ลองแล...งานวิจัยใน ม.อ.

สํานักวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2

ลองแล...งานวิจัยใน ม.อ.2
ISBN : 978-616-7375-25-0

ผูจัดพิมพ

สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท 0 7428 6959
โทรสาร 0 7421 2839
Website : http://rdo.psu.ac.th/rdo/TH/
E – mail : rdo@group.psu.ac.th
บรรณาธิการ นิรันดร สุมาลี
รูปเลม
สกาวเดือน อุยเอง
พิมพที่
โอ. เอส. พริ้นติ้งเฮาส กรุงเทพ
ปที่พิมพ
สิงหาคม 2553

คํานํา
เดือนสิ งหาคมปที่ แลว สํานั กวิ จัยและพั ฒนา มหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร
(ม.อ.) ไดจัดพิมพหนังสือเผยแพรผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฉบับยอ ใชชื่อหนังสือวา
“ลองแล...งานวิจัย ใน ม.อ.”
ลองแล...เปนภาษาไทยใต ความหมายของชื่อหนังสือเปนการเชิญชวนใหผูอาน
มาทําความรูจักกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ป นี้ เดื อนสิ งหาคม 2553 สํา นักวิ จัยและพั ฒนาไดจั ดพิมพ หนั งสือ ลองแล...
งานวิจัยใน ม.อ. เลม 2 ขึ้น เปนการเชิญชวนใหรูจักกับงานวิจัยของ ม.อ. เปนครั้งที่ 2
และมีนโยบายจะจัดพิมพหนังสือในรูปแบบนี้ขึ้ นทุกป โดยจะพิมพเผยแพรในชวงเดือน
สิงหาคมของทุกๆ ป ซึ่งในชวงดังกลาวมีกิจกรรมเผยแพรผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
2 งาน คือ งาน ม.อ.วิชาการ (PSU Open Week) จัดที่ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ และ
งานการนํา เสนอผลงานวิ จั ยแห งชาติ (Thailand Research Expo) จั ดที่ กรุ งเทพฯ
โดยคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ปกหนาของหนังสือลองแลเลมนี้ เปนรูปนักวิจัยของ ม.อ. 2 ทาน ที่ไดรับรางวัล
นักวิจัยดีเดนแหงชาติ 2 ป ซอน ทานแรก ศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
นั กวิ จั ย ดี เด นแห งชาติ ประจํา ป 2551 สาขาเกษตรศาสตร แ ละชี ววิ ทยา ท านที่ 2
ศาสตราจารย นายแพทยวีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ นักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2552
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เปนนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2551 สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา

ศาสตราจารย ดร. สุทธวัฒน เบญจกุล เปนชาวจังหวัดตรัง อายุ 41 ป จบการ
ศึ กษาด านเทคโนโลยีอาหาร คณะอุ ตสาหกรรมเกษตร มหาวิ ทยาลั ยสงขลานครินทร
ทั้งระดับปริญญาตรีและโท และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัย
โอเรกอนสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา ดวยทุนฟุลไบรท
ศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล ริเริ่มวิจัยดานเทคโนโลยีอาหารเกี่ยวกับ
สัตวน้ําอยางตอเนื่องตลอด 10 ป มีผลงานตีพิมพระดับนานาชาติ จํานวน 190 เรื่อง
และงานเขียนเรื่อง “เคมีและคุณภาพสัตวน้ํา ” และ ”ซูริมิ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เนื้ อปลาบด” ก อให เกิดองคความรู และการพั ฒนาเทคโนโลยีสํา หรั บอุตสาหกรรมการ
แปรรูปสัตวน้ํา ชวยแกไขปญหาตางๆ กอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาอุตสาหกรรม
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การแปรรู ปสั ตว น้ํา ซึ่ งเปนสินคาเศรษฐกิจของภาคใตและของประเทศไทย เพื่ อให
สามารถแขงขันไดในตลาดโลก

งานวิจัยโดยสรุป
1. การปรับปรุงคุณภาพของเจลซูริมิ “ซูริมิ” คือ เนื้อปลาที่ผานการลางน้ํา
สามารถนํา มาผลิ ตเป นผลิ ตภั ณฑ ที่ ยื ดหยุ น เช น เต า หู ปลา กุ งเที ยม ปู อั ด ลู กชิ้ น
อยางไรก็ตาม ปลาซึ่ งใชเป นวัตถุดิบมีปริมาณลดลงอยางมาก จึงมีการใชวัตถุดิบจาก
ปลาชนิดใหม ซึ่ งใหคุณภาพเจลแตกตางกัน จึงมีการศึกษากลไกการเกิดเจลและการ
ปรับปรุงคุณสมบัติ ของเจลจากปลาชนิดตางๆ เชน ปลาเม็ดขนุนและปลาเนื้ อดําชนิด
ตางๆ นอกจากนี้ ปลาสวนใหญไดจากตางประเทศ เชน อินโดนีเซีย ซึ่ งตองใชระยะ
เวลานานกอนเขาฝ ง การแช แข็งเพื่ อหยุ ดการเจริญเติ บโตของจุ ลิ นทรี ยซึ่ งเปนสาเหตุ
ของการเนา เสียจึงเปนวิธีที่ รักษาคุณภาพวัตถุดิบ แตเมื่อนําวัตถุดิบที่ผานการแชแข็ง
แลวมาผลิตซู ริมิ คุณภาพของเจลจะต่ํา ลง จึ งมี การศึ กษาการปรั บปรุงคุณภาพเจล
ดั งกล าวโดยการคื นสภาพธรรมชาติ โปรตี นที่ สู ญเสี ยสภาพธรรมชาติ ขณะแชแข็ งและ
การเพิ่มความแข็งแรงเจลซูริมิโดยการใชสารเติมแตงรวม
นอกจากนี้ ได ศึ กษาและพั ฒนาการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพเจลจากปลาโดย
กระบวนการลาง และการใชสารเพิ่ มความแข็งแรงจากธรรมชาติ รวมทั้งการพัฒนา
การใชพลาสมาจากเลือดหมูหรือเลือดไกสําหรับเปนสารเติมแตงในซูริมิ
2. การใช ประโยชน จากวัสดุ เศษเหลื อจากการแปรรู ปสัตว น้ํ า เช น หนั งปลา
หนังหมึก หัวปลา กางปลา มาสกัดสารมูลคาเพิ่ม เชน คอลลาเจน เจลาติน ทดแทน
วัตถุดิบจากหนังหรือกระดูกจากโคและสุกร ตลอดจนการศึกษาเกี่ ยวกับโปรตีนไฮโดรไลเสตจากวั สดุเศษเหลื อชนิ ดต างๆ รวมทั้ งเนื้ อปลามู ลค าต่ํา เพื่ อเปนแหล งของสาร
ออกฤทธิ์ตางๆ โดยเฉพาะสารตานอนุมูลอิสระ สารลดความดันโลหิต เปนตน รวมทั้ง
การศึ กษาโปรตี นจากเนื้ อปลามู ลค าต่ํ า เพื่ อใช เป นอาหารเลี้ ยงเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ทดแทน
เปปโตนที่ มีราคาแพง นอกจากนี้ ได ศึ กษาการสกัดน้ํ า มันปลาจากวั สดุ เศษเหลือการ
แปรรูปสัตวน้ํา เชน ปลาทูนา
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3. การปรั บปรุ งเทคนิ คต างๆ ในการยื ดอายุ การเก็ บรั กษาสั ตว น้ํ า โดยการ
พัฒนาสารเติมแตงที่มีความปลอดภัยและใหประสิทธิภาพสูงแทนสารเติมแตงทางการคา
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาคุณภาพของสัตวน้ํา เชน การใชการดัดแปลง
บรรยากาศ การพัฒนาสารที่มีสมบัติยับยั้งการเกิดเมลาโนสิสในกุง ที่ทําใหกุงเปลี่ยนสี
เปนสี ดํา เป นตน การรั กษาและยื ดอายุ การเก็ บรักษาชิ้ นปลากะพง สามารถกระทํา
โดยใช เทคโนโลยี การบรรจุ แบบดั ดแปลงบรรยากาศโดยการใช สั ดส วนก าซคาร บอนไดออกไซด กาซออกซิเจน และกาซไนโตรเจน ที่เหมาะสม การแชชิ้นปลาแลในสาร
ละลายไพโรฟอสเฟตกอนการบรรจุ สามารถลดปญหาน้ําไหลเยิ้ ม พร อมทั้ งมีผลเสริม
ฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรียที่เปนสาเหตุของการเนาเสีย รวมทั้งจุลินทรียที่กอใหเกิดโรค
บางชนิด งานวิ จัยบ งชี้ วาสามารถเก็ บรั กษาปลากะพงแล ที่ บรรจุ ภายใต การดัดแปลง
บรรยากาศ ไดนาน 21 วัน ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส สวนชุดควบคุมที่บรรจุภายใต
บรรยากาศปกติสามารถเก็บรักษาไดนาน 9 วัน
ศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน ยังไดศึกษาเกี่ยวกับเอนไซมโปรตีเนสจากเครื่องใน
ปลาชนิ ดต างๆ เพื่ อนํา มาใช ป ระโยชน สํ า หรั บการเร งการหมั กน้ํ า ปลา และการใช
ประโยชนในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากโปรตีนชนิดตางๆ
สําหรับงานวิจัยที่กําลังอยูระหวางการดําเนินงาน ศาสตราจารย ดร.สุทธวัฒน
เบญจกุล เปดเผยวาดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับการใชประโยชนจากวัสดุเศษเหลือจากการ
แปรรูปสัตวน้ํา อย างคุมคา เพื่อให เกิดเปนผลิตภัณฑใหมที่ มีมูลคาเพิ่ ม เช น การผลิต
โปรตี นไฮโดรไลเสตจากเจลาติ น และกล า มเนื้ อปลาที่ มี ฤทธิ์ เป นสารต านอนุ มู ลอิ สระ
สําหรับใชเปนอาหารสุขภาพ นอกจากนี้ ไดวิ จัยเกี่ ยวกับกุ ง เชน การป องกันการเกิด
เมลาโนสิสในกุงกุลาดําและกุงขาว และการศึกษาสาเหตุและการปองกันการออนตัวและ
สูญเสียคุณภาพของกุงแมน้ํา ระหวางการขนสงและการเก็บรักษา นอกจากนี้ไดศึกษา
สมบั ติ เชิ งหน าที่ ข องโปรตี นจากสั ต ว น้ํ า เช น การเกิ ดฟ ล ม การเป นอิ มั ล ซิ ไ ฟเออร
รวมทั้งการดัดแปลงโปรตีนดังกลาว
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“งานวิจั ยสามารถเริ่ มจากปญหาจากโรงงานอุตสาหกรรม และสิ่ งที่ ตามมาคือ
องคความรู ที่ แท จริง โดยอุตสาหกรรมแปรรู ปสัตว น้ํา สามารถใชเป นแนวทางในการ
แก ไขป ญหาหรือปรั บปรุงการผลิ ตให มี ประสิ ทธิ ภาพเพิ่ มขึ้ น ส งผลนําไปสู การพั ฒนา
อยางยั่งยืน นักวิจัยตองชางสังเกต เมื่อเห็นปญหาตาง ๆ ตองนํามาคิดและวิจัย โดย
ต องมี สมมุติ ฐานที่ ชัดเจนและมี วิธี การวิ จั ยด วยกระบวนการวิ จัยที่ ถูกต อง เพื่ อให เกิ ด
ผลสัมฤทธิ์สูงสุด”
“ทุกสิ่ งทุกอยางไมไดมางายตองพยายาม ทํางานอยางตอเนื่ อง อุทิศตัวเอง
และผลิ ตงานที่ มี คุ ณภาพ เราก็ จะได สร างองค ความรู ที่ เป นประโยชน ในวงการศึ กษา
และอุตสาหกรรม”
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ศาสตราจารย นายแพทยวีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ
หนวยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
นักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2552 สาขาวิทยาศาสตรการแพทย

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ

ป พ.ศ. ที่จบ
2541

M.Med.Science

2532

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรอายุศาสตร
เขตรอนและสุขวิทยา
แพทยศาสตรบัณฑิต

2532
2520

Ph.D.
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สถานศึกษา
University of Newcastle,
Australia
University of Newcastle,
Australia
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะเวชศาสตรเขตรอน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
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ประวัติการทํางาน (เรียงจากตําแหนงหนาที่แรก จนถึงปจจุบัน)
ตําแหนง
ผูอํานวยการ

ระหวางป
2518-2520

อาจารย

2525-2530

ผูชว ยศาสตราจารย

2530-2533

รองศาสตราจารย

2533-2545

ศาสตราจารย

2545-ปจจุบัน

ผูอํานวยการ

2547-ปจจุบัน

ชื่อหนวยงาน
ศูนยการแพทยและอนามัยดานขุนทด
จ.นครราชสีมา
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต
(วพส.)

ผลงานวิจัยโดยสรุป
ผลงานวิจัยของ ศาสตราจารย นายแพทย วีระศักดิ์ อาจจะสรุปไดมิติใหญๆ
ดังนี้
มิติแรก คือ งานวิจั ยทางระบาดวิทยาของ ศ.นพ.วีระศักดิ์ สามารถนําไปใช
แก ป ญหาสาธารณสุ ขของประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคใต ของประเทศไทยอย างมี
มาตรฐานสู งต อเนื่ องยาวนาน พิสู จน ไดจากผลงานวิจั ยที่ ตีพิ มพ ในระดั บนานาชาติ
จํานวนมาก และผลการพัฒนาสุขภาพที่ผานมาของคนในภาคใตใหพนจากปญหาโรค
จากความยากจน
มิติที่สอง คือ งานวิจัยในหลักสูตรระบาดวิทยา ซึ่ง ศ.นพ.วีระศักดิ์ ไดสรางองค
ความรูพรอมกับสรางทรัพยากรมนุษยสําหรับงานวิจัยระดับนานาชาติใหแกทวีปเอเชีย
พิสูจนไดจากจํานวนมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรดังกลาว
และผลงานของเขาเหลานั้นในดานการรับทุนวิจัย การตีพิมพในวารสารนานาชาติและ
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การไดรับความไววางใจในตําแหนงหนาที่การงาน
มิติที่สาม คือ การพัฒนาสถาบันเครือขาย ทั้งในประเทศและนานาประเทศใน
เอเชีย เพื่ อเพิ่ มศักยภาพในการวิจั ยสํา หรั บแกป ญหาสุขภาพของเอเชีย พิสู จน ได จาก
การที่ สถาบั นวิ จัยต างๆ ในเอเชียยอมรับความเปนผู นํา ของ ศ.นพ.วีระศั กดิ์ และที่
สําคัญกวานั้นคือ ผลงานการเพิ่มคุณภาพการวิจัยและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อ
การวิจัยของสถาบันเครือขายเหลานั้น
มิติที่สี่ คือ การวิจัยและพัฒนาแพ็คเก็จสําหรับวิเคราะหขอมูล ทําใหการเรียนรู
และการวิ เคราะห ทํา ได ง ายและมี ประสิ ทธิ ภ าพมากขึ้ น ตลอดจนลดค าใช จ ายและ
แก ป ญหาการละเมิ ดลิขสิ ทธิ์ ซอฟแวร ในประเทศกํา ลั งพั ฒนา พิสู จน จากการที่ หน วย
ระบาดวิทยาเองสามารถสรางผลงานวิชาการจํานวนมากขึ้นและเร็วขึ้นโดยใชแพ็คเก็จนี้
การได รั บการสนั บสนุนการเผยแพร จากองค การอนามั ยโลก การลดค าใช จ ายด าน
ซอฟแวร ของหน วยระบาดวิ ทยาเองและการที่ สถาบั นและนั กวิ จั ยในระดั บนานาชาติ
ไดนําซอฟแวรนี้ไปใชเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
มิติ ที่ ห า คื อ การแก ปญหาภาคใต ในระยะยาวโดยการสร างเครื อข ายนั กวิจั ย
เสริมความเขมแข็งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ใหสามารถทํางานวิจัย
ประสานกับการพัฒนาสุขภาพในชุมชนอยางกวางขวาง

งานวิจัยที่กาํ ลังอยูในระหวางดําเนินการ
1. การพัฒนาแพ็คเก็จสําหรับวิเคราะหขอมูลทางระบาดวิทยา
2. งานวิจัยทางระบาดวิทยาของปญหาสาธารณสุขในภาคใต ไดแก ปญหาที่
เกิดจากความรุนแรงปญหาจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม,ปญหาโภชนาการ
3. งานวิ จั ย ระดั บนานาชาติ ที่ เกี่ ยวกั บ นโยบายสาธารณสุ ข เช น ป ญหา
คาใชจายดานสุขภาพของครัวเรือนในประเทศจีน การควบคุมโรคมาลาเรียในประเทศ
พมา
งานวิจัยในอนาคต
งานวิจัยในอนาคตยังคงเนนการติดตามปญหาระยะยาวของภาคใต เชน ปญหา
สุขภาวะอันเกิดจากความรุนแรง ปญหาสุขภาพที่เกิดจากความยากจน นอกจากนี้ยังจะ
2553
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เริ่ มงานวิ จั ยที่ ติ ดตามป ญหาอั น เกิ ดจากการส งเสริ ม อุ ตสาหกรรมต อเนื่ องจากแก ส
ธรรมชาติในภาคใต บนเสนทางเชื่อมอาวไทยระหวางจังหวัดสงขลาไปยังทะเลอันดามัน
ที่จังหวัดสตูล ซึ่งมีการลงทุนมากขึ้นทุกวัน

งานวิจัยเดน
 งานวิจัยที่ดํา เนินตอเนื่องยาวนาน ไดแก
1. การติดตามสภาวะปญหาสุขภาพตางๆ ของภาคใต โดยเฉพาะโรคจาก
ความยากจน เช น บาดทะยั กเด็ กแรกคลอด ทองรวง ปอดบวม หนอนพยาธิผ านดิ น
และปญหาทุพโภชนาการ
2. การวิจัยทางระบาดวิทยาของวัณโรค
3. ปญหาการปนเปอนสิ่งแวดลอม เชน สารหนูจากการทําเหมือง และ
ตะกั่วจากอูซอมเรือ
4. ปญหาสุขภาพการเจริ ญพันธุ ของประเทศตางๆ ในเอเชี ย เชน ไทย
เวียดนาม เนปาล พมา มองโกเลีย
งานวิจัยที่เคยไดรับรางวัล ไดแก
1. รางวัลกันยิกา เทวกุล หลั กสู ตรประกาศนียบัตรเวชศาสตรเขตรอน
และสุขวิทยา คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2520
2. ICRETT (International Cancer Research Technology Transfer)
Fellowship to International Agency for Research on Cancer,Lyon, France
พ.ศ. 2531
3. นักระบาดวิทยาแหงป พ.ศ. 2538 ที่ประชุมระบาดวิทยาแหงประเทศ
ไทย
4. รางวัลอาจารยตัวอยางดานการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.
2539
5. ศิษยเกาตัวอยาง คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2545
6. รางวัลงานวิจัยยอดเยี่ยมดานการพัฒนาชุมชนภาคใต จากมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร พ.ศ. 2545
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7. รางวัลตํารายอดเยี่ยมแหงป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2546
จากตําราเรื่อง “กราฟ ตารางและสมการสําหรับงานวิจัยดานสุขภาพ”
8. รางวัลนวั ตกรรมยอดเยี่ ยมแหงป มหาวิ ทยาลัยสงขลานคริ นทร พ.ศ.
2550 จากการวิจัยและพัฒนาซอฟแวรและการจัดการเรียนการสอนดานการวิเคราะห
ข อมู ลทางระบาดวิ ทยา ภายใต ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ย งและการสมานฉั นท ระดั บ
นานาชาติ
9. UNESCO Chair for Peace and Conflict Studies 2551
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ไอเทง “Aiten g ater”
ทากทะเลชนิดใหมของโลก

Dr.Cornelis (Kees) Swennen และ สมศักดิ์ บัวทิพย

Dr.Cornelis (Kees) Swennen ปจจุบันทานมีอายุ 81 ป เปนผูเชี่ยวชาญทาง
ด านชี ววิ ทยาทางทะเลจากประเทศเนเธอร แลนด มาเมืองไทยที่ มหาวิ ทยาลั ยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี อยางตอเนื่องปละ 2 ครั้ง ตั้งแตป พ.ศ. 2527 จนถึงปจจุบัน
ระหวางปดภาคการศึกษาที่ 1 และปดภาคการศึกษาที่ 2 (summer) ครั้งละ 4 สัปดาห
ซึ่งทานมีความสนใจเรื่องทากทะเลอยูเปนทุนเดิมอยูแลว ทานมีงานวิจัยเรื่องทากทะเล
และตีพิมพครั้งแรกเมื่อทานเรียนหนังสืออยูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กอนหนาที่
มีการตีพิมพงานวิจัยเรื่องไอเทง ทานมีผลงานตีพิมพเกี่ยวกับทากทะเลชนิดใหมหลาย
เรื่ องในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งคนพบที่ อาวปตตานี (จังหวัดปตตานี) และใชหอง
ปฎิบั ติ การที่ ม.อ.ปตตานี และที่ สํา คัญท านบอกเสมอว า งานวิ จัยเรื่ องนก เรื่ องปลา
เรื่ องหอย หรือเรื่ องอื่ นๆ มี คนสนใจและศึกษากันมาก แต เรื่ องทากทะเล โดยเฉพาะ
ทากทะเลที่พบในปาชายเลน มีคนใหความสนใจนอย และนักวิจัยบางคนคิดวาในพื้นที่
ปาชายเลนไม มีทากทะเลอาศั ย มีเฉพาะตามแนวปะการังหรือดอกไมทะเล ซึ่ งเปน
น้ําทะเลที่สะอาดและไส ผมเคยถามวาทั้งโลกมีผูเชี่ยวชาญและเจาะลึกดานนี้เทาไหร
ทานบอกวามีไมกี่คนและไมถึง 10 คนดวยซ้ํา (ผมคิดวานาจะเปนเหตุผลวาทําไมตอง
สนใจเรื่องทากทะเล)
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ความเปนมา
เริ่ มโครงการสํา รวจความหลากหลายทางชี วภาพของทากทะเลในบริ เวณป า
ชายเลนในพื้ นที่ ภาคใต ของประเทศไทย หลังจากเสร็ จสิ้ นโครงการวิจั ย เรื่ อง TBTpollution in the Gulf of Thailand: A re-inspection of imposex incidence
after 10 year ตั้งแตเดือนเมษายน 2548 ในหลายจังหวัดทั้งในอาวไทยและอันดามัน
ไดแก
- อาวทุงมหา อ.ประทิว จ.ชุมพร
- เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
- อ าวป ต ตานี ในบริ เวณป า ชายเลนยะหริ่ ง , บ า นบางตาวา อ.หนองจิ ก
บานดาโตะและแหลมตาชี อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี
- อ.ทาศาลา อ.ขนอม และ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
- ปาชายเลน อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช (พบไอเทงในครั้งแรกที่ไปสํารวจ
ที่นี่ เดือนสิงหาคม 2550)
- อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏรธานี
- และชองแคบมะละกา ในบริเวณปาชายเลนในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร
ซึ่ ง จากโครงการสํ า รวจความหลากหลายทางชี ว ภาพของทากทะเล ใช เวลา
ประมาณ 2 ป กอนจะพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหมที่ชื่อ ไอเทง ที่ปาชายเลน อ.ปากพนัง
ซึ่งในบางพื้นที่มีการเดินทางไปสํารวจหลายครั้ง เชน เกาะลิบง ไปถึง 3 ครั้ง สวนใน
พื้นที่อาวปตตานีทั้งหมดจะเขาสํารวจทุกครั้งที่มาที่ประเทศไทย (มอ.ปตตานี)
วิธีการศึกษา
หลังจากที่มีการคนพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหมที่ ปาชายเลน อ.ปากพนัง มีลําดับการ
ศึกษาขอมูลดังนี้
1. มีการตรวจสอบเบื้องตนหา ฟน ถามีฟน ใชทากทะเล ทําการศึกษาตอ
2. วัดขนาด สะเก็ดรูปรางลักษณะภายนอก ระบุตําแหนงของอวัยวะตางๆ ที่
สังเกตเห็นได โดยใชแวนขยาย (แวนขยายดูพระ)
3. การเก็บรักษาสภาพตัวอยางโดยการฆาใหตายอยางชาๆ จะทําใหตัวอยาง
ไมหดตัวดวยแมกนีเซียมคลอไรด 71.8 กรัมในน้ํากลั่น 1 ลิตร ตัวอยางจะตายอยางชาๆ
2553
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ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง หลังจากนั้นนําตัวอยางเก็บรักษาดวยฟอรมาลิน 10% ในน้ํา
ทะเล กอนผาตัดเพื่อศึกษาการทํางานของระบบตางๆ 3 ระบบหลักคือ ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบสืบพันธุ และระบบประสาท
4. การผ าตัดเพื่ อศึ กษาการทํางานของระบบต างๆ ที่ กล าวมาแล วในข างต น
ที่ ห องศู นยเครื่ องมื อ แผนกชี ววิทยา คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี โดยมีอุปกรณ
และวิธีการดังนี้
- กลองสเตอริโอสําคัญมาก การผาตัดจะตองใชกลองสเตอริโอ เนื่องจาก
ตัวอยางมีขนาดเล็ก ชวยใหเห็นอวัยวะภายในตางๆ และการเชื่อมตอไดชัดเจน
- เข็มผาตัด ใชเข็มปกแมลงแทนมีดผาตัด ติดกับไมเสียบลูกชิ้นดวยกาว
เรซิ่น งอปลายเข็ม
- ถาดพาราฟน ใชจานเลี้ ยงเชื้ อ ละลายพาราฟนผสมสีดํา เทลงในจาน
เลี้ยงเชื้อความสูงประมาณ 1 ใน 4 เพื่อวางตัวอยาง
- ใช หนามจากต นกระบองเพชร เพื่ อยึ ดหรื อตรึ งตั วอย างให ติ ดกั บถาด
พาราฟนกอนทําการผาตัด
- ดินสอ ยางลบ และสมุด เพื่อสะเก็ดรูปรางของอวั ยวะตางๆ ในแตละ
ระบบการทํางาน และบันทึกชื่อ และอธิบายรูปราง สี ตําแหนง การเชื่อมโยงติดตอกัน
ระหวางแตละอวัยวะ
- กลองถายรูป Coolpix 4500 ยี่ หอ Nikon เก็บรูปเพื่อยืนยันกับรูปที่
สะเก็ด และถายรูปตัวอยางมีชีวิตโดยผานกลองสเตอริโอ
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- สารเคมี ไดแก ไฮเตอร (ศึกษาลั กษณะของฟน เนื่ องจากไฮเตอรมี
สมบั ติ ส ลายโปรตี น เมื่ อโปรตี นสลายหมดจึ งเหลื อเฉพาะแถวของฟ น) กรดอะซิ ติ ก
(ใชเพื่อขยายทอตางๆ ของอวัยวะที่ มีขนาดเล็กใหมีขนาดใหญขึ้ น ทําให สามารถมอง
เห็ นชั ดเจนขึ้ น) กลี เซอรีน (ใช เพื่ อติ ดตามการเชื่ อมตอระหว างท อของอวั ยวะตางๆ
สั้นมากๆ)
ในการผาตัดตัวอย าง ระบบที่ศึกษาอันดับแรกคือ ระบบทางเดินอาหาร
ตอมาเปนระบบสืบพันธุ และหลังสุดคือระบบประสาท ซึ่งแตละระบบจะตองพบอวัยวะ
ที่เปนองคประกอบครบทุกอวัยวะ
5. การศึ กษาอาหาร ได มี การเก็ บ ตั ว อย างมี ชี วิ ตมาเลี้ ย งที่ ห องปฏิ บั ติ การ
สรางระบบนิเวศใหคลายคลึงกับพื้นที่จริง โดยการตัดดินใสกลองกลับมาดวยใสน้ําใน
ปริมาณที่ ไมทวมดินทั้งหมด เนื่ องจากสังเกตพบวาตัวอยางที่ เก็บไดสวนใหญคลานอยู
บนบก และทดลองใหดักแดของแมลงเปนอาหาร ปรากฏวาประสบความสําเร็จในครั้ง
แรก และตอมาทดลองใช กุง ปู ปลา ทั้ งสดและเนา ก็ ไม ประสบความสํา เร็จ เพราะ
ตัวอยางไมกิน นอกจากนั้นพบวาสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ดํารงชีวิตอยูไดทั้งบนบกและในน้ํา
6. ขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการผาตัด และการศึกษาการกินอาหารและการดํารง
ชีวิต นําไปเปรียบเทียบและวิเคราะหกับเอกสารที่ เกี่ยวของหรือที่เคยมีการรายงานมา
แลว

ลักษณะโดยทั่วไป
อยูในไฟลัม Mollusca ชั้น Gastropoda
วงศใหม (New Family) Aitengidae
จีนัสใหม (New genus) Aiteng
ชนิดใหม (New species) Aiteng ater
ในปาชายเลนที่ เปนดิ นโคลน ซึ่ งถูกปกคลุ มดวยตนโกงกาง แสมทะเล ตาตุ ม
ทะเล และปรงทะเล เปนตน ในบริเวณที่เปนรองน้ํา รอยเทามีน้ําทวมขัง รูปู แองที่มี
น้ําทวมขัง รวมถึงบริเวณที่มีการทับถมของใบไมและไมผุ และเปนพื้นที่ที่ไดรับอิทธิพล
จากน้ําขึ้น-น้ําลง
2553
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ลักษณะ มีขนาดประมาณ 6-17 มิลลิเมตร ลําตัวมีสีดํา สามารถดํารงชีวิตอยู
ไดทั้ งในน้ํา และบนบก โดยมี การขับเมือกหุ มรางกายเพื่ อรั กษาความชุ มชื้ น คลายกับ
สัตวครึ่งบกครึ่งน้ําทั่วๆ ไป ความพิเศษนี้พบไดนอยมากกับทากทะเลชนิดอื่นๆ ที่มีการ
คนพบหรือมีการศึกษาอยู แลวในปจจุบัน กินแมลงในระยะดักแดเปนอาหาร แตกตาง
กับชนิดอื่นๆ ที่สวนใหญจะกินสาหรายหรือหญาทะเลเปนอาหาร

ที่มาของชื่อไอเทง
สําหรับชื่อ Aiteng ater
Aiteng มาจากชื่อของหนังตะลุงของชาวปกษใต
Ater มาจากภาษาลาติน หมายถึงสีดํา
ประมาณเดือนกันยายน 2551 ระหวางเดินทางกลับจาก อ.ปากพนัง เพื่ อเก็บ
ตั วอย างทากเท งเข าป มใส น้ํา มั นที่ จ.สงขลา Dr.Swennen เห็ นรู ปป นของตั วหลั ง
ตะลุงหลายตัวที่เจาของปมจัดสวนโชว จึงสนใจ ถามวาเปนตัวอะไร และมีความหมาย
อยางไร และเหตุดังกลาวจึงเปนที่มาของชื่อไอเทง ซึ่งลักษณะของทากทะเลชนิดใหมนี้
มีลักษณะเฉพาะสวนหัว ตา และสี คลายกับตัวหนังตะลุงที่ชื่อไอเทงคือ ตัวสีดํา หัวลาน
ตาโปนออกมาชัดเจนขนาดใหญแนบติดกับสวนหัว (ไมทราบวาจินตนาการแลวเห็นภาพ
หรือเปลา)
ประโยชน
ปจจุบันอยูในระหวางการศึกษา แตสามารถบอกไดวามีความสําคัญตอระบบ
นิเวศปาชายเลน ในระบบหวงโซอาหาร กินแมลงในระยะดักแดเปนอาหาร แตขอมูลที่
มากกวานี้ไมอาจบอกอยางเจาะลึกได เชน อยูตรงไหนของระบบหวงโซอาหาร สิ่งมีชีวิต
ชนิดไหนกินมัน และมันกินอยางอื่นที่นอกเหนือแมลงหรือไม
หนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยพิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติและแหลงเรียนรู
ทองถิ่น และแผนกชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และองคการ Oxfam GB
ประเทศไทย
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ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในหมูเ กาะตะรุเตา
สถานวิจัยความเปนเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแหงคาบสมุทรไทย
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

อุ ท ยานแห ง ชาติ ต ะรุ เตา เป น อุ ท ยานแห ง ชาติ ท างทะเลแห ง แรกของไทย
ประกอบดวยเกาะนอยใหญกวา 50 เกาะ แบงเปนหมูเกาะใหญๆ ได 2 หมูเกาะ คือ
หมูเกาะตะรุเตา และหมูเกาะอาดัง-ราวี อุทยานแหงชาติหมูเกาะตะรุเตา จัดวาเปน
พื้ นที่ อนุ รั กษ ที่ มี ความหลากหลายทางชี วภาพสู ง มากแห ง หนึ่ ง เนื่ องจากมี ส ภาพ
ภูมิประเทศที่ หลากหลาย ทั้งในสวนของพื้นที่ น้ํา ทะเลที่ อยูโดยรอบ และพื้นที่ บนเกาะ
ซึ่งมีสภาพเปนปาทําใหเปนแหลงที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตตางๆ ไดหลายชนิดดวยเชนกัน
สภาพปาเปนพื้นที่ปาเขตรอนลุมต่ํา (Lowland Tropical Rain Forest) ซึ่งอยูต่ํากวา
ระดั บ 300 เมตรจากระดั บน้ํา ทะเล ประกอบไปดวย ปาดิบชื้ น ปาดิบแล ง ปา
เบญจพรรณ ปาชายเลน ปาพรุ และปาละเมาะ จากลักษณะของพื้นที่ที่มีปาอยูหลาย
ประเภทจึงทําใหมีสัตวปาชุกชุม ประเภทที่พบเห็นไดบอย ไดแก หมูปา กระจง ลิง คาง
เตา นกขมิ้น นกเงือก เหยี่ยว นกเขา และนกยาง เปนตน
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จากความสํา คั ญของพื้ นที่ อุทยานแห งชาติ ตะรุ เตา ซึ่ งจั ดเป นแหล งที่ มี ความ
อุดมสมบู รณของทรั พยากรชี วภาพแหงหนึ่ งในประเทศไทย สถานวิ จัยความเปนเลิศ
ความหลากหลายทางชีวภาพแหงคาบสมุทรไทย จึงไดจัดทําโครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพในหมู เกาะตะรุเตา โดยได มุ งเนนศึกษาความหลากชนิด
ของสิ่งมีชีวิตในเบื้องตนจํานวน 8 กลุม ไดแก แบคทีเรีย (Streptomycetes) ไวรัส
(Vibrios) แพลงกตอน ปะการัง ปลาหมึก สัตวสะเทิ้นน้ําสะเทิ้นบกและสัตวเลื้อยคลาน
แมลงในกลุมของมด นกและคางคาว ทั้งนี้เพื่อใหฐานขอมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในหมูเกาะ
ตะรุ เตา มี ค วามสมบู ร ณ มากยิ่ งขึ้ น ในอั นที่ จะนํา ไปใช ประโยชน ในด านการจั ดการ
การอนุรักษ และการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืนตอไป

ความหลากหลายของแบคทีเรียสเตรปโตมัยซีท บริเวณหมูเกาะตะรุเตา
แบคที เรี ยจี นั สสเตรปโตมั ยซี ท (Streptomycetes) เปนแบคทีเรี ยแกรมบวก
ในกลุ มของแอคไทโนมัยซีท (Actinomycetes) เปนแบคทีเรียกลุ มที่มี ลักษณะพิ เศษ
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กวากลุ มอื่ น คือมีการสร างเสนใย และสรางสปอรคลายกับรา มีความหลากชนิ ดสูง
สามารถพบไดในสภาพแวดลอมตางๆ ทั้งในแมน้ํา และในดิน ซึ่งแบคทีเรียกลุมนี้ บาง
ไอโซเลท (isolate) มีการสร างสารที่ มีคุณสมบั ติในการยั บยั้ งการเจริญของแบคทีเรีย
ชนิดอื่น และการเจริญของเชื้อรา
จากผลการศึ กษาสามารถแยกเชื้ อแบคที เรี ยสเตรปโตมั ยซี ทจากตั วอย างดิ น
และน้ํา ที่เก็บจากหมูเกาะตะรุเตา จํานวน 196 ไอโซเลท เมื่อนํามาศึกษาทางสัณฐาน
วิทยา พบวา ลักษณะของเสนใยและสปอรของเชื้อมี 3 แบบ คือ แบบเสนตรง แบบลูป
และแบบเกลียว สามารถผลิตเม็ดสีไดหลากหลาย เชื้อสวนใหญสามารถยอยสลายแปง
และเคซีนไดดี และเชื้อสวนใหญยังสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกชนิด Micrococcus luteus, Staphylococcus aureus ATCC 25923 และ Bacillus subtilis
ATCC 6633 ไดดีอีกดวย

แพลงกตอนในหมูเกาะตะรุเตา
เนื่ องจากพื้ นที่ ทางทะเลของหมู เกาะตะรุเตา เปนแหลงทองเที่ ยวทางทะเลที่ มี
ความสําคัญแหลงหนึ่งของชายฝงทะเลอันดามัน อันอาจนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดลอมอันเนื่องมาจากปริมาณของเสียที่ถูกทิ้งลงสูทะเล รวมถึงสภาวะโลกรอน
ที่สงผลใหน้ําทะเลมีอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งจะสงผลตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ํา
แพลงก ตอนจั ดเป นสิ่ งมีชี วิตขนาดเล็ กที่ สามารถพบไดทั่ วไปทั้ งในน้ํา จื ด และ
น้ํา ทะเล เป นกลุ มสิ่ งมีชีวิตที่ มีบทบาทสําคั ญอยางยิ่ งในระบบนิเวศของแหล งน้ํา ทั้ งใน
ฐานะของผูผลิต และผูบริโภคขั้นตนที่สําคัญ รวมถึงยังมีบทบาทสําคัญตอการหมุนเวียน
สารอาหารในแหลงน้ํา อี กด วย ซึ่ งจะส งผลต อสิ่ งมี ชีวิ ตอื่ นๆ ที่ มี ขนาดใหญขึ้ นมาเปน
2553
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ลํา ดั บ การเปลี่ ยนแปลงของสภาวะแวดล อมของแหล งน้ํ า ย อมส งผลกระทบถึ งชนิ ด
และปริมาณของแพลงกตอนที่พบ และจะสงผลตอเนื่องไปยังสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่ดํารงชีวิต
ในระบบนิเวศของแหลงน้ํา นั้ น ดั งนั้ นการติ ดตามการเปลี่ ยนแปลงของแพลงกตอนทั้ ง
ในแงของชนิด ปริมาณ และการแพรกระจาย จึงมีความสําคัญในการคาดการณการ
เปลี่ยนแปลงและการจัดการพื้นที่เพื่อการใชประโยชนอยางยืนยาว ทั้งในแงของการเปน
ตนทุนทางธรรมชาติ การประมง หรือการทองเที่ยวตอไปในอนาคต
จากการศึ กษาชนิ ด ของแพลงก ต อนน้ํ า จื ดและแพลงก ต อนทะเลในเดื อน
ธันวาคม 2551 และกุมภาพันธ 2552ง พบแพลงกตอนทั้งสิ้น 251 ชนิด ประกอบดวย
- แพลงกตอนพืช 155 ชนิ ด (แพลงกตอนพื ชน้ํา จืด 77 ชนิด, แพลงกตอน
พืชทะเล 78 ชนิด)
- แพลงกตอนสัตว 96 ชนิด (แพลงกตอนสัตวน้ําจืด 17 ชนิด, แพลงกตอน
สัตวทะเล 79 ชนิด)
เมื่อพิจารณาความหลากชนิด พบวา แพลงกตอนพืชน้ํา จืดและแพลงกตอน
พื ชทะเลกลุ ม ไดอะตอมมี ความหลากชนิ ดสู ง ที่ สุ ด (59 และ 58 ชนิ ด ตามลํ า ดั บ)
แพลงกตอนสัตวน้ําจืดกลุมโรติเฟอรมีความหลากชนิดสูงสุด (8 ชนิด) และแพลงกตอน
สัตวทะเลกลุมโคพีพอดมีความหลากชนิดมากที่สุด (31 ชนิด)
นอกจากนี้ ยั งพบว าบริ เวณหมู เกาะตะรุ เตามี ค าความเป นกรด-ด าง ไนเตรตไนโตรเจน แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส และปริมาณออกซิเจนที่ละลาย
ในน้ํ า ผานเกณฑ มาตรฐาน (มาตรฐานคุ ณภาพน้ํา ทะเลตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 27 พ.ศ. 2549) จะเห็นไดวาคุณภาพน้ําบริเวณเกาะตะรุเตา
อาดัง และราวี อยูในสภาพดี เหมาะแกการเจริญเติบโตแกสิ่งมีชีวิตตางๆ อยางไรก็ตาม
ผลดังกลาวมาจากการศึกษาในชวงเวลาสั้นๆ ยังคงตองมีการติดตามการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในสวนของคุณภาพน้ําและแพลงกตอนตอไป

ความหลากหลายของปะการังในหมูเกาะตะรุเตา อาดัง-ราวี
แนวปะการั งเป นทรั พยากรมี ชี วิ ตที่ สํ า คั ญทางทะเล โดยเป นทั้ งแหล งประมง
และแหลงพักตัวของสัตว น้ํา ที่มี ความสําคั ญทางการประมงจากระบบอื่น รวมถึงเปน
แหล งดึ งดู ดนั กท องเที่ ยวที่ ทํ า รายได ให แก ท องถิ่ นและประเทศชาติ เป นจํ า นวนมาก

18

2553

ปะการั งเปนสิ่ งมีชี วิตที่มี ความสําคั ญอยางยิ่ งตอระบบนิเวศแนวปะการั ง ซึ่ งมี บทบาท
ทั้งในแงของการเปนผูผลิต และผูบริโภค รวมทั้งมีโครงสรางที่เอื้อตอการเปนแหลงที่อยู
อาศัยของสิ่ งมี ชีวิตอื่ นๆ อีกดวย นอกจากนี้ ปะการังยังอยูในบัญชีรายชื่ อของสัตวที่
เสี่ยงตอการสูญพันธุตามอนุสัญญา CITES ที่หามมีการซื้อขายระหวางประเทศ
แนวปะการังในอุทยานแหงชาติตะรุเตา เปนแนวปะการังที่มีความหลากหลาย
ของชนิ ดพันธุ ตอพื้ นที่ สูงที่ สุดแหงหนึ่ งในประเทศไทย คื อ มีประมาณ 160 ชนิด พบ
แพรกระจายอยูมากบริเวณหมูเกาะอาดัง ราวี ซึ่งมีน้ําทะเลที่ใส

ความหลากหลายของพรรณปลาหมึกในหมูเกาะตะรุเตา และบริเวณใกลเคียง
ปลาหมึ ก ถื อเป นสัตว ที่ มี ความสํา คั ญทางเศรษฐกิ จชนิ ดหนึ่ งที่ มี การทํา การ
ประมงกั นมาก อั นอาจทําให จํา นวนชนิ ดและปริมาณที่ พบมี นอยลง อยางไรก็ตาม
แมจะมีรายงานการวิจัยวาพบปลาหมึกทางฝงทะเลอันดามันกวา 70 ชนิด 37 สกุล 22
วงศ แตเนื่องจากเขตเศรษฐกิจจําเพาะของนานน้ํา ไทยทางฝงทะเลอันดามัน มีระดับ
ความลึกถึง 2,000 เมตร ซึ่งตางจากความลึกดานอาวไทยที่ มีความลึกมากที่สุดเพียง
95 เมตร จึงมีความเปนไปไดที่ อาจยังมีชนิดของปลาหมึกที่ ยั งไมได ทําการสํารวจอีก
โดยเฉพาะอยางยิ่งชนิดที่อยูตามบริเวณหมูเกาะตางๆ
จากการศึกษาตัวอยางปลาหมึกที่พบในหมู เกาะตะรุ เตา และบริเวณใกลเคียง
พบปลาหมึกทั้งสิ้น 16 ชนิด 8 สกุล 5 วงศ 5 อันดับ ประกอบดวย กลุ มปลาหมึก
กระดอง 7 ชนิด ปลาหมึกกลวย 4 ชนิด ปลาหมึกสาย 5 ชนิด
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ความหลากหลายของสัตวสะเทิ้นน้ําสะเทิ้นบก และสัตวเลื้อยคลาน บนหมูเกาะ
ตะรุเตา
เกาะตะรุเตา มีรายงานการขึ้นมาวางไขของเตาทะเล 4 ชนิด คือ เตามะเฟอง
(Dermochelys coriacea) เตาตนุ (Chelonia mydas) เตากระ (Eretmochelys
imbricata) และเต าหญ า (Lepidochelys olivacea) และจากการสํา รวจการ
แพรกระจายของสัตวสะเทิ้นน้ําสะเทิ้นบกและสัตวเลื้อยคลาน บนเกาะตะรุเตาเพิ่มเติม
สามารถพบสั ต ว เลื้ อยคลาน ได แ ก ตะพาบแก ม แดง ( Dogania subplana )
งู ทางมะพร าวดํา (Elaphe avolineata ) งู ทั บสมิ งคลา (Bungarus candidus )
งูปากกวางน้ํา เค็ม (Cerberus rynchops) กิ้งกาบิ นคอสีสม (Draco fimbriatus)
สวนสัตวเลื้อยคลานที่พบไดบอย ไดแก งูเหลือม (Python reticulatus) งูจงอาง
(Obphiophagus hannah ) และจิ้ งเหลนบ า น ( Mabuya multifasciata )
สําหรับสัตวสะเทิ้นน้ําสะเทิ้นบกที่พบ ไดแก จงโครง (Phrynoidis asper) คางคกแคระ
(Ingerophynus parvus) อึ่ งกรายลายจุด (Leptobrachium hendricksoni)
กบทูด (Limnonectes blythii) กบน้ําเค็ม (Fejervarya cancrivora) กบปาไผ
(Limnonectes hascheanus) เขียดบัว (Hylarana erythraea) กบเขาหลังตอง
(Hylarana raniceps) กบวากใหญ (Rana glanduloa) และปาดบาน (Polypedates leucomystax)
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มดในอุทยานแหงชาติเกาะตะรุเตา
มดเปนแมลงกลุมหนึ่งในอันดับ Hymenoptera วงศ Formicidae ที่มีลักษณะ
สังคมแบบแทจริง (eusocial insect) สามารถพบอาศัยและแพรกระจายไดทั่ วไปใน
หลากหลายแหล ง ที่ อยู อาศั ย และมี บทบาทสํา คั ญ ในการดํา รงไว ซึ่ งความสมดุ ลใน
ระบบนิเวศ
จากการสํา รวจมดเบื้ องต นของอุ ทยานแห งชาติตะรุ เตา ตั้ งแต ป พ.ศ. 2544
จนถึงปจจุบัน ในบริเวณพื้นที่ตางๆ ของเกาะตะรุเตา ซึ่งเปนเกาะที่มีขนาดใหญที่สุดคือ
อาวพันเตมะละกา อาวตะโละวาว อาวเมาะและ อาวสน อาวฤาษี และอาวตะโละอุดัง
โดยใชวิธีการจับดวยมือสํารวจมดที่อาศัยบริเวณไมพื้นลางระดับต่ํา และการใชตะแกรง
รอนซากใบไมและดินที่มดอาศัยอยู พบมดทั้งหมดไมนอยกวา 70 ชนิด ใน 7 วงศยอย
คือ Aenictinae, Amblyoponinae, Dolichoderinae, Formicinae, Myrmicinae,
Ponerinae และ Pseudomyrmecinae โดยวงศยอยของมดที่มีสัดสวนของสกุลและ
ชนิ ดมากที่ สุ ดคื อ Crematogaster และ Polyrhachis เป นมดที่ พบเด น ในด าน
สัดสวนของชนิด และพบแพรกระจายไดในหลายพื้นที่ของอุทยานแหงชาติตะรุเตา
ความหลากหลายของคางคาวในหมูเกาะตะรุเตา
คางคาวเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่มีจํา นวนชนิดคิดเปนสัดสวนอยูมากกวา 40
เปอร เซ็ นต ของสั ตว เลี้ ยงลู กด วยนมในเมื องไทย สํา หรั บการศึ กษาค างคาวบนเกาะ
ตะรุเตาไดมีครั้งแรกในป พ.ศ. 2459 (ค.ศ. 1916) โดยมีรายงานการพบคางคาวขุนชาง
(Nake bat, Cheiromeles torquatus) หลั งจากนั้ นมาก็ ไมมีรายงานการศึ กษา
เพิ่มเติม
จากการศึ กษาความหลากหลายของค างคาวที่ พบบริ เวณหมู เกาะตะรุ เตาใน
ครั้งนี้ พบคางคาวทั้งสิ้น 23 ชนิด โดยเปนคางคาวที่พบบริเวณเกาะอาดัง ราวี 11 ชนิด
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เทคโนโลยีชีวภาพปาลมน้ํามัน :

การขยายพันธุและการปรับปรุงพันธุปาลมน้ํามัน
ภาควิชาพืชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

บทนํา
ปาล มน้ํ า มั นเปนพื ชเศรษฐกิ จที่ สําคั ญของภาคใต สามารถใช ประโยชน ไดทั้ ง
การอุ ปโภคและบริ โภค ป จจุ บั นเป นพื ชพลั งงานที่ สํา คั ญในการผลิ ตไบโอดีเซลใน
ชวงวิกฤตที่ น้ํา มั นราคาแพง เพื่ อตอบสนองการเจริ ญเติบโตของอุ ตสาหกรรมดั งกลาว
การปลูกปาลมน้ํา มันพันธุ ดีใหผลผลิตน้ํามั นสูงนับวามีความจําเปน การนําเทคโนโลยี
ชี วภาพการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่ อมาขยายพั นธุ ช วยเพิ่ มจํา นวนต นปาล มน้ํ า มั นพั นธุ ดีให
เกษตรกรปลู กตามนโยบายขยายพื้ นที่ ปลู กของรั ฐบาลได อย างเพี ยงพอ การปรับปรุ ง
พันธุ ปาลมน้ํา มันดวยวิธีการทางเทคโนโลยี ชีวภาพ (การปลูกถายยีน) ช วยสรางพันธุ
ปาลมน้ํามันที่ตองการ ใหประสบความสําเร็จไดเร็วยิ่งขึ้น

การขยายพันธุปาลมน้าํ มัน
ห องปฏิ บั ติ การเทคโนโลยี ชี ว ภาพของพื ช ปลู ก ภาควิ ช าพื ช ศาสตร และ
สถานวิจั ยพื ชกรรมปาลมน้ํา มัน คณะทรั พยากรธรรมชาติ ประสบความสําเร็จในการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปาลมน้ํามันจาก ใบออน และคัพภะ ตนที่ไดเมื่อนําไปปลูกในแปลง
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ทดลองใหผลผลิตสูงตรงตามพันธุ ขณะนี้ กําลังขยายพันธุ ในเชิงพาณิชยเพื่อจําหนาย
ใหกับเกษตรกรผูสนใจ
การขยายพันธุปาลมน้ํามันโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ ใบออนและคัพภะ
นําใบออนจากตนโตที่ใหผลผลิตที่ดี หรือคัพภะ วางเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS
เติม Dicamba เขมขน 2.5 มก./ลิตร เปนระยะเวลา 1-3 เดือน เกิดเปนเอ็มบริโอ
จีนิคแคลลัส จากนั้นนําไปวางเลี้ ยงบนอาหารแข็งสูตร MS เติม Dicamba เขมขน
1 มก./ลิตร เปนระยะเวลา 2 เดือน เอ็มบริโอจีนิคแคลลัสพัฒนาเปนโซมาติกเอ็มบริโอ
ระยะสรางจาว (Haustorium embryo) นําไปวางเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS เติม
น้ําตาลซอรบิทอลเขมขน 0.2 โมลาร เพื่อชักนําใหเกิดโซมาติกเอ็มบริโอชุดที่สอง และ
นําโซมาติกเอ็มบริโอชุดที่สองวางเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS ที่ไมเติมสารควบคุมการ
เจริญเติบโต เพื่อชักนําใหเปนตนพืชตนใหม
การขยายพันธุปาลมน้ํามันโดยการเพาะเลี้ยงเซลลซัสเพนชั่น
นํา เอ็ มบริ โอจี นิ คแคลลั สวางเลี้ ยงบนอาหารเหลวสู ตร MS เติ ม Dicamba
เขมขน 1 มก./ลิตร เปนระยะเวลา 2 เดือน ไดเปนเซลลซัสเพนชั่น จากนั้นวางเลี้ยง
บนอาหารสูตรเดิมเพื่อพัฒนาเปนโซมาติกเอ็ มบริโอ นํา ไปวางเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร
MS เติมน้ําตาลซอรบิทอลเขมขน 0.2 โมลาร เพื่อชักนําใหเกิดโซมาติกเอ็มบริโอชุดที่
สอง และนําโซมาติกเอ็มบริโอชุดที่ สองวางเลี้ ยงบนอาหารแข็งสูตร MS ที่ ไมเติมสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต เพื่อชักนําใหเปนตนพืชตนใหม
การตรวจสอบความแปรปรวนของตนกลาที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ
การเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่ อมี ความมี ความจํา เป นที่ ต องนํา เทคนิ คทางด านโปรตี น
และการใช เครื่ องหมายโมเลกุ ลมาใช ใ นการตรวจสอบความแปรปรวนของต น ที่ ได
เพื่ อเปนการยืนยันความแปรปรวนทางพันธุกรรมของตนที่ไดจากการเพาะเลี้ ยงเนื้อเยื่อ
โดยใชเทคนิคตางๆ เชน Isozyme RAPD และ SSR เปนตน
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การปรับปรุงพันธุ
โดยวิธีถายยีนทําได 2 วิธี คือ ทางตรงโดยเครื่องยิงอนุภาค และทางออมผาน
อะโกรแบคทีเรียม
การถายยีนโดยใชเครื่องยิงอนุภาค
หลั กการทํา งานของการถ ายยี นด วยเครื่ องยิ งอนุ ภาค เป นการใช แรงดั นจาก
ก า ซฮี เลี ยมขั บดั น อนุ ภาคทองที่ เคลื อบผิ วอนุ ภาคด วยดี เอ็ น เอหรื อยี นที่ สนใจภายใต
เครื่องยิงอนุภาคใหทะลุผานผนังเซลล และเมื่ออนุภาคเขาสูเซลล ดีเอ็นเอที่เคลือบอยู
จะรวมตัวเปนสวนหนึ่งในโครโมโซมของพืช จากนั้นตรวจสอบการแสดงออกจากยีนที่
ตองการ โดยการตรวจสอบดวยวิธี Histochemical (GUS assay) และการตรวจสอบ
ในระดับโมเลกุล (PCR) แสดงลักษณะดังกลาวใหเห็นในรุนลูก
การปลูกถายยีนโดยใชอะโกรแบคทีเรียม
อะโกรแบคที เรี ย มที่ นิ ย มนํ า มาใช ใ นการถ า ยยี น คื อ Agrobacterium
tumefaciens มีพลาสมิดเรียกวา Ti-plasmid (tumor inducing plasmid) สามารถ
บุ กรุ กเข าสู พื ชได ที่ บ ริ เวณที่ มี บาดแผล แล วทํา ให เกิ ดปุ ม ปมที่ เรี ย กว า crow gall
disease โดยอะโกรแบคทีเรียมสง T-DNA เขาไปสอดแทรกอยูในโครโมโซมของเซลล
พืชเจาบานได จึงนํามาประยุกต ใช ตัดตอยีนที่ สนใจและสอดแทรกเข าสู เนื้ อเยื่ อพืช
เปาหมายผาน T-DNA
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ปาลมน้ํามันพันธุ ทรัพย ม.อ.1
ธีระ เอกสมทราเมษฐ
ภาควิชาพืชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุปาลมน้าํ มัน
เริ่ มปรับปรุ งพั นธุ ตั้ งแต ป พ.ศ. 2540 โดยใชวิธี การคัดเลือกพอแม พันธุ ปาลม
น้ํา มันแบบสื บประวัติ ที่ แปลงรวบรวมเชื้ อพันธุกรรมในสถานี วิจัยคลองหอยโข ง คณะ
ทรั พยากรธรรมชาติ มหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ นทร วิทยาเขตหาดใหญ แล วทํา การ
ผสมขามระหวางพอแมพันธุ (ดูรา x พิสิเฟอรา) เพื่อใหไดลูกผสมเทเนอรา และทําการ
ผสมตั วเองต นแม (ดูรา) ที่ ใช ในการสร างลู กผสมได ลู กผสมตั วเองดู รา หลั งจากนั้ น
ทํา การปลูกทดสอบพั นธุ ลูกผสมเทเนอรา และปลู กขยายจํานวนตนแมพั นธุ ดูราที่ เกิ ด
จากการผสมตัวเอง ชวงเวลาที่ดําเนินการปรับปรุงพันธุแตละขั้นตอนมีดังนี้
ป พ.ศ. 2540
ตัดแตงใบตนปาลม และติ ดหมายเลขตนปาลม จํา นวน
1,038 ต น ในแปลงรวบรวมเชื้ อพั นธุ กรรมที่ สถานี วิ จั ย
คลองหอยโข ง คณะทรั พยากรธรรมชาติ มหาวิ ทยาลั ย
สงขลานครินทร
ป พ.ศ. 2541-2545 รวบรวมขอมูลลักษณะทางการเกษตรของตนปาลมน้ํามัน
แตละตน เปนเวลา 5 ป แลวทําการคัดเลือกตนแมดูรา
ที่ มีลักษณะผลผลิตทะลายและเปอร เซ็นตน้ํา มัน/ทะลาย
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สูง มีขนาดเนื้อในเมล็ดปานกลาง-ใหญ มีลักษณะทาง
ลํา ต นสมบู รณ และทํา การคั ดเลื อกต นพ อพิ สิ เฟอราที่ มี
ลักษณะจํานวนทะลาย/ตน และผลผลิตทะลายสูง รวมทั้ง
มีลักษณะทางลําตนสมบูรณ
ป พ.ศ. 2545
ผสมข ามระหว า งต นแม ดูราคั ด กั บต นพ อพิ สิ เฟอราคั ด
ไดพันธุลูกผสมเทเนอรา และผสมตัวเองของตนแมดูราคัด
ป พ.ศ. 2545-2546 ทําเมล็ดงอก เพาะกลา และคัดเลือกกลาปาลมที่สมบูรณ
อายุ 1 ป ไปปลูกทดสอบพันธุ
ป พ.ศ. 2547-2550 ปลูกทดสอบพันธุลูกผสมเทเนอราที่ เกิดจากการผสมขาม
ระหว างตนแมดูราคั ด กับต นพ อพิ สิเฟอราคัด และปลูก
ลูกผสมตัวเองของตนแมดูราคัดเพื่อขยายตนแมพันธุ
ป พ.ศ. 2550
ประเมินศักยภาพการใหผลผลิต และลักษณะทางลํา ตน
เมื่อปาลมน้ํามันอายุระหวาง 3-4 ป

ลักษณะสําคัญของพันธุลูกผสมเทเนอราที่ทดสอบ
จากการประเมินลักษณะของพันธุลูกผสมเทเนอราที่อายุระหวาง 3-4 ป สรุปได
ดังนี้
1. ลักษณะทะลายปาลมและผลผลิตน้ํามัน
1.1 เริ่มใหผลผลิตทะลายปาลมเมื่ออายุ 36 เดือน หลังจากปลูกลงแปลง
1.2 ลักษณะทะลายมีรูปรางกลมรี มีหนามสั้น (short spine)
1.3 ลักษณะสีผลปาลมที่ยังไมสุกมีสีดํา และเปลี่ยนเปนสีแดง-สม เมื่อผล
สุกเต็มที่ ผลมีรูปรางกลมรี
1.4 จํานวนทะลาย เฉลี่ย
19.3 ทะลาย/ตน/ป
1.5 น้ําหนักตอทะลาย เฉลี่ย
5.0 กก./ทะลาย
1.6 ผลผลิตทะลาย เฉลี่ย
2,123 กก./ไร/ป
1.7 ผลผลิตน้ํามันเนื้อปาลม เฉลี่ย
442 กก./ไร/ป
1.8 ผลผลิตน้ํามันเมล็ดใน เฉลี่ย
68 กก./ไร/ป
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2. ลักษณะใบปาลมที่ 17
2.1 ความยาวใบ เฉลี่ย
2.2 ความกวางโคนใบ เฉลี่ย
2.3 ความหนาโคนใบ เฉลี่ย
2.4 จํานวนใบยอย เฉลี่ย
2.5 ความกวางใบยอย เฉลี่ย
2.6 ความยาวใบยอย เฉลี่ย
2.7 พื้นที่ใบ เฉลี่ย
2.8 น้ําหนักแหงใบ เฉลี่ย

235
3.5
2.0
200
3.5
47.4
1.9
1.0

ซม.
ซม.
ซม.
ใบ
ซม.
ซม.
ตร.เมตร
กก.

ลักษณะพิเศษพันธุลูกผสมเทเนอรา
ผลผลิ ตสู งมากกว าเกณฑ ม าตรฐานของลู กผสมเทเนอราทั่ วไป ทั้ งผลผลิ ต
ทะลายและผลผลิตน้ํามัน เนื้อเมล็ดในมีขนาดปานกลาง-คอนขางใหญ และเปนพันธุ
ที่มีพันธุกรรมที่สามารถปรับตัวเขากับดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา และสภาพแหงแลง
การเผยแพรพันธุปาลมน้ํามันลูกผสมเทเนอราใหกับเกษตรกร
ในป พ.ศ. 2546-2547 ไดเริ่มมีการเผยแพรพันธุล ูกผสมเทเนอรา เพื่อใหเกษตรกร
นําไปปลูกในจังหวัดตางๆ แลว เชน สงขลา ตรัง นครศรีธรรมราช เปนตน โดยมีพื้นที่
ปลูกรวมประมาณ 100 ไร
ตอมาในป พ.ศ. 2551 ไดเริ่มมีการเผยแพรพันธุลูกผสมเทเนอรา เพื่อใหเกษตรกร
นําไปปลูกในจังหวัดตางๆ เพิ่มมากขึ้น เชน สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช เปนตน
โดยมีพื้นที่ปลูกรวมประมาณ 250 ไร
สําหรับในป พ.ศ. 2552 และ 2553 มีแผนการจะผลิตเมล็ดพันธุลูกผสมเทเนอรา
ปละประมาณ 40,000 เมล็ด เพื่ อใหเกษตรกรนําไปปลูกในพื้ นที่ ปลู กปาลมน้ํามันของ
จังหวัดตางๆ ในบริเวณที่กวางขึ้น โดยตั้งชื่อพันธุปาลมน้ํามันลูกผสมเทเนอราทดสอบ
นี้วา “พันธุทรัพย ม.อ.1“ (รูปที่ 1)
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รูปที่ 1 ตนกลาปาลมน้ํามันพันธุ “ทรัพย ม.อ. 1” อายุ 4 เดือน
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การใหน้ํากับปาลมน้ํามัน
ธีระพงศ จันทรนิยม
สถานวิจัยพืชกรรมปาลมน้ํามัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานฃรินทร

ปริ มาณน้ํ า ฝนเป นป จจั ยที่ สํา คั ญต อการให ผลผลิ ตปาล มน้ํ า มั น ในอดี ตพื้ นที่
ปลู กปาล มน้ํ า มั น จะอยู ใ นแถบเส นศู น ย สู ต ร ซึ่ งมี ป ริ มาณน้ํ า ฝนเพี ยงพอตามความ
ตองการของปาลมน้ํามัน แตในปจจุบันไดมีการขยายพื้นที่ ปลูกปาลมน้ํามันไปยังพื้นที่
ซึ่ งมีปริ มาณน้ํา ฝนนอย ดังนั้ นปริมาณน้ํา ฝนจึ งเปนปจจัยที่ จํากัดการเจริญเติบโตของ
ปาลม โดยจะจํากัดเทาใดนั้นขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝนและชวงแลง ซึ่งแสดงไวดังตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 ปริมาณน้ําฝนและระยะชวงแลงที่เปนปจจัยจํากัดการเจริญเติบโตของ
ปาลมน้ํามัน
ระดับจํากัด
ไมเปนปจจัยจํากัด
ปจจัยจํากัดเล็กนอย
ปจจัยจํากัดปานกลาง
ปจจัยจํากัดรุนแรง
ปจจัยจํากัดรุนแรงมาก
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ปริมาณน้ําฝน (มม./ป)

ระยะชวงแลง (เดือน)

มากกวา 2,000
1,700 - 2,000
1,450 - 1,700
1,250 - 1,450
ต่ํากวา 1,250

ไมมี
1 - 2 เดือน
2 - 3 เดือน
3 - 4 เดือน
มากกวา 4 เดือน
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จากตารางที่ 1 หากมีปริมาณน้ํา ฝนมากกวา 2,000 มม./ป และไมมีชวงแลง
เลยคือมีฝนตกทุกเดือน ปริมาณน้ําฝนจะไมเปนปจจัยที่ทําใหผลผลิตปาลมเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง ในสภาพดังกลาวการใหน้ํากับปาลมจะไมมีผลในการเพิ่มผลผลิต แตเมื่อปริมาณ
น้ําฝนนอยลงและมีระยะชวงแลงนานขึ้ น การใหน้ําจะมีผลทําใหผลผลิตปาลมเพิ่มขึ้น
(ภายใตศักยภาพของพันธุ)

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับปาลมเมื่อขาดน้าํ ในระดับตางๆกัน
ในสภาวะที่ปาลมน้ํามันขาดน้ําจะทําใหผลผลิตลดลง เนื่องจากสภาวะดังกลาว
จะมีผลกระทบกับองคประกอบของผลผลิต ไดแก การพัฒนาของผลปาลม อัตราการ
ผสมเกสร (มีผลตอน้ําหนักทะลาย) และสัดสวนเพศ (มีผลตอจํานวนทะลาย) ดังนี้
1. การพัฒนาของผล
ในสภาวะที่ปาลมขาดน้ํานอยกวา 2 เดือน จะไมมีผลกระทบกับการพัฒนา
ของผลปาลม แตถาหากมีการขาดน้ํานานกวา 2 เดือน จะทําใหการพัฒนาของผลปาลม
ลดลง ทําใหน้ําหนักทะลายลดลง 7-15%

ผลปาล์ มทีพัฒนาในช่ วงแล้ ง

ผลปาล์ มทีพัฒนาในช่ วงฤดูฝน

2. การผสมเกสร
ในสภาวะที่ขาดฝนจะทําใหความชื้นในบรรยากาศลดลง แมลงที่ผสมเกสร
ก็มีประชากรลดลง สงผลใหอัตราการผสมเกสรลดลงดวย จึงทําใหน้ําหนักของทะลาย
ปาล มลดลงเช นกั น โดยพบว าหากขาดน้ํ า 1-2 เดื อน จะทํา ให น้ํ า หนั กทะลายลดลง
ประมาณ 5% แต ถามี การขาดน้ํา มากกวา 2 เดื อน จะทํา ใหน้ํ า หนักทะลายลดลง
ประมาณ 15-20%
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ขาดนํา 2 เดือน

ขาดนํา 1 เดือน

ไม่ ขาดนํา

3. สัดสวนเพศ
เนื่ องจากปริ มาณน้ํ า ฝนจะมี ผลต อการกํา หนดเพศของปาลม ซึ่ งมี ผลต อ
จํานวนทะลาย ดังนั้นในสภาวะที่มีฝนดี มีธาตุอาหารสูง ปาลมจะสรางตาดอกเปน
ดอกตั วเมี ย แตถามี สภาวะแห งแล งปาลมจะกําหนดเพศเป นดอกตัวผู โดยพบว าหาก
ปาล มน้ํา มั นขาดน้ํา น อยกวา 2 เดือน จะไมมี ผลตอสัดสวนเพศ แตถามี การขาดน้ํา
มากกวา 2 เดือน ปาลมจะมีการสรางดอกตัวผูมากขึ้น
ในการสร างดอกตั วผู จะมากหรื อนอยขึ้ นอยู กับอายุ ปาลม ซึ่ งพบว าปาล ม
ที่มีอายุมากจะมีผลกระทบนอย โดยปาลมที่มีอายุ 6 ป จะมีการสรางดอกตัวผูเพิ่มขึ้น
30% แตในปาลมอายุนอยจะมีผลกระทบมากกว า โดยปาล มที่ มีอายุ 5 ป จะมีดอก
ตัวผูเพิ่มขึ้นเปน 36% และดอกตัวผูเพิ่มเปน 57% ในปาลมที่มีอายุ 4 ป

การใหนา้ํ เพื่อรักษาศักยภาพในการใหผลผลิตของปาลมน้ํามัน
เมื่ อปาล มขาดน้ํ า จะทํ า ให ศั กยภาพในการให ผ ลผลิ ตลดลง ทํ า ให ปาล มมี
ผลผลิตต่ํา กว าศักยภาพของพั นธุ ดังนั้ นการใหน้ํา กับปาลมจะทําใหปาล มยั งคงรั กษา
ศักยภาพดังกลาวไวได ในการใหน้ํากับปาลม พบวา การใหน้ําที่ระดับความลึก 30 ซม.
เพื่ อรั กษาความชื้ นที่ 70-80% ของค า Available Water capacity (AWC) ก็
เพียงพอที่จะไมทําใหศักยภาพการใหผลผลิตปาลมน้ํามันลดลง
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ขอควรคํานึงในการใหน้ํากับปาลมน้ํามัน
1. ในพื้นที่ปลูกปาลมที่มีชวงแลง 1-2 เดือน ไมจําเปนตองมีการใหน้ํา เพราะ
ไมคุมกับการลงทุน
2. การให น้ํ า กั บปาล มเพี ยง 70-80% AWC ก็ เพี ยงพอสํา หรั บ รั กษาระดั บ
ผลผลิตของปาลมน้ํามัน
3. การใหน้ํากับปาลม จะตองใหตอเนื่ องตลอดชวงฤดูแลง ดังนั้นขนาดของ
แหลงน้ํา และจํานวนพื้ นที่ ซึ่ งให น้ํา จะตองสอดคลองกั น การที่ ไมสามารถใหน้ํ า ตลอด
ชวงฤดูแลง จะไมทําใหสัดสวนเพศเพิ่มขึ้น แตอาจทําใหการพัฒนาของผลและการผสม
เกสรสูงขึ้นในชวงระยะแรกเทานั้น
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การจัดการปุย สําหรับปาลมน้ํามัน
ชัยรัตน นิลนนท
ภาควิชาธรณีศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

จากการศึ กษาความต องการธาตุ อาหารและการจั ดการปุ ย เพื่ อเพิ่ ม ผลผลิ ต
ปาลมน้ํามัน ทําใหสามารถประมวลองคความรูเบื้องตนเกี่ยวกับขั้นตอนสําคัญของการ
จัดการปุยสําหรับปาลมน้ํามัน เพื่อใหไดผลผลิตสูงและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด
หรืออยางนอยตองมีกําไร ในขณะเดียวกันตองใหพืชเจริ ญเติบโตดี สมบัติของดินและ
ธาตุ อาหารในดิ นไม เสื่ อมคุ ณภาพลง เกษตรกรหรื อผู ประกอบการผลิ ตปาล มน้ํ า มั น
ควรมีความรูพื้นฐานและแนวทางการดําเนินการสรุปไดดังนี้
1. พิจารณาความรูเกี่ยวกับการตอบสนองในลักษณะผลผลิตทะลายของปาลม
น้ํามันตอการใสปุ ย จากขอมูลพบวาปาลมน้ํามันเริ่ มตอบสนองตอการใสปุ ยภายหลัง
การใสปุยแลวเปนเวลา 15 เดือน ดังนั้นการใหผลผลิตทะลายสดของปาลมน้ํา มันใน
ชวงระยะเวลาหนึ่งๆ จะเปนผลมาจากการใสปุยกอนหนานั้นเปนเวลาประมาณ 1-2 ป
2. พิ จ ารณาตามความต องการธาตุ อาหารเพื่ อการเจริ ญ เติ บ โตและการให
ผลผลิตของปาลมน้ํามัน ซึ่งอาจหาไดจากขอมูลที่ไดมีผลการศึกษาไวแลว ปาลมน้ํามัน
ตองการธาตุอาหารในการเจริญเติบโตและใหผลผลิตสูงโดยมีการประมาณการการให
ธาตุอาหารสะสมจนถึงอายุ 9 ป ไวดังนี้
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ไนโตรเจน (N)
ฟอสฟอรัส (P)
โพแทสเซียม (K)
แมกนีเซียม (Mg)
แคลเซียม (Ca)

196-275
32-43
296-398
50-67
84-115

กก. /ไร
กก. /ไร
กก./ไร
กก./ไร
กก./ไร

หรืออาจคิดเปนสัดสวน
N : P : K : Mg : Ca
ประมาณ
6.12 : 1 : 9.25 : 1.56 : 2.63

3. พิจารณาขอมูลการสูญเสียธาตุอาหารไปกับผลผลิตที่เก็บเกี่ยว ซึ่งโดยทั่วไป
แลวพบวาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทะลายสดออกไปทุกๆ 1 ตัน (1,000 กก.) นั้น ทําให
มีการสูญเสีย ธาตุ N, P, K, Mg และ Ca ออกไป ประมาณ 2.94, 0.44, 3.71, 0.77
และ 0.81 กก. ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนของ N : P : K : Mg : Ca ประมาณ
6.68 : 1 : 8.43 : 1.75 : 1.84 ตามลําดับ ดังนั้นถามีการเก็บเกี่ยวผลผลิตออกไปมาก
ก็ มี การสู ญเสี ย ธาตุ อาหารไปมากเช น เดี ยวกั น ซึ่ งเจ า ของสวนปาล มน้ํ า มั นสามารถ
คํานวณไดจากผลผลิตที่เก็บเกี่ยวออกไป
4. พิจารณาขอมู ลจากอาการแสดงการขาดธาตุอาหารของพืช และขอมู ลผล
วิเคราะหใบปาลมน้ํามัน ตองสังเกตการเจริญเติบโต อาการผิดปกติในแปลง และตอง
มี การเก็บตัวอยางใบเพื่ อวิ เคราะห ซึ่ งจะทําให ทราบถึงสถานภาพของธาตุอาหารใน
ปาลมน้ํามันขณะนั้นวามีปริมาณขาด เหมาะสม หรือมากเกินไปอยางไรบาง
5. พิจารณาขอมูลสมบัติตางๆ ของดิน โดยทําการเก็บตัวอยางดินสงวิเคราะห
ในห องปฏิ บั ติการ จะทํา ให ได ข อมู ลดินว ามี ความเหมาะสมต อการเจริ ญเติ บโตของ
ปาลมน้ํา มันหรือไม มีธาตุ อาหารอยู ในดินในปริมาณเทาใด ซึ่งจะใชเป นขอมูลในการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมของดินใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืชตอไป
6. พิ จารณาข อมู ลสภาพภู มิ อากาศโดยเฉพาะปริ มาณ และการกระจายของ
ฝนตก เพื่อใชประกอบเปนขอมูลในการบอกชวงเวลาของการใสปุย
7. พิ จารณาอายุของปาล มน้ํ า มั นหลั งปลูกในแปลงเนื่ องจากปาล มน้ํ า มั นที่ มี
อายุแตกตางกัน มีความตองการธาตุอาหาร เชน N, P, K, Mg และ B ในปริมาณ
และสัดส วนการใชที่ แตกต างกั น โดยเฉพาะปาลมน้ํา มั นที่ มี อายุ ตั้ งแตเริ่ มปลูกถึงอายุ
9 ป ทั้ งนี้ ขึ้ นอยู กับพันธุ ปาล มที่ ใช ประวั ติการใหผลผลิ ตทะลาย และการใช ปุ ย
ยอนหลังเปนเวลา 1-3 ป อาการขาดธาตุอาหารของปาลมน้ํามัน ผลการวิเคราะหดิน
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และใบปาลมน้ํามัน รวมทั้งปริมาณและการกระจายของฝนยอนหลัง 1-3 ป
8. ศึกษาขอมูลการจัดการปุ ยจากคําแนะนําตางๆ หรือจากงานทดลองตางๆ
ที่ดําเนินการในดินและสภาพแวดลอมที่คลายคลึงกับสวนปาลมของเกษตรกร
9. นําขอมูลทั้ งหมดจากขอ 1-8 มาวิเคราะหร วมกัน และกําหนดออกมาเปน
ปริมาณปุยที่คาดวานาจะเหมาะสมสําหรับสวนปาลมแตละสวนของเกษตรกร
10. ใหดําเนินการใสปุยตามการคาดคะเนไวในขอ 9 หรือใหดําเนินการทดลอง
เพิ่ มเติ มดั งงานทดลองที่ ได ดํา เนิ น การในโครงการความต องการธาตุ อาหารและการ
จัดการปุยเพื่อเพิ่มผลผลิตของปาลมน้ํามันนี้ เพื่อใหไดขอมูลที่เหมาะสมที่สุดกับสมบัติ
ของดิน พันธุปาลมน้ํามัน และสภาพแวดลอมอื่นๆ ในสวนของเกษตรกรแตละสวน
ตั วอย างข อมู ลที่ ได จากงานทดลอง โดยสถานวิ จั ยพื ชกรรมปาล ม น้ํ า มั น
คณะทรัพยากรธรรมชาติ สําหรับปาลมน้ํามันที่มีอายุ 7-10 ป ที่ปลูกในดินรวนปนทราย
พบวา ควรมีการใชปุยดังนี้ ยูเรีย (46-0-0) กรัม/ตน/ป ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (1846-0) 1,050 กรัม/ตน/ป โพแทสเซียมคลอไรด (0-0-60) 2,800 กรัม/ตน/ป คีเซอไรต
(27% MgO, 23% S) 700 กรั ม/ต น/ป และโบเรต 56 กรั ม/ต น/ป โดยยู เรี ย
โพแทสเซียมคลอไรดและคีเซอไรต แบงใสสองครั้ งๆ ละเทากันในชวงตนฤดู ฝนและ
ปลายฤดูฝน สวนไดแอมโมเนียมฟอสเฟตและโบเรต ใสครั้งเดียวในชวงตนฤดูฝน
11. เมื่อไดมีการใสปุยตามอัตราจากการคาดคะเน หรือจากการทดลอง (ซึ่งจะ
ถูกตองมากกวา) ในขอ 10 แลว ในรอบปใหเกษตรกรดําเนินการบันทึกขอมูลผลผลิต
ที่เก็บเกี่ยวได เก็บตัวอยางใบและดินเพื่อวิเคราะหธาตุอาหารในใบและดิน บันทึกขอมูล
คาปุย คาแรงงาน และคาใชจายอื่นๆ บันทึกขอมูลรายรับ
12. เมื่ อสิ้ นปหรือหลังจากไดขอมูลวิเคราะหดินและใบหรืออื่ นๆ ครบถ วนแลว
ใหรวบรวมขอมูลทั้ งหมดมาพิจารณารวมกัน ก็จะสามารถกําหนดอัตราปุยที่จะใสในป
ตอไปได
13. การดําเนินการดังกลาวโดยเฉพาะในขอ 11 และ 12 จะตองทําอยางตอเนื่อง
ทุกๆ ป เพื่อที่จะปรับหรือหาอัตราปุยที่เหมาะสมที่ทําใหปาลมน้ํามันยังคงเจริญเติบโตดี
ใหผลผลิตสูงอยางตอเนื่องเกษตรกรมีกําไรสูง ในขณะเดียวกันธาตุอาหารหรือสมบัติ
ของดินไมเสื่อมลงหรือเสื่อมลงนอยที่สุด
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14. ในกรณีที่เปนดินกรดจัด มี pH ต่ํากวา 5.5 ควรมีการใสปุ ยหรือโดโลไมต
เพื่อปรับ pH ใหอยูในชวง 5.5-6.0 เพื่อใหสภาพแวดลอมดินเหมาะสม ทําใหธาตุอาหาร
อยูในรูปที่เปนประโยชนตอพืชและจุลินทรียดินสวนใหญทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
จะเห็นได ว าการจั ดการปุ ยปาล มน้ํ า มั นใหเหมาะสมนั้ น ต องอาศั ยข อมูลมาก
และขอมูลเหลานั้ นต องเปนขอมู ลในสภาพดิ นและสภาพแวดลอมในสวนของเกษตรกร
เอง การวิเคราะหขอมูลตางๆ เพื่อกําหนดอัตราปุยในแตละปตองทําเปนกระบวนการ
อย างต อเนื่ อง ดังนั้ นเกษตรกรต องให ความสํา คั ญและพยายามบั นทึ กและวิ เคราะห
ขอมูลในสวนของตนเองเพื่อใหไดวิธีการจัดการปุยที่เหมาะสมที่สุดสามารถทํากําไรสูงสุด
และสามารถแขงขันกับเพื่อนบานได
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คลัสเตอร การวิจัยพัฒนา และประยุกตใช
เทคโนโลยีวัสดุ

มารูจ ักกับคลัสเตอรการวิจัยพัฒนา และประยุกตใช เทคโนโลยีวัสดุ
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วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนา และประยุกตใชเทคโนโลยีดานวัสดุ
2. เพื่อเปนศูนยกลางในการเผยแพรและถายทอดความรู
3. เพื่อผลิตบัณฑิตและนักวิจัยที่มีความรูความสามารถใหแกประเทศ
4. เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพการผลิต
5. เพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขันกับตางประเทศใหมากขึ้น ซึ่ งเปนการพัฒนา
อยางยัง่ ยืน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดผลงานวิจัยที่ มีความเปนเลิศในระดับสากล ซึ่งตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติ
2. ไดผลงานวิจัยที่ มีผลกระทบตออุตสาหกรรมโดยมีการยื่ นจดสิทธิบัตร และ
มีการถายทอดเทคโนโลยี
3. สามารถนํา องค ความรู ทั้ งหมดที่ ได จากงานวิ จั ย ถ ายทอดให แก นั กศึ กษา
นักวิ จัยและบุคคลทั่ วไป ซึ่ งเปนการสรางบุคลากรทางการศึกษาและการวิจั ยให แก
ประเทศไทย
4. เปนศูนยกลางในการถายทอดความรู และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี
และการประยุกตใชวัสดุ
5. เพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับตางประเทศ
กลุมเปาหมายผูใชผลงาน
หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ เกี่ ยวของกับเทคโนโลยี และการประยุ กตใชงาน
ดานวัสดุ
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กลุมวิจัยของคลัสเตอร และหนวยงานวิจัยที่สนับสนุน
1. สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร
รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล
ผูอํานวยการสถานวิจัยฯ
Email: pitsanu.b@psu.ac.th
และประธานคลัสเตอรฯ
web: www.merc.eng.psu.ac.th
โทร. (074) 028-7445

ผศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
Email: wjessada@eng.psu.ac.th

หัวหนากลุมวิจัยเทคโนโลยี
โลหะกึ่งของแข็ง GISS
(นักวิจัยเดน)

2. สถานวิจยั การวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร
คณะวิทยาศาสตร
รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
ผูอํานวยการสถานวิจัยฯ
Email: proespichaya.k@psu.ac.th และหัวหนากลุมวิจัย
web : www.tab-rc.psu.ac.th
การวิเคราะหสารปริมาณ
โทร. (074) 28- 8420
นอยฯ
3. สถานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมมเบรน
คณะวิทยาศาสตร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.ดร.วิโรจน ยูรวงศ
ผูอํานวยการสถานวิจัยฯ
Email: wirote.y@psu.ac.th
และหัวหนากลุมวิจัย
web: www.membrane.psu.ac.th เทคโนโลยีเมมเบรน
โทร. (074) 28- 6329
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สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ ตึกวิจัยวิศวกรรมประยุกตสิรินธร ชั้น 4
คณะวิศวกรรมศาสตร

รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา ผูอํานวยการสถานวิจัยฯ
รับรางวัล “สถานวิจัยดีเดน” ในงานวันนักวิจัยและนวัตกรรม มอ. ประจําป 2553

ผศ.ดร.เจษฏา วรรณสินธุ รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุนใหม ประจําป 2552
มูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ
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กระบวนการขึน้ รูปโลหะกึ่งของแข็ง
โดยใชกระบวนการปลอยฟองแกส
เจษฎา วรรณสินธุ1 สมใจ จันทรอุดม1 ธเนศ รัตโนชัยกุล2
เธียรศักดิ์ ชูชีพ1 รอมฎอน บูระพา 3 รังสินี แคนยุกต1
บัวแสง กาญจนดิษฐ1 ตฤนเมษ สังขพันธุ1 มาณวิกา คงพวง1
และสงบ ธนบํารุลกูล4
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
หนวยวิจัยเทคโนโลยีการบดผิว ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
4
บริษัทกิสโค จํากัด อาคารศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
1
2

ที่มาและความสําคัญของงานวิจัย
กระบวนการหลอโลหะกึ่งของแข็ง ถูกค นพบมากวา 30 ปแลว ที่สถาบัน
เทคโนโลยี แห งรั ฐแมสซาชุ แซตส (MIT) ซึ่ งกระบวนการขึ้ นรู ปทํา โดยการหล อโลหะ
กึ่ งของแข็ งที่ มี โครงสรางแบบกอนกลม (ดังรูปที่ 1 ซาย) ลงในแม พิมพแทนการหลอ
ดวยน้ําโลหะ (โครงสรางเมื่ อแข็งตัวแสดงในรูปที่ 1 ขวา) สมบัติของโลหะกึ่ งของแข็ง
มีหลายประการ เชน มีอุณหภูมิที่ต่ํา กวาโลหะเหลว โลหะเริ่มแข็งตัวบางสวนแลวขณะ
เทใสแมพิมพ มีความหนืดที่สูงกวาน้ําโลหะ มีความเคนขณะไหลต่ํากวาโลหะที่แข็งตัว
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รูปที่ 1 โครงสรางจุลภาคของโลหะกึ่งของแข็ง (ซาย) เปรียบเทียบกับของการหลอ
ทั่วไป (ขวา)
แลว ทําใหไมตองใชแรงในการขึ้นรูปมาก ดังแสดงไดจากการตัดแทงอะลูมิเนียมดวยมือ
ไดในสถาวะที่เปนโลหะกึ่งของแข็ง (ดังรูปที่ 2) ซึ่งสมบัติดังกลาวมีขอดีหลายประการ
ที่ สามารถนําไปประยุ กต ใช ได อยางหลากหลายในกระบวนการผลิต เช น ลดการเกิ ด
ของเสียจากปฏิกิริยาระหวางออกซิ เจนในขั้ นตอนการหล อโลหะลงในเบา และลดการ
เกิดโพรงหดตัว (Shrinkage) อีกทั้งยังชวยยืดอายุการใชงานของแมพิมพ
กระบวนการผลิตโลหะกึ่งของแข็งมีหลายวิธีจากบริษัทตางๆ ทั่วโลก โดยแตละ
วิธีก็ใชเทคนิคตางๆ กันในการผลิตโลหะกึ่งของแข็ง เชน การกวนโดยใชใบพัดหรือแทง

รูปที่ 2 สมบัติของแทงอะลูมิเนียมกึ่งของแข็งที่ตัดดวยมือโดยใชแรงเพียงเล็กนอย
ก็ขึ้นรูปได
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เย็น การกวนโดยใชแรงแมเหล็กไฟฟา การสั่นดวยเครื่อง Ultrasonic หรือการเทผาน
รางลงในเบา แตกระบวนการเหลานี้มีความซับซอน ควบคุมยาก และเครื่องจักรมี
ราคาที่ สู งมาก ประมาณ 10-80 ลานบาท ซึ่ งเป นราคาที่ สู งเกิ นกว าที่ โรงงานหลอใน
ประเทศไทยซึ่งมีขนาดเล็กและขนาดกลางจะนํามาใชได
กระบวนการใหมที่คิดคนขึ้นโดยผูวิจัยและคณะ มีชื่อเรียกวา กระบวนการ Gas
Induced Semi-Solid หรือ GISS ซึ่งใชเทคนิคใหมในการผลิตโลหะกึ่งของแข็งโดยการ
ปลอยฟองแกสที่ ละเอี ยดมากผ านแทงกราไฟตพรุนในน้ํา โลหะขณะที่ มีการแข็ งตัวบาง
สวน (ดู รูปที่ 3) ซึ่ งทํา ใหกระบวนการใหม นี้ ใชงานไดอย างมี ประสิทธิ ภาพ ควบคุม
ตัวแปรตางๆ ไดงาย และผลิตโลหะกึ่งของแข็งที่มีคุณภาพสูงไดอยางดี ผูวิจัยและคณะ
ไดพัฒนาเครื่ องตนแบบของกรรมวิธี GISS (รูปที่ 4) ซึ่งสามารถผลิตโลหะกึ่งของแข็ง
ไดอย างมี ประสิ ทธิ ภาพในราคาที่ ถูกกว าเครื่ องจั กรที่ นําเขาจากตางประเทศหลายสิ บ
เทา

Graphite
Diffuser

Inert
gas

รูปที่ 3 กรรมวิธีการผลิตโลหะกึ่ง
ของแข็งโดยวิธี Gas
Induced Semi-Solid
(GISS)

Inert gas
bubbles

รูปที่ 4 เครื่องตนแบบของกระบวนการ GISS
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สมบัติเดนของโลหะกึ่งของแข็ง มีดังนี้
1. มีอุณหภูมิที่ต่ํากวาโลหะเหลว
2. ใชแรงในการขึ้นรูปนอยกวาเมื่อโลหะอยูในสถานะของแข็ง
3. โลหะเกิดการหดตัวนอยกวา
4. การไหลของโลหะเขาสูแมพิมพราบเรียบกวา
ขอดีของโลหะกึ่งของแข็ง มีดังนี้
1. ลดตนทุนในการผลิต หรือลดอัตตราการ Reject ชิ้นงานในอุตสาหกรรม
2. ลดระยะเวลาในการผลิต (Cycle time)
3. ชวยใหสามารถเพิ่มสมบัติทางความรอนของชิ้นงานไดทําใหชิ้นงานมีสมบัติ
เชิงกลสูงขึ้น
4. โครงสรางจุลภาคของชิ้นงานมีความสม่ําเสมอมากขึ้น
5. ชวยยืดอายุของแมพิมพ
ผลการดําเนินงานวิจัย
ทางที มวิ จั ยโลหะกึ่ งของของแข็งได ทํา การศึกษาและประยุ กต ใช กระบวนการ
หลอโลหะกึ่งของแข็งกับงานวิจัยในหลายๆ โครงการดวยกัน รายละเอียดของผลการ
ดําเนินการแสดงดังตอไปนี้
การหลอฉีดอะลูมิเนียมแบบกึ่งของแข็ง
ผูวิจัยและคณะรวมกับนักวิจัยจากศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ กําลัง
พัฒนาการผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยใชกระบวนการ GISS ในการหลอฉีดโดยได รับ
การสนับสนุนจากโครงการสมองไหลกลับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แห ง ชาติ งานวิ จั ยนี้ เน นการแสดงให อุตสาหกรรมหล อโลหะไทยเห็ นถึ งข อได เปรี ยบ
ของกระบวนการหลอโลหะกึ่งของแข็งเพื่อใหเปนที่ยอมรับในการนําไปประยุกตใชในการ
ผลิตชิ้นสวนตางๆ ในอนาคตอันใกลนี้
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รูปที่ 4 เครื่ องหล อฉี ดและชิ้ นงานตัวอยางที่ ใช ในการวิจั ยและพั ฒนา ซึ่ งผลการวิ จัย
แสดงให เห็ นถึ งข อได เปรี ยบของการหล อฉี ดแบบกึ่ งของแข็ ง ที่ มี ข อบกพร อง
ในชิ้นงานลดลงอยางมาก
การอัดรีดอะลูมเิ นียมกึ่งของแข็ง
ผู วิจัยและคณะกําลังประยุกตใช กระบวนการ GISS ในกระบวนการอัดรีด ซึ่ ง
การผลิ ตทั่ วไปต องใช เครื่ องจั กรราคาสู งมาก งานวิจั ยนี้ เน นการใช โลหะกึ่ งของแข็ ง
ในการผลิตชิ้นสวนอัดรีดซึ่งไมตองใชแรงในการอัดรีดมาก ซึ่งหมายถึงเครื่องจักรที่เล็ก
ลงมาก นอกจากนี้ยังสามารถผลิตชิ้ นสวนอะลูมิเนียมเกรดตางๆ โดยเฉพาะเกรดที่ให
สมบัติเชิงกลสูงเพื่อผลิตชิ้นสวนขาเทียมที่มีคุณภาพสูงและราคาถูก

รูปที่ 5 ตัวอยางรูปเครื่องตนแบบของกระบวนการ GISS Extrusion ที่กําลังพัฒนา
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การหลออัดขึ้นรูปโลหะกึ่งของแข็ง
โดยทั่ วไปแลวการหล ออั ดชิ้ นงานขนาดใหญ จําเป นต องอาศั ยเครื่ องจักรที่ มี
ราคาสูงมาก แตผลงานนี้สามารถประยุกตใชกับกระบวนการหลออัดในการผลิตชิ้นงาน
ที่ มี สมบัติ เชิ งกลและคุณภาพสูงโดยไม จํา เปนต องใช การลงทุ นสูง งานวิ จั ยนี้ เน นเป ด
ตลาดการผลิตใหมๆ ใหกับอุตสาหกรรมไทย โดยผูวิจัยและคณะไดผลิตชิ้นงานตนแบบ
และกําลังตอยอดเพื่อผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรมตอไปในอนาคต

รูปที่ 6 เครื่องตนแบบและชิ้นงานตนแบบของกระบวนการ Squeeze Casting
โดยใชกรรมวิธี GISS
การผลิตวัสดุเชิงประกอบของโลหะ
ผู วิจั ยและคณะร วมกั บนั กวิ จั ยจากศู นย เทคโนโลยีโลหะและวั สดุแห งชาติและ
หนวยงานอื่นๆ ไดพัฒนาวัสดุเชิงประกอบของโลหะเพื่อนําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ
โดยขณะนี้ เน นการผลิ ตแผ นเกราะกันกระสุนน้ํ า หนั กเบาราคาถูกเพื่ อแทนเกราะเหล็ ก
ที่ มีน้ํา หนั กมาก ผลการวิจัยเบื้ องตนแสดงใหเห็นวาวัสดุ ที่ผลิตขึ้ นไดมีน้ํา หนักเบากวา
เหล็กและต นทุ นการผลิตก็ต่ํ า กว าดวย ทั้ งนี้ ทางผู วิจั ยและคณะร วมกั บนั กวิจั ยจาก
ศู นย เทคโนโลยี โลหะและวั สดุ แห งชาติ กํา ลั งพั ฒนาต อยอดร วมกั บทางกองทั พ และ
ตํารวจเพื่ อผลิตเป นเกราะกั นกระสุนสําหรับบุคคลและเกราะกันกระสุนในยานพาหนะ
เพื่อใชในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
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รูปที่ 7 การประยุกตใชผลงานนี้ในการผลิตเกราะกันกระสุน (ภาพแสดงการทดสอบยิง)
การหลอทราย
ผูวิจัยและคณะกําลังพัฒนากระบวนการ GISS เพื่อใชในการหลอทราย ซึ่ งถือ
เปนกระบวนการหล อที่ นิ ยมใช ในการผลิตชิ้ นส วนตางๆ ในไทย ผลการวิ จั ยเบื้ องต น
แสดงให เห็ นว าชิ้ นงานที่ หลอโดยการหลอกึ่ งของแข็ งจะมีสมบั ติเชิงกลสู งกวาการหลอ
แบบทั่ วไป อีกทั้ งมี จํานวนของเสียน อยกวา ทํา ให ชวยประหยั ดพลั งงานในการหลอม
และชวยลดตนทุนในการผลิตลงไดอีกดวย

รูปที่ 8 ชิ้นงานหลอทรายที่ผลิตโดยกระบวนการ GISS
การผลิตโลหะกันกรอน
ผูวิจัยรวมกับนักวิจัยจากกรมอูทหารเรือ และศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหง
ชาติ กํา ลั งวิ จั ย และพั ฒนาการผลิ ตโลหะกั นกร อนที่ มี ประสิ ทธิ ภาพสู งและราคาถู ก
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เพื่ อใช ในการป องกั นการกั ดกร อนของเรื อและโครงสร า งต างๆ ที่ อยู ในน้ํ า ทะเลและ
น้ํ า กร อย โดยวั ตถุ ประสงค เพื่ อลดการนํา เข าและสร างองค ความรู เพื่ อการพั ฒนา
อุตสาหกรรมการผลิตโลหะกันกรอนชนิดตางๆ ใชเองในประเทศไทยในอนาคต

รูปที่ 9 ชิ้นงานการผลิตโลหะกันกรอน
การหลอแมกนีเซียมผสมแบบกึง่ ของแข็ง
ผู วิ จั ยและคณะกํ า ลั งวิ จั ยและพั ฒนากระบวนการหล อแมกนี เซี ย ม ผสมด วย
กระบวนการโลหะกึ่ งของแข็ งเพื่ อใช ในอุ ตสาหกรรมในประเทศ แมกนี เซี ยมผสมเป น
โลหะโครงสรางที่ มีความหนาแนนต่ํา ที่ สุด จึงนิ ยมใชในงานที่ ตองการน้ําหนักเบา แต
การหลอขึ้นรูปทําไดยากมาก เนื่องจากแมกนีเซียมจะทําปฏิกิริยากับอากาศอยางรุนแรง
จึ งยั งไม มี การผลิ ตใช อย างแพร หลายภายในประเทศ ผลการวิ จั ยเบื้ องต นแสดงให
เห็นถึงความเปนไปไดในการหลอขึ้นรูปเปนชิ้นงานโดยใชเทคโนโลยีนี้

รูปที่ 10 งานวิจัยการหลอแมพิมพเหล็กแบบเท
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วัสดุประกอบครัยโอเจลและทอนาโนคารบอน:

ตัวดูดซับชนิดใหมสําหรับการวิเคราะหสารพิษ

สถานวิจัยการวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สถานวิ จั ยการวิ เคราะห สารปริ ม าณน อยและไบโอเซนเซอร มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร ดําเนินการวิจัยเกี่ ยวกับการวิเคราะหสารปริมาณนอยเพื่อประยุกตใช
ในงานดานอุตสาหกรรม อาหาร การแพทย และสิ่งแวดลอม โดยใชเทคนิคการวิเคราะห
ทางด านโครมาโทกราฟ และไบโอเซนเซอร ในการวิ เคราะห ด วยวิ ธี โครมาโทรกราฟ
เนนพัฒนาเทคนิคการวิ เคราะหและการเตรียมตัวอยางเพื่ อสกั ดและเพิ่ มความเข มขน
ของสารที่สนใจใหสามารถวิเคราะหสารที่มีปริมาณนอยได ตัวอยางงานวิจัยดานการ
เตรี ยมตั วอย าง คื อ พั ฒนาวิ ธี การทํา และประยุ กต ใช วั สดุ ประกอบของครั ยโอเจล
(cryogel) กับทอนาโนคารบอน (carbon nanotubes) เพื่อใชเปนตัวดูดซับชนิดใหม
สําหรับการวิเคราะหหาสารพิษในสิ่งแวดลอม
ครัยโอเจลไดจากการเตรียมเจลที่สภาวะเยือกแข็ง เริ่มจากการผสมมอนอเมอร
กับสารเชื่อมโยงพันธะและสารริเริ่มปฏิกิริยา หรือผสมพอลิเมอรตั้งตนกับสารเชื่อมโยง
พันธะ หลังจากนั้นทําใหเกิดเปนพอลิเมอรขึ้นโดยการนําไปแชแข็งที่อุณหภูมิที่เหมาะสม
เมื่ อวางทิ้งไวที่อุณหภูมิหองผลึกน้ํา แข็งในพอลิเมอรจะละลาย ทําใหไดครัยโอเจลที่ มี
รู พรุ นยืดหยุ นคลายฟองน้ํ า และมีรู ปรางตามแมแบบดังแสดงในรูปที่ 1 เนื่ องจาก
ครัยโอเจลมีรูพรุนมาก สารตัวอยางสามารถไหลผานไดงายและรวดเร็ว ทําใหลดเวลา

2553

49

ละลายนําแข็ง
เพือทําให้เกิด
ครัยโอเจล

การทําให้เกิด
พอลิเมอร์

แช่แข็ง

โมโนเมอร์ สารเชือมโยงพันธะและสารริ เริ มปฏิกิริยา
ผลึกนําแข็ง
ครัยโอเจลทีมีรูพรุ น
พอลิเมอร์เริ มต้น
พอลิเมอร์เจล

รูปที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมครัยโอเจล
ในการเตรียมตัวอยาง
ทอนาโนคารบอน คื อ วัสดุที่ มีรูปรางเป นโครงตาขายของคารบอน ม วนเชื่ อม
ติดกันเปนรูปทรงกระบอก และมี เส นผ านศู นย กลางขนาดเล็กมากในระดับนาโนเมตร
มีขอดีคือ มีพื้นที่ผิวสัมผัสมากทําใหมีคุณสมบัติในการดูดซับสารที่ตองการวิเคราะหไดดี
สถานวิ จั ยฯจึ ง ได พั ฒนาวั สดุ ประกอบชนิ ดใหม โดยผสมท อนาโนคาร บ อนเข าไปใน
มอนอเมอรที่ใชทําครัยโอเจล เพื่อใหไดตัวดูดซับของแข็งที่มีความสามารถในการดูดซับ
สูงและมีรูพรุนมาก สําหรับประยุกตใชในการเตรียมตัวอยางดวยเทคนิคการสกัดดวยตัว
ดูดซับของแข็ง โดยมีขั้นตอนการเตรียมครัยโอเจลดังแสดงในรูปที่ 2

ตูแ้ ช่
5

6

4

7

1

1 01

3
2

5
4
8

3

9

2

6
7
8
9

1

10

ละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์
(พีวีเอ)ให้ความร้อน
และปรับพี เอชให้มสี ภาวะ
เป็ นกรด

1

ท่อนาโนคาร์ บอน

ผสมสารละลายพี วีเอ
ท่อนาโนคาร์บอนและ
สารเชื อมโยงพันธะ

-20 C
แช่ในตูแ้ ช่แข็ง
เพือทําให้เกิ ดครัยโอเจล

ล้างตัวดูดซับทีเตรี ยมได้
จนเป็ นกลาง

บรรจุใน
กระบอกฉี ดยา
ภาพขยายลักษณะวัสดุประกอบ
ระหว่างครัยโอเจลกับท่อนาโนคาร์บอน

รูปที่ 2 ขั้นตอนการเตรียมตัวดูดซับของแข็งชนิดใหมโดยใชครัยโอเจล
รวมกับทอนาโนคารบอน
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เบนโซ (เอ) แอนทราซีน
เบนโซ (เอ) ไพรีน
เบนโซ (บี) ฟลูออร์ แรนทีน
นําตัวอย่าง

การสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็ง

เครื องของเหลวโครมาโทกราฟี
สมรรถนะสูง

รูปที่ 3 ขั้นตอนการประยุกตใชตัวดูดซับของแข็งสําหรับการวิเคราะหสารพิษ
ในตัวอยางน้ํา
ได ใช ตั วดู ดซั บที่ พั ฒนาขึ้ นในการสกั ดและเพิ่ มความเข มข นของสารกลุ มโพลี
ไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคารบอน (พีเอเอช) ซึ่งเปนสารกอมะเร็ง ไดแก เบนโซ (เอ)
แอนทราซีน เบนโซ (บี) ฟลูออรแรนทีน และเบนโซ (เอ) ไพรีน ซึ่งเปนสารพิษตกคาง
ปริมาณน อยในตัวอยางน้ํา ในสิ่ งแวดลอม ร วมกั บการวิเคราะหดวยเทคนิ คของเหลว
โครมาโทกราฟสมรรถนะสูงดวยตัวตรวจวัดฟลูออเรสเซนต ดังแสดงในรูปที่ 3
จากการวิจัยพบวา วิธีนี้สามารถเพิ่มความเขมขนของสารที่สนใจ (enrichment
factor) ไดถึง 100-2000 เทา เหมาะกับการวิเคราะหสารปริมาณนอย โดยมีประสิทธิภาพในการสกัดสู งอยู ในชวง 89-98% และมี ค าขีดจํา กั ดการตรวจวั ดของวิ ธี ของสาร
ทั้งสามชนิดอยูในชวง 5-8 นาโนกรัม/ลิตร ซึ่งตัวดูดซับที่พัฒนาขึ้นนี้มีขอดีกวาตัวดูดซับ
ทางการคาชนิดซี 18 (C18) ที่ นิยมใช โดยทั่ วไปคื อ ใชเวลาในการสกัดน อยกวาเพราะ
ตัวดูดซับมีรู พรุ นมากกวา จึงสามารถผานตัวอยางผ านตัวดูดซับไดในอั ตราการไหลที่
เร็วกวา ทําใหเวลาที่ ใชในการผานตัวอยางลดลงครึ่ งหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีราคาถูกกวา
ตัวดูดซับที่มีจําหนายทางการคา (4 บาท เทียบกับ 85 บาท) และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
งานวิจั ยชิ้ นนี้ ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ Microchemical Journal
ป 2553 (Kueseng et al., 2010)
งานวิจั ยที่ ยกตั วอย างมานี้ เปนเพี ยงส วนหนึ่ งของงานวิ จัยของสถานวิ จัยการ
วิ เคราะห สารปริ มาณน อยและไบโอเซนเซอร หากสนใจหรื อต องการสอบถามข อมู ล
เพิ่มเติม สามารถเขาเยี่ยมชมเว็บไซดของสถานวิจัยฯ ไดที่ www.tab-rc.psu.ac.th
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อนุภาคนาโน
สําหรับการวิเคราะหสารปริมาณนอย
สถานวิจัยการวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สถานวิ จั ย การวิ เคราะห สารปริ มาณน อยและไบโอเซนเซอร มหาวิ ทยาลั ย
สงขลานครินทร ดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะหสารปริมาณนอยสําหรับประยุกตใช
ในงานดานอุตสาหกรรม อาหาร การแพทย และสิ่งแวดลอม โดยใชเทคนิคการวิเคราะห
ทางดานโครมาโทกราฟและไบโอเซนเซอร ในการวิเคราะหสารปริมาณนอยดวยเทคนิค
ไบโอเซนเซอร เน นการพัฒนาการตรึงวั สดุ ชีวภาพเพื่ อเพิ่ มความไววิ เคราะห และให ได
ขีดจํากัดการตรวจวัดที่ต่ํา โดยประยุกตใชอนุภาคนาโน (nanoparticles) รวมกับการ
ตรึงวัสดุชีวภาพเพื่อตรวจวัดสารชีวพิษปริมาณนอยในตัวอยางทางสิ่งแวดลอม
อนุภาคนาโน คือ อนุภาคที่มีเสนผานศูนยกลาง 100 นาโนเมตรหรือนอยกวา
นั้น ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา อนุภาคนาโนสามารถทําไดจากวัสดุหลายชนิด
ไดแก โลหะ (เงิน ทอง) วัสดุกึ่งตัวนํา (ควอนตัมดอท) และโลหะออกไซด (เหล็ก
ออกไซด) เปนตน เนื่องจากอนุภาคนาโนมีอัตราสวนของพื้นที่ผิวตอปริมาตรสูง ดังนั้น
ในงานวิจัยจึงใชอนุภาคนาโนทองและเงินเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในขั้นตอนการตรึงวัสดุชีวภาพ
ทําใหสามารถตรึงวัสดุชี วภาพไดปริมาณมากขึ้ น สงผลใหสามารถตรวจวัดสารชีวพิษ
ไดที่ความเขมขนต่ํา
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001029
X250K
160. 0 KV
PSU

(ก)

20 nm

001165
X200K
160. 0 KV
PSU

20 nm

(ข)

ภาพอนุภาคนาโนเงิน (ก) และอนุภาคนาโนทอง (ข)
ภายใตกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผาน
ขั้ นตอนการตรึงวั สดุชี วภาพทําไดโดยการปรับผิวหนาของขั้ วไฟฟ าทํางานดวย
ชั้นของสารละลายไธออล (thiol solution) หรือฟลมพอลิเมอร (polymer film) จากนั้น
ดูดซับอนุภาคนาโนเงินหรืออนุภาคนาโนทองลงบนผิวขั้ วไฟฟาทํางานตามดวยการตรึง
วัสดุชีวภาพลงบนชั้นอนุภาคนาโน ใชขั้วไฟฟาทํางานนี้ในการวิเคราะหสารชีวพิษดวย
เทคนิคคาพาซิทีฟอิมมูโนเซนเซอรแบบไมติดฉลาก
คาพาซิทีฟอิมมูโนเซนเซอรแบบไมติดฉลากเปนเทคนิคการตรวจวัดที่อาศัยการ
จับกันอยางจําเพาะเจาะจงของสารที่ตองการวิเคราะห (แอนติเจน) ซึ่ งในที่ นี้คือ สาร
ชี วพิ ษกับแอนติ บอดี ที่ ตรึ งอยู บนขั้ วไฟฟาทํา งาน เมื่ อแอนติ เจนในสารตัวอย างจั บกั บ
แอนติบอดี คาความจุไฟฟาของผิวขั้วไฟฟาทํางานจะลดลง โดยคาความจุไฟฟาที่ลดลง
จะแปรผันตรงกับความเขมขนของแอนติเจน
ในการตรวจวัดสารชีวพิษไมโครซิสตินแอลอาร (Microcystin LR) จากสาหราย
สี เขี ยวแกมน้ํ า เงิ นในตั วอย างน้ํ า ใช อนุ ภ าคนาโนเงิ นร ว มกั บ ระบบคาพาซิ ที ฟ อิ มมู โน
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เซนเซอรแบบไมติดฉลาก สามารถตรวจวัดสารชีวพิษชนิดนี้ในน้ําไดขีดจํากัดการตรวจ
วัด 7 สวนในพันลานลานสวน และขั้วไฟฟาทํางานที่เตรียมขึ้นสามารถใชซ้ําไดถึง 43
ครั้ง นอกจากนี้เทคนิคที่พัฒนาขึ้นยังมีความแมน (accuracy) เทียบเทาวิธีมาตรฐาน
ที่ วิเคราะห ดวยเครื่ องโครมาโทรกราฟของเหลวสมรรถนะสู ง (High performance
liquid chromatography, HPLC) งานวิจัยชิ้ นนี้ ไดรั บการตีพิ มพในวารสารระดับ
นานาชาติ Biosensors and Bioelectronics ป 2551 (Loyprasert et al., 2008)
(Impact factor = 5.429)

ภาพแสดงขั้นตอนการตรึงแอนติบอดีที่จําเพาะกับสารชีวพิษ Microcystin LR
แบบใชและไมใชอนุภาคนาโนเงิน
งานวิ จั ยอีกชิ้ นคื อ การใชอนุ ภาคนาโนทองร วมกั บการวิ เคราะห ดวยเทคนิ ค
คาพาซิทีฟอิมมูโนเซนเซอรแบบไมติดฉลากเพื่อตรวจวัดสารชีวพิษที่กอใหเกิดโรคอหิวาห
(Cholera toxin) จากแบคทีเรีย Vibrio cholerea จากการศึกษาพบวาสามารถ
วิเคราะหปริมาณสารชีวพิษดังกลาวไดในปริมาณที่ต่ําถึงระดับ 8 สวนในลานลานลาน
สวน และขั้วไฟฟาทํางานที่เตรียมขึ้นสามารถใชวัดซ้ําไดถึง 36 ครั้ง งานวิจัยชิ้นนี้ไดรับ
การตี พิ มพ ในวารสารระดั บนานาชาติ Biosensors and Bioelectronics ป 2553
(Loyprasert et al., 2010) (Impact factor = 5.429)
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ภาพแสดงขั้นตอนการตรึงแอนติบอดีที่จําเพาะกับสารชีวพิษ Cholera toxin
แบบใชอนุภาคนาโนทอง
คาพาซิ ที ฟอิ ม มู โนเซนเซอร แบบไม ติ ดฉลากนี้ สามารถพั ฒนาให ตรวจวั ดสาร
ชนิดอื่ นได โดยเปลี่ยนชนิดของแอนติบอดีที่ตรึงบนขั้วไฟฟาทํางานใหมีความจําเพาะ
กั บสารที่ ต องการวิ เคราะห ซึ่ งเทคนิ คนี้ มี ความแม นเที ยบเท ากั บวิ ธี มาตรฐานและ
สามารถวิเคราะหตัวอยางได โดยไมตองมีการเตรียมตัวอย างหรือเพิ่ มความเขมขนสาร
ที่ตองการตรวจวัดกอนการวิเคราะห การเตรียมขั้วไฟฟาทํางานสําหรับใชงาน 1 ครั้ง
มีคาใชจายเพียง 20 บาท สามารถใชวิเคราะหไดถึง 36-43 ครั้ง จึงเปนประโยชน
อยางยิ่งตออุตสาหกรรม อาหาร การแพทยและสิ่งแวดลอม
งานวิจั ยที่ ยกตัวอย างมานี้ เป นเพียงบางสวนของงานวิ จัยของสถานวิ จัยการ
วิ เคราะห สารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร หากสนใจทราบข อมู ลเพิ่ มเติ ม สามารถ
เขาเยี่ยมชมเว็บไซตของสถานวิจัยฯ ไดที่ www.tab-rc.psu.ac.th

เอกสารอางอิง
Loyprasert, S., Hedstrm, M., Thavarungkul, P., Kanatharana, P. and
Mattiasson, B. 2010. Sub-attomolar detection of cholera toxin using
a label-free capacitive immunosensor. Biosensors and Bioelectronics. 25: 1977-1983.
Loyprasert, S., Thavarungkul, P., Asawatreratanakul, P., Wongkittisuksa, B.,
Limsakul, C. and Kanatharana, P. 2008. Label-free capacitive
immunosensor for microcystin-LR using self-assembled thiourea
monolayer incorporated with Ag nanoparticles on gold electrode.
Biosensors and Bioelectronics. 24: 78-86.
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การประยุกตใชยางธรรมชาติ
ทางเทคโนโลยีเมมเบรน
ดร.วิรัช ทวีปรีดา1,2,4 ธนิตพร นาคกุล2,4 กฤษฎา พัชรสิทธิ์2
และ รศ.ดร. พิกุล วณิชาภิชาติกุล3,4
สถานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมมเบรน คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร
3
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
4
ศูนยเครือขายความเปนเลิศดานนาโนเทคโนโลยีภาคใต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112
1
2

ยางธรรมชาติ เปนสารประกอบที่ มี โมเลกุ ลขนาดใหญ (Macromolecules)
มีสมบัติที่ ยืดหยุ น (Elasticity) เปนเอกลักษณเฉพาะตัว เมื่ อไดรับแรงกระทําใหผิดรูป
แลว สามารถกลับคื นสู รูปร างเดิ มได เมื่ อหยุ ดให แรงกระทํา จากสมบั ติความยื ดหยุ น
ของวั สดุ ประเภทยาง ยางจึ งถู กใช เป นวั ตถุดิบที่ สํา คัญในการผลิ ตเป นผลิ ตภั ณฑ ชนิด
ตางๆ เชนยางลอรถ ยางรัดของ ยางยืด ถุงมือยาง และลูกโปง เปนตน นอกจากนี้ยัง
สามารถนํา น้ํ า มาประยุ กต ใช ในเทคโนโลยี เมมเบรน เช น การแยกแก ส การแยก
เอทธานอลออกจากน้ํา เปนตน
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การเตรียมเมมเบรนจากยางธรรมชาติ สามารถทําไดดังนี้
- เมมเบรนชนิดแผน โดยการนําน้ํายางผสมสารเคมี แลวปาดน้ํายางบนแผน
กระจก
รูปที่ 1 แสดงน้ํายางผสมสารเคมี

รูปที่ 2 แสดงอุปกรณที่ใชในการปาดน้ํายาง
- เมมเบรนชนิดทอกลวง โดยการนําน้ํายางผสมสารเคมีอัดรีด โดยใชเครื่อง
Spinning

รูปที่ 3 แสดงเครื่อง Spinning และการทํางานของเครื่อง
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เมมเบรนเพื่อการเพิ่มความเขมขนเอทานอล
การผสมพอลิเมอรชนิด Poly(ethylene glycol), PEG ในสูตรน้ํายางธรรมชาติ
จะชวยเพิ่มคุณลักษณะของเมมเบรนในการแยกน้ําออกจากสารละลายเอทานอล เนื่ อง
จาก PEG เปนพอลิเมอรชนิดชอบน้ํา
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รูปที่ 4 กราฟแสดงการดูดซับน้ําและเอทานอล

เมมเบรนเพื่อการแยกกาซ
การผสมไทเทเนี ยมไดออกไซดในสู ตรน้ํ า ยางธรรมชาติ ทํา ให เมมเบรนที่ มี
ลักษณะพื้นผิว และลักษณะการกระจายตัวของไทเทเนียมไดออกไซด พบวา เมมเบรน
ที่ไดมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับการเลือกผานไดของกาซชนิดตางๆ ดังแสดงในตาราง
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Penetrant Molecule

D (10-7 cm2/s)

CH4
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การปรับปรุงคุณสมบัติการยึดเกาะของเมมเบรนจากยางธรรมชาติ
การผสมยางธรรมชาติเข ากั บยางสังเคราะหชนิดต างๆ เช น Styrene Butadiene Rubber (SBR) พบว าจะเกิด Monolayer dispersion ขึ้ นบนแผนฟ ล มที่
เตรียมได ทํา ให มุ มสั มผัสของหยดน้ํา บนแผ นเมมเบรนมี แนวโนมลดต่ํา ลงเมื่ อทําการ
ผสมยางสังเคราะหในสัดสวนที่เพิ่มขึ้น แสดงถึงสมบัติการยึดเกาะที่เพิ่มขึ้นของเมมเบรน
ที่เตรียมได
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นวัตกรรมชุดกรองน้ําดืม่ จาก
ไสกรองเซรามิกแบบงายสําหรับชุมชน
ผศ.ดรุณี ผองสุวรรณ1,3 ดร.ไตรภพ ผองสุวรรณ2 นายประเสริฐ พฤฒิคณี 1
นางสาวนุชรีย ชมเชย 1
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ
ภาควิชาฟสิกส
3
สถานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมมเบรน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
1
2

ไสกรองเซรามิกขนาดรูพรุนประมาณ 0.3 ไมครอน สามารถกรองแยกสิ่งเจือปน
คอลลอยด และแบคทีเรียในน้ําที่มีขนาดตั้ งแต 0.5 ไมครอนขึ้นไปไดถึง 99.99%
จุ ดเด นของไสกรองประเภทนี้ จะทนต ออุ ณหภู มิ และสารเคมี ได ดี แตมี ขี ดจํา กั ดคื อ
เปราะแตกหักไดงายและมีชวงการกักกันโมเลกุลแคบ

ไสกรองเซรามิกที่ผลิต
ไสกรองเซรามิกเมมเบรนที่ผลิตมี 2 ขนาด คือ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 16-19
มิ ลลิ เมตร ยาว 190-200 มิ ลลิ เมตร พื้ น ที่ ผิ ว 0.01 ตารางเมตร (ขนาดเล็ ก) และ
ขนาดเสนผาศู นย กลาง 48-50 มิ ลลิ เมตร ยาว 220-250 มิ ลลิเมตร พื้ นที่ ผิ ว 0.035
ตารางเมตร (ขนาดใหญ) โดย
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ขนาดเสนผาศูนยกลางรูพรุนเฉลี่ย
ความพรุนตัวเฉลี่ย
ชนิดเมมเบรน
ชวงความเปนกรด-เบส
อัตราการไหล
ฟลักซของน้ําบริสุทธิ์
ทนอุณหภูมิสูงสุด
ทนความดันสูงสุด

0.3-0.7 ไมครอน
52-57 %
อลูมินาและเคลย ไมโครฟลเตรชัน
2-12
1.8 ลิตรตอนาที
600-800 ลิตรตอตารางเมตร ชั่วโมง
130ํ องศาเซลเซียส
120-150 พีเอสไอ (10 บาร)

รูปที่ 1 แสดงไสกรองเซรามิกเมมเบรนที่ผลิตได
การสร้า งเครืองกรองอย่างง่าย
ขนาดเล็ก
แบบพกพา

ขนาดใหญ่แบบ
ติดอยู่กับที

นําทีผ่านการกรอง

รูปที่ 2 ชุดกรองเซรามิกพรุนขนาดเล็ก
(ซาย) และขนาดใหญ (ขวา)
ใชกรองน้ําดื่มตามบานเรือน
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อุปกรณรองสนเทาจากยางธรรมชาติ
เพือ่ ลดความดันในสนเทา
ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง อาทิตย สวัสดิรักษา ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล
ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ และ รศ.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ที่มา
โรคปวดส นเท า (Plantar heel pain) พบบ อยในเวชปฏิ บั ติ ถึ งร อยละ 10
การศึกษาพบวาการใชอุปกรณรองสนเทาสามารถชวยลดอาการปวยในผูปวยไดถึงกวา
รอยละ 90 โครงการวิจัยนี้จึงมุงเนนการพัฒนาวัสดุจากยางธรรมชาติ และการออกแบบ
อุ ปกรณ ห นุ น ส นเท าเพื่ อลดความดั นที่ กอตั วในส นเท าในขณะที่ เกิ ดการกระทบของ
สนเทากับพื้ น อุปกรณหนุนชนิดใหมแทนอุปกรณเสริมสนเทาจากซิลิโคนที่มีราคาสูงถึง
คูละ 600-1,200 บาท และตองนําเขาจากตางประเทศ
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ตําแหนงที่เกิดการปวดสนทาว
และแผนรองสนเทาที่ทําจากซิลิโคน

แผนรองสนเทาที่ออกแบบและผลิตได

รูปแบบแผนรองสนเทา (Heel cushion) และ Packaging
ที่จะนําออกสูตลาดทั่วไป
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อุปกรณทดสอบความดันในสนเทาและรูปแบบผลการทดสอบ

โมเดลการออกแบบและทดสอบ

วัตถุประสงคในการทําวิจัย
พั ฒนาสมบั ติ ย างธรรมชาติ ให เหมาะแก การนํ า ไปใช สํา หรั บหนุ นส น เท า และ
ออกแบบอุปกรณหนุนเสริมสนเทาเพื่อลดความดันที่กอตัวในสนเทา
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
ได อุปกรณ หนุ นเท าต นแบบทางการแพทย ที่ ผลิ ตจากยางธรรมชาติ ผ านการ
ทดสอบและเปรียบเทียบการใชงาน ลดการนําเขาของอุปกรณซึ่งมีราคาแพง
แหลงทุน
งบประมาณ 2551-2553 จํานวนเงิน 1,417,000
ผลการพัฒนาวัสดุ
ไดวัสดุสําหรับใชขึ้นรูปอุปกรณหนุนสนเทาตนแบบจากยางธรรมชาติที่มีสมบัติ
ใกลเคียงกับเนื้อเยื่อสนเทาของมนุษย
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ผลงานวิจัยดานไบโอดีเซล
รศ.กําพล ประทีปชัยกูร
สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ระบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันทอดแบบเคลื่อนยายไดสําหรับชุมชน

วัตถุประสงค
เพื่ อส งเสริ มและเผยแพร ให ชุ มชนท องถิ่ นสามารถทํา การผลิ ตไบโอดีเซลมาใช
เปนเชื้ อเพลิงในเครื่ องยนต โดยนําเอาวัตถุดิบที่ สามารถหาไดจากทองถิ่น เชน น้ํามัน
ทอดใชแลว หรือน้ํามันปาลมดิบ น้ํามันสบูดํา น้ํามันหรือไขมันจากสัตว อันเปนการลด
การพึ่งพาน้ํามันปโตรเลียมซึ่งตองนําเขาจากตางประเทศ และเปนการดําเนินชีวิตตาม
แนวประราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
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เปาหมาย
ออกแบบระบบที่ สามารถใชงานได งายและสะดวก ใชวัสดุที่ สามารถหาไดงาย
และลงทุนไมสูงเกินไป สามารถทํางานไดผลผลิตที่มีคุณภาพ
ไดรับรางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอชุมชน ประจําป 2550 จากมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร

ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบสองขั้นตอนจากน้าํ มันปาลมดิบหีบรวมชนิดกรดสูง
และ/หรือน้ํามันทอดใชแลวแบบเคลื่อนยายไดสําหรับชุมชน

ระบบผลิตไบโอดี เซลแบบสองขั้ นตอนจากน้ํ า มั นปาล มดิ บหี บรวมชนิดกรดสู ง
และ/หรือน้ํามันทอดใชแลวแบบเคลื่อนยายไดสําหรับชุมชน เปนระบบที่ใชผลิตพลังงาน
เชื้อเพลิง (ไบโอดีเซล) สําหรับยานพาหนะ ซึ่งชุมชนที่มีวัตถุดิบ (น้ํามันปาลมดิบหีบรวม
หรือน้ํามันปาลมดิบเสนใย หรือน้ํามันทอด ชนิดกรดสูง สามารถนํามาสังเคราะหใหเปน
น้ํามันไบโอดีเซลเพื่อใชในชุมชนได
เปนระบบที่สามารถใชกับน้ํามันปาลมดิบหีบรวมชนิดกรดไขมันอิสระสูง น้ํามัน
อื่นๆ ที่มีคากรดไขมันอิสระสูง หรือน้ํามันพืช/สัตว ที่มีคากรดไขมันอิสระต่ํา ในระบบ
เดียวกัน ระบบติดตั้งบนแทน สามารถเคลื่อนยายได ใชพื้นที่นอย มีชุดสําหรับทําการ
ควบแนนแอลกอฮอลสวนเกิน เพื่อนํากลับมาใชอีก
ไดรับรางวัลผลงานนวตกรรม 40 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบตอเนื่องขนาด 120 ลิตรตอชั่วโมง

ชุดทดลองสําหรับกระบวนการ esterification แบบตอเนื่อง
ขนาด 25 ลิตร ตอชั่วโมง

ออกแบบชุดปฏิกรณแบบตอเนื่องเพื่ อลดกรดไขมันอิสระในน้ํา มันปาลมดิบดวย
กระบวนการ esterification
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ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบสองขั้นตอนจากน้ํามันปาลมดิบหีบรวม
ขนาด 150 ลิตร

เป น ระบบผลิ ตไบโอกดี เซลจากน้ํ า มั นปาล ม ดิ บหี บรวมที่ มี กรดไขมั นอิ สระสู ง
โดยใช กระบวนการ ester-transesterifiaction มี กํา ลั งการผลิ ตครั้ งละ 150 ลิ ตร
โดยสามารถผลิตไดวันละ 3 ครั้ง ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดนดานกระประดิษฐคิดคน
จากกรมวิชาการเกษตร ประจําป 2550

ถังปฎิกรณแบบตอเนื่องสําหรับการผลิตไบโอดีเซลจากน้าํ มันทอด
ขนาด 50 ลิตรตอชั่วโมง

เปนความรวมมือกับ Department of Mechanical Engineering, University of Memphis USA ออกแบบและสรางระบบใหกับทาง University of Memphis
เพื่อใชในการเรียนการสอน
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ระบบผลิตไบโอดีเซลจากปาลมดิบหีบรวมแบบสองขั้นตอนระดับหองปฎิบัติการ

ระบบผลิตไบโอดีเซลจากน้าํ มันทอด ขนาด 150 ลิตร
ติดตั้งที่ศูนยถายทอดเทคโนโลยีพลังงานทุงสง กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษพลังงาน
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เมลามีนในอาหาร

จากสัตวน้ําสูคน ... ภัยใกลตัวที่ไมควรมองขาม
รศ.ดร.วุฒิพร พรหมขุนทอง และ นัทท นันทพงศ
ภาควิชาวาริชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

บทนํา
เมลามีน (Melamine, 2,4,6-amino-s-triazine) มีลักษณะเปนผงละเอียดสีขาว
(รูปที่ 1 และ 2) ละลายน้ําไดนอย ทนตอความเปนกรด-ดางไดดี มีไนโตรเจนเปน
องคประกอบประมาณ 60-70 เปอรเซ็ นตโดยน้ํา หนัก เปนวัตถุ ดิบที่ สําคั ญในอุ ตสาห-

รูปที่ 1
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รูปที่ 2
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กรรมเรซิ นและพลาสติ ก มี การนํา มาใช ในการผลิ ตโฟมทํ า ความสะอาดพื้ นผิ ว วั สดุ
เคลือบผิว (laminate) แผนฟอรไมกา กาว จานชาม ไวทบอรด สารกันความรอน
(flame retardants) ยาฆาแมลง (pesticides) ปุย และผลิตภัณฑอื่นๆ อีกมากมาย
จากการที่ เมลามี นมี ไนโตรเจนเป นองค ประกอบโดยน้ํ า หนั กสู ง จึ ง มี การปลอมปน
เมลามี นลงในผลิ ตภั ณฑ อาหารเพื่ อหวั งผลให มี ปริ มาณโปรตี นเพิ่ มขึ้ น เนื่ องจากการ
วิเคราะหปริมาณโปรตีนในวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑตางๆ จะวิเคราะหในรูปของไนโตรเจน
จากรายงานในป 2550 พบการปนเป อนของเมลามี นในอาหารสัตว เลี้ ยง เป นสาเหตุ
การตายของสุนัขและแมวเปนจํานวนมากเนื่องจากภาวะไตวาย แมแตอาหารสําหรับ
มนุษย มีรายงานการปลอมปนเมลามีนในนมสําหรับเลี้ยงทารกในประเทศจีน เปนเหตุให
เด็กเสียชีวิตและลมปวยเปนจํานวนมากสาเหตุมาจากอาการไตวายและพบผลึกตกคาง
ในไต

วัตถุดิบที่มีการปลอมปนเมลามีน
เมลามีนถู กปลอมปนลงในวั ตถุดิบที่ ใช เป นอาหารสั ตว เนื่ องจากมี ราคาถูกกวา
วัตถุดิบอาหารประเภทอื่ นๆ โดยราคาของเมลามีนจะถูกกวาราคาของโปรตีนที่มาจาก
ธรรมชาติประมาณ 4-5 เทา วัตถุดิบที่พบการปลอมปน ไดแก ขาวโพดปน รํา คอรน
กลูเตน วีท กลูเตน โปรตีนจากถั่วเหลือง และโปรตีนสกัดเขมขน (รูปที่ 3)

รูปที่ 3
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วัตถุประสงคของงานวิจัย
ทราบถึงระดับความเปนพิษของเมลามีนในปลาทั้ง 2 ชนิด คือ ปลาดุกพันธุผสม
และปลานิลแดง ตอการเจริญเติบโตและการตกคางของสารพิษในเนื้ อปลา เพื่อใชเปน
แนวทางในการวางแผนปองกันและควบคุมไดอยางมีประสิทธิภาพ และทําใหทราบถึง
ปริมาณของการตกคางในตัวสั ตว น้ํา ซึ่ งอาจสงผลกระทบตอผู บริโภค โดยทําการผสม
เมลามีนลงในอาหารตามระดับความเขมขนในแตละสูตรคือ 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 และ
3% ตามลําดับ
พิษของเมลามีนและรายงานการศึกษาในปลาทั้งสองชนิด
พิ ษ ของเมลามี น ในมนุ ษ ย ห ากสู ดดมหรื อสั ม ผั ส ที่ ผิ ว หนั งจะมี ผลให เกิ ดการ
อักเสบและระคายเคือง การไดรับเมลามีนจากการบริโภคตอเนื่องเปนเวลานานสงผลให
ระบบสืบพันธุถูกทําลาย เกิดนิ่ วในกระเพาะปสสาวะหรือไต เปนสาเหตุของการเกิด
มะเร็ งกระเพาะป สสาวะ (bladder cancer) และเสี ยชี วิ ตได ความเป นพิ ษของ
เมลามีนในสัตวน้ํา ลักษณะที่ เห็นไดเดนชัดคือน้ําหนักเฉลี่ยของปลาทั้ง 2 ชนิดที่ไดรับ
อาหารทั้ง 7 สูตรมีแนวโนมลดลงตามระดับของเมลามีนที่เพิ่มขึ้นในอาหาร (กราฟที่ 1)
80
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นําหนักเฉลียต่อตัว (กรัม)
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ชุ ดการทดลอง

ปลาดุกพันธุ์ผสม

ปลานิลแดงแปลงเพศ

กราฟที่ 1 การเจริญเติบโตของปลาดุกพันธุผสมและปลานิลแดงแปลงเพศที่ไดรับ
อาหารที่มีเมลามีนที่ระดับตางๆ กันตลอดระยะเวลา 12 สัปดาห
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รูปที่ 4

รูปที่ 5
ปลาดุ กที่ ได รั บอาหารที่ มี การปลอมปนเมลามี น ผิ วหนั งจะเปลี่ ยนเป นสี ดํา (รูปที่ 4)
ในปลานิลผิวหนังจะเปลี่ยนเปนสีดํา เกล็ดจะหลุดลอก เกล็ดที่ขึ้นใหมจะออน (รูปที่ 5)
และจากการศึ กษาการตกค างของเมลามี นในเนื้ อปลาดุ กพั นธุ ผสม มี สารเมลามี น
ตกคางในเนื้ออยูระหวาง 63-450 มก./กก. ของเนื้อปลา (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1. ปริมาณเมลามีนในเนื้อปลาดุกพันธุผสม (มก./กก. ของเนื้อปลา)
ชุดการทดลอง
ผลการทดสอบ
(mg/kg)

2553

1

2

Not
63
detected

3

4

5

6

7

114

144

267

264

450
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โครงการวิจัย

การใชปะการังเทียมในการปองกันคลืน่
พยอม รัตนมณี อุดมผล พืชนไพบูลย และอดุลย เบ็ญนุย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ความสําคัญของโครงการ
ปญหาการกัดเซาะชายฝ งทะเลของประเทศไทย จัดเปนภัยพิบั ติระดับชาติ ที่
เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และไดทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในหลายพื้นที่ทั้งฝงดาน
อาวไทยและฝงดานทะเลอันดามัน จึงสงผลใหเกิดความเสียหายตอที่ดินและทรัพยสิน
ของประชาชนในบริเวณพื้นที่กัดเซาะ
แนวความคิดในการดําเนินงานวิจัย
แนวความคิดในการจัดวางแนวปะการังเทียมไดจากการเลียนแบบแนวปะการัง
ตามธรรมชาติที่มีสวนชวยในการปองกันการกัดเซาะชายฝง (รูปที่ 1) เพื่อบรรเทาความ
รุนแรงของคลื่นลม โดยสามารถลดพลังงานคลื่ นไดระดับหนึ่งกอนที่คลื่นจะเขากระทบ
ฝ ง นอกจากจากนี้ ยังเปนโครงสรางที่ ไมบดบังทัศนี ยภาพอันสวยงามของชายฝงทะเล
และออกแบบขนาดและรู ปร างของแท งปะการั งเที ยมให มี เสถี ยรภาพต อการต านทาง
แรงกระทําจากคลื่นลม และสามารถเปนแหลงที่อยูอาศัยและแหลงเพาะพันธุของสัตวน้ํา
ทั้งยังเปนพื้นผิวสําหรับการลงเกาะของสิ่งมีชีวิตเกาะติดและตัวออนปะการัง
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รูปที่ 1 แนวความคิดการใชปะการังเทียมฟนฟูชายฝงทะเล

รูปที่ 2 แนวการวางปะการังเทียมในการปองกันคลื่น

ปะการังเทียมปองกันการกัดเซาะชายฝง
มีชายหาดหลายแหงที่มี “แนวปะการัง” อยูนอกฝง สังเกตพบวาชายหาด
คอนขาง “เสถียร” เนื่องจาก “แนวปะการังไดชะลอความแรงของคลื่น” (รูปที่ 2) เปน
โครงสรางกันคลื่ นตามธรรมชาติที่ “เปนมิตรกับสิ่ งแวดล อม” มีรายงานการศึกษาใน
ตางประเทศ พิสูจนวาสามารถชะลอความแรงของคลื่นได สามารถปองกันการกัดเซาะ
ชายฝง ได
การเลือกรูปแบบของปะการังเทียม
การออกแบบโครงสร างแท งปะการั งเที ย มเพื่ อการป องกั นการกั ดเซาะชายฝ ง
โดยประยุกตจากแทงปะการังเทียมที่ใชเพื่อเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ําใหมีลักษณะ
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โครงสร างทางวิศวกรรมที่ มีรู ปแบบ รู ปทรง ช องเป ด ขนาด และน้ํา หนั กที่ เหมาะสม
สามารถลดพลังงานคลื่ นได และมีศั กยภาพในการต านทานแรงกระทําเนื่ องจากคลื่ น
ลมในช วงฤดู มรสุ ม การมี ช องเป ดจะชวยในการลดแรงกระแทกและลดการกั ดเซาะ
ฐานรากของโครงสร าง และชองเปดดั งกล าวยังเป นทางเขาออกของสั ตว น้ํา ที่ เขามา
อาศัยในปะการังเทียม นอกจากนี้พื้นผิวของปะการังเทียมนี้ยังเปนพื้นที่ยึดเกาะ (Substrate) สําหรับตัวออนของปะการังไดอีกดวย หลังจากนั้นจึงไดทําการทดลองทั้งทาง
ดานคณิตศาสตร แบบจําลองทางดายกายภาพ และการทดลองเลี้ยงปลา (รูปที่ 3)

การออกแบบปะการังเทียม

การทดลองเลี้ยงปลา
การทดลองทางดานคณิตศาสตร
การทดลองทางดานกายภาพ
รูปที่ 3 การเลือกรูปแบบและการทดลองใชปะการังเทียม
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การนําสงยาสูระบบทางเดินหายใจ
รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ
สถานวิจยั ความเปนเลิศระบบนําสงยา
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
เวบไซต http://dds.pharmacy.psu.ac.th

ระบบทางเดิ นหายใจของมนุ ษย มี หน าที่ ในการนํา อากาศและแลกเปลี่ ยนก าซ
ประกอบด วยสองส วนหลั กคื อ ส วนนํา อากาศ (conducting zone) และส วนแลกเปลี่ยนกาซ (respiratory zone) โดยสวนนําอากาศประกอบดวย ชองจมูก ชองปาก
คอหอย กล องเสี ย ง หลอดลม หลอดลมย อย และหลอดลมแขนง สํ า หรั บส ว น
แลกเปลี่ ยนกาซนั่นคือสวนทอถุงลมปอดจํานวนกวา 400 ลานถุง ซึ่งมีพื้นที่ผิวมากถึง
75 ตารางเมตร ทําใหทางเดินหายใจมีศักยภาพในการนําสงยาเปนอยางมาก

ภาพแสดงสวนตางๆ
ของระบบทางเดินหายใจ
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วิธีการบริหารยาสูระบบทางเดินหายใจมี 2 ชองทาง คือ ผานทางชองจมูก และ
ผานทางชองปาก ซึ่งทั้งสองวิธีมีขอดีและขอเสียแตกตางกันออกไป วัตถุประสงคในการ
นําสงยาผานระบบทางเดินหายใจ มีทั้งเพื่ อใหยาออกฤทธิ์เฉพาะที่ และออกฤทธิ์ ทั่ว
รางกาย โดยการดูดซึมผานเนื้อเยื่อถุงลมปอดสูระบบไหลเวียนโลหิต

ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการนําสงยาสูทางเดินหายใจ
1. ขนาดอนุ ภาคยาที่ มี อนุ ภาคขนาดเล็ ก (น อยกว า 5 ไมโครเมตร) เท านั้ น
ที่สามารถนําสงสูปอดได สวนอนุภาคขนาดใหญมักตกคางในชองปากและคอหอย
2. พยาธิสภาพของทางเดินหายใจ ผู ปวยโรคทางเดิ นหายใจจะมีลักษณะของ
ทางเดินหายใจเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ เชน เกิดการอุดกั้นของหลอดลม ซึ่งทําใหเปน
อุปสรรคตอการนําสงยาไปยังทางเดินหายใจสวนลาง
3. อุปกรณที่ใชในการนําสงยา อุปกรณแตละชนิดมีความสามารถในการนําสง
ยาสู ทางเดินหายใจได ในปริ มาณที่แตกต างกัน และตองเลือกใชใหเหมาะสมกับกลุ ม
ผูใชยา
4. คุณสมบัติของตัวยา เชน การละลาย ความคงตัว ความชอบไขมัน ความ
สามารถในการแตกตั วเป นประจุ มี ผลต อการออกแบบสู ตรตํา รั บและปริ มาณของยา
ที่สามารถนําสงสูทางเดินหายใจ
ขอดีของการนําสงยาสูระบบทางเดินหายใจ
1. ลดการทําลายยาที่ตับ
2. ลดปริมาณยาที่ตองใช
3. ลดผลขางเคียงจากยา
4. ยาออกฤทธิ์ไดเร็ว
อุปกรณนาํ สงยาสูระบบทางเดินหายใจ
การบริหารยาสูระบบทางเดินหายใจ ผูปวยจะสูดยาผานทางชองจมูกหรือชอง
ปาก โดยยาอยูในรูปของแอโรโซล (aerosol) ซึ่งหมายถึง อนุภาคของแข็งหรือของเหลว
ขนาดเล็กที่ แขวนลอยในอากาศ ป จจุบันอุปกรณที่ใชในการบริ หารยารูปแบบแอโรโซล

80

2553

มี 3 ชนิด ดังนี้
1. ยาสูดกําหนดขนาดอัดไอ (Pressurized metered dose inhaler)
เปนรู ปแบบเภสั ชภัณฑที่ ใชแรงดันจากสารขับดันในการทําใหเกิดแอโรโซล
ของยา โดยมีสวนประกอบพื้นฐาน คือ ภาชนะบรรจุวาลว หัวฉีด และสูตรตํารับซึ่ง
ประกอบดวยตัวยาสําคัญและสารเติมแตงที่ละลายหรือแขวนลอยในสารขับดัน

ภาพแสดงสวนประกอบตางๆ ของยาสูดกําหนดขนาดอัดไอ
2. ยาสูดชนิดผงแหง (Dry powder inhaler)
เป น รู ปแบบเภสั ชภั ณฑ ที่ ใช แรงสู ดจากผู ป วยในการกระจายผงยาให เป น
แอโรโซล มีสวนประกอบพื้นฐานหลัก 2 สวน คือ ผงยาและอุปกรณบริหารยา

ภาพแสดงผลิตภัณฑยาสูดผงแหงที่จําหนายในทองตลาด
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3. เนบิวไลเซอร (Nebulizer)
แบงเปน 2 ประเภท คือ
- เจ็ท เนบิวไลเซอร (Jet nebulizer)
- อัลตราโซนิค เนบิวไลเซอร (Ultrasonic nebulizer)
หลักการทํางานของเนบิวไลเซอรคือ ใชอากาศแรงดันสูง หรือการสั่นความถี่
สูงในการทําใหยาที่อยูในรูปของเหลวถูกเฉือน กลายเปนหยดละอองขนาดเล็กแขวนลอย
ในอากาศ และถูกนําสงไปตามทอเพื่อใหผูปวยสูดยาเขาสูทางเดินหายใจ
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การพัฒนาและวิจัย

ระบบนําสงยาทางเยื่อบุ
ผศ.ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร
สถานวิจยั ความเปนเลิศระบบนําสงยา
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
เวบไซต http://dds.pharmacy.psu.ac.th

การพัฒนาระบบนําสงยาตานอักเสบสูลาํ ไสใหญ
เป นการพั ฒนาระบบนํา ส งยาแบบใหม โดยใช โพลี เมอร ที่ ไม มี พิ ษต อร างกาย
มนุษย คือ ไคโตซาน ที่เปนอนุพันธจากไคติน จากกระดองปู หรือเปลือกกุง เปนตัวนํา
สงยาตานอักเสบ, 5-ASA ไปยังลําไสใหญอยางจําเพาะเจาะจง จะชวยทําใหการนําสง
ยามีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยมากขึ้น
การเตรียมไคโตซานที่ละลายน้ําได เพื่อใชในการปรับปรุงความสามารถในการ
ละลายน้ําของยาที่ละลายน้ําไดนอย
เป นการพั ฒนาการใช ป ระโยชน จ ากไคโตซานที่ ล ะลายน้ํ า ได ที่ เตรี ยมจาก
ไคโตซานที่ไดจากไคตินธรรมชาติ มาทําการปรับปรุงโครงสรางทางเคมี โดยปฏิกิริยา
เคมีเพื่อใหไดไคโตซานที่ละลายน้ําได เชน trimethyl chitosan, mPyChs, maillard
chitosan เปนตน เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการเพิ่ มความสามารถในการละลายน้ํา
ของยาตานอักเสบอินโดเมทาซิน ซึ่ งละลายน้ําไดนอย จากการศึกษาพบวาเมื่อนํายา
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รูปที่ 1 5-ASA-azo-benzyl-chitosan และ 5-ASA-azo-phenyl-chitosan
ที่สังเคราะหได โดยใชไคโตซานที่มีขนาดโมเลกุลตางๆ
อินโดเมธาซินมาเตรียมใหอยูในรูป solid dispersion กับไคโตซานที่ละลายน้ําไดแลว
จะทําใหยาอินโดเมธาซินสามารถละลายน้ําไดเพิ่ มขึ้น (รูปที่ 2) การที่ ยาละลายน้ําได
มากขึ้ น เนื่ องจากการเกิ ดอัตรกิริยาระหว างโมเลกุ ลของยากั บสายโพลิเมอรที่ สามารถ
ตรวจสอบได โดยเทคนิค FT-IR (รูปที่ 3)

รูปที่ 2 กราฟแสดง % drug release ที่ เวลาตางๆ ใน phosphate buffer pH 6.7
ของ Ind บริสุทธิ์ และสารผสมที่เตรียมในรูป solid dispersion (SD), physical mixture และ co-grounding mixture อั ตราสวน 1:1 (Ind:Ch-M)
โดยใช maillard chitosan

84

2553

รูปที่ 3 แสดง IR spectrum ของ Ind บริสุทธิ์,
และสารผสมที่เตรียมในรูป solid dispersion (SD), physical mixture และ
co-grounding mixture อัตราสวน
1:1 (Ind:Ch-M) โดยใช maillard
chitosan

การเตรียมลิโปโซมของ rhinacanthin-C ที่สกัดจากใบทองพันชั่งเพื่อปรับปรุง
ความคงสภาพ
เป นการนํา rhinacanthin-C ที่ สกั ดจากใบทองพั นชั่ งมาเตรี ยมให อยู ในรู ป
ลิ โปโซมได ลิ โปโซมที่ มี สี เหลื องอ อน ลิ โปโซมที่ เตรี ยมได มี รู ปร างทรงกลม มี ขนาด
ประมาณ 200 นาโนเมตร (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 (A) ลักษณะของ liposome ที่เตรียมได (B) รูปจาก SEM
แสดงอนุภาคของลิโปโซมที่เตรียมได
เมื่อศึกษาความคงสภาพของ rh-C ในลิโปโซมที่เก็บที่สภาวะตางๆ พบวา rh-C
มีความคงสภาพที่ดีกวา rh-C บริสุทธิ์ ในสภาวะกรด และกลางมากกวาในสภาวะดาง
(รูปที่ 5)
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รูปที่ 5 ผลการศึกษาความคงสภาพของ rhinacanthin-C ในลิโปโซมเปรียบเทียบกับ
rhinacanthin-C บริสุทธิ์เก็บที่ pH 4.0, 6.6, 10.0 เปนเวลา 3 เดือน

การสังเคราะหอนุพันธ Tetrahydrocurcumins
เปนการสังเคราะหสารที่มีโครงสรางทางเคมีคลายกับสารที่ไดจากขมิ้น แตเปน
สารที่ไมมีสี หรือมีสีเหลืองนอยกวา และมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระที่ดีกวาสารที่ไดจากขมิ้น
เพื่อใชเปนสารในเครื่องสําอาง โดยไดทําการสังเคราะหอนุพันธ Tetrahydrocurcumin
แลวจํานวน 37 สาร มีโครงสรางแสดงในรูปที่ 6 โดยสารที่ไดจะมีหมูแทนที่บนวงแหวน
อะโรมาติกที่แตกตางกัน ซึ่งจะมีผลตอฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระที่แตกตางกัน

รูปที่ 6 แสดงโครงสรางทางเคมีของอนุพันธ Tetrahydrocurcumin
ที่ไดจากการสังเคราะหทางเคมี
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การประยุกตใชระบบนําสงยา

สําหรับวิศวกรรมเนือ้ เยือ่ กระดูกและการนําสงยีน
ผศ.ดร.เจษฎี แกวศรีจันทร
สถานวิจยั ความเปนเลิศระบบนําสงยา
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
เวบไซต http://dds.pharmacy.psu.ac.th

การนําสงยีนในวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก
วิศวกรรมเนื้ อเยื่ อกระดูก หรือ bone tissue engineering เป นเทคนิ คที่ ใช
รักษาผูปวยที่มีกระดูกแตกหรือหักเปนบริเวณกวาง (รูปที่ 1) โดยใชเนื้อเยื่อของตนเอง
หรือผูอื่นรวมกับโครงเลี้ยงเซลลที่เตรียมขึ้นจากความรูดานวิศวกรรม
ลักษณะโครงเลี้ยงเซลลกระดูกที่ดีคือ มีพื้นผิวที่เซลลสามารถเกาะ เพิ่มจํานวน
และเปลี่ ย นแปลงไปเป นกระดู กได (รู ป ที่ 2) มี ค วามพรุ น เพื่ อให เซลล ได รั บอาหาร
ออกซิ เจน และขั บของเสี ยจากเมตาบอลิ ซึ ม (รูปที่ 3) และสามารถรั บแรงกดจาก
น้ําหนักของรางกายได
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รูปที่ 1

รูปที่ 2
รูปที่ 3

ตั วอยางวั สดุ ที่ ใชเตรี ยมโครงเลี้ ยงเซลล กระดู ก ได แก สารอนิ นทรี ยฟอสเฟต
(รูปที่ 4) พอลิ เมอรจากธรรมชาติ (รูปที่ 5) พอลิเมอรสั งเคราะห (รูปที่ 6) เป นต น
สวนใหญใชวัสดุหลายๆ ประเภทผสมกันเพื่อเตรียมใหไดโครงเลี้ยงเซลลที่มีคุณสมบัติ
ที่ดี

รูปที่ 4 Calcium phosphate scaffold

รูปที่ 5 Chitosan scaffold

รูปที่ 6 Polylcaprolactone scaffold
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เซลลที่ นํามาใสในโครงเลี้ ยงเซลล ตองเป นเซลลที่ สามารถเปลี่ ยนแปลงไปเปน
กระดูกไดเมื่อไดรับสัญญาณกระตุนที่เหมาะสม ที่นิยมใชคือ mesenchymal stromal
cells (MSC) ที่แยกไดจากน้ําไขกระดูก (รูปที่ 7)

รูปที่ 7

การนําสงยีน เปนการใสยีนที่สรางโปรตีนที่มีประโยชนตอการสรางกระดูกเขา
ไปในเซลลกอนจะนําเซลลที่มี ยีนดังกลาวใสลงในโครงเลี้ ยงเซลล ทําโดยอาศัยเทคนิค
การเตรียมดี เอ็นเอลู กผสม หรือ recombination DNA technique คําอื่ นๆ ที่ ใช
เรียกเทคนิคนี้ เชน ไบโอเทคโนโลยี (Biotechnology) หรือพันธุวิศวกรรม (Genetic
Engineering) มีหลักการดังรูปที่ 8A และ 8B
ขั้นตอนการนําสงยีน ที่สราง bone growth factor เพื่อรักษากระดูกหักโดย
เทคนิค bone tissue engineering (รูปที่ 9)
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(A)

(B)

รูปที่ 8 (A) การใสยีนเพื่อใหเกิดการสรางโปรตีนแบบชั่วคราว
(B) การใสยีนเพื่อใหเกิดการสรางโปรตีนแบบถาวร

รูปที่ 9
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การพัฒนาและวิจัย

ระบบนําสงยาทางเยื่อบุ
และการพัฒนา ระบบนําสงยาสูผิวหนัง
ผศ.ดร.สมฤทัย จิตภักดีบดินทร
สถานวิจยั ความเปนเลิศระบบนําสงยา
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
เวบไซต http://dds.pharmacy.psu.ac.th

ผลงานที่จดอนุสิทธิบัตรไวแลว และอยูระหวางดําเนินการเชิงพาณิชย ไดแก
1. บะหมี่สําเร็จรูปที่มีเพคตินเปนสวนประกอบ
2. กาแฟถุงชงสุขภาพผสมหญาดอกขาว
3. ผลิตภัณฑโคลนพอกผิวจากบอน้ําพุรอนเค็มจังหวัดกระบี่
4. น้ํามันปาลมเพื่อใชในกิจการสปา
5. ผลิตภัณฑผงขัดผิวจากโคลนบอน้ําพุรอนเค็มจังหวัดกระบี่
6. ครีมนวดกําจัดเซลลูไลตที่มีคาเฟอีนและน้ํามันปาลมเปนสวนประกอบ
7. สบูที่มีคาเฟอีนและน้ํามันปาลมเปนสวนประกอบ
8. ครีมนวดทําใหผิวสีแทนแบบไมพึ่งแสง
9. อุปกรณชวยในการนวดเพื่อกําจัดเซลลูไลตที่สะสมตามผิวหนังของรางกาย
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การพัฒนายาอมตานเชื้อราฟลูโคนาโซลในชองปาก
โดย จุฑาภรณ ดโนทัย, ชนิดา จันทรกุลพงศา, นันทพร พัฒนขจรสกุล,
และสมฤทัย จิตภักดีบดินทร

ผลงานที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ Professional Award สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
โครงการ IRPUS ปการศึกษา 2551 ในงานประชุมวิชาการโครงงานอุตสาหกรรมและ
วิจัย สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีระดับชาติ ครั้งที่ 1 (IRPUSCON-01) วันที่ 27-29
มีนาคม 2552 ณ สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ผลิตภัณฑนี้กําลังตอยอดการ
วิจัยพัฒนาเพื่อนําไปสูพาณิชยเปนผลิตภัณฑที่ชวยใหผูปวยมีทางเลือกในการใชยาทาง
ชองปาก เพื่อการรักษาโรคติดเชื้อราในชองปาก

ศิราณีบี้บุหรี่
โดย ฤทธิชัย จิตภักดีบดินทร และสมฤทัย จิตภักดีบดินทร
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ผลงานนี้ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาสรางเสริมสุขภาพระดับประเทศ
และรางวัลชนะเลิศ สาขาสรางเสริมสุขภาพระดับภูมิภาค โครงการรางวัลนวัตกรรมฯ
ครั้ งที่ 7 เป นงานบู รณาการระหว างวิ ชาทางเภสั ชศาสตร และวิ ศวกรรมคอมพิ วเตอร
โดยนําเนื้อหาของการใชชุมชนบําบัดและใหคําแนะนําในการเลิกบุหรี่ผานทางโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่ผนวกเอาเกมและการแขงขันเขากับการใหคําปรึกษาอยางสนุกสนานและ
ทาทาย ขณะนี้ไดตอยอดเพื่อพัฒนาใหเปน website ที่เปนภาษาไทยเพื่อการเลิกบุหรี่

กาแฟเพื่อลดการสูบบุหรี่
โดย ชัยยฤทธิ์ จิตภักดีบดินทร และสมฤทัย จิตภักดีบดินทร

ผลงานนี้ ได รับรางวัลชมเชย ผลงานที่มี ศักยภาพเชิงพาณิชย สาขาสรางเสริม
สุขภาพระดับภูมิภาค โครงการรางวัลนวัตกรรมฯ ครั้งที่ 7 ขณะนี้อยูระหวางการดําเนิน
การเปนผลิตภัณฑเชิงพาณิชยและกําลังพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑอื่นๆ เพื่อการนําไปใช
อยางสะดวกและนิยมในราคาที่จับจายได และไดรั บการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสาร
ตางประเทศ
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บะหมี่สาํ เร็จรูปเปคตินเพื่อการลดน้ําหนัก
โดย พินทรัตน สุวรรณรัตน, ราชัยวิทย เลาหะกุล และสมฤทัย จิตภักดีบดินทร

ผลงานนี้ไดรับรางวัลชนะเลิศ สาขาสรางเสริมสุขภาพระดับภูมิภาค และรางวัล
ชมเชย ผลงานที่ มี ศักยภาพเชิงพาณิชย สาขาสรางเสริ มสุขภาพระดับชาติ โครงการ
รางวัลนวัตกรรมฯครั้ งที่ 6 เปนผลิ ตภั ณฑเพื่ อใช ในการลดน้ํา หนัก ขณะนี้ อยู ระหวาง
การดําเนิ นการเปนผลิตภัณฑเชิ งพาณิชย และไดรับการตี พิมพผลงานวิจัยในวารสาร
ตางประเทศ

ผลิตภัณฑโคลนพอกผิวจากบอน้ําพุรอนเค็มจังหวัดกระบี่
เปนงานวิจัยที่บอน้ําพุรอนเค็มในตําบลบางนา อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่
เพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑเอกลักษณของจังหวัดกระบี่ โดยเนนผลิตภัณฑในกิจกรรมสปา
สามารถทํา เป นผลิ ตภั ณฑ เพื่ อการจํา หน ายเป นของที่ ระลึ กจากจั งหวั ดกระบี่ โดยอยู
ระหวางการศึกษาและดํา เนินการทางการตลาด และกําลังอยู ระหวางการทําบทความ
ทางวิชาการเพื่อตีพิมพในวารสารตางประเทศ
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ผลิตภัณฑครีมทําใหผิวสีแทนโดยไมพึ่งแสงแดด

เป นงานวิ จั ยเพื่ อพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ ส งออกต างประเทศ โดยมี ส ารสํ า คั ญจาก
ธรรมชาติ โดยเปนสารสกัดจากกาแฟ เพื่ อทําใหผิวสีแทนไดโดยไมตองตากแดด และ
เกิดผิวสีแทนในเวลาสั้นๆ สามารถหลีกเลี่ยงปญหาการเกิดมะเร็งผิวหนัง

ผลิตภัณฑแผนฟลมเพื่อการรักษาแผลเปน
เป นงานวิ จั ยที่ ไ ด รั บการสนั บ สนุ นการวิ จั ยจากสํ า นั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เพื่ อการถายทอดเทคโนโลยีสู ชุมชน โดยนําสารสกัดจากวัสดุเหลือ
ทิ้งจากมะนาว (เปคติน) มาใชในการทําเปนผลิตภัณฑ ซึ่งมีสมบัติในการใหความชุมชื้น
แกผิวหนัง จึงสามารถใชในการรักษาแผลได ไดนําเสนอผลงานไดงานมหกรรมงานวิจัย
แหงชาติ (Thailand Research Expo 2009) ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด ราชประสงค กรุงเทพฯ วันที่ 26-30 สิงหาคม 2552
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การนําผลึกเหลวมาใชในระบบนําสงยา
รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ
สถานวิจยั ความเปนเลิศระบบนําสงยา
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
เวบไซต http://dds.pharmacy.psu.ac.th

Liquid crystals (ผลึกเหลว)
ผลึกเหลว คื อ สสารที่ อยู ในสถานะระหว างของแข็งกั บของเหลว โดยมี ความ
เปนระเบียบในการจัดเรียงโมเลกุลคลายกับของแข็ง แตขณะเดียวกันสามารถไหลตัว
ไปไดในบางทิศทางคลายกับของเหลว
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ผลึกเหลวแบงไดเปน 2 กลุมตามวิธีการเกิด
- ผลึกเหลวที่เกิดจากการเปลี่ ยนแปลงของอุณหภูมิ (thermotropic liquid
crystal)
- ผลึกเหลวที่ เกิดจากการผสมสารบางชนิดลงในตั วทําละลาย (lyotropic
liquid crystal)
ลักษณะของผลึกเหลวในรูปแบบตางๆ

การนําผลึกเหลวมาประยุกตใชในระบบนําสงยา
ผลึกเหลวสั งเคราะหสามารถชวยเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพของยาได โดยในที่ นี้ นํามา
ประยุกตใชในการนําสงยา 2 ชนิด คือ แอมโฟเทอริซินบี และอินโดเมธาซิน ซึ่ งใชใน
การโรคติดเชื้อราในปอด และเปนยาตานการอักเสบ ตามลําดับ
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อินโดเมธาซิน
เรื่อง :

การพัฒนายาอินโดเมธาซินโดยบรรจุในผลึกเหลวสังเคราะห
เพื่อใชในรูปแบบยาทาเฉพาะที่
จุดเดนงานวิจัย : สามารถใชเปนขอมูลเบื้องตนในการพัฒนายาอินโดเมธาซิน
ในรูปแบบยาทาเฉพาะที่ เพื่ อลดอาการข างเคี ยงที่ เกิดจาก
การใชยาโดยวิธีรับประทาน

แอมโฟทอริซนิ บี
เรื่อง :
การบรรจุยาแอมโฟเทอริซินบีในผลึกเหลวสังเคราะหสําหรับ
รักษาโรคติดเชื้อราในปอด
จุดเดนงานวิจัย : สามารถใช เปนขอมู ลพื้ นฐานเพื่ อนําไปพัฒนาผลิ ตภั ณฑยา
แอมโฟเทอริซินบี ใหมีความคงตัว สามารถออกฤทธิ์เฉพาะที่
และลดอาการขางเคียงที่เกิดจากการใชยา รวมถึงสามารถ
นํา ผลึ กเหลวสั งเคราะห ที่ ได ไปใช ในการนํา ส งยาตั วอื่ นที่ มี
ปญหาความคงตัว
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เทคโนโลยีพมิ พประทับรอยจดจํา
ระดับโมเลกุลของยา
รศ.ดร.รุงนภา ศรีชนะ
สถานวิจยั ความเปนเลิศระบบนําสงยา
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
เวบไซต http://dds.pharmacy.psu.ac.th

Molecular Recognition Materials
งานวิ จั ย ได มุ ง เน น การประยุ กต และการพั ฒนากระบวนการเตรี ยมวั สดุ ที่
สามารถจดจํ า โมเลกุ ล ด วยเทคนิ คการพิ มพ ร อยโมเลกุ ล (molecular imprinting)
โดยเทคนิคนี้ จะเกี่ ยวของกับการนําตัวพิมพซึ่งก็คือสารที่สนใจที่จะสรางใหมีการจดจํา
มาผสมกับฟงชันนัลโมโนเมอร ซึ่งในการผสมกันระหวางตัวพิมพกับ monomer จะเกิด
เปนพันธะออนๆ ที่ สามารถทําใหแตกหรือหลุ ดไดงาย จากนั้ นเติมโมโนเมอร เชื่ อมโยง
ที่ เหมาะสม แลวทําการพอลิเมอไรซสาร monomer เหลานี้ ก็จะไดเปนพอลิเมอร
แมททริกซในที่ สุด จากนั้ นทํา การสกั ดตั วพิ มพออกจากพอลิ เมอรแมททริกซ ทํา ให ได
พอลิ เมอร ที่ มี รอยพิ มพ ประทั บโมเลกุ ล (molecularly imprinted polymer, MIP)
ซึ่ งพอลิ เมอร นี้ จะมี ขนาดรู ปร างและการจั ดตํ า แหน งของหมู ฟ งก ชั นบนพอลิ เมอร ใน
ลักษณะ 3 มิติไดอยางสอดคลองกับตัวพิมพ ซึ่ งการการเกิดปฏิกริยาของพอลิเมอร
ที่ มี รอยพิ มพ ประทั บจะจํา เพาะกั บตัวพิ มพ ที่ ใช หรื ออาจจะจํา เพาะกั บสารอื่ นๆ ที่ มี
โครงสรางเหมือนหรือคลายคลึงกับโครงสรางของตัวพิมพก็ได เนื่องจากพอลิเมอรที่ มี
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รอยพิมพประทับโมเลกุล มีความสามารถในการจดจําที่จําเพาะ เตรียมงาย และมีความ
คงตัวดีกวาสารชีวโมเลกุลอื่ นๆ ที่ มีความสามารถในการจดจํา ดังนั้ นพอลิเมอร ที่มี
รอยพิมพประทับโมเลกุลจึงไดถูกนํามาใชประโยชนอยางกวางขวาง เชน การแยกสาร
การแยกสารไครัลเซ็นเซอร ระบบควบคุมการนําสง เอ็นไซมคะตะไลซิส แอนติเจนแอนติบอดี เปนตน

การใชเปนวัสดุนาํ สงยา
การใชเทคนิคการพิมพประทับของโมเลกุลในการสรางรอยจดจํามาใชเปนวัสดุ
ชวยเตรียมยาในสูตรตํารับของยาเม็ดควบคุมการปลดปลอย หรือเตรียมเปนแผนปดแผล
ที่ ใ ช นอกร างกาย เพื่ อให ส ามารถควบคุ ม การนํ า ส งที่ จํ า เพาะต ออิ แนนทิ โอเมอร ไ ด
ระบบควบคุมการนําสงที่จะพัฒนาขึ้ นจะสามารถเลือกนําสงเฉพาะอิแนนทิโอเมอรของ
ยาไครัล เชน ยารักษาความดันกลุมบีตา บล็อคเกอร ยาแกอักเสบ NSAIDs ยารักษา
โรคกระเพาะ omeprazole และยารักษามะเร็ง Thalidomide ซึ่ งใหผลในการรักษา
เขาสู รางกายมากกวาอิ แนนทิ โอเมอรซึ่ งไมใหผลในการรักษาและยังใหผลข างเคี ยงอีก
ดวย ซึ่งเทากับเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของการใชยาเหลานี้เมื่ อใหเขาสูรางกาย และ
อาจทํา ให สามารถลดขนาดของยาใช ลงได อีก และสามารถออกแบบระบบนํา ส งยา
โดยใชเทคนิคการพิมพประทับของโมเลกุ ลเพื่ อควบคุมการนํา สงที่ เลื อกเฉพาะโมเลกุล
ยาใหไปสูเปาหมายและไดขนาดยาที่ตองการได
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การใชเปนวัสดุจดจําในเซ็นเซอรเพื่อใชตรวจสารที่จาํ เพาะ
- การประยุ กต ใช พ อลิ เมอร ที่ มี ร อยพิ ม พ ประทั บโมเลกุ ล เป นสารจดจํ า ใน
เซ็นเซอรเพื่อใชในการตรวจวิเคราะหสารชีวภาพ หรือตรวจคัดตัวอยางที่มีการปนเปอน
ของสารกอมะเร็งฮาโลอะวิติค แอซิดที่ตกคางอยูในน้ําดื่ม หรือสิ่งแวดลอม
- เป น สารจดจํ า ในเซ็ นเซอร เพื่ อใช ใ นการตรวจวิ เคราะห โปรตี นก อแพ ใ น
น้ํายางพารา หรือที่ตกคางในผลิตภัณฑจากน้ํายางพาราเชนถุงมอยาง
เซ็นเซอรสาํ หรับตรวจโปรตีนแอลเลอเจนในน้าํ ยางพาราที่เตรียมโดยใชพอลิเมอร
ที่มีรอยพิมพประทับโมเลกุลเปนวัสดุจดจําบนควอตซคริสตรัลไมโครบาลานซ
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เซ็นเซอรสําหรับตรวจสารก อมะเร็ งฮาโลอะวิติค แอซิ ดที่ ตกคางอยู ในน้ําดื่ มที่
เตรียมโดยใชพอลิเมอรที่ มีรอยพิมพประทับโมเลกุ ลเปนวัสดุจดจําบนอินเตอร
ดิจิเตต คอนดัคแตนซ
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แผนงานวิจัยบูรณาการ

“ปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต”

โครงการตอเนื่องปที่ 2

มานพ จิตตภูษา1 นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัซซัน1 ดลมนรรจน บากา2
ไพรัช วัชรพันธุ 3 บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ3 ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี4
อาคม ใจแกว3 ชาลี ไตรจันทร 3 อิบราเฮ็ม ณรงครักษาเขต5
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ 5 และ ปรารถนา กาลเนาวกุล1
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
3
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
4
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
5
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
1
2

ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําป 2551
จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป
ตั้งแต 30 กันยายน พ.ศ. 2551 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2552
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ตั้งแตเดือนมกราคม 2547 เปนตนมา พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบ
ด วย จังหวั ดป ตตานี ยะลา และนราธิ วาส เกิ ดเหตุ การณ ความไม สงบในพื้ นที่ อย าง
ตอเนื่อง จําเปนตองมีการศึกษาเพื่อทําความเขาใจสภาพปญหา สาเหตุของปญหาและ
แสวงหาทางออกของป ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่ งแนวทางหนึ่ งในการศึ กษาคือ
การมองปญหาและสาเหตุของปญหาดังกลาวผานงานวิจั ย ตลอดจนศึกษาบทเรียนใน
อดีต คณะวิ จัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจึงได ศึกษาบทเรียนในอดีต งานวิจัย
ที่เกี่ยวของ รวมทั้ งไดสัมมนาพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยปญหาสามจังหวัดชายแดน
ภาคใตกับผูมีสวนเกี่ยวของ ผูทรงคุณวุฒิ และผูใชผลงานวิจัย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน
2548 ทํา ให เกิดแผนงานวิ จัยบู รณาการ “ป ญหาสามจั งหวัดชายแดนภาคใต ” ป ที่ 1
ดําเนินการวิจัยตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2549 ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2550 โดยมุงหวัง
ใหไดผลผลิตจาก 5 แผนงานยอยที่นําไปสูการแกปญหาและพัฒนาสามจังหวัดชายแดน
ภาคใตที่ มีความเชื่ อมโยงกันดวยการสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับชาติพันธุ มลายู
พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ ทางสังคม การศึกษา และการพัฒนา ขอเสนอนโยบายรัฐ
ผลงานวิจั ยบู รณาการ “ป ญหาสามจั งหวั ดชายแดนภาคใต ” ป ที่ 1 ทําให ได
คําตอบจากการวิจัยใน 5 ดานดังกลาว แตยังมีบางสวนที่เปนโครงการตอเนื่องยังวิจัย
ไมแลวเสร็จในเวลา 1 ป รวมทั้งมีคําถามการวิจัยใหมๆ ตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
ในปจจุบันเพิ่ มเติม จึงยั งคงมีการวิจัยใน 5 แผนงานย อยของแผนงานวิจัยบูรณาการ
“ปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต ” โครงการต อเนื่องปที่ 2 ดําเนินการวิจัยตั้งแต
เดือนกันยายน 2551 ถึงเดือนตุลาคม 2552
แผนงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเขาใจ เขาถึง และสรางนวัตกรรมเพื่อสันติสุข
สามจังหวัดชายแดนภาคใต ใน 5 ดาน คื อ ความรู ความเขาใจเกี่ ยวกับชาติ พันธุ และ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การพัฒนาศักยภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจ การ
พัฒนาขอเสนอนโยบายรัฐดานความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และรูปแบบการบริหาร
การพัฒนาเจาหนาทีร่ ัฐเพื่อการเรียนรูขา มวัฒนธรรม และการพัฒนาทวิภาษาและอิสลาม
ศึกษา แผนงานวิจัยนี้ประกอบดวย 11 โครงการยอย ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ดวยเทคนิคการวิจัยเอกสาร การสํารวจ การใชเทคนิคเดลฟาย การ
สังเกตแบบมีสวนรวม การสนทนากลุม การสัมภาษณแบบเจาะลึก การจัดเวทีระดม
ความคิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมระดมสมอง ผลการวิจัยพบวา
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แผนงานวิจัยยอยที่ 1
การสรางความรูเกี่ยวกับชาติพันธุมลายูและการอยูรวมกันในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม

พบวา ความสัมพันธเชิงชาติพันธุบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียและประเทศ
ไทยของประชาชนตางวัฒนธรรม (ชุมชนไทยพุทธ และมลายูมุสลิม) อยูรวมกันดวยดี
มีการผสมกลมกลืนวัฒนธรรม เชน ภาษา การกิน การแตงงาน เปนตน การวิจัยยัง
พบวา การศึกษามีสวนปลูกฝงความสัมพันธดานอื่น การเมืองการปกครองระดับทองถิ่น
มีความสั มพั นธ ทางบวกมากกวาระดับชาติและเป นส วนหนึ่ งในการสรางความรวมมือ
ความเขาใจซึ่งกันและกัน ความสามัคคีปรองดอง ชุมชนไดรับประโยชนโดยตรงและ
สัมผัสได
นอกจากนี้ยังพบวาความสํานึกในชาติพันธุของชาวไทยพุทธกับชาวมลายูมุสลิม
ไมมี ความสัมพันธ กับความสํานึ กในชาติ รัฐ กล าวคื อ ไม วาชาติ พันธุ นั้ นจะไปอยู ที่ ใด
ยังมีความสํานึกในชาติพันธุ และเทิดทูนสิ่งที่ชาติพันธุนั้นเคารพ (เชน พระเจาอยูหัว)
แตทั้งหมดก็ยังมีความผูกพันกับแผนดินเกิด และมีความจงรักภักดีตอชาติรัฐนั้นในฐานะ
ที่ตนเองเปนพลเมืองของประเทศนั้น
สําหรับผลกระทบของความสัมพันธเชิงชาติพันธุที่มีตอความมั่นคง ความสงบสุข
ของสังคมบริ เวณชายแดนประเทศไทยและมาเลเซีย พบว า ความสัมพั นธ ระหว าง
ชาวไทยพุ ทธกั บมลายูมุ สลิมแมส วนใหญจะเป นไปในเชิ งบวก แต ความรู สึกนึ กคิ ดตอ
ชาติ พันธุ (ที่ เป นตัวกําหนดพฤติกรรมและการปฏิ บัติต อกัน) ที่ มี อคติ ตอชาติ พันธุ อื่น
ยังคงมีอยู ทั้ งในกลุ มชาติ พันธุ ไทยพุ ทธและมลายูมุสลิม ยั งมี การเลือกปฏิ บัติในแตละ
ชาติพันธุ โดยพื้นฐานไมขัดแยง แตลึกๆ แลวยังมีการดูถูกเรื่องชาติพันธุบาง
การวิจั ยนี้ ไดพบความจํา เป นที่ รั ฐจะตองให การยอมรับและบริ หารจัดการเรื่ อง
ชาติ พันธุ และอัตลักษณ มลายูปาตานีดวยนโยบายพหุ สังคม และการกระจายอํา นาจ
อยางแทจริง เพื่ อให เกิดความสัมพั นธ ในทางที่ ดีดังที่ หลายประเทศได ดําเนินการและ
ประสบความสําเร็จจนสามารถสรางสังคมสันติสุขขึ้นมาได งานวิจัยนี้พบวาการจัดการ
เรื่องความสัมพันธระหวางชาติพันธุในประเทศมาเลเซีย สามารถนําไปใชปลูกฝงความ
สั มพั นธ ระหว างชาติ พั นธุ ในประเทศไทยได เช น การกํา หนดหลั กการแห งชาติ 5
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ประการ1 แผนหลั กเพื่ อความเป นเอกภาพแห งชาติ การกํา หนด 19 ยุ ท ธศาสตร 2
กําหนดโครงการ/กิจกรรมสรางความเปนเอกภาพแหงชาติ ของ กรมความสามัคคีและ
บู รณาการแห ง ชาติ รวมทั้ งกํา หนดหน วยปฏิ บั ติ ตามแผนหลั กเพื่ อความเป นเอกภาพ
ของชาติ 38 หนวยงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุด3 ของแผนดังกลาว
สําหรับวิถีชีวิตเยาวชนมุสลิมนั้น เนื่องจากผลงานวิจัยในปแรกพบวาอัตลักษณ
มลายูไมคอยสัมพันธกับวิถีชีวิตเยาวชนมุสลิมสวนใหญ และเยาวชนสวนหนึ่งมีสวนรวม
ในสถานการณ ความไม สงบและยังไม มี คําตอบที่ ชั ดเจนสํา หรั บการแก ป ญหาเยาวชน
มุสลิม การมีสวนรวมในสถานการณความไมสงบของเยาวชนอาจจะเปนเพราะความ
กาวราว โครงการวิจัยปที่ 2 จึงศึกษาเรื่องปจจัยเสี่ยงที่สงผลตอพฤติกรรมกาวราวของ
เยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต พบวาเยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัด
1

มีความศรัทธาตอพระผูเปนเจา มีความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริยและประเทศชาติ มีความ
ยึดมั่นในรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติตามกฎหมายบานเมือง มีความประพฤติและจริยธรรมที่ดี

2

ยุทธศาสตรทางการเมืองและความเขาใจกัน ยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตรทางการ
ศึกษา ยุทธศาสตรทางภาษาแหงชาติ ยุทธศาสตรทางศาสนา ยุทธศาสตรทางวัฒนธรรมแหง
ชาติ ยุทธศาสตรการบูรณาการของแตละทองที่ ยุทศาสตรความปลอดภัย ยุทธศาสตรพัฒนา
เขตพื้นที่ ยุทธศาสตรการใชทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรการสื่อสารมวลชน ยุทธศาสตรการ
กีฬาและการพักผอน ยุทธศาสตรสังคมสามัคคี ยุทธศาสตรหนวยงานอาสาสมัคร ยุทธศาสตร
การวิจัยและการตีพิมพ ยุทธศาสตรการสํารวจประเด็นปจจุบันและความขัดแยง ยุทธศาสตร
แผนปฏิบัติหลักเพื่อนบาน 5 ป ยุทธศาสตรกลุมเยาวชน ยุทธศาสตรการประเมินผลความ
สามัคคี

3

หนวยงานรัฐ เอกชน และประชาชนทุกคนมีบทบาทมากกวาเดิม และใหความสําคัญกับความ
สามัคคีและการบูรณาการแหงชาติ/ขอบเขตทางสังคมในสังคมทีม่ ีความหลากหลายโดยเฉพาะ
การดําเนินการในหลากหลายสาขาและโปรแกรมเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา
กีฬาและการพักผอน การสาธารณสุขและอื่นๆ/เอกลักษณแหงชาติไดรับการยกระดับผาน
ระบบการศึกษาแห งชาติ ที่มี คุ ณภาพ/การบู รณาการระหวางเขตพื้ นที่ และการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจมี ความเขมแข็ งขึ้ นโดยผ านการพัฒนาที่ สมดุลและมาตรการโปรแกรมบูรณาการ
ตางๆ ที่ทั่วถึง ยกระดับความเขาใจและความสํานึกของประชาชนตอการพัฒนากัวลาลัมเปอร
และหลักแหงชาติ

2553

107

ชายแดนภาคใตมีพฤติกรรมกาวราวจํานวนรอยละ 22.3 ปจจัยเสีย่ งทีส่ งผลตอพฤติกรรม
กาวราวมี 3 ปจจัยคือ
1. ปจจัยดานศาสนา ไดแก เยาวชนที่ไมไดเรียนศาสนา (2.40 เทา) การอบรม
เลี้ยงดูแบบอิสลามนอย (2.09 เทา) เยาวชนที่ปฏิบัติศาสนกิจนอย (1.52 เทา)
2. ปจจัยครอบครัว ไดแก การพบเห็นพอแมทะเลาะตบตีกันเปนประจํา (1.25
เทา)
3. ปจจัยสังคม ไดแก การเลนเกมประเภทบู/ลางผลาญ (1.22 เทาของผูที่เลน
เกมลับสมอง)
ผูวิจัยไดเสนอแนวทางแกไขและปองกันปญหาพฤติกรรมกาวราวของเยาวชนใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใตอยางหนึ่ง คือ การจัดโปรแกรมฝกอบรมที่ชื่อวา “ตัรบียะฮ
อิสลามียะฮ (แปลว า การอบรมขั ดเกลาตามรูปแบบอิ สลาม) โปรแกรมนี้ เน นการให
ความรูดานศาสนาทั้งในเรื่องหลักการศรัทธา หลักการปฏิบัติ หลักคุณธรรมจริยธรรม
อิสลาม ฝกปฏิบัติศาสนกิจ และใหอยูในสภาพแวดลอมตามรูปแบบอิสลาม
ขอจํากัดในการวิจัยของแผนงานวิจัยยอยที่ 1 โครงการแรกยังไมสามารถแยกได
ชั ดว าความสัมพั นธเชิ งชาติ พันธุ ระหวางไทยพุ ทธกั บมลายู มุสลิ มเป นลักษณะอย างไร
วิ ธี ศึ กษาเป นกรณี ศึ กษาจึ งมี จุ ดอ อนในการสรุ ปให เป นลั กษณะทั่ วไป นอกจากนี้
บทวิเคราะหและบทสรุปของผูว ิจัยยังขาดขอมูลเชิงประจักษจึงมีลักษณะเชิงความคิดเห็น
เสียเปนสวนใหญ การสรุปยังไมเห็นลักษณะ/ปจจัยของชุมชนที่ มีผลตอความสัมพันธ
คําสําคัญในเรื่องการสรางอํานาจตอรองที่เปนจุดออนตั้งแตการวิจัยในปที่ 1 ยังไมได
มีการวิเคราะหในปที่ 2 ซึ่งเปนโครงการตอเนื่องมา
ส วนข อจํา กั ดของโครงการย อยที่ สอง คื อ ขาดความเชื่ อมโยงที่ สั มพั นธกับ
โครงการปแรกที่ พบวาอัตลักษณ มลายูไมสั มพั นธ กับวิถีชีวิตเยาวชนมุสลิมและยั งไมมี
คําตอบที่ชัดเจนสําหรับการแกปญหาเยาวชนมุสลิม การศึกษาเรื่องความกาวราวจึงเปน
เพียงประเด็นยอยหนึ่ งของการแกปญหาที่ ยังขาดการเปรี ยบเทียบระหว างกลุ มศาสนา
กลุมชาติ พันธุ และสภาพครอบครั ว งานวิจั ยนี้ มีจุ ดเดนตรงที่มี กรอบทฤษฎีที่ หลาก
หลายแตขาดการนํามาอภิปราย ผลความกาวราวของเยาวชนมุสลิมอยางเปนภาพรวม
ขอเสนอแนะจากการวิจัยเปนเพียงโปรแกรมอบรมจริยธรรมของเยาวชน ไมไดนําเสนอ
นโยบายใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใช
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ภาพรวมของทั้ งสองโครงการยังไมมีผลการวิจัยที่ ชั ดเจนซึ่ งบอกถึงการอยู รวม
กันในสังคมที่หลากหลายทางวัฒนธรรม งานวิจัยยังไมไดแสดงใหเห็นถึงกระบวนการ
ผสมกลมกลืน และกระบวนการยอมรับทางวัฒนธรรม รวมทั้งผลการทดสอบสมมุติฐาน
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยของแผนงานวิจัยยอยที่ 1 ตองทดสอบใหไดวาอัตลักษณ
มลายู วิถีชีวิตของเยาวชนมุสลิมเกี่ยวของกับความกาวราวหรือไม
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช โครงการยอยทีห่ นึ่งควรนําไปสูการเสนอ
การเฝ าระวังทางวัฒนธรรม การเปนกรอบของวิธีคิ ดการพัฒนาในมิ ติของวัฒนธรรม
โครงการย อยที่ สองนํ า ไปใช ใ นการทบทวนยุ ท ธศาสตร การพั ฒนาครอบครั ว และ
ยุทธศาสตรเมืองนาอยูสําหรับเด็กและเยาวชน

แผนงานวิจัยยอยที่ 2
การวิจัยเพือ่ พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของ
3 จังหวัดชายแดนภาคใต

จังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส เปนจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิตอาหาร
ฮาลาลเพราะประชาชนสวนใหญเปนชาวไทยมุสลิม และเปนที่รูจักของชาวมุสลิมทั่วโลก
จนไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐในการพั ฒนานิคมอุ ตสาหกรรมอาหารฮาลาลใหเปน
แหลงผลิตผลิตภัณฑฮาลาล
ผลการวิจัยปแรก พบวา อาหารฮาลาลควรเปนผลิตผลทางการเกษตรประเภท
เนื้อสัตว ผัก ผลไม และผลิตภัณฑประมงประเภทน้ําบูดู ปลากะตะ ขาวเกรียบ อาหาร
กระปอง ศักยภาพในการผลิตอาหารฮาลาลยังมีปญหาระดับวิสาหกิจชุมชนที่ ยังไมมี
ความพรอมในการปอนทรัพยากรสูโรงงาน ตองปรับปรุงมาตรฐานการผลิต ตองพัฒนา
ศั กยภาพในการกระจายสิ นค า การพั ฒนาและแปรรู ปอาหารไปสู ตลาดสากล ขาด
หนวยงานภาครัฐหรื อเอกชนในการประสานงานระหว างผู ซื้ อกั บผู ขายในตางประเทศ
ระดั บวิ สาหกิจชุมชน สหกรณปะนาเระทําไดดีอาจจะมีโอกาสพัฒนาไปสู ฮาลาลเพื่ อ
การส งออก ส ว นนิ คมอุ ตสาหกรรมฮาลาลจะเกิ ดได ห รื อไม นั้ น ยั งไม มี คํ า ตอบที่
ชัดเจนจากงานวิจยั ในปแรก
เนื่ องจากงานวิ จั ยในป แรก พบว า ขาดหน วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชนในการ
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ประสานงานระหวางผู ซื้ อผู ขายในตางประเทศ ในปที่ สองจึงศึกษาการพัฒนาชองทาง
การจํา หน า ยผลิ ตภั ณฑ ฮาลาลเพื่ อการลงทุ นและการส งออกของกลุ มวิ สาหกิ จชุ มชน
และกลุ ม SMEs ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยศึกษาชองทางจําหนายในมณฑล
Ningxia ประเทศจีน เนื่องจากเปนมณฑลที่มีชาวจีนมุสลิม (ชาวฮุย) เปนจํานวนมาก
และมี วั ฒนธรรมเดี ยวกั นกั บสามจั งหวั ดชายแดนภาคใต และผลิ ตภั ณฑ ฮาลาลเป น
ผลิตภัณฑที่ผูบริโภคไมจําเปนตองเปนมุสลิมเทานั้น คนที่ไมใชมุสลิมก็สามารถบริโภคได
ประกอบกับ ศอ.บต. พาณิชยจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด เกษตรจังหวัด มหาวิทยาลัย
สสว. เปนตน ไดไปออกงานแสดงสินคาอาหารฮาลาลโลก 3 ครั้ง ระหวางป 2550-2552
ปรากฏว าแต ละครั้ งผลิ ตภั ณฑ ฮาลาลของไทยได รั บความนิ ย มจากประชาชนชาวจี น
รวมทั้งไดมีการเจรจาตอรองดานราคา แตการซื้ อขายจริงยังไมเกิดขึ้ นเพราะผู ซื้อและ
ผูขายยังไมรูจักกันดี และตางฝายตางไมทราบขอมูลตนทุนที่แทจริงที่จะกําหนดราคา
สินคาได ทําใหชองทางการจําหนายของวิสาหกิจชุมชน สหกรณการเกษตร และธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใตยังไมไดพัฒนาเทาที่ ควร
จึงไดทําวิจัยเกี่ยวกับชองทางการจําหนายที่มณฑลหนิงเซียะ พบวา ไทยไดมีการจัดตั้ง
ศูนยกระจายสินคา และอยูระหวางดําเนินการเปนโครงการนํารองในการกระจายสินคา
จากประเทศไทยสู สากล ศู นยนี้ จะเป นแหล งข อมู ลทางการตลาดและการลงทุ นใน
อนาคต ผูซื้อและผูขายจะมีการพบปะกันเปนครั้งคราวตามที่ผูจัดการศูนยไดคัดเลือก
ผลิตภัณฑที่เห็นวามีความเปนไปไดทางการตลาดในพื้นที่นั้นๆ สูง ซึ่งแตละตลาดจะมี
ความตองการสินคาฮาลาลไมเหมือนกันขึ้นอยูกับรสนิยม รายได อายุ เพศ และจํานวน
ประชากรในพื้ นที่นั้ นๆ แตที่ สําคั ญที่ สุดคือเศรษฐกิ จของเมืองที่ ไปจัดตั้งศูนยจะตอง
ดีปานกลางหรือดีที่สุดในรัฐหรือมณฑลนั้นๆ
นอกจากนี้ยังพบวา ปจจุบันคนกลางในมณฑลหนิงเซียะจํานวน 25 ราย ไดมา
ทํา Matching กับผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ SMEs เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม
2552 ณ หองประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอ
หาดใหญ จังหวั ดสงขลา ชองทางการตลาดที่มณฑลหนิ งเซียะมีป ญหาเสนทางการ
ขนสงสินคา ทําใหตนทุนสินคาจากหาจังหวัดชายแดนภาคใตถึงมณฑลหนิงเซียะราคา
สูงเกินไปและสูงกวาคูแขงถึงสามเทาตัวจนทําใหขาดแรงจูงใจจากผูซื้อ (Ningxia จะใช
เสนทางขนสงสินคาผานประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซียและประเทศอื่นๆ มากกวา)
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ดั งนั้ น ช องทางการจํ า หน ายในมณฑลหนิ งเซี ยะอาจจะไม ใช เป าหมายหลั กของการ
ตลาดผลิตภัณฑฮาลาลของสามจังหวัดชายแดนภาคใต แตในมณฑลอืน่ ของประเทศจีน
ก็สามารถเปนชองทางการตลาดไดเชนกัน เชน คุนหมิง กวางเจา เปนตน
ผลงานวิจัยนี้ พบขอจํากัดในการแกไขปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใตดาน
เศรษฐกิ จ ซึ่ งทํา ให ศั กยภาพการพั ฒนาอุ ตสาหกรรมฮาลาลของไทยมี ความเข มแข็ ง
เฉพาะดานเทานั้น ขอจํากัดก็คือหนวยงานของรัฐที่จะรับผิดชอบดานผลิตภัณฑฮาลาล
ยังไมชัดเจน ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา มีการทํางานซ้ําซอนระหวางหนวยงาน
ของรัฐในการพัฒนาผลิตภัณฑฮาลาล รัฐและเอกชนยังไมมีแนวคิดในการวางแผนและ
วางระบบการพั ฒนาผลิ ตภั ณฑฮาลาลไทยอยางถู กวิ ธี ศอ.บต. ไม มี บุคลากรและ
อํานาจหนาที่ ที่จะปฏิบัติงานไดในเชิงรุกในการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตตลอดจนไมมีกฎหมายรองรับ งานสวนใหญจึงเปนการ
แกป ญหาเศรษฐกิจระยะสั้ นและจัดงานแสดงสิ นค าเป นหลั กให กับวิสาหกิจชุมชนและ
SMEs การประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐในพื้นที่ในการแกไขปญหาของวิสาหกิจ
ชุมชนและ SMEs มากกวาการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑหรือมาตรฐานสากล
เพื่อใหได อย. เครื่องหมายฮาลาล GMP HACCP ฯลฯ ยังเปนเรื่องที่ตางคนตางทํา
ยังไมบูรณาการกันและบูรณาการกับคณะกรรมการทางดานศาสนาอิสลาม และจุดออน
ทีส่ ําคัญคือไมทราบวาองคกรใดจะเปนผูแ ทนหลักในการประสานงานและติดตอกับคูค า
อย างไรก็ ตาม ป จ จุ บั น วิ สาหกิ จ ชุ ม ชนและสหกรณ การเกษตรในห า จั งหวั ด
ชายแดนภาคใตไดมีการเปลี่ยนแปลงไปบางเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ที่มีการจัดตั้งกลุม
คลัสเตอรผูผลิตผลิตภัณฑฮาลาลสามจังหวัดชายแดนภาคใตขึ้นมา 4 คลัสเตอรดวยกัน
คื อ คลั สเตอร ส มแขก คลั สเตอร เครื่ องแต งกายมุ สลิ ม คลั สเตอร ศิ ลปะประดิ ษฐ
คลัสเตอรบูดู ทําใหกลุมเกษตรกรผูผลิตในพื้ นที่มีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้ น จนบางราย
สามารถสงสินคาออกไปจําหนายตางจังหวัดและตางประเทศไดจํานวนมากขึ้น
นอกจากนี้ แมวาปจจุบันนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลจะมีอุปสรรคสําหรับนักลงทุน
ในพื้ น ที่ ก็ตาม แต กระแสความต องการของอาหารฮาลาลในตลาดโลกที่ นั บวั นจะสู ง
มากขึ้ นตามอั ตราการเพิ่ มของประชากรมุ สลิ มที่ มากกว าประชากรที่ ไม ใช มุ ส ลิ มโลก
อีกทั้งปจจุบันชองทางการจําหนายผลิตภัณฑฮาลาลของวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย อมในห าจั งหวั ดชายแดนภาคใต มี แนวโน มแคบลงเนื่ องจากป ญหา
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ความไมสงบในพื้นที่มาเปนเวลา 4 ปเศษ ดังนั้นยุทธศาสตรที่จะขับเคลื่อนผลิตภัณฑ
ฮาลาล รัฐควรจะมีหนวยงานหรือคณะกรรมการที่จะขับเคลื่อนผลิตภัณฑฮาลาลโดย
ตรงจากบุคคลหลายฝายในการพัฒนาผลิตภัณฑฮาลาลตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และ
ปลายน้ํ า และหน วยงานดังกลาวจะตองมี คณะกรรมการขับเคลื่ อนในด านตางๆ ที่
เกี่ยวของกับผลิตภัณฑฮาลาล 9 ประการ ดังนี้
1. โลจิสติกส การขนสงสินคาฮาลาลจากตนทางไปยังปลายทาง จะตองถูก
ตามบทบัญญั ติทางศาสนาอิ สลามและเกี่ ยวของกับต นทุ นการผลิตด วย ตลอดจนการ
กระจายสิ นค าฮาลาล ซึ่ งควรจะให กระทรวงคมนาคมเป นหลั กในการดู แลเป นพิ เศษ
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานโลจิสติกส ที่จะทําอยางไรใหสินคาฮาลาลไปถึงมือผูบริโภคให
เร็วที่ สุดและใชเวลานอยที่ สุดเพื่อลดตนทุ นของผูผลิต ตลอดจนลดคาใชจายเบ็ดเตล็ด
ระหวางการขนสงสินคาของผูประกอบการไทยจากตนทางไปสูปลายทาง ซึ่งในประการ
หลังนี้เปนเรื่องที่ยากในการแกไข เพราะอยู นอกระบบ ศูนยกระจายสินคาจึงเปนสิ่ง
จําเปนในการลดภาระคาใชจายดังกลาวไดจํานวนหนึ่ง
2. การเกษตรขั้น พื้น ฐาน ในพื้ นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต ยังมีนารางอีก
จํานวนมากในแตละพื้นที่ที่จะตองหามาตรการตางๆ ในการพลิกฟนขึ้นมาใหได เพราะ
โลกกําลังขาดแคลนอาหาร และยังมีทรัพยากรอีกจํานวนมากที่ยังไมไดนํามาใชใหเปน
ประโยชน หนวยงานหลั กที่ ควรจะรับผิ ดชอบทางดานนี้ นาจะเปนกระทรวงเกษตรและ
สหกรณการเกษตร หรือหนวยงานภาคเอกชนที่ มีความชํานาญพิเศษเฉพาะดานเขามา
พัฒนาในพื้นที่ดังกลาว เชน ปาลมน้ํามัน การแปรรูปมะพราว การประมงน้ําจืด เปนตน
3. ไบโอเทค/การแพทยสุข ภาพ แนวโนมการตลาดฮาลาลในอนาคตผู บริโภค
มีความตองการอาหารสุขภาพและไมเบียดเบียนสิ่ งแวดลอมสูง โดยการนํา เทคโนโลยี
มาใช ในการผลิ ต และเน นความปลอดภั ยด านการอาหาร เพื่ อให ไ ด มาตรฐานสากล
หน วยงานหลั กที่ จะต องเข ามาดู แลในด า นนี้ ควรจะเป น มหาวิ ท ยาลั ย กระทรวง
สาธารณสุข และบริษัทเอกชน เปนตน
4. บริการ จังหวัดภาคใต เปนจังหวัดที่มี ธุรกิจบริการมากมาย เชน โรงแรม
สปา การขนสง เป นต น บริ การเหลานี้ เป นคลัสเตอรหนึ่ งของผลิ ตภั ณฑ ฮาลาล ใน
อนาคตหน วยงานหลั กในการพั ฒนาด านนี้ ได แก การท องเที่ ยวแห งประเทศไทย
มหาวิทยาลัย กระทรวงพาณิชย ฯลฯ
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5. อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑฮาลาล มีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของมากมายในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก การทองเที่ ยว และการประมง การทองเที่ยวใน
ภาคใต มีจังหวัดสงขลาที่มีนักทองเที่ยวจากประเทศมาเลเซียมาเที่ยวมากกวาพื้นที่อื่นๆ
ของภาคใต ควรจะมีการทองเที่ ยวฮาลาล หรือโรงแรมฮาลาลขึ้ นมาในจังหวัดสงขลา
เพื่ อรองรับนั กท องเที่ ยวจากกลุ มตะวั นออกกลางที่ มีรายได สู ง นอกจากนี้ การแปรรู ป
อาหารทะเลที่ ประเทศเพื่ อนบ านมี ความต องการสู ง และนํา เข าป ละจํา นวนมาก คื อ
อาหารฮาลาล ที่ จะตองไดรับการพัฒนาสูมาตรฐานสากล หนวยงานหลักที่ควรจะ
รับผิดชอบทางดานนี้ ไดแก การทองเที่ยวแหงประเทศไทย หรื อ ททท. กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย
6. วิ จั ยและพั ฒนา การวิ จั ยเป นแนวทางในการพั ฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล
ประเทศไทยยั งมี การวิจั ยฮาลาลน อยมาก ทํา ให การพั ฒนาเป นไปได ช าเมื่ อเที ยบกั บ
ประเทศเพื่ อนบ านอย างมาเลเซี ย แน นอนหน วยงานหลั กในการพั ฒนาด านนี้ คื อ
มหาวิทยาลัย และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ควรนําผลงานวิจัยไปศึกษาและนํามา
แก ป ญหาได บ างทั้ งต นน้ํ า กลางน้ํ า และปลายน้ํ า การวิ จั ยในป จ จุ บั นควรจะให
ประชาชนในพื้ นที่ มี ส วนร วมบาง หรื อการทํา วิ จั ยแบบ PAR ซึ่ งจะทํา การบู รณาการ
ไดทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา
7. การเงิ น อิ สลาม ในการทําธุ รกิจฮาลาล จํา เปนที่ จะต องใช แหล งเงินทุ นที่
ปราศจากดอกเบี้ ยตามหลั กศาสนาอิ สลาม ดั งนั้ น แหล งเงิ น ทุ น หลั กควรจะมาจาก
สถาบั นการเงิ นอิ สลาม ซึ่ งประเทศไทยยั งมี ประสบการณ น อยในการให บ ริ การด าน
การเงินฮาลาล หนวยงานหลักคือ ธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย
8. การตลาดและการสงเสริมการจํา หนาย การผลิตสินคาใดๆ ก็ตาม ตอง
รูเรื่ องตลาดเปนประการแรก ตลาดฮาลาลเปนตลาดในโลกของมุสลิมที่มีอัตราการเพิ่ม
ของจํานวนประชากรโลกมากที่สุด ปจจัยสี่ เชน อาหาร เครื่องนุงหม และยารักษาโรค
จะเปนเสาหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑฮาลาล ผลิตภัณฑฮาลาลบริโภคไดทั้งมุสลิมและ
ไมใชมุสลิม
9. ทรัพยากรบุคคล บุคลากรที่จะตองรองรับกับผลิตภัณฑฮาลาลและบริการ
นี้ยังมีไมมาก มหาวิทยาลัยตางๆ ควรชวยกันพัฒนา และสรางหลักสูตรที่ใหนักศึกษา
มุสลิมไดมีโอกาสเขาศึกษาตอได
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แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการฮาลาลของหาจังหวัดชายแดนภาคใต
จากแผนภาพขางตน กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาฮาลาลมีหลายดาน และ
แตละดานก็จะมีหนวยงานตางๆ ทั้งของรัฐและเอกชนเขามาเกี่ยวของ ดังนั้นจึงจําเปน
ที่จะตองจัดตั้งหนวยงานที่จะดูแลฮาลาลอยางแทจริงตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา
งานวิจัยที่ ควรศึกษาเกี่ ยวกับผลิตภั ณฑฮาลาลของสามจังหวัดชายแดนภาคใต
ในอนาคตคือ การแปรรูปและสรางมูลคาเพิ่มดวยระบบคลัสเตอรใหไดมาตรฐานตลาด
สากล ฮาลาลโลจิสติกส บริการฮาลาล วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตตั้งแต
ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ใหไดคุณภาพมาตรฐานสากล และในปริมาณที่เพียงพอกับ
ความตองการของตลาด
ข อ เสนอแนะสํ า หรั บ การนํ า ผลงานวิ จั ย ไปใช คื อ การทบทวนยุ ท ธศาสตร
ผลิ ต ภั ณฑ ฮาลาลของกลุ มจั งหวั ดภาคใต ชายแดน (ป ตตานี ยะลา นราธิ วาส สตู ล
และสงขลา) และยุทธศาสตรจังหวัด (ซึ่งเนนเรื่องการแกไขปญหาขั้นพื้นฐาน ชวยเหลือ
กลุ มคนทุกพวกทุกกลุ ม โดยเฉพาะสังคมมุ สลิ มสวนใหญซึ่ งปรั บตั วไมไดกับเศรษฐกิจ
กระแสหลัก (ษุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และคณะ, 2552: 225) ใหมีความมั่นคงทางอาหาร
สังคม เศรษฐกิจของครอบครัว
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แผนงานวิจัยยอยที่ 3
พัฒนาขอเสนอการพัฒนานโยบายรัฐดานความมัน่ คงและการบริหารทีเ่ หมาะสม

ผลการวิจั ยจากแผนงานวิจัยยอยที่ 3 ซึ่ งเสริมแผนงานวิจัยยอยที่ 2 เปนการ
พัฒนาขอเสนอนโยบายดานความมั่ นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และรูปแบบการบริ หาร
สําหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งผลการวิจัยปแรกมีขอคนพบประการหนึ่ง
วาปญหาเศรษฐกิจเปนประเด็นสําคัญที่มีสวนในการสรางเสริมความมั่นคงในชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ หากพื้นที่ดานเศรษฐกิจของประชาชนและชุมชนมีความเสถียร
ก็จะช วยลดปญหาไปไดมาก นอกจากนี้ เศรษฐกิจชุมชนในพื้ นที่ เปนเศรษฐกิจอิสลาม
ที่ ใช หลักพอเพียง โครงการวิจัยปที่ สอง จึง ศึกษาประเมิน สถานภาพทางเศรษฐกิจ
ของชุมชนมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ลักษณะสําคัญและความเชื่อมโยง
ระหวางเศรษฐกิจกระแสหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจอิสลามใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตวามีแนวทางในการบูรณาการระบบเศรษฐกิจใหเหมาะสม
กับบริบทชุมชนอยางไร ผลการวิจัยพบวา
การพั ฒนาเศรษฐกิ จกระแสหลั ก ช วงเวลา 48 ป ที่ ผ านมา เน น การพั ฒนา
โครงสร างพื้ น ฐานเพื่ อรองรั บ การลงทุ นภาคเอกชน ส งเสริ มเกษตรและประมงเพื่ อ
การค าโดยเฉพาะการทํ า สวนยางพารา การใช เรื ออวนรุ นอวนลาก แตผลประโยชน
จากการพั ฒนาส ว นใหญ ต กอยู กั บกลุ ม ทุ น ที่ เข มแข็ งและสามารถเข า ถึ งทรั พ ยากร
ชุมชนมุสลิมสวนใหญไมสามารถปรับตัวเขากับกระแสการพัฒนาได ทําใหคนสวนใหญ
มีรายไดต่ํา มีสัดสวนคนจนสูงกวาจังหวัดอื่ นของภาคใต ระบบเศรษฐกิ จอิส ลามถูก
นํามาใชตั้งแตป พ.ศ. 2524 ริเริ่มโดยภาคประชาชน พัฒนาจากกองทุนอิสลาม หรือ
กลุ มออมทรั พย อิ ส ลามเป น สหกรณ อิ ส ลาม ภาครั ฐได สนั บสนุ นพั ฒนาสหกรณ ให
เขมแข็งดวยการอบรมบุคลากร เสริมความรูดานระบบบัญชี รวมทั้งการนําไปปรับใช
ในสถาบันการเงินโดยใหบริการการเงินระบบอิสลามในธนาคารพาณิ ชย มีการจัดตั้ ง
ธนาคารอิสลาม ตอมาไดใหกองทุน หมูบานและชุมชนเมืองสามารถนําระบบอิส ลาม
ไปใชในการดําเนินงาน
สวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดถูกนําไปใชตั้งแตป พ.ศ. 2545 จนถึงปจจุบัน
ซึ่ ง กํา หนดเป นนโยบายรั ฐบาลผ านหน วยงานราชการ ซึ่ งประสบความสํา เร็ จไม มาก
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ระบบเศรษฐกิ จอิ สลามและเศรษฐกิ จพอเพี ยงให ความสํา คั ญอย างมากตอการพั ฒนา
ศีลธรรมและการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแตใหความสําคัญนอยกับการ
แขงขัน การแสวงหากําไรและการบริโภค ในขณะที่เศรษฐกิจกระแสหลักใหความสําคัญ
มากกับการแขงขัน การแสวงหากําไรและการบริโภค แตสนใจการพัฒนาศีลธรรมและ
การดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมในระดับนอยมาก
นอกจากนี้ยังพบวาเศรษฐกิจชุมชนมุสลิมในเขตเมืองกับเศรษฐกิจชุมชนมุสลิม
ในเขตชนบทมี ลั กษณะที่ แ ตกต างกั น เช น การประกอบอาชี พ ความพร อมด าน
โครงสรางพื้นฐาน ปญหาที่ดินทํากินของตนเอง ระดับการพึ่งตนเองของชุมชน ลักษณะ
ที่ คลายกัน ของเขตเมืองกับชนบท ไดแก ลักษณะการเปนครอบครัวขยาย การมีบาน
เปนของตนเอง การอาศัยอยูในชุมชนยาวนานกวา 30 ป การประกอบอาชีพขาดแคลน
เงินทุ น ขาดการรวมกลุ มอาชี พ ขาดความรู ทักษะในการประกอบอาชี พ ขาดการ
สนับสนุนจากราชการ รายไดต่ํา การบริโภคนิยมมีแนวโนมสูงแมในหมูครัวเรือนที่มี
รายได ต่ํ า เศรษฐกิ จพอเพี ยงยั งเข าไปมี บ ทบาทน อยในชุ มชน ส ว นเศรษฐกิ จ แบบ
อิส ลามมีบ ทบาทอยู แลว ในวิถีชีวิต เชน การใหยืมเงินปราศจากดอกเบี้ ย การบริจาค
เงินซะกาต เปนตน
งานวิจัยนี้มีขอเสนอแนะดานหลักการ ดานแนวทางการพัฒนา และดานการ
ศึกษาวิจัย กลาวคือ ดานหลักการใหป รับขอดีของแตละระบบเศรษฐกิจไปใชใหเกิด
ประโยชน สูงสุด (เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจแบบอิสลามใหความสําคั ญกับการ
กระจายรายได การพึ่งตนเอง การแขงขันแบบมีศีลธรรม ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อม ส วนเศรษฐกิ จ กระแสหลั กให ความสํา คั ญกั บ ความทั นสมั ย การใช
เทคโนโลยี การเพิ่ มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการ) ด านแนวทางการพัฒนา
ประกอบด ว ย การส ง เสริ ม การพั ฒนาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อมในชุ มชน
การพัฒนาบุคลากรใหเกิดความรู ความเขาใจหลักการของเศรษฐกิจอิสลามกอนลงไป
ปฏิบัติงานในชุมชน การบูรณาการการทํางานของหนวยงานทั้ งภาครัฐ ธุรกิจ องคกร
พั ฒนาเอกชนให ส งเสริ มการประกอบอาชี พของชาวบ านให ครบวงจร ดู แลการตลาด
ประหยัดและสะสมทุ นในครั วเรื อนใหมากขึ้ น การนํา เศรษฐกิ จอิสลามไปใชให เข มขน
มากขึ้น ดานการศึกษาวิจัย ประกอบดวย การศึกษาและพัฒนาตัวแบบการพัฒนา
ที่ เหมาะสมกั บสภาพเศรษฐกิ จ สั งคม วั ฒนธรรมในพื้ น ที่ ย อย และปฏิ บั ติ ในพื้ นที่
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ทดลองกอน การวิจัยเพื่อสรางเศรษฐกิจสรางสรรคใหเพิ่มมูลคาวัตถุดิบและทรัพยากร
ในท องถิ่ นโดยใช ภู มิ ป ญญาประยุ กต ภู มิ ป ญ ญาต อยอดที่ สอดคล องกั บสั งคมและ
วัฒนธรรมชุมชน การศึกษาตัวแบบความเชื่อมโยงเชิงสถาบันทั้ งภาครัฐในสวนกลาง
ภูมิภาค ภาคีการพัฒนาทั้งภาคธุรกิจ วิชาการ สื่อสารมวลชน องคกรพัฒนาเอกชน
สถาบั นและองค กรมุ สลิ ม และองค กรชุ มชนท องถิ่ น เพื่ อส งเสริ มการกระจายรายได
สร า งความเป นธรรมและสั งคมให น าอยู การศึ กษาการรวมกลุ ม เครื อข ายและภาคี
ซึ่ งเปนฐานในการสงเสริมเศรษฐกิ จพอเพียงใหเกิดขึ้ นในชุ มชน รวมทั้ งการศึ กษาเพื่ อ
แกไขปรับปรุงเงื่อนไขขอจํากัดการใหบริการทางการเงิน พัฒนาระบบการพัฒนาจัดการ
ของธนาคารอิสลามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ขอจํากัดของการวิจัยคือ ยังไมพบแนวทางการบูรณาการเศรษฐกิจทั้งสามแบบ
ให เหมาะสมกั บ สามจั งหวั ดชายแดนภาคใต อย างชั ดเจน นอกจากนี้ บทวิ เคราะห
และบทสรุปของผู วิจั ยยังขาดขอมู ลเชิ งประจักษ จึงมี ลักษณะเชิ งความคิดเห็ นเสี ยเป น
สวนใหญทําใหขอเสนอแนะขาดน้ําหนัก
ผลงานวิ จั ยเกี่ ยวกั บ การพั ฒนาตั ว แบบการวิ เคราะห น โยบายเพื่ อแก ป ญหา
ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใตดวยฐานขอมูล สังคม เศรษฐกิจ ประชากร และ
ภูมิศาสตร พบวา ขอมูล ความรูและงานวิจัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใตของหลาย
ฝายชวงหลังป 2547 มีสวนชวยยกระดับความรูและความเขาใจปญหาความรุนแรงใน
พื้ นที่ แตความรุนแรงที่ ดํารงอยูอยางตอเนื่ องแสดงถึงข อจํา กัดของงานวิจั ยและองค
ความรูดังกลาว งานวิจัยเชิงฐานขอมูลจึงมีความสัมพันธกับนโยบายการแกปญหาความ
ขัดแยงในพื้ นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใตซึ่ งปญหามีความซับซอนและมั กบานปลาย
ขยายตัวเกี่ยวของกับปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
ตั วแบบการแกป ญหาความไม สงบที่ เป นสงครามแบบใหม ตองอาศั ยยุทธศาสตรการพัฒนาระดับมหภาคของรัฐบาล การประสานของสถาบัน/องคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ เปาหมายเพื่อลดความรุนแรง ลดความขัดแยง ทําใหประชาชนมีความสุข
ดวยกระบวนการดานความมั่นคง (การทหาร การตํารวจ ความมั่ นคงของมนุษย)
การเมือง (การระดมการเมือง ธรรมาภิบาล ความเขมแข็งของสถาบัน บูรณาการใหม
ทางสังคม) เศรษฐกิจ (การชวยเหลือ เยียวยา-สวัสดิการ การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค
และทองถิ่น การสรางโครงสรางพื้นฐาน)
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ผลการวิจัยครั้งนี้ไดรายงานการวิเคราะหตัวแบบทางทฤษฎีและทางเลือกในการ
จัดการความขัดแยงสําหรับการชี้แนวโนมพยากรณสถานการณ 4 ตัวแบบ คือ แบบ
ขั้ นบันไดลดลง (
) แบบตัววี (
) แบบตัวยู (
) และแบบตัว
) ตั ว แบบดั งกล าวได จากการวิ เคราะห ทฤษฎี สถานภาพ
ดั บเบิ ลยู (
องคความรูและแนวคิดเกี่ยวกับปญหาความขัดแยงในจังหวัดชายแดนภาคใตโดยมีฐาน
ขอมูลความรุนแรง เศรษฐกิจ สังคมรองรับ รวมทั้งไดประชาสัมพันธเผยแพรความรูสู
สังคมผานทางสื่ออินเทอรเน็ตที่ www.deepsouthwatch.org
สําหรับการวิจัยเพื่อสรางฐานขอมูลนั้น การวิจัยนี้มีการดําเนินการเพื่อใหไดฐาน
ขอมูลสังคม เศรษฐกิจ และประชากรจังหวัดชายแดนภาคใต ฐานขอมูลความรุนแรง
จังหวัดชายแดนภาคใตและนํามาวิเคราะหไดตามเปาหมาย แตในสวนของ GIS Model
ดําเนินการไดเพี ยง 2 อํา เภอ คื อ อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี และอํา เภอเบตง
จังหวัดยะลา จึงยังไมสามารถนําเอาตั วแบบนี้ มาวิเคราะหและสรางแบบจํา ลองความ
สั มพั น ธ ของความรุ นแรงในพื้ นที่ จั งหวั ดชายแดนภาคใต กั บสภาพสั งคม เศรษฐกิ จ
การเมือง ประชากร เพื่อวิเคราะหแนวโนมความรุนแรงและนําเสนอเปนนโยบายในการ
จัดการความขัดแยงในพื้นที่ได
ผลการวิ จั ยเรื่ องการวิ เคราะห ความเปลี่ ยนแปลงสถานการณ เฉพาะหน าทั้ ง
ทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต พบวา
1. จากลักษณะทางสังคมวิทยาของประชากรในจังหวัดชายแดนภาคใต พบวา
กลุ มตั วอย างส วนหนึ่ ง (ร อยละ 63.9) ใชภาษามลายูในครอบครั ว และกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและการปรับตัวทําใหประชาชนสวนมาก (รอยละ 88) ใชภาษา
ไทยในการฟง พูด อาน เขียน ไดดี อาจเปนเพราะเปดรับสื่อขาวสารทางโทรทัศนมาก
ที่สุด (รอยละ 96 ในขณะที่รับสื่อจากมัสยิดรอยละ 37 รานน้ําชารอยละ 34) และ
เชื่ อถือขาวทางโทรทัศนมากที่สุด (รองลงมาคือ ขาวจากมัสยิด) ขนาดครอบครัวโดย
เฉลี่ย 5.5 คน ประชาชนสวนใหญมีการศึกษาไมสูงนัก (ระดับประถมศึกษาและมัธยม
ศึกษารอยละ 70 ต่ํากวาระดับประถมศึกษา รอยละ 35) ทั้งสายสามัญและสายศาสนา
(รอยละ 70 ไมไดเรียนศาสนาหรือจบศาสนาเพียงชั้นตน) ประชาชนสวนใหญ (รอยละ
47) มี อาชีพเกษตรกรรม ประมงและปศุสัตว รองลงมาคือ แรงงานรั บจาง บริการ
(รอยละ 15.96) และพนักงานเอกชน รับจาง และลูกจางระดับต่ํา (รอยละ 15) รายได
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ครัวเรือน/เดือน 9,418 บาท ปญหาใกลตัวประชาชนคือปญหาการวางงาน รองลงมา
คือปญหายาเสพติด (สวนปญหาการกอความไมสงบ ปญหาความยากจน และปญหา
การขาดที่ดินทํากินอยูในระดับรองลงมา)
2. รัฐไทยและการจัดการรัฐในพื้นที่ตางวัฒนธรรม ประชาชนสวนใหญระบุวา
หนวยงานของรัฐที่เขาไปปฏิบัติหนาที่มากที่สุดคือองคกรปกครองสวนทองถิ่น รองลงมา
คือหนวยงานสาธารณสุข หนวยงานพัฒนาและฝายปกครอง ตามลําดับ ประชาชนมี
ความคาดหวั งสูงต อความชวยเหลื อของรั ฐ ทั ศนคติ ด านบวกที่ ป ระชาชนมี ตอรั ฐ/
เจ า หน า ที่ รั ฐ คื อ เจ า หน า ที่ มี ค วามรู เพี ย งพอในการแนะนํ า โครงการและกิ จ กรรม
เจาหนาที่ มีความเขาใจภาษา วัฒนธรรมทองถิ่นและชีวิต เจาหน าที่ มีกิริ ยามารยาท
สุภาพเรียบรอยในการใหบริการ ทัศนคติดานลบคือ ความอคติตอประชาชนในพื้นที่
ความยุติธรรมในการปฏิบั ติหนาที่ ของขาราชการ ความรวดเร็วในการใหบริการ และ
การรั บสิ นบนหรือทุจริตในหน าที่ สอดคลองกับผลการศึ กษาสาเหตุของป ญหาความ
ไมสงบในสายตาประชาชนที่ระบุวาเกิดจากเจาหนาที่รัฐ[ความอยุติธรรมของเจาหนาที่
รัฐ (รอยละ 25.91) และการกระทําของเจาหนาที่รัฐ (รอยละ 13.2)] และการกระทํา
ของผูกอความไมสงบ (รอยละ 26.34)
3. การประเมินรัฐและนโยบายรัฐในสถานการณความไมสงบ โครงการของรัฐ
ที่ประชาชนยอมรับมากที่สุด 10 อันดับแรกคือ โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากร
ธรมชาติ และคมนาคมขนสง โครงการจางงานเร งด ว น (ได รับคะแนนการประเมิน
ความพึงพอใจสูงในโครงการแกปญหาความยากจน) โครงการบัณฑิตอาสา ความ
ปลอดภัยจากการใชถนน ความพอใจตอการพัฒนาการคมนาคมขนสง การแกไขปญหา
ทรัพยากร การสามารถนําผลผลิตไปขายไดเร็วขึ้น ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง
มากขึ้น การใชถนนหรือสะพาน สาธารณสุขทําใหคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สวนโครงการและกิจกรรมของรัฐที่ไดรับการประเมินความพึงพอใจต่ํา 10
อันดับแรกคือ การทําใหประชาชนเขาถึงแหล งเงิน ทุน ไดงายขึ้ น การสนั บสนุนการ
เขาถึงแหลงทุน การสนับ สนุน เทคโนโลยีและปจจัยพื้นฐาน การแกปญหายาเสพติด
การแกไขปญหาสภาพเศรษฐกิจของรัฐบาล การลงทะเบียนคนจนไดรับความชวยเหลือ
การทํา ให ประชาชนมี รายได เพิ่ มขึ้ น การทํา ให ประชาชนสามารถจํา หนายสิ นค าได
มากขึ้น การฟนฟูที่ดิน แหลงน้ําและทรัพยากรชายฝง
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4. การวิ จั ยนี้ ผู วิ จัยได เสนอประเด็ นสํา คั ญและยุ ทธศาสตร จากการวิ เคราะห
ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณเฉพาะหนาดังนี้
4.1 ภาพรวมทั่วไปรัฐประสบความสําเร็จทางยุทธวิธีเพราะการปรับตัวทาง
ยุทธวิธี หรือยุทธการทางการทหารและการจัดโครงสรางกําลั งเพื่ อการปราบปรามและ
รั กษาความสงบเรี ยบร อยได แตยั งขาดการปรั บปรุ งรูปแบบและเนื้ อหายุ ทธศาสตร
การเมืองนําการทหารอยางเป นระบบ การปรั บเปลี่ ยนหรื อปฏิ รูปทางการเมืองในเชิง
โครงสรางเพื่อแกไขปญหาในระยะยาวยังไมเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมชัดเจน
4.2 ในด านยุทธการรั ฐยั งไม สามารถอ างได ว าความรุนแรง “ที่ เปนจริ ง”
มีระดับลดลงเมื่ อพิจารณาจากสถิติความสูญเสีย การตายและบาดเจ็บจากเหตุการณ
ความไมสงบ ยังไมลดลงอยางมีนัยสําคัญ
4.3 การใชนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจหรื องานด านกิจการพลเรือนเพื่ อ
เสริมยุทธวิธีทางการทหารยังไมประสบความสําเร็จตามเปาหมาย พิจารณาจากขอมูล
ตัวชี้วัดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ตัวชี้วัดความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ยังไมดีขึ้นกวาเดิม
4.4 ป ญ หาทางสั ง คมจิ ต วิ ท ยาต อโครงการพั ฒ นาของรั ฐยั ง มี ป ญ หา
พิจารณาจากความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการพัฒนาของรัฐในรอบปที่ ผานมา
ประชาชนยังมองไมเห็นผลสําเร็จในแงการกระจายรายได การแกปญหาความยากจน
โครงการของรั ฐยั ง ขาดการพั ฒนาศั กยภาพและพั ฒนากระบวนการพั ฒนาการทาง
เศรษฐกิจและศักยภาพการลงทุนในพื้นที่ซึ่งเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน
4.5 ตัวชี้ปญหาสังคมที่หนักมากคือ ปญหายาเสพติด ซึ่งสะทอนใหเห็น
ความล มเหลวในการพั ฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจในพื้ นที่ ดังกลาว เชน ปญหาการ
วางงานของเยาวชน ปญหาความยากจน และปญหาอื่นๆ
4.6 ในป 2552 ทัศนคติและความเชื่อมั่นไววางใจฝายความมั่นคงยังไม
ดีขึ้น สะทอนวาการทุ มกําลังเพื่ อการพัฒนาโดยอาศัยงานการเมืองนําการทหารยังไม
บรรลุเปาหมายในการเอาชนะจิตใจของประชาชน ในระยะยาวรัฐควรดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องตอไปเพื่อใหประชาชนสวนใหญในจังหวัดชายแดนภาคใตไววางใจ
4.7 ช อ งว า งของอั ต ลั ก ษณ ท างชาติ พั น ธุ และศาสนายั ง เป น สิ่ งที่ ควร
พิ จ ารณา ประชาชนพึ งพอใจเจ าหน าที่ ที่ เข าใจภาษาวั ฒนธรรมท องถิ่ นและวิ ถีชี วิ ต
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และประชาชนเห็นว าที่ ว าเจ าหน าที่ รั ฐห างเหิ น แปลกแยกกั บประชาชน เพราะไม ใช
คนทองถิ่นจึงไมเขาใจสังคม วัฒนธรรม และภาษาของประชาชน
4.8 กระแสสากลอาจเป น ตั วเร ง ความเข ม ข น ของป ญหาความรุ นแรงใน
จั ง หวั ดชายแดนภาคใต ซึ่ งอาจทํ า ให เกิ ดความเชื่ อมโยงกั นระหว า งการต อสู เพื่ อ
อัตลักษณทางชาติพันธุและความยุติธรรมใหเขากับตัวแปรทางศาสนา หลายเหตุการณ
ในจังหวัดชายแดนภาคใตสะทอนวาความรุนแรงเปนการปฏิบัติการทางวาทกรรมเรื่ อง
ชาติพันธุ มาตุภูมิและศาสนา แตทําใหลดความเขมขนลงดวยวาทกรรมเรื่องเหตุความ
รุนแรงเปนเรื่ องของการขัดผลประโยชนส วนตั ว หรือการแก แค นส วนบุคคล ป ญหา
อิทธิพลทางการเมืองทองถิ่น อาชญากรรม และปญหาการคายาเสพติด ในระยะยาว
ยุทธศาสตรและแนวทางการเมืองนําการทหารดวยวิธีการสันติจะชวยแกปญหาดังกลาว
ผลงานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารในสามจังหวัดชายแดนภาคใต นอกจาก
นําเสนอรูปแบบการบริหารในสามจังหวัดชายแดนภาคใตแลว มีขอเสนอวาการบริหาร
3 จังหวัดชายแดนภาคใตใหประสบความสําเร็จตองมีปจจัยที่ทําใหประสบความสําเร็จ
ปจจัยหนึ่งคือขาราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งตองนํานโยบายรัฐระดับนามธรรมไปสู
การปฏิบัติที่เปนรูปธรรม เปนผูทําใหประชาชนมีความเขาใจตอรัฐในแงใด ในสถานการณความไมสงบในพื้นที่จําเปนตองศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการคา
ตอบแทน พฤติกรรมการปฏิบัติ งาน และความตองการคาตอบแทนและตัวแปรการ
บริ หารจั ดการคาตอบแทนของข าราชการในพื้ นที่ 3 จั งหวั ดชายแดนภาคใต จึงเกิ ด
โครงการตอเนื่ องป ที่ สองเรื่ องการบริ หารคาตอบแทน พฤติ กรรมการปฏิ บัติ งานและ
ความตองการคาตอบแทนของขาราชการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งศึกษา
จากกลุมตัวอยาง 846 คน ผลการวิจัยพบวา
1. สภาพแวดล อ มและป จจั ยที่ มี อิ ท ธิ พลต อ ความต อ งการค าตอบแทนและ
พฤติกรรมการปฏิบั ติงานของบุคลากร พบปจจัยที่ มีอิท ธิพลเชิงสาเหตุและผล คือ
ป จจั ยภายนอกระดั บนโยบายของรั ฐบาลและหน วยเหนื อ สภาพแวดล อมในชุ ม ชน
สภาพการบริ หารค าตอบแทนในพื้ นที่ สาระค าตอบแทนที่ ตรงกั บความตองการและ
ระดับความพึงพอใจมี ผลทางตรงตอกํา ลั งขวั ญบุคลากร และกํา ลังขวั ญของบุ คลากร
มีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร จึงมีขอเสนอแนะวานโยบาย
ของรัฐและหนวยเหนือควรชัดเจนและตอเนื่อง ควรคํานึงถึงสภาพแวดลอมภายในชุมชน
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ดวย เชน สถานการณความเสี่ยงที่ตางกันยอมมีผลตอความยากงายในการปฏิบัติงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เปนตน จะทําใหกํา หนดอัตราคาตอบแทนที่ เปนธรรม
มากขึ้น
2. ระดั บ ความต องการของบุ คลากรต อค าตอบแทน ภายใตห ลักเกณฑ คา
ตอบแทนในระดับ พื้นที่ เกี่ยวกับ การใหความชวยเหลือเยียวยา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับปานกลาง กลาวคือ โดยภาพรวมอยูในระดับที่รับไดในระดับหนึ่ง แตควร
พิจารณาคาตอบแทน 2 ประเด็นที่ ยังคอนข างนอยคือ 1. กรณีเสียชีวิต/บาดเจ็บและ
จายเป นตั วเงิน โดยกําหนดอัตราการจ ายกรณีเสียชีวิตจาย 500,000 บาท และเงิน
ชวยพิเศษ 3 เทาของเงินเดือนที่ถึงแกความตาย ฯลฯ 2. กรณีทรัพยสินเสียหายกําหนด
อัตราการจาย : เครื่องมือประกอบอาชีพ ไมเกิน 10,000 บาท/คาวัสดุที่อยูอาศัยเสียหาย
ไมเกิน 30,000 บาท/คาวัสดุโรงเรือนเก็บพืชผลเสียหายไมเกิน 8,000 บาท การกําหนด
ดังกลาวกวางและเอื้อตอการตีความในระดับปฏิบัติที่นํา ไปสูความไมเสมอภาคในการ
จายคาตอบแทนระหวางบุคคล กลุม หรือหนวยงานได
3. พฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตในภาพ
รวมมีค าเฉลี่ ยอยู ในระดับ มาก (ให ความสํา คั ญกับหน าที่ และการบรรลุ วั ตถุ ประสงค
ของงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายและคําสั่งของผูบังคับบัญชาอยางเครงครัด
ปฏิบัติงานตามปจจัยอํานวยตามสถานการณและปฏิบัติงานตามแนวทาง ขั้นตอน และ
เปาหมายที่ หนวยงานกําหนดในแตละชวงมิ ติเวลา เปนตน) ในขณะที่พฤติกรรมการ
ปฏิ บัติ งานให น อยหรื อน อยกว าที่ ควรจะเป น พฤติ กรรมการปฏิบั ติ งานภายใตความ
ตองการที่จะโอนยายออกจากพื้นที่ มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ตามลําดับ
4. การบริหารจัดการคาตอบแทน พบวา ปจจัยดานสภาพการบริหารจัดการ
สวัสดิการของหนวยงานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง จําเปนตองปรับปรุงตามลําดับ
คือ ดานวัสดุอุปกรณ (ยังขาดแคลน/เก า เชน ยานพาหนะ) ดานงบประมาณ (งบฯ
ลงพื้ นที่ มาก แต ยั งขาดความโปร งใส สมดุ ล เทาเที ยมกันระหว างหน วยงาน) ด าน
บุ คลากร (เน นบุ คลากรด านความมั่ นคงมากกว าด านอื่ น) และด านโครงสรางและ
ขั้นตอนการบริหารสวัสดิการ (ยังลาชา ประสานงานยาก ระดับปฏิบัติยังไดรับการดูแล
ในระดับต่ํา)
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5. ระดับขวัญของบุ คลากรอยู ในระดับมาก กําลั งขวั ญดานบุคคลมี คาเฉลี่ ย
สูงสุด สวนกําลังขวัญดานพื้นที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
ความพึงพอใจของบุคลากรอยูใ นระดับปานกลาง ความพึงพอใจคาตอบแทน
ที่ เปนตัวเงินมีสูงสุด รองลงมาคือดานโครงสรางองคกร ผูบังคับบัญชา คาตอบแทน
ที่ไมใชตัวเงินและดานวัสดุอุปกรณมีคาเฉลี่ยต่ําทีส่ ุด การสรางขวัญโดยใหความสําคัญ
กับปจจัยดานพื้น ที่ การสรางความพึงพอใจดานคาตอบแทนที่ไมใชตัว เงิน ตลอดถึง
ดานวัสดุ/อุปกรณ ใหแกบคุ ลากรจึงจําเปนตองดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
6. รูปแบบการบริหารจัดการคาตอบแทนพิจารณาได 2 ระดับ คือ การบริหาร
ในภาพรวมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ศอ.บต. ตองกําหนดโครงสรางการบริหาร
ที่มีฝายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยทําหนาที่เปนศูนยกลางดูแลใหครอบคลุม
ถึงสวัสดิการและการบริหารคาตอบแทนในพื้นที่เชื่อมโยงกับ 3 จังหวัด และ 4 อําเภอ
ของจังหวัดสงขลา ตามแผนภาพ

องคประกอบการบริหารคาตอบแทน
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สําหรับกระบวนการบริหารจัดการจากระดับนโยบายสูการปฏิบัติขับเคลื่อน โดย
มีคณะกรรมการกํากับการบริหารงานเชิงนโยบายที่ มีอยู แลวในปจจุบัน ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่ ผู ปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต = ก.บ.จ.ต.)
งานวิจัยนี้ไดตัวแบบการบริหารคาตอบแทน โดยงานการบริหารสวัสดิการและ
คาตอบแทนนี้ขึ้นตรงตอ ศอ.บต. โดยแบงงานเปน 2 ฝาย คือ ฝายที่รับผิดชอบบุคลากร
ภาครัฐในพื้นที่กับฝายที่รับผิดชอบเยียวยาใหกับประชาชนทั่วไป ตัวแบบนี้จะบริหาร
ค า ตอบแทนในระดั บพื้ นที่ ได ชั ดเจนและมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ นทั้ ง ด านการลดความ
ซ้ําซอน ความเปนเอกภาพของการบริหารจัดการ นําไปสูการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ
จุดเดียว (ศอ.บต.) ที่มีการประสานสูระดับจังหวัด อําเภอ และพื้นที่ที่เปนหนวยงาน
ตนสังกัด สําหรับการจายเงินนั้นสามารถดําเนินการแบบออนไลน (ผานธนาคาร mPAY
โทรศัพทมือถือบางเครือขาย อินเทอรเน็ต ฯลฯ) ไดทันที
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารคาตอบแทนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
คือ รัฐจํา เปนตองกํา หนดคาตอบแทนใหครอบคลุมทั้งประเภทที่ เปน ตัวเงิน (คาจาง
เงินเดือน) และมิใชตัวเงิน (ผลตอบแทนในรูปสวัสดิการดานสังคม ดานนันทนาการ
ดานความปลอดภัยในการทํางาน) การบริหารจัดการสวัส ดิการและคาตอบแทน ให
ครอบคลุ ม เสมอภาค มีความเปนธรรม ระหว างความรู ความสามารถ ประสบการณ
อายุงาน ผลงาน กับคาตอบแทน ปรับปรุงการบริหารคาตอบแทนใหเสริมกําลังขวัญ
ความพึงพอใจและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร (ใชทรัพยากรเหมาะสมกับ
เวลา พฤติกรรมการปฏิบัติงานมุงประสิทธิผล นํานวัตกรรมมาใชในองคกร เกิดผลลัพธ
สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย)
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แผนงานวิจัยยอยที่ 4
การวิจยั เพือ่ พัฒนาระบบการฝกอบรมที่สรางการเรียนรูขา มวัฒนธรรมใหกับเจาหนาที่
รัฐในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

ในดานสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ ผลงานวิจัยปแรกพบวา สมรรถนะของ
บุคลากรภาครัฐที่สําคัญและเหมาะสมสําหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบ
ดวยสมรรถนะ 5 ดาน ไดแก จริยธรรม การบริการที่ดี มนุษยสัมพันธ ความเขาใจใน
ขอแตกตางทางวัฒนธรรมและการเขาถึงประชาชน จากการประเมินตนเองของบุคลากร
ภาครั ฐพบวาประเด็ นสมรรถนะ การเขาถึ งประชาชนของบุคลากรภาครั ฐมี สมรรถนะ
ต่ํากวาสมรรถนะดานอืน่ ๆ จึงควรมีการศึกษาแนวทางการเสริมสรางการเขาถึงประชาชน
ประเด็นที่ควรจัดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อการเขาถึงประชาชนโดยการฝก
อบรมเพื่ อเป นแนวทางในการสร างหลั กสูตรการฝ กอบรมที่ เหมาะสมและเปนแนวทาง
ในการขยายผลไปสูการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จึงเกิด
โครงการวิ จั ยต อเนื่ องป ที่ 2 เรื่ อง การพั ฒนาทรั พยากรบุ คคลภาครั ฐเพื่ อการเข าถึ ง
ประชาชนภายใตขอแตกตางทางวัฒนธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
การวิ จั ยป ที่ สอง ได มี การประเมิ นการเข าถึ งประชาชนของเจ าหน าที่ รั ฐ 4
วิเคราะหปจจัยแวดลอม กําหนดกลยุทธ แนวทางการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง การ
เขาถึงประชาชน และพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการประเมิน การเขาถึงประชาชนของเจาหนาที่รัฐจากประชาชน ใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต (931 ตัวอยาง) พบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง ไดแก
คุ ณลั กษณะบุ คลากรภาครั ฐ (ประชาชนมี ความคิ ดเห็ นด านการยอมรั บ ข อแตกต าง
4

การเขาถึงประชาชน หมายถึง การที่บุคลากรภาครัฐมีคุณลักษณะและวิธีดําเนินการปฏิบัติ
งานที่สรางมิตรภาพตอประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อใหเกิดผลทางจิตใจคือ
ความนิยมรักใครนับถือและไววางใจ ตลอดจนผลทางเศรษฐกิจ สังคม โดยมีองคประกอบการ
เขาถึงประชาชน 4 องคประกอบ คือ คุณลักษณะของบุคลากรภาครัฐเพื่อการเขาถึงประชาชน
วิธีดําเนินการปฏิบัติงานที่สรางมิตรภาพตอประชาชนในพื้นที่ การเกิดผลทางจิตใจ การเกิดผล
ทางดวานเศรษฐกิจ สังคม
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ทางวัฒนธรรม สู งสุ ด รองลงมาคือไม เหยียดหยามวัฒนธรรมอื่ น) วิธี ปฏิ บัติ งาน
ของบุ คลากรภาครั ฐที่ ปฏิ บั ติ งาน ณ ที่ ทําการ (การแนะนํา ให มาติ ดตอกั บเจ าหน าที่
แผนกตางๆ) วิธีปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐในพื้นที่ (รวมพิธีตามประเพณีทองถิ่ น
มากที่ สุด) ผลที่ เกิดทางจิตใจ (สวนที่มี คาเฉลี่ยนอยที่ สุดคือ มีมิ ตรภาพอันดีต อกัน/
ของหลวงไมใชของเรา/บุคลากรภาครัฐเปนที่พี่งได)
วิธีการทํางานของบุคลากรภาครัฐเพื่อการเขาถึงประชาชนมีความสําคัญทุก
วิธีการ แตวิธีการที่ประชาชนใหความสําคัญมากที่สุดคือ บุคลากรภาครัฐมีการอบรม
สงเสริมใหเกิดผูนําทองถิ่นโดยไดรับการสนับสนุนจากผูนําศาสนา รองลงมาบุคลากร
ภาครัฐเป นผู คอยกระตุ นให ประชาชนในพื้ นที่ มี ความคิ ดริ เริ่ มที่ จะชวยกั นสร างความ
เจริญใหกับพื้นที่ บุคลากรภาครัฐมีการชวยใหประชาชนในพื้นที่ไดรวมกลุมกันในรูปของ
ชุ มนุมหรื อสมาคมขึ้ น อันจะทํา ให สามารถดํา เนิ นการในขอบเขตที่ กว างขวางออกไป
ตามลําดับ
สํ า หรั บ ผลทางเศรษฐกิ จ มี ป ญหาสํา คั ญตามลํ า ดั บ คื อ การไม มี โครงการ
แทรกแซง ตลาดผลผลิ ตทางการเกษตรในชุ มชน การเขาถึ งแหลงเงินทุ น ชุ มชนไมมี
แหลงงาน มีบุคคลวัยทํางานในครัวเรือนกําลังวางงาน
การเกิดผลทางสังคมที่ อยู ในระดั บต่ํ า ไดแก การมีสวนรวมในการจั ดการ
ศึกษาในชุมชน การจัดสถานที่ไวเพื่อออกกําลังกาย การมีการเรียนการสอน/อบรมเพื่อ
ประกอบวิชาชีพ ชุมชนมีสตรีเขาไปมีบทบาทในองคกรระดับชุมชน
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2. ผลการวิ เคราะห ป จจั ยสภาพแวดล อมของหน ว ยงานภาครั ฐที่ มี ต อการ
เขาถึงประชาชน
จุดแข็ง

จุดออน

บุคลากรเปนคนในพื้นที่
บุคลากรไมมีความซื่อสัตยตอหนาที่
มีนโยบายการใหบริการของหนวยงานชัดเจน บุคลากรใหมที่เขามามีความหวาดกลัว
มีบุคลากรเปนคนรุนใหม
บุคลากรขาดความรู/ทักษะที่จําเปน
ในการปฏิบัติงานในพื้นที่
การขอยายออกจากพื้นที่
ความหวาดระแวงกับประชาชน
ขาดคความเสียสละ
ขาดความยืดหยุนในการทํางาน
งบประมาณมีไมเพียงพอ
วัสดุอุปกรณไมเพียงพอและไมทันสมัย
ขาดทักษะการใชภาษาถิ่น
โอกาส
รัฐใหความสําคัญในลําดับตนๆ
แนวโนมประชาชนใหความรวมมือกับ
ภาครัฐมากขึ้น
รัฐสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
รัฐสรางแรงจูงใจในคาตอบแทน

อุปสรรค
ขาดความรวมมือจากประชาชนในพื้นที่
ประชาชนหวาดระแวงเจาหนาที่
ประชาชนบางพื้นที่พูดภาษาไทยไมได
ขาดความตอเนื่องในการแกปญหาของ
รัฐบาล
การคมนาคมไมสะดวกปลอดภัย
การจํากัดอัตรากําลังภาครัฐ

3. แนวทางเพื่อเสริมสรางการเขาถึงประชาชน การวิจัยนี้ไดนําเสนอแนวทาง
การเขาถึงประชาชน 20 แนวทาง ประกอบดวย
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3.1 บุคลากรภาครัฐเปนผูคอยกระตุนใหประชาชนในพื้นที่มีความคิดริเริ่ม
ที่จะชวยกันสรางความเจริญใหกับพื้นที่
3.2 บุคลากรภาครัฐมีความพยายามที่ จะรู วาจิ ตใจของประชาชนในพื้ นที่
ตองการอะไร
3.3 บุ คลากรภาครั ฐมีศิ ลปะที่ จะเกลี้ ยกล อมให ประชาชนในพื้ นที่ ทํา งาน
รวมกันเพื่อประโยชนสวนรวม
3.4 บุ คลากรภาครัฐมี การอบรมสงเสริ มให เกิ ดผู นํา ท องถิ่ นโดยได รับการ
สนับสนุนจากผูนําศาสนา
3.5 บุ คลากรภาครั ฐมี การช วยให ประชาชนในพื้ นที่ ได รวมกลุ มกั นในรู ป
ของชุมนุมหรือสมาคมขึ้น อันจะทําใหสามารถดําเนินการในขอบเขตที่กวางขวางออกไป
3.6 บุ คลากรภาครั ฐควรมี การประชาสั ม พั น ธ ให ทั่ วถึ งและสม่ํ า เสมอให
ประชาชนในพื้นที่ไดทราบและเขาใจวารัฐเองกําลังทําอะไรบาง อันนํามาซึ่งความเขาใจ
และการยอมรับของประชาชนในพื้นที่
3.7 บุคลากรภาครัฐควรไดมีการพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธที่ ดี
ในการทํางานรวมกับประชาชนในพื้นที่และในสถานที่ที่ประชาชนมาติดตอขอรับบริการ
3.8 คุ ณภาพการให บริการจากภาครัฐควรไดรั บการพั ฒนาให มากยิ่ งขึ้ น
ไมวาจะเปนกระบวนการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนบุคลากรที่ใหบริการ
3.9 บุคลากรภาครัฐควรมีจิตวิทยาในการทํางานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต
3.10 บุ คลากรภาครั ฐควรมี ภาวะผู นํา สู งแม ในภาวะสถานการณ ปกติ และ
สถานการณที่เกิดความไมสงบ
3.11 การสร างความเชื่ อถื อไว วางใจของบุคลากรภาครัฐกั บประชาชนเป น
สิ่งที่ตองเรงดําเนินการในพื้นที่โดยเร็ว
3.12 บุคลากรภาครัฐควรสรางความศรัทธาใหเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่
3.13 บุคลากรภาครัฐตองมีความเขาใจในเรื่องการจัดการความขัดแยง
3.14 การบริหารการมีสวนรวมและการสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพในการ
ปองกันและแกไขปญหา
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3.15 การบริ หารงานที่ มี คุณธรรมและจริ ยธรรมตลอดจนมี ธรรมาภิ บาลใน
พื้นที่
3.16 บุคลากรภาครัฐมีทักษะในการติดตอสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่
3.17 บุคลากรภาครัฐมีความเขาใจในประวัติศาสตรพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ตลอดจนวิถีชีวิตของประชาชน
3.18 ความรูความเขาใจดานเศรษฐกิจการคาชายแดน การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามวิถีชีวิตมุสลิมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
3.19 การพัฒนาสังคมในบริบทพื้นที่
3.20 มีความรู ความเข าใจและรู จักประยุ กต ใชเทคนิ คการบริหารงานสมั ย
ใหมใหเหมาะสมกับการดําเนินงานในพื้นที่ เชน การประเมินผลโครงการ การทํางาน
เปนทีมงาน เปนตน
4. ผลการสรางหลักสูตรฝกอบรมเพือ่ เสริมสรางการเขาถึงประชาชน
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร คือ เขาใจ และเขาถึงการพัฒนาพื้นที่พหุวัฒนธรรมที่ยั่งยืน
4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ พัฒนา
ทักษะและทัศนคติในการทํางานในพื้นที่พหุวัฒนธรรม
4.3 หลักการของหลักสูตร มุงเนนการเสริมสรางความรู ความเขาใจ ความ
สามารถ ทักษะ ทัศนคติ ใหบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
รั บการพั ฒนาเพื่ อการทํ า งานในพื้ นที่ ไ ด อย างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ลสู งสุ ด
นําไปสูการเขาถึงประชาชนในทางปฏิบัติไดอยางเหมาะสม
4.4 เป า หมายของหลั กสู ต ร มุ งให เกิ ดประโยชน แก บุ ค ลากรภาครั ฐที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายดนภาคใต โดยเฉพาะบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานใกลชิด
และใหบริการประชาชน
4.5 จุดมุงหมายของหลักสูตร เพื่ อเสริมสรางความรู ความเขาใจ ความ
สามารถ ทักษะ ทัศนคติใหบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ไดรับการพัฒนาเพื่อการทํางานในพื้นที่ไดอยางบรรลุผล
4.6 เนื้ อหาหลั กสู ตร ประกอบด วย 10 หั วขอวิ ชา และวัตถุ ประสงคเชิ ง
พฤติกรรมที่สอดคลองกับองคประกอบในการเขาถึงประชาชน ปรากฏดังนี้
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

1. คุณลักษณะ 1. การพัฒนาบุคลิกภาพ
ของบุคลากร มนุษยสัมพันธ และ
ภาครัฐเพื่อ
การติดตอสื่อสาร
การเขาถึง
ประชาชน 2. ภาวะผูน าํ กับการ
ตัดสินใจ

เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจและมีทักษะการ
ติดตอสื่อสาร แสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธที่ดี
และพัฒนาบุคลิกภาพของตนไดอยางเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในพืน้ ที่

2. วิธีดําเนินการ 3. การบริหารแบบมี
ปฏิบัติงานที่
สวนรวมและการ
สรางมิตรภาพ ประชาสัมพันธ
ตอประชาชน 4. ประวัติศาสตรพื้นที่
ในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต

เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจหลักของ
ภาวะผูนําที่ดี รูปแบบ ประเภท กระบวนการตัดสินใจ
ตลอดจนเสริมสรางทักษะการมีภาวะผูนํา และทักษะ
การตัดสินใจภายใตสถานการณตางๆ
เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในหลัก
ของการบริหารแบบมีสวนรวมและการประชาสัมพันธ
เพือ่ การเขาถึงประชาชน
1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ
ประวัติศาสตรพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจใน
วิธีการจัดการความขัดแยงแตละวิธแี ละเสริมสราง
ทักษะผูเขาอบรมดานการจัดการความขัดแยง
ภายใตสถานการณตางๆ

5. คุณภาพการใหบริการ เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจและเกิด
ทักษะในการสรางคุณภาพในการใหบริการที่ดีทงั้ ใน
สํานักงานและการปฏิบัตงิ านในทองที่
3. การเกิดผล 6. คุณธรรมและจริยธรรม 1. เพื่อเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน
ทางดานจิตใจ กับความเชื่อถือ
ในพื้นทีพ่ หุวัฒนธรรมใหกับผูเขารับการฝกอบรม
ไววางใจ
2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจใน
การเสริมสรางความเชื่อถือไววางใจจากประชาชน
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4. การเกิดผลทาง 7. เศรษฐกิจการคา
ดานเศรษฐกิจ ชายแดนและการ
สังคม
พัฒนาเศรษฐกิจตาม
วิถีชีวิตมุสลิม
8. แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเรื่อง
เศรษฐกิจการคาชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามวิถีชีวิตมุสลิม สามารถนําไปเปนแนวทางในการ
สงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน
ในพื้นที่
เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปเปนแนวทางในการ
สงเสริมสนับสนุนการดําเนินชีวิตประจําวันของ
ประชาชนในพื้นที่

9. การพัฒนาสังคมใน เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจการ
พื้นที่พหุวัฒนธรรม พัฒนาสังคมในพื้นที่พหุวัฒนธรรมที่สอดคลองกับ
วิถีชีวิต
10. การบริหารและ
ประเมินผล
โครงการ
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เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ และ
ความสามารถในการวิเคราะห บริหาร ประเมิน
โครงการได
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4.7 จากหัวขอวิชาในหลักสูตรในขอ 4.6 จัดเปนคาบในการฝกอบรม 7 วัน
ไดดังนี้
วัน เดือน ป

1

2
3

เวลา
9.00-12.00 น.
เนือ้ หาวิชา

พิธเิ ปด
ประวัติศาสตรพื้นที่
3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต
มนุษยสัมพันธและ
การติดตอสื่อสาร
การบริหาร
แบบมีสว นรวม

4

คุณภาพการใหบริการ

5

ความเชื่อถือไววางใจ

6

แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
การบริหารและ
ประเมินผลโครงการ

7

เวลา
12.00 -13.00 น.
เนือ้ หาวิชา

พัก-กลางวัน

เวลา
13.00-16.00 น.
เนือ้ หาวิชา

เวลา
19.00-21.00 น.
เนือ้ หาวิชา

การพัฒนา
บุคลิกภาพ

กิจกรรม
กลุมสัมพันธ

ภาวะผูนํา
กับการตัดสินใจ
การประชาสัมพันธ
เพือ่ การเขาถึง
ประชาชน
คุณธรรมและ
จริยธรรม
เศรษฐกิจการคา
ชายแดนและการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ตามวิถีชีวิตมุสลิม
การพัฒนาสังคมใน
พื้นที่พหุวัฒนธรรม
พิธปี ด

กิจกรรม
นันทนาการ
การจัดการ
ความขัดแยง
กิจกรรม
นันทนาการ
กิจกรรม
นันทนาการ
กิจกรรม
นันทนาการ
-

ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ คือ หลักสูตรฝ กอบรมที่ไดควรทดลองใชหลาย
ครั้ งเพื่ อปรั บปรุ งให เหมาะสมยิ่ งขึ้ น และหนวยงานภาครัฐที่ มี ภารกิจหลั กให บริ การ
ประชาชนควรนําหลักสูตรไปใชในองคกรเพื่อเพิ่มสมรรถนะการเขาถึงประชาชน โดยจัด
ผูที่มีความเชี่ยวชาญในดานนี้เปนวิทยากร
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ขอจํากัดของการวิจัยคือ หลักสูตรที่สรางขึ้นยังไมมีการทดลองใชและประเมินผล
ข อเสนอแนะในการนํา ผลการวิ จัยไปใช หากหลั กสูตรได รับการพัฒนาอยาง
สมบูรณแลว สามารถนําไปจัดทําและทบทวนขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (blue print for
change) ในดานการพัฒนาสมรรถนะ (competency) ของบุคลากรและองคกร
ภาครัฐทั้งสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะหนาที่

แผนงานวิจัยยอยที่ 5
การวิจัยเพื่ อเสริมสร างประสิทธิภาพทวิภาษา การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันศึกษาปอเนาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

ทวิภาษาในที่นี้คือ ภาษาไทยเปนภาษาที่หนึ่ง และภาษามลายูถิ่นเปนภาษาที่
สอง เปนการสอนภาษามลายูถิ่นใหแกนักเรียนที่ไมใชไทยมุสลิม ผลการวิจัยในปแรก
ได รู ปแบบหรื อแนวทางในการพั ฒนาศั กยภาพทางทวิ ภ าษา (ไทย-มลายู ถิ่ น) ให แก
ผู เรี ยนในระดับประถมศึ กษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต (40 ชั่ วโมง และไดปรั บให
เหมาะสมกับคาบเรียนเปน 32 ชั่ วโมงเมื่ อทดลองสอนในโรงเรียน) พรอมแผนการจัด
การเรียนรู สื่อการสอน รวมทั้งแบบฝกหัด แบบทดสอบวัดสัมฤทธิผลทางการเรียน
ภาษามลายูถิ่น แบบวัดเจตคติที่มีตอการเรียนภาษามลายูถิ่น แบบประเมินพฤติกรรม
การเรี ยนและความสามารถด านการสื่ อสารของผู เรี ยน แบบสํา รวจการใช บทเรี ยน
แผนการจัดการเรียนรู ซึ่งสามารถนําไปสอนได บทเรียนดังกลาวมีเนื้อหาทวิภาษาคือ
ภาษาไทยและภาษามลายูถิ่น ในการถายทอดภาษามลายูถิ่นนั้นใชภาษาไทยเปนฐาน
ทั้งเสียงพยัญชนะและสระ ผูเรียนสามารถใชภาษาไทยเปนสื่อในการเรียนภาษามลายูถิ่น
ได ขณะเดียวกันผูที่ใชภาษามลายูถิ่นไดสามารถเรียนภาษาไทยไดเร็วจากการใชภาษา
หรือคําศัพทที่ตนเองคุนเคย
ผลงานวิจัยในปแรก ยังไมมีโอกาสไดทดลองสอนจึงเกิดโครงการวิจัยตอเนื่องป
ที่สอง ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนสวนใหญมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน และมีความคิดเห็น
วาการเรียนมีประโยชน สวนบทเรียนนั้น ผูเรียนสวนใหญมากกวารอยละ 90 มีความ
เห็นวา บทเรียนที่ใชมีความนาอาน สามารถชวยฝกการเรียนรูภาษามลายูถิ่นได และ
นาสนใจ ซึ่งสอดคลองกับผลการประเมิน จากผูสอนวาบทเรียนนี้สามารถทําใหผูเรียน
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สามารถสื่อสารภาษามลายูถิ่นในระดับเบื้องตนไดรอยละ 71.7-83.3 และมีพฤติกรรม
การเรียนอยูในระดับไมต่ํากวารอยละ 80 ทุกสัปดาห
ในการหาประสิท ธิภาพบทเรียนนั้ น พบวา คะแนนเฉลี่ยรอยละจากการทํา
แบบฝกหัดระหวางการเรียนเทากับรอยละ 83.20 และคะแนนเฉลี่ยรอยละจากผลการ
ทดสอบหลังการเรียนเทากับ 90.93 จึงมีคาประสิทธิภาพบทเรียนเทากับ 83.20/90.93
ซึ่ งแสดงวาประสิท ธิภ าพอยู ในระดับ สูงกวาเกณฑที่ กํา หนดคือ ร อยละ 80/80 โดย
แบบฝกหัดระหวางการเรียนที่ผูเรียนทําคะแนนไดดีที่สุดเปนแบบฝกหัดประเภททดสอบ
ความรูดานคําศัพท ซึ่งอาจเปนใหเขียนคําแปลภาษามลายูถิ่นเปนภาษาไทย หรือจับคู
คํา ที่ มี ความหมายตรงกั น และเมื่ อเที ยบกับความรู หรื อทักษะด านอื่ นแลว ทั กษะการ
เขียน เชน การเติมคําภาษามลายูถิ่นลงในชองวาง เปนทักษะที่ผูเรียนทําคะแนนได
นอยกวาทักษะอื่น
ในด านประสิ ทธิ ภาพของแผนการจั ดการเรี ยนรู นั้ น พบว า ผู ส อนมองเห็ น
ประโยชนและประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู โดยมีความเห็นวาแผนการจัด
การเรี ยนรู สามารถให แนวทางการสอนแก ผู สอนได และช วยให เกิ ดความมั่ นใจในการ
สอนมากที่สุด มีการลําดับแผนการจัดการเรียนรูที่ชัดเจนและเหมาะสม และชวยเตรียม
การสอนไดงายขึ้น
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสื่อทั้ง 6 ประเภทแลว พบวา ผูส อนมีความพึงพอใจ
ตอสื่อการสอนทุกสื่อ คือ สื่อไวนิล บัตรภาพ บัตรคํา ซีดีบีแล อากอ ซีดีประกอบ
บทเรียน ซีดีคําศัพทมลายูถิ่น ตามลําดับ โดยทุกสื่อมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวารอยละ 80
(ผูสอนประสงคจะไดสื่อในรูปแบบของวีซีดีเพิ่มขึ้น)
จากการศึ กษาแนวทางจากการจั ดการเรี ย นการสอนภาษามลายู ถิ่ นระดั บ
เบื้องตน พบวา ผูสอนมีอุปสรรคดานชั่วโมงสอนหรือเวลาของผูเรียน เนื่องจากการสอน
เปนชั่วโมงเสริม ไมไดบรรจุลงในเวลาเรียน ผูเรียนจึงมักมีกิจกรรมอื่นๆ มาตรงกับเวลา
เรียน จึงทําใหผูเรียนไมสามารถเขาเรียนไดในบางชั่วโมง ทําใหขาดความตอเนื่อง และ
เวลาที่สอนเปนชวงเย็น ทําใหผูเรียนเกิดความเหนื่อยลา
จากผลการวิ จั ยดั งกล าวพบประเด็ นที่ น าสนใจคื อ ในการเรี ยนการสอนภาษา
เพื่ อการสื่อสารซึ่งมีจุดประสงคเพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสาร โดย
เนนทักษะทั้งสี่ คือ การฟง พูด อาน และเขียน นั้น พบวา ทักษะการเขียนเปนทักษะ
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ที่ ซั บ ซ อนและยากต อการพั ฒนาที่ สุ ด สอดคล องกั บผลงานวิ จั ย หลายชิ้ นที่ เกี่ ยวกั บ
การสอนภาษา
ข อเสนอแนะที่ ได จากการวิ จั ยคื อ บทเรี ยนการสอนภาษาใหม ที่ สร างขึ้ นควร
ออกแบบทีเ่ นนทักษะดานการฟง การพูด การอาน และคําศัพทในระยะแรกเริ่ม และ
เริ่ มใหผูเรียนพัฒนาทักษะการเขียนในระดับ ประโยค หลังจากผูเรียนสามารถเรียนรู
ทักษะอื่นเพือ่ เปนพื้นฐานที่ดีในการเขียนได
สํา หรับแนวทางในการจั ดการเรี ยนการสอนรายวิ ช าภาษามลายู ถิ่ น นั้ น ควร
จัดอยูในหลักสูตรกลุมสาระเพิ่มเติมหรือลงเปนชุมนุม มีเวลาเรียนคาบเรียนที่แนนอน
ซึ่ งจะไมกระทบตอการเรียนในรายวิชาอื่ นๆ นั กเรียนจะไดเรียนอย างเต็ มที่ มี คะแนน
และเวลาเรี ยนใหนั กเรี ยนแน นอน แผนการจั ดการเรียนรู จึงอาจเน นกิจกรรมที่ พัฒนา
ทักษะฟง พูด อาน คําศัพท ไมจําเปนตองครบทุกทักษะในทุกรายชั่วโมงหรือทุกหัวขอ
เพราะนอกจากจะทําใหมีกิจกรรมมากเกินไปแลว อาจจะเร็วเกินไปสําหรับผู เรียนที่ จะ
เริ่มการเขียนในช วงเริ่ มตนการเรี ยนรู ภาษาใหม นอกจากนั้ นควรใหผู เรียนไดมีโอกาส
สัมผัสพูดคุย สร างปฏิ สัมพันธ กับคนในชุมชน เพื่ อเปนการสรางวิธี การเรียนรูอยาง
หลากหลาย และสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง สวนรูป แบบของบทเรียนนั้นควรมีภาพ
ประกอบที่มีสีสันเพื่อสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดมากยิ่งขึ้น มีขนาดรูปเลม
เล็กลง มีความแตกตงจากสมุดที่ใชเขียนทั่วๆ ไป สวนสื่อตางๆ นั้นควรคํานึงถึงขนาด
ตัวอักษรที่เห็นไดชัดเจน มีกราฟฟค รูปภาพ และสีสันที่ดึงดูดความสนใจและตองการ
เนนใหผเู รียนสามารถใชเรียนรูด วยตนเองได
สํ า หรั บ ผลการวิ จั ยเกี่ ย วกั บ การจั ดการศึ กษาในสถาบั น ศึ ก ษาปอเนาะนั้ น
ผลการวิจัยในปแรก พบวา สังคมมุสลิ มสวนใหญตองการใหสถาบันศึกษาปอเนาะคง
อัตลักษณเดิมของปอเนาะดั้งเดิมที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย ไมตองการใหมีการเรียน
การสอนวิชาสามัญแตสามารถจัดการเรียนการสอนทักษะชีวิตได กรอบหลักสูตรปอเนาะ
ประกอบด วย 8 สาระ คื อ ภาษามลายู ศาสนบั ญญั ติ (ฟ กฮ) เอกภาพ (เตาฮี ด)
อรรถาธิบายอัลกุรอาน (ตัฟสิร) วจนศาสดา (หะดีษ) ศาสนประวัติ (ตาริค) จริยธรรม
(อัคลาก) ภาษาอาหรับ สําหรับการนําสถาบันศึกษาปอเนาะทุกโรงมาจัดการศึกษา
ในระบบนั้น ควรพิจารณานํารองเฉพาะสถาบันที่สมัครใจจะเขาระบบเทานั้น
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กรอบหลักสูตรตาดีกา ผลงานวิจัยปแรก พบวา หลักสูตรตาดีกาควรมี 2
ลักษณะ คือ หลักสู ตรที่สามารถตอยอดกับหลั กสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546
กับหลักสูตรที่คงอัตลักษณะเดิมของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย สาระหรือรายวิชา
ที่ควรจัดการเรียนการสอนในตาดีกา ประกอบดวย 8 สาระเชนเดียวกับกรอบหลักสูตร
ของสถาบั นศึ กษาปอเนาะ (ภาษามลายู ศาสนบั ญญั ติ (ฟ กฮ) เอกภาพ (เตาฮี ด)
อรรถาธิบายอัลกุรอาน(ตัฟสิร) วจนศาสดา (หะดีษ) ศาสนประวัติ (ตาริค) จริยธรรม
(อัคลาก) ภาษาอาหรับ)
ผลงานวิจั ยปที่ สอง ไดข อเสนอลักษณะอั ตลั กษณของหลักสู ตรตาดีกาดั้ งเดิม
ดังนี้
1. เป นการศึ กษาที่ มุ งให ผู เรี ยนมี คุ ณธรรม มี ความรู และความเข าใจใน
หลักการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (ฟรฎอีน)
2. เปนการศึกษาเพื่อปฏิบัติศาสนกิจและยึดมั่นในหลักศรัทธาในการดํารงชีวิต
ประจําวัน
3. เปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนมีทักษะพื้นฐานในการใชภาษามลายู
4. รักษาไวซึ่งการใชภาษามลายู อักขระยาวี
5. เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู
สวนหลักการของหลักสูตร มี 7 ขอ คือ มุงใหผูเรียนมีคุณธรรม มีความรู และ
ความเขาใจในหลักการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (ฟรฎอีน) เปนการศึกษาเพื่ อปฏิบัติ
ศาสนกิ จและยึ ดมั่ นในหลั กศรั ท ธาในการดํา รงชี วิ ตประจํา วั น มุ งให ผู เรี ยนมี ทั กษะ
พื้นฐานในการใชมลายู อาหรับและมีทักษะพื้นฐานในการอานอัลกุรอาน เปนการศึกษา
ที่ สนองต อความต องการและรักษาอัตลักษณของทองถิ่ น มุ งให ผู เรียนเปนมุ สลิ มที่ ดี
และเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เปนหลักสูตรที่มีโครงสราง
ยืดหยุ นทั้ งด านสาระ เวลา และการจัดการเรี ยนรู เป นการศึ กษาพื้ นฐานที่ สามารถ
ศึ กษาต อในระดั บที่ สู งขึ้ น เป นหลั กสู ตรที่ จั ดการศึ กษาได ทุ กรูปแบบ ครอบคลุ มทุ ก
กลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณได
นอกจากงานวิ จั ย ได กํา หนดอั ต ลั กษณ หลั กการของหลั กสู ตรยั ง ได กํา หนด
จุดมุงหมาย มาตรฐานการเรียนรูของทั้ง 8 สาระ พบวา สาระการเรียนรูทั้งในหลักสูตร
อิสลามศึกษาฟรฎอีน (อิส ลามศึกษาภาคบังคับ ) พ.ศ. 2548 และหลักสูตรตาดีกา
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ดั้งเดิมยังมีความซ้ําซอน ควรมีการศึกษาเพื่อปรับและบูรณาการบางสาระการเรียนรู
เขาดว ยกัน อีกทั้งผลงานวิจัยนี้ยังไมไดมีการทดลองหาประสิทธิภาพของหลักสูตร
ที่สรางขึ้น การวิจัยนี้มีขอเสนอแนะตอภาครัฐใหเปดโอกาสใหตาดีตาที่ตองการรักษา
อั ต ลั กษณ ของตาดี กาดั้ งเดิ มสามารถเลื อกใช หลั กสู ตรที่ ได จากข อค น พบนี้ เพราะมี
ลั กษณะคล ายกั บหลั กสู ตรอิ สลามศึ กษาฟรฎ อีน (ศาสนาอิสลามภาคบั งคั บ) ประจํา
มัสยิด พ.ศ. 2548 ขอแตกตางที่สําคัญคือหลักสูตรที่ไดจากขอคนพบนี้มีความยืดหยุน
สอดคลองกับอัตลักษณของตาดีกาดั้งเดิม และหากรัฐตองการใหหลักสูตรอิสลามศึกษา
ฟรฎอีนประจํามัสยิด พ.ศ. 2548 เปนทั้งหลักสูตรที่จะตอยอดกับหลักสูตรอิสลามศึกษา
2546 และเปนหลักสูตรตาดีกาดั้งเดิ มก็สามารถกระทําได แตตองพิจารณาใหมีความ
ยืดหยุนดังขอคนพบจากงานวิจัยนี้
ขอจํากั ดของการวิ จัยคือ ยังไม ได นําหลักสูตรที่ พั ฒนาขึ้ นมาไปทดลองใช และ
ประเมิน
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช งานวิจัยนี้ ควรมีขอเสนอเกี่ยวกับ
รายละเอียดของการนํา หลักสู ตรไปใช ตามกระบวนการพั ฒนาหลั กสู ตรของกระทรวง
ศึกษาธิการ หนวยงานที่ เกี่ยวของโดยเฉพาะหนวยงานดานความมั่ นคงต องทําความ
เขาใจอัตลักษณของตาดีกาดั้งเดิมอยางถูกตอง
สํา หรั บการจั ดการศึ กษาในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลาม ผลการวิ จั ย
ปแรกมีขอคนพบที่สําคัญประการหนี่งคือ ศักยภาพการจัดการศึกษา การบริหารการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตาม
เกณฑมาตรฐานคุ ณภาพการศึกษาอยูในระดับ นอยสงผลใหคุณภาพการศึกษาตกต่ํา
ทุกโรงเรียน จําเปนตองวิจัยพัฒนาเนนการปฏิบัติการในโรงเรียนกลุมเปาหมายใหเปน
โรงเรี ยนตนแบบด านตางๆ จึงเกิ ดโครงการวิ จัยตอเนื่ องปที่ สอง เรื่อง การพัฒนา
ศั กยภาพการจั ดการศึ กษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้ นที่ สามจั งหวั ด
ชายแดนภาคใต ผลการวิจัยพบวา
1. ความต องการและจุ ด เน น ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ดการศึ ก ษาของ
โรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามในสามจั งหวั ดชายแดนภาคใต มี 4 ด าน คื อ
ดานกระบวนการบริหาร เนนพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ดานการจัดการเรี ยนรู เนนการพัฒนาสมรรถนะดานการจั ดการเรียนรู ของครูผู สอน
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ใหมีทักษะการสอนตามหลักการสอนกระบวนการคิด GPAS และการออกแบบการจัด
การเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) ดานการพั ฒนาหลั กสู ตรเนนการ
พั ฒนาหลักสู ตรสถานศึ กษาให สอดคล องกับหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551 และความตองการของทองถิ่น และดานการพัฒนาผูเรียน เนนการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู เรียนที่ สงเสริมใหผู เรียนของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต ไดพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยการใช
กิจกรรมบนพื้นฐานของหลักการทางศาสนาในการสรางคุณธรรม จริยธรรมและวินัยใน
ตนเองของนักเรียน
2. แนวทางและผลการพั ฒ นาศั กยภาพการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นใน
โครงการ (27 โรง แตพัฒนาไดครบทั้ง 3 แนวทางเพียง 26 โรง) ดําเนินการ 3
แนวทาง ผานผูบริหาร ครู และผูเรียน กลาวคือ
2.1 กระบวนการบริหารของผูบริห าร มี 3 สวน คือ 1) มีการพัฒนา
การบริหารจัดการเพื่ อการพั ฒนาที่ ยั่ งยื น (สรางความสามารถในการตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการทางการศึกษา การสรางความสามารถในการแขงขันบนพื้นฐาน
ทรัพยากรและความสามารถในการพึ่ งตนเองในฐานะองค การเอกชน การสร างความ
สามารถปรับตัวใหเขากับบริบททางสังคม) ผลการประเมิ นพบวา โรงเรียนรอยละ 81
พัฒนากระบวนการบริหารใหมีคุณภาพ 2) มีการพัฒนาการนิเทศติดตามประเมินผล
การประกั น คุ ณภาพผ า นฐานข อมู ล สารสนเทศบนเครื อข ายอิ นเทอร เน็ ต ภายใต ชื่ อ
ฐานขอมูล SAR-MIS บนเว็บไซต www.eduit.pn.psu.ac.th ซึ่งโรงเรียนรอยละ 78
ทําครบถวน สวนโรงเรียนรอยละ 84 มีขอมูลเปนปจจุบันทันใชงาน 3) มีการพัฒนา
สมรรถนะของผูบริหาร ครู และบุคลากร (ดวยแผนการพัฒนาตนเอง ID-Plan ในการ
พัฒนาจุดออน สรางจุดแข็ง) ผลการประเมิ นสวนนี้ มีผู เขาร วมพัฒนา รอยละ 90
รอยละ 88 มีแผนการพัฒนาตนเอง รอยละ 83 สามารถพัฒนาตนเองตามแผน
2. 2 การพัฒนาสมรรถนะดานการเรียนรูข องครู มี 3 สวน ในสวนของ
1) การพั ฒนาหลั กสู ตรสถานศึ กษา ซึ่ งผลการประเมิ นพบว า หลั กสู ตรสถานศึ กษา
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง ความตองการของผู เรียนและผู ปกครอง รอยละ 80
ครูรอยละ 80 นําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชเปนกรอบและแนวทางจัดการเรียนการสอน
2) การพัฒนาการจัดการเรียนรู (ออกแบบจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบ Backward
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Design นําไปใช จัดการเรียนรู ตามแนวการเรี ยนรู แบบ GPAS มีการพัฒนาแผนการ
เรี ยนรู ทั้ ง 8 สาระ ให เหมาะกั บสถานการณ โดยวิ เคราะห จากบั นทึ กหลั งการสอน)
ผลการประเมิน ครูรอยละ 90 ไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรูดังกลาว
ครูรอยละ 76 ออกแบบและจัดการเรียนรูดังกลาวได ครูรอยละ 75 ใชแผนการเรียนรู
และจั ดสอนตามที่ กํา หนดได การพัฒนาในสวนนี้ ทําให ครู เปลี่ ยนพฤติกรรมพั ฒนา
การสอนเป นแบบเน น ผู เรี ยนเป น สํ า คั ญ และผู เรี ย นมี ส ว นร ว มในการเรี ย นมากขึ้ น
3) การพัฒนาการวัดประเมินผลและนําผลไปใชพัฒนาผู เรียน (พัฒนาแบบวัดผลตาม
สภาพจริ ง และอิ งพั ฒนาการของผู เรี ย น นํ า วิ ธี ป ระเมิ นมาจั ดการเรี ยนรู เพื่ อพั ฒนา
ผู เรี ยนให เต็ มศั กยภาพ มี ระบบส งต อผู เรี ยนเพื่ อช วยเหลื อจากครู แนะแนว หั วหน า
ระดับชั้น กรรมการกิจการนักเรียน หนวยงานที่เกี่ยวของ) ผลการประเมินสวนนี้พบวา
ครูรอยละ 91 ไดรับการถายทอดความรูเรื่องการพัฒนาการวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู ครู รอยละ 76 วั ดผลด วยวิ ธีที่ กําหนด ครูร อยละ 70 นําผลการประเมินไป
พัฒนาผูเรียน
2.3 การพัฒนากิจกรรมตามวิ ถีอิส ลามที่ สงเสริมใหผู เรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค มี 3 สวน คือ 1) การสงเสริมการใชศักยภาพผูเรียนใหมีสวนรวมในการ
พัฒนาตนเอง โรงเรียนและชุมชน (โรงเรียนในโครงการไดสงเสริม และสนับสนุนการ
จัดกิจกรรม งาน โครงการเพื่อสงเสริมความสามารถทางวิชาการ ความคิดสรางสรรค
และตอบสนองความสามารถพิเศษ ความถนั ดของผู เรียนให เต็มตามศั กยภาพ มี การ
ศึ กษาพฤติ กรรมผู เรี ยนด านคุ ณธรรม จริ ยธรรม สํา รวจความต องการของผู เรี ยน
โครงการกิ จกรรมพั ฒนาผู เรี ยนร วมกั บสภานักเรียน ที่ ดูแลรวมกับโรงเรียน) ผลการ
ประเมินพบวาผูเรียนรอยละ 93 รวมกิจกรรมพัฒนาตนเอง รอยละ 85 เขารวมกิจกรรม
พัฒนาโรงเรียน รอยละ 82 เขารวมกิจกรรมพั ฒนาชุ มชน 2) การจัดกิจกรรมตาม
วิถีอิสลามเพื่ อพัฒนาคุณลักษณะที่ พึ งประสงค ตามหลักศาสนาอิสลาม (ผลการศึ กษา
นั กเรียนเป นรายบุคคล ประเมินคุ ณภาพผู เรี ยน จะลดนั กเรี ยนที่ มี พฤติ กรรมเสี่ ยง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหดีขึ้น มีความสามัคคี รักโรงเรียน 3) การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนทุ กหลั กสูตร (ทํา ผ านกิ จกรรมพัฒนาผู เรียน กิ จกรรมพัฒนา
วิ ชาการ สอนซ อมเสริ มโดยครู และรุ นพี่ แนะแนวศึ กษาตอ ติ วเข มเตรียมสอบ ฯลฯ)
ปรากฏวาผูเรียนรอยละ 85 เขารวมกิจกรรมนี้ รอยละ 72 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2553

139

ทุกหลั กสูตรผ านเกณฑที่ โรงเรียนกําหนด ร อยละ 65 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตาม
หลักสูตรสามัญศึกษาผานเกณฑประเมินภายนอกโดย สมศ.
3. ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ดการศึ กษาตามมาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น
พื้ น ฐาน 4 ดาน (ดานผู เรี ยน การจัดการเรียนการสอน การบริหารและจั ดการศึ กษา
การพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู) อยูในระดับดี (คาเฉลี่ยรอยละ 78.85)
4. ผลการประเมินความกาวหนาของการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในโครงการ ภายในเวลาที่ วิจัยและพัฒนา พบวา โรงเรียนที่มีความกาวหนา
ของการพัฒนาอยู ในระดับดีมาก 8 โรง (รอยละ 30.77) โรงเรียนที่ มีความกาวหนา
ของการพัฒนาอยูในระดับดี 10 โรง (รอยละ 69.23) โรงเรียนที่มีความกาวหนาของ
การพัฒนาอยูในระดับพอใช 8 โรง (รอยละ 30.77)
5. การประเมิ น ความยั่ งยื นของการพั ฒนาศั กยภาพ การจั ดการศึ กษาของ
โรงเรียนในโครงการภายในระยะเวลาที่ดํา เนินการวิจัย พบวา โรงเรียนที่มีการพัฒนา
อยางตอเนื่องและนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนมี 21 โรง (จาก 26 โรง) (รอยละ 80.77)
6. ผลการวิ จั ย และพั ฒนา ส งผลให โรงเรี ย นในโครงการสามารถพั ฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษาไดในระดับดีและดีมาก จํานวน 18 โรง (รอยละ 69.23) และ
8 โรง (รอยละ 30.77) อยูในระดับพอใช
งานวิจัยนี้มีขอเสนอแนะในการนําผลงานวิจัยไปใชสําหรับโรงเรียน หนวยงาน
ต นสั ง กั ด (ด านนโยบายพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษา งบประมาณ ระบบการนิ เทศ
บุคลากรที่จะเปนพี่เลี้ยง รูปแบบการพัฒนาโรงเรียน การสงเสริมการศึกษา) และควร
วิจัยตอไปเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาความเขมแข็งของการประกันคุณภาพของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิ สลามในลั กษณะการปฏิ รู ปการเรี ยนรู ทั้ งระบบโรงเรี ยนอยางเป น
ระบบตอเนื่องเพื่อใหเกิดพลวัตรของการพัฒนา
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