ี 1  สถานศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากเหตุความไมสงบฯ พ.ศ. 2536-2557

รูปท่ี 2  เหตุการณความไมสงบฯ บริเวณสถานศึกษา ต้ังแต พ.ศ. 2536-2557

ประเภทเหตุการณคือ เผาโรงเรียน ยิง กอกวน ระเบิด และอ่ืนๆ จํานวน 484,
229, 142, 135 และ 57 คร้ัง ตามลําดับ (รูปที่ 4)

สรุปและอภิปรายผล
เหตุการณความไมสงบจังหวัดชายแดนใตบริเวณสถานศึกษา พ.ศ. 2536-2557

จํานวน 722 แหง สวนใหญ คือ โรงเรียนสามัญ 571 โรงเรียน (79.1%) โรงเรียน
สอนศาสนา ปอเนาะ 71 โรงเรียน (10.9%) เกิดเหตุการณทั้งหมด 1,047 คร้ัง โดย
โรงเรียนสามัญและศูนยเด็กเล็กจะเผชิญกับเหตุการณเผาโรงเรียน และยิงครู หรือ
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รูปท่ี 3  เหตุการณความไมสงบฯ บริเวณสถานศึกษา ต้ังแต พ.ศ. 2536-2557 รายจังหวัด

รูปท่ี 4  ประเภทเหตุการณความไมสงบฯ จําแนกตามบริเวณสถานศึกษา
ต้ังแต พ.ศ. 2536-2557
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ชุดคุมครองครู สําหรับโรงเรียนสอนศาสนา ปอเนาะ จะเผชิญกับเหตุการณตรวจคน
และจับกุมผูตองสงสัย หลังเกิดเหตุรัฐจะประกาศหยุดเรียนเปนระยะเวลา 3-7 วัน
และซอมสรางอาคารที่เสียหาย บางโรงเรียนจะมีนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลชุมชน
จัดกิจกรรมเยียวยาจิตใจใหเด็กนักเรียนและครู แตก็มีเด็กจํานวนไมนอยที่ยังไมเคย
ไดรับการเยียวยาจิตใจ สงผลกระทบตอเด็กกอนวัยเรียน และเด็กนักเรียนเจริญเติบโต
ทามกลางความรุนแรง ความหวาดกลัว ความสะพรึงกลัว และมีบาดแผลทางจิตใจ
และผลกระทบตอคุณภาพการเรียนการสอน ตลอดระยะเวลา 20 ปที่ผานมา  การ
เยียวยาฟนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจของเด็กและครูมิไดกระทําอยางตอเนื่อง
ขาดการติดตามประเมินผล

กลาวโดยสรุป รัฐและชุมชนตองรวมมือกันสรางความเขมแข็งคุมครองปองกัน
ใหสถานศึกษาเปนพื้นที่ปลอดภัย มุงเนนการติดตามประเมินผลการเยียวยาฟนฟูและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจของเด็กและครูอยางตอเนื่อง   ควรมีการศึกษาวิจัยผล
กระทบเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพของเด็กและเยาวชนในชุมชน
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การปฏิรปูการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต

ผศ.บรรจง ฟารุงสาง1, ผศ.ไขมุก อุทยาวลี2, ผศ.ดร.เอกรินทร สังขทอง1

และ ดร.ไฟซ็อล หะยีอาวัง2

1คณะศกึษาศาสตร
2คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
E-mail: fbanchon@bunga.pn.psu.ac.th

เนื่องจากมีการประเมินวาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตอยู
ในเกณฑต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการศึกษาในสวนอ่ืนของประเทศ ปจจัยของ
ปญหาดังกลาวมีหลายประการ เชน นักเรียนที่มาจากครอบครัวไทยมุสลิมจํานวนไม
นอยยังขาดโอกาสที่จะไดรับการเตรียมความพรอมกอนเขาเรียนในระดับประถมศึกษา
โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชภาษาไทย ความยากจนและความจําเปนที่ตองยายถ่ินเพื่อ
หางานทํากับครอบครัว ทําใหมีอัตราการขาดเรียนสูง นักเรียนมีภาระหนักที่จะตอง
เรียนสายสามัญ และเรียนศาสนาคูขนาน เปนการศึกษาที่แยกสวนจากกันตั้งแตวัยเด็ก
ทั้งยังไดรับผลกระทบจากความไมสงบที่ทําใหตองปดเรียนเปนระยะๆ และครูจํานวน
ไมนอยขอยายจากพื้นที่ นักเรียนตองเผชิญความเปลี่ยนแปลงในสังคมปจจุบัน สงผล
ใหอยู ในภาวะวางงาน หรือไมมีอาชีพที่มั่นคง รวมทั้งปญหาเยาวชนหลงผิดซึ่งเปน
ปญหาที่สัมพันธกับปญหาความมั่นคงของรัฐดวย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ปจจัยทางสังคมและการศึกษาที่นําไปสูการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต
ศึกษารูปแบบโครงสรางและขอเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการปฏิรูปการศึกษา
ในดานการพัฒนาหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับสังคมทองถ่ิน ดานการบริหารโครงสรางระดับ
เขตการศึกษาที่เหมาะสมและดานนโยบายการศึกษาที่บูรณาการกับการศึกษาทองถ่ิน
พรอมทั้งปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการศึกษา

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ และวิเคราะหระบบการจัดการศึกษา
จากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก จังหวัดปตตานี
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ยะลาและนราธิวาส  ซึ่งใชกระบวนการวิจัย 3 สวน คือ การวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ
และการสนทนากลุมแบบธรรมชาติ และวิธีวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(PAR)

ผลการวิจัย
ประเด็นแรก ปจจัยทางสังคมและการศึกษาที่นําไปสูการปฏิรูปการศึกษา
พบวา ปจจัยทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอ

การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่  ทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเปน
สังคมพหุวัฒนธรรมที่ มีรากฐานทางวัฒนธรรมที่ ผู กพันกับเอกลักษณทางสั งคม
วัฒนธรรมของตนเองคอนขางสูง ประชาชนสวนใหญที่นับถือศาสนาอิสลามยังคง
ยึดมั่นในการศึกษาตามแบบในมิติวัฒนธรรม ศาสนา ตั้งแตระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง
และแสดงออกถึงวัฒนธรรมในสังคมของทองถ่ินที่มีความแตกตางจากภูมิภาคอ่ืนของ
ประเทศ ขณะเดียวกันพื้นฐานทางสังคมที่มีทั้งผูนับถือศาสนาพุทธและชาวไทยเชื้อสาย
จีน รวมทั้งการติดตอกับตางประเทศในกลุมชาวจีน มาเลยและประชาคมตะวันออก
กลาง ในกิจการดานศาสนาและเศรษฐกิจทําใหสังคมในชายแดนภาคใตเปนแหลงเรียนรู
วัฒนธรรมภาษาที่หลากหลาย สภาพสังคมดังกลาวนับเปนปจจัยหนึ่งในการปฏิรูป
การศึกษาสําหรับพื้นที่ที่ตองคํานึ่งถึง

ประเด็นที่สอง หลักสูตร และรูปแบบโครงสรางที่เหมาะสมกับทองถ่ิน
1. ดานการพัฒนาหลักสูตรที่ บูรณาการกับทองถ่ิน

พบวา การพัฒนาหลักสูตรในกระบวนการปฏิรูปการศึกษาชายแดนภาคใต
ในเขตพื้นที่จังหวัดปตตานี  ยะลา  นราธิวาส ยังมีปญหาดานการสรางหลักสูตร
ทองถ่ินที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนการสงเสริมอาชีพ
สําหรับเยาวชนที่ดอยโอกาส

นอกจากนี้การจัดหลักสูตรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียน
ปอเนาะ และโรงเรียนตาดีกา ยังพบอุปสรรคสําคัญคือ การเทียบโอนระดับชวงชั้น
การเรียนระหวางโรงเรียนดังกลาวกับโรงเรียนสามัญ  ทั้งนี้เนื่องจากขาดมาตรฐาน
การจัดการหลักสูตรการเรียนรูที่เปนแกนกลางในการจัดการเรียนการสอน กับการจัด
หลักสูตรอิสลามศึกษา ปจจุบันปญหาดังกลาวรัฐไดพยายามริเร่ิมนโยบายการเทียบโอน
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ชวงชั้น และโครงการโรงเรียนทวิภาคเพื่อเปดโอกาสใหมีการเทียบโอนชวงชั้นและปรับ
หลักสูตรทางการศึกษาแกเยาวชนในทองถ่ินในแตละระดับการศึกษา แนวทางแกปญหา
สําคัญคือ การจัดทําแนวทางเทียบโอนชวงชั้นการศึกษาสวนการใชกระบวนการนิเทศ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในพื้นที่ยังประสบ
ปญหาขาดกําลังคนและการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาหลักสูตร คือการปรับปรุงหลักสูตรในสถานศึกษาทุก
ประเภททุกสังกัดใหมีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน  ปรับปรุงการเรียน
การสอนของสถานศึกษาทั้ งระบบใหมีหลักสูตรแกนกลางที่ เหมาะสมกับพื้ นที่ สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต และสงเสริมพัฒนาครูใหมีความรูในการพัฒนาหลักสูตรทั้ง
หลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรทองถ่ิน

2. ดานการบริหารโครงสรางระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปจจุบันการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  มีโครงสรางการ

ศึกษา ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับประชากรวัยเรียน ตามระเบียบบริหารราชการของกระทรวง
ศึกษาธิการ เปนองคกรสําคัญเพื่อดแูลสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
เปนดานหลัก แตสถานศึกษาและผูเรียนในเขตพื้นที่ทั้งสามจังหวัดชายแดนภาคใต
เปนโรงเรียนของรัฐ ตามสัดสวนประชากรวัยเรียนภาคบังคับ 30% อีก 70% เปน
โรงเรียนและผูเรียนเอกชนสามัญ เอกชนสอนศาสนาควบคูวิชาสามัญ เอกชนประเภท
อาชีวศึกษา สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
ยังขาดแคลนหนวยงานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของเอกชนอยางมี
ประสิทธิภาพ เพราะจะมีเพียงการยุบรวมหนวยงานที่ดูแลโรงเรียนเอกชนดังกลาว
ไปรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานปลัดกระทรวง
จึงไมมีองคกรที่ จะดูแลโรงเรียนเอกชนเปนการเฉพาะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต สงผลใหการกํากับดูแลไมทั่ วถึงและยังขาดการสงเสริม สนับสนุนในทาง
สรางสรรคที่เปนประโยชน เชน การสงเสริมการใหมีศึกษานิเทศกของการศึกษาเอกชน
เพื่อชวยพัฒนาคุณภาพของครูในโรงเรียนเอกชนเปนการเฉพาะอันจะเปนการสงเสริม
คุณภาพการเรียนการสอนใหกับโรงเรียนเอกชนโดยตรง
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3. ผลการวิ จั ยด านนโยบายการศึ กษาที่ บู รณาการกับการศึ กษาใน
ทองถ่ิน

เนื่องดวยการปฏิรูปการศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใตปจจุบันยังประสบ
ปญหาการศึกษาไมสนองตอบความตองการทางสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคง
ของทองถ่ิน  ปจจุบันประชาชนขาดโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
ปญหาการขาดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การบูรณาการระหวางศาสนากับการศึกษา
รัฐไดสงเสริมนโยบายการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ วิถีชีวิต อัตลักษณ ความหลาก
หลายทางวัฒนธรรม ความตองการของทองถ่ิน การจัดการศึกษาที่ เชื่อมโยงวิชา
สามัญและวิชาชีพ  และวิชาศาสนาใหเปนองครวม  โดยมีนโยบายจัดการศึกษาที่
แตกตางจากพื้นที่การศึกษาภูมภาคอ่ืนของประเทศ ขยายวิสัยทัศนการพัฒนาการ
ศึกษาปจจุบันและอนาคต ไปสูการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ชาติ การสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ และพัฒนาพื้นที่ สรางความเขาใจ เขาถึง
และพัฒนา  การมีสวนรวมของชุมชนและองคกรของศาสนาในการสรางสันติสุขใน
สังคมที่หลากหลาย  ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงสูความสัมพันธกับสังคมนานาชาติ
ทั้งระดับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

ประเด็นสุดทาย ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต

1. ดานการจัดหลักสูตรทองถ่ิน ในพื้นที่ชายแดนภาคใตที่ผานมา  มีการ
ดําเนินการจัดหลักสูตรอิสลามศึกษาในทุกระดับเพื่อการสนองตอความตองการของคน
ในทองถ่ิน การจัดการศึกษาโดยหลักสูตรนี้ รัฐพยายามในการควบคุมบทบาทของการ
ศึกษาประเภทนี้เพื่อมิใหเปนภัยตอความมั่นคงของชาติ รัฐสามารถเขาไปจัดการศึกษา
ของปอเนาะใหกลายสภาพมาเปนประเภทตางๆ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน
มาตรา 15(1) และ15(2)  และมีการพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐใหตอบสนอง
ความตองการของทองถ่ิน หลักสูตรทองถ่ินควรจัดขึ้นเพื่อใชจัดการศึกษาทองถ่ิน
ขณะเดียวกันก็มีความเชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลาง นอกจากนี้ การจัดทําหลักสูตร
แผนการเรียน และคูมือครูสําหรับทองถ่ินก็ควรจัดทําขึ้นเพื่อใชสําหรับพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใตเปนการเฉพาะ
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2. ในระดับโครงสรางเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่รัฐดําเนินการในระดับพื้นที่พิเศษ
จังหวัดชายแดนใตใหมีเอกภาพมาตั้งแตป 2550 ยังขาดการสงเสริมพัฒนาครูผูสอน
ในโรงเรียนเอกชนรัฐจึงควรเรงปรับปรุงนโยบายใหมีครูมีศึกษานิเทศกและบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการสําหรับโรงเรียนเอกชนในพื้นที่

3. ในระดับนโยบายการจัดการศึกษา ซึ่งเปนผลจากการบังคับใชพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 ที่ตองการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปสูทองถ่ิน
ควรสงเสริมการกําหนดนโยบายการศึกษาของชุมชน
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แผนงานวิจัย การปฏิรูปการศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต (โครงการขยายผลปที่ 2)

ผศ.บรรจง ฟารุงสาง1 ดร.ไฟซ็อล หะยีอาวัง2 และ ผศ.ไขมุก อุทยาวลี 2

1คณะศกึษาศาสตร
2คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
E-mail: fbanchon@bunga.pn.psu.ac.th

ความสําคัญที่มาปญหา
นับตั้งแตรัฐบาลไดประกาศการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสําหรับขับเคลื่อน

การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต พบวาการศึกษา
ในพื้นที่ฯ ภายใตนโยบายของการปฏิรูปการศึกษา มีปญหาสําคัญที่ควรไดรับการแกไข
ใหเกิดประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ทั้งดานการพัฒนาเชิงปริมาณและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ปญหาการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใตควรไดมีการ
วิจัยพัฒนารองรับการวางทิศทางสําหรับจัดการศึกษาในปจจุบันและอนาคตที่สอดคลอง
กับแผนแมบทการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2552-2559 ซึ่งบงบอกถึงแนวโนมการพัฒนา
การศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
รูปแบบใหมของการบริหารเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต โรงเรียนตนแบบ
ในสังคมพหุลักษณและพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเพื่อสังคมพหุลักษณจังหวัดชายแดน
ภาคใตในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย
แผนวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบพหุวิธี ปราศจากตัวแปรควบคุม

ซึ่งจะชวยใหการอธิบายปรากฏการณตางๆ เก่ียวกับการบริหารจัดการโรงเรียนและ
การจัดการเรียนการสอนในบริบทของสังคมพหุลักษณที่สะทอนออกมาเปนประเด็นและ
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นัยสําคัญของสังคมที่หลากหลายบนพื้นฐานของอัตลักษณของชุมชนในเชิงลึก โดยการ
ใชเคร่ืองมือที่หลากหลายในการศึกษารวบรวมขอมูลดังนี้

ไดทําการสํารวจเอกสารและศึกษาขอมูลเก่ียวกับกระแสทัศนของนักวิชาการ
และผูเชี่ยวชาญ สัมภาษณเชิงลึก แบบก่ึงโครงสราง เสวนากลุมยอยโดยจัดเสวนา
ระหวางกลุมนักวิชาการและผูบริหารสถานศึกษา ตลอดจนผูที่มีสวนเก่ียวของ การมี
สวนรวมของประชากรและกลุมตัวอยางของสํานักงานเขตพื้นที่ทุกเขตการศึกษาของ
จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส การวิเคราะหขอมูลมีการสํารวจและศึกษาเชิงเอกสาร
ทุกสวนจะนํามาวิเคราะห  ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา ซึ่งวิธีการดังกลาวเปนเทคนิค
การตีความสาระสําคัญเพื่อสรางขอสรุปแบบอุปนัย ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก
การมีสวนรวม และการเสวนากลุมยอย ซึ่งไดจากการปฏิสัมพันธโดยตรงของนักวิจัย
นั้น จะใชวิธีการวิเคราะหแบบอุปนัย โดยเร่ิมจากการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงประจักษ
วิเคราะหหารูปแบบและสาระสําคัญ

ผลการวิจัย
ผลจากการวิจัยแบงเปน 3 ดานคือ 1.ดานการรูปแบบการบริหารเขตพื้นที่

การศึกษา 2.ดานโรงเรียนตนแบบ 3.ดานหลักสูตรทองถ่ิน คือ
1. การวิจัยเพื่อหารูปแบบใหมของการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา พบวารัฐบาล

ไดกําหนดกลยุทธเรงพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต และแกปญหาการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพมาตรฐานบนความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม มีการสรางแผนพัฒนาโครงสรางระบบบริหารการศึกษา
มุงเนนความเปนเอกภาพโดยพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต มีแผนจัดโครงสรางศูนยประสานงานและบริหารการศึกษาในพื้นที่
เพื่ อสงเสริมโครงสรางความรวมมือระหวางหนวยงานในสวนกลางและทองถ่ิ น
มีนโยบายสําหรับการจัดทําแผนการศึกษาเพื่อสงเสริมประสานงานการศึกษาระดับ
จังหวัดและระดับอําเภอ ซึ่ งปจจุบันมีแผนการแกปญหาการศึกษาในพื้ นที่ โดยใช
ยุทธศาสตรการศึกษากับความมั่นคง และยุทธศาสตรคุณภาพการศึกษาเพื่อมุงผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในเขตพื้นที่ฯ
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แนวทางการพัฒนารูปแบบการศึกษาระดับจังหวัด พบวาแผนพัฒนาการศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ยึดหลักการสําคัญ มิติความมั่นคง
มิติการบริหารและมิติของคุณภาพ ดานความมั่นคง มุงยุทธศาสตรที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาเขตพิเศษเฉพาะกิจและกลยุทธการบริหารงานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฯ ทั้ งนี้การดําเนินการจัดทําแผนการศึกษาระดับจังหวัดในพื้นที่
เปนการสงเสริมการบริหารงานอยางบูรณาการ ระหวางจังหวัดและกลุมจังหวัดเพื่อให
เกิดความรวมมือระหวางองคกรใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารงานภายใตนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษใหม

แนวทางการพัฒนาการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษา พบวาการพัฒนาการ
บริหารงานการศึกษา ควรมีความชัดเจนดานการบริหารงานที่มุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการศึกษาของผูเรียนในสถานศึกษา  มีการกําหนดบทบาทการพัฒนา
คุณภาพการบริหารงานระดับผูอํานวยการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษา และผูบริหาร
งานโรงเรียนเครือขายที่มุงประสิทธิภาพทางการศึกษา โดยเฉพาะการสงเสริมบทบาท
ของกลุมงานการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ปฏิรูปการบริหารจัดการ
โดยสรางแรงจูงใจบุคลากร ครูที่ ปฏิบัติงานในพื้ นที่  มีการพัฒนาดานกฎหมายที่
เก่ียวของทางการศึกษาในระดับอําเภอ โดยอาศัยรูปแบบคณะกรรมการการศึกษา
อันเปนการสงเสริมเครือขายการมีสวนรวมพัฒนาการศึกษาใหลงไปถึงระดับทองถ่ิน
อยางแทจริงในอนาคต

2. โรงเรียนตนแบบในสังคมพหุลักษณ พบวาสภาพการบริหารการจัดการ
ของผูบริหารโรงเรียนในดานการวางแผนการดําเนินงานตามโครงการการนิเทศติดตาม
ประเมินผลและการปรับปรุงแกไขพัฒนา มีการจัดทําแผนการพัฒนาโรงเรียน ในแผน
ปฏิบัติงานมีการระบุขอจํากัดของการดําเนินงานโรงเรียน พบวาผูบริหารมีการปฏิบัติ
มากที่สุด มีการบริหารโครงสรางเวลาเรียนของหลักสูตรอิสลามศึกษาและสามัญ

การติดตามและประเมินผล พบวาผูบริหารโรงเรียนที่ เปดสอนอิสลามศึกษา
ในโรงเรียนของรัฐมีกระบวนการทํางานอยางเปนระบบในการแตงตั้งคณะกรรมการ
การนิเทศติดตามและประเมินผลอยางชัดเจน นอกจากนี้ ผูบริหารจัดทําแผนและ
เคร่ืองมือการนิเทศ ไดนิเทศติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบโดยใชเทคนิคและ
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วิธีการนิเทศที่หลากหลาย พรอมทั้งนําผลมาวิเคราะหและทํารายงานผลการนิเทศ
ผูบริหารมีการปรับปรุงแกไขพัฒนาในการบริหารการจัดการเรียนการสอน ปญหาที่
สําคัญคือการขาดการนิเทศติดตามผลการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน
โรงเรียนสวนใหญมีปญหาสภาพการจัดการเรียนการสอนในดานการเตรียมการสอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู การใชสื่อการเรียนรูและการวัดและประเมินผลการเรียนรู
รวมทั้งปญหาดานวิเคราะหหลักสูตรอิสลามศึกษา และการจัดทําโครงสรางรายวิชา
และออกแบบหนวยการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 โรงเรียน 60% มีการจัดกระบวนการเรียนรูของผูสอนสามารถจัดเนื้อหาสาระ
การเรียนรูและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคํานึง
ถึงความแตกตางของผูเรียน

3. การพัฒนาหลักสูตรสังคมพหุลักษณจังหวัดชายแดนภาคใตในกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา พบวาการจัดการศึกษาสําหรับทองถ่ินดานสาระเรียนรูสังคม
ศึกษาจัดทําหลักสูตรทองถ่ินเพื่อการอยูรวมกันเชิงสันติ เพื่อเปนการพัฒนาจิตสํานึก
ของเยาวชนตอการอยูรวมกันอยางสันติใหเกิดขึ้นในสังคมพื้นที่ชายแดนภาคใต โดย
คํานึงถึงในกระบวนการจัดการศึกษาสังคมพหุลักษณพื้นที่ ประเด็นความเขาใจสังคม
พหุลักษณพื้นที่ควรมุงเนนการสรางโลกทัศนทางการศึกษาสําหรับผูเรียนและครูผูสอน
โดยเขาใจถึงลักษณะสังคมที่มีหลากหลายชาติพันธุที่อาศัยในทองถ่ินเดียวกัน มีการ
เรียนรูแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม มีพัฒนาการทางประวัติศาสตรรวมกัน มีความ
หลากหลายทางพื้นภูมิทางชาติพันธุ ศาสนา ภูมิปญญา

หลักสูตรสังคมพหุลักษณ เนนพัฒนาหลักสูตรที่มีเนื้อหาที่บูรณาการดานการ
เรียนรูประวัติศาสตรทองถ่ิน และสังคมวัฒนธรรมชายแดนภาคใต เพื่อใชเปนแนวทาง
การพัฒนาการศึกษาเยาวชนในพื้นที่ ในการจัดการเรียนการสอนที่เก่ียวของกับความ
จําเปนที่ควรมีการพัฒนาหลักสูตรคือ การจัดการเรียนการสอนในระดับโรงเรียนใน
พื้นที่สําหรับรายวิชาเก่ียวกับกลุมสาระสังคมศึกษา โดยเฉพาะสาระวิชาประวัติศาสตร
พบวาทัศนคติของครูที่มีตอการสอนเนื้อหาที่เก่ียวกับสังคมพหุลักษณยังเปนเร่ืองใหม
สําหรับในพื้นที่
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ดานการจัดการเรียนการสอนควรใหความสําคัญสําหรับการสรางทัศนคติที่ดี
และถูกตอง ในการยอมรับซึ่งกันและกันระหวางครูและเด็กที่ เปนตัวแทนของสังคม
ที่มีลักษณะพหุวัฒนธรรม นอกจากนี้ดานแหลงการเรียนรูสําหรับสงเสริมการเรียน
การสอนยังขาดแคลนแหลงเรียนรูประกอบสาระ ทั้งเอกสารลักษณะที่ชวยเสริมความรู
ตามกลุมสาระการเรียนรูตางๆ และสถานที่แหลงเรียนรูที่มีความสมบูรณ จึงควรมี
แนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรูจําเปนตองการสงเสริมอยางจริงจัง สอดคลองกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการปจจุบัน

ขอเสนอแนะ
1. ผลจากการวิจัยควรมีการนําไปใชประกอบการจัดทํานโยบายและการ

ปฏิบัติงานระดับหนวยงาน การปฏิรูปการศึกษาในทุกระดับในกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต

2. สรางสื่อการเรียนการสอนทองถ่ินเพื่อความเหมาะสมกับการพัฒนาการ
ศึกษาในพื้นที่ เนนความความเชื่อมโยงสังคมสันติ  การสรางความสัมพันธระหวาง
ภูมิภาคตางๆ ของประเทศและสังคมนานาประเทศรวมทั้งการศึกษาอาเซียน

3. สรางระบบนิเทศทางไกลในการพัฒนาการเรียนการสอนพื้นที่ เนื่องจาก
ปญหาความไมสงบชายแดนภาคใตยังเกิดขึ้นอยางตอเนื่องทําใหการนิเทศ กํากับ
ติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจําเปนตองใชวิธีการที่สอดคลองกับสภาพพื้นที่

4. สรางระบบการบริหารเขตการศึกษาทันกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
โลกาภิวัฒน

5. มีการวิจัยทดลองการจัดการศึกษาหลักสูตรทองถ่ินสําหรับโรงเรียนนํารอง
หรือโรงเรียนตนแบบ

6. มีการวิจัยและพัฒนาคุณภาพครูที่ใหสอดคลองกับความตองการของพื้นที่Res
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รูปแบบใหมการบริหารเขตพื้นที่การศกึษา
จงัหวดัชายแดนภาคใต

ผศ.บรรจง ฟารุงสาง1 ดร.ไฟซ็อล หะยีอาวัง2 และ ผศ.ไขมุก อุทยาวลี 2

คณะศึกษาศาสตร 1

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
E-mail: fbanchon@bunga.pn.psu.ac.th

การวิจัยเพื่อหารูปแบบใหมของการบริการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต เปนการศึกษาวิจัยเพื่อประมวลสังเคราะหผลการปฏิรูปการศึกษาในพื้นที่
ชายแดนภาคใตดานการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดําเนินการในกระบวนการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ผานมา โดยทําการประมวลวิเคราะหการบริหารงานการ
ศึกษา 3 ดานคือ ดานนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ดานแนวทางการพัฒนารูปแบบการศึกษาระดับจังหวัด และแนวทาง
การพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานของเขตพื้นที่การศึกษารูปแบบใหมสําหรับอนาคต

กระบวนการวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยศึกษาจากขอมูล
5 สวนคือ คือ 1) การวิจัยเอกสาร ขอมูลเอกสารเปนการศึกษาวิเคราะห เอกสาร
นโยบาย การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค และขอมูลที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาใน
3 จังหวัดชายแดนภาคใต 2) ศึกษาขอมูลเก่ียวกับกระแสทัศนการศึกษาและวัฒนธรรม
สังคมภาคใตจาก บทความ การสัมมนาและงานวิจัย และสื่อประเภทอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ
3)การสัมภาษณ และการสนทนากลุมแบบธรรมชาติ ของผูบริหารการศึกษา คณะ
กรรมการเขตพื้นที่ เพื่อเก็บขอมูล 4) การวิจัยชุมชน การสัมมนากลุมยอยและวิธีวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) ในเขตพื้นที่การศึกษา และ 5) ตัวแบบการประเมิน
ผลเชิงระบบ (Input Output Model หรือ System Approach Model) คือแนวคิด
ปจจัยนําเขาและผลผลิตหรือตัวแบบการประเมินผลเชิงระบบที่มีหลักการสําคัญ มุงเนน
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ประเมินดวยวิธีการประเมินผลดวยระบบวิเคราะห (Analytical Evaluation) เปนการ
ประเมินที่วิ เคราะหปจจัยนําเขากระบวนการ (Process) และผลผลิต (Outputs)
ตลอดจนประเมินผลตอเปาหมาย (Outcomes) และผลกระทบ (Impacts) ที่คาดวา
จะเกิดขึ้นจากการวิจัย หลักการสําคัญของการประเมินคือมุงเนนประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการบริหารงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา การศึกษาการมีสวนรวม
ของชุมชนในกระบวนทัศนแบบบูรณาการแบบองครวมภายใตแผนการจัดการศึกษา

ผลการศึกษาพบวาดานนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนด
กลยุทธเรงพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และ
แกปญหาการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพมาตรฐานบนความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม สงเสริมโอกาสการศึกษาอยางทั่วถึงและสงเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เปาหมายของแผนพัฒนามุงผลสัมฤทธิ์การศึกษาขั้น
พื้นฐานในวิชาหลัก  สงเสริมโอกาสการเรียนสูสถาบันอุดมศึกษา  สงเสริมขวัญและ
กําลังใจบุคลากรที่ปฏิบัติงานพื้นที่  ดานนโยบายการเรียนการสอนมีการจัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาที่มีความสอดคลองกับวัฒนธรรมดานภาษา ศาสนา  มุงพัฒนาการ
ศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนและพัฒนาบุคลากรดานทักษะวิชาการ  ดานแผนพัฒนา
โครงสรางระบบบริหารการศึกษา มุงเนนความเปนเอกภาพโดยพัฒนาระบบฐานขอมูล
และสารสนเทศการศึกษาในพื้นที่  มีแผนจัดโครงสรางศูนยประสานงานและบริหาร
การศึกษาในพื้นที่เพื่อสงเสริมโครงสรางความรวมมือระหวางหนวยงานในสวนกลาง
และทองถ่ิน มีนโยบายสําหรับการจัดทําแผนการศึกษาเพื่อสงเสริมประสานงานการ
ศึกษาระดับจังหวัดและระดับอําเภอ ซึ่งปจจุบันมีแผนการแกปญหาการศึกษาในพื้นที่
โดยใชยุทธศาสตรการศึกษากับความมั่นคง  และยุทธศาสตรคุณภาพการศึกษาเพื่อมุง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในเขตพื้นที่ฯ   ซึ่งแผนพัฒนาการศึกษาของ
หนวยงานที่เก่ียวของจากการวิจัย พบวาอยูระหวางการจัดทํายุทธศาสตรการศึกษา
ระดับจังหวัดและคาดวาจะขยายผลระดับอําเภอในอนาคต

ดานแนวทางการศึกษาพัฒนารูปแบบการศึกษาระดับจังหวัด พบวาแผนพัฒนา
การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ยึดหลักการสําคัญคือ
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มิติความมั่นคง  มิติการบริหารและมิติของคุณภาพ  ดานความมั่นคงมีแนวทางการ
พัฒนาโดยสงเสริมมีคณะกรรมการบริหารการศึกษาระดับจังหวัดพัฒนาเครือขาย
ความรวมมือรอบดาน   มิติการบริหาร มีแนวทางการพัฒนาโดยสงเสริมใหมีคณะ
กรรมการการบริหารระดับจังหวัด มุงยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
เขตพิเศษเฉพาะกิจ และกลยุทธการบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
ทั้งนี้การดําเนินการจัดทําแผนการศึกษาระดับจังหวัดในพื้นที่  เปนการสงเสริมการ
บริหารงานอยางบูรณาการระหวางจังหวัดและกลุมจังหวัดเพื่อใหเกิดความรวมมือ
ระหวางองคกร ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารงาน ภายใตนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาทศวรรษใหม   จากการวิจัยพบวาแผนการศึกษาระดับจังหวัด ไดสราง
ยุทธศาสตรสําคัญคือ การพัฒนาการศึกษา การสงเสริมกิจกรรมอิสลามศึกษาทุกระดับ
อยางจริงจัง  สนับสนุนโรงเรียนเอกชนและการศึกษาพัฒนาอาชีพ  มีการจัดทําแผน
ปรับปรุงระบบการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพที่มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การ
สงเสริมการศึกษาดานศาสนา การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
การสงเสริมการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทํา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ศึกษาตลอดจนการศึกษาเพื่อความมั่นคง

ดานแนวทางการพัฒนาการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต พบวาการพัฒนาการบริหารงานการศึกษาควรมีความชัดเจนดานการบริหาร
งานที่มุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการศึกษาของผู เรียนในสถานศึกษา  มีการ
กําหนดบทบาทการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานระดับผู อํานวยการบริหารงานเขต
พื้นที่ฯ และผูบริหารงานโรงเรียนเครือขายที่มุงประสิทธิภาพทางการศึกษา โดยเฉพาะ
การสงเสริมบทบาทของกลุมงานการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ปฏิรูป
การบริหารจัดการโดยสรางแรงจูงใจบุคลากร ครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่  มีการพัฒนา
ดานกฎหมายที่เก่ียวของทางการศึกษาในระดับอําเภอโดยอาศัยรูปแบบคณะกรรมการ
การศึกษาอันเปนการสงเสริมเครือขายการมีสวนรวมพัฒนาการศึกษาใหลงไปถึงระดับ
ทองถ่ินอยางแทจริงในอนาคต
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การวจิัยและพฒันาหลกัสตูรเพือ่สงัคมพหุลกัษณ
จงัหวดัชายแดนภาคใตในกลุมสาระการเรยีนรูสงัคมศกึษา

ผศ.ไขมุก อุทยาวลี
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปตตานี

การวิจัยพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เปนแนวทางหนึ่งที่สงเสริมการเรียนรูของ
เยาวชนในเขตพื้นที่ฯ ควรมีกระบวนการจัดการองคความรูในมิติที่สงเสริมสันติภาพ
และการเขาใจสังคมที่มีความตางทางวัฒนธรรม ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่การศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใตมีลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมของประชาชนสวนใหญแตกตางจาก
เขตพื้นที่การศึกษาอ่ืนของประเทศ และปญหาทางสังคมทั้งการเมืองทั้งผลกระทบจาก
ความไมสงบในพื้นที่สวนหนึ่งมีปจจัยมาจากรากฐานของการศึกษาที่ไมอาจหลอหลอม
การสรางความเขาใจสังคมบนรากฐานการเรียนรูสังคมตางวัฒนธรรม โครงการวิจัย
และพัฒนาหลักสูตรเพื่อสังคมพหุลักษณจังหวัดชายแดนภาคใตในกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา  สาระวิชาประวัติศาสตรทองถ่ินจังหวัดชายแดนภาคใต  เปนการวิจัย
ภายใตแผนวิจัยการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต การวิจัยเปนกระบวนการ
หนึ่ งที่มุ งการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่สอดคลองกับทองถ่ินทั้ งบริบททางสังคม
วัฒนธรรม สรางความรูความเขาใจเพื่อการอยูรวมกันอยางปกติสุขสงเสริมกระบวน
ทัศนในการเขาใจสังคมทองถ่ินของตนเองและสังคมภูมิภาคอ่ืนของประเทศและการ
อยูรวมกันของสังคมไดอยางสันติและยั่งยืน ทั้งนี้การวิจัยพัฒนาหลักสูตรเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันกับนโยบายการสงเสริมการเรียนรู ความสําคัญมิติสังคมของประเทศที่
เร่ิมหันมาใหความสําคัญตอการเรียนวิชาประวัติศาสตรชายแดนใตเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการพัฒนาความรูเก่ียวกับสังคมมนุษยที่มีมิติวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ
เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมระดับประเทศในอนาคต
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การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางหลักสูตรตนแบบสําหรับวิชาประวัติศาสตร
ทองถ่ินจังหวัดชายแดนภาคใตสําหรับสถานศึกษาทั้ งภาครัฐและเอกชนทั้ งระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เพื่อสรางคูมือครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ที่สามารถใชไดกับโรงเรียนทุกสังกัดในพื้นที่ชายแดนภาคใต เพื่อประมวลและสังเคราะห
ปญหาที่ เกิดขึ้นของสถานศึกษาในการสรางหลักสูตร และเพื่อประมวลแนวทางการ
สรางเครือขายความรวมมือการพัฒนากํากับติดตามหลักสูตรทองถ่ิน

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรในการวิจัยเปนบุคลากรทางการศึกษาพื้นที่เขตการศึกษาจังหวัด

ปตตานี ยะลาและนราธิวาส จังหวัดละ 3 เขต ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษา
นิเทศก ครูผูสอนกลุมสาระสังคมศึกษา ปราชญภูมิปญญาทองถ่ิน

2. กลุมตัวอยางที่ใชแบงเปนสองกลุมคือ 1. กลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรทาง
การศึกษาและปราชญทองถ่ิน ดานประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรม  2. กลุมตัวอยาง
ประเภทเอกสารและแหลงเรียนรูทองถ่ิน การคัดเลือกกลุมตัวอยางประเภทบุคลากร
ทางการศึกษาและปราชญทองถ่ินที่ใชในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพไดมาโดยวิธีเจาะจง
ดังนี้คือ ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 27 คน เลือกจากสถานศึกษาในเขตพื้นที่การ
ศึกษา เขตละ 3 คน ศึกษานิเทศก จํานวน 27 คน เลือกจากเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ
3 คน นักวิชาการจํานวน 15 คน จังหวัดละ 5 คน ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 15 คน เลือก
จังหวัดละ 5 คน ครูผูสอนกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร
จํานวน 54 คน เลือกจากโรงเรียนในเขตพื้นที่เขตละ 3 โรงใน โรงเรียนละ 2 คน
ปราชญภูมิปญญาทองถ่ินดานประวัติศาสตร สังคมวัฒนธรรม จํานวน 30 คน จังหวัด
ละ 10 คน การคัดเลือกกลุมตัวอยางประเภทเอกสารและแหลงเรียนรู ใชวิธีการทาง
ประวัติศาสตร โดยคัดเลือกจากเอกสารสองกลุมคือ เอกสารที่ เปนขอมูลหลักฐาน
ชั้นตนไดแก เอกสารบันทึกรวมสมัยทางประวัติศาสตรเกณฑอายุประมาณ 100 ป
ขึ้นไป เอกสารที่เปนขอมูลหลักฐานชั้นรองไดแก งานวิจัย หนังสือ เอกสารประวัติ
ความเปนมาทองถ่ินที่ตีพิมพตั้งแตพ.ศ. 2510 จนปจจุบัน
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3. เคร่ืองมือที่ใชเปนการเสวนากลุมใชแบบบันทึกเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
การสังเคราะหขอมูลในการวิจัยมีขั้นตอนพัฒนาเคร่ืองมือตอไปนี้ 1. ศึกษาแนวคิด
และงานวิจัยที่เก่ียวของดานการพัฒนาองคความรูสังคม พหุลักษณทองถ่ินและการ
สรางหลักสูตรทองถ่ิน 2.กําหนดคุณลักษณะประเด็นการวิจัยการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยการวิจัยพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินสังคมพหุลักษณชายแดนภาคใตใชการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก การเก็บขอมูลโดยวิธีเสวนา
ในกลุมประชากรการวิจัย และวิเคราะหขอมูลการศึกษาเอกสาร

4. การรางหลักสูตรทองถ่ินทําโดย 1. สํารวจขอมูลพื้นฐานเพื่อนํามาใชในการ
พัฒนาหลักสูตร โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง องคประกอบหลักสูตรทองถ่ินอิงเกณฑ
ในการวิจัย เชน วิสัยทัศน หลักการ จุดมุงหมาย สมรรถนะผูเรียน มาตรฐานการ
เรียนรู ตัวชี้วัด หนวยการเรียนรู และสาระการเรียนรูอิงมาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง
และแนวทางการประเมินผล  2. การสํารวจและรวบรวมแหลงการเรียนรูประวัติศาสตร
ทองถ่ินจัดทําเปนฐานขอมูลเบ้ืองตนการศึกษาในทุกระดับ 3. รวบรวมขอมูลแหลง
เรียนรูใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและจัดประเภทแหลงเรียนรู

5. เชื่อมโยงหลักสูตรดาน วิสัยทัศน หลักการ จุดมุงหมาย สมรรถนะผูเรียน
มาตรฐานการเรียนรู  ตัวชี้วัด  หนวยการเรียนรูและสาระการเรียนรูเชื่อมโยงกับ
มาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง และแนวทางการประเมินผลตามตัวชี้วัด ชวงชั้นประถม
ตน ระดับประถมปที่ 1-3 ชวงชั้นประถมปลาย ระดับประถมปที่ 4-6 ชวงชั้นมัธยม
ศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 และชวงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 4-6  และการจัดทําเอกสารคูมือหลักสูตร

6. ตรวจสอบหลักสูตรโดยใชผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน กอนนําหลักสูตรไป
ทดลองใชจัดการศึกษาในพื้นที่

ผลการวิจัย
ไดคนพบตัวแบบหลักสูตรทองถ่ินสําหรับจัดการเรียนการสอนในสังคมพหุ

ลักษณมุงวิสัยทัศนเพื่อใหผูเรียนตระหนักคุณคาการดํารงชีวิตรวมกันอยางสันติ เขาใจ
สังคมพหุลักษณทั้งดานประวัติศาสตร  สังคมวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินที่ เปน
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รากฐานของพัฒนาสังคมระดับชาติ และระดับนานาชาติในอนาคต จุดประสงคของ
การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินคือ การสรางความตระหนักรูในความเปนมาของประวัติ-
ศาสตร สังคมวัฒนธรรม ภูมิปญญาจังหวัดชายแดนภาคใต ใหสามารถดํารงคุณคา
และมีการอนุ รักษสืบทอด เพื่ อกาวไปสู ความรู ที่ เชื่ อมโยงความรู สากลในอนาคต
ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน คือการมีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน มีความ
สันติ เขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่ อสามารถนําไปปรับใชสําหรับการ
ดําเนินชีวิตอยางสอดคลองกับทองถ่ินและความตองการของประเทศ สําหรับมาตรฐาน
และตัวชี้วัดหลักสูตร ทองถ่ินจากการวิจัยมุงสรางความเขาใจพัฒนาการประวัติศาสตร
ทองถ่ินชายแดนภาคใตจากอดีตสูปจจุบัน  สงเสริมการสรางความเขาใจระดับทองถ่ิน
และระดับประเทศในมิติของประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรม ภูมิปญญา เศรษฐกิจ
และความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ เกิดขึ้นในโลกปจจุบัน หนวยการเรียนรูหลักสูตร
ในการวิจัยมี 4 ระดับตามชวงชั้นการศึกษาคือ หนวยการเรียนรูระดับประถมตนและ
ระดับประถมปลาย หนวยการเรียนรูระดับมัธยมตนและระดับมัธยมปลาย หนวยการ
เรียนรูหลักสูตรมีเนื้อหาครอบคลุมดานยุคสมัยและพัฒนาการประวัติศาสตร หลักฐาน
ประวัติศาสตร ชาติพันธุ ความสัมพันธระหวางประเทศ ศาสนาและความเชื่อ ประเพณี
และพิธีกรรม  เศรษฐกิจ  บุคคลสําคัญ  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และแหลงเรียนรูทาง
วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต

การจัดทําคูมือสําหรับการนําหลักสูตรไปใชมีการแนะนําการใชสารสนเทศทาง
ประวัติศาสตรและแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรสําหรับประยุกตใชสําหรับการจัด
การเรียนการสอนแตละชวงชั้น แนวทางการประเมินผลการเรียน ผลการวิจัยดาน
การสังเคราะหปญหาการสรางหลักสูตรทองถ่ิน พบวาการปฏิรูปการศึกษาที่ผานมา
การดําเนินการประสบปญหาดานการขาดแคลนสื่อการเรียนรูประกอบหลักสูตร ปญหา
การพัฒนาสงเสริมแหลงเรียนรูทองถ่ิน ปญหาการขาดการสงเสริมอยางจริงจังในการ
ใหความรูภาคประชาชนและบุคลากรทางการศึกษาในการสงเสริมอนุรักษแหลงเรียนรู
ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตรจังหวัดชายแดนภาคใตทั้งในระดับตําบล อําเภอและ
ระดับจังหวัด
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การประมวลแนวทางการสรางเครือขายพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน พบวาควรยึด
หลักการกระจายอํานาจการศึกษาสูมวลชน เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาตาม
นโยบายปฏิรูปการศึกษาของประเทศ โดยสงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานการ
ศึกษาของรัฐและตัวแทนภาคประชาชน

Res
ea

rch
 an

d D
ev

elo
pm

en
t O

ffic
e



168

Res
ea

rch
 an

d D
ev

elo
pm

en
t O

ffic
e



งานวจิัยเพือ่พัฒนาทองถิ่น
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เสนทางเดินศกึษาธรรมชาติ
และการสื่อความหมายบนเขาคอหงส

นางสาวโอปอ แสงงาม1 ผศ.ดร.เสาวลักษณ รุงตะวันเรืองศรี1

และ ดร.ทพ.ประกาศ สวางโชติ2

1หนวยวิจัยเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม คณะการจัดการสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail-eeru_psu@hotmail.com

ที่มาและความสําคัญของการวิจัย
ปาเขาคอหงสเปนผืนปาขนาดใหญที่อยูใกลกับนครหาดใหญ ซึ่งมีความสําคัญ

และคุณคาตอทั้งชุมชนโดยรอบและผูคนที่อยูหางไกลออกไป ในดานเปนแหลงพื้นที่
ซับน้ํา แหลงตนน้ํา แหลงผลิตอากาศบริสุทธิ์ และแหลงความหลากหลายของพันธุพืช
และสัตว  แตปจจุบันเขาคอหงสถูกรุกล้ําพื้นที่ปาไมมากขึ้นจากการลักลอบตัดไมเพื่อ
ปลูกยางพาราและตั้งบานเรือน ทําใหระบบนิเวศเสียความสมดุลและสงผลกระทบ
ตามมา  เชน  การชะลางพังทลายของหนาดิน  การเกิดน้ําทวมเนื่องจากพื้นที่ซับน้ํา
ลดนอยลง เปนตน สงผลใหระบบนิเวศเสียสมดุลและสงผลกระทบตางๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ผูวิจัยมีความสนใจมุงเนนใหประชาชนทั่วไปมีความรูความเขาใจ
และเห็นความสําคัญของปาเขาคอหงส จึงมีแนวคิดในการสรางเสนทางเดินศึกษา
ธรรมชาติและการสื่อความหมายบนเขาคอหงส ใหเปนแหลงศึกษาธรรมชาติและแหลง
ทองเที่ยวสําหรับประชาชนทั่วไปที่ จะสามารถเขามาศึกษาธรรมชาติไดดวยตนเอง
โดยไมตองพึ่งวิทยากรและเขาถึงไดสะดวก เพื่อใหเกิดการเรียนรู สรางความเขาใจ และ
ไดสัมผัสกับธรรมชาติโดยตรง ทําใหเกิดความรูสึกประทับใจ รัก และหวงแหนธรรมชาติ
อีกทั้งเปนการปลูกจิตสํานึกดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
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เสนทางศึกษาธรรมชาติบนเขาคอหงส
เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติเขาคอหงสนี้เปนเสนทางระยะสั้นมีระยะทาง 1 กม.

เปนรูปแบบของเสนทางเดินผสมระหวางเสนทางตรงและเสนทางวนรอบ ใชเวลา
ในการเดินศึกษาประมาณ 1-1.30 ชม. ภายในเสนทางเปนพื้นธรรมชาติและมีสถานี
การเรียนรูทั้งหมด 16 สถานี ไดแก เร่ืองราวของเขาคอหงส ปา: ผูใหไมสิ้นสุด ปา:
มิติในแนวตั้ง เกาไปใหมมา ชีวิตที่หลากหลาย เปลือกไมสีแดง มะเมื่อยเปลือยเมล็ด
ตนอะไรดอกคลายไขดาว  ตนไมหายากที่ยังหาไดในเขาคอหงส  สายน้ําแหงชีวิต
ฐานรากแหงปาไม พรมบนพื้นปา กะเอาะ ไผ เคร่ืองประดับแหงผืนปา และปลวก
พระเอกที่ถูกลืม เสนทางศึกษาธรรมชาติดังแสดงในรูปที่ 1

รูปท่ี 1  แผนที่เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติเขาคอหงส

การส่ือความหมายเสนทางศึกษาธรรมชาติ
ปายที่ จัดทําและติดตั้ งไวภายในเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ เขาคอหงสมี

ทั้งหมด 5 ประเภท  ไดแก  ปายชื่อเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ  ปายแสดงแผนที่
เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ ปายแนะนําการใชเสนทางเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ
ปายสถานีการเรียนรู และปายบอกทาง ดังแสดงในรูปที่ 2
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คูมือเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติและสมุดบันทึกกิจกรรม
คูมือเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติและสมดุบันทึกกิจกรรม มีเนื้อหาเก่ียวกับระบบ

นิเวศเขาคอหงส ความสัมพันธของสิ่งมีชีวติ บริการทางนิเวศ และกิจกรรมเสริมทักษะที่
สอดคลองไปกับเนื้อหาลักษณะของเลมเปนหนังสือแนวตั้ง ขนาด 5x7.25 นิ้ว เพื่อ
สะดวกในการพกพา และรูปแบบตัวอักษรที่ใช คือ TH sarabunPSK ขนาด 16 point
โดยคูมือเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติจัดทําเปนภาพ 4 สีตลอดทั้งเลม จํานวน 40 หนา
สวนสมุดบันทึกกิจกรรมนั้นจัดทําเปนสมุดสีขาวดํา จํานวน 16 หนา ดังแสดงในรูปที่
3

รูปท่ี 2  ปายที่จัดทําและติดต้ังภายในเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติเขาคอหงส

รูปท่ี 3  คูมือเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติและสมุดบันทึกกิจกรรม
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การประเมินผลเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติและการส่ือความหมายบนเขาคอหงส
จากการดําเนินการทดสอบความรูของผูใชประโยชนเสนทางกอนและหลังการ

ศึกษาธรรมชาติเขาคอหงส 2 คร้ัง พบวา ผูใชประโยชนเสนทางที่เขามาในเสนทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติมีความรูเก่ียวกับเขาคอหงสเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 เทากับ 12.233 และ 11.621 ตามลําดับ และในสวนการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชประโยชนเสนทางที่มีตอเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติเขาคอหงส พบวามีคะแนน
ความพึงพอใจมีตอเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติโดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยมี
คะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.32 และการประเมินความพึงพอใจของผูใชประโยชนเสนทาง
ที่มีตอคูมือเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติเขาคอหงส 2 คร้ัง พบวา มีคะแนนความ
พึงพอใจมีตอคู มือเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติโดยรวมเฉลี่ยอยู ในระดับมากโดยมี
คะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.38 และ 4.33 ตามลําดับ โดยกิจกรรมการเดินในเสนทาง
แสดงในรูปที่ 4

รูปท่ี 4  กิจกรรมการเดินเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติบนเขาคอหงส

ผลประโยชนจากการศึกษาวิจัย
การศึกษาในคร้ังนี้เกิดเสนทางและคูมือศึกษาธรรมชาติบนเขาคอหงสซึ่งเปน

แหลงศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมที่ นาสนใจสําหรับประชาชนทั่ วไป
ซึ่ งเสนทางดังกลาวนี้ จะชวยในการเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับทรัพยากร
ธรรมชาติและบริการทางนิเวศ สงผลตอความตระหนักและเห็นคุณคาของปาไม นําไป
สูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในภาพรวม
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หนังสืออานเพิ่มเติมชุดระบบนิเวศเขาคอหงส

นางสาววรางคณา บุญการ1 ผศ.ดร.เสาวลักษณ รุงตะวันเรืองศรี1

และ ผศ.ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล2

1หนวยวิจัยเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม คณะการจัดการสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2สถาบันทรัพยากรทางทะเลและชายฝง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Email-eeru_psu@hotmail.com

ที่มาและความสําคัญของการวิจัย
ปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญตอระบบนเิวศ ปาไมมีคุณประโยชน

ทั้งทางตรงและทางออม ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม แตเปนที่ทราบ
กันแลววาในปจจุบันประเทศไทยสูญเสียปาไมเปนจํานวนมาก โดยในชวง 4 ทศวรรษ
ที่ผานมาประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ปาไปแลวประมาณ 67 ลานไร หรือเฉลี่ยประมาณ
1.6 ลานไรตอป พื้นที่ปาเขาคอหงสในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลาก็ประสบปญหานี้
เชนเดียวกัน

ซึ่งในป พ.ศ. 2553 ทางโครงการรวมอนุรักษเขาคอหงสไดรายงานวาพื้นที่
เขาคอหงสกําลังถูกคุกคามจากการเติบโตของพื้นที่เมือง การลักลอบตัดไม การลาสัตว
ตลอดการเขาใชประโยชนพื้นที่ปาอยางผิดกฎหมาย เปนผลทําใหพื้นที่ปาสมบูรณ
ลดนอยลง บ่ันทอนความหลากหลายทางชีวภาพ และที่สําคัญอาจเปนเหตุใหเกิดภัย
พิบัติตอผูอยูอาศัยรอบเขาคอหงส เชน น้ําปาไหลหลาก ดินถลม ขาดแคลนน้ํา เปนตน
และในปเดียวกันนี้เองทางโครงการดังกลาวไดริเร่ิมบูรณาการแนวคิดเพื่อพัฒนางาน
วิจัย ซึ่งประกอบดวยโครงการวิจัยยอยไดแก การสํารวจความรับรูและความตระหนัก
ของสมาชิกในชุมชนบริเวณรอบเขคอหงสตอสภาพปญหาและคุณคาของเขาคอหงส
การสรางหลักสูตรสาระทองถ่ินเร่ืองระบบนิเวศและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
เขาคอหงส การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรดานเนื้อไมบนเขาคอหงส และการ
สรางสื่อผสมเพื่อการเรียนรูเร่ืองระบบนิเวศเขาคอหงสสําหรับประชาชนในชุมชนรอบ

Res
ea

rch
 an

d D
ev

elo
pm

en
t O

ffic
e



175

เขาคอหงส โดยงานวิจัยที่กลาวไปนี้มีการมุงเนนกลุมเปาหมายที่นักเรียนระดับมัธยม
ศึกษาและประชาชนทั่วไปเทานั้น แตนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษานั้นยังไมมีผูทํา
การวิจัย

ดวยเหตุนี้ทางผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะใหความรู เสริมสรางจิตสํานึก และ
การตระหนักถึงปญหาใหกับนักเรียนในระดับชั้นดังกลาว ผานการสรางหนังสืออาน
เพิ่มเติม เร่ือง ระบบนิเวศเขาคอหงส สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในอําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา เพื่อสงเสริมใหเยาวชนในพื้นที่เกิดความรูความเขาใจเร่ือง
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินของตน เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกใหแกเยาวชนในพื้นที่
ใหมีความรักและหวงแหนเขาคอหงส และเปนการแกปญหาการขาดแคลนสื่อดาน
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรในทองถ่ินซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนใน
เร่ืองดังกลาวตอไป

หนังสืออานเพ่ิมเติม ชุดระบบนิเวศเขาคอหงส
หนังสืออานเพิ่มเติม ชุดระบบนิเวศเขาคอหงสที่สรางขึ้นมีดวยกัน 3 เลม

ประกอบดวย  วันหนึ่งที่ฉันพลัดฝูง  ความฝนของตนไม  และบันทึกของหยดน้ํา
ลักษณะรูปแบบเปนแนวนอน ขนาด 18.2x25.7 ซม. เนื้อหาเปนแนวนิทาน โดยมีการ
สอดแทรกขอมูลที่เปนความรูเก่ียวกับเขาคอหงส คุณประโยชน การใชประโยชน และ
การอนุรักษเขาคอหงส ซึ่งภาพประกอบในหนังสืออานเพิ่มเติมชุดนี้เปนภาพวาดการตูน
ที่วาดจากภาพถายจริงในพื้นที่เขาคอหงส ดังแสดงในรูปที่ 1

การทดลองใชและประเมินผลการอานหนังสืออานเพ่ิมเติม
ผูวิจัยนําหนังสืออานเพิ่มเติมชุดระบบนิเวศเขาคอหงสไปใชกับกลุมตัวอยางคือ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และ 6 โรงเรียนบานทุงใหญและโรงเรียนบานทุงงาย
ซึ่ งจากการจัดกิจกรรมโดยภาพรวม พบวานักเรียนมีความกระตือรือรนในการอาน
หนังสือชุดนี้ นอกจากนี้นักเรียนสามารถตอบคําถามของกิจกรรมทายเลมไดเปนอยางดี
แสดงถึงการเขาใจเนื้อหาที่ผูวิจัยตองการนําเสนอได
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การเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนกอนและหลังการอานหนังสือดวย
คาสถิติ t-test พบวาคะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทั้งสองโรงเรียนมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวาการอานหนังสือเพิ่มเติมชุด
ระบบนิเวศเขาคอหงสทําใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจเร่ืองระบบนิเวศเขาคอหงส
เพิ่มมากขึ้น และนักเรียนยังมีความคิดเห็นที่ดีขึ้นตอการอนุรักษเขาคอหงส นอกจากนี้
นักเรียนและครูผูรับผิดชอบชวงชั้นจากทั้งสองโรงเรียนมีความพึงพอใจตอหนังสืออาน
เพิ่มเติมชุดนี้อยูในระดับมากที่สุด เชน หนังสือมีความนาสนใจ การเขาเลมมีความ
ทนทาน ภาพประกอบในหนังสือสงเสริมใหเขาใจเนื้อหามากขึ้น ชุดหนังสือทําใหผูอาน
เกิดความรูสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ชุดหนังสือมีความเหมาะสมกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปนตน

รูปท่ี 1  หนังสืออานเพ่ิมเติม ชุดระบบนิเวศเขาคอหงส
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การสรางเสริมศักยภาพชุมชนทองถิ่น
ในการดูแลเด็กวัย 2-5 ป: ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน
บอนวัวเกา เทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

อ.ณัฐยา เชิงฉลาด, ดร.พิสมัย วัฒนสิทธิ์, ผศ.ดร.โสเพ็ญ ชูนวล,
รศ.ดร.ปยะนุช  จิตตนูนท, ผศ.ดร.อรวรรณ หนูแกว, และ
ดร.อาภรณทิพย  บัวเพ็ชร
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Email: pissamai.w@psu.ac.th; sophen.c@psu.ac.th

ที่มาและความสําคัญ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนบอนวัวเกา เปน 1 ใน 5 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยู

ภายใตการดูแลของสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา ใหความสําคัญดานการ
สงเสริมการศึกษาปฐมวัยของเด็กอายุระหวาง 2-5 ป มีพันธกิจที่มุงพัฒนา 5 ดาน
ไดแก 1) พัฒนาความพรอมของผูเรียน ดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ
สติปญญาเต็มตามศักยภาพ 2) จัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางทฤษฎีพหุ
ปญญา 3) สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เอกลักษณความเปนไทย ภูมิปญญาทองถ่ิน
และมีจิตสาธารณะ 4) พัฒนาครูผูดูแลเด็กใหมีความรูความสามารถตามมาตรฐาน
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วิชาชีพ และจรรยาบรรณครู และ 5) สงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน
และทุกภาคสวน เอกลักษณของศูนยคือ“แหลงใต ไหวสวย” ปจจุบันมีเด็กทั้งหมด 107
คน ซึ่งสวนใหญเปนเด็กในชุมชนบอนวัวเกา และมีครู/ผูดูแลเด็กทั้งหมด 7 คน

สถานการณปญหาของเด็กปฐมวัยจากการสํารวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย ป
2548 ของสํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย พบวา รอยละ 15.90 มีพัฒนาการไมสม
กับวัย และจากการสํารวจเมื่อป 2550 พบเด็กที่มีพัฒนาการไมสมกับวัย รอยละ 30
โดยเฉพาะดานภาษา เพื่อหารูปแบบในการแกปญหาดังกลาวในระดับประเทศทําให
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนบอนวัวเกาไดรับการคัดเลือกจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทยและสํานักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหเปน 1 ใน 19 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กจากทั่วประเทศที่เปนพื้นที่ดําเนินโครงการสรางเสริมศักยภาพชุมชนทองถ่ิน
ในการดูแลเด็กวัย 2-5 ป โดยไดรับทุนสนับสนุนจาก สสส. และมีทีมนักวิชาการจาก
คณะพยาบาลศาสตรของทุกภูมิภาค ไดแก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศรีนรินทร-
วิโรฒ รวมออกแบบกระบวนการดําเนินงาน มีการนิเทศ กํากับ และติดตามการ
ดําเนินงานของพื้นที่ใหเปนไปตามกรอบแผนการดําเนินงานที่กําหนด โดยทีมวิชาการ
ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรดําเนินโครงการในพื้นที่

วัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางศักยภาพชุมชนทองถ่ินในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย โดย

มุงเนนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในการดูแลเด็กวัย 2-5 ป
ใหมีการเจริญเติบและพัฒนาการสมวัย ซึ่งสงผลใหเด็กมีระดับสติปญญาที่ดีตอไป

การดําเนินงานและผลลัพธ
การดําเนินงานใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  มีปรัชญาหลัก

ในการทํางานโดยมุงเนนการมีสวนรวมของภาคีทุกภาคสวนทั้งในและนอกชุมชนเพื่อ
มุงเนนใหเกิดการพัฒนาศักยภาพครู/ผูดูแลเด็ก โดยกระบวนการทํางาน แบงเปน 3
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ขั้นตอน ดังนี้
1. คนหาทุนและศักยภาพ  เปนการคนหาทุนและศักยภาพของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กชุมชนบอนวัวเกาทั้งทุนบุคคล ทุนเงิน และทุนทางสังคมอ่ืนๆ  โดยการทํา
สนทนากลุม การสัมภาษณเจาะลึกเปนรายบุคคล และการสํารวจพื้นที่ เพื่อเปนขอมูล
นําเขาในการออกแบบการพัฒนาการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

2. ออกแบบพัฒนาศูนยเด็กเล็กแบบกาวกระโดดโดยการเทียบเคียงสมรรถนะ
(benchmarking) ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้

2.1 รวมคนหาและแตงตั้งคณะทํางานในพื้นที่ซึ่งประกอบดวย ครู/ผูดูแล
เด็ก ผูบริหารหรือตัวแทนองคกรปกครองทองถ่ิน ตัวแทนคณะกรรมการบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ตัวแทนชุมชนและผูปกครอง ผูทรงคุณวุฒิดานตางๆ

2.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการดําเนินงานโดยการเทียบเคียง
สมรรถนะและการประเมินตนเองตามขอกําหนดดานกระบวนการและดานผลลัพธ
ใหกับตัวแทนผูบริหารเทศบาลนครสงขลา หัวหนาศูนยพฒันาเด็กเล็ก ตัวแทนครู/ผูดูแล
เด็ก และคณะทํางานของพื้นที่ โดยการนําขั้นตอนของการเขียนผังงาน (flowchart)
มาใชเพื่อนําเสนอขั้นตอนของการดําเนินงานแตละกระบวนการใหเขาใจตรงกันระหวาง
ผูเก่ียวของ

2.3 หนุนเสริมคณะทํางานในพื้นที่ ในการออกแบบระบบการดําเนินงาน
เพื่อพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กแบบกาวกระโดดทั้ง 5 ระบบ (ดาน) ไดแก 1) การ
บริหารจัดการ 2) การจัดการสิ่งแวดลอม 3) การจัดการหลักสูตรการจัดประสบการณ
เรียนรู 4) การดูแลสุขภาพเด็ก และ 5) การมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน โดย
เนนกระบวนการดําเนินงานอยางเปนระบบของวงจรวางแผนงานหรือวงจรเชิงคุณภาพ
(PDCAI)

2.4 จัดใหคณะทํางานในพื้นที่รวมกิจกรรมการศึกษาเยี่ยมชม (site visit)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งมีแนวปฏิบัติการดําเนินงาน
แตละระบบที่เปนเลิศ โดยคณะทํางานพื้นที่ที่รับผิดชอบแตละดานรวมวิเคราะหความ
แตกตางระหวางแนวปฏิบัติของตนกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาฉาง และนําความรู
และประสบการณที่ไดรับจากการศึกษาเยี่ยมชมไปออกแบบการดําเนินงานเพื่อยกระดับ
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนบอนวัวเกาใหเปนศูนยเด็กเล็กตนแบบตอไป ซึ่งจะตองมีการ
ดําเนินงานตามขอกําหนดเชิงกระบวนการและผลลัพธอยางนอย 3 ระบบ อยูในระดับ
ดีเลิศ (best practice) และที่เหลืออยูในระดับดี (good practice)

3. พัฒนาศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้
3.1 พัฒนาศักยภาพตามความตองการของพื้นที่ โดยการจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครู/ผูดูแลเด็กใหมีสมรรถนะที่จําเปนในการดําเนินงานตามผล
การประเมินศักยภาพและความตองการในการพัฒนาศักยภาพของครู/ผู ดูแลเด็ก
ประกอบดวย 1) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดประสบการณการเรียนรูที่บูรณาการ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 2) การประเมินและสงเสริมภาวะโภชนาการเด็ก 3) การประเมิน
และสงเสริมพัฒนาการ 4) การดูแลเบ้ืองตนและปฐมพยาบาลเมื่อเด็กไดรับอุบัติเหตุ
หรือสารพิษ 5) การกูชีพเบ้ืองตน 6) การคัดกรองและควบคุมโรคติดตอ 7) การตรวจ
รางกายเด็ก และ 8) การดูแลและสงเสริมสุขภาพชองปากและฟน ซึ่งขั้นตอนนี้มีการ
ดําเนินการเปนชวงๆ กอนที่จะเกิดกิจกรรมการศึกษาเยี่ยมชม

3.2 รวมคนหาศูนยเครือขายกับคณะทํางานในพื้นที่ เพื่อคนหาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่อยูนอกเขตเทศบาลนครสงขลาเขามาเปนเครือขายที่จะไดรับการพัฒนา
เชนเดียวกับศูนยตนแบบ โดยศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนบอนวัวเกามีเครือขาย 10 ศูนย

3.3 หนุนเสริมการทํางานของคณะทํางานในพื้ นที่ ตามแผนที่ กําหนด
ประเมินความเปนไปได รวมแกไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินงาน

3.4 ติ ดตามและประเมินผลการดําเนิ นงานตามระยะเวลาที่ กําหนด
รวมทั้ งเพิ่ มศักยภาพคณะทํางานในพื้ นที่ตามความตองการอยางตอเนื่ อง โดยทีม
นักวิชาการลงพื้นที่ เพื่อนิเทศติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อสรางความ
มั่นใจใหกับคณะทํางานในพื้นที่
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สรุป
ผลการดําเนินงานโดยภาพรวมพบวาการดําเนินงานดานตางๆ ของศูนยเปน

ระบบมากขึ้น หลายภาคสวน (เชน ครู/ผูดูแลเด็ก ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ทองถ่ินจังหวัด ตัวแทนชุมชนและผูปกครอง ผูบริหารเทศบาลนคร
สงขลา เปนตน) เขามามีสวนรวมตั้งแตการวางระบบการดําเนินงาน จนกระทั่งการ
ติดตามประเมินผลและนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้น
ดานบุคลากรของศูนยฯ เสียงสะทอนจากคณะทํางานพื้นที่บงชัดวา ครู/ผูดูแลเด็ก
มีศักยภาพมากขึ้น กลาแสดงออก ทํางานเปนระบบมากขึ้น
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สวนสวยกินไดเพือ่เสรมิสรางความมั่นคงทางอาหาร

นายอัถพงศ ปนทองพันธ1 ผศ.ดร.เสาวลักษณ รุงตะวันเรืองศรี1

และ รศ.ดร.ขวัญจิตร สันติประชา2

1หนวยวิจัยเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม คณะการจัดการสิ่งแวดลอม
2ภาควิชาพืชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Email-eeru_psu@hotmail.com

ที่มาและความสําคัญของการวิจัย
สถานการณความมั่นคงทางอาหารของไทยอยู ในภาวะที่ เสี่ยงจากปญหาที่

เกิดขึ้นในยุคปจจุบัน อันไดแก การขยายตัวของเมือง การเพิ่มขึ้นของประชากร การ
เกิดมลพิษ การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ การมีปจจัยตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น การ
ปลูกพืชพลังงานแทนพืชอาหาร และปจจัยที่เก่ียวเนื่องอ่ืนๆ โดยทุกพื้นที่ไมสามารถ
หลบเลี่ยงปญหาเหลานี้ ได โดยเฉพาะอยางชุมชนเขตเมืองซึ่งตองอาศัยอาหารจาก
ระบบตลาดเปนสวนใหญ ซึ่งหากแหลงผลิตในเขตชนบทไมสามารถสงอาหารเขาใน
พื้นที่ เขตเมืองได คนในพื้นที่ดังกลาวก็จะประสบกับปญหาความไมมั่นคงทางอาหาร
เชนกัน

คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจในการสรางกระบวนการเรียนรูใหกับชุมชนเพื่อสราง
สวนสวยกินไดในพื้นที่ชุมชนซอยบอนไก-ทายาง  ตําบลคอหงส  อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา โดยเนนการสรางสวนผักกินไดในการสรางแรงจูงใจดานการมีแหลง
อาหารของตนเองและการลดคาใชจายทางดานอาหาร  นอกจากนี้สวนผักจากการ
วิจัยนี้ ถูกจัดขึ้นตามหลักศิลปะการจัดสวนที่สามารถสรางความสวยงามใหกับพื้นที่
หรืออาคารและแรงจูงใจใหประชาชนตองการสรางสวนผักมากขึ้น

กระบวนการเรียนรู เพ่ือสรางสวนสวยกินได
ผูวิจัยสรางกระบวนการเรียนรูจํานวน 3 คร้ัง โดยใชสื่อสไลดโชวที่มีการเนน

รูปภาพกับผูเขารวมกระบวนการวิจัย 10 ครอบครัว จากกระบวนการคร้ังที่ 1 ซึ่ง
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เปนการเรียนรูเก่ียวกับการเตรียมการและทําความเขาใจงานวิจัย พบวาผู เขารวม
กระบวนการใหความสนใจงานวิจัยเปนอยางดี เนื่องจากงานวิจัยเปนสิ่งแปลกใหม
สําหรับชุมชนและสามารถเกิดประโยชนกับครอบครัวและชุมชนได กระบวนการคร้ังที่
2 ชุมชนไดเรียนรูหลักการออกแบบสวนสวยกินได พบวาผูเขารวมกระบวนการวิจัย
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ ซักถามขอมูลที่สงสัย รวมทั้งการ
ตอบคําถามจากกระบวนการไดอยางถูกตอง และกระบวนการคร้ังที่ 3 ซึ่งไดใหความรู
เก่ียวกับการจัดสวนและการดูแลบํารุงรักษาและเก็บเก่ียวนั้น ผูเขารวมกระบวนการ
วิจัยมีการเขาใจเนื้อหาเปนอยางดี โดยสังเกตไดจากผูเขารวมกระบวนการนําความรู
ที่ไดรับไปใชในขั้นตอนปฏิบัติเพื่อสรางและดูแลสวนไดอยางถูกตอง (กระบวนการเรียนรู
ดังรูปประกอบที่ 1)

รูปท่ี 1  ภาพตัวอยางการสรางกระบวนการเรียนรูคร้ังที่ 2 และคร้ังที่ 3

สวนสวยกินได
ผู วิจัยใชหลักการและศิลปะในการออกแบบสวนทั้งหมด 10 รูปแบบ ตาม

ความตองการปลูกชนิดพืชและการวิเคราะหขอมูลเมนูอาหารที่ผูเขารวมกระบวนการ
วิจัยบริโภคเปนประจํา โดยมีพืชที่ปลูกในแปลนสวนทั้ง 10 แบบ ทั้งหมด 28 ชนิด
ในขนาดพื้นที่ 1x1 เมตร และ 2x2 เมตร ตามความเหมาะสมของพื้นที่แตละครอบครัว
ในสวนของการปฏิบัติการจัดสวนนั้น เร่ิมตั้ งแตผู เขารวมกระบวนการวิจัยรวมกัน
ใชพื้นที่สวนกลางเพาะชําและดูแลพันธุพืช   จากนั้นเปนการนําความรูที่ไดรับจาก
กระบวนการเรียนรูไปใชสรางพื้นที่สวนสวยกินไดตามแบบแปลนของแตละครอบครัว
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ซึ่ งผู เขารวมกระบวนการวิจัยสามารถสรางสวนไดอยางถูกตองและมีการเพิ่มเติม
ความคิดสรางสรรคในการประยุกตใชวัสดุเหลือใชเพื่อปลูกตนไมในสวน การจัดหา
จัดซื้อวัสดุตกแตงสวนดวยตนเอง จนในขั้นการดูแลบํารุงรักษาและเก็บเก่ียวผลผลิต
พบวาทุกครอบครัวสามารถนําผลิตในสวนมาใชประโยชนในการประกอบอาหารใน
ครัวเรือนไดเชนกัน (สวนสวยกินไดดังรูปประกอบที่ 2)

รูปท่ี 2  ภาพตัวอยางสวนสวยกินได

ผลประโยชนจากสวนสวยกินได
การเกิดรูปแบบสวนที่สวยงามและเปนแหลงอาหารของครอบครัว ชวยเสริม

สรางความมั่นคงทางอาหารใหกับครอบครัว ลดรายจายดานอาหาร อาหารจากสวน
เปนอาหารที่สด สะอาด และปลอดภัยเกิดความสุข ความพึงพอใจ และสุนทรียภาพ
การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เกิดความสัมพันธของคนในครอบครัวและชุมชน และ
เกิดความรูเพิ่มขึ้น ผลประโยชนโดยออมคือ การเพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียวในชุมชนRes
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โมบายลแอพพลเิคชัน่ระบบสืบคนและเรียนรูอัตลักษณ
อาหารพื้นถิน่ภาคใตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด

อาหารพื้นถ่ินจัดไดวาเปนสิ่งที่สะทอนวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของ
ผูคนในพื้นถ่ินนั้น ซึ่งแตละภูมิภาคก็จะมีอัตลักษณของอาหารพื้นถ่ินที่แตกตางกัน
วิถีของผูคนที่เชื่อมโยงกับอาหารนําไปสูการสรางภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการใชวัตถุดิบ
ในทองถ่ินนั้นๆ มาเปนเคร่ืองปรุง  อาหารพื้นถ่ินบางชนิดแสดงถึงประเพณี และ
วัฒนธรรมในชุมชน  นอกจากนั้นอาหารพื้นถ่ินยังมีความเชื่อมโยงอยางชัดเจนกับการ
ทองเที่ยว เนื่องจากนักทองเที่ยวเกือบ 100% ที่เขามายังแหลงทองเที่ยวจะใชจาย
ไปกับการบริโภคอาหารในแหลงทองเที่ยวนั้น ซึ่งนั่นก็คืออาหารพื้นถ่ินสามารถสราง
มูลคาเพิ่มใหกับแหลงทองเที่ยวและเปนสิ่งที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขามาสัมผัสแหลง
ทองเที่ยวและลิ้มรสอาหารที่มีอัตลักษณเฉพาะถ่ินนั้นๆ ไดโดยตรง

ภาคใตเปนพื้นที่ที่มีเอกลักษณและความโดดเดนดานความหลากหลายทาง
ทรัพยากรเพื่อการทองเที่ยว ไมวาจะเปนทะเล ภูเขาและน้ําตก นอกจากนั้นจังหวัดทั้ง
14 จังหวัดในภาคใต แตละพื้นที่ก็มีประเพณี วัฒนธรรม และอาหารพื้นถ่ินซึ่งมีมา
ยาวนาน เปนเสนหที่ จะดึงดูดใหนักทองเที่ ยวเดินทางมาเที่ ยวชมธรรมชาติและ
วัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่นี้ สําหรับขอมูลที่ เก่ียวกับอาหารพื้นถ่ินโดยเฉพาะของ
ภาคใตเพื่อการสืบคนใหนักทองเที่ยวยังมีนอย สวนใหญเปนเพียงคําบอกเลาของผูรู
ในทองถ่ินไมมีสิ่งที่จะใหสืบคน ทําใหขาดขอมูลและแรงบันดาลใจในการเขามาเที่ยวชม
ยังพื้นที่บางพื้นที่  ประกอบกับปจจุบันวิถีในการสืบคนขอมูลของคนเปลี่ยนไป เมื่อ
โทรศัพทมือถือแบบสมารทโฟนและแทบเล็ตกลายเปนแพลทฟอรมหนึ่งที่สามารถเชื่อม
ตอเขากับอินเตอรเน็ตทําใหคนเขาถึงแหลงขอมูลไดมากขึ้น ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงได
จัดทําโมบายลแอพพลิเคชั่นระบบสืบคนและเรียนรูอาหารพื้นถ่ินที่ เชื่อมโยงแหลง
ทองเที่ยวภาคใตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด  โดยเก็บรวบรวมขอมูลอัตลักษณ
อาหารพื้นถ่ิน ทางดานวัตถุดิบ วิธีการปรุง และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยว
ในรูปแบบระบบฐานขอมูลและสรางโมบายลแอพพลิเคชั่นดวยภาษา html5 เพื่อให
นักทองเที่ยวสามารถสืบคนขอมูลผานโมบายลแอพพลิเคชั่นไดงายและสะดวกขึ้น
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แอพพลิเคชัน่ระบบสืบคนและเรียนรูอัตลักษณอาหารพื้นถ่ินภาคใต เปนโมบายล
แอพพลิเคชั่นที่นําเสนออาหารพื้นถ่ินของภาคใตทั้ง 14 จังหวัด สามารถสืบคนไดบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด โดยใชชื่อแอพพลิเคชั่นวา “ครัวสะตอ Khrua-sator”
อันเนื่องมาจากสะตอเปนผักที่เปนเอกลักษณของภาคใตซึ่งนํามาใชปรุงอาหารพื้นถ่ิน
ภาคใตไดหลากหลายเมนู แอพพลิเคชั่น Khrua-sator ประกอบไปดวย 2 สวน คือ

สวนที่  1  เปนการแสดงผลการสืบคนอาหารพื้นถ่ินบนหนาจอสมารทโฟน
โดยสามารถเลือกจังหวัดที่ตองการสืบคนอาหารจากรูปแผนที่ซึ่งแสดงจังหวัดในภาคใต
โดยเมื่อเลือกจังหวัดแลวจะปรากฏอาหารคาว อาหารหวาน และผลไมพื้นถ่ินของ
จังหวัดนั้น
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สวนที่ 2  เปนสวนการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และลบขอมูลของอาหารพื้นถ่ิน
ซึ่งสามารถทําไดผานเวบเพจ ซึ่งเปนสวนที่อํานวยความสะดวกในกรณีที่มีการเพิ่มเติม
ปรับปรุงขอมูลอาหารพื้นถ่ินใหมีความทันสมัยอยูตลอดเวลา
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แอพพลิเคชั่นระบบสืบคนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ :
อุทยานนกน้ําทะเลนอยจังหวดัพัทลุง

อุทยานนกน้ําทะเลนอยเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่สําคัญอีกแหลงหนึ่งของ
ภาคใต เปนชุมชนขนาดใหญที่ รวมเอาความงามอันหลากหลายที่ ยังคงสภาพทาง
ธรรมชาติ จากความอุดมสมบูรณดวยพืชน้ําและสัตวน้ําชนิดตางๆ ทําใหทะเลนอย
เปนแหลงอาศัย หากิน และทํารังวางไขของนกหลายชนิด โดยเฉพาะนกน้ําที่อาศัย
ประจําถ่ิน และที่อพยพมาในชวงฤดูหนาว จากขอมูลพบวามีนกน้ําชนิดตางๆ หลาก
หลายชนิดอพยพมามากมายมาอาศัยเปนแสนตัว จากความสําคัญของอุทยานนกน้ํา
ทะเลนอยจึงทําใหคณะผูวิจัยเกิดความคิดและตระหนักถึงการทองเที่ยวเชิงนิเวศมาก
ยิ่งขึ้น และตองการสรางแอพพลิเคชั่นที่เปนแหลงสืบคนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดย
เลือกตนแบบคืออุทยานนกน้ําทะเลนอยจังหวัดพัทลุง และเปนแอพพลิเคชั่นที่สามารถ
เปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธอุทยานนกน้ําทะเลนอยใหกับผูที่สนใจอีกดวย

แอพพลิเคชัน Lay Noi เปนชื่อของแอพพลิเคชั่นระบบสืบคนขอมูลของอุทยาน
นกน้ําทะเลนอยประกอบดวยสองสวนคือ สวนแสดงผลการสืบคนใหกับผู ใชทั่วไป
สามารถสืบคนผานโทรศัพทสมารทโฟนได  และสวนที่สอง เปนสวนสําหรับปรับปรุง
แกไขขอมูลของอุทยานนําน้ําทะเลนอย ซึ่งเตรียมไวสําหรับผูที่ดแูลขอมูลสามารถเขาไป
เพิ่มเติมขอมูลใหมีความทันสมัยตลอดเวลา  การทํางานของแอพพลิเคชั่นแสดงไดดัง
Framework ในรูปที่ 1

รูปท่ี 1  Framework ของแอพพลิเคช่ันระบบสืบคนขอมูลอุทยานนกน้ําทะเลนอย
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สวนที่ 1 การแสดงขอมูลการสืบคนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ: อุทยานนกน้ํา
ทะเลนอย มีหนาแรกที่ จะแสดงแผนที่ของอุทยานนกน้ําทะเลนอยที่สามารถแสดง
ตําแหนงของสัตว พืช และรวมถึงกิจกรรมตางๆ ที่มีภายในอุทยานนกน้ําทะเลนอย
มีเมนูหลักทั้งหมด 13 เมนู ประกอบดวย ขอมูลทั่วไป ประชาสัมพันธ ขอมูลพืช
ขอมูลสัตว กิจกรรม การเดินทาง สถานที่ไกลเคียง ปฏิทิน ของฝาก ติดตอสอบถาม
Log in เขาสูระบบ เก่ียวกับผลงาน และติดตอผูพัฒนา  สวนที่ 2 เปนการทํางาน
สําหรับผูที่ดูแลระบบ สามารถเขาไปแกไข เพิ่มเติมขอมูลได โดยผูดูแลระบบจะตอง
Log in เพื่อเขาไปใชงาน โดยจะมีเมนูสําหรับเขาไปแกไข เร่ืองเก่ียวกับประชาสัมพันธ
ขอมูลพืช ขอมูลสัตว กิจกรรม สถานที่ไกลเคียง และของฝาก
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สงขลาสูเมืองทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร
สถานวิจัยการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใตแบบบูรณาการ
ภายใตความรวมมือระหวาง คณะการจัดการสิ่งแวดลอม คณะวิทยาการจัดการ
คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: parichart.v@psu.ac.th

สามทศวรรษที่ผานมา การทองเที่ยวเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของจังหวัดสงขลา สรางงานสรางรายไดใหกับพื้นที่เปนจํานวนมาก  ในป 2556 มี
นักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลาจํานวนทั้งสิ้นกวา 2 ลานคน
สรางรายไดใหกับพื้นที่กวา 15  ลานบาท แมวาจะมีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นในทุกป
แตผลกระทบตางๆ ก็ตามมาทั้งในดานของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ประกอบ
กับกระแสการทองเที่ยวในโลกปจจุบันเนนการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูใหความสําคัญ
ตอสิ่งแวดลอม ดังนั้นการสรางภาพลักษณดานการทองเที่ยวของจังหวัดสงขลาใหทัน
ตอกระแสโลก เพิ่มโอกาสใหกับนักทองเที่ยวกลุมใหมๆ เดินทางเขามาทองเที่ยวในพื้นที่
เพิ่มมากขึ้น สรางความยั่งยืนใหกับแหลงทองเที่ยว และกระจายรายไดสูชุมชนอยาง
เปนธรรม

วัตถุประสงค
1. ศึกษาศักยภาพและจัดทําฐานขอมูล 1 อําเภอ 1 แหลงทองเที่ยว ที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอมใน 16 อําเภอจังหวัดสงขลา
2. ศึกษาการเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยว จัดกลุม (cluster) การทองเที่ยว

ระหวางอําเภอตามบริบทของพื้นที่ และแนวทางการจัดการทองเที่ยวอยางมีสวนรวม
ที่สอดคลองกับการพัฒนาทองเที่ยวอยางยั่งยืน
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วิธีการศึกษา
1. แหลงทองเที่ยว ศึกษาองคประกอบและปจจัยแหลงทองเที่ยวตางๆ ในพื้นที่

จังหวัดสงขลา โดยคัดเลือก 1 อําเภอ 1 แหลงทองเที่ยว เพื่อพัฒนาใหเปนแหลง
ทองเที่ ยวที่ เปนมิตรกับสิ่ งแวดลอมตามเกณฑการทองเที่ ยวที่ ไดมาตรฐานดาน
สิ่งแวดลอม

2. ดานการบริการ จัดฝกอบรมใหความรูแกบุคลากรในพื้นที่แหลงทองเที่ยว
ที่ไดรับการคัดเลือกใหมีความสามารถดานการบริการทองเที่ยว

3. การมีสวนรวม ศึกษาแนวทางการจัดตั้งเครือขายดานการทองเที่ยวที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมในระดับตางๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

ผลการศึกษาจากขอมูลสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เก่ียว
ของกับแหลงทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   มีรายชื่อแหลงทองเที่ยวที่ไดรับ
คัดเลอืก ไดแก ชุมชนตลาดริมน้ําคลองแดน อําเภอระโนด  ฐานเรียนเทศบาลตําบลปริก
อําเภอสะเดา เสนทางศึกษาธรรมชาติวัดบอปาบ อําเภอสิงหนคร น้ําตกโตนลาด
อําเภอนาทวี ยานเมืองเกาสงขลา อําเภอเมืองสงขลา ศูนยเรียนรูภูมิปญญาชาวบก
อําเภอสทิงพระ น้ําตกผาดํา อําเภอคลองหอยโขง ปอเนาะหทารอหมาน อําเภอจะนะ
วัดคงคาเลียบ อําเภอบางกล่ํา  วัดปากันตพงษ อําเภอควนเนียง  วัดเอก อําเภอ
กระแสสินธุ ศูนยการเรียนรูควนรู อําเภอรัตภูมิ ชุมชนสถานีรถไฟเทพา อําเภอเทพา
วัดปากอสุวรรณราม อําเภอนาหมอม   ถํ้ารูนกสัก อําเภอสะบายอย   และน้ําตก
โตนงาชาง อําเภอหาดใหญ (แสดงดังรูปที่ 1)

ผลการศึกษาเพื่อจัดทําเสนทางการทองเที่ยวตามกลุม (cluster) การทองเที่ยว
ระหวางอําเภอที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ และแนวทางการจัดการทองเที่ยวอยาง
มีสวนรวมที่สอดคลองกับการพัฒนาทองเที่ยวอยางยั่งยืนใน 16 อําเภอ จึงไดนําเสนอ
เสนทางทองเที่ยวตามโปรแกรม “ทองวิถีสังคมพหุวัฒนธรรม” สูจุดแรก “ฐานการ
เรียนรูตําบลปริก อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา” เที่ยวตามโปรแกรม “3 ฐานการเรียนรู
ตําบลปริก” ตามลําดับ เร่ิมตนดวย B&B โฮมสเตยแนวคิดใหม แปลงผักเศรษฐกิจ
พอเพียง – กองขยะไรกลิ่น – สิ้นสุดโปรแกรมดวยการเลือกซื้อสินคาพื้นถ่ินจุดที่สอง
น้ําตกโตนลาด อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา หนึ่งในสองของน้ําตกในเขตอุทยานแหง
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รูปท่ี 1  แผนที่ GIS แสดงตําแหนง 1 อําเภอ 1 แหลงทองเที่ยว
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จังหวัดสงขลา
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ชาติเขาน้ําคางที่มีความอุดมสมบูรณมากที่สุด ของอําเภอนาทวี จุดที่สาม ปอเนาะ
ทารอหมาน อําเภอจะนะ สถานศึกษาของชุมชนมุสลิม ที่มีรูปแบบของหอพักนักเรียน
ที่มีความเปนระเบียบ ชมการเรียนการสอนของการผสมผสาน “หลักคําสอนทาง
ศาสนา” กับ “ความทันสมัยของโลกปจจุบัน” ที่ทําใหนักเรียนไดรับความรูความเขาใจ
ของการดํารงชีวิตอยูตามหลักศาสนาบนพื้นฐานของความทันสมัยของโลกอยางลงตัว
และรวมชมศึกษา การนําแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชภายในสถานศึกษา
ที่แตกตางจาก “ปอเนาะ” หรือ “สถานศึกษาทางศาสนา” ทั่วไป จุดที่สี่ ชุมชนสถานี
รถไฟเทพา อําเภอเทพา ที่มีรูปแบบและสถาปตยกรรมแบบดั้งเดิม เมื่อ 100 กวาป
กอนดวยการคมนาคมจากอําเภอเทพาสู นอกพื้ นที่  ตองเดินทางดวยรถไฟเทานั้ น
ชมสภาพโดยรอบของสถานีรถไฟ สัมผัสบรรยากาศการซื้อขายของกินระหวางผูโดยสาร
กับพอคาแมคาเมื่อรถไฟแวะจอดสถานี โดยเฉพาะอยางยิ่ง “ขาวแกงไกทอด” ที่มี
เฉพาะที่นี่ที่เดียวเทานั้น เลือกชิมไดจากพอคาแมคา ณ บริเวณสถานีรถไฟ หรือทานที่
รานขายไกทอดเทพาที่เปนเจาตําหรับและไมมีสาขาแหงเดียวเทานั้น สามารถซื้อกลับ
ดวย Package รูปแบบทันสมัย เพื่อเปนของขวัญของฝากจากอําเภอเทพา  จุดที่หา
ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร ชุมชนแหงการเรียนรู รับการตอนรับจากนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ฟงการนําเสนอพื้นที่และจุดตางๆ ของฐานเรียนรู จากวิทยากร
ประจําฐาน ตอนรับดวยเคร่ืองดื่มและขนมพื้นถ่ินที่ เปนเอกลักษณของตําบลรําแดง
ชมวิถีชีวิตธรรมชาติและถายรูปกับแลนมารคสําคัญของตําบลรําแดงนั่นคือทุงปอเทือง
สัมผัสกับทุงปอเทือง เหลืองอรามทั่วทั้งพื้นที่ โหนด นา ไผ คน (เสนทางทองเที่ยว
ดังแสดงในรูปที่ 2)
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รูปท่ี 2  แผนที่แสดงเสนทางทองวิถีพหุวัฒนธรรม จังหวัดสงขลา
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