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ค�ำน�ำ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนการศึกษาด้วยงานวิจัยอันเป็นพื้นฐาน

ในการท�าให้เกิดนวัตกรรมต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีศักยภาพน�าไปพัฒนาต่อยอดเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจตาม

นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ได้ อีกทั้งหลายผลงานได้น�าไปสู่การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์แล้ว ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย เป็นผลงานที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจส�าคัญของประเทศโดยเฉพาะด้านการเกษตร 

เช่น นวัตกรรมยางพารา ปาล์มน�้ามัน อาหารทะเล พลังงานชีวภาพ วัสดุ รวมทั้งนวัตกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์

ทางการแพทย์ และดิจิทัล เป็นต้น คณะรัฐบาลได้บริหารประเทศโดยก�าหนดภารกิจส�าคัญเพื่อขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” และรัฐบาลได้ประกาศปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

เศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมหรือนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” นั้น เพื่อให้ผล

งานวจิยัและนวตักรรมดังกล่าวได้น�าไปใช้ประโยชน์พฒันาประเทศได้มากยิง่ข้ึน มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์จงึ

ได้เรยีนเชญินายกรฐัมนตรแีสดงปาฐกถาเรือ่ง “การขบัเคลือ่น Thailand 4.0  ในภาคใต้” พร้อมเย่ียมชมผลงาน

วจิยัและนวตักรรมของมหาวทิยาลยั พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะและเป็นขวญัก�าลงัใจแก่นกัวจิยัของมหาวทิยาลยั

ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ณ ห้องประชุม Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลอง 

สิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในการแสดงนิทรรศการคร้ังน้ี มหาวิทยาลัยได้น�าผลงานวิจัยและช้ินงานนวัตกรรมมาแสดงโดยไม่

ได้น�าเสนอรายละเอียดของแต่ละเรื่องที่น�ามาแสดง  ดังนั้นเพื่อให้นิทรรศการมีความสมบูรณ์  ผู้เข้าชมงาน

สามารถได้รับข้อมูลครบถ้วน  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท�าสูจิบัตรเล่มนี้ขึ้น ส�าหรับผู้ที่สนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 

และ สามารถติดต่อเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมของแต่ละเรื่องได้ โดยมี e-mail ของผู้วิจัยและผู้ประดิษฐ์ 

ที่ท่านสามารถติดต่อได้โดยตรง

         บรรณาธิการ
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สำรบัญ

Bio-base Economy
 ยำงพำรำ
 1... ชุดน�้ายาวิเคราะห์สาร TMTD ในน�้ายางพารา

 2... การหาปริมาณแมกนีเซียมในน�า้ยางสดและน�้ายางข้นด้วยการไทเทรต(วิธีปราศจากไซยาไนด์)

 3... เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน�้ายางแบบรวดเร็วด้วยหลักการไมโครเวฟ

 4... การบ�าบัดน�า้เสียจากแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนโดยกระบวนการทางชีวภาพด้วยสาหร่ายและไรแดง

 5... เครื่องเลื่อยไม้ยางพาราแบบใหม่เพื่อลดการสูญเสีย

 6... เทคโนโลยีเคลือบสระด้วยน�้ายางธรรมชาติ

 7... แผ่นยางปูพื้นลานกีฬาเอนกประสงค์จากยางพารา

 8... หุ่นจ�าลองการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

 9... อุปกรณ์จับขวดยา ที่ผลิตจากโฟมยางพารา

 10.. แผ่นแปะอเนกประสงค์จากยางธรรมชาติ

 11..อุปกรณ์ท�าหัตถการสอดใส่สายสวนหลอดเลือดแดงจากยางธรรมชาติ

 12.. อุปกรณ์รองส้นเท้าเพื่อลดอาการปวดส้นเท้าจากยางธรรมชาติ

 13.. ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม

 14.. ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวจากสารสกัดยางพารา (HB extract)

 16.. หมอนจากพอลิยูรีเทนเจลที่หุ้มด้วยยางพาราแปรรูป ป้องกันแผลกดทับ

	 ปำล์มน�้ำมัน
 19.. ดิจิตอลปาล์มน�า้มัน (Digital Oil Palm)

 21.. การโคลนนิ่งปาล์มน�า้มัน

 23.. พันธุ์ปาล์มน�า้มันลูกผสมเทเนอรา (D x P)  “พันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1”

 24.. เอทิลเอสเตอร์: ไบโอดีเซลในอนาคตของไทย

 26.. เครื่องผลิตไบโอดีเซลจากกรดไขปาล์มแบบ 3 ขั้นตอนด้วยท่อผสมสถิตขดเกลียว

 27 เครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องด้วยอัลตราโซนิกชนิดแคลมป์ท่อ

 29 การน�ากลีเซอรีนดิบผลพลอยได้หลักจากการผลิตไบโอดีเซลมาเป็นส่วนผสมในสูตรอาหารสัตว์
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 อำหำร
 31.. ซองบรรจุผงปรุงรสจากเจลาตินหนังปลา

 33.. สารทดแทนฟอสเฟตและไบคาร์บอเนตในการปรับปรุงคุณสมบัติความสามารถในการอุ้มน�า้

  ในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น�้า

 34.. กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสลาบ-น�้าตกที่มีส่วนผสมกาบา

 35.. ชุดผลิตภัณฑ์อาหารยังชีพส�าหรับทหาร

 36.. กาแฟผสมน�้าตาลโตนด 2 in 1

 37.. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฟองอากาศขนาดเล็กเพื่อการเพิ่มคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร

 38.. การประยุกต์ใช้สารให้สีที่สกัดจากหัวกุ้งและการใช้เกลือที่แตกต่างกันเพื่อพัฒนาซอสมายองเนส

       ส�าหรับจิ้มที่มีโซเดียมต�่า

 39.. ข้าวหอมมะลิดัชนีน�า้ตาลต�่ากึ่งส�าเร็จรูป

 40.. เครื่องต้นแบบการใช้ไฟฟ้ากระแสตรงความเข้มสนามไฟฟ้าต�่า

ระบบสำธำรณสุขและกำรส่งเสริมสุขภำพ
 41.. กรรมวิธีการเตรียมเชื้อ Lactobacillus paracasei เพื่อใช้ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อก่อโรค

        ในช่องปาก

 42.. น�้ายาบ้วนปากจากสารสกัดมะหาด

 43.. เจลสมุนไพรแต้มสิว

 44.. ต�ารับโรโดไมรโทนส�าหรับรักษาสิว

 45.. ต�ารับยาโพวิโดนไอโอดีนส�าหรับรูปแบบพ่น

 46.. ยาสเปรย์ส�าหรับรักษาอาการอักเสบที่ผิวหนังจากใบพูล

 47.. น�้ายางโปรตีนต�่าส�าหรับผลิตภัณฑ์ทางเภสัชภัณฑ์ และเครื่องส�าอาง

 48.. ระบบคอมพิวเตอร์ส�าหรับการตรวจวินิจฉัยตาเขและการดูแล

 49.. สบู่ยั้งแบคทีเรียจากสารสกัดใบเฟิร์น

 50.. สูตรต�ารับยาสมุนไพรแก้ไอ

 51.. มีดผ่าตัดนิ้วล็อคแบบเจาะผ่านผิวหนัง (A-Knife)

 52.. อุปกรณ์ช่วยผ่าตัดโรคพังผืดกดรัดเส้นประสาทข้อมือสงขลานครินทร์

 53.. อุปกรณ์ฝึกการยืนส�าหรับเด็กเล็กที่มีพัฒนาการช้า

Digital Economy
 55.. Smart Environment

 56.. Smart Street Light and Building

 57.. Smart Tourist Tracking

 58.. Smart Transportation

 59.. Color Blinder Assistant Application for Android

 60.. The 543 Apartment

 61.. Town Portal

 62.. GARUDA
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Creative Economy
  63.. อาคารประหยัดพลังงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 66.. แอปพลิเคชันการท่องเที่ยวแบบมีปฏิสัมพันธ์ กรณีศึกษาหมู่เกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล
 68.. Smart Andaman เทคโนโลยี AR บนโมบายแอปพลิเคชันเพื่อการท่องเที่ยว
 70.. โครงการ Start Up Pattani (พลิกฟื้นคืนวิถีปัตตานี)
 72.. จวนตานี (โมชั่นกราฟฟิกอธิบายที่มาของผ้าจวนตานี)
 73.. AloePatch แผ่นปิดแผลอเนกประสงค์ ชนิดล้างออกได้ จากภูมิปัญญาไทย สู่ตลาดสากล
 74.. Chamuangone Extract with Rice Bran Oil
 75.. PaPlai แผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพล
 77.. น�้ามันยาสมานแผลและการพัฒนา YaSP dressing
 78.. ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางผสมสมุนไพรส�าหรับท�าความสะอาดผิวและเส้นผม
 79.. พิมเสนน�า้ว่านสาวหลง
 80.. การพัฒนาชาสมุนไพรเพื่อประกอบการให้บริการสปาฮาลาล
 81.. โครงการ “นางฟ้าชุมชน” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของเพื่อนมนุษย์
 82.. “Jonjon” สีเพ้นจากน�า้ยางธรรมชาติ
 83.. รองเท้า ทะเลจร

ควำมมั่นคงชำยแดนใต้
 85.. ชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัด

 86.. อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส�าหรับเก็บกู้เลขหมายทะเบียนปืน

 88.. ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ (ส�าหรับงานพิสูจน์หลักฐาน)

 89.. โครงการวิจัยและพัฒนาแขนหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD Manipulator) ขนาดเล็กแบบควบคุมอัตโนมัติ

 90.. ยางกันกระแทกแรงสูง

 	ยกระดับคุณภำพชีวิตพื้นที่ชำยแดนภำคใต้
 91.. สารพันคุณค่าจากมะพร้าว ชุมชนบ้านทอนอามาน

 92.. งานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วยเป็นบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ

 94.. การใช้เถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าชีวมวลเพื่อการเกษตร

 95.. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กือโป๊ะ ยี่ห้อ รายา

อุทยำนวิทยำศำสตร์
 97.. เครื่องผลิตโลหะแบบสเลอรรี่ (GISS UNIT)
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ชุดน�้ายาวิเคราะห์สาร TMTD ในน�้ายางพารา

ผศ.ดร.วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Email wilairat.c@psu.ac.th

สาร TMTD (Tetramethyl thiuram disulphide) เป็นสารที่ท�าหน้าที่เป็นสารรักษาสภาพน�้ายางและใน

ขณะเดียวกันก็เป็นสารตัวเร่งปฏิกิริยาวัลคาไนซ์ เกษตรกรอาจเติมสารนี้ในน�้ายางเพื่อรักษาสภาพน�้ายาง รอจ�าหน่าย

เมื่อน�้ายางมีราคาสูง เมื่อน�้ายางถูกน�ามาผลิตเป็นน�้ายางข้น ผู้ผลิตน�้ายางข้นก็จะท�าการ เติมในสาร TMTD อีกขั้นเพื่อ

ควบคุมปริมาณ volatile fatty acid เพื่อลดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์น�้ายาง เนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่มีวิธีการตรวจ

วดั ท�าให้ผูผ้ลติผลติภัณฑ์ปลายทางจากยางพาราอาจประสบปัญหาการสญูเสียผลิตภณัฑ์บางส่วนจากการเตมิสาร TMTD 

ตามสตูรเพ่ือเร่งการวลัคาไนซ์ ท�าให้ผลติภณัฑ์อาจมีการวลัคาไนซ์เกนิความต้องการ ส่งผลเสยีให้คณุภาพของผลติภณัฑ์

ไม่มีความยืดหยุ่นตามที่ต้องการ และเนื่องจากสารนี้สามารถเป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง การใช้สารนี้จึงควรมีวิธีการ

ตรวจวัดเพื่อท�าการควบคุม

วัตถุประสงค์ของกำรประดิษฐ์/วิจัย
 เพื่อพัฒนาวิธีการอย่างง่ายในการวิเคราะห์สาร TMTD ในน�้ายางพารา

กำรน�ำไปใช้ประโยชน์
 1. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ใช้วิธีนี้ในการให้บริการวิเคราะห์สาร TMTD 

  แก่ผู้สนใจทั่วไป

 2. บริษัท ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากน�้ายางพารา
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การหาปริมาณแมกนีเซียมในน�้ายางสดและน�้ายางข้นด้วยการไทเทรต
(วิธีปราศจากไซยาไนด์)

ผศ.ดร.วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Email wilairat.c@psu.ac.th

วธิกีารหาแมกนเีซยีมซึง่ต้องด�าเนนิการทกุวนัในห้องปฏิบตักิารทีม่กีารใช้น�า้ยางพารา เดมิมกีารใช้สารไซยาไนด์

ในวิธีการ ซึ่งสารดังกล่าวมีความเป็นพิษสูง ทั้งต่อตัวผู้ปฏิบัติเองและต่อสิ่งแวดล้อมหากมีสารชนิดนี้หลุดรอดออกไป

วัตถุประสงค์ของกำรประดิษฐ์/วิจัย
เพื่อพัฒนาหาสารตัวใหม่ที่เป็นพิษน้อยมาใช้แทนไซยาไนด์ในการวิเคราะห์น�้ายางพารา

กำรน�ำไปใช้ประโยชน์
 ใช้ในระดับสากล โดยได้รับประกาศเป็นวิธีมาตรฐานในระดับสากลและระดับประเทศ 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 การหาปริมาณแมกนีเซียมในน�้ายางสดและน�้ายางข้นด้วยการไทเทรต (วิธีปราศจาก

  ไซยาไนด์)
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เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน�้ายางแบบรวดเร็วด้วยหลักการ
ไมโครเวฟ

รศ. ดร มิตรชัย  จงเชี่ยวช�ำนำญ, สหพงศ์ สมวงค์ และ บุรวิชญ์  ภมรนำค
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email mitchai.c@psu.ac.th

โดยทั่วไป น�า้ยางที่ได้จากการกรีดหน้ายางจะมีส่วนประกอบของน�้าอยู่ประมาณ 50-80% เนื้อยางแห้ง 25-

45% และส่วนอื่นๆ ท่ีไม่ใช่ยางอีกประมาณ 2-5% เฉพาะส่วนเนื้อยางแห้งเท่านั้นที่จะน�าไปใช้ประโยชน์ในการผลิต

ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นราคาน�า้ยางสดจึงขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อยางแห้งในน�้ายาง นั่นคือน�้ายางสดที่มีค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางจะ

ได้ราคาสูงในท้องตลาด  ในตลาดซื้อขายน�้ายางสด จะใช้ความเข้มข้นของน�า้ยางเป็นตัวก�าหนดราคา และคุณภาพ  โดย

ใช้วิธีการวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง ซึ่งกระบวนการในการหาค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน�า้ยางในปัจจุบันที่นิยมกัน มี 

3 วิธี คือ วิธีการวัดแบบมาตรฐาน, การวัดค่าความถ่วงจ�าเพาะของน�้ายาง  และการอบด้วยไมโครเวฟ  ซึ่งทั้ง 3 วิธีมี

ข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน 

ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการออกแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน�า้ยาง โดยใช้หลักการสะท้อนของคลื่น

ความถี่สูง เนื่องจากคลื่นความถี่สูงสามารถควบคุมการหมุนและการเคลื่อนที่ของกลุ่มโมเลกุลน�า้ได้ หากน�้ายางที่มีเนื้อ

ยางมาก จ�านวนโมเลกลุยางย่อมมาก ปรมิาตรในน�า้ยางกจ็ะยิง่แออดัด้วยโมเลกลุยาง ท�าให้เหลือช่องพืน้ทีส่�าหรบัโมเลกลุ

น�้าที่จะขยับและหมุนแคบลง  และหากน�้ายางที่มีปริมาณยางน้อย จ�านวนโมเลกุลยางจะน้อย พื้นที่ให้โมเลกุลน�า้หมุน

ตัวจะมีมากขึ้น ท�าให้โมเลกุลน�้าหมุนตัวได้กว้างขึ้นและเร็วขึ้น แสดงว่า ยิ่งมีเนื้อยางในน�า้ยางมาก จ�านวนโมเลกุลยางก็

ยิ่งมาก  ความเร็วในการหมุนก็ยิ่งลดลงมาก  ด้วยคุณลักษณะตามธรรมชาตินี้ นักวิจัยจึงใช้เป็นหลักการพื้นฐานในการ

ออกแบบเครื่องมือวัดปริมาณยางแห้งในน�้ายาง โดยการป้อนคล่ืนความถี่สูงที่เป็นคล่ืนพลังงานสนามแม่เหล็กไฟฟ้าให้

กับน�้ายางที่ต้องการวัดทดสอบหาปริมาณเนื้อยางแห้ง  

วัตถุประสงค์ของกำรประดิษฐ์
 เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และแม่นย�าในการวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน�้ายาง

กำรน�ำไปใช้ประโยชน์
 ใช้ส�าหรับวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน�้ายาง
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การบ�าบดัน�า้เสยีจากแหล่งโรงงานอตุสาหกรรมและชมุชนโดยกระบวนการ
ทางชีวภาพด้วยสาหร่ายและไรแดง

ผศ.ดร.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม และ ผศ.ดร.วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม
ภาควชิาเทคโนโลยแีละการอตุสาหกรรม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตานี

Email chonlatee.c@psu.ac.th

น�้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ปศุสัตว์ การประมงและการ

เพาะเล้ียง รวมไปถึงน�้าเสียท่ีเกิดจากแหล่งชุมชนและบ้านเรือน สามารถน�าไปผ่านกระบวนการบ�าบัดด้วยวิธีการทาง

ชวีภาพ โดยผ่านกระบวนการของจลุนิทรย์ี สาหร่ายเซลล์เดยีว และแพลงก์ตอนสัตว์ได้ตามล�าดบั โดยจลิุนทรย์ีท�าหน้าที่

ย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลใหญ่ให้มีขนาดเล็ก หลังจากน้ัน สาหร่ายเซลล์เดียวจะน�าของเสียที่ถูกย่อยสลายแล้ว

ก่อนหน้านี้ ไปใช้เป็นปุยเพื่อการเติบโต เมื่อถึงขั้นตอนนี้ ของเสียที่มีอยู่ในน�้าจะถูกบ�าบัดไปจนเกือบหมดด้วยสาหร่าย

เซลล์เดียว หลังจากนั้น จึงเข้าสู่กระบวนการบ�าบัดน�้าเสียขั้นสุดท้าย คือการก�าจัดสาหร่ายเซลล์เดียวออกจากน�้าด้วย

ไรแดง ผลผลติสดุท้ายจากกระบวนการบ�าบดัคอื น�า้ทีม่คีณุภาพดขีึน้ พร้อมปล่อยออกสูแ่หล่งน�า้ภายนอก หรอืสามารถ

น�าไปเกบ็กกัไว้ส�าหรบัเวยีนกลบัน�าไปใช้ในการท�าความสะอาดภายในโรงงานใหม่ได้อกีครัง้หนึง่ ส�าหรบัผลผลติไรแดงที่

ได้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นอาหารสัตว์น�้า หรือปล่อยลงสู่แหล่งน�้าธรรมชาติ เพื่อช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์

และความยั่งยืนให้กับแหล่งน�้าตามธรรมชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรประดิษฐ์/วิจัย
สร้างทางเลือกการบ�าบัดน�้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนด้วยกระบวนการทางชีวภาพ

กำรน�ำไปใช้ประโยชน์
 1. การเวียนน�้ากลับมาใช้ใหม่ในโรงงาน หรือน�าไปใช้ประโยชน์ในการเกษตร

 2. น�าผลผลิตไรแดงไปใช้เป็นอาหารสัตว์น�้า หรือปล่อยลงในแหล่งน�้าธรรมชาติเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์

  และความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมทางน�้า
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เครื่องเลื่อยไม้ยางพาราแบบใหม่เพื่อลดการสูญเสีย

รศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง และคณะ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email twiriya@me.psu.ac.th

ปัจจุบันการเลื่อยไม้ยางพารายังต้องใช้เครื่องเลื่อยแบบสายพาน และแรงงานที่มีทักษะในการเลื่อยไม้ ท�าให้

มีต้นทุนในการเลื่อยไม้สูงตามไปด้วย

วัตถุประสงค์ของกำรประดิษฐ์/วิจัย
เพื่อให้ได้เครื่องเลื่อยไม้ยางพาราที่มีก�าลังผลิตสูง ใช้แรงงานและพลังงานน้อย

กำรน�ำไปใช้ประโยชน์
เหมาะส�าหรับอุตสาหกรรมเลื่อยไม้ และเฟอร์นิเจอร์
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โครงการ พลังงานและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนเพื่อสหกรณกองทุนสวนยาง (ระยะที่ 2) 

รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ, อิศรา รักงาม, เรืองรจิต บํารุงศักดิ์, รศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล, 

ดร.ระชา เดชชาญชัยวงศ และ ดร.อาคม ปะหลามานิต 
สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

บรษัิท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและการผลติ จาํกัด 

Email sumate.ch@psu.ac.th 

สหกรณผลิตยางแผนรมควัน เปนการรวมตัวของเกษตรกรในรูปแบบสหกรณกองทุนสวนยาง...

จํากัด เพื่อรวบรวมน้ํายางสดจากสมาชิกแลวนํามาผลิตยางรมควันเพื่อจัดจําหนาย มีกําลังการผลิต 2-3 ตัน/

วัน  จากการรวมกลุมการผลิตนี้กอใหเกิดผลกระทบตามมาคือ มลพิษอินทรียทางน้ําในลักษณะที่เปนจุด 

(point source) กอใหเกิดน้ําเสียในปริมาณมากซึ่งน้ําเสียดังกลาวมีศักยภาพในการผลิตกาซชีวภาพได มลพิษ

ดังกลาวสงผลกระทบทางน้ําและทางอากาศ สงกลิ่นเหม็นรบกวนตอชุมชนรอบขางและสิ่งแวดลอมโดยตรง 

ปจจุบันทางสถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดประยุกตใชระบบบอหมักรวมไร

อากาศไปปรับปรุงรวมกับระบบบําบัดน้ําเสีย ณ สหกรณฯ นํารอง คือ สหกรณกองทุนสวนยาง บานเการาง 

จํากัด  อ.คลองหอยโขง จ.สงขลา ในป พ.ศ. 2553 และพบวาชวยเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย ไดกาซ

ชีวภาพเปนผลพลอยได ลดปญหาสิ่งแวดลอมเร่ืองกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชนรอบขาง สามารถนํากาซชีวภาพที่

ไดไปใชรมยางรวมกับไมฟนชวยลดตนทุนการผลิตยางแผนรมควันใหกับสหกรณฯ ไดถึง 30% และในป พ.ศ. 

2555 ไดรับงบสนับสนุนการกอสรางและติดตั้งระบบดังกลาวจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน จํานวน 10 แหง สําหรับการปรับปรุงหองรมยาง เปน

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสงและกระจายความรอนในหองรมยางซึ่งมีศักยภาพสามารถประหยัดการใช

เชื้อเพลิงไดถึง 40% ถูกพัฒนาข้ึนจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย 

1. เพื่อกอสรางและติดตั้งเทคโนโลยี ระบบผลิตและใชงานกาซชีวภาพและหองรมควันยางแผน
ประสิทธิภาพสูงในสหกรณกองทุนสวนยางที่ไดรับการคัดเลือก 

2. เพื่อจัดตั้งศูนยการเรียนรูในสหกรณกองทุนสวนยางที่ติดตั้งเทคโนโลยีเพื่อใหเกิดความตระหนัก
ในคุณคาสิ่งแวดลอมและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อสนับสนุนการใชพลังงานทดแทนในสหกรณกองทุนสวนยาง สรางความเขมแข็งและ
ความสัมพันธที ่ดีระหวางชุมชนและสหกรณกองทุนสวนยาง ซึ ่งเปนวิสาหกิจของชุมชนเองในการจัด
การพลังงานและสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน 

5.1



การนําไปใชประโยชน 
โครงการพลังงานและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนเพื่อสหกรณกองทุนสวนยาง ดําเนินงานมาเปนเวลา 2 ป

ตอเนื่อง เริ่มในป พ.ศ.2558 ดําเนินกิจกรรมลงพื้นที่สํารวจขอมูลในสหกรณกองทุนสวนยาง 5 จังหวัดรอบ
อาวไทย รวมจํานวน 29 แหง เพื่อประเมินความเปนไปไดในการติดตั้งเทคโนโลยี ระบบผลิตและใชงานกาซ
ชีวภาพและหองรมควันยางแผนประสิทธิภาพสูง จัดทําแบบกอสรางของทั้งสองเทคโนโลยีฯ เพื่อมอบใหกับ
สหกรณฯ ทั้ง 29 แหง และไดคัดเลือกสหกรณฯ ที่ผานเกณฑคัดเลือก จํานวน 1 แหง เพื่อติดตั้งเทคโนโลยี
ระบบผลิตและใชงานกาซชีวภาพ และหองรมควันยางแผนประสิทธิภาพสูง ในปถัดไป 

ผลการใชงานระบบผลิตกาซชีวภาพ พบวา ลดปญหาเรือ่งกลิน่เหม็นรบกวน ระบบบําบัดมี
ประสิทธิภาพการบําบัดสารอินทรียในน้ําเสียทั้งหมด (TCOD) มากกวา 90% สหกรณฯ สามารถนํากาซ
ชีวภาพที่ผลิตไดจากบอหมักกาซชีวภาพไปใชในการรมควันยางแผนรวมกับไมฟน ชวยลดปริมาณการใชไมฟน
ได 30-35% ลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก 67.7 ตัน/ป และผลการใชหองรมควันยางแผนประสิทธิภาพ
สูง ชวยลดระยะเวลารมยางจากเดิม 3 วันหรือ 72 ชม. เหลือเพียง 36-54 ชม.  และลดปริมาณการใชไมฟน
ได 30-60% ข้ึนอยูกับอัตราการผลิต  

5.2



ชุดตรวจคัดกรองสารพันธุกรรมทํานายอาการแพยาในกลุมคารบามาซิพีน 

รศ.ดร.นพ.พรพรต ลิ้มประเสริฐ และ นพ.คณุตม จารุธรรมโสภณ 
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

Email lpornpro@medicine.psu.ac.th 

นวตักรรมชดุตรวจคัดกรองสารพนัธกุรรมทาํนายอาการแพยาในกลุมคารบามาซิพีน เปนชุดตรวจ

ระบลุกัษณะทางพนัธกุรรม HLA-B*15:02 จากดเีอ็นเอ การตรวจคัดกรองจะทํากอนการใหยาคารบามาซีพีน

เสมอ ผูปวยที่จะทดสอบดวยชุดตรวจดังกลาวจะตองเจาะเลือดเพื่อนําตัวอยางเลือดมาสกัดดีเอ็นเอกอนการ

ทดสอบ 

ชุดตรวจคัดกรองมีหลักการทดสอบสองขัน้ตอน ขัน้แรกจากการเพิม่จํานวนดีเอ็นเออยางจําเพาะ 

ดวยเทคนิคที่เรียกวา allele-specific PCR ผูที่มีผลลบจากตรวจคัดกรองข้ันแรกจะสามารถใชยาได ในขณะ

ที่ผูที่มีผลบวกในขั้นแรกจะถูกนํามาทดสอบในขั้นที่สอง ซึ่งทดสอบโดยเทคนิคที่เรียกวา direct dot blot 

hybridization คือ การนําดีเอ็นเอที่เพิ่มจํานวนมาในขั้นแรกมาตรวจจับอยางจําเพาะบนแผนไนลอน ผลบวก

ทีไ่ดจะปรากฎใหเห็นเปนจุดสี (ดังรูป) ผลบวกตอการทดสอบจะหมายถึงผูปวยมีลักษณะ HLA-B*15:02 

ซึ่งเปนขอหามในการใชยาในกลุมคารบามาซิพีน ผูปวยจะตองใชยาอ่ืนทดแทน ในขณะเดียวกัน ผลตรวจเปน

ลบจะบงชี้วาผูปวยไมมีลักษณะพันธุกรรมเพิ่มความเสี่ยงตอการแพยา 

นวัตกรรมชุดตรวจคัดกรองนี้ไดผานการทดสอบความแมนยําโดยใชตัวอยางดีเอ็นเอ จํานวน 155 

ตัวอยาง พบวา ชุดตรวจมีเปนความไว (sensitivity) 100% ความจําเพาะ (specificity) 99.23% 

ซึง่หมายความวา ชุดตรวจคัดกรองดังกลาวนีส้ามารถระบุตัวอยางที่มี HLA-B*15:02 ไดทุกตัวอยางโดยไม

ปรากฎผลลบปลอม และมีอัตราการใหผลบวกตอตัวอยางที่ไมมี HLA-B*15:02 ต่ํามาก นอกจากนี้ตนทุนตอ

การตรวจโดยชุดทดสอบนี ม้ีราคาไมเ กินครั ง้ละ 1,000 บาท ซึ ่งเปนราคาที ่รองรับตามระเบียบ

กรมวทิยาศาสตรการแพทย 

วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย 
เปนชดุตรวจระบลุกัษณะทางพนัธกุรรม HLA-B*15:02 จากดเีอ็นเอ การตรวจคัดกรองจะทาํกอน

การใหยาคารบามาซีพีน 

5.3



การนําไปใชประโยชน 
ผลจากการพัฒนานี้ นํามาสูการใชงานจริงในโรงพยาบาลสงขลานครินทร ชวยแพทยตัดสินใจเลือก

จายยา ชวยใหการรักษามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ลักษณะเดนของนวัตกรรม คือ ทําได

งาย มีราคาถูก อาศัยเคร่ืองมือที่มีในหองปฏิบัติการทั่วไป มีความแมนยําที่เหมาะสมกับทั้งประชากรไทย และ

ประชากรประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ชุดตรวจนี้มีศักยภาพในการตอยอดทางการคาใน

กลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยคําขอสิทธิบัตรของนวัตกรรมนี้อยูในข้ันตอนการพิจารณาอนุมัติ (เลขที่

คําขอ 1301007163) นอกจากนี้ ยังมีบทความวิจัยที่อยูในระหวางการจัดสงตีพิมพ และผลิตภัณฑตนแบบที่

อยูในระหวางพัฒนาในโครงการจัดทําตนแบบผลงานวิจัย อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เพือ่รองรับการถายทอดเทคโนโลยีสู เชิงพาณิชย โดยมีแผนสิน้สุดงานพัฒนาตนแบบชุดทดสอบภายในป 

พ.ศ. 2558 นี้ 
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เทคโนโลยีหองรมควันยางแผนประสิทธิภาพสูงสําหรับสหกรณกองทุนสวนยาง 

ดร.ระชา เดชชาญชัยวงศ และ รศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล 
สาขาวิชาเคมีประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
Email racha.d@psu.ac.th 

จากสถานการณการใชพลังงานที่เพิม่ขึ้นในขณะที่ราคายางพาราตกต่ํา สงผลทําใหกระทบตอ

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย ดวยเหตุผลดังกลาวนี้รัฐบาลจึงมีนโยบายทีจ่ะสงเสริมใหมีการพัฒนา

เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลคาและลดตนทุนการผลิต ซึ่งสําหรับกรณีของการผลติ

ยางแผนรมควันนั้นตนทุนหลักสวนหนึ่งเกิดจากการใชพลังงานดวยการเผาไหมไมฟนในระหวางการรมควัน

ยางแผน การลดคาใชจายดานพลังงานจึงเปนแนวทางหนึ่งที่ชวยทําใหผูประกอบการณ เชน สหกรณกองทุน

สวนยาง ใหมีรายไดเพิ่มขึน้ซึ่งจะชวยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตใหแกผูประกอบการณ 

เพื่อตอบรับนโยบายของรัฐบาลทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจึงไดศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการ

รมควันยางแผนมาอยางตอเนือ่ง จากผลการศึกษาและรวบรวมขอมูลการผลิตยางแผนรมควันของสหกรณ

กองทุนสวนยาง พบวา ระบบหองรมควนัและเตาเผาไหมไมฟนที่ใชอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพต่ํา เนื่องจาก

เกิดการสูญเสียความรอนโดยเปลาประโยชน รวมทัง้การกระจายตัวของลมรอนภายในหองรมไมสม่ําเสมอ 

สงผลทําใหยางแผนในหองรมสุกไมพรอมกัน อีกทั้งยังทําใหยางแผนรมควันมีคุณภาพไมสม่ําเสมอ และการ

รมควันใชเวลานาน ดวยสาเหตุดังกลาวนี้ทําใหสิ้นเปลืองไมฟนและเปนตนทุนที่เพิ่มขึ้น  ดังนั้นทีมวิจัยจึงได

ออกแบบและพัฒนาหองรมควันยางแผนและเตาเผาไหมไมฟนประสิทธิภาพสูงที่สามารถควบคุมอุณหภูมิลม

รอนภายในหองรมควันไดดีข้ึน รวมทั้งสามารถควบคุมอัตราการเผาไหมไมฟน และการกระจายตวัของลมรอน

ใหสม่ําเสมอทั่วทั้งหองรม ซึ่งจะชวยทําใหระบบมีประสิทธิภาพดานพลังงานเพิ่มข้ึน และสามารถผลิตยางแผน

รมควันใหมี คุณภาพสูงขึ ้นในขณะที ่ใชระยะเวลารมควันสั ้นลง  ซึ ่งเทคโนโลยีหองรมควันยางแผน

ประสิทธิภาพสูงดังกลาวนี้สามารถลดระยะเวลาการรมควันจากเดิม 3 วัน เหลือเพียง 1 วัน และลดการใช

เชือ้เพลิงไดประมาณ 60% เมื่อเทียบกับหองรมที่ใชอยูในปจจุบัน รวมทั้งสามารถเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร

ไดสูงถึง 200,000 บาท/ป     ดังนั้นเทคโนโลยีหองรมควันยางแผนประสิทธิภาพสูงจึงเปนการพัฒนาระบบ

การผลติยางแผนรมควันแกสหกรณกองทุนสวนยางใหมีศักยภาพเพิ่มข้ึน 

วัตถุประสงคของการประดิษฐ/วิจัย 

เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตยางแผนรมควันใหแกผูประกอบการณสหกรณ

กองทุนสวนยาง  
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การนําไปใชประโยชน 
ขยายผลสูการใชงานจริงในสหกรณกองทุนสวนยางเพือ่เพิม่ศักยภาพและขีดความสามารถในการ

ผลิตยางแผนรมควัน โดยมีตนแบบนํารอง ณ สหกรณกองทุนสวนยางบานทรายขาวจํากัด ต.ทุงหวัง อ.เมือง 

จ.สงขลา โดยเทคโนโลยีหองรมควันยางแผนประสิทธิภาพสูงสามารถลดระยะเวลาการรมควันจากเดิม 3 วัน 

เหลือเพียง 1 วัน และลดการใชเชื ้อเพลิงไดประมาณ 60% เมื ่อเทียบกับหองรมที่ใชอยู ในปจจุบัน รวมทั้ง

สามารถเพิม่รายไดใหแกเกษตรกรไดสงูถึง 200,000 บาท/ป 
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เทคโนโลยีเคลือบสระด้วยน�้ายางธรรมชาติ

รศ.อำซีซัน แกสมำน, รศ.ดร.เจริญ นำคะสรรค์, ผศ.ดร.อดิศัย รุ่งวิชำนิวัฒน์ 
และนำยสมคิด ศรีสุวรรณ
ภาควชิาเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตานี

Email azizon.k@psu.ac.th

เทคโนโลย ี“การเคลือบสระน�า้จากน�า้ยางธรรมชาตร่ิวมกบัวสัดเุสรมิ” เพือ่ป้องกันน�า้ซึมลงสู่ผิวดนิหรอืส�าหรบั

กักเก็บน�้าไว้ใช้ประโยชน์สามารถใช้เคลือบบ่อหรือสระน�้าได้ทุกประเภท เช่น สระกักเก็บน�้าในภาคเกษตรกรรม โดย

เฉพาะเขตพื้นที่นอกชลประทานที่ขาดแคลนน�้า ท�าเกษตรในช่วงหน้าแล้ง บ่อเพาะเล้ียงสัตว์น�้า บ่อเล้ียงปลา กุ้ง บ่อ

บ�าบัดน�้าเสียและกักเก็บน�าใช้ส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรม บ่อตกแต่ง หรือบ่อเอนกประสงค์ในหน่วยงานภาครัฐ สถาน

ศึกษา หรือบ้านเรือนทั่วไป

วัตถุประสงค์ของกำรประดิษฐ์/วิจัย
 เพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งและเพื่อมูลค่าให้ยางพารา

กำรน�ำไปใช้ประโยชน์ 
ใช้ปบู่อหรอืสระเกบ็น�า้ส�าหรบัใช้ในภาคเกษตรกรรม การเพาะเล้ียงสัตว์น�า้ โรงงานอตุสาหกรรม เช่นบ่อบ�าบดั

น�้าเสีย
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แผ่นยางปูพื้นลานกีฬาเอนกประสงค์จากยางพารา

รศ.อำซีซัน แกสมำน และคณะ
ภาควชิาเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตานี

Email azizon.k@psu.ac.th

วัสดุที่ใช้ปูพื้นทั่วไปมีด้วยกันหลากหลายชนิดทั้งที่เป็นกระเบ้ืองเซรามิค อิฐ แผ่นไม้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีลักษณะ

แข็งไม่ยืดหยุ่น ได้มีการน�าพอลิเมอร์มาใช้เป็นวัสดุปูพื้นเช่นเดียวกัน เช่น เอทิลีนไวนิลอะซิเตท พอลียูรีเทน พอลีโพร

ไพลีน พีวีซี เป็นต้น แต่วัสดุประเภทนี้เกิดการย่อยสลายค่อนข้างยาก อาจจะเกิดอันตรายจากการใช้งาน การใช้วัสดุปู

พื้นส�าหรับการเล่นกีฬาหรือออกก�าลังกายก�าลังเป็นที่นิยมมากข้ึน โดยวัสดุที่น�ามาใช้ปูพื้นอาจเป็นหญ้าเทียม เทอร์โม

พลาสติกอิลาสโตเมอร์ ยางสังเคราะห์ พอลีโพรไพลีน ไม้ปาเก้ ซึ่งวัสดุดังกล่าวจะลดอาการบาดเจ็บจากแรกกระแทก 

การหกล้ม ยางพาราเป็นวสัดทุีม่คีวามน่าสนใจ เนือ่งจากประเทศไทยเป็นผูผ้ลติรายใหญ่ของโลก และเป็นการเพิม่มลูค่า

ด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส�าคัญคือ เป็นวัสดุที่ได้จากธรรมชาติ สามารถปลูกใหม่ทดแทนได้ การวิจัยและพัฒนา

สูตรยางส�าหรับแปรรูปเป็นแผ่นยางปูพื้นส�าหรับลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติการใช้งานตาม

ต้องการและได้มาตรฐานที่ก�าหนด

วัตถุประสงค์ของกำรประดิษฐ์/วิจัย
 เพื่อเป็นวัสดุใช้ส�าหรับปูลานกีฬาเอนกประสงค์ที่ลดอาการบาดเจ็บจากแรงกระแทกและการหกล้มได้

กำรน�ำไปใช้ประโยชน์ 
 น�าไปใช้ปใูนสถานศึกษา สถานออกก�าลงักาย ขององค์กรปกครองท้องถิน่ เป็นต้น การน�ายางพารามาใช้แปรรปู

เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เป็นการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศและช่วยสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ
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หุ่นจ�าลองการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบ�าบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email sittichoke.a@psu.ac.th

หุ่นทางการแพทย์ ส�าหรับจ�าลองการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ท�าจากยางธรรมชาติ มีลักษณะเป็นหุ่นครึ่งตัวจาก

ศีรษะถึงเอว ด้านหน้าลักษณะตามกายวิภาค ด้านหลังแบนราบยกเว้นส่วนคอที่มีลักษณะโค้งเว้า ท�าจากยางธรรมชาติ 

ที่มีการแปรรูป 2 แบบคือ ส่วนผิวหนัง ที่ห่อหุ้มภายนอกหุ่นทั้งตัวท�าจากยางธรรมชาติ ที่ผสมสูตรให้มีลักษณะแน่นทึบ

เป็นแผ่น คุณลักษณะผิวเรียบ มีความยืดหยุ่นและเหนียว ทนต่อการฉีกขาด และท�าความสะอาดได้ง่าย ตัวหุ่นด้านใน

ต่อชั้นผิวหนังทาด้วยโฟมยางธรรมชาติที่มี 2 ส่วน คือ โฟมยาง ส่วนหัวใจ ท�าเป็นรูปทรงกระบอกวางตรงกลางหน้าอก

ซึง่มคีวามหนาแน่นมากใช้ส�าหรบัจ�าลองการนวดหวัใจ โดยมกีลไกการตอบสนอง เม่ือกดให้โฟมยางส่วนหวัใจยบุตวั แล้ว

แสดงออกมาเป็นรูปแบบของเสียง หรือกลไกอิเลคทรอนิกได้ บริเวณทรวงอกที่อยู่โดยรอบ ต่อโฟมยาง ส่วนหัวใจและ

บริเวณล�าตัว คอ และศีรษะ ทาด้วยโฟมยางท่ีมีความหนาแน่นน้อยกว่าโฟมยางส่วนหัวใจ เพื่อให้มีความนิ่ม มีความ 

ยืดหยุ่น และลดน�้าหนักโดยรวมของหุ่นลง ที่ปากของหุ่นมีกลไกของท่อลมเพื่อตอบสนองต่อการเป่าลมเข้าในปาก 

ในลักษณะจ�าลองการผายปอด แล้วตอบสนองออกมาเป็นเสียง

วัตถุประสงค์ของกำรประดิษฐ์/วิจัย
 เพื่อผลิตหุ่นจ�าลองการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานที่มีราคาถูก ใช้งานง่าย และช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับยางพารา

กำรน�ำไปใช้ประโยชน์ 
 เหมาะส�าหรับโรงพยาบาล สถานพยาบาล มูลนิธิ หรือโรงเรียนที่มีการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
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อุปกรณ์จับขวดยา ที่ผลิตจากโฟมยางพารา

ดร.เอกวิภู กำลกรณ์สุรปรำณี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email Ekwipoo.K@psu.ac.th

อุบัติเหตุเข็มต�ามือเกิดขึ้นได้ในระหว่างการท�าหัตถการ ส่งยาด้วยมือ อุปกรณ์ชนิดน้ี (ผลิตจากยางพารา) 

สามารถช่วยป้องกันอุบัติเหตุเหล่านี้ได้

วัตถุประสงค์ของกำรประดิษฐ์/วิจัย
 1. ลดอุบัติเหตุเข็มต�ามือ

 2. ลดภาวะความเครียดและเวลาในการท�าหัตถการ 

 3. เล็งเข็มได้ตรงเป้าหมายมากขึ้น

กำรน�ำไปใช้ประโยชน์ 
 น�าไปใช้ในโรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือคลินิก
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แผ่นแปะอเนกประสงค์จากยางธรรมชาติ

ดร.เอกวิภู กำลกรณ์สุรปรำณี และคณะ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email Ekwipoo.K@psu.ac.th

หนึ่งในต�าแหน่งที่เกิดแผลกดทับในผู้ป่วยเกิดขึ้นที่บริเวณใบหู เนื่องมาจากสายสวนและสายออกซิเจนที่พาด

ผ่านเป็นเวลานาน นวตักรรมชิน้นีค้อืกาวว่องไวต่อการกด (ผลติจากยางพารา) ทีส่ามารถใช้กบัผวิหนงัมนษุย์ได้ สามารถ

ช่วยแก้ปัญหาแผลกดทับจากสายสวนต่างๆ ได้

วัตถุประสงค์ของกำรประดิษฐ์/วิจัย
 แผ่นแปะอเนกประสงค์ จากยางธรรมชาติ เป็นกาวที่มีความสามารถเหนียวติดได้เมื่อมีแรงกดและสามารถดึง

ลอกออกได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีเศษของกาวค้างอยู่บนพื้นผิวที่เกาะติด สามารถประยุกต์ใช้ได้หลายอุตสาหกรรม

กำรน�ำไปใช้ประโยชน์ 
 น�าไปใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
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อุปกรณ์ท�าหัตถการสอดใส่สายสวนหลอดเลือดแดงจากยางธรรมชาติ

ดร.นิธินำถ แซ่ตั้ง และคณะ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email nitinart.s@psu.ac.th

ผู้ป่วยวิกฤตจะมีการเปลี่ยนแปลงของค่าความดันโลหิตที่ผิดปกติได้ตลอดเวลา การเฝ้าติดตามความดันโลหิต 

อย่างต่อเนือ่ง แพทย์ต้องท�าหตัถการสอดใส่สายสวนหลอดเลือดแดง (arterial line) ส่วนใหญ่จะเลือกใช้หลอดเลือดแดง

เรเดียล (radial artery) ที่บริเวณข้อมือ วิธีการท�าหัตถการนี้จะเริ่มด้วย ให้ผู้ป่วยวางแขนราบบนเตียง ในลักษณะหงาย

ฝ่ามือ แพทย์จะหาต�าแหน่งของหลอดเลือดแดงเรเดียลจากการคล�าชีพจรบริเวณข้อมือของผู้ป่วย แล้วจึงแทงเข็มเม่ือ

ปลายเข็มเข้าในหลอดเลือดแดงจะมีเลือดแดงไหลออกมา จึงท�าการสอดเข็มเข้าไปจนสุด เพื่อให้เข็มคาไว้ในหลอดเลือด

แดงแล้ง จึงต่ออุปกรณ์เพื่อวัดความดันโลหิตได้ แต่การท�าหัตถการนี้ในผู้ป่วยวิกฤต จะค่อนข้างยาก เนื่องจากชีพจรเบา

มาก คล�าหาต�าแหน่งได้ยาก มีโอกาสแทงพลาดได้สูง

วัตถุประสงค์ของกำรประดิษฐ์/วิจัย
อุปกรณ์ท�าหัตถการสอดใส่สายสวนหลอดเลือดแดงจากยางธรรมชาติ ออกแบบเพื่อให้สะดวกใช้งานได้อย่าง

รวดเรว็ ทนัท่วงทีในสถานการณ์วกิฤต (ในห้องผูป่้วยวกิฤต) โดยอปุกรณ์จะเตรยีมให้อยูใ่นรปูของฟองน�า้ยางธรรมชาตทิี่

มกีารเคลอืบผิวด้วยยางธรรมชาตอิกีหนึง่ชัน้ เพือ่ให้มีผวิเรยีบ ง่ายต่อการท�าความสะอาด และยงัมจีดุเด่นหลายประการ 

เช่น (1) ใช้กับข้อมือของผู้ป่วยได้ทุกขนาด เนื่องจากความยืดหยุ่นสูง สามารถขยายออกตามขนาดของข้อมือได้ และมี

ความอ่อนนุม่เมือ่กดข้อมอืลงให้หงายข้ึนและผูป่้วยไม่รูสึ้กเจบ็ (2) ลกัษณะเฉพาะของยางธรรมชาตทิีม่คีวามเสยีดทานสูง 

จึงท�าให้อุปกรณ์ไม่ลื่นไถลในระหว่างการปฏิบัติหัตถการ (3) สามารถล้างน�า้ และทนทานต่อการซักล้างท�าความสะอาด

ด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เข้มข้น 70% และโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium Hypochlorite ; NaOCl) อีกทั้งสามารถล้าง

คราบเลือดออกได้ง่าย ไม่เกิดการซึมผ่านลงในเนื้อยางธรรมชาติ

กำรน�ำไปใช้ประโยชน์ 
 น�าไปใช้ในโรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือคลินิก
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อุปกรณ์รองส้นเท้าเพื่อลดอาการปวดส้นเท้าจากยางธรรมชาติ

รศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง และคณะ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email twiriya@me.psu.ac.th

เนื่องจากปัจจุบันมีประชากรได้รับปัญหาเกี่ยวกับเท้าเป็นจ�านวนมาก ผลการวิจัยทางการแพทย์ พบว่า 

การเดิน วิ่ง และกระโดด มีผลท�าให้เท้าต้องรับน�้าหนักจากแรงกระแทกมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณส้นเท้า ในขณะเดินที่

เพิ่มมากขึ้นถึง 3 เท่าของน�า้หนักตัว และเป็น 4 เท่าในขณะวิ่ง อันเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้นักกีฬา ผู้ที่เดิน ยืน วิ่ง หรือ

ออกก�าลังกายบ่อยๆ มักมีอาการปวดเท้าอันเนื่องมาจากเอ็นร้อยหวายและกระดูกส้นเท้าอักเสบอยู่เสมอ

วัตถุประสงค์ของกำรประดิษฐ์/วิจัย
ออกแบบอปุกรณ์หนนุส้นเท้าเพือ่ลดความดนัทีก่่อตวัในส้นเท้าในขณะทีเ่กดิการกระทบของส้นเท้ากบัพืน้ โดย

อุปกรณ์หนุนชนิดใหม่นี้จะสามารถแทนอุปกรณ์เสริมส้นเท้าจากซิลิโคนที่มีราคาสูง

กำรน�ำไปใช้ประโยชน์ 
ใช้ส�าหรับใส่ในรองเท้าเพื่อช่วยกระจายแรงกด ลดแรงกระแทกและลดความดันในส้นเท้าได้มากกว่า 50%
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ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม

ผศ.นพ.วรวิทย์ วำณิชย์สุวรรณ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชุดถุงทวารเทียมจากยางพาราสกัดโปรตีนต�่า ประกอบด้วย 1) แผ่นติดผิวหนังรอบทวารเทียม 2) ถุงรองรับ

สิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม 3) ครีมปกป้องผิวหนังรอบทวารเทียม 4) แป้งรักษาแผลที่ผิวหนังรอบทวารเทียม 5) สายรัด

หน้าท้องเพื่อพยุงถุงรองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม

วัตถุประสงค์ของกำรประดิษฐ์/วิจัย
ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมน้ีเพื่อใช้ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถขับถ่ายทางท่ออุจจาระได้ตามปกติ 

จ�าเป็นต้องได้รบัการผ่าตดัทวารเทยีมทีห่น้าท้อง ชุดอปุกรณ์รองรบัสิง่ขบัถ่ายจากทวารเทยีมนีล้ดอาการแพ้บรเิวณรอบ

ทวารเทียม สามารถลดกลิ่น ลดเสียงอันไม่พึงประสงค์ มีราคาถูดเนื่องจากใช้วัตถุดิบภายในประเทศ ลดการน�าเข้า อีก

ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้นอีกด้วย

กำรน�ำไปใช้ประโยชน์ 
ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม
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ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวจากสารสกัดยางพารา (HB extract)

ศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email rapepun.w@psu.ac.th

น�้ายางสดที่ไหลออกมาจากท่อน�้ายางจัดเป็นกลุ่มสารชีวเคมีที่ต้นยางพาราสร้างขึ้นมาเพื่อท�าหน้าที่รักษา

บาดแผลและสร้างเนื้อเยื่อเปลือกใหม่ขึ้นมาทดแทนส่วนที่ถูกกรีดออกไป  โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ 

(1) ส่วนที่เป็นอนุภาคยาง (Rubber Particles) ในท่อน�้ายางซึ่งกว่า 95% เป็นอนุภาคระดับนาโนที่จะถูกเหนี่ยวน�าให้

จับตัวเป็นก้อนยาง เพื่อท�าหน้าที่อุดตันท่อน�า้ยาง พร้อมทั้งเป็นกาวยางปิดบาดแผลสดที่เกิดจากการกรีดและ (2) ส่วน

สารชวีเคมอีืน่ๆ นอกเหนอืจากอนภุาคยางซึง่อยูใ่นส่วนของของเหลวหรอืเซรัม่ใสในน�า้ยาง จะท�าหน้าทีท่�าลายเชือ้จลุชพี

เพื่อต่อต้านการบุกรุก พร้อมเยียวยารักษาบาดแผลพร้อมกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อ เปลือกและท่อน�า้ยางขึ้นมาใหม่เพื่อ

ทดแทนส่วนที่ถูกเฉือนออกไปจากการกรีด โดยชาวสวนยางรู้ดีว่า เมื่อท�าการกรีดยางแล้วจะต้องรอนานนับสิบปีถึงจะ

สามารถกลับมากรีดซ�า้รอยเดิมได้อีก

 จากหน้าที่จ�าเป็นของกลุ่มสารชีวเคมีในเซรั่มน�้ายางที่ต้องตอบสนองการถูกคุกคามจากการถูกกรีด

ด้วยการเยียวยารักษาบาดแผลของต้นยางพารานั้น ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ น�าโดย ศ.ดร.รพีพรรณ 

วิทิตสุวรรณกุล และคณะ ภายใต้การสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ได้ท�าการ

วิจัยเพื่อสร้างมูลค่าใหม่ให้กับน�้ายางพารา โดยการประยุกต์ใช้วัตถุดิบเซรั่มน�้ายางไปเป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารสกัด

ยางพารา (Hb Extract) เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้านเวชส�าอางสุขภาพผิว  โดยขั้นตอนการผลิตจะรวมถึงขั้น

ตอนการท�าให้สารสกัดดังกล่าวปลอดจากสารที่ไม่พึงประสงค์ เช่น โปรตีนที่ท�าให้เกิดการแพ้และสารที่ออกฤทธิ์ท�าให้สี

ผิวเข้มขึ้นและยังได้พบว่าในน�้ายางพาราอุดมไปด้วยกลุ่มสารส�าคัญนานาชนิดที่สามารถท�าหน้าที่ปรับปรุงสุขภาพ

วัตถุประสงค์ของกำรประดิษฐ์/วิจัย
เพื่อน�าสารสกัดที่เตรียมได้จากเซรั่มยางพารา เป็นผลิตเป็นผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวจากสารสกัดยางพารา

กำรน�ำไปใช้ประโยชน์ 
ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวจากสารสกัดยางพารา ที่ได้จากสารสกัดที่เตรียมได้จากเซรั่มน�้ายางพารา อุดมไปด้วยกลุ่ม

สารส�าคัญนานาชนิดที่สามารถท�าหน้าที่ปรับปรุงสุขภาพ ได้แก่

- สารต้านกิจกรรมการขนถ่ายเม็ดสีจากเซลล์สร้างเม็ดสี ไปยังเซลล์ผิว ท�าให้ผิวขาวข้ึนเพราะเซลล์ผิวมี

ปริมาณเม็ดสีน้อยลง

- สารแอนตี้ออกซิแด้นท์ ชนิดท่ีสามารถท�าลายฤทธิ์สารอนุมูลอิสระของออกซิเจน ซึ่งเป็นสาเหตุของการ

เสื่อมสภาพของเซลล์ผิวหนัง ท�าให้เหี่ยวย่นและมีริ้วรอยแล้ว นอกจากนั้นยังสามารถส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นของกิจกรรม

การสร้างเมด็สพีโีอเมลานนิ ซึง่เป็นเมด็สหีลกัส�าหรบัผวิฝรัง่ และการลดลงของกจิกรรมการสร้างเมด็สยีเูมลานนิ ซึง่เป็น

เม็ดสีหลักของคนผิวเอเชียและนิโกร

- สารซูเปอร์แอนต้ีออกซแิด้นท์ ทีส่ามารถท�าลายทัง้ฤทธิข์องอนมุลูอสิระของออกซเิจน และอนมุลูอสิระของ
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ไนโตรเจน รวมทั้งสามารถต้านกิจกรรมการกระตุ้นการสร้างสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ของเซลล์ผิวหนังเมื่อได้รับรังสี

ยูวีจากแสงแดด ได้อีกด้วย ส่งผลยับยั้ง การเกิดริ้วรอยและเสื่อมสภาพของผิวหนัง

- สารน�า้ตาลแอลกอฮอล์ น�า้ตาลซโูครสฟรคุโตส และกรดอะมโินทีส่ามารถเพิม่ความชุม่ช้ืนให้กบัผวิหนงัให้

ดูเต่งตึงขึ้น

- สารแอลฟาและเบต้าไฮดรอกซีแอซิด ที่สามารถช่วยเอื้อต่อการหลุดลอกของเซลล์ผิวที่ตายแล้วบนผิวชั้น

นอกให้ง่ายขึ้น โดยสารเบต้าไฮดรอกซิแอซิดสามารถแทรกซึมเข้าไปออกฤทธิ์ในระดับรูขุมขนพร้อม ทั้งสามารถป้องกัน

เซลล์ผวิจากการแผดเผาด้วยรงัสยีวูบีไีด้ด้วย ส่งผลกระตุน้การผลัดเปล่ียนเซลล์ผิวใหม่ ท�าให้ผิวหน้าแลดเูนยีนและสดใส

ขึ้น

- สารอาหารกรดอะมิโน 17 ชนิดรวม ทั้งชนิดที่ใช้ส�าหรับสร้างโปรตีนคีราตินและคอลลาเจน เพื่อสุขภาพ

ของที่ดีของเซลล์ผิว

สารอาหารแร่ธาตุส�าคัญปริมาณน้อย จ�าพวกสังกะสี โครเมียม ทองแดง แมงกานีส และซีเลเนียม ที่เอื้อต่อ

กระบวนการปรับปรุงสุขภาพผิว
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หมอนจากพอลยิรูเีทนเจลทีหุ่ม้ด้วยยางพาราแปรรปู ป้องกนัแผลกดทบั

ผศ.พญ.นลินี โกวิทวนำวงษ์
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email nalinee_k2000@yahoo.com

ผลิตภัณฑ์น้ีมีแนวคิดและท่ีมาของการประดิษฐ์มาจากการที่ วิสัญญีแพทย์ประสบปัญหาจากการท�างาน 

ประจ�าวัน เน่ืองจากผู้ป่วยท่ีมาดมยาสลบและผ่าตัดที่ต้องนอนนิ่งในท่าเดิมเป็นเวลานาน โดยเฉพาะหากผ่าตัดนาน

มากกว่า 2 ชัว่โมง จะเกดิความเสีย่งต่อการเกดิแผลกดทบัขึน้ ท�าให้การดแูลรกัษายุง่ยาก เสยีค่าใช้จ่ายมากยิง่ขึน้ในการ

ดูแลรักษา ซึ่งจากข้อมูลของประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า ค่าใช้จ่ายในการรักษาแผลกดทับสูงถึง 11,000 ล้านเหรียญ/ปี 

และมีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยภาวะแทรกซ้อนจากแผลกดทับถึง 60,000 ราย/ปี และถึงแม้สามารถรักษาแผลหาย ผิวหนัง

บรเิวณนัน้จะเกดิการหดตวัเป็นแผลเป็นขนาดใหญ่คล้ายคนพกิารได้ ซึง่ปัญหาเรือ่งแผลกดทบั เป็นปัญหาใหญ่ของระบบ

สาธารณสขุของทกุประเทศ  ดังนัน้การป้องกนัการเกดิแผลกดทบั ย่อมได้ประโยชน์มากกว่าการรกัษา ส�าหรบัประเทศไทย

การที่จะจัดซื้อวัสดุในการกระจายแรงกด  ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด และมีราคาสูง ทางผู้ประดิษฐ์จึงพยายาม

คิดค้นวัสดุทดแทนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับวัสดุน�าเข้า  เพื่อสามารถลดปัญหาให้แก่ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ลดค่าใช้จ่ายในการน�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนชาวใต้ ซ่ึงมีอาชีพและรายได้หลักจากการท�าสวน

ยางพารา ซึง่ประเทศไทยส่งออกยางดบิและน�า้ยางเป็นปรมิาณมาก ประกอบกบัน�า้ยางทีไ่ด้เป็นน�า้ยางคุณภาพสงู เหมาะ

แก่การน�ามาเพิม่มลูค่า โดยกระบวนการปรับโมเลกลุให้สามารถกระจายแรงดนักดทบัได้ด ีช่วยป้องกนัการเกดิแผลกดทบั 

เป็นการเพิ่มมูลค่ายางพาราให้กลายเป็นวัสดุทางการแพทย์ และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญ

ของภาคใต้ และจากการออกแบบกระบวนการผลติอย่างรดักุม ท�าให้วสัดนุีส้ามารถสร้างรูปแบบผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย

เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน เช่น การออกแบบรูปทรงให้เหมาะสมในการรองรับอวัยวะต่างๆ ท�าให้สามารถขยายผล

การใช้งานไปสู่กลุ่มลูกค้าอื่นนอกเหนือจากทางการแพทย์ เช่นกลุ่มสปา และคนรักสุขภาพต่างๆ อีกทั้งยังสามารถขยาย

รูปแบบการผลิตสู่อุตสาหกรรมที่นอน เบาะรองนั่งในรถยนต์ หรือรองเท้ากีฬา เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของกำรประดิษฐ์/วิจัย
 เพื่อผลิตวัสดุรองรับแรงกดทับอวัยวะผู้ป่วยขณะผ่าตัด ที่ผลิตจากพอลิเมอร์หุ้มยางพาราและ

กระบวนการผลติวสัดรุองรบั ซ่ึงสามารถปรบัความยดืหยุน่ได้ตามแรงกดทบั และปรบัความนิม่ของเจลให้เหมาะกบัการ

ใช้งาน  เพือ่ช่วยลดการเกดิแผลกดทบัได้ดี สามารถพฒันาผลติภณัฑ์ให้ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างต่อเนือ่ง 

งานวิจัยรองรับในประสิทธิภาพของการลดภาวะการกดทับ มีความน่าเชื่อถือมากกว่าคู่แข่งขัน หากผลิตภัณฑ์เกิดความ

ช�ารุดหรือเสียหาย สามารถใช้ Medigel Healing ในการซ่อมแซมเบื้องต้น มีความคงทน หากใช้อย่างถูกวิธี
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กำรน�ำไปใช้ประโยชน์ 
น�าไปใช้กับในห้องผ่าตัดเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับในโรงพยาบาล และสามารถประยุกต์ใช้

อุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจากทางการแพทย์ เช่นกลุ่มสปา และคนรักสุขภาพต่างๆ อีกทั้ง ยังสามารถ
ขยายรูปแบบการผลิตสู่อุตสาหกรรมที่นอน เบาะรองนั่งในรถยนต์ หรือรองเท้ากีฬา เป็นต้น
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ดิจิตอลปาล์มน�้ามัน (Digital Oil Palm)

ศ.ดร. อมรรัตน์ พงศ์ดารา, รศ. ดร. วิไลวรรณ โชติเกียรติ , 
ดร. อลิษา หนักแก้ว, ดร. เอกราช นวลละออง และ ดร. สุรีพร นวลแก้ว
สถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

E-mail : pamornra@yahoo.com

ดิจิตอลปาล์มน�้ามัน คือ ต้นกล้าปาล์มที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพทางชีวภาพ โดย

กระบวนการถอดรหัสและอ่านรหัสพันธุกรรม (Sequencing) ของพืชปาล์มน�้ามันที่ปลูกโดยเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคใต้ 

ของประเทศไทย ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ สังเคราะห์ จนได้ผลงานส�าหรับตอบโจทย์ที่เป็นปัญหามาช้านาน 

ได้แก่ การปลอมปนของต้นปาล์มเพศผู้ Pisifera ในแปลงที่ควรจะเป็นลูกผสม Tenera ตลอดจนการปลอมปนของต้น

ที่มีผลผลิตต�่าอันเนื่องมาจากพันธุกรรมที่ไม่ดี

 การปลูกปาล์มน�า้มัน ต้องใช้เวลานาน 3-5 ปี กว่าจะได้ผลผลิต การตรวจสอบรหัสพันธุกรรม ด้วยเทคนิค

ที่ง่าย ละเอียด แม่นย�าและสะดวก ท�าให้ระบุได้ว่าต้นกล้าที่น�าไปปลูกนั้น จะเจริญเติบโตเป็นต้นที่ให้ผลผลิตเช่นไรใน

อนาคต การคาดเดาได้ล่วงหน้าเสยีแต่เนิน่ๆ ช่วยลดความสญูเสยีในแง่เงนิทนุทีต้่องใช้ในการดแูลพชืคณุภาพต�า่ ได้ผลผลติ

ต�่า การเลือกปลูกเฉพาะพืชสายพันธุ์ดี จะช่วยลดพื้นที่เพาะปลูก เพิ่มผลผลิต และผลิตสินค้าทางการเกษตรที่แข่งขันได้

นอกจากนั้นข้อมูลดิจิตอลปาล์มน�้ามัน ยังถูกน�าไปใช้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้อีกมากมาย ตัวอย่างที่ประสบ

ความส�าเรจ็มาแล้วคอื การน�าข้อมลูไปใช้สร้างตวัตัง้ต้นเพือ่ผลติสารดทีอ็ก ทีล่ดความเป็นพษิของยาฆ่าแมลง สามารถน�า

ไปใช้ก�าจดัสารตกค้างในแปลงเกษตรได้อกีทางหนึง่ จะเหน็ได้ว่าการถอดรหสัพนัธกุรรมของส่ิงมชีวีติ เป็นความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีที่เกษตรกรยุคใหม่ควรได้ใช้ประโยชน์ 
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การโคลนนิ่งปาล์มน�้ามัน

ศ.ดร.สมปอง เตชะโต
ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

E-Mail : sompong.t@psu.ac.th

ปาล์มน�้ามันจัดเป็นพืชอุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจทั้งในระดับโลก และในระดับประเทศไทย 

เนื่องจากปาล์มน�้ามันสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ทั้งอุปโภคและบริโภค รวมถึงการผลิตเชื้อเพลิง  การเพิ่มผลผลิต

ต่อหน่วยพืน้ทีด้่วยวธิกีารโคลนนิง่ต้นแม่ทีด่ด้ีวยการเพาะเลีย้งใบอ่อนมคีวามจ�าเป็นและมศีกัยภาพสงูกว่าการเพาะเมลด็ 

ต้นกล้าพันธุ์แม่ ทรัพย์ มอ ที่ให้ผลผลิตสูงจากการเพาะเมล็ดซึ่งยังคงมีพันธุกรรมไม่นิ่ง

ขั้นตอนการโคลนนิ่ง

สร้างต้นอ่อน

ตัดแยกใบอ่อน

เพาะเลี้ยงบนอาหารชักน�าแคลลัส

เพิ่มปริมาณแคลลัส

งอกยอด

สับแคลลัสเป็นชิ้นเล็ก

ชักน�าราก

อนุบาลลงดินปลูก

ต้นที่บรรจุถุงพร้อมจ�าหน่าย
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ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 
0 การฟอกฆ่าเช้ือ  

 

1 การชักน าแคลลัส 

3 การชักน าราก (Root induction) 

4 การอนุบาลต้นพืช (Acclimatization) 

ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา 

ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือปาล์มน้ ามันการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือปาล์มน้ ามันการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือปาล์มน้ ามัน 

2 การชักน าโซมาติกเอ็มบริโอ 

MS2.5di200AS    

MS2.5di200AS    

MS1.0di200AS    

MS1.0di200AS    

MS0.2MSor200AS   
MS0.1di200AS    

MS free200AS   

MS free200AS   

3 เดือน   3 เดือน   

1-3 เดือน   
3 เดือน   

1 เดือน   

1 เดือน   

การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือปาล์มน้ ามัน

ใบอ่อน 

คัพภะอ่อน 
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พันธุ์ปาล์มน�้ามันลูกผสมเทเนอรา (D x P)  “พันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1”

ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ และคณะ
ภาควิชาพืชศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

E-mail : theera.e@psu.ac.th

“พันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1” เป็นพันธุ์ลูกผสมเทเนอราที่ได้จากการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ โดยนักวิจัยด้านพืชศาสตร์  

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มี 6 ขั้นตอน คือ

1) การพัฒนาเชื้อพันธุกรรมปาล์มน�า้มัน

2) การคัดเลือกต้นแม่ดูรา และต้นพ่อพิสิเฟอราโดยวิธีการสืบประวัติ 

3) การผสมพันธุ์เพื่อสร้างประชากรพ่อแม่พันธุ์ดูรา-พิสิเฟอรา

4) การผสมพันธุ์เพื่อทดสอบลูกผสมเทเนอราในแปลงเกษตรกรและสถานีวิจัย 

5) จดทะเบียนต้นพ่อพันธุ์และต้นแม่พันธุ์ปาล์มน�า้มันตามประกาศกรมวิชาการเกษตร 

6) ตั้งชื่อพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 และผลิตเมล็ดพันธุ์เผยแพร่ให้กับเกษตรกร เอกชน และหน่วยงานภาครัฐน�าไป

ปลูกเชิงพาณิชย์

ลักษณะเด่น “พันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1”

จากผลการทดสอบพนัธุท์รพัย์ ม.อ.1 ในแปลงเกษตรกรในจงัหวดัสงขลา พทัลงุ ตรงั และนครศรธีรรมราช และ

สถานวีจิยั พบว่า พนัธ์ุทรพัย์ ม.อ.1 มลีกัษณะเด่น คอื ผลผลติทะลายสงู และมเีปอร์เซน็ต์น�า้มนัต่อทะลายสงู (ดงัตาราง)

ตารางแสดง ผลผลิตทะลายและเปอร์เซ็นต์น�้ามันต่อทะลายของพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. 1

ลักษณะ  อายุุ 3-4 ปี อายุุ 5-6 ปี อายุุ 7-8 ปี อายุุ 9 ปี
ผลผลิตทะลาย (ตัน/ไร่/ปี) 2.1 3.7 5.8 6.4
% น�้ามัน/ทะลาย 20 26 28 29
จ�านวนทะลาย/ต้น/ปี 19 22 23 17
น�า้หนัก/ทะลาย (กก.) 5 7 11 16
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เอทิลเอสเตอร์: ไบโอดีเซลในอนาคตของไทย

รศ.ดร. ชาคริต ทองอุไร, รศ.ดร. สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล , ดร.ธเนศ วัยสุวรรณ, 
ดร.รวมพร นิคม, นายทรงธรรม โพธิ์ถาวร, ผศ.ดร. เสกสรร สุธรรมานนท์, 
ผศ.ดร. กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา, ดร. พิมพรรณ เกียรติซิมกุล และนายอุทัย ไทยเจริญ
สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน�้ามันปาล์มและพืชน�า้มัน  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

E-mail: chakrit.t@psu.ac.th

ไบโอดเีซลทีใ่ช้กนัอยูใ่นประเทศไทยขณะนีไ้ด้มาจากการท�าปฏกิริยิาระหว่างแอลกอฮอล์เมทานอลกบั  น�า้มัน

พืชหรือไขมันสัตว์ และเรียกว่าเมทิลเอสเตอร์ แต่เมทานอลท่ีใช้กันอยู่น้ันผลิตมาจากไฮโดรคาร์บอนที่มีแหล่งตั้งต้นมา

จากปิโตรเลียมฟอสซิล ซึ่งต้องน�าเข้าจากต่างประเทศและเม่ือน�้ามันดิบปิโตรเลียมมีราคาสูงขึ้น เมทานอลก็จะมีราคา

สูงตามไปด้วย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีฐานเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยสามารถปลูกวัตถุดิบ เช่น อ้อย มันส�าปะหลัง มา

แปรรปูเป็นเอทานอล ซึง่เป็นแอลกอฮอล์ท่ีใช้แทนเมทานอลได้ และใช้เอทานอลนีผ้สมเข้ากับน�า้มนัเบนซนิหรอืเรยีกอกี

อย่างหนึ่งว่าแก๊สโซลีน โดยใช้เป็นเชื้อเพลิง “แก๊สโซฮอล์” อยู่ในปัจจุบันนี้

เมือ่พจิารณาในมมุมองของการพึง่พาตนเองของประเทศไทย การใช้เอทลิเอสเตอร์ ซึง่เป็นไบโอดเีซลทีไ่ด้จาก

การท�าปฏกิริยิาของเอทานอลกบัน�า้มนัพชืหรอืไขมนัสตัว์ เป็นพลงังานทีม่แีหล่งก�าเนดิมาจากพชืทัง้หมด ท�าให้สามารถ

ปลกูใหม่ขึน้มาทดแทนท�าให้มคีวามยัง่ยนืในการผลติ นอกจากนียั้งได้ช่วยลดการปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สทุธิ 

ซึ่งเป็นแก๊สเรือนกระจกที่ส่งผลต่อกระทบต่อภาวะโลกร้อน 

แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันไบโอดีเซลชนิดเอทิลเอสเตอร์ยังไม่มีการผลิตและใช้งานอย่างแพร่หลาย เนื่องจาก

ราคาเอทานอลที่สูงกว่าเมทานอล ตลอดจนกระบวนการผลิตเอทิลเอสเตอร์ยังมีปัญหาเชิงเทคนิคที่ยุ่งยากมากกว่าการ

ผลิตเมทลิเอสเตอร์ เพราะหลงัการท�าปฏิกริยิาทรานส์เอสเตอรฟิิเคชนัเอทลิเอสเตอร์และกลเีซอรอลจะไม่แยกเฟสออก

จากกัน ซึ่งต้องใช้เทคนิคการผลิตที่ยุ่งยากซับซ้อนขึ้น ท�าให้ผลได้ต�่ากว่าการผลิตเมทิลเอสเตอร์ และมีต้นทุนที่สูงกว่า 

หลงัผ่านการวจิยัมาเป็นเวลาหลายปี สถานวจิยัและพฒันาพลงังานทดแทนจากน�า้มนัปาล์มและพชืน�า้มัน  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ค้นพบกระบวนการที่สามารถผลิตเอทิลเอสเตอร์ที่เป็นไบโอดีเซลที่มี

ค่าความร้อนสูงกว่าเมทิลเอสเตอร์ในเชิงอุตสาหกรรมได้ส�าเร็จ

ความส�าเรจ็ของการผลิตเอทลิเอสเตอร์ทีพ่ฒันาขึน้นัน้ เกดิจากการออกแบบถงัปฏิกรณ์แบบสามารถแยกเฟส

เอสเตอร์และเฟสกลีเซอรอลออกจากกันในระหว่างการเกิดปฏิกิริยาของสถานวิจัยฯ ซึ่งเป็นการป้องกันการเกิด emul-

sion (การรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันของสารต่างขั้ว) และท�าให้การเกิดปฏิกิริยามีประสิทธิภาพสูง มีชื่อเรียกว่าถังปฏิกรณ์ 

CDR (Continuous Deglycerolisation Reactor) และเมื่อน�าไปใช้ในการแยกเฟสน�า้-แอลกอฮอล์ออกจากเฟสน�า้มัน

ในกระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน จะเรียกว่าถังปฏิกรณ์ CDwR (Continuous Dewater Reactor)   

เมื่อใช้น�้ามันปาล์มดิบซึ่งมีกรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid) สูง กระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง จะประกอบ

ด้วย ขั้นตอนเอสเตอริฟิเคชัน ทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน การแยกคืนเอทานอล และกระบวนการล้างน�้าร่วมกับสารดูดซับ 

ซึ่งสถานวิจัย ฯ ได้พัฒนาและจัดสร้างเป็นโรงงานสาธิตต้นแบบแล้ว
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เคชัน ใหเสมือนมีหนวยสมดุล 2 หนวยอยูในถังเดียวกัน ภายในแบงออกเปนโซนกวนผสม (mixing zone) 

และโซนสงบนิ่ง (calming zone) เพ่ือใหเกิดการแยกของน้ําหรือกลีเซอรอลซ่ึงจะไหลไปสูดานลางของถังกวน

ผสมจากคุณสมบัติความหนาแนนท่ีสูงกวา การไหลออกของผลิตภัณฑถูกออกแบบโดยใชหลักการดุลความดัน

ของของไหล ทําใหไดเอทิลเอสเตอรท่ีไดมีคุณภาพดี สมํ่าเสมอ 
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เคชัน ใหเสมือนมีหนวยสมดุล 2 หนวยอยูในถังเดียวกัน ภายในแบงออกเปนโซนกวนผสม (mixing zone) 

และโซนสงบนิ่ง (calming zone) เพ่ือใหเกิดการแยกของน้ําหรือกลีเซอรอลซ่ึงจะไหลไปสูดานลางของถังกวน

ผสมจากคุณสมบัติความหนาแนนท่ีสูงกวา การไหลออกของผลิตภัณฑถูกออกแบบโดยใชหลักการดุลความดัน

ของของไหล ทําใหไดเอทิลเอสเตอรท่ีไดมีคุณภาพดี สมํ่าเสมอ 
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เครื่องผลิตไบโอดีเซลจากกรดไขปาล์มแบบ 3 ขั้นตอน
ด้วยท่อผสมสถิตขดเกลียว
3-stage biodiesel production from palm fatty acid distillate 
using helical static mixer

ผศ.ดร.กฤช สมนึก , รศ.ก�าพล ประทีปชัยกูร และณัฐพล สร้อยสุวรรณ 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

E-mail : krit.s@psu.ac.th

การผลติไบโอดเีซลจากกรดไขปาล์ม (palm fatty acid distillate, PFAD) ซึง่มค่ีาของกรดไขมนัอสิระมากกว่า 

90 %โดยน�้าหนัก เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตไบโอดีเซล โดยใช้กระบวนการผลิตแบบ 3 ขั้นตอน ซึ่งขั้นตอนที่ 1 และ 

2 จะเป็นการลดกรดไขมันอิสระ และในขั้นตอนที่ 3 จะเป็นการผลิตไบโอดีเซล ในแต่ละขั้นตอนจะใช้ท่อผสมสถิตแบบ

ขดเกลียว (helical static mixer) ส�าหรับเป็นเคร่ืองปฏิกรณ์ในการท�าปฏิกิริยา มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต

ไบโอดเีซลแบบต่อเนือ่ง ซึง่มข้ีอดีกว่าการใช้การท�าปฏิกิรยิาด้วยถงักวนแบบต่อเนือ่ง (continuous stirrer tank reactor, 

CSTR) คือ สามารถลดต้นทุนในการสร้างเครื่อง (ไม่ต้องใช้มอเตอร์, เพลา และใบกวน) และลดเวลาในการท�าปฏิกิริยา 

และดีกว่าการใช้ท่อตรง เช่น แบบ plug flow และแบบ static mixer แบบท่อตรง คือ ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยกว่าเหมาะ

ส�าหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีจ�ากัด

กรดไขปาลม 

@30oC 

กรดไขปาลม 

@43oC 
น้ํามันลดกรดไขมนัอสิระ

ขั้นตอนที่ 1 [ดานบน] 

ของเสีย [ดานลาง] 

น้ํามันลดกรดไขมันอิสระ

ข้ันตอนที่ 2 [ดานบน] 

ของเสีย [ดานลาง] 

ไบโอดีเซลขั้นตอนที่ 3 [ดานบน] 

กลีเซอรอล [ดานลาง] 

Oil Palm Mill 

Process Refinery Process 

Fractionation Process 

ปาลมน้ํามัน 

น้ํามันปาลมดิบ 

(FFA ≈ 5-10 wt.%) 

ปาลมสเตียริน 

(FFA ≈ 0.2 wt.%) 

กรดไขปาลม 

(PFAD, FFA ≈ 90 wt.%) 

น้ํามันปาลมบริสุทธิ์ 

น้ํามันปาลมโอเลอีน 

(FFA ≈ 0.1 wt.%) 

≈115,000 ตัน  

ป 2559 

≈2,300,000 ตัน  

ป 2559 

เครื่องผลิตไบโอดีเซลจากกรดไขปาลมแบบ 3 ขั้นตอน 

ดวยทอผสมสถิตขดเกลียว 

เครื่องผลิตไบโอดีเซลจากกรดไขปาล์มแบบ 3 ขั้นตอน

ด้วยท่อผสมสถิตขดเกลียว
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เครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องด้วยอัลตราโซนิกชนิดแคลมป์ท่อ
Continuous biodiesel production using ultrasound clamp 
on tubular reactor 

ผศ.ดร.กฤช สมนึก , รศ.ก�าพล ประทีปชัยกูร ,
ทนงศักดิ์ ประสิทธิ์ และ ดุลยาวัชร์ พันธุ์ยูโซ๊ะ 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

E-mail : krit.s@psu.ac.th

ไบโอดีเซลเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้ในเครื่องยนต์ดีเซล โดยไม่จ�าเป็นต้องปรับแต่งเครื่องยนต์ 

นอกจากนั้น ไบโอดีเซลมีการปลดปล่อยมลพิษไอเสียน้อยกว่าน�า้มันดีเซลจากปิโตรเลียม เช่น ลดควัน และ ลดอนุภาค

ในอากาศ ในด้านคุณสมบัติ ไบโอดีเซล ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ความเป็นพิษ น้อยกว่าน�า้มันดีเซลจากปิโตรเลียม เช่น

กัน ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ต้องการเทคโนโลยีการผสมเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมผัสระหว่างสารที่ละลายเข้ากันได้ยาก 

คือ น�า้มัน และแอลกอฮอล์ ในการศึกษานี้ เครื่องปฏิกรณ์ 4 ประเภท คือ เครื่องปฏิกรณ์แบบท่อ (plug flow reactor, 

PF) เครือ่งปฏกิรณ์แบบท่อผสมแบบสถิต (static mixer reactor, SM), เครือ่งปฏกิรณ์แบบอัลตราโซนกิชนดิแคลมป์ท่อ 

(ultrasound clamp on tubular reactor, US) และเครื่องปฏิกรณ์แบบท่อผสมแบบสถิตร่วมกับอัลตราโซนิก 

ชนดิแคลมป์ท่อ ถูกน�ามาทดลองเพือ่เปรยีบเทยีบปรมิาณเมทลิเอสเทอร์ของกระบวนการผลติไบโอดเีซลจากน�า้มนัปาล์ม

กลั่นบริสุทธิ์ (refined palm oil, RPO) ที่เงื่อนไข คือ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) เท่ากับ 4, 6, 8, 10, และ 12 g/L 

ปริมาณเมทานอล 20 vol.% และอัตราการไหลของ RPO เท่ากับ 20 L/hr ที่อุณหภูมิ เท่ากับ 60oC ค่าความบริสุทธิ์

สูงสุดของเมทิลเอสเทอร์ เท่ากับ 81.987 wt.% (PF), 95.700 wt.% (SM), 98.980 wt.% (US), และ 97.670 wt.% 

(SM/US) ที่ความยาวของเครื่องปฏิกรณ์ เท่ากับ 900 มม. 900 มม. 700 มม. และ 900 มม.ตามล�าดับ เมื่อใช้ KOH 

เท่ากบั 12 g.L-1 ในทกุๆประเภทของเครือ่งปฏกิรณ์ โดยเครือ่งปฏกิรณ์แบบอลัตราโซนกิชนดิแคลมป์ท่อ (US reactor) 

ใช้งานที่ความถ่ี 20 kHz และท่ีก�าลังของคลื่นเสียง เท่ากับ 6400W (16×400W) โดย US reactor มีประสิทธิภาพ 

ในการผลิตไบโอดีเซลมากกว่า เครื่องปฏิกรณ์ชนิดอื่นๆ
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องคประกอบของน้ํามันปาลมกล่ันบริสุทธิ์และไบโอดีเซล 

เคร่ืองผลิตไบโอดีเซลแบบตอเนื่องดวยอัลตราโซนกิชนิดแคลมปทอ  

1: ตูควบคุม, 2: ถังน้ํามัน, 3: มอเตอร, 4: เทอรโมสตัทฮีทเตอรจุมของถังน้ํามัน, 5: เทอร

โมสตัทฮีทเตอรรัดของถังน้ํามัน, 6: ถังแอลกอฮอล, 7: ถังผสมระหวางน้ํามันกับเมทานอล, 8:ปม

หมุนวนสารเคมี, 9: ปมตอเนื่องของสารผสมระหวางน้ํามันกับแอลกอฮอล, 10: ปมตอเนื่อง

ตัวเรงปฏิกิริยา, 11: อัลตราโซนิกชนิดโพรบ (16 หัว, 400 W ตอหัว, 20 Hz), 12: ทางออกสาร

ทําปฏิกิริยา, 13: ทางเขาสารผสมระหวางน้ํามันกับเมทานอล, 14: ทางเขาตัวเรงปฏิกิริยา, 15: 

ถังตัวเรงปฏิกิริยา, 16: เทอรโมสตัทฮีตเตอรจุมของถังผสม, 17: ฐานวางเคร่ือง, 18: เคร่ือง

ควบคุมอัลตราโซนิก   
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การน�ากลเีซอรีนดิบผลพลอยได้หลกัจากการผลติไบโอดเีซลมาเป็นส่วน
ผสมในสูตรอาหารสัตว์

ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ , รศ.ดร.ปิ่น จันจุฬา, รศ.สุธา วัฒนสิทธิ์
อดิศร เศรษฐพงค์ , ธรรมธัช ปราชญาวงศ์ และ นัสวัล บุญวงศ์
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
E-mail : chaiyawan.w@psu.ac.th , chai_tum@yahoo.com

กลีเกลีเซอรีนดิบ (crude glycerin) เป็นผลพลอยหลักได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งเป็นการน�า
น�้ามันพืชบริสุทธิ์ น�า้มันพืชใช้แล้วจากการทอด และไขสัตว์ มาผลิต โดยทั่วไปกระบวนการผลิตไบโอดีเซล 1 ลิตร จะได้ 
กลีเซอรีนดิบในปริมาณ 0.35 กก. และจะถูกส่งไปท�าให้บริสุทธิ์เพื่อใช้อุตสาหกรรมอาหาร ยาและเวชส�าอาง ฯลฯ 
แต่เนือ่งจากกลเีซอรนีดบิให้พลงังานรวม (gross energy) สูงถงึ 4,100 กโิลแคลอร/ีก.ก. ใกล้เคียงกบัอาหารประเภทแป้ง 
เช่น ข้าวโพด และข้าวฟ่าง จึงสามารถใช้ทดแทนวตัถดิุบอาหารสตัว์ ประเภทแป้งได้

จากผลการส่งเสรมิการผลติไบโอดเีซลเพือ่เป็นเช้ือเพลงิทางเลอืกของรัฐบาลไทย ท�าให้การผลติไบโอดเีซลขยาย
ตวัเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะโรงงานขนาดกลาง (ก�าลังการผลิต 700 ลิตร/วนั) และขนาดเล็กระดบัชมุชน  (ก�าลังการผลิต 150 
ลิตร/วัน) แต่เนื่องจากวตัถดุบิทีใ่ช้ในการผลติในกระบวนการผลติไบโอดเีซลมคีวามแปรปรวน จึงส่งผลให้กลเีซอรนีดบิ
จากโรงงานไบโอดเีซลมส่ิีงปนเป้ือนมากท�าให้ต้นทนุในการท�าให้บรสิทุธิท์ีสู่ง การน�ามาผสมในอาหารสัตว์จงึเป็นอีกหน่ึง
ทางเลือกทีเ่ป็นประโยชน์ และช่วยลดต้นทนุวตัถุดบิอาหารสตัว์กลุม่คาร์โบไฮเดรตในช่วงทีม่รีาคาสงูได้

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ศึกษาความเปน็ไปได้ในการน�ากลีเซอรนีดิบจากโรงงานไบโอดีเซลขนาดใหญ่ (ก�าลังการผลติมากกวา่ 10,000 

ลิตร/วัน) ขนาดกลาง (ก�าลงัการผลติ 700 ลติร/วนั) และขนาดเล็ก (ระดับชุม: ก�าลังการผลิต 150 ลิตร/วัน) มาเลี้ยงสัตว์

การน�าไปใช้ประโยชน์
กลีเซอรีนดิบจากโรงงานไบโอดีเซลขนาดกลางและขนาดใหญ่สามารถน�ามาใช้ทดแทนข้าวโพดในสูตรอาหาร

ไก่เนื้อได้สูงสุด 10% ในสูตรอาหารแพะขุนได้สูงสุด 20% นอกจากนี้ยังสามารถน�ามาผสมเพิ่มเติมลงไปในสูตรอาหาร
ปกติทั่วไปเพื่อขุนได้ถึง 10% โดยไม่มีผลเสียใดๆ ต่อตัวสัตว์ และสามารถทดแทนข้าวโพดในช่วงที่มีราคาสูงได้        

แต่กลีเซอรีนดิบจากโรงงานไบโอดีเซลระดับชุมชนมีความแปรปรวนในด้านคุณภาพสูง จ�าเป็นจะต้องตรวจ
สอบคุณภาพทางเคมีก่อนน�ามาใช้ 

กลีเซอรีนดิบจากอุตสาหกรรมไบโอดีเซล สภาพความสมบูรณ์ของไก่เนื้อ และแพะเนื้อที่ได้รับอาหารที่มีกลีเซอรีนเป็นส่วนผสม
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ซองบรรจุผงปรุงรสจากเจลาตินหนังปลา

ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล, ผศ.ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน และ ดร.ภควรรษ ทองนวลจันทร์
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email soottawat.b@psu.ac.th

ฟิล์มและสารเคลอืบสามารถใช้เป็นวสัดหุรอืบรรจภุณัฑ์ส�าหรบัรกัษาคณุภาพและยดือายกุารเกบ็รกัษาอาหาร

ที่ใช้กันมาเป็นเวลานาน ฟิล์มที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นฟิล์มพลาสติกที่ได้มาจากการสังเคราะห์ทางเคมีซึ่งยาก

ต่อการย่อยสลายในธรรมชาติ  ดังนั้นการพัฒนาฟิล์มที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากพอลิเมอร์ธรรมชาติเพื่อใช้เป็นฟิล์ม

หรือสารเคลือบที่รับประทานได้  เช่น ฟิล์มโปรตีน

โปรตีนเป็นพอลิเมอร์จากธรรมชาติท่ีส�าคัญในการผลิตฟิล์ม  เนื่องจากมีสมบัติในการเกิดฟิล์มท่ีดี รวมทั้งมี

คุณค่าทางโภชนาการ โดยฟิล์มจากโปรตีนมีความแข็งแรง ความโปร่งแสง และสามารถป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ดี  

ฟิล์มโปรตนีสามารถผลติจากโปรตนีแหล่งต่างๆ ได้แก่ โปรตนีเวย์ โปรตนีไข่ขาว  โปรตนีจากถัว่เหลอืง โปรตนีจากกล้าม

เนื้อปลา และเจลาติน เป็นต้น โดยทั่วไปฟิล์มจากโปรตีนแหล่งต่างๆ มีสมบัติแตกต่างกัน อันมีสาเหตุจากองค์ประกอบ

ของกรดอะมิโนของโปรตีน ความยาวสายโซ่เปปไทด์ของโปรตีน รวมทั้งสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของโปรตีนที่

แตกต่างกัน  ดังนั้นการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการสมบัติของฟิล์ม รวมทั้งชนิดและสมบัติของวัตถุดิบในการผลิตฟิล์ม 

จึงเป็นแนวทางในการปรับปรุงสมบัติและการเพิ่มประสิทธิภาพของฟิล์มโปรตีน

วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์/วิจัย
ได้มีการน�าปลามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตซูริมิหรือปลาแล่แช่แข็ง  ส่งผลให้เกิดวัสดุเศษเหลือจากการผลิต

โดยเฉพาะหนังปลาปริมาณมาก  ดงันัน้การใช้หนงัปลามาเป็นวตัถดุบิในการสกดัเจลาตนิ เพือ่ผลติแผ่นฟิล์มทีย่่อยสลาย

ได้ หรอืแผ่นฟิล์มทีส่ามารถรบัประทานได้   จงึเป็นแนวทางในการเพิม่มลูค่าและเพิม่การใช้ประโยชน์จากหนงัปลา  รวม

ทั้งได้แผ่นฟิล์มหรือบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่มีสมบัติที่ดีและสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อไป

การน�าไปใช้ประโยชน์ 
ฟิล์มเจลาตินจากหนังปลาเป็นฟิล์มที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและสามารถบริโภคได้ โดยสามารถใช้เป็นทาง

เลอืกใหม่ของวสัดสุ�าหรับงานบรรจภุณัฑ์ ฟิล์มดงักล่าวมสีมบตัเิด่นคอืสามารถป้องกนัการซมึผ่านของก๊าซและสารระเหย

ต่างๆ ป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ภายนอก หรือท�าหน้าที่เก็บกักสารเติมแต่งอาหาร เช่น วัตถุกันเสีย สารช่วย

รักษากลิ่นรส ตลอดจนท�าหน้าท่ีป้องกันความเสียหายให้อาหารระหว่างการล�าเลียงและการขนส่ง เนื่องจากแผ่นฟิล์ม

จากเจลาตนิมสีมบตักิารละลายน�า้ได้ด ีโดยเฉพาะน�า้ร้อน จงึได้น�าฟิล์มเจลาตนิจากหนงัปลาไปพฒันาต่อยอดเป็นบรรจุ

ภัณฑ์ส�าหรับบรรจุผงปรุงรสและน�้ามัน ซึ่งสามารถใช้กับอาหารกึ่งส�าเร็จรูป เช่น บะหมี่ หรือเส้นหมี่พร้อมปรุง เพื่อลด

การใช้บรรจภุณัฑ์จากพลาสตกิ หรอืพอลเิมอร์สงัเคราะห์ ท�าให้ลดปัญหาการทิง้หรอืก�าจดับรรจภุณัฑ์ดงักล่าว ซึง่ต้องใช้

ระยะเวลานานในการสลายตัวตามธรรมชาติ จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นแหล่งของโปรตีน 

ผู้บริโภคเพียงเติมน�้าร้อนลงในภาชนะท่ีบรรจุอาหาร โดยไม่ต้องมีการฉีกหรือตัดบรรจุภัณฑ์เพื่อน�าเครื่องปรุงออกมา 

นอกจากนี้การวิจัยได้พัฒนาปรับปรุงสมบัติของฟิล์มเจลาตินที่มีข้อด้อย คือ มีสมบัติการป้องกันการซึมผ่านไอน�้าต�่า ดัง
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นั้นคณะวิจัยจึงพัฒนาฟิล์มเจลาตินชนิดใหม่ให้มีคุณสมบัติลดการซึมผ่านไอน�้า และสามารถปิดผนึกเป็นถุงหรือบรรจุ

ภัณฑ์ได้ด้วยความร้อน โดยมีความแข็งแรงมากพอส�าหรับบรรจุของเหลว เช่น น�า้มัน และของแห้ง เช่น ผงปรุงรสต่างๆ

“ถงุบรรจเุคร่ืองปรงุจากเจลาตนิจากหนงัปลาสามารถใช้เป็นบรรจภุณัฑ์ฮาลาล และสามารถใช้ได้กบัผูบ้รโิภค

ทกุศาสนาและเช้ือชาต ิละลายได้ง่ายในน�า้ร้อนท่ีมอุีณหภมิูสูงกว่า 45 �C โดยใช้เวลาไม่ถงึ 1 นาท ีซ่ึงน่าจะเป็นบรรจุภณัฑ์

ใหม่ ส�าหรบัผลติภณัฑ์จ�าพวกบะหมีก่ึง่ส�าเรจ็รปู ทีจ่�าเป็นต้องเตมิน�า้ร้อนหรอืปรงุก่อนบรโิภค โดยผูบ้ริโภคไม่จ�าเป็นต้อง

ฉีก และทิ้งบรรจุภัณฑ์ของเครื่องปรุงต่างๆ ก่อให้เกิดความสะดวกกับผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่ต้องรีบเร่งและต้องการ

ความสะดวกสบาย ทั้งนี้หวังว่าในอนาคตจะมีการต่อยอดน�าผลงานวิจัยนี้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์”

185x260mm_�����9������.indd   32 5/18/17   10:05 PM



33

สารทดแทนฟอสเฟตและไบคาร์บอเนตในการปรับปรุงคุณสมบัติความ
สามารถในการอุ้มน�้าในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น�า้

ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล และ ภาสกร กิ่งวัชระพงศ์
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email soottawat.b@psu.ac.th

โดยทั่วไปกระบวนการผลิตกุ้งต้มแช่เยือกแข็ง จะมีการเติมสารเติมแต่งในกลุ่มฟอสเฟตมาใช้เพื่อปรับปรุง

คณุภาพของกุง้ในระหว่างแปรรปูและการเกบ็รกัษา แต่อย่างไรกต็ามในปัจจุบนักลุ่มประเทศสหภาพยโุรปและแคนาดาได้

ก�าหนดระดบัสารตกค้างในกลุม่ฟอสเฟตในผลติภณัฑ์อาหาร อกีทัง้การใช้ฟอสเฟตในปรมิาณทีม่ากเกนิจะท�าให้เนือ้สมัผสั

มลีกัษณะคล้ายเมอืกและมรีสชาตฝิาด ท�าให้ไม่เป็นทีย่อมรบัของผู้บรโิภค  จงึได้มกีารน�าสารทดแทนมาใช้แทนฟอสเฟต

วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์/วิจัย
เพื่อค้นคว้าสารทดแทนกลุ่มฟอสเฟตและไบคาร์บอเนตเพื่อใช้เพิ่มความสามารถในการอุ้มน�้าของเนื้อกุ้งสุก 

อีกทัง้สารทดแทนทีพ่ฒันาขึน้นีไ้ม่มกีารตกค้างของไบคาร์บอเนตจงึช่วยลดประเดน็การกดีกนัทางการค้า ท�าให้สามารถ

แข่งขันในตลาดโลกได้

การน�าไปใช้ประโยชน์ 
ใช้เพิ่มความสามารถในการอุ้มน�้าของเนื้อกุ้งสุก
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กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสลาบ-น�้าตกที่มีส่วนผสมกาบา

ศ.ดร.ดวงพร  คันธโชติ, รศ.ดร.วิลาวัณย์  เจริญจิระตระกูล และ ดร.อ�าไพทิพย์  สุขหอม
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email duangporn.k@psu.ac.th

ในปัจจุบันผงปรุงรสลาบ-น�้าตกน้ันมีเฉพาะส่วนประกอบที่ให้รสชาติเป็นหลัก มีประโยชน์ต่อสุขภาพเพียง

เล็กน้อย ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงต้องการเพ่ิมความเป็นประโยชน์ให้มากขึ้นจากการมีสารกาบา (γ-aminobutyric acid: 

GABA) กรดอะมิโนจ�าเป็น (essential amino acid) และสารต้านจุลินทรีย์โดยที่สารเหล่าน้ีต้องมีความเข้ากันได้กับ

อาหารประเภทลาบ-น�า้ตก  จึงไม่ส่งผลเสียต่อรสชาติของอาหาร อีกทั้งต้องการลดปริมาณการใช้กรดซิตริกในส่วนผสม

โดยทดแทนด้วยกรดแลกติกที่ได้จากกล้าเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก (Lactic acid bacteria) Pediococcus pen-

tosaceus HN8 ที่ผลิตกาบาจากผงชูรส (Monosodium glutamate) ซึ่งปกติก็เป็นส่วนผสมของปรุงผงรสลาบ-น�า้ตก 

และเพื่อให้เป็นกรรมวิธีการผลิตกาบาต้นทุนต�า่  จึงใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ  โดยเลือกใช้น�า้มะพร้าวแก่  ซึ่งเป็นวัสดุ

เหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อผลิตกาบา ได้ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสลาบ-น�้าตกที่มีความเป็นประโยชน์

มากขึ้นที่สามารถน�าไปสู่การผลิตได้ทั้งในระดับชุมชนและอุตสาหกรรมด้วยต้นทุนที่ต�่า มีความปลอดภัย ส่งผลดีต่อ

สขุภาพมากขึน้  และมอีายกุารเกบ็รกัษาได้นาน ให้รสชาตทิีอ่ร่อยเมือ่ปรงุไม่ต่างจากผลติภณัฑ์ทีม่จี�าหน่ายในท้องตลาด 

วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์/วิจัย
- เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสลาบ-น�้าตกที่มีกาบา

- ใช้น�้ามะพร้าวแก่เป็นวัตถุดิบในการผลิตกาบาต้นทุนต�่าโดยเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับน�้ามะพร้าวแก่และเป็น

แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไปในตัวด้วย

การน�าไปใช้ประโยชน์ 
- ได้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติผงปรุงรสลาบ-น�้าตกที่มีส่วนผสมกาบาและสารอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและ

นอกจากความอร่อยแล้วยังมีความปลอดภัยในการรับประทานลาบ-น�า้ตกมากขึ้น

- เพิ่มมูลค่าให้กับน�้ามะพร้าวแก่

เป็นอาหารในการผลิตกาบาที่สามารถใช้

เป็นส่วนผสมเพื่อเพิ่มความเป็นประโยชน์

ต่อผู้บริโภคในการท�าผลิตภัณฑ์ชูรสอาหาร

ประเภทเนือ้ในรูปผง และรปูซอสได้ นอกจาก

นี้ยังเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
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ชุดผลิตภัณฑ์อาหารยังชีพส�าหรับทหาร

ผศ.ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์, ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ, ดร.วรพงษ์ อัศวเกศมณี,
พ.อ.หญิง ผศ.ปนัดดา หัตถโชติ, พ.อ.ผศ.ราม รังสินธุ์ และ พ.อ.ศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Email saowakon.w@psu.ac.th

 
การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์อาหารยงัชพีส�าหรบัทหารเป็นงานวจิยัทีมี่ความร่วมมอืระหว่างคณะอตุสาหกรรม

เกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากส�านักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) โดยได้ท�าการส�ารวจความต้องการเมนูอาหารส�าหรับกลุ่มทหารที่มีภูมิส�าเนาทาง 
ภาคอิสานและภาคใต้  เพื่อน�ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�าหรับทหาร (Meal ready-to-eat, MRE) 
ในรูปแบบผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคบรรจุถุงทนร้อน (retort pouch) ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนให้เกิดสภาวะปลอด
เชือ้ในบรรจภุณัฑ์ปิดสนทิ แบบ commercial sterilization ส�าหรบัผลติภณัฑ์ทีพ่ฒันาตามผลส�ารวจความต้องการเมนู
อาหารส�าหรับทหารที่มีภูมิล�าเนาในภาคใต้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าวหมกไก่ น�า้พริกกะปิ น�้าพริกบูดู ส�าหรับทหารจากภูมิ
ภาคอิสาน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียว ลาบไก่ ไก่ย่าง โดยทุกผลิตภัณฑ์ได้ด�าเนินการศึกษาสูตรการผลิต กระบวนการ
เตรียมวัตถุดิบ และการศึกษาการส่งผ่านความร้อนผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการยืนยันผลการให้ความร้อนโดยตรวจวิเคราะห์
ทางจุลินทรีย์ เพื่อก�าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ส�าหรับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้

วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์/วิจัย
1. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารยังชีพส�าหรับทหารแบบพร้อมทาน 

(MRE, Meal Ready-to-Eat) ตรงตามความต้องการของทหาร
ที่มีภูมิล�าเนาในภาคใต้และภาคอีสาน

2. เพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส�าหรับอาหารทหารแบบพกพาและเพื่อ
การอุ่นร้อนได้

3. การส�ารวจและทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์อาหารทหารขณะ
ปฏิบัติภารกิจในภาคสนาม

การน�าไปใช้ประโยชน์
ผู ้ที่จะได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัยได้แก่ กองทัพ

สามารถเตรียมความพร้อมทางด้านอาหารล่วงหน้าได้ ส่งผลให้เพิ่ม
ประสทิธภิาพในการจดัการด้านอาหาร ลดภาระในการเตรยีมอาหาร
สด ลดความเสี่ยงในการบริโภคอาหารสดที่เสื่อมเสียง่าย สร้างระบบ
มาตรฐานกระบวนการผลิตอาหารได้ โดยผ่านการประสานงานกับ
กรมพลาธกิารทหารบก ทหารในพืน้ทีป่ฏบิตังิานได้รบัอาหารตรงตาม
ความต้องการ เทคโนโลยีกระบวนการผลิตสามารถถ่ายทอดสู่ภาค
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารได้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์สามารถประยุกต์ใช้
เป็นอาหารส�าหรับผู้ประสบภัย หรืออาหารในภาวะฉุกเฉินได้ และ

สามารถประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคเชิงพาณิชย์ได้ 

โดยเป็นผลงานพร้อมใช้สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ผู้ประกอบ

การเพื่อการลงทุนเชิงพาณิชย์
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กาแฟผสมน�้าตาลโตนด 2 in 1 

บริษัท เดริส คอฟฟี่ อินดัสทรี จ�ากัด
ที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

“กาแฟเดลิเชียส คอฟฟี่” ได้ด�าเนินธุรกิจกาแฟสด  โดยเป็นผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ร้านกาแฟสด 

เฟรนไชน์กาแฟสดภายในแบรนด์เดลิเชียส คอฟฟี่ และเฟรนไชน์กาแฟถุงกระดาษภายใต้แบรนด์ ฟาริส คอฟฟี่ ด้วย

ประสบการณ์ทางด้านกาแฟมากกว่า 10 ปี  จึงเกิดแนวความคิดในการขยายธุรกิจกาแฟปรุงส�าเร็จเพิ่ม  จึงได้ก่อต้ัง

โรงงานกาแฟปรุงส�าเร็จ ณ บ้านเกาะทาก ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อรองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ทั้งช่องทางการจัด

จ�าหน่ายในประเทศรวมถงึส่งออกไปยงัประเทศจีน และขณะนีอ้ยูร่ะหว่างด�าเนนิการวางแผนส่งออกไปยงัประเทศอนิเดยี 

และประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนอื่นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ประสบปัญหาด้านอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

สั้น ที่ไม่สามารถส่งสินค้าไปยังต่างประเทศได้ จึงได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ศูนย์ส่งเสริม

อุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ด�าเนินโครงการโดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานในการค�าปรึกษาแนะน�าในการวิจัยและพัฒนา

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อน�าผลงานวิจัยที่ได้ไปใช้ในสถานประกอบการในการด�าเนินธุรกิจต่อไป

วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์/วิจัย
เพือ่ยดือายุการเกบ็รกัษาผลติภณัฑ์กาแฟผสมน�า้ตาลโตนด 2 in 1 ในการแก้ปัญหาการจบัตวักนัเป็นก้อนแขง็

ของผลิตภัณฑ์ โดยมีความต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษาอย่างน้อย 1 ปี

การน�าไปใช้ประโยชน์ 
น�าผลจากการศึกษาวเิคราะห์ทางห้องปฏบัิตกิาร การปรบัปรงุกระบวนการผลติเพือ่ลดความชืน้ของผลติภณัฑ์ 

และน�าไปศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ พบว่า สามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้มากกว่า 1 ปี
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฟองอากาศขนาดเล็กเพื่อการเพิ่มคุณภาพ
ผลิตผลทางการเกษตร

ดร.ดุสิดา ถิระวัฒน์ 
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email dusida.t@psu.ac.th

เทคโนโลยฟีองอากาศขนาดเลก็เป็นเทคโนโลยทีีส่ะอาด ปลอดภยั เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม มคีณุสมบตัเิด่นคอื

มพีืน้ทีผ่วิสมัผสัจ�าเพาะสงู และมคีวามคงตวัอยูไ่ด้นานในสารละลายตวักลาง ท�าให้สามารถช่วยเพิม่ประสิทธภิาพในการ

สมัผสัระหว่างพืน้ผวิผลติภณัฑ์ท่ีเราต้องการท�าความสะอาดกบัสารละลายทีใ่ช้ล้างท�าความสะอาดได้ การน�าเทคโนโลยี

ฟองอากาศขนาดเลก็มาใช้สามารถช่วยลดปรมิาณยาฆ่าแมลงทีป่นเป้ือนในผลติผลทางการเกษตร และนอกจากนีถ้้าน�า

มาใช้ร่วมกบัสารละลายฆ่าเชือ้ ยังสามารถช่วยลดเชือ้จุลนิทรย์ีทีก่่อให้เกดิโรคหรอืเช้ือจลุนิทรย์ีทีเ่ป็นสาเหตขุองการเน่า

เสียที่ปนเปื้อนมาในผลิตภัณฑ์อาหารได้ 

วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์/วิจัย
เพือ่ศกึษาประสทิธิภาพของเทคโนโลยฟีองอากาศขนาดเลก็ร่วมกบัสารละลายชนดิต่างๆต่อการลดปรมิาณยา

ฆ่าแมลงและเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในผลิตผลทางการเกษตร

การน�าไปใช้ประโยชน์
 จากงานวิจัยพบว่าการใช้เทคโนโลยีฟองอากาศขนาดเล็กควบคู่กับกรดอินทรีย์สามารถช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการลดปริมาณเช้ือจุลินทรีย์ปนเปื้อนในผักและผลไม้หลากหลายชนิดได้ เช่น โหระพา กะเพรา พริก

ขีห้น ูยอดมะพร้าวสดตดัแต่ง หรอืแม้แต่ในมะละกอสกุตดัแต่ง กใ็ห้ผลการลดปรมิาณเช้ือจลิุนทรย์ีปนเป้ือนได้ดมีากกว่า

สารละลายคลอรีน นอกจากนี้เมื่อได้ศึกษาประสิทธิภาพในการลดปริมาณยาฆ่าแมลงปนเปื้อนในพริกขี้หนู ซึ่งมักได้รับ

การรายงานว่าเป็นพชืผกัอนัดบัต้นๆทีพ่บการปนเป้ือนของยาฆ่าแมลง พบว่าการน�าเอาเทคโนโลยฟีองอากาศขนาดเลก็

มาใช้ร่วมด้วยในการล้างท�าความสะอาด สามารถช่วยลดปริมาณยาฆ่าแมลงปนเป้ือนได้ดกีว่าการใช้น�า้ประปาในการล้าง

ท�าความสะอาดเพยีงอย่างเดยีว จากงานวจิยัข้างต้นจงึมคีวามเป็นไปได้สงูในการน�าเทคโนโลยดีงักล่าวมาประยกุต์ใช้ใน

การช่วยเพิ่มคุณภาพผลิตผลทางการเกษตรและช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้สดชนิดอื่นๆได้
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การประยุกต์ใช้สารให้สีที่สกัดจากหัวกุ้งและการใช้เกลือที่แตกต่างกันเพื่อ
พัฒนาซอสมายองเนสส�าหรับจิ้มที่มีโซเดียมต�า่

สินีนาถ สุขไกว, วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล และ ผศ.ดร.ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email kongkarn.k@psu.ac.th

สีของอาหารมีอิทธิพลอย่างย่ิงต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค   รวมถึงแนวโน้มการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มาจาก

ธรรมชาตทิีเ่พิม่มากขึน้   ท�าให้การใช้สารให้สจีากแหล่งธรรมชาตถิกูเลอืกมาใช้ในงานวจิยันี ้  และจากการค้นคว้าข้อมลู

พบว่าสีของอาหารยังสามารถส่งผลต่อการรับรสของผู้บริโภคได้อีกด้วย   ดังนั้นแนวความคิดที่จะใช้สีร่วมกับการใช้สาร

ทดแทนเกลือเพือ่พฒันาผลติภณัฑ์ทีมี่โซเดยีมต�า่จงึเกดิขึน้   เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์ซึง่จะช่วยลดปรมิาณ

การบริโภคเกลือโซเดียมอันส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค   งานวิจัยดังกล่าวด�าเนินการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา   

ซึ่งซอสมายองเนสส�าหรับจิ้มเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผู้นิยมบริโภคอย่างแพร่หลาย   ท�าให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกเลือกมาใช้ใน

การวิจัย   ซึ่งจากงานวิจัยพบว่าสีจากหัวกุ้งสามารถส่งผลต่อการรับรสเค็มของผู้บริโภคได้   โดยตัวอย่างที่ได้รับคะแนน

ความชอบด้านสีมากกว่าจะมีแนวโน้มถูกเลือกให้มีระดับความเค็มที่ ‘พอดี’ มากกว่า   นอกจากนี้ยังพบว่ามีแนวโน้มที่

ผู้บริโภคจะรับรสเค็มได้มากกว่าในตัวอย่างที่มีสีเข้มกว่าอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์/วิจัย

#1 สารให้สีที่สกัดได้จากหัวกุ้ง

#2 ซอสมายองเนสส�าหรับจิ้มที่ไม่ใส่สีจากหัวกุ้ง

#3 ซอสมายองเนสส�าหรับจิ้มที่มีสีจากหัวกุ้งร้อยละ 1.2%

เพื่อศึกษาผลของการใช้สารให้สีที่สกัด

จากหัวกุ้งและการใช้สารทดแทนเกลือต่อความ

ชอบ การรับรสเค็ม อารมณ์และความตั้งในซื้อของ

ผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ซอสมายองเนสส�าหรับจิ้ม

การน�าไปใช้ประโยชน์
เป็นแนวทางในการใช้สีและสารทดแทน

เกลือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีโซเดียมต�่าซ่ึงจะส่ง

ผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค
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ข้าวหอมมะลิดัชนีน�้าตาลต�่ากึ่งส�าเร็จรูป

ดร.วีรยา คุ้มเมือง
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

Email weeraya.k@psu.ac.th

“ข้าวหอมมะลิขัดขาว” ถือได้ว่าเป็นข้าวที่เป็นที่นิยมบริโภคทั้งในและนอกประเทศ ด้วยคุณลักษณะอันโดด
เด่น คือ มีสีขาวสะอาด มีกลิ่นหอมเหมือนใบเตยหลังการหุง เมล็ดข้าวนุ่มอร่อยกว่าข้าวสายพันธุ์อื่นๆ ถึงแม้คนส่วน
ใหญ่จะรู้ว่า “ข้าวขัดขาว” มีคุณค่าทางโภชนาการต�่ากว่า และมีค่าดัชนีน�้าตาลสูงกว่าเมื่อเทียบกับข้าวกล้อง และยัง
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือด โรคความดัน โรคอ้วนและโรคเบาหวาน เป็นต้น แต่
ด้วยเพราะยังติดในรสชาติที่หอมอร่อย เนื้อสัมผัสที่นุ่ม จึงเป็นเรื่องยากที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับค่าดัชนีน�้าตาลในอาหารชนิดต่างๆ พบว่าการบริโภคอาหารท่ีมีค่าดัชนีน�้าตาลสูงจะท�าให้อินซูลินจากตับอ่อน
หลั่งออกมามากและค้างอยู่ในกระแสเลือด ส่งผลให้ร่างกายเกิด “ภาวะโหยน�า้ตาลหรือน�า้ตาลตก” จึงไม่สามารถเลิก
รับประทานอาหารที่มีค่าดัชนีน�า้ตาลสูงๆ ได้ จึงเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อ โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคหลอดเลือดสมอง 
โรคหลอดเลอืดหวัใจ ท�าให้แก่เรว็ ท�าให้เทโลเมยีร์ (หางของโครโมโซม) สัน้ลง ซึง่อาจจะเป็นปัจจยัหนึง่ทีท่�าให้อายสุัน้ลง
ด้วย ตัวอย่างอาหารที่มีค่าดัชนีน�า้ตาลสูง เช่น ข้าวหอมมะลิขัดขาว (ค่า GI = 100), ข้าวเหนียว (ค่า GI = 87), มันฝรั่ง
อบ (ค่า GI = 85), ขนมปังขาว (ค่า GI = 70) เป็นต้น งานวิจัยของ Sudhair A. และคณะ จากวิทยาลัยเคมี โคลัมโบ 
ประเทศศรีลังกา ชี้ให้เห็นว่าการหุงข้าวด้วยการเติมน�้ามันมะพร้าวลงในน�้าในขั้นตอนของการหุงข้าว แล้วน�าข้าวที่ได้
ไปแช่เย็นเป็นเวลาอย่างน้อย 12 ช่ัวโมง จะท�าให้แป้งที่ร่างกายสามารถย่อยได้ง่ายเปล่ียนไปเป็นแป้งที่ทนต่อการย่อย
ของเอมไซน์ หรือที่เรียกว่า Resistant Starch (RS) ซึ่งอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่มี Resistant Starch สูงจะถือได้ว่าเป็น
อาหารที่มีค่า Glycemic Index (GI) ต�่านั่นเอง  ด้วยพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตที่เร่งรีบของคนในปัจจุบัน ท�าให้ต้องการ
รับประทานอาหารที่เตรียมได้หรือหาซื้อได้ง่าย สะดวกรวดเร็วประหยัดเวลา แต่ยังคงต้องมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ดังนั้น
การผลิตผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน (Ready-to-Eat) ที่สามารถรับประทานได้โดยใช้เวลาในการปรุงหรืออุ่นเพียงเล็ก
น้อย เก็บไว้ได้นาน สะดวกในการพกพา มีค่าดัชนีน�า้ตาลต�า่ จึงน่าจะตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่หันมา
ใส่ใจเรื่องการดูแลสุขภาพ การควบคุมน�า้หนัก หรือผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานได้เป็นอย่างดี  

วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์/วิจัย
จัดท�าผลิตภัณฑ์ต้นแบบข้าวหอมมะลิกึ่งส�าเร็จรูป

ที่มีค่าดัชนีน�้าตาลต�่า

การน�าไปใช้ประโยชน์ 
1. น�าไปผลิตเพื่อจ�าหน่ายเป็นอาหารแปรรูป โดย

เฉพาะอาหารส�าหรับผู้ทีต้่องการควบคมุระดบัน�า้ตาลในเลอืด  

ควบคุมน�้าหนัก และผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1

2. น�าวิธีการหุงไปเผยแพร่เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับ

ประโยชน์จากการรับประทานอาหารที่มีค่าดัชนีน�า้ตาลต�า่

185x260mm_�����9������.indd   39 5/18/17   10:05 PM



40

เครื่องต้นแบบการใช้ไฟฟ้ากระแสตรงความเข้มสนามไฟฟ้าต�า่

ดร.บุษวรรณ หิรัญวรชาติ, ดร.ดุสิดา ถิระวัฒน์ และ ดร.วฤทธิ์ วิชกูล
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email bhudsawan@gmail.com

ผักและผลไม้เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญของประเทศไทย ผู้บริโภคนิยมบริโภคผักและผลไม้เพื่อให้ได้รับคุณค่า

ทางสารอาหารท่ีหลากหลายและครบถ้วน อย่างไรก็ตามการส่งออกผกัและผลไม้มักพบปัญหาวกิฤตด้านความปลอดภยั

ของอาหารโดยเฉพาะเชือ้จลุนิทรย์ี จงึมกีารน�าเทคนคิการเตรยีมตวัอย่างเบือ้งต้นมาใช้ในการแก้ปัญหาวิกฤตด้านความ

ปลอดภัยของอาหาร เทคนิคการเตรียมตัวอย่างเบื้องต้นโดยไม่ใช้ความร้อนที่นิยมใช้กันวิธีหนึ่งคือการใช้กระแสไฟฟ้า 

ซึ่งในที่นี้เป็นการใช้ไฟฟ้าที่ความเข้มสนามไฟฟ้าต�่าเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มสารที่มีฤทธิ์ต้าน

อนุมูลอิสระ และรักษากลิ่นรสได้ดีกว่าการเตรียมตัวอย่างเบื้องต้นที่ใช้ความร้อน

วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์/วิจัย
เพื่อพัฒนาเครื่องต้นแบบการใช้ไฟฟ้ากระแสตรงความเข้มสนามไฟฟ้าต�า่

การน�าไปใช้ประโยชน์ 
เครื่องต้นแบบการใช้ไฟฟ้ากระแสตรงความเข้มสนามไฟฟ้าต�่าสามารถใช้ในการล้างผักผลไม้เพื่อลดปริมาณ

เชื้อจุลินทรีย์และสามารถช่วยเพิ่มสารออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผักและผลไม้บางชนิด
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กรรมวิธีการเตรียมเชื้อ Lactobacillus paracasei เพื่อใช้ในการยับยั้ง
การเจริญของเชื้อก่อโรคในช่องปาก

ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล และ ทพญ.สุพัชรินทร์ พิวัฒน์
ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email rawee.t@psu.ac.th

 จากการที่พบว่าเด็กไทยมีฟันผุจ�านวนสูง การมีฟันผุในวัยเด็กส่งผลต่อการกินอาหารที่มีคุณค่าได้ลดลง มีผล

ต่อการเจริญเติบโตร่างกายและสติปัญญา มีฟันซ้อนเก และท�าให้ฟันแท้มีโอกาสผุง่ายในอนาคต

 โพรไบโอติกท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมีแหล่งที่มาจากช่องท้องและอื่น ๆ ไม่เหมาะมาใช้เป็นโพรไบโอติกในช่องปาก 

เพราะไม่สามารถคงอยู่ได้นาน

 โพรไบโอติกอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อทางเดินอาหาร ไม่พบผลการลดฟันผุที่ชัดเจน

 ผลิตภัณฑ์ผสมโพรไบโอติกเพื่อสุขภาพช่องปากยังไม่มีจ�าหน่ายในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์/วิจัย
การคัดเลือกโพรไบโอติกสายพันธุ์ใหม่เพื่อใช้ในการป้องกันฟันผุ

การน�าไปใช้ประโยชน์ 
 - เพื่อช่วยในการป้องกันฟันผุในประชากรไทย ซึ่งเป็นปัญหาส�าคัญของทันตสุขภาพ

 - ช่วยให้ประชากรมีสุขภาวะที่ดี 

 - ช่วยให้ประเทศชาติประหยัดงบประมาณที่ต้องใช้ในการแก้ไขปัญหาฟันผุและผลที่ตามมาของ

ฟันผุ เช่น ค่าอุดฟัน ฟันปลอม เป็นต้น
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น�้ายาบ้วนปากจากสารสกัดมะหาด

ศ.ดร.รวี  เถียรไพศาล
ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email rawee.t@psu.ac.th

ปัญหาสขุภาพช่องปากได้แก่ ฟันผ ุโรคปรทินัต์อักเสบ นบัเป็นปัญหาหลกัทางทนัตสาธารณสขุ พบได้ในทกุเพศ

ทุกวัย  สาเหตุส�าคัญเกิดจากปัจจัยหลายประการร่วมกัน หากแต่เชื้อส�าคัญในคราบจุลินทรีย์เป็นสาเหตุส�าคัญประการ

หนึ่ง การเพิ่มจ�านวนของจุลินทรีย์สาเหตุของโรคขึ้นจากสภาวะที่เอื้ออ�านวย ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพช่องปากขึ้น ดัง

นั้นการควบคุมจ�านวนจุลินทรีย์สาเหตุของโรคโดยใช้สารเคมี สารต้านจุลชีพ สารสกัดสมุนไพรต่างๆ จะท�าให้สามารถ

ยับยั้งหรือชะลอการเกิดโรคได้

วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์/วิจัย
น�้ายาบ้วนปากจากสารสกัดมะหาดมีด้วยกัน 2 สูตร ได้แก่สูตรที่ผสมฟลูออไรด์ และสูตรที่ผสมคลอเฮกซิดีน 

โดยได้น�าประโยชน์ของมะหาด  คอื  มฤีทธิใ์นการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้ก่อโรคในช่องปาก  ทัง้ชนดิแกรมบวกและ 

แกรมลบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งราแคนดิดาก่อโรคในช่องปากได้ จึงได้มีการศึกษาการน�ามะหาดมาผสมลงใน 

ฟลูออไรด์ และคลอเฮกซิดีน เพื่อช่วยเสริมฤทธิ์ในการต้านเชื้อก่อโรคในช่องปาก และฟลูออไรด์ช่วยเสริมความแข็งแรง

ของฟัน

การน�าไปใช้ประโยชน์ 
น�้ายาบ้วนปากจากสารสกัดมะหาด เป็นสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อก่อโรคในช่อง

ปาก และช่วยเสริมความแข็งแรงของฟัน
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เจลสมุนไพรแต้มสิว

ดร.สรุศกัดิ ์ลิม้สุวรรณ, ดร.กิง่กาญจน์ บันลือพืช, ธีรวฒัน์ สุดขาว และ สมพร ชาญวณชิย์สกลุ
คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email surasak.l@psu.ac.th

เจลสมุนไพรแต้มสิว โดยสมุนไพรท่ีประกอบด้วย ขมิ้นชัน เหงือกปลาหมอ และ เบญจกานี ซึ่งมีฤทธิ์ต้าน

แบคทีเรีย ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ พร้อมท้ังทดสอบความคงตัว และ ค่าความเป็นกรดด่าง ให้ผลออกมีเป็นที่น่าพอใจ 

ประกอบกบัไม่เคยมสีตูรเจลแต้มสวิสตูรใด ทีผ่สมสมนุไพรเหงอืกปลาหมอ ซึง่สรรพคณุของเหงอืกปลาหมอ คอืมรีสเค็ม

กร่อยร้อน ช่วยรักษาแผลอักเสบ แก้โรคผิวหนัง แก้ไข้ แก้ปวดต่างๆ รักษากลากเกลื้อน

วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์/วิจัย
 สมุนไพรประกอบกับสูตรเตรียมเจล เพื่อใช้รักษาแผลอักเสบ แก้โรคผิวหนัง แก้ไข้ แก้ปวดต่างๆ รักษากลาก

เกลื้อน

การน�าไปใช้ประโยชน์ 
 เจลสมุนไพรแต้มสิว ท�าจากสมุนไพรที่มีการ พัฒนาจากต�ารับผงสมุนไพรที่ใช้ได้ผล รูปแบบการใช้งานที่ง่าย
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ต�ารับโรโดไมรโทนส�าหรับรักษาสิว

ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย, จุฬาลักษณ์ ช่อระชู และ ผศ.ดร.ธนภร อ�านวยกิจ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email supayang.v@psu.ac.th

กระทุ (หรือที่บางท้องถิ่นเรียกว่า “โทะ”) (Rhodomyrtus tomentosa) เป็นพืชป่าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ 

สามารถน�ามาเพาะปลูกได้ง่าย ผลของกระทุสามารถใช้รับประทานได้ และยังมีสรรพคุณทางยาอีกด้วย ซ่ึงปัจจุบันมี

การประยุกต์ใช้กระทุในหลายรูปแบบ เช่น น�าผลกระทุมาใช้รักษาโรคบิดและโรคท้องร่วง นอกจากนี้ยังมีการใช้กับ

สตรีหลังคลอดบุตรเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเกร็งเนื่องจากการคลอดบุตรอีกด้วย โดยจากการศึกษาเพิ่มเติมพบว่ามี

รายงานฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากกระทุ เช่น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Miyake and Nojima, Jpn. Kokai Tokkyo 

Koho, 2006) ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคกรัมบวก (Saising และคณะ, J Health science. 2008) (Limsuwan และ

คณะ, J Phytomedicine. 2009)

วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์/วิจัย
การน�าสารโรโดไมรโทน (rhodomyrtone) เป็นสารบริสุทธิ์ท่ีสกัดได้จากกระทุ ในการประดิษฐ์นี้ จึงใช้ 

ไลโปโซมเป็นต้นแบบในการน�าสารโรโดไมรโดนเข้าสูชั่น้ผิวหนงัทีล่กึขึน้ เนือ่งจากไลโปโซมมส่ีวนประกอบ และคุณสมบตัิ

คล้ายคลึงกับเซลล์เมนเบรนของสิ่งมีชีวิต

การน�าไปใช้ประโยชน์ 
ต�ารับโรโดไมรโทนส�าหรับรักษาสิว เป็นเจลแต้มสิวจากสารสกัดธรรมชาติ ซ่ึงเจลที่มีองค์ประกอบของสาร

โรโดไมรโทน ซึ่งสกัดได้จากกระทุที่มีฤทธิ์ที่ดีในการต้านเชื้อแบคทีเรีย และมีสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งช่วยต่อต้านการ

ออกซิเดชันของเซลล์ผิวหนัง จึงสามารถช่วยชะลอริ้วรอยแห่งวัยโดยวิธีธรรมชาติ มีการประยุกต์น�านาโนเทคโนโลยีมา

เตรยีมอนภุาคขนาดเลก็ นัน่คอืเทคโนโลยไีลโปโซมมาช่วยในการน�าส่งสารส�าคญัโรโดไมรโทน เนือ่งจากไลโปโซมสามารถ

ช่วยในการซึมผ่านของสารโรโดไมรโทนที่เก็บกักภายในเข้าสู่ชั้นผิวหนังที่ลึกขึ้น ที่ส�าคัญไม่มีส่วนผสมของยาปฏิชีวนะ
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ต�ารับยาโพวิโดนไอโอดีนส�าหรับรูปแบบพ่น

รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ, อนงค์ทิพย์ เอสเอ และ กิตติยา ถิ่นพันธ์
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email teerapol.s@psu.ac.th

ต�ารับยาโพวิโดนไอโอดีนในรูปแบบพ่นบนผิวหนัง ต�ารับยาพ่นนั้นต้องมีส่วนประกอบในสูตรต�ารับ โพวิโดน

ไอโอดีนเป็นตัวยาส�าคัญ มีโคโพวิโดนและกลีเซอรีนเป็นสารก่อฟิล์ม มีพอลีเอทิลีนไกลคอลช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของ

แผ่นฟิล์ม มีกลีเซอรีนเป็นสารให้ความชุ่มชื้น สารขับดันคือ HFA 134a และมีเอทานอลตัวท�าละลายร่วมที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์/วิจัย
 เพื่อพัฒนาสูตรต�ารับยาโพวิโดนไอโอดีนรูปแบบพ่น ที่มีคุณสมบัติคงตัว ออกมาในรูปแผ่นฟิล์มนาโนและมี

ฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย สูตรต�ารับต้องมีความคงตัว มีการยับยั้งหรือฆ่าเชื้อที่บริเวณเป้าหมาย คือ 

ผิวหนัง และคุณภาพของยา ได้แก่ ปริมาณไอโอดีน และความสม�่าเสมอของตัวยาที่พ่นออกมา การเกิดฟิล์มบางนาโน

การน�าไปใช้ประโยชน์ 
 โพวิโดนไอโอดีนสามารถเตรียมเภสัชภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ เช่น ผงแห้ง ยาเม็ด รูปแบบของเหลว โดยการ 

เตรียมยาในแบบพ่นจะมีข้อดีคือ สามารถพ่นยาในขนาดที่ถูกต้อง มีขนาดเล็ก พกพาสะดวกขึ้น เหมาะกับการป้องกัน

การติดเชื้อในบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึงของยารูปแบบอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณองคชาติ รักแร้ หนังศีรษะ นิ้วมือ 

และมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบโพวิโดนไอโอดีนในรูปแบบพ่น กับเทคนิคการเช็ดหรือทาบริเวณแผล พบว่าโพวิโดน

ไอโอดีนในรูปแบบพ่นหลังจากพ่นทิ้งไว้ให้แห้ง 3 นาที จะให้ผลเหมือนกับการใช้เทคนิคการเช็ดบริเวณแผล ในการลด

เชื้อแบคทีเรียที่บริเวณเป้าหมายอีกด้วย
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ยาสเปรย์ส�าหรับรักษาอาการอักเสบที่ผิวหนังจากใบพูล

รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email pharkphoom.p@psu.ac.th

ยาสเปรย์ส�าหรับรักษาอาการอักเสบท่ีผิวหนังจากใบพูล มาจากกรรมวิธีการเตรียมสารสกัดจากใบพลูท่ีมี 

ไฮดรอกซีชาวิคอล ที่เตรียมจากสารสกัดใบพลูที่มีไฮดรอกซีชาวิคอล โดยสกัดผงใบพลูแห้งด้วยสารละลายเอธานอล 

ส�าหรับรักษาอาการแพ้ผื่นคัน อักเสบจากแมลงสัตว์กัดต่อย

วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์/วิจัย
การเตรียมสารสกัดจากใบพลูท่ีสามารถลดการใช้ตัวท�าละลายอินทรีย์ท่ีอาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่ง

แวดล้อม และสามารถควบคุมปริมาณของไฮดรอกซีชาวิคอลในสารสกัดที่เตรียมได้ ท�าให้สามารถก�าหนดปริมาณสาร

ส�าคัญที่ออกฤทธ์ิในต�ารับยาได้ และลดปริมาณคลอโลฟิลล์ในสารสกัด เพ่ือท�าให้ต�ารับยาที่เตรียมจากสารสกัดนี้มีสีที่

น่าใช้มากยิ่งขึ้น และสูตรต�ารับยาน�้าที่มีส่วนผสมของไฮดรอกซีชาวิคอล ที่เตรียมจากสารสกัดใบพลูที่มีไฮดรอกซีชา 

วคีอล ลดปริมาณแอลกอฮอล์ทีใ่ช้ในต�ารบัยา เพือ่ให้ได้สตูรต�ารบัยาทีม่มีาตรฐานและเป็นทีย่อมรบัของผูใ้ช้ยามากยิง่ขึน้ 

โดยลดการก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผู้ใช้

การน�าไปใช้ประโยชน์ 
การน�าสารสกัดที่ได้มาเตรียมเป็นต�ารับยาสเปรย์รักษาอาการอักเสบที่ผิวหนังจากใบพูล ให้งานต่อการใช้งาน 

พกพาสะดวก
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น�้ายางโปรตีนต�่าส�าหรับผลิตภัณฑ์ทางเภสัชภัณฑ์ และเครื่องส�าอาง

ผศ.ดร.วิวัฒน์ พิชญากร และคณะ
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email wiwat.p@psu.ac.th

น�า้ยางโปรตีนต�า่ เป็นการน�าเสนอเทคโนโลยกีารลดปรมิาณโปรตนีในน�า้ยางธรรมชาต ิซึง่เป็นสาเหตหุลกัของ

การก่ออาการแพ้ในผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติหลายๆ รูปแบบ ซึ่งจัดเป็นเทคโนโลยีของการแก้ปัญหาจากต้นน�า้ คือ แก้

ปัญหาในตัววัตถุดิบเริ่มต้น ซึ่งได้หลีกเลี่ยงการใช้แอมโมเนียเป็นสารคงสภาพ เน่ืองจากอาจก่อให้เกิดการระคายเคือง

โดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อเน้ือเยื่ออ่อนและผิวหนังซ่ึงสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติโดยตรง แต่ได้เลือกใช้สารท่ีมีความ

ปลอดภัยในการใช้มากข้ึน จากสารเกรดเครื่องส�าอาง ท�าให้เพิ่มความม่ันใจด้านความปลอดภัยในการใช้กับผลิตภัณฑ์

ต่างๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์/วิจัย
ลดปริมาณโปรตีนในน�้ายางธรรมชาติ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการก่ออาการแพ้ในผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ

หลายๆ รูปแบบ

การน�าไปใช้ประโยชน์ 
น�าไปใช้ในอุตสาหกรรมขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา วัสดุทางการแพทย์ เภสัชกรรม และเครื่องส�าอาง
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ระบบคอมพิวเตอร์ส�าหรับการตรวจวินิจฉัยตาเขและการดูแล

รศ.พญ.สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ และ ผศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนท์
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email tsupapor@medicine.psu.ac.th

การวดัตาเขด้วยระบบคอมพวิเตอร์และแสดงผลแบบอตัโนมัต ิซึง่อาศยัหลกัการของการถ่ายภาพ โดยการน�า

ภาพที่ได้ มาวางจุดไว้ที่กลางแสงสะท้อนกลางตาด�า และขอบตาด�าทั้งด้านหัวตาและหางตา ในตาทั้ง 2 ตา จากนั้นน�า

ระยะทางรวมระหว่าง ระยะจุดกลางตาด�าจนถึงขอบตาด�าด้านที่ติดกับจมูกของตาด้านขวา และระยะจุดกลางตาด�า

จนถึงขอบตาด�าด้านที่ติดกับจมูกของตาด้านซ้าย มาหาอัตราส่วนเทียบกับผลรวมของขนาดลูกตาทั้ง 2 ข้าง ซึ่งวัดจาก

ขอบตาขาวด้านหนึ่งไปถึงขอบตาขาวอีกด้านหนึ่ง ของตาทั้ง 2 ข้าง และน�าอัตราส่วนดังกล่าวที่ได้ มาเทียบกับค่ากลาง

ซึ่งสามารถน�ากรรมวิธีการวัดตาเขน้ีไปบรรจุลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถประมวลผลได้อย่างอัตโนมัติ 

และเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เช่ือมต่ออยู่กับเคร่ืองพิมพ์ ก็สามารถพิมพ์ใบผลการวิเคราะห์และค�าแนะน�าออกมาให้ผู้ใช้

งานได้ทราบแบบอัตโนมัติทันที

วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์/วิจัย
เพือ่จดัท�าข้ึนทดแทนการคดักรองอาการตาเขเบือ้งต้น โดยอาศยัหลักการของการถ่ายภาพ เพ่ือน�าไปประมวล

ผลวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเทียบกับค่ากลางที่ก�าหนด และแจ้งผลการวิเคราะห์ออกทางเครื่องพิมพ์

แบบอัตโนมัติ

การน�าไปใช้ประโยชน์ 
การน�ากรรมวธิรีการวดัตาเขมาใช้กบัระบบคอมพวิเตอร์และแสดงผลแบบอตัโนมตั ิซึง่อาศยัหลกัการของการ

ถ่ายภาพ และค�าแนะน�าออกมาให้ผู้ใช้งานได้ทราบแบบอัตโนมัติทันที
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สบู่ยั้งแบคทีเรียจากสารสกัดใบเฟิร์น

ผศ.ดร.สิรีวรรณ วิริยกุลโอภาศ และคณะ
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email songsri.k@psu.ac.th

สบูย่ัง้แบคทีเรยีจากสารสกัดใบเฟิร์น ทีม่สีารออกฤทธิก์ลุ่ม interruptins ในปรมิาณสูง โดยสารในกลุ่มนีไ้ด้แก่ 

interrupins A และ B ที่สกัดแยกได้จากเฟิร์น C. terminans เป็นสารจากธรรมชาติที่มีศักยภาพสูงในการน�าไปพัฒนา 

“ผลติภัณฑ์ยา อาหารเสริมและผลติภณัฑ์เวชส�าอางสมนุไพรไทย” ซึง่มฤีทธิใ์นการฤทธิด์ใีนการยบัยัง้เชือ้แบคทเีรยีกรมั

บวก และยังมีประสิทธิภาพดีในการดักจับอนุมูลอิสระภายในเซลล์ได้

วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์/วิจัย
การพัฒนาวิธีการเตรียมสารสกัดเฟิร์น C. terminans ที่มีสารออกฤทธิ์กลุ่ม interruptins ในปริมาณสูงโดย

มุ่งเน้นวิธีการสกัดอย่างปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green extraction)

การน�าไปใช้ประโยชน์ 
สารสกดัเฟิร์นทีไ่ด้ทัง้ในรปูแบบทีล่ะลายในน�า้มนัและละลายในน�า้ เพือ่ความสะดวก/ง่ายต่อการน�าไปประยกุต์

ใช้เตรียมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งในรูปแบบของเหลว และของแข็ง
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สูตรต�ารับยาสมุนไพรแก้ไอ

ธีรวัฒน์ สุดขาว
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email teerawat.sud@psu.ac.th

การประดิษฐ์นี้เป็นยาน�า้ที่ต้มมาจากสมุนไพร ประกอบด้วย โทงเทง มะแว้งเครือ เสนียด มะขามป้อม ชะเอม

เทศ น�า้ตาลกรวด น�า้มะนาว น�า้ขิง เกลือ และเมนทอล ที่ผ่านกรรมวิธี ขั้นตอนต่างๆ ได้ยาน�้าที่ได้จากการต้มสมุนไพร

วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์/วิจัย
ความมุ่งหมายของสิ่งประดิษฐ์นี้ คือ เพื่อจัดท�ายาแก้ไอที่ผลิตจากสมุนไพรสูตรใหม่ ที่มีประสิทธิภาพบรรเทา

อาการไอ เจ็บคอ ช่วยท�าให้ชุ่มคอ รสชาติดี และไม่มีส่วนประกอบที่ท�าให้เกิดโทษต่อร่างกาย

การน�าไปใช้ประโยชน์ 
สูตรต�ารับยาสมุนไพรแก้ไอ มีส่วนประกอบของโทงเทงที่ช่วยรักษาการอักเสบของล�าคอ และมีสรรพคุณ

ครอบคลุมไปถึงการลดการบวมของทอนซิล อีกทั้งมีสมุนไพรได้แก่ ชะเอม มะขามป้อม เสนียด มะแว้งเครือ ช่วยรักษา

การอักเสบของล�าคอ ลดไข้ ช่วยเรื่องการหายใจ และรักษาหวัดได้ในต�ารับเดียวกัน และส่วนผสมดังกล่าวท�าให้ได้ต�ารับ

ยาแก้ไอที่รสชาติที่ดี ดื่มง่าย 

สูตรต�ารับยาสมุนไพรแก้ไอมีการใส่น�้ามะนาวสดและน�้าขิงสด และเกลือ ในต�ารับยา แทนการใช้น�้ามะนาว

แทรกเกลอืเป็นกระสาย ร่วมกบัผงยารกัษาอาการไอเจบ็คอในอดตี ซึง่ท�าให้เกดิความยุง่ยากในการใช้ยา นอกจากท�าให้

เกดิความสะดวกขึน้แล้ว  ยงัเป็นการเพิม่สรรพคณุต�ารบัยา ในการช่วยละลายและขบัเสมหะ ท�าให้ชุม่คอ ท�าให้ได้ต�ารบั

ยาที่รสชาติที่กลมกล่อมขึ้น และง่ายต่อการรับประทาน ไม่ท�าให้คอแห้ง
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มีดผ่าตัดนิ้วล็อคแบบเจาะผ่านผิวหนัง (A-Knife)

ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบ�าบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email sittichoke.a@psu.ac.th

 มดีผ่าตดันิว้ลอ็คแบบเจาะผวิหนงั ใช้รกัษาอาการนิว้ลอ็คในเวลาประมาณ 1 นาท ีแผลกว้างเพยีง 2 มลิลเิมตร 

โดยมีดสามารถสอดผ่านผิวหนังเพื่อตัดปลอกหุ้มเอ็นได้อย่างแม่นย�า ไม่ท�าลายเส้นเอ็นและเนื้อเยื่อใกล้เคียง ไม่ต้อง

ใช้ห้องผ่าตัด ไม่ต้องเย็บแผล ผู้ป่วยสามารถใช้มือได้ปกติ โดยไม่ต้องรอนาน 1 สัปดาห์ให้แผลหาย เหมือนการผ่าตัด

แบบเดิม

วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์/วิจัย
ใช้รกัษาอาการนิว้ลอ็คในเวลาประมาณ 1 นาท ีแผลกว้างเพยีง 2 มลิลเิมตร ไม่ต้องใช้ห้องผ่าตดั ไม่ต้องเยบ็แผล

การน�าไปใช้ประโยชน์ 
ใช้ส�าหรับผ่าตัดรักษาอาการนิ้วล็อคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
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อุปกรณ์ช่วยผ่าตัดโรคพังผืดกดรัดเส้นประสาทข้อมือสงขลานครินทร์

ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบ�าบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email wosunton@medicine.psu.ac.th

 อุปกรณ์ช่วยผ่าตัดโรคพังผืดกดรัดเส้นประสาทข้อมือสงขลานครินทร์ ประกอบด้วยอุปกรณ์ 2 ชิ้น ได้แก่ 

ส่วนที่ใช้ในการมอง และ ส่วนที่ใช้ในการตัด เพื่อใช้ในการผ่าตัดโรคพังผืดรัดเส้นประสาทข้อมือ 

 ส่วนท่ีใช้ในการมอง ประกอบด้วย เครือ่งถ่างช่องโพรงประสาท ออกแบบขึน้มา เพือ่ให้ศัลยแพทย์มองเหน็ช่อง

โพรงประสาทข้อมอืได้ชดัขึน้ช่วยป้องกนัการกระทบกระเทอืนท่ีอาจเกดิขึน้กบัเนือ้เยือ่ภายในและยงัช่วยสร้างช่องส�าหรบั

สอดอุปกรณ์ผ่าตัดเข้าไปตัดพังผืด และ ตัวน�าร่อง ออกแบบมาเพื่อการน�าร่องและสร้างพื้นที่เหนือช่องโพรงประสาทข้อ

มือและช่วยแยกเนื้อเยื่อออกจากพังผืดสร้างพื้นที่เพื่อการสอดใส่เครื่องถ่าง

 และ ส่วนที่ใช้ในการตัด ประกอบด้วย ใบมีดผ่าตัด ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะส�าหรับการตัดพังผืด ประกอบ

ด้วยใบมดีผ่าตดัมาตรฐานระดบัโลกมีความคมสงู เพือ่ให้มัน่ใจว่าสามารถตดัพงัผดืให้ขาด ภายในครัง้เดยีว และ ฟรเีออร์ 

ได้รับการออกแบบให้ เรียบ แบน บางและยืดหยุ่น เพื่อใช้เกลี่ยสร้างพื้นที่ในช่องโพรงประสาทข้อมือ

 โดยทั้งชุดท�าจากวัสดุชนิดพลาสติกใช้คร้ังเดียวทิ้ง จึงท�าให้มีราคาถูก และรับประกันได้ถึงความสะอาดและ

ปลอดภัยทุกครั้งที่ใช้งาน

วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์/วิจัย
เพือ่จดัท�าอปุกรณ์ช่วยผ่าตดัโรคพงัผดืกดรดัเส้นประสาทข้อมอืสงขลานครนิทร์ เพือ่ช่วยในการผ่าตดัแก่แพทย์

การน�าไปใช้ประโยชน์
อุปกรณ์ช่วยผ่าตัดโรคพังผืดกดรัดเส้นประสาทข้อมือสงขลานครินทร์ สามารถช่วยท�าให้แพทย์เห็นช่องโพรง

ประสาทได้ชัดเจน ผ่าตัดได้รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ไม่มีอ าการแทรกซ้อน แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก ส่งผลให้ระยะเวลาในการ

พักฟื้นน้อยเพียง 3-5 วัน อีกทั้งเนื่องจากการผ่าตัดเป็นการผ่าตัดเล็กท�าให้ลดต้นทุนในการผ่าตัดลง ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้าง

พยาบาล ค่าห้องผ่าตัด ค่าอุปกรณ์ และค่ายา
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อุปกรณ์ฝึกการยืนส�าหรับเด็กเล็กที่มีพัฒนาการช้า

ดร.สุรพงษ์ ชาติพันธุ์ และ ผศ.พญ.วิภาวรรณ ลีลาส�าราญ
สถาบันวิศวกรรมชีวการเเพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email surapong.c@psu.ac.th

เด็กที่มีอายุครบ 3 เดือนแล้วคอยังไม่แข็ง หรือ  อายุ 9 เดือนยังไม่คว�า่ หรือยังไม่คลาน หรือกล้ามเนื้อแขน

ขาไม่มีแรง  หากลักษณะดังกล่าวยังคงมีอยู่เมื่อเด็กเจริญเติบโตขึ้น เด็กกลุ่มนี้จะจัดว่ามีพัฒนาการทางด้านร่างกายช้า  

ซึ่งในปัจจุบันวิธีการที่ใช้รักษา คือ การฝึกให้เด็กสามารถยืนและคุ้นเคยกับการยืนโดยใช้อุปกรณ์ช่วยฝึกยืน (standing 

frame) เพื่อช่วยในเรื่องการพัฒนากล้ามเนื้อ การพัฒนาระบบไหลเวียนโลหิต การสร้างสมดุลของร่างกายท่อนบน และ

มีผลทางอ้อมในด้านจิตวิทยา การเรียนรู้ทางสังคมของเด็กอีกด้วย   แต่ราคาของ standing frame มีราคาสูงและต้อง

น�าเข้าจากต่างประเทศจึงท�าให้ไม่สามารถมีอุปกรณ์นี้ที่บ้านเพื่อช่วยฝึกการยืนของเด็ก  อีกทั้งท�าให้ผู้ปกครองต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายและเวลาในการที่จะต้องน�าเด็กมาฝึกที่โรงพยาบาล 

วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์/วิจัย
เพือ่สร้างอปุกรณ์ช่วยฝึกยนืเทีเ่หมาะสมกบัสรีระและการใช้งานของเดก็ไทย โดยมุง่เน้นให้มลีกัษณะทีส่ามารถ

เข็นเคลื่อนที่ได้ (movable standing frame)  แก่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่มีพัฒนาการช้า ให้สามารถมีอุปกรณ์ช่วย

ฝึกยืนไปใช้ฝึกที่บ้านได้ และเป็นการช่วยลดภาระและค่าใช้จ่ายที่ต้องน�าบุตรหลานมาฝึกที่โรงพยาบาล

การน�าไปใช้ประโยชน์ 
ได้น�าไปทดลองใช้ฝึกการยืนที่หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และได้น�าไปใช้ในกลุ่ม

ของเด็กท่ีมีพัฒนาการช้าโดยให้ผู้ปกครองสามารถใช้ฝึกเด็กได้เองที่บ้าน ไม่จ�าเป็นต้องมาที่โรงพยาบาลหรือสถาน

พยาบาล ซึ่งทางทีมงานได้จัดโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โดยการบริจาคมอบอุปกรณ์ช่วยฝึกยืนแก่ผู้ปกครองที่

บุตรหลานมีพัฒนาการช้า
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Smart Environment

ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต, ผศ.ดร.สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์, จิรศักดิ์ นพรัตน์, มงคล 
มโนพิรุฬห์พร และ สุนิสา จุลรัตน์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email suntiamorntut@gmail.com

ระบบตรวจสอบสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ เป็นผลการประยุกต์ใช้งาน IoT Thing Platform ที่ท�าหน้าที่เชื่อมต่อ

อปุกรณ์ คน สตัว์ หรอือืน่ๆเข้าสูร่ะบบอนิเตอร์เนต็ อย่างชาญฉลาด ตวัอย่างระบบตรวจสอบส่ิงแวดล้อมอจัฉรยิะเป็นหนึง่

ในการน�าเทคโนโลยีการเชือ่มต่ออจัฉรยิะ และ IoT Thing Platform ไปใช้ประโยชน์จรงิกบัเมอืงอจัฉรยิะ ท�าหน้าทีต่รวจ

วัดข้อมูลสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ระดับน�้าตามล�าคลอง คุณภาพอากาศและคุณภาพน�้า เป็นต้น ระบบ

สามารถรายงานข้อมลูแบบเรยีวไทม์ หรือผ่านการวเิคราะห์แจ้งเตอืนภยั หรอืน�าไปใช้ในการพยากรณ์เหตทุีจ่ะเกดิขึน้ได้

ปัจจบุนัระบบมกีารตดิตัง้ใช้งานใน 2 จงัหวดัคอื จงัหวดัสงขลา (แสดงผลผ่านศนูย์เตอืนภัยพบิตัทิางธรรมชาติ

ภาคใต้) และ จังหวัดภูเก็ต ที่มีระบบการแสดงผลที่ทันสมัย เชื่อมข้อมูลสู่ Cloud และมีระบบเชื่อมต่อ ให้สามารถน�า

ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ผ่าน API Integration ปัจจุบันได้ขยายผลเป็น Startup และร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม บริษัท 

Touch Technology ในการขยายผลการใช้งาน
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Smart Street Light and Building

ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต, ผศ.ดร.สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์, จิรศักดิ์ นพรัตน์, 
มงคล มโนพิรุฬห์พร และ สุนิสา จุลรัตน์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email suntiamorntut@gmail.com

ระบบไฟส่องสว่างท้องถนน หรือ อาคาร เป็นผลงานการประยุกต์ใช้งาน Core Technology ของนักวิจัย 2 

เรื่อง ได้แก่ 1) IoT Thing Platform ที่ท�าหน้าที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ คน สัตว์ หรือสิ่งของเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่มี

รูปแบบการบริหารจัดการอุปกรณ์อย่างชาญฉลาด 2) PSU IoT Gateway  ที่ท�าหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายของ

สิ่งของและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เปรียบเสมือนประตูเชื่อมต่อ ที่สามารถใช้งานกับภายนอก และภายในอาคาร 

ระบบ Smart Street Light จะเชือ่มเสาไฟฟ้าบนท้องถนนเข้าสู่ระบบอินเตอร์เนต็ เพือ่ให้สามารถทราบข้อมลู 

บรหิารจดัการทัง้แบบอตัโนมตัติามสภาพทางกายภาพ หรอืสามารถทีส่ัง่การควบคมุโดยตรง รายงานสถานะการท�างาน

ของหลอดไฟ (เปิด หรือ ปิด) รายงานค่าการใช้พลังงาน ซึ่งระบบสามารถเลือกใช้งานทั้งแบบภายใน (Smart Building) 

หรือภายนอกอาคาร เหมือนอุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายได้ ท�าให้น�าไปประยุกต์ได้หลากหลาย ตัวอย่างเช่น การตั้งรูป

แบบการใช้งานเป็น Pattern ไว้ล่วงหน้าได้ หรือการแจ้งเตือนเมื่อเสาไฟ หรือระบบไฟฟ้าภายในอาคารท�างานผิดปกติ 

ท�าให้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมถึงประหยัดพลังงานอีกด้วย
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Smart Tourist Tracking

ผศ.ดร.สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์, ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต, ยศชนินทร์ ศศิวรรธน์ และ 
สิทธิ์ ตันติศิรินทร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email suntiamorntut@gmail.com

งานวิจัยและพัฒนาชิ้นนี้เริ่มจากต้นทางที่เป็นการพัฒนาโพรโทคอลเพื่อบริหารจดัการการส่งขอ้มูลของ RFID 

tag ให้กับบริษัทซิลิคอนคราฟ จ�ากัด บริษัทที่ออกแบบชิป RFID ของคนไทยที่ถูกใช้งานทั้งในและต่างประเทศ การ

พัฒนาโพรโทคอลรูปแบบใหม่นี้ช่วยให้มีการใช้พลังงานในการสื่อสารน้อยลง จึงท�าให้ประหยัดพลังงาน และจัดการ

การชนกันของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลท�าให้ RFID tag สามารถถูกค้นหาและระบุตัวตนได้เป็นจ�านวนมากภายใน

ระยะเวลาอันสั้น (น้อยกว่า 10 วินาที เป็นจ�านวน 1,000 tag)  ในระยะกลางทางจึงได้น�าโพรโทคอลที่ได้ออกแบบ น�า

ประยุกต์ใช้จริงบนฮาร์ดแวร์ RFID Tag ของบริษัทซิลิคอนคราฟ หมายเลขรุ่น SIC8630 คลื่นความถี่ 433 MHz เพื่อ

ทดสอบการท�างานจริงในระดับห้องปฏิบัติการ ในระยะปลายทางก�าลังน�าเข้าสู่การน�าไปประยุกต์ใช้งานทั้งในส่วนของ

การติดตามพฤติกรรมนักท่องเที่ยว หรือการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานหรือจ่ายเงิน เป็นต้น โดยรูปแบบของ RFID Tag 

นัน้สามารถออกแบบให้อยูใ่นรปูแบบของ เหรยีญ (Coin) หรอื สายรดัข้อมอื (Wristband) หรอืชนดิอืน่ตามความเหมาะ

สมของการใช้งานในแต่ละประเภท
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Smart Transportation

ผศ. ดร. วชรินทร์ แก้วอภิชัย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Email watcharin@coe.psuac.th

ระบบติดตามรถขนส่งมวลชน สาธารณะแบบประจ�าทาง เป็นผลงานการออกแบบระบบสมองกลฝังตัวและ

ประยุกต์ใช้งาน Internet of Thing ในการติดตามการให้บริการรถขนส่งมวลชน ที่วิ่งประจ�าเส้นทาง โดยข้อมูลการให้

บรกิารได้แก่ ต�าแหน่งปัจจบุนั ความเรว็ จ�านวนผูโ้ดยสารภายในรถโดยสาร จะถกูบนัทกึเกบ็ไว้เป็นสถติใินการให้บรกิาร 

และยังรวมไปถึงการส่งเสริมความปลอดภัยในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อรถโดยสารมี

ความเรว็เกนิกว่ากฏหมายก�าหนด และการบนัทกึจ�านวนผู้โดยสาร ป้องกนั การบรรทกุเกนิ ผลจากการเกบ็ข้อมลูดงักล่าว 

ข้างต้นนั้นสามารถน�าไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้บริการ อาทิเช่น การก�าหนดตารางความถี่ 

เวลาปล่อยรถให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาของวัน  การก�าหนดจ�านวนเที่ยววิ่งต่อวันของพนักงานขับรถในแต่ละคัน 

เพื่อป้องกันความเหนื่อยล้าของพนักงานขับรถ 

โดยระบบดงักล่าวได้ท�าการตดิตัง้ในรถโดยสารน�าร่องของ บ.โพธิท์อง (2505) จ�ากดั จ�านวน 4 คนั  เพือ่ท�าการ

เก็บสถิติการให้บริการ และเปิดให้บริการติดตามต�าแหน่งรถโดยสารผ่านทั้งทางเวปไซต์และโมบายแอพพลิเคชั่นและ

รองรับการให้ค�าแนะน�าในการให้บริการรถขนส่งผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นจากผู้โดยสารได้โดยตรง
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*RFID Tag, SIC8630 ของบริษัทซิลิคอนคราฟเทคโนโลยีจ�ากัด

Color Blinder Assistant Application for Android

ไพบูลย์ พัฒนเสถียร และ จรรยา สายนุ้ย
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email suntiamorntut@gmail.com

ตาบอดสี (Color blindness) เป็นอาการที่เซลล์ประสาทชนิดหนึ่งในม่านตาซึ่งมีความไวต่อสีต่างๆ มีความ

บกพร่องหรอืพกิาร ท�าให้ดวงตาไม่สามารถทีจ่ะมองเหน็สีบางสีได้ ภาวะตาบอดสอีาจส่งผลกระทบให้เกดิความเข้าใจผิด

ในการสือ่สารหรอืการเลอืกซือ้สิง่ของต่างๆ ในชีวติประจ�าวนั จงึมแีนวคดิในการพฒันาแอปพลเิคชนัเพือ่เป็นผูช่้วยในการ

บอกสขีองสิ่งต่างๆ ส�าหรับผู้เป็นตาบอดส ีโดยแอปพลิเคชนัถูกพัฒนาขึน้บนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด ์ประกอบด้วย 

3 เมนูหลัก ได้แก่ เมนูช่วยบอกสี (Color Naming) เมนูเรียนรู้จ�าสี (Learning) และเมนูทดสอบการรู้จ�าสี (Testing) ใน

ส่วนเมนชู่วยบอกส ีแอปพลเิคชนัจะบอกช่ือสผ่ีานทางรปูภาพ  ผูใ้ช้สามารถถ่ายภาพผ่านแอปพลเิคชนัหรอืเลอืกรปูภาพ

จากแกลเลอรี่ได้ เม่ือผู้ใช้ชี้ต�าแหน่งท่ีต้องการทราบสีบนรูปภาพ แอปพลิเคชันจะแสดงข้อความเพื่อบอกชื่อสีบนหน้า

จอสมาร์ทโฟน ส�าหรับเมนูเรียนรู้จ�าสีและเมนูทดสอบการรู้จ�าสีนั้น  มีวัตถุประสงค์เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้เป็น

ตาบอดสีที่ต้องการเรียนรู้จ�าสี ให้สามารถฝึกฝน เรียนรู้จ�าสีต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์/วิจัย
 พัฒนาแอปพลเิคชนับนสมาร์ทโฟนส�าหรบัผูท้ีเ่ป็นตาบอดส ีเพือ่เป็นผูช่้วยให้คนทีเ่ป็นตาบอดสสีามารถบอกสี

สิ่งต่างๆ รอบตัวได้อย่างถูกต้องมากขึ้น

การน�าไปใช้ประโยชน์ 
 เป็นเครื่องมือส�าหรับผู้ที่เป็นตาบอดสี  ให้สามารถรับรู้และบอกสีของสิ่งต่างๆ รอบตัวได้อย่างถูกต้องมากขึ้น 

เพื่อลดความผิดพลาดในการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน
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The 543 Apartment

วรรณประกร สิงห์ปลอด และ องค์อร วิทยธาดา
วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยสง ขลานครินทร์
Email suntiamorntut@gmail.com

 ผลงานช้ินนีเ้ป็น เกมส์ ทีถู่กพฒันาโดยการใช้เทคโนโลยคีวามเป็นจรงิเสมอืน ส�าหรบั เทคโนโลยคีวามเป็นจรงิ

เสมือน (virtual reality) หรือ วีอาร์ (VR) เป็นเทคโนโลยีที่คอมพิวเตอร์จ�าลอง สภาพแวดล้อมเสมือนจริงขึ้นมา ซึ่งผู้ใช้

สามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของ ก�าหนดทิศทางในการเดิน หรือ ตอบโต้กับประสาทสัมผัสทั้งห้า ผ่านอุปกรณ์พิเศษที่ช่วยให้

มองเห็นในโลกเสมือนจริง เช่น แว่นตาสามมิติ

  ปัจจบุนันี ้ระบบเทคโนโลยคีวามเป็นจรงิเสมอืน ได้ถกูพฒันาน�าไปใช้ เพือ่เป็นประโยชน์ ในด้านทีส่�าคญัต่างๆ

มากมายเช่น ทางด้านการท่องเที่ยว การสร้างการท่องเที่ยวเสมือนจริง ทดแทนสถานที่ ท่องท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่

ถูกคุมคาม ,ทางด้านการแพทย์ การพัฒนาเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน เพื่อช่วยในการฝึกอบรบระบบผ่าตัดของ

นักศึกษาแพทย์ และ ทางด้านการทหาร  เช่น การพัฒนา เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน ที่ใช้ส�าหรับการฝึกนักบิน

  ส�าหรับผลงานช้ินน้ี ได้ใช้ประโยชน์จากการแสดงผล การสร้างส่ือประสม และ การสร้างภาพสามมิติ เพื่อ

จ�าลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง โดยผู้เล่นสามารถเล่นเกมส์ เสมือนอยู่ในสถานการณ์ และ เหตุการณ์จริง ผ่าน

การสวมบทบาทเป็นตัวละครหลักของเกมส์ที่มีชื่อว่า “อุสา” อุสาเป็น นักเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งในประเทศไทย

ซึ่งผู้เล่นจะได้พบเจอกับเหตุการณ์แปลกประหลาด, เรื่องราวสยองขวัญต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับเธอ และค้นหาเพื่อนสนิท

ของเธอ ที่สูญหายในอพาร์ทเม้นท์เลขที่ 543 
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Town Portal
ผศ. สุธน แซ่หว่อง, ปฐมพงศ์ วรเจริญ, กรัณย์ ภักดี
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Email suthon@coe.psuac.th

Town Portal เป็น Platform ครบวงจร ทีป่ระกอบด้วยเครือ่งมอืตามแนวคดิประชารฐั ในการ digitize สนิค้า 
บริการและสถานที่ท่องเที่ยวของเมือง โดยคนในท้องถิ่น เพื่อคนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นจุดเชื่อมโยงถึง
บริการต่างๆ ของ Smart City และหน่วยงานท้องถิ่น ทั้งนี้บริการพื้นฐานของ Platform ประกอบด้วย

•	 น�าเสนอข้อมูลสินค้าและบริการโดยแยกเป็นหมวดหมู่ และจัดล�าดับการน�าเสนอตาม Profile ของผู้ใช้
•	 ข้อมูลโปรโมชัน และ e-Coupon
•	 อีเวนท์ และกิจกรรม
•	 เครื่องมือส�าหรับภาครัฐในการรวบรวมข้อมูลและโปรโมทเมือง
•	 Integrated Services จากภาครัฐ และเอกชน
การจัดการข้อมูลในระบบ Town Portal เป็นการจัดการแบบกระจาย โดยระบบ Town Portal จะท�าหน้าที่

เป็นแพลตฟอร์มกลางในการเชื่อมโยงบุคคล 3 กลุ่มเข้าด้วยกัน คือ เจ้าเมือง เจ้าบ้าน และผู้ใช้
เจ้าเมือง (Town Owner) จะมีหน้าที่สร้างกรอบการน�าเสนอเมือง ก�าหนด 9 หมวดหลักในการน�าเสนอ

ข้อมูลของเมืองเป็นหมวดหมู่ หากเมืองมีความหลากลายมาก สามารถเลือกที่จะน�าเสนอข้อมูลตาม Profile ของผู้ใช้ 
เช่น ต้องการน�าเสนอ เน้นข้อมูลเรื่องอาหาร หรือต้องการน�าเสนอเน้นข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นต้น และมี
บทบาทส�าคัญในการสื่อสารกับเจ้าบ้าน ในการจัดโปรโมชัน และอีเวนท์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหรือการท่องเที่ยวในเมือง

เจ้าบ้าน (Home owner) มีหน้าในการอัพเดตข้อมูลของร้าน หรือสถานที่ของตนเองให้ทันสมัยอยู่ในเสมอ 
สามารถใช้ Town Portal เป็นเครื่องมือในการส่งข่าวสารให้กับลูกค้าได้

ผู้ใช้ (Local/Visitor) เข้าถึงข้อมูลของร้านหรือสถานที่ในหมวดหมู่ที่ต้องการ 
รับทราบข่าวสาร เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ ภาคเอกชนอื่นๆ 
ผ่าน Integrated Services
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GARUDA

กรชาล กุชากร, วรัตถ์ อาชวานันทกุล และ ศตายุ รุ่งโรจน์ร่มเย็น
วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Email suntiamorntut@gmail.com

ชิน้งานนีเ้ป็นลกัษณะวดีโีอแอนเิมชนั 3 มติ ิแสดงความขดัแย้งและสงครามระหว่าง GARUDA และ NAGA ใน

เขาวงกตทีส่ามารถน�าพาไปสูพ่ระจันทร์ได้ ผูช้มจะสามารถดูเทคนคิทางแอนเิมชนัทีท่างผูจ้ดัท�าไปน�าเสนอจากชิน้งานนี้
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อาคารประหยัดพลังงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

อาจารย์โอปอร์ ชัยสง่าพงษ์ และ อาจารย์ชาวดี ง่วนสน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

E-mail : chawadee.ng@psu.ac.th

อาคารปฎิบัติการและนวัตกรรมการศึกษา เป็นอาคารเรียนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิทยาลัย
นวัตกรรมการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ซึ่งได้รับรางวัลแบบอาคารอนุรักษ์
พลังงาน ปี 2559 จากโครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบ อาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

แนวคิดหลักการของการออกแบบของอาคาร คือการสร้างอาคารที่ก่อให้เกิดสภาวะน่าสบายให้แก่ผู้ใช้งาน
อาคารมากที่สุด โดยมุ่งเน้นการลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศ และการใช้ระบบไฟฟ้าเพื่อแสงสว่าง ให้น้อยที่สุด ใช้
หลกัทฤษฎกีารการออกแบบอาคารโดยพึง่พาธรรมชาต ิ(Passive Design) มาใช้เป็นกรอบในการออกแบบสถาปัตยกรรม
ของอาคาร  การออกแบบอาคารโดยพึ่งพาธรรมชาติ หรือPassive Design เป็นการประเมินศักยภาพพลังงานจาก
ธรรมชาตแิละระบบนเิวศของพ้ืนทีก่่อสร้าง อาคารปฎิบตักิารและนวตักรรมการศึกษา  ถกูออกแบบโดยค�านงึถงึ พลังงาน
แดด พลังงานลม การพัดพาความเย็นจากอ่างเก็บน�้าผิวดิน และการออกแบบเอียงตัวอาคารเพื่อสอดรับกับสภาวะทาง
ธรรมชาตใินพืน้ที ่จงึต้องท�าการวเิคราะห์ศกัยภาพข้อมลูพลงังานดัง้เดมิของพืน้ที ่ประกอบไปด้วย การวเิคราะห์พลงังาน
แสงแดด  การวิเคราะห์พลังงานลม และการวิเคราะห์ค่าความเย็นที่ได้จากการระเหยของน�้าผิวดิน (Evaporative 
Cooling System) ในการวางแนวอาคาร เพือ่การตอบสนองต่อระบบนเิวศดัง้เดมิทีส่ร้างความเยน็ให้กบัตวัอาคารสูงสุด  
และการวางแนวอาคารที่บิดเอียงเพื่อตอบรับสภาพแวดล้อม (Form Orientation) ดังรูป
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การประยกุต์การออกแบบอาคารปฎบิตักิารและนวตักรรมการศึกษา โดยอาศัยองค์ความรูท้ฤษฎีการออกแบบ
โดยพึ่งพาธรรมชาติ (Passive Design) เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ได้ 7 หัวข้อดังนี้

1. การวางอาคารและการเอียง (Form Orientation) การวางอาคารและการเอียงด้านกว้างของอาคารให้ได้
ใช้ประโยชน์จากลมประจ�าถิ่นได้มากที่สุด

2. การจดัวางโซนอาคาร (Plan & Zoning) จดัวางอาคารเรยีนของนกัศกึษาคณะสถาปัตยกรรมอยูใ่นทศิเหนือ 
ซึ่งเป็นทิศที่ได้รับลมสูงสุดและแสงแดดน้อยท่ีสุด เพื่อให้ได้รับผลกระทบจากความร้อนน้อยที่สุด เนื่องจากห้องปฎิบัติ
การออกแบบไม่มีระบบเครื่องปรับอากาศ และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่จะใช้ห้องปฏิบัติการตลอดทั้งวัน 

3. การระบายอากาศพึ่งพาพลังธรรมชาติ (Passive Ventilation) ใช้ลมธรรมชาติที่พัดเข้ามาในพื้นที่ ทั้ง12 
เดอืน เพือ่ลดภาระเครือ่งปรบัอากาศให้น้อยทีส่ดุโดย ใช้หลกัการของ Form Orientation ก�าหนดทศิทางลมให้ผ่านเข้า
อาคารทั้งปี ซึ่งอาศัยเทคนิคการระบายอากาศที่ใช้ในการออกแบบอาคาร ดังนี้

 1) การระบายอากาศโดยให้ลมเดินทางผ่านพื้นที่ห้อง จากทิศทางหนึ่ง ไปยังทิศทางหนึ่ง 
  (Cross Ventilation)
 2) การระบายอากาศโดยให้มวลความร้อนลอยตัวขึ้นที่สูง และระบายออกไปทางส่วนบนของอาคาร
  (Stack Ventilation)
 3) การระบายอากาศโดยผ่านครีบผนัง 
  (Wing Wall)
4. การใช้ระบบท�าความเย็นจากธรรมชาติ (Evaporative Cooling System) ใช้แบบระบบตรง (Direct) ด้าน

หลงัมบีงึน�า้ขนาดใหญ่ และมนี�า้ขงัลกึตลอดทัง้ปี จึงดงึศกัยภาพของพืน้ทีม่าช่วยในการท�าความเยน็ แบบ Direct Evap-
orative Cooling System ก�าหนดทศิทางให้ลมประจ�าถิน่ทีพ่ดัผ่านพืน้ทีท่างทศิตะวนัตกเฉยีงใต้ ทัง้ 8 เดอืน พดัพาเอา
ความเยน็จากแหล่งน�า้ธรรมชาต ิเข้าสูต่วัอาคารทัง้หลัง  โดยบรูณาการหลักการของ Form Orientation ร่วมกบั Direct 
Evaporative Cooling System เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพผวิสมัผสัของลมเยน็ทีพ่ดัผ่านอาคารได้ 100 % ของพ้ืนทีท่ัง้หมด

5. การใช้แสงสว่างภายในอาคาร (Lighting) ลดภาระการใช้แสงประดิษฐ์ให้น้อยที่สุด (Artificial Light) ดังนี้ 
 1) แสงทางตรง  (Direct Light) ใช้แสงทางตรงจาก หลังคาโปร่งแสง (Sky Light) ในการกระจายแสงเข้า 

   สู่ตัวอาคาร บริเวณโถงกลางที่ต้องการแสงในการท�างานตลอดทั้งวัน
 2) แสงทางอ้อม (Indirect Light) ใช้แสงทางอ้อมจากช่องเปิดเหนือหน้าต่างหลัก กับห้องเรียนทั้งหมด
6. การหลีกเลี่ยงแสงแดด (Avoid Solar Gain) จากผลข้างเคียงจากการออกแบบระบบ Passive Design 

อาศยัการเปิดช่องเปิดและช่องแสง (Shading Device and Fin) เพือ่ก�าหนดทศิทางลมและแสงแดดธรรมชาต ิเนือ่งจาก
บางส่วนของอาคารจะได้รับความร้อยมากเกิน จึงน�าอุปกรณ์กันแดดหรือแผงกันแดดที่ออกแบบมาเป็นงานเปลือกของ
อาคาร (Facade)

7. การสนับสนุนจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร (Green Environment Support) อาศัยการปลูกหญ้า หรือพืช
คลุมดินรอบอาคาร เพื่อลดการส่งผ่านความร้อน, ลดการสะท้อนจากความร้อนจากพื้นดินสู่อาคาร และเป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม (Eco- Friendly) ต่อผู้ใช้งานอาคาร ผู้มาเยือน รวมถึงระบบสิ่งมีชีวิตรอบๆ อาคาร

วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อเป็นตัวอย่างอาคารประหยัดพลังงานแห่งแรกของภาคใต้ที่ใช้การออกแบบอาคารโดยพึ่งพาธรรมชาติ 

(Passive Design) ทั้งระบบ

2. เพื่อการประหยัดพลังงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

3. เพือ่ประยกุต์แนวคดิและทฤษฎขีองการออกแบบอาคารประหยดั (Green Architecture) สูก่ารใช้งานอาคารจรงิ
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4. เพื่อเป็นกรณีศึกษาแก่นักศึกษาคณะสถาปัตกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้

เรียนรู้และตระหนักถึงการออกแบบอาคารเพื่อความยั่งยืน สมดั่งปรัชญาหลักของคณะคือ สถาปัตยกรรมแบบยั่งยืน 

(Sustainable Architecture)

185x260mm_Creative economy 1-2.indd   65 5/18/17   8:25 PM



66

แอปพลิเคชันการท่องเที่ยวแบบมีปฏิสัมพันธ์ 
กรณีศึกษาหมู่เกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล
(An interactive tourism application: A case study of 
Moo Koh Sarai, Satun Province)

ผศ.เถกิง วงศ์ศิริโชติ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

โทรศัพท์  0846414784

E-mail thakerng.w@psu.ac.th

ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เริ่มได้รับความสนใจอย่างมากจากนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญ ได้แก่ 
เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ เกาะราวี เกาะหินงาม เกาะไข่ และเกาะหอขาว ฯลฯ ธุรกิจการท่องเที่ยวในเกาะ 
เป็นการจัดการโดยชุมชนภายในเกาะ ซึ่งท�าให้มีขีดจ�ากัดบางประการ เช่น การสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นต้น  
คณะผู้วิจัยได้ริเริ่มพัฒนาแอปพลิเคชันฯ ที่สามารถใช้งานกับโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ เพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในหมู่เกาะสาหร่าย โดยเริ่มจากชุมชนบากันใหญ่ ชุมชนมีความต้องการใช้แอปพลิ
เคชันเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ คณะผู้วิจัยได้ด�าเนินการโครงการเป็นเวลา 1 ปี และ
การด�าเนินการใกล้เสร็จสิ้น โดยได้เผยแพร่แอปพลิเคชันฯ ให้ดาวโหลดแล้ว แอปพลิเคชันฯ มีฟังก็ชันการท�างาน เช่น 
การน�าทางภายในเกาะ การให้ข้อมูลของสถานที่ส�าคัญ ๆ ภายในเกาะ เป็นต้น การท�างานของแอปพลิเคชันฯ เป็นการ
ท�างานแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. พฒันาแอปพลเิคชนัการท่องเทีย่วแบบมปีฏิสัมพนัธ์ กรณศึีกษาเกาะสาหร่าย จงัหวดัสตลู เพือ่อ�านวยความ

สะดวกต่อนักท่องเที่ยว และเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในหมู่เกาะสาหร่าย
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ Backend ส�าหรับการปรับปรุง (เพิ่มเติม/แก้ไข) ข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการแสดงใน

แอปพลิเคชัน
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีลงสู่ระดับชุมชน เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ในการบริหารจัดการข้อมูลของชุมชน

อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันฯ

การน�าไปใช้ประโยชน์
1. แอปพลเิคชันฯ ได้รบัการเผยแพร่ใน Google Play และ App Store เพือ่เป็นช่องทางในการประชาสัมพนัธ์

ให้แก่ผู้สนใจที่จะท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในหมู่เกาะสาหร่าย ได้เข้าถึงข้อมูลก่อนเดินทาง
2. แอปพลิเคชันฯ แนะน�าข้อมูลพื้นฐาน เช่น การเดินทาง ที่พัก อาหาร ในพื้นที่ ข้อมูลการเตรียมตัวก่อน

เดินทาง เป็นต้น

3. แอปพลิเคชันฯ ให้ข้อมูลช่องทางการติดต่อกับผู้น�าชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน 
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4. แอปพลิเคชันฯ จะเป็นต้นแบบในกับชุมชนอื่น ๆ และเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ 

ท่องเที่ยวในพื้นที่ได้
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Smart Andaman เทคโนโลยี AR บนโมบายแอปพลิเคชัน
เพื่อการท่องเที่ยว

ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์  ดร.วรวิกา วัฒนสุนทร
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

E-mail : rattana.w@psu.ac.th

เป็นที่ทราบกันว่า นักท่องเที่ยวได้ให้ความส�าคัญกับการใช้เทคโนโลยีช่วยในการวางแผนการท่องเที่ยว ผ่าน

สื่อใหม่ (New Media) บนโลกออนไลน์ และบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ทั้งสมาร์ทโฟน (Smart Phone) และแท็ปเลต 

(Tablet) ท�าให้มกีารพฒันาแอพพลเิคชนัเพือ่อ�านวยความสะดวกให้กับนกัท่องเทีย่วในการท่องเทีย่วในประเทศไทย รวม

ถึงการใช้เว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ทั้งเฟซบุ๊ค และทวิตเตอร์ เป็นช่องทางในการสื่อสาร ถ่ายทอดประสบการณ์

ในหมู่นักท่องเที่ยวด้วยกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลในภาพกว้าง มีข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะข้อมูลที่มีการน�าเสนอสิ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น สถาปัตยกรรม 

ชโินโปรตุกสี ซ่ึงมีรายละเอยีดภายในอาคารท่ีเป็นเอกลกัษณ์แตกต่างจากสถาปัตยกรรมอืน่ๆ หนึง่ในเทคโนโลยทีีส่นบัสนนุ

การท่องเที่ยวลักษณะนี้ ได้แก่ เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality Technology) ที่อ�านวย

ความสะดวกให้นักท่องเที่ยวที่ใช้อุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์ Smartphone หรือ Tablet เมื่อนักท่องเที่ยวใช้อุปกรณ์

ดังกล่าว ส่องไปยัง Marker ที่จัดเตรียมไว้บนสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว แผ่นป้าย ณ สถานที่

ท่องเที่ยว ฯลฯ นักท่องเที่ยวจะได้ข้อมูลในลักษณะต่างๆ เช่น ข้อความ ภาพนิ่ง ภาคเคลื่อนไหว เสียง แอนิเมชัน โมเดล 

3 มิติ ผสมผสานกับความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ (Interactive) จะช่วยเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และความ

เพลิดเพลินในการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์โครงการ / การน�าไปใช้ประโยชน์
1. น�าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยว ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

2. เพิ่มมูลค่าในเชิงการรับรู้ (Brand Awareness) แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเพื่อรักษาปริมาณนัก

ท่องเที่ยว ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3. ส่งเสริมแนวคิดของการพัฒนาเมืองให้เป็น Smart City ตามนโยบายของรัฐบาล
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โครงการ Start Up Pattani (พลิกฟื้นคืนวิถีปัตตานี)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

E mail : suchan.p@psu.ac.th

“ปัตตาน”ี เป็นจงัหวดัทีม่ปีระวตัคิวามเป็นมาอนัยาวนาน และเป็นศนูย์กลางทางการค้าและเศรษฐกจิทีส่�าคญั

แห่งหนึง่ของโลกมาแต่ครัง้อดีต ประกอบกบัปัตตานยีงัเป็นเมอืงท่าทีม่คีวามส�าคญัในการคมนาคมเชือ่ต่อระหว่างเอเชยี

และภูมิภาคต่างๆทั่วโลก ทั้งตะวันออกกลาง ยุโรป อุษาคเนย์ และ อเมริกา เป็นต้น ดังนั้นจึงท�าให้ปัตตานีเป็นเมืองที่

มีการเข้ามาของผู้คนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามไปด้วย ส่งผลให้ปัตตานีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

เช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้นต้นทุนเดิมของปัตตานีและพื้นที่ใกล้เคียงมีทรัพยากรที่มีความหลากหลายและสามารถน�ามาเพิ่ม

มลูค่าได้อกีมาก จงึนบัว่าปัตตานแีละพืน้ทีใ่กล้เคยีงมต้ีนทนุในหลายมิตทิีส่ามารถน�ามาพฒันามลูค่าเพิม่ได้เป็นอย่างมาก

ด้วยเหตุดังกล่าวทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในฐานะที่เป็น

หน่วยงานหลักที่มีองค์ความรู้ทางด้านศิลปกรรมแขนงต่างๆรวมถึงองค์ความรู้ในบริบททางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง จึงได้

น�าองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับต้นทุนดังกล่าวของเมืองปัตตานี เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทรัพยากร ทั้งทางศิลปะ

และวัฒนธรรม รวมถึงทรัพยากรทางธรรมชาติติที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม อันจะน�าไปสู่การขับเคล่ือนประเทศไทย

ตามนโยบาย Thailand 4.0 ที่เกี่ยวข้องกับ Creative and Culture ต่อไป โดยการด�าเนินงานประกอบด้วย การพลิก

ฟ้ืนคนืคณุค่าชมุชนุจนีปัตตานด้ีวยมติทิางศลิปะและวฒันธรรม (กอืดาจนีอ) การพฒันาเซรามคิสร้างสรรค์จากวฒันธรรม

และทรัพยากรดินในท้องถิ่น หัตถกรรมสร้างสรรค์เครื่องประดับและพัสตราภรณ์  และการออกแบบบาติกแนวผสม

ผสานเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม

วัตถุประสงค์
1 เพื่อพลิกฟื้นคืนความเชื่อมั่นในความเป็นปัตตานีให้กลับคืนมาด้วยต้นทุนทางศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึง

ทรัพยากรธรรมชาติ

2 เพื่อเป็นต้นแบบและแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในปัตตานีและพื้นที่ชายแดนภาคใต้

3 เพือ่ขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกจิสร้างสรรค์ตามแนวทาง Thailand 4.0 ในประเดน็ Creative and Culture 

ของรัฐบาล

การน�าไปใช้ประโยชน์
1 น�าไปเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมเชิงการขับเคล่ือนสังคมด้วยมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมและขยาย

ผลลงสู่ชุมชนและผู้ประกอบการต่อไป

2 น�าองค์ความรู้สู่ชุมชนเพื่อสร้างรายได้อันจะน�าไปสู่การช่วยแก้ไขปัญหาความไม่สงบอีกทางหนึ่ง
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การพลิกฟื้นคืนคุณค่าชุมชุนจีนปัตตานีด้วยมิติทางศิลปะ

และวัฒนธรรม (กือดาจีนอ)

การพัฒนาเซรามิคสร้างสรรค์จากวัฒนธรรมและทรัพยากรดินในท้องถิ่น

การออกแบบบาติกแนวผสม

ผสานเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม

หัตถกรรมสร้างสรรค์เครื่องประดับและพัสตราภรณ์
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จวนตานี (โมชั่นก ราฟฟิกอธิบายที่มาของผ้าจวนตานี)

น.ส.ณัฏฐณิชา ช่อพันธุ์กุล
คณะวิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

E-mail : wwettayaprasit@yahoo.com

ชิ้นงานนี้เป็นลักษณะโมชั่นกราฟฟิกอธิบายที่มาของผ้าจวนตานี จวนตานีหรือไหมลีมา คือชื่อของผ้าไหมมัด

หมี่พื้นเมืองของจังหวัดปัตตานี ที่ไม่ได้เป็นเพียงผ้าผืนหนี่งเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ผ่านการทักทอบนผืนผ้า ซึ่งเป็นสมบัติล�้าค่าที่ควรแก่การรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียน

รู้และศึกษากันต่อไป
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AloePatch แผ่นปิดแผลอเนกประสงค์ ชนิดล้างออกได้ 
จากภูมิปัญญาไทย สู่ตลาดสากล

ดร.ภาณุพงศ์  พุทธรักษ์, ผศ.ดร.วิวัฒน์ พิชญากร, รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์,
น.ส.มิ่งขวัญ ราชภิรมย์ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

E-mail : wiwat.p@psu.ac.th

  
คณะผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการคิดค้นแผ่นปิดแผลชนิดล้างออกได้ (AloePatch) จากองค์ความรู้ของไทย

โดยใช้ผงวุ้นของว่านหางจระเข้และสารสกัดบัวบก ซึ่งพืชทั้งสองชนิดมีประโยชน์ต่อการรักษาแผลในผู้ป่วย โดยว่าน

หางจระเข้ มีสรรพคุณช่วยสมานแผลและลดการอักเสบ ส่วนสารสกัดบัวบกจะช่วยเร่งการสร้างเนื้อเยื่อ ลดการติดเชื้อ 

ลดการอักเสบ รวมถึงการเกิดแผลเป็นและริ้วรอย นอกจากนี้ AloePatch ยังมีคุณสมบัติที่โดดเด่น คือ สามารถดูดซับ

ของเหลวเช่น เลือด หรือน�า้หนองจากแผลได้ดี  รักษาความชุ่มชื้นและสร้างสภาวะที่เหมาะสมส�าหรับการสร้างเนื้อเยื่อ

ใหม่ของแผลได้อย่างดี นอกจากนี้ AloePatch  ยังสามารถล้างออกได้ง่ายด้วย น�้า หรือน�า้เกลือ ที่ใช้ในการล้างแผล

ปกติ จึงท�าให้ไม่ก่อให้เกิดปัญหาของแผลที่ต้องเปิดซ�้าและช่วยลดอาการเจ็บปวดจากการลอกผ้าปิดแผลแบบทั่วไป ลด

การเกดิการอกัเสบซ�า้ซ้อนและแผลหายช้า นอกจากนีช่้วยให้การท�าแผลมีความสะดวกมากยิง่ขึน้ ซึง่ถอืเป็นส่ิงทีโ่ดดเด่น

กว่าวัสดุปิดแผลอื่นๆที่มีในท้องตลาดในปัจจุบัน นอกจากคุณสมบัติในการรักษาแผล AloePatch อาจน�าไปประยุกต์ใช้

ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางในการลดริ้วรอยแผลเป็นและลดการอักเสบได้ดีอีกด้วย ประกอบกับต้นทุนใน

การผลิตและราคาท่ีน้อยกว่าเม่ือเทียบกับแผ่นปิดแผลชนิดอื่นที่มีอยู่ในท้องตลาด ท�าให้มีความสามารถในการแข่งขัน

ที่สูง และการน�าภูมิปัญญาไทยมาใช้ ยังช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรของประเทศไทยที่มีมูลค่าน้อยให้เกิด

มูลค่าที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ลดการน�าเข้า และสร้างนวัตกรรมของไทย 

วัตถุประสงค์
 แผ่นปิดแผลที่สามารถล้างออกได้  ซึ่งสะดวกในการดูแผล กระตุ้นให้แผลหรือรอยแผลเป็นหายเร็ว

ขึ้น โดยไม่ก่อให้เกิดการระยายเคืองหรือมีแผลเปิดซ�้า พร้อมทั้งมีราคาที่ต�่ากว่าแผ่นปิดแผลชนิดอื่นในท้องตลาด

การน�าไปใช้ประโยชน์
 ใช้ในการแปะเพือ่รกัษาแผล รอยแผลเป็น สิว หรอืผิวหนงัอกัเสบ โดยท�าให้บาดแผลหรอือาการทาง

ผิวหนังหายเร็วยิ่งขึ้น และมีส่วนช่วยในการดูแลและบ�ารุงผิวหนัง 
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Chamuangone Extract with Rice Bran Oil

รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์, น.ส.พิรุณรัตน์ แซ่ลิ้ม, ผศ.ดร.สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์
สถานวจิยัความเป็นเลศิยาสมนุไพรและเทคโนโลยชีีวภาพทางเภสัชกรรม คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

E-mail : pharkphoom.p@psu.ac.th

โรคมะเร็งนับเป็นโรคในอันดับต้นๆ ที่เป็นสาเหตุการตายของประชากรทั่วโลก ปัจจุบันถึงแม้จะมีการพัฒนา

ยาต้านมะเร็งขึ้นมามากมาย แต่ก็ไม่สามารถลดอัตราการตายของผู้ป่วยโรคมะเร็งลงได้ นอกจากนี้ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมี

บ�าบัดยังต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ผู้บริโภคจึงหันมาพ่ึงพาการ

ป้องกันโรคมะเร็งด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 

วัตถุประสงค์
พัฒนาวิธีการสกัดสารชะมวงโอนจากใบชะมวง โดยใช้กรรมวิธีการสกัดที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green 

Extraction) และใช้น�้ามันพืชเป็นตัวท�าละลายในการสกัดแทนตัวท�าละลายอินทรีย์ จึงช่วยลดการใช้ตัวท�าลายอินทรีย์ 

รวมถงึลดขัน้ตอนการระเหยตัวท�าละลายออกหลงัการสกดัสาร จงึช่วยลดต้นทนุการผลติ คณะผูว้จิยัได้ทดลองน�าน�า้มนั

พืชชนิดต่างๆ ที่ผลิตในประเทศมาใช้เป็นตัวท�าละลายในการสกัดสารชะมวงโอนจากใบชะมวง พบว่าน�า้มันร�าข้าวเป็น

น�า้มนัพชืทีเ่หมาะสมทีส่ดุในการน�ามาสกดัสารชะมวงโอน และนอกจากจะสกดัสารชะมวงโอนได้ในปรมิาณสงูกว่าน�า้มนั

พืชชนิดอื่นแล้ว น�้ามันร�าข้าวยังมีกรดไขมันจ�าเป็นที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น 

วิตามินอี และ gamma-oryzanol ซึ่งมีประโยชน์ในการลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง รวมถึงโรคหลอดเลือดและหัวใจ 

จากการวจิยัและพฒันาสภาวะทีเ่หมาะสมในการสกดัสาร ท�าให้ได้กรรมวธิกีารเตรยีมสารสกดัชะมวงโอนจากใบชะมวง

ที่สกัดด้วยน�า้มันร�าข้าว กรรมวิธีการสกัดดังกล่าวท�าให้ได้สารสกัดที่มีสารชะมวงโอน 1.9 mg/mL และเมื่อน�าสารสกัด

ที่ได้ไปทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งที่เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ 3 ชนิด ได้แก่ มะเร็งล�าไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม และ 

มะเร็งปอด พบว่าสารสกัดชะมวงโอนมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งดังกล่าวได้ดีมาก และไม่เป็นพิษต่อเซลล์ปกติ

การน�าไปใช้ประโยชน์
ผลงานนวัตกรรมชิ้นนี้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับใบชะมวงและน�้ามันร�าข้าว โดยน�ามาผลิตเป็นสารสกัด

ชะมวงโอนซึง่เป็นสารทีม่ฤีทธิต้์านมะเรง็ เพือ่ใช้ในอตุสาหกรรมผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร หรอื ผลติเป็นอาหารเพือ่สขุภาพ 

เช่น น�้ามันปรุงอาหาร หรือ น�ามันส�าหรับท�าน�า้สลัด หรือ น�้าสลัดเพื่อสุขภาพ เป็นต้น 
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PaPlai แผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพล

รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ และ น.ส.นิติมา บินดุเหล็ม  
สถานวิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

E-mail : pharkphoom.p@psu.ac.th

ไพล เป็นหนึง่ในสมนุไพรไทยทีไ่ด้รบัความนยิมน�ามาใช้ในการรกัษาโรค  ในประเทศไทยมตี�ารบัยาทีเ่ตรยีมจาก

น�า้มนัไพลในรปูแบบยาครมีและยาขีผ้ึง้ ซึง่เป็นหนึง่ในรายการยาในบญัชยีาหลกัแห่งชาตฉิบับปัจจบุนั (พ.ศ. 2559) โดย

มข้ีอบ่งใช้ในการบรรเทาอาการปวดเคลด็ขดัยอกกล้ามเนือ้ มรีายงานว่าสารทีม่ฤีทธิใ์นการรกัษาอาการปวดเคลด็ขัดยอก

ในไพลเป็นสารกลุ่ม phenylbutanoids ได้แก่ DMPBD [(E)-1-(3,4-dimethoxy-phenyl)butadiene], compound 

D [(E)-4-(3,4-dimethoxyphenyl)but-3-en-1-ol] และ compound D acetate เป็นต้น ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งอาการปวด

อักเสบกล้ามเนื้อ โดยมีกลไกการออกฤทธิ์เหมือนกับยาแผนปัจจุบันในกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ (หรือ

ยากลุ่ม NSAIDs) และในปัจจุบัน นอกจากยาทาแก้ปวดในรูปแบบยาครีมและยาขี้ผึ้งแล้ว ยาเตรียมในรูปแผ่นแปะแก้

ปวดก็เป็นยาอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมในการใช้รักษาอาการปวดอักเสบกล้ามเนื้อ

วัตถุประสงค์
เพือ่คดิค้นกรรมวธิกีารเตรยีมสารสกดัไพลทีม่สีารกลุม่ phenylbutanoids โดยใช้วธิกีารสกัดทีเ่ป็นมติรต่อสิง่

แวดล้อม (Green Extraction) และสูตรแผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดจากไพลที่ใช้สารเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสาร

ก่อฟิล์ม โดยเตรียมสารสกัดจากเหง้าไพลที่มีสารกลุ่ม phenylbutanoids ด้วยการใช้สารเพ่ิมความยืดหยุ่นในต�ารับ

แผ่นแปะเป็นตัวท�าละลายในการสกัด และสามารถควบคุมคุณภาพสารสกัดไพลและแผ่นแปะที่เตรียมได้ด้วยวิธี high 

performance liquid chromatography (HPLC) จึงท�าให้ผลิตภัณฑ์ที่เตรียมได้มีคุณภาพเหมือนกันทุกครั้งที่ผลิต 

กรรมวิธีการดังกล่าวยังช่วยลดการใช้ตัวท�าละลายอินทรีย์ในการสกัด ลดระยะเวลาและพลังงานที่ใช้ในการ

สกัด จึงท�าให้ลดต้นทุนในการเตรียมสารสกัดไพลได้ และการน�าสารเมือกจากเมล็ดแมงลักมาใช้เป็นสารก่อแผ่นฟิล์ม

ในการเตรยีมแผ่นแปะแก้ปวด ยงัช่วยลดการก่อให้เกดิอาการระคายเคอืงต่อผวิหนงัจากการใช้สารเคมชีนดิอืน่ในการเต

รยีมแผ่นแปะ และเป็นนวตักรรมแรกในโลกทีน่�าสารเมอืกจากเมลด็แมงลกัมาใช้เป็นสารก่อแผ่นฟิลม์ในการเตรยีมแผ่น

แปะ รวมถึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตรด้วย

การน�าไปใช้ประโยชน์
ใช้แปะบรเิวณทีม่อีาการปวดบวมอักเสบของกล้ามเนือ้ เพือ่ช่วยบรรเทาอาการปวด บวม เคลด็ขดัยอกกล้ามเนือ้
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น�้ามันยาสมานแผลและการพัฒนา YaSP dressing

คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดยการสนับสนุนของส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

E-mail: ttmed.psu@gmail.com

คณะผูว้จิยัจากคณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ ท�าการพฒันาสตูรต�ารบัรกัษาบาดแผล

เรื้อรังชื่อ “ต�ารับยาสมานแผล” ซึ่งเป็นต�ารับยาพื้นบ้านได้รับความอนุเคราะห์จากหมอสมพร ชาญวนิชย์สกุล ซึ่งเป็น

หมอพื้นบ้านในจังหวัดสงขลาและเป็นอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ประจ�าคณะการแพทย์แผนไทย “ต�ารับ

ยาสมานแผล” ประกอบด้วยพืชสมุนไพรท้องถ่ินที่หาได้ง่ายและต้นทุนถูก โดยคณะผู้วิจัยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย

จากส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เพื่อพัฒนาสูตรต�ารับยาสมานแผลในการใช้รักษาแผลติด

เชื้อเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวาน โดยพบว่าต�ารับยาสมานแผลในรูปแบบยาน�า้มัน (hot oil extraction) มีคุณสมบัติในการ

ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคผิวหนัง สามารถยับยั้งและท�าลายไบโอฟิล์มของแบคทีเรีย มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

ช่วยสมานแผล โดยผลงานการวิจัยดังกล่าวได้เผยแพร่ในวารสารวิชาการและยาน�้ามันสมานแผลและกรรมวิธีเตรียมยา

น�้ามันดังกล่าว ได้ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว (อนุสิทธิบัตรเลขที่ 1008 วันที่ได้รับอนุญาต 22 มิถุนายน 2558)

วัตถุประสงค์: 
เพื่อสร้างนวัตกรรมทางสุขภาพจากต�ารับยาแผนไทยที่เป็นองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านภาคใต้ 

การน�าไปใช้ประโยชน์: 
1. ผลิตภัณฑ์ท่ีได้สามารถน�าไปใช้ปิดบริเวณแผลทั้งแผลทั่วไปและแผลในผู้ป่วยเบาหวาน โดยยาสมานแผล

และแผ่นปิดแผลดังกล่าวมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่ส่งเสริมการหายของแผลและลดการเกิดแผลติดเชื้อเรื้อรัง

2. เกิดเป็นแนวทางในการพัฒนาสร้างความร่วมมือระหว่างหมอพื้นบ้านในพื้นที่และชุมชนวิชาการของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางผสมสมุนไพรส�าหรับ
ท�าความสะอาดผิวและเส้นผม

รศ.ดร.สุวิภา อึ้งไพบูลย์ และ น.ส.ดวงแข มณีนวล 
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

E-mail : suwipa.u@psu.ac.th

ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างมหาศาล เพราะเป็นธุรกิจที่ตลาดเปิดกว้างใน

การเข้ามาลงทุน และจากกระแสนิยมการใช้สมุนไพรในธุรกิจเครื่องส�าอางมีมาอย่างต่อเนื่องท้ังตลาดในประเทศและ

ตลาดต่างประเทศ 

ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางส�าหรับท�าความสะอาดผิวและเส้นผม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนใช้ในชีวิตประจ�าวัน อีก

ทั้งสมุนไพรไทยหลายชนิด เช่น เหง้าขมิ้นชัน เปลือกผลมังคุด ว่านหางจระเข้ ทองพันชั่ง น�้ามันตะไคร้ น�า้มันมะกรูด 

น�้ามันมะพร้าว มีสรรพคุณในการบ�ารุงผิวและเส้นผม จึงเป็นที่มาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางผสมสมุนไพร

ส�าหรับท�าความสะอาดผิวและเส้นผม โดยมีกระบวนการในพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การคัดเลือกสมุนไพรที่มีสรรพคุณ

ตามต้องการและการจัดหาแหล่งวัตถุดิบโดยมุ่งเน้นการใช้สมุนไพรในภาคใต้ เช่น การใช้ผงเหง้าขมิ้นชัน จากโรงงาน

แปรรูปสมุนไพร โรงพยาบาลกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ซึ่งอยู่ในโครงการลังกาสุกะโมเดล เป็นต้น การสกัดสารส�าคัญใน

สมุนไพร การพัฒนาสูตรต�ารับ การทดสอบตามมาตรฐานทางเครื่องส�าอาง และการจดแจ้งเครื่องส�าอาง 

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางผสมสมุนไพรส�าหรับท�าความสะอาดผิวและเส้นผมสู่การตลาดเชิงพาณิชย์

การน�าไปใช้ประโยชน์
คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ ได้จดแจ้งเครือ่งส�าอางเพือ่ผลิต ร่วมกบั ผู้ประกอบการในการ

จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางผสมสมุนไพรส�าหรับท�าความสะอาดผิวและเส้นผม จ�านวนหลายรายการ
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พิมเสนน�้าว่านสาวหลง

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยฯ คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

E-mail: ttmed.psu@gmail.com

เนือ่งจากรปูแบบการด�าเนนิชวีติของประชากรในปัจจุบนันัน้ มีความเร่งรบีและนิยมบรโิภคข่าวสารกนัมากกว่า

ในอดตี จึงเป็นหนึง่ในปัจจยัทีท่�าให้เกดิความเครยีด เมือ่เกดิความเครียดร่างกายจะมีปฏิกริยิาต่างๆ โดยมอีาการเช่น หน้า

มืด ปวดศีรษะ หงุดหงิดง่าย นอนไม่หลับเป็นต้น ท�าให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ช่วยผ่อนคลายความเครียด แก้อาการวิงเวียน

ศรีษะ เป็นทีต้่องการของตลาดมากขึน้ และพมิเสนน�า้กเ็ป็นผลติภณัฑ์หนึง่ทีเ่ป็นท่ีนยิมใช้ในปัจจบุนั ผลิตภัณฑ์เหล่านีม้กั

มีการน�าวัตถุดิบจากธรรมชาติมาเป็นส่วนประกอบ เช่น เกล็ดสะระแหน่ น�า้มันสะระแหน่ น�า้มันยูคาลิปตัส และการบูร 

ฯลฯ จากรายงานการวิจัย น�้ามันหอมระเหยที่สกัดได้จากพืชหลายชนิดสามารถช่วยให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายได้  เช่น 

ชมนาด ลลีาวดี วาสนา และว่านสาวหลง ซึง่ว่านสาวหลงเป็นพชืทีม่กีลิน่หอมทัง้ส่วนใบและราก มชีือ่ชวนให้นกึถงึความ

มีเสน่ห์ น่าหลงใหล ส่วนใหญ่มีการน�ามาใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องส�าอาง เช่น สบู่ และโลชั่นบ�ารุงผิว แต่ยังไม่มีการใช้

เป็นส่วนผสมในสูตรต�ารับยาดมพิมเสนน�า้ ยาดมพิมเสนน�า้มีส่วนผสมพื้นฐานได้แก่ เมนทอล พิมเสน และการบูรเป็น

หลัก ซึ่งอาจมีการผสมด้วยน�้ามันหอมระเหย เช่น น�า้มันยูคาลิปตัส น�้ามันคาร์เนชั่น เพื่อช่วยในการแต่งกลิ่น คณะการ

แพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความสนใจที่จะน�าพืชท้องถิ่น คือ น�้ามันหอมระเหยจากว่านสาวหลงใช้

เป็นส่วนผสมในสูตรต�ารับยาดมพิมเสนน�า้ ที่มีสรรพคุณช่วยท�าให้ชื่นใจ แก้หวัด บ�ารุงหัวใจ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์

จากพืชชนิดนี้มากขึ้น ทั้งยังเป็นการพัฒนาพืชชนิดนี้เป็นพืชเศรษฐกิจเสริมให้กับประชาชน และเกษตรกรทั่วไปได้ จึง

ได้มีการศึกษาวิจัยสูตรต�ารับยาดมพิมเสนน�้าโดยมีน�้ามันหอมระเหยของว่านสาวหลงเป็นส่วนผสม แล้วท�าการประเมิน

ความคงตัวของสูตรต�ารับ พร้อมกับประเมินความพึงพอใจและรูปแบบบรรจุภัณฑ์จากอาสาสมัคร

วัตถุประสงค์ :
เพือ่เตรยีมต�ารบัยาดมพมิเสนน�า้จากน�า้มนัหอมระเหยของว่านสาวหลงทีม่คีวามคงตวัของสตูรต�ารบัทีด่สีร้าง

ความพึงพอใจในอาสาสมัครมากที่สุด และก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

การใช้ประโยชน์ :
 สูดดมแก้อาการคัดจมูก บรรเทาอาการวิงเวียน ช่วยให้รู้สึกสดชื่นและผ่อนคลาย

น�้ามันหอมระเหย

ของว่านสาวหลง

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ว่านสาวหลง
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การพัฒนาชาสมุนไพรเพื่อประกอบการให้บริการสปาฮาลาล

คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

โดยการสนับสนุนของสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

E-mail: ttmed.psu@gmail.com

บทน�า: 
ยาบ�ารุงธาตุหรือยาบ�ารุงก�าลังในทางการแพทย์แผนไทย หมายถึง ยาสมุนไพรที่ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ

โดยการปรบัสมดลุของธาตทุัง้ 4 ให้บรบิรูณ์ ตลอดจนรกัษาอาการป่วยจากภาวะความเสือ่มของร่างกายทีเ่กดิจากความ

ชรา ผลจากการศกึษาวจิยัของคณะผูว้จิยัจากคณะการแพทย์แผนไทย โดยทนุสนบัสนนุจากสถาบนัฮาลาล มหาวทิยาลยั

สงขลานครนิทร์ เพือ่พฒันาผลติภณัฑ์เครือ่งดืม่ทีม่เีอกลกัษณ์ มฤีทธิท์างชวีภาพทีด่ ีและน�าไปใช้ต่อเนือ่งในการให้บริการ

ของสปาฮาลาล ได้ท�าการศึกษาฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของต�ารับยาสมุนไพรไทยในกลุ่มบ�ารุงก�าลังและอายุวัฒนะ

พบว่ามฤีทธิด์ใีนการต้านอนมุลูอสิระ และจากรายงานการวจิยัฤทธิต้์านอนมุลูอสิระของต�ารบัยาบ�ารงุก�าลังทีใ่ช้ในจงัหวดั

พัทลุง พบว่าต�ารับของหมอโหยบ หลาสะ มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุด และไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติ 

ประกอบขึ้นจากสมุนไพรท้องถิ่น สามารถน�าไปเพื่อการพัฒนาต่อเนื่องเพื่อเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

วัตถุประสงค์:
 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่มีเอกลักษณ์จากองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านภาคใต ้

การน�าไปใช้ประโยชน์: 
1. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีเอกลักษณ์สามารถน�าไปใช้ประกอบการให้บริการสปาฮาลาลได้

2. เกิดเป็นแนวทางในการพัฒนาสร้างความร่วมมือระหว่างหมอพื้นบ้านในพื้นที่และชุมชนวิชาการของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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โครงการ “นางฟาชุมชน”  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกวาของเพื่อนมนุษย

ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

E-mail : rubber& polymer@bunga.pn.psu.ac.th

นางฟาชุมชน คือการรวมพลคนใจอาสาจากทุกภาคสวน ท้ังหมอ พยาบาล นักวิชาการ นักวิจัย และภาค

เอกชน ที่ระดมพลังและทุนเพื่อชวยเหลือผูปวยแผลกดทับเรื้อรัง ดวยการใชแผนเจลยางปองกันแผลกดทับซึ่งเปนผลิต

ภัณตที่พัฒนาจากงานวิจัยของภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  

  

วัตถุประสงคโครงการ 
การขยายผลความเปนจิตอาสาที่พรอมจะหยิบยื่นสิ่งดีๆใหแกเพื่อนมนุษย โดยกระบวนการทํางานตองอาศัย

การติดตามอยางใกลชิดและตอเนื่อง พรอมทั้งมีการพูดคุย สื่อสารเพื่อสรางพลังใหผูปวยมีกําลังใจที่จะลุกขึ้นสูอีกครั้ง 

การนําไปใชประโยชน
1)  คุณภาพชีวิตของเพื่อนมนุษยดีขึ้น
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“Jonjon” สีเพ้นจากน�้ายางธรรมชาติ

ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

E-mail : rubber& polymer@bunga.pn.psu.ac.th

Jonjon คือ สีจากน�้ายางพาราท่ีเราปรับปรุงและพัฒนาขึ้นมาเพื่อมาเป็นส่ือการเรียนรู้ให้เด็กๆ ได้เห็นว่า

ยางพาราใช้ท�าอะไรได้บ้าง และเมื่อผู้ใหญ่เล่นดูก็ยิ่งสนุกขึ้นไปอีก หลายคนถามวิธีใช้ เล่นยังไง เรายกตัวอย่างเช่น เด็กๆ

ทีบ้่านกเ็อามาระบายลงบนกระจก บีบมากบบีน้อยแล้วแต่ใจเค้าคดิ เราอาจจะแทรกความรูไ้ปนดิหน่อยเพือ่ให้เดก็ๆลอง

สังเกต ว่า ถ้าเราระบายไปหนาเลยใช้เวลานานไหม ท�าไมข้างนอกมันแตะได้ ข้างในมันยังนิ่ม เพราะข้างในยังไม่แห้ง ถ้า

เราระบายบางๆ นานแค่ไหนกว่าจะแห้ง พื้นผิวแตกต่างกันมันเป็นอย่างไร ท�าไมพื้นผิวกระจก มันลอกออกมาได้ ท�าไม

เพ้นท์ลงผ้ามันติดเลย ถ้าติดมือมันจะเป็นอย่างไร รอสักพักมันแห้งแล้วลอกออกมาได้ไหม ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการสังเกต 

การเล่นเล่นปลายเปิดจะมีจินตนาการออกมาเรื่อยๆ ส่วนผู้ใหญ่ก็ได้เล่นได้ท�าเสื้อ เพ้นท์อะไรก็สนุก

วัตถุประสงค์โครงการ 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของน�้ายางธรรมชาติ

2)   เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ และประชาขนทั่วไป 

การน�าไปใช้ประโยชน์
1) สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน�้ายางได้

2) สามารถพัฒนาทักษะการใช้มือ และสมองของเด็กให้มีดีขึ้น
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รองเท้า ทะเลจร

ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

E-mail : rubber& polymer@bunga.pn.psu.ac.th

รองเท้าทะเลจร ( Tlejourn ) คืออีกหนึ่งกิจการเพื่อสังคมที่ผลิตรองเท้าแตะและพื้นรองเท้าขึ้นใหม่จากขยะ

รองเท้าริมชายหาดที่เหล่ากลุ่มอาสาสมัคร Trash Hero  ถือเป็นการชุบชีวิตขยะให้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งเพื่อแก้ปัญหา

สิ่งแวดล้อม กระตุ้นจิตส�านึกของคนในสังคมและเปิดโอกาสการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มแม่บ้านที่ได้รับผลกระทบจาก

เหตุการณ์ในเขตพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้

วัตถุประสงค์โครงการ 
เพื่อลดขยะและสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม

 2)  สร้างเพื่อน เพื่อนสร้างเพื่อน เพื่อนสร้างเครือข่าย

 3)  สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับชุมชน 

การน�าไปใช้ประโยชน์
1) ขยะลดลงและผู้คนมีความตระหนักถึงปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

2) เกิดเครือข่ายที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธีและยั่งยืน 

3) ชุมชนสามารถมีรายได้ มีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว
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ชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัด

รศ.ดร.อารีย์ ชูด�า, รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา, ผศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล,  
Prof. Dr. Niamh Nic Daeid, ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล และ จุฑาพร เกสร
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยภูเก็ต

Email aree.c@psu.ac.th

ปัจจบุนัมกีารน�าสารระเบดิมาใช้กนัอย่างแพร่หลายทัง้ทีถ่กูกฎหมาย เช่น ใช้ในกจิกรรมทางทหาร อตุสาหกรรม

ระเบิดหิน เหมืองแร่ หรือการน�ามาใช้ในทางผิดกฎหมาย เช่น การก่อความไม่สงบ การก่อการร้าย ซึ่งสร้างความเสีย

หายและความสูญเสียทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก ดังน้ันการพัฒนาวิธีการตรวจวัดสารระเบิดจึงมีความ

ส�าคัญอย่างยิ่ง

คณะผู้วิจัยจึงได้ประดิษฐ์คิดค้นชุดตรวจสารระเบิดอย่างง่ายและราคาประหยัด โดยอาศัยหลักการกักน�้ายา

เคมีไว้ภายในรูพรุนของวัสดุพอลิเมอร์ จ�านวน 8 ชุดตรวจ เพื่อใช้ตรวจวัดสารระเบิด 4 กลุ่ม ประกอบด้วย

1. ชุดตรวจแบบครัยโอเจล (Cryogel) ส�าหรับตรวจวัดสารระเบิดกลุ่มไนโตรอะโรมาติก

2. ชุดตรวจแบบไฮโดรเจล (Hydrogel) ชนิดด่างส�าหรับตรวจวัดสารระเบิดไนโตรอะโรมาติก

3. ชุดตรวจแบบฟิล์มบางย่อยสลายในธรรมชาติส�าหรับตรวจวัดสารระเบิดไนโตรอะโรมาติก

4. ชุดตรวจแบบฟิล์มบางพีวีซีส�าหรับตรวจวัดสารระเบิดไตรไนโตรโทลูอีน

5. ชุดตรวจแบบไฮโดรเจลชนิดกรดส�าหรับตรวจวัดสารระเบิดอนินทรีย์กลุ่มไนไตรท์

6. ชุดตรวจสารระเบิดอนินทรีย์กลุ่มไนเตรท

7. ชุดตรวจสารระเบิดกลุ่มไนโตรเอมีน

8. ชุดตรวจสารระเบิดกลุ่มไนเตรทเอสเทอร์

ชดุตรวจสารระเบดิราคาประหยดัทีป่ระดษิฐ์คิดค้นนี ้จะเป็นประโยชน์อย่างมากส�าหรบัการตรวจเพือ่คดักรอง 

(Screening หรือ Presumptive test) วัตถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ ท�าให้สามารถช่วยลดจ�านวนตัวอย่างที่ต้องตรวจ

วิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือขั้นสูง ซ่ึงมีต้นทุนในการวิเคราะห์ต่อตัวอย่างสูง อีกทั้งยังใช้เวลาและต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญใน

การวิเคราะห์เท่าน้ัน หากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องน�าไปใช้ทดแทนการน�าเข้าชุดตรวจสารระเบิดเบ้ืองต้นจากต่างประเทศ

จะสามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวของประเทศได้ 

วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์/วิจัย
พัฒนาชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัดที่

ใช้ง่าย พกพาสะดวก ทราบผลทันที ปลอดภัย 
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อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส�าหรับเก็บกู้เลขหมายทะเบียนปืน

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร, รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email warakorn.l@psu.ac.th

ประเทศไทยมีการใช้อาวุธปืนในการก่ออาชญากรรมมากที่สุดในเอเชีย โดยอาวุธปืนหมายรวมอาวุธทุกชนิด

ที่ใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือก�าลังดันของแก๊สหรืออัดลม หรือเครื่องกลไกอย่างใดอย่างหน่ึงซ่ึงต้องอาศัย

อ�านาจของพลังงาน และส่วนหน่ึงส่วนใดของอาวุธนั้นๆ หน่วยงานราชการได้ออกกฎหมายการครอบครองอาวุธปืน 

โดยการจดเลขหมายทะเบียนปืน (serial number) เพื่อเป็นข้อมูลส�าคัญเฉพาะตัวที่ถูกระบุไว้บนอาวุธปืน ดังนั้นการ

ตอกเลขหมายทะเบียนปืนจึงเป็นเอกลักษณ์บ่งชี้ที่มาของอาวุธปืน และเพื่อระบุความเป็นเจ้าของ  การก่ออาชญากรรม

หลากหลายประเภทมกีารใช้อาวธุปืน  ซึง่ผูใ้ช้อาวธุมกัจะอ�าพรางคดด้ีวยการขดูลบเลขหมายทะเบยีนปืน หรอืมกีารตอก

ตัวเลขใหม่ ท�าให้ยากต่อการตรวจสอบ ยิ่งไปกว่านั้นผู้กระท�าผิดมักจะน�าปืนไปขายในตลาดมืดเพื่อก�าจัดหลักฐาน ดัง

นัน้การตรวจสอบรายละเอยีดและการตรวจหารอยขูดลบแก้ไขเครือ่งหมายทะเบยีนและเลขประจ�าปืนจงึเป็นสิง่จ�าเป็น 

เนื่องจากทะเบียนปืนสามารถเชื่อมโยงไปสู่ผู้กระท�าผิดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีความนั้นได้ 

วิธีท่ัวไปท่ีใช้ในการกู้เลขหมายทะเบียนปืนคือการใช้น�้ายาเคมี  โดยน�้ายาเคมีจะมีสูตรหลากหลายขึ้นอยู่กับ

ลกัษณะของพืน้ผวิของวสัดท่ีุมกีารขูดลบ ซึง่น�า้ยาเคมเีหล่านีจ้ะมีประสทิธภิาพในการกูค้นืเลขหมายทะเบียนปืนได้ดี แต่

อย่างไรก็ตามพบว่าในทุกๆ สูตรประกอบด้วย กรดแก่ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนมาก ซึ่งไอของกรดแก่เหล่านี้ ก่อให้เกิดอันตราย

แก่ผู้ปฏิบัติงาน หากมีการสูดดมหรือสัมผัสโดยตรง  ดังนั้นกระบวนการตรวจสอบจะต้องท�าในตู้ดูดไอสารเคมี (fume 

hood) ไม่สามารถน�าไปใช้นอกห้องปฏิบัติการได้  ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์คิดค้น “อุปกรณ์กัด

ผิวด้วยไฟฟ้าส�าหรับเก็บกู้เลขหมายทะเบียนปืน” ด้วยสารละลายเกลือแกง (โซเดียมคลอไรด์, NaCl) ที่ใช้งานได้ง่ายทั้ง

ในและนอกสถานที่ สะดวกในการพกพา ไม่ใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย ลดการน�า

เข้าน�า้ยาเคมีจากต่างประเทศ ซ่ึงเป็นสิง่ประดษิฐ์ทีต่อบสนองนโยบายและยทุธศาสตร์การวจิยัของชาต ิด้านความมัน่คง 

เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ให้มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน และน�าไปสู่การใช้ประโยชน์ด้าน

ความมั่งคง ตามกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี

วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์/วิจัย
เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส�าหรับเก็บกู้เลขหมายทะเบียนปืนด้วยสารละลายเกลือแกง (โซเดียม

คลอไรด์, NaCl) ที่ใช้งานได้ง่ายทั้งในและนอกสถานที่ สะดวกในการพกพา ไม่ใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนท�าให้ผู้ปฏิบัติ

งานมีความปลอดภัย ลดการน�าเข้าน�้ายาเคมีจากต่างประเทศ 

การน�าไปใช้ประโยชน์ 
มีประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน หรือหน่วยงาน

อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ตรวจหารอยขูดลบแก้ไขเครื่องหมายทะเบียนและเลขหมายประจ�าปืนที่ปืนเป็นของกลาง 

ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยในการท�างาน เนื่องจากอุปกรณ์ฯ ไม่ใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนท�าให้
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ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย อังท้ังยังช่วยลดการน�าเข้าน�ายาเคมีจากต่างประเทศ และลดการใช้น�้ายาเคมีท่ีมีฤทธิ์

กัดกร่อนอย่างแรง

หมายเหตุ ; ได้มีการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา 2 ชิ้น ได้แก่ 

 1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ หมายเลขค�าขอ 1603001868 เรื่อง อุปกรณ์เคลือบผิวและกัดผิววัสดุ

ด้วยไฟฟ้าแบบพกพา ยื่นจดเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559  

 2.  สทิธิบตัรการออกแบบ หมายเลขค�าขอ 1602003608 เรือ่ง อปุกรณ์เคลอืบผวิและกดัผวิโลหะ 

ยื่นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559
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ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ (ส�าหรับงานพิสูจน์
หลักฐาน)

ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี, ธีรรัตน์ เส้งสุข, ดร.วิสุทธิ์ แก้วสกุล, บงกช เสวตามร์ และ 
พ.ต.อ.กฤษฎากร เชวงศักดิ์โสภาคย์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email Ekwipoo.K@psu.ac.th

ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ เป็นวัสดุที่พัฒนาขึ้นส�าหรับงานพิสูจน์หลักฐานสามารถ

สร้างแบบจ�าลองร่องรอยต่างๆแบบ 3 มิติจากท่ีเกิดเหตุได้ ช่วยให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงร่อยรอยของอุปกรณ์รอยงัดแงะ 

รอยนิ้วมือผู้เสียชีวิต และขนาดของรอยกระสุนปืนได้ วัสดุที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะการใช้งานคล้ายยางกึ่งส�าเร็จรูป กล่าว

คือสามารถแปรรูปได้ที่อุณหภูมิต�่าคือระหว่าง 70-75 �C โดยใช้เพียงน�้าร้อน ยางจะนิ่มเมื่อร้อนและจะแข็งขึ้นเมื่อเย็นลง 

ท�าให้ปั้นได้โดยใช้มือและลอกลายตามพื้นผิวต่าง ๆ ได้

วัสดุชนิดนี้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับงานพิสูจน์หลักฐานได้ โดยวัสดุชนิดนี้มีข้อเด่นหลายประการดังนี้

1. ลอกลายได้แบบ 3 มิติ 

2. ใช้ระยะเวลาสั้นเพื่อให้ได้ผลการลอกลาย (ต�่ากว่า 2 นาที)

3. ผู้ใช้งานไม่จ�าเป็นต้องมีทักษะสูง 

4. เมื่อยางคงรูปแล้ว ลายที่ลอกได้จะไม่หดตัวหรือเปลี่ยนสภาพ

5. สามารถขึ้นรูปได้ง่าย (ที่อุณหภูมิประมาณ 70-75oC)  

6. มีความยืดหยุ่น 

7. สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้   

8. ราคาถูก

วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์/วิจัย
1 เพื่อลอกลายแบบ 3 มิติจากที่เกิดเหตุ

2. ลดภาระงานของต�ารวจและ

 เพิ่มความแม่นย�าในการเก็บหลักฐาน

3. เพิ่มมูลค่ายางพารา

การน�าไปใช้ประโยชน์
ทีผ่่านมาเคยน�าไปใช้จรงิในสถานทีเ่กดิเหตคุดงีดัแงะ อ.เทพา จ.สงขลา (โดย พ.ต.อ.กฤษฎากร เชวงศกัดิโ์สภา

คย์ และทีม) พบว่าวัสดุสามารถใช้งานได้ดี สามารถสร้างแบบจ�าลองแบบ 3 มิติจากที่เกิดเหตุได้ โดยท�าให้เจ้าหน้าที่

ทราบว่าอุปกรณ์งัดแงะคือเหล็กงัดล้อจักรยานยนต์ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สามารถย่อกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้ นอกจากนี้ยังเคย

น�าไปใช้เพื่อลอกลายนิ้วมือผู้เสียชีวิต พบว่านวัตกรรมชิ้นนี้สามารถลอกลายนิ้วมือผู้เสียชีวิตแบบ 3 มิติได้ นวัตกรรมนี้

จึงเป็นประโยชน์ในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลกรณีเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติได้ 
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โครงการวจิยัและพฒันาแขนหุน่ยนต์เกบ็กูว้ตัถรุะเบดิ (EOD Manipulator) 
ขนาดเล็กแบบควบคุมอัตโนมัติ

ดร.กิตติคุณ ทองพูล 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยและความ

ร่วมมือของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

Email kittikhun_q@hotmail.com

โครงการนี้น�าเสนอการออกแบบและสร้างต้นแบบแขนกลส�าหรับหยิบจับเพื่อติดตั้งบนตัวถังของหุ่นยนต์เก็บ

กู้วัตถุระเบิดที่ทาง สทป. ได้วิจัยและสร้างต้นแบบขึ้นมาแล้ว โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างองค์ความรู้ทั้งในเชิงทฤษฏีและ

ปฏิบติั ในการออกแบบแขนกลให้มปีระสทิธภิาพ มศีกัยภาพในการปฎบิตัภิาระกิจทางการทหาร ความแขง็แรงและความ

ทนทานที่สูง โดยอาศัยองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมแมคาทรอนิคส์ของและวิศวกรรมไฟฟ้าคณะผู้

วจิยั ระบบควบคมุเชงิต�าแหน่งแบบป้อนกลบัจะถกูน�ามาประยกุต์ใช้ในการควบคมุแขนหุน่ยนต์ ร่วมกบัการควบคมุการ

หยิบจับวัตถุแบบอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการประมวลผลเชิงภาพ (Image processing) การรู้จ�าทางสัญญาณเซนเซอร์ 

(Sensor fusion and pattern recognition) เพื่อช่วยให้การบังคับต�าแหน่งแขนกลเพื่อเคล่ือนอุปกรณ์มือจับไปยัง

วัตถุเป้าหมายสามารถท�าได้โดยง่ายในเวลาอันสั้น ส่งผลให้การปฏิบัติภาระกิจมีความสะดวกคล่องตัว อีกทั้งยังลดเวลา

และความยุ่งยากการในการฝึกผู้บังคับ

วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์/วิจัย
- ออกแบบและสร้างต้นแบบแขนกลเพ่ือการหยบิจบัวตัถสุ�าหรบัตดิตัง้บนต้นแบบหุน่ยนต์กู้ระเบดิทีท่าง สทป. 

พัฒนาขึ้นส�าหรับใช้ในงานเก็บกู้วัตถุระเบิด

- ศึกษาระบบกลไกลและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อน�ามาถ่ายทอดและท�าการปรับปรุงประสิทธิภาพของต้นแบบ

- ได้มาซ่ึงกระบวนการผลิตและประกอบแขนกลเพื่อการหยิบจับวัตถุสามารถลดการน�าเข้าและสร้างโอกาส

ในการส่งออก

- พัฒนาองค์ความรู้และสร้างบุคลากรเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

การน�าไปใช้ประโยชน์
ได้ต้นแบบแขนกลที่สามารถ

ใช้งานได้จริงท้ังสองรุ่น ผลิตขึ้นเองใน

ประเทศ พัฒนาบุคลากรและได้องค์

ความรู ้ในการวิจัยและพัฒนาแฃนกล

ส�าหรับหยิบจับวัตถุเพื่อใช้ติดตั้งบนหุ่น

ยนต์เก็บกูว้ตัถุระเบดิข้ึนมาใช้เองส�าหรบั

ภารกิจป้องกันประเทศ เป็นการลดการ

พึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

185x260mm_����������������.indd   89 5/18/17   8:49 PM



90

งานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วยเป็นบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ

ยางกันกระแทกแรงสูง

นุรนาดียา แวซู, อารีนี อาเกะ, ผศ.ดร.พรศิริ แก้วประดิษฐ์ และ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email Ekwipoo.K@psu.ac.th

 ในการเลอืกวสัดสุ�าหรบัในการใช้งานด้านต้านแรงกระแทก จ�าเป็นต้องศึกษาคุณสมบตัคิวามเหนยีว 

(Toughness) ของวสัดุ เพือ่ประเมนิโอกาสการแตกหกัเสยีหายและความปลอดภยัในการใช้งานในสภาวะต่างๆ ซึง่ความ

เหนยีว ในทนีีเ้ป็นความสามารถของวสัดทุีจ่ะดดูซบัพลงังานไว้ได้โดยไม่เกดิการแตกหกั ยบุตัว หรอืการทะลขุองวสัด ุวสัดุ

ต้านแรงกระแทกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากของไหลไดลาแทนต์ (Dilatant Fluid) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ของไหลประเภท

นอนนวิโตเนยีน (Shear Thickening Fluid,STF) เป็นสารทีส่ามารถต้านแรงกระแทกได้ด ีโดยการน�าสาร STF ไปเคลอืบ

บนผ้าเคฟลาร์หรือวัสดุไฟเบอร์ต่างๆ เพื่อไปผลิตเป็นวัสดุต้านแรงกระแทก เช่น น�าไปผลิตเป็นเสื้อเกราะกันกระสุน 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการขับขี่ อุปกรณ์ทางการกีฬา อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น ในการประเมินวัสดุต้านแรงกระแทกจะ

มีการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ เช่น Charpy Impact Test Izod Impact Test และ Drop Test เป็นต้น

 โครงการวจิยันีม้คีวามสนใจทีจ่ะศกึษาองค์ประกอบและสมบตัขิองของไหลไดลาแทนต์ ประกอบด้วย

ซิลิกาเบา (Fumed silica) แขวนลอยในตัวกลางเหลว PEG ร่วมด้วยสารไซเลนที่มีคุณสมบัติช่วยยึดเกาะบนผ้าเคฟลาร์

โดยผสมด้วยเครื่อง Sonicator หรือเรียกอีกอย่างว่าเครื่อง Ultrasonic โครงงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดต่อยอดความรู้เชิง

วิชาการจากงานวิจัยที่ผ่านมา เพื่อศึกษาการเตรียมและปรับปรุงคุณสมบัติการต้านแรงของของไหลไดลาแทนต์และผล

ของสารไซเลนทีม่ผีลต่อของไหลไดลาแทนต์ในการยดึเกาะบนผ้าทีด่ขีึน้โดยจะมกีารทดสอบ ท้ังนีเ้พ่ือเพ่ิมขดีความสามารถ

ในการใช้งานของของไหลไดลาแทนต์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรม 

ส�าหรับการป้องกันการกระแทก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านความมั่นคงต่อไป

วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์/วิจัย
เพื่อพัฒนาวัสดุกันกระแทกแรงสูงจากยางพารา

การน�าไปใช้ประโยชน์
ใช้ในการน�าไปท�าส่วนประกอบของเสื้อเกราะ

งานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วยเป็นบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ

กันกระสุน/อุปกรณ์ป้องกันการกระแทก
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สารพันคุณค่าจากมะพร้าว ชุมชนบ้านทอนอามาน

โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบที่เหมาะสมท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สตรีราว 20 คน รวมกลุ่มพัฒนาสารพัดผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ทั้งคั้นน�้ากะทิและท�ามะพร้าวคั่วขาย พร้อม ๆ  

กับการท�าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีหน่วยงานอ่ืนได้ส่งเสริมอยู่แล้ว แต่รายได้ที่ได้รับยังมีไม่มากนัก พวกเราได้เข้าไป

ร่วมพูดคุย เพื่อพัฒนาต่อยอด เน่ืองจากสิ่งท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน คือ ความต้องการอย่างแท้จริงที่จะสร้างอาชีพทาง

เลือกให้แก่ชุมชน ในปี พ.ศ. 2553 เริ่มมีการฝึกอบรมการผลิตน�้ามันมะพร้าวบริสุทธิ์อย่างจริงจัง และทดลองขาย ผล

ปรากฏว่าได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย อีกทั้งเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้นซึ่งใช้น�้ามันมะพร้าวสกัดเย็นเป็นวัตถุดิบ

พื้นฐาน เช่น การท�าสบู่ แชมพู ท�าโลช่ันถนอมผิว เป็นต้น จากการที่มีการใช้วัตถุดิบเป็นมะพร้าวจ�านวนมากนั้น สิ่ง

ที่เหลือและไม่ได้ใช้ประโยชน์ คือ กะลามะพร้าว จึงได้ปรึกษาหารือและเห็นถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้น ส�าหรับการพัฒนา

เป็นถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าว เป็นความโชคดีท่ีได้มีหน่วยงานของรัฐได้สนับสนุนอุปกรณ์บางส่วนไว้นานแล้ว แต่

ยังไม่ได้ใช้ส�าหรับการผลิตอย่างจริงจังเสียที เพียงแค่น�าเอาเครื่องมือและอุปกรณ์เหล่าน้ันมาซ่อมแซมและปรับปรุง

ให้เหมาะสมกับรูปแบบถ่านท่ีต้องการผลิต ปรับสูตรส่วนผสมส�าหรับถ่าน ราวปี พ.ศ. 2555 โรงงานผลิตถ่านจาก

กะลามะพร้าวของแม่บ้านกลุ่มน้ีเริ่มเดินเคร่ืองนับแต่วันนั้นเป็นต้นมามิได้หยุดจนถึงปัจจุบัน พร้อมกับขยายการจัดหา

วัตถุดิบไปสู่พื้นที่อื่น ๆ สร้างรายได้ต่อเนื่อง ถ่านท่ีผลิตได้สามารถส่งออกไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านและพื้นที่อื่น ๆ  

ของประเทศ สร้างงานที่มั่นคงให้แก่กลุ่มแม่บ้านของชุมชน เป็นรายได้หลักของครัวเรือน และผลก�าไรส่วนหนึ่งเอื้อเฟือ

เผื่อแผ่ จัดสรรเป็นสวัสดิการให้แก่ชุมชนอีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์/วิจัย
1. เพื่อพัฒนาผลผลิตทางธรรมชาติของชุมชนสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทอนอามาน

3. เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัย

  กับชุมชน

4. เพื่อสร้างรายได้เสริมจากรายได้การท�าอาชีพประมง

  ของชุมชนและเกิดสวัสดิการคืนแก่ชุมชน

การน�าไปใช้ประโยชน์ 
1. ผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคท้ังในประเทศและ

ประเทศเพื่อนบ้าน

2. ผลผลติทางธรรมชาตขิองชมุชนได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสดุและมี

มูลค่าเพิ่มขึ้น

3. ชมุชนได้รวมกลุม่ท�ากจิกรรมร่วมกนั สามารถเพิม่จ�านวนสมาชกิ

กลุม่มากย่ิงขึน้และมคีวามสมัพนัธ์ทีดี่ระหว่างมหาวทิยาลยักบัชุมชน

4. ชุมชนมีอาชีพเสริมและมีผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติมาใช้ในชุมชน

และมีการจัดสรรเป็นสวัสดิการให้แก่ชุมชน
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งานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วยเป็นบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ 

ส�านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกัทลี ต�าบลบาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน “กัทลี” เกิดจากการรวมตัวของเยาวชน และแม่บ้านในพื้นที่บ้านปาเระ หมู่ที่ 2 ต�าบล 

บาราโหม อ�าเภอเมอืง จงัหวดัปัตตาน ีเป็นกลุม่ “หตัถกรรมกาบกล้วย” ใช้วตัถดุบิจากต้นกล้วยซึง่เป็นทรพัยากรชวีภาพ 

มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ กระเป๋า กล่องกระดาษ และอื่น ๆ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับ

เยาวชน แม่บ้านและประชาชนในพื้นที่ต�าบลบาราโหมและต�าบลใกล้เคียง โดยทางกลุ่มได้มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จาก

ทุกส่วนของต้นกล้วย โดยเฉพาะ “กล้วยตานี” พบมากในท้องถิ่น ปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้รับความสนใจมากขึ้น 

โดยเฉพาะกลุม่ผูบ้รโิภคทีเ่น้นการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม และสนใจงานศลิปะหตัถกรรม ผลติภณัฑ์หตัถกรรมกาบกล้วย เป็น

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม  Green & Clean Innovation และเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมากในอนาคต 

อย่างไรก็ตามทางกลุ่มยังพบปัญหาบางประการท่ีต้องการปรับปรุง เช่นเช้ือรา การหลุดร่อนของเส้นใยกล้วย และการ

ดูดความชื้นในบรรยากาศ ท�าให้ไม่สามารถเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ได้นาน ทางส�านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องจึงได้ร่วม

กับนักวิจัยจากภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น�าองค์ความรู้และงานวิจัยมา

พัฒนาวัสดุเคลือบผิวกาบกล้วยและกาวเพื่อยึดติดวัสดุจากน�้ายางพารา ภายหลังจากการเคลือบผิวได้เป็นฟิล์มบางท่ีมี

ความยืดหยุ่นสูง  สามารถป้องกันการหลุดร่อนของเส้นใย เชื้อราและการดูดความชื้นในบรรยากาศหรือน�้าได้ และส่วน

ของกาวจากน�้ายางพาราสามารถเพิ่มการยึดติดและช่วยป้องกันเชื้อราได้ด้วย 

นอกจากน้ีส�านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้น�าองค์

ความรู้เก่ียวกับ การเตรียมวัตถุดิบกาบกล้วยและเยื่อกระดาษ การย้อมสีธรรมชาติเพื่อความสวยงามและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม และประสานเครือข่ายให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มในด้านการออกแบบ 

การตัดเย็บผลิตภัณฑ์ และช่องทางการตลาดเพื่อจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ “กลุ่มกัทลี” 

วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์/วิจัย
1. เพื่อน�าองค์ความรู้และงานวิจัยของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยถ่ายทอดสู่ชุมชนส�าหรับพัฒนากลุ่ม

หัตถกรรมกาบกล้วยในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. เพื่อสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกัทลี

การน�าไปใช้ประโยชน์ 
1. กลุ่มหัตถกรรมกาบกล้วยสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วย ได้แก่ กระเป๋า กล่องกระดาษ และ

อื่น ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถยืดอายุการใช้งานได้มากขึ้น

2. ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกัทลีสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรชีวภาพ (ต้นกล้วย) แบบครบวงจร

185x260mm_����������������.indd   92 5/18/17   8:49 PM



93

185x260mm_����������������.indd   93 5/18/17   8:49 PM



94

การใช้เถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าชีวมวลเพื่อการเกษตร

ผศ.ดร.บุญส่ง ไกรศรพรสรร 
ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี (ได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัท กัลฟ์ยะลากรีน จ�ากัด)

Email kboonson@bunga.pn.psu.ac.th

เถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเสียจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ประกอบด้วย เถ้าลอย และเถ้าหนัก ปัจจุบันก�าจัดโดย

การฝั่งกลบภายในโรงไฟฟ้า ในแต่ละปีมีปริมาณมากกว่าห้าพันตันท�าให้มีปัญหาพื้นที่ในการฝั่งกลบ เถ้ามีค่าความเป็น

ด่างสูง อาจท�าให้เกิดมลภาวะทางดินได้ และถ้ามีการชะจากน�้าฝนหรือน�้าท่วมจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง  ด้วย

ปริมาณผลิตที่มีมากจึงมีแนวคิดน�าไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น ใช้ในการปรับปรุงสภาพดินกรดจัด 

วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์/วิจัย
เพื่อใช้ประโยชน์จากเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าชีวมวลในทางการเกษตร

การน�าไปใช้ประโยชน์ 
ข้อมูลเบื้องต้นของเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าชีวมวล พบว่าเถ้าลอยมี K Ca ปริมาณสูง น�า้หนักเบา ฟุ้งกระจายง่าย 

อนุภาคมีรูพรุนมาก pH>11 เมื่อละลายน�า้ แต่เกาะตัวเป็นก้อนได้ดีเมื่อความชื้นเหมาะสม

1. ใช้เป็นแหล่งทดแทน K และ Ca โดยน�าไปผสมเป็นวัสดุปลูกทางการเกษตร ในปริมาณที่พอเหมาะ

2. น�าไปไถผสมเพื่อปรับสภาพดินกรดจัด และเพิ่มแร่ธาตุในดินก่อนปลูกพืช

3. ท�าเป็นผลิตภัณฑ์บ�ารุงดินแบบอัดเม็ด และน�าไปใช้ในปริมาณน้อยๆ โดยการหว่านได้
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์กือโป๊ะ ยี่ห้อ รายา

โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบที่เหมาะสมท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ด้วยเงินลงทุนเพียง 30,000 บาท ในปี 2549 ชาวบ้านร่วมก่อตั้งจ�านวน 4 คน ผลิตข้าวเกรียบปลาสดวันละ

ประมาณ 30-50 กก. หลงัจากสบิปีผ่านไป โรงงานแห่งนีม้ยีอดผลิตเฉล่ีย 1,500-1,800 กก./วนั ประมาณ 50,000-75,000 

บาท/วัน หรือ 1.5 ล้านบาท/เดือน ทั้งนี้ในปี 2555-2556 สามารถผลิตได้ถึงเดือนละประมาณ 2.5 ล้านบาท ปัจจุบัน

โรงงานได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน สามารถสร้างงานให้ชาวบ้านโดยตรงจ�านวน 42 ราย โดยอ้อมอีกเป็นจ�านวน

มาก และมธีรุกจิต่อเนือ่งในวงกว้างอกีจ�านวนหนึง่ โรงงานฯ น�าเอาผลก�าไรไปจัดสรรเป็นระบบสวสัดกิารชมุชนประมาณ 

500,000 – 800,000 บาท/ปี จัดสรรเป็นสวัสดิการต่าง ๆ มุ่งเน้นที่การบริจาคให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ในชุมชน  

ทุนการศึกษาส�าหรับเด็กก�าพร้าและนักเรียนเรียนดี ทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ ค่าตอบแทนครูสอนศาสนา  

การปรบัปรงุมสัยดิ การสร้างโรงเรยีนตาดกีาประจ�าหมูบ้่าน สวสัดกิารเข้ารบัการรกัษาพยาบาล รวมทัง้สร้างระบบกองทนุ

ไฟแนนซ์ชุมชน ที่สมาชิกสามารถยืมเงินเพื่อไปจัดซื้อสินค้าจ�าเป็น สร้าง ต่อเติม ซ่อมแซมบ้านเรือนได้ ในปี 2557 ได้

เริ่มจัดสรรทุนสวัสดิการให้ผู้ท�างานในโรงงานเดินทางไปประกอบพิธี “ฮัจย์และอุมเราะห์” ยังเมืองเมกกะ ประเทศ

ซาอดุอีาระเบยี ปีละ 3-5 ราย ซึง่นบัว่าเป็นเครือ่งมอืส�าคัญของการสร้างความเข้มแขง็ขึน้มาในชมุชน ส่ิงต่าง ๆ  เหล่านีไ้ด้

น�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาชมุชนทีเ่ป็นรปูธรรม สร้างความมัน่คงทางรายได้ และภมูใิจในความส�าเรจ็ให้แก่ชุมชนแห่งนีเ้ป็น

อย่างมาก ปัจจบุนัโรงงานได้เป็นสถานทีศ่กึษาดงูานทีส่�าคญั เป็นแหล่งฝึกงานของนกัศกึษา นบัว่าเป็นโมเดลการพฒันา

ชมุชนทีเ่ริม่จากการระเบดิจากข้างใน ภายใต้การดแูลและให้ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชดิของมหาวทิยาลยั เจรญิก้าวหน้าอย่าง

มั่นคง เผื่อแผ่และแบ่งปัน สามารถเป็นต้นแบบของการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ

วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์/วิจัย
1. เพื่อพัฒนาผลผลิตของชุมชนสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น

3. เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน

4. เพื่อสร้างรายได้เสริมจากรายได้การท�าอาชีพประมงของชุมชนและเพื่อเป็นการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้

ชุมชน

การน�าไปใช้ประโยชน์
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปาตาบาระมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค

2. ผลผลติทางธรรมชาติของชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างสงูสดุและมมีลูค่าเพิม่ขึน้ สร้างความมัน่คงทางราบได้

3. ชุมชนได้รวมกลุ่มท�ากิจกรรมร่วมกัน สามารถเพิ่มจ�านวนสมาชิกกลุ่มมากยิ่งขึ้น มีรายได้เสริมจากการ

ท�าการประมงพื้นบ้านเพิ่มมากขึ้นและมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน และเป็นแหล่งฝึกงานของ

นักศึกษา

4. ชุมชนมีอาชีพเสริม เกิดแหล่งเรียนรู้ใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นชุมชนต้นแบบ และจัดสรรเป็นระบบสวัสดิการ

ชุมชน
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เครื่องผลิตโลหะแบบสเลอรรี่ (GISS UNIT)

บริษัท กิสโค จํากัด และ รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Email jessada.w@psu.ac.th

กระบวนการขึ้นรูปโลหะ ในกระบวนการ Die casting โดยทั่วไปในปจจุบัน จะขึ้นรูปดวยสภาวะนํ้าโลหะ 
(Liquid Casting) ซ่ึงมขีอเสยีหลายประการคอื ตองขึน้รปูดวยอณุหภมูทิีส่งู ทาํใหแมพมิพมอีายกุารใชงานตํา่ และ ตนทนุ
คาพลังงานสูง อีกทั้งสภาวะของเหลวของนํ้าโลหะ จะมีโอกาสทําใหชิ้นงานเปนโพรงอากาศ ที่สูงขึ้นดวย 

ปจจุบัน มีกระบวนการที่ไมไดขึ้นรูปโลหะในสภาวะของเหลว หลายกระบวนการ แตเนื่องจากตนทุนของ
เครือ่งจกัรมรีาคาสงู และเปนกระบวนการทีส่ลบัซบัซอน ทําใหไมเปนเปนทีแ่พรหลายในการใชงานในภาคอตุสาหกรรม

กระบวนการ  Gas  Induced  Superheat Slurry  หรือ  GISS  เปนเทคนิคใหมในการผลิตโลหะแบบ
สเลอรรีโ่ดยการปลอยฟองแกสทีล่ะเอียดมากผานแทงกราไฟตพรนุในน้ําโลหะขณะทีม่กีารแข็งตวับางสวน (ดรูปูประกอบ)  
ซึ่งทําใหกระบวนการใหมนี้ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ควบคุมตัวแปรตาง ๆ  ไดงาย ซึ่งสามารถผลิตโลหะแบบสเลอ
รี่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และใชงานงายรวมกับเครื่องจักรที่มีอยูแลวในภาคอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค
เพื่อเปนกระบวนการทางเลือกที่งายตอการใชงานของภาคอุตสาหกรรม และเปนการใชงานไดจริง สามารถ

ลดตนทุนการผลิตใหกับภาคอุตสาหกรรม

การนําไปใชประโยชน 
ใชรวมกับเครื่องฉีด Die Casting โดยกระบวนการนี้ สามารถ
 1. ชวยลดปญหาโพรงอากาศ (Porosity) ของผลติภณัฑเนือ่งจากการข้ึนรปูมกีารปนปวนของนํา้โลหะนอยกวา
 2. ชิ้นงานผลิตภัณฑมีสมบัติทางกลดีกวา และสามารถทําการอบชุบได 
 3. อายุการใชงานของแมพิมพเพิ่มขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิที่ใชในการขึ้นรูปตํ่ากวาแบบดั้งเดิม
 4. ผลิตชิ้นไดไดรวดเร็วขึ้น (Shorter cycle times) เนื่องจากโลหะมีการแข็งตัวไปแลวบางสวน
  ชิ้นงานสามารถนําไปเชื่อม กัด กลึง หรือ ทําอะโนไดซ ได
 5. ลดการใชพลังงาน จากการหลอม 25-30% เนื่องจากอุณหภูมิที่ใชในการขึ้นรูป ตํ่ากวาแบบดั้งเดิม ประมาณ 

  100 °C
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