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ชดุตรวจสารระเบิดราคาประหยดั

รศ.ดร.อารีย ชูดํา, รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา, ผศ.ดร.วรวิทย วงศนิรามัยกุล,
Prof. Dr. Niamh Nic Daeid, ดร.วัชรวดี ล่ิมสกุล และ จุฑาพร เกสร
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต
E-mail: aree.c@psu.ac.th

ปจจุบันมีการนําสารระเบิดมาใชกันอยางแพรหลายทั้งที่ถูกกฎหมาย เชน ใชใน
กิจกรรมทางทหาร  อุตสาหกรรมระเบิดหิน  เหมืองแร  หรือการนํามาใชในทางผิด
กฎหมาย เชน การกอความไมสงบ การกอการราย ซึ่งสรางความเสียหายและความ
สูญเสียทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางมาก ดังนั้นการพัฒนาวิธีการตรวจวัดสาร
ระเบิดจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง

คณะผูวิจัยจึงไดประดิษฐคิดคนชุดตรวจสารระเบิดอยางงายและราคาประหยัด
โดยอาศัยหลักการกักน้ํายาเคมีไวภายในรูพรุนของวัสดุพอลิเมอร จํานวน 8 ชุดตรวจ
เพื่อใชตรวจวัดสารระเบิด 4 กลุม ประกอบดวย

1. ชุดตรวจแบบครัยโอเจล (Cryogel) สําหรับตรวจวัดสารระเบิดกลุมไนโตร
อะโรมาติก

2. ชุดตรวจแบบไฮโดรเจล (Hydrogel) ชนิดดางสําหรับตรวจวัดสารระเบิด
ไนโตรอะโรมาติก

3. ชุดตรวจแบบฟลมบางยอยสลายในธรรมชาติสําหรับตรวจวัดสารระเบิด
ไนโตรอะโรมาติก

4. ชุดตรวจแบบฟลมบางพีวีซีสําหรับตรวจวัดสารระเบิดไตรไนโตรโทลูอีน
5. ชุดตรวจแบบไฮโดรเจลชนิดกรดสําหรับตรวจวัดสารระเบิดอนินทรียกลุม

ไนไตรท
6. ชุดตรวจสารระเบิดอนินทรียกลุมไนเตรท
7. ชุดตรวจสารระเบิดกลุมไนโตรเอมีน
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8. ชุดตรวจสารระเบิดกลุมไนเตรทเอสเทอร
ชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัดที่ประดิษฐคิดคนนี้จะเปนประโยชนอยางมาก

สําหรับการตรวจเพื่อคัดกรอง (Screening หรือ Presumptive test) วัตถุพยานใน
สถานที่เกิดเหตุ   ทําใหสามารถชวยลดจํานวนตัวอยางที่ตองตรวจวิเคราะหโดยใช
เคร่ืองมือขั้นสูงซึ่งมีตนทุนในการวิเคราะหตอตัวอยางสูง อีกทั้งยังใชเวลาและตอง
อาศัยผูเชี่ยวชาญในการวิเคราะหเทานั้น หากหนวยงานที่เก่ียวของนําไปใชทดแทนการ
นําเขาชุดตรวจสารระเบิดเบ้ืองตนจากตางประเทศ  จะสามารถลดคาใชจายดังกลาว
ใหกับประเทศได

วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย
พัฒนาชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัดที่ใชงาย พกพาสะดวก ทราบผลทันที

ปลอดภัย
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โครงการวิจยัและพัฒนาแขนหุนยนตเกบ็กูวัตถรุะเบิด
(EOD Manipulator) ขนาดเล็กแบบควบคุมอัตโนมัติ

ดร.กิตติคุณ ทองพูล
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ภายใตการสนับสนุนทุนวิจัยและความรวมมือของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ
(องคการมหาชน)
E-mail: kittikhun_q@hotmail.com

โครงการนี้นําเสนอการออกแบบและสรางตนแบบแขนกลสําหรับหยิบจับเพื่อ
ติดตั้งบนตัวถังของหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิดที่ทาง สทป. ไดวิจัยและสรางตนแบบขึ้น
มาแลว โดยมีเปาหมายที่จะสรางองคความรูทั้งในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติในการออกแบบ
แขนกลใหมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการปฎิบัติภาระกิจทางการทหาร ความแข็งแรง
และความทนทานที่สูง โดยอาศัยองคความรูและความเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรม
แมคาทรอนิคสและวิศวกรรมไฟฟาของคณะผูวิจัย   ระบบควบคุมเชิงตําแหนงแบบ
ปอนกลับจะถูกนํามาประยุกตใชในการควบคุมแขนหุนยนต รวมกับการควบคุมการ
หยิบจับวัตถุแบบอัตโนมัติโดยใชเทคนิคการประมวลผลเชิงภาพ (Image processing)
การรูจําทางสัญญาณเซนเซอร (Sensor fusion and pattern recognition) เพื่อชวย
ใหการบังคับตําแหนงแขนกลเพื่อเคลื่อนอุปกรณมือจับไปยังวัตถุเปาหมายสามารถทํา
ไดโดยงายในเวลาอันสั้น สงผลใหการปฏิบัติภาระกิจมีความสะดวกคลองตัว อีกทั้งยัง
ลดเวลาและความยุงยากการในการฝกผูบังคับ

วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย
1. ออกแบบและสรางตนแบบแขนกลเพื่อการหยิบจับวัตถุสําหรับติดตั้งบน

ตนแบบหุนยนตกูระเบิดที่ทาง สทป. พัฒนาขึ้นสําหรับใชในงานเก็บกูวัตถุระเบิด
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2. ศึกษาระบบกลไกลและเทคโนโลยีขั้ นสูงเพื่ อนํามาถายทอดและทําการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของตนแบบ

3. ได มาซึ่ งกระบวนการผลิตและประกอบแขนกลเพื่ อการหยิบจับวั ตถุ
สามารถลดการนําเขาและสรางโอกาสในการสงออก

4. พัฒนาองคความรูและสรางบุคลากรเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีปองกัน
ประเทศ

การนําไปใชประโยชน
ไดตนแบบแขนกลที่สามารถใชงานไดจริงทั้งสองรุน ผลิตขึ้นเองในประเทศ

พัฒนาบุคลากรและไดองคความรูในการวิจัยและพัฒนาแฃนกลสําหรับหยิบจับวัตถุ
เพื่อใชติดตั้งบนหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิดขึ้นมาใชเองสําหรับภารกิจปองกันประเทศ
เปนการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ
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ยางกันกระแทกแรงสงู

นุรนาดียา แวซู, อารีนี อาเกะ, ผศ.ดร.พรศิริ แกวประดิษฐ และ
ดร.เอกวิภู กาลกรณสุรปราณี
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: Ekwipoo.K@psu.ac.th

ในการเลือกวัสดุสําหรับในการใชงานดานตานแรงกระแทก จําเปนตองศึกษา
คุณสมบัติความเหนียว (Toughness) ของวัสดุ เพื่อประเมินโอกาสการแตกหักเสียหาย
และความปลอดภัยในการใชงานในสภาวะตางๆ  ซึ่งความเหนียวในที่นี้ เปนความ
สามารถของวัสดุที่จะดูดซับพลังงานไวไดโดยไมเกิดการแตกหัก ยุบตัว หรือการทะลุ
ของวัสดุ วัสดุตานแรงกระแทกเปนผลิตภัณฑที่ไดจากของไหลไดลาแทนต (Dilatant
fluid) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา ของไหลประเภทนอนนิวโตเนียน (Shear thickening
fluid, STF) เปนสารที่สามารถตานแรงกระแทกไดดี โดยการนําสาร STF ไปเคลือบ
บนผาเคฟลารหรือวัสดุไฟเบอรตางๆ เพื่อไปผลิตเปนวัสดุตานแรงกระแทก เชน นําไป
ผลิตเปนเสื้อเกราะกันกระสุน อุปกรณที่ใชในการขับขี่ อุปกรณทางการกีฬา อุปกรณ
ทางการแพทย เปนตน   ในการประเมินวัสดุตานแรงกระแทกจะมีการทดสอบดวย
วิธีการตางๆ เชน Charpy impact test izod impact test และ Drop test เปนตน

โครงการวิจัยนี้มีความสนใจที่ จะศึกษาองคประกอบและสมบัติของของไหล
ไดลาแทนต ประกอบดวย ซิลิกาเบา (Fumed silica) แขวนลอยในตัวกลางเหลว PEG
รวมดวยสารไซเลนที่ มีคุณสมบัติชวยยึดเกาะบนผาเคฟลาร โดยผสมดวยเคร่ือง
Sonicator หรือเรียกอีกอยางวาเคร่ือง Ultrasonic โครงงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดตอยอด
ความรูเชิงวิชาการจากงานวิจัยที่ผานมา เพื่อศึกษาการเตรียมและปรับปรุงคุณสมบัติ
การตานแรงของของไหลไดลาแทนตและผลของสารไซเลนที่มผีลตอของไหลไดลาแทนต
ในการยึดเกาะบนผาที่ดีขึ้น โดยจะมีการทดสอบ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ใชงานของของไหลไดลาแทนต  และสงเสริมการใชประโยชนจากงานวิจัยเพื่อเปนแนว
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ทางในการสรางนวัตกรรมตอไปและศึกษาผลของไซเลนที่มีผลตอสมบัติของของไหล
ไดลาแทนตสําหรับการปองกันการกระแทก เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ
ดานความมั่นคงตอไป

วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย
เพื่อพัฒนาวัสดุกันกระแทกแรงสูงจากยางพารา

การนําไปใชประโยชน
สวนประกอบของเสื้อเกราะกันกระสุน/อุปกรณปองกันการกระแทก
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ยางธรรมชาติเทอรโมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ

ดร.เอกวิภู กาลกรณสุรปราณี, ธีรรัตน เสงสุข, ดร.วิสุทธิ์ แกวสกุล,
บงกช เสวตามร และ พ.ต.อ.กฤษฎากร เชวงศักด์ิโสภาคย
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: ekwipoo.k@psu.ac.th

ยางธรรมชาติเทอรโมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ เปนวัสดุที่พัฒนาขึ้นสําหรับ
งานพิสูจนหลักฐานสามารถสรางแบบจําลองรองรอยตางๆ แบบ 3 มิติจากที่เกิดเหตุได
ชวยใหเจาหนาที่ทราบถึงรอยรอยของอุปกรณรอยงัดแงะ รอยนิ้วมือผูเสียชีวิต และ
ขนาดของรอยกระสุนปนได วัสดุที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะการใชงานคลายยางก่ึงสําเร็จรูป
กลาวคือสามารถแปรรูปไดที่ อุณหภูมิต่ําคือระหวาง 70-75oC โดยใชเพียงน้ํารอน
ยางจะนิ่มเมื่อรอนและจะแข็งขึ้นเมื่อเย็นลง  ทําใหปนไดโดยใชมือและลอกลายตาม
พื้นผิวตางๆ ได

วัสดุชนิดนี้สามารถนําไปประยุกตใชกับงานพิสูจนหลักฐานได โดยวัสดุชนิดนี้
มีขอเดนหลายประการดังนี้

1. ลอกลายไดแบบ 3 มิติ
2. ใชระยะเวลาสั้นเพื่อใหไดผลการลอกลาย (ต่ํากวา 2 นาที)
3. ผูใชงานไมจําเปนตองมีทักษะสูง
4. เมื่อยางคงรูปแลว ลายที่ลอกไดจะไมหดตัวหรือเปลี่ยนสภาพ
5. สามารถขึ้นรูปไดงาย (ที่อุณหภูมิประมาณ 70-75oC)
6. มีความยืดหยุน
7. สามารถนํากลับมาใชใหมได
8. ราคาถูก
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วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย
1. เพื่อลอกลายแบบ 3 มิติจากที่เกิดเหตุ
2. ลดภาระงานของตํารวจและเพิ่มความแมนยําในการเก็บหลักฐาน
3. เพิ่มมูลคายางพารา

การนําไปใชประโยชน
ที่ผานมาเคยนําไปใชจริงในสถานที่เกิดเหตุคดีงัดแงะ อ.เทพา จ.สงขลา (โดย

พ.ต.อ.กฤษฎากร เชวงศักดิ์โสภาคย และทีม) พบวาวัสดุสามารถใชงานไดดี สามารถ
สรางแบบจําลองแบบ 3 มิติจากที่ เกิดเหตุได โดยทําใหเจาหนาที่ทราบวาอุปกรณ
งัดแงะคือเหล็กงัดลอจักรยานยนต สงผลใหเจาหนาที่สามารถยอกลุมผูตองสงสัยได
นอกจากนี้ยังเคยนําไปใชเพื่อลอกลายนิ้วมือผูเสียชีวิต พบวานวัตกรรมชิ้นนี้สามารถ
ลอกลายนิ้วมือผูเสียชีวิตแบบ 3 มิติได   นวัตกรรมนี้จึงเปนประโยชนในการพิสูจน
เอกลักษณบุคคลกรณีเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติได
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อุปกรณกดัผิวดวยไฟฟา
สําหรับเก็บกูเลขหมายทะเบียนปน

ผศ.ดร.วรากร ล่ิมบุตร, รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา และ
รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: warakorn.l@psu.ac.th

ประเทศไทยมีการใชอาวุธปนในการกออาชญากรรมมากที่สุดในเอเชีย โดย
อาวุธปนหมายรวมอาวุธทุกชนิดที่ใชสงเคร่ืองกระสุนปนโดยวิธีระเบิด หรือกําลังดัน
ของแกส หรืออัดลม หรือเคร่ืองกลไกอยางใดอยางหนึง่ ซึง่ตองอาศยัอํานาจของพลังงาน
และสวนหนึ่งสวนใดของอาวุธนั้นๆ หนวยงานราชการไดออกกฎหมายการครอบครอง
อาวุธปน โดยการจดเลขหมายทะเบียนปน (Serial number) เพื่อเปนขอมูลสําคัญ
เฉพาะตัวที่ถูกระบุไวบนอาวุธปน ดังนั้นการตอกเลขหมายทะเบียนปนจึงเปนเอกลักษณ
บงชี้ที่มาของอาวุธปน และเพื่อระบุความเปนเจาของ การกออาชญากรรมหลากหลาย
ประเภทมีการใชอาวุธปน  ซึ่งผู ใชอาวุธมักจะอําพรางคดีดวยการขูดลบเลขหมาย
ทะเบียนปน หรือมีการตอกตัวเลขใหม ทําใหยากตอการตรวจสอบ ยิ่ งไปกวานั้น
ผูกระทําผิดมักจะนําปนไปขายในตลาดมืดเพื่อกําจัดหลักฐาน ดังนั้นการตรวจสอบ
รายละเอียดและการตรวจหารอยขูดลบแกไขเคร่ืองหมายทะเบียนและเลขประจําปน
จึงเปนสิ่ งจําเปน  เนื่องจากทะเบียนปนสามารถเชื่อมโยงไปสู ผูกระทําผิดหรือผูที่
เก่ียวของกับคดีความนั้นได

วิธีทั่วไปที่ใชในการกูเลขหมายทะเบียนปนคือการใชน้ํายาเคมี  โดยน้ํายาเคมี
จะมีสูตรหลากหลายขึ้นอยูกับลักษณะของพื้นผิวของวัสดุที่มีการขูดลบ ซึ่งน้ํายาเคมี
เหลานี้ จะมีประสิทธิภาพในการกูคืนเลขหมายทะเบียนปนไดดี  แตอยางไรก็ตาม
พบวาในทุกๆ สูตรประกอบดวยกรดแกที่มีฤทธิ์กัดกรอนมาก ซึ่งไอของกรดแกเหลานี้
กอให เกิดอันตรายแก ผู ปฏิ บัติ งานหากมี การสู ดดมหรือสัมผัสโดยตรง  ดังนั้ น
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กระบวนการตรวจสอบจะตองทําในตูดูดไอสารเคมี (Fume hood) ไมสามารถนําไป
ใชนอกหองปฏิบัติการได  ดังนั้นผูวิจัยจึงไดออกแบบและสรางสิ่ งประดิษฐคิดคน
“อุปกรณกัดผิวดวยไฟฟาสําหรับเก็บกูเลขหมายทะเบียนปน” ดวยสารละลายเกลือแกง
(โซเดียมคลอไรด, NaCl) ที่ใชงานไดงายทั้งในและนอกสถานที่ สะดวกในการพกพา
ไมใชสารเคมีที่ มีฤทธิ์ กัดกรอนทําใหผู ปฏิ บัติงานมีความปลอดภัย ลดการนําเขา
น้ํายาเคมีจากตางประเทศ ซึ่งเปนสิ่งประดิษฐที่ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตรการ
วิจัยของชาติดานความมั่นคง เพื่อเปนลูทางหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ใหมั่นคง มั่งคั่ง อยางยั่งยืน และนําไปสูการใชประโยชนดานความมั่งคง ตามกรอบ
ยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติ 20 ป

วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย
เพื่อประดิษฐอุปกรณกัดผิวดวยไฟฟาสําหรับเก็บกูเลขหมายทะเบียนปนดวย

สารละลายเกลือแกง (โซเดียมคลอไรด, NaCl) ที่ใชงานไดงายทั้งในและนอกสถานที่
สะดวกในการพกพา ไมใชสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกรอนทําใหผูปฏิบัติงานมีความปลอดภัย
ลดการนําเขาน้ํายาเคมีจากตางประเทศ

การนําไปใชประโยชน
1. มีประโยชนแกผูที่ เก่ียวของกับกลุมงานตรวจอาวุธปนและเคร่ืองกระสุน

ศูนยพิสูจนหลักฐาน หรือหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ เพื่อใชตรวจหารอยขูดลบแกไข
เคร่ืองหมายทะเบียนและเลขหมายประจําปนที่ปนเปนของกลาง

2. ทําใหผูปฏิบัติงานมีความปลอดภัยในการทํางาน เนื่องจากอุปกรณฯ ไมใช
สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกรอนทําใหผูปฏิบัติงานมีความปลอดภัย อีกทั้งยังชวยลดการนําเขา
น้ํายาเคมีจากตางประเทศ และลดการใชน้ํายาเคมีที่มีฤทธิ์กัดกรอนอยางแรง
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หมายเหตุ
ไดมีการยื่นจดทรัพยสินทางปญญา 2 ชิ้น ไดแก
1. สิทธิบัตรการประดิษฐ  หมายเลขคําขอ 1603001868  เร่ือง  อุปกรณ

เคลือบผิวและกัดผิววัสดุดวยไฟฟาแบบพกพา ยื่นจดเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559
2. สิทธิบัตรการออกแบบ  หมายเลขคําขอ 1602003608  เร่ือง  อุปกรณ

เคลือบผิวและกัดผิวโลหะ ยื่นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559
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เครือ่งผลติโลหะแบบสเลอรรี ่(GISS UNIT)

บริษัท กิสโค จํากัด และ รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
อุทยานวิทยาศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: jessada.w@psu.ac.th

กระบวนการขึ้นรูปโลหะในกระบวนการ Die casting โดยทั่วไปในปจจุบัน
จะขึ้นรูปดวยสภาวะน้ําโลหะ (Liquid casting) ซึ่งมีขอเสียหลายประการคือ ตอง
ขึ้นรูปดวยอุณหภูมิที่สูง ทําใหแมพิมพมีอายุการใชงานต่ํา และตนทุนคาพลังงานสูง
อีกทั้งสภาวะของเหลวของน้ําโลหะ จะมีโอกาสทําใหชิ้นงานเปนโพรงอากาศทีสู่งขึ้นดวย

ปจจุบัน มีกระบวนการที่ไมไดขึ้นรูปโลหะในสภาวะของเหลวหลายกระบวนการ
แตเนื่องจากตนทุนของเคร่ืองจักรมีราคาสูง และเปนกระบวนการที่สลับซับซอน ทําให
ไมเปนเปนที่แพรหลายในการใชงานในภาคอุตสาหกรรม

กระบวนการ Gas Induced Superheat Slurry หรือ GISS เปนเทคนิคใหม
ในการผลิตโลหะแบบสเลอรร่ีโดยการปลอยฟองแกสที่ละเอียดมากผานแทงกราไฟตพรุน
ในน้ําโลหะขณะที่มีการแข็งตัวบางสวน (ดูรูปประกอบ) ซึ่งทําใหกระบวนการใหมนี้
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ควบคุมตัวแปรตางๆ ไดงาย ซึ่งสามารถผลิตโลหะแบบ
สเลอร่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ  และใชงานงายรวมกับเคร่ืองจักรที่มีอยูแลวในภาค
อุตสาหกรรม

วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย
เพื่อเปนกระบวนการทางเลือกที่งายตอการใชงานของภาคอุตสาหกรรม และ

เปนการใชงานไดจริง สามารถลดตนทุนการผลิตใหกับภาคอุตสาหกรรม

การนําไปใชประโยชน
ใชรวมกับเคร่ืองฉีด Die Casting โดยกระบวนการนี้สามารถ
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- ชวยลดปญหาโพรงอากาศ (Porosity) ของผลิตภัณฑเนื่องจากการขึ้นรูป
มีการปนปวนของน้ําโลหะนอยกวา

- ชิ้นงานผลิตภัณฑมีสมบัติทางกลดีกวา และสามารถทําการอบชุบได
- อายุการใชงานของแมพิมพเพิ่มขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิที่ ใชในการขึ้นรูป

ต่ํากวาแบบดั้งเดิม
- ผลิตชิ้นไดไดรวดเร็วขึ้น (Shorter cycle times)  เนื่องจากโลหะมีการ

แข็งตัวไปแลวบางสวน  ชิ้นงานสามารถนําไปเชื่อม กัด กลึง หรือทําอะโนไดซ ได
- ลดการใชพลังงานจากการหลอม 25-30% เนื่องจากอุณหภูมิที่ใชในการ

ขึ้นรูปต่ํากวาแบบดั้งเดิมประมาณ 100oC
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เทคโนโลยีหองรมควันยางแผนประสิทธภิาพสูง
สําหรบัสหกรณกองทุนสวนยาง

ดร.ระชา เดชชาญชัยวงศ 1 และ รศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล2

1สาขาวิชาเคมีประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: racha.d@psu.ac.th

จากสถานการณการใชพลังงานที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ราคายางพาราตกต่ํา สงผล
ทําใหกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ รัฐบาลจึง
มีนโยบายที่จะสงเสริมใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปยางพารา
เพื่อเพิ่มมูลคาและลดตนทุนการผลิต ซึ่งสําหรับกรณีของการผลิตยางแผนรมควันนั้น
ตนทุนหลักสวนหนึ่ งเกิดจากการใชพลังงานดวยการเผาไหม ไมฟนในระหวางการ
รมควันยางแผน   การลดคาใชจายดานพลังงานจึงเปนแนวทางหนึ่ งที่ชวยทําให
ผูประกอบการ เชน สหกรณกองทุนสวนยาง ใหมีรายไดเพิ่มขึ้นซึ่งจะชวยเพิ่มศักยภาพ
และขีดความสามารถในการผลิตใหแกผูประกอบการเพื่อตอบรับนโยบายของรัฐบาล
ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจึงไดศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการรมควัน
ยางแผนมาอยางตอเนื่อง จากผลการศึกษาและรวบรวมขอมูลการผลิตยางแผนรมควัน
ของสหกรณกองทุนสวนยาง พบวาระบบหองรมควันและเตาเผาไหมไมฟนที่ ใชอยู
ในปจจุบันมีประสิทธิภาพต่ํา เนื่องจากเกิดการสูญเสียความรอนโดยเปลาประโยชน
รวมทั้งการกระจายตัวของลมรอนภายในหองรมไมสม่ําเสมอ  สงผลทําใหยางแผนใน
หองรมสุกไมพรอมกัน อีกทั้งยังทําใหยางแผนรมควันมีคุณภาพไมสม่ําเสมอ และการ
รมควันใชเวลานาน ดวยสาเหตุดังกลาวนี้ทําใหสิ้นเปลืองไมฟนและเปนตนทุนที่เพิ่มขึ้น
ดังนั้นทีมวิจัยจึงไดออกแบบและพัฒนาหองรมควันยางแผนและเตาเผาไหมไมฟน
ประสิทธิภาพสูงที่สามารถควบคุมอุณหภูมิลมรอนภายในหองรมควันไดดีขึ้น รวมทั้ง
สามารถควบคุมอัตราการเผาไหมไมฟน และการกระจายตัวของลมรอนใหสม่ําเสมอ
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ทั่วทั้งหองรม ซึ่งจะชวยทําใหระบบมีประสิทธิภาพดานพลังงานเพิ่มขึ้น และสามารถ
ผลิตยางแผนรมควันใหมีคณุภาพสงูขึ้นในขณะทีใ่ชระยะเวลารมควันสัน้ลง ซึง่เทคโนโลยี
หองรมควันยางแผนประสิทธิภาพสูงดังกลาวนี้สามารถลดระยะเวลาการรมควันจาก
เดิม 3 วัน เหลือเพียง 1 วัน และลดการใชเชื้อเพลิงไดประมาณ 60% เมื่อเทียบกับ
หองรมที่ใชอยูในปจจุบัน รวมทั้งสามารถเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรไดสูงถึง 200,000
บาท/ป ดังนั้นเทคโนโลยีหองรมควันยางแผนประสิทธิภาพสูงจึงเปนการพัฒนาระบบ
การผลิตยางแผนรมควันแกสหกรณกองทุนสวนยางใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้น

วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย
เพื่ อเพิ่ มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตยางแผนรมควันใหแก

ผูประกอบการสหกรณกองทุนสวนยาง

การนําไปใชประโยชน
ขยายผลสูการใชงานจริงในสหกรณกองทุนสวนยาง เพื่อเพิ่มศักยภาพและ

ขีดความสามารถในการผลิตยางแผนรมควัน โดยมีตนแบบนํารอง ณ สหกรณกองทุน
สวนยางบานทรายขาวจํากัด ต.ทุงหวัง อ.เมือง จ.สงขลา โดยเทคโนโลยีหองรมควัน
ยางแผนประสิทธิภาพสูงสามารถลดระยะเวลาการรมควันจากเดิม 3 วัน เหลือเพียง 1
วัน และลดการใชเชื้อเพลิงไดประมาณ 60% เมื่อเทียบกับหองรมที่ใชอยูในปจจุบัน
รวมทั้งสามารถเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรไดสูงถึง 200,000 บาท/ป
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โครงการ พลังงานและสิง่แวดลอมที่ยัง่ยืน
เพื่อสหกรณกองทุนสวนยาง (ระยะที่ 2)

รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ, อิศรา รักงาม, เรืองรจิต บํารุงศักด์ิ,
รศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล, ดร.ระชา เดชชาญชัยวงศ และ
ดร.อาคม ปะหลามานิต
สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและการผลิต จํากัด
E-mail: sumate.ch@psu.ac.th

สหกรณผลิตยางแผนรมควัน เปนการรวมตัวของเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ
กองทุนสวนยาง จํากัด เพื่อรวบรวมน้ํายางสดจากสมาชิกแลวนํามาผลิตยางรมควัน
เพื่อจัดจําหนาย มีกําลังการผลิต 2-3 ตัน/วัน  จากการรวมกลุมการผลิตนี้กอใหเกิด
ผลกระทบตามมาคือ มลพิษอินทรียทางน้ําในลักษณะที่เปนจุด (Point source) กอให
เกิดน้ําเสียในปริมาณมากซึ่ งน้ําเสียดังกลาวมีศักยภาพในการผลิตกาซชีวภาพได
มลพิษดังกลาวสงผลกระทบทางน้ําและทางอากาศ สงกลิ่นเหม็นรบกวนตอชุมชน
รอบขางและสิ่งแวดลอมโดยตรง ปจจุบันทางสถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ไดประยุกตใชระบบบอหมกัรวมไรอากาศไปปรับปรุงรวมกับระบบบําบัด
น้ําเสีย  ณ  สหกรณฯ นํารอง คือ  สหกรณกองทุนสวนยาง  บานเการาง  จํากัด
อ.คลองหอยโขง จ.สงขลา ในป พ.ศ. 2553 และพบวาชวยเพิ่มประสิทธิภาพการ
บําบัดน้ําเสีย ไดกาซชีวภาพเปนผลพลอยได ลดปญหาสิ่งแวดลอมเร่ืองกลิ่นเหม็น
รบกวนชุมชนรอบขาง สามารถนํากาซชีวภาพที่ไดไปใชรมยาง รวมกับไมฟนชวยลด
ตนทุนการผลิตยางแผนรมควันใหกับสหกรณฯ ไดถึง 30% และในป พ.ศ. 2555
ไดรับงบสนับสนุนการกอสรางและติดตั้งระบบดังกลาวจากกองทุนเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน จํานวน 10
แหง สําหรับการปรับปรุงหองรมยางเปนการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสงและกระจาย
ความรอนในหองรมยางซึ่งมีศักยภาพสามารถประหยัดการใชเชื้อเพลิงไดถึง 40% ถูก
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พัฒนาขึ้นจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย
1. เพื่อกอสรางและติดตั้งเทคโนโลยีระบบผลิตและใชงานกาซชีวภาพ และ

หองรมควันยางแผนประสิทธิภาพสูงในสหกรณกองทุนสวนยางที่ไดรับการคัดเลือก
2. เพื่อจัดตั้งศูนยการเรียนรูในสหกรณกองทุนสวนยางที่ติดตั้งเทคโนโลยี เพื่อ

ใหเกิดความตระหนักในคุณคาสิ่งแวดลอมและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสนับสนุนการใชพลังงานทดแทนในสหกรณกองทุนสวนยาง สรางความ

เขมแข็งและความสัมพนัธทีด่ีระหวางชมุชนและสหกรณกองทนุสวนยาง ซึง่เปนวิสาหกิจ
ของชุมชนเองในการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน



21

การนําไปใชประโยชน
โครงการพลังงานและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนเพื่อสหกรณกองทุนสวนยาง ดําเนิน

งานมาเปนเวลา 2 ปตอเนื่อง เร่ิมในป พ.ศ. 2558 ดําเนินกิจกรรมลงพื้นที่สํารวจ
ขอมูลในสหกรณกองทุนสวนยาง 5 จังหวัดชายฝงอาวไทย รวมจํานวน 29 แหง เพื่อ
ประเมินความเปนไปไดในการติดตั้งเทคโนโลยี ระบบผลิตและใชงานกาซชีวภาพและ
หองรมควันยางแผนประสิทธิภาพสูง จัดทําแบบกอสรางของทั้งสองเทคโนโลยีฯ เพื่อ
มอบใหกับสหกรณฯ ทั้ง 29 แหง และไดคัดเลือกสหกรณฯ ที่ผานเกณฑคัดเลือกจํานวน
1 แหง เพื่อติดตั้งเทคโนโลยีระบบผลิตและใชงานกาซชีวภาพ และหองรมควันยางแผน
ประสิทธิภาพสูงในปถัดไป

ผลการใชงานระบบผลิตกาซชีวภาพ พบวาลดปญหาเร่ืองกลิ่นเหม็นรบกวน
ระบบบําบัดมีประสิทธิภาพการบําบัดสารอินทรียในน้ําเสียทั้งหมด (TCOD) มากกวา
90% สหกรณฯ สามารถนํากาซชีวภาพที่ผลิตไดจากบอหมักกาซชีวภาพไปใชในการ
รมควันยางแผนรวมกับไมฟน  ชวยลดปริมาณการใชไมฟนได 30-35%  ลดการปลด
ปลอยกาซเรือนกระจก 67.7 ตัน/ป  และผลการใชหองรมควันยางแผนประสิทธิภาพ
สูง ชวยลดระยะเวลารมยางจากเดิม 3 วันหรือ 72 ชม. เหลือเพียง 36-54 ชม.  และ
ลดปริมาณการใชไมฟนได 30-60% ขึ้นอยูกับอัตราการผลิต
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การบําบดัน้ําเสียจากแหลงโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน
โดยกระบวนการทางชีวภาพดวยสาหรายและไรแดง

ผศ.ดร.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม และ ผศ.ดร.วิไลรัตน ชีวะเศรษฐธรรม
ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
E-mail: chonlatee.c@psu.ac.th

น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่เก่ียวของกับการแปรรูปผลิตภัณฑการเกษตร
ปศุสัตว  การประมงและการเพาะเลี้ยง  รวมไปถึงน้ําเสียที่เกิดจากแหลงชุมชนและ
บานเรือน  สามารถนําไปผานกระบวนการบําบัดดวยวิธีการทางชีวภาพ โดยผาน
กระบวนการของจุลินทรีย สาหรายเซลลเดียว และแพลงกตอนสัตว ไดตามลําดับ
โดยจุลินทรียทําหนาที่ยอยสลายสารอินทรียที่มีโมเลกุลใหญใหมีขนาดเล็ก หลังจากนั้น
สาหรายเซลลเดียวจะนําของเสียที่ถูกยอยสลายแลวกอนหนานี้ไปใชเปนปุยเพื่อการ
เติบโต  เมื่อถึงขั้นตอนนี้ ของเสียที่มีอยูในน้ําจะถูกบําบัดไปจนเกือบหมดดวยสาหราย
เซลลเดียว  หลังจากนั้นจึงเขาสูกระบวนการบําบัดน้ําเสียขั้นสุดทาย คือการกําจัด
สาหรายเซลลเดียวออกจากน้ําดวยไรแดง ผลผลิตสุดทายจากกระบวนการบําบัดคือ
น้ําที่มีคุณภาพดีขึ้น พรอมปลอยออกสูแหลงน้ําภายนอก หรือสามารถนําไปเก็บกักไว
สําหรับเวียนกลับนําไปใช ในการทําความสะอาดภายในโรงงานใหมไดอีกคร้ังหนึ่ ง
สําหรับผลผลิตไรแดงที่ไดสามารถนําไปใชประโยชนเพื่อเปนอาหารสัตวน้ํา หรือปลอย
ลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อชวยสรางความอุดมสมบูรณและความยั่งยืนใหกับแหลงน้ํา
ตามธรรมชาติตอไป
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วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย
สรางทางเลือกการบําบัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนดวย

กระบวนการทางชีวภาพ

การนําไปใชประโยชน
1. การเวียนน้ํากลับมาใชใหมในโรงงาน หรือนําไปใชประโยชนในการเกษตร
2. นําผลผลิตไรแดงไปใชเปนอาหารสัตวน้ํา หรือปลอยลงในแหลงน้ําธรรมชาติ

เพื่อสรางความอุดมสมบูรณและความยั่งยืนใหกับสิ่งแวดลอมทางน้ํา
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การหาปรมิาณแมกนเีซียมในน้ํายางสดและน้ํายางขน
ดวยการไทเทรต (วธิีปราศจากไซยาไนด)

ผศ.ดร.วิไลรัตน ชีวะเศรษฐธรรม
ภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
E-mail: wilairat.c@psu.ac.th

วิธีการหาแมกนีเซียมซึ่ งตองดําเนินการทุกวันในหองปฏิบัติการที่ มีการใช
น้ํายางพารา   เดิมมีการใชสารไซยาไนดในวิธีการ ซึ่งสารดังกลาวมีความเปนพิษสูง
ทั้งตอตัวผูปฏิบัติเองและตอสิ่งแวดลอมหากมีสารชนิดนี้หลุดรอดออกไป

วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย
เพื่ อพัฒนาหาสารตัวใหมที่ เปนพิษนอยมาใชแทนไซยาไนดในการวิเคราะห

น้ํายางพารา

การนําไปใชประโยชน
ใชในระดับสากลโดยไดรับประกาศเปนวิธีมาตรฐานในระดับสากลและระดับ

ประเทศ คือ
1. ISO 17403:2014 Rubber — Determination of magnesium content

of field and concentrated natural rubber latices by titration (cyanide-free
method)

2. มอก. 2627–2558 การหาปริมาณแมกนีเซียมในน้ํายางสดและน้ํายางขน
ดวยการไทเทรต (วิธีปราศจากไซยาไนด)
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เครือ่งวดัเปอรเซ็นตเนือ้ยางแหงในน้ํายางแบบรวดเร็ว
ดวยหลกัการไมโครเวฟ

รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชํานาญ, สหพงศ สมวงค และ บุรวิชญ ภมรนาค
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: mitchai.c@psu.ac.th

โดยทั่วไป น้ํายางที่ไดจากการกรีดหนายางจะมีสวนประกอบของน้ําอยูประมาณ
50-80% เนื้อยางแหง 25-45% และสวนอ่ืนๆ ที่ไมใชยางอีกประมาณ 2-5% เฉพาะ
สวนเนื้อยางแหงเทานั้นที่จะนําไปใชประโยชนในการผลิตผลิตภัณฑ  ดังนั้นราคา
น้ํายางสดจึงขึ้นอยูกับปริมาณเนื้อยางแหงในน้ํายาง นั่นคือน้ํายางสดที่มีคาเปอรเซ็นต
เนื้อยางจะไดราคาสูงในทองตลาด  ในตลาดซื้อขายน้ํายางสดจะใชความเขมขนของ
น้ํายางเปนตัวกําหนดราคาและคุณภาพ โดยใชวิธีการวัดเปอรเซ็นตเนื้อยางแหง ซึ่ง
กระบวนการในการหาคาเปอรเซ็นตเนื้อยางแหงในน้ํายางในปจจุบันที่นิยมกันมี 3 วิธี
คือ วิธีการวัดแบบมาตรฐาน การวัดคาความถวงจําเพาะของน้ํายาง และการอบดวย
ไมโครเวฟ  ซึ่งทั้ง 3 วิธีมีขอดีและขอเสียที่แตกตางกัน

ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการออกแบบเคร่ืองวัดเปอรเซ็นตเนื้อยางแหงในน้ํายาง
โดยใชหลักการสะทอนของคลื่นความถ่ีสูง เนื่องจากคลื่นความถ่ีสูงสามารถควบคุม
การหมุนและการเคลื่อนที่ของกลุมโมเลกุลน้ําได หากน้ํายางที่มีเนื้อยางมาก จํานวน
โมเลกุลยางยอมมาก ปริมาตรในน้ํายางก็จะยิ่งแออัดดวยโมเลกุลยางทําใหเหลือชอง
พื้นที่สําหรับโมเลกุลน้ําที่จะขยับและหมุนแคบลง และหากน้ํายางที่มีปริมาณยางนอย
จํานวนโมเลกุลยางจะนอย พื้นที่ ใหโมเลกุลน้ําหมุนตัวจะมีมากขึ้น ทําใหโมเลกุลน้ํา
หมุนตัวไดกวางขึ้นและเร็วขึ้น แสดงวายิ่งมีเนื้อยางในน้ํายางมาก จํานวนโมเลกุลยาง
ก็ยิ่งมาก ความเร็วในการหมุนก็ยิ่งลดลงมาก ดวยคุณลักษณะตามธรรมชาตินี้นักวิจัย
จึงใชเปนหลักการพื้นฐานในการออกแบบเคร่ืองมือวัดปริมาณยางแหงในน้ํายางโดยการ
ปอนคลื่นความถ่ีสูงที่เปนคลื่นพลังงานสนามแมเหล็กไฟฟาใหกับน้ํายางที่ตองการวัด
ทดสอบหาปริมาณเนื้อยางแหง
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วัตถุประสงคของการประดิษฐ
เพือ่ความสะดวก รวดเร็ว และแมนยําในการวดัเปอรเซ็นตเนื้อยางแหงในน้ํายาง

การนําไปใชประโยชน
ใชสําหรับวัดเปอรเซ็นตเนื้อยางแหงในน้ํายาง



27

เทคโนโลยีเคลือบสระดวยน้ํายางธรรมชาติ

รศ.อาซีซัน แกสมาน, รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค, ผศ.ดร.อดิศัย รุงวิชานิวัฒน
และ สมคิด ศรีสุวรรณ
ภาควชิาเทคโนโลยียางและพอลเิมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
E-mail: azizon.k@psu.ac.th

เทคโนโลยี “การเคลือบสระน้ําจากน้ํายางธรรมชาติรวมกับวัสดุเสริม” เพื่อ
ปองกันน้ําซึมลงสูผิวดินหรือสําหรับกักเก็บน้ําไวใชประโยชน สามารถใชเคลือบบอหรือ
สระน้ําไดทุกประเภท  เชน  สระกักเก็บน้ําในภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะเขตพื้นที่
นอกชลประทานที่ขาดแคลนน้ําทําเกษตรในชวงหนาแลง  บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  บอ
เลี้ยงปลา กุง  บอบําบัดน้ําเสียและกักเก็บนําใชสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม  บอตกแตง
หรือบอเอนกประสงคในหนวยงานภาครัฐ สถานศึกษา หรือบานเรือนทั่วไป

วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย
เพื่อแกไขปญหาความแหงแลงและเพือ่มูลคาใหยางพารา

การนําไปใชประโยชน
ใชปูบอหรือสระเก็บน้ําสําหรับใชในภาคเกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

โรงงานอุตสาหกรรม เชน บอบําบัดน้ําเสีย
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ชุดน้ํายาวิเคราะหสาร TMTD ในน้ํายางพารา

ผศ.ดร.วิไลรัตน ชีวะเศรษฐธรรม
ภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
E-mail: wilairat.c@psu.ac.th

สาร TMTD (Tetramethyl thiuram disulphide) ทําหนาที่เปนสารรักษา
สภาพน้ํายาง และในขณะเดียวกันก็เปนสารตัวเรงปฏิกิริยาวัลคาไนซ เกษตรกรอาจ
เติมสารนี้ในน้ํายางเพื่อรักษาสภาพน้ํายางรอจําหนายเมื่อน้ํายางมีราคาสูง เมื่อน้ํายาง
ถูกนํามาผลิตเปนน้ํายางขน ผูผลิตน้ํายางขนก็จะทําการเติมในสาร TMTD อีกขั้น
เพื่อควบคุมปริมาณ volatile fatty acid เพื่อลดการเจริญเติบโตของจุลินทรียน้ํายาง
เนื่องจากกอนหนานี้ไมมีวิธีการตรวจวัด ทําใหผูผลิตผลิตภัณฑปลายทางจากยางพารา
อาจประสบปญหาการสูญเสียผลิตภัณฑบางสวนจากการเติมสาร TMTD ตามสูตร
เพื่อเรงการวัลคาไนซ ทําใหผลิตภัณฑอาจมีการวัลคาไนซเกินความตองการ สงผลเสีย
ใหคุณภาพของผลิตภัณฑไมมีความยืดหยุนตามที่ตองการ และเนื่องจากสารนี้สามารถ
เปนสารที่กอใหเกิดโรคมะเร็ง การใชสารนี้จึงควรมีวิธีการตรวจวัดเพื่อทําการควบคุม

วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย
เพื่อพัฒนาวิธีการอยางงายในการวิเคราะหสาร TMTD ในน้ํายางพารา

การนําไปใชประโยชน
1. ศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดใชวิธีนี้ในการ

ใหบริการวิเคราะหสาร TMTD แกผูสนใจทั่วไป
2. บริษัท ผูผลิตผลิตภัณฑตางๆ จากน้ํายางพารา
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แผนยางปพูืน้ลานกีฬาเอนกประสงคจากยางพารา

รศ.อาซีซัน แกสมาน และคณะ
ภาควชิาเทคโนโลยียางและพอลเิมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
E-mail: azizon.k@psu.ac.th

วัสดุที่ใชปูพื้นทั่วไปมีดวยกันหลากหลายชนิด ทั้งที่เปนกระเบ้ืองเซรามิค อิฐ
แผนไม ซึ่งสวนใหญมีลักษณะแข็งไมยืดหยุน   ไดมีการนําพอลิเมอรมาใชเปนวัสดุ
ปูพื้นเชนเดียวกัน เชน เอทิลีนไวนิลอะซิเตท พอลียูรีเทน พอลีโพรไพลีน พีวีซี เปนตน
แตวัสดุประเภทนี้เกิดการยอยสลายคอนขางยาก อาจจะเกิดอันตรายจากการใชงาน
การใชวัสดุปูพื้นสําหรับการเลนกีฬาหรือออกกําลังกายกําลังเปนที่นิยมมากขึ้น โดย
วัสดุที่นํามาใชปูพื้นอาจเปนหญาเทียม เทอรโมพลาสติกอิลาสโตเมอร ยางสังเคราะห
พอลีโพรไพลีน ไมปาเก ซึ่งวัสดุดังกลาวจะลดอาการบาดเจ็บจากแรกกระแทก การ
หกลม  ยางพาราเปนวัสดุที่มีความนาสนใจเนื่องจากประเทศไทยเปนผูผลิตรายใหญ
ของโลกและเปนการเพิ่มมูลคาดวยการแปรรูปเปนผลิตภัณฑที่สําคัญคือ เปนวัสดุที่
ไดจากธรรมชาติ สามารถปลูกใหมทดแทนได   การวิจัยและพัฒนาสูตรยางสําหรับ
แปรรูปเปนแผนยางปูพื้นสําหรับลานกีฬาอเนกประสงค เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีสมบัติ
การใชงานตามตองการและไดมาตรฐานที่กําหนด

วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย
เพื่อเปนวัสดุใชสําหรับปูลานกีฬาเอนกประสงคที่ลดอาการบาดเจ็บจากแรง

กระแทกและการหกลมได
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การนําไปใชประโยชน
นําไปใชปูในสถานศึกษา สถานออกกําลังกาย องคกรปกครองทองถ่ิน เปนตน

การนํายางพารามาใชแปรรูปเปนผลิตภัณฑเพื่อสรางลานกีฬาอเนกประสงค เปนการ
เพิ่มปริมาณการใชยางพาราภายในประเทศและชวยสนับสนนุการสรางเสริมสุขภาพ
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ดิจิตอลปาลมน้ํามัน

ศ.ดร.อมรรัตน พงศดารา, รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ, ดร.อลิษา หนักแกว,
ดร.เอกราช นวลละออง และ ดร.สุรีพร นวลแกว
สถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: pamornra@yahoo.com

ดิจิตอลปาลมน้ํามัน คือ ตนกลาปาลมที่ผานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
คุณภาพทางชีวภาพ โดยกระบวนการถอดรหัสและอานรหัสพันธุกรรม (Sequencing)
ของพืชปาลมน้ํามันที่ปลูกโดยเกษตรกรในพื้นที่ภาคใตของประเทศไทย ใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรวิเคราะห สังเคราะห จนไดผลงานสําหรับตอบโจทยที่เปนปญหามาชานาน
ไดแก การปลอมปนของตนปาลมเพศผู Pisifera ในแปลงที่ควรจะเปนลูกผสม Tenera
ตลอดจนการปลอมปนของตนที่มีผลผลิตต่ําอันเนื่องมาจากพันธุกรรมที่ไมดี

การปลูกปาลมน้ํามัน ตองใชเวลานาน 3-5 ปกวาจะไดผลผลิต การตรวจสอบ
รหัสพันธุกรรมดวยเทคนิคที่งาย ละเอียด แมนยําและสะดวก ทําใหระบุไดวาตนกลา
ที่นําไปปลูกนั้นจะเจริญเติบโตเปนตนที่ ใหผลผลิตเชนไรในอนาคต การคาดเดาได
ลวงหนาเสียแตเนิ่นๆ ชวยลดความสูญเสียในแงเงินทุนที่ตองใชในการดูแลพืชคุณภาพ
ต่ํา ไดผลผลิตต่ํา   การเลือกปลูกเฉพาะพืชสายพันธุดี จะชวยลดพื้นที่เพาะปลูก เพิ่ม
ผลผลิต และผลิตสินคาทางการเกษตรที่แขงขันได

นอกจากนั้นขอมูลดิจิตอลปาลมน้ํามัน ยังถูกนําไปใชสรางนวัตกรรมใหมๆ
ไดอีกมากมาย ตัวอยางที่ประสบความสําเร็จมาแลวคือ การนําขอมูลไปใชสรางตัวตั้งตน
เพื่อผลิตสารดีท็อกที่ลดความเปนพิษของยาฆาแมลง สามารถนําไปใชกําจัดสารตกคาง
ในแปลงเกษตรไดอีกทางหนึ่ง  จะเห็นไดวาการถอดรหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตเปน
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เกษตรกรยุคใหมควรไดใชประโยชน
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เอทิลเอสเตอร: ไบโอดีเซลในอนาคตของไทย

รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร, รศ.ดร.สัณหชัย กล่ินพิกุล, ดร.ธเนศ วัยสุวรรณ,
ดร.รวมพร นิคม, ทรงธรรม โพธิ์ถาวร, ผศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท,
ผศ.ดร.กิตติภูมิ ศุภลักษณปญญา, ดร.พิมพรรณ เกียรติซิมกุล และ
อุทัย ไทยเจริญ
สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
E-mail: chakrit.t@psu.ac.th

ไบโอดีเซลที่ ใชกันอยู ในประเทศไทยขณะนี้ ไดมาจากการทําปฏิกิริยาระหวาง
แอลกอฮอล เมทานอลกับน้ํามันพืชหรือไขมันสัตว และเรียกวาเมทิลเอสเตอร  แต
เมทานอลที่ใชกันอยูนั้น ผลิตมาจากไฮโดรคารบอนที่มีแหลงตั้งตนมาจากปโตรเลียม
ฟอสซิลซึ่งตองนําเขาจากตางประเทศ  และเมื่อน้ํามันดิบปโตรเลียมมีราคาสูงขึ้น
เมทานอลก็จะมีราคาสูงตามไปดวย

ประเทศไทยเปนประเทศที่มีฐานเกษตรกรรมเปนหลัก โดยสามารถปลูกวัตถุดิบ
เชน ออย มันสําปะหลัง มาแปรรูปเปนเอทานอลซึ่งเปนแอลกอฮอลที่ใชแทนเมทานอล
ได  และใชเอทานอลนี้ผสมเขากับน้ํามันเบนซินหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาแกสโซลีน
โดยใชเปนเชื้อเพลิง “แกสโซฮอล” อยูในปจจุบันนี้

เมื่อพิจารณาในมุมมองของการพึ่งพาตนเองของประเทศไทย  การใชเอทิล
เอสเตอร ซึ่งเปนไบโอดีเซลที่ ไดจากการทําปฏิกิริยาของเอทานอลกับน้ํามันพืชหรือ
ไขมันสัตว  เปนพลังงานที่มีแหลงกําเนิดมาจากพืชทั้งหมด  ทําใหสามารถปลูกใหม
ขึ้นมาทดแทนทําใหมีความยั่งยืนในการผลิต  นอกจากนี้ยังไดชวยลดการปลดปลอย
แกสคารบอนไดออกไซดสุทธิซึ่งเปนแกสเรือนกระจกที่สงผลตอกระทบตอภาวะโลกรอน
แตอยางไรก็ตาม ปจจุบันไบโอดีเซลชนิดเอทิลเอสเตอรยังไมมีการผลิตและใชงานอยาง
แพรหลาย เนื่องจากราคาเอทานอลที่สูงกวาเมทานอล ตลอดจนกระบวนการผลิต
เอทิลเอสเตอรยังมีปญหาเชิงเทคนิคที่ยุงยากมากกวาการผลิตเมทิลเอสเตอร เพราะ
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หลังการทําปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันเอทิลเอสเตอรและกลีเซอรอลจะไมแยกเฟส
ออกจากกัน ซึ่งตองใชเทคนิคการผลิตที่ยุงยากซับซอนขึ้น ทําใหผลไดต่ํากวาการผลิต
เมทิลเอสเตอร และมีตนทุนที่สูงกวา

หลังผานการวิจัยมาเปนเวลาหลายป สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน
จากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ไดคนพบกระบวนการที่สามารถผลิตเอทิลเอสเตอรที่ เปนไบโอดีเซลที่มีคาความรอน
สูงกวาเมทิลเอสเตอรในเชิงอุตสาหกรรมไดสําเร็จ

กระบวนการผลิ ตที่ ได พัฒนาขึ้ นมาเปนกระบวนการผลิตแบบตอเนื่ อง
ประกอบดวย ขั้นตอนเอสเตอริฟเคชัน ทรานสเอสเตอริฟเคชัน การแยกคืนเอทานอล
และกระบวนการลางน้ํารวมกับสารดูดซับ ทําใหสามารถผลิตไดจากวัตถุดิบหลากหลาย
เชน น้ํามันปาลมดิบ น้ํามันปาลมกลั่นบริสุทธิ์ และน้ํามันพืชใชแลว

นอกจากนี้ สถานวิจัยฯ ไดพัฒนาถังกวนผสมชนิด continuous dewater
reactor (CDR) ในขั้นตอนเอสเตอริฟเคชัน และ Continuous deglycerolisation (CD
process) ในขั้นตอนทรานสเอสเตอริฟเคชัน ใหเสมือนมีหนวยสมดุล 2 หนวยอยูในถัง
เดียวกัน ภายในแบงออกเปนโซนกวนผสม (Mixing zone) และโซนสงบนิ่ง (Calming
zone) เพื่อใหเกิดการแยกของน้ําหรือกลีเซอรอลซึ่งจะไหลไปสูดานลางของถังกวนผสม
จากคุณสมบัติความหนาแนนที่สูงกวา การไหลออกของผลิตภัณฑถูกออกแบบโดยใช
หลักการดุลความดันของของไหล ทําใหไดเอทิลเอสเตอรที่ไดมีคุณภาพดี สม่ําเสมอ
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เครือ่งผลิตไบโอดีเซลจากกรดไขปาลม
แบบ 3 ขั้นตอนดวยทอผสมสถิตขดเกลียว

ผศ.ดร.กฤช สมนึก, รศ.กําพล ประทีปชัยกูร และ ณัฐพล สรอยสุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: krit.s@psu.ac.th

การผลิตไบโอดีเซลจากกรดไขปาลม (Palm fatty acid distillate, PFAD)
ซึ่งมีคาของกรดไขมันอิสระมากกวา 90 %โดยน้ําหนัก เปนวัตถุดิบหลักในการผลิต
ไบโอดีเซล โดยใชกระบวนการผลิตแบบ 3 ขั้นตอน ซึ่งขั้นตอนที่ 1 และ 2 จะเปน
การลดกรดไขมันอิสระ และในขั้นตอนที่ 3 จะเปนการผลิตไบโอดีเซล ในแตละขั้นตอน
จะใชทอผสมสถิตแบบขดเกลียว (Helical static mixer) สําหรับเปนเคร่ืองปฏิกรณ
ในการทําปฏิกิริยามาประยุกตใชในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลแบบตอเนื่อง  ซึ่งมี
ขอดีกวาการใชการทําปฏิกิริยาดวยถังกวนแบบตอเนื่อง (Continuous stirrer tank
reactor, CSTR) คือ ลดตนทุนในการสรางเคร่ือง (ไมตองใชมอเตอร เพลา และใบกวน)
และลดเวลาในการทําปฏิกิริยา และดีกวาการใชทอตรง เชน แบบ Plug flow และแบบ
Static mixer แบบทอตรงคือ ใชพื้นที่ติดตั้งนอยกวา เหมาะสําหรับการใชงานในพื้นที่
ที่มีจํากัด
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เครือ่งผลิตไบโอดีเซลแบบตอเนือ่งดวยอัลตราโซนิก
ชนิดแคลมปทอ

ผศ.ดร.กฤช สมนึก, รศ.กําพล ประทีปชัยกูร, ทนงศักด์ิ ประสิทธิ์ และ
ดุลยาวัชร พันธุยูโซะ
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: krit.s@psu.ac.th

ไบโอดีเซลเปนแหลงพลังงานหมุนเวียนเพื่อใชในเคร่ืองยนตดีเซลโดยไมจําเปน
ตองปรับแตงเคร่ืองยนต นอกจากนั้นไบโอดีเซลมีการปลดปลอยมลพิษไอเสียนอยกวา
น้ํามันดีเซลจากปโตรเลียม เชน ลดควัน และลดอนุภาคในอากาศ   ในดานคุณสมบัติ
ไบโอดีเซลยอยสลายไดทางชีวภาพ  ความเปนพิษนอยกวาน้ํามันดีเซลจากปโตรเลียม
เชนกัน   ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ตองการเทคโนโลยีการผสมเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมผัส
ระหวางสารที่ละลายเขากันไดยากคือ น้ํามันและแอลกอฮอล   ในการศึกษานี้เคร่ือง
ปฏิกรณ 4 ประเภทคือ เคร่ืองปฏิกรณแบบทอ (Plug flow reactor, PF) เคร่ืองปฏิกรณ
แบบทอผสมแบบสถิต (Static mixer reactor, SM)  เคร่ืองปฏิกรณแบบอัลตราโซนิก
ชนิดแคลมปทอ (Ultrasound clamp on tubular reactor, US) และเคร่ืองปฏิกรณ
แบบทอผสมแบบสถิตรวมกับอัลตราโซนิกชนิดแคลมปทอ ถูกนํามาทดลองเพื่อเปรียบ
เทยีบปริมาณเมทิลเอสเทอรของกระบวนการผลิตไบโอดเีซลจากน้ํามันปาลมกลัน่บริสุทธิ์
(Refined palm oil, RPO) ที่เงื่อนไขคือ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด (KOH) เทากับ 4, 6,
8, 10, และ 12 g/L ปริมาณเมทานอล 20 vol.% และอัตราการไหลของ RPO เทากับ
20 L/hr ที่อุณหภูมิเทากับ 60oC คาความบริสุทธิ์สูงสุดของเมทิลเอสเทอร เทากับ
81.987 wt.% (PF), 95.700 wt.% (SM), 98.980 wt.% (US), และ 97.670 wt.%
(SM/US) ที่ความยาวของเคร่ืองปฏิกรณเทากับ 900 มม. 900 มม. 700 มม. และ
900 มม. ตามลําดับ เมื่อใช KOH เทากับ 12 g.L-1 ในทุกๆ ประเภทของเคร่ืองปฏิกรณ
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โดยเคร่ืองปฏิกรณแบบอัลตราโซนิกชนิดแคลมปทอ (US reactor) ใชงานที่ความถ่ี 20
kHz และที่กําลังของคลื่นเสียง เทากับ 6400W (16x400W) โดย US reactor มี
ประสิทธิภาพในการผลิตไบโอดีเซลมากกวา เคร่ืองปฏิกรณชนิดอ่ืนๆ
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การพฒันาตูอบแบบถงัหมนุสาํหรบัใหความรอนผลปาลม

ดร.มักตาร แวหะยี, อภิเชษฐ เลขวิริยะกุล, อามีน อาลีมัลบารี,
ดร.ชยุต นันทดุสิต และ รศ.กําพล ประทีปชัยกูร
สถานวิจยัเทคโนโลยีพลงังานและภาควชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: wmakatar@eng.psu.ac.th

บทนํา
ปาลมน้ํามนัเปนพืชทีม่ีความสําคัญทางเศรษฐกิจ สามารถนําไปใชอุปโภค บริโภค

รวมถึงพลังงานทดแทน สําหรับกระบวนการหีบน้ํามันปาลมในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
จะหีบแบบรวมเมล็ดในปาลม วัตถุดิบที่ใชเปนปาลมรวง ขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญจะตอง
ใหความรอน (Sterilization) แกผลปาลม ดวยวิธียางดวยกระบะซีเมนต (รูปที่ 1)
ลมรอนไดมาจากการเผาไมฟนหรือน้ํามันเตา ซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ 120oC ถูกเปา
ผานชั้นตะแกรงและผลปาลม เพื่อไลความชื้นและหยุดปฏิกิริยาการเกิดกรดไขมันอิสระ
(Free fatty acid, FFA) ในผลปาลม จากนั้นจะนําผลปาลมที่สุกแลวมาหีบจนได
น้ํามันปาลมดิบชนิดหีบรวม (Mixed crude palm oil, MCPO) สําหรับปญหาที่
พบในการยางดวยวิธีนี้คือ ลูกปาลมหลังจากยางจะมีลักษณะดําไหมเนื่องจากสัมผัส
กับควันไฟโดยตรงและผลปาลมสุกไมทั่วถึง  ผลปาลมที่อยูชั้นลางจะสุกเร็วกวาที่อยู
ชั้นบน ระหวางการยางจึงตองใชคนเขาไปเกลี่ยลูกปาลมใหสุกทั่วทั้งชั้นบนและชั้นลาง
นอกจากนี้ตองใชเวลาอบนานประมาณ 30-40 ชั่วโมง

งานวิจัยนี้ ไดพยายามแกปญหาดังกลาวโดยการออกแบบเคร่ืองอบผลปาลม
แบบถังหมุน (รูปที่ 2)  เคร่ืองอบเปนแบบกะ ลูกปาลมรวงจะถูกใสเขาไปในถังหมุน
จากนั้นจะใหความรอนจากดานลาง ถังอบจะถูกหมุนชาๆ ทําใหผลปาลมเกิดการคลุก
กันเองภายในถังหมุนและไดรับความรอนอยางทั่วถึง  ซึ่งขอดีของวิธีนี้คือเปนการให
ความรอนแกผลปาลมโดยตรงและผลปาลมที่ไดจะไมสัมผัสกับควันไฟ ทําใหไดน้ํามัน
ปาลมดิบที่มีคุณภาพสูง  สามารถใชไมฟนเปนเชื้อเพลิงได  ชวยประหยัดเวลาและ
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พลังงานที่ใชในการอบผลปาลม   ในเบ้ืองตนจะศึกษาผลของจํานวนรูระบายลมรอน
(รูปที่ 2) ของถังหมุนจํานวน 16 และ 24 รู ที่มีผลตอการลดความชื้นในผลปาลม

รูปที่ 1  การใหความรอนผลปาลม: วิธีที่ใชในปจจุบัน ยางในกระบะซีเมนต

รูปที่ 2  วิธีที่กําลังพัฒนา อบในถังหมุน

รูปที่ 3  โครงสรางของเคร่ืองอบแบบถังหมุน
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รูปที่ 4  รูปถายเคร่ืองอบแบบถังหมุน

ชุดทดลองและวิธีการทดลอง
ตนแบบของเคร่ืองอบปาลมแบบถังหมุนที่ใชในการทดลอง (รูปที่ 3 และ 4)

ถังหมุนมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 57.5 ซม. และมีความยาว 90 ซม. จะวางอยูบน
ลูกกลิ้ง (Bearing) สําหรับรองรับน้ําหนักทั้งหมด 4 ชุด โดยมีลูกกลิ้งดานบน 1 ชุด
ที่อยูดานตรงขามเฟองขับ ทําหนาที่ประคองใหถังหมุนอยูในตําแหนงคงที่ ดานขาง
ของถังหมุนมีชุดเฟองและมอเตอรขับแบบเกียรทด ซึ่ งสามารถปรับความเร็วรอบ
ในการหมุนของถังหมุนโดยใชอินเวอเตอร ถังอบจะถูกหมุนที่ความเร็ว 0.5 รอบ/นาที

ในการทดลอง ไดอบลูกปาลมรวงคร้ังละ 50 กก. โดยใชเชื้อเพลิง LPG และ
เตาแกส 4 ชุด เผาดานลางของถังหมุน โดยควบคุมอัตราการไหลของเชื้อเพลิง LPG
เพื่อใหอุณหภูมิภายในถังหมุนมีคาคงที่เทากับ 120oC (+3oC) สําหรับตัวอยางผลปาลม
ที่จะนํามาทดสอบ ไดรับซื้อจากลานเทปาลมสถานที่และเวลาเดียวกัน (เพื่อลดผลของ
ความชื้นเร่ิมตน) จากนั้นไดแบงตัวอยางปาลมออกเปนสองกอง กองละ 50 กก. โดย
แตละกองใชสําหรับอบกรณีรูระบายลมรอน 16 และ 24 รู   ในการทดลองจะนํา
ตัวอยางปาลม 500 กรัม (จาก 50 กก.) ใสในตะแกรงเหล็กที่ปดทุกดานซึ่งลูกปาลม
พรอมตะแกรงนี้จะถูกอบพรอมๆ กับลูกปาลมในถังหมุน  ระหวางการอบตัวอยาง
ปาลมพรอมตะแกรงจะถูกเอาออกจากถังเพื่อชั่งน้ําหนักทุกๆ คร่ึงชั่วโมง
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ผลการทดลอง
การเปรียบเทียบผลของจํานวนรูระบายลมรอนที่มีตอน้ําหนักตัวอยางปาลมที่

อบที่ระยะเวลาตางๆ (รูปที่ 5) พบวาน้ําหนักตัวอยางปาลมมีคาลดลงเมื่อระยะเวลา
การอบเพิ่มขึ้น ซึ่งน้ําหนกัที่ลดลงคอืปริมาณความชื้นที่หายไปจากตัวอยางปาลม สําหรับ
ในชวงระยะเวลา 0-1 ชม. จะพบวาน้ําหนักตัวอยางปาลมมีคาเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะ
เกิดจากความชื้นภายในถังหมุนเกาะติดบนตะแกรง  เมื่อระยะเวลาการอบผานไป
พบวาน้ําหนักตัวอยางลดลงเกือบเชิงเสน  สําหรับในชวงสุดทาย น้ําหนักตัวอยาง
ปาลมลดลงนอยมาก (เกือบคงที่ )   จากการเปรียบเทียบทั้ งสองกรณีพบวากรณี
รูระบายลมรอน 24 รู การลดความชื้นในตัวอยางปาลมเร็วกวากรณีรูระบายลมรอน 16
รู อยางเห็นไดชัด เนื่องจากพื้นที่ทางออกสําหรับระบายลมรอนกรณี 24 รู มีขนาด
กวางกวากรณี 16 รู ทําใหลมรอนที่มีความชื้นระบายออกไดดีกวา

รูปที่ 5 น้ําหนักตัวอยางปาลมที่อบที่ระยะเวลาตางๆ

รูปที่ 6 ตัวอยางปาลมที่ผาตรงกลาง (กรณี 24 รู)
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ตัวอยางปาลมที่ผาตรงกลางที่ระยะเวลาตางๆ (รูปที่ 6) กรณีรูระบายลมรอน
24 รู จากรูปที่ระยะเวลา 3 ชม. ซึ่งเปนชวงเร่ิมตนการอบ ความรอนจากถังหมุนเร่ิม
ถายเทเขาสูลูกปาลม ลักษณะเนื้อชั้นนอกมีสีเหลืองและเนื้อชั้นในมีสีขาว สําหรับที่
ระยะเวลา 6 ชม. พบวาเนื้อชั้นนอกมีสีน้ําตาลเกือบทั้งหมด สําหรับเนื้อชั้นในบริเวณ
ที่ขอบมีสีใส แตตรงกลางยังคงมีสีขาว การเปลี่ยนสีของเนื้อชั้นในจากสีขาวเปนสีใส
แสดงถึงสภาวะของน้ํามันดิบที่อยูในเนื้อปาลมชั้นในเร่ิมมีการแตกตัว และที่ระยะเวลา
8 ชม. ซึ่งเปนระยะเวลาสุดทายของการอบ พบวาลักษณะภายในของผลปาลมเหมือน
กับกรณีที่ระยะเวลา 6 ชม. โดยเนื้อชั้นในปาลมเปลี่ยนจากสีขาวเปนสีใสทั้งหมด

สําหรับการอบปาลมภายในโรงงานหีบแบบรวมเมล็ดในปาลม ตัวชี้วัดอยาง
หนึ่งที่จะบงบอกถึงระยะเวลาการอบที่ทําใหผลปาลมนั้นสุกเพียงพอคือ การเปลี่ยนสี
ของเนื้อปาลมชั้นนอกจากสีเหลืองเปนสีน้ําตาล และเนื้อปาลมชั้นในจากสีขาวเปนสีใส
ซึ่งแสดงถึงสภาวะของน้ํามันดิบที่อยูในเนื้อปาลมทั้งสองสวนเกิดการแตกตัว พรอมที่
จะปอนเขาเคร่ืองอัดสกรู สําหรับผลการทดลองนี้พบวาสภาวะการแตกตัวของน้ํามันดิบ
ในเนื้อปาลมทั้งสองสวนที่ใชระยะเวลาอบเพียง 8 ชม.  ในขณะที่โรงงานจริงจะใช
ระยะเวลาอบนานถึง 30-40 ชม. อยางไรก็ตาม สําหรับงานวิจัยนี้เปนการนําเสนอ
ผลที่ไดศึกษาในเบ้ืองตนเทานั้น ซึ่งจะตองมีการศึกษาเพิ่มเติมตอไป เพื่อใหสามารถ
เปรียบเทียบกับวิธีที่โรงงานใชอบในเชิงปริมาณและคุณภาพของน้ํามันปาลมดิบ รวมถึง
พลังงานหรือตนทุนที่ใชในการอบ เปนตน

สรุปผลการทดลอง
ในงานวิจัยนี้ ไดศึกษาผลของจํานวนรูระบายลมรอนของตูอบปาลมแบบถังหมุน

ที่มีตอการลดความชื้นและการแตกตัวของน้ํามันปาลมดิบ   จากการศึกษาพบวา
รูระบายลมรอนจํานวน 24 รู  สามารถลดความชื้นในตัวอยางปาลมไดเร็วกวากรณี
รูระบายลมรอนจํานวน 16 รู สําหรับการอบที่เงื่อนไขรูระบายลมรอนจํานวน 24 รู
ระยะเวลาอบ 8 ชม. การเปลี่ยนสีของเนื้อปาลมชั้นนอกจากสีเหลืองเปนสีน้ําตาลและ
เนื้อปาลมชั้นในจากสีขาวเปนสีใส ซึ่งแสดงถึงสภาวะของน้ํามันดิบที่อยูในเนื้อปาลม
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ทั้งสองสวนเกิดการแตกตัว พรอมที่จะปอนเขาเคร่ืองอัดสกรู สําหรับการอบในโรงงาน
จริง ตองใชระยะเวลาอบนานถึง 30-40 ชม. ที่จะทําใหเกิดสภาวะตามที่กลาวมา

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ ได รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

สํานักนโยบายอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน เลขที่สัญญา EE-PSU-59-02
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สารทดแทนฟอสเฟตและไบคารบอเนตในการปรบัปรงุ
คุณสมบตัิความสามารถในการอุมน้ําในอุตสาหกรรม
แปรรปูสัตวน้ํา

ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล และ ภาสกร ก่ิงวัชระพงศ
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: soottawat.b@psu.ac.th

โดยทั่วไปกระบวนการผลิตกุงตมแชเยือกแข็ง จะมีการเติมสารเติมแตงในกลุม
ฟอสเฟตมาใชเพือ่ปรับปรุงคุณภาพของกุงในระหวางแปรรูปและการเก็บรักษา แตอยางไร
ก็ตามในปจจุบันกลุมประเทศสหภาพยุโรปและแคนาดาไดกําหนดระดับสารตกคางใน
กลุมฟอสเฟตในผลิตภัณฑอาหาร อีกทั้งการใชฟอสเฟตในปริมาณที่มากเกิน จะทําให
เนื้อสัมผัสมีลักษณะคลายเมือกและมีรสชาติฝาด  ทําใหไมเปนที่ยอมรับของผูบริโภค
จึงไดมีการนําสารทดแทนมาใชแทนฟอสเฟต

วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย
เพื่อคนควาสารทดแทนกลุมฟอสเฟตและไบคารบอเนต

เพื่อใชเพิ่มความสามารถในการอุมน้ําของเนื้อกุงสุก อีกทั้งสาร
ทดแทนที่พัฒนาขึ้นนี้ไมมีการตกคางของไบคารบอเนต จึงชวย
ลดประเด็นการกีดกันทางการคา ทําใหสามารถแขงขันในตลาด
โลกได

การนําไปใชประโยชน
ใชเพิ่มความสามารถในการอุมน้ําของเนื้อกุงสุก
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การนํากลีเซอรีนดิบผลพลอยไดหลักจากการผลติ
ไบโอดเีซลมาเปนสวนผสมในสูตรอาหารสัตว

ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร, รศ.ดร.ปน จันจุฬา, รศ.สุธา วัฒนสิทธิ์,
อดิศร เศรษฐพงค, ธรรมธัช ปราชญาวงศ และ นัสวัล บุญวงศ
ภาควิชาสัตวศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: chaiyawan.w@psu.ac.th, chai_tum@yahoo.com

กลีเกลีเซอรีนดิบ (Crude glycerin) เปนผลพลอยหลักไดจากกระบวนการผลิต
ไบโอดีเซล ซึ่งเปนการนําน้ํามันพืชบริสุทธิ์ น้ํามันพืชใชแลวจากการทอดและไขสัตว
มาผลิต  โดยทั่วไปกระบวนการผลิตไบโอดีเซล 1 ลิตร จะไดกลีเซอรีนดิบในปริมาณ
0.35 กก. และจะถูกสงไปทําใหบริสุทธิ์เพือ่ใชอุตสาหกรรมอาหาร ยาและเวชสําอาง ฯลฯ
แตเนื่องจากกลีเซอรีนดิบใหพลังงานรวม (Gross energy) สูงถึง 4,100 กิโลแคลอรี/
กก. ใกลเคียงกับอาหารประเภทแปง เชน ขาวโพด และขาวฟาง จึงสามารถใชทดแทน
วัตถุดิบอาหารสัตวประเภทแปงได

จากผลการสงเสริมการผลิตไบโอดีเซลเพื่อเปนเชื้อเพลิงทางเลือกของรัฐบาล
ไทย ทําใหการผลิตไบโอดีเซลขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรงงานขนาดกลาง (กําลัง
การผลิต 700 ลิตร/วัน) และขนาดเล็กระดับชุมชน (กําลังการผลิต 150 ลิตร/วัน)
แตเนื่องจากวัตถุดิบที่ใชในการผลิตในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลมีความแปรปรวน
จึงสงผลใหกลีเซอรีนดิบจากโรงงานไบโอดีเซลมีสิ่ งปนเปอนมากทําใหตนทุนในการ
ทําใหบริสุทธิ์ที่สูง การนํามาผสมในอาหารสัตวจึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่เปนประโยชน
และชวยลดตนทุนวัตถุดิบอาหารสัตวกลุมคารโบไฮเดรตในชวงที่มีราคาสูงได

วัตถุประสงคของการศึกษา
ศึกษาความเปนไปไดในการนํากลีเซอรีนดิบจากโรงงานไบโอดีเซลขนาดใหญ

(กําลังการผลิตมากกวา 10,000 ลิตร/วัน) ขนาดกลาง (กําลังการผลิต 700 ลิตร/วัน)
และขนาดเล็ก (ระดับชุม: กําลังการผลิต 150 ลิตร/วัน) มาเลี้ยงสัตว
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การนําไปใชประโยชน
กลีเซอรีนดิบจากโรงงานไบโอดีเซลขนาดกลางและขนาดใหญสามารถนํามาใช

ทดแทนขาวโพดในสูตรอาหารไกเนื้อไดสูงสุด 10% ในสูตรอาหารแพะขุนไดสูงสุด 20%
นอกจากนี้ยังสามารถนํามาผสมเพิ่มเติมลงไปในสูตรอาหารปกติทั่วไปเพื่อขุนไดถึง 10%
โดยไมมีผลเสียใดๆ ตอตัวสัตว  และสามารถทดแทนขาวโพดในชวงที่มีราคาสูงได
แตกลีเซอรีนดิบจากโรงงานไบโอดีเซลระดับชุมชนมีความแปรปรวนในดานคุณภาพสูง
จําเปนจะตองตรวจสอบคุณภาพทางเคมีกอนนํามาใช
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ธรณฟีสิกสเพื่อศกึษาภัยพบิัติหลมุยุบ

ผศ.ดร.สวัสดี ยอดขยัน
สถานวิจัยธรณีฟสิกส ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: sawasdee.y@psu.ac.th

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เกิดหลุมยุบลักษณะเหมือนทอทรงกระบอกในแนวดิ่ง
ปากหลุมเปนรูปวงกลมขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 40 ซม. มีความลึกประมาณ
22 เมตร ภายในวัดปณณรสาราม หมูที่ 7 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล โดยหลุมยุบ
อยูหางจากโบสถประมาณ 7 เมตร และหางจากโรงธรรมประมาณ 13 เมตร ดังรูปที่ 1
สถานวิจัยธรณีฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดรับแจงเหตุ
และตระหนักถึงภัยพิบัติที่อาจสงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในชุมชน
จึงไดลงสํารวจพื้นที่  และทําการศึกษาโครงสรางทางธรณีวิทยาใตผิวดินดวยวิธีทาง
ธรณีฟสิกสเพื่อหาสาเหตุและประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากหลุมยุบดังกลาว

รูปที่ 1  a) พ้ืนที่เกิดเหตุหลุมยุบพรอมแสดงแนวสํารวจธรณีฟสิกส
b) ภาพแสดงหลุมยุบที่เกิดในพ้ืนที่
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การสํารวจธรณีฟสิกส
1. วิธีการดําเนินงาน  ไดทําการสํารวจธรณีฟสิกส 2 วิธี คือ

1) วิธีโทโมกราฟของคลื่นไหวสะเทือนเพื่อสรางภาพตัดขวางแสดงการ
กระจายตัวของคลื่นอัด (หรือคลื่นพี) ใตผิวดิน และวิเคราะหคลื่นพื้นผิวเพื่อสราง
โปรไฟลแสดงการเปลี่ยนแปลงความเร็วคลื่นเฉือนตามความลึกที่ตําแหนงเกิดหลุมยุบ
เก็บขอมูลจํานวน 4 แนวสํารวจ โดยมีแนวสํารวจในแนวเหนือ-ใต จํานวน 2 แนว
และแนวสํารวจในแนวตะวันออก-ตะวันตกจํานวน 2 แนว แตละแนวสํารวจมีความยาว
ประมาณ 70 เมตร (รูปที่ 2)

2) วิธีโทโมกราฟของสภาพตานทานไฟฟาเพื่อสรางภาพตัดขวาง แสดง
การกระจายตัวของคาสภาพตานทานไฟฟาใตผิวดิน เก็บขอมูลจํานวน 1 แนวสํารวจ
ในทิศเหนือ-ใต เปนระยะทางประมาณ 120 เมตร โดยแนวสํารวจนี้เปนแนวเดียวกับ
แนวสํารวจที่ 2 ของการสํารวจดวยวิธีคลื่นไหวสะเทือน (รูปที่ 1)

รูปที่ 2 ภาพแสดงการดําเนินงานสํารวจธรณีฟสิกสในพ้ืนที่ศึกษา

2. ผลการสํารวจ
ภาพตัดขวางแสดงการกระจายตัวของคาสภาพตานทานไฟฟา ภาพตดัขวาง

แสดงการกระจายตัวของคลืน่อัด และโปรไฟลแสดงการเปลีย่นแปลงความเร็วคลืน่เฉอืน
ตามความลึกที่ตําแหนงเกิดหลุมยุบ แสดงดังรูปที่  3  พบวาชั้นดินในพื้นที่สํารวจ
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สามารถจําแนกได 4 ชั้นเหนือระดับความลึกประมาณ 40 เมตร โดยดินชั้นแรกมี
ความลึกประมาณ 4 เมตร เปนชั้นหนาดิน ดินถม หรือตะกอนรวน  ดินชั้นที่สองมี
ความลึกประมาณ 12 เมตร คาดวาเปนชั้นดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย หรือตะกอน
ที่อ่ิมตัวดวยน้ํา ดินชั้นที่สามมีความลึกประมาณ 18-20 เมตร คาดวาเปนชั้นหินปูน
ที่ผุกรอน และชั้นลางสุดที่ระดับลึกกวา 20 เมตรคาดวาเปนชั้นหินปูนที่เปนหินฐาน
ในพื้นที่ เมื่อพิจารณาการกระจายตัวของคาสภาพตานทานไฟฟา ตรวจพบคาผิดปกติ
ของคาสภาพตานทานไฟฟารอบตําแหนงของหลุมยุบซึง่คาดวาเปนโพรงใตผิวดนิจํานวน
2 จุด คือโพรงที่อยูติดกับหลุมยุบที่ความลึก 7-15 เมตร และโพรงที่อยูในระดับความลึก
ประมาณ 3-8 เมตร จะเห็นวาทางดานลางของตําแหนงโพรงทั้งสองบริเวณที่มีคา
สภาพตานทานไฟฟาสูงผิดปกติปรากฏอยูคาดวาเปนชั้นหินปูนที่ดันตัวขึ้นมาในระดับ
ตื้นหรือเปนผนังของโพรงที่ไปตกตะกอนทับถมอยูดานลาง  บริเวณนี้มีความเสี่ยงตอ
การขยายขนาดของโพรงใตดินและอาจเกิดหลุมยุบขนาดใหญตามมาในอนาคต

รูปที่ 3   ผลการสํารวจธรณีฟสิกสบริเวณหลุมยุบ
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สรุปผลและขอเสนอแนะ
เหตุการณหลุมยุบ  ณ  วัดปณณรสาราม  อาจมีสาเหตุมาจากชั้นดินบริเวณ

ดังกลาวมีชั้นหินปูนรองรับอยูดานลาง หินปูนมีคุณสมบัติละลายน้ําไดงาย เมื่อน้ําจาก
ผิวดินหรือน้ําใตดินซึมผานไปถึงชั้นหินปูนจึงเกิดเปนโพรงใตดิน เมื่อเพดานโพรงหินปูน
พังทลาย ชั้นดินดานบนจึงยุบตัวตามลงมาในแนวดิ่งเกิดเปนหลุมยุบ ในอนาคตถามี
ฝนตกลงมาในปริมาณมาก และชั้นดินมีการอุมน้ําไวและซึมผานลงไปในระดับลึก
อาจทําใหขนาดของโพรงใตดินเพิ่มขึ้นได   จึงมีขอเสนอแนะวาใหหลีกเลี่ยงการสราง
สิ่งปลูกสรางหรือทํากิจกรรมใดๆ ในรัศมีประมาณ 30 เมตรรอบหลุมยุบ  และอาจ
ทําการถมและบดอัดดินในพื้นที่ใหแนนเพื่อเพิ่มเสถียรภาพของดินใหมากขึ้น
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งานวจิยัสาขาวทิยาศาสตรการแพทยและสาธารณสขุ
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ระบบคอมพิวเตอรสําหรบัการตรวจวนิิจฉัยตาเข
และการดแูล

รศ.พญ.สุภาภรณ เต็งไตรสรณ 1 และ ผศ.ดร.พรชัย พฤกษภัทรานนท 2

1ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร
2ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: tsupapor@medicine.psu.ac.th

การวดัตาเขดวยระบบคอมพิวเตอรและแสดงผลแบบอัตโนมัติ ซึง่อาศัยหลกัการ
ของการถายภาพ โดยการนําภาพที่ไดมาวางจุดไวที่กลางแสงสะทอนกลางตาดํา และ
ขอบตาดําทั้งดานหัวตาและหางตาในตาทั้ง 2 ตา  จากนั้นนําระยะทางรวมระหวาง
ระยะจุดกลางตาดําจนถึงขอบตาดําดานที่ติดกับจมูกของตาดานขวา และระยะจุดกลาง
ตาดําจนถึงขอบตาดําดานที่ติดกับจมูกของตาดานซายมาหาอัตราสวนเทียบกับผลรวม
ของขนาดลูกตาทั้ง 2 ขาง ซึ่งวัดจากขอบตาขาวดานหนึ่งไปถึงขอบตาขาวอีกดานหนึ่ง
ของตาทั้ง 2 ขาง  และนําอัตราสวนดังกลาวที่ไดมาเทียบกับคากลางซึ่งสามารถนํา
กรรมวิธีการวัดตาเขนี้ไปบรรจุลงในโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใหสามารถประมวลผล
ไดอยางอัตโนมัติ และเมื่อเคร่ืองคอมพิวเตอรเชื่อมตออยูกับเคร่ืองพิมพก็สามารถพิมพ
ใบผลการวิเคราะหและคําแนะนําออกมาใหผูใชงานไดทราบแบบอัตโนมัติทันที

วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย
เพื่อจัดทําขึ้นทดแทนการคัดกรองอาการตาเขเบ้ืองตน โดยอาศัยหลักการของ

การถายภาพ  เพื่อนําไปประมวลผลวิเคราะหผานโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยเทียบกับ
คากลางที่กําหนดและแจงผลการวิเคราะหออกทางเคร่ืองพิมพแบบอัตโนมัติ
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การนําไปใชประโยชน
การนํากรรมวิธีการวัดตาเขมาใช กับระบบคอมพิวเตอรและแสดงผลแบบ

อัตโนมัติ ซึ่งอาศัยหลักการของการถายภาพและคําแนะนําออกมาใหผูใชงานไดทราบ
แบบอัตโนมัติทันที
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ชุดตรวจคดักรองสารพนัธุกรรม
ทํานายอาการแพยาในกลุมคารบามาซิพนี

รศ.ดร.นพ.พรพรต ล้ิมประเสริฐ และ นพ.คณุตม จารุธรรมโสภณ
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: lpornpro@medicine.psu.ac.th

นวัตกรรมชุดตรวจคัดกรองสารพันธุกรรมทํานายอาการแพยาในกลุมคารบา-
มาซิพีนเปนชุดตรวจระบุลักษณะทางพันธุกรรม HLA-B*15:02 จากดีเอ็นเอ การตรวจ
คัดกรองจะทํากอนการใหยาคารบามาซีพีนเสมอ   ผูปวยที่จะทดสอบดวยชุดตรวจ
ดังกลาวจะตองเจาะเลือดเพื่อนําตัวอยางเลือดมาสกัดดีเอ็นเอกอนการทดสอบ

ชุดตรวจคัดกรองมีหลักการทดสอบสองขั้นตอน  ขั้นแรกจากการเพิ่มจํานวน
ดีเอ็นเออยางจําเพาะดวยเทคนิคที่เรียกวา allele-specific PCR ผูที่มีผลลบจากตรวจ
คัดกรองขั้นแรกจะสามารถใชยาได ในขณะที่ผูที่มีผลบวกในขั้นแรกจะถูกนํามาทดสอบ
ในขั้นที่สอง ซึ่งทดสอบโดยเทคนิคที่เรียกวา Direct dot blot hybridization คือการ
นําดีเอ็นเอที่เพิ่มจํานวนมาในขั้นแรกมาตรวจจับอยางจําเพาะบนแผนไนลอน ผลบวก
ที่ไดจะปรากฏใหเห็นเปนจุดสี (ดังรูป)   ผลบวกตอการทดสอบจะหมายถึงผูปวยมี
ลักษณะ HLA-B*15:02 ซึ่งเปนขอหามในการใชยาในกลุมคารบามาซิพีน ผูปวยจะตอง
ใชยาอ่ืนทดแทน ในขณะเดียวกันผลตรวจเปนลบจะบงชี้วาผูปวยไมมีลักษณะพันธุกรรม
เพิ่มความเสี่ยงตอการแพยา

นวัตกรรมชุดตรวจคัดกรองนี้ไดผานการทดสอบความแมนยําโดยใชตัวอยาง
ดีเอ็นเอ จํานวน 155 ตัวอยาง พบวาชุดตรวจมีเปนความไว (Sensitivity) 100%
ความจําเพาะ (Specificity) 99.23% ซึ่งหมายความวา ชุดตรวจคัดกรองดังกลาวนี้
สามารถระบุตัวอยางที่มี HLA-B*15:02 ไดทุกตัวอยางโดยไมปรากฎผลลบปลอม
และมีอัตราการใหผลบวกตอตัวอยางที่ไมมี HLA-B*15:02 ต่ํามาก นอกจากนี้ตนทุน
ตอการตรวจโดยชุดทดสอบนี้มีราคาไมเกินคร้ังละ 1,000 บาท ซึ่งเปนราคาที่รองรับ
ตามระเบียบกรมวิทยาศาสตรการแพทย
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วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย
เปนชุดตรวจระบุลักษณะทางพันธุกรรม HLA-B*15:02 จากดีเอ็นเอ การตรวจ

คัดกรองจะทํากอนการใหยาคารบามาซีพีน

การนําไปใชประโยชน
ผลจากการพัฒนานี้ นํามาสู การใชงานจริงในโรงพยาบาลสงขลานครินทร

ชวยแพทยตัดสินใจเลือกจายยา ชวยใหการรักษามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น   ลักษณะเดนของนวัตกรรมคือ ทําไดงาย มีราคาถูก อาศัยเคร่ืองมือที่มี
ในหองปฏิบัติการทั่วไป มีความแมนยําที่เหมาะสมกับทั้งประชากรไทย และประชากร
ประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
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อนุพนัธ N-(1-benzyl-1H-1,2,3-triazole-4-yl)
aralkylamide ชนิดใหมเพื่อพัฒนาเปนยารักษา
โรคอัลไซเมอร

ผศ.ดร.ลือลักษณ ลอมล้ิม1 นางสาววรลักษณ เพชรรัตน1

ผศ.ดร.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมยสกุล2 อ.ดร. ธีรภัทร นวลนอย3 และ
รศ.ดร.วรรณจันทร แสงหิรัญ ลี4

1 ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2 ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
4 Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Malaya,
  Malaysia
  E-mail: luelak.l@psu.ac.th, lluelak@gmail.com

โรคอัลไซเมอร (Alzheimer’s disease, AD) เปนโรคที่เกิดความเสื่อมของ
ระบบประสาทสวนกลางที่พบไดบอยที่สุดในภาวะสมองเสื่อม (Dementia) ในผูสูงอายุ
ผูปวยโรคอัลไซเมอรจะมีความเสื่อมของเนื้อสมอง ทําใหความทรงจํา ความนึกคิด และ
การมีเหตุผลเสื่อมลงอยางมาก และมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจนสงผลกระทบตอ
กิจวัตรประจําวันในที่สุด โดยเฉลี่ยแลวผูปวยที่เปนโรคนี้จะมีชีวิตอยูไดนานประมาณ 8-
10 ป สําหรับสาเหตุของการเกิดโรคนั้นยังไมเปนที่ทราบแนชัด แตมีงานวิจัยบงชี้วา
เกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน เกิดจากการลดลงของสารสื่อประสาทอะเซทิลโคลีน
(Acetylcholine, ACh) เกิดจากการสะสมของอะไมลอยดบีตาโปรตีน (Amyloid beta
protein) ทําใหเกิดการอักเสบของสมอง  และเกิดจากความผิดปกติของโปรตีนเทา
(Tau protein) เปนตน
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อะเซติลโคลีน เปนสารสื่อประสาทที่พบในสมองและในรางกาย ซึ่งปริมาณ
อะเซติลโคลีนในสมองจะมีผลตอความจํา อะเซติลโคลีนถูกทําลายโดยเอนไซมอะเซติล
โคลีนเอสเทอเรส ดังนั้นการใหยาที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซมอะเซทิลโคลีน
เอสเทอเรส (Acetylcholinesterase inhibitor) ซึ่งมีผลเพิ่มปริมาณของสารสื่อประสาท
อะเซทิลโคลีนในสมองจึงเปนแนวทางหลักในการรักษาดวยยาของโรคอัลไซเมอร
ยาที่มีใชอยูในปจจุบัน ไดแก Donepezil (Aricept), Galantamine (Reminyl)
และ Rivastigmine (Exelon)

คณะผูวิจัยไดทําการออกแบบและพัฒนาวิธีสังเคราะหอนุพันธ N-(1-benzyl-
1H-1,2,3-triazole-4-yl)aralkylamide ขึ้น เพื่อทําการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมอะเซทิล
โคลีนเอสเทอเรส รวมถึงศึกษาลักษณะการยับยั้งเอนไซมอะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส
และการศึกษาการเกิดอันตรกิริยาระหวางโมเลกุลของสารกับเอนไซมอะเซทิลโคลีน
เอสเทอเรสโดยใชการจําลองดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร อนุพันธเหลานี้เปนอนุพันธ
ชนิดใหมที่ไมเคยมีรายงานมากอน

อนุพันธที่ออกแบบขึ้นนี้ ถูกสังเคราะหโดยอาศัยปฏิกิริยาเคมีเพียง 3 ขั้นตอน
ซึ่งแตละขั้นตอนใหผลผลิตในปริมาณที่สูง (70-90%) จากการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม
อะเซติลโคลีนเอสเทอเรสโดยทําการทดสอบในหลอดทดลอง พบวาอนุพันธ N-(1-
benzyl-1H-1,2,3-triazole-4-yl)aralkylamide จํานวน 3 ชนิด (สารหมายเลข 1-3)
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แสดงฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมอะเซทิลโคลีนเอสเทอเรสไดดีกวายา Rivastigmine โดยที่
สารหมายเลข 2 เปนสารที่มีความแรงในการออกฤทธิ์สูงที่สุด

เมื่อทําการศึกษาจลนศาสตรในการยับยั้งเอนไซมอะเซทิลโคลีนเอสเทอเรสของ
สารหมายเลข 2 พบวาสารยับยั้งเอนไซมแบบไมแขงขัน (Noncompetitive) และการ
จําลองดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  แสดงใหเห็นวาสารหมายเลข 2 จับกับเอนไซม
อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรสไดในลักษณะที่คลายกับยา donepezil

งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยพื้นฐานที่สามารถคิดคนสารชนิดใหมที่มีศักยภาพที่อาจ
พัฒนาตอไปเปนยาสําหรับรักษาโรคอัลไซเมอรไดในอนาคต อนุพันธ N-(1-benzyl-
1H-1,2,3-triazole-4-yl)aralkylamide ชนิดใหมที่คิดคนขึ้นในงานวิจัยนี้  ไดรับการ
จดอนุสิทธิบัตร เลขที่ 10467 จากกรมทรัพยสินทางปญญา
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สารสกัดชะมวงโอนดวยน้ํามนัรําขาว

รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท, พิรุณรัตน แซล้ิม และ
ผศ.ดร.สุปรียา ยืนยงสวัสด์ิ
สถานวิจัยความเปนเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: pharkphoom.p@psu.ac.th

บทนํา
โรคมะเร็งนับเปนโรคในอันดับตนๆ ที่เปนสาเหตุการตายของประชากรทั่วโลก

ปจจุบันถึงแมจะมีการพัฒนายาตานมะเร็งขึ้นมามากมาย  แตก็ไมสามารถลดอัตรา
การตายของผูปวยโรคมะเร็งลงได นอกจากนี้ผูปวยที่ไดรับยาเคมีบําบัดยังตองทนทุกข
ทรมานจากอาการขางเคียงหรืออาการไมพึงประสงคจากการใชยา ผูบริโภคจึงหันมา
พึ่งพาการปองกันโรคมะเร็งดวยสารสกัดจากธรรมชาติ

วัตถุประสงคของผลงาน
พัฒนาวิธีการสกัดสารชะมวงโอนจากใบชะมวง โดยใชกรรมวิธีการสกัดที่เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม (Green extraction) และใชน้ํามันพืชเปนตัวทําละลายในการ
สกัดแทนตัวทําละลายอินทรีย จึงชวยลดการใชตัวทําลายอินทรีย รวมถึงลดขั้นตอน
การระเหยตัวทําละลายออกหลังการสกัดสาร จึงชวยลดตนทุนการผลิต คณะผูวิจัย
ไดทดลองนําน้ํามันพืชชนิดตางๆ ที่ผลิตในประเทศมาใชเปนตัวทําละลายในการสกัด
สารชะมวงโอนจากใบชะมวง พบวาน้ํามันรําขาวเปนน้ํามันพืชที่เหมาะสมที่สุดในการ
นํามาสกัดสารชะมวงโอน และนอกจากจะสกัดสารชะมวงโอนไดในปริมาณสูงกวา
น้ํามันพืชชนิดอ่ืนแลว น้ํามันรําขาวยังมีกรดไขมันจําเปนที่มีประโยชนตอรางกาย และ
อุดมไปดวยสารตานอนุมูลอิสระ เชน วิตามินอี และ gamma-oryzanol ซึ่งมีประโยชน
ในการลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง รวมถึงโรคหลอดเลือดและหัวใจ  จากการวิจัย
และพัฒนาสภาวะที่ เหมาะสมในการสกัดสาร ทําใหไดกรรมวิธีการเตรียมสารสกัด
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ชะมวงโอนจากใบชะมวงที่สกัดดวยน้ํามันรําขาว กรรมวิธีการสกัดดังกลาวทําใหได
สารสกัดที่มีสารชะมวงโอน 1.9 มก./มล. และเมื่อนําสารสกัดที่ไดไปทดสอบฤทธิ์ยับยั้ง
เซลลมะเร็งที่เปนสาเหตุการตายอันดับตนๆ 3 ชนิด ไดแก มะเร็งลําไสใหญ มะเร็ง
เตานม และมะเร็งปอด พบวาสารสกัดชะมวงโอนมีฤทธิ์ยับยั้งเซลลมะเร็งดังกลาวได
ดีมาก และไมเปนพิษตอเซลลปกติ

การนําไปใชประโยชน
ผลงานนวัตกรรมชิ้นนี้สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับใบชะมวงและน้ํามันรําขาว

โดยนํามาผลิตเปนสารสกัดชะมวงโอนซึ่ งเปนสารที่ มีฤทธิ์ ต านมะเร็ง เพื่ อใช ใน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑเสริมอาหาร หรือผลิตเปนอาหารเพื่อสุขภาพ เชน น้ํามันปรุง
อาหาร หรือน้ํามันสําหรับทําน้ําสลัด หรือน้ําสลัดเพื่อสุขภาพ เปนตน
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ผลติภณัฑบํารงุผวิจากสารสกดัยางพารา
(HB extract)

ศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: rapepun.w@psu.ac.th

น้ํายางสดที่ ไหลออกมาจากทอน้ํายางจัดเปนกลุมสารชีวเคมีที่ตนยางพารา
สรางขึ้นมาเพื่อทําหนาที่รักษาบาดแผลและสรางเนื้อเยื่อเปลือกใหมขึ้นมาทดแทนสวน
ที่ถูกกรีดออกไปโดยสามารถแบงออกเปน 2 สวนหลักๆ คือ (1) สวนที่เปนอนุภาคยาง
(Rubber Particles) ในทอน้ํายางซึ่งกวา 95% เปนอนุภาคระดับนาโนที่จะถูกเหนี่ยวนํา
ใหจับตัวเปนกอนยาง เพื่อทําหนาที่อุดตันทอน้ํายางพรอมทั้งเปนกาวยางปดบาดแผลสด
ที่เกิดจากการกรีด และ (2) สวนสารชีวเคมีอ่ืนๆ นอกเหนือจากอนุภาคยางซึ่งอยูใน
สวนของของเหลวหรือเซร่ัมใสในน้ํายาง จะทําหนาที่ทําลายเชื้อจุลชีพเพื่อตอตานการ
บุกรุก  พรอมเยียวยารักษาบาดแผลพรอมกระตุนการสรางเนื้อเยื่อ  เปลือก และทอ
น้ํายางขึ้นมาใหมเพื่อทดแทนสวนที่ถูกเฉือนออกไปจากการกรีด โดยชาวสวนยางรูดี
วาเมื่อทําการกรีดยางแลวจะตองรอนานนับสิบปถึงจะสามารถกลับมากรีดซ้ํารอยเดิม
ไดอีก

จากหนาที่จําเปนของกลุมสารชีวเคมีในเซร่ัมน้ํายางที่ตองตอบสนองการถูก
คุกคาม จากการถูกกรีดดวยการเยียวยารักษาบาดแผลของตนยางพารานั้น ทีมวิจัย
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นําโดย ศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล และคณะ
ภายใตการสนับสนุนจากศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน)
ไดทําการวิจัยเพื่อสรางมูลคาใหมใหกับน้ํายางพาราโดยการประยุกตใชวัตถุดิบเซร่ัม
น้ํายางไปเปนสารตั้ งตนในการผลิตสารสกัดยางพารา (Hb extract) เพื่อนําไปใช
ประโยชนเชิงพาณิชยดานเวชสําอางสุขภาพผิว โดยขั้นตอนการผลิตจะรวมถึงขั้นตอน
การทําใหสารสกัดดังกลาวปลอดจากสารที่ไมพึงประสงค เชน โปรตีนที่ทําใหเกิดการ
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แพและสารที่ออกฤทธิ์ทําใหสีผิวเขมขึ้น พรอมทั้งไดพบวาในน้ํายางพาราอุดมไปดวย
กลุมสารสําคัญนานาชนิดที่สามารถทําหนาที่ปรับปรุงสุขภาพ

วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย
เพื่อนําสารสกัดที่เตรียมไดจากเซร่ัมยางพารา เปนผลิตเปนผลิตภัณฑบํารุงผิว

จากสารสกัดยางพารา

การนําไปใชประโยชน
ผลิตภัณฑบํารุงผิวจากสารสกัดยางพารา ที่ ไดจากสารสกัดที่ เตรียมไดจาก

เซร่ัมน้ํายางพารา อุดมไปดวยกลุมสารสําคัญนานาชนิดที่สามารถทําหนาที่ปรับปรุง
สุขภาพ ไดแก

- สารตานกิจกรรมการขนถายเม็ดสีจากเซลลสรางเม็ดสีไปยังเซลลผิว ทําให
ผิวขาวขึ้นเพราะเซลลผิวมีปริมาณเม็ดสีนอยลง

- สารแอนตี้ ออกซิแดนทชนิดที่ สามารถทําลายฤทธิ์ สารอนุมูลอิสระของ
ออกซิเจน ซึ่งเปนสาเหตุของการเสื่อมสภาพของเซลลผิวหนัง ทําใหเห่ียวยนและมี
ร้ิวรอยแลว นอกจากนั้นยังสามารถสงผลใหมีการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมการสรางเม็ดสี
พีโอเมลานินซึ่งเปนเม็ดสีหลักสําหรับผิวฝร่ัง  และการลดลงของกิจกรรมการสราง
เม็ดสียูเมลานิน ซึ่งเปนเม็ดสีหลักของคนผิวเอเชียและนิโกร

- สารซูเปอรแอนตี้ออกซิแดนทที่สามารถทําลายทั้งฤทธิ์ของอนุมูลอิสระของ
ออกซิเจน และอนุมูลอิสระของไนโตรเจน รวมทั้งสามารถตานกิจกรรมการกระตุน
การสรางสารไฮโดรเจนเปอรออกไซดของเซลลผิวหนังเมื่อไดรับรังสียูวีจากแสงแดด
ไดอีกดวย สงผลยับยั้งการเกิดร้ิวรอยและเสื่อมสภาพของผิวหนัง

- สารน้ําตาลแอลกอฮอล น้ําตาลซูโครสฟรุคโตส และกรดอะมิโนที่สามารถ
เพิ่มความชุมชื้นใหกับผิวหนังใหดูเตงตึงขึ้น

- สารแอลฟาและเบตาไฮดรอกซีแอซิดที่สามารถชวยเอ้ือตอการหลุดลอก
ของเซลลผิวที่ตายแลวบนผิวชั้นนอกใหงายขึ้น โดยสารเบตาไฮดรอกซิแอซิดสามารถ
แทรกซึมเขาไปออกฤทธิ์ในระดับรูขุมขนพรอม   ทั้งสามารถปองกันเซลลผิวจากการ
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แผดเผาดวยรังสียูวีบีไดดวย สงผลกระตุนการผลัดเปลี่ยนเซลลผิวใหม ทําใหผิวหนา
แลดเูนียนและสดใสขึ้น

- สารอาหารกรดอะมิโน 17 ชนิดรวมทั้งชนิดที่ใชสําหรับสรางโปรตีนคีราติน
และคอลลาเจนเพื่อสุขภาพของที่ดีของเซลลผิว สารอาหารแรธาตุสําคัญปริมาณนอย
จําพวกสังกะสีโครเมียมทองแดงแมงกานีสและซีเลเนียมที่เอ้ือตอกระบวนการปรับปรุง
สุขภาพผิว
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น้ํายางโปรตนีต่ําสําหรบัผลติภณัฑทางเภสชัภณัฑ
และเครือ่งสําอาง

ผศ.ดร.วิวัฒน พิชญากร และคณะ
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: wiwat.p@psu.ac.th

น้ํายางโปรตีนต่ํา เปนการนําเสนอเทคโนโลยีการลดปริมาณโปรตีนในน้ํายาง
ธรรมชาติ ซึ่งเปนสาเหตุหลักของการกออาการแพในผลิตภัณฑยางธรรมชาติหลายๆ
รูปแบบ ซึ่งจัดเปนเทคโนโลยีของการแกปญหาจากตนน้ําคือ แกปญหาในตัววัตถุดิบ
เร่ิมตน ซึ่งไดหลีกเลี่ยงการใชแอมโมเนียเปนสารคงสภาพ เนื่องจากอาจกอใหเกิดการ
ระคายเคือง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอเนื้อเยื่อออนและผิวหนังซึ่งสัมผัสกับผลิตภัณฑยาง
ธรรมชาติโดยตรง แตไดเลือกใชสารที่มีความปลอดภัยในการใชมากขึ้น จากสารเกรด
เคร่ืองสําอาง ทําใหเพิ่มความมั่นใจดานความปลอดภัยในการใชกับผลิตภัณฑตางๆ
โดยเฉพาะผลิตภัณฑสุขภาพไดเปนอยางดี

วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย
ลดปริมาณโปรตีนในน้ํายางธรรมชาติ ซึ่งเปนสาเหตุหลักของการกออาการแพ

ในผลิตภัณฑยางธรรมชาติหลายๆ รูปแบบ

การนําไปใชประโยชน
นําไปใชในอุตสาหกรรมขึ้นรูป

ผลิตภัณฑจากยางพารา  วัสดุทางการ
แพทย เภสัชกรรม และเคร่ืองสําอาง
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แผนแปะอเนกประสงคจากยางธรรมชาติ

ดร.เอกวิภู กาลกรณสุรปราณี และคณะ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: Ekwipoo.K@psu.ac.th

หนึ่งในตําแหนงที่ เกิดแผลกดทับในผูปวยเกิดขึ้นที่บริเวณใบหู เนื่องมาจาก
สายสวนและสายออกซิเจนที่พาดผานเปนเวลานาน นวัตกรรมชิ้นนี้คือ กาววองไวตอ
การกด (ผลิตจากยางพารา) ที่สามารถใชกับผิวหนังมนุษยได สามารถชวยแกปญหา
แผลกดทับจากสายสวนตางๆ ได

วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย
แผนแปะอเนกประสงคจากยางธรรมชาติ เปนกาวที่มีความสามารถเหนียวติด

ไดเมื่อมีแรงกดและสามารถดึงลอกออกไดอยางรวดเร็ว  ไมมีเศษของกาวคางอยูบน
พื้นผิวที่เกาะติดสามารถประยุกตใชไดหลายอุตสาหกรรม

การนําไปใชประโยชน
นําไปใชกับผูปวยในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
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ยาสเปรยสําหรบัรักษาอาการอักเสบที่ผิวหนัง
จากใบพลู

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

ยาสเปรยสําหรับรักษาอาการอักเสบที่ผิวหนังจากใบพูล  มาจากกรรมวิธีการ
เตรียมสารสกัดจากใบพลูที่มีไฮดรอกซีชาวิคอลที่เตรียมจากสารสกัดใบพลูที่มีไฮดรอกซี
ชาวิคอล โดยสกัดผงใบพลูแหงดวยสารละลายเอธานอล สําหรับรักษาอาการแพผ่ืนคัน
อักเสบจากแมลงสัตวกัดตอย

วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย
การเตรียมสารสกัดจากใบพลูที่สามารถลดการใชตัวทําละลายอินทรียที่อาจ

เปนอันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอม   และสามารถควบคุมปริมาณของไฮดรอกซี
ชาวิคอลในสารสกัดที่เตรียมได ทําใหสามารถกําหนดปริมาณสารสําคัญที่ออกฤทธิ์ใน
ตํารับยาได  และลดปริมาณคลอโลฟลลในสารสกัด  เพื่อทําใหตํารับยาที่เตรียมจาก
สารสกัดนี้มีสีที่นาใชมากยิ่งขึ้น และสูตรตํารับยาน้ําที่มีสวนผสมของไฮดรอกซีชาวิคอล
ที่เตรียมจากสารสกัดใบพลูที่มีไฮดรอกซีชาวิคอล ลดปริมาณแอลกอฮอลที่ใชในตํารับยา
เพื่อใหไดสูตรตํารับยาที่มีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับของผูใชยามากยิ่งขึ้น  โดยลด
การกอใหเกิดการระคายเคืองตอผูใช

การนําไปใชประโยชน
การนําสารสกัดที่ไดมาเตรียมเปนตํารับยาสเปรยรักษาอาการอักเสบที่ผิวหนัง

จากใบพูล ใหงานตอการใชงาน พกพาสะดวก
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น้ํายาบวนปากจากสารสกัดมะหาด

ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล
ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: rawee.t@psu.ac.th

ปญหาสุขภาพชองปาก ไดแก ฟนผุ โรคปริทันตอักเสบ นับเปนปญหาหลัก
ทางทันตสาธารณสุขพบไดในประเทศไทยในทุกเพศทุกวัย สาเหตุสําคัญเกิดจากปจจัย
หลายประการรวมกัน หากแตเชื้อสําคัญในคราบจุลินทรียเปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่ง
การเพิ่มจํานวนของจุลินทรียสาเหตุของโรคขึ้นจากสภาวะที่เอ้ืออํานวย สงผลใหเกิด
ปญหาสุขภาพชองปากขึ้น  ดังนั้นการควบคุมจํานวนจุลินทรียสาเหตุของโรคโดยใช
สารเคมี  สารตานจุลชีพ  สารสกัดสมุนไพรตางๆ จะทําใหสามารถยับยั้งหรือชะลอการ
เกิดโรคได

วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย
น้ํายาบวนปากจากสารสกัดมะหาดมีดวยกัน 2 สูตร ไดแก สูตรที่ผสมฟลูออไรด

และสูตรที่ผสมคลอเฮกซิดีน โดยไดนําประโยชนของมะหาดคือมีฤทธิ์ในการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้ อกอโรคในชองปากทั้ งชนิดแกรมบวกและแกรมลบไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งราแคนดิดากอโรคในชองปากได จึงไดมีการศึกษาการนํามะหาด
มาผสมลงในฟลูออไรด และคลอเฮกซิดีน เพื่อชวยเสริมฤทธิ์ในการตานเชื้อกอโรคใน
ชองปาก และฟลูออไรดชวยเสริมความแข็งแรงของฟน

การนําไปใชประโยชน
น้ํายาบวนปากจากสารสกัดมะหาดเปนสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ มีฤทธิ์

ในการตานเชื้อกอโรคในชองปาก และชวยเสริมความแข็งแรงของฟน
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สบูยั้งแบคทเีรียจากสารสกัดใบเฟรน

ผศ.ดร.สิรีวรรณ วิริยกุลโอภาศ และคณะ
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสชัศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: songsri.k@psu.ac.th

สบูยั้งแบคทีเรียจากสารสกัดใบเฟรนที่มีสารออกฤทธิ์กลุม interruptins ใน
ปริมาณสูง โดยสารในกลุมนี้ไดแก interrupins A และ B ที่สกัดแยกไดจากเฟรน
C. terminans เปนสารจากธรรมชาติที่มีศักยภาพสูงในการนําไปพัฒนา “ผลิตภัณฑยา
อาหารเสริมและผลิตภัณฑเวชสําอางสมุนไพรไทย” ซึ่งมีฤทธิ์ในการฤทธิ์ดีในการยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรียกรัมบวก และยังมีประสิทธิภาพดีในการดักจับอนุมูลอิสระภายในเซลลได

วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย
การพัฒนาวิธีการเตรียมสารสกัดเฟรน C. terminans ที่มีสารออกฤทธิ์กลุม

interruptins ในปริมาณสูงโดยมุงเนนวธิีการสกัดอยางปลอดภยั เปนมิตรกับสิง่แวดลอม
(Green extraction)

การนําไปใชประโยชน
สารสกัดเฟรนที่ไดทั้งในรูปแบบที่ละลายในน้ํามันและละลายในน้ํา เพื่อความ

สะดวก/งายตอการนําไปประยุกตใชเตรียมผลิตภัณฑตางๆ  ทั้งในรูปแบบของเหลว
และของแขง็
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กรรมวิธีการเตรียมเชื้อ Lactobacillus paracasei เพื่อ
ใชในการยบัยั้งการเจริญของเชื้อกอโรคในชองปาก

ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล และ ทพญ.สุพัชรินทร พิวัฒน
ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: rawee.t@psu.ac.th

จากการที่พบวาเด็กไทยมีฟนผุจํานวนสูง  การมีฟนผุในวัยเด็กสงผลตอการกิน
อาหารที่มีคุณคาไดลดลง มีผลตอการเจริญเติบโตรางกายและสติปญญา มีฟนซอนเก
และทําใหฟนแทมีโอกาสผุงายในอนาคต

โพรไบโอติกที่มีอยูในปจจุบันมีแหลงที่มาจากชองทองและอ่ืนๆ ไมเหมาะมาใช
เปนโพรไบโอติกในชองปาก เพราะไมสามารถคงอยูไดนาน

โพรไบโอติกอ่ืนๆ ที่ใชเพื่อทางเดินอาหาร ไมพบผลการลดฟนผุที่ชัดเจน
ผลิตภัณฑผสมโพรไบโอติกเพื่อสุขภาพชองปากยังไมมีจําหนายในไทย

วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย
การคัดเลือกโพรไบโอติกสายพันธุใหมเพื่อใชในการปองกันฟนผุ

การนําไปใชประโยชน
- เพื่อชวยในการปองกันฟนผุในประชากรไทย ซึ่งเปนปญหาสําคัญของทันต-

สุขภาพ
- ชวยใหประชากรมีสุขภาวะที่ดี
- ชวยใหประเทศชาติประหยัดงบประมาณที่ตองใชในการแกไขปญหาฟนผุ

และผลที่ตามมาของฟนผุ เชน คาอุดฟน ฟนปลอม เปนตน
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ตํารับยาโพวิโดนไอโอดนีสําหรับรูปแบบพน

รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ, อนงคทิพย เอสเอ และ กิตติยา ถ่ินพันธ
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: teerapol.s@psu.ac.th

ตํารับยาโพวิโดนไอโอดีนในรูปแบบพนบนผิวหนัง  ตํารับยาพนนั้นตองมีสวน
ประกอบในสูตรตํารับ โพวิโดนไอโอดีนเปนตัวยาสําคัญ มีโคโพวิโดนและกลีเซอรีนเปน
สารกอฟลม มีพอลีเอทิลีนไกลคอลชวยเพิ่มความยืดหยุนของแผนฟลม มีกลีเซอรีน
เปนสารใหความชุมชื้น สารขับดันคือ HFA 134a และมีเอทานอลตัวทําละลายรวม
ที่เหมาะสม

วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย
เพื่อพัฒนาสูตรตํารับยาโพวิโดนไอโอดีนรูปแบบพนที่มีคุณสมบัติคงตัว ออกมา

ในรูปแผนฟลมนาโนและมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย  สูตรตํารับ
ตองมีความคงตัว มีการยับยั้งหรือฆาเชื้อที่บริเวณเปาหมาย คือ ผิวหนัง และคุณภาพ
ของยา ไดแก ปริมาณไอโอดีน และความสม่ําเสมอของตัวยาที่พนออกมา การเกิด
ฟลมบางนาโน

การนําไปใชประโยชน
โพวิโดนไอโอดีนสามารถเตรียมเภสัชภัณฑไดหลายรูปแบบ เชน ผงแหง ยาเม็ด

รูปแบบของเหลว โดยการเตรียมยาในแบบพนจะมีขอดีคือ สามารถพนยาในขนาดที่
ถูกตอง มีขนาดเล็ก พกพาสะดวกขึ้น เหมาะกับการปองกันการติดเชื้อในบริเวณที่ยาก
ตอการเขาถึงของยารูปแบบอ่ืนโดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณองคชาติ รักแร หนังศีรษะ
นิ้วมือ  และมีศึกษาเพื่อเปรียบเทียบโพวิโดนไอโอดีนในรูปแบบพนกับเทคนิคการเช็ด
หรือทาบริเวณแผล พบวาโพวิโดนไอโอดีนในรูปแบบพนหลังจากพนทิ้งไวใหแหง 3 นาที
จะใหผลเหมือนกับการใชเทคนิคการเช็ดบริเวณแผลในการลดเชื้อแบคทีเรียที่บริเวณ
เปาหมายอีกดวย
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เจลสมนุไพรแตมสวิ

ดร.สุรศักด์ิ ล้ิมสุวรรณ, ดร.ก่ิงกาญจน บันลือพืช, ธีรวัฒน สุดขาว และ
สมพร ชาญวณิชยสกุล
คณะการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: surasak.l@psu.ac.th

เจลสมุนไพรแตมสิว ประกอบดวย ขมิ้นชัน เหงือกปลาหมอ และเบญจกานี
ซึ่งมีฤทธิ์ตานแบคทีเรีย  ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ  พรอมทั้งทดสอบความคงตัว  และ
คาความเปนกรดดาง ใหผลออกมีเปนที่นาพอใจ ประกอบกับไมเคยมีสูตรเจลแตมสิว
สูตรใดที่ผสมสมุนไพรเหงือกปลาหมอ ซึ่งสรรพคุณของเหงือกปลาหมอ คือมีรสเค็ม
กรอยรอน ชวยรักษาแผลอักเสบ แกโรคผิวหนัง แกไข แกปวดตางๆ รักษากลากเกลื้อน

วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย
สมุนไพรประกอบกับสูตรเตรียมเจล เพื่อใชรักษาแผลอักเสบ แกโรคผิวหนัง

แกไข แกปวดตางๆ รักษากลากเกลื้อน

การนําไปใชประโยชน
เจลสมุนไพรแตมสิว ทําจากสมุนไพรที่มีการพัฒนาจากตํารับผงสมุนไพรที่ ใช

ไดผล รูปแบบการใชงานที่งาย



76

ตํารบัโรโดไมรโทนสําหรบัรกัษาสวิ

ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย, จุฬาลักษณ ชอระชู และ ผศ.ดร.ธนภร อํานวยกิจ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: supayang.v@psu.ac.th

กระทุ (หรือที่บางทองถ่ินเรียกวา “โทะ”) (Rhodomyrtus tomentosa) เปน
พืชปาที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ สามารถนํามาเพาะปลูกไดงาย ผลของกระทุสามารถใช
รับประทานได และยังมีสรรพคุณทางยาอีกดวย ซึ่งปจจุบันมีการประยุกตใชกระทุใน
หลายรูปแบบ เชน นําผลกระทุมาใชรักษาโรคบิดและโรคทองรวง นอกจากนี้ยังมีการ
ใชกับสตรีหลังคลอดบุตรเพื่อชวยบรรเทาอาการปวดเกร็งเนื่องจากการคลอดบุตร
อีกดวย โดยจากการศึกษาเพิ่มเติมพบวามีรายงานฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจาก
กระทุ เชน ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ (Miyake and Nojima, Jpn. Kokai Tokkyo Koho,
2006) ฤทธิ์ตานแบคทีเรียกอโรคกรัมบวก (Saising และคณะ, J Health science.
2008) (Limsuwan และคณะ, J Phytomedicine. 2009)

วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย
การนําสารโรโดไมรโทน (rhodomyrtone) เปนสารบริสุทธิ์ที่สกัดไดจากกระทุ

ในการประดิษฐนี้จึงใชไลโปโซมเปนตนแบบในการนําสารโรโดไมรโดนเขาสูชั้นผิวหนัง
ที่ลึกขึ้น เนื่องจากไลโปโซมมีสวนประกอบและคุณสมบัติคลายคลึงกับเซลลเมนเบรน
ของสิ่งมีชีวิต

การนําไปใชประโยชน
ตํารับโรโดไมรโทนสําหรับรักษาสิว เปนเจลแตมสิวจากสารสกัดธรรมชาติ ซึ่ง

เจลที่มีองคประกอบของสารโรโดไมรโทน ซึ่งสกัดไดจากกระทุที่มีฤทธิ์ที่ดีในการตาน
เชือ้แบคทีเรีย และมสีารตานอนมุลูอิสระ ซึง่ชวยตอตานการออกซเิดชนัของเซลลผิวหนงั
จึงสามารถชวยชะลอร้ิวรอยแหงวัยโดยวิธีธรรมชาติ มีการประยุกตนํานาโนเทคโนโลยี
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มาเตรียมอนุภาคขนาดเล็ก นั่นคือเทคโนโลยีไลโปโซมมาชวยในการนําสงสารสําคัญ
โรโดไมรโทน  เนื่องจากไลโปโซมสามารถชวยในการซึมผานของสารโรโดไมรโทนที่
เก็บกักภายในเขาสูชั้นผิวหนังที่ลึกขึ้น ที่สําคัญไมมีสวนผสมของยาปฏิชีวนะ
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อุปกรณชวยผาตดัโรคพงัผืดกดรัดเสนประสาทขอมือ
สงขลานครินทร

ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ
ภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกสและกายภาพบําบัด คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: wosunton@medicine.psu.ac.th

อุปกรณชวยผาตัดโรคพังผืดกดรัดเสนประสาทขอมือสงขลานครินทร   ซึ่ง
ประกอบดวยอุปกรณ 2 ชิ้น ไดแก สวนที่ใชในการมอง และสวนที่ใชในการตัด เพื่อใช
ในการผาตัดโรคพังผืดรัดเสนประสาทขอมือ

สวนที่ใชในการมอง ประกอบดวย เคร่ืองถางชองโพรงประสาท ออกแบบขึ้นมา
เพื่อใหศัลยแพทยมองเห็นชองโพรงประสาทขอมือไดชัดขึ้นชวยปองกันการกระทบ
กระเทือนที่อาจเกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อภายในและยังชวยสรางชองสําหรับสอดอุปกรณผาตัด
เขาไปตดัพังผืด และตัวนํารอง ออกแบบมาเพือ่การนํารองและสรางพื้นที่เหนือชองโพรง
ประสาทขอมือและชวยแยกเนื้อเยือ่ออกจากพงัผืดสรางพืน้ที่เพื่อการสอดใสเคร่ืองถาง

และสวนที่ใชในการตัด ประกอบดวย ใบมีดผาตัด ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะ
สําหรับการตัดพังผืดประกอบดวยใบมีดผาตัดมาตรฐานระดับโลกมีความคมสูง เพื่อให
มั่นใจวาสามารถตัดพังผืดใหขาดภายในคร้ังเดียว และฟรีเออร ไดรับการออกแบบให
เรียบ แบน บางและยืดหยุน เพื่อใชเกลี่ยสรางพื้นที่ในชองโพรงประสาทขอมือ

โดยทั้งชุดทําจากวัสดุถึงพลาสติกใชคร้ังเดียวทิ้ง  จึงทําใหมีราคาถูก  และ
รับประกันไดถึงความสะอาดและปลอดภัยทุกคร้ังที่ใชงาน

วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย
เพื่อจัดทําอุปกรณชวยผาตัดโรคพังผืดกดรัดเสนประสาทขอมือสงขลานครินทร

เพื่อชวยในการผาตัดแกแพทย
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การนําไปใชประโยชน
อุปกรณชวยผาตัดโรคพังผืดกดรัดเสนประสาทขอมือสงขลานครินทร สามารถ

ชวยทําใหแพทยเห็นชองโพรงประสาทไดชัดเจน  ผาตัดไดรวดเร็ว  ไมยุงยาก  ไมมี
อาการแทรกซอน  แผลผาตัดมีขนาดเล็ก  สงผลใหระยะเวลาในการพักฟนนอยเพียง
3-5 วัน อีกทั้งเนื่องจากการผาตัดเปนการผาตัดเล็กทําใหลดตนทุนในการผาตัดลง
ไมวาจะเปนคาจางพยาบาล คาหองผาตัด คาอุปกรณ และคายา
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มีดผาตัดนิว้ล็อคแบบเจาะผานผิวหนงั (A-Knife)

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

มีดผาตัดนิ้วล็อคแบบเจาะผิวหนัง  ใชรักษาอาการนิ้วล็อคในเวลาประมาณ
1 นาที แผลกวางเพียง 2 มม. โดยมีดสามารถสอดผานผิวหนังเพื่อตัดปลอกหุมเอ็น
ไดอยางแมนยํา  ไมทําลายเสนเอ็นและเนื้อเยื่อใกลเคียง  ไมตองใชหองผาตัด  ไมตอง
เย็บแผล  ผูปวยสามารถใชมือไดปกติโดยไมตองรอ 1 สัปดาหใหแผลหายเหมือนการ
ผาตัดแบบเดิม

วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย
ใชรักษาอาการนิ้วล็อคในเวลาประมาณ 1 นาที แผลกวางเพียง 2 มม. ไมตอง

ใชหองผาตัด ไมตองเย็บแผล

การนําไปใชประโยชน
ใชสําหรับผาตัดรักษาอาการนิ้วล็อคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ
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ชุดอุปกรณรองรบัสิ่งขับถายจากทวารเทียม

ผศ.นพ.วรวิทย วาณิชยสุวรรณ
ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ชุดถุงทวารเทียมจากยางพาราสกัดโปรตีนต่ํา  ประกอบดวย  1) แผนติด
ผิวหนังรอบทวารเทียม  2) ถุงรองรับสิ่งขับถายจากทวารเทียม  3) ครีมปกปองผิวหนัง
รอบทวารเทียม  4) แปงรักษาแผลที่ผิวหนังรอบทวารเทียม  5) สายรัดหนาทองเพื่อ
พยุงถุงรองรับสิ่งขับถายจากทวารเทียม

วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย
ชุดอุปกรณรองรับสิ่ งขับถายจากทวารเทียมนี้ เพื่อใชในผูปวยที่ ไมสามารถ

ขับถายทางทออุจจาระไดตามปกติ  จําเปนตองไดรับการผาตัดทวารเทียมที่หนาทอง
ชุดอุปกรณรองรับสิ่ งขับถายจากทวารเทียมนี้ลดอาการแพบริเวณรอบทวารเทียม
สามารถลดกลิ่น ลดเสียงอันไมพึงประสงค มีราคาถูดเนื่องจากใชวัตถุดิบภายในประเทศ
ลดการนําเขา อีกทั้งยังเปนการสงเสริมใหคุณภาพชีวิตของผูปวยใหดีขึ้นอีกดวย

การนําไปใชประโยชน
ใชเปนอุปกรณรองรับสิ่งขับถายจากทวารเทียม
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อุปกรณทําหัตถการสอดใสสายสวนหลอดเลือดแดง
จากยางธรรมชาติ

ดร.นิธินาถ แซต้ัง และคณะ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: nitinart.s@psu.ac.th

ผูปวยวิกฤตจะมีการเปลี่ยนแปลงของคาความดันโลหิตที่ผิดปกติไดตลอดเวลา
การเฝาติดตามความดันโลหิตอยางตอเนื่อง  แพทยตองทําหัตถการสอดใสสายสวน
หลอดเลือดแดง (Arterial line)  สวนใหญจะเลือกใชหลอดเลือดแดงเรเดียล (Radial
artery) ที่บริเวณขอมือ  วิธีการทําหัตถการนี้จะเร่ิมดวยใหผูปวยวางแขนราบบนเตียง
ในลักษณะหงายฝามือ แพทยจะหาตําแหนงของหลอดเลือดแดงเรเดียลจากการคลํา
ชีพจรบริเวณขอมือของผูปวย แลวจึงแทงเข็มเมื่อปลายเข็มเขาในหลอดเลือดแดง จะมี
เลือดแดงไหลออกมา จึงทําการสอดเข็มเขาไปจนสุดเพื่อใหเข็มคาไวในหลอดเลือดแดง
แลวจึงตออุปกรณเพื่อวัดความดันโลหิตได   แตการทําหัตถการนี้ในผูปวยวิกฤตจะ
คอนขางยากเนื่องจากชีพจรเบามาก คลําหาตําแหนงไดยาก มีโอกาสแทงพลาดไดสูง

วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย
อุปกรณทําหัตถการสอดใสสายสวนหลอดเลือดแดงจากยางธรรมชาติ ออกแบบ

เพื่อใหสะดวกใชงานไดอยางรวดเร็ว ทันทวงทีในสถานการณวิกฤต (ในหองผูปวยวิกฤต)
โดยอุปกรณจะเตรียมใหอยู ในรูปของฟองนํายางธรรมชาติที่ มีการเคลือบผิวดวย
ยางธรรมชาติอีกหนึ่งชั้นเพื่อใหมีผิวเรียบ งายตอการทําความสะอาด และยังมีจุดเดน
หลายประการ เชน (1) ใชกับขอมือของผูปวยไดทุกขนาด เนื่องจากความยืดหยุนสูง
สามารถขยายออกตามขนาดของขอมือได และมีความออนนุมเมื่อกดขอมือลงใหหงาย
ขึ้นและผูปวยไมรูสึกเจ็บ (2) ลักษณะเฉพาะของยางธรรมชาติที่มีความเสียดทานสูง
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จึงทําใหอุปกรณไมลื่นไถลในระหวางการปฏิบัติหัตถการ (3) สามารถลางน้ําและทนทาน
ตอการซักลางทําความสะอาดดวยสบู  แอลกอฮอลเขมขน 70%  และโซเดียมไฮโป
คลอไรท (Sodium Hypochlorite; NaOCl) อีกทั้งสามารถลางคราบเลือดออกไดงาย
ไมเกิดการซึมผานลงในเนื้อยางธรรมชาติ

การนําไปใชประโยชน
นําไปใชในโรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือคลินิก
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อุปกรณจบัขวดยาทีผ่ลติจากโฟมยางพารา

ดร.เอกวิภู กาลกรณสุรปราณี
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: Ekwipoo.K@psu.ac.th

อุบัติเหตุเข็มตํามือเกิดขึ้นไดในระหวางการทําหัตถการสงยาดวยมือ อุปกรณ
ที่ผลิตจากยางพาราชนิดนี้ สามารถชวยปองกันอุบัติเหตุเหลานี้ได

วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย
1. ลดอุบัติเหตุเข็มตํามือ
2. ลดภาวะความเครียดและเวลาในการทําหัตถการ
3. เล็งเข็มไดตรงเปาหมายมากขึ้น

การนําไปใชประโยชน
นําไปใชในโรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือคลินิก
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หุนจําลองการชวยชีวติขั้นพื้นฐาน

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

หุนทางการแพทยสําหรับจําลองการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน ทําจากยางธรรมชาติ
มีลักษณะเปนหุนคร่ึงตัวจากศีรษะถึงเอว ดานหนาลักษณะตามกายวิภาค ดานหลัง
แบนราบยกเวนสวนคอที่มีลักษณะโคงเวา ทําจากยางธรรมชาติที่มีการแปรรูป 2 แบบ
คือ สวนผิวหนังที่หอหุมภายนอกหุนทั้งตัวทําจากยางธรรมชาติที่ผสมสูตรใหมีลักษณะ
แนนทึบเปนแผน คุณลักษณะผิวเรียบ มีความยืดหยุนและเหนียว ทนตอการฉีกขาด
และทําความสะอาดไดงาย ตัวหุนดานในใตตอชั้นผิวหนังทําดวยโฟมยางธรรมชาติที่มี
2 สวน คือ โฟมยางสวนหัวใจ ทําเปนรูปทรงกระบอกวางตรงกลางหนาอกซึ่งมีความ
หนาแนนมากใชสําหรับจําลองการนวดหัวใจ โดยมีกลไกการตอบสนองเมื่อกดใหโฟม
ยางสวนหัวใจ ยุบตัว แลวแสดงออกมาเปนรูปแบบของเสียง หรือกลไกอิเลคทรอนิกได
บริเวณทรวงอกที่อยูโดยรอบตอโฟมยางสวนหัวใจ  และบริเวณลําตัว คอ และศีรษะ
ทําดวยโฟมยางที่มีความหนาแนนนอยกวาโฟมยางสวนหัวใจ เพื่อใหมีความนิ่ม มีความ
ยืดหยุน และลดน้ําหนักโดยรวมของหุนลง ทีป่ากของหุนมีกลไกของทอลมเพือ่ตอบสนอง
ตอการเปาลมเขาในปากในลักษณะจําลองการผายปอด แลวตอบสนองออกมาเปนเสียง

วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย
เพื่อผลิตหุนจําลองการชวยชีวิตขั้นพื้นฐานที่มีราคาถูก  ใชงานงาย  และชวย

เพิ่มมูลคาใหกับยางพารา
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การนําไปใชประโยชน
เหมาะสําหรับโรงพยาบาล สถานพยาบาล มูลนิธิ หรือโรงเรียนที่มีการฝกอบรม

การชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน
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หมอนจากพอลิยูรเีทนเจลที่หุมดวยยางพาราแปรรูป
ปองกันแผลกดทับ

ผศ.พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: nalinee_k2000@yahoo.com

ผลิตภัณฑนี้ มีแนวคิดและที่ มาของการประดิษฐมาจากการที่ วิสัญญีแพทย
ประสบปญหาจากการทํางานประจําวัน เนื่องจากผูปวยที่มาดมยาสลบและผาตัดที่
ตองนอนนิ่งในทาเดิมเปนเวลานาน โดยเฉพาะหากผาตัดนานมากกวา 2 ชั่วโมง จะ
เกิดความเสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับขึ้น  ทําใหการดูแลรักษายุงยาก  เสียคาใชจาย
มากยิ่งขึ้นในการดูแลรักษา  ซึ่งจากขอมูลของประเทศสหรัฐอเมริกาพบวาคาใชจาย
ในการรักษาแผลกดทับสูงถึง 11,000 ลานเหรียญ/ป  และมีผูปวยเสียชีวิตดวยภาวะ
แทรกซอนจากแผลกดทับถึง 60,000 ราย/ป และถึงแมสามารถรักษาแผลหาย ผิวหนัง
บริเวณนั้นจะเกิดการหดตัวเปนแผลเปนขนาดใหญคลายคนพิการได ซึ่งปญหาเร่ืองแผล
กดทับเปนปญหาใหญของระบบสาธารณสุขของทุกประเทศ ดังนั้นการปองกันการเกิด
แผลกดทับยอมไดประโยชนมากกวาการรักษา สําหรับประเทศไทยการที่จะจัดซื้อวัสดุ
ในการกระจายแรงกดตองนําเขาจากตางประเทศทั้งหมดและมีราคาสูง ทางผูประดิษฐ
จึงพยายามคิดคนวัสดุทดแทนที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับวัสดุนําเขาเพื่อสามารถลด
ปญหาใหแกผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ  และลดคาใชจายในการนําเขาสินคาจาก
ตางประเทศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนชาวใต ซึ่งมีอาชีพ
และรายไดหลักจากการทําสวนยางพารา ซึ่งประเทศไทยสงออกยางดิบและน้ํายางเปน
ปริมาณมาก ประกอบกับน้ํายางที่ไดเปนน้ํายางคุณภาพสูง เหมาะแกการนํามาเพิ่ม
มูลคา โดยกระบวนการปรับโมเลกุลใหสามารถกระจายแรงดันกดทับไดดี ชวยปองกัน
การเกิดแผลกดทับเปนการเพิ่มมูลคายางพาราใหกลายเปนวัสดุทางการแพทย และ
เพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของภาคใตและจากการออกแบบ
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กระบวนการผลิตอยางรัดกุม ทําใหวัสดุนี้สามารถสรางรูปแบบผลิตภัณฑไดหลากหลาย
เพื่อใหเหมาะสมตอการใชงาน  เชน  การออกแบบรูปทรงใหเหมาะสมในการรองรับ
อวัยวะตางๆ ทําใหสามารถขยายผลการใชงานไปสูกลุมลูกคาอ่ืนนอกเหนือจากทาง
การแพทย เชน กลุมสปา และคนรักสุขภาพตางๆ อีกทั้งยังสามารถขยายรูปแบบการ
ผลิตสูอุตสาหกรรมที่นอน เบาะรองนั่งในรถยนต หรือรองเทากีฬา เปนตน

วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย
เพื่อผลิตวัสดุรองรับแรงกดทับอวัยวะผูปวยขณะผาตัดที่ผลิตจากพอลิเมอร

หุมยางพาราและกระบวนการผลิตวัสดุรองรับ ซึ่งสามารถปรับความยืดหยุนไดตาม
แรงกดทับ และปรับความนิ่มของเจลใหเหมาะกับการใชงาน เพื่อชวยลดการเกิดแผล
กดทับไดดี   สามารถพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของผูใชงานไดอยาง
ตอเนื่อง งานวิจัยรองรับในประสิทธิภาพของการลดภาวะการกดทับ มีความนาเชื่อถือ
มากกวาคูแขงขัน หากผลิตภัณฑเกิดความชํารุดหรือเสียหาย สามารถใช Medigel
Healing ในการซอมแซมเบ้ืองตน มีความคงทน หากใชอยางถูกวิธี

การนําไปใชประโยชน
นําไปใชกับในหองผาตัดเพื่อปองกันการเกิดแผลกดทับในโรงพยาบาล และ

สามารถประยุกตใชอุตสาหกรรมอ่ืนนอกเหนือจากทางการแพทย เชน กลุมสปา
และคนรักสุขภาพตางๆ อีกทั้งยังสามารถขยายรูปแบบการผลิตสูอุตสาหกรรมที่นอน
เบาะรองนั่งในรถยนต หรือรองเทากีฬา เปนตน
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อุปกรณฝกการยนืสําหรับเด็กเล็กทีม่ีพัฒนาการชา

ดร.สุรพงษ ชาติพันธุ และ ผศ.พญ.วิภาวรรณ ลีลาสําราญ
สถาบันวิศวกรรมชีวการเเพทย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: surapong.c@psu.ac.th

เด็กที่มีอายุครบ 3 เดือนแลวคอยังไมแข็ง หรืออายุ 9 เดือนยังไมคว่ํา หรือยัง
ไมคลานหรือกลามเนื้อแขนขาไมมีแรง หากลักษณะดังกลาวยังคงมีอยูเมื่อเด็กเจริญ
เติบโตขึ้น เด็กกลุมนี้จะจัดวามีพัฒนาการทางดานรางกายชา  ซึ่งในปจจุบันวิธีการที่
ใชรักษาคือ การฝกใหเด็กสามารถยืนและคุนเคยกับการยืนโดยใชอุปกรณชวยฝกยืน
(Standing frame) เพื่อชวยในเร่ืองการพัฒนากลามเนื้อ การพัฒนาระบบไหลเวียน
โลหิต  การสรางสมดุลของรางกายทอนบน  และมีผลทางออมในดานจิตวิทยา  การ
เรียนรูทางสังคมของเด็กอีกดวย   แตราคาของ Standing frame มีราคาสูง และ
ตองนําเขาจากตางประเทศจึงทําใหไมสามารถมีอุปกรณนี้ที่บานเพื่อชวยฝกการยืนของ
เด็ก   อีกทั้งทําใหผูปกครองตองเสียคาใชจายและเวลาในการที่จะตองนําเด็กมาฝกที่
โรงพยาบาล

วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย
เพื่อสรางอุปกรณชวยฝกยืนเที่เหมาะสมกับสรีระและการใชงานของเด็กไทย

โดยมุงเนนใหมีลักษณะที่สามารถเข็นเคลื่อนที่ได (Movable standing frame)  แก
ผูปกครองที่มีบุตรหลานที่มีพัฒนาการชา  ใหสามารถมีอุปกรณชวยฝกยืนไปใชฝกที่
บานได และเปนการชวยลดภาระและคาใชจายที่ตองนําบุตรหลานมาฝกที่โรงพยาบาล
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การนําไปใชประโยชน
ไดนําไปทดลองใชฝกการยืน ที่หนวยเวชศาสตรฟนฟูของโรงพยาบาลสงขลา-

นครินทร และไดนําไปใชในกลุมของเด็กที่มีพัฒนาการชา โดยใหผูปกครองสามารถใช
ฝกเด็กไดเองที่บานไมจําเปนตองมาที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  ซึ่งทางทีมงาน
ไดจัดโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)  โดยการบริจาคมอบอุปกรณชวยฝกยืนแก
ผูปกครองที่บุตรหลานมีพัฒนาการชา
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PaPlai แผนแปะแกปวดจากสารสกดัไพล

รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท และ นิติมา บินดุเหล็ม
สถานวิจัยความเปนเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: pharkphoom.p@psu.ac.th

ไพล เปนหนึ่ งในสมุนไพรไทยที่ ได รับความนิยมนํามาใช ในการรักษาโรค
ในประเทศไทยมีตํารับยาที่เตรียมจากน้ํามันไพลในรูปแบบยาครีมและยาขี้ผ้ึง ซึ่งเปน
หนึ่งในรายการยาในบัญชียาหลักแหงชาติฉบับปจจุบัน (พ.ศ. 2559) โดยมีขอบงใช
ในการบรรเทาอาการปวดเคล็ดขัดยอกกลามเนื้อ มีรายงานวาสารที่มีฤทธิ์ในการรักษา
อาการปวดเคล็ดขัดยอกในไพลเปนสารกลุม phenylbutanoids ไดแก DMPBD [(E)-
1-(3,4-dimethoxy-phenyl)butadiene], compound D [(E)-4-(3,4-dimethoxy-
phenyl)but-3-en-1-ol] และ compound D acetate เปนตน ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งอาการ
ปวดอักเสบกลามเนื้อ  โดยมีกลไกการออกฤทธิ์เหมือนกับยาแผนปจจุบันในกลุมยา
ตานการอักเสบที่ไมใชสเตอรอยด (หรือยากลุม NSAIDs)  และในปจจุบัน นอกจาก
ยาทาแกปวดในรูปแบบยาครีมและยาขี้ผ้ึงแลว ยาเตรียมในรูปแผนแปะแกปวดก็เปน
ยาอีกรูปแบบหนึ่งที่ไดรับความนิยมในการใชรักษาอาการปวดอักเสบกลามเนื้อ

วัตถุประสงคของผลงาน
เพื่อคิดคนกรรมวิธีการเตรียมสารสกัดไพลที่มีสารกลุม phenylbutanoids

โดยใชวิธีการสกัดที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green extraction) และสูตรแผนแปะ
แกปวดจากสารสกัดจากไพลที่ใชสารเมือกจากเมล็ดแมงลักเปนสารกอฟลม โดยเตรียม
สารสกัดจากเหงาไพลที่มีสารกลุม  phenylbutanoids  ดวยการใชสารเพิ่มความ
ยืดหยุนในตํารับแผนแปะเปนตัวทําละลายในการสกัด และสามารถควบคุมคุณภาพ
สารสกัดไพลและแผนแปะที่เตรียมไดดวยวิธี High performance liquid chromato-
graphy (HPLC) จึงทําใหผลิตภัณฑที่เตรียมไดมีคุณภาพเหมือนกันทุกคร้ังที่ผลิต
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กรรมวิธีการดังกลาวยังชวยลดการใชตัวทําละลายอินทรียในการสกัด ลดระยะ
เวลาและพลังงานที่ ใชในการสกัด จึงทําใหลดตนทุนในการเตรียมสารสกัดไพลได
และการนําสารเมือกจากเมล็ดแมงลักมาใชเปนสารกอแผนฟลมในการเตรียมแผนแปะ
แกปวด ยงัชวยลดการกอใหเกิดอาการระคายเคืองตอผิวหนังจากการใชสารเคมชีนิดอ่ืน
ในการเตรียมแผนแปะ และเปนนวัตกรรมแรกในโลกที่นําสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก
มาใชเปนสารกอแผนฟลมในการเตรียมแผนแปะ รวมถึงเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
สินคาทางการเกษตรดวย

การนําไปใชประโยชน
ใชแปะบริเวณที่มีอาการปวดบวมอักเสบของกลามเนื้อ เพื่อชวยบรรเทาอาการ

ปวด บวม เคล็ดขัดยอกกลามเนื้อ
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AloePatch แผนปดแผลอเนกประสงคชนิดลางออกได
จากภูมปิญญาไทย สูตลาดสากล

ดร.ภาณุพงศ  พุทธรักษ, ผศ.ดร.วิวัฒน พิชญากร,
รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท และ ม่ิงขวัญ ราชภิรมย
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: wiwat.p@psu.ac.th

คณะผูวิจัยจึงไดมีแนวคิดในการคดิคนแผนปดแผลชนิดลางออกได (AloePatch)
จากองคความรูของไทยโดยใชผงวุนของวานหางจระเขและสารสกัดบัวบก ซึง่พืชทัง้สอง
ชนิดมีประโยชนตอการรักษาแผลในผูปวย  โดยวานหางจระเขมีสรรพคุณชวยสมาน
แผลและลดการอักเสบ สวนสารสกัดบัวบกจะชวยเรงการสรางเนื้อเยื่อ ลดการติดเชื้อ
ลดการอักเสบ รวมถึงการเกิดแผลเปนและร้ิวรอย   นอกจากนี้  AloePatch ยังมี
คุณสมบัติที่โดดเดนคือ สามารถดูดซับของเหลว เชน เลือด หรือน้ําหนองจากแผลไดดี
รักษาความชุมชื้นและสรางสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการสรางเนื้อเยื่อใหมของแผลได
อยางดี  นอกจากนี้ AloePatch  ยังสามารถลางออกไดงายดวย น้ํา หรือน้ําเกลือ
ที่ใชในการลางแผลปกติ จึงทําใหไมกอใหเกิดปญหาของแผลที่ตองเปดซ้ําและชวยลด
อาการเจ็บปวดจากการลอกผาปดแผลแบบทั่วไป ลดการเกิดการอักเสบซ้ําซอนและ
แผลหายชา  นอกจากนี้ชวยใหการทําแผลมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเปนสิ่งที่
โดดเดนกวาวัสดุปดแผลอ่ืนๆ ที่มีในทองตลาดในปจจุบัน  นอกจากคุณสมบัติในการ
รักษาแผล AloePatch อาจนําไปประยุกตใชในการพัฒนาเปนผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง
ในการลดร้ิวรอยแผลเปนและลดการอักเสบไดดีอีกดวย ประกอบกับตนทุนในการผลิต
และราคาที่นอยกวาเมื่อเทียบกับแผนปดแผลชนิดอ่ืนที่มีอยูในทองตลาดทําใหมีความ
สามารถในการแขงขันที่สูง   และการนําภูมิปญญาไทยมาใชยังชวยเพิ่มมูลคาของ
ผลิตผลทางการเกษตรของประเทศไทยที่มีมูลคานอยใหเกิดมูลคาที่ เพิ่มมากยิ่งขึ้น
ลดการนําเขา และสรางนวัตกรรมของไทย
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วัตถุประสงคของผลงาน
แผนปดแผลที่สามารถลางออกได ซึ่งสะดวกในการดูแผล กระตุนใหแผลหรือ

รอยแผลเปนหายเร็วขึ้น โดยไมกอใหเกิดการระยายเคืองหรือมีแผลเปดซ้ํา พรอมทั้ง
มีราคาที่ต่ํากวาแผนปดแผลชนิดอ่ืนในทองตลาด

การนําไปใชประโยชน
ใชในการแปะเพื่อรักษาแผล รอยแผลเปน สิว หรือผิวหนังอักเสบ โดยทําให

บาดแผลหรืออาการทางผิวหนังหายเร็วยิ่งขึ้น   และมีสวนชวยในการดูแลและบํารุง
ผิวหนัง
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น้ํามันยาสมานแผล และการพัฒนา YaSP dressing

คณะการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โดยการสนับสนุนของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)
E-mail: ttmed.psu@gmail.com

คณะผูวิจัยจากคณะการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทําการ
พัฒนาสูตรตํารับรักษาบาดแผลเร้ือรังชื่อ “ตํารับยาสมานแผล” ซึ่งเปนตํารับยาพื้นบาน
ไดรับความอนุเคราะหจาก หมอสมพร ชาญวนิชยสกุล ซึ่งเปนหมอพื้นบานในจังหวัด
สงขลา และเปนอาจารยผูมีความรูความสามารถพิเศษประจําคณะการแพทยแผนไทย
“ตํารับยาสมานแผล” ประกอบดวยพืชสมุนไพรทองถ่ินที่หาไดงายและตนทุนถูก โดย
คณะผู วิ จัยได รับทุนสนับสนุนการวิ จัยจากสํานักงานพัฒนาการวิ จัยการเกษตร
(องคการมหาชน) เพื่อพัฒนาสูตรตํารับยาสมานแผลในการใชรักษาแผลติดเชื้อเร้ือรัง
ในผูปวยเบาหวาน    โดยพบวาตํารับยาสมานแผลในรูปแบบยาน้ํามัน (Hot oil
extraction)  มีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรียกอโรคผิวหนัง  สามารถยับยั้งและ
ทําลายไบโอฟลมของแบคทีเรีย มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพชวยสมานแผล
โดยผลงานการวิจัยดังกลาวไดเผยแพรเปนนิพนธตนฉบับและยาน้ํามันสมานแผลและ
กรรมวิธีเตรียมยาน้ํามันดังกลาว ไดยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรเรียบรอยแลว

วัตถุประสงคของผลงาน
เพื่อสรางนวัตกรรมทางสุขภาพจากตํารับยาแผนไทยที่ เปนองคความรูของ

หมอพื้นบานภาคใต
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การนําไปใชประโยชน
1. ผลิตภัณฑที่ ไดสามารถนําไปใชปดบริเวณแผลทั้ งแผลทั่ วไปและแผลใน

ผูปวยเบาหวาน โดยยาสมานแผลและแผนปดแผลดังกลาวมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่สงเสริม
การหายของแผลและลดการเกิดแผลติดเชือ้เร้ือรัง

2. เกิดเปนแนวทางในการพัฒนาสรางความรวมมือระหวางหมอพื้นบานใน
พื้นที่และชุมชนวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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พมิเสนน้ําวานสาวหลง

โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยฯ
คณะการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: ttmed.psu@gmail.com

เนื่องจากรูปแบบการดําเนินชีวิตของประชากรในปจจุบันนั้น มีความเรงรีบ
และนิยมบริโภคขาวสารกันมากกวาในอดีต จึงเปนหนึ่งในปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียด
เมื่อเกิดความเครียดรางกายจะมีปฏิกิริยาตางๆ โดยมีอาการ เชน หนามืด ปวดศีรษะ
หงุดหงิดงาย นอนไมหลับเปนตน ทําใหผลิตภัณฑตางๆ ที่ชวยผอนคลายความเครียด
แกอาการวิงเวียนศีรษะ เปนที่ตองการของตลาดมากขึ้น และพิมเสนน้ําก็เปนผลิตภัณฑ
หนึ่งที่เปนที่นิยมใชในปจจุบัน ผลิตภัณฑเหลานี้มักมีการนําวัตถุดิบจากธรรมชาติมา
เปนสวนประกอบ เชน เกล็ดสะระแหน น้ํามันสะระแหน น้ํามันยูคาลิปตัส และการบูร
ฯลฯ จากรายงานการวิจัย น้ํามันหอมระเหยที่สกัดไดจากพืชหลายชนิดสามารถชวย
ใหเกิดความรูสึกผอนคลายได เชน ชมนาด ลีลาวดี วาสนา และวานสาวหลง ซึ่ง
วานสาวหลงเปนพืชที่มีกลิ่นหอมทั้งสวนใบและราก  มีชื่อชวนใหนึกถึงความมีเสนห
นาหลงใหล สวนใหญมีการนํามาใชเปนสวนผสมในเคร่ืองสําอาง เชน สบู และโลชั่น
บํารุงผิว แตยังไมมีการใชเปนสวนผสมในสูตรตํารับยาดมพิมเสนน้ํา ยาดมพิมเสนน้ํามี
สวนผสมพื้นฐาน ไดแก เมนทอล พิมเสน และการบูรเปนหลัก ซึ่งอาจมีการผสมดวย
น้ํามันหอมระเหย เชน น้ํามันยูคาลิปตัส น้ํามันคารเนชั่น เพื่อชวยในการแตงกลิ่น
คณะการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีความสนใจที่จะนําพืชทองถ่ิน
คือ น้ํามันหอมระเหยจากวานสาวหลงใชเปนสวนผสมในสูตรตํารับยาดมพิมเสนน้ํา
ที่มีสรรพคุณชวยทําใหชื่นใจ แกหวัด บํารุงหัวใจ เพื่อใหเกิดการใชประโยชนจากพืช
ชนิดนี้มากขึ้น ทั้งยังเปนการพัฒนาพืชชนิดนี้ เปนพืชเศรษฐกิจเสริมใหกับประชาชน
และเกษตรกรทั่วไปได จึงไดมีการศึกษาวิจัยสูตรตํารับยาดมพิมเสนน้ํา โดยมีน้ํามัน
หอมระเหยของวานสาวหลงเปนสวนผสม แลวทําการประเมินความคงตัวของสูตรตํารับ
พรอมกับประเมินความพึงพอใจและรูปแบบบรรจุภัณฑจากอาสาสมัคร
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วัตถุประสงค
เพื่อเตรียมตํารับยาดมพิมเสนน้ําจากน้ํามันหอมระเหยของวานสาวหลงที่มี

ความคงตัวของสูตรตํารับที่ดีสรางความพึงพอใจในอาสาสมัครมากที่สุด  และกอให
เกิดการใชประโยชนจากสมุนไพรทองถ่ินเพิ่มขึ้น

การใชประโยชน
สูดดมแกอาการคัดจมูก บรรเทาอาการวิงเวียน ชวยใหรูสึกสดชื่นและผอนคลาย
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สตูรตํารบัยาสมนุไพรแกไอ

ธีรวัฒน สุดขาว
โรงพยาบาลการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: teerawat.sud@psu.ac.th

การประดิษฐนี้เปนยาน้ําที่ตมมาจากสมุนไพร ประกอบดวย โทงเทง มะแวงเครือ
เสนียด มะขามปอม ชะเอมเทศ น้ําตาลกรวด น้ํามะนาว น้ําขิง เกลือ และเมนทอล
ที่ผานกรรมวิธี ขั้นตอนตางๆ ที่ไดยาน้ําที่ไดจากการตมสมุนไพร

วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย
ความมุงหมายของสิ่งประดิษฐนี้คือ เพื่อจัดทํายาแกไอที่ผลิตจากสมุนไพรสูตร

ใหมที่มีประสิทธิภาพบรรเทาอาการไอ  เจ็บคอ  ชวยทําใหชุมคอ  รสชาติดี  และไมมี
สวนประกอบที่ทําใหเกิดโทษตอรางกาย

การนําไปใชประโยชน
สูตรตํารับยาสมุนไพรแกไอมีสวนประกอบของโทงเทงที่ชวยรักษาการอักเสบ

ของลําคอ และมีสรรพคุณครอบคลุมไปถึงการลดการบวมของทอนซิล อีกทั้งมีสมุนไพร
ไดแก ชะเอม มะขามปอม เสนียด มะแวงเครือ ชวยรักษาการอักเสบของลําคอ ลดไข
ชวยเร่ืองการหายใจ และรักษาหวัดไดในตํารับเดียวกัน และสวนผสมดังกลาวทําใหได
ตํารับยาแกไอที่รสชาติที่ดี ดื่มงาย

สูตรตํารับยาสมุนไพรแกไอมีการใสน้ํามะนาวสด น้ําขิงสดและเกลือ ในตํารับยา
แทนการใชน้ํามะนาวแทรกเกลือเปนกระสายรวมกับผงยารักษาอาการไอ เจ็บคอ
ในอดีตซึ่งทําใหเกิดความยุงยากในการใชยายา นอกจากทําใหเกิดความสะดวกขึ้นแลว
ยังเปนการเพิ่มสรรพคุณตํารับยา ในการชวยละลายและขับเสมหะ ทําใหชุมคอ ทําให
ไดตํารับยาที่รสชาติที่กลมกลอมขึ้น และงายตอการรับประทานไมทําใหคอแหง
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ผลติภณัฑเครือ่งสําอางผสมสมนุไพร
สําหรบัทําความสะอาดผวิและเสนผม

รศ.ดร.สุวิภา อึ้งไพบูลย และ ดวงแข มณีนวล
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: suwipa.u@psu.ac.th

ในปจจุบันผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางเปนธุรกิจที่สรางรายไดอยางมหาศาล เพราะ
เปนธุรกิจที่ตลาดเปดกวางในการเขามาลงทุน  และจากกระแสนิยมการใชสมุนไพร
ในธุรกิจเคร่ืองสําอางมีมาอยางตอเนื่องทั้งตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ

ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางสําหรับทําความสะอาดผิวและเสนผม เปนผลิตภัณฑ
ที่ทุกคนใชในชีวิตประจําวัน อีกทั้งสมุนไพรไทยหลายชนิด เชน เหงาขมิ้นชัน เปลือก
ผลมังคุด  วานหางจระเข  ทองพันชั่ง  น้ํามันตะไคร  น้ํามันมะกรูด  น้ํามันมะพราว
มีสรรพคณุในการบํารุงผิวและเสนผม จึงเปนที่มาของการพัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง
ผสมสมนุไพรสําหรับทําความสะอาดผิวและเสนผม โดยมกีระบวนการในพฒันาผลิตภัณฑ
ไดแก การคัดเลือกสมุนไพรที่มีสรรพคุณตามตองการและการจัดหาแหลงวัตถุดิบ โดย
มุงเนนการใชสมุนไพรในภาคใต เชน การใชผงเหงาขมิ้นชันจากโรงงานแปรรูปสมุนไพร
โรงพยาบาลกะพอ จังหวัดปตตานี ซึ่งอยูในโครงการลังกาสุกะโมเดล เปนตน การสกัด
สารสําคัญในสมุนไพร การพัฒนาสูตรตํารับ การทดสอบตามมาตรฐานทางเคร่ืองสําอาง
และการจดแจงเคร่ืองสําอาง

วัตถุประสงคของผลงาน
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางผสมสมุนไพรสําหรับทําความสะอาดผิวและ

เสนผมสูการตลาดเชิงพาณิชย
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การนําไปใชประโยชน
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดจดแจงเคร่ืองสําอางเพื่อ

ผลิต รวมกับผูประกอบการในการจัดจําหนายผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางผสมสมุนไพร
สําหรับทําความสะอาดผิวและเสนผมจํานวนหลายรายการ
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การดูแลสุขภาพเพื่อปองกันและรกัษา
ภาวะถงุน้าํรงัไขในสตรี

ผศ.ดร.สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ และ รศ.ดร.ศศิธร พุมดวง
ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: sununta.y@psu.ac.th, sasitorn.ph@psu.ac.th

ภาวะถุงน้ํารังไข (Polycystic ovary syndrome) เปนปญหาสุขภาพในสตรี
วัยเจริญพันธุ ซึ่งพบได 15-20% โดยมีปจจัยเสี่ยงที่เก่ียวของทั้งดานพันธุกรรมและ
พฤติกรรมสุขภาพ  สตรีที่มีประวัติมีบุตรยากและโรคเบาหวานในครอบครัวเสี่ยงตอ
การเปนภาวะถุงน้ํารังไขไดสูงกวาสตรีทั่วไป พฤติกรรมในการรับประทานอาหารที่มี
สวนประกอบของน้ําตาล ฟรุคโตส ไขมันทรานส และไขมันสัตว รวมกับการขาดการ
ออกกําลังกาย ทําใหมีภาวะอวนและมีภาวะดื้ออินซูลิน (Insulin resistant) จากการ
ศึกษาพบวาสตรีที่เปนถุงน้ํารังไข 50-70% มีภาวะดื้ออินซูลิน

ภาวะอวนและภาวะดื้ออินซูลินทําใหมีภาวะเสียสมดุลในการทําหนาที่ของตอม
ใตสมอง ตอมพิทูอิทารี และตอมหมวกไตซึ่งสรางฮอรโมนที่ควบคุมการทํางานของ
ระบบการเจริญพันธุ ในสตรี   โดยพบวาระดับของฮอรโมนที่ชวยกระตุนใหมีไขตก
(Ovulation) ต่ํากวาปกติ แตมีฮอรโมนแอนโดรเจนสูงกวาปกติ ซึ่งพบได 60-80% ของ
สตรีที่มีภาวะถุงน้ํารังไข ทําใหมีอาการแสดงที่สําคัญ ไดแก ไมมีการตกของไขตามปกติ
ในรอบประจําเดือน เลือดประจําเดือนมาไมสม่ําเสมอ หรือขาดหายไป  นอกจากนี้
อาการที่พบไดแก ผมรวง มีขนออนขึ้นบริเวณใบหนา ลําตัว และแขน ขามากกวาปกติ
เปนสิว

ผลกระทบตอสุขภาพของสตรีจากภาวะถุงน้ํารังไข  ไดแก  ภาวะมีบุตรยาก
เสี่ยงตอการเปนโรคเบาหวานชนิดที่สอง ภาวะความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหัวใจ
และหลอดเลือด ดังนั้นการปองกันและการวินิจฉัยตั้งแตระยะแรกจะชวยใหสตรีไดรับ
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การรักษา  ทําใหมีสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุที่ เปนปกติและชะลอการเกิดภาวะ
แทรกซอนตางๆ ได

จากผลการวิจัยพบวา สตรีที่มีภาวะถุงน้ํารังไข 60-80% ไมไดตระหนักวา
ตนเองเปนโรคนี้ จึงไมไดรับการตรวจรักษาตั้งแตในระยะแรก โดยอาการผิดปกติที่
ทําใหสตรีไปพบแพทยเพื่อตรวจรักษา  ไดแก  ภาวะประจําเดือนผิดปกติ  และภาวะ
มีบุตรยาก ภาวะถุงน้ํารังไขสามารถตรวจวินิจฉัยไดจากการตรวจดวยอัลตราซาวด
และการรักษาโดยการรับประทานฮอรโมนคลายยาคมุกําเนิด การใชยาเพือ่ควบคุมระดับ
น้ําตาลและไขมันในเลือด การผาตัด และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทาน
อาหารและการออกกําลังกาย

การดูแลสุขภาพที่สําคัญของสตรีเพื่อปองกันการเปนถุงน้ํารังไข หรือรักษา
ภาวะถุงน้ํารังไข ไดแก การรับประทานอาหารที่มีสารอาหารที่มีประโยชนเพียงพอ
ลดการรับประทานอาหารที่มีผลเสียตอสุขภาพ รับประทานอาหารในปริมาณที่พอดีกับ
ความตองการของรางกาย และออกกําลังกายอยางสม่ําเสมออยางนอยคร้ังละ 30 นาที
สัปดาหละ 5 คร้ัง

ผลการวิจัยเก่ียวกับกระบวนการดูแลสุขภาพของสตรีที่มีประจําเดือนผิดปกติ
จากภาวะถุงน้ํารังไข พบวาสตรีที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
และเพิ่มการออกกําลังกายมีผลดีชวยทําใหมีประจําเดือนมาตามปกติได โดยลักษณะ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่พบ ไดแก 1) ลดการดื่มเคร่ืองดื่ม
ที่มีสวนผสมของน้ําตาลและฟรุคโตส เชน น้ําหวาน ชาเย็น กาแฟเย็น โกโก เคร่ืองดื่ม
ที่บรรจุขวดตางๆ 2) งดรับประทานอาหารและขนมที่มีสวนประกอบของไขมันทรานส
เชน เบอรเกอร พิชซา ขนมปง คุกก้ี เบเกอร่ีตางๆ   3) หลีกเลี่ยงการรับประทาน
อาหารที่มีสวนประกอบของไขมันสัตว เชน หมูกรอบ หมูสามชั้น ไสกรอก เบคอน
4) รับประทานขาวกลอง ปลา ผักและผลไมมากขึ้น และลักษณะการออกกําลังกาย
ที่มีผลดีทําใหหายจากภาวะถุงน้ํารังไข ไดแก การเดินเร็ว  วิ่ง  วายน้ํา โยคะ  การปน
จักรยานตั้งพื้น และการออกกําลังกายดวยอุปกรณตางๆ ในหองฟตแนส
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การศึกษาคร้ังนี้สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการใหความรูสตรีเพื่อปองกัน
โรคถุงน้ํารังไขหรือรักษาอาการของโรคนี้ โดยตองใหความรูเก่ียวกับปจจัยเสี่ยง อาการ
แสดงของภาวะถุงน้ํารังไข ผลกระทบตอสุขภาพและการเจริญพันธุของสตรี และการ
ฟนฟูสภาพการทํางานของฮอรโมนที่เก่ียวของกับการตกไข  การมีประจําเดือน  และ
การตั้งครรภ



งานวจิัยสาขาเทคโนโลยอีาหาร
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ชีวภัณฑ Bacillus subtilis
เพือ่ผลิตผกัไฮโดรโพนกิสปลอดภยั

รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู1 ดร.จุฑามาศ แกวมโน1 ผศ.ดร.สิริรัตน เกียรติปฐมชัย3

ปรารถนา อัตตะมณี1 และ ปฐมพงศ วงษเล้ียง2

1 ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 E-mail: ashara.p@psu.ac.th

ผักสลัดไฮโดรโพนิกสเปนผักที่เปนที่ตองการของตลาดสูงมากประมาณ 100 ตัน
ตอวัน แตโรครากเนาและใบจุดที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Pythium spp. และ Alternaria
spp. สามารถเขาทําลายผักไดทุกระยะการเจริญเติบโตเปนปญหาหลักที่ เกษตรกร
ประสบตลอดทั้งปทุกชวงการผลิต ตองหยุดการผลิตไมต่ํากวา 3 เดือน เพื่อตัดวงจร
โรคแทนการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช สงผลใหผลผลิตไมเพียงพอและตองนําเขาจาก
ตางประเทศ

Bacillus subtilis LPDD 3-1 เปนจุลินทรียดินที่สามารถควบคุมโรครากเนา
และใบจุดของผักสลัดไดอยางมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อพัฒนา Bacillus subtilis LPDD 3-1เปนชีวภัณฑแบบแกรนูลที่สะดวก

และปลอดภัยในการใชงาน   ทดแทนสารเคมีกําจัดโรคในการผลิตผักไฮโดรโพนิกส
เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และใหผลตอบแทนคุมคาทางเศรษฐกิจ
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การนําไปใชประโยชน
1. โรครากเนา: ชีวภัณฑ 100 กรัม หรือชีวภัณฑขยาย* 1 ลิตร ใสในระบบ

ปลูกที่มีสารละลายธาตุอาหาร  100 ลิตร (ใสเมื่อยายกลาปลูก เพื่อปองกันโรค และใส
ทุก 7 วัน เพื่อควบคุมโรค)

2. โรคใบจุด: ชีวภัณฑ 80 กรัม หรือชีวภัณฑขยาย* 200 มล. ผสมน้ํา 20
ลิตร พนบนใบผักทุกๆ 7 วัน ชีวภัณฑขยาย*  ชีวภัณฑ 20 กรัม ตอน้ําสะอาดตมสุก
ที่เย็นแลว 1 ลิตร เขยาใหเขากัน เลี้ยงไว 2 วัน

หนวยงานที่นําชีวภัณฑ Bacillus subtilis ไปใชประโยชน  ไดแก  มูลนิธิ/
โครงการพระราชดําริ หนวยงานกองทัพบก สถาบันการศึกษาหนวยงานราชการ และ
ฟารมผักไฮโดรโพนิกสมากกวา 400 ฟารม ใน 53 จังหวัด
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ผลติภณัฑผักหาสอีบแหงพรอมรับประทาน

ดร.บุษวรรณ หิรัญวรชาติ และ ผศ.ดร.ปุณณาณี สัมภวะผล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: bhudsawan@gmail.com

ผักเปนแหลงของสารอาหารหลายชนิด ไดแก วิตามิน เกลือแร และใยอาหาร
อีกทั้ งยังอุดมไปดวยสารพฤกษเคมีที่มีประโยชนตางๆ มากมาย  เชน  ไลโคปน
เบตาแคโรทีน แอนโทไซยานิน เควอรเซทิน และคลอโรฟลล เปนตน ซึ่งสารพฤกษเคมี
เหลานี้เปนสารตานอนุมูลอิสระที่ชวยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคได โดยเฉพาะโรค
เร้ือรัง เชน โรคมะเร็ง โรคไขมันในเลือดสูง และโรคเบาหวาน เปนตน และเมื่อแบง
ผักตามสีของสารพฤกษเคมีในผัก สามารถแบงไดเปน 5 สี ไดแก ผักสีแดง (ไลโคปน)
ผักสีเหลือง-สม (เบตาแคโรทีน) ผักสีมวง (แอนโทไซยานิน) ผักสีขาว (เควอรเซทิน)
และผักสีเขียว (คลอโรฟลล)

ในปจจุบันผูบริโภคสวนใหญใหความสนใจอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น โดยเนน
การรับประทานผักและผลไมเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามผักสดนั้นเกิดการเสื่อมเสียไดงาย
ไมสามารถเก็บไวไดนาน อีกทั้งเมนูอาหารที่มีผักเปนองคประกอบมีความหลากหลาย
นอย และในบางชวงฤดูกาลผักมีราคาคอนขางแพง เพื่อเปนการสงเสริมการบริโภคผัก
ใหมากขึ้น  ผูวิจัยจึงไดพัฒนาผลิตภัณฑผักหาสีอบแหงพรอมรับประทาน  เพื่อเปน
ทางเลือกในการบริโภคผักดวยเมนูที่หลากหลาย งาย และตอบสนองตอสภาวะการ
ดําเนินชีวิตที่เรงรีบในปจจุบัน และยังคงไดรับคุณคาและสารอาหารในผักใกลเคียงกับ
ผักสดมากที่สุด

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑผักหาสีอบแหงพรอมรับประทานที่ชวยเสริมคุณคาทาง

โภชนาการและสะดวกตอการบริโภค
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การนําไปใชประโยชน
ผลิตภัณฑผักหาสีอบแหงที่พัฒนาขึ้นจะชวยเพิ่มคุณคาสารอาหารใหกับเมนู

อาหารที่หลากหลาย เชน การโรยบนขาวสวย ขาวตม สปาเกตตี้ หรือสลัด หรือการ
เติมลงในน้ําซุป และขาวปน เปนตน สะดวกและงายตอการรับประทาน และชวยเพิ่ม
สีสันใหกับเมนูอาหาร โดยผลิตภัณฑดังกลาวสามารถเก็บไวไดนาน เหมาะกับผูบริโภค
ทุกเพศ และทุกวัย และสามารถนําไปพัฒนาแตงกลิ่นรสอ่ืนๆ เพิ่มเติมตอไปได
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การประยกุตใชเทคโนโลยฟีองอากาศขนาดเล็ก
เพือ่การเพิม่คณุภาพผลติผลทางการเกษตร

ดร.ดุสิดา ถิระวัฒน
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Email: dusida.t@psu.ac.th

เทคโนโลยีฟองอากาศขนาดเล็กเปนเทคโนโลยีที่สะอาด ปลอดภัย เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม มีคุณสมบัติเดนคือมีพื้นที่ผิวสัมผัสจําเพาะสูง และมีความคงตัวอยูไดนาน
ในสารละลายตัวกลาง ทําใหสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการสัมผัสระหวางพื้นผิว
ผลิตภัณฑที่เราตองการทําความสะอาดกับสารละลายที่ใชลางทําความสะอาดได การนํา
เทคโนโลยีฟองอากาศขนาดเล็กมาใชสามารถชวยลดปริมาณยาฆาแมลงที่ปนเปอนใน
ผลิตผลทางการเกษตร และนอกจากนี้ถานํามาใชรวมกับสารละลายฆาเชื้อ ยังสามารถ
ชวยลดเชื้อจุลินทรียที่กอใหเกิดโรคหรือเชื้อจุลินทรียที่ เปนสาเหตุของการเนาเสียที่
ปนเปอนมาในผลิตภัณฑอาหารได

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเทคโนโลยีฟองอากาศขนาดเล็กรวมกับสารละลาย

ชนิดตางๆ ตอการลดปริมาณยาฆาแมลงและเชื้อจุลินทรียปนเปอนในผลิตผลทางการ
เกษตร

การนําไปใชประโยชน
จากงานวิจัยพบวา การใชเทคโนโลยีฟองอากาศขนาดเล็กควบคูกับกรดอินทรีย

สามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดปริมาณเชื้อจุลินทรียปนเปอนในผักและผลไม
หลากหลายชนิดได เชน โหระพา กะเพรา พริกขี้หนู ยอดมะพราวสดตัดแตง หรือ
แมแตในมะละกอสุกตัดแตง ก็ใหผลการลดปริมาณเชื้อจุลินทรียปนเปอนไดดีมากกวา
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สารละลายคลอรีน นอกจากนี้เมื่อไดศึกษาประสิทธิภาพในการลดปริมาณยาฆาแมลง
ปนเปอนในพริกขี้หนู ซึ่งมักไดรับการรายงานวาเปนพืชผักอันดับตนๆ ที่พบการปนเปอน
ของยาฆาแมลง พบวาการนําเอาเทคโนโลยีฟองอากาศขนาดเล็กมาใชรวมดวยในการ
ลางทําความสะอาด  สามารถชวยลดปริมาณยาฆาแมลงปนเปอนไดดีกวาการใชน้ํา
ประปาในการลางทําความสะอาดเพียงอยางเดียว   จากงานวิจัยขางตนจึงมีความ
เปนไปไดสูงในการนําเทคโนโลยีดังกลาวมาประยุกตใชในการชวยเพิ่มคุณภาพผลิตผล
ทางการเกษตรและชวยยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไมสดชนิดอ่ืนๆ ได
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การสกัดสารกาบาและฟนอลิกจากขาวสังขหยดงอก
โดยวิธีสกัดดวยตวัทําละลาย

รศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร, พฤกระยา พงศยี่หลา และ นิรณา ชัยฤกษ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: juntima.c@psu.ac.th

ปจจุบันคนสวนใหญหันมาใสใจกับสุขภาพของตนเองมากขึ้น ทั้งในเร่ืองการ
ออกกําลังกายหรือการบริโภคอาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพ การบริโภคขาวสังขหยด
แทนขาวขัดสีถือเปนอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพ ขาวสังขหยดเปนขาวพื้นเมือง
ของภาคใต  มีเยื่อหุมเมล็ดสีแดง เมล็ดเล็กเรียว ทายงอน เมื่อเปรียบเทียบคุณคา
ของสารอาหารในขาวพันธุตางๆ พบวา ขาวสังขหยดมีคุณคาทางอาหารสูงกวาขาว
พันธุอ่ืน  กลาวคือ  มีวิตามินบีในปริมาณสูง  มีกากใยอาหารสูงกวาขาวพันธุอ่ืนจึงมี
ประโยชนตอระบบขับถาย มีวิตามินอีสูง ชวยในการชะลอความแก นอกจากนี้มีโปรตีน
ธาตุเหล็ก และฟอสฟอรัสสูงกวาขาวขาว อีกทั้งยังมีกลุมสารตานอนุมูลอิสระ (Anti-
oxidant)  กลุมโอรีซานอล (Oryzanol)  สารกาบา (GABA)  สารประกอบฟนอลิกที่
ชวยลดอัตราเสี่ยงของการเปนมะเร็ง ชวยชะลอความแก ปองกันความจําเสื่อม และ
บํารุงโลหิต สแีดงของขาวสงัขหยดเปนรงควตัถุประเภทฟลาวานอยดชนดิแอนโทไซยานนิ
ซึ่งมีคุณสมบัติชวยชะลอความชราและลดความเสี่ยงในการเปนโรคตางๆ เชน โรคหัวใจ
โรคมะเร็ง และโรคระบบภูมิคุมกันผิดปกติ เปนตน

จากการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของตลาดเคร่ืองสําอางสงผลใหเกิดการ
พัฒนาและคิดคนเทคโนโลยีใหมๆ โดยคุณประโยชนที่มากมายของขาวสังขหยดงอก
ทําใหผูประกอบการภาคเอกชนสนใจเพิ่มมูลคาใหแกขาวสังขหยด โดยการนําสารสกัด
จากขาวสังขหยดงอกเขามาใชในผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางมากยิ่งขึ้น อาทิ เคร่ืองสําอาง
ออรแกนิก โดยมกีารนําสารสกัดจากขาวสังขหยดมาเปนสวนผสมในแชมพูทีช่วยปองกัน
ผมรวง กระตุนการงอกใหมของเสนผม ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มีความปลอดภัย นอกจากนี้
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ในทางการแพทยมีการนําสารกาบาไปใชเปนยารักษาโรคเก่ียวกับระบบประสาท เชน
โรควิตกกังวล โรคนอนไมหลับ และโรคลมชัก   โดยผลิตภัณฑสารกาบา 750 มก./
แคปซูล มีราคาอยูที่ 10.56 บาท และแชมพูจากขาวสังขหยดมีราคาชุดละ 1,800 บาท
และหากมีการนําสารสกัดจากขาวสังขหยดมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑใหมๆ จะสามารถ
เพิ่มมูลคาของขาวสังขหยดและเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรผูปลูกขาวไดเปนอยางมาก

ขาวสังขหยดงอก
จากคุณคาของขาวสังขหยดนํามาเพิ่มสารสําคัญใหมากขึ้นโดยผลิตเปนขาว

สังขหยดงอก ซึ่งมีประโยชนตอสุขภาพและกําลังเปนที่นิยมของผูบริโภค  การผลิต
ขาวสังขหยดงอก  แบงเปน 2 ขั้นตอนคือ  การแชขาว (Soaking process)  และ
กระบวนการงอก (Germination process) โดยในขณะที่เมล็ดขาวเร่ิมงอก สารอาหาร
ที่เก็บสะสมไวในเมล็ดขาวจะถูกยอยสลายโดยกระบวนการทางชีวเคมี ซึ่งสารอาหาร
พวกคารโบไฮเดรตจะถูกยอยสลายไดเปนคารโบไฮเดรตที่มีโมเลกุลเล็กลงและน้ําตาล 
สวนสารอาหารพวกโปรตีนจะถูกยอยสลายไดเปนกรดอะมิโนและมีการสะสมสารเคมี
ที่สําคัญ เชน แกมมาออริซานอล  สารประกอบฟนอลิก และโดยเฉพาะสารกาบา
(Gamma Amino butyric acid; GABA) ที่สูงกวาขาวธรรมดาถึง 10 เทา  การงอก
ของขาวสังขหยดจะเกิดไดดีเมื่อเมล็ดขาวมีความสมบรูณ มีจมูกขาวซึ่งเปนสวนที่ยัง
มีชีวิตอยู และไดรับปจจัยที่มีผลใหเกิดการงอก ไดแก น้ํา อุณหภูมิ ออกซิเจน และ
แสง เพื่อกระตุนรากออนใหทะลุเปลือกหุมเมล็ดออกมาจึงจะทําใหไดขาวสังขหยดงอก
ที่ดีมีคุณภาพ
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ขั้นตอนการผลิตขาวสังขหยดงอก
1. นําขาวเปลือกสังขหยดมาคัดเลือกเมล็ดที่ไมสมบูรณออก แลวแชน้ําเปน

เวลา 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิหอง

2. หลังจากนั้นนําขาวเปลือกใสในภาชนะที่รองดวยผาขาวบางเปยกคลุมเปน
เวลา 60 ชั่วโมงในที่มืด

3. อบแหงที่อุณหภูมิ 50oC  เปนเวลา 15 ชั่วโมง  ใหความชื้นสุดทายเหลือ
ประมาณ 13-15 %

4. นําขาวเปลือกที่ผานการอบแหงมาสีกะเทาะเปลือกดวยเคร่ืองสีขาวกลอง
จากนั้นนํามาบดและทําการรอนผานตะแกรงขนาด 40 mesh เก็บไวในโถดูดความชื้น
ที่อุณหภูมิหองเพื่อเตรียมสําหรับการสกัด

วิธีการสกัดสาระสําคัญจากขาวสังขหยดงอก
กระบวนการสกัดขาวมีทั้งวิธีสกัดแบบบีบเย็น (Cold pressed) และวิธีสกัด

ดวยตัวทําละลาย (Solvent extraction) การสกัดแบบบีบเย็นเปนวิธีที่รักษาคุณคา
ทางสารอาหารของจมูกขาวและรําขาวไดอยางครบถวนปลอดภัยจากสารเคมีเจือปน
แตจะนิยมใชวัตถุดิบที่ใหปริมาณน้ํามันเยอะ เชน มะพราว งา ทานตะวัน ถ่ัวเหลือง
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เปนตน  วิธีการสกัดดวยตัวทําละลาย เปนวิธีที่ใชกันอยางกวางขวางในอุตสาหกรรม
งายและคาใชจายคอนขางต่ํา ตัวทําละลายที่นิยมนํามาใชสกัดมีหลายชนิด เชน น้ํา
เอทานอล เมทานอล อะซิโตน และเฮกเซน เปนตน

ขั้นตอนการสกัดขาวสังขหยดงอก
1. นําขาวสังขหยดงอกที่คัดขนาดแลวปริมาณ 200 กรัม ผสมในตัวทําละลาย

ดวยอัตราสวน 1:15 กวนสารที่ความเร็ว 150 รอบ/นาที เปนเวลา 1 ชั่วโมง
2. นําสวนใสไปหมุนเหวี่ยงดวยเคร่ืองปนเหวี่ยง (Centrifuge) ดวยความเร็ว

4,000 รอบ/นาที
3. หลังจากนั้นแยกตัวทําละลายออกจากสารสกัดดวยเคร่ืองระเหย (Evapora-

tor)

4. ไดสารสกัดขาวสังขหยดงอกเพื่อเตรียมสําหรับการวิเคราะหสารกาบา และ
สารฟนอลิก
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ผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบวา การสกัดขาวสังขหยดงอกดวยเอทานอลเขมขนรอยละ

50 ใหปริมาณสารกาบาและสารประกอบฟนอลิกเพิ่มขึ้นถึง 4.6 และ 5.7 เทา ตาม
ลําดับ เมื่อเทียบกับขาวที่ไมผานกระบวนการงอก แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที ่1 แสดงผลการสกัดสารกาบาและฟนอลกิจากขาวสงัขหยดและขาวสงัขหยดงอก

 ขาวสังขหยด ตัวทําละลาย % Yield ปริมาณ ปริมาณ
สารกาบา สารฟนอลิก

(mg gallic/ (mg GABA/
100 g rice) 100 g rice)

ขาวสังขหยดไมงอก 95% Ethanol 1.70 185.710 12.389

ขาวสังขหยดงอก 95% Ethanol 1.99 417.034 21.19
50% Ethanol 3.65 864.168 70.289

ผลการวิจัยคร้ังนี้แสดงใหเห็นวา ขาวสังขหยดงอกมีปริมาณสารกาบา และ
สารประกอบฟนอลิกสูงกวาขาวสังขหยดที่ไมผานกระบวนการงอก ซึ่งกระบวนการงอก
เปนปจจัยที่ทําใหเมล็ดเกิดการสังเคราะหสารกาบาและสารประกอบฟนอลิกภายใน
เมล็ดขาวไดเปนอยางดี  อีกทั้งสารสกัดที่ไดยังสามารถตอยอดเปนผลิตภัณฑทั้งดาน
สุขภาพและความงามไดอีกดวย
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การประยกุตใชสารใหสีทีส่กัดจากหัวกุง และการใชเกลือ
ทีแ่ตกตางกนัเพือ่พฒันาซอสมายองเนสสําหรับจิม้
ทีม่ีโซเดียมต่ํา

สินีนาถ สุขไกว, วิฑูรย ปริญญาวิวัฒนกุล และ ผศ.ดร.กองกาญจน กิจรุงโรจน
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Email: kongkarn.k@psu.ac.th

สีของอาหารมีอิทธิพลอยางยิ่งตอการตัดสินใจของผูบริโภค รวมถึงแนวโนม
การบริโภคผลิตภัณฑที่มาจากธรรมชาติที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหการใชสารใหสีจากแหลง
ธรรมชาติถูกเลือกมาใชในงานวิจัยนี้  และจากการคนควาขอมูลพบวาสีของอาหาร
ยังสามารถสงผลตอการรับรสของผูบริโภคไดอีกดวย ดังนั้นแนวความคิดที่จะใชสี
รวมกับการใชสารทดแทนเกลือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑที่มีโซเดียมต่ําจึงเกิดขึ้น เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑซึ่งจะชวยลดปริมาณการบริโภคเกลือโซเดียมอันสงผล
ตอสุขภาพของผูบริโภค งานวิจัยดังกลาวดําเนินการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งซอสมายองเนสสําหรับจิ้มเปนผลิตภัณฑที่มีผูนิยมบริโภคอยางแพรหลาย ทําให
ผลิตภัณฑดังกลาวถูกเลือกมาใชในการวิจัย ซึ่งจากงานวิจัยพบวาสีจากหัวกุงสามารถ
สงผลตอการรับรสเค็มของผูบริโภคได โดยตัวอยางที่ ไดรับคะแนนความชอบดานสี
มากกวาจะมีแนวโนมถูกเลือกใหมีระดับความเค็มที่ ‘พอดี’ มากกวา   นอกจากนี้ยัง
พบวามีแนวโนมที่ผูบริโภคจะรับรสเค็มไดมากกวาในตัวอยางที่มีสีเขมกวาอีกดวย

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการใชสารใหสีที่สกัดจากหัวกุงและการใชสารทดแทนเกลือ

ตอความชอบ  การรับรสเค็ม  อารมณ  และความตั้งใจซื้อของผูบริโภคตอผลิตภัณฑ
ซอสมายองเนสสําหรับจิ้ม



119

การนําไปใชประโยชน
เปนแนวทางในการใชสีและสารทดแทนเกลือในการพัฒนาผลิตภัณฑที่ มี

โซเดียมต่ํา ซึ่งจะสงผลดีตอสุขภาพของผูบริโภค
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ชดุผลติภณัฑอาหารยังชีพสําหรบัทหาร

ผศ.ดร.เสาวคนธ วัฒนจันทร1 ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ1 ดร.วรพงษ อัศวเกศมณี1

พ.อ.หญิง ผศ.ปนัดดา หัตถโชติ2 พ.อ.ผศ.ราม รังสินธุ2 และ พ.อ.ศ.มฑิรุทธ มุงถ่ิน2

1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2 กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
 E-mail: saowakon.w@psu.ac.th

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารยังชีพสําหรับทหาร เปนงานวิจัยที่มีความ
รวมมือระหวางคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และวิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาการวิจัยการ
เกษตร (สวก.) โดยไดทําการสํารวจความตองการเมนูอาหารสําหรับกลุมทหารที่มี
ภูมิสําเนาทางภาคอิสานและภาคใต เพื่อนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑอาหารพรอมบริโภค
สําหรับทหาร (Meal ready-to-eat, MRE) ในรูปแบบผลิตภัณฑพรอมบริโภคบรรจุ
ถุงทนรอน (Retort pouch) ผานการฆาเชื้อดวยความรอนใหเกิดสภาวะปลอดเชื้อใน
บรรจุภัณฑปดสนิท แบบ Commercial sterilization สําหรับผลิตภัณฑที่พัฒนาตาม
ผลสํารวจความตองการเมนูอาหารสําหรับทหารที่มีภูมิลําเนาในภาคใต ไดแก ผลิตภัณฑ
ขาวหมกไก น้ําพริกกะป น้ําพริกบูดู  สําหรับทหารจากภูมิภาคอิสาน ไดแก ผลิตภัณฑ
ขาวเหนียว  ลาบไก  ไกยาง  โดยทุกผลิตภัณฑไดดําเนินการศึกษาสูตรการผลิต
กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ และการศึกษาการสงผานความรอนผลิตภัณฑ  รวมทั้ง
การยืนยันผลการใหความรอนโดยตรวจวิเคราะหทางจุลินทรีย เพื่อกําหนดกระบวนการ
ฆาเชื้อผลิตภัณฑสําหรับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพฒันาผลิตภณัฑอาหารยงัชีพสําหรับทหารแบบพรอมทาน (MRE, Meal

Ready-to-Eat) ตรงตามความตองการของทหารที่มีภูมิลําเนาในภาคใตและภาคอีสาน
2. เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับอาหารทหารแบบพกพาและเพื่อการอุนรอนได
3. การสํารวจและทดสอบการใชงานผลิตภัณฑอาหารทหารขณะปฏิบัติภารกิจ

ในภาคสนาม

การนําไปใชประโยชน
ผูที่จะไดรับประโยชนจากผลงานวิจัยไดแก กองทัพสามารถเตรียมความพรอม

ทางดานอาหารลวงหนาได   สงผลใหเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการดานอาหาร
ลดภาระในการเตรียมอาหารสด ลดความเสี่ยงในการบริโภคอาหารสดที่เสื่อมเสียงาย
สรางระบบมาตรฐานกระบวนการผลิตอาหารได  โดยผานการประสานงานกับกรม
พลาธิการทหารบก  ทหารในพื้ นที่ ปฏิบัติงานได รับอาหารตรงตามความตองการ
เทคโนโลยีกระบวนการผลิตสามารถถายทอดสู ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารได
รวมทั้ งผลิตภัณฑสามารถประยุกตใชเปนอาหารสําหรับผูประสบภัย หรืออาหารใน
ภาวะฉุกเฉินได และสามารถประยุกตเปนผลิตภัณฑอาหารพรอมบริโภคเชิงพาณิชยได
โดยเปนผลงานพรอมใช สามารถถายทอดเทคโนโลยีไปสูผูประกอบการเพื่อการลงทุน
เชงิพาณิชย
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ชดุผลติภณัฑขาวตมพรอมบริโภค

ผศ.ดร.เสาวคนธ วัฒนจันทร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ภายใตโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร (ผลิตภัณฑกลุมขาว)
แหลงทุนจาก สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร สํานักวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: saowakon.w@psu.ac.th

ขาวตมเปนผลิตภัณฑที่นิยมบริโภคทั่วไป โดยเฉพาะในกลุมเด็กและผูสูงอายุ
ที่ตองการรับประทานอาหารออน เคี้ยวงาย ยอยงาย หรือในกลุมผูปวยพักฟน  ซึ่ง
ขาวตมทั่วไปนิยมใชขาวขาวในการผลิตเนื่องจากมีราคาที่ถูกกวาขาวกลอง แตอยางไร
ก็ตามคุณคาทางโภชนาการที่ ผูบริโภคได รับในขาวตมทั่วไปจะนอยกวาขาวตมจาก
ขาวกลอง โดยขาวตมที่ผลิตจากขาวสังขหยดและขาวไรซเบอร่ีมีคุณคาทางโภชนาการ
ที่สูงกวาขาวขาวทั่วไปในดานวิตามิน แรธาตุ กากใยอาหารและสารตานอนุมูลอิสระ
นอกจากนี้ยังเพิ่มคุณคาทางโภชนาการดวยธัญพืช  ไดแก  ถ่ัวแดง  ฟกทอง  และเม็ด
แปะกวย  ซึ่งสารอาหารเหลานี้มีประโยชนในการเสริมสรางประสิทธิภาพการทํางาน
ของระบบรางกาย รวมถึงชวยปองกันการเกิดโรคตางๆ เชน โรคหัวใจ โรคสมองเสื่อม
โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง ฯลฯ   นอกจากนี้สีของขาวยังชวยเพิ่มความอยาก
อาหารใหกับผูสูงอายุและผูปวยพักฟน ทําใหสามารถรับประทานไดมากขึ้นและชวย
ลดปญหาการขาดสารอาหารในผูสูงอายุและผูปวยพักฟน โดยปกติแลวขั้นตอนการ
เตรียมขาวตมจากขาวกลองจะตองใชระยะเวลานานเพื่อทําใหขาวกลองเปอยนุม ดังนั้น
จึงไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑขาวตมพรอมบริโภคสําหรับผูสูงวัยและผูที่มีปญหาในการ
เคีย้วอาหาร ในรูปแบบผลิตภณัฑพรอมบริโภคบรรจุถุงทนรอน (Retort pouch) ผานการ
ฆาเชื้อดวยความรอนใหเกิดสภาวะปลอดเชื้อในบรรจุภัณฑปดสนิท แบบ Commercial
sterilization ซึ่งผลิตภัณฑขาวตมพรอมบริโภคจะชวยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
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จัดเตรียม สามารถนํามาบริโภคทันที โดยเหมาะสําหรับผูสูงวัยและผูดูแลผูสูงวัยที่มี
เวลาจํากัด

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาตอยอดผลงานวิจัยใหเกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารที่สามารถ

ขยายผลสูเชิงพาณิชยได
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมอาหารใหสามารถตอบโจทยความตองการ

ของผูสูงอายุและผูที่มีปญหาในการเคี้ยวอาหาร  สะดวกตอการพกพาและการบริโภค
รวมถึงมีอายุการเก็บรักษานานที่อุณหภูมิหองโดยปราศจากวัตถุกันเสีย

การนําไปใชประโยชน
1. สามารถถายทอดเทคโนโลยีไปสูผูประกอบการเพื่อการลงทุนเชงิพาณิชย
2. ผลิตภัณฑสามารถชวยลดปญหาในการเคี้ยวใหกับกลุมผูสูงอายุ และผูที่มี

ปญหาในการเคี้ยวอาหาร
3. ผลิตภัณฑสามารถสรางความสะดวกในการพกพา การเตรียมอาหาร และ

บริโภคใหกับผูสูงอายุรวมถึงผูดูแลผูสูงอายุ
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ชุดผลิตภัณฑขาวผัดพรอมบริโภคบรรจุถงุทนรอน

ผศ.ดร.เสาวคนธ วัฒนจันทร, ดร.วรพงษ อัศวเกศมณี และ ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: saowakon.w@psu.ac.th

ชุดผลิตภัณฑขาวผัดพรอมบริโภคบรรจุถุงทนรอน ไดรับทุนวิจัยภายใตโครงการ
เตรียมความพรอมดานอาหารชวยเหลือภัยพิบัติจากกรณีน้ําทวมภาคใต  โครงการ
วิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑอาหารพรอมบริโภคที่สามารถยืดอายุการเก็บ
รักษา และศึกษาขั้นตอนกระบวนการผลิตผลิตภัณฑอาหาร รวมทั้งการออกแบบชนิด
บรรจุภัณฑและฉลากผลิตภัณฑใหเหมาะสมแกการนําไปชวยเหลือแจกจายหรือพกพา
ในกรณีเกิดภัยพิบัติ  ขาวผัดปรุงรสพรอมบริโภคบรรจุถุงทนรอนเปนผลิตภัณฑหลัก
ที่งานวิจัยนี้ทําการศึกษา   โดยทําการศึกษาลักษณะคุณภาพและการคืนตัวของขาว
หลากชนิดภายหลังการทําสุก เพื่อเลือกขาวที่เหมาะสมสําหรับใชเปนวัตถุดิบ อัตราสวน
ผสมขาว และอัตราการหุงดวยน้ําและสารละลายเกลือ น้ําตาล ไดถูกศึกษาเพื่อหา
วิธีการที่เหมาะสมในการหุงเพื่อลดการคืนตัวของขาวสุก ขาวสุกที่ผานการเตรียมจาก
อัตราสวนการหุงที่ ผ านการคัดเลือกถูกนําไปพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ เปนขาวผัดไข
ขาวผัดทูนา ขาวผัดกระเพราไก และขาวผัดแกงเขียวหวานทูนา การสงผานความรอน
ของผลิตภัณฑขาวผัดปรุงรสบรรจุถุงทนรอนปดสนิท ไดถูกศึกษาเพื่อกําหนดเปน
กระบวนการฆาเชื้อดวยความรอนสูงในระดับสเตอริไรส การเปลี่ยนแปลงคุณภาพดาน
เคมี กายภาพ และการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑภายหลังการใหความ
รอน และระหวางการเก็บรักษาไดถูกวิเคราะหเพื่อกําหนดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเมนูยอดนิยมพรอมบริโภคที่ยืดอายุการเก็บ

รักษาสามารถบริโภคไดทันที สามารถนําไปแจกจายชวยเหลือไดงายในยามเกิดภัยพิบัติ
2. เพื่ อพัฒนาให เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารที่ สามารถขยายผลสู เชิง

พาณิชยได

การนําไปใชประโยชน
1. ผลิตภัณฑต นแบบสําหรับผลิตเปนผลิตภัณฑอาหารยั งชีพชวยเหลื อ

ผูประสบภัยหรืออาหารสํารองฉุกเฉินในกรณีเกิดภัยพิบัติ   ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทรเปนศูนยกลางชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม และสงกําลังบํารุงใหแกประชาชน
ในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญและพื้นที่ใกลเคียง

2. สามารถถายทอดเทคโนโลยีไปสูผูประกอบการเพื่อการลงทุนเชิงพาณิชย
สําหรับการผลิตเปนผลิตภัณฑอาหารพรอมบริโภค เพื่อผูบริโภคที่ตองการความสะดวก
รวดเร็วหรือในภาวะเรงดวน รวมทั้งเปนอาหาร MRE สําหรับทหาร
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เครือ่งตนแบบการใชไฟฟากระแสตรง
ความเขมสนามไฟฟาต่ํา

ดร.บุษวรรณ หิรัญวรชาติ, ดร.ดุสิดา ถิระวัฒน และ ดร.วฤทธิ์ วิชกูล
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: bhudsawan@gmail.com

ผักและผลไมเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย ผูบริโภคนิยมบริโภคผัก
และผลไมเพื่อใหไดรับคุณคาทางสารอาหารที่หลากหลายและครบถวน อยางไรก็ตาม
การสงออกผักและผลไมมักพบปญหาวิกฤตดานความปลอดภัยของอาหาร โดยเฉพาะ
เชื้อจุลินทรีย จึงมีการนําเทคนิคการเตรียมตัวอยางเบ้ืองตนมาใชในการแกปญหาวิกฤต
ดานความปลอดภัยของอาหาร เทคนิคการเตรียมตัวอยางเบ้ืองตนโดยไมใชความรอน
ที่นิยมใชกันวิธีหนึ่งคือการใชกระแสไฟฟา  ซึ่งในที่นี้เปนการใชไฟฟาที่ความเขมสนาม
ไฟฟาต่ําเพื่อไมใหเปนอันตรายตอผูใชงาน อีกทั้งยังชวยเพิ่มสารที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
และรักษากลิ่นรสไดดีกวาการเตรียมตัวอยางเบ้ืองตนที่ใชความรอน

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อพัฒนาเคร่ืองตนแบบการใชไฟฟากระแสตรงความเขมสนามไฟฟาต่ํา

การนําไปใชประโยชน
เคร่ืองตนแบบการใชไฟฟากระแสตรงความเขมสนามไฟฟาต่ํา สามารถใชใน

การลางผักผลไมเพื่อลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย และสามารถชวยเพิ่มสารออกฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระในผักและผลไมบางชนิด
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การผลิตโดโรตแีชเยอืกแขง็เสรมิใยอาหารจากรําขาว

ผศ.ดร.ปยรัตน ศิริวงศไพศาล
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: piyarat.n@psu.ac.th

โรตีเปนอาหารที่สามารถบริโภคไดทั้งในรูปอาหารคาวและอาหารหวาน โรตีมี
อายุการเก็บรักษาสั้น จึงนิยมบริโภคขณะที่มีการปรุงเสร็จใหมๆ เพราะเมื่อตั้งทิ้งไว
เปนเวลานานเนื้อสัมผัสจะแข็งและเหนียว การผลิตเปนโดโรตีแชเยือกแข็งเปนทางหนึ่ง
ที่ชวยพฒันาโรตีใหมีอายกุารเก็บรักษาทีน่านขึ้น และสะดวกในการนําไปปรุงรับประทาน
ดวยตัวเอง  ซึ่งเหมาะสําหรับสังคมในปจจุบันที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เนน
ความสะดวกรวดเร็ว แตอยางไรก็ตามลิตภัณฑโรตีมักมีคุณคาทางอาหารไมครบถวน
โดยมีปริมาณคารโบไฮเดรตสูงและมีใยอาหารคอนขางต่ํา จึงทําใหเกิดการบริโภคที่
ไมไดสัดสวนสมดุลกอใหเกิดปญหาสุขภาพได  จากเหตุผลดังกลาวจึงนําใยอาหารจาก
รําขาวซึ่งมีใยอาหารสูงมาใชเพิ่มคุณคาทางอาหารของผลิตภัณฑโรตีไดอีกทางหนึ่ง

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตโดโรตีแชเยือกแข็งเสริมใยอาหารจากรําขาว
2. เพื่อศึกษาผลของการแชเยือกแข็งและการเติมสารไฮโดรคอลลอยดตอ

คุณลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑโรตีเสริมใยอาหารจากรําขาว

การนําไปใชประโยชน
1. ชวยพัฒนาผลิตภัณฑโรตีใหมีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น และสะดวกในการ

นําไปปรุงรับประทานดวยตัวเอง ซึ่งสามารถปรุงไดทั้งแบบทอดและแบบอบกรอบ
2. ชวยเพิ่มคุณคาทางอาหารของผลิตภัณฑโรตี โดยการเพิ่มปริมาณใยอาหาร

จากรําขาว
3. เปนการเพิ่มการใชประโยชนจากรําขาวที่ผานการสกัดน้ํามัน
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ขาวหอมมะลดิชันีน้ําตาลต่ํากึง่สําเร็จรปู

ดร.วีรยา คุมเมือง
ภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
E-mail: weeraya.k@psu.ac.th

“ขาวหอมมะลิขัดขาว” ถือไดวาเปนขาวที่ เปนที่นิยมบริโภคทั้ งในและนอก
ประเทศ ดวยคุณลักษณะอันโดดเดนคือ มีสีขาวสะอาด มีกลิ่นหอมเหมือนใบเตยหลัง
การหุง เมล็ดขาวนุมอรอยกวาขาวสายพนัธุอ่ืนๆ ถึงแมคนสวนใหญจะรูวา “ขาวขัดขาว”
มีคุณคาทางโภชนาการต่ํากวา และมีคาดัชนีน้ําตาลสูงกวาเมื่อเทียบกับขาวกลอง และ
ยังเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดโรคภัยไขเจ็บตางๆ เชน โรคหลอดเลือด โรคความดัน
โรคอวนและโรคเบาหวาน เปนตน แตดวยเพราะยังติดในรสชาติที่หอมอรอย เนื้อสัมผัส
ที่นุม จึงเปนเร่ืองยากที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  จากการศึกษาวิจัยเก่ียวกับคาดัชนี
น้ําตาลในอาหารชนิดตางๆ พบวาการบริโภคอาหารที่มีคาดัชนีน้ําตาลสูง จะทําให
อินซูลินจากตับออนหลั่งออกมามากและคางอยูในกระแสเลือด สงผลใหรางกายเกิด
“ภาวะโหยน้ําตาลหรือน้ําตาลตก” จึงไมสามารถเลกิรับประทานอาหารทีม่ีคาดชันีน้ําตาล
สูงๆ ได จึงเปนการเพิ่มความเสี่ยงตอโรคเบาหวาน โรคอวน โรคหลอดเลือดสมอง
โรคหลอดเลือดหัวใจ ทําใหแกเร็ว ทําใหเทโลเมียร (หางของโครโมโซม) สั้นลง ซึ่งอาจ
จะเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหอายุสั้นลงดวย   ตัวอยางอาหารที่มีคาดัชนีน้ําตาลสูง เชน
ขาวหอมมะลิขัดขาว (คา GI = 100), ขาวเหนียว (คา GI = 87), มันฝร่ังอบ (คา GI
= 85), ขนมปงขาว (คา GI = 70) เปนตน  งานวิจัยของ Sudhair A. และคณะ
จากวิทยาลัยเคมี โคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ชี้ใหเห็นวาการหุงขาวดวยการเติมน้ํามัน
มะพราวลงในน้ําในขั้นตอนของการหุงขาว แลวนําขาวที่ไดไปแชเย็นเปนเวลาอยางนอย
12 ชั่วโมง จะทําใหแปงที่รางกายสามารถยอยไดงาย เปลี่ยนไปเปนแปงที่ทนตอการ
ยอยของเอมไซน หรือที่เรียกวา Resistant starch (RS) ซึ่งอาหารหรือผลิตภัณฑที่มี
RS สูงจะถือไดวาเปนอาหารที่มีคา Glycemic index (GI) ต่ํานั่นเอง ดวยพฤติกรรม
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การดําเนินชีวิตที่เรงรีบของคนในปจจุบัน  ทําใหตองการรับประทานอาหารที่เตรียมได
หรือหาซื้อไดงาย สะดวกรวดเร็วประหยัดเวลา แตยังคงตองมีประโยชนตอสุขภาพ
ดังนั้นการผลิตผลิตภัณฑพรอมรับประทาน (Ready-to-eat) ที่สามารถรับประทานได
โดยใชเวลาในการปรุงหรืออุนเพียงเล็กนอย เก็บไวไดนาน สะดวกในการพกพา มีคา
ดัชนีน้ําตาลต่ํา จึงนาจะตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคที่ หันมาใสใจเร่ือง
การดูแลสุขภาพ การควบคุมน้ําหนัก หรือผูที่ปวยเปนโรคเบาหวานไดเปนอยางดี

วัตถุประสงคของการวิจัย
จัดทําผลิตภัณฑตนแบบขาวหอมมะลิก่ึงสําเร็จรูปที่มีคาดัชนีน้ําตาลต่ํา

การนําไปใชประโยชน
1. นําไปผลิตเพื่อจําหนายเปนอาหารแปรรูป   โดยเฉพาะอาหารสําหรับผูที่

ตองการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด  ควบคุมน้ําหนัก  และผูที่ปวยเปนโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 1

2. นําวิธีการหุงไปเผยแพรเพื่อใหผูบริโภคไดรับประโยชนจากการรับประทาน
อาหารที่มีคาดัชนีน้ําตาลต่ํา
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การผลิตเครือ่งแกงคัว่กลิง้รูปแบบกอน

ผศ.ดร.ปยรัตน ศิริวงศไพศาล
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: piyarat.n@psu.ac.th

ผลิตภัณฑเคร่ืองแกงสวนใหญจําหนายในรูปเคร่ืองแกงสด ทําใหมีขอจํากัด
ในดานอายุการเก็บรักษา ตลาด ราคา รวมถึงการขนสง ทําใหไมสามารถขยายตลาด
ไดทั้งที่ผลิตภัณฑมีศักยภาพที่ดี นอกจากนั้นยังพบวาอาหารประเภทแกงประกอบดวย
เคร่ืองปรุงหลายชนิดซึ่งมีความยุงยากและเสียเวลาในการเตรียมสวนประกอบเหลานั้น
ดังนั้นการผลิตเคร่ืองแกงกอนสําเร็จรูปจึงเปนทางเลือกหนึ่งของการแกปญหาเพื่อใหมี
อายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น เพิ่มตลาดในการจัดจําหนาย ทําใหราคาสูงขึ้น ชวยใหการ
ขนสงสะดวกยิ่งขึ้น และยังชวยลดความยุงยากและชวยประหยัดเวลาในการปรุง

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตเคร่ืองแกงคั่วกลิ้งรูปแบบกอน
2. ศึกษาองคประกอบทางเคมี  คุณภาพทางกายภาพ  คุณภาพทางจุลินทรีย

และการยอมรับของผูบริโภค ของเคร่ืองแกงคั่วกลิ้งรูปแบบกอน

การนําไปใชประโยชน
1. ชวยยืดอายุการเก็บรักษาเคร่ืองแกงคั่วกลิ้งใหนานขึ้น และ
2. ชวยลดความยุงยากและชวยประหยัดเวลาในการเตรียมเคร่ืองแกง
3. ชวยใหสะดวกในการนําไปปรุงรับประทานดวยตัวเอง
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ไขแดงเค็มในน้ํามันถั่วเหลือง

ดร.ธรรมรัตน แกวมณ ี และ ผศ.ดร.ปุณณาณี สัมภวะผล
ภาควิชาวทิยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: thammarat.k@psu.ac.th

ไขแดงเค็มในน้ํามันถ่ัวเหลืองเปนผลิตภัณฑที่แปรรูปมาจากไขเค็มที่ดองนาน
เกินกําหนด ที่ระยะดังกลาวไขขาวจะมีรสชาติเค็มจัดไมเหมาะที่จะนํามาปรุงเพื่อบริโภค
สวนไขแดงเหมาะสําหรับการทําไสขนมหรือปรุงประกอบเปนอาหารคาวประเภทอ่ืนๆ
ตามกรรมวิธีดั้งเดิมของผูประกอบการจะคัดแยกเอาเฉพาะไขแดงแลวนําไปตากแดด
นานเปนระยะเวลาหนึ่ง กอนนํามาบรรจแุละจําหนายเปนผลิตภัณฑไขแดงเค็ม แตพบวา
ผลิตภัณฑดังกลาวมีอายุการเก็บรักษาสั้ น เสื่ อมเสียอยางรวดเร็วทางจุลินทรีย
(เก็บไดนานเพียง 1-2 วัน)  การทิ้งผลิตภัณฑจึงทําใหผูประกอบการสูญเสียรายได
จึงมีแนวความคิดที่จะนําไขแดงเค็มมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑในลักษณะอ่ืนเพื่อยืดอายุ
การเก็บไขแดงเค็มใหยาวนานขึ้นเปนผลิตภัณฑใหม  เพิ่มผลิตภัณฑทางเลือกแก
ทองตลาดและสรางรายไดเพิ่มใหกับผูประกอบการ โดยนําไขแดงเค็มที่มีระยะการดอง
เกินกําหนดมาแปรรูปเปนไขแดงเค็มในน้ํามันถ่ัวเหลือง

วัตถุประสงคของการทําวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวทางการผลิตผลิตภัณฑตนแบบของไขแดงเค็มในน้ํามัน
2. เพื่อใหไดผลิตภัณฑตนแบบที่สามารถนําไปตอยอดไดในเชิงธุรกิจ

การนําไปใชประโยชน
ถายทอดเทคโนโลยีไปสูผูประกอบการเพือ่การลงทุนเชงิพาณิชย



133

ผลติภัณฑลาบไกพรอมบรโิภค

ผศ.ดร.เสาวคนธ วัฒนจันทร 1 ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ1 ดร.วรพงษ อัศวเกศมณี 1

พ.อ.หญิง ผศ.ปนัดดา หัตถโชติ 2 พ.อ.ผศ.ราม รังสินธุ 2 และ พ.อ.ศ.มฑิรุทธ มุงถ่ิน2

1คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ภายใตโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารยังชีพสําหรับทหาร
แหลงทุนจากสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
E-mail: saowakon.w@psu.ac.th

ผลิตภัณฑลาบไกพรอมบริโภคเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป  โดยลาบไกเปนเมนู
อาหารเฉพาะถ่ินของภาคอีสานที่มีกลิ่นหอมของเคร่ืองปรุงและผักชนิดตางๆ ที่ เปน
เอกลักษณของลาบ จึงทําใหลาบไกเปนเมนูอาหารที่ไดรับความนิยมและบริโภคทั่วไป
ไมเพียงเฉพาะในภาคอีสาน ผลิตภัณฑลาบไกพรอมบริโภคมีกระบวนการผลิตโดยการนํา
เนื้อไกบดมาผานกระบวนการปรุงรสตามเมนูของลาบอีสานกอนการบรรจุในถุง Retort
pouch ซึ่งเปนภาชนะปดสนิทแลวนํามาผานกระบวนการใหความรอนในเคร่ืองฆาเชื้อ
อัดความดันสูง ซึ่งเปนการใชเทคโนโลยีองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดานการแปรรูปดวยความรอน (Thermal processing) ในระดับ Sterilize มาใชใน
การทําลายจุลินทรียและเอนไซมที่เปนสาเหตุใหเกิดการเสื่อมเสีย โดยเฉพาะจุลินทรียที่
ทําใหเกิดโรคที่เปนอันตรายตอผูบริโภคเพื่อทําลายจุลินทรียและปองกันการปนเปอน
กลับและรักษาคุณภาพของอาหาร ทําใหอาหารมีความปลอดภัยตอผูบริโภค สามารถ
เก็บรักษาไดนาน

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาอาหารเฉพาะถ่ินของภาคอีสานใหเกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร

ที่สามารถขยายผลสูเชิงพาณิชยได
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2. เพื่อพัฒนาอาหารพรอมรับประทานที่ตรงกับความตองการของทหารที่ตอง
ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย

3. เพื่ อพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมอาหารใหสามารถตอบโจทยผูบริโภคใน
ยุคปจจุบันที่ตองการความสะดวก ดําเนินชีวิตดวยความเรงรีบและมีเวลาจํากัด รวมถึง
มีอายุการเก็บรักษานานที่อุณหภูมิหองโดยปราศจากวัตถุกันเสีย

การนําไปใชประโยชน
1. สามารถถายทอดเทคโนโลยีไปสูผูประกอบการเพื่อการลงทุนเชิงพาณิชย
2. ผลิตภัณฑสามารถสรางความสะดวกในการพกพาและบริโภคใหกับทหาร

และผูบริโภคที่ตองการความสะดวกในปจจุบัน
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ผลติภัณฑเสรมิอาหารจากแกวมงักร

ผศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ
บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑเสริมอาหารและอาหารสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: santad.w@psu.ac.th

ผลการวิจัยเบ้ืองตนของ Wichienchot และคณะ (2010) รายงานวา เนื้อ
แกวมังกรพันธุเนื้อสีขาวและพันธุเนื้อสีแดง มีปริมาณพรีไบโอติกไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ โดยมีปริมาณสูงกวาพืชชนิดอ่ืนๆ อีกกวา 13 ชนิด โดยมีปริมาณโอลิโก
แซคคาไรดซึ่งที่มีศักยภาพเปนแหลงของพรีไบโอติกในเนื้อแกวมังกร เทากับ 86.2 กรัม/
กก. เมื่อสกัดดวยเอทานอล และมีปริมาณ 35-50 กรัม/กก. แกวมังกรสดเมื่อสกัดดวย
น้ํารอนซึ่งเปนวิธีการสกัดที่เหมาะ โดยใยอาหารที่มีสมบัติเปนพรีไบโอติกนั้นจะชวย
ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียกอโรคบางชนิด  เชน  E. coli,  S. aureus,
Salmonella spp. และ B. cereus ซึ่งเปนสาเหตุโรคทองเสีย ผลการวิจัยลาสุดพบวา
สารสกัดแกวมังกรสงเสริมจุลินทรียที่มีประโยชนในลําไส โดยเฉพาะกลุมบิฟโดแบคทเีรีย
และแลคโตบาซิลลัสซึ่งเปนจุลินทรียโพรไบโอติก นอกจากนี้ผลการทดสอบในหนูพบวา
มีความปลอดภัย และมีแนวโนมวาสามารถเพิ่มระดับภูมิคุมกันได

ดังนั้นการผลิตคร้ังนี้ เปนการตอยอดงานวิจัยเดิม ซึ่ งรวมกับบริษัทเวลเทค
ไบโอเทคโนโลยี่ จํากัด จ.สมุทรสาคร รวมกับ สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (NIA)
สําหรับบริษัทเวลเทค ไบโอเทคโนโลยี่ จํากัด เปนบริษัทที่ไดรับการรับรอง GMP สําหรับ
การผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหาร  ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากแกวมังกรมีสารสําคัญคือ
โอลิโกแซคคาไรดจากแกวมังกร
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วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อเตรียมเปนผลิตภัณฑเสริมอาหารในรูปแคปซูลนําไปสูการใชประโยชนเชิง

พาณิชยผานทางการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการเจรจา หรือการ pitching

การนําไปใชประโยชน
ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากแกวมังกรในรูปแคปซูล



137

การพฒันาผลิตภัณฑพุดดิง้ไขขาวเสรมิใยอาหาร
สําหรับผูปวยตดิเตยีง

ดร.ปรียา เดชอรัญ และ ผศ.ดร.วัชรี สีหชํานาญธุรกิจ
บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑเสริมอาหารและอาหารสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: preeya.h@psu.ac.th

จากสถานการณสภาวะดานสุขภาพของประชากรไทย พบวา แนวโนมการ
เจ็บปวยและตายดวยโรคไมติดตอเร้ือรังเพิ่มขึ้น กระทรวงสาธารณสุขพบวาอัตราปวย
โรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นจาก 25.3 ในป 2548 เปน 31.7/แสนประชากร  ในป
2555 ความชุกของผูปวยที่ตองนอนติดเตียง เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ
อัมพาต เพิ่มจาก 0.8% ในป 2547 เปน 1.6 ในป 2553 จากแนวโนมดังกลาวสะทอน
ถึงความตองการการบริการดูแลแบบประคับประคองมากขึ้น  ในทางเศรษฐศาสตร
พบวาคาใชจายในการดูแลผูปวยในชวงเวลาดังกลาวจะมากกวาชวงใดๆ ของชีวิต
คิดเปน 8-11% ตอปของคาใชจายดานสุขภาพ

อาหารจัดเปนสิ่งสําคัญ เนื่องจากผูปวยตองนอนอยูบนเตียงเปนระยะเวลานาน
ผูปวยจึงมีการใชพลังงานในสวนของ Resting energy expenditure (REE) เพิม่มากขึน้
โดยรางกายจะกระตุนกระบวนการสลายกลามเนื้อใหเปลี่ยนเปนกรดอะมิโน และเปลี่ยน
เปนกลูโคสทีต่ับเพื่อเปนแหลงพลังงานใหรางกาย ผูปวยจึงมีความเสีย่งสูงที่จะเกิดภาวะ
ทุพโภชนาการเนื่องจากขาดโปรตีน ภาวะทุพโภชนาการดังกลาวยังมีความสัมพันธกับ
การเกิดโรคแทรกซอน และมีผลทําใหอัตราการตายของผูปวยกลุมนี้สูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ซึ่งปญหาที่พบบอยคือ ผูปวยมีภาวะของโปรตีนอัลบูมินในเลือดต่ําซึ่งสัมพันธกับอัตรา
ตายที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบวาผูปวยที่นอนติดเตียงยังมีการเคลื่อนไหวของลําไสนอย
อาหารยอยชา ทําใหไมอยากรับประทานอาหาร สงผลใหมีปญหาทองผูกตามมาดวย

ไขขาว (Egg white) จัดเปนแหลงของโปรตีนคุณภาพดี เนื่องจากมีกรดอะมิโน
ที่จําเปนตอรางกายครบทุกชนิด โดยมีโปรตีนเปนองคประกอบประมาณ 11% โปรตีน
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ที่เปนองคประกอบหลัก คือ โอโวบูมิน (54%) โอโวแทรสเฟอรริน (12%) โอโวมิวคอยด
(11%) โอโวมิวซิน (3.5%) และไลโซไซม (3.4%) นอกจากนี้ยังพบวาโปรตีนแตละตัว
ที่ เปนองคประกอบในไขขาวยังสามารถแสดงคุณสมบัติเชิงหนาที่ที่เปนประโยชนตอ
รางกายได เชน ฤทธิ์การตานเชื้อจุลินทรีย (Antimicrobial) และกระตุนระบบภูมิคุมกัน
(Immunological activities) ดังนั้นไขขาวจึงเปนแหลงของโปรตีนที่เหมาะสมสําหรับ
นํามาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับผูที่มีความตองการโปรตีนสูง เชน เด็ก ผูสูงอายุ
รวมถึงผูปวยติดเตียง ทางกลุมสถานวิจัยระบบการดูแลผูสูงอายุไทย คณะพยาบาล-
ศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงรวมมือกับบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ
ผลิตภัณฑเสริมอาหารและอาหารสุขภาพ เพื่อผลิตผลิตภัณฑที่เปนแหลงของโปรตีน
คุณภาพดี  แตมีราคาถูกคือ  ผลิตภัณฑไขขาวเสริมใยอาหารในรูปแบบของพุดดิ้ง
พรอมบริโภคเพื่อสะดวกในการนําไปใช และมีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับไขขาวผงที่มี
จําหนายในทองตลาด

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพสูงจากไขขาวเสริมใยอาหาร

สําหรับผูปวยติดเตียง บุคคลที่มีความตองโปรตีนปริมาณสูงหรือผูปวยกลุมอ่ืนๆ

การนําไปใชประโยชน
เปนผลิตภัณฑไขขาวพรอมบริโภคสําหรับผูปวยติดเตียง บุคคลที่มคีวามตองการ

โปรตีนปริมาณสูงหรือผูปวยกลุมอ่ืนๆ  ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่สะดวกสําหรับการนําไปใช
มีรสชาติและลักษณะที่เปนที่ยอมรับสําหรับผูบริโภค
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ผลติภัณฑไกยางพรอมบรโิภค

ผศ.ดร.เสาวคนธ วัฒนจันทร1  ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ1 ดร.วรพงษ อัศวเกศมณี1

พ.อ.หญิง ผศ.ปนัดดา หัตถโชติ 2 พ.อ.ผศ.ราม รังสินธุ 2 และ พ.อ.ศ.มฑิรุทธ มุงถ่ิน2

1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2 กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ภายใตโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารยังชีพสําหรับทหาร
แหลงทุนจากสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
E-mail: saowakon.w@psu.ac.th

ผลิตภัณฑไกยางพรอมบริโภคเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป โดยไกยางเปนเมนูอาหาร
ที่ผูบริโภคทั่วไปรูจักและไดรับความนิยมอยางกวางขวาง  ประกอบดวยเคร่ืองปรุง
หลายชนิด เชน พริกไทย เมล็ดผักชี กระเทียม เคร่ืองปรุงรส เนื้อไก ฯลฯ เปนเมนู
อาหารที่รับประทานไดงายและสามารถรับประทานไดในผูบริโภคทุกกลุม ผลิตภัณฑ
ไกยางพรอมบริโภค มีกระบวนการผลิตโดยเนื้อไกจะผานกระบวนการหมักปรุงรสดวย
เคร่ืองเทศชนิดตางๆ และอบกอนการบรรจุในถุง Retort pouch ซึ่งเปนภาชนะปดสนิท
แลวนํามาผานกระบวนการใหความรอนในเคร่ืองฆาเชื้ออัดความดันสูง ซึ่งเปนการใช
เทคโนโลยีองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานการแปรรูปดวยความรอน
(Thermal processing) ในระดับ Sterilize มาใชในการทําลายจุลินทรียและเอนไซม
ที่เปนสาเหตุใหเกิดการเสื่อมเสียโดยเฉพาะจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคที่เปนอันตรายตอ
ผูบริโภค ทําใหอาหารมีความปลอดภัยตอผูบริโภคสามารถเก็บรักษาไดนาน นอกจากนั้น
ยังชวยรักษากลิ่นหอมของเคร่ืองเทศไดอยางครบถวน รวมถึงเนื้อสัมผัสของเนื้อไก
ที่ยังคงความฉ่ําน้ําไวไมแหง ทําใหผูบริโภคมีความรูสึกเหมือนรับประทานไกยางปรุงสด
ที่ไมผานการเก็บรักษา
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาอาหารพรอมรับประทานที่ตรงกับความตองการของทหารที่ตอง

ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
2. เพื่ อพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมอาหารใหสามารถตอบโจทยผูบริโภคใน

ยุคปจจุบันที่ตองการความสะดวก ดําเนินชีวิตดวยความเรงรีบและมีเวลาจํากัด รวมถึง
มีอายุการเก็บรักษานานที่อุณหภูมิหองโดยปราศจากวัตถุกันเสีย

3. เพื่ อพัฒนาให เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารที่ สามารถขยายผลสู เชิง
พาณิชยได

การนําไปใชประโยชน
1. สามารถถายทอดเทคโนโลยีไปสูผูประกอบการเพื่อการลงทุนเชงิพาณิชย
2. ผลิตภัณฑสามารถสรางความสะดวกในการพกพาและบริโภคใหกับทหาร

และผูบริโภคที่ตองการความสะดวกในปจจุบัน
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ผลติภณัฑขาวหมกไกพรอมบริโภค

ผศ.ดร.เสาวคนธ วัฒนจันทร1 ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ1 ดร.วรพงษ อัศวเกศมณี1

พ.อ.หญิง ผศ.ปนัดดา หัตถโชติ 2 พ.อ.ผศ.ราม รังสินธุ 2 และ พ.อ.ศ.มฑิรุทธ มุงถ่ิน2

1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2 กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ภายใตโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารยังชีพสําหรับทหาร
แหลงทุนจากสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
E-mail: saowakon.w@psu.ac.th

ผลิตภัณฑขาวหมกไกพรอมบริโภคเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป โดยขาวหมกไกเปน
เมนูอาหารเฉพาะถ่ินเอกลักษณของภาคใต  ขาวจะผานกระบวนการผัดดวยเคร่ืองเทศ
สมุนไพรและหุงสุกตามเมนูขาวหมกของภาคใต สวนเนื้อไกจะผานกระบวนการหมัก
ดวยเคร่ืองเทศและอบ จึงเปนผลิตภัณฑขาวหมกรวมไกแลวบรรจุในถุง Retort pouch
ซึ่ งเปนภาชนะปดสนิทแลวนํามาผานกระบวนการใหความรอนในเคร่ืองฆาเชื้ออัด
ความดันสูง ซึ่งเปนการใชเทคโนโลยีองคความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานการ
แปรรูปดวยความรอน (Thermal processing) ในระดับ Sterilize มาใชในการทําลาย
จุลินทรียและเอนไซมที่เปนสาเหตุใหเกิดการเสื่อมเสีย โดยเฉพาะจุลินทรียที่ทําใหเกิด
โรคที่เปนอันตรายตอผูบริโภค เพื่อทําลายจุลินทรียและปองกันการปนเปอนกลับและ
รักษาคุณภาพของอาหาร ทําใหอาหารมีความปลอดภัยตอผูบริโภค สามารถเก็บรักษา
ไดนาน
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อพัฒนาอาหารที่ เปนเอกลักษณ เฉพาะของภาคใตให เกิดนวัตกรรม

ผลิตภัณฑอาหารที่สามารถขยายผลสูเชิงพาณิชยได
2. เพื่อพัฒนาอาหารพรอมรับประทานที่ตรงกับความตองการของทหารที่ตอง

ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
3. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมอาหารใหสามารถตอบโจทยผูบริโภคในยุค

ปจจุบันที่ตองการความสะดวก  ดําเนินชีวิตดวยความเรงรีบและมีเวลาจํากัด  รวมถึง
มีอายุการเก็บรักษานานที่อุณหภูมิหองโดยปราศจากวัตถุกันเสีย

การนําไปใชประโยชน
1. สามารถถายทอดเทคโนโลยีไปสูผูประกอบการเพื่อการลงทุนเชงิพาณิชย
2. ผลิตภัณฑสามารถสรางความสะดวกในการพกพาและบริโภคใหกับทหาร

และผูบริโภคที่ตองการความสะดวกในปจจุบัน
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การผลติเครือ่งดืม่สุขภาพผสม
ไอโซมอลโตโอลโิกแซคคาไรดจากสตารชมันสําปะหลงั

ผศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ, รศ.ดร.วิโรจน ยูรวงศ, ดร.จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปนคิ,
ผศ.ดร.สุนิสา ศิริพงศวุฒิกร, ดร.วรพนิต จันทรสุวรรณ, ดร.วัชรี สีหชํานาญธุระกิจ
และ ดร.วรพงษ อัศวเกศมณี
บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑเสริมอาหารและอาหารสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: santad.w@psu.ac.th

มันสําปะหลังเปนสินคาเกษตรที่มีความสําคัญชนิดหนึ่งของโลก มีปริมาณการ
ผลิตกวา 200 ลานตัน/ป   โดยการผลิตมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
มันสําปะหลังมีแหลงเพาะปลูกที่สําคัญอยู ในแถบอเมริกาใต  แอฟริกา และเอเชีย
สําหรับประเทศไทย มันสําปะหลังนับเปนพืชเศรษฐกิจเชิงพาณิชยที่สําคัญ มีปริมาณ
การผลิตมากกวา 20 ลานตันในแตละป โดยใชภายในประเทศประมาณ 30% สวนที่
เหลือสงออกไปยังตลาดโลก ผูวิจัยจึงมีแนวคิดเพื่อยกระดับคุณคาและมูลคาของแปง
และสตารชมันสําปะหลังหลังใหสูงขึ้น    จึงเปนที่มาของงานวิจัยนี้เพื่อสังเคราะห
ไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรดจากมันสําปะหลัง สําหรับใชเปนวัตถุเจือปนอาหารที่มี
สมบัติเปนพรีไบโอติก ซึ่งในทางการคาวัตถุดิบที่ใชผลิตคือแปงขาวโพด งานวิจัยนี้
จึ งตองการพัฒนาวิธีผลิตไอโซมอลโตโอลิ โกแซคคาไรดจากสตารชมันสําปะหลัง
เนื่องจากผลการวิจัยที่ผานมาพบวา สตารชมันสําปะหลังใหผลผลิตไอโซมอลโตโอลิโก
แซคคาไรดไดสูงใกลเคียงกับสตารชขาว แตสตารชมันสําปะหลังมีราคาต่ํากวา ดังนั้น
จึงมีศักยภาพในการนําไปผลิตเชิงอุตสาหกรรมได

ดังนั้ นงานวิจัยนี้ จึ งทําเพื่ อผลิตไอโซมอลโตโอลิ โกแซคคาไรดจากสตารช
มันสําปะหลังหลัง และนําไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรดทีผ่ลิตไดใชแทนน้ําเชื่อมหรือสาร
ใหความหวาน พัฒนาเปนเคร่ืองดื่มน้ําผลไมที่มีคาดัชนีไกลซีมิกต่ํา (Low glycemic
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index, GI) เหมาะกับผูที่ตองการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด เชน ผูปวยเบาหวาน
ผูตองการควบคุมน้ําหนัก เปนตน โดยผลิตภัณฑสุดทายคือ น้ําผลไมรวมซึ่งคัดเลือก
จากผลไม 5 ชนิดที่ผานการยืนยันทดสอบในผูปวยเบาหวานแลววามีคาไกลซิมิกต่ํากวา
50 ผลไม 5 ชนิดที่คัดเลือกไดแก กลวย (ไมสุกจัด), มะมวงเบา, สับปะรด, ฝร่ัง และ
สาลี่   นอกจากนี้ยังคาดหวังวาผลิตภัณฑเคร่ืองดื่มผลไมที่พัฒนาขึ้นจะมีผลตอการ
สงเสริมภูมิคุมกันดวย เนือ่งจากกลวยและไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรดสามารถสงเสริม
จุลินทรียชนิดที่มีประโยชนในลําไส และสามารถเสริมภูมิคุมกันของรางกายได

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อผลิตไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรดจากสตารชมันสําปะหลังสําหรับเปน

สารใหความหวานที่มีคาดัชนีไกลซีมิกต่ํา
2. เพื่อผลิตเคร่ืองดื่มสุขภาพน้ําผลไมรวมผสมไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรด

ที่มีคาดัชนีไกลซีมิกต่ําและสงเสริมภูมิคุมกัน

การนําไปใชประโยชน
ผลิตภัณฑเคร่ืองดื่มน้ําผลไมที่มีคาดัชนีไกลซีมิกต่ํา (Low glycemic index, GI)

หรือมีสมบัติลดปริมาณน้ําตาลที่จะถูกดูดซึมเขาสูกระแสเลือด เหมาะกับผูที่ตองการ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด เชน ผูปวยเบาหวาน ผูตองการควบคุมน้ําหนัก เปนตน



งานวจิัยสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ
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Smart Environment

ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต, ผศ.ดร.สกุณา เจริญปญญาศักด์ิ,
จิรศักด์ิ นพรัตน, มงคล มโนพิรุฬหพร และ สุนิสา จุลรัตน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Email: suntiamorntut@gmail.com

ระบบตรวจสอบสิ่งแวดลอมอัจฉริยะ เปนผลการประยุกตใชงาน IoT Thing
Platform ที่ทําหนาที่เชื่อมตออุปกรณ คน สัตว หรืออ่ืนๆ เขาสูระบบอินเตอรเน็ต
อยางชาญฉลาด ตัวอยางระบบตรวจสอบสิ่งแลอมอัจฉริยะเปนหนึ่งในการนําเทคโนโลยี
การเชื่อมตออัจฉริยะ และ IoT Thing Platform ไปใชประโยชนจริงกับเมืองอัจฉริยะ
ทําหนาที่ตรวจวัดขอมูลสภาพแวดลอม เชน อุณหภูมิ ความชื้น ระดับน้ําตามลําคลอง
คุณภาพอากาศและคุณภาพน้ําเปนตน ระบบสามารถรายงานขอมูลแบบเรียวไทม หรือ
ผานการวิเคราะหแจงเตือนภัย หรือนําไปใชในการพยากรณเหตุที่จะเกิดขึ้นได

ปจจุบันระบบมีการติดตั้งใชงานใน 2 จังหวัดคือจังหวัดสงขลา (แสดงผลผาน
ศูนยเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต)  และจังหวัดภูเก็ตที่มีระบบการแสดงผลที่
ทันสมัย เชื่อมขอมูลสู Cloud และมีระบบเชื่อมตอใหสามารถนําขอมูลไปใชประโยชน
ผาน API Integration ปจจุบันไดขยายผลเปน Startup และรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท Touch Technology ในการขยายผลการใชงาน
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Smart Street Light and Building

ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต, ผศ.ดร.สกุณา เจริญปญญาศักด์ิ,
จิรศักด์ิ นพรัตน, มงคล มโนพิรุฬหพร และ สุนิสา จุลรัตน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Email suntiamorntut@gmail.com

ระบบไฟสองสวางทองถนนหรืออาคาร เปนผลงานการประยุกตใชงาน Core
Technology ของนักวิจัย 2 เร่ือง ไดแก 1) IoT Thing Platform ที่ทําหนาที่เชื่อมตอ
อุปกรณ คน สัตว หรือสิ่งของเขาสูเครือขายอินเตอรเน็ต ที่มีรูปแบบการบริหารจัดการ
อุปกรณอยางชาญฉลาด 2) PSU IoT Gateway  ที่ทําหนาที่เชื่อมตอระหวางเครือขาย
ของสิ่งของและเครือขายอินเตอรเน็ต เปรียบเสมือนประตูเชื่อมตอที่สามารถใชงานกับ
ภายนอก และภายในอาคาร

ระบบ Smart Street Light จะเชือ่มเสาไฟฟาบนทองถนนเขาสูระบบอินเตอรเนต็
เพื่อใหสามารถทราบขอมูล บริหารจัดการทั้งแบบอัตโนมัติตามสภาพทางกายภาพ หรือ
สามารถที่สั่งการควบคุมโดยตรง  รายงานสถานะการทํางานของหลอดไฟ (เปด หรือ
ปด)  รายงานคาการใชพลังงาน  ซึ่งระบบสามารถเลือกใชงานทั้งแบบภายใน (Smart
Building) หรือภายนอกอาคารเมื่ออุปกรณเชื่อมตอกับเครือขายได ทําใหนําไปประยุกต
ไดหลากหลาย  ตัวอยางเชน  การตั้งรูปแบบการใชงานเปน  Pattern  ไวลวงหนาได
หรือการแจงเตือนเมื่อเสาไฟ  หรือระบบไฟฟาภายในอาคารทํางานผิดปกติ  ทําใหเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมถึงประหยัดพลังงานอีกดวย
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Smart Tourist Tracking

ผศ.ดร.สกุณา เจริญปญญาศักด์ิ, ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต,
ยศชนินทร ศศิวรรธน และ สิทธิ์ ตันติศิรินทร
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Email suntiamorntut@gmail.com

งานวิจัยและพัฒนาชิ้นนี้เร่ิมจากตนทางที่เปนการพัฒนาโพรโทคอลเพื่อบริหาร
จัดการการสงขอมูลของ RFID tag ใหกับบริษัทซิลิคอนคราฟ จํากัด บริษัทที่ออกแบบ
ชิป RFID ของคนไทยที่ถูกใชงานทั้งในและตางประเทศ การพัฒนาโพรโทคอลรูปแบบ
ใหมนี้ชวยใหมีการใชพลังงานในการสื่อสารนอยลง จึงทําใหประหยัดพลังงาน และจัด
การการชนกันของขอมูลไดอยางรวดเร็ว สงผลทําให RFID tag สามารถถูกคนหาและ
ระบุตัวตนไดเปนจํานวนมากภายในระยะเวลาอันสั้น (นอยกวา 10 วินาที เปนจํานวน
1,000 tag) ในระยะกลางทางจึงไดนําโพรโทคอลที่ไดออกแบบ นําประยุกตใชจริงบน
ฮารดแวร RFID Tag ของบริษัทซิลิคอนคราฟ หมายเลขรุน SIC8630 คลื่นความถ่ี
433 MHz เพื่อทดสอบการทํางานจริงในระดับหองปฏิบัติการ ในระยะปลายทางกําลัง
นําเขาสูการนําไปประยุกตใชงานทั้งในสวนของการติดตามพฤติกรรมนักทองเที่ยว
หรือการยืนยันตัวตนเพื่อเขาใชงานหรือจายเงิน เปนตน โดยรูปแบบของ RFID Tag
นั้นสามารถออกแบบใหอยูในรูปแบบของเหรียญ (Coin) หรือสายรัดขอมอื (Wristband)
หรือชนิดอ่ืนตามความเหมาะสมของการใชงานในแตละประเภท
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Smart Transportation

ผศ.ดร.วชรินทร แกวอภิชัย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Email watcharin@coe.psuac.th

ระบบติดตามรถขนสงมวลชนสาธารณะแบบประจําทาง    เปนผลงานการ
ออกแบบระบบสมองกลฝงตัวและประยุกตใชงาน Internet of thing ในการติดตาม
การใหบริการรถขนสงมวลชนที่วิ่งประจําเสนทาง   โดยขอมูลการใหบริการไดแก
ตําแหนงปจจุบัน ความเร็ว จํานวนผูโดยสารภายในรถโดยสาร จะถูกบันทึกเก็บไวเปน
สถิติในการใหบริการ และยังรวมไปถึงการสงเสริมความปลอดภัยในการใหบริการแก
ผูโดยสาร ไมวาจะเปนการแจงเตือนเมื่อรถโดยสารมีความเร็วเกินกวากฏหมายกําหนด
และการบันทึกจํานวนผูโดยสารปองกันการบรรทุกเกิน ผลจากการเก็บขอมูลดังขางตน
นั้นสามารถนําไปวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใหบริการ อาทิ การกําหนด
ตารางความถ่ีเวลาปลอยรถใหเหมาะสมในแตละชวงเวลาของวัน การกําหนดจํานวน
เที่ยววิ่งตอวันของพนักงานขับรถในแตละคันเพื่อปองกันความเหนื่อยลาของพนักงาน
ขับรถ

โดยระบบดังกลาวไดทําการติดตั้งในรถโดยสารนํารองของ บ.โพธิ์ทอง (2505)
จํากัด เปนจํานวน 4 คัน เพื่อทําการเก็บสถิติการใหบริการและเปดใหบริการติดตาม
ตําแหนงรถโดยสารผานทั้งทางเวปไซตและโมบายแอพพลิเคชั่น  และรองรับการให
คําแนะนําในการใหบริการรถขนสงผานโมบายแอพพลิเคชั่นจากผูโดยสารไดโดยตรง
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Town Portal

ผศ.สุธน แซหวอง, ปฐมพงศ วรเจริญ และ กรัณย ภักดี
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Email suthon@coe.psuac.th

Town portal เปน Platform ครบวงจร ที่ประกอบดวยเคร่ืองมือตามแนวคิด
ประชารัฐ ในการ digitize สินคา บริการและสถานที่ทองเที่ยวของเมือง โดยคนใน
ทองถ่ิน เพื่อคนในทองถ่ิน และนักทองเที่ยว ทั้งยังเปนจุดเชื่อมโยงถึงบริการตางๆ ของ
Smart city และหนวยงานทองถ่ิน ทั้งนี้บริการพื้นฐานของ Platform ประกอบดวย

- นําเสนอขอมูลสินคาและบริการโดยแยกเปนหมวดหมู และจัดลําดับการ
นําเสนอตาม Profile ของผูใช

- ขอมูลโปรโมชัน และ e-Coupon
- อีเวนท และกิจกรรม
- เคร่ืองมือสําหรับภาครัฐในการรวบรวมขอมูลและโปรโมทเมือง
- Integrated services จากภาครัฐ และเอกชน
การจัดการขอมูลในระบบ Town portal เปนการจัดการแบบกระจาย โดย

ระบบ Town portal จะทําหนาที่เปนแพลตฟอรมกลางในการเชื่อมโยงบุคคล 3 กลุม
เขาดวยกัน คือ เจาเมือง เจาบาน และผูใช

เจาเมือง (Town owner) จะมีหนาที่สรางกรอบการนําเสนอเมือง กําหนด 9
หมวดหลักในการนําเสนอขอมูลของเมืองเปนหมวดหมู หากเมืองมีคามหลากลายมาก
สามารถเลือกที่จะนําเสนอขอมูลตาม Profile ของผูใช เชน ตองการนําเสนอ เนน
ขอมูลเร่ืองอาหาร หรือตองการนําเสนอเนนขอมูลดานศิลปะและวัฒนธรรมเปนตน
และมีบทบาทสําคัญในการสื่อสารกับเจาบาน  ในการจัดโปรโมชัน  และอีเวนทเพื่อ
กระตุนเศรษฐกิจหรือการทองเที่ยวในเมือง
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เจาบาน (Home owner) มีหนาในการอัพเตขอมูลของราน หรือสถานที่ของ
ตนเองใหทันสมัยอยูในเสมอ สามารถใช Town portal เปนเคร่ืองมือในการสงขาวสาร
ใหกับลูกคาได

ผูใช (Local/visitor) เขาถึงขอมูลของรานหรือสถานที่ในหมวดหมูที่ตองการ
รับทราบขาวสาร เขารวมกิจกรรมตางๆ และเขาถึงขอมูลภาครัฐ ภาคเอกชนอ่ืนๆ ผาน
Integrated services
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Color Blinder Assistant Application for Android

ไพบูลย พัฒนเสถียร และ จรรยา สายนุย
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Email suntiamorntut@gmail.com

ตาบอดสี (Color blindness) เปนอาการที่เซลลประสาทชนิดหนึ่งในมานตา
ซึ่งมีความไวตอสีตางๆ มีความบกพรองหรือพิการ ทําใหดวงตาไมสามารถที่จะมอง
เห็นสีบางสีได ภาวะตาบอดสีอาจสงผลกระทบใหเกิดความเขาใจผิดในการสื่อสารหรือ
การเลือกซื้อสิ่งของตางๆ ในชีวิตประจําวัน จึงมีแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อ
เปนผูชวยในการบอกสีของสิ่งตางๆ สําหรับผูเปนตาบอดสี โดยแอปพลิเคชันถูกพัฒนา
ขึ้นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด  ประกอบดวย 3 เมนูหลัก  ไดแก  เมนูชวยบอกสี
(Color naming)  เมนูเรียนรูจําสี (Learning)  และเมนูทดสอบการรูจําสี (Testing)
ในสวนเมนูชวยบอกสี แอปพลิเคชันจะบอกชื่อสีผานทางรูปภาพ ผูใชสามารถถายภาพ
ผานแอปพลิเคชันหรือเลือกรูปภาพจากแกลเลอร่ีได เมื่อผูใชชี้ตําแหนงที่ตองการทราบ
สีบนรูปภาพ แอปพลิเคชันจะแสดงขอความเพื่อบอกชื่อสีบนหนาจอสมารทโฟน สําหรับ
เมนูเรียนรูจําสีและเมนูทดสอบการรูจําสีนั้น  มีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความสะดวก
ใหแกผูเปนตาบอดสีที่ตองการเรียนรูจําสี ใหสามารถฝกฝน เรียนรูจําสีตางๆ ไดดวย
ตนเอง

วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย
พัฒนาแอปพลิเคชันบนสมารทโฟนสําหรับผูที่เปนตาบอดสี  เพื่อเปนผูชวยให

คนที่เปนตาบอดสีสามารถบอกสีสิ่งตางๆ รอบตัวไดอยางถูกตองมากขึ้น

การนําไปใชประโยชน
เปนเคร่ืองมือสําหรับผูที่เปนตาบอดสี  ใหสามารถรับรูและบอกสีของสิ่งตางๆ

รอบตัวไดอยางถูกตองมากขึ้น เพื่อลดความผิดพลาดในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
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แอปพลิเคชันการเรียนรูตจัญวีด

ผศ.ดร.นทีกานต สุเมธสิทธิกุล และ นิศากร เตะเหยาะ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: natikarn.s@psu.a.cth

ตัจญวีดเปนหลักการอานพระมหาคัมภีรอัลกุรอานใหถูกตองและชัดเจน การทํา
วิจัยคร้ังนี้ ไดพัฒนาหนึ่งในเนื้อหาของตัจญวีดคือนูนตายและสระซอนสอง โดยการ
จัดทําเปนแอปพลิเคชันบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด ทําการศึกษา วิเคราะหระบบ
และใชโมดูล  ในการออกแบบเปนความหมายของตัจญวีด และการออกเสียง รวมทั้ง
การอานนูนตายและสระซอนสองซึ่งมีการอาน 5 ฮูกุม(กฎเกณฑ): ฮูกุมอิซดซฮาร
ฮูกุมอิดฆอมบิลาฆุนนะฮ  ฮูกุมอิดฆอมมะอัลฆุนนะฮ  ฮุกุมอิกลาบ  และฮูกุมอิคฟาร
สําหรับการพัฒนาระบบบนแอนดรอยด แบงเปน 4 สวนคือ สวนที่ 1 เปนของผูดูแล
สวนที่ 2 หนาหลัก สวนที่ 3 หนารอง และสวนที่ 4 จะเปนหนาแบบทดสอบ  ในการ
ทดสอบระบบงานโดยผูเชี่ยวชาญดานตัจญวีดและผูใชทั่วไป ผลการทดสอบใชไดและ
ทุกคนเขาใจตอแอปพลิเคชัน

รูปที่ 1  บทเรียนของตัจญวีด

ในการทําวิจัยคร้ังนี้ไดจัดการตัจญวีดประกอบดวยบทเรียนที่หลากหลาย แต
จากรูปที่ 1  ไดแบงบทเรียนของตัจญวีดเปน 2 สวนคือ สวนที่ 1 ความหมายของ
ตัจญวีดและการออกเสียง สวนที่ 2 การอานนูนตายและสระซอนสอง ดังแสดงในรูปที่
2
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รูปที่ 2  นูนตายหรือสระซอนสอง

การอานนูนตายหรือสระซอนสองจะประกอบไป 5 ฮูกุม (กฎ) คือ ฮูกุมอิดซฮาร
ฮูกุมอิดฆอมบิลาฆุนนะฮ  ฮูกุมอิดฆอมมะอัลฆุนนะฮ  ฮุกุมอิกลาบ  และฮูกุมอิคฟาร
ซึ่งแตละฮูกุมจะมีอักษรที่ไมเหมือนกันตามภาพที่ไดแสดงขางตน

รูปที่ 3  การออกแบบระบบบนแอนดรอยด
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การออกแบบระบบบนระบบแอนดรอยดแบงไดเปน 4 สวน คือ สวนที่ 1 เปน
ของผูดูแล ใชสําหรับการเพิ่ม/ลบ/แกไข บทเรียนและแบบทดสอบ สวนที่ 2 หนาหลัก
จะมีคําทักทายแบบอิสลามโดยใชภาษาอาหรับและหนาที่ ใหเลือกประเภทของฮูกุมที่
ตองการจะเรียน สวนที่ 3 หนารอง เปนหนาที่จะแสดงรายละเอียดของแตละฮูกุม
ซึ่งสวนหนารองนี้จะมีเสียงประกอบของคําภาษาอาหรับ และสวนที่ 4 จะเปนหนา
แบบทดสอบ แบบทดสอบนี้จะอยูสวนทายของแตละฮูกุม ซึ่งเปนคําถามวัดผลหลังจาก
ที่ไดเรียน

รูปที่ 4  หนาแรกของแอปพลิเคชัน รูปที่ 4  หนาหลักเปนการตอนรับเขาสูการใชงาน
อักษรนูนตายและสระซอนสอง  และเปนหนาบทเรียน

การนําไปใชประโยชนจริง
งานวิจัยน้ี เปนแอปพลิเคชันเพื่ ออํานวยความสะดวกบนมือถือที่ เปนแอนดรอยด

บนหนาจอขนาด 4 นิ้ว ที่สะดวกพกพาในกรณีที่ตองการเรียนรูเร่ืองนูนตายและสระ
ซอนสอง และผานการทดสอบจากผูเชี่ยวชาญทางภาษาอาหรับมาแลว
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แอปพลิเคชันการทองเทีย่วแบบมีปฏิสัมพันธ
กรณีศกึษาหมูเกาะสาหราย จังหวดัสตูล

ผศ.เถกิง วงศศิริโชติ
สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: thakerng.w@psu.ac.th

ธุรกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศนเร่ิมไดรับความสนใจอยางมากจากนักทองเที่ยว
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญ ไดแก เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะหลีเปะ เกาะราวี เกาะ
หินงาม เกาะไข และเกาะหอขาว ฯลฯ ธุรกิจการทองเที่ยวในเกาะ เปนการจัดการ
โดยชุมชนภายในเกาะ ซึ่งทําใหมีขีดจํากัดบางประการ เชน การสื่อสารกับนักทองเที่ยว
ตางชาติ เปนตน คณะผูวิจัยไดริเร่ิมพัฒนาแอปพลิเคชันฯ ที่สามารถใชงานกับโทรศัพท
แบบสมารทโฟน  และแท็บเล็ตคอมพิวเตอร  เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงนิเวศใน
หมูเกาะสาหราย โดยเร่ิมจากชุมชนบากันใหญ ชุมชนมีความตองการใชแอปพลิเคชัน
เปนเคร่ืองมือในการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ คณะผูวิจัยไดดําเนินการ
โครงการเปนเวลา 1 ป และการดําเนินการใกลเสร็จสิ้น โดยไดเผยแพรแอปพลิเคชันฯ
ใหดาวโหลดแลว   แอปพลิเคชันฯ มีฟงก็ชันการทํางาน เชน การนําทางภายในเกาะ
การใหขอมูลของสถานที่สําคัญ ๆ ภายในเกาะ เปนตน   การทํางานของแอปพลิเคชันฯ
เปนการทํางานแบบมีปฏิสัมพันธกับผูใช

วัตถุประสงคของโครงการ
1. พัฒนาแอปพลิเคชนัการทองเทีย่วแบบมีปฏสิัมพนัธ กรณีศกึษาเกาะสาหราย

จังหวัดสตูล   เพื่ออํานวยความสะดวกตอนักทองเที่ยว   และเปนเคร่ืองมือในการ
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในหมูเกาะสาหราย

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ Backend สําหรับการปรับปรุง (เพิ่มเติม/แกไข)
ขอมูลตางๆ ที่ตองการแสดงในแอปพลิเคชัน
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3. ถายทอดเทคโนโลยีลงสูระดับชุมชน เพื่อใหเกิดการถายทอดความรูในการ
บริหารจัดการขอมูลของชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ

4. ประเมินความพึงพอใจของผูใชงานแอปพลิเคชันฯ

การนําไปใชประโยชน
1. แอปพลิเคชันฯ ไดรับการเผยแพรใน Google Play และ App Store เพื่อ

เปนชองทางในการประชาสมัพนัธใหแกผูสนใจทีจ่ะทองเทีย่วเชงินเิวศนในหมูเกาะสาหราย
ไดเขาถึงขอมูลกอนเดินทาง

2. แอปพลิเคชันฯ แนะนําขอมูลพื้นฐาน เชน การเดินทาง ที่พัก อาหาร ในพื้นที่
ขอมูลการเตรียมตัวกอนเดินทาง เปนตน

3. แอปพลิเคชันฯ  ใหขอมูลชองทางการติดตอกับผูนําชุมชน  และผูมีสวน
เก่ียวของในชุมชน

4. แอปพลิเคชันฯ  จะเปนตนแบบใหกับชุมชนอ่ืนๆ  และเปนการดึงดูด
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติ ทองเที่ยวในพื้นที่ได
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Smart Andaman เทคโนโลยี AR
บนโมบายแอปพลิเคชันเพื่อการทองเที่ยว

ผศ.ดร.รัตนา เวทยประสิทธิ์ และ ดร.วรวิกา วัฒนสุนทร
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต
E-mail: rattana.w@psu.ac.th

เปนที่ทราบกันวา นักทองเที่ยวไดใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีชวยในการ
วางแผนการทองเที่ยว ผานสื่อใหม (New media) บนโลกออนไลน และบนอุปกรณ
สื่อสารเคลื่อนที่ทั้งสมารทโฟน (Smart phone) และแท็ปเลต (Tablet) ทําใหมีการ
พัฒนาแอพพลิเคชันเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวในการทองเที่ยวใน
ประเทศไทย รวมถึงการใชเว็บไซต เครือขายสังคมออนไลน ทั้งเฟซบุค และทวิตเตอร
เปนชองทางในการสื่อสารถายทอดประสบการณในหมูนักทองเที่ยวดวยกันขอมูล
เก่ียวกับการทองเที่ยวในประเทศไทย สวนใหญเปนขอมูลในภาพกวาง มีขอมูลของ
แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม สถาปตยกรรม คอนขางนอย โดยเฉพาะขอมูลที่มีการ
นําเสนอสิ่งที่ไมสามารถเขาถึงได เชน สถาปตยกรรมชิโนโปรตุกีส ซึ่งมีรายละเอียดภาย
ในอาคารที่เปนเอกลักษณแตกตางจากสถาปตยกรรมอ่ืนๆ หนึ่งในเทคโนโลยีที่สนับสนุน
การทองเที่ยวลักษณะนี้ ไดแก เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented
reality technology) ที่ อํานวยความสะดวกใหนักทองเที่ยวที่ใชอุปกรณพกพา เชน
โทรศัพท Smartphone หรือ Tablet เมื่อนักทองเที่ยวใชอุปกรณดังกลาว สองไปยัง
Marker ที่จัดเตรียมไวบนสื่อตางๆ เชน แผนพับประชาสัมพันธ จดหมายขาว แผนปาย
ณ สถานที่ทองเที่ยว ฯลฯ   นักทองเที่ยวจะไดขอมูลในลักษณะตางๆ เชน ขอความ
ภาพนิ่ง ภาคเคลื่อนไหว เสียง แอนิเมชัน โมเดล 3 มิติ ผสมผสานกับความสามารถ
ในการปฏิสัมพันธกับผูใช (Interactive) จะชวยเพิ่มความรู ประสบการณ และความ
เพลิดเพลินในการทองเที่ยวไดเปนอยางดี
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วัตถุประสงคโครงการ / การนําไปใชประโยชน
1. นําเสนอขอมูลการทองเที่ยว ในพื้นที่กลุมจังหวัด ภาคใตฝงอันดามัน
2. เพิม่มลูคาในเชิงการรับรู (Brand awareness) แกอุตสาหกรรมการทองเทีย่ว

และเพื่อรักษาปริมาณนักทองเที่ยว ในกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามันใหเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง

3. สงเสริมแนวคิดของการพัฒนาเมืองใหเปน Smart city ตามนโยบายของ
รัฐบาล
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งานวจิัยสาขาสงัคมศาสตรและมนษุยศาสตร



168



169

การดูแลผูปวยระยะทายตามวิถมีุสลิม

รศ.ดร.กิตติกร นิลมานัต
สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: Kittikorn.n@psu.ac.th

แนวโนมของประชากรสูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของแบบแผนความเจ็บปวย
สงผลใหการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคองและระยะทายมีความสําคัญ
การดแูลแบบประคับประคองและการดแูลระยะทายมีเปาหมายเพื่อสงเสริมคณุภาพชวีิต
ของผูปวยและครอบครัว  โดยใหความสําคัญกับการจัดการอาการและบรรเทาความ
ทุกขทรมานอาการทั้งทางดานรางกาย จิตใจและจิตวิญญาณ การดูแลแบบประคับ
ประคองเร่ิมตั้งแตทราบการวินินฉัยจนกระทั่งถึงวาระสุดทายของชีวิต และการดูแล
ครอบครัวหลังการเสียชีวิต นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการดูแลบนพื้นฐานภูมิหลัง
วัฒนธรรมของผูปวยและครอบครัว

จังหวัดชายแดนภาคใตมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีประชาชนสวนหนึ่ง
นับถือศาสนาพุทธและแตสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม  ซึ่งมีความเชื่อแบบแผนการ
ดูแลสุขภาพและธรรมเนียมการปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลในระยะทายอาจแตกตางกัน
บางสวน ดังนั้นการเขาใจถึงการรับรู ความเชื่อและการปฏิบัติการดูแลระยะทายตาม
วิถีมุสลิมจึงมีความสําคัญที่จะชวยใหบุคลากรสุขภาพสามารถออกแบบการบริการที่มี
ความสอดคลองกับความเชื่อและความตองการของผูอยู ในระยะทายในชุมชนและ
ครอบครัวไดอยางเหมาะสม บทความนี้ขอนําเสนอขอคนพบที่ไดจากการวิจัยเก่ียวกับ
การดูแลระยะทายตามวิถีมุสลิม ผานมุมมองของผูดูแลหลักและผูมีสวนรวมในการดูแล
ผูปวยมุสลิมระยะทาย

ไดมีการศึกษาลักษณะการดูแลระยะทายและบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสียใน
การดูแลระยะทายในชุมชนมุสลิมในภาคใต   โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบ
กรณีศึกษา ผูใหขอมูล ประกอบดวย ผูมีสวนไดสวนเสียในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย
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ในชุมชน ไดแก เจาหนาที่องคกรภาครัฐ และองคกรทองถ่ินที่ทํางานรับผิดชอบการดูแล
ผูปวยระยะสุดทายในพื้นที่ เชน หนวยงานสาธารณสุข  โรงพยาบาล  อบต. ผูนําชุมชน
ผูนําศาสนา เปนตน  รวมทั้งผูปวยระยะทายและครอบครัว พบวาการดูแลผูปวย
ระยะทายในชุมชนมุสลิม แบงออกเปน 3 ระยะ โดยผูที่เขามามีสวนรวมในการดูแล
ผูปวยในแตละระยะมีบทบาทและความถ่ีของการเขามารวมในการดูแลแตกตางกัน
ดังนี้

การดูแลผูปวยระยะทาย ระยะนี้ผูปวยยังสามารถชวยเหลือตัวเองได จึงไม
ตองการความชวยเหลือหรือการสนับสนุนจากภายนอก  ครอบครัวมีบทบาทหลัก
ในการดูแลผูปวย ผูปวยอาจจะเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเปนระยะๆ เมื่อมีการ
กําเริบของอาการ ตอมาเมื่อผูปวยเร่ิมมีขอจํากัดในการเคลื่อนไหว ใชเวลาสวนใหญ
บนเตียง ครอบครัวมีการปรับสภาพบานเพื่อความคลองตัวในการดูแลผูปวย เชน
ปรับพื้ นหองบริเวณที่ ผูปวยนอนใหสามารถร้ือเปดออก เพื่อทําเปนที่ขับถายและ
ระบายของเสี ยสู ท อระบายได โดยไม ต องเคลื่ อนย ายผู ป วยไปหองน้ํา  เป นตน
ชวงเวลานี้พยาบาลจากหนวยบริการปฐมภูมิหรือจากโรงพยาบาลสรางเสริมสุขภาพ
ตําบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานจะเขามามีบทบาทมากขึ้น
ในการติดตามเยี่ยมผูปวย การดูแลจากเจาหนาที่ ในระยะนี้ เนนการบรรเทาอาการ
โดยดูแลใหผูปวยไดรับยาตามแผนการรักษาและตรวจตามนัด การใหคําปรึกษาเมื่อมี
อาการกําเริบ และการดูแลดานจิตใจและจิตวิญญาณ

การดูแลผูปวยระยะใกลตาย เปนระยะภายหลังไดรับการยืนยันจากแพทย
วาผูปวยอาจเสียชีวิตในอีก 2-3 วัน ครอบครัวมุสลิมสวนใหญตองการนําผูปวยกลับบาน
การดูแลเนนการดูแลมิติจิตวิญญาณ การสงเสริมใหตายสงบหรือตายดีตามวิถีมุสลิม
ครอบครัวจะใหความสําคัญกับการใหผูปวยไดอยูกับพระเจา โดยการสลับหมุนเวียนกัน
อานคัมภีรอัลกุรอานใหผูปวยไดฟงอยางตอเนือ่ง บางครอบครัวอาจเชิญผูนําทางศาสนา
โตะอิหมาม โดยเชื่อวาการไดยินเสียงจากคัมภีรอัลกุรอานจะชวยใหผูปวยไดจากไป
อยางสงบ ในชวงเวลานี้ครอบครัว ญาติมิตร และเพื่อนบานจะอยูกับผูปวยตลอดเวลา
จนกระทั่งผูปวยสิ้นลมหายใจ
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การดูแลหลังการเสียชีวิต ทันทีที่ผูปวยเสียชีวิตที่บาน ครอบครัวจะติดตอ
กับพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน หรือสถานีตํารวจ เพื่อมาตรวจสอบการเสียชีวิต และ
การแจงการเสียชีวิตตามขั้นตอน รวมทั้งแจงโตะอิหมาม จากนั้นนํารางของผูเสียชีวิต
ไปดําเนินการอาบน้ําและหอศพตามพิธีทางศาสนา นําไปละหมาดที่มัสยิด และนําไป
ฝงที่สุสานใหแลวเสร็จ ภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อไมใหเปนภาระแกครอบครัว สําหรับ
การดูแลครอบครัวหลังจากผูปวยเสียชีวิตเปนบทบาทของเครือญาติของผูปวยและ
ผูนําทางศาสนาในการใหการสนับสนุนทางจติใจ อารมณ สังคม การเงินและจติวิญญาณ
แกครอบครัวผูตาย ขณะทีโ่รงพยาบาลยงัไมมรูีปแบบการใหบริการทีช่ดัเจน  อยางไรก็ตาม
พยาบาลที่ ใหการดูแลผูปวยระยะทายมักจะเขารวมแสดงความเสียใจและทําบุญแก
ครอบครัว

กรณีศึกษา
เมื่อป 2560 มีดะ กิตติกร และเยาวรัตน ไดศึกษาการดูแลผูปวยไตเร้ือรัง

ระยะสุดทายที่ไดรับการดูแลแบบประคับประคองของผูดูแลหลักมุสลิม โดยใชวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ผูใหขอมูลเปนผูดูแลหลักมุสลิมผูปวยไตเร้ือรังระยะสุดทายที่ ไดรับ
การดูแลแบบประคับประคอง จํานวน 9 ราย ผลการศึกษาพบวา สามารถแบงการดูแล
ออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะทายและระยะใกลตาย โดยการดูแลระยะทายประกอบดวย
1) ดูแลใหผูปวยรับประทานยาตามแผนการรักษาและมาตรวจตามแพทยนัด 2) แสวงหา
การรักษาเพื่อการฟนหายของไต  3) ดูแลความสะอาดของรางกายและความสุขสบาย
4) ดูแลการรับประทานอาหารที่เหมาะสม  5) ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุกับผูปวย
6) บรรเทาอาการทุกขทรมาน และ 7) สงเสริมใหผูปวยอยูกับพระเจาตลอดเวลา
สําหรับการดูแลระยะใกลตาย  ประกอบดวย  1) ดูแลความสะอาดของรางกายและ
สงเสริมความสุขสบาย    2) จัดอาหารตามความตองการของผูปวยและไมจํากัด
3) บรรเทาอาการทุกขทรมานจากอาการ  4) ทําตามความปรารถนาของผูปวย  และ
5) สงเสริมการอยูกับพระเจาตลอดเวลา

ในป 2556 นริสา กิตติกร และวราภรณ ไดสัมภาษณเชิงลึกผูดูแลหลักที่มี
ประสบการณในการดูแลผูปวยมุสลิมวิกฤตระยะสุดทาย จนกระทั่งผูปวยเสียชีวิตใน
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ไอซียูจํานวน 8 คน โดยผูดูแลหลักเหลานี้สะทอนถึงประสบการณการดูแลที่เกิดขึ้น
ระหวางการดูแลในลักษณะ 1) การเชื่อมตอกับพระเจาดวยความศรัทธา 2) การอยู
ทามกลางความทุกขใจ 3) การอยูกับความกลัว 4) การทุมเทแรงกายแรงใจในการ
ดูแลจนเหนื่อยลา และ 5) การอยูอยางมีความหวัง และผูดูแลหลักใหการดูแลผูปวย
วิกฤติระยะสุดทายในไอซียู โดยเนน 1) สงเสริมใหผูปวยไดอยูใกลชิดกับพระเจาตลอด
เวลา  2) อยูดูแลใกลชิดเพื่อไมใหผูปวยรูสึกโดดเดี่ยว  3) สงเสริมความสุขสบาย
4) บรรเทาความทุกขทรมานตามความเชื่อ

ผลการวิจัยขางตน สะทอนใหเห็นวาความเชื่อและความศรัทธาในคําสอนของ
พระศาสดามีผลตอการดูแลระยะทายสําหรับชาวไทยมุสลิม  โดยผูปวยมุสลิมและ
ครอบครัวจะใชหลักคําสอน และองคอัลเลาะหและพระศาสดาเปนสิ่งยึดเหนี่ยวในการ
รับมือกับสิ่งตางๆ ที่เขามาในชีวิต ตลอดระยะเวลาของความเจ็บปวยจนกระทั่งเสียชีวิต
ดังนั้นบุคลากรสุขภาพและผูเก่ียวของกับการดูแลระยะทายควรมีความรูพื้นฐานและ
ความเขาใจถึงความเชื่อและความศรัทธาทางศาสนาของผูปวยและครอบครัว เพื่อให
สามารถใหการดูแลระยะทายที่มีละเอียดออนทางวัฒนธรรม ชวยเหลือใหผูปวยมุสลิม
และครอบครัวสามารถใชเวลาในปนปลายของชีวิตอยางมีความสุข และเสียชีวิตอยาง
สงบตามวิถีอิสลาม
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การระลึกความหลงั ความมคีุณคาในตนเอง
และความผาสกุทางจติวญิญาณของผูสงูอายุ
ที่มโีรคเรือ้รัง

ผศ.ดร.ขนิษฐา นาคะ และคณะ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: Kanittha.n@psu.ac.th

โครงสรางประชากรของประเทศไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
มีสัดสวนประชากรผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น โดยพบวา ในป 2557 มีประชากรอายุ 60 ป
ขึ้นไป มากถึง 10 ลานคน หรือคิดเปน 15% ของประชากรทั้งหมด และคาดวาในป
2564 จะมีประชากรผูสูงอายุเพิ่มเปน 20%     ซึ่งจากสถิติเหลานี้แสดงใหเห็นวา
ประเทศไทยกําลังกาวสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ

การมีอายุเฉลี่ยที่สูงขึ้น รวมกับสภาพรางกายของผูสูงอายุที่เสื่อมถอย เปนผล
ใหมีภาวะเสี่ยงตอสุขภาพ เกิดการเจ็บปวยดวยโรคเร้ือรัง รวมไปถึงความพิการที่เพิ่ม
มากขึ้น  พบวาผูสูงอายุ 53% มีโรคประจําตัวอยางนอย 1 โรค อัตราการเจ็บปวย
เพิ่มสูงขึ้นสัมพันธกับกลุมอายุที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุมอายุ 60 ปขึ้นไป จะมีอัตรา
การเจ็บปวยสูงสุด ถึง 63.6%  โรคที่เปนสาเหตุการเจ็บปวยที่ทําใหผูสูงอายุตองนอน
พักรักษาตัวในโรงพยาบาล 5 อันดับแรก คือ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจขาด
เลือด หลอดเลือดสมอง และอัมพฤกษอัมพาต การเจ็บปวยดวยโรคเร้ือรังมีผลกระทบ
ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ ความทุกขทรมานจากการ
เจ็บปวยที่รุนแรงขึ้น สงผลตอจิตใจของผูสูงอายุ ทําใหเกิดความเครียด ทอแท หมดหวัง
หมดกําลังใจ ความรูสึกมีคุณคาในตนเองลดลง

การสงเสริมความมีคุณคาในตนเองและความผาสุกทางจิตวิญญาณเปนสิ่ ง
จําเปน เมื่อผูสูงอายุโรคเร้ือรังที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลไดรับการแกไขภาวะวิกฤต
แลว พยาบาลและผูดูแลควรใหการบําบัดทางการพยาบาลอ่ืนรวมดวย เชน การระลึก
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ถึงความทรงจําทางบวก การสวดมนต โดยฝกใหสมาชิกครอบครัวมีสวนรวมในการ
ชวยดูแลผูสูงอายุ ซึ่งกิจกรรมเหลานี้สามารถสงเสริมความผาสุกทางจิตวิญญาณ

การระลึกความหลัง (reminiscence) เปนกระบวนการที่สงเสริมและกระตุนให
ผูสูงอายุสะทอนคิดในเร่ืองราวตางๆ ที่ผานมาผานการบอกเลาประสบการณของตนเอง
เปนการกระตุนความจําและอารมณของผูสูงอายุโดยใชเร่ืองราวที่ทําใหผูสูงอายุมี
ความสุข มีความภาคภูมิใจ หรือทําใหผูสูงอายุไดมีโอกาสระบายความรูสึก เมื่อผูสูงอายุ
คนหาความหมายของเหตุการณจากประสบการณในอดีต และระลึกถึงประสบการณ
ที่ตนเองประสบความสําเร็จ  มองเร่ืองราวในดานบวก  จะทําใหผูสูงอายุเกิดความ
ภาคภูมิใจตอเหตุการณในอดีต นําไปสูการมองเห็นคุณคาในตนเอง

โปรแกรมการระลึกความหลังชวยใหผูสูงอายุสามารถปรับตัวตอสถานการณ
ตางๆ โดยการปรับความคิดเก่ียวกับเหตุการณในอดีตนั้น ชวยใหผูสูงอายุสามารถ
เอาชนะเหตุการณที่ไมพึงประสงค ทําใหมีความคิดที่เขมแข็งขึ้น โปรแกรมการระลึก
ความหลังทําไดง าย  ผู ดําเนินโปรแกรมไมจําเปนตองมีประสบการณทางคลินิก
สามารถใชพยาบาลหรือบุคลากรที่ผานการฝกฝน และพบวาโปรแกรมนี้ไมเปนอันตราย
ตอกลุมทดลอง มีการนําโปรแกรมการระลึกความหลังมาใชในกลุมผูสูงอายุในชุมชน
พบวาผูสูงอายุมีภาวะซึมเศราลดลง (p < .001) ชวยเพิ่มความมีคุณคาในตนเอง (p <
.05)  และจากการใชโปรแกรมกลุมระลึกความหลังในผูสูงอายุที่คลินิกโรคเร้ือรังที่มี
ภาวะซึมเศรา  ผูสูงอายุโรคเบาหวาน ที่มารับบริการที่แผนกผูปวยนอก และผูสูงอายุ
ในชุมชนที่มีภาวะซึมเศรา พบวาสามารถลดภาวะซึมเศรา และทําใหความรูสึกมีคุณคา
ในตนเองเพิ่มขึ้น   นอกจากนี้เมื่อศึกษาโปรแกรมการระลึกความหลังรายบุคคลใน
ผูสูงอายุที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล พบวาสามารถเพิ่มความผาสุกในชีวิต ลดภาวะ
ซึมเศรา  ทําใหความรูสึกมีคุณคาในตนเองเพิ่มขึ้น (p < .05)  รวมทั้งการศึกษา
โปรแกรมการระลกึความหลงัในกลุมผูสงูอายโุรคเร้ือรังทีเ่ขารับการรักษาตวัในโรงพยาบาล
รวมกับสมาชิกครอบครัว   พบวาทําใหความมีคุณคาในตนเองและความผาสุกทาง
จิตวิญญาณเพิ่มขึ้น (p < .001)

โปรแกรมระลึกความหลังสามารถชวยเพิ่มความมีคุณคาในตนเองและความ
ผาสุกทางจิตวิญญาณใหกับผูสูงอายุโรคเร้ือรังทั้งในชุมชน ในคลินิกผูปวยนอก และ
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เมื่อพักรักษาตัวในโรงพยาบาล การดําเนินโปรแกรมไมซับซอน ไมตองใชผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะเพียงบุคลากรทีผ่านการฝกฝน จึงควรสนับสนุนใหมีการนํามาใชในการเสริมสราง
ความมีคุณคาในตนเองและความผาสุกทางจิตวิญญาณสําหรับผูสูงอายุที่เจ็บปวยเร้ือรัง
ที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นตามจํานวนการเพิ่มของประชากรผูสูงอายุ
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ภาวะเครียดภายหลังเหตุสะเทือนขวัญ และความสามารถ
ในการปรับตัวและฟนตัวภายหลังเหตุวิกฤต: การศึกษา
เพือ่คนหาทางเลอืกในการเยียวยาปญหายาเสพติด
สามจังหวดัชายแดนใต

ชนกานต ชัชวาลา1 ผศ.อานนท วิทยานนท1 และ อดิศักด์ิ งามขจรวิวัฒน2
1ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2โรงพยาบาลธัญรักษปตตานี กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.ปตตานี
E-mail: jchonnak@gmail.com

ตั้งแตป พ.ศ. 2547 เปนตนมา สถานการณความรุนแรงและความไมสงบใน
พื้นที่ชายแดนภาคใต  ไดแก  จังหวัดปตตานี  ยะลา  นราธิวาส  และบางสวนของ
จังหวัดสงขลา (อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบายอย) ไดดําเนินตอเนื่องเปน
ระยะเวลายาวนานจนถึงบัดนี้ สงผลใหเกิดการบาดเจ็บลมตาย และทรัพยสินเสียหาย
รวมไปถึงการบาดเจ็บทางจิตใจ อันอาจนํามาซึ่งโรคทางจิตเวชหลายประการ เชน
Post-traumatic stress disorder หรือโรคเครียดภายหลังเหตุสะเทือนขวัญ (PTSD)
ซึ่งในชวงเวลาเดียวกัน คือ ป พ.ศ. 2550 มีการศึกษาพบวาสถานการณยาเสพติด
ในภาคใตมีอัตราการเสพ คาและจับกุมสูงสุด เมื่อเทียบกับภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย
โดยเร่ิมมียาเสพติดหลากหลายชนิดมากขึ้น ตั้งแตกระทอม กัญชา แอมเฟตามีน (ยาบา
และยาไอซ) ยาอี ยาเค และโคเคน จนกระทั่งรัฐบาลตองสูญเสียงบประมาณในการ
ปราบปรามและบําบัดรักษาผูปวยรวมแลวสูงกวาหมื่นลานในแตละป และสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติประกาศวาคดียาเสพติดมีอัตราสวนสูงมากกวา 80% ของคดีอาญา
ทั้งหมด

ทั้งนี้ผลการศึกษาในตางประเทศ   มีขอสนับสนุนที่นาเชื่อถือวาโรคเครียด
ภายหลังเหตุสะเทือนขวัญ เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหประชากรจํานวนหนึ่งตองหันไปใช
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ยาเสพติด เรียกวาทฤษฏี “การใชยารักษาตนเอง” (Self-medication) ของการติด
สารเสพติด เพราะฤทธิ์ยาจะทําใหอาการเครียดภายหลังเหตุสะเทือนขวัญของผูปวย
ดีขึ้น เชน นอนหลับงายขึ้น ไมมีอาการหวาดผวา ลดความวิตกกังวลหรืออาการ
ตื่นตระหนก จนกระทั่งผูปวยเกิดการเสพติด (Substance dependence) และยากจะ
รักษาโรคตางๆ ที่สัมพันธกับสารเสพติด (Substance-related disorder) นี้ใหหายขาด
ตราบเทาที่อาการเครียดภายหลังเหตุสะเทือนขวัญยังคงมีอยู

จากขอมูลดังกลาว คณะผูวิจัยจึงทําการสํารวจผูปวยสารเสพติดซึง่มารับบริการ
ในแผนกผูปวยนอกและหอผูปวยฟนฟู โรงพยาบาลธัญรักษปตตานี กรมการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.ปตตานี ที่มีอายุระหวาง 18-60 ป จํานวน 92 คน
เปนชายทั้ งหมด (เนื่องจากผู ปวยหญิงจะได รับการสงตัวไปรักษายังโรงพยาบาล
ธัญรักษสงขลา ที่อยูนอกพื้นที่ ไมสงบชายแดนภาคใตแทน) จากการสํารวจพบวา
มีความชุกของภาวะเครียดภายหลังเหตุสะเทือนขวัญอยูที่ 4.3% โดยผูปวยทั้ง 4 คน
ระบุวาตนจะเกิดอาการหวาดกลัวตื่นตระหนกอยางมากทุกคร้ังที่ รับทราบเหตุความ
รุนแรงจากสถานการณความไมสงบจังหวัดชายแดนภาคใต และ 75% ของผูที่มีภาวะ
เครียดภายหลังเหตุสะเทือนขวัญ รายงานวาตนเคยประสบเหตุความรุนแรงแลวไมได
รับการชวยเหลืออยางทันทวงที ตนเองหรือครอบครัวได รับบาดเจ็บ หรือเคยเห็น
เพื่อนใกลชิดเสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงมากอน อยางไรก็ตามคณะผูวิจัยพบวาไมมี
การบันทึกโรครวมทางจิตเวชรวมทั้ งโรคเครียด ภายหลังเหตุสะเทือนขวัญในการ
บําบัดรักษาโรคสัมพันธกับสารเสพติดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต

คณะผูวิจัยจึงขอเสนอความเห็นวา ควรใหความสําคัญกับโรคเครียดภาย
หลังเหตุสะเทือนขวัญ มีการซักประวัติประสบการณจากเหตุความรุนแรง และ
ควรคัดกรองโรครวมทางจิตเวชในผูปวยสารเสพติด โดยเฉพาะผูปวยสารเสพติด
ที่อาศัยในพ้ืนที่และใชชีวิตภายใตสถานการณตึงเครียดซึ่งไมมีทีทาวาจะส้ินสุด
เชนนี้ทุกราย เพื่อจะไดทําการรักษาใหตรงจุด  สงผลตอประสิทธิผลของการบําบัด
โรคสารเสพติด และลดการกลับมาเสพซ้ํามากขึ้น
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นอกจากนี้  คณะผูวิจัยยังมีแนวคิดที่ จะศึกษาการปองกันปญหายาเสพติด
สามจังหวัดชายแดนใต โดยสนับสนุนใหประชาชนสามารถปรับตัวและฟนตัวไดไมวา
จะอยูในสถานการณยากลําบากใดๆ คณะผูวิจัยจึงมุงศึกษาความสามารถในการปรับตัว
และฟนตัวของสภาพจิตใจภายหลังผานสภาวะวิกฤตทางจิตใจ หรือ resilience ซึ่งเคย
มีการศึกษาพบวาประชาชนทั่วไปในพื้นที่ความไมสงบจังหวัดชายแดนใตมีความเครียด
ไมตางจากประชาชนที่อาศัยอยู ในพื้นที่ อ่ืน และแมมายผูสูญเสียสามีจากเหตุความ
รุนแรงในพื้นที่กลับมีระดับความเขมแข็งทางจิตวิญญาณ ทักษะการจัดการความเครียด
และความแข็งแรงของรางกายอยูในระดับสูง เชื่อวาเปนเพราะบุคคลเหลานั้นมีความ
สามารถในการปรับตัวและฟนตัวที่ดีพอ จนทําใหสามารถผานประสบการณอันเจ็บปวด
ที่กําลังเผชิญอยูไปได

ดวยสมมติฐานดังกลาว คณะผูวิจัยจึงทําการสํารวจระดับความสามารถในการ
ปรับตัวและฟนตัวในประชากรกลุมเดิม คือผูปวยสารเสพติดในพื้นที่ ไมสงบจังหวัด
ชายแดนภาคใต และพบวากระทั่งผูปวยสารเสพติด ยังมีระดับความสามารถในการ
ปรับตัวและฟนตัวภายหลังเหตุวิกฤตโดยเฉลี่ยอยูในเกณฑปรกติ นั่นแปลวา ผูปวย
ยังมีศักยภาพที่จะปรับตัวและฟนตัวจากเหตุวิกฤตซอนอยู คือมีความมั่นคงทางอารมณ
กําลังใจ  และการจัดการกับปญหาไดไมตางจากประชากรทั่วไปที่ ไมติดสารเสพติด
มากนัก ทั้งยังไมพบวาระดับความสามารถในการปรับตัวและฟนตัวภายหลังเหตุวิกฤต
สัมพันธกับปจจัยทางเพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส ศาสนา ลําดับการเกิด
อาชีพ รายได ประวัติครอบครัว ประวัติการเสพยาเสพติดของตนและกลุมเพื่อน
หรือแมแตความเชื่อมั่นวาตนจะกลับไปเสพหรือไมเสพอีก ลวนแลวแตไมเก่ียวของกับ
ระดับความสามารถดังกลาวทางสถิติ

ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงมีความเห็นวา ผูบําบัดควรคนหาศักยภาพการปรับตัว
และฟนตัวภายหลังเหตุวิกฤตของผูปวยสารเสพติดในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต
ทุกราย และในทุกๆ ดาน ไดแก ความมั่นคงทางอารมณ กําลังใจ และการจัดการ
กับปญหา  มาประยุกตเขากับการบําบัด  ฟนฟู  และปองกันการกลับมาเสพซ้ําของ
ผูปวยสารเสพติด
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นอกจากนี้ ยังควรทําการศึกษาตอเนื่องเร่ืองการปรับตัวและฟนตัวภายหลัง
เหตุวิกฤตโดยละเอียด รวมกับการศึกษาโรคเครียดภายหลังเหตุสะเทือนขวัญในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนใต ทั้งดานการรักษาและฟนฟู เพื่อคนหากระบวนการที่จะสามารถ
นําไปสงเสริมสุขภาพจิต และปองกันปญหาสารเสพติดในสามจังหวัดชายแดนใตอยาง
มีประสิทธิภาพ เพราะการปองกันนาจะใชเวลา งบประมาณและเกิดการสูญเสียดาน
ตางๆ นอยกวาการแกไขหรือเยียวยา ภายหลังจากปญหาไดเกิดขึ้นแลว
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วกิฤตสุขภาพจิตและการดูแล “เดก็”
ในสถานการณความรนุแรงจงัหวดัชายแดนใต

ผศ.ดร.วินีกาญจน คงสุวรรณ1 และ พ.ญ.เพ็ชรดาว โตะมีนา2

1 หนวยวิจัยภาวะวิกฤตและการเยียวยาทางจิตใจ ระยะที่ 2
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2ศูนยสุขภาพจิตที่ 12  จ.ปตตานี
E-mail: vineekarn.k@psu.ac.th

วิกฤตสุขภาพจิตและการดูแล “เด็ก” ในสถานการณความรุนแรงจังหวัด
ชายแดนใตสะทอนผานประสบการณของครูในการดูแลเด็กที่ ได รับผลกระทบจาก
สถานการณ    ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณวิทยา
เฮอเมนนิวติกซ (Hermeneutic phenomenology)  เนื่องจากเปนรูปแบบวิจัยทําให
เขาใจความหมายของประสบการณ ไดคัดเลือกผูใหขอมูลแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 22
ราย โดยผูใหขอมูลเปนครูในโรงเรียนจังหวัดแหงหนึ่งในภาคใต ทําการรวบรวมขอมูล
ดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึก และบันทึกเทป นําขอมูลมาถอดความแบบคําตอคํา
และวิเคราะหขอมูลตามวิธีของ แวน มาเนน  (Van Manen)

คําถามการวิจัย ประสบการณของครูในการดูแลเด็กที่ ไดรับผลกระทบจาก
สถานการณความไมสงบจังหวัดชายแดนใตเปนอยางไร  ไดคัดเลือกผูใหขอมูลที่เปนครู
แบบเฉพาะเจาะจง โดยกําหนดคุณสมบัติดังนี้ 1) เปนครูที่อยูในโรงเรียนที่มีเหตุการณ
รุนแรงในสถานการณ  2) พูดคุยสื่อสารดวยภาษาไทย  3) เปนครูที่มีเด็กในความ
รับผิดชอบดูแลชวยเหลือ จํานวนผูใหขอมูลขึ้นกับความอ่ิมตัวของขอมูลคือ ขอมูลที่
ไดมีความซ้ํา และไมมีขอมูลใหม ในการศึกษาคร้ังนี้มีผูใหขอมูลจํานวนทั้งสิ้น 22 ราย
ทําการวิจัยระหวางเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ผูวิจัยไดเตรียมผูชวยวิจัย
2 คน ซึ่งเปนพยาบาลที่มีประสบการณทํางานวิจัยในสถานการณความรุนแรง และ
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สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยผูชวยวิจัยนําแนวคําถามไปศึกษานํารองในผูปวย
ที่มีลักษณะคลายคลึงกันภายใตการสังเกตของผูวิจัย 1 ราย และใหคําแนะนําเพิ่ม
แกผูชวยวิจัย หลังจากนั้นผูชวยวิจัยคัดเลือกผูใหขอมูลดวยตนเองตามเกณฑที่ผูวิจัย
กําหนดไว และเปนผูสัมภาษณจากแนวคําถามที่ไดสรางขึ้น

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล มี 2 สวน สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูล
ทั่ วไปของผู ใหขอมูล ซึ่ งเปนครูอยู ในโรงเรียนซึ่ งได รับผลกระทบจากสถานการณ
ซึ่งประกอบดวย อายุ เพศ ความสัมพันธกับผูปวย ศาสนา สวนที่ 2 แนวคําถาม
ก่ึงโครงสรางเก่ียวกับประสบการณของประกอบดวย 3 แนวคําถาม ดังนี้

1. ใหความหมายเก่ี ยวกับประสบการณของครูในการดูแลเด็กที่ ได รับผล
กระทบจากสถานการณความไมสงบจังหวัดชายแดนใต

2. มีความรู สึกอยางไรตอการดูแลเด็กที่ ได รับผลกระทบจากสถานการณ
ความไมสงบจังหวัดชายแดนใตจากการซอมแผนเสมือนจริงจากความรุนแรงของ
สถานการณ

3. ปจจัยสงเสริมและอุปสรรคตอการการดูแลเด็กที่ ได รับผลกระทบจาก
สถานการณความไมสงบจังหวัดชายแดนใตจากการซอมแผนเสมือนจริงจากความ
รุนแรงของสถานการณชายแดนใตเปนอยางไร

โดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานที่มีความชํานาญและความเชี่ยวชาญดานการดูแลเด็ก
และการดูแลชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรงของสถานการณ ประกอบดวย
อาจารยพยาบาลที่มีความรู ความชํานาญทางดานการดูแลผูรับบริการเด็ก 1 ทาน
อาจารยที่มีความชํานาญในการทําวิจัยเชิงคุณภาพ 1 ทาน และพยาบาลวิชาชีพที่มี
ประสบการณทํางานเก่ียวกับการดูแลผู รับบริการในภาวะวิกฤตจากสถานการณที่มี
อายุการทํางานมากกวา 5 ปอีก 1 ทาน

การเก็บรวบรวมขอมูล ทําการคัดเลือกครูที่ตรงตามคุณสมบัติที่ กําหนดไว
โดยติดตอประสานงานกับศูนยสุขภาพจิตที่ 12 เพื่อเชิญเขารวมวิจัย เมื่อไดรับอนุญาต
แลวจึงไดรับการประสานสงรายชื่อและหมายเลขโทรศัพทใหผูชวยวิจัยเก็บขอมูล โดย
มีการเชิญครูมาใหขอมูล เพื่อนัดวัน เวลา และสถานที่สําหรับการสัมภาษณขอมูล
ซึ่งการสัมภาษณแตละคร้ังใชเวลาประมาณ 30-60 นาที โดยสัมภาษณผูใหขอมูลคนละ
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2-3 คร้ัง  จากนั้นผูชวยวิจัยทําการถอดเทปบันทึกเสียงหลังจากสิ้นสุดการสัมภาษณ
ในแตละคร้ังโดยถอดเทปแบบคําตอคํา

การวิเคราะหขอมูล   ผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูลโดยประยุกตวิธีของแวน
มาเนน (Van Manen)  โดยอานบทสัมภาษณที่ ไดจากการถอดเทปทุกบรรทัดและ
ขีดเสนใต คํา วลีและประโยคสําคัญที่สะทอนถึงประสบการณที่ตองการศึกษา จากนั้น
นําคํา วลี และประโยคที่ไดมาจัดกลุมเดียวกัน (Thematic category) จากนั้นนํา
กลุมความหมายที่ ไดมาเขียนอธิบายและบรรยายความหมายหลายๆ คร้ัง เพื่อให
สามารถสื่อความหมายที่ตรงและเขาใจ โดยมีการใชคําพูดของผูใหขอมูลมาประกอบ
และสนับสนุนความหมายแตละความหมายอยางเพียงพอ รวมทั้งมีการบรรยายบริบท
ที่เก่ียวของเพื่อใหสามารถเชื่อมโยงและเขาใจความหมายของประสบการณไดชัดเจน
ยิ่งขึ้น

ผลการวิจัย
ผลการศึกษา พบวาความหมายของประสบการณของของครูในการดูแลเด็ก

ที่ ไดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบจังหวัดชายแดนใต มี 5 ประการคือ
1) การมีสติและเขาใจเหตุการณของครูหรือผูดูแลเด็ก 2) การใหความรักความอบอุน
การสื่อสารและใหกําลังใจ 3) การหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และใชหลักศาสนา 4) การมี
กิจกรรมคลายเครียด และสรางความเขมแข็งในโรงเรียน 5) การมีแนวทางดูแลเด็ก
เปนพิเศษ การไดรับความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพจิตเด็ก

ความหมายของประสบการณของครูในการดูแลเด็กที่ ได รับผลกระทบจาก
สถานการณความไมสงบจังหวัดชายแดนใต คือ “การที่ครูไดรับรูขอจํากัดของการดูแล
เด็กอยางเขาใจดวยความรูสึกถึงการมีสวนรวม และรับรู ถึงความรูสึกสุขและทุกข
ผานกิจกรรมที่ซอมแผนเสมือนจริงที่ไดปฏิบัติเพื่อใหมีการเตรียมพรอมในการดูแลเด็ก
ใหมีประสิทธิภาพ” โดยประสบการณของครูในการดูแลเด็กที่ ได รับผลกระทบจาก
สถานการณความไมสงบจังหวัดชายแดนใต มีดังนี้
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1. ผู ดูแลต้ังสติได..เด็กไดต้ังสติและทําความเขาใจเหตุการณ
เด็กมีสภาพจิตใจที่ดี สามารถใชชีวิตประจําวันไดตามปกติและเพื่อใหเกิด

การรูจักตนเอง และสรางที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ การเรียนรูที่จะคนหาปญหา และเยียวยา
ไดดวยบรรยากาศที่อบอุน การสื่อสาร การใหกําลังใจและเขาใจความรูสึกที่เกิดขึ้น
โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณดีๆ ที่ประสบความสําเร็จ  การมีกิจกรรมที่สงเสริม
ประสบการณโดยการแลกเปลี่ยนความทุกข ความสุขซึ่งกันและกันกับครูดวยกัน ทําให
เด็กมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวไดเร็ว มีกําลังใจเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว

“ครูเองตองตั้งสติกอน” (S2)
“เปนเหตุการณเกิดขึ้นหลังเขาแถว ครูควรตั้งสติ ใหเด็กตั้งสติ ขณะเกิดกับ

แผนที่ซอมไดนําไปใช” (S2)
“การฝกสติ ควบคุมตัวเองใหได” (S2)
“รูสึกวาการซอมแผนทําใหเราเขาใจชีวิตวา “คนเราตองตาย” (S2)

2. ใหความอบอุน ส่ือสารและใหกําลังใจ
การสามารถสํารวจความรูสกึ และบอกตนเองวาอะไรคอืสิง่ทีม่คีาที่สดุในชีวติ

สามารถอธิบายไดวาสาเหตุที่เกิดขึ้นคืออะไร ดังนั้นการอยูอยางมีความรัก ความหวงใย
เปนสิ่งสําคัญยิ่งกวาสิ่งใด ลักษณะของการอยูรวมกันดังกลาวอาจเนื่องจากสังคมชนบท
ไทย ครอบครัวมีความรักใครกลมเกลียวกัน ใหความรักเอาใจใส ใหความชวยเหลือ
เปนที่ปรึกษาเปนกําลังใจ

“ใหความอบอุนกับเด็ก  ใหอบอุน  ใหกําลังใจเด็กในระดับอนุบาลที่ไดรับ
ผลกระทบ โดยเฉพาะเด็กมีการปฏิบัติตัวอยากใหครูเอาใจใส เพราะฉะนั้นพฤติกรรมครู
ก็มีความสําคัญ” (S1)

“การปลอบใจนักเรียน วันซอมแผนจําลองเหตุการณ เหมือนการซอมจริง
หนาปอมยาม มีการยิงปน รปภ. และ ผอ. ไดประชาสัมพันธวาเกิดเหตุยิงกันในขณะ
เด็กเรียน ในแผนไดเตรียมกันไว มีเด็ก 2 คน ที่อยูหนาปอมยาม เด็กรองไห เพราะ
เขาเปนเด็กที่มีปญหาอยูแลว ในวันนั้นเด็กรองไหหนักมาก ครูปลอบใจไมเปนวาควรใช
คําพูดแบบไหน” (S2)
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3. การหาส่ิงยึดเหนี่ยวจิตใจ และใชหลักศาสนา
ซึ่งจากการศึกษา พบวากลุมตัวอยางสามารถเปนที่พึ่งทางจิตใจของผูอ่ืนได

สงผลใหกลุมตวัอยางสามารถวางแผนในการดําเนินกิจกรรมของครอบครัวอยางเขมแขง็
ทําใหการดําเนินชีวิตดีมากขึ้นซึ่งมาจากการคนพบแนวทาง   ซึ่งผูใหการชวยเหลือ
เยียวยาตองมีการวางแผนการชวยเหลืออยางตอเนื่อง และเปนหนาที่โดยตรงของ
ทีมเยียวยาโดยเฉพาะ เพื่อชวยใหผู รับบริการสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง
เกิดการปรับตัวกับบทบาทใหมที่เกิดขึ้น เพื่อดํารงไวซึ่งกําลังใจและแนวทางในการดูแล
สุขภาพและภาวะปกติสุขของตนเอง รวมทั้งสามารถดูแลบุคคลอ่ืนในครอบครัวได ซึ่ง
สอดคลองการศึกษาของนงลักษณ และคณะ พบวาการไดมกีารแลกเปลีย่นประสบการณ
เกิดความรู ความเขาใจในการดูแลจิตใจตนเองและบุตร การปรับตัวกับบทบาทใหม
สงผลใหผูนําครอบครัวมีความสามารถในการจัดการกับอารมณของตนเอง การมองเห็น
คุณคา และมีความหวัง สามารถกลับมาดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข เกิดเครือขาย
ผูสูญเสียในกลุมเปาหมายเปนที่พึ่งพิงทางจิตใจของผูไดรับผลกระทบจากสถานการณ
ชายแดนภาคใตได

“มีการเยียวยาในเด็ก เวลาเกิดเหตุการณก็จะเรียกเด็กทั้งหมดไปยังหอง
ละหมาด แลวครูก็ใหอานคัมภีรอัลกุรอาน ทําใหเด็กมีจิตใจเขมแข็ง มีสติ ระลึกรูวา
ตองขอความชวยเหลือจากพระองคอัลเลาะห” (S2)

“ใหกําลังใจ และบอกเด็กนักเรียนวา ครูอยูไมตองกลัว” (S2)
“ไดใหนักเรียนวิ่งไปหองละหมาด รูสึกตื่นเตน แตก็ดีเหมือนกันใหเด็กได

สงบจิตใจ” (S2)

4. การมีกิจกรรมคลายเครียด และสรางความเขมแข็ง
การมีกิจกรรม และกระบวนการชวยเหลือทันที และตอเนื่องเปนแนวทาง

การเยียวยาทางจติสังคม ที่เนนการใหบริการทีมเยียวยาดวยความเคารพในศักดิ์ศรี และ
ความแตกตางระหวางบุคคล โดยไมจํากัดในเร่ืองสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ
คุณสมบัติเฉพาะกิจหรือสภาพปญหาทางดานสุขภาพอนามัยของผูปวย แสดงใหเห็นวา
กลุมตัวอยางเกิดความรูสึกที่ดี เห็นคุณคาในตนเอง มีอิสระ และความรับผิดชอบ
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ยอมรับนับถือตนเอง มีความมั่นใจและกําลังใจในการดําเนินชีวิตภายใตเหตุการณ
ความไมสงบ สงผลใหกลุมตัวอยาง รูสึกมีพลังที่จะตอสูกับปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
กับตนเองมากขึ้น

การมีวิธีการจัดการและความสามารถในการเผชิญกับความเครียดทําให
เกิดการนําความรู และประสบการณที่มีอยู เดิมมาผสมผสานเกิดการเรียนรูสิ่งใหม
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น วิธีการจัดการกับความเครียดที่เหมาะสมที่คนพบ
และจากคําแนะนําเมื่อไดรับการเยียวยาชวยเหลือ

“เก่ียวกับการเยียวยา สอนวาดรูป และดนตรีใหเด็กคลายเครียด ควรให
มีการซอมเพื่อใหมีกิจกรรม ผลดีคือการซอมเปนสิ่งที่ดีที่มีหลายหนวยงาน อยากให
เนนเด็ก กิจกรรมที่จัดใหเด็กเด็กก็ดีใจ” (S2)

“มีความรับผิดชอบมีโครงการชวยเหลือนักเรียน นักเรียนมี 700 คน ครู
49 คน กระบวนการชวยเหลือเนนใหครูเปนผูปฏิบัติหลัก ระบบการดูแลของครูตอ
งานเยียวยา การเยี่ยมบานชวยเหลือดูแลนักเรียนกลุมเหตุการณที่ ไดรับผลกระทบ
เปนการไปเยี่ยมบาน ครูตองไปทันที ไมตองรอวันหยุด เสาร อาทิตยตองไปและครูไป
เยี่ยมทั้งโรงเรียน” (S2)

“การไดสรางความเขมแข็งเด็กที่ผานมาก็ดีใจที่มีโครงการนี้เกิดขึ้น ตลอด
3 ป โรงเรียนมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น” (S2)

5. การดูแลเด็กเปนพิเศษ การใหความรูในการเยียวยาเด็ก
ความสําคัญของการดูแลเด็กเปนพิเศษนั้นคือการใหความรูและความเขาใจ

ผูที่จะดูแลเด็กและเยียวยาตลอดจนความพรอมของครู  โรงเรียนและความสัมพันธ
ของครอบครัวกับเด็กผูไดรับผลกระทบเปนพื้นฐานการเยียวยาจิตใจ และอาศัยพื้นฐาน
ของสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูที่มีความไววางใจระหวางทีมเยียวยากับผูไดผลกระทบ
และมีมนุษยสัมพันธที่ดี โดยสามารถเขากับผูอ่ืนได มีทักษะทางสังคม และมีทัศนคติ
ทางบวกตอผูอ่ืน สามารถมองเห็นสิ่งที่ดีในตัวผูสูญเสียทําใหเกิดความรัก ความหวงใย
กัน
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“ตองดูแลเด็กเปนพิเศษ เพราะพวกเขาอยู ในชวงปรับตัว ตัวเองไดดูแล
เร่ืองคัดกรองสุขภาพจิต ก็จะพยายามดูแล” (S2)

“มีหนาที่ดูแลคัดกรองเด็กที่มีผลกระทบและเด็กที่โดนลูกหลง สรางความ
เขมแข็งทางจิตใจ” (S2)

“ดูแลผูที่ไดรับผลกระทบ โดยใหครูเปนผูดูแลคัดกรองเปนพิเศษ มีเด็กที่
ไดรับผลกระทบประมาณ 1 คน กิจกรรมหลักที่อยากใหมีคือครู   ทางดานจิตใจ
ไมคอยมีความรูมาก อยากใหมีการอบรมครูกอน” (S2)

“ทําหนาที่ ให กําลังใจเด็ก ซึ่ งถาปกติในหมูบาน จะซอมแผนจากหลาย
หนวยงาน สิ่งที่อยากใหพิจารณาคือ อยากใหอบรมครูกอนซอมเร่ืองการเยียวยาจิตใจ
เด็ก” (S2)

“พื้นที่ที่อยูมีเหตุการณที่เกิดบอย อยากใหมีการอบรมครูกอน เพื่อพรอม
ที่จะเกิดเหตุการณกอน” (S2)

“การถายทอดตอไปใหคนอ่ืนไดรับความรูในการดูแลเยียวยาเด็ก โดยการ
พูดคุยแลกเปลี่ยน” (S2)

การอภิปรายผล
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะวิกฤตสุขภาพจิตและการดูแล

“เด็ก” ในสถานการณความรุนแรงจังหวัดชายแดนใต ประสบการณของครูจากการ
ซอมแผนเสมือนจริงจึงมีความสําคัญในการเตรียม การดูแลเด็กที่ไดรับผลกระทบจาก
สถานการณความไมสงบมีผลการวิจัยดังนี้

บริบทของคนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเปนสังคมชนบทไทยมีวิถีชีวิต และ
มีวัฒนธรรมเดียวกัน เนื่องจากสังคมไทย คนไทยจะดูแลชวยเหลือจิตใจผูอ่ืนสูง มีความ
ผูกพันกัน ชวยเหลือกันและกัน มีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผกัน มีการพบปะพูดคุยกัน เคารพ
ความรูสึกของกันและกัน  ดังที่นูรียะ (2552) ไดกลาวไววา ความสัมพันธระหวาง
นุษยกับเพื่อนหรือเพื่อนบาน ผูอยูอาศัยในทองถ่ินหมูบานหรือเมืองเดียวกัน จําเปน
ตองติดตอสื่อสารดวยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งประชากรสวนใหญนับถือ
ศาสนาอิสลาม ซึ่งศาสนาอิสลามไดเนนเร่ืองสุขภาพจิตเปนอยางมาก สนับสนุนให
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บุคคลปฏิบัติเพื่อการมีสุขภาพจิตที่เขมแข็ง  โดยในคัมภีรอัลกุรอานไดกลาวถึงเร่ือง
จิตใจหลายบทหลายตอน และเชื่อมโยงในเร่ืองจิตวิญญาณ โดยสุขภาพจิตที่ดีนั้นตอง
ขึ้นอยูกับจิตวิญญาณที่ดีดวย  มีความศรัทธาตออัลลอฮ  ยึดมั่นและมอบหมายตอ
พระองค ครูสามารถใหความสนใจตอความรูสึกและเขาใจเด็กไดดวยการพูดคุยเสมอ
สื่อสารความรัก และกําลังใจกันไดอยางเขาใจ การแสดงออกของความรักและกําลังใจ
เปนสิ่งที่สําคัญในการตอสู กับขอจํากัดและความยากลําบากในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต   จากการศึกษาของนุสรา และคณะ ไดกลาวไววาบุคคลที่มีความสัมพันธที่ดี
ตอกันนั้นจะมีการพูดจากันอยางประคับประคอง มีการฟงอยางพินิจพิเคราะห บอก
ความรูสึก ความตองการของกันและกันได สัมพันธกับการศึกษาของนงลักษณพบวา
วัฒนธรรมสภาพความเปนอยูมีผลตอการสื่อสาร แตอยางไรก็ตามทั้งผูรับและผูสงสาร
จะตองมีความสามารถที่จะปรับตัวเขาหากันและทําความเขาใจตรงกัน เพื่อที่จะรวม
กันหาแนวทางแกไข และสามารถตอบสนองตอความตองการได สามารถแสดงออก
ซึ่งความรักและกําลังใจ ดังจะเห็นจากการศึกษาวากลุมตัวอยางรับรูวาตนเองสามารถ
พูดคุยกับผูอ่ืน เชน เพื่อนบานที่มาเยี่ยม และมีการประเมินวากลุมตัวอยางและผูอ่ืน
มีความเขาใจตรงกัน นอกจากนั้นประสบการณ เขาใจ ความตองการความชวยเหลือ
เยียวยาไมวาจะเปนเร่ืองแหลงสนับสนุนที่เก่ียวของกับการดูแลทางดานรางกาย จิตใจ
สังคม และจิตวิญญาณ เชน จากคนในครอบครัว เชน สามี ภรรยา พี่ นอง หรือ
หนวยงานที่เก่ียวของ การทําหนาที่เชื่อมโยงแหลงสนับสนุน แทนในการสื่อสารกับ
บุคคล เพื่อใหไดรับความชวยเหลือเยียวยาดานจิตใจที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
นําไปสูการเตรียมความพรอมทั้งระดับบุคคล องคกรและชุมชน กําลังใจจากการเปน
ผูเยียวยาทั้งของตนเองและผูอ่ืน และการสนับสนุน มีความสัมพันธกับความมีคุณคา
ในตนเอง การมีเอกสิทธิ์ และความรับผิดชอบ อาจเนื่องจากเมื่อมีหนวยงาน องคกร
ตางๆ หรือทีมเยียวยาคอยเปนพี่เลี้ยงและสนับสนุน ดวยวิธีการที่หลากหลาย และ
คัดสรรคมาดวยความประณีตและมีเปาหมาย การเยียวยาใหความชวยเหลือจึงเปน
การจัดหา สนับสนุน และชวยใหมองเห็นวาในภาวะวิกฤตมีการหยิบยื่นโอกาส และ
เมื่อเห็นวายังไมสามารถตัดสินใจเองได หรือการตัดสินใจยังไมเหมาะสม หรือกระทํา
แทนของบุคคลในครอบครัวในลักษณะการเสริมแรง เพื่อชวยใหครอบครัวผานพน
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ภาวะวิกฤตจากสถานการณวิกฤตในชีวิตได ดังนั้นจําเปนที่สังคมตองเปดโอกาส และ
ผลักดันใหประสบการณของครอบครัวที่ประสบความสําเร็จในการดูแลผูพิการออกมา
สูสังคมภายนอกและจะตองมีแผนงานสรางเสริมสุขภาพจิต และปองกันการเจ็บปวย
ทางจิตในภาวะวิกฤต และมีรูปแบบการเยียวยาจิตใจที่มีประสิทธิภาพรองรับตอไป

นอกจากนั้นอาจไดรับผลจากการเยียวยาจิตใจจากทีมเยียวยา ซึ่งเปนการให
ความชวยเหลือ จะมีการปรึกษาหารือเพื่อประเมินสถานการณ สภาพปญหาสุขภาพจิต
และความตองการของผูไดรับผลกระทบ เนนการใหความรู ประคับประคอง ใหกําลังใจ
ใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนุนสงเสริมใหผูไดรับผลกระทบ และชุมชนสามารถดูแล
ชวยเหลือตนเองได และเฝาระวังปญหาสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได และ
อาจมาจากบุคลิกภาพ และความพรอมทางจิตใจของกลุมตัวอยางเอง เนื่องจากบุคคล
ที่มีบุคลิกภาพที่เขมแข็งและสุขภาพสมบูรณแข็งแรง  จะมองการสูญเสียเปนเพียง
เหตุการณหนึ่งในชีวิต ยอมสามารถผานพนชวงวิกฤตของชีวิตไดดีกวา

ดังนั้นการชวยเหลือครอบครัวจากเหตุการณความไมสงบ กลับสูสภาพความ
เปนจริง และควบคุมอารมณได จงึเปนสิ่งทีส่ําคัญที่ทีมเยียวยาตองพยายามที่จะสงเสริม
ใหมีปฏิสัมพันธกับสังคมที่เหมาะสม โดยใหมีการปรับตัวที่เหมาะสมกับสถานการณที่
เปนจริง ในทางกลับกันหากปลอยใหผูไดรับผลกระทบและครอบครัวมีอาการกระวน
กระวายควบคุมอารมณตนเองไมได  ก็จะทําใหยิ่งเปนทุกขมากขึ้น  และไมสามารถ
ยอมรับเหตุการณไมสงบที่เกิดขึ้นกับตนเองได  ดังนั้นประสบการณในศักยภาพและ
ความสามารถของตนเองในการเผชิญและแกไขปญหา  ทําใหเกิดการนําความรูและ
ประสบการณที่มีอยูเดิมมาผสมผสานเกิดการเรียนรูสิ่งใหมนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น สามารถอธิบายไดวาการเยียวยาทางจิตสังคมจะเปนการสรางความตระหนัก
ถึงความสําคัญของหลักศาสนา สงผลใหครอบครัวผูพิการไดเรียนรู และปรับใชใหทุกคน
มีสติ ตองมีสมาธิและมีจิตใจที่สงบ สามารถตัดสินใจไดดวยตัวเอง ทําใหครูเขาใจถึง
จิตใจและจิตวิญญาณไดดี  สามารถดูแลจิตใจ  เกิดสมาธิ  เกิดความเชื่อมั่นในการ
ตัดสินใจในเร่ืองตางๆ จนสามารถคลี่คลายได  และสามารถรับรูวาสามารถควบคุม
จัดการกับปญหาได การเยียวยาจึงเปนการใหความรูที่มีความเหมาะสมที่จะใชกับกลุม
ตัวอยางที่มีภาวะวิกฤตทางอารมณ เนื่องจากขณะใหความรูกลุมตัวอยาง โดยเฉพาะ
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การมีวิธีการจัดการกับความเครียดที่เหมาะสม สอดคลองกับการศึกษาของวินีกาญจน
และคณะ พบวาการเยียวยาของหนวยงานภาครัฐ และเจาหนาที่สาธารณสุขจะชวย
เพิ่มความสามารถในการพัฒนาสรางพลังของจิตใจในการเยียวยาตนเองของผูพิการ
และครอบครัวได  ซึ่งครอบคลุมทั้งการใหความรู  การเปนพี่เลี้ยงและการสนับสนุน
การจัดเตรียม และการชวยใหตระหนัก/ยอมรับเหตุการณ สอดคลองกับแนวคิดของ
อะกลิลิลา ที่กลาววาประสบการณและการมีแหลงสนับสนุนในการปฏิบัติกิจกรรมการ
สรางกําลังใจมีความสัมพันธกันทําใหมีแนวทางในการแกไขปญหา เปนผลลัพธของการ
สรางกําลังใจที่เกิดขึ้น

สรุปและขอเสนอแนะในการนําวิจัยไปใช
การศึกษาคร้ั งนี้ สามารถนําความหมายของประสบการณที่ ไดมาใช ในการ

เสนอแนะการนําไปใชในการดูแลชวยเหลือผูที่ไดรับการเยียวยาทางจิตสังคม ดังนี้
การดูแลเยียวยาเพื่อตอบสนองความตองการดานจิตสังคมสามารถพัฒนา

ความรู ความเขาใจแนวทางการชวยเหลือเยียวยาใหตอบสนองความตองการทาง
จิตสังคมของผูที่ประสบภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติไดในวิชาชีพที่เก่ียวของ ไดแก พยาบาล
จิตเวช นักพัฒนาสังคม นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห จิตอาสาและองคกรที่ทํางาน
ดานดูแลชวยเหลือและเยียวยา

การศึกษานี้สามารถแสดงใหเห็นแนวทางการดูแลเด็กที่ ไดรับผลกระทบจาก
สถานการณความไมสงบจังหวัดชายแดนใต ทั้งนี้ผูที่มีสวนเก่ียวของในการสงเสริมและ
สนับสนุนผูไดรับผลกระทบจากสถานการณรุนแรงจังหวัดชายแดนใตสามารถใชผลการ
ศกึษาเพือ่เปนแนวทางแกทมีสขุภาพและหนวยงานทีเ่ก่ียวของในการเยยีวยาทางจติสงัคม
แกเด็ก เพื่อตอบสนองความตองการของเด็ก ครอบครัว และสถานศึกษาในการดูแล
สุขภาพรางกาย จิตใจและสังคม เพื่อใหเด็กมีความเขมแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป
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การพัฒนานวัตกรรมสังคม “สามประสานเพื่อการ
ดูแลสขุภาพผูสูงอายุที่บานในเขตเมืองใหญ: ตนแบบ
ระบบบรกิารสขุภาพเพือ่รองรับสงัคมผูสงูอายใุน
ประเทศไทย”

ผศ.ดร.ขนิษฐา นาคะ และคณะ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: kanittha.n@psu.ac.th

“สามเหล่ียมเขยื้อนภูเขา สู สามประสาน เพ่ือการดูแลผูสูงอายุ”

เทศบาลนครหาดใหญเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินสาหรับชุมชนเมืองที่มี
ขนาดใหญแบงการปกครองเปน 4 เขต มีชุมชนในความดูแล 102 ชุมชน มีศูนย บริการ
สาธารณสุขทั้งหมด 15 ศูนย ประชากรเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 เปนผูสูงอายุจํานวน
18,359 คน คิดเปน 11.79% ของประชากรทั้งหมด ผูสูงอายุเพศหญิงจํานวน 10,725
คน เพศชายจํานวน 7,634 คน (สํานักบริหารการทะเบียนเทศบาลนครหาดใหญ, 2556)
ซึ่งถือวาเปนสังคมสูงอายุตามนิยามขององคการสหประชาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทรไดมีขอตกลงความรวมมือกับเทศบาลนครหาดใหญในการพัฒนาเมืองหาดใหญ
โดยคณะพยาบาลศาสตรไดมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่
เขตเทศบาลนครหาดใหญ ผานการจัดการเรียนการสอน บริการวิชาการ การวิจัยและ
อ่ืนๆ มาอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะอยางยิง่ในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุรวมกับสถานวิจัย
ระบบการดูแลผูสูงอายุไทย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สถานวิจัยฯ และเทศบาลนครหาดใหญ เห็นภาพปญหาการดูแลผูสูงอายุใน
เขตเมือง โดยเฉพาะผูสูงอายุที่นอนติดเตียง มีความพิการ ขาดผูดูแล มีปญหาดาน
เศรษฐกิจ และการขาดการสนับสนุนทางสังคม จึงไดรวมมือกันพัฒนารูปแบบการดูแล
ผูสูงอายุในเขตเมืองใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน โดยใชแนวคิดสามเหลี่ยม
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เขยื้อนภูเขา ของศาสตราจารย นพ.ประเวศ วะสี มาเปนแนวทางในการจัดทําโครงการ
“สามประสานเพื่อการดูแลสุขภาพผูสูงอายุที่บานในเขตเมืองใหญ” และในขณะเดียวกัน
เทศบาลนครหาดใหญ ไดจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผูดูแลอาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.) และตอบสนองความตองการที่จําเปนของผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยเร้ือรัง เปน
โครงการนํารอง 300 ราย จากทุกพื้นที่ในเทศบาลนครหาดใหญ โดยทั้ง 2 โครงการ
มีเปาหมายรวมกันในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุในเมืองหาดใหญ

รวมคิดรวมทําแบบพันธมิตรและหุนสวน (Partnership)
โครงการสามประสานฯ เปนโครงการนํารองในศูนยบริการสาธารณสุขของ

เทศบาลนครหาดใหญจํานวน 3 ศูนย ประกอบดวย ศูนยบริการสาธารณสุขเพชรเกษม
ศูนยบริการสาธารณสุขโพธิพงษา บุญมีอินทรัศมี (ชุมชนคลองเตย) และศูนยบริการ
สาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 2 โดยมีภาคีเครือขายตางๆ มารวมกันทํางานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูดูแลดังนี้
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 ภาคีบริการสุขภาพ ไดแก ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครหาดใหญ
และมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร

 ภาคีชุมชน ไดแก ชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ และเครือขายชุมชน
กลุมตางๆ ที่สําคัญคือ มูลนิธิชุมชนสงขลาซึ่งเปนองคกรจัดการความรูประสานความ
รวมมือระดมทุนเพื่อการพัฒนาชุมชนในจังหวัดสงขลา และกลุมจิตอาสา

 ภาคีทองถ่ิน ไดแก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในที่นี้คือเทศบาลนคร
หาดใหญ องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
เขต 12 (สงขลา)

การดําเนินงานโครงการเร่ิมจาก การสรางความเขาใจกอนการพัฒนาระบบการ
ดูแลสุขภาพผูสงูอายุในชุมชน โดยการศกึษาขอมูลที่เก่ียวของกับผูสูงอายุกลุมเปาหมาย
และครอบครัวใน 4 ประเด็นใหญๆ ไดแก 1) ขอมูลสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ
ที่มีอยูในสถานบริการ  รวมทั้งบริบทของพื้นที่ที่สงผลตอการจัดระบบบริการสุขภาพ
2) นโยบายสาธารณะที่เก่ียวของทั้งระดับพื้นที่และระดับจังหวัด 3) แหลงประโยชน
ในชุมชนและทุนทางสังคมและ 4) บริบททางสังคมและวัฒนธรรม หลังจากการศึกษา
และวิเคราะหขอมูลทั้ง 4 ประเด็นดังกลาวแลว จึงไดนํามากําหนดปญหาและเปาหมาย
ของการพัฒนารวมกัน แลวจึงไดออกแบบระบบบริการสุขภาพ 2 ระบบ คือ ระบบ
การดูแลที่บาน (Home based care) และระบบการดูแลในชมรมผูสูงอายุ (Elderly
club-based care) กับภาคีเครือขายในพื้นที่ 3 ฝาย ไดแก 1) ภาคีบริการสุขภาพ
2) ภาคีชุมชนและ 3) ภาคีทองถ่ิน ภายใตเงื่อนไขการสรางกระบวนการเปลี่ยนแปลง
4 ประเด็นหลักคือ 1) การออกแบบระบบการแบงภาระในการดูแล (Task shifting)
2) การสรางทีมการดูแล (Mutual aids)  3) การสนับสนุนดานทรัพยากร (Resource
development/allocation)  และ  4) การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม
(Public participation/policy)

สําหรับการออกแบบพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในเขตเมือง ประเด็นการ
พัฒนาระบบฐานขอมูล  ไดมีการประสานใหมูลนิธิชุมชนสงขลา  ซึ่งมีเว็บไซดขอมูล
ชุมชน.com มาชวยในการพัฒนาฐานขอมูล และการจัดการขอมูลที่จะสามารถนํามา
ใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาระบบการเยี่ยมบาน ระบบติดตาม ระบบสงตอขอมูล
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และการจัดการดูแลผูสูงอายุ ผูพิการในเขตพื้นที่หาดใหญ ทั้งนี้มีการจัดตั้งคณะทํางาน
โครงการบริการสุขภาพผูสูงอายุ ผูปวยเร้ือรัง และผูพิการที่บาน ซึ่งมีหนวยงานทุก
ภาคสวนเขามาเก่ียวของ เพื่อรวมกันพัฒนาระบบการดูแล นอกจากนี้ในการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการวิจัย   สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกวฺ) ไดสนับสนุน
ทุนวิจัยใหกับสถานวิจัย ระบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุไทยเพื่อพัฒนาระบบการดูแล
ผูสูงอายุและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดสนับสนุนทุนใหกับเทศบาลนคร
หาดใหญ เพื่อจัดทําโครงการเพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐานในการดูแลผูสูงอายุ
โดยทําในลักษณะคูขนาน

เกิดประโยชนรวมกันแกผูเก่ียวของทุกฝาย
ในระยะ 6 เดือนแรกของการทํางานไดมีการพัฒนากลไกการทํางานที่เปนระบบ

และมีความตอเนื่อง  จากเดิมผูสูงอายุไดรับการดูแลเพิ่มขึ้น ผูดูแลมีความสามารถ
เพิ่มขึ้น การดูแลผูสูงอายุมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน มีการประสานงานทีมกายภาพลงไปให
บริการในพื้นที่

ผูสูงอายุ: ไดรับการดูแลที่ตอเนื่องจาก อสม.และพยาบาล
ผูดูแลและอาสาสมัครสาธารณสุข: ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานทักษะการ

ดูแลผูสูงอายุ (จากการอบรม) มีการประเมินและติดตามผลการดูแล {จากแบบติดตาม
การเยี่ยมบาน (ตูฟา)}

หนวยงานบริการ: มีหลักสตูรพัฒนาผูดูแลและมีแนวปฏิบัติในการดูแลผูสูงอายุ
ที่บานที่ชัดเจนขึ้น มีแผนการเยี่ยมบาน มีระบบการจัดภาระการดูแลแบบมีสวนรวม
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สําหรับผูสูงอายุติดบานและติดเตียงในชุมชน (Task shifting) และมีแบบประเมินผล
และติดตามการดูแลผูสูงอายุ

ชุมชน: มีการรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรมในการสงเสริมสุขภาพ อาทิ เกิดชมรม
ผูสูงอายุใหมและการฟนตัวของชมรมผูสูงอายุเดิมในพื้นที่ รวมกลุมกันเพื่อทํากิจกรรม
ของผูสูงอายุ และมีผูสมัครเปนเครือขายจิตอาสา

มหาวิทยาลัย: เกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน รวมทั้งเกิดโครงการวิจัย
รวมกับหนวยงานตางๆ เชน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) โครงการ
มหาวิทยาลัยแหงชาติ (NRU) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และเกิดงาน
บริการวิชาการที่เปนประโยชนตอสงัคม เชน การถายทอดองคความรูจัดอบรมอาสามคัร
สาธารณสุขและผูดูแล การสนับสนุนแนวปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุใหกับหนวยงานตางๆ
ไดแก โรงพยาบาลบางกล่ํา โรงพยาบาลทาแพ และโรงพยาบาลศรีนครินทร เปนตน
ซึ่งผลจากโครงการฯ ทําใหเกิดโครงการวิจัยอยางตอเนื่องที่เปนความรวมมือระหวาง
นักวิชาการตางสาขา (พยาบาล ทันตแพทย อุตสาหกรรมเกษตร) เพื่อพัฒนาอาหาร
ที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ และการดูแลผูสูงอายุระยะสุดทายที่บาน เปนการบูรณาการ
บริการวิชาการกับงานวิจัยและการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

เกิดการเรียนรูรวมกัน และนําไปสูผลงานวิชาการ
ภายใตโครงการพัฒนาตนแบบระบบการดูแลผูสูงอายุที่บานในเขตเมืองใหญ:

กรณีศึกษาเขตเทศบาลนครหาดใหญ ซึ่งประกอบดวย 3 โครงการยอย คือ 1) การ
พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสุขภาวะผูสูงอายุ 2) การพัฒนาแนวปฏิบัติ
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ในการดูแลผูสูงอายุที่บานและ 3) การพัฒนารูปแบบการจัดการดูแลผูสูงอายุที่บาน
ผลลัพธจากโครงการดังกลาวขางตน ทําใหไดฐานขอมูลสุขภาพผูสูงอายุที่ เชื่อมตอ
กับระบบภูมิสารสนเทศบนเว็บไซทขอมูลชุมชน.com ซึ่งใชเปนชองทางในการสื่อสาร
ระหวางผูเก่ียวของและสามารถแกไขขอมูลใหถูกตองเปนปจจุบัน รวมทั้งการบันทึก
ขอมูลการเยี่ยมบาน ไดหลักสูตรพัฒนาผูดูแลและคูมือแนวปฏิบัติในการดูแลผูสูงอายุ
ที่บาน

เกิดผลกระทบตอสังคมที่ประเมินได
จากผลการวิจัยและการดําเนินงานที่ผานมาทําใหมีการขยายผลในดานการ

วิจัยในอนาคต  ไดแก  1) การขยายผลการพัฒนาเครือขายการดูแลผูสูงอายุในกลุม
ติดบานและติดเตียง  2) การสรางเครือขายธุรกิจเพื่อสังคมดานการดูแลผูสูงอายุใน
ชุมชนในลักษณะธุรกิจโดยชุมชนเพื่อชุมชน 3) การพัฒนาเพื่อการเชื่อมตอฐานขอมูล
กับระบบออนไลนใหสมบูรณ 4) โครงการพัฒนาโปรแกรมตนแบบการดูแลแบบประคับ
ประคองที่บานสําหรับผูสูงอายุไทยในระยะสุดทายของชีวิต

 หมายเหตุ โครงการนี้ไดรับการสนับสนุนทุนโครงการมหาวิทยาลัยแหงชาติ (NRU)
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ดอกไมแหงรุงอรุณ: พื้นที่การตอรองของ
แรงงานขามชาตชิายแดนไทย-พมา1

ผศ.ดร.เก็ตถวา  บุญปราการ1 ดร.เบญจพร  ดีขุนทด2 และ เจตนสฤษฎิ์  สังขพันธ3
1คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2นักวิชาการอิสระ
3คณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ
E-mail: kettawa@hotmail.com

ชนชายแดนไทย-พมาดานแมสอดภายใตเขตเศรษฐกิจพิเศษ
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก  ปนพื้นที่ชายแดนที่มีแรงงานขามชาติเขามาทํางาน

และตั้งถ่ินฐานมากที่สุดแหงหนึ่ง จากขอมูลอยางไมเปนทางการของนักพัฒนาองคกร
เอกชนและองคกรชุมชนในพื้นที่ประมาณการวา ปจจุบันมีแรงงานขามชาติเปนจํานวน
มากถึง 3 เทาของจํานวนประชากรแมสอด จํานวนดังกลาวนี้สัมพันธอยางซับซอนกับ
บริบททางสังคมของไทยและพมาอยางนอยสามลักษณะ ไดแก 1) บริบททางวัฒนธรรม
ของคนในพื้นที่ที่มีการโยกยายหรือขามไปมาอยูเสมอเพื่อประกอบอาชีพเปนแรงงาน
รับจาง ประกอบธุรกิจ เยี่ยมเยียนญาติพี่นอง ทองเที่ยว รักษาพยาบาล และศึกษา
เลาเรียน  ซึ่งมีมาตั้งแตกอนการเปนรัฐชาติสมัยใหมจนกระทั่งปจจุบัน 2) บริบททาง
การเมืองภายในของประเทศพมาที่สงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
จนตองหนีภยัมายังฝงไทยหลายระลอก กอนที่บางสวนจะถูกสงกลบัและบางสวนเปลีย่น
สถานะเปนพลเมืองไทยและ/หรือเปนแรงงานขามชาติ  นับตั้งแตประมาณป พ.ศ.  2500
เปนตนมา  3) บริบทของการเคลื่อนตัวของทุนขามชาติที่ทําใหรัฐบาลไทยมีนโยบาย
ผลักดันใหแมสอดกลายเปนพื้นที่เขตสงเสริมพิเศษตั้งแตป 2536 และกําหนดใหเปน
เขตเศรษฐกิจพิเศษในป 2553 ซึ่งมีผลอยางยิ่งตอการดึงดูดนักลงทุนตางถ่ินและการ
ทะลักเขามาของแรงงานขามชาติ ทั้งเพื่อทํางานในอําเภอแมสอด และเพื่อเตรียมตัว
เดินทางไปยังแหลงงานอ่ืนๆ ทั่วประเทศ เมื่อเปนเชนนี้สถานะและปญหาของแรงงาน
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ขามชาติที่แมสอดจึงมีความสลับซับซอนตามไปดวย และกลายเปนปรากฏการณสําคัญ
ที่ดึงดูดบุคคลและหนวยงานตางๆ เปนตนวาองคการระหวางประเทศ (International
Non Government Organization - INGOs)  องคกรพัฒนาเอกชน (Non Govern-
ment Organization - NGOs) นักสิทธิมนุษยชน นักประชาธิปไตย ฯลฯ ใหหลั่งไหล
ไปที่ชายแดนตะวันตกเพื่อศึกษาและชวยเหลือกลุมคนเหลานี้ตั้งแตทศวรรษ 2520
เปนตนมา โดยในระยะแรกเนนเร่ืองการจัดหาที่พักพิงใหแกผูหลบหนีภัยจากการสูรบ
มีศูนยพักพิงผูหนีภัยขนาดใหญที่ไดรับการดูแลจากสหประชาชาติและองคการระหวาง
ประเทศ 10 ศูนย เพื่อดูแลผูหนีภัยกวาหนึ่งแสนคน แตตอมาและสืบเนื่องถึงปจจุบัน
ไดขยายขอบเขตการชวยเหลือดูแลออกไปสูแรงงานขามชาติทุกประเภท  และทุกดาน
พรอมๆ กับการหลั่งไหลเขาไปของ “คนนอก” คนในทองถ่ินและผูอพยพบางสวนที่มี
ศักยภาพในการประสานงานและตอรองกับหนวยงานตางๆ ก็ไดรวมตัวกันกอตั้งเปน
องคกรชุมชน (Community Based Organization - CBOs) เพื่อชวยเหลือผูประสบภัย
และแรงงานขามชาติเหลานี้เชนกัน  จากขอมูลลาสุด จํานวนองคกรชุมชนในแมสอด
มีมากถึง 29 องคกร

เปนทีน่าสงัเกตวาผูนําองคกรชุมชนทัง้หมดลวนเปนผูมกีารศึกษา  และกวา  90%
ของจํานวนดังกลาวคืออดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยยางกุ งที่หนีภัยการเมืองเขามา
เคลื่อนไหวและอาศัยอยูในไทยตั้งแตชวงกอนและหลังเหตุการณ “8-8-88” ทั้งบาง
สวนก็เคยเปนแนวรวมของกองกําลังติดอาวุธในพมา จึงเปนผูมีประสบการณความรู
มีศักยภาพในการเจรจาตอรองกับหนวยงานของรัฐและกลุมองคกรความชวยเหลือตางๆ
เพื่ออํานวยประโยชนและแกไขปญหาใหแกผูประสบภัยและแรงงานขามชาติไดเปน
อยางดี พิจารณาในระดับของความสัมพันธแลวอาจกลาวไดวาองคกรชุมชนเปนองคกร
ที่สามารถเขาไปใกลชิดและมีแนวโนมที่จะเขาถึงปญหาของผูประสบภัยและแรงงาน
ขามชาติไดมาก ขณะเดียวกันก็เปนเสมือนตัวกลางหรือพื้นที่ในการสรางเครือขายทาง
สังคมและความสัมพันธเชิงอํานาจกับบุคคลภายนอกใหกวางขวางออกไปทั้งในระดับ
ปจเจกและในระดับกลุม

สําหรับในประเด็นแรงงานขามชาติกับเศรษฐกิจชายแดน การพิจารณาถึงการ
เคลื่อนตัวเขามาของทุนนิยมชายแดน เปนเงื่อนไขสําคัญของการปรับตัวของแรงงาน
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ถึงแมแรงงานขามชาติจะเปนกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน
ผานระบบตลาด กิจกรรมการคาขามแดน เศรษฐกิจในภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม
ก็ตาม  หากผูประกอบการหรือหนวยงานของรัฐไมคิดจะชวยเหลือใหแรงงานขามชาติ
มีสภาพชีวิตที่ดีขึ้น หรือการขึ้นคาแรงใหเทาเทียมกับภูมิภาคอ่ืน ก็อาจสงผลกระทบ
ตอระบบการผลิต และอาจสั่นคลอนเศรษฐกิจในระดับมหภาคไดเชนกัน

ทําความเขาใจดอกไมแหงรุงอรณุกับการกลายเปนพ้ืนทีต่อรองของแรงงานขามชาติ
ยอง จิ อู  (Yong Chi Oo Worker’s Association – YCOWA) เทียบเคียง

ความหมายเปนภาษาไทยวา  “แสงแรกแหงรุงอรุณ”  แตในงานวิจัยนี้ผูวิจัยใชวา
“ดอกไมแหงรุงอรุณ” เพื่อสื่อถึงสมาชิกขององคกรที่สวนใหญเปนคนวัยหนุมสาว และ
เลือกที่จะทํางานชวยเหลือผูอ่ืนหลังจากไดรับการถายทอดอุดมการณและความรูจาก
องคกรชุมชน   ยอง จิ อู เหมือนดอกไมที่พรอมจะเบงบานเมื่อไดรับแสงแรกจาก
ดวงอาทิตย มีโครงสรางองคกรที่ดูเหมือนเล็ก หลวม และยืดหยุน ทวากลับมีจํานวน
สมาชิกกระจายกันอยูทั่วประเทศ  มีขอบขายในการทํางานครอบคลุมแทบทุกเร่ืองของ
ชีวิต ทํางานในพื้นที่อยางตอเนื่องมาตั้งแตแรกกอตั้ งจนถึงปจจุบัน (2542-2560)
ยอง จิ อู เนนการชวยเหลือดานสวัสดิการสังคมของแรงงานขามชาติอยางไมมีขอจํากัด
เร่ืองสัญชาติ เพศ วัย และประเด็นปญหา  ในระยะแรกปญหาที่พบมากในขณะนั้นคือ
การหนีภัยจากการสูรบและตองการหางานทําของแรงงานพมา องคกรจึงเนนไปที่การ
อํานวยความสะดวกเร่ืองที่พักพิง จัดหาที่พักชั่วคราว จัดหาแหลงงานให  ระยะตอมา
เมื่อองคกรพบวาแรงงานถูกเอาเปรียบทั้งดานคาแรงและละเมิดสิทธิมนุษยชน ก็จะหัน
ไปเนนดานกฎหมาย การฟองรองเรียกคาเสียหายจากนายจาง โดยประสานงานกับ
องคกรพี่เลี้ยงและองคกรเครือขาย เชน มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรูของแรงงาน
กลุมชาติพันธุ (MAP Foundation) คลินิกกฎหมายแรงงาน แมสอด (Labor Law
Clinic - LLC) นับจากป 2545-2551 เฉพาะกรณีสิ้นสุดคดี สามารถชวยเหลือ
แรงงานไดถึง 1,835 คน รวมคาชดเชยที่ไดรับจากเจาของโรงงาน (132 โรง) เปนเงิน
10,737,428 บาท ถึงกระนั้นก็ยังตองปรับเปลี่ยนทิศทางในการทํางานอีกคร้ังเปน
ระยะที่สาม เมื่อพบวาการตอสูดวยกฎหมายเปนกระบวนการที่ตองใชเวลายาวนาน
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แรงงานบางสวนแสดงความจํานงขอถอนคดีกอนที่จะสิ้นสุด หรือบางคร้ังแมคดีสิ้นสุด
แลวก็ไมสามารถเรียกคาเสียหายได เพราะนายจางที่เปน “ตัวจริง” อาศัยชองโหวของ
กฎหมายหลีกเลี่ยงการชดใชใดใดใหแกแรงงาน

การปรับเปลี่ยนทิศทางในการทํางานคร้ังลาสุดนี้เกิดขึ้นในชวงเวลาเดียวกับที่
ยุโรปเกิดเหตุการณวิกฤติเศรษฐกิจเมื่ อตนทศวรรษ 2550 ทําใหแหลงทุนใหญใน
ประเทศแถบนี้กวา 90% ตองถอนตัวจากความชวยเหลือ หรือลดจํานวนเงินชวยเหลือ
ลงไป ในขณะที่การลงทุนระดับขามชาติและโครงการรวมมือทางการคาระดับภูมิภาค
ระหวางประเทศตางๆ ในอาณาบริเวณลุมน้ําโขงและบริเวณชายแดนไทย-พมา กลับ
เติบโตขึ้นเปนลําดับ  รัฐบาลไทยเองก็ “เปดทาง” ใหกับแรงงานขามชาติมากขึ้นโดย
ทําขอตกลงกับพมาใหแรงงานขามชาติสามารถพิสูจนสัญชาติและทําหนังสือเดินทาง
เพื่อพํานักและทํางานในราชอาณาจักรไทย  ไดมีการจัดเจาหนาที่ทั้งฝายไทยและฝาย
พมาประจําการที่สะพานริมเมยฝงไทย เพื่ออํานวยความสะดวกในการนี้  มีแรงงานและ
นายจางเขารับบริการไมต่ํากวาวันละ 2,000 คน  มีบริษัทรถตูบริการรับสงแมสอด-
มหาชัยตลอดทั้งวัน และหากการกอสรางนิคมอุตสาหกรรมขามชาติขนาดใหญสองฝง
ระหวางบริเวณแมสอดกับเมียวดีแลวเสร็จ  เปนอันคาดการณไดวาแรงงานที่ไดรับ
หนังสือเดินทางเหลานี้ รวมถึงแรงงานขามชาติอ่ืนๆ ที่มีเอกสารเดินทางอยูกอนแลว
จะสามารถเดินทางเขาออกเพื่อหาแหลงงานไดมากขึน้ ซึ่งนัน่หมายความวากระบวนการ
ตางๆ เก่ียวกับการเปนแรงงานขามชาติก็จะมีมากขึ้นและสลับซับซอนขึ้นอีกดวย

อุดมการณดอกไมแหงรุงอรุณ: ใหความชวยเหลือดานสวัสดิการสังคม
สิทธิแรงงาน สิทธิสตรี

แมเปาหมายหลักของยอง จิ อู จะเนนไปที่การสรางสํานึกรูเก่ียวกับสิทธแิรงงาน
แตในความเปนจริงแลวกิจกรรมดังกลาวเกิดขึ้นไปพรอมกับการชวยเหลือแรงงานใน
ดานอ่ืนๆ ดวย

ดานสวัสดิการสังคม
ยอง จิ อู ใหความชวยเหลือทุกเร่ืองราวของชีวิต เปนตนวาขาดที่พักพิงในชวง

ที่เดินทางมาเปนแรงงานในไทย หรือถูกนายจางไลออก หรือระหวางรองาน โดยการ
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ใหมาพักที่ Safe house  หรือกรณีที่เปนผูอพยพกลุมใหม ยังไมสามารถ “ปรากฏตัว”
ไดมากนัก  ยอง จิ อู จะประสานกับองคกรเครือขายอ่ืนๆ เขาไปสรางที่อยูอาศัย
ชัว่คราวรวมทัง้สนบัสนนุเสบียงอาหารทีจ่ําเปนแกแรงงานเหลานี ้ บางคร้ังกรณีทีแ่รงงาน
จะเดินทางกลับพมา เดินทางไปทํางานในจังหวัดอ่ืน ไมมีคาเดินทาง ยอง จิ อู ก็จะ
จายคาเดินทางให  กรณีแรงงานเสียชีวิตไมมีที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ยอง จิ อู
ก็จะชวยประสานกับวัดตางๆ จนปจจุบันแรงงานตางชาติมี “วัดประจํา” เพื่อประกอบ
พิธีศพได คนที่มาจากพมาทั้งผูหญิงผูชายที่เขามาอยูในเมืองไทยที่เย็บผาไมเปน เขาก็
จะสอนเย็บผาใหฟรี 5-7 วัน ไมมีเงินเรียนก็จะมาที่ยอง จิ อู แรงงานขามชาติมาแทบ
ทุกเดือน เดือนละคร้ัง คร้ังละประมาณ 7-10 คน ปหนึ่งประมาณเกือบ 100 กวาคน
โดยผูเขามารับความชวยเหลือจะไดรับที่พักและอาหารฟรี

safe house ของยอง จิ อู หรือกลุมดอกไมแหงรุงอรุณ
กับการฝกทักษะเย็บจักรใหแรงงานขามชาติ

ความรูเรื่องสิทธิแรงงานผานส่ือ
การใหความรูแรงงานรูจักรักษาสิทธิของตนเอง  ยอง จิ อู ไดหันมาใหความ

สนใจกับการเผยแพรขาวสาร ความรูหลายชองทางเพื่อใหเขาถึงแรงงานไดมากที่สุด
ขยายฐานสิ่งพิมพจากแผนพับ ใบปลิว มาเปนนิตยสารรายเดือนภาษาพมา เสนอ
ขาวออนไลน  จัดรายการทางวิทยุรวมกับ Map radio
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งานสื่อสิ่งพิมพ สื่อออนไลน และสื่อวิทยุที่ใหความรูดานสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน

สิทธิสตรี
ทุกวันที่ 8 มีนาคม กลุมดอกไมแหงรุงอรุณหรือ ยอง จิ อู รวมกับองคกรอ่ืน

ในพื้นที่แมสอดไดรวมกันจัดกิจกรรมวันสตรีสากล (International Women’s Day)
ใชสโลแกนวา “พลังสตรี พลังสรางสรรคอนาคต” จัดงานที่หอประชุมประจําอําเภอ
แมสอด เพื่อใหสตรีทุกกลุมชาติพันธุมารวมกิจกรรม   มีผูวาราชการจังหวัดมาเปน
ประธานในการเปดงาน เปนกลุมสตรีของแตละตําบลภายในอําเภอแมสอดและอําเภอ
ใกลเคียงที่มีเครือขาย มีหนวยงาน NGOs, INGOs และ CBOs มารวมหลายหนวยงาน
กิจกรรมสวนใหญจะจะนิทรรศการใหความรูสิทธิสตรี  สิทธิแรงงาน  มีเวทีประกวด
ความสวยงามของสตรีที่สวมใสชุดประจํากลุมชาติพันธุ

กิจกรรมวันสตรีสากล
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กลาวโดยสรุป โลกของดอกไมแหงรุงอรุณ หรือโลกของ ยอง จิ อู ตามที่กลาว
มาขางตนจึงสัมพันธอยูกับแรงงานขามชาติ การเปนพื้นที่ตอรองของแรงงานขามชาติ
ของกลุมดอกไมแหงรุงอรุณ เพื่อใหกาวขามปญหาที่ เกิดขึ้นกับแรงงานขามชาติได
ทั้งที่เปนปญหาดานสวัสดิการสังคม ดานสิทธิแรงงาน ดานสิทธิสตรี หรือสิทธิเด็ก
ที่ไมสามารถเรียนหนังสือได แตกลุมดอกไมแหงรุงอรุณไดพยายามใหความชวยเหลือ
ตอรองกับภาครัฐ  อํานาจทุน  และอํานาจตางๆ  ที่ไหลบาเขามายังพื้นที่แมสอดที่มี
ความซับซอนขึ้นเร่ือยๆ  เพื่อหาวิธีการชวยเหลือใหสามารถแกไขวิกฤติในชีวิตของ
แรงงานขามชาติได รวมไปถึงการสัมพันธกับกลุมอํานาจตางๆ เฉพาะอยางยิ่งกลุม
เจาหนาที่รัฐและกลุมนายจาง

 หมายเหตุ 1. โครงการวิจัยชุด “สายธารแหงความรู”
2. ไดรับทุนวิจัยจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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โนราโรงครกูบัความเชือ่แหงวิถพีทุธและพราหมณ

รักษิตา สรรพอรามเดชะ และ สุภาพร วุกถอง
ศูนยสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail:  raksita.s@psu.ac.th, wookthong@yahoo.com

โนราโรงครูเปนพิธีกรรมสําคัญสําหรับผูที่มีเชื้อสายโนรา เปนวิถีที่ปฏิบัติกัน
ตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงความเคารพบูชาและความ
กตัญูตอวิญญาณบรรพบุรุษที่ เปนโนราและครูหมอโนรา เพื่อแกบนหรือแกเหมฺรย
ตามที่ไดบนบานไว เพื่อทําพิธี “ไหวครู” หรือเรียกวา “สอดเครื่อง” ใหแกศิษยโนรา
เพื่อทํา “พิธีครอบเทริด” หรือผูกผาใหญใหแกโนรารุนใหม และเพื่อรักษาโรคตางๆ เชน
การเหยียบเสน การทําโนราโรงครูมี 2 ประเภท คือ โนราโรงครูใหญ ซึ่งเปนการ
ทําพิธีโนราโรงครูอยางเต็มรูปแบบ ใชเวลา 3 วัน 2 คืน  โดยเร่ิมพิธีในวันพุธถึงวันศุกร
และ โนราโรงครูเล็ก ใชเวลา 1 วัน 1 คืน เพื่อค้ําครูวาเมื่อมีความพรอมจะทําโนรา
โรงครูใหญอยางแนนอน การทําพิธีโนราโรงครูโดยทั่วไปเร่ิมเดือน 6 ถึงเดือน 9 ตาม
เดือนจันทรคติของไทย

จากการลงพืน้ทีเ่พือ่เก็บรวบรวมขอมลูงานวิจยัการทําพธิีโนราโรงครู ณ วัดทาแค
อําเภอทาแค จังหวัดพัทลุง และบานพลีควาย อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา ซึ่งได
ประกอบพิธีกรรมตางๆ ในการทําโนราโรงครูเพื่อตัดจุกผูกผาก็เปนลักษณะตามแบบ
ดั้งเดิมของจังหวัดพัทลุง ซึ่งมีชื่อเสียงและมีการสืบทอดการทําพิธีโนราโรงครูมาอยาง
ยาวนาน  แมหลายขั้นตอนจะมีความคลายคลึงกับการตัดจุกผูกผาของการทําโนรา
โรงครูที่ จังหวัดสงขลา แตลักษณะเฉพาะที่แตกตางกันอยางชัดเจนคือ มีการนํา
พิธีกรรมของศาสนาพราหมณมาประกอบในพิธีดวย ดังจะเห็นไดจากรายละเอียด
ในพิธีกรรมดังนี้

 การต้ังโรงโนราและการจัดสถานที่ ในการตั้งโรงโนราที่มีพิธีตัดจุกผูกผา
จะเหมือนโรงโนราโรงครูทั่วไป แตรอบโรงจะมี “รั้วไก” (หรือ “ราชวัตร”) ซึ่งทําดวย
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ไมไผ มีจํานวนซี่ร้ัว 227 ซี่ เทากันจํานวนขอของศีลพระ ร้ัวไกนี้ถือเปนหลักรอบโรง
โนรา เปรียบเสมือนหลักรอบโบสถในวัด เพื่อแสดงขอบเขตวา “สามารถบวชเณร
ภายในรั้วนี้ได” แตบวชพระไมได เพราะไมมีพระประธาน

ร้ัวไกหรือราชวัตร

นอกจากร้ัวไกแลวยังมีการตั้งฉัตรซึ่งเปนรูปแบบจากศาสนาพราหมณปรากฏ
อยูดวย โดยตั้งฉัตรใหญ 1 ตนบริเวณหนาบานที่ทําพิธีกรรมตัดจุกผูกผา จากความเชื่อ
ดั้งเดิมวาโนรามาจากเชื้อสายของเจาเมือง  นอกจากนี้ยังเปนประกาศใหรูวาที่แหงนี้
มีงานมงคล ผูที่จะมารวมพิธีก็สามารถมองเห็นไดแตไกล ฉัตรใหญนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งวา
“เสาเทวดา” ซึ่งผูประกอบพิธีจะอัญเชิญเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหมาสถิตที่ฉัตร โดยมี
“คันทวย” แขวนที่เสาฉัตรเปนเคร่ืองบูชา และมีของเซนไหวใสในบัตรพลี (ภาชนะ
ใสเคร่ืองเซนไหว) วางไวที่โคนฉัตร คูกับ “เทียว” หรือ “ทิว” ซึ่งใชเปนสัญลักษณวา
เปนเคร่ืองบวงสรวงเทวดา โดยทั่วไปเทียวหรือทิวจะมี 3 ชั้น 5 ชั้น 7 ชั้น หรือ 9
ชั้นตามยศศักดิ์ของเทวดาแตละองค สําหรับพิธีกรรมในคร้ังนี้ใชเทียว 9 ชั้นตามจํานวน
ของฉัตรใหญ เพราะเชื่อวาผูเขาพิธีตัดจุกผูกผาในคร้ังนี้จะไดกาวหนา สวนจํานวน
ของเทียวที่ใชก็ตามจํานวนของบัตรพลีที่เซนไหว ฉัตรในพิธีโนราโรงครูนี้จะใชก็ตอเมื่อ
มีงานบวชเทานั้น และตองเปนสีขาวลวน จะมีขอบทองไมได เพราะเปนลักษณะที่ใช
สําหรับพระมหากษัตริยเทานั้น
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      ฉัตรใหญ 9 ช้ัน           คันทวย                 เทียว หรือ ทิว

นอกจากฉัตรใหญแลว ยังมีฉัตรรอบโรงโนราโดยตั้งไวตามมุมทั้ง 4 มุมของ
ร้ัวไก เปนฉัตร 5 ชั้น ที่ฉัตรแตละตนจะมีกลวย มะพราว และชุมแสงปกไวเคียงกัน
พืช 3 ชนิดนี้ถือวาเปนไมมงคล เชื่อวาจะทําใหโนราใหมที่จะตัดจุกผูกผามีชื่อเสียง
มีคนมาชมการแสดงมาก สวนกลวยและมะพราวคือ พืชที่ขึ้นงาย ลําตนสูง และเปน
พืชมียอด เชื่อวาจะทําใหโนราใหมมีความเจริญ อุดมสมบูรณ นอกจากนี้ยังเปนไมมงคล
ที่ใชเซนไหวเจาที่และเทวดา

ฉัตร 5 ช้ัน และไมมงคลรอบโรงโนรา

การไหวภูมิ ในการทําโนราโรงครูทุกคร้ังตองมีการไหวภูมิ (พระภูมิเจาที่ )
สําหรับการไหวภูมิตามทําเนียมพิธีของจังหวัดพัทลุงมีลักษณะเฉพาะ คือจะใชการตั้ง
“บัตร” (มาจากบัตรพลี ซึ่ งหมายถึงภาชนะใสเคร่ืองเซนไหวทําจากใบเตยหรือใบ
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มะพราว มีลักษณะเปนกระทง) ไหวเจาที่เจาทาง การไหวภูมิเปนการบอกพระภูมิเจาที่
วาขอสถานที่นี้ในการตั้งโรงโนราโรงครูเพื่อใหเปนมงคลแกลูกหลาน ใหเจาที่เจาทาง
มาปกปกรักษา สิ่งไมดีก็ใหออกไป โดยจะตั้งบัตร 12 บัตร แบงเปนตั้งที่เสาทั้ง 8
ตนของโรงโนรา  รวมเปน 8 บัตร  อีก 4 บัตรตั้งเพื่อเซนไหวพระภูมิชายคา  (ตั้งที่
ชายคาตรงน้ําหยด) พระภูมิบันได (ตั้งตรงทางขึ้นศาล) พระภูมิตีนครก (ตั้งตรงที่ตั้ง
บายศรี) และพระภูมิของเจาบาน บัตรที่วางแตละที่จะเย็บไมเหมือนกัน  สําหรับเคร่ือง
เซนไหวที่ใสในบัตรจะมีขาวเหนียว ขาวเจา ขาวเหนียวขาว ขาวเหนียวเหลือง ถ่ัว งา
ขาวตอก ดอกไม หมากยน เหลา และน้ํา และจะมีเทียวมาปกเหมือนเปนธงบอกวา
ตรงนี้เปนที่ตั้งของเคร่ืองเซนไหว ขอใหวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไดรับรูและมาสถิต ณ
ที่นี่   ซึ่งในขั้นตอนการทําพิธีโรงครูที่มีวิถีพราหมณมาเก่ียวของ จะมีพราหมณเปน
ผูประกอบพิธี เชน การทําพิธีที่เสาฉัตรใหญ และการเปาสังขในชวงพิธีตัดจุก เปนตน

ในพิธีโนราโรงครู จะมีพระภิกษุสงฆมาประกอบพิธีในชวงของการตัดจุกและ
ครอบเทริด  โดยพระภิกษุมาทําพิธีสงฆสวดมนตใหพร (เหมือนพิธีบวชเณร)  และเปน
ผูตัดจุกกอน ตอดวยอุปชฌาย ครูหมอโนราองคสําคัญๆ ในรางทรง เชน พระมวงทอง
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ขุนศรีศรัทธา  ทําพิธีรายรําถือไมหวายเฆ่ียนพรายและกริช พ รอมกับนําน้ํามนตมา
ประพรมที่ศีรษะเด็ก และเอามือจับที่จุกของเด็ก บริกรรมคาถา ดนตรีเชิด จากนั้นจึงใช
กริชตัดจกุของเด็กพอเปนพธิี ตอมาใหพอแมตัดจุก เมื่อเสร็จแลวประพรมน้ํามนตอีกคร้ัง
ซึ่งระหวางประกอบการทําพิธีตัดจุกนี้จะมีพราหมณเปนผูไกวบัณเฑาะวและเปาสังข
ระหวางพิธีตัดจุก

พระภิกษุสงฆรวมพิธีตัดจุกและครอบเทริด

โนราโรงครูเปนพิธีกรรมที่อยูคูชาวใตมายาวนานผานการสืบทอดโดยลูกหลาน
ที่มีเชื้อสายโนรา แมในปจจุบันมีโนราแตกสาขาออกเปนสายตางๆ ซึ่งแตละสายก็มี
รูปแบบการทําพิธีกรรมโนราโรงครูที่มีความแตกตางและเปนเอกลักษณของตนเอง
เราจึงเห็นการทําพิธีกรรมโนราโรงครูตามแนววิถีพุทธ วิถีพราหมณ รวมทั้งวิถีอิสลาม
ซึ่งในแตละวิถีแมจะมีรายละเอียดในพิธีกรรมที่แตกตางกัน แตก็ลวนแฝงความหมาย
อันลึกซึ้งเดียวกันคือ การทําพิธีโนราที่ถูกตองตามศาสตรและคําสอนที่สืบทอดกันมา
เพื่อใหพิธีนั้นมีความสมบูรณและไปสูจุดมุงหมายของการทําโนราโรงครู
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ประเพณีชักพระ อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา:
วันคืนที่เปลี่ยนไป

ผศ.ดร.กุณฑลีย  ไวทยะวณิช
ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: kuntalee.v@psu.ac.th

ภูมิประเทศภาคใตของประเทศไทยมีลักษณะเปนแหลมยื่นลงไปในทะเล พื้นที่
สวนใหญอยูริมทะเลสาบ  ทะเล  แมน้ํา  ลําคลอง  อดีตชีวิตผูคนริมฝงน้ําจึงใชการ
เดินทางทางน้ํา การประกอบอาชีพ การนําน้ํามาใชดื่ม หรือใชสอยนานาประการ

อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ประมาณ 208 ตร.กม. แบงการปกครอง
เปน 4 ตําบล คือ ต.รัตภูมิ ต.บางเหรียง ต.ควนโส และต.หวยลึก  ประชากรมีอาชีพ
ทางการเกษตร และการประมง  และมีพื้นที่ทางทิศตะวันตกติดตอกับอําเภอรัตภูมิ
พืน้ที่ทางทิศตะวันออกตดิตอกับอําเภอสงิหนคร อําเภอบางกล่ํา และตดิทะเลสาบสงขลา
พื้นที่ทางทิศเหนือติดตอกับอําเภอปากพยูน จังหวัดพัทลุง  พื้นที่ทางทิศใตติดตอกับ
อําเภอบางกล่ํา

อดตีควนเนยีงมีหลายกิจกรรมทีอ่าศยัการเดินทางทางน้ํา เชน การเดนิทางไปมา
ระหวางอําเภอ เชนเดินทางไปอําเภอบางกล่ํา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา หรือ
ไปอําเภอปากพยูน จังหวัดพัทลุง หรือการจัดใหมีประเพณีพิธีกรรมเชนประเพณีชักพระ
ชาวบานก็จัดกิจกรรมชักพระทางน้ํา

ประเพณีชักพระมีขึ้นในวันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 อดีตการชักพระทางน้ําของ
ชาวควนเนียงนั้นมีความเชื่อวาการชักพระจะชวยใหฝนตกตองตามฤดูกาล  มีน้ํา
เพียงพอตอการทําเกษตรกรรม และเพื่อปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง เรือที่รวมในงาน
ประเพณีชักพระจะจัดเปนขบวนเรือ เรือที่ประดิษฐานองคพระจะเปนเรือลําที่ประดับ
ตกแตงอยางงดงาม และมีเรือบริวารคือเรือแจวที่ใชตามบานเรือนของชาวบานรวม
พายคลอกันไปเปนกลุมเปนการแหนแหเรือพระ โดยชาวบานจะพายเรือชักลากพระ
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ลัดเลาะออกไปยังทะเลสาบสงขลา เพือ่ไปชุมนุมเรือพระที่อําเภอปากพยูน จังหวดัพัทลุง
เรือพระของบางวัดบางก็จะชักลากพระไปชุมนุมยังแหลมโพธิ์ อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา แตหากหมูบานใดไมมีพื้นที่ติดคลองหรือแมน้ําก็จะลากพระบก  ระยะแรก
การลากเรือพระทางบกจะใชไม 2 ลํา นํามาขัด เหลา เกลาใหไมจากลํากลม เปนลํา
เหลี่ยม แลัวนําไมเหลี่ยมอีก 2 ลํามาวางพาดขวาง ขนาดของไมที่นํามาพาดก็ตาม
ขนาดความกวางของลําเรือพระ จากนั้นก็ทํามณฑปเล็กๆ เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
หรือที่ เรียกวาพนมพระ และใชแรงคนลากพระไปตามทองถนน จนถึงจุดนัดหมาย
ระยะตอมาไดมีการประดิษฐกงลอรถดวยไม คลายเกวียนแตมี 4 ลอและมีขนาดยาว
คลายเรือ เรือพระนี้มีการประดับตกแตงดวยดอกไมสด มีการแสดงฝมือเชิงชางทาง
การแทงหยวกกลวยเปนลําเรือ  เปนพนมพระ  เรือพระบนลอไมนี้ชวยผอนแรงคน
ในการชักลาก

คร้ันถึงปจจุบันการคมนาคมทางบกสะดวกสบายขึ้นมีการตัดถนนหนทางไป
ทุกหมูบาน ตําบล การเดินทางทางน้ําจึงหมดความสําคัญลงไป  ผูคนหันมานิยม
เดินทางทางทางรถยนต ประเพณีชักพระทางน้ําจึงไมมีใหเราไดชื่นชมอีกตอไป เมื่อ
ความทันสมัยและความเจริญทางวัตถุเขามาทุกถ่ินที่ เรือพระที่ใชในประเพณีจึงพัฒนา
มาเปนการประดับตกแตงรถยนตใหเปนเรือพระ  และจากการประดับตกแตงดวย
เคร่ืองสด ก็ปรับเปลี่ยนมาเปนการประดับตกแตงโดยใชโฟมและการระบายดวยสีสัน
ที่สดใส สามารถเก็บรักษาไวเพื่อนํามาปรับใชไดอีกในปตอไปได สวนการที่มีชาวบาน
มาชวยกันดึง ชวยกันลากเรือพระนั้นยังคงทําอยูพอเปนกิริยาดวยมีความเชื่อวาไดบุญ
แตเรือพระสามารถขับเคลื่อนดวยแรงเคร่ืองยนต

อยางไรก็ตามแมคืนวันจะเปลี่ยนไป แตการรวมแรงรวมใจกันประดิษฐเรือพระ
ของชาวบานและผูมีจิตศรัทธานั้นยังคงเหนียวแนน เรือพระที่งดงามเกิดขึ้นมาไดจาก
ชาวบานหรือพระรูปที่มีความสามารถในงานศิลปะเปนผูออกแบบ เปนหัวหนา คนที่
ไมมีฝมือก็จะมาชวยเปนลูกมือ บางก็ชวยกําลังทรัพย กําลังสิ่งของ ทานเจาอาวาส
พระลูกวัดก็มาเปนกําลังใจ  ติชมจนรังสรรคเรือพระไดงดงามตามที่มุงหวัง และอาจ
กลาวไดวาเปนกิจกรรมที่รวมพลังสามัคคีของคนในชุมชน และเปนการรวมสืบสาน
พุทธศาสนาสวนหนึ่งดวย
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ในวันชักพระนี้ไมวาจะเปนชักพระทางน้ําหรือลากพระทางบกจะเปนบรรยากาศ
ที่ชาวบานสนุกสนานมาก เพราะชาวบานจะไมชักลากพระไปกันเงียบๆ แตจะชักลาก
พระไปอยางเอิกเกริกดวยความภาคภูมิใจในเรือพระที่ทุกคนรวมกันทํา  เมื่อคร้ัง
ชักพระทางน้ําชาวบานจะรองเพลงเรือไปตลอดเสนทาง โดยมีเรือลําที่ เปนพอเพลง
และลูกคูเปนตนเสียงและรองรับ ซึ่งเรือลําพอเพลงอาจมีมากกวา 1 ลํา สวนเรือลําอ่ืนๆ
ก็เปนเรือที่ชวยรองรับเพิ่มความครึกคร้ืนไปตลอดคุงน้ํา พวกผูชายก็อาจดื่มเหลาพอให
รูสึกคร้ึมอกคร้ึมใจ ไมอายที่จะรองจะรํา เพลงเรือจะเปนกลอนสี่ ไมมีการรองโตตอบกัน
เรือลําใดสะดวกรองก็รองกันไปจนจบเพลง แลวเรือลําอ่ืนก็รองตอเนื้อเพลงก็ตาม
อัธยาศัยของผูรองนํา ผูรองนําเปนหญิงหรือชายก็ได เราเรียกผูรองนําวาพอเพลงหรือ
แมเพลง และมีลูกคูคอยรองรับ เพลงเรือมักเปนเพลงที่ไมมีการฝกซอม เนื่องจากเปน
การรองโดยใชปฏิภาณไหวพริบ เนื้อหาก็เปนการชมธรรมชาติบาง เลาประวัติการลาก
พระบาง แตจะสอดแทรกสภาพสังคม เศรษฐกิจ การปกครองในชวงเวลานั้นๆ ตลอด
จนเร่ืองเพศในลักษณะสองแงสองงามอันเปนเอกลักษณของชาวใตที่มักใชเร่ืองเพศ
ในการสรางอารมณขัน สวนลูกคูจะคอยรองรับทําเสียงกระแทกกระทั้นใหจังหวะเกิด
เปนความสนุกสนานรวมกัน

แตปจจุบันการรองเพลงเรือขณะลากพระทางบกนั้นไมไดกระทําตลอดเสนทาง
แตจะถูกสลับดวยเพลงรําวง เพลงลูกทุง เพลงสตริงที่เปนที่นิยม โดยเปดผานเคร่ือง
ขยายเสียง คนที่รวมขบวนเรือพระนั้นก็จะรองจะเตน ทั้งนีอ้าจเปนเพราะความนิยมของ
คนรุนใหมนั้นแตกตางไปจากคนรุนลุงปาตายาย หรืออาจเปนเพราะพอเพลง แมเพลง
และลูกคูหาไดยากเพราะตองมีความรูการแตงกลอน สงสัมผัส และมีความรูรอบตัว
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ที่จะสอดแทรกทัศนคติ โลกทัศนของคนในชุมชนที่มีตอสรรพสิ่ง นอกจากนี้ยังตองสละ
เวลาทํามาหากินมาฝกซอม จดจํา เพื่อปองกันการผิดพลาด

แตถึงกระนั้นประเพณีชักพระในวันนี้ เรายังคงพบผูเฒาผูแกมานั่งรอเรือพระ
ที่จะผานหนาบานจะไดรวมทําบุญ และคอยฟงเพลงเรือที่คร้ังหนึ่งเปนความสุขและ
ความสนุกในชีวิต

เมื่อวันเวลาเปลี่ยนไปโอกาสการรองเพลงเรือก็เปลี่ยนไป ไมไดรองเฉพาะใน
งานแหเรือพระเชนในอดีต แตการรองเพลงเรือเปนเพียงการรองตามคําเชิญของ
หนวยงานเนื่องในวันสงกรานต วันลอยกระทง หรือเนื่องในโอกาสพิเศษ เชน โอกาส
งานรวมใจตานภัยใต โอกาสงานถวายเทียนพรรษา โอกาสเลือกตั้งวุฒิสมาชิก หรือ
เปนการรองเพลงเรือเพื่อการแขงขันชิงรางวัลระหวางพอเพลงคณะตางๆ หรือบาง
ก็เปนการรองสาธิตใหแกนักเรียนในโรงเรียน

วันวานประเพณีลากพระเปนงานของวัดกับชาวบาน แตวันนี้ประเพณีลากพระ
เปนงานที่สวนราชการเขามามีสวนรวมกับวัดและชาวบาน ประเพณีลากพระถูกจัด
เปนงานใหญของจังหวัดในภูมิภาคภาคใต  มีขบวนพาเหรดเรือพระ  มีการประกวด
เรือพระประเภทสวยงาม ประเภทความคิด ประเภทอนุรักษธรรมชาติ มีผูคนจาก
ทุกหนทุกแหงมาชมความงามของเรือพระ มีกิจกรรมทําบุญกับเรือพระที่มารวมในงาน
เกิดเปนกิจกรรมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
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แมเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเพณี พิธีกรรมตางๆ ไปตามบริบททาง
สังคม เศรษฐกิจ แตสิ่งสําคัญคือสาระ แกนแทของประเพณีพิธีกรรมนั้นยังคงงดงาม
คือความสามัคคีรวมแรงรวมใจของชาวบานตั้งแตการชวยกันตกแตงเรือพระ รวม
ชักลากเรือพระ รวมรองเพลงเรือโหฮาไปดวยกัน และยังไดรวมทําบุญกับพระกับวัด
ที่พวกเขามีจิตศรัทธาเลื่อมใส นับเปนการรวมสืบสานพระพุทธศาสนา



งานวิจัยเพื่อพฒันาชมุชนและทองถิน่
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การพฒันาผลติภณัฑเกลอืแกง
ยี่หอ เกลือหวานบานา

งานบริการวิชาการ คณะวิทยาการส่ือสาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

จังหวัดปตตานีเปนแหลงผลิตเกลือที่สําคัญของคาบสมุทรมลายู ตั้งแตพุทธ-
ศตวรรษที่ 21-23 และสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงบันทึกไววา “ในเมือง
ตานีมีนาเกลือแหงเดียวตลอดแหลมมะลายู สินคาเกลือเมืองตานีขายไดอยางแพง
ถึงเกวียนละ 16 เหรียญ ขายตลอดออกไปจนสิงคโปรและเกาะหมาก”

“เกลือหวานปตตานี” หรือภาษามลายูเรียกวา “ฆารัม ตานิง มานิส” (Garam
Taning Manis) คือ เกลือที่มีรสชาติเปนเอกลักษณ ไมเค็มจนเกินไป จึงเรียกติดปาก
วา “เกลือหวาน” ที่เปนเชนนั้นเพราะเกษตรกรผันน้ําจากทะเลใน ซึ่งเปนน้ํากรอยจาก
อาวปตตานีผสมกับน้ําจืดจากแมน้ําหลายสายเขามายังนาเกลือของตนเอง ทําใหเกลือ
มีรสชาติกลมกลอมเหมาะสําหรับการประกอบอาหาร จากความสําคัญและเอกลักษณ
ที่ไมเหมือนใคร จึงเกิดการรวมกลุมของเกษตรกรชาวนาเกลือ จ.ปตตานี ที่ตองการ
อนุรักษภูมิปญญาการทํานาเกลือของบรรพบุรุษ เปนกลุมเกษตรกรที่ใชชื่อวา “วิสาหกิจ
ชุมชนกลุมทํานาเกลือ” ทางกลุมยังมุงหวังใหเกิดการผลิตเกลือคุณภาพดีสูผูบริโภค
ทั้งรสชาติและสารอาหารที่เปนประโยชนตอรางกาย จากการตรวจสอบเกลือปตตานี
ของศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร พบวาเกลือปตตานีมีสารไอโอดีนตามธรรมชาติสูงกวาเกลือจากแหลง
ผลิตอ่ืนถึง 3 เทา สวนสารอ่ืนๆ ที่มีอยูในเกลือนั้นแทบไมแตกตางกัน นับเปนคุณคาที่
คูควรกับความภาคภูมิใจสําหรับเกษตรกรชาวนาเกลือปตตานี โดยคณะวิทยาการสือ่สาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี  ไดใชองคความรูดานการพัฒนา
ผลิตภัณฑ  การออกแบบผลิตภัณฑ  และการตลาด  เขามาชวยใหกลุมทํานาเกลือ
มีผลิตภัณฑเกลือภายใตยี่หอเกลือหวานบานาออกสูตลาด
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วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย
1. เพื่อพัฒนาผลผลิตของชุมชนสูการเปนผลิตภัณฑชุมชน
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุมทํานาเกลือ
3. เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน

การนําไปใชประโยชน
1. กลุมทํานาเกลือมผีลิตภัณฑที่ไดรับรองมาตรฐาน อย. ที่สามารถวางจําหนาย

ไดในทองตลาด
2. ผลผลิตเกลือของกลุมทํานาเกลือมีมูลคาเพิ่มขึ้น ชุมชนรวมกลุมทํากิจกรรม

รวมกันและมีความสัมพันธที่ดีกับมหาวิทยาลัย
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การพัฒนาผลิตภัณฑกือโปะ ยี่หอ รายา

โครงการศึกษาและพัฒนาเพ่ือสรางชุมชนชายแดนใตตนแบบที่เหมาะสม
ทามกลางสถานการณความไมสงบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

ดวยเงินลงทุนเพียง 30,000 บาท ในป 2549 ชาวบานรวมกอตั้งจํานวน 4
คน ผลิตขาวเกรียบปลาสดวันละประมาณ 30-50 กก.  หลังจากสิบปผานไป โรงงาน
แหงนี้มียอดผลิตเฉลี่ย 1,500-1,800 กก./วัน ประมาณ 50,000-75,000 บาท/วัน
หรือ 1.5 ลานบาท/เดือน ทั้งนี้ในป 2555-2556 สามารถผลิตไดถึงเดือนละประมาณ
2.5 ลานบาท ปจจุบันโรงงานไดจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนสามารถสรางงานให
ชาวบานโดยตรงจํานวน 42 ราย โดยออมอีกเปนจํานวนมาก และมีธุรกิจตอเนื่องใน
วงกวางอีกจํานวนหนึ่ง โรงงานฯ นําเอาผลกําไรไปจัดสรรเปนระบบสวัสดิการชุมชน
ประมาณ 500,000–800,000 บาท/ป จัดสรรเปนสวัสดิการตางๆ มุงเนนที่การบริจาค
ใหแกผูสูงอายุและผูยากไรในชุมชน ทุนการศึกษาสําหรับเด็กกําพราและนักเรียนเรียนดี
ทุนการศึกษาใหแกโรงเรียนในพื้นที่ คาตอบแทนครู สอนศาสนา การปรับปรุงมัสยิด
การสรางโรงเรียนตาดีกาประจําหมูบาน สวัสดิการเขารับการรักษาพยาบาล รวมทั้ง
สรางระบบกองทุนไฟแนนซชุมชนที่สมาชิกสามารถยืมเงินเพื่อไปจัดซื้อสินคาจําเปน
สราง ตอเติม ซอมแซมบานเรือนได    ในป 2557 ไดเร่ิมจัดสรรทุนสวัสดิการใหผู
ทํางานในโรงงานเดินทางไปประกอบพิธี “ฮัจยและ อุมเราะห” ยังเมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดีอาระเบีย ปละ 3-5 ราย  ซึง่นับวาเปนเคร่ืองมือสําคัญของการสรางความเขมแข็ง
ขึ้นมาในชุมชน สิ่งตางๆ เหลานี้ไดนําไปสูการแกไขปญหาชุมชนที่เปนรูปธรรม สราง
ความมั่ นคงทางรายได  และภูมิใจในความสําเร็จใหแกชุมชนแหงนี้ เปนอยางมาก
ปจจุบันโรงงานไดเปนสถานที่ศึกษาดูงานที่สําคัญ เปนแหลงฝกงานของนักศึกษา นับวา
เปนโมเดลการพัฒนาชุมชนที่ เร่ิมจากการระเบิดจากขางใน  ภายใตการดูแลและให
คําแนะนําอยางใกลชิดของมหาวิทยาลัย เจริญกาวหนาอยางมั่นคง เผ่ือแผและแบงปน
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สามารถเปนตนแบบของการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตภายใตสถานการณความ
ไมสงบ

วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย
1. เพื่อพัฒนาผลผลิตของชุมชนสูการเปนผลิตภัณฑของชุมชน
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหดีขึ้น
3. เพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดีระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน
4. เพื่อสรางรายไดเสริมจากรายไดการทําอาชีพประมงของชุมชนและเพื่อเปน

การพัฒนาเปนแหลงเรียนรูชุมชน

การนําไปใชประโยชน
1. กลุมวิสาหกิจชุมชนบานปาตาบาระมีผลิตภัณฑที่ ได รับการยอมรับจาก

ผูบริโภค
2. ผลผลิตทางธรรมชาติของชุมชนไดใชประโยชนอยางสูงสุดและมีมูลคา

เพิ่มขึ้น สรางความมั่นคงทางราบได
3. ชุมชนไดรวมกลุมทํากิจกรรมรวมกัน สามารถเพิ่มจํานวนสมาชิกกลุมมาก

ยิ่งขึ้น มีรายไดเสริมจากการทําการประมงพื้นบานเพิ่มมากขึ้นและมีความสัมพันธที่ดี
ระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน และเปนแหลงฝกงานของนักศึกษา

4. ชุมชนมีอาชีพเสริม เกิดแหลงเรียนรูใหมเพิ่มขึ้นเพื่อเปนชุมชนตนแบบ และ
จัดสรรเปนระบบสวัสดิการชุมชน
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งานแปรรปูผลิตภัณฑจากกาบกลวยเปนบรรจภุัณฑ
ในรูปแบบตางๆ

สํานักสงเสริมและการศึกษาตอเนื่อง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
กลุมวิสาหกิจชุมชนกัทลี ตําบลบาราโหม อ.เมือง จ.ปตตานี

กลุมวิสาหกิจชุมชน “กัทลี” เกิดจากการรวมตัวของเยาวชน และแมบานใน
พื้นที่บานปาเระ หมูที่  2 ตําบลบาราโหม อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี  เปนกลุม
“หัตถกรรมกาบกลวย” ใชวัตถุดิบจากตนกลวยซึ่งเปนทรัพยากรชีวภาพ มาพัฒนา
เปนผลิตภัณฑในรูปแบบตางๆ ไดแก กระเปา กลองกระดาษ และอ่ืนๆ เพื่อสรางอาชีพ
และรายไดใหกับเยาวชน แมบาน และประชาชนในพื้นที่ตําบลบาราโหมและตําบล
ใกลเคียง โดยทางกลุมไดมุงเนนการใชประโยชนจากทุกสวนของตนกลวย โดยเฉพาะ
“กลวยตานี” พบมากในทองถ่ิน ปจจุบันนี้ผลิตภัณฑของกลุมไดรับความสนใจมากขึ้น
โดยเฉพาะกลุมผูบริโภคที่เนนการอนุรักษสิ่งแวดลอม และสนใจงานศิลปะหัตถกรรม
ผลิตภัณฑหัตถกรรมกาบกลวย เปนผลิตภัณฑในกลุม Green&Clean Innovation
และเปนหนึ่งผลิตภัณฑที่สรางโอกาสทางธุรกิจไดอยางมากในอนาคต อยางไรก็ตาม
ทางกลุมยังพบปญหาบางประการที่ตองการปรับปรุง เชน เชื้อรา การหลุดรอนของ
เสนใยกลวย และการดูดความชื้นในบรรยากาศ ทําใหไมสามารถเก็บผลิตภัณฑไวไดนาน
ทางสํานักสงเสริมและการศึกษาตอเนื่อง จึงไดรวมกับนักวิจัยจากภาควิชาเทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นําองคความรูและงานวิจัยมา
พัฒนาวัสดุเคลือบผิวกาบกลวยและกาวเพื่อยึดติดวัสดุจากน้ํายางพารา ภายหลังจาก
การเคลือบผิวไดเปนฟลมบางที่มีความยืดหยุนสูง สามารถปองกันการหลุดรอนของ
เสนใย เชื้อราและการดูดความชื้นในบรรยากาศหรือน้ําได และสวนของกาวจากน้ํายาง
พาราสามารถเพิ่มการยึดติดและชวยปองกันเชื้อราไดดวย
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นอกจากนี้ สํานักสงเสริมและการศึกษาตอเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี ไดนําองคความรู เก่ี ยวกับ การเตรียมวัตถุดิบกาบกลวยและ
เยื่อกระดาษ การยอมสีธรรมชาติเพ่ือความสวยงามและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
และประสานเครือขายใหการสนับสนุนและชวยเหลือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมใน
ดานการออกแบบ การตัดเย็บผลิตภัณฑ และชองทางการตลาดเพื่อจําหนายผลิตภัณฑ
ภายใตชื่อ “กลุมกัทลี”

วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย
1. เพื่อนําองคความรูและงานวิจัยของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยถายทอด

สูชุมชนสําหรับพัฒนากลุมหัตถกรรมกาบกลวยในการสรางสรรคผลิตภัณฑในรูปแบบ
ตางๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

2. เพื่อสรางอาชีพ และรายไดใหกับสมาชิกของกลุมวิสาหกิจชุมชนกัทลี

การนําไปใชประโยชน
1. กลุมหัตถกรรมกาบกลวยสามารถสรางสรรคผลิตภัณฑจากกาบกลวย ไดแก

กระเปา กลองกระดาษ และอ่ืนๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสามารถยืดอายุการ
ใชงานไดมากขึ้น

2. ผลติภัณฑของกลุมวสิาหกิจชุมชนกัทล ีสรางมูลคาเพิม่จากทรัพยากรชีวภาพ
(ตนกลวย) แบบครบวงจร
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สารพันคุณคาจากมะพราว ชุมชนบานทอนอามาน

โครงการศึกษาและพัฒนาเพ่ือสรางชุมชนชายแดนใตตนแบบที่เหมาะสม
ทามกลางสถานการณความไมสงบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

สตรีราว 20 คน รวมกลุมพัฒนาสารพัดผลิตภัณฑจากมะพราว ทั้งคั้นน้ํากะทิ
และทํามะพราวคั่วขาย พรอมๆ กับการทําผลิตภัณฑจากสมุนไพรที่มีหนวยงานอ่ืนได
สงเสริมอยูแลว แตรายไดที่ไดรับยังมีไมมากนัก พวกเราไดเขาไปรวมพูดคุยเพื่อพัฒนา
ตอยอด  เนื่องจากสิ่งที่เห็นไดอยางชัดเจนคือ ความตองการอยางแทจริงที่จะสราง
อาชีพทางเลือกใหแกชุมชน ในป พ.ศ. 2553 เร่ิมมีการฝกอบรมการผลิตน้ํามันมะพราว
บริสุทธิ์อยางจริงจังและทดลองขาย ผลปรากฏวาไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย
อีกทั้งเกิดผลิตภัณฑใหมเพิ่มขึ้นซึ่งใชน้ํามันมะพราวสกัดเย็นเปนวัตถุดิบพื้นฐาน เชน
การทําสบู แชมพู ทําโลชั่นถนอมผิว เปนตน  จากการที่มีการใชวัตถุดิบเปนมะพราว
จํานวนมากนั้น สิ่งที่เหลือและไมไดใชประโยชนคือ กะลามะพราว จึงไดปรึกษาหารือ
และเห็นถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้น  สําหรับการพัฒนาเปนถานอัดแทงจากกะลามะพราว
เปนความโชคดีที่ไดมีหนวยงานของรัฐไดสนับสนุนอุปกรณบางสวนไวนานแลว แตยัง
ไมไดใชสําหรับการผลิตอยางจริงจังเสียที เพียงแคนําเอาเคร่ืองมือและอุปกรณเหลานั้น
มาซอมแซมและปรับปรุงใหเหมาะสมกับรูปแบบถานที่ตองการผลิต ปรับสูตรสวนผสม
สําหรับถาน ราวป พ.ศ. 2555 โรงงานผลิตถานจากกะลามะพราวของแมบานกลุมนี้
เร่ิมเดินเคร่ืองนับแตวันนั้นเปนตนมามิไดหยุดจนถึงปจจุบัน พรอมกับขยายการจัดหา
วัตถุดิบไปสูพื้นที่ อ่ืนๆ สรางรายไดตอเนื่องมากมาย ถานที่ผลิตไดสามารถสงออกไป
ขายยังประเทศเพื่อนบานและพื้นที่ อ่ืนๆ ของประเทศ  สรางงานที่มั่นคงใหแกกลุม
แมบานของชุมชน เปนรายไดหลักของครัวเรือน และผลกําไรสวนหนึ่งเอ้ือเฟอเผ่ือแผ
จัดสรรเปนสวัสดิการใหแกชุมชนอีกดวย
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วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย
1. เพื่อพัฒนาผลผลิตทางธรรมชาติของชุมชนสูการเปนผลิตภัณฑชุมชน
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานทอนอามาน
3. เพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดีระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน
4. เพื่อสรางรายไดเสริมจากรายไดการทําอาชีพประมงของชุมชน  และเกิด

สวัสดิการคืนแกชุมชน

การนําไปใชประโยชน
1. กลุมวิสาหกิจชุมชนบานทอนอามานมีผลิตภัณฑที่ ไดรับการยอมรับจาก

ผูบริโภคทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบาน
2. ผลผลิตทางธรรมชาติของชุมชนไดใชประโยชนอยางสูงสุด  และมีมูลคา

เพิ่มขึ้น
3. ชุมชนไดรวมกลุมทํากิจกรรมรวมกัน สามารถเพิ่มจํานวนสมาชิกกลุมมาก

ยิ่งขึ้น และมีความสัมพันธที่ดีระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน
4. ชุมชนมีอาชีพเสริมและมีผลิตภัณฑทางธรรมชาติมาใชในชุมชน และมีการ

จัดสรรเปนสวัสดิการใหแกชุมชน
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การพฒันาชาสมนุไพรเพือ่ประกอบการ
ใหบริการสปาฮาลาล

คณะการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โดยการสนับสนุนของสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: ttmed.psu@gmail.com

ยาบํารุงธาตุหรือยาบํารุงกําลังในทางการแพทยแผนไทย หมายถึง ยาสมุนไพร
ที่ใชในการสรางเสริมสุขภาพโดยการปรับสมดุลของธาตุทั้ง 4 ใหบริบูรณ ตลอดจน
รักษาอาการปวยจากภาวะความเสื่อมของรางกายที่เกิดจากความชรา  ผลจากการ
ศึกษาวิจัยของคณะผูวิจัยจากคณะการแพทยแผนไทย โดยทุนสนับสนุนจากสถาบัน
ฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองดื่มที่มีเอกลักษณ
มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่ดี และนําไปใชตอเนื่องในการใหบริการของสปาฮาลาล ไดทําการ
ศึกษาฤทธิ์ ในการตานอนุมูลอิสระของตํารับยาสมุนไพรไทยในกลุมบํารุงกําลังและ
อายุวัฒนะ พบวามีฤทธิ์ดีในการตานอนุมูลอิสระ และจากรายงานการวิจัยฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระของตํารับยาบํารุงกําลังที่ใชในจังหวัดพัทลุง พบวาตํารับของหมอโหยบ
หลาสะ มีฤทธิ์ ในการตานอนุมูลอิสระที่ดีที่สุด และไมมีความเปนพิษตอเซลลปกติ
ประกอบขึ้นจากสมุนไพรทองถ่ิน สามารถนําไปเพื่อการพัฒนาตอเนื่องเพื่อเปนเคร่ืองดื่ม
เพือ่สุขภาพ

วัตถุประสงคของผลงาน
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืมสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ท่ีมีเอกลักษณจากองคความรู

ของหมอพื้นบานภาคใต
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การนําไปใชประโยชน
1. ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพที่มีเอกลักษณสามารถนําไปใชประกอบการใหบริการ

สปาฮาลาลได
2. เกิดเปนแนวทางในการพัฒนาสรางความรวมมือระหวางหมอพื้นบานใน

พื้นที่และชุมชนวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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“Jonjon” สเีพนจากน้ํายางธรรมชาติ

ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
E-mail: rubber&polymer@bunga.pn.psu.ac.th

Jonjon  คือ  สีจากน้ํายางพาราที่เราปรับปรุงและพัฒนาขึ้นมาเพื่อมาเปน
สื่อการเรียนรูใหเด็กๆ ไดเห็นวายางพาราใชทําอะไรไดบาง และเมื่อผูใหญเลนดูก็ยิ่ง
สนุกขึ้นไปอีก หลายคนถามวิธีใช เลนยังไง เรายกตัวอยางเชน เด็กๆ ที่บานก็เอามา
ระบายลงบนกระจก บีบมากบีบนอยแลวแตใจเคาคดิ เราอาจจะแทรกความรูไปนดิหนอย
เพื่อใหเด็กๆ ลองสังเกตวา ถาเราระบายไปหนาเลยใชเวลานานไหม ทําไมขางนอก
มันแตะได ขางในมันยังนิ่ม เพราะขางในยังไมแหง ถาเราระบายบางๆ นานแคไหน
กวาจะแหง พื้นผิวแตกตางกันมันเปนอยางไร ทําไมพื้นผิวกระจก มันลอกออกมาได
ทําไมเพนทลงผามันติดเลย  ถาติดมือมันจะเปนอยางไร  รอสักพักมันแหงแลวลอก
ออกมาไดไหม ทุกอยางขึ้นอยู กับการสังเกต การเลนเลนปลายเปดจะมีจินตนาการ
ออกมาเร่ือยๆ สวนผูใหญก็ไดเลนไดทําเสื้อ เพนทอะไรก็สนุก

วัตถุประสงคโครงการ
1. เพื่อสรางมูลคาเพิม่ของน้ํายางธรรมชาติ
2. เพื่อเปนสื่อการเรียนรูใหกับเด็กๆ และประชาขนทั่วไป

การนําไปใชประโยชน
1. สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับน้ํายางได
2. สามารถพัฒนาทักษะการใชมือ และสมองของเด็กใหมีดีขึ้น
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โครงการ “นางฟาชุมชน”
เพือ่คุณภาพชวีิตที่ดกีวาของเพื่อนมนษุย

ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
E-mail: rubber&polymer@bunga.pn.psu.ac.th

นางฟาชุมชน  เกิดขึ้นจากการรวมพลคนใจอาสาจากทุกภาคสวน  ทั้งหมอ
พยาบาล นักวิชาการ นักวิจัย และภาคเอกชน ที่ระดมพลังและทุนเพื่อชวยเหลือผูปวย
แผลกดทับเร้ือรัง ดวยการใชแผนเจลยางปองกันแผลกดทับซึ่งเปนผลิตภัณตที่พัฒนา
จากงานวิจัยของภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลเิมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

วัตถุประสงคโครงการ
การขยายผลความเปนจิตอาสาที่พรอมจะหยิบยื่นสิ่งดีๆ ใหแกเพื่อนมนุษย

โดยกระบวนการทํางานตองอาศัยการติดตามอยางใกลชิดและตอเนื่อง พรอมทั้งมีการ
พูดคุย สื่อสารเพื่อสรางพลังใหผูปวยมีกําลังใจที่จะลุกขึ้นสูอีกคร้ัง

การนําไปใชประโยชน
คุณภาพชีวิตของเพื่อนมนุษยดีขึ้น
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โครงการ Start Up Pattani (พลิกฟนคืนวิถีปตตานี)

คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
E-mail: suchan.p@psu.ac.th

“ปตตานี” เปนจังหวัดที่มีประวัติความเปนมาอันยาวนาน และเปนศูนยกลาง
ทางการคาและเศรษฐกิจที่สําคัญแหงหนึ่งของโลกมาแตคร้ังอดีต ประกอบกับปตตานี
ยังเปนเมืองทาที่มีความสําคัญในการคมนาคมเชื่อตอระหวางเอเชียและภูมิภาคตางๆ
ทั่วโลก ทั้งตะวันออกกลาง ยุโรป อุษาคเนย และ อเมริกา เปนตน ดังนั้นจึงทําให
ปตตานีเปนเมืองที่มีการเขามาของผูคนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามไปดวย
สงผลใหปตตานีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเชนกัน ยิ่งไปกวานั้นตนท ุนเดิมของ
ปตตานีและพื้นที่ใกลเคียงมีทรัพยากรที่มีความหลากหลายและสามารถนํามาเพิ่มมูลคา
ไดอีกมาก จึงนับวาปตตานีและพื้นที่ใกลเคียงมีตนทุนในหลายมิติที่สามารถนํามาพัฒนา
มูลคาเพิ่มไดเปนอยางมาก

ดวยเหตุดังกลาวทางคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี ในฐานะที่ เปนหนวยงานหลักที่มีองคความรูทางดานศิลปกรรม
แขนงตางๆ รวมถึงองคความรูในบริบททางวัฒนธรรมที่เก่ียวของ จึงไดนําองคความรู
มาบูรณาการรวมกับตนทุนดงักลาวของเมืองปตตานี เพือ่สรางมลูคาเพิม่ใหกับทรัพยากร
ทั้งทางศิลปะและวัฒนธรรมรวมถึงทรัพยากรทางธรรมชาติตทิี่มีอยู เพือ่ใหเกิดมูลคาเพิ่ม
อันจะนําไปสูการขับเคลื่อนประเทศไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 ที่เก่ียวของกับ
Creative and Culture ตอไป โดยการดําเนินงานประกอบดวยการพลิกฟนคืนคุณคา
ชุมชุนจีนปตตานีดวยมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (กือดาจีนอ)  การพัฒนาเซรามิค
สรางสรรคจากวัฒนธรรมและทรัพยากรดินในทองถ่ิน   หัตถกรรมสรางสรรคเคร่ือง
ประดับและพสัตราภรณ  และการออกแบบบาติกแนวผสมผสานเพื่อการสรางมูลคาเพิ่ม
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วัตถุประสงค
1. เพื่อพลิกฟนคืนความเชื่อมั่นในความเปนปตตานีใหกลับคืนมาดวยตนทุน

ทางศิลปะและวัฒนธรรมรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ
2. เพื่อเปนตนแบบและแนวทางในการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจในปตตานี

และพื้นที่ชายแดนภาคใต
3. เพื่อจับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคตามแนวทาง Thailand 4.0 ใน

ประเด็น Creative and Culture ของรัฐบาล

การนําไปใชประโยชน
1. นําไปเปนตนแบบผลิตภัณฑ/นวัตกรรมเชิงการขับเคลื่อนสังคมดวยมิติทาง

ศิลปะและวัฒนธรรมและขยายผลลงสูชุมชนและผูประกอบการตอไป
2. นําองคความรูสูชุมชนเพื่อสรางรายได อันจะนําไปสูการชวยแกไขปญหา

ความไมสงบอีกทางหนึ่ง

หัตถกรรมสรางสรรคเคร่ืองประดับและพัสตราภรณ
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การพลิกฟนคืนคุณคาชุมชุนจีนปตตานีดวยมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (กือดาจีนอ)

การพัฒนาเซรามิคสรางสรรคจากวัฒนธรรมและทรัพยากรดินในทองถิ่น

การออกแบบบาติกแนวผสมผสานเพ่ือการสรางมูลคาเพ่ิม



231

บูโหลนดอน (ดางาด) แบงปนบานสัมผัสวิถีชาวเล
และหาดทราย ภายใตออมกอดอันดามัน

ผศ.ดร.เก็ตถวา บุญปราการ1  ผศ.สุณีย บุญกําเนิด2 เจตนสฤษฎิ์ สังขพันธ3

สุมาท ขาวกระจาง1  สุพร เก้ือพิทักษ4  โกศล ภูริวัฒนกุล5  มานพ นวลพลับ5

มนูญ นวลพลับ5 และ นันทรัฐ สุริโย6

1คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
3คณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ
4สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
5คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
6นักวิจัยอิสระ
E-mail: kettawa@hotmail.com

กาวยางสูวิถีโฮมสเตยของชาวบูโหลนดอน
เกาะบูโหลนดอนเปนหนึ่งในหมู เกาะที่ตั้งอยูในพื้นที่ อุทยานแหงชาติหมู เกาะ

เภตรา จังหวัดสตูล  หางจากทาเรือปากบาราประมาณ 25 กม.  หมูเกาะบูโหลน
ประกอบดวยเกาะเล็กหลายเกาะคือ เกาะบูโหลนดอน เกาะบูโหลนไมไผ เกาะบูโหลน
ขี้นก เกาะบูโหลนรัง และเกาะบูโหลนเล   ปจจุบันเกาะบูโหลนเลเปนที่ รูจักของ
นักทองเที่ยวและสภาพความเปนอยูคอนขางดีกวาชาวบานที่อยูบนเกาะบูโหลนอ่ืนๆ
และจากการสํารวจพื้นที่ พบวา บูโหลนเลมีชาวบาน และผูประกอบการจัดทํารีสอรท
และการทองเที่ยวแบบโฮมสเตยสวนบูโหลนดอน ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเกาะ
บูโหลนเล บนเกาะมีเพียงชุมชนชาวประมงเล็กๆ อาศัยอยูทางทิศตะวันออกของเกาะ
เสนหของเกาะนี้อยูที่หาดทรายสีขาวที่สวยงาม ทรัพยากรธรรมชาติสวยงามไมแพ
เกาะอ่ืน แตยังไมเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวมากนัก เนื่องจากขาดสิ่งอํานวยความ
สะดวกใหกับนักทองเที่ยว และขาดการบริหารจัดการที่ดีจึงทําใหการทองเที่ยวที่ควร
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จะมีรูปแบบที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวมาเที่ยวที่เกาะบูโหลนดอนแทบไมมีทั้งๆ ที่
หาดทรายสวยงามมาก

การพัฒนากิจกรรมที่เอ้ือตอการทองเที่ยวโฮมสเตยและปลูกจิตสํานึกชุมชน
ใหเรียนรูการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางทะเลของชุมชนบนเกาะบูโหลนดอน จึงนับเปน
กาวยางที่สําคัญของชมุชนที่จัดการทองเที่ยวโดยชุมชนเอง ทั้งนี้เนื่องจากการทองเที่ยว
ทําใหชุมชนเรียนรูคุณคาของแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีความ
สําคัญตอรายไดการทองเที่ยวกระตุนใหเกิดความภาคภูมิใจในมรดกของทองถ่ินและ
ของชาติยังผลใหเกิดความใสใจในการอนุรักษ การที่จะทําใหชาวบานสามารถพึ่งตนเอง
และมีรายไดเสริมนอกเหนือจากการทําประมงพื้นบาน และสามารถพัฒนาศักยภาพ
ของชุมชนไดอยางยั่งยืนไดนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองหนุนเสริมศักยภาพชุมชนในเร่ือง
ของสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนพื้นฐานนั่นคือ การจัดที่พักใหสะอาด ปลอดภัย
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อใหบริการ เปนตนวา หองอาบน้ํา หองสวม สถานที่
สันทนาการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นอกจากนั้นสิ่งที่สําคัญเปนอยางยิ่งคือ การให
ชาวบานมีความรูเร่ืองการบริหารจัดการการทองเที่ยวแบบโฮมสเตย นั่นคือการจัดคิว
ใหเรือของคนในชุมชนมีโอกาสรับนักทองเที่ยว การบริการอาหาร การนํานักทองเที่ยว
ไปเที่ยวยังแหลงทองเที่ยว   การแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม   และการ
ประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพและสื่อออนไลน

แบงปนบานสัมผัสวิถีชาวเล: เตรียมบาน เตรียมคนตอนรับนักทองเที่ยว
กอนจะเร่ิมโครงการแบงปนบานสัมผัสวิถีชาวเล คณะวิจัยไดรับโอกาสจาก

รศ.ดร.สัณหชัย กลิ่นพิกุล ผูอํานวยการสํานักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ มูลนิธิชัยพัฒนา ที่ไดใหโอกาสคณะวิจัยไดดําเนินโครงการรวมกับชุมชน
ไดพาคณะวิจัยลงชุมชนสํารวจประเมินสถานการณชุมชนเบ้ืองตน โดยมีคุณสุพรเปน
พี่เลี้ยงคอยใหคําแนะนําที่มีประโยชนในการทํางานสนามในคร้ังนี้ เราประเมินสภาพ
ภูมิทัศนและสถานการณชุมชน โดยการสํารวจชุมชนและทรัพยากรการทองเที่ยว
เพื่อใหเขาใจสถานการณชุมชนตลอดจนประชุมชาวบาน เพื่อสรางความเขาใจในการ
ดําเนินกิจกรรมอยางมีสวนรวม กําหนดการทํางาน ตัดสินใจและวางแผนรวมกับชุมชน
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สํารวจชุมชน ประชุมชาวบาน กําหนดการทํางาน

การเตรียมบานเพ่ือตอนรับนักทองเที่ยว เราไดตัดสินใจวาจะรวมกันสราง
และปรับปรุงหองน้ําหองสวม เปน 3 จุด จํานวน 6 หอง  และปรับปรุงใหหองสวม
ที่มีอยูเดิมใหสามารถใชการได 2 จุด จํานวน 4 หอง ตามที่ชาวบานไดใหขอเสนอแนะ
ทุกคนตางชวยกันทํางานเต็มที่    ผูชายนําทีมโดย คุณโกศล คุณมานพ คุณมนูญ
คุณเจตนสฤษฎ์ิ คุณนันทรัฐ ซึ่งเปนคณะวิจัย สวนชาวบานนําโดยครอบครัวบังเทิด
ครอบครัวบังเด็น ครอบครัวบังนิรันดร ครอบครัวเจะนันท ครอบครัวบังบอน และอีก
หลายครอบครัวที่เขามามีสวนรวม  สําหรับผูชายที่แข็งแรงหนอยจะชวยกันขุดดิน
วัดพื้นที่ ตีไมแบบ เพื่อเทปูน สวนผูหญิงกับเด็กจะชวยกันขนทราย ขนปูน ขนอุปกรณ
การกอสรางไปวางในแตละจุด เพราะเรากําหนดวาจะทํา 3 จุดใหครอบคลุมทั้งหมูบาน
นักวิจัยรวมกับชาวบานชวยกันสรางหองน้ําหองสวมเพ่ือรองรับการทองเที่ยวแบบโฮมสเตย

สรางและปรับปรุงหองน้ําหองสม 3 จุด 6 หอง

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมฝกทักษะการทําอาหารที่สะอาดถูกสุขอนามัย โดยใช
วัสดุทองถ่ิน และการทําอาหารวางแบบงายๆ นําโดยอาจารยสุณีย  สวนคุณสุมาท
ไดฝกทักษะการทําบัญชีครัวเรือน  บัญชีกลุมบูโหลนดอนโฮมสเตย เพื่อใหสามารถ
บริหารจัดการการเงินของกลุมได สวนหัวหนาคณะวิจัย ผศ.ดร.เก็ตถวา และอาจารย
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สายสุดาจะเปนผูนําในการเสวนาชุมชนในเร่ืองการบริหารจัดการการทองเที่ยวแบบ
โฮมสเตย การดูแลบานของสมาชิกที่เขารวมโครงการโฮมสเตย เพื่อใหบานทุกหลังที่
เขารวมโครงการมีความเขาใจในการจัดการบานใหสะอาด การดูแลสิ่งของเคร่ืองใช
เคร่ืองนอน ตลอดจนความปลอดภัยของทรัพยสินและนักทองเที่ยว และหากบานใด
ยังไมมีบานใหนักทองเที่ยวพัก ตองการจะจัดหาเต็นทมากางใหนักทองเที่ยวก็จะอธิบาย
ถึงการดูแลรักษาการเก็บเต็นทใหสะอาด

การบริการบานพักและเต็นทสําหรับนักทองเที่ยวโฮมสเตย

สอนวิธีการทําอาหาร และบัญชีครัวเรือน บัญชีกลุมโฮมสเตย

การเตรียมคนเพ่ือบริหารจัดการการทองเที่ยว  จากการศึกษาศักยภาพ
ชุมชนพบวา ภาวะผูนําของกลุมแกนนําเปนลักษณะประนีประนอม มีผูชวยผูใหญบาน
2 คน เชี่ยวชาญกันคนละแบบ คนหนึ่งจะสามารถเขาถึงหนวยงานภาครัฐได ในขณะที่
อีกคนหนึ่งสามารถเขาถึงชุมชนได การรวมมือกันของผูนําทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการจะทําใหบูโหลนดอนเปนชุมชนที่มีศักยภาพสูง สวนกลุมผูหญิงเปนกลุมที่มี
บทบาทสูงในชุมชนเชนกัน เปนกลุมแมบานรุนใหมที่ลุกขึ้นมาทํางานเฉกเชนผูชาย
ถึงแมจะเปนชางเทาหลัง แตก็สามารถมีสิทธิ์มีเสียงในกลุมผูชายได กลุมนี้จะทําอาหาร
ขายในชุมชน และบางคร้ังก็จะตามสามีไปทํางานตามเกาะตางๆ เชน เกาะหลีเปะ
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เกาะบูโหลนเล รวมทั้งดูแลนักทองเที่ยวพาไปชมปะการัง
การทํางานรวมกันหลังจากเตรียมบานแลว จะตองเตรียมคนโดยการนัดประชุม

หลังจากที่ทุกอยางเกือบลงตัวแลว เพื่อเลือกตัง้คณะกรรมการกลุมบูโหลนดอนโฮมสเตย
โดยมีประธาน รองประธาน ฝายประสานงาน ฝายเหรัญญิก ฝายเลขานุการ และ
ที่ปรึกษา ในการประชุมไดมีการวางกฎติกาของกลุมมีการเสวนากันถึงเร่ืองเสนทาง
การทองเที่ยวและทําโปรแกรมการทองเที่ยวเปน 1 วัน โปรแกรม 2 วัน 1 คืน และ
โปรแกรม 3 วัน 2 คืน มีอัตราคาที่พัก อาหาร คาเรือ  โดยมีการจัดกิจกรรมดําน้ํา
ชมปะการัง บริเวณเกาะบูโหลนดอนและเกาะใกลเคียง สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน
และการจัดกิจกรรมชวงตอนเย็นมีการแสดงร็องเง็ง-ลิเกฮูลูใหนักทองเที่ยวชม  หรือ
การพาไปตกหมึก ตกปลา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานการณที่จะเอ้ืออํานวย

คณะกรรมการมีเสื้อทีมที่ทางคณะวิจัยแจกใหโดยใชเงินบริจาคจากชาวเรือเดินทะเล

คณะกรรมการการบูโหลนดอนโฮมสเตย

การจัดกิจกรรมใหกลุมเยาวชนซึ่ งเปนลูกหลานของคนบนเกาะฝกซอมและ
แสดงร็องเง็ง-ลิเกฮูลูใหชม  โดยมีครูเปนผูฝกสอน  หากมีกิจกรรมในตอนกลางคืน
ทางกลุ มสามารถจัดกิจกรรมดังกลาวใหนักทองเที่ ยวชมในชวงหลังอาหารเย็นได
เปนการสันทนาการ
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เยาวชนบูโหลนดอนซอมรําร็องเง็งใหทีมวิจัยไดชม

สัมผัสปะการังเจ็ดสี ทองฟาสีคราม ทะเลสีเขียว และหาดทรายภายใตออมกอด
อันดามัน

พื้นที่แหลงทองเที่ ยวทางทะเลบริเวณเกาะบูโหลนมีศักยภาพเพียงพอที่ จะ
นํามาเปนแหลงทองเที่ยวโฮมสเตยของเกาะบูโหลนดอน ทั้งนี้เนื่องจากแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติมีใหเลือกทั้งการดําน้ําดูปะการังที่มีความหลากหลายของชนิด ปะการัง
เจ็ดสีที่มีอยูบริเวณหินขาว  การเดินปา  ปนเขา  บริเวณชายหาดขาวสะอาดสามารถ
เปนสถานที่พักผอนหยอนใจ และเดินชมชายหาดและศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน
มีอัตลักษณเฉพาะพื้นถ่ินซึ่งเปนวัฒนธรรมชาวเลกลุมอุรักลาโวย แตไดถูกกลืนกลาย
โดยกลุมมุสลิมมีการแตงงานขามชาติพันธุ จนวิถีชีวิตของชาวเลหันมานับถือศาสนา
อิสลามเปนสวนใหญ แตอยางไรก็ตามวิถีชีวิตที่อยูกับทะเล อยูกับเกาะจึงทําใหชาวบาน
สวนใหญมีอาชีพประมง และคุนกับทรัพยากรธรรมชาติที่เปนแหลงทองเที่ยวบริเวณนั้น
เปนอยางดี

สัมผัสปะการังเจ็ดสีภายใตหินขาว  และทองฟาสีคราม
ทะเลสีเขียวดึงดูดนักทองเที่ยวใหเริงรา
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วิถีชุมชนวิถีประมงหาอยูหากินกับทะเล

การเปดบานใหโลกไดสัมผัสออมกอดอันดามัน ณ บูโหลนดอน
สิ่งที่จะขาดไมไดในการทํางานวิจัยคร้ังนี้คือการประชาสัมพันธบูโหลนดอน

โฮมสเตย เราทําสื่อสิ่งพิมพเปนแผนพับ และสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยใชชื่อเว็ปไซตวา
www.bolondonhomestay.com    สวนพื้นที่หนาเกาะเราไดหาไมมาจากคณะ
วิทยาศาสตร ม.อ. และเขียนปายยินดีตอนรับเปนภาษาอังกฤษวา WELCOMETO
BULONDON คุณมานพมีฝมือในการวาดและเขียน หลังจากนั้นก็ชวยกันขุดดิน เทปูน
และปกปายไวที่หนาหาดทรายเพื่อตอนรับนักทองเที่ยว  ซึ่งเปนปายที่นักทองเที่ยว
สามารถมองเห็นไดชัดเจนและรวมถายรูปกับปายได หลังจากนั้นเราไดจัดทําเอกสาร 3
เลม ไวใหประธานและรองประธานกลุมไวใชประโยชนในการบริหารจัดการกลุมการ
ทองเที่ยวแบบโฮมสเตย นั่นคือ คูมือการบริหารจัดการกลุมบูโหลนดอนโฮมสเตย
ทะเบียนนักทองเที่ยวบูโหลนดอนโฮมสเตย และบัญชีกลุมโฮมสเตย

เราชวยกันเขียนปาย ปกปายเอง และก็รวมถายรูปกับปายที่เราภูมิใจ
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ประชาสัมพันธเพ่ือเปดโลกกวางใหกับโฮมสเตยบูโหลนดอนผานพ้ืนที่ออนไลน

การเปดโลกของคนบูโหลนดอนเพื่อแบงปนบานสัมผัสวิถีชาวเลและหาดทราย
ภายใตออมกอดอันดามัน เปนการเปดโอกาสใหมีการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง
นักทองเที่ยวและชาวบานไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแลว
ยังชวยใหชุมชนตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรการทองเที่ยว และใหรูถึงคุณคาของ
การมีสวนรวมในการอนุรักษฟนฟูและมีความรักความเมตตาตอทรัพยากรธรรมชาติ
ในแหลงทองเที่ยว รวมทั้งวิถีวัฒนธรรมชุมชนใหคงอยูสืบไป
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