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Week) ที่วิทยาเขตหาดใหญ และวิทยาเขตอื่นๆ, งานการนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ
(Thailand Research Expo), งานวันนักประดิษฐ จัดโดย คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
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ความเปนเลิศ 7 แหง สถานวิจัย 17 แหง และหนวยวิจัย 24 แหง
เครือขายวิจัยดังกลาวเกิดขึ้นจากการที่มหาวิทยาลัย รวมกับ คณะ/หนวยงาน
ในมหาวิทยาลัย พยายามผลักดันโดยการสนับสนุนใหนักวิจัยในคณะ/หนวยงาน หรือ
นักวิจัยตางคณะ/ตางหนวยงาน ที่สนใจทําการวิจัยในสาขาเดียวกัน ใหจัดตั้งเปนกลุม
วิจัยขึ้น ซึ่งจะทําใหมหาวิทยาลัยสามารถกําหนดทิศทางความเปนเลิศการวิจัยในสาขา
ตางๆ ได เครือขายวิจัยใดมีนักวิจัยในสาขาเดียวกันมาก ก็สามารถผลักดันใหเกิด
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ไดรับตีพิมพเผยแพร ทั้งในระดับนานาชาติและในระดับชาติได
มาก มีผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ ไดรับการจดสิทธิบัตร หรือนําไปตอยอดได ทั้งในทาง
พาณิชย อุตสาหกรรม หรือชุมชน ไดอยางตอเนื่อง
ผลงานวิจัยในหนังสือฉบับนี้ มีจํานวน 91 เรื่อง แบงออกเปน 6 ดาน ไดแก
1. ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพลังงาน มี 20 เรื่อง
2. ดานปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม มี 10 เรื่อง
3. ดานเทคโนโลยียางพารา มี 12 เรื่อง

4. ดานเทคโนโลยีวัสดุ มี 20 เรื่อง
5. ดานเทคโนโลยีอาหาร มี 12 เรื่อง
6. ดานการแพทยและสาธารณสุข มี 17 เรื่อง
หากผูสนใจตองการรายละเอียดในเรื่องใด หรือตองการติดตอประสานงานกับ
เจาของงานวิจัย ก็สามารถติดตอไดโดยตรง ซึ่งในแตละเรื่องไดระบุสถานที่ติดตอ หรือ
ในบางเรื่องไดระบุหมายเลขโทรศัพท และ E-mail ไวดวยแลว
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เครือ่ งกลัน่ น้ําสมควันไมคุณภาพสูง
แบบประหยัดพลังงาน
ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร นายอนิรุทธ อารมณสุขโข น.ส.กุลภัสสร จันทรพิทักษ
หนวยวิจัยเทคโนโลยีการบําบัดมลพิษสิ่งแวดลอม (PTRU)
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
โทร 074-287055, 089-4638832 E-mail: juntima.c@psu.ac.th
แนวคิดในการประดิษฐ / วัตถุประสงคในการใชประโยชน
ปจจุบันน้ําสมควันไมเปนที่รูจักและมีการนําไปใชประโยชนในดานตางๆ ไดแก
ดานการเกษตรกรรม ปศุสัตว อาหาร ยา เคลือบผิวงานไม เปนสวนผสมในเครื่องสําอาง
และใชทดแทนสารเคมีอันตรายบางชนิด จึงไดมีกลุมชุมชนหลายกลุมใหความสนใจและ
ทําการผลิตน้ําสมควันไม น้ําสมควันไมเปนสารเกษตรอินทรียธรรมชาติที่เปนผลพลอย
ไดจากการเผาถานไมในเตาเผาภายใตสภาวะจํากัดอากาศ น้ําสมควันไมมีลักษณะเปน
ของเหลวใสสีเหลืองถึงสีน้ําตาลแดง มีกลิ่นควันไม มีรสเปรี้ยว pH 1.5 - 3.7
จากการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ําสมควันไม ดวยทีมงานนักวิจัย นํา
โดย ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร ในการออกแบบและสรางเครื่องแยกน้ํามันดินออกจาก
น้ําสมควันไมไดประสบความสําเร็จ ทําใหสามารถผลิตน้ําสมควันไมพรอมใชที่สามารถ
แยกน้ํา มันดิ นออกจากควั นไมก อนการควบแน นของควั นไม เปนน้ําส มควันไม ได โดย
อาศัยหลักการพื้นฐานจากกระบวนการกลั่นที่นํามาประยุกตกับการกลั่นควันไม ทําให
ไดน้ําสมควันไมที่มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง 3-5 เทา มีการปนเปอนน้ํามันดินต่ํากวา
0.5% และมีคา pH 2.7-3.5 ทําใหสามารถผลิตน้ําสมควันไมพรอมใชโดยไมตองวางทิ้ง
ไว 3 เดือนกอนการใชงาน และไดมีการตอยอดผลงานสูการใชงานจริงในชุมชนแลวนั้น
ดวยการคนพบการใชประโยชนจากสารสําคัญในน้ําสมควันไมอยางกวางขวาง
และเฉพาะดาน เชน การใชทําเปนเครื่องสําอาง ยา และเวชภัณฑตางๆ ซึ่งนําสามารถ
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น้ําสมควันไมมาผลิตเปนผลิตภัณฑที่ ใช กับคนและสั ตว โดยผลิตภัณฑ เหลานี้ต องใช
น้ําสมควันไมที่มีความบริสุทธิ์สูง ไมมีการปนเปอนน้ํามันดิน และมีกลิ่นควันไมนอย
จึงเปนที่มาของการพัฒนาตอยอดผลงานจากเครื่องแยกน้ํามันดินออกจากน้ําสมควันไม
เปนผลงานสิ่งประดิษฐที่สามารถผลิตน้ําสมควันไมคุณภาพสูง โดยทําการออกแบบเปน
“เครื่ องกลั่ นน้ําส มควั นไม คุ ณภาพสู งแบบประหยั ดพลังงาน” ที่ มี คุณสมบั ติ พิเศษคื อ
ไดน้ําสมควันไมคุณภาพสูงขึ้น ประหยัดพลังงาน และมีคาใชจายในการดําเนินการต่ํา
ซึ่ งผลงานนี้ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากผลงานประดิษฐคิดคนในโครงการ
“คายนักประดิษฐรุนใหม” ประจําป 2554

รูปที่ 1 ชุดเครื่องกลั่นแบบประหยัดพลังงานสําหรับผลิตน้ําสมควันไมคุณภาพสูง

คุณสมบัติเดนของสิ่งประดิษฐ
เครื่องกลั่นน้ําสมควันไมคุณภาพสูงแบบประหยัดพลังงานในผลงานสิ่งประดิษฐ
นี้ เป นเครื่ องกลั่ นลําดับสวนที่ มี ความสามารถในการทําใหน้ําส มควันไมบริสุทธิ์ โดย
เครื่องกลั่นมีคุณสมบัติเดนในดานตางๆ ดังนี้
1. ด านการผลิ ต โดยการผลิตเป นผลิ ตภั ณฑ น้ําส มควั นไม ที่ มี ความบริ สุ ทธิ์
ไมมีการปนเปอนน้ํามันดิน มีกลิ่นควันไมลดลง และไดน้ําสมควันไมมีคุณภาพสูงขึ้น (pH
2.3-2.5) จากความเขมขนของกรดอินทรียที่สูงขึ้น
2. ดานการใชพลังงาน จากการออกแบบเครื่องกลั่นใหมีการใชพลังงานความ
รอนในการกลั่นจากพลังงานความรอนที่เหลือทิ้งจากเตาเผาผลิตน้ําสมควันไม โดยการ
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(ก)

(ข)

รูปที่ 2 ผลผลิตน้ําสมควันไมกอน (ก) และหลัง (ข)
การกลั่นโดยชุดเครื่องกลั่นแบบประหยัดพลังงาน

วางหมอกลั่นของเครื่องกลั่นบนเตาเผาที่กําลังดําเนินการผลิตน้ําสมควันไม เพื่อทําให
เกิดการเดือดและการระเหยกลายเปนไอของน้ําสมควันไมในหมอกลั่น เกิดการกลั่นแยก
ของสวนประกอบหนักออกจากน้ําสมควันไมไดอยางมีประสิทธิภาพโดยไมตอ งใชพลังงาน
จากแหลงอื่น
การนําผลงานสิ่งประดิษฐไปใชประโยชน
จากการกลั่นของน้ําสมควันไมที่ใหคุณภาพของผลิตภัณฑที่สูงกวาน้ําสมควันไม
ที่ไดจากเครื่องผลิตน้ําสมควันไมโดยทั่วไปซึ่ งมีปญหาที่สําคัญ คือ ใชเวลานานในการ
ตกตะกอนแยกน้ํามันดินและผลิตภัณฑที่ไดมีคุณภาพต่ํา ผูผลิตน้ําสมควันไมจึงมีความ
ต องการในการพั ฒนากระบวนการให สามารถผลิ ตน้ํา ส มควั นไม ด วยระยะเวลาที่ สั้ น
โดยใหไดน้ําสมควันไมในปริมาณที่มากขึ้นและมีสารสําคัญที่สมบูรณ มีน้ํามันดินในน้ําสม
ควันไมนอยลง โดยมีขั้นตอนการดําเนินการที่ไมซับซอน และสามารถใชงานไดกับกลุม
ชุมชนเกษตรกรตางๆ อันจะสงผลใหสามารถพัฒนาคุณภาพของน้ําสมควันไมใหสูงขึ้น
และสามารถพัฒนาตอยอดสูการผลิตเปนผลิตภัณฑมี่มีมูลคาสูง ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
ผูผลิตน้ําสมควันไมอยางแทจริง สิ่งประดิษฐนี้จึงเปนความตองการของผูผลิตน้ําสม
ควันไมและมีความเปนไปไดสูงในการตอยอดผลงานไปสูเชิงพาณิชย
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การยอยสลายฟนอลในน้ําทิง้ โรงงานสกัดน้ํามันปาลม
โดยกระบวนการทางชีวภาพ
พนิดา โตะสู, ชลธิชา มามิมิน, ผศ.ดร. เพ็ญใจ สมพงษใจกุล,
เอกวัล ลือพรอมชัย, ดร.อรมาศ สุทธินุน
หนวยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดลอม คณะการจัดการสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
โทรศัพท: 0-7428-6829, โทรสาร: 0-7442-9758,
E-mail: oramas.s@psu.ac.th
ในกระบวนการสกัดน้ํามันปาลมแบบมาตรฐานจะมีน้ําทิ้งออกมามาก ปริมาณ
น้ําเสียคิดเปน 2 ถึง 3 เทาของปริมาณน้ํามันที่ผลิตไดและยังพบวาน้ําทิ้งมีการปนเปอน
ของฟนอลและสารที่เปนอนุพันธของฟนอลที่ระดับความเขมขนสูงมากกวา 1,000 มก./
ลิตร (Alam et al., 2009) ซึ่ งมีคาสูงกวาคามาตรฐานน้ําทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมที่
กําหนดวาไมเกิน 1 มก./ลิตร เนื่องจากสารประกอบฟนอลเปนสารอินทรียที่มีความเปน
พิษตอสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดลอม ดังนั้นการกําจัดฟนอลและสารที่เปนอนุพันธของฟนอล
ในน้ําทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง การบําบัดสารมลพิษทางชีวภาพ
เปนวิธีที่ประหยัด มีประสิทธิภาพ และไมกอใหเกิดผลกระทบขางเคียงตอสิ่งแวดลอม
เมื่ อเปรี ยบเที ยบกั บวิ ธี การทางกายภาพและเคมี ในการกําจั ดสารมลพิ ษช าหรื อเร็ ว
ขึ้นกับจุลินทรียที่มีความสามารถในการยอยสลายสารมลพิษนั้น ดังนั้นอาจจะมีการเติม
จุลินทรียที่มีความสามารถในการยอยสลายสารมลพิษ (Bioaugmentation) ลงไปใน
แหลงที่ถูกสารพิษปนเปอน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยอยสลายทางชีวภาพของ
สารพิษที่ระดับความเขมขนสูง จึงมีการศึกษาวิจัยการนําเทคนิคการตรึงเซลลมาใชกัน
อยางกวางขวาง พบวาเซลลตรึงมีขอดีหลายประการ เชน ชวยปกปองเซลลจากความ
เปนพิษของสารพิษมากขึ้น ชวยรักษาแอคทีวิตีของเอนไซมใหคงที่ สามารถนําเซลลตรึง
กลับมาใชใหม ได งายและสะดวก จากขอดีเหล านี้ แสดงใหเห็นวาเซลลตรึงมีความ
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เหมาะสมตอการนํามาใชบําบัดสารพิษตางๆ ได หรือการเรงการยอยสลายสารพิษโดย
การกระตุนทางชีวภาพ (Biostimulation)
1. การยอยสลายฟนอลโดยเชื้อผสม Methylobacterium sp. NP3 และ
Acinetobacter sp. PK1 ที่ตรึงบนวัสดุเหลือใชปาลมน้ํามัน
งานวิจยั นีม้ งุ เนนพัฒนาวิธกี ารตรึงเชือ้ ผสมระหวาง Methylobacterium sp.
NP3 และ Acinetobacter sp. PK1 เพื่อกําจัดฟนอลที่ปนเปอนในน้ําเสียสังเคราะห
และน้ําทิ้งจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลม โดยเลือกใชวัสดุเศษเหลือจากกระบวนการสกัด
น้ํามันปาลม ไดแก ทะลายเปลาและเสนใยปาลมน้ํามัน มาใชเปนวัสดุตรึงเซลล จากผล
การศึกษาพบวาระยะเวลาที่เหมาะสมในการตรึงเซลลบนทะลายเปลา และเสนใยปาลม
น้ํามัน คือ 6 และ 8 วัน ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบระหวางวัสดุตรึงเซลลทั้ง 2 ชนิด
แสดงใหเห็นวาเซลลตรึงบนทะลาย และเสนใยปาลมน้ํามันสามารถลดปริมาณฟนอล
ที่ความเขมขน 10 มก./ลิตร. ในน้ําเสียสังเคราะหไดใกลเคียงกันคือ 81% และ 85%

รูปที่ 1 ลักษณะพื้นผิวของวัสดุ และการเกาะติดของเซลลบนวัสดุเหลือใชปาลมน้ํามัน
โดยการสอง SEM กําลังขยาย 500x – 10000x; (a-1, a-2) เสนใยปาลมน้ํามัน
(a-3, a-4) ทะลายปาลมน้ํามัน
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ตามลําดับ ภายในเวลา 24 ชม. แตเนื่องจากทะลายปาลมเปลามีความเปนรูพรุนสูง
เซลลเกาะติดไดดี และดูดซับฟนอลนอย จึงเลือกเซลลตรึงบนทะลายปาลมมาทดสอบ
การกําจัดฟนอลที่ความเขมขนสูงขึ้นคือ 55 มก./ลิตร โดยเปรียบเทียบกับเซลลอิสระ
ซึ่งพบวาเซลลตรึงสามารถกําจัดฟนอลได 87% ในขณะที่ เซลลอิสระกําจัดฟนอลได
53% ภายใน 72 ชม. จากนั้นนําเซลลตรึงมาทดสอบการกําจัดฟนอลในน้ําทิ้งโรงงาน
สกัดน้ํามันปาลม ซึ่งพบปริมาณฟนอลปนเปอนประมาณ 55 มก./ลิตร พบวาเซลลตรึง
สามารถกําจัดฟนอลได 30% ในขณะที่เซลลอิสระกําจัดฟนอลได 16% ภายในเวลา 2
สัปดาห นอกจากนี้เซลลตรึงบนทะลายปาลมน้ํามันสามารถนํากลับมาใชซ้ําไดอยางนอย
5 ครั้ง และเก็บไวไดนาน 4 สัปดาห ที่อุณหภูมิ 4oC โดยมีประสิทธิภาพในการยอย
สลายฟนอลเทากับเซลลตรึงที่เพิ่งเตรียมใหม ดวยประสิทธิภาพในการยอยสลายฟนอล
ไดดี ประกอบกั บขั้ นตอนในการเตรี ยมวั สดุ กระบวนการตรึ งเซลล ไม ยุ งยาก และมี
ราคาถูก เซลลตรึงชนิดนี้จึงมีความเหมาะสมกับการนํามาประยุกตใชเพื่อบําบัดฟนอล
ในน้ําเสียอุตสาหกรรมตอไป
2. การเปรี ยบเที ยบวิ ธี การบําบั ดฟ นอลทางชี วภาพในน้ํา ทิ้ งโรงงานสกั ด
น้ํามันปาลม
น้ําทิ้งโรงงานสกัดน้ํามันปาลมมีการปนเปอนฟนอลสูงเกินกวาคามาตรฐาน
น้ําทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม โดยพบฟนอลที่ความเขมขนประมาณ 1-55 มก./ลิตร จาก
น้ําทิ้ง 6 โรงงานในภาคใตของประเทศไทย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบําบัดฟนอล
ทางชีวภาพในน้ําทิ้งโรงงานสกัดน้ํามันปาลม โดยเปรียบเทียบวิธีการทางชีวภาพ ไดแก
1) การเติมเชื้อจุลินทรียทองถิ่นที่ผานการเพิ่มจํานวนประชากรจุลินทรียที่สามารถยอย
สลายฟนอล 2) การกระตุนทางชีวภาพโดยเติมแหลงไนโตรเจนและฟอสฟอรัส และ 3)
การยอยสลายสารมลพิษทางธรรมชาติ จากผลการศึกษาพบวาการเติมเชื้ อจุลินทรีย
ที่ผานการปรับสภาพ 20% มีประสิทธิภาพในการยอยสลายฟนอลสูงสุดถึง 54% ใน
เวลา 5 วันที่ความเขมขนฟนอลเริ่มตน 9 มก./ลิตร ในขณะที่การเติมเชื้อจุลินทรียที่
ไมมีการปรับสภาพมีประสิทธิภาพการยอยสลายฟนอลต่ํา ทั้งนี้ชนิดของแหลงไนโตรเจน
ที่เหมาะสมตอการยอยสลายฟนอลคือโพแทสเซียมไนเตรต (KNO3) จากผลการศึกษา
สัดสวนสารอาหาร C:N:P ที่เหมาะสมคือ 100:10:1 ซึ่งมีประสิทธิภาพการยอยสลาย
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55% อยางไรก็ตามเมื่ อมีการเติมหัวเชื้อ 20% รวมกับการเติมแหลงไนโตรเจน และ
ฟอสฟอรัสทีเ่ หมาะสม พบวาความสามารถในการบําบัดฟนอลเพิม่ ขึน้ เปน 62% ในขณะที่
ชุดการยอยสลายตามธรรมชาติมีประสิทธิภาพการยอยสลายฟนอลเพียง 3% จากการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบําบัดฟนอลดวยวิธีทางชีวภาพแบบตางๆ พบวา ชุดการ
ทดลองที่ มี การเติ มหัวเชื้ อจุ ลินทรี ย และชุดการทดลองที่ มีการกระตุ นทางชีวภาพ มี
ประสิ ทธิ ภาพในการบําบั ดฟ น อลสู งกว า ชุ ดการทดลองการย อยสลายตามธรรมชาติ
อยางมีนัยสําคัญ
Treatments
Natural attenuation
Bioaugmentation
Aerobic
Facultative
Biostimulation
Aerobic
Facultative
Biostimulation+Bioaugmentation
Aerobic
Facultative

Phenol removal (%)*
3A
54 Ba
16 B
55 Ba
24 B
63 Bb
10 A

*การเปรี ยบเที ยบระหว างชุ ดการทดลองที่ มีการบําบั ดทางชี วภาพ และการยอยสลายทาง
ธรรมชาติ แตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P<0.01) เมื่อตัวอักษรใหญแตกตางกัน การเปรียบ
เทียบระหวางชุดการทดลองที่มีการเติมหัวเชื้อจุลินทรีย ชุดการทดลองที่มี การกระตุนทาง
ชีวภาพและชุดการทดลองทีม่ ีการเติมหัวเชื้อจุลินทรียรวมกับการกระตุนทางชีวภาพ แตกตาง
อยางมีนัยสําคัญ (P<0.01) เมื่อตัวอักษรเล็กแตกตางกัน
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การสรางปาลมน้ํามันคอมแพค
โดยเพิ่มชุดโครโมโซมในหลอดทดลอง
ไซนียะ สะมาลา และ รศ.ดร. สมปอง เตชะโต
ภาควิชาพืชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร. 0 7428 6153 E-mail: sompong.t@psu.ac.th
ปาลมน้ํามันเปนพืชที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งของโลก และของ
ประเทศไทยดวย ทั้งนี้เนื่องจากปาลมน้ํามันเปนพืชน้ํามันชนิดเดียวที่ใหผลผลิตน้ํามัน
ตอหน วยพื้ นที่ สูงกวาพืชน้ํามั นอื่ นๆ ทุกชนิ ด ซึ่ งใหผลผลิตน้ํามันดิบเฉลี่ย 4-5 ตัน /
เฮกตาร และอาจเพิ่มขึ้นสูงถึง 7-8 ตัน/เฮกตาร (Biofuel, 2007) แหลงผลิตปาลม
น้ํามันหลักของโลกคือ ประเทศมาเลเซีย คิดเปนประมาณ 48% ของการผลิตทั่วโลก
ประเทศไทยผลิตน้ํามันปาลมในป 2548 ได 685,000 ตัน จัดเปนลําดับ 6 ของโลก
รองจากมาเลเซีย อินโดนี เซีย ไนจีเรีย โคลั มเบีย และโกตดิวั วร (เปรมปรี , 2549)
น้ํามันปาลมและน้ํามันเมล็ดในของปาลมประกอบดวยกรดไขมันอิสระชนิดตางๆ เชน
กรดโอเลอิกซึ่งเปนกรดไขมันอิ่มตัว และกรดสเตียริกซึ่งเปนกรดไขมันไมอิ่มตัวที่สําคัญ
สามารถแยกใหบริสุทธิ์นํามาใชในอุตสาหกรรมตอเนื่องเพื่อการบริโภค ไดแก อุตสาหกรรมนมขนหวาน นมจืด บะหมี่สําเร็จรูป เนยแข็ง สบู พลาสติก เครื่องสําอาง น้ํามัน
หลอลื่น เปนตน สําหรับเนื้อไมและวัสดุพลอยไดอื่นๆ สามารถนําไปทําเปนเฟอรนิเจอร
ตางๆ เชื้อเพลิง และกระดาษ เปนตน (ศักดศิลป และคณะ, 2541)
จากสภาพวิ กฤตดานพลั งงานที่ มี ราคาสู งขึ้ นอย างตอเนื่ องนับตั้ งแตป 2547
เป นต นมา ทําให รัฐบาลต องหั นมาให ความสําคั ญในการผลิ ตปาล มน้ํา มั นเพื่ อผลิ ต
พลังงานทดแทนน้ํามันที่เรียกวา “ไบโอดีเซล” ทั้ งนี้การผลิตไบโอดีเซลมีความจําเปน
ตองใชปาลมน้ํามันปริมาณมาก แตผลผลิตที่ ไดในแตละปไมสม่ําเสมอ อีกทั้ งพื้ นที่
เพาะปลูกปาลมน้ํามันมีจํากัด ดังนั้นการเพิ่มผลผลิตใหไดมากที่สุดในพื้นที่ที่มีจํากัดจึง
เปนเปาหมายหลัก ทางสํานักงานพัฒนาวิทาศาสตรเกษตร (สวก) จึงสนับสนุนเงินทุน
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การทําวิ จัยในสาขาการปรับปรุ งพั นธุ ปาลมน้ํา มันทั้ งการขยายพันธุ ด วยกระบวนการ
ทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการใชเทคนิคทางดานชีวโมเลกุลที่เกี่ยวของ
เพื่อเพิ่มผลผลิตตอไรใหสูงขึ้นในระยะเวลาอันสั้น และเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการผลิต
ไบโอดีเซล การขยายพันธุปาลมน้ํามันดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อผานกระบวนการ
เอ็ มบริ โอจี นี ซี สทําให เกิ ดเป นพื ชต นใหม โดยมี การพั ฒนาของเอ็ มบริ โอในระยะต างๆ
เหมื อนกั บเอ็ มบริ โอที่ ได จากการผสมพั นธุ ด วยวิ ธี ปกติ เรี ยกเอ็ มบริ โอที่ มี พัฒนาการ
มาจากเซลลรางกายวา โซมาติกเอ็มบริโอ (somatic embryo: SE) หรือเอ็มบริออยด
(embryoid) การขยายพันธุปาลมน้ํามันจากการเพาะเลี้ยงเนือ้ เยื่อสามารถทําไดโดยการ
สรางโซมาติกเอ็มบริโอชุดที่ 1 (primary somatic embryo: SE) และโซมาติกเอ็มบริโอ
ชุดที่ 2 (secondary somatic embryo: SSE) ซึ่งนับวันเริ่มจะมีบทบาทมากขึ้น โดย
Te-chato (1998a) ผลิตตนกลาปาลมน้ํามันจํานวนมากจากการเพาะเลี้ยงคัพภะปาลม
น้ํามันสายตนเทเนอร าผานกระบวนการเอ็มบริโอเจนิซีส และเมื่ อนําไปปลูกในแปลง
พบลั กษณะเด นคื อให ผลผลิ ตทะลายสดสู ง มี จํานวนช อดอกตั วเมี ยสู ง 8-12 ช อ/ป
ภายใตการปลูกที่ไมมีการใหน้ําและปุย และไมพบอาการผิดปกติเกิดขึ้น เมื่อใชเอ็มบริโอ
ชุดที่ 2 มาเพิ่มชุดโครโมโซมโดยใชโคลชิซีน สงผลใหเพิ่มจํานวนโครโมโซมจาก 2 ชุด
(2n=2x=32) เปน 4 ชุด (2n=4x=64) ตนที่ไดมีลักษณะเตี้ยกวาตนปกติ เรียกตนนี้วา
คอมแพค มีประโยชนทางการคาเพราะอัตราการเจริญเติบโตชา (นอยกวา 45 ซม/ป)
การเก็บเกี่ยวผลผลิตทําไดงาย ความเขมขนที่ใชกันทั่วไปคือ 0.1–0.5%
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ขั้นตอนการเพิ่มชุดโครโมโซมปาลมน้ํามันในหลอดทดลองเพื่อสรางตนคอมแพค

ตนออนชุดที่ 2
ไมมีโคลชิซิน

ตนออนชุดที่ 2
โคลชิซิน 0.1-0.5%

ตนปาลมที่งอกจากตนออน
ชุดที่ 2 (ปกติ)

ตนปาลมที่งอกจากตนออน
ชุดที่ 2 (เตี้ย)

ตนปาลมน้ํามันที่เพิ่มชุดโครโมโซม (4X:ซาย) และตนปกติ (control:ขวา)
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การแพรกระจายและการจัดกลุม สายพันธุเชื้อไวรัส
ใบดางแตงในพริกที่ปลูกในพืน้ ที่ภาคใต
โดยใชวิธี RT-PCR
ดร.มณีรัตน คูหาพิทักษธรรม
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร. 0 7428 6001-2 E-mail: maneerat.k@psu.ac.th
การปลูกพริกในพื้ นที่ ภาคใตมีทั้ งที่ ปลูกไวเพื่ อจําหนายภายในประเทศ และสง
ออกไปยังตางประเทศ แหลงผลิตที่สําคัญในภาคใต ไดแก จังหวัดพัทลุง สุราษฎรธานี
นครศรีธรรมราช กระบี่ และจังหวัดสงขลา (ปญญา, 2552) จากการรายงานของศูนย
บริหารศัตรูพืช จังหวัดสงขลา พบวา โรคสําคัญทีท่ ําความเสียหายทัง้ ในดานของคุณภาพ
และผลผลิตใหกั บเกษตรกรผู ปลูกพริกในพื้ นที่ ภาคใตมากที่ สุดคือ โรคซึ่ งเกิดจากเชื้ อ
ไวรัสใบดางแตง (Cucumber mosaic virus) หรือ CMV (พัชรี และคณะ, 2550;
Sylvia, 1993) พบการแพรระบาดถึง 50% ซึ่งการแพรระบาดของโรคเกิดจากการนํา
เมล็ดพริกที่ มีเชื้ อไวรัสไปปลูก (เชื้อแพร ผานทางเมล็ด) การสัมผัสกันระหวางตนพืช
เปนโรคกับตนพืชปกติ และมีเพลี้ยออนเปนแมลงพาหะนําโรค เมื่ อพริกติดเชื้อไวรัส
ชนิดนี้สงผลใหผลผลิตพริกลดลง 10-100% ทั้งนี้ความรุนแรงของโรคขึ้นอยูกบั สายพันธุ
ของพริกและไวรัส (เครือพันธ และคณะ, 2536)
เชื้อไวรัส CMV มีจีโนมเปนชนิด single-stranded RNA แบบ positive sense
จัดอยูในตระกูล Cucumovirus วงศ Bromoviridea (Nemat et al., 2006) ในปจจุบัน
มีสายพันธุของเชื้อไวรัส CMV มากกวา 70 สายพันธุ ซึ่งสามารถแบงกลุมสายพันธุ
ของเชื้อ CMV ออกไดเปน 2 กลุมยอย คือ subgroup I และ subgroup II ตามความ
สัมพันธทางเซรุมวิทยา (Singh et al., 1995) การ mapping เปลือกโปรตีนหอหุม
อนุภาคไวรัสกรดนิวคลีอิคและการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดบนเปลือกโปรตีนหอหุม
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อนุภาคของเชื้อไวรัส (Roossinck, 2002; Nemat et al., 2006) โดยที่เชื้อไวรัสสาย
พันธุที่อยูในกลุมเดียวกันก็มีลักษณะความรุนแรงในการกอโรคในพืชอาศัยหรือแหลงการ
แพรระบาดใกลเคียงกัน การจัดกลุ มดังกลาวไมเพียงแตจะทําใหงายตอการประเมิน
ความรุนแรงของโรคแลว ยังทําใหสามารถหาวิธีปองกันตลอดจนการควบคุมการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสไดอยางทันทวงทีอีกดวย (Yu et al., 2005) การจัดกลุมเชื้อ CMV
ดวยการใชเทคนิคทางชีวโมเลกุลโดยการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดบนเปลือกโปรตีน
หอหุมอนุภาคของเชื้อไวรัส มักไดรับความนิยมเนื่องจากขอมูลของลําดับนิวคลีโอไทด
ของเชื้อไวรัสทีว่ ิเคราะหไดยงั สามารถนํามาใชในการศึกษาความหลากหลายของสายเชือ้
CMV ในแหลงปลูกพืชนั้นๆ ไดอีกดวย (Roossinck, 2002; Nemat et al., 2006)
งานวิจัยนี้ไดสํารวจการแพรระบาดของสายพันธุเชื้อ CMV ในพริกที่ปลูกในพื้นที่ภาคใต
โดยใชเทคนิค RT-PCR เพื่อประโยชนในการวินิจฉัยและการควบคุมเชื้อไวรัสไดอยาง
มีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนจั ดกลุ มสายพันธุ เชื้ อ CMV ที่ กอโรคในพริ กที่ ปลู กในพื้ นที่
ภาคใตโดยใชความสัมพันธทางชีวโมเลกุลจากการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดบนเปลือก
โปรตีนหอหุ มอนุภาคของเชื้อไวรัสเพื่ อใชในงานปรับปรุ งพันธุ พริกใหตานทานตอไวรัส
ตอไป
เก็ บตั วอย างพริ กที่ แสดงอาการใบด างใบลี บเรี ยวเล็ กและลําต นแคระแกร็ น
จํานวน 80 ตัวอยาง จากแปลงปลูกพริกใน 8 อําเภอ 4 จังหวัด ภาคใต ไดแก อ.ทาชนะ
และอ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี อ.ขนอม และอ.ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
อ.เขาชัยสน และอ.ควนขนุน จ.พัทลุง อ.ระโนด และ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ตรวจเชื้อไวรัส
ดวยเทคนิค indirect ELISA โดยใช anti-CMV monoclonal antibody ที่มีความ
จําเพาะตอเชื้อ CMV ทั้ง subgroup I และ II (มณีรัตน และคณะ 2547) พบตัวอยาง
ที่ใหผลเปนบวก 29 ตัวอยาง โดยคิดเปนเปอรเซ็นตการแพรกระจายของเชื้อ CMV
ในแปลงพริก อ.ทาชนะ 20% อ.ปากพนัง 30% เขาชัยสน 90% อ.ควนขนุน 10%
อ.ระโนด 70% และ อ.รัตภูมิ 70% อยางไรก็ตามไมพบตัวอยางพริกติดเชื้อไวรัส CMV
จาก อ.ขนอม และอ.กาญจนดิษฐ ภายหลังทําการแยกเชื้อ CMV ใหเปนสายเชื้อเดี่ยว
โดยการปลูกเชื้อไวรัสดวยวิธีกลลงบนใบเลี้ ยงคูของถั่วพุม กอนเพิ่มปริมาณเชื้อไวรัส
แตละสายเชื้อเดี่ยว ในยาสูบชนิด Nicotiana glutinosa แยกเชื้อไวรัสไดทั้งหมด 29
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สายเชื้อเดี่ยว เมื่อนําแตละสายเชื้อเดี่ยวมาแยกสกัด RNA ทั้งหมด และทําการเพิ่มยีน
CMV-CP ดวยเทคนิค RT-PCR จากการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทด และทํา multiple
alignment พบวายีน CMV-CP ของทุกสายเชื้อเดี่ ยวที่เพิ่มปริมาณไดมีขนาด 500
นิวคลีโอไทด มีความคลายคลึงกันที่ระดับ 97.6% - 100% โดยทุกสายเชื้อเดี่ยวจัดอยูใน
subgroup IB มีความใกลชิดมากกับเชื้อ CMV ที่พบในประเทศไทยซึ่งมีรายงานมา
กอนหนานี้ และจับกลุมกันแยกออกจากเชื้อ CMV ที่พบในตางประเทศ

ลักษณะอาการของพริกที่ติดเชื้อไวรัส CMV ในสภาพแปลงและใหผลเปนบวกเมื่อตรวจสอบ
เชื้อไวรัสดวยวิธี indirect ELISA โดยใช anti-CMV PAb ตัวอยางพริกที่เก็บจาก อ.ทาชนะ
ไอโซเลท TaN 6 (ก) และ TaN 10 (ข) อ.ปากพนัง ไอโซเลท PaN3 (ค) และ PaN 4 (ง)
อ.เขาชัยสนไอโซเลท KhaP 6 (จ) KhaP 7 (ฉ) และ KhaP 10 (ช) อ.ควนขนุน ไอโซเลท KhP
2 (ซ) อ.ระโนด ไอโซเลท RaS 1 (ฌ) และ RaS 3 (ญ) และ อ. รัตภูมิ ไอโซเลท RatS 3 (ฎ)
และ RatS 4 (ฏ)
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การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปก ษเพือ่ ควบคุมโรค
ทีเ่ กิดจากเชือ้ ราเขาทําลายบริเวณรากพืช
ที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส
รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู รศ.มานะ กาญจนมณีเสถียร รศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี
ปฐมพงศ วงษเลี้ยง และ วานิด รอดเนียม
ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ (ภาคใต)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร. 0 7428 6186 E-mail: ashara.p@psu.ac.th
การปลูกพืชระบบไฮโดรโพนิกสในประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น เพราะเปน
ระบบที่พืชเจริญเติบโตเร็ว ใหผลผลิตในปริมาณมากและผลผลิตที่ไดมีความสม่ําเสมอ
มีคุณภาพสูง สะอาด และปลอดภัยจากสารเคมี (ดิเรก, 2547) อยางไรก็ตามการปลูก
พืชในระบบไฮโดรโพนิกส มักประสบปญหาการเขาทําลายของเชื้อโรคพืช โดยมีรายงาน
วาพืชที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกสมีเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืชเขาในระดับที่สูงกวาการ
ปลูกพืชในดินโดยทั่วไป (Marr, 1994; Stanghellini and Rasmussen, 1994) ซึ่งโรค
ที่เปนปญหาสําคัญในการปลูกพืชในระบบไฮโดรโพนิกสคือ โรครากเนาที่มีสาเหตุมาจาก
เชื้ อรา Pythium spp. ดังนั้ นงานวิจัยนี้ จึงทําการศึกษาเพื่ อคัดเลือกและทดสอบ
ประสิทธิ ภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ ในการยับยั้ งการเจริญของเชื้ อราสาเหตุโรค
รากเนาในพืชที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส โดยเก็บตัวอยางพืชทีแ่ สดงอาการโรครากเนา
จากพื้นที่ ที่มีการปลูกพืชระบบไฮโดรโพนิกสในจังหวัดตางๆ ไดแก พระนครศรีอยุธยา
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ เพชรบุรี กระบี่ ภูเก็ต และสงขลา จํานวน 14
ฟารม มาแยกเชื้อราสาเหตุโรครากเนาดวยวิธี tissue transplanting method ได
ทั้งหมด 44 สายพันธุ โดยสายพันธุที่กอใหเกิดโรครุนแรงสูงสุดคือ Pythium helicodes
PGO 4-2, P. carolinianum PF 8-1 และ P. dissotocum PRC 4-1 ทําการแยกเชื้อ
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แบคทีเรียปฏิปกษ Bacillus spp. จากตัวอยางดินปาสมบูรณของประเทศไทย ดวยวิธี
soil dilution plate method บนอาหาร NA ไดจํานวน 356 สายพันธุ และนํามา
ทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา Pythium sp. ทั้ งสาม
สายพันธุ ดวยวิธี dual culture บนอาหาร PDA พบวาสามารถคัดเลือก Bacillus
spp. ที่มีประสิทธิภาพไดดี 26 สายพันธุ และเมื่อนําเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ Bacillus
spp. ดังกลาว มาทดสอบประสิทธิภาพในการสรางสารปฏิ ปกษยั บยั้ งการเจริญของ
เสนใยเชื้อรา Pythium sp. ทั้งสามสายพันธุ ดวยวิธีการ pour plate ผสมกับอาหาร
PDA double strength ในอัตราสวน 1:1 โดยปริมาตร พบวาสารปฏิปกษทั้งที่ไมนึ่ง
ฆาเชื้ อและนึ่งฆาเชื้อของแบคทีเรียปฏิปกษสายพันธุ LPDD 3-1, NMD 6-2 และ
PRMD 9-1 ใหเปอรเซ็นตการยับยั้งเสนใยเชื้อราทั้งสามสายพันธุไดดี จึงนําแบคทีเรีย
ปฏิปกษสายพันธุดังกลาวไปทดสอบการยับยั้งเสนใยเชื้อรา Pythium sp. โดยเลี้ยงใน
อาหารเหลว NS broth ผลการทดลองพบวา กรรมวิธีที่เลี้ยงเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ
สายพันธุ LPDD 3-1 รวมกับสายพันธุ PRMD 9-1 สามารถยับยั้งเสนใยเชื้อรา
Pythium sp. ทั้งสามสายพันธุไดดีแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่งกับกรรมวิธีชุด
ควบคุม โดยใหน้ําหนักแหงของเสนใยเชื้อรา P. dissotocum PRC 4-1, P. helicodes
PGO 4-2 และ P. carolinianum PF 8-1 เทากับ 13.3, 15.3 และ 10.8 มก. ตามลําดับ

รูปที่ 1 อาการโรครากเนาของพืชที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส
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การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้ อแบคทีเรียปฏิปกษตอการควบคุมโรครากเนา
ของผักสลัดที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD มี 4
กรรมวิธี 2 ซ้ํา ผลการทดลองพบวาการใสเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษสายพันธุ LPDD 3-1
รวมกับสายพันธุ PRMD 9-1 สามารถควบคุมโรครากเนาในผักสลัดไดดีแตกตางทาง
สถิติกับชุดควบคุม (ปลูกเชื้อราสาเหตุอยางเดียว) โดยใหคาความรุนแรงของการเกิด
โรคในผักสลัดบัตเตอรเฮด กรีนโอค และเรดคอรัล เทากับ 1.21, 1.75 และ 1.35 ตาม
ลําดับ และใหน้ําหนักสดเฉลี่ยเทากับ 155.2, 148.3 และ 110.1 กรัม/ตน ตามลําดับ

รูปที่ 2 ลักษณะของเชื้อราสาเหตุ Pythium helicodes PGO 4-2 (ก),
P. carolinianum PF 8-1 (ข) และ P. dissotocum PRC 4-1 (ค)
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ผลของอินนูลิน กาแลกโตโอลิโกแซคคาไรด และ
ซอยบีนโอลิโกแซคคาไรด ตอโครงสรางแบคทีเรีย
ในระบบทางเดินอาหารของปลานิลแดงแปลงเพศ
บุญกอบ วิริยพงศสุธี รศ.ดร.วุฒิพร พรหมขุนทอง ดร.นเรศ ซวนยุก
และ ดร.สันทัด วิเชียรโชติ
ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ํา ภาควิชาวาริชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โทร. 0 7428 6227
สถานวิจัยผลิตภัณฑเสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร. 0 7428 6301 E-mail: boonkob@gmail.com
สารพรี ไบโอติ กมี ผลต อการเจริ ญและการแปลงเพศในปลา ในอนาคตสาร
ดังกลาวมีประโยชนมากตอการการผลิตปลาอยางยัง่ ยืน และการพัฒนาปรับปรุงพันธุป ลา
จากการใหสารพรีไบโอติก 3 ชนิด คือ อินนูลิน กาแลกโตโอลิโกแซคคาไรด และซอยบีน
โอลิโกแซคคาไรด เปนสารเสริมในอาหารปลา พบวา กาแลกโตโอลิโกแซคคาไรดให
น้ําหนักเฉลี่ยสุดทาย น้ําหนักที่ เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และอัตราการ
เปลี่ ยนอาหารเป นเนื้ อดีที่ สุ ด ว าพรี ไบโอติ กกาแลกโตโอลิโกแซคคาไรด ส งเสริ มการ
เจริ ญของแบคที เรี ยที่ มี ประโยชน ในลําไส ปลา แบคที เรียที่ กล าวขางต นอยู ในกลุ ม
Gammaproteobacteria Low และ G+C Gram-positive bacteria ตามลําดับ ซึ่ง
เปนแบคทีเรี ยกลุ มหลั กในกระเพาะอาหารปลานิ ล นอกจากนี้ สารพรีไบโอติ กยังลด
จํานวนแบคทีเรียกลุมที่กอใหเกิดโรคพวกฉวยโอกาสจากการศึกษานี้ชี้ใหเห็นวาปลานิล
ที่เลี้ยงดวยอาหารกาแลกโตโอลิโกแซคคาไรดมีสัดสวนแบคทีเรียกลุม Bacillus spp.
และ Lactobacillus spp. ในลําไสปลาที่สูงกวา และมีสัดสวนแบคทีเรียกลุม Vibrio
spp. และ Pseudomonas spp. ในลําไสปลาที่ต่ํากวาปลาที่เลี้ยงดวยอาหารสูตรที่ไมใช
สารพรีไบโอติก
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ผลงานวิจัยนีจ้ ึงเปนแนวทางในการพัฒนาสูตรอาหารเสริมพรีไบโอติก และ/หรือ
โปรไบโอติกที่ สงเสริมการเจริญเติบโตและสุขภาพของปลานิล หรือสัตวน้ําเศรษฐกิจ
ชนิดอื่นๆ ของประเทศไทยตอไป

รูปที่ 1. ปลานิลแดงแปลงเพศที่เลี้ยงในบอ
ซีเมนต เพื่อใหไดน้ําหนักเริ่มตนที่
ตองการสําหรับการทดลอง

รูปที่ 2. พื้นที่การทดลองในตูกระจก

รูปที่ 3. และ 4. ปลานิลแดงแปลงเพศที่เลี้ยงในตูกระจกของแตละชุดการทดลอง

รูปที่ 5. อาหารเม็ดผสมเองสําหรับการ
ทดลอง
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รูปที่ 6. เซลล (ศรชี้) ในลําไสปลานิลแดง
แปลงเพศที่ยอมดวยสี 4/, 6diamidino-2-phenylindole
(DAPI) (Bar = 5 mm)
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การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตร
การทองเทีย่ วของน้ําตกทรายขาว
ตําบลทรายขาว อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี
รอฮานี มะสาแม ผศ.ดร.เสาวลักษณ รุงตะวันเรืองศรี และ ดร.ศักดิ์ชัย คีรีพัฒน
หนวยวิจัยเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม คณะการจัดการสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โทรศัพท 074-286828
E-mail: eeru_psu@hotmail.com
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ที่มาและความสําคัญของงานวิจัยการทองเที่ยวน้ําตกทรายขาว
น้ําตกทรายขาวตั้งอยูหมูที่ 5 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี มีพื้นที่ประมาณ
69 ตร.กม. หรือ 43,482 ไร เปนสถานที่ ท องเที่ ยวแห งหนึ่ งที่ ไดรับความสนใจจาก
ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะใน 4 จังหวัดภาคใต คือ จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส
และสงขลา มีนักทองเทีย่ วจํานวนมากนิยมไปทองเที่ยวในชวงวันหยุดเสาร-อาทิตย และ
ชวงฤดูเทศกาลตางๆ
จากจํานวนสถิติของนักทองเที่ยวของน้ําตกทรายขาว มีแนวโนมลดลงเหลือ
ประมาณ 82,485 คน/ป และในป พ.ศ. 2545-2550 มีนักทองเที่ยวเฉลี่ยปละประมาณ
262,000 คน สาเหตุอาจเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ําและสถานการณความไมสงบ
ทําใหนักทองเที่ยวไมมั่นใจในความปลอดภัยในการเดินทางมาทองเที่ยว ซึ่งสงผลกระทบ
ตอรายไดของชุมชนและเศรษฐกิจดานการทองเที่ยวของชุมชน ขณะเดียวกันจากการ
เขามาทองเที่ยวของนักทองเที่ยวบริเวณน้ําตกทรายขาว กอใหเกิดปญหาหลายประการ
เชน ขยะมูลฝอย ปายสัญลักษณที่ทางอุทยานฯ จัดทําไวถูกทําลายจนเสียหาย การจัด
บริเวณไมถูกสุขลักษณะและไมเปนระเบียบ ปาไมบางสวนถูกทําลายจากนักทองเที่ยวที่
รูเทาไมถึงการณ เปนตน รวมถึงความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ และ
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หนวยงานยังขาดงบประมาณสนั บสนุนที่ เพียงพอสําหรับการบริหารจัดการพื้นที่ ใหคง
สภาพที่ดี เพื่อเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติตอไป
จากสภาพปญหาตางๆ เหลานี้ ทําใหผูวิจยั สนใจทีจ่ ะศึกษาถึงมูลคาการทองเที่ยว
ของน้ําตกทรายขาว โดยอาศัยวิธีการทางเศรษฐศาสตรในการประเมินคุณคา เพื่ อให
ทราบถึงมูลคาผลประโยชนของนันทนาการของน้ําตกทรายขาว และชวยในการเปรียบ
เทียบการใชประโยชนของพื้นที่เพื่อใชประโยชนในทางอื่นๆ หรือเก็บรักษาพื้นที่บริเวณนี้
ใหคงสภาพของแหลงนั นทนาการตอไป รวมทั้ งเป นขอมู ลใหรัฐบาลและหนวยงานที่
เกี่ ยวข องเพื่ อใชประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ
บุคลากร การจัดเวลาบํารุงรักษา และการปรับปรุงสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่มีอยู
ใหดียิ่งขึ้น รวมถึงการใหบริการตางๆ
เราจะทราบมูลคาการทองเที่ยวของน้ําตกทรายขาวไดอยางไร
การศึกษาจะใชแบบสอบถาม โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 4 สวน ไดแก
1) ขอมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของนักทองเที่ยว 2) พฤติกรรมการทองเที่ยว
3) ตนทุนการมาทองเที่ยว ในบทความนี้ไดวิเคราะหขอมูลระดับบุคคลที่มาทองเที่ยว
(ITCM) 4) ปญหาของนักทองเที่ยว
สัมภาษณนักทองเที่ยว 322 ตัวอยาง โดยเก็บขอมูลชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2551 จนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 เก็บขอมูลชวงวันหยุดราชการ (วันเสาร-อาทิตย)
จํานวน 242 ตัวอยาง และชวงวันทํางานปกติ (วันจันทร-วันศุกร) จํานวน 80 ตัวอยาง
สัมภาษณนักทองเที่ยวที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป ในชวงเวลา 8.30-16.30 น.
มูลคาการทองเที่ยวของน้ําตกทรายขาว
จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่มาเที่ยวสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย
25 ป เปนนักเรียน/นักศึกษา อยูในสถานภาพโสด มีรายไดไมเกิน 3,000 บาท/เดือน
นิยมเดินทางมาทองเที่ยวภายใน 1 วัน คือ มาชวงเชา-เย็นกลับ และมาเปนกลุมเล็กๆ
ประมาณ 1-5 คน สวนใหญเดินทางเพื่อมาพักผอน รับประทานอาหาร และเลนน้ํา
สิ่งที่ดึงดูดใจใหมาเที่ยวมากที่สุดคือ น้ําตกที่สวยงาม ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจมา
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นันทนาการน้ําตกทรายขาว ไดแก ตนทุนการเดินทาง และประสบการณที่เคยมา
ทองเที่ยวน้ําตกทรายขาว
มูลคาทางเศรษฐศาสตรการทองเที่ยวของน้ําตกทรายขาว (the total benefit)
ดวยตนทุนการเดินทางระดับบุคคล (ITCM) เทากับ 143,113,940 บาท/ป
เมื่ อเปรี ยบเที ย บมู ล ค า การท องเที่ ย วของน้ํ า ตกทรายขาวกั บ งบประมาณที่
อุทยานฯ ไดรับใน ป พ.ศ. 2551 ซึ่งเทากับ 2,048,256 บาท พบวามูลคาการทองเที่ยว
ทีไ่ ดสะทอนใหเห็นวามูลคาการทองเทีย่ วของน้ําตกทรายขาวมีมลู คามากกวางบประมาณ
ที่อุทยานฯ ไดรับ ดังนั้นควรมีการปรับปรุง พัฒนา และอนุรักษน้ําตกทรายขาวเพื่อเปน
แหลงการทองเที่ยวตอไป
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การจําแนกการใชประโยชนที่ดิน การสํารวจพันธุไ ม
และการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของไม
บนเขาคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
ผศ.ดร.เสาวลักษณ รุงตะวันเรืองศรี ทพ.ดร.ประกาศ สวางโชติ
และ น้ําฝน พลอยนิลเพชร
โครงการรวมอนุรักษเขาคอหงส มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท 074-286828 E-mail: eeru_psu@hotmail.com
ทําไมตองจําแนกการใชประโยชนที่ดินบริเวณเขาคอหงส ???
เขาคอหงสตั้งอยูใน อ.หาดใหญ จ.สงขลา มียอดสูงอยูสองยอด ยอดที่สูงที่สุด
เรียกวา เขาคอหงส สูงประมาณ 371 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง และยอดที่
เรียกวาเขาชุมสัก สูงประมาณ 325 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง (Maxwell,
2006 อางถึงใน ประกาศ สวางโชติ, 2009) ยอดที่สูงที่สุดจึงเปนที่มาของชื่อ “เขา
คอหงส” ซึ่งเขาคอหงสมีพื้นที่ทั้งหมด 7,577.60 ไร
ปจจุ บันการใชประโยชน ที่ ดินบริเวณเขาคอหงส ไดเปลี่ ยนแปลงไปมาก ทําให
ทรั พยากรธรรมชาติ บนเขาคอหงส เริ่ มเสื่ อมโทรม ก อให เกิ ดผลกระทบตามมา เช น
ภาวะแหงแลงของชุมชนพรุเตาะ การเกิดน้ําทวมของชุมชนรอบเขาคอหงส การชะลาง
พังทลายของหนาดินบนเขาคอหงส เปนตน การจําแนกการใชประโยชนที่ดินจะทําให
ทราบวาบริ เวณเขาคอหงส มีการใชประโยชนที่ ดิ นกี่ ประเภทและแตละประเภทมีพื้ นที่
มากนอยเพียงใด เพื่อที่จะไดนําขอมูลดังกลาวมาพิจารณาหาแนวทางการปองกัน แกไข
ฟนฟูเขาคอหงสตอไป
วิธี การจําแนกการใชประโยชนที่ ดิ นบริ เวณเขาคอหงส โดยนําภาพถายจาก
ดาวเทียม THEOS พ.ศ. 2552 ซึ่งมีอัตราสวน 1:10000 จากศูนยภูมิภาคเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศภาคใต (GIS) มาใชในการจําแนก ทําให สามารถมองเห็น
การใชประโยชนที่ดินไดอยางชัดเจนขึ้น
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ผลการจําแนกการใชประโยชนที่ดิน
ผลการศึกษาพบวา การใชประโยชนที่ดินบริเวณเขาคอหงสสามารถแบงออก
เปน 5 ประเภท คือ ปาดั้งเดิม, ปาทดแทน, ยางพารา, พื้นที่เปดโลง และเขตอาคาร
สถานที่ (รูปที่ 1 และตารางที่ 1)

รูปที่ 1 แสดงการใชประโยชนเขาคอหงส

คําตอบที่ไดจากการจําแนกเพื่อนําไปสูการจัดการเขาคอหงสอยางยั่งยืนดวย...
”งานวิจัย”
ปญหาเขาคอหงสนําไปสู การจัดการโดยการมีสวนรวมทุกภาคสวนทั้ งชาวบาน
ในชุมชน หนวยงานภาครัฐ และเอกชนตางๆ รวมทัง้ หนวยวิจัยเศรษฐศาสตรสงิ่ แวดลอม
คณะการจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดเขาไปเปนสวนหนึ่งในการ
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ตารางที่ 1 พื้นที่การใชประโยชนที่ดินบริเวณเขาคอหงส
ประเภท

พื้นที่ (ตร.ม.)

พื้นที่ (ไร)

ปาทดแทน
ปาดั้งเดิม
ยางพารา
เขตอาคารสถานที่
พื้นที่เปดโลง

4,519,808.91
2,477,214.66
4,411,761.05
167,716.13
547,661.52

2,824.88
1,548.26
2,757.35
104.82
342.29

37.28
20.43
36.39
1.38
4.52

12,124,162.26

7,577.60

100.00

รวม

% ของพื้นที่

จัดการโดยนํางานวิ จัยเป นหลั กในการจัดการ ในบทความนี้ นําเสนองานวิจัย เรื่ อง
การสํารวจพันธุ ไม และการประเมิ นมู ลค าทางเศรษฐศาสตรของไม บนเขาคอหงส
อ.หาดใหญ จ.สงขลา
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่ อสํารวจชนิดพันธุ ไม และหาขอบเขตของพื้ นที่ ปา
เขาคอหงสที่ยังเหลืออยู และเพื่อประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรดานเนื้อไมบนเขา
คอหงส เมื่ อได ขอมู ลสามารถนําไปใชในการจั ดการเขาคอหงสให มีประสิทธิ ภาพใน
อนาคตได
วิธีการสํารวจพันธุไมไดทําการวางแปลงตัวอยาง ขนาด 20 x 50 เมตร โดยใน
แปลงตัวอยางจะแบงเปนแปลงยอยขนาด 10x10 เมตร ทั้งหมด 10 แปลง เพื่อทําการ
ตรวจนับไมใหญ และในแตละแปลงยอยจะวางแปลงขนาด 4x4 เมตร และ 1x1 เมตร
ไวตรงมุมล างซ ายของแตละแปลง เพื่ อทําการตรวจนั บไม หนุ มและลู กไม และกล าไม
ตามลําดับ ซึ่งไมใหญ (tree) หมายถึง ตนไมทุกตนที่มีเสนผาศูนยกลางระดับอก (dbh.)
โตกวาหรือเทากับ 10 ซม. และมีเสนวัดรอบวงระดับอก (gbh.) มากกวาหรือเทากับ 30
ซม. ไมหนุม (pole) หมายถึง ตนไมทุกตนที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางระดับอกต่ํากวา
10 ซม. ลงมา แตมีความสูงเกินกวา 1.30 เมตร ลูกไมและกลาไม (sapling and
seedling) หมายถึง ตนไมทุกชนิดที่มีความสูงต่ํากวา 1.30 เมตรลงมา
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การสุมแปลงตัวอยาง ทําการแบงพื้นที่ปาเขาคอหงสจากทางซายสุดไปขวาสุด
ทุกระยะ 500 เมตร และจากบนสุดลงลางสุดทุกระยะ 500 เมตร แลวทําการใส
หมายเลข โดยพื้นที่ที่อยูบนซายสุดจะเปนแปลงที่ 1 แลวนับถัดมาทางดานขวาจนหมด
แถว พอขึ้นแถวถัดไปก็นับพื้นที่ จากซายสุดไปขวาสุดจนครบทุกหมายเลข ดังรูปที่ 2
ในการสุมแปลงตัวอยางจะใชวิธีจับสลากแบบคืนที่ โดยในแตละหมายเลขสามารถวาง
แปลงตัวอยางไดไมเกิน 2 แปลง ในการสุมหมายเลข ขั้นแรกจะทําการสุม แปลงตัวอยาง
ต นไม ที่ มี เรื อนยอดขนาดใหญ โดยจะแยกเอาแต หมายเลขที่ ประกอบด วยต นไม ที่ มี
เรือนยอดขนาดใหญมาทําการสุมแปลงตัวอยาง ถาหมายเลขที่จับสลากไดมีพื้นที่ตนไม
ที่ มีเรือนยอดขนาดใหญไม ถึง 20x50 เมตร ก็จะไมเอาหมายเลขนั้ นแต จะทําการสุ ม
หมายเลขอื่นตอไปจนครบตามจํานวนที่ไดคํานวณไว สวนในการสุมแปลงตัวอยางตนไม
ที่มีเรือนยอดขนาดเล็กก็ทําเชนเดียวกัน ตัวเลขที่มีสีขาวทําการวางแปลงตัวอยาง 2
แปลง สวนตัวเลขที่มีสีดําทําการวางแปลงตัวอยาง 1 แปลงและตัวเลขที่มีสีแดงไมมี
การวางแปลง รวมแปลงที่ตองวางทั้งหมด 70 แปลง คิดเปนพื้นที่ 1% จากพื้นที่ปา
ทั้งหมด
10 เมตร
10 เมตร
20 เมตร
4 ม.

10 เมตร
4 ม.

1 ม.
1 ม.

50 เมตร

รูปที่ 2

และในขณะนี้ งานวิ จั ยได สํารวจครบทั้ งหมด 70 แปลงแล ว ตอนนี้ อยู ในขั้ น
ประมวลผลการศึกษาและนํามาประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรตอไป ผลที่ไดจะทําให
ทราบชนิดพันธุไม และมูลคาของเนื้อไมบนเขาคอหงส ซึ่งเปนบริการจากระบบนิเวศ
สวนหนึ่งที่ควรคาแกการอนุรักษไว
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งานวิจัยดังกลาวไดใหคําตอบในเรื่องการจําแนกการใชประโยชนที่ดิน พันธุไม
บนเขาคอหงส และมูลคาทางเศรษฐศาสตรของเนื้อไมบนเขาคอหงส คําตอบที่ไดเปน
ขอมูลที่สําคัญ นําไปสูการแกแกปญหาเขาคอหงสในอนาคต ซึ่งตองอาศัยการมีสวนรวม
ของทุกภาคฝายในการจัดการเขาคอหงสโดยมีขอมูลมาจาก…”งานวิจัย”
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กระบวนการเรียนรูข องชุมชนในการประเมินมูลคาทาง
เศรษฐศาสตรดา นการใชประโยชนทางตรงของปาชายเลน
ชุมชนโคกพยอม ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล
ผศ.ดร. เสาวลักษณ รุงตะวันเรืองศรี 1 ผศ.ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล 2
และ ญัตติพงศ แกวทอง 1
1
หนวยวิจัยเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม คณะการจัดการสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต
โทรศัพท 074-286828 E-mail: eeru_psu@hotmail.com
เริ่มตนงานวิจัยโดยชุมชน
ที่มาของงานวิจัยเริ่มมาจากความตองการของชุมชนโคกพยอม ต.ละงู อ.ละงู
จ.สตู ล ซึ่ งตองการจะอนุรักษปาชายเลนซึ่ งลดจํานวนลงมาก ชุมชนต องการพั ฒนา
โดยการเรียนรูถึงมูลคาของปาชายเลนที่กลุมไดรวมกันดูแลรักษา เพื่อใหไดขอมูลที่เปน
เครือ่ งมือทีส่ ําคัญสําหรับการใหความรูถ ึงคุณคาของปาชายเลน หนวยวิจยั เศรษฐศาสตร
สิ่ งแวดล อมจึงไดรวมกับชุมชนสร างโจทยวิจัยในการประเมินมู ลคาทางเศรษฐศาสตร
ร วมกั นผ านทางการสร างกระบวนการเรียนรู ให กั บชุมชน เพื่ อเขาใจถึงกระบวนการ
ประเมินมูลคาและเปนสวนหนึ่งของ “ผูประเมินมูลคาดวยตนเอง” โดยมีความมุงหวังวา
เมื่อชุมชนผานกระบวนการเรียนรูนี้ จะสามารถพัฒนากลุ มการเรียนรู และขอมู ลที่ ได
จากการประเมินมูลคาทางดานเศรษฐศาสตรของปาชายเลนยังสามารถนํามาใชในการ
จัดการทรัพยากรปาชายเลนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ตอไป ปาชายเลนนับเปนระบบนิเวศ
ที่มีคุณคามหาศาล ซึ่งมีความสําคัญทั้งประโยชนทางตรง เชน การนําไมทําไมฟน การ
ประมง เปนตน และประโยชนทางออม เชน การทําหนาที่รักษาความสมดุลของระบบ
นิเวศ ปองกันการกัดเซาะพังทลายของดิน เปนตน (สนิท อักษรแกว, 2541) ในอดีต
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ป าชายเลนเสื่ อมโทรมและลดจํานวนลงอยาง เนื่ องจากการนําไม มาทําเป นถ านเกิ น
กําลังของปาที่จะคืนสภาพเดิมได หรือการเปลี่ยนพื้นที่ปาชายเลนเปนนากุง เปนตน
การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคที่สําคัญ 2 ประการ ไดแก เพื่อประเมินมูลคา
ทางเศรษฐศาสตรดา นการใชประโยชนทางตรงของปาชายเลนในชุมชน และเพือ่ สงเสริม
ศักยภาพการเรียนรูของชุมชน
ระหวางทางดําเนินการวิจัยเพื่อนําไปสูเปาหมายของชุมชน
ระหวางทางดําเนินการวิจัยเพื่อนําไปสูเปาหมายของชุมชน ซึ่งการดําเนินการ
วิ จั ยเป นลั กษณะการวิ จั ยเชิ งปฏิ บั ติ การแบบมี ส วนร วม โดยชุ มชนเข ามามี ส วนร วม
ในทุกกระบวนการวิจัย โดยเริ่มจาก 1) การมีสวนรวมในการศึกษาขอมูลพื้นฐานของ
ชุมชน 2) การมีสวนรวมในการสรางทีมวิจัยชุมชน โจทยวิจัย และสรางความเขาใจ
รวมกันในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 3) การมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนข อมูลทางดาน
การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตร ไดแก มูลคาปริมาณไม มูลคาการเก็บผลผลิตจาก
ปาและผลผลิตจากการประมงในบริ เวณป าชายเลน 4) การมี สวนรวมในการสํารวจ
ปริมาณไมในป าชายเลนเพื่ อนํามาประเมินมูลคาปริมาณไม 5) การมี สวนรวมในการ
สรางเครื่องมือในการวิจัย 6) การมีสวนรวมในการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม 7) การมี
สวนรวมวิเคราะหขอมูล 8) การมีสวนรวมวางแผนการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
เปาหมายของงานวิจัยดวยชุมชน
เปาหมายของงานวิ จัยดวยชุมชน ไดแบงผลการวิจัยเป น 2 สวนเพื่ อไดเห็น
ชัดเจนขึ้นคือ สวนที่ 1 เปนผลของการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรการใชประโยชน
ทางตรง และ สวนที่ 2 เปนผลสงเสริมศักยภาพการเรียนรูของชุมชน ดังนี้
สวนที่ 1 ผลมูลคาการใชประโยชนทางตรง
มูลคาสุทธิของปริมาณไมทั้งหมดในปาชายเลนชุมชน คํานวณดวยการซื้อขาย
ในตลาดทองถิ่นเปนเงิน 176,653,724.58 บาท เมื่อคิดตามสัดสวนของพื้นที่ปาชายเลน
จะไดเทากับ 141,322.98 บาท/ไร และมูลคาสุทธิคํานวณดวยซื้อขายในตลาดเปรียบ
เทียบจากการผลิตถานไมของไมใหญและซื้อขายในตลาดทองถิ่นของไมหนุมและกลาไม
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เทากั บ 114,094,534.14 บาท เมื่ อคิดตามสัดสวนของพื้ นที่ ปาชายเลนจะไดเทากับ
91,275.63 บาท/ไร
มูลคาสุทธิทั้งหมดของการใชประโยชนดานการเก็บผลผลิตของปาชายเลนและ
ผลผลิตการประมงในบริเวณปาชายเลน เทากับ 2,838,354.19 บาท/ป หรือมีมูลคา
เทากับ 2,270.68 บาท/ไร/ป หรือมีมูลคาเฉลี่ย/ครัวเรือนเทากับ 21,502.68 บาท/
ครัวเรือน/ป
จะเห็นไดวาปาชายเลนมีความสําคัญกับชาวบานในชุมชน ลดคาใชจายในครัว
เรือนไดโดยคิดเฉพาะตอครัวเรือนถึง 21,502.68 บาท/ครัวเรือน/ป ในที่นี้ยังไมรวมถึง
ผลประโยชนของปาชายเลนที่ไดใหกับชุมชนในดานอื่นๆ เชน ประโยชนทางออมในดาน
ในการดู ดซับกาซคารบอนไดออกไซด ประโยชน ดานการเปนแหลงเพาะเลี้ ยงสั ตว น้ํา
ประโยชนของการทองเที่ยวในปาชายเลน เปนตน
สวนที่ 2 ผลการสงเสริมศักยภาพการเรียนรู
ผลของการสงเสริมศักยภาพการเรียนรูของชุมชนตั้งแตเริ่มตนกระบวนการจน
ถึงขั้นตอนสุดทาย สามารถสรุปการเรียนรูในแตละกระบวนการดังนี้
1) การมีสวนรวมในการศึกษาขอมูลพื้นฐานของชุมชน ชาวบานไดเขามามีสวน
รวมในการใหขอมูลแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น รู สึ กความภาคภู มิใจในขอมูลที่ ตนเอง
รวมกันแสดงความคิดเห็นนําไปสูการใชประโยชน มีความรูสึกเปนเจาของงานวิจัย
รวมทั้งทีมวิจัย ทําใหชุมชนไดรูจักขอมูลพื้นฐานของชุมชนตนเอง
2) การมีสวนรวมในการสรางทีมวิจัยชุมชน โจทยวิจัย และสรางความเขาใจ
รวมกันในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม การสรางทีมวิจัยชุมชนนั้นชาวบานมี
วิถีชีวิตพึ่งพิงทรัพยากรปาชายเลน รวมทั้งโดยสวนใหญเปนสังคมเครือญาติ จึงทําให
ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากชาวบาน
3) การมี ส ว นร ว มในการแลกเปลี่ ย นข อมู ลทางด านการประเมิ นมู ล ค าทาง
เศรษฐศาสตร ทําให ทีมวิจั ยเขาใจประโยชนด านสิ่ งแวดลอมมากขึ้ น คือ คุณคาของ
ปาชายเลนมีประโยชนทางตรง เชน ผลผลิตของปา การจับสัตวน้ํา เปนตน และคุณคา
ประโยชนทางออม เชน คุณคาการเก็บกักคารบอน คุณคาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เปนตน
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4) การมีสวนรวมในการสํารวจปริมาณไมในปาชายเลน ทําใหทีมวิจัยทราบถึง
วิธีการสํารวจตนไม ชนิดพันธุไม และจํานวนของตนไมทั้งหมดในปาชายเลน สงผลให
ทีมวิจัยชุมชนทราบถึงศั กยภาพของทรัพยากรปาชายเลนในชุมชนวามีปริมาณไมและ
มูลคาของไม ศักยภาพเหลานี้นําไปสูการจัดการปาชายเลนใหยั่งยืนในอนาคตตอไปได
ตัวอยางเชน การตัดไมมาใชในครัวเรือนตองคํานึงถึงปริมาณไมเพื่อไมใหสงผลกระทบ
ตอปาชายเลน
5) การมีสวนรวมในการสรางเครื่องมือในการวิจัย (แบบสอบถาม) เริ่มตั้งแต
ขั้นตอนการรวมกันกําหนดขอมูลที่ตองการในแบบสอบถาม การตั้งขอคําถาม การจัด
รูปแบบสอบถาม และการรวมกันทดสอบแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามนี้ไดสอบถาม
การใชประโยชนทางตรงของปาชายเลนดานปาไมและประมงในชุมชน และทําใหงาน
วิจัยครั้งตอไปทีมวิจัยสามารถออกแบบสอบถามดวยตนเองได
6) การมีสวนรวมในการเก็บขอมูล ทีมวิจัยไดเรียนรู วิธีการเก็บแบบสอบถาม
จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในการเลื อกกลุ มประชากรและกลุ มตัวอยาง การ
สุมตัวอยาง และการสรางความเขาใจที่ตรงกันในแบบสอบถาม เมื่อมีงานวิจัยที่เกิดขึ้น
ในชุ มชน ทีมวิจั ยชุมชนสามารถนําหลักการการเก็บแบบสอบถามไปใชไดรวมกับงาน
วิจัยที่เกิดขึ้นในอนาคต
7) การมี ส วนร วมวิ เคราะห ข อมู ล ทําให ที มวิ จั ยได ทราบที่ มาของมู ลค าของ
ปาชายเลนชุมชน สงผลใหชุมชนเห็นศักยภาพของปาชายเลนวามีผลประโยชนเปน
อยางมากตอชุมชน ทําใหชุมชนรักและหวงแหนปาชายเลนของตนเองนําไปสูการจัดการ
ในชุมชนอยางเกิดประโยชนสูงสุดได
8) การมีสวนรวมวางแผนการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน ผลการวิจั ยเปน
ขอมูลพื้นฐานเก็บไวในชุมชน และทีมวิจัยไดเนนใหเยาวชนเกิดจิตสํานึก โดยการเปน
ตั วอย างที่ ดี ในการดู แลรั ก ษาป า ชายเลน นอกจากนี้ ผลการวิ จั ย ด านมู ล ค าทาง
เศรษฐศาสตรของปาชายเลน ทีมวิจัยตองการใหเปนขอมูลใชในการวิเคราะหตนทุน
ผลประโยชนกับโครงการตางๆ ที่อาจเกิดผลกระทบตอปาชายเลนของชุมชนโคกพยอม
ได
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การปฏิสนธิของกุง กุลาดํา
ดร.ภัททิรา พงษทิพยพาที1 และ ศ.ดร.บุญเสริม วิทยชํานาญกุล1, 2
1
สถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84100;
b
ศูนยวิจัยและพัฒนาสายพันธุกุง สุราษฎรธานี 84110
สถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84100
โทรศัพท: 086-9614876, 077-355453 โทรสาร: 077-355453
E-mail: pattirataweepreda@yahoo.com
การปฏิสนธิ คือ การรวมตั วกั นของเซลลสืบพันธุ เพศผู และเพศเมี ย เพื่ อนํา
โครโมโซมของทั้ งสองเซลลมารวมกันเพื่ อสรางเซลลใหมที่ เปนรุนลูก ในขณะเกิดการ
ปฏิสนธิจะมีกระบวนการเปลี่ ยนแปลงทั้ งรู ปรางลักษณะและองคประกอบทางชีวเคมี
ของเซลลสืบพันธุทั้งสอง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเซลลไขเรียกวาการเกิด egg
activation และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเซลลอสุจิเรียกวา acrosome reaction
ในการสืบพันธุของกุงกุลาดํา พอกุงจะนําถุงอสุจิ (spermatophore) มาสอดใส
ไวในชองหนาทองของแมกุง (thelycum) หลังจากแมกุงลอกคราบ อสุจิอยูในชองหนา
ทองของแมกุงระยะหนึ่งเพื่อไดรับการพัฒนาใหเกิดความพรอมในการปฏิสนธิซึ่งตองใช
เวลาอยางนอย 3 วัน เมื่อไขสุกรังไขจะเขาสูพัฒนาการระยะที่ 4 แมกุงจะมีการวางไข
การวางไข มักเกิดขึ้ นตอนกลางคื นในชวงระยะเวลาตั้ งแต 20.00 น. ถึง 05.00 น.
เมื่ อจะมีการวางไขแมกุงจะวายวนในถังวางไข กอนที่จะปลอยไขจะวายดวยความเร็ว
ที่สูงขึ้น ลอยตัวบนผิวน้ํา เอียงตัวประมาณ 45 องศา และตีวงแคบเขาสูกลางถัง
การปลอยไขใชเวลาประมาณ 3-7 นาที โดยปลอยไขจากรังไขที่อยูในลําตัวบริเวณชวง
อกออกสูภายนอกโดยผานรูเปดที่โคนขาเดินคูที่ 3 ในขณะปลอยไขแมกุงจะปลอยอสุจิ
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ที่อยูในชองหนาทองออกมาผสม และเกิดการปฏิสนธิของเซลลสืบพันธุทั้งสอง
ไขกุงกุลาดํา มีจํานวนโครโมโซม 44 คู หรือ 88 ขาง ซึ่งยังคงเปนลักษณะ 2N
เมื่ อถู กปล อยออกมาสั มผัสกั บน้ํา ทะเล ไข มี ลักษณะกลม เส นผาศู นย กลางประมาณ
270-280 ไมครอน (0.27-0.28 มม.) สามารถมองเห็นดวยตาเปลา บริเวณผิวไขมีหลุม
เล็กๆ ประมาณ 400 หลุมบรรจุแทงวุนที่มีลักษณะคลายกระบอง เมื่อไขถูกปลอยออก
มาตอนแมกุงวางไขและสัมผัสกับน้ําทะเลจะเกิดกระบวนการ egg activation เริ่มจาก
แทงวุนโผลขึ้นมาและโผลพนผิวของไขทั้งแทงที่เวลา 45 วินาทีหลังวางไข หลังจากนั้น
สวนโคนของแทงวุนละลายตัวปลอยสารวุนดานในออกมากลายเปนชั้นวุนหุมเซลลไข
ตอมาบริเวณขอบลางของชั้นวุนที่อยูติดกับเยื่อหุมเซลล (plasma membrane) หนา
ตัวขึ้นเปนขอบและเริ่มมีการสรางเปลือกไขที่เรียกวา hatching envelope ซึ่งระยะนี้
อยูที่เวลาประมาณ 1 นาทีหลังวางไข โดยลักษณะนี้ในสัตวทะเลชนิดอื่นที่มีการคนควา
วิจัยและทราบขอมูลแลว จัดเปนระยะที่เซลลอสุจิไมสามารถเขามาปฏิสนธิกับไขไดอีก
สําหรั บในกุ งกุลาดํายังต องมี การศึกษาต อไปในจุ ดนี้ การสร างเปลือกไข ดําเนินต อไป
จนถึงเวลาประมาณ 8 นาทีหลังวางไขจะเห็นอยางชัดเจน ในระหวางนี้ไขก็มีการพัฒนา
ลดจํานวนโครโมโซมลงใหเหลือครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิมโดยวิธี meiosis เพื่อการรวม
กับโครโมโซมของอสุจิ กลาวคือ ที่เวลา 5 นาทีหลังวางไขมีการสลัดเซลลเล็กๆ ที่มี
สวนของโครโมโซมครึ่งหนึ่ง (homologous chromosome) ออกมาเรียกวา โพลารบอดี้
ที่ 1 (1st polar body) และที่เวลา 15 นาทีหลังวางไขมีการสลัดเซลลเล็กๆ ที่มีสวน
ของโครโมโซมที่เปนสวนซ้ํา (chromatid) ออกมาเรียกวา โพลารบอดี้ที่ 2 (2nd polar
body) ในเวลานี้ จํานวนโครโมโซมของไขจะลดลงเหลื อครึ่ งหนึ่ ง (N) อยางสมบูรณ
และนิวเคลียสขยายใหญขึ้น โครโมโซมคลายตัวเกาะกันอยางหลวมๆ เพื่อพรอมสําหรับ
การรวมกันกับโครโมโซมของอสุจิ การเกิดขบวนการนี้มีแมกนีเซียมอิออนเปนปจจัย
สําคั ญในน้ําทะเลที่ ขาดแมกนี เซี ยมทําใหกระบวนการนี้ ไมเกิ ด มี ผลใหไข ไม ไดรับการ
ปฏิสนธิหรือการผสม (รูปที่1)
อสุจิของกุ งกุลาดํา สรางจากอัณฑะซึ่ งอยู ในลําตัวสวนอกของพอกุ ง อสุ จิที่
สรางเสร็จแลวจะถูกสงมาเก็บไวที่ถุงอสุจิ (spermatophore) ซึ่งอยูบริเวณโคนขาเดิน
คูที่ 5 อสุจิกุงกุลาดํามีขนาดประมาณ 4-6 ไมครอน ไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา
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รูปที่ 1. ไขกุงกุลาดําที่เวลาตางๆ หลังวางไข

รูปที่ 2. อสุจิกุงกุลาดํา

ไมสามารถวายน้ําได ประกอบดวย สวนนิวเคลียส หมวก และหนามแหลม (spike)
สวนนิวเคลียสประกอบดวยเสนใยโครมาตินกระจัดกระจาย ส วนหมวกบรรจุสารบาง
อยางซึ่งในสัตวที่มีการคนควาทดลองแลวพบวาสวนนี้บรรจุเอนไซมที่ใชในการยอยผิว
เซลลไข (รูปที่2) สําหรับในกุงกุลาดํายังตองทดลองเพื่อหาขอมูลตอไป สวนหนามแหลม
เปนสวนที่ยื่นออกจากสวนหมวกในกุง ทะเลบางชนิดพบวาบริเวณปลายของสวนนี้ใชเปน
สวนแรกที่สัมผัสกับผิวไขและมีกระบวนการ acrosome reaction ตามมา ซึ่งก็ยังไม
ชัดเจนในกุงกุลาดําเชนกัน อสุจิของกุ งกุลาดําที่ พรอมจะปฏิสนธิจะอยู ภายในชอง
หนาทองของแมกุงที่พอกุงนํามาใสไวอยางนอย 3 วัน ถูกแมกุงบีบออกมาในขณะวางไข
ทันทีที่สัมผัสกับไข หรือสวนประกอบของไขจะเกิดกระบวนการ acrosome reaction
กลาวคือ หนามแหลมจะออนตัวและหดสั้น บริเวณหมวกบวมและขยายขนาดใหญขึ้น
2-3 เทาตัวคลายลูกโปง ตอมาไมกี่วินาทีสวนนี้จะแตกออกเหลือเพียงสวนเล็กๆ ที่อยู
ใตหมวก (subacrosomal region) ซึ่งมีการจัดตัวเปนกอนกลมเล็กๆ แทนที่สวนหมวก
วางอยูบนนิวเคลียส
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การปฏิสนธิระหวางไขกับอสุจิ ทันทีที่ไขถูกปลอยลงสูน้ําทะเล อสุจิจะเขาไป
สัมผัสกับผิวไข โดยใชสวนปลายของหนามแหลมและเกิด acrosome reaction โดย
หนามแหลมออนตัวและหายไป ตอมาแทงวุนของไขโผลขึ้นมาและปลอยสารวุนออกมา
โดยรอบเซลลไข อสุจิที่ เริ่มเกิด acrosome reaction มีการแตกตัวของสวนหมวก
พบฝงตัวอยูในชั้นวุน ตอมาบริเวณใตสวนหมวกของอสุจิจัดตัวเปนกอนกลมเล็กๆ ซึ่ง
การเปลี่ ยนแปลงในระยะนี้ยังพบภายในชั้นวุ นรอบเซลลไข การรวมตัวของโครโมโซม
อสุจิและไขเกิดขึ้นที่เวลาประมาณ 15-30 นาทีหลังวางไข (รูปที่ 3)

รูปที่ 3. ไขและอสุจิกุงกุลาดําในขณะเกิดการปฏิสนธิ
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การสงเสริมการเลีย้ งกุง กุลาดําขนาดใหญใหกบั เกษตรกร
ศ.ดร.บุญเสริม วิทยชํานาญกุล1, 2, ดร.ภัททิรา พงษทิพยพาที2
1
ศูนยวิจัยและพัฒนาสายพันธุกุง สุราษฎรธานี 84110
โทรศัพท: 081-2784497, 077-435100 โทรสาร: 077-435049
E-mail: wboonsirm@yahoo.com
2
สถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84100
โทรศัพท: 086-9614876, 077-355453 โทรสาร: 077-355453
ในปจจุบันการเลี้ยงกุงกุลาดํา (Penaeus monodon) ซึ่งเปนกุงประจําถิ่นของ
ประเทศไทยที่เคยทํารายไดในการสงออกเปนอันดับหนึ่งของประเทศ ไดประสบปญหา
ดานสายพันธุและโรคติดเชื้อไวรัสแหลมสิงห ทําใหกุงโตชา สงผลใหเกษตรกรเลี้ยงกุง
กุลาดําลดลง ศูนยวิจัยและพัฒนาสายพันธุกุง (ศวพก.) ซึ่งเปนหนวยงานที่ไดรับการ
สนับสนุนจากสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัย
มหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดมีการวิจัย พัฒนา และคัดเลือกสายพันธุ
กุงกุลาดําเพื่อการสงเสริมการเลี้ยงกุงชนิดนี้ใหกับเกษตรกร มาเปนระยะเวลามากกวา
5 ป ไดนําวิธีการเลี้ยงกุงกุลาดําขนาดใหญหรือไซสใหญคือมีขนาดประมาณ 30 ตัว/กก.
(ตัวละ 33 กรั ม) ขึ้ นไป ซึ่ งเปนขนาดที่ เปนความตองการของตลาด และใหมีความ
แตกตางจากขนาดของกุงขาว (Penaeus vannamei) ซึ่งมีอยูมากมายในตลาด ทําให
กุงกุลาดําขนาดใหญมีราคาสูงขึน้ มากกวากุง ขาว ในระยะเวลาที่ผานมาไดมีการแจกจาย
ลู กกุ งกุ ลาดําที่ คั ดสายพั นธุ แล วจาก ศวพก. เพื่ อให เกษตรกรในภาคตะวั นออกและ
ภาคใตทดลองเลีย้ งซึ่งไดผลเปนที่นาพอใจ นอกจากนี้ไดมีการพัฒนารูปแบบวิธีการเลี้ยง
กุงกุลาดําในลักษณะที่เรียกวา shrimp village หรือหมูบานกุง กลาวคือ เปนการเลี้ยง
กุงในบอพลาสติกกลมมีหลังคา ขนาดประมาณ 100 ตร.เมตร/บอ การเลี้ยงเปนระบบ
ป ด มี การจั ดระบบนิ เวศภายในบ อโดยเลี้ ย งร วมกั บสาหร ายและปลาทั บทิ มทะเล
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บําบัดน้ําโดยใช biofloc ซึ่งทําใหไมตองเปลี่ยนถายน้ํา การเลี้ยงดังกลาวสามารถทําได
ภายในบริเวณบานของเกษตรกรเอง ลดตนทุนการขุดบอ และเปนการเลี้ยงที่ลดความ
เสี่ยงตอการติดเชื้ อได เปนอย างดี โดยวิธีการเลี้ยงใหไดกุ งกุลาดําขนาดใหญและการ
เลี้ ยงในบ อพลาสติ กจะมี ก ารอบรมเผยแพร ให ความรู กั บเกษตรกรในอนาคตอั นใกล
เพื่อเปนการสงเสริมอาชีพใหกับเกษตรกรโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มรายได
ใหเกษตรกรเพื่อใหมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รูปที่ 1. แสดงทางเขาสูบริเวณที่มีการทดลองเลี้ยงกุงกุลาดําขนาดใหญในบอพลาสติก
ภายใน ศวพก.

รูปที่ 2. แสดงการเลี้ยงกุงกุลาดําขนาดใหญในบอพลาสติกกลม
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กุง กุลาดําทีม่ ีจํานวนโครโมโซมสามชุด:
สัดสวนเพศและอัตราการเจริญเติบโต
ดร.ภัททิรา พงษทิพยพาที1, การีมะห ลาบุร1ี , พินิจ ทวีธรรมเสวี3, ธีร ศรีสวัสดิ2์ ,
รัตนา หิรัญพันธุ3 , สมลักษณ อสุวพงษพัฒนา5, วัฒนา วีรชาติยานุกูล5 และ
ศ.ดร.บุญเสริม วิทยชํานาญกุล1, 4, 7
1
สถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา
2
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84100
3
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สงขลา 90110
4
หนวยวิจัยเพื่อความเปนเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุง
5
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ 10400
6
ศูนยวิจัยและพัฒนาสายพันธุกุง สุราษฎรธานี 84110
สถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84100
โทรศัพท: 086-9614876, 077-355453 โทรสาร: 077-355453
E-mail: pattirataweepreda@yahoo.com
การเหนี่ยวนําใหเกิดโครโมโซมสามชุด (triploidy induction, 3N) เปนวิธีหนึ่ง
ที่ใชในการปรับปรุงพันธุ สัตวน้ําโดยการจัดชุดโครโมโซม (chromosome manipulation) ซึ่ งสั ตว น้ําที่ มีจํานวนโครโมโซมเพิ่ มขึ้ นมักจะมี ขนาดใหญกว าสัตว น้ําปกติ ซึ่ งมี
จํานวนโครโมโซมสองชุด (2N) เพราะการมีจํานวนโครโมโซมเพิ่มขึ้นทําใหเซลลมีขนาด
ใหญ ขึ้ น และสําหรั บสัตว น้ํา ที่ มี จํานวนโครโมโซมสามชุ ดมั กจะเป นหมั นเนื่ องจากไม
สามารถแบงเซลลสืบพันธุ ได การที่ ไมตองใชพลั งงานในการสื บพันธุทําใหใชพลังงาน
สวนใหญที่ไดรับในการเจริญเติบโตซึ่งทําใหมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอีก นอกจากนี้
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การเปนหมันยังปองกันการขยายพันธุที่ ไมมี สิทธิบัตรซึ่ งมีผลประโยชนเชิงการคาดวย
ในด านคุ ณภาพของเนื้ อมี รายงานวาสั ตว น้ําที่ มีโครโมโซมสามชุ ดหลายชนิดมีปริ มาณ
กรดไขมันไมอิ่มตัวในปริมาณสูง ซึ่งมีประโยชนตอสุขภาพ แตอยางไรก็ตามมีการศึกษา
จากหลายงานวิจัยพบวา สัตวน้ําหลายชนิดที่มีจํานวนชุดโครโมโซมเพิ่มขึ้นไมไดมีการ
เจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้น และยังมีอัตรารอดในชวงวัยออนต่ําอีกดวย
งานวิจัยนี้ไดทําการเหนี่ยวนําใหเกิดโครโมโซมสามชุดในกุงกุลาดําเปนผลสําเร็จ
โดยการยับยั้งการสลัดของโพลารบอดี้ตัวที่สอง (Polar body II) ของไขกุง ดวยความ
เย็น (8oC) ที่เวลา 8 นาทีหลังวางไข โดยใหไขสัมผัสกับความเย็นนาน 10 นาที ซึ่ง
ความรูเกี่ยวกับพัฒนาการของไขกุงกุลาดําไดมีการศึกษามากอนแลว (PongtippateeTaweepreda et al., 2004; Pongtippatee et al., 2010) พบวาตัวออนที่ไดรับการ
เหนี่ยวนํามีการเจริญเติบโตได จากระยะลารวา โพสตลารวา เขาสูวัยรุน และเจริญได
ถึงวัยเจริญพันธุที่อายุ 14 เดือน ลูกกุงที่ไดรับการเหนี่ยวนําถูกเลี้ยงในบอเดียวกันที่อายุ
4 เดือน ไดสุมกุงจํานวน 166 ตัวจากบอเลี้ยงมาตรวจนับจํานวนโครโมโซมโดยการตัด
ขาเดินคูที่ 1 ทิ้งไวนานประมาณ 7-10 วันเพื่อใหงอกเนื้อเยื่อออน (blastema) จากนั้น
นําเนื้อเยื่อออนมาตรวจสอบจํานวนโครโมโซมโดยวิธี chromosome counting ซึ่งทํา
การทดลองจนไดสภาพที่เหมาะสมและสามารถนับจํานวนโครโมโซมไดสําหรับกุงกุลาดํา
(Pongtippatee, personal data) และทําการตรวจสอบซ้ําดวยวิธี flow cytometry
เพื่อวัดปริมาณ DNA ภายในเซลล ผลการทดลองพบวามีกุงเพศเมียจํานวน 63 ตัว

รูปที่ 1. แสดงลักษณะโครโมโซมของกุงกุลาดําปกติ (a) และโครโมโซมสามชุด (b)
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และเพศผูจํานวน 31 ตัว ที่มีจํานวนโครโมโซมสามชุด และมีกุงเพศเมียจํานวน 28 ตัว
และเพศผูจํานวน 44 ตัว ที่มีจํานวนโครโมโซมปกติ ซึ่งคิดเปนสัดสวน เพศเมีย:เพศผู
เปน 2: 1 ในกุงที่มีโครโมโซมสามชุด และสัดสวน 2: 3 ในกุงปกติ และเปอรเซ็นของ
การเกิ ดโครโมโซมสามชุ ดจากกุ งทั้ งหมดที่ ผ านการเหนี่ ยวนําคิ ดเป น 56.6% พบว า
น้ําหนักเฉลี่ย (average body weights) ที่อายุ 4 เดือนของกุงที่มีโครโมโซมสามชุด
เพศเมียคือ 35.2±6.52 กรัม และเพศผูคือ 31.5±3.4 กรัม และน้ําหนักเฉลี่ยของกุง
ที่มีโครโมโซมปกติ เพศเมียคือ 24.5±3.15 กรัม และเพศผูคือ 23.1±3.71 กรัม ซึ่ง
น้ําหนักเฉลี่ ยของกุ งที่มี โครโมโซมสามชุดมากกวาน้ําหนักเฉลี่ ยของกุ งปกติอย างมีนัย
สําคัญ (P<0.0001) การทดลองสรุปไดวากุงกุลาดําที่ มีโครโมโซมสามชุดสวนใหญจะ
เปนเพศเมียและทั้งเพศผู และพบวาเพศเมียของกุงที่มีโครโมโซมสามชุดมีการเจริญ
เติบโตดีกวากุงปกติ

รูปที่ 2. ภาพถายแสดงกุงกุลาดําปกติ (บน) และกุงกุลาดําที่มีโครโมโซมสามชุด (ลาง)
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การสงเสริมการเพาะเลีย้ งปลิงทะเล
(sea cucumber) ในเชิงการคา
ศ.ดร.บุญเสริม วิทยชํานาญกุล1, 2, ดร.ภัททิรา พงษทิพยพาที2
1
ศูนยวิจัยและพัฒนาสายพันธุกุง สุราษฎรธานี 84110
โทรศัพท: 081-2784497, 077-435100 โทรสาร: 077-435049
E-mail: wboonsirm@yahoo.com
2
สถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84100
โทรศัพท: 086-9614876, 077-355453 โทรสาร: 077-355453
ปลิงทะเล (sea cucumber) ชนิดที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Holothuria scabra
หรือที่เรียกในภาษาไทยวา ปลิงทะเลขาว เปนปลิงที่มีอยูในแถบอาวไทยและทะเล
อันดามัน เนือ่ งจากปลิงชนิดนี้เปนทีน่ ิยมบริโภคทัง้ ในประเทศและตางประเทศโดยเฉพาะ
ในประเทศจีน เนื่ องจากชาวจีนเชื่ อกันวาปลิงทะเลมีสวนประกอบที่ เปนยารั กษาโรค
บางชนิดได และเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ในทางวิทยาศาสตรไดมีผลงานออกมาเชนกัน
วาสารบางอยางที่อยูในปลิงทะเลมีประสิทธิภาพเปนยาได เชน ชวยรักษาโรคมะเร็ง
(Tong et al., 2005) ดังนั้น จึงมีการจับปลิงทะเลธรรมชาติเพื่อนําไปตากแหงที่เรียกวา
beche-de-mer และขายเปนจํานวนมากอยางตอเนื่อง ซึ่งความตองการของตลาดมี
มากกวาที่จะสามารถจับไดจากธรรมชาติ (Jiaxin, 2004) ทําใหปริมาณปลิงทะเลชนิดนี้
ในธรรมชาตินอยลงอยางมาก การจั บปลิงทะเลเพื่ อนําไปขายนับว าเปนการกระทําที่
ผิดกฎหมายและเปนการทําลายระบบนิเวศ เนื่องจากโดยธรรมชาติแลวปลิงทะเลมีการ
กินอาหารที่ อยู ตามพื้ นทรายที่ เกิดจากซากพืชและสัตวที่ ตายแล ว และกินแพลงตอน
พืชที่ขึ้นตามกิ่งใบของหญาทะเล ทําใหมักจะพบปลิงทะเลตามพื้นทะเลที่มีหญาทะเลอยู
ดังนั้นปลิงทะเลจึงทําหนาที่เหมือนผูทําความสะอาดพื้นทะเล
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ในการเพาะเลี้ยงปลิงทะเลขาวนั้น ไดมีการทดลองมาแลวในตางประเทศ เชน
ในประเทศ New Caledonia ประเทศที่ใกลเคียงกับประเทศไทย มีอยู ที่ประเทศ
เวียตนาม เชน ที่ในประเทศไทยมีพื้นที่สถานีประมงที่ อ.คลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ
กรมประมง เปนผูริเริ่มและสามารถเพาะพันธุปลิงทะเลไดสําเร็จ แตสวนใหญเปนปลิง
ทะเลดํา ซึ่งมีคุณคาทางการคาต่ํา ในประเทศไทยยังไมเคยมีรายงานวามีการเพาะ
เลี้ยงปลิงทะเลในเชิงการคา
เพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลิงทะเลขาว H. scabra เชิงพาณิชยและเผยแพรสู
เกษตรกรใหสามารถทําอาชีพนี้ได ซึ่งเปนการสงเสริมภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

รูปที่ 1. แสดงโรงเพาะฟกและบอเลี้ยงปลิงทะเลขาวภายใน ศวพก.

รูปที่ 2. แสดงการเลี้ยงปลิงทะเลขาวรวมกับหญาทะเลในบอเลี้ยง ภายใน ศวพก.
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ของประเทศ และเพื่อผลิตลูกพันธุปลิงทะเลขาว H. scabra นําปลอยลงสูแหลงน้ํา
ธรรมชาติ เพื่ อชวยชะลอการสู ญพั นธุ ของปลิงทะเลชนิ ดนี้ และเปนการสงเสริ มระบบ
นิเวศในธรรมชาติ ศูนยวิจัยและพัฒนาสายพันธุกุง (ศวพก.) ซึ่งเปนหนวยงานที่อยูใน
สังกัดของศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตั้งอยูที่ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี ซึ่งเปนพื้นที่ในการดูแลของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร วข.สุราษฎรธานี ศวพก. ไดเริ่ มทําการเพาะเลี้ ยงปลิงทะเลขาวโดย
ได รับความร วมมื อจากสถานี ประมงที่ อ.คลองวาฬ จ.ประจวบคี รีขั นธ กรมประมง
สํานักงานสงเสริมการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัย Stirling ประเทศสหราชอาณาจักร
และทุนวิจัยจาก the British Council โดยไดเริ่มงานทดลองในเขตพื้นที่ของ ศวพก.
ตั้ งแต เดื อนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 และประสบความสําเร็จขึ้ นตามลําดั บ กลาวคือ
การเพาะเลี้ ยงปลิ งทะเลขาว ตองมี ลูกพันธุปลิงทะเลซึ่ งต องนําพ อแมพั นธุ ปลิงทะเล
มาจากธรรมชาติ ขนาดน้ําหนักตัวตั้งแต 500 กรัมขึ้นไป เพาะเลี้ยงใหสมบูรณในโรง
เพาะฟก กระตุนใหวางไข (ประมาณ 1-2 ลานฟอง/ครั้ง) และเกิดการผสมระหวางไข
และเชื้ออสุจิ ไขที่ถูกผสมแลวสามารถนํามาเพาะเลี้ยงในโรงเพาะฟกประมาณ 2 เดือน
จนไดขนาดโตประมาณ 1.5-2.5 ซม. หนักประมาณ 0.5-1.0 กรัม ซึ่งจัดวาเปนระยะ
วัยแรกรุ น (juvenile) หลังจากนั้นสามารถนําไปใหเกษตรกรเพาะเลี้ ยงตอได ซึ่ งอาจ
เพาะเลี้ยงในทะเลตื้นๆ (1-3 เมตร) โดยกั้ นเปนคอกไว (sea pen) ถาเปนพื้ นทะเล
ที่มีหญาทะเลขึ้นดวยก็จะโตเร็วขึ้ น หรืออาจจะเพาะเลี้ยงในบอกุงที่ไมไดใชเพาะเลี้ ยง
กุงแลวก็ได อัตราการเจริญเติบโตอยูที่ 2-3 กรัม/วัน ความหนาแนนในการปลอยอยู
ที่ 100-200 กรัม/ตร.เมตร ความเค็มของน้ําที่เหมาะสมคือระดับ 25-30 ppt การ
เพาะเลี้ยงในบอดินที่ควบคุมสภาพได ใหผลดีกวา
ในระยะแรกๆ ของการเพาะเลี้ยงปลิงทะเลนั้น เนื่องจากเกษตรกรยังขาดทักษะ
และการเพาะเลี้ยงจาก juvenile ขนาด 1 กรัมจนถึงขนาดที่จับขายได (500 กรัม)
นั้นอาจใชระยะเวลาถึง 2 ป ซึ่งจะทําใหเกษตรกรหมดกําลังใจ ดังนั้นสิ่ งที่ นาจะเปน
วิธีการที่ดีกวาคือใหเพาะเลี้ยงใน ศวพก. (หรือโรงเพาะที่เปน nursery อื่นๆ ในอนาคต)
จนมีขนาดประมาณ 50 กรัม ซึ่งจะกินเวลาประมาณ 2-3 เดือน หลังจากนั้นปลอยให
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เกษตรกรนําไปเพาะเลี้ยงในบอดิน (เชน บอกุงราง) ดวยความหนาแนน 3 ตัว/ตร.เมตร
เปนเวลาประมาณ 4-5 เดือน (น้ําหนัก 300-500 กรัม/ตัว) ก็จะจับขายได อัตรารอด
จะอยูที่ 80% ดังนั้นผลผลิตนาจะอยูที่ 1.5 ตัน/ไร ไดราคาประมาณ 450,000 บาท/ไร
(โดยคิดที่ราคาปลิงทะเลแหง กก.ละ 3,000 บาท) ราคาที่ไดนี้อาจจะขึ้นลงไดตามความ
ตองการของตลาด แตนาจะใหผลตอบแทนดีกวาการเพาะเลี้ยงกุงและปลาทะเลเพราะ
คาใชจายในดานตนทุนอาหารจะนอยมาก เนื่องจากปลิงทะเลเปนสัตวที่กินของเนาเสีย
เชน สาหร ายทะเลที่ ตายไป ไมจําเปนที่ จะต องสร างอาหารเพาะเลี้ ยงเฉพาะเหมือน
สัตวน้ําอื่นๆ ในการเพาะเลี้ยงปลิงทะเลนี้ จะจัดใหมีการสาธิตวิธีเพาะเลี้ยงในฟารมกุง
ที่มีน้ําเค็มสูงพอและมีการฝกอบรมอยางตอเนื่องในอนาคตอันใกล

รูปที่ 3. แสดงน้ําหนักของปลิงทะเลขาวในระยะพอแมพันธุ
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การสรางเครื่องเก็บเกีย่ วแมเพรียง
(Perinereis nuntia)
คนัน ธนกุลชัยทวี2, จิราภรณ เดิมศรีภูมิ2, ภัทรพร หนูมาก2, นงเยาว เมืองดี2,
ดร.ภัททิรา พงษทิพยพาที1, สมใจ วงศตรีภพ3 และ ศ.ดร.บุญเสริม วิทยชํานาญกุล1,3
1
สถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา
2
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84100;
3
ศูนยวิจัยและพัฒนาสายพันธุกุง สุราษฎรธานี 84110
สถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84100
โทรศัพท: 086-9614876, 077-355453 โทรสาร: 077-355453
E-mail: pattirataweepreda@yahoo.com
ปจจุบันอุตสาหกรรมการเพาะเลีย้ งแมเพรียง (รูปที่ 1) (อาจเรียกวาเพรียงทราย
หรือไสเดือนทะเล (polychaete)) มีการขยายตัวขึ้นมาก เนื่องจากมีความตองการของ
ตลาดสูงขึ้น เชน การใชเปนเหยื่อเพื่อตกปลา การใชเพื่อเปนอาหารสําหรับสัตวน้ําทั้ง
ในรูปของแมเพรียงมี ชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่ งในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ ง ซึ่ งมี
การใช แม เพรี ยงเป นอาหารเพื่ อกระตุ นการพั ฒนาของระบบสื บพั นธุ ของพ อแม พั นธุ
แต ก รรมวิ ธี ในการเก็ บ เกี่ ยวแม เพรี ยงหลั งจากการเลี้ ยงที่ ทําให การนําแม เพรี ยงที่ มี
ชีวิตไปสูเกษตรกรยังเปนปญหาหลักอยู กล าวคือ กรรมวิธีในการเก็บเกี่ ยวแมเพรียง
ในปจจุบัน ใชแรงงานคนหยิบแมเพรียงออกจากทรายทีละตัว ทําใหต องใช เวลาและ
กําลังคนมาก และผลเก็บเกี่ยวที่ไดอยูที่ประมาณ 0.25 กก./คน/ชั่วโมง ซึ่งนับวาเปน
ผลผลิตที่ ต่ํา เปนอัตราการเก็บเกี่ยวที่ชาเกินกวาที่จะนํามาใชในระดับอุตสาหกรรมได
งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อสรางเครื่องมือในการเก็บเกี่ยวแมเพรียง Perinereis nuntia
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รูปที่ 1. แสดงลักษณะแมเพรียง Perinereis nuntia
ที่เลี้ยงภายในศูนยวิจัยและพัฒนาสายพันธุกุง

รูปที่ 2. แสดงเครื่องเก็บเกี่ยวแมเพรียงที่สรางสําเร็จและกําลังใชงาน
ภายในศูนยวิจัยและพัฒนาสายพันธุกุง

ดวยระบบอัตโนมัติ (รูปที่ 2) โดยใชหลักการรอนดวยตะแกรงในน้ํา เครื่องเก็บเกี่ยว
แมเพรี ยงที่ สร างขึ้ นประกอบด วยสวนตัวเครื่ อง ทําหนาที่ ในการร อน และกระบะ
พลาสติกใสน้ําเค็ม หลักการทํางานของเครื่องใชมอเตอรทําใหเกิดการโยกของตะแกรง
รอนในทิศทางแบบมากระดก (Flip-Flop) จากการทดสอบประสิทธิภาพเครื่อง พบวา
สภาวะที่เหมาะสมในการทํางานของเครื่องคือ ที่ขนาดมุมของการโยกตะแกรงรอน 16
องศา ขนาดรูตะแกรง 5 มม. ปริมาณทราย 30 กก./ครั้ง ระดับเหนือทราย 5 ซม.
และปริมาตรน้ํา 325 ลิตร ทําใหไดผลผลิตแมเพรียงสูงถึง 4.92±0.16 กก./ชั่ วโมง
และแมเพรียงสามารถมีชีวิตอยูไดไมต่ํากวา 7 วัน
2554
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การใชประโยชนจากชีวโมเลกุล
ศ.ดร.อมรรัตน พงศดารา รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ ดร.วราพร วรรณนา
ดร.มลวดี วงศลาภสุวรรณ และ ภัศนีย เดชะมาก
สถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร 074-288117
ชีวโมเลกุล (biomolecule) หมายถึง สารอินทรียที่สิ่งมีชีวิตสังเคราะหขึ้นมา
เปนสารที่มีความสําคัญตอการดํารงอยูของสิ่ งมีชีวิตทุกชนิด มีโครงสราง สมบัติทาง
เคมีที่หลากหลาย ในชวงป พ.ศ. 2549-2553 คณะวิจัยไดคนพบชีวโมเลกุลหลายชนิด
และไดนําชีวโมเลกุลเหลานั้นมาใชประโยชน ดังตัวอยางตอไปนี้
 ชีวโมเลกุลในวิถีการสรางไขของกุง
คนพบยีนที่มีความจําเพาะในการพัฒนาการของไขกุงและมีการแสดงออกที่
จําเพาะในแตละระยะของการพัฒนารังไข (รูปที่ 1) ผลจากองคความรู นี้ทําใหไดสาร
ที่มีฤทธิ์กระตุนการพัฒนารังไข และผลิตไขปริมาณมาก ไดแก GENO-INFO-4
 ชีวโมเลกุลในระบบภูมิคุมกันของกุง
ปจจุบันสถานวิจัยฯ สามารถผลิตชีวโมเลกุลไมต่ํากวา 5 ชนิดที่มีฤทธิ์ตาน
ไวรัสตัวแดงดวงขาว หรือไวรัสหัวเหลือง มีวัคซีนและสารกระตุนภูมิคุมกันอื่นๆ สําหรับ

รูปที่ 1 การแสดงพัฒนาการของไขกุงและการพัฒนาของเซลลรังไขของกุง
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ใชในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุง ดังรูปที่ 2 ที่แสดงตัวอยางวิธีการทดสอบฤทธิ์ของ
rFortilin (GENO-INFO-1)

รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนการศึกษาฤทธิ์ของ (GENO-INFO-1) ตอการตานไวรัสโรคกุง
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การศึกษาการเปรียบเทียบการผลิตไบโอดีเซลจาก
น้ํามันมะพราวที่มกี รดไขมันอิสระสูง
ระหวางกระบวนการผลิตแบบสะปอนิฟเคชัน
ตามดวยกระบวนการทรานสเอสเทอริฟเคชัน
และกระบวนการผลิตแบบสองขัน้ ตอน
อาเซียะห ดาราแม1 จงกล ทะยะ2 และ รศ.กําพล ประทีปชัยกูร3
1
โรงเรียนตันหยงมัส ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
2
โรงเรียนบานหวยผึ้ง หมู 4 ต.ทาแฝก อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ
3
สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ม.สงขลานครินทร
ที่มาและความสําคัญ
ผูวิจยั เล็งเห็นความสําคัญของไบโอดีเซล เปนพลังงานทางเลือกที่ชุมชนสามารถ
ผลิตไดเอง เปนเชื้อเพลิงสะอาดที่ไมสรางปญหาดานสิ่งแวดลอม จึงมีความสนใจศึกษา
กระบวนการที่ เหมาะสมต อการผลิ ตไบโอดี เ ซลจากน้ํ า มั นพื ชที่ มี ก รดไขมั นอิ สระสู ง
นอกจากนั้นผูวิจัยมุง ที่จะนําความรูที่ไดไปเผยแพรแกนักเรียนและชุมชน เพื่อใหสามารถ
ผลิตไบโอดีเซลที่มีคุณภาพใชเอง เพื่อเปนการชวยลดตนทุนการใชพลังงาน สงเสริมใหมี
การใชวัตถุดิบที่เหลือใชในทองถิ่นใหเกิดประโยชน และดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
วัตถุประสงค
ศึ กษาวิ ธี ก ารผลิ ตไบโอดี เซลจากน้ํา มั นมะพร าวที่ มี กรดไขมั น อิ ส ระสู ง ด วย
กระบวนการผลิ ตแบบสะปอนิ ฟเคชั น ตามด วยกระบวนการทรานส เอสเทอริ ฟ เคชั น
และกระบวนการผลิตแบบสองขั้นตอน
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วิธีการทดลอง
นํามันมะพร้าวทีมี กรดไขมันอิสระสูง (~19 wt%)
วิ เคราะห์หาปริม าณกรดไขมันอิสระด้วยการไทเทรต ดัง แสดงในรูปที 1
กระบวนการผลิตแบบสะปอนิ ฟิ เคชัน ตาม
ด้วยกระบวนการ ทรานส์เอสเทอริ ฟิ เคชัน

กระบวนการผลิตแบบสองขันตอน

กระบวนการสะปอนิ ฟิเคชัน
เงื อนไข:
1.ใช้ปริ มาณนําที 10, 12.5 และ 15 v%
2. ใช้ปริ ม าณโซเดียมไฮดรอกไซด์ที
เพิมเติมจากการไทเทรตที 0, 0.5 และ
0.75 %wt/v
3. ที อุณหภู มิ 60 ˚ C

กระบวนการเอสเทอริ ฟิเคชัน
เงื อนไข:
1. ใช้ปริ ม าณเมทานอลที 15, 17 และ19
v%
2. ใช้ปริ ม าณกรดซั ลฟิ วริ กที 4.5, 5 และ
5.5 v%
3. ที อุณหภู มิ 60 ˚ C

กระบวนการทรานส์ เอสเทอริ ฟิ เคชัน
เงื อนไข:
1. ใช้ปริ ม าณเมทานอลที 23 และ 36 v%
2. ใช้ปริ ม าณโซเดียมไฮดรอกไซด์ที 0.5
%wt/v
3.ทีอุณหภู มิ 60 ˚C

กระบวนการทรานส์ เอสเทอริ ฟิเคชัน
เงื อนไข:
1.ใช้ปริ มาณเมทานอลที 20 v%
2. ใช้ปริ ม าณโซเดียมไฮดรอกไซด์ที 0.5
%wt/v
3. ที อุณหภู มิ 60 ˚ C

วิ เคราะห์หาความบริ สุทธิ ของเมทิ ลเอสเทอร์ และร้อยละผลพลอยได้
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(ก)

(ข)

รูปที่ 1 น้ํามันตัวอยาง และสารละลายสําหรับการไทเทรต (ก)
และการไทเทรตตัวอยางน้ํามัน (ข)

รูปที่ 2 การเติมสารละลายลงในน้ํามันเพื่อผลิต ไบโอดีเซล

นํา มันไบโอดีเซล

กลีเซอรอล

รูปที่ 3 การแบงชั้นระหวางไบโอดีเซลกับกลีเซอรอล
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ผลการทดลองที่สภาวะที่เหมะสม
กระบวนการ
ที 1*

กระบวนการ
ที 2**

กรดไขมันอิ สระ
(titration),(wt%)

19.85

19.37

เมทิล เอสเทอร์
(TLC/FID),(wt%)

99.2

99

นํา (v%)

15

-

กรดซัลฟิ วริ ก (v%)

-

5

แอลกอฮอล์ (v%)

36

37

โซเดียมไฮดรอกไซด์
(%wt/v)

19.9

2.5

ระยะเวลา
(ไม่รวมการล้าง)

7 ชัวโมง
15 นาที

4 ชัวโมง
30 นาที

ร้อยละผลได้(%)

45.6

86

ผลการทดลอง

* กระบวนการผลิตแบบสะปอนิฟเคชันตามดวยกระบวนการ
ทรานสเอสเทอริฟเคชัน **กระบวนการผลิตแบบสองขั้นตอน
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สรุปผล
กระบวนการผลิตแบบสองขั้นตอน เปนกระบวนการที่เหมาะสมตอการนํามาใช
ผลิ ตไบโอดี เซลจากน้ํา มั นมะพร าวที่ มี ปริ มาณกรดไขมั นอิ สระสู ง เพราะผลผลิ ตของ
ไบโอดีเซลที่ไดมีปริมาณสูง และใชเวลาในการผลิตนอย

รูปที่ 4 การทําความสะอาดไบโอดีเซล

ผูที่สนใจสามารถติดตอไดที่
รศ.กําพล ประทีปชัยกูร
สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร 074-287-035 โทรสาร 074-558-830 Email: gumpon.p@psu.ac.th
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ตูอ บแหงพลังงานแสงอาทิตยระดับอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ชนิกา บัวเผียน1 และ รศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล2
1
โรงเรียนบานทาวา ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
2
สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร 074-287-035 โทรสาร 074-558-830 Email: perapong.t@psu.ac.th
ความเปนมา
ปจจุ บันความกาวหนาทางเทคโนโลยี มีมากขึ้ นทุ กๆ ดาน โดยเฉพาะการใช
พลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตตางๆ เชน พลังงานแสงอาทิตย ซึง่ พลังงานเหลานี้
สามารถนํามาใชไดไมมีวันหมด ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และเปนพลังงานที่สะอาด
การแปรรู ปผลิ ตภั ณฑ อาหารทะเลโดยการตากแห ง ด วยวิ ธี แบบชาวบ า น ใช
พลังงานแสงอาทิตยโดยตรงแมจะไดผลดี แตผลผลิ ตแปรรู ปที่ ไดจะไมค อยปลอดภัย
จากเชื้ อโรคต างๆ อั นเนื่ องมาจากฝุ นละอองที่ ลอยมาในอากาศ และแมลงวั นตอม
ทําใหเกิดเปนหนอน
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยขนาดอุตสาหกรรมระดับครัวเรือน
2. เพื่อเพิ่มมูลคาและประสิทธิภาพของกุงและปลาอบแหง
สรุปผลการทดลอง
1. เครื่องอบแหง
พื้นที่รับรังสีดวงอาทิตย
ประสิทธิภาพเชิงความรอนของตูอบ
อุณหภูมิภายในตูอบ
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0.721 ตร.ม.
11.2%
30–45oC
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กระจก
กั น ฝน

แบบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
ระดับ อุ ตสาหกรรมในครัวเรือน

ช่ องระบายความชืน

ช่ องระบายนํา

อากาศไหลเข้า
ขารองตู ้

2. การอบแหงกุงและปลา
ใชเวลาในการอบแหงประมาณ 20 ชั่วโมง อุณหภูมิประมาณ 40oC
3. การหาความชื้นของกุงและปลา
ความชื้นของกุง และปลาหลังการอบ มีคาเทากับ 9.5% และ 16% ตามลําดับ

ผูที่สนใจสามารถติดตอไดที่
รศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล
สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร 074-287-035 โทรสาร 074-558-830 Email: perapong.t@psu.ac.th
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ผลการอบกุง

ผลการอบปลา
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การขึ้นรูปเชือ้ เพลิงแข็งจากกากกาแฟและถานแกลบ
คณะผูวิจัย
นางศิริพร สุคนธ
โรงเรียนบานทาคุระ ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา
สุจิตรา ราศีรัตนะ
โรงเรียนบานหนองกาโนนสิมมา ต.บานจันทน อ.บานดุง จ.อุดรธานี
สมรัก คุมเนตร
โรงเรียนเวียงเทพวิทยา ต.หวยหมาย อ.สอง จ.แพร
รศ.ไพโรจน คีรีรัตน
สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร 074-287-035 โทรสาร 074-558-830 Email: pairoj.k@psu.ac.th
บทคัดยอ
การวิจัยการขึ้นรูปเชื้อเพลิงแข็งจากกากกาแฟและถานแกลบ มีวัตถุประสงค
เพื่ อศึกษาการขึ้ นรู ปแท งเชื้ อเพลิงแข็ งจากกากกาแฟและถานแกลบโดยใชแปงเปยก
เปนตัวประสาน และศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ วิเคราะหการใชงาน ผลการทดลอง
พบวาเชื้อเพลิงแข็งจากถานแกลบและกากกาแฟสามารถนํามาขึ้นรูปเปนเชื้อเพลิงแข็ง
ที่ผานคาความทนทาน 90% ที่แรงอัด 20 ตัน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 50 มม. และ
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตอการนําไปใชงาน
ที่มาและความสําคัญ
วัสดุเหลือใชทางการเกษตรมีจํานวนมาก เชน แกลบ ฟางขาว เศษไม และอื่นๆ
ซึ่งสามารถนํามาผลิตเปนเชื้อเพลิงได แตมีปญหาในการขนสงและความสะดวกในการ
ใชงาน จึงไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีการอัดขึ้นรูปเปนแทงเพื่อสะดวกในการขนสง
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ในภาคการเกษตรแกลบเปนผลผลิ ตที่ ไดจากการสี ข าวที่ มี ความร อนเฉลี่ ยสู ง
แตเนื่องจากแกลบมีความหนาแนนต่ําการใชเปนเชื้อเพลิงจึงอยูในขอบเขตจํากัดเนื่อง
จากคาขนสงสูง ดังนั้นการนําแกลบมาขึ้นรูปเปนเชื้อเพลิงแข็งจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่
มีความเปนไปไดในการปฏิบัติ รวมทั้งผลผลิตจากเมล็ดกาแฟที่นํามาขึ้นรูปเปนเชื้อเพลิง
แข็งซึ่งสามารถใหความรอนไดเชนกัน
อุปกรณและวิธีการวิจัย
1. ศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับวัสดุที่จะนํามาทําเชื้อเพลิงแข็ง
2. ออกแบบการทดลอง
3. จัดหาอุปกรณ
4. ทดลองและบันทึกผล
วิธีดําเนินการทดลอง
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ผลการทดลอง
ผลการทดลองคุณสมบัติทางกายภาพของเชือ้ เพลิงแข็งทีแ่ รงอัด 10 ตัน และ 20
ตัน พบวาเชื้อเพลิงแข็งจากแกลบมีความหนาแนนมากกวาเชื้อเพลิงแข็งจากกากกาแฟ
และเมื่อทดสอบแรงตกกระแทกที่แรงอัด 20 ตัน จะมีคาแรงตกกระแทก 90% เทากัน
เมื่อนํามาทดสอบการใชงาน พบวาเชื้อเพลิงแข็งจากแกลบจะมีระยะเวลาการเผาไหม
นานกวาเชื้อเพลิงแข็งจากกากกาแฟ

สรุปและวิจารณผล
จากการทดลองนํา กากกาแฟและแกลบมาขึ้ น รู ป แท ง เชื้ อเพลิ ง แข็ ง โดยใช
แปงเปยกเปนตัวประสาน พบวาวัตถุดิบทั้ง 2 ชนิด สามารถนํามาขึ้นรูปเปนเชื้อเพลิง
แข็งได และมีระยะเวลาการเผาไหมที่แตกตางกันโดยเชื้อเพลิงแข็งจากแกลบจะมีระยะ
เวลาการเผาไหม นานกว าเชื้ อเพลิ งแข็งจากกากกาแฟ โดยเฉพาะเชื้ อเพลิ งแข็งจาก
แกลบที่แรงอัด 20 ตัน
ขอเสนอแนะ
1. ถาตองการใหแทงเชื้อเพลิงติดไฟเร็วขึ้น ควรใชแรงอัดนอยกวางที่ทดลอง
เพื่อเพิ่มอัตราการเผาไหมใหเร็วขึ้น
2. เชื้อเพลิงแข็งจากแกลบและกากกาแฟที่แรงอัด 10 ตัน ควรเพิ่มตัวประสาน
เพื่อใหแทงเชื้อเพลิงมีความหนาแนน
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ศึกษาปจจัยที่เกีย่ วของกับการผลิตกระแสไฟฟา
จากกังหันลมแนวนอน
วิโรจ หลักมั่น บุญนํา หมันยะลา กษมล ดอนแกว ดร.ฐานันดรศักดิ์ เทพญา
ดร.กิตินันท มลิวรรณ และนายสันติชัย เย็นทั่ว
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
บทคัดยอ
ออกแบบและสรางกังหันลมแนวแกนนอน (Horizontal Axis Wind Turbine)
ขนาดเล็ก มีกําลังผลิตไฟฟาสูงสุดที่ 670.53 มิลลิวัตต ที่ความเร็วลม 10 เมตร/วินาที
โดยตัวกังหันลมประกอบขึ้ นด วยใบพั ดจากท อพี วีซี 4 ใบพัด ตั วใบมีรูปร างเปนแพน
อากาศ ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.10 เมตร พื้นที่หนาตัด 0.95 ตร.เมตร พันขดลวด
ทองแดงเบอร 24 จํานวน 10 ขด ขดละ 250 รอบ โดยตอแบบอนุกรม ใชแมเหล็กถาวร
Neodymium magnets 10 กอน เรียงแมเหล็กขั้วเดียวกันเปนวงกลมขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 20 ซม. ความเร็วที่ทําใหกังหันลมเริ่มหมุน ( Starting ) คือ 1 m/s ความเร็ว
ทีท่ ําใหหลอดไฟติด (Cut–in ) คือ 1.517 m/s จากการทดสอบวัดกระแสไฟฟาได 119.61
มิลลิแอมแปร และความตางศักย 5.606 โวลต ความเร็วรอบกังหัน 1073.1 รอบ/นาที
เพื่อหาปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก สัมประสิทธิ์กําลังคือ 0.15 อัตราสวนความเร็วปลายใบ
(tsr) คือ 6 ประสิทธิภาพ คือ 0.4 หรือ 40% ไฟฟาที่ไดออกมาเปนไฟฟากระแสสลับ
1. ความเปนมาและความสําคัญของโครงการ
พลังงานมีความสําคั ญตอการดําเนิ นชีวิ ต เป นป จจั ยสําคั ญในการตอบสนอง
ความต องการพื้ นฐานของมนุ ษย และมนุ ษย มี ความต องการใช พลั งงานเพิ่ มมากขึ้ น
เรื่อยๆ ปจจุบันทั่วโลกมีการนําพลังงานหมุนเวียนหลายประเภทมาใช ซึ่งเปนการพัฒนา
เชื้อเพลิงทางเลือกใหม (Alternative fuels) แตการสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน
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แตละประเภทตองคํานึงถึงปจจัยความเหมาะสมของแตละประเทศคือ ทรัพยากร ตนทุน
การผลิต และเทคโนโลยีรองรับ ซึ่งไมสามารถลอกเลียนกันได
สําหรับประเทศไทยนั้น พบวาขณะนี้มีการใชพลังงานหมุนเวียนเพิ่มสูงขึ้นอยาง
มาก ทั้งนี้ประเทศไทยมีทรัพยากรที่สามารถนําไปผลิตเปนพลังงานหมุนเวียนไดหลาย
ประเภทประกอบกั บภาครั ฐได กําหนดมาตรการเชิ ง นโยบายที่ เ อื้ อต อการลงทุ นด าน
พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นในหลายๆ ดาน พลังงานจากลมซึ่งสะอาดและบริสุทธิ์ไมกอ
ใหเกิดตอสภาพแวดล อมใชแลวไมมีวันหมดสิ้นจากโลก ไดรับความสนใจนํามาพัฒนา
ใหเกิดประโยชนอยางกวางขวาง ในขณะเดียวกันกังหันลมก็เปนอุปกรณชนิดหนึ่งที่
สามารถนําพลังงานลมมาใชใหเปนประโยชนไดโดยเฉพาะการผลิตกระแสไฟฟา จึงเปน
ที่มาของโครงการวิจัยที่จะผลิตกังหันลมแนวแกนนอน เพื่อศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับ
การผลิตกระแสไฟฟาจากกังหันลมแนวแกนนอนตอไป
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N
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางกังหันลมแนวแกนนอนที่ใชผลิตกระแสไฟฟา
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการผลิตกระแสไฟฟาจากกังหันลมแนวแกน
นอน ไดแก ความเร็วลม (Wind speed) ความเร็วรอบกังหัน (rpm) อัตราสวนความ
เร็วปลายใบ (tsr) สัมประสิทธิ์กําลัง (Cp) และกําลังจากไฟฟา (Power electrical)
3. เพื่ อศึ ก ษาประสิ ทธิ ภาพของกําลั งจากไฟฟ า (Overall efficiency) ของ
กังหันลมแนวแกนนอนที่ใชผลิตกระแสไฟฟา
3. ขอบเขตของงานวิจัย
1. ศึกษาการผลิตกระแสไฟฟาจากกังหันลมแนวแกนนอน
2. ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการผลิตกระแสไฟฟาจากกังหันลมแนวแกนนอน
ไดแก ความเร็วลม (Wind speed) ทิศทางลม (Wind Direction) ความถี่ (Sample
Rate) กําลังจากไฟฟา (Power electrical) และกําลังจากเครื่องกล (Power mechanical)
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3. ศึกษาประสิทธิภาพของกําลังจากไฟฟา (Overall efficiency) และประสิทธิภาพของกําลังจากเครื่ องกล (Mechanical efficiency) ของกังหันลมแนวแกนนอน
ที่ใชผลิตกระแสไฟฟา
ผลการทดลอง
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กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเร็วลม
(m/s) และกระแสไฟฟา (mA)
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กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเร็วลม
(m/s) และความเร็วรอบกังหัน (rpm)
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กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเร็วรอบ
กังหัน (rpm) และกําลัง (mW)

กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอัตราสวน
ความเร็วปลายใบ (tsr) และกําลัง (mW)

กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอัตราสวน
ความเร็วปลายใบ (tsr) และสัมประสิทธิ์
กําลัง (Cp)

กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเร็ว
ลม (m/s) และสัมประสิทธิ์กําลัง (Cp)

กราฟแสดงความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพ
และความเร็วรอบกังหัน (R)
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สรุปผลการทดลอง
จากการทดสอบวัดความตางศักยไฟฟาของกังหันลมแนวแกนนอนโดยตอขนาน
กับวงจรที่ความเร็วลมตางๆ กัน พบวาเมื่ อความเร็วลมเพิ่ มขึ้ น ทําใหความตางศักย
เพิ่มสูงขึ้นดวย โดยความตางศักยที่วัดไดสูงสุดอยูที่ 5.606 โวลต และสามารถหาความ
ตางศักย max ไดคือ 7.927 โวลต กระแสไฟฟาที่วัดไดสูงสุดโดยตออนุกรมกับวงจร
อยูที่ 119.61 มิลลิแอมแปร กังหันลมมีจุด starting อยูที่ 1 m/s จุด cut–in อยูที่
1.517 m/s ความเร็วรอบสูงสุดคือ 1073.1 รอบตอนาที อัตราสวนความเร็วปลายใบ
(tsr) เกาะกลุมกันอยูที่ 6 สัมประสิทธิ์กําลัง (Cp) ตามแนวโคงของเสนกราฟ อยูที่
ประมาณ 0.15 หรือ 15% และคาประสิทธิภาพของกังหันลมตามแนวโคงของเสนกราฟ
อยูที่ประมาณ 0.4 หรือ 40%
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การผลิตกาซชีวภาพจากขาว กลวยและผักบางชนิด
ผศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ
สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร 074-287-035 โทรสาร 074-558-830 Email: summate.ch@psu.ac.th
ยุรินทร ดวงสีแกว
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย อ.เมือง จ.สระบุรี
ที่มา
จั งหวั ดสระบุ รีมี การทําปศุ สั ตว เลี้ ย งวั วนมและวั วเนื้ อขนาดใหญ จํานวนมาก
สิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการทําปศุสัตว เชน มูลและปสสาวะ ประกอบกับในแตละวันมีเศษ
อาหารเหลื อทิ้ งจากการบริ โภคในปริมาณสูง ดังนั้ นการนําเศษอาหาร พื ชผัก ผลไม
มาหมักรวมกับมูลวัวในระบบหมักแบบไรอากาศ เปนการชวยกําจัดสารอินทรีย ลดกลิ่น
และยั งไดก าซชี วภาพเป นผลพลอย ดวยเหตุ ผลดังกลาวผู วิ จั ยจึ งมีความสนใจที่ จะ
เปรียบเทียบประสิ ทธิภาพการผลิ ตก าซชีวภาพจากการหมั กเศษข าว กล วย และผั ก
รวมกับมูลวัว
วัตถุประสงค
เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตกาซชีวภาพจากการหมักเศษขาว กลวย
และผักรวมกับมูลวัว
การดําเนินงานแนวทาง
การทดลองนี้ เป นการทดลองในระดั บห องปฏิ บั ติ การ โดยใช การหมั กแบบไร
อากาศแบบกะที่อัตราสวนผสมตางๆ (ตารางที่ 1) ในขวดหมักขนาด 1 L ปริมาตร
ที่ใชงานจริง 0.5 L ภายใตอุณหภูมิหอง (28±2oC) พนกาซไนโตรเจนเพื่ อไลอากาศ
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ตารางที่ 1 อัตราสวนผสมน้ําหนักแหงระหวางมูลวัวกับวัสดุอินทรีย
การทดลองที่

มูลวัว
(กรัมน้ําหนักแหง)

วัสดุอินทรีย
(กรัมน้ําหนักแหง)

1
2
3
4

50
25
25
25

0
25 (ขาว)
25 (ผัก)
25 (กลวย)

ประมาณ 3 นาที ปดผนึกขวดดวยจุกยาง พันดวยพาราฟน และปดดวยฝาอลูมิเนียม
(รูปที่ 1) เขยาและตอขวดหมักเขากับระบบแทนที่น้ํา ซึ่งประกอบดวย ขวด แกวขนาด
1 ลิตร ที่บรรจุน้ําเปลาเต็มขวด ผานเข็มและสายยาง โดยมีภาชนะรองรับน้ําที่ถูกกาซ
ชีวภาพแทนที่ในแตละวัน เปนเวลา 6 วัน ทําการเก็บตัวอยางน้ําทุก 2 วัน ในทุกครั้งที่
เก็บตัวอยางน้ําจะทําการปรับพีเอชใหมดวย NaOH 5 M ใหมีคาประมาณ 7 ใระบบ
หมักที่มีคาพีเอชต่ํากวา 7 สําหรับคา Total Solid และ Volatile Solid ทําการวิเคราะห
กอนและหลังการหมัก

ขวดรองรับก๊ าซ

ขวดหมัก

ขวดรองรับนํา

ภาพประกอบ 1 ระบบหมักแบบไรอากาศ
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ผลที่ไดรับจากการดําเนินการ
การเปรี ย บเที ยบประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ตแก สชี ว ภาพจากการหมั กข าว กล วย
และผักรวมกับมูลวัวแบบไรอากาศ พบว า การหมักกล วยกับมู ลวั วสามารถผลิตกาซ
ชีวภาพและมีอัตราการผลิตกาซชีวภาพไดสูงสุด เทากับ 1,206 mL และ 45.4 mL
biogas/g TS removed ตามลําดับ การหมักรวมกันสามารถผลิตกาซชีวภาพไดสูงกวา
การหมักมูลวัวเพียงอยางเดียว และการหมักกลวยรวมกับมูลวัว มีอัตราการผลิตกาซ
ชีวภาพสูงกวาขาวและมูลวัว ผักและมูลวัวประมาณ 1 เทา และสูงกวาการหมักมูลวัว
เพียงอยางเดียวประมาณ 2 เทา
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ปม ไฮดรอลิกแรม
ยุพาภรณ มุกดา
โรงเรียนวัดราชโกษา ถนนขุมทอง- ลําตอยติ่ง ลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
ชัชชญา เหมรัตน
โรงเรียนหวังดี ถนนสะเดา อ.เมือง จ.สงขลา 90000
รศ.ไพโรจน คีรีรัตน
สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร 074-287-035 โทรสาร 074-558-830 Email: pairoj.k@psu.ac.th
บทคัดยอ
การสูบน้ํา ในชนบท เพื่ ออุปโภคบริ โภคและเพื่ อการเกษตรเปนสิ่ งสําคัญและ
จําเปนมากในประเทศไทย ปจจุบันเกษตรกรใชเครื่องสูบน้ําดีเซลเปนสวนใหญ และมี
บางที่ใชเครื่องสูบน้ําไฟฟา แตมีแนวโนมคาน้ํามันดีเซล และคาไฟฟาจะมีราคาสูงขึ้น
ทําใหมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อเอาพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ มาใชในการสูบน้ํา
จนอยู ในระดับที่สามารถนําไปใชประโยชนได โดยมีความคุ มทุนทางเศรษฐกิจในบาง
สถานที่และบางโอกาส ผูวิจัยไดทําการสรางชุดทดลองไฮดรอลิคแรม เพื่อทําการศึกษา
หาประสิ ทธิ ภาพ พบวาเครื่ องไฮดรอลิคแรมสามารถทําไดในระดั บความสูง 3 เมตร
สามารถสงน้ําไดสูงถึง 6 เมตร ปริมาณน้ําที่สูบไดรอยละ 18%
ที่มาและความสําคัญ
Hydraulic Ram Pump หรือที่คนไทยเรียกกันในชื่อวา ตะบันน้ํา เปนอุปกรณ
ที่ ถูกสรางขึ้ น และพัฒนามาอย างตอเนื่ องตลอดหลายร อยป เปนอุปกรณ ที่ สามารถ
สงน้ําขึ้ นไปบนที่ สูง โดยอาศัยกําลั งงานจากการไหลของน้ํา ป มชนิดนี้ เหมาะสําหรับ
แหลงน้ําที่มีอัตราการไหลสูง แตความดันต่ําและจะปมน้ําบางสวน ใหขึ้นไปยังที่สูงๆ ได
โดยไมตองใชไฟฟา หรือเครื่องยนตมาเปนตัวขับดัน
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อุปกรณและวิธีการวิจัย
1. ศึกษาระบบการทํางานของชุดทดลองไฮดรอลิคแรม
2. วางแผนออกแบบ
3. จัดหาอุปกรณ
4. ประกอบเครื่องไฮดรอลิคแรมตามแบบ
5. ทดสอบการใชงานของเครื่องไฮดรอลิคแรม
6. ทําการทดลองหาประสิทธิภาพ
สรุปและวิจารณผล
ในระดับความสูง H = 2 m ความดัน เทากับ 0.1 kg m/s2 0.2 kg m/s2, 0.3
kg m/s2 ประสิทธิภาพของไฮดรอลิคแรม เทากับ 11% 12% และ 22% ตามลําดับ
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ในระดับความสูง H = 3 m ความดัน เทากับ 0.2 kg m/s2, 0.4 kg m/s2, 0.6 kg
m/s2 ประสิทธิภาพประสิทธิภาพของไฮดรอลิคแรม เท ากับ 15%, 20% และ 28%
ตามลําดั บ แหลงน้ําที่ เหมาะสมกั บการติ ดตั้ งไฮดรอลิคแรม ควรเปนแหลงน้ําตาม
ธรรมชาติ เชน น้ําตก ลําธาร ตามไหลเขา แลวนําไปเก็บในที่สูงเพื่อการเกษตรหรือ
เลี้ยงสัตว เปนตน
กราฟแสดงความสัมพ ันธ์ระหว่า งประสิทธิภาพก ับระด ับความสูงทีปัม
สามารถส่งนําได้ทีระด ับความสูงของนํา ทีเข้า สูป่ ัม 2m และ 3m
30
25

ปริ ทะสธ ิ ภา พ

20
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H=3m
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ค่า h (ระดับความสู งทีปัมสามารถส่ งนํ าได้)

การนําผลงานไปใชประโยชน
- นําชุดทดลองไฮดรอลิคแรมไปเปนสื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยม
ศึกษาตอนตน
- สามารถนําความรูไปเผยแพรในชุมชนที่อาศัยอยูและชุมชนใกลเคียง
- นําทักษะการเรียนรูที่ ไดในครั้ งนี้ไปประยุกตใชในการผลิตกระแสไฟฟาจาก
ไฮดรอลิคแรม
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พันธุกรรมของสีผลและลักษณะทางการเกษตรของ
ปาลมน้ํามันโดยการทดสอบในลูกผสมเทเนอรา
รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ1 นิทัศน สองศรี2 และ วศะพงศ เอกสมทราเมษฐ1
1
ภาควิชาพืชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ โทร. 074-286138
2
สถานีวิจัยคลองหอยโขง คณะทรัพยากรธรรมชาติ โทร. 074-473473
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ สงขลา 90112
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินพันธุกรรมของลักษณะสีผล และลักษณะ
ทางการเกษตร (ผลผลิตทะลาย คุณภาพทะลาย และลักษณะทางลําตน) ของปาลม
น้ํามัน ในการศึกษาใชตนพอพิสิเฟอรา จํานวน 2 ตน แตละตนมีลักษณะสีผลขณะที่
ยังไมสุกแกแตกตางกันคือ ผลสีดํา (nigrescens fruit) และผลสีเขียว (virescens
fruit) นําละอองเรณูจากตนพอแตละตนมาผสมกับตนแมดูราที่มีลักษณะผลสีดําทุกตน
จํานวน 18 ต น โดยต นพ อแต ละต นผสมกับต นแม ดู รา จํานวน 9 ตน ได ลู กผสม
เทเนอราจํานวน 18 คูผสม จากแผนการผสมแบบ North Carolina Mating Design
I (NCM 1) นี้ วางแผนการทดลองแบบสุ มตลอด (Completely Randomized
Design) แต ละคู ผสมปลูกจํานวน 18 ต น ผลการศึ กษาพบว า ลักษณะผลสีดําถู ก
ควบคุ ม ด ว ยยี น เด นคู เดี ยวแบบข มสมบู รณ และผลสี เขี ยวถู กควบคุ ม ด วยยี น ด อย
ค าเฉลี่ ยในลู กผสมที่ เกิ ดจากต นพ อพิ สิ เฟอราผลสี เขี ยว ส วนใหญ มี ลั กษณะทางการ
เกษตรดี กว าต นพ อพิ สิ เฟอราผลสี ดําอย า งมี นั ยสํา คั ญทางสถิ ติ การวิ เคราะห ความ
แปรปรวนในลู กทั้ งที่ เกิ ดจากอิ ทธิ พลของต นพ อและอิ ทธิ พลของต นแม ภายในต นพ อ
เดียวกัน
พบวาลักษณะสวนใหญมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สัมประสิทธิ์
ความแปรปรวนของการทดลองของลักษณะผลผลิตทะลายสดและจํานวนทะลาย มีคา
อยูในเกณฑที่สูงคือ 39 และ 36% ตามลําดับ สวนลักษณะอื่นๆ มีคาต่ําถึงปานกลาง
(4–21%) ประมาณการอัตราพันธุกรรมอยางแคบของลักษณะทางการเกษตรสวนใหญ
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ของลูกที่ เกิดจากอิทธิพลของตนพอมีคาต่ํา (อยู ระหว าง 0–60%) และต่ํากว าอั ตรา
พันธุกรรมของลักษณะเดียวกันที่เกิดจากอิทธิพลของตนแมภายในตนพอเดียวกัน (h2
อยู ระหวาง 12–89%) ลักษณะนาสนใจของลู กที่ เกิดจากอิทธิพลของตนพอที่ มีอัตรา
พันธุกรรมสูงกวาลักษณะอื่นๆ ไดแก จํานวนทะลาย %ผล/ทะลาย ความสูงลําตน และ
จํานวนใบยอย มีคา 33, 39, 60 และ 46% ตามลําดั บ สําหรับลักษณะที่ นาสนใจ
ของลูกที่เกิดจากอิ ทธิพลของต นแมมีอัตราพันธุกรรมปานกลางถึงสู ง (h2 มากกวา
40%) ไดแก ผลผลิตทะลายสด (89%) จํานวนทะลาย (78%) %ผล/ทะลาย (63%)
%เนื้อปาลม/ผล (79%) %เมล็ดใน/ผล (57%) และทุกลักษณะทางลําตน (อยูระหวาง
47-89%) ลักษณะดังกลาวนีค้ วรนํามาใชเปนเกณฑในการคัดเลือกเพื่อปรับปรุงประชากร
แมพันธุดูราและพอพันธุพิสิเฟอราในโครงการปรับปรุงพันธุ
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ผลของชนิดสายเชือ้ อะโกรแบคทีเรียมและอายุของ
เอ็มบริโอเจนิคแคลลัสตอประสิทธิภาพการถายยีน
เขาสูเ อ็มบริโอเจนิคแคลลัสปาลมน้ํามัน
สุรีรัตน เย็นชอน และ รศ.ดร.สมปอง เตชะโต
ภาควิชาพืชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร 085-8803693
การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้ออะโกรแบคทีเรียม 2 สายเชื้อ คือ AGL-1 และ
EHA105 ที่มีพลาสมิด pCAMBIA (1301 1302 และ 1304) ซึ่งมียีน gus เปนยีน
รายงานผล และยีน hpt เปนยีนที่คัดเลือก และทดสอบผลถายยีนเขาสูเอ็มบริโอเจนิค
แคลลัสอายุ 2 3 4 5 และ 6 สัปดาหหลังการยายเลี้ยง โดยจุมแชเอ็มบริโอเจนิคใน
สารแขวนลอยเชื้ออะโกรแบคทีเรียมที่ปรับความหนาแนนเชื้อดวยการวัดคาการดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่นแสง 600 นาโนเมตร เทากับ 0.6 จุมแชเปนระยะเวลา 2 ชั่วโมง
หลังจากนั้ นย ายเอ็ มบริโอเจนิคแคลลัสเลี้ ยงรวมกั บเชื้ อบนอาหารแข็งสูตร MS เติม
อะซิ โตไซริงกอนความเข มข น 200 ไมโครโมลาร ในสภาพมืดเปนระยะเวลา 3 วั น
แลววางเลี้ยงบนอาหาร คัดเลือก 2 สัปดาห พบวา สายเชื้อที่ใหประสิทธิภาพสูงคือ
อะโกรแบคทีเรียมสายเชื้อ AGL-1 ที่มีพลาสมิด pCAMBIA1304 และเอ็มบริโอเจนิค
แคลลัสอายุ 4 สัปดาห ใหการแสดงออกของยีน gus สูงสุดเทากับ 82.08% และ
เอ็มบริโอเจนิคแคลลัสให การต านทานตอไฮโกรมั ยซินเทากั บ 36.88% หลั งวางเลี้ยง
บนอาหารคัดเลือกเปนระยะเวลา 6 สัปดาห เมื่อตรวจสอบดวยเทคนิค Polymerase
chain reaction (PCR) พบยี น gus ขนาด 441 bp และ hpt ขนาด 800 bp
ในเอ็มบริโอเจนิคแคลลัสที่ไดรบั การถายยีน
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ผลของความเขมขนของซูโครส และ
adenine sulfate ตอการเพิ่มปริมาณ
เซลลซสั เพนชัน่ ของปาลมน้าํ มัน
คมกฤษณ อินเปอย และ รศ.ดร.สมปอง เตชะโต
ภาควิชาพืชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร 083-1997424
การศึกษาผลของความเขมขนของซูโครส และ adenine sulfate ตอการเพิ่ม
ปริมาณเซลลซัสเพนชั่นของปาลมน้ํามัน โดยเพาะเลี้ยงเซลลซัสเพนชั่นของปาลมน้ํามัน
ในอาหารสูตร MS เติม dicamba ความเขมขน 1 มก./ลิตร กรดแอสคอรบิกความ
เขมขน 200 มก./ลิตร และซูโครสความเขมขน 3 5 7 หรือ 9% หรืออาหารสูตร
เดียวกันเติมน้ําตาลซูโครสความเขมขน 3% รวมกับ adenine sulfate ความเขมขน
10 20 30 หรือ 40 มก./ลิตร เปนระยะเวลา 30 วัน ในการศึกษาผลของความเขมขน
ของซูโครส พบวา อาหารสูตรที่เติมซูโครสความเขมขน 3% ใหปริมาตรตะกอนเซลล
สู งที่ สุด (3.8 มล.) หลังจากวางเลี้ ยงเป นระยะเวลา 30 วั น แตกตางทางสถิ ติกั บ
ปริมาตรตะกอนเซลลเซลลที่เลี้ยงในอาหารสูตรที่เติมซูโครส 7 และ 9% แตลักษณะ
ของเซลล ที่ เลี้ ยงในอาหารสู ตรที่ เติ มซู โครสความเข มข น 7 และ 9% มี ก ารสะสม
เม็ดแปงภายในเซลล ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการเกิดกระบวนการเอ็มบริโอ
เจเนซิสตอไป ในกรณีของ adenine sulfate พบวา อาหารสูตรที่เติม adenine sulfate
ความเขมขน 20 มก./ลิตร ใหปริมาตรตะกอนเซลลสูงที่สุด (3.91 มล.) หลังจากวาง
เลี้ยงเปนระยะเวลา 30 วัน แตกตางทางสถิติกับปริมาตรตะกอนเซลลที่เลี้ยงในอาหาร
สูตรที่เติม adenine sulfate ที่ระดับความเขมขนอื่นๆ แตลักษณะของเซลลที่ เลี้ ยง
ไมมีความแตกตางกัน จึงสามารถสรุปไดวาซูโครสความเขมขน 7 และ 9% มีผลตอ
การชักนําใหเกิดกระบวนการเอ็มบริโอเจเนซิส ขณะที่ adenine sulfate ความเขมขน
20 มก./ลิตร เหมาะสมสําหรับการใชในการเพิ่มปริมาณเซลลซัสเพนชั่น
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ผลของคอลชิซนี ตอการเจริญและพัฒนาของ
โซมาติกเอ็มบริโอชุดทีส่ อง (SSE) ปาลมน้ํามัน
ไซนียะ สะมาลา และ รศ.ดร.สมปอง เตชะโต
ภาควิชาพืชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร 086-4758911
เมื่ อนําโซมาติกเอ็มบริโอชุ ดที่ สอง (SSE) ที่ ชักนําจากการวางเลี้ ยงเอ็มบริโอ
ระยะสรางจาว (HE) บนอาหารแข็งสูตร MS ที่เติม sorbitol ความเขมขน 0.2 โมลาร
เปนเวลา 90 วัน แชคอลชิซีน ความเขมขน 0.05 0.10 0.15 และ 0.20% ที่ระยะ
เวลา 12 24 และ 48 ชั่ วโมง จากนั้ นนําไปเพาะเลี้ ยงบนอาหารแข็ งสู ตร MS ที่
ปราศจากสารควบคุมการเจริญเติบโต เปนเวลา 30 วัน พบวา คอลชิซีน ความเขมขน
0.05% ที่เวลา 12 ชั่วโมง ใหอัตราการรอดชีวิตสูงสุด 80% สวนคอลชิซีนความเขมขน
0.10% ที่เวลา 12 ชั่วโมง ใหการพัฒนาเปนยอด ใบ และรากไดดีที่สุด 4 ยอด 2.34
ใบ และ 2.87 รากตอ SSE ตามลําดับ สําหรับคอลชิซีน ความเขมขน 0.20% ที่เวลา
24 ชั่ วโมง ใหจํานวนโซมาติ กเอ็มบริโอระยะสุ กแก (MSE) เพิ่ มจํานวนมากที่ สุดคือ
14 เอ็มบริโอตอ SSE ผลการศึกษาครั้งนี้พบวาคอลชิซีนสงเสริมการเกิดยอด ราก
และการสุกแกของโซมาติกเอ็มบริโอระยะที่สองของปาลมน้ํามัน
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ปจจัยทางชีวภาพทีม่ ผี ลตอการสรางโซมาติก
เอ็มบริโอชุดที่สอง (SSE) และการพัฒนาเปนพืช
ตนใหมของคูผ สมปาลมน้ํามัน
สกุลรัตน แสนปุตะวงษ และ รศ.ดร.สมปอง เตชะโต
ภาควิชาพืชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร 087-0093652
ศึกษาผลของป จจัยทางชี วภาพที่ มีผลตอการสร างโซมาติ กเอ็ มบริ โอชุ ดที่ สอง
(secondary somatic embryo: SSE) และการพัฒนาเปนพืชตนใหมของปาลมน้ํามัน
คูผสมที่ 7 และ 16 โดยนําโซมาติกเอ็มบริโอในระยะรูปกลม (globular embryo: GE)
และระยะสรางจาว (haustorium embryo: HE) ขนาด 3 5 7 9 และ 12 มม.
วางเลี้ยงบนอาหารสูตร MS เติมซอรบิทอล เขมขน 0.2 โมลาร และกรดแอสคอรบิค
200 มก./ลิตร วางแผนการทดลองแบบ Factorial ใน CRD (completely randomized design) โดยมีปจจัยดานพันธุกรรม ระยะพั ฒนาการ และขนาดของโซมาติก
เอ็มบริโอเขามาเกี่ยวของ วางเลี้ยงภายใตสภาพการใหแสง 25 mol/m2/s 14 ชั่วโมง/
วัน อุณหภูมิ 27±1oC เปนเวลา 2 เดือน พบวา คูผสมที่ 16 ใหผลการทดลองดีกวา
คูผสมที่ 7 และโซมาติกเอ็มบริโอในระยะ HE เทานั้นที่ใหการสราง SSE HE ขนาด 9
มม. ของคู ผสมที่ 16 ให การสราง SSE สู งสุด 18 SSE/HE หลังจากนั้นนํา SSE
ที่ พัฒนาจาก HE ทุกขนาดมาวางเลี้ ยงบนอาหารสู ตร MS ที่ปราศจากสารควบคุม
การเจริญเติบโตวางเลี้ยงในสภาพเดียวกับขางตนเปนเวลา 3 เดือน พบวา SSE ที่
สรางจาก HE ขนาด 9 มม. ของคูผสมที่ 16 ใหการสรางยอดสูงสุด 18.6 ยอด/HE
และใหจํานวนตนที่สมบูรณเฉลี่ย 0.8 ตน/HE
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ชีวโมเลกุลของปาลมน้ํามัน
ศ.ดร.อมรรัตน พงศดารา รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ อลิษา หนักแกว
และ ภัศนีย เดชะมาก
สถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร 074-288117
ปาลมน้ํามันเปนพืชน้ํามันที่ใหผลผลิตตอหนวยพื้นที่สูงกวาพืชชนิดอื่น การผลิต
ตนกล าเปนการคาโดยทั่ วไปนิ ยมใช ลูกผสมเทเนอราที่ ไดจากการผสมระหวางแมพันธุ
ดูราและพอพันธุพิสิเฟอรา คณะวิจัยไดพยายามหาแนวทางในการจําแนกพันธุปาลม
น้ํ า มั นด วยเครื่ องหมายโมเลกุ ล จากดี เ อ็ น เอและอาร เ อ็ น เอ อั นเป น เครื่ องมื อที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพที่ นอกจากจะใช ตรวจสอบพั นธุ แล วยั งใช ศึ กษาการแสดงออกของยี นที่
เกี่ ยวของในกระบวนการผลิตน้ํามันไดอีกดวย งานวิจัยเริ่มตนดวยการสรางหองสมุด
ยีนของปาลมน้ํามันดวยเทคนิค Expressed Sequence Tag Analysis (EST) เพื่อ
ที่จะนําขอมูลรหัสพันธุกรรมไปใชในการพัฒนาเครื่ องหมายโมเลกุลเพื่อตรวจสอบพันธุ
และพั ฒนาพันธุ ปาล มน้ํา มั นคุ ณภาพดี ที่ ให ผลผลิ ตสูง อีกทั้ งนําไปปรับใชสําหรั บการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปาลมน้ํามัน และปรับปรุงผลผลิตดวยเทคนิคพันธุวิศวกรรม
ปจจุบัน สถานวิจัยฯ มีเทคโนโลยีที่ ใช ตรวจสอบเพื่ อจําแนกพันธุ ปาลมน้ํามัน
เทเนอรา (รูปที่ 1)คณะวิจัยยังไดพั ฒนาเครื่ องหมายโมเลกุลจากยีน EgaccC และ
EgaccD ที่มีความสัมพันธกับกลไกในการสังเคราะหกรดไขมันและน้ํามันในพืชใหน้ํามัน
และปริมาณผลผลิต (Yield) ที่ไดตอตน (Nakkaew et al., 2008) โดยจะแสดงออก
ต่ําในตนที่ใหผลผลิตต่ํา และแสดงออกสูงในตนที่ใหผลผลิตสูง (รูปที่ 2)
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รูปที่ 1 แสดงแถบดีเอ็นเอที่ใชจําแนกสายพันธุดูรา พิสิเฟอรา และเทเนอรา

รูปที่ 2 การใชชีวโมเลกุลเพื่อแยกกลุมปาลมน้ํามันที่มีผลผลิตต่ํา และ ผลผลิตสูง
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การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี :
ปาลมน้ํามัน ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎรธานี
รศ.ดร.โอภาส พิมพา
หนวยวิจัยปาลมน้ํามัน ม.อ.สุราษฎรธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี
กลยุ ทธ ในการพั ฒนาประเทศของแต ละประเทศย อมมี แนวทางและวิ ธี การที่
แตกตางกันออกไปตามทรั พยากร วัฒนธรรม และโอกาสของแตละประเทศ การ
เกษตรกรรมถื อเป นส วนที่ มี ความสํา คั ญต อการพั ฒนาของเกื อบทุ กประเทศทั่ วโลก
เพราะมนุษยตองกิน ตองอาศั ยผลผลิตจากการเกษตรเป นปจจัยเบื้องตนจริงๆ แลว
การเกษตรของเมืองไทยมีจุดเดน ถึงแมจะเปนการเกษตรแบบรายยอย แตเมื่อรวมกัน
แล วถื อว ามีพื้ นที่ ในการทําการเกษตรเทียบเท าการทําการเกษตรแบบธุรกิ จ เพี ยงมี
ความแตกต างในเรื่ องการบริ หารจั ดการตามขนาดพื้ นที่ และศั กยภาพของเกษตรกร
ซึ่ งไม ว าจะเป นข าว ยางพารา อ อย มั น สําปะหลั ง ผลไม แม กระทั่ ง ปาล มน้ํ า มั น
รวมทั้งดานปศุสัตว เรามีการพัฒนากาวหนามาเปนลําดับ
อยางไรก็ตาม ในสภาวะที่โลกมีทรัพยากรที่นอยลงเรื่อยๆ ความอุดมสมบูรณ
เริ่มลดลง ในทางตรงกันขามประชากรมนุษยกลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นหมายถึงพื้นที่
ต อจํานวนประชากรยอมลดลง ในข อจํากั ดนี้ มนุ ษย ย อมตองดิ้ นรนหาแนวทาง หรื อ
วิธีการดําเนินกิจการตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อตอบสนองตอปจจัยและปญหา
ขอจํากัดดังกลาว
การศึ กษาวิ จัยของมหาวิทยาลัยจึ งเป นกิ จกรรมเบื้ อตนที่ จะนําผลไปใช ในการ
ถายทอดหรือขยายผลสูชุมชน เพื่อใหมีการทดลองใชกับสภาวะจริงในพื้นที่ตางๆ ของ
ประเทศ ในดานการเกษตรมีประเด็นการศึกษาวิจัยอยูหลายสวน และหนวยวิจัยปาลม
น้ํามั น ม.อ. สุราษฏร ธานี ใหความสนใจคือการวิจั ยและพัฒนาระบบการเกษตรแบบ
รอบดาน โดยคํานึ งถึ งสภาวะด านสั งคมเข ามาคลอบคลุ มงานด านวิ ทยาศาสตรหลั ง
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การศึกษาวิจัย ดังนั้ น หลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดถูกนอมนํามาเปนแนวทางในการสรางยุทธศาสตร
กําหนดหั วข อการศึ กษาวิ จั ยเพื่ อใช กั บเกษตรกรในพื้ นที่ ศึ กษา ในโอกาสนี้ เกษตรกร
ตองพิสูจนศักยภาพการลดตนทุนการผลิต แตคงคุณภาพหรือเพิ่มคุณภาพของผลผลิต
ทั้ งพื ชและสัตว การเพิ่ มประสิ ทธิภาพการผลิตของเกษตรกรในจั งหวัดสุราษฏรธานี
ไมไดหมายถึ ง การผลิ ตปาล มน้ํามั น หรื อยางพาราอย างเดียว แต รวมไปถึงการเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพการใช พื้ นที่ ที่ มีอยู อย างจํากัดในการเพิ่ มรายได เพิ่ มคุณภาพชี วิต เพิ่ ม
มูลคาของผลผลิตไดดวย กิจกรรมที่เกี่ยวของ เชน
1. การศึ กษาเพิ่ มเติมองคความรู ในการผลิ ตปาล มน้ํามั น และอาชี พเสริมใน
ระบบปลูกปาล มน้ํา มัน โดยใช ทรัพยากรจากพื้ นที่ ผลปาลมน้ํามั น และผลพลอยได
จากปาลมน้ํามัน
2. สร า งยุ ทธศาสตร ก ารเพิ่ ม มู ล ค า ปาล ม น้ํ า มั น และการจั ดการทรั พ ยากร
ธรรมชาติของชุมชน โดยใชหลักการพัฒนาระบบเกษตรอินทรียและผสมผสานเขามา
ช วยลดตนทุ นการผลิต เชน เกษตรกรเคยปลูกปาลมน้ํามั นและขายผลปาลมน้ํามั น
ไดอยางเดียว อาจมีการเลี้ยงโค เลี้ยงแพะในระบบ (แบบขังคอกหรือปลอยในบางครั้ง)
ตามความเหมาะสมของพื้นที่ การเลี้ยงหมูหลุม และใชมูลสัตวรวมกับผลพลอยไดจาก
โรงงานปาลมน้ํามันและสวนปาลม ในการผลิตปุยหมัก และผลิตกาซชีวภาพ ซึ่งสวน
ที่ผานการหมักจากบอกาซชีวภาพจะสามารถนํามาผลิตปุยชีวภาพไดอีกทางหนึ่ง หรือ
นํามาเลี้ยงไสเดือนดิน ซึ่งผลจากการดําเนินการจะไดนําปุยหมัก ปุยน้ําหมักไสเดือนดิน
ตัวไสเดือน และมูลไสเดือนกลับไปสูสวนปาลมน้ํามัน ซึ่งชวยลดปริมาณการใชปุยเคมี
ลงได
3. กิ จกรรมการเลี้ ยงโคและแพะในระบบการปลู กปาล ม จะใช หญ าระหว าง
รองแถวปาลมน้ํามัน (ในชวงที่ปาลมมีอายุ 1-5 ป) เมื่อปาลมโตแลวจะมีการตัดทาง
ใบปาลมมาสับเปนอาหารหยาบเลี้ ยงโคได ซึ่งแพะอาจใชวิธีการแขวนทางใบปาลมให
กินก็ได
4. กิจกรรมการเลี้ยงหมูหลุม เพื่อสรางปุยมูลหมักสําหรับใสปาลมน้ํามัน
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5. การนําขี้เคกและทะลายปาลมเปลาจากโรงงานปาลมน้ํามันมาผลิตปุยหมัก
การใชขี้เคก (Decanter Cake) กากปาลมน้ํามันนํามาเปนสวนผสมในอาหารสัตว
6. กิจกรรมการใชมูลสัตว กากตะกอน ขี้เคกจากโรงงานสกัดปาลมน้ํามันมา
ผลิตกาซชีวภาพ หรือผลพลอยไดจากสวนปาลมน้ํามัน เชน ทางใบปาลมในการเปน
พลังงานชีวมวล
7. ในกรณี ปาล มน้ํามั นราคาลดลงมากจนเกษตรกรไม สามารถขายได อาจมี
การเพิ่มมูลคา เชน การสกัดน้ํามันปาลมในชุมชนเพื่อผลิตไบโอดีเซล ผลิตอาหารสัตว
และเพิ่มมูลคาจากการแยกสวนประกอบสําคัญ เชน วิตามิน และแคโรทีนอย
8. การสรางอาชีพหลายอยางในระบบการปลูกปาลมน้ํามันเพื่อเพิ่มมูลคาปาลม
น้ํา มั น ผลพลอยได ในชุ มชน เชน ทางใบปาล มอั ดเม็ดสําหรั บเป นอาหารสั ตว การ
เพาะเห็ดฟางจากทะลายปาลม การสรางโรงแยกใยปาลมจากทะลาย และโรงแปรรูป
เพิ่มมูลคาปาลมน้ํามัน เปนตน โดยเนนภาพลักษณของชุมชนเปนจุดขาย
ในภาวะที่เราเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและเงื่อนไขใหมๆ การแขงขัน
ทางการตลาดที่ เพิ่ มขึ้ น การกี ดกั นทางการค าโดยมาตรการด านคุ ณภาพ และความ
ปลอดภัยตอการบริโภค กฎเกณฑตางๆ ของตางชาติ แนวทางในการแกปญหา และ
สิ่งที่เราลืมไมไดคือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. รู จักความพอประมาณ ความพอดี โดยไม เบี ยดเบียนตนเองและผู อื่ น
โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัด
2. ความมี เหตุ ผล การตัดสิ นใจ จะต องเป นไปอยางมี เหตุ ผล พิ จารณาเหตุ
ปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นอยางรอบคอบ เชน วิธีการ
เพิ่มผลผลิตปาลมน้ํามัน และการลดตนทุนของเราที่เหมาะสมเปนตน
3. มีความภูมิคุ มกันในตัวใหดี มีการเตรียมตัวให พรอมที่ จะรับผลกระทบและ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่
คาดวาจะเกิดขึน้ ทั้งใกลและไกล
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ดั งนั้ น หั วข องานวิ จั ยและถ ายทอดเทคโนโลยี ของหน วยฯ ที่ ผ านมา จึ งได
ดําเนินการภายใตกิจกรรมตางๆ ที่กลาวมาในเบื้ องตน โดยมีการสรางกลุมเกษตรกร
สรางเครือขายกับชุมชนและองคกรในพื้นที่แบบรวมดวยชวยกันพัฒนา เพื่อสังคมทีด่ ีขึ้น
และกอรากฐานทีแ่ ข็งแรงสูก ารพัฒนาประเทศ

การพัฒนาโดยการสรางกลุมและเครือขายในอําเภอตางๆ

82

2554

การศึกษาวิจัย และพัฒนาโรงงานตนแบบสกัด
น้ํามันปาลมดิบ และผลิตไบโอดีเซล
องคการบริหารสวนจังหวัดระนอง
สถานวิ จั ยและพั ฒนาพลั งงานทดแทนจากน้ํามั นปาล มและพื ชน้ํามั น
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
e-mail: orio27@hotmail.com
ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระนอง ไดดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาโครงการ
ศึ กษาวิ จั ย และพัฒนาโรงงานต นแบบสกั ดน้ํา มั นปาลมดิ บและผลิตไบโอดี เซล เพื่ อ
เป นแหล งเรี ยนรู ของประชาชนในจั งหวั ดระนอง ในการผลิ ต และใช ไบโอดี เซลเป น
พลังงานทดแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หลักการและเหตุผล
จากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หัว รั ชกาลที่ 9 ที่ ทรงมี
พระราชดํา ริ แ ละทดลองนํา พื ช ผลทางการเกษตรมาผลิ ต ไบโอดี เ ซล เป นพลั ง งาน
ทดแทนใชกับเครื่องยนตดีเซลจนประสบความสําเร็จ ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดนอมนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ยงมาเป น ปรั ชญานํา ทางในการพั ฒนาประเทศ และได กํ า หนดแนวทางการ
ผลิ ตพลั งงานทางเลื อก และใช พลั งงานทดแทน เพื่ อแก ไขป ญหาด านพลั งงานของ
ประเทศอี กด วย และเนื่ องจากระนองเป นจังหวั ดที่ มี เกษตรกรปลู กปาล มน้ํา มั นเป น
จํานวนมาก ทั้งยังไดกําหนดยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน โดยการพัฒนา
สนั บสนุ น การใช แนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพี ยงเพื่ อให ประชาชนพึ่ งพาตนเองได จึ ง ได
กําหนดให มี การก อสร างโรงงานสกั ดน้ํ า มั นปาล มและผลิ ตไบโอดี เ ซลแบบครบวงจร
ภายใตโครงการศึกษาวิจัย และพัฒนาโรงงานตนแบบผลิตไบโอดีเซลเพื่อเปนโรงงาน
ตนแบบในการสรางแหลงพลังงานของชุมชน
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเปนการสรางงาน สรางรายได เสริมอาชีพใหกับประชาชนในชุมชน
2.2 เพื่อเปนการพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว
2.3 เพื่อเปนโครงการนํารองในการผลิตไบโอดีเซล เพื่อเปนพลังงานทดแทน
2.4. เพื่ อเป น แหล งเรี ยนรู ของประชาชนในการใช พ ลั งงานทดแทนจากพื ช
เกษตร
3. พื้นที่ดําเนินการ
หมูที่ 5 ตําบล จ.ป.ร. อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
4. ขอบขายของงาน
4.1 การศึกษา ออกแบบและกอสรางโรงงานสกัดน้ํามันปาลม และผลิตไบโอดีเซล ขนาดพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 96 ตร.เมตร จํานวน 1 หลัง
4.2 การศึ กษา ออกแบบ กระบวนการสกั ดน้ํ า มั นปาล มจากลู กปาล ม ร วง
และการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณในการสกัดน้ํามันปาลม ขนาดกําลังผลิต 1,600
กก. (ลูกรวง)/วันจํานวน 1 ชุด
4.3 การศึ ก ษา ออกแบบ กระบวนการผลิ ต ไบโอดี เ ซลจากน้ํ า มั นปาล มดิ บ
(Palm Fatty Acid Methyl Ester) ที่ มี กรดไขมั นอิ สระเริ่ มตนไมเกิน 10% w/w
และติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ ในการผลิตไบโอดีเซล ขนาดกําลังผลิต 400 ลิตร/วัน
จํานวน 1 ชุด โดยไบโอดี เซลที่ ผลิ ตไดมี คุณภาพตามมาตรฐานไบโอดีเซลชุ มชนของ
กรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. 2549 โดยทดสอบการผลิตและถายทอดเทคโนโยลีการผลิต
แก สมาชิ กกลุ ม และผู บริ หารโครงการ ในการผลิ ตน้ํ า มั น ปาล มและผลิ ตไบโอดี เ ซล
รวมทั้งสรุปผลการดําเนินงานในรูปแบบของเอกสาร เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนิน
งานตอไป
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5. ระยะเวลาดําเนินงาน
10 เดือน นับแตวันลงนามในสัญญา
การสกั ดน้ํ า มั นปาล มจากลู กปาล มร วง
กระบวนการสกัดน้ํามันปาลมดิบจากลูกปาลมรวง เริ่มจากนําลูกปาลมรวงไป
ผานเครื่องทําความสะอาดลูกรวง ซึ่งจะแยกขั้วผลและสิ่งสกปรกที่เจือปนออก ไดลูก
รวงที่ สะอาดพรอมป อนดวยเกลียวลําเลียงหรือสกรูปอนสู เครื่องทอดลูกรวงที่ จะทอด
อยางตอเนื่ อง ดวยอัตราประมาณ 200 กก./ชั่ วโมง การทอดใชน้ํามันปาลมเป นสื่ อ
นําความรอนที่อุณหภูมิ 120-140oC เพื่อหยุดการทํางานของเอนไซมที่ก อใหเกิดกรด
ไขมั นอิสระ รวมทั้ งระเหยน้ํา และทําให น้ํามั นแตกตัว สุ ดท ายจะทําให ผลปาล มสุ ก
มีน้ําเหลืออยูประมาณ 10% ซึ่งงายตอการหีบน้ํามัน เมื่อทอดเสร็จแลวจึงสงลูกปาลม
ดวยเกลียวลําเลียงเขาเครื่องหีบซึ่งเปนแบบเพลาเดี่ยว จะไดน้ํามันรวมคือน้ํามันจาก
เปลือกรวมกับน้ํามันเมล็ดใน ไหลผานตะแกรงกรองหยาบลงสูถังพักน้ํามันขนาด 100
ลิตร อุ นใหมีอุณหภูมิ 100-110oC เพื่อใหกรองไดงายขึ้น จากนั้นจึงป มไปยั งเครื่อง
อัดตะกอน (filter press) เพื่อกรองสิ่งปนเปอนขนาดเล็กออกกอน แลวไหลลงสูถังพัก
น้ํามันขนาด 50 ลิตร กอนที่จะปมไปเก็บไวในถังเก็บน้ํามันปาลมดิบสําหรับเปนวัตถุดิบ
แกกระบวนการผลิตไบโอดีเซลตอไป
วิธีนี้มีขอดีคือ ไมมีน้ําเสียในกระบวนการผลิต การลงทุนต่ํา เหมาะสําหรับการ
ผลิตน้ํามันปาลมดิบขนาดเล็ก แตมีขอเสียคือ จะไดน้ํามันปาลมดิบที่มีกรดไขมันอิสระ
มากกวากระบวนการแบบเป ยก (มากกว า 5%) เพราะเริ่ มต นจากผลปาลมร วงซึ่ งมี
กรดสูงอยูแลว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณภาพของลูกปาลมรวงเปนสําคัญ
การผลิ ตไบโอดี เซล
กระบวนการผลิตไบโอดีเซล จะเริ่มจากการอุนน้ํามันปาลมดิบในถังเก็บใหรอน
ประมาณ 40oC เพื่อใหปมไปยังหมอตมน้ํามันปาลมดิบ ซึ่งจะตมใหรอนประมาณ 90oC
จากนั้ นถ ายน้ํา มั นปาล มดิ บเข าถั ง ปฏิ กรณ (สามารถใช น้ํา มั นปาล มทอดที่ มี กรดสู ง
เขาทําปฏิกิริยาได) เพื่อทําปฏิกิริยาเอสเตอริฟเคชัน (Esterification) ดวยเมทานอล
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โดยใชกรดซัลฟวริก (H2SO4) เปนตัวเรงปฏิกิ ริยา โดยเปลี่ ยนกรดไขมันอิสระที่ มีอยู
7-12% โดยน้ําหนัก ใหเหลือประมาณ 1% โดยน้ําหนัก สวนกรดไขมันอิสระที่หายไป
จะเปลี่ยนเปนไบโอดีเซล ปฏิกิริยานี้สามารถกําจัดยางเหนียวไปพรอมกัน เมื่อกรดไขมัน
อิสระลดลงตามตองการแลว ดําเนินกระบวนการตอดวยปฏิ กิริยาทรานส เอสเตอริ
ฟเคชัน (Transesterification) กับเมทานอล โดยใชโพแตสเซียมไฮดรอกไซด (KOH)
เป น ตั วเร งปฏิ กิ ริยา น้ํา มั น ปาล มดิ บ ที่ เหลื อจะเปลี่ ยนเป นไบโอดี เซลและกลี เซอรี น
ถ ายกลีเซอรีนออกบางส วนแล วระเหยเมทานอลสวนเกิ นกลับมาใช ใหม จากนั้ นถาย
ออกจากถังปฏิกรณไปพักไวในถังพักไบโอดีเซล 1-2 วัน เพื่อใหกลีเซอรีนที่เหลือแยกชั้น
แล ว ถ ายกลี เซอรี น ออกไปไว ในถั งเก็ บกลี เซอรี น ส วนไบโอดี เ ซลที่ ได ยั งมี สิ่ งเจื อปน
หลายอยาง เชน สบู (เกิดจากการทําปฏิกิริยาระหวางกรดไขมันอิสระที่เหลืออยูและ
ดาง) เมทานอลและสิ่งปนเปอนอื่นๆ ซึ่งตองกําจัดออกในขั้นตอนการทําใหบริสุทธิ์คือ
การดูดซั บสบู ด วยเรซิ น เรซิ นจะดู ดซั บสบู เอาไว ที่ ผิว ไบโอดี เซลที่ ผ านเรซิ นแลวจะ
สะอาดขึ้น ลางน้ําไดงายและประหยัดน้ํา ใชน้ําลาง 10-20% ของไบโอดีเซลเทานั้น
เมื่อผานการลางน้ําแลวยังคงมีน้ําบางสวนละลายอยูในไบโอดีเซล ซึ่งตองลดปริมาณน้ํา
โดยผ า นกรองเกลื อซึ่ งเป นเม็ ดเกลื อสะอาด ทํา หน าที่ ดู ด ซั บน้ํ า ออกจากไบโอดี เ ซล
สุดทายกําจั ดของแข็งปนเป อนดวยกรองดีเซล มีวั สดุกรองเป นกระดาษ จะกรอง
อนุภาคที่มีขนาดมากกวา 10 ไมครอนออก แลวเก็บไบโอดีเซลที่สะอาดพรอมใชไวใน
ถังเก็บไบโอดีเซล เพื่อรอการจําหนายตอไป
ส วนการผลิ ตไบโอดีเซลจากน้ํามั นใชแล ว มี กระบวนการที่ สั้ นกวาของน้ํามั น
ปาลมดิบ คือไมมีขั้นตอนการกําจัดยางเหนียวและการลดกรดไขมันอิสระดวยปฏิกิริยา
เอสเตอริฟเคชัน สวนที่เหลือก็ดําเนินการเชนเดียวกัน ซึ่งโรงงานตนแบบแหงนี้สามารถ
ใชน้ํามันใชแลวเปนวัตถุดิบไดเชนกัน
โดยสรุ ป โรงงานต นแบบแห ง นี้ เป นโรงงานขนาดเล็ ก เหมาะสําหรั บกลุ ม
เกษตรกรหรือลานเทที่มีลูกปาลมรวง 1,600 กก./วัน สามารถผลิตน้ํามันปาลมดิบได
400 กก./วัน อาจขายเปนน้ํามันปาลมดิบเกรด B (หากใชลูกรวงสดใหม ไมมีการรดน้ํา
จะสามารถผลิตน้ํามันปาลมดิบเกรด A ได) หรือผลิตเปนไบโอดีเซลตอไป วันละ 400
ลิตร (สามารถผลิตไดตามมาตรฐานเมทิลเอสเตอรของกรมธุรกิจพลังงานไดเชนกัน)

86

2554

รูป 1 โรงงานตนแบบสกัดน้ํามันปาลมดิบและผลิตไบโอดีเซล

รูป 2 เครื่องทอดลูกปาลมรวงแบบตอเนื่อง

รูป 3 ขณะทอดลูกปาลมรวง

รูป 4 ลูกปาลมทอดแลว

รูป 5 สาธิตการทอดลูกปาลมรวง

2554

87

รูป 6 ผูสนใจเยี่ยมชมกระบวนการผลิต

รูป 7 ถังปฏิกรณ สําหรับผลิตไบโอดีเซล

รูป 8 ไบโอดีเซลที่ผลิตได

รูป 9 เติมไบโอดีเซลที่ผลิตไดกับรถยนตดีเซล
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การศึกษาวิจยั และพัฒนาโรงงานตนแบบไบโอดีเซล
อบจ.ระนอง เปนโรงงานสกัดน้าํ มันปาลมดิบดวย
กระบวนการแบบแหง โดยการทอดลูกปาลมรวง
1,600 กก./วัน และผลิตไบโอดีเซล 400 ลิตร/วัน
รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร1 ธเนศ วัยสุวรรณ1 ทรงธรรม โพธิ์ถาวร1
สมหมาย โอชาพันธุ1 วรุตย คงกําเนิด1 และ เสถียร วาณิชวิริยะ1
สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท 074-287450-1 www.biodiesel.eng.psu.ac.th
บทนํา
การสกั ดน้ํา มั นปาล มดิ บด วยกระบวนการแบบแห ง วั ตถุ ดิ บ เริ่ มต นเป นผล
ปาลมรวง ผานเครื่องทําความสะอาดลูกรวงเพื่อกําจัดขยะ เศษดิน หิน ลูกรวงที่เนาเสีย
ลูกลีบ ใบไมและกลีบเลี้ยงออกกอน แลวสงไปทอดในน้ํามันปาลมดิบดวยเครื่องทอด
แบบตอเนื่อง ใชเวลาทอดนานประมาณ 25-30 นาที เพื่อระเหยน้ําที่มีอยูในผลปาลม
ทําลายเอนไซม และทําให เยื่ อหุ มถุ งน้ํามั นแตกออก ทั้ งหมดนี้ ก็ เพื่ อหีบน้ํา มันได งาย
เมื่ อผานการทอดแล ว ลู กปาลมที่ สุ ก จะสั งเกตได จากเปลื อกที่ แห งมากขึ้ น ถาบี บดู
จะไมคอยมีน้ําอยูแ ละลอยตัวในน้ํามันทอด ถูกปอนเขาสูเครื่องหีบแบบสกรูเดีย่ ว (Single
shaft screw press) หี บเปนน้ํา มั นปาล มดิ บแบบหี บรวมที่ มี กากและตมหรื อสิ่ งปน
เป อนอื่นๆ ออกมาจํานวนมาก ไหลผานกรองหยาบในถังอุนน้ํามันปาลม ขนาด 100
ลิ ต ร พร อมกั บอุ นน้ํ า มั นปาล มดิ บให ร อน ก อนที่ จะผ า นกรองละเอี ยดซึ่ ง กรองด วย
เครื่องกรองแบบ filter press สุดทายจะไดน้ํามันปาลมดิบที่ปราศจากของแข็งปนเปอน
วิ ธี นี้ มี ข อดีคื อ ไม มีน้ํา เสี ยในกระบวนการผลิ ต การลงทุ นต่ํา เหมาะสําหรั บ
การผลิตน้ํามันปาลมดิบขนาดเล็ก แตมีขอเสียคือ จะไดน้ํามันปาลมดิบที่มีกรดไขมัน
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อิสระมากกวากระบวนการแบบเปยก (มากกวา 5%) เพราะเริ่มตนจากผลปาลมรวง
ซึ่งมีกรดสูงอยูแลว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณภาพของลูกปาลมรวงเปนสําคัญ
การผลิ ตไบโอดีเซล จะใช น้ํา มั นทอดจากกระบวนการสกั ดน้ํา มันปาล มดิบมา
เปนวัตถุดิบ ซึ่งมียางเหนียวและกรดไขมันอิสระมาก ประมาณ 7-15% จึงตองกําจัด
ยางเหนี ยวและลดกรด ด วยการทําปฏิกิ ริยาเอสเตอริฟ เคชัน (Esterification) กั บ
แอลกอฮอล (เมทานอล) โดยใชกรดซัลฟวริกเปนตัวเรงปฏิกิริยา เพื่อเปลี่ยนกรดไขมัน
อิสระใหกลายเปนไบโอดีเซล สุดทายของปฏิกิริยาจะมีกรดไขมันอิสระเหลืออยูต่ํากวา
1% (โดยประมาณ) และยางเหนียวจะลดลงไปพรอมกันดวยในระหวางการทําปฏิกิริยานี้
ขัน้ ตอนเบือ้ งตนนีค้ ือการเตรียมน้ํามันใหพรอมสําหรับทําปฏิกริ ิยาทรานสเอสเตอริฟเ คชัน
ตอไป (pretreatment) หลังจากนี้จึงจะสามารถทําปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันกับ
แอลกอฮอล โดยใชดาง (โพแตสเซียมไฮดรอกไซด) เปนตัวเรงปฏิกิริยา ซึ่งจะเปลี่ยน
น้ํามันเกือบทั้งหมดใหกลายเปนไบโอดีเซลและมีผลพลอยไดเปนกลีเซอรีน (ซึ่งตองแยก
ออกไป) จากนั้ นก็ จะเขาสู กระบวนการกําจั ดสิ่ งปนเป อนออกจากไบโอดีเซลโดยทั่ วไป
จะระเหยเมทานอลสวนเกินออกกอน แลวทิ้ งใหกลีเซอรีนแยกชั้ น ถ ายออก แลวจึง
ดู ดซับสบู และสิ่ งปนเป อนอย างอื่ นออกด วยการผ านเรซิ นดูดซั บ ตอด วยการล างน้ํา
โดยปกติถาไมใชเรซินดู ดซับ จะมีปริมาณน้ําเสียที่ ใชลางไบโอดีเซลเทากันกับปริมาณ
ไบโอดีเซลที่ผลิตไดในแตละครั้ง แตเมื่อใชเรซินจะสามารถลดปริมาณน้ําเสียที่เกิดจาก
การลางไบโอดีเซลเหลือเพียง 10-20% เทานั้น เมื่อลางน้ําแลว จึงดูดซับน้ําออกดวย
กรองเกลือ สุดทายจึงผานกรองอนุภาคที่สามารถกําจัดอนุภาคที่มีขนาดใหญกวา 10
ไมครอนได จึงจะไดไบโอดีเซลที่พรอมใชงาน
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รูป 1 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาโรงงานตนแบบไบโอดีเซล

รูป 2 เครื่องทอดลูกปาลมรวง

รูป 3 หนวยผลิตไบโอดีเซล

รูป 4 ผูเยี่ยมชมการผลิต
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การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมบริสุทธิ์
โดยการใชคลืน่ อัลตราโซนิค
รุงนภา แกวมีศรี1 ธเนศ วัยสุวรรณ2 และ รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร2
1
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท 074-287055-6 www.chem.eng.psu.ac.th
2
สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท 074-287450-1 www.biodiesel.eng.psu.ac.th
การผลิตไบโอดีเซลชนิดเมทิลเอสเตอรในกระบวนการแบทชปรกติ จําเปนตอง
ให ความร อนประมาณ 65-70oC พร อมทั้ งกวนตลอดเวลา 1 ชั่ วโมงที่ ทําปฏิ กิ ริยา
ทรานเอสเตอริ ฟ เคชั น และถั งปฏิ กรณ มี ข นาดใหญ แต ถ าหากใช ระบบทําปฏิ กิ ริยา
อยางตอเนื่อง และใชคลื่นอัลตราโซนิคเขามาชวย จะสามารถลดขนาดของถังปฏิกรณ
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ลงได มากเพราะใช เวลาในการทําปฏิกิ ริยาสั้ นลง อุ ณหภู มิที่ เกิดปฏิ กิริยาต่ํา ลง และ
อาจลดสัดสวนโดยโมลของเมทานอลตอน้ํามั นลงไดรวมถึงสามารถลดปริมาณตั วเร ง
ปฏิกิริยาลงไดดวย และที่สําคัญคือไมตองมีแหลงความรอนใหแกระบบ
จากการศึกษาเบื้องตนแบบแบทช ใชน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ 240 กรัม (กรดไขมัน
อิสระ 0.13%) ทําปฏิกิริยากับเมทานอล (99.5%) ดวยสัดสวนโดยโมลของเมทานอล
ตอน้ํามัน เป น 6:1 ใชโปแตสเซี ยมไฮดรอกไซด เป นตั วเรงปฏิกิริยา ในปริ มาณ 1%
โดยน้ําหนักของน้ํามัน เวลาในการทําปฏิกิริยา 3 นาที เครื่องอัลตราโซนิค เจนเนอ
เรเตอร ขนาด 400 วัตต ที่ใหความถี่คงที่ 24 kHz แอมปลิจูด 100 โซโนโทรดมี
เสนผาศูนยกลาง 22 มม. ผลที่ไดคือ อุณหภูมิในการทําปฏิกิริยา 64.5oC ผลไดของ
ไบโอดีเซล 96.46% โดยน้ําหนัก และรอยละของเมทิลเอสเตอรที่ไดคือ 97.30%
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ยางธรรมชาติชนิดทนความรอนและทนไฟ
รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค และ ปุญญานิช อินทรพัฒน
สถานวิจัยความเปนเลิศดานเทคโนโลยียางพารา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
Email: ncharoen@bunga.pn.psu.ac.th
เตรียมกราฟตโคพอลิเมอรกราฟตดวยพอลิไดเมทิลเมทาไครโลอิล ออกซีเมทิล
ฟอสโฟเนตโดยการเพิม่ หมูฟ งกชันทีไ่ วตอการแตกตัวดวยรังสียวู ีในโมเลกุลยางธรรมชาติ
หลังจากนัน้ เติมโมโนเมอรพรอมฉายแสงยูวีเปนเวลาหลายชั่วโมง นําน้ํายางทีไ่ ดไปจับตัว
อบแหงแลวทําใหบริสุทธิ์โดยทําใหบริสุทธดวยตัวทําละลาย แล ววิเคราะห พิสูจนการ
กราฟตดวยเทคนิค FTIR และ NMR พบวาเกิดการกราฟตที่มีปริมาณของหนวยซ้ํา
ประมาณ 36 หนวย หลังจากนั้นนําไปวิเคราะหความทนทานตอความรอนดวยเทคนิค
TGA พบวายางธรรมชาติดั ดแปลงโมเลกุ ลชนิ ดนี้ มี อุณหภูมิ การสลายตัวสู งกว ายาง
ธรรมชาติโดยทั่วไปประมาณ 45oC จึงนําไปทดสอบการทนไฟดวยเทคนิค LOI และ
burning rate พบวายางธรรมชาติที่กราฟตดวยพอลิไดเมทิลเมทาไครโลอิล ออกซีเมทิล
ฟอสโฟเนตติดไฟยากมากและหากติดไฟแลวมีอัตตราการลุกลามของเปลวไฟต่ําจึงนา
จะเปนยางที่เหมาะสําหรับการใชงานที่อุณหภูมิสูงและสภาพที่มีเปลวไฟ
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ซิลกิ านาโนคอมโพสิทของยางธรรมชาติ
รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค , เมธากาญน จานทอง และ ดร.นฐิณี โลหพัฒนานนท
สถานวิจัยความเปนเลิศดานเทคโนโลยียางพารา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
Email: ncharoen@bunga.pn.psu.ac.th
นํายางธรรมชาติอิพอกไซดผสมกับนาโนซิลิกาที่ดัดแปลงผิวกับสารเคมี 2 ชนิด
เพื่อลดการเกาะกันเปนกอน คือ 3-อะมิโน โพรพิล ไตรเอทอกซีไซเลน (APS) และ 3เมทาไครอิล ออกซี โพรพิล ไตรเมทอกซีไวเลน (MPS) โดยศึกษาสัณฐานวิทยาและ
สมบัติเชิงกลเทียบกับยางธรรมชาติอิพอกไซดที่ผสมกับซิลิกาที่ไมไดดัดแปลงผิว พบวา
SiO2 ที่ ดั ด แปลงผิ ว กระจายตั วในเมทริ กซ ได ดี กว าและมี ส มบั ติ เชิ งกลที่ สู งกว ามาก
เนื่องจากการมีอันตรกิริยาที่ผิวประจัญที่สูงกวา ทําใหวัสดุในกลุมนีน้ าจะมีอนาคตในการ
ใชงานในลักษณะวัสดุยางสมรรถนะสูง
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ยางธรรมชาติทบี่ วมพองน้ําได
รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค1 , เยี่ยมพล นัครามนตรี1 , รศ.อาซีซัน แกสมาน1
และ สุดา เกียรติกําจรวงศ2
1
สถานวิจัยความเปนเลิศดานเทคโนโลยียางพารา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
Email: ncharoen@bunga.pn.psu.ac.th
2
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ยางที่ บวมพองน้ําไดมีความจําเปนในงานเชิงวิศกรรม เชน การอุดรอยตอ
ระหวางแผนคอนกรีตในอุโมงคเพื่อกันน้ําเขา การหอสายไฟสายเคเบิ้ ลเพื่อกันน้ําและ
ความชื้น เปนตน ในงานวิจัยนี้ เตรียมยางที่บวมน้ําไดจากการเบลนดยางธรรมชาติ
ชนิดตางๆ กับพอลิเมอรชนิดที่ดูดน้ําไดสูงที่เตรียมจากกราฟตโคพอลิเมอรของแปงมัน
สําปะหลังกับอะคริลาไมด (starch-g-PAM) โดยวิธีแบบแบชรีเอกตีฟโดยใชปฏิกรณ
แบบแบชที่ออกแบบเปนพิเศษ ไดพอลิเมอรดูดน้ําสูง (SAP) ที่ดูดน้ําไดถึง 605 กรัมน้ํา/
น้ําหนักแหงพอลิเมอร พบวายางที่ไดสามารถขึ้ นรูปไดดี และมีความสามารถในการ
ดูดน้ําไดโดยไมสูญเสียสมบัติอื่นๆ ที่จําเปนมาก
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สารกอครีมชนิดใหมสําหรับการผลิตน้ํายางขน
รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค, นัจมียะห ยูแม, รศ.อาซีซัน แกสมาน
และ ผศ.ดร.อดิศัย รุงวิชานิวัฒน
1
สถานวิจัยความเปนเลิศดานเทคโนโลยียางพารา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
Email: ncharoen@bunga.pn.psu.ac.th
กระบวนการเตรี ยมน้ํา ยางครี มด วยสารก อครี มชนิ ดใหม คื อ ไฮดร็ อกซี เอทิ ล
เซลลูโลส และสารชวยกอครีมสบูแอมโมเนียมลอเรท โดยไดเนื้อยางแหงและของแข็ง
ทั้งหมดของน้ํายางครีม 64.33% และ 63.31% ตามลําดับ ซึ่งนับวาเปนปริมาณที่สูงกวา
การผลิตน้ํายางขนจากการหมุนเหวีย่ งหลังจากนั้นทดสอบสมบัติน้ํายางครีมเปรียบเทียบ
กับน้ํายางขนจากการหมุนเหวี่ ยง พบวาสมบัติสวนใหญมีความคลายคลึงกัน ยกเวน
ปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ําได คาความเสถียรเชิงกล และความหนืดของน้ํายาง ซึ่งมี
คาสูงกวาน้ํายางจากการหมุนเหวี่ยง นอกจากนี้น้ํายางครีมมีขนาดอนุภาคยางใหญและ
การกระจายตัวของอนุภาคกวางกวาน้ํายางจากการหมุนเหวี่ยง และมีขอสรุปวาน้ํายาง
ข นชนิ ดนี้ เหมาะสําหรับอุ ตสาหกรรมผลิ ตภัณฑ ยางที่ ปริ มาณโปรตี นไม กระทบต อการ
ประยุกตใชงาน เชน การผลิตยางฟองน้ํา การผลิตสายยางยืด และการผลิตกาวน้ํายาง
เปนตน
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สมบัตดิ า นไดอิเลคตริกของยางธรรมชาติผสมไคโตซาน
รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค และ โจบิส จอน
สถานวิจัยความเปนเลิศดานเทคโนโลยียางพารา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
Email: ncharoen@bunga.pn.psu.ac.th
ศึกษาสมบัติดา นไฟฟาของยางธรรมชาติเบลนดกับไคโตซานในชวงความถี่ 102–
106 Hz. โดยทั่วไปการเบลนดไคโตซานกับพอลิเมอรที่ไมมีสภาพขั้ว เชน ยางธรรมชาติ
จะทํา ให ส มบั ติ ด านไดอิ เ ลคตริ กของไคโตซานดี ขึ้ นเนื่ องจากสภาพขั้ วโดยรวมลดลง
งานวิจั ยนี้ แสดงผลของสมบั ติด านไดอิ เลคตริ กของพอลิ เมอร เบลนด โดยเนนผลของ
อัตราสวนการเบลนด การวัลคาไนเซชัน และอิทธิพลของมาลิอิกแอนไฮไดรดที่ใชเปน
สารเพิม่ ความเขากันได นอกจากนี้ทําการศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิตอสมบัติไดอิลกิ ตริก
ซึ่งจะนําไปสูการนําวัสดุดังกลาวไปประยุกตใชงานในงานที่เกี่ยวของกับการนําไฟฟาของ
พอลิเมอรตอไป
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การเตรียมคอมโพสิทของยางธรรมชาติกบั เซรามิกส
รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค1, สุบฮาน สาแหละ1, ผศ.ดร.พรสุดา บมไล2
และนันทกาญจน มุรศิต2
1
สถานวิจัยความเปนเลิศดานเทคโนโลยียางพารา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
Email: ncharoen@bunga.pn.psu.ac.th
2
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
ศึกษาอิทธิพลของชนิดยางและเซรามิกสตอสมบัติการสุก สมบัติเชิงกล สัณฐาน
วิทยา และไดอิเลคตริกของนาโนคอมโพสิทโดยใชเรามิกส 2 ชนิด คือ แบเรียมติตาเนต
และเลทติทาเนตทีเ่ ตรียมในสภาวะแข็งที่อุณหภูมิ 110oC เปนเวลา 2 ชัว่ โมง หลังจากนัน้
วิเคราะหผงเซรามิ กส ดวยเทคนิคการกระเจิงรังสีเอกซ วั ดขนาดอนุภาค และศึ กษา
สัณฐานวิทยาดวย SEM หลังจากนั้ นเตรียมคอมโพสิทโดยการผสมยางกับเซรามิกส
โดยใชยาง 2 ชนิด คือ ยางธรรมชาติอิพอกไซด และยางธรรมชาติปกติที่ไมดัดแปร
โมเลกุล ผลการทดลองพบวายางธรรมชาติอิพอกไซดซึ่ งมีวงแหวนออกซิ เรนในโครง
สรางจะสุกเร็วกวา และมีคาความแตกตางของคาทอรกสูงกวาแตขาดไดงายกวา ซึ่ง
เปนผลมาจากการเคลื่อนตัวของสายโซโมเลกุล จากผล SEM พบวาแบเรียมทิทาเนต
จะมีขนาดอนุภาคเล็กกวาและกระจายตัวในยางที่ ดีกวาเลททิทาเนต ทําใหคอมโพสิท
ชนิดแรกมีสมบัติเชิงกลที่เดนกวา นอกจากนี้มีคาไดอิเลคตริกและแทนเจนตสูญเสีย
สูงกวา
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การเตรียมเทอรโมพลาสติกยางธรรมชาติจากการ
เบลนดพอลิเอไมด 12 เพื่อประยุกตใชเปนยาง
ในทางวิศวกรรม
รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค, มัสวานี นราธิชาติ และ กรรณิการ สหกะโร
สถานวิจัยความเปนเลิศดานเทคโนโลยียางพารา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
Email: ncharoen@bunga.pn.psu.ac.th
เตรี ยมยางธรรมชาติเทอร โมพลาสติกโดยการเบลนดด วยพอลิเอไมด 12 ใน
สภาวะหลอม โดยใช เทคนิคการเบลนด แบบปกติและไดนามิกวั ลคาไนเซชั น ใช ยาง
ธรรมชาติที่ไมดัดแปรโมเลกุลและยางธรรมชาติอิพอกไซด (ENR) พบวาการเบลนดแบบ
ปกติที่ใชยางประมาณ 60% โดยน้ําหนัก ไดสัณฐานวิทยาแบบเฟสรวมในการเบลนด
แบบปกติ และสั ณฐานวิ ทยาแบบการกระจายของเฟสยางในเทอร โมพลาสติ กในการ
เบลนด แบบไดนามิ กซ วั ลคาไนเซชั น นอกจากนี้ พบว าการใช ยาง ENR ให สมบั ติ
เชิงกลและการพักความเคนที่ ดี ตลอดถึงมี สัณฐานวิทยาที่ มีขนาดเล็ กกวาการใชยาง
ธรรมชาติที่ ไม ดัดแปลงโมเลกุ ล ทั้ งนี้ เป นผลมาจากอันตรกิริยาระหวางหมู ออกซิเรน
กับหมูที่มีขั้วของไนลอน 12 ซึ่งสงผลใหมีแรงดึงดูดระหวางวัฏภาคสูงขึ้น นอกจากนี้
พบวาไดนามิกวัลคาไนเซชันทําใหวัสดุมีความแข็งและความแข็งแรงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้
การใชเทคนิคการพักความเคนขณะเปลี่ยนอุณอุณหภูมิ (Temperature Stress Scanning Relaxation, TSSR) พบว าการเบลนด ENR/polyamide-12 แบบไดนามิ ก
วัลคาไนเซชันทําใหสมบัติการพักความเคนและสมบัติเชิงความรอนที่ดี ขึ้น ซึ่ งเปนผล
มาจากการเสริมกันของอันตรกิริยาและการเกิดไดนามิกวัลคาไนเซชัน นอกจากนี้ทําให
ยางวัลคาไนซขนาดเล็กกระจายตัวในเมทริกซของไนลอน 12
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การนําเศษยางฟองน้ําจากอุตสาหกรรมรองเทา
มาใชงานใหม
ผศ.เสาวนีย กอวุฒิกุลรังษี *1 และ จุฑารัตน ดําปน 2
สถานวิจัยความเปนเลิศดานเทคโนโลยียางพารา
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอเมือง จังหวัด ปตตานี 94000
โทร 073312213 E-mail: ksaovane@bunga.pn.psu.ac.th
รองเทาแตะยางฟองน้ําที่ผลิตจากแผนยาง EVA (Ethylene vinyl acetate)
ที่นํามาตัด เจาะ และขึ้นรูปเปนรองเทา ทําใหมีเศษยางฟองน้ําที่เปนของเสียเกิดขึ้น
ปริมาณคอนขางมาก โดยบริษัทผูผลิตรองเทาจากยาง EVA ที่มีกําลังการผลิตรองเทา
ประมาณ 5,000–15,000 คู/วัน จะมีของเสียหรือเศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต
จํานวนมากไมต่ํากวา 1 ตัน/วัน หรื อประมาณ 20% ของแผนยางที่ผลิตไดทั้ งหมด
ทําใหแตละวันมียางที่ เหลือใช และเศษวัสดุที่ตองทิ้ งเปนจํานวนมาก เศษยางฟองน้ํา
ที่ เหลือใช จากอุตสาหกรรมยางรองเทาประเภท EVA สามารถนํากลับมาใชงานใหม
โดยการนําเศษยาง EVA ที่ เหลือใชหรือทิ้ งแลวจากอุตสาหกรรมยางรองเทาฟองน้ํา
ซึ่งมีขนาดแตกตางกัน นํามาบดใหม แลวผสมกับยาง EPDM
จากการศึกษานําเศษยาง EVA กลับมาใชงานใหม โดยการใชเปนสารตัวเติม
ในยาง EPDM สามารถลดตนทุนการผลิตได ซึ่งผลิตภัณฑยางจาก EMDM ที่ใสเศษ
ยางฟองน้ํา EVA ที่เหลือใชจากกระบวนการแปรรูปในขั้นตอนตางๆ ในอุตสาหกรรม
ผลิตพื้นรองเทา บดใหมีขนาดเล็กลง สามารถใชผสมเปนสารตัวเติมลงในยาง EPDM
(Ethylene propylene diene rubber) พบวายาง EPDM วัลคาไนซที่ใสสารตัวเติม
เศษยาง EVA มีสมบัติเชิงกล และการใชงานที่ดีขึ้นกวายาง EPDM ชนิดเดียวลวน
โดยเศษยาง EVA สามารถใช เป นสารตัวเติมเสริ มประสิทธิภาพในยาง EPDM ได
ยาง EPDM ที่วัลคาไนซดวยระบบกํามะถัน ใสเศษยาง EVA ปริมาณสูงสุด 200 phr
ใหสมบัติเชิงกลดีที่สุด ทั้งระบบการวัลคาไนซดวยกํามะถันและระบบเปอรออกไซด
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การใชเศษยางอีวีเอทีเ่ ปนของเสียจากอุตสาหกรรมยาง
นํามาใชงานใหมแบบเทอรโมพลาสติก
ผศ.เสาวนีย กอวุฒิกุลรังสี , อัญรัตน เกียรติเสรีกุล และ วุฒิชัย ศรีจันทรทอง
สถานวิจัยความเปนเลิศดานเทคโนโลยียางพารา
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอเมือง จังหวัด ปตตานี 94000
โทร 073312213 E-mail: ksaovane@bunga.pn.psu.ac.th
ปจจุบันพอลิเมอรประเภทเทอรโมพลาสติกอิลาสโตเมอรเปนเทคโนโลยีวัสดุที่มี
ประโยชน เปนที่นาสนใจคอนขางมาก สามารถนําเอาวัสดุที่ทําการแปรรูปใชงานแลว
นํากลับมาแปรรูปใชงานไดอีก ดวยการใชอุณหภูมิที่เหมาะสม ทําใหประหยัดคาใชจาย
ในสวนของตนทุนวัตถุดิบ โดยวัสดุเทอรโมพลาสติกประเภท EVA (Ethylene vinyl
acetate) เปนวัสดุที่มีการนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑยางฟองน้ํา ในแตละวันมีเศษวัสดุ
EVA ที่เปนของเสียจากอุตสาหกรรมยางเกิดขึ้นปริมาณมาก (ประมาณ 20% ของการ
ผลิต) ทําใหสิ้นเปลืองคาใชจาย การเศษวัสดุที่ตองทิ้งไปเปนจํานวนมากจากอุตสาหกรรมยางรองเทาประเภทยาง EVA นํากลับมาใชงานใหม สามารถลดตนทุนการผลิต
อยางมาก โดยการนําเศษยาง EVA มาผสมยาง EPDM และทําใหเปนเทอรโมพลาสติก
อิลาสโตเมอร (Thermoplastic elastomer, TPE) ดวยการผสมรวมกับพลาสติกชนิด
LDPE
จากการศึ กษานําเศษยาง EVA ที่ เหลื อใช หรื อทิ้ งแล วจากอุตสาหกรรมยาง
รองเทาฟองน้ํา โดยการนําเศษยาง EVA มาบดใหม แลวผสมกับยาง EPDM ตอจาก
นั้ นนํามาเบลนดกับพลาสติกชนิด LDPE (Low density polyethylene) เพื่อใหได
พอลิ เมอร ที่ มี ราคาต่ํา ลง พบว ายางคอมพาวนด สามารถนํามาแปรรู ปเป นเทอร โม
พลาสติกอิลาสโตเมอร ไดผลิตภัณฑยางที่สามารถแปรรูปไดงาย มีสมบัติความแข็งแรง
และทนทานตอสภาพแวดลอมดี ยางคอมพาวนด EPDM ที่ใสมีเศษยาง EVA เปนสาร
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ตัวเติมนํามาผสมกับพลาสติ กชนิ ด LDPE พบวาอัตราสวน EPDM compound/
LDPE เทากับ 70/30 ใหสมบัตเิ ชิงกล และสมบัติความตานทานตอสภาพแวดลอมดีที่สุด
เหมาะสมในการนําไปประยุกตใชกับงานที่ตองสัมผัสกับสภาพแวดลอมเปนเวลานาน
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เชือ้ เพลิงทางเลือกสําหรับสหกรณโรงอบ/รมยาง
ผศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ
หนวยวิจัยเทคโนโลยีสีเขียว คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
http://www2.envi.psu.ac.th/greentech/
ปจจุบันราคาไมฟนสําหรับใชในกระบวนการรมควั นยางแผนมี แนวโนมเพิ่ มสูง
ขึ้น สหกรณฯ สกย. จึงมองหาเชื้อเพลิงทางเลือกเพื่อทดแทนไมฟน ผูวิจัยไดทดลอง
นําเชื้อเพลิงอัดแทงซึ่งประกอบดวย ถานหินลิกไนต ถานไมยางพารา ถานกะลามะพราว
ดินเหนียว และปูนขาว มารมยางในหองรมยางจําลอง พบวามีคาความรอนเพียงพอใน
การรมยาง ยางแผนที่ไดมีสีเหลืองใสเมื่อเทียบกับยางแผนที่รมดวยไมฟนของสหกรณฯ
และตรวจวัดคาความเขมขนของกาซไอเสียตางๆ ไดแก SO2, CO และ NOx มีคาต่ํากวา
เกณฑมาตรฐาน ตอมาไดออกแบบเตาและสราง ณ สหกรณฯ นํารอง คือ สหกรณฯ
บอทอง จํากัด อ.สะบายอย จ.สงขลา เตาเชื้อเพลิงลูกผสมประหยัดพลังงาน สามารถ
ใชทั้งไมฟนและเชื้อเพลิงอัดแทง คุณภาพยางที่ ไดมีสีเหลืองใส และตรงตามความ
ตองการของตลาดกลางยางพารา อีกทั้งสามารถประหยัดไมฟนในการรมยางได 22%
และคาดวาจะลดตนทุนไดเพิ่มขึ้น จากราคาไมฟนมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
สหกรณ สกย. มี กําลังการผลิต 2 ตั น/วั น น้ํา เสียเกิ ดขึ้ นประมาณ 10-15
ลบ.เมตร/วัน มีความสกปรกในรูปของซีโอดีเฉลี่ย 4,900 มก./ลิตร แมสหกรณ สกย.
จะมีระบบบําบัดน้ําเสียเปนระบบบอ แตยังมีปญ
 หาเรื่องกลิ่นซึง่ สงกระทบตอสิ่งแวดลอม
และชุ มชนใกลเคี ยง ผู วิ จัยได ประยุกต ใช ระบบบ อหมั กร วมไรอากาศ (Co-digester)
ซึ่ งประกอบดวย บ อปอนมู ลสัตว บอหมั กกาซชี วภาพ บอชักกากตะกอน และคูเก็บ
กากตะกอน ณ สหกรณฯ นํารอง คือ สหกรณฯ บานเการาง จํากัด อ.คลองหอยโขง
จ.สงขลา ประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดีของบอหมักกาซชีวภาพเฉลี่ย 83% องคประกอบ
ของกาซมีเทนในกาซชีวภาพอยู ในช วง 51-59% และหลังสร างระบบบอหมั กฯ ทาง

108

2554

สหกรณฯ พบวาหมดปญหาเรื่องกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชนโดยรอบ และนํากาซชีวภาพ
ไปใชหุงตมอาหาร และที่สําคัญคือนําไปรมยางรวมกับไมฟน สามารถประหยัดคาไมฟน
ในการรมยางไดอยูในชวง 12-31% ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการเก็บขอมูลตอเนื่อง
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การประยุกตใชเจเนติกอัลกอริทึมในการจัดลําดับ
การผลิตเฟอรนิเจอรไมยางพารา
กุสุมา เรืองดิษฐ, รศ.วนิดา รัตนมณี, รศ.สมชาย ชูโฉม และสุริยา จิรสถิตสิน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112
หนวยวิจัยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร
โทรศัพท : 074-287076
บทนํา
ระบบการผลิตในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมยางพารา เปนการผลิตตามคําสั่ง
ซื้อของลูกคา ทําใหผลิตภัณฑมีหลายรูปแบบ หลายชิ้นสวน แตละชิ้นสวนตองผานการ
ผลิตหลายขั้นตอน และแตละขั้นตอน ประกอบดวยหลายเครื่องจักร นอกจากนี้ใน
ขั้ นตอนการผลิ ตจะตองผลิ ตชิ้ นสวนยอยใหเสร็จกอนจึ งจะผลิ ตชิ้ นส วนที่ เกิดจากการ
ประกอบได ซึ่ งสิ่ งตางๆ เหลานี้ ถือเปนป ญหาที่ สําคัญและเปนเรื่ องยากที่จะปรับปรุง
ประสิ ทธิ ภาพด านการผลิตโดยเฉพาะป ญหาการจัดลําดับการผลิต ซึ่ งเป นปญหาที่ มี
ขนาดใหญและซับซอน การแกปญหาดวยวิธีทางฮิวริสติกสแบบหนึ่ งที่ มีประสิทธิภาพ
และมีการนําไปประยุกตใชอยางกวางขวางคือ วิธีการเจเนติกอัลกอริทึมซึ่งเปนวิธีการ
ที่ ใชในการหาคําตอบที่ นาพอใจสูงสุดจากกลุ มคําตอบที่ สุ มมาได หรื อหามาไดบางสวน
โดยมี คุ ณสมบั ติของการเลียนแบบการถายทอดลักษณะทางพันธุ กรรมตามธรรมชาติ
สามารถแกปญหาที่ ซับซอนและมีตัวแปรเกี่ ยวของเปนจํานวนมากได จากที่ มาของ
ป ญหาและวิ ธี การแก ป ญหาดั งกล าว ประกอบกั บยั งไม มี การนําเอาวิ ธี การเจเนติ ก
อัลกอริทึมเขามาใชในการแกปญหาอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมยางพารา ในงานวิจัยนี้
จึ งนํา เอาวิ ธี การของเจเนติ ก อั ลกอริ ทึ มเข ามาประยุ ก ต ใช ในการจั ด ลํา ดั บการผลิ ต
เฟอรนิเจอรไมยางพารา โดยพัฒนาเปนโปรแกรมสําเร็จรูป โดยพิจารณาเวลาเสร็จสิ้น
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การทํางานที่ต่ําที่สุด เพื่อใหไดลําดับการผลิตที่ใชเวลาในการผลิตต่ําที่สุด ซึ่งจะทําให
เกิดการใชประโยชนเครื่ องจักรอย างเต็ มประสิทธิภาพและสงผลตอตนทุ นการผลิ ตที่
ต่ําลง ทําใหการวางแผนการผลิตในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมยางพาราเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาวิธีการของเจเนติกอัลกอริทึมในการผลิตเฟอรนิเจอรไมยางพารา
2. เพื่ อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการจัดลําดับการผลิตเฟอรนิเจอร
ไมยางพารา โดยนําวิธีการของเจเนติกอัลกอริทึมเขามาประยุกตใชในการหาคําตอบ
ระเบียบวิธีวิจัย
1. สํารวจขอมูลเบื้ องตนเกี่ ยวกับกระบวนการผลิตและการจัดลําดับการผลิต
เฟอรนิเจอร ไมยางพารา เพื่อใชสําหรับออกแบบโครโมโซมและออกแบบตัวโปรแกรม
2. ประยุกตใชวิธีการเจเนติกอัลกอริทึมใหเหมาะกับปญหา
3. ออกแบบและพั ฒนาโปรแกรมการจั ดลํา ดั บการผลิ ตเฟอร นิ เจอร ไม ย าง
พารา
4. ทดสอบและปรับปรุงโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยใชขอมูลจากโรงงานตัวอยาง
5. เปรียบเทียบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นกับวิธีการเดิมของโรงงานตัวอยาง
6. สรุปผลและจัดทํารายงานการวิจัย
งานวิ จั ยนี้ เป น การนําเอาวิ ธี การเจเนติ ก อั ลกอริ ทึ ม มาประยุ ก ต ใช ในการจั ด
ลําดับการผลิตเฟอรนิเจอรไมยางพารา โดยพัฒนาเปนโปรแกรมสําเร็จรูปดวยโปรแกรม
Microsoft Visual C# 2005 Express Edition โดยพิจารณาเวลาเสร็จสิ้นการทํางาน
ต่ําที่สุด (Minimize Make Span: M)
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ผลการดําเนินการวิจัย
ผลการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการจั ดลําดั บการผลิตเฟอรนิ เจอร
ไม ยางพาราโดยประยุ กต ใช วิ ธี การเจเนติ กอั ลกอริ ทึ ม ทํา ให ได ลําดั บการผลิ ต ที่ มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีเวลาเสร็จสิ้นการทํางานต่ําที่สุด

รูปที่ 1 แสดงการประยุกตใชวิธีการเจเนติกอัลกอริทึมในการจัดลําดับการผลิต
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การสรางและทดลองใชอปุ กรณชว ยบรรจุ
ยางแผนรมควัน
ศักดิ์ศิริ ลิ่มสุนทรากุล, อภิโชค บางมวงงาม, อังคณา โชติสกุล
และ รศ.วนิดา รัตนมณี
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
จากโครงงานเรื่อง “การออกแบบอุปกรณชวยขั้นตอนการบรรจุยางพาราแผน
รมควัน” ซึ่งมีขอบเขตเพียงการออกแบบ และจากการวิเคราะหขอมูลพบวาสาเหตุหลัก
ที่ทําใหขั้นตอนกระบวนการบรรจุมีกําลังการผลิตต่ําที่สุดคือ การขนถายวัสดุที่มีน้ําหนัก
มาก ป ญหาการทํางานหนักของพนักงานในแผนกบรรจุ อั นมีผลให เกิดการบาดเจ็ บ
การออกจากงาน และการขาดงาน จึ งได จั ดทําโครงงาน “การสร างและทดลองใช
อุปกรณชวยบรรจุยางแผนรมควัน” เพื่อสรางและทดลองใชอุปกรณชวยในการทํางาน
โดยอุปกรณดังกลาวจะรวมงาน 3 งานเขาดวยกัน คือ งานลําเลียงขนถาย งานสักยาง
หอยาง และงานทาแปง เพื่อใหเกิดความตอเนื่องเปนการผลิตแบบสายการผลิต และ
ลดเวลาการทํางานลง
วัตถุประสงค
เพื่ อทดลองและสร างอุ ปกรณ ช วยในการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตในแผนก
บรรจุยางใหสามารถใชงานไดจริง
วิธีทําโครงงาน
โครงงานนี้ เริ่ มต นด วยการศึ กษาขอมู ลโครงงาน “การออกแบบอุ ปกรณช วย
ขั้นตอนการบรรจุยางพาราแผนรมควันในโรงงานอุตสาหกรรม” โดยละเอียด จากนั้น
ศึกษาเพิ่มเติมถึงผลงานวิจัย และ/หรือโครงงานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการผลิตยาง
แผนรมควัน เก็บขอมูลเพิ่มเติม ทวนสอบ ตรวจสอบขอมูล จากนั้นดําเนินการสราง
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โดยแบงสวนงานสรางออกเปนสวนๆ ในแตละสวนงานสราง ประกอบไปดวยงานทดลอง
ปรับปรุง แกไขแบบ ตลอดจนสรางตนแบบเพื่อทดลองใช แลวประเมินผลการใชงาน
ออกเปนสวนๆ มีการบันทึกขอมูลเชิงวิจัยอยางละเอียดทุกขั้นตอน และเมื่อสรางแลว
เสร็จ ทําการดําเนินการทดสอบการใชงานผลิตจริง วิเคราะหถึงประเด็นปญหา ประเมิน
ผลและสรุปผลการดําเนินโครงงาน
ตารางที่ 1 แสดงขอเปรียบเทียบระหวางกระบวนการผลิตแบบใหมกับแบบเดิม

ผลที่ไดรับ
โครงงานนี้ ได ดําเนินการสร างอุ ปกรณช วยบรรจุยางแผ นรมควันที่ สามารถใช
งานไดจริง โดยอุปกรณดังกลาวมีประสิทธิภาพการทํางานเทากับ 70% ซึ่งสามารถชวย
เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการบรรจุยางแผนรมควัน ลดระยะเวลาที่ เกิดจากการ
ขนยายยางแผนอัดกอนไปบรรจุหรือจัดเก็บ ลดภาระงานของพนักงานในกระบวนการ
บรรจุยาง และเพิ่มความปลอดภัยใหกับกระบวนการผลิตดวยการลดการสัมผัสกับงาน
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รูปที่ 1 อุปกรณชวยบรรจุยางแผนรมควันดําเนินการสรางแลวเสร็จ

รูปที่ 2 รูปกําลังการผลิตแบบใหม 960 กอน / วัน / 2 สายการผลิต
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พลังงานจิว๋ ……ชวยชาติ
รศ.ดร.นันทกาญจน มุรศิต
โทรศัพท: 074-288727 โทรสาร: 074-558849 E-mail: nantakan.m@psu.ac.th
ดร.ชัชชัย พุทซอน
โทรศัพท: 074-288725 โทรสาร: 074-558849 E-mail: chatchai.p@psu.ac.th
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
จากการที่สถานการณทั่วโลกมีความตองการใชพลังงานมากขึ้นเรื่อยๆ โดยที่
แหลงพลังงานสวนใหญมาจากน้ํามันปโดรเลียม กาซธรรมชาติ และถานหิน แตแหลง
พลังงานเหลานี้มีวันหมด ปจจุบันประเทศไทยเองก็ตองพึ่งพาพลังงานจากตางประเทศ
มากกวาครึ่งของพลังงานที่ใชกัน [http://www.eppo.go.th] กาซธรรมชาติที่มีอยูใน
ประเทศก็จะหมดลงสั กวันหนึ่ งอย างแน นอน หากเรายั งไม ยอมลดการใช พลังงานลง
ก็มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนา พลังงานหมุนเวียนรูปแบบใหมๆ และหลาก
หลาย มาใชใหทันกับความตองการ
เมื่อกวา 30-50 ปแลว ที่นักวิทยาศาสตรไดคนควาพบเซรามิกและพอลิเมอร
ที่มีสมบัติทางไฟฟาเปลี่ยนแปลงภายใตแรงกล โดยเรียกวัสดุดังกลาววา วัสดุไพอิโซ
อิเล็กทริก (piezoelectric material) และเมื่อประมาณสิบปที่ผานมานี้เองที่นักวิจัย
ทั่วโลกเริ่มพัฒนาวัสดุดังกลาวใหทําหนาที่ปอน “พลังงานจิ๋ว” โดยจายกระแสไฟฟาให
กับอุปกรณพกพาขนาดเล็ก เชน โทรศัพทมือถือ อุปกรณรับสงคลื่นวิทยุและอุปกรณ
ควบคุมระยะไกลโดยไมตองใสถาน (แบตเตอรี่) ไมตองเปลี่ยนถาน หรืออัดไฟ (ชารจ)
จากไฟบานอี กตอไป ตัวอย างของเครื่ องคิดเลขในหนาถัดไปที่ ทํางานโดยไม ไดใชถาน
หรือแสงสวาง แตทํางานเมื่อเราจรดปลายนิ้วไปบนปุมตางๆ บนเครื่องคิดเลขพลังงาน
จิ๋วขนาดไมกี่ มิลลิวัตตจึงเกิดจากแรงกดของปลายนิ้วนั่นเอง โดยมีวงจรไฟฟาที่ มีวัสดุ
ไพอิโซอิเล็กทริกตออยูกับเครื่องคิดเลข
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ลองจินตนาการตอไปวาในอนาคตอันใกลหากอุปกรณขนาดเล็กที่กินไฟต่ํากวา
1 วัตตทุกชนิดทํางานไดโดยอาศัยหลักการนี้ ซึ่งสามารถ “เก็บเกี่ยวพลังงาน” (energy
harvesting) จากสิ่งแวดลอมใกลตัว รวมทั้งการเคลื่อนไหวรางกาย เชน การงอหรือ
แกว งแขน การกระโดด การเดิ นและการวิ่ ง ที่ อาศั ยการกดของส นเท าบนรองเท า
(เสริมแผนไพอิโซอิ เล็ กทริก) ซึ่ งเชื่ อวาจะกระตุ นใหคนเราขยันออกกําลังกายมากขึ้ น
ปญหาสุขภาพก็ลดลงแถมไดพลังงานไวใชอีกดวย นับวาไดประโยชนหลายดานพรอมๆ
กัน .. เมื่อวันนั้นมาถึงโลกของเราคงจะเปลี่ยนไปจากทุกวันนี้มาก…
งานวิ จั ยที่ ศู นย เครื อข ายความเป นเลิ ศด านนาโนเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลั ย
สงขลานครินทร ไดมสี วนพัฒนาคือวัสดุไพอิโซอิเล็กทริกที่มนี ้ําหนักเบายืดหยุนสูงจําพวก
พอลิเมอรใหผลิ ตพลังงานไดในระดับไมโครวัตตซึ่ งเปนกําลังไฟฟาเทียบเทากับที่นําไป
ใชในอุปกรณบางชนิด เชน นาฬิกาแบบตัวเลข อยางไรก็ตาม ความทาทายของงาน
ทางด านนี้ ในขณะนี้ คื อ การผนวกการเก็ บเกี่ ย วพลั ง งานดั งกล า วเข า กั บเทคโนโลยี
สื่อสารไรสาย เชน WIFI Bluetooth ซึ่งคาดวาจะนําไปสูการสื่อสารอยางไรขอบเขต
และไรขอจํากัดทางดานพลังงานอยางยั่งยืน
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การขึ้นรูปโลหะดวยกระบวนการกึง่ ของแข็ง
โดยใชเทคนิคจิสส (GISS)
ผศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
กลุมวิจัยเทคโนโลยีโลหะกึ่งของแข็ง GISS
สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ และภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Email : wjessada@eng.psu.ac.th โทร. 074-287311
กระบวนการผลิตโลหะกึ่งของแข็งมีหลายวิธีจากบริษัทตางๆ ทั่วโลก โดยแตละ
วิธี ก็ใชเทคนิคตางๆ กันในการผลิ ตโลหะกึ่ งของแข็ ง เชน การกวนโดยใชใบพัดหรือ
แทงเย็น การกวนโดยใชแรงแมเหล็กไฟฟา การสั่นดวยเครื่อง Ultrasonic หรือการเท

รูปที่ 1. โครงสรางจุลภาคของโลหะกึ่งของแข็ง (ซาย)
เปรียบเทียบกับของการหลอทั่วไป (ขวา)

รูปที่ 2. สมบัติของแทงอะลูมิเนียมกึ่งของแข็งที่ตัดดวยมือโดยใชแรงเพียงเล็กนอยก็ขึ้นรูปได
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ผานรางลงในเบา แตกระบวนการเหลานี้มีความซับซอน ควบคุมยาก และเครื่องจักร
มีราคาที่สูงมาก ประมาณ 10-80 ลานบาท ซึ่งเปนราคาที่สูงเกินกวาที่โรงงานหลอใน
ประเทศไทยซึ่งมีขนาดเล็กและขนาดกลางจะนํามาใชได
กระบวนการใหมที่คิดคนขึ้นโดยผูวิจัยและคณะ มีชื่อเรียกวา กระบวนการ Gas
Induced Semi-Solid หรือ GISS ซึ่งใชเทคนิคใหมในการผลิตโลหะกึ่งของแข็งโดย
การปลอยฟองแกสที่ ละเอียดมากผานแทงกราไฟตพรุนในน้ําโลหะขณะที่ มีการแข็งตัว
บางสวน (รูปที่ 3) ซึ่งทําใหกระบวนการใหมนี้ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ควบคุม
ตัวแปรตางๆ ไดงาย และผลิตโลหะกึ่งของแข็งที่มีคุณภาพสูงไดอยางดี ผูวิจัยและคณะ
ไดพัฒนาเครื่องตนแบบของกรรมวิธี GISS (รูปที่ 4) ซึ่งสามารถผลิตโลหะกึ่งของแข็ง
ไดอยางมีประสิทธิภาพในราคาที่ถูกกวาเครือ่ งจักรที่นําเขาจากตางประเทศหลายสิบเทา

รูปที่ 3. กรรมวิธีการผลิตโลหะกึ่งของแข็ง
โดยวิธี GISS

รูปที่ 4. เครื่องตนแบบของกระบวนการ GISS

สมบัติเดนของโลหะกึ่งของแข็ง มีดังนี้
1. มีอุณหภูมิที่ต่ํากวาโลหะเหลว
2. ใชแรงในการขึ้นรูปนอยกวาเมื่อโลหะอยูในสถานะของแข็ง
3. โลหะเกิดการหดตัวนอยกวา
4. การไหลของโลหะเขาสูแมพิมพราบเรียบกวา
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ขอดีของโลหะกึ่งของแข็ง
ขอดีของโลหะกึ่งของแข็ง ไดแก การลดตนทุนในการผลิต หรือลดอัตราการ
เสียของชิ้นงานที่ผลิต (Reject) ในอุตสาหกรรม ลดระยะเวลาในการผลิต (Cycle time)
ชวยใหสามารถเพิ่มสมบัติทางความรอนของชิ้นงานไดทําใหชิ้นงานมีสมบัติเชิงกลสูงขึ้น
ไดโครงสรางจุลภาคของชิ้นงานที่มีความสม่ําเสมอมากขึ้นและชวยยืดอายุของแมพิมพ
ผลการดําเนินงานวิจัย
1. การหลอฉีดอะลูมิเนียมแบบกึ่งของแข็ง
รวมกับนักวิจัยจากศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ พัฒนาการผลิต
ชิ้นสวนยานยนต โดยใชกระบวนการ GISS ในการหลอฉีด เนนการแสดงใหอุตสาหกรรมหลอโลหะไทยเห็นขอไดเปรียบของการหลอโลหะกึ่งของแข็งเพื่ อใหเปนที่ ยอมรับ
ในการนําไปประยุกตใชในการผลิตชิ้นสวนตางๆ ในอนาคตอันใกลนี้

รูปที่ 5. เครื่องหลอฉีด GISS และชิ้นงานตัวอยาง จะเห็นขอไดเปรียบของการหลอฉีดแบบกึ่ง
ของแข็ง (รูปขวา) ที่ไมมีตําหนิ เมื่อเทียบกับชิ้นงานที่ไดจากการหลอโดยทั่วไป (รูป
กลาง) ที่มักจะมีตําหนิหรือรูพรุนในชิ้นงาน

2. งานพัฒนาอื่นๆ

รูปที่ 6. ผลิตชิ้นสวนขาเทียมคุณภาพสูงราคาถูก และพัฒนาวัสดุเชิงประกอบของโลหะเปน
เกราะกันกระสุน
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รูปที่ 7. ชิ้นงานหลอทรายผลิตโดย GISS ชิ้นงานการผลิตโลหะกันกรอน และงานวิจัยหลอ
แมพิมพเหล็กแบบเท
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การพัฒนายางปูพนื้ เพือ่ ลดการแตกหัก
ของกระดูกสะโพกในผูสงู อายุ
ธเนศ รัตนวิไล รศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง สุกฤทธิรา รัตนวิไล และ ไพลิน แซลิ้ม
สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขลานครินทร
โทร.074-28-7151 E-mail: thanate.r@psu.ac.th
ที่มาและความสําคัญ
ในประเทศไทยจากการสํารวจในป พ.ศ. 2537 พบวาภาวะผูปวยกระดูกสะโพก
หักคิดเปน 7.45 /ประชากร 100,000 ราย และมีจํานวนเพิ่มขึ้นในป พ.ศ. 2544 เปน
ในเพศชายและเพศหญิงเทากับ 114 และ 289/ประชากร 100,000 ราย ตามลําดับ
โดย 1 ใน 5 ของผู ปวยกระดูกสะโพกหักจะไมสามารถเดิ นได สําหรับผูป วยกระดูก
สะโพกหักในประเทศไทยพบวามีคารักษาเทากับ 116,459 บาท/คน/ป (Pongchaiyakul
et al., 2008) ดั งนั้ นจึ งตองมีการหาวิ ธีป องกั นหรื อลดเหตุ การณ ดังกลาวใหน อยลง
ซึง่ การทํายางปูพนื้ ลดแรงกระแทกก็เปนแนวทางหนึง่ ทีจ่ ะชวยลดการบาดเจ็บของกระดูก
สะโพกหักได
การผลิตยางปู พื้นจะมีวัสดุหลักที่ ใชคือจากยางพารา ซึ่งเปนการเพิ่ มมูลคาให
กับยางพารา และจากการศึกษางานวิ จัยที่ เกี่ ยวของพบว าโฟมยางสามารถช วยลด
แรงกระแทกได ดังนั้นจึงมีแนวความคิดที่จะนําโฟมยางมาผลิตเปนยางปูพื้น แตเนื่อง
ด วยโฟมยางมีรูพรุนเปนจํานวนมากจึ งทําใหมี ลักษณะที่ ออนนิ่ มกวาวัสดุ ทั่ วไป ถ าใช
โฟมยางเพียงอยางเดียวผลิตเปนยางปูพื้น อาจทําใหเสียการทรงตัวในการเดิน ดังนั้น
จึงมีการเพิ่มชั้นของสวนหุมผิวเพื่อใหสะดวกกับการเดิน
วัตถุประสงค
พั ฒนาวั สดุ ปูพื้ นโดยการใช ยางธรรมชาติ เพื่ อลดการบาดเจ็ บของสะโพกจาก
การลมในผูสูงอายุ
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. เตรียมยางแผนรมควัน ยางสกิม และสารเคมี
2. ขึ้นรูปยางปูพื้นซึง่ ประกอบไปดวย 3 สวน คือ สวนของฐาน สวนของโฟมยาง
และสวนหุมผิว
3. ทดสอบสมบัติเชิงกลของยางปูพื้น ทดสอบการรับแรงกระแทก ซึ่งประกอบ
ดวย 3 สวน คือ กระดูก Femoral ซึ่งเปนสวนของสะโพกที่เกิดการแตกหักงายที่สุด
ซึ่งทําจากเหล็กหลอ สวนที่ 2 คือสวนที่ใชวัดแรงกระแทกที่เกิดขึ้น และสวนสุดทาย
คือสวนของยางปูพื้น

ชุดทดสอบแรงกระแทก
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ตารางแดงสวนประกอบของยางปูพื้น

สรุปผล
จากการศึ ก ษาพบว า ยางปู พื้ นที่ ทํา จากโฟมยางสามารถลดแรงกระแทกได ดี
กวายางปูพื้นเพื่อการพาณิชยและยางปูพื้นที่ทําจาก EPDM และเมื่อทดสอบสมบัติเชิง
กล ซึ่งไดแก สมบัติความแข็ง พบวาจะมีความแข็งนอยกวายางปูพื้นเพื่อการพาณิชย
สมบัติ การกระเด งกระดอน และสมบั ติการดูดซั บพลั งงานมี คาใกลเคี ยงกั บยางปู พื้ น
เพื่อการพาณิชย
สรุปไดวาการเพิ่มชั้นของโฟมยางจะชวยสมบัติการรับแรงกระแทกใหดีขึ้น และ
เมื่อเปรียบเทียบสมบัติเชิงกลและราคา พบวามีคาใกลเคียงกับยางปูพื้นเพื่อการพาณิชย
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อุปกรณรองสนเทาจากยางธรรมชาติ
เพื่อลดความดันในสนเทา
รศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง อาทิตย สวัสดิรักษา ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล
กลุมวิจัยยางและพอลิเมอร สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร
ตู ป.ณ.2 คอหงส หาดใหญ 90112
E-Mail: twiriya@me.psu.ac.th โทร. 074–28-7035074-28-7444 และ 28-7445
ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ รศ.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ที่มาของงานวิจัย
จากฐานขอมู ลงานวิ จัยของประเทศสหรั ฐอเมริ กา พบว า ผู ปวยเป นโรคปวด
สนเทา (Plantar heel pain) มีจํานวนมาก และมีการศึกษาพบวาการใชอุปกรณรอง
สนเทาสามารถชวยลดอาการปวยในผู ปวยได โดยที่ เปนการบําบั ดรั กษาภายนอกซึ่ ง
ปลอดภัย สามารถทําไดงาย และคาใชจายต่ํา ผูปวยสามารถบําบัดรักษาและปองกัน
ดวยตัวเอง โครงการวิจัยนี้จึงมุงเนนการพัฒนาวัสดุจากยางธรรมชาติ และการออก
แบบอุปกรณหนุนสนเทาเพื่อลดความดันที่กอตัวในสนเทาในขณะที่เกิดการกระทบของ
สนเทากับพื้น
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อุปกรณหนุนชนิดใหม แทนอุปกรณ เสริ มส นเท าจากซิ ลิโคนที่ มีราคาสูงถึงคู ละ
600-1,200 บาท และตองนําเขาจากตางประเทศ

วัตถุประสงคในการทําวิจัย
พัฒนาสมบัติยางธรรมชาติใหเหมาะแกการนําไปใชสําหรับหนุนสนเทา และ
ออกแบบอุปกรณหนุนเสริมสนเทาเพื่อลดความดันที่กอตัวในสนเทา
ผลการพัฒนาวัสดุ
สามารถพัฒนา และมีผลิตภั ณฑที่ ใช ชื่ อวา PSU-heel soother ผลิตออกสู
ตลาดแลว สนใจติดตอ โครงการจัดตั้งธุรกิจอุปกรณรองสนเทา ที่ 074-28-9353,
074-28-7193 และ 081-2728559
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รายละเอียดของผลิตภัณฑ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหผูปวยสวนใหญสามารถเขาถึงการรักษาที่ตนทุนต่ําได (คูละประมาณ
300 บาท)
2. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาโรคสนเทาอักเสบระยะแรก และลดการใชยา
3. เพิ่มคุณคางานวิจัยดวยการตอยอดไปสูการใชงานใหเกิดคุณคาไดจริง
4. เปนอุปกรณทางการแพทยที่ผลิตไดในประเทศ
5. ลดการนําเขาของอุปกรณจากตางประเทศซึ่งมีราคาแพง
6. ไดวิจัยแบบบูรณการผสมผสานระหวางแพทยศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
7. เพิ่มมูลคายางพาราของประเทศ
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ฟอรมาลดีไฮดเซนเซอรราคาประหยัด
สถานวิจัยการวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
www.tab-rc.psu.ac.th
ปจจุบันมีการนําฟอรมาลดีไฮดมาใชอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมตางๆ เชน
โรงงานผลิตกาวยูเรียฟอรมาลดีไฮด โรงงานไมอัด โรงงานเฟอรนิเจอร โรงงานกระดาษ
โรงงานสี ย อม เป นต น ด วยเหตุ นี้ จึ งมี ความเป นไปไดสู งที่ จะมีการแพร กระจายของ
ฟอรมาลดีไฮดในสิ่งแวดลอมของที่ทํางานและทั่วไป นอกจากนี้จากการใชกาวยูเรีย
ฟอรมาลดีไฮด ในอุ ตสาหกรรมการผลิ ตไม อัด หรื อเฟอร นิเจอร ก็ มีโอกาสสูงที่ จะพบ
การแพร กระจายของฟอร มาลดีไฮด ในอาคารและที่ พั กอาศัย โดยองคการวิ จัยมะเร็ง
นานาชาติกําหนดใหฟอรมาลดีไฮดจัดอยูใ นกลุม สารทีจ่ ะกอใหเกิดมะเร็งในมนุษย (IARC,
2006) เมื่ อคนไดรับฟอรมาลดีไฮดจะเกิดการระคายเคืองตา ทางเดินหายใจ ผิวหนัง
ทําใหเกิดอาการภูมิแพ หอบหืด และมีผลตอความผิดปกติของระดูและการเจริญพันธุ
(WHO, 2002) จากความเปนพิษดังกลาว องคการอนามัยโลกกําหนดใหความเขมขน
ของฟอรมาลดีไฮดในอาคารที่พักอาศัยไมควรเกิน 0.08 (WHO, 1989) สวนในลานสวน
และสมาคมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหงชาติของสหรัฐอเมริกากําหนดใหความ
เขมขนของฟอรมาลดีไฮดในสิ่งแวดลอมในที่ทํางานชวง 8 ชั่วโมง ไมเกิน 0.75 สวน
ในลานสวน (OSHA, 1992) ดังนั้นตองการติดตามและตรวจวัดฟอรมาลดีไฮดจึงจําเปน
อยางยิ่งและตองทําอยางตอเนื่อง
การติ ดตามตรวจวิ เคราะห ฟอรมาลดี ไฮด ในอากาศที่ นิ ยมใช การเก็บตั วอย าง
แบบแอ็กทีพ (active sampling) หรือพาสซีพ (passive sampling) และนําไปวิเคราะห
เชิ ง ปริ มาณด วยเทคนิ คทางโครมาโทกราฟ แต เนื่ องจากอุ ปกรณ การเก็ บตั วอย าง
สําหรับฟอรมาลดีไฮดที่มีจําหนายทางการคา มีราคาแพง ตองนําเขาจากตางประเทศ
ทําใหในการวิเคราะหมีตนทุนสูง นอกจากนี้เทคนิคการวิเคราะหที่ใชอยูในปจจุบัน เชน
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แกสโครมาโทกราฟ และโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสู ง มี ขอจํากั ดเนื่ องจาก
เครื่องมือที่ใชมีราคาแพงตองใชผู ที่มีความชํานาญในการวิเคราะห มีคาบํารุงรักษาสูง
และมีขนาดใหญ ดังนั้นเพื่อลดคาใชจายในการวิเคราะหและสะดวกในการใชงาน ดังนั้น
ทางทีมนักวิจัยจากสถานวิจัยการวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอรซึ่งนําโดย
รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา และทีมวิจัย ซึ่งประกอบดวย รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
ดร.จงดี ธรรมเขต และนายโอภาส บุญเกิด จึงไดพัฒนาเซนเซอรตรวจฟอรมาลดีไฮด
ที่สามารถเตรียมไดงาย มีราคาถูก สามารถใชงานไดสะดวก พกพาได เหมาะสมสําหรับ
การนําไปใช ตรวจวัดฟอรมาลดี ไฮด ในโรงงานอุ ตสาหกรรม สถานที่ ประกอบกิ จการ
สถานที่ทํางาน และบริเวณที่พักอาศัย
เซนเซอรตรวจฟอรมาลดีไฮดที่พัฒนาขึ้นมานี้อาศัยการแพรของฟอรมาลดีไฮด
จากอากาศเขาไปทําปฏิกริ ิยากับสารละลายอะซีตลิ อะซีโตนทีก่ ักอยูก ับโซล-เจล เนือ่ งจาก
โซล-เจลที่ เตรี ยมขึ้ นมี ความเป นรูพรุนทําให ฟอร มาลดี ไฮด ในอากาศแพร ผานได เมื่ อ
ฟอรมาลดีไฮดเกิดปฏิกิริยากับสารละลายอะซีติลอะซีโตนทําใหสีของโซล-เจล เปลี่ยน
ไปจากใสไมมีสีเปนสีเหลือง (รูปที่1) และความเขมของสีแปรผันตามความเขมขนของ

รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการเตรียมเซนเซอรฟอรมาลดีไฮดราคาประหยัด
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ฟอรมาลดีไฮด ซึ่งสามารถตรวจวัดฟอรมาลดีไฮดเบื้องตนไดทันทีโดยสังเกตสีที่เกิดขึ้น
(ดังรูปที่ 2) โดยชุดตรวจสอบนี้ สามารถตรวจวัดฟอรมาลดีไฮดไดที่ความเขมขนต่ําสุด
0.03 สวนในลานสวน และสามารถวิเคราะหเชิงปริมาณไดโดยใชเครื่องสเปกโตรโฟโต
มิเตอร เซนเซอรตรวจฟอรมาลดีไฮดที่พัฒนาขึ้นมานี้มีขอดีคือทําไดเองในประเทศ และ
มีราคาถูกกวาอุปกรณเก็บตัวอยางที่มีจําหนายทางการคาประมาณ 140 เทา (ประมาณ
7 บาท/ตัวอยางเทียบกับที่มีจําหนายทางการคาราคาประมาณ 1000 บาท/ตัวอยาง)
นอกจากนี้ ยั งลดขั้ นตอนการเตรี ยมตั วอยางกอนการวิเคราะห ทําใหลดความยุ งยาก
ซับซอนลงได สามารถทราบผลการวิเคราะหเบื้องตนไดทันที และใชเครื่องมือสําหรับ
ตรวจวัดเชิงปริมาณที่มีราคาถูกลง ไมซับซอน ซึ่งเหมาะสมสําหรับการนําไปประยุกต
ใชตรวจวัดฟอรมาลดีไฮดในโรงงานอุตสาหกรรม และสถานที่อื่นๆ ที่มีโอกาสปนเปอน
ของฟอรมาลดีไฮด

รูปที่ 2 แสดงผลการตรวจวัดที่ไมมีฟอรมาลดีไฮดและมีฟอรมาลดีไฮดที่ความเขมขน
0.08, 0.75 และ 2.0 ppmv (สวนในลานสวน)

130

2554

เซนเซอรสําหรับตรวจวัดแบคทีเรียในน้ําดื่ม
สถานวิจัยการวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
www.tab-rc.psu.ac.th
ในปจจุบันการตรวจวัดการปนเปอนของแบคทีเรียกอโรคตางๆ ในอาหารและ
เครื่ องดื่ มมีความสําคัญยิ่ ง เนื่ องจากมีผลกระทบต อสุ ขภาพของมนุษย วิธีทั่ วไปที่ ใช
ในการตรวจวัดการปนเปอนเหลานี้ใชเวลานาน มีขั้นตอนในการทําที่ยุงยาก และมีคา
ใชจายคอนขางสูง จึงมีความจําเปนตองพัฒนาวิธีวิเคราะหที่รวดเร็วและราคาประหยัด
สําหรับการตรวจวัดการปนเปอนของแบคทีเรีย ดังนั้น รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร รศ.ดร.
เพริศพิชญ คณาธารณา และทีมวิจัย จากสถานวิจัยการวิเคราะหสารปริมาณนอยและ
ไบโอเซนเซอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ไดพัฒนาเซนเซอร
เพื่ อตรวจวั ดแบคทีเรียในน้ํา ในการพัฒนาเทคนิคดั งกล าวได ประยุ กต ใชความรู ดาน
เซนเซอรที่เรียกวา “แอฟฟนิตี้เซนเซอร” โดยใชกรดฟนีลโบโรนิก ซึ่งมีความสามารถใน
การจับแบบแอฟฟนิตีกับหมูซิสได-ออลของน้ําตาลที่อยูบริเวณผนังเซลลของแบคทีเรีย
โดยทําการตรึ งกรด 3-อะมิ โนฟ นี ลโบโรนิ กบนผิ วหน า อิ เล็ กโทรดทองผ านชั้ นเซลฟ แอสแซมเบิลโมโนเลเยอร (self-assembled monolayer) (รูป A) และวัดการเปลี่ยน
แปลงของความจุ ไฟฟ าที่ ผิ วอิ เล็ กโทรดที่ เกิ ดจากการจั บกั นของกรด 3-อะมิ โนฟ นี ล
โบโรนิกกับหมูซิส-ไดออลที่ผนังเซลลแบคทีเรียในระบบไหลผาน (รูป B)
ภายใตสภาวะที่เหมาะสมของระบบเซนเซอรที่พัฒนาขึ้นมีขีดจํากัดการตรวจวัด
(detection limit) อยูที่ 100 โคโลนีฟอรมิงยูนิต/มล. (CFU mL-1) และสามารถใช
วั ดซ้ํา ได ถึ ง 58 ครั้ ง อี กทั้ งใช เวลาในการตรวจวั ดประมาณ 1 ชั่ วโมงต อตั วอย าง
ซึ่งเร็วกวาวิธีมาตรฐานที่ใชวิธีการนับจํานวนเชื้อแบคทีเรียที่เพาะบนจานอาหาร (plate
count method) ซึ่งใชเวลาในการตรวจสอบประมาณ 24-72 ชั่วโมง เซนเซอรที่พัฒนา
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B

ขึ้ นช วยลดเวลาและค าใช จ ายในการวิ เคราะห และสามารถนําไปประยุ กต ใช ในการ
ตรวจวัดตัวอยางชนิดอื่นๆ ที่มีหมูซิส-ไดออลเปนองคประกอบได
นอกจากนี้ ทีมวิจัยไดใชเซนเซอรที่ พัฒนาขึ้ นในการวิเคราะหปริมาณแบคทีเรีย
ในตัวอยางน้ําชนิดตางๆ ไดแก น้ําดื่มบรรจุขวด น้ําบาดาล น้ําประปา น้ําจากอางเก็บ
น้ําและน้ําเสีย และเพื่อเปนการเปรียบเทียบผลการวิเคราะหที่ไดจากเซนเซอรที่พัฒนา
ขึ้นกับวิธีการนับจํานวนเชื้อแบคทีเรียที่เพาะบนจานอาหาร (plate count method)
ซึ่งเปนวิธีมาตรฐาน พบวาผลที่ไดจากทั้ง 2 วิธีไมแตกตางกัน

132

2554

Disinfection … กันไวดีกวาแก
รศ.ดร.สุชาดา จันทรพรหมมา และ นางสาวกุลภา ชนะวรรโณ
หนวยวิจัยวัสดุผลึก ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
วิธีที่ งายที่ สุดในการรับมือกับเชื้ อแบคที เรียที่ กอโรครายแรงในมนุษย คือ การ
ปองกันโดยการทําลายเชื้อกอโรคที่อยูภายนอกรางกาย เชน สิ่งของเครื่องใช หรือพื้นที่
สัมผัสต างๆ เพื่อลดโอกาสในการสัมผัสหรือรับเชื้ อเหล านั้ นเขาสู รางกาย ดวยเหตุนี้
จึงมีการผสมสารฆาเชื้อ ซึ่งเปนสารเคมีออกฤทธิ์ ทําลายเชื้อแบคทีเรียกอโรคลงไปใน
ผลิตภัณฑทําความสะอาดภายในครัวเรือน สารฆาเชื้อซึ่งเปนที่นิยมมากคือ benzalkonium chloride (BZK) แตปญหาใหญคือ BZK ไมสามารถฆาเชื้อ Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) ซึ่ งเปน Staphylococcus aureus ชนิด
ดื้อยาปฏิชีวนะที่เปนอนุพันธของยาเพนนิซิลลิน ซึ่ งเปนเชื้อที่กอปญหาสุขภาพไดมาก
ที่สุดในปจจุบัน ทางหนวยวิจัยวัสดุผลึกจึงไดทําการสังเคราะหสารเพื่อคนหาสารฆาเชื้อ
ชนิดใหม รวมทั้งทดสอบประสิทธิภาพในการฆาเชื้ อ MRSA และพบวาสารฆาเชื้อที่
สังเคราะหไดในกลุมของ pyridinium และ quinolinium stilbene benzenesulfonates สามารถทําลายเชื้อ MRSA ไดอยางนาพอใจ และมีประสิทธิดีกวา BZK ดัง
แสดงในรูปที่ 1 และ 2
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รูปที่ 1 ภาพจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM) ของแบคทีเรีย MRSA
เมื่อไดรับสารฆาเชื้อ (PCI4B) ที่เวลา (1a) 1 ชั่วโมง และ (1b) 8 ชั่วโมง พบวาที่ 8
ชั่วโมง เซลล MRSA เกิดการบวมและเปลี่ยนสภาพไป

รูปที่ 2 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทําลายเชื้อแบคทีเรีย MRSA ของ
สารฆาเชื้อ (PCI4B) กับ benzalkonium chloride (BZK) โดยที่คา log(MIC)MRSA
แสดงถึงความสามารถในการฆาเชื้อแบคทีเรีย MRSA
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แผนกําบังรังสีจากยางพาราผสมตะกั่วออกไซด
ดร.สมหมาย ชางเขียน
หนวยวิจัยรังสีประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
โทร. 073-313929 -50 แฟกซ 073-335130
E-mail: csommai@bunga.pn.psu.ac.th
ยางพาราเปนวัสดุที่มีความยืดหยุนในการใชงาน ปรับเปลี่ยนรูปทรงไดงายและ
มี สมบั ติ ในการกําบั งรังสี แกมมา รั งสีเอ็ กซ ไดเมื่ อทําการผสมยางด วยตะกั่ วออกไซด
โดยแผนกําบังรังสีที่ไดนํามาสรางใหมีรูปทรงตางๆ ไดหลากหลายถือไดวาเปนผลิตภัณฑ
ที่ มีสมบัติกําบังรังสีที่ ดีและราคาประหยัด เปนการลดตนทุนการใชประโยชนจากรังสี
แกมมา รังสีเอ็กซ และเปนการแกปญหาการสงออกยางพาราในรูปวัตถุดิบซึ่งมีมูลคา
ตอหนวยต่ํากวาการผลิตเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป การผลิตวัสดุกําบังรังสีจากวัสดุที่มีผล
การดู ดกลื นรั งสี ต่ําด วยการเติ มตะกั่ วออกไซดจึ งมี ความเหมาะสมในการป องกั นทาง
รังสีไดอยางดี
งานวิ จั ยนี้ ได เตรี ยมตั วอย างยางพาราผสมตะกั่ วออกไซด เพื่ อขึ้ นรูปเป นแผ น
ทดสอบขนาดกวาง 6 ซม. ยาว 7 ซม. และหนา 2.5 ซม. โดยมีสัดสวนของตะกัว่ ออกไซด
ตอยางพาราแตกตางกันเพื่อเปรียบเทียบสมบัติการทนตอแรงดึง ความแข็งของยาง
การนําไฟฟา และการกําบังรังสี เมื่อตัวอยางผานการวัลคาไนซดวยกํามะถัน
คาการกําบังรั งสีศึกษาโดยจัดเครื่ องมือใหแผนกําบังรังสีวางระหวางหัววัดกับ
แหลงกําเนิดรังสีดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 เครื่องมือตรวจสอบสมบัติการกําบังรังสีของแผนกําบังที่ผลิตจากยางพารา
ผสมตะกัว่ ออกไซด

ผลการวิจัยที่ไดทําใหทราบวาเมื่อใสตะกั่วออกไซดผสมในขั้นตอนการผลิตแผน
กําบั งรั งสี นั้ นตะกั่ วออกไซด จะมี การกระจายตั วในเนื้ อยางยางสม่ํา เสมอ ดั งรู ปที่ 2
และสมบัติการกําบังรังสีเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณตะกั่วออกไซดเพิ่มขึ้น โดยที่ยังคงสมบัติการ
เปนฉนวนไฟฟาที่ดีนั่นคือเมื่อตะกั่วออกไซดเพิ่มขึ้ นสมบัติการนําไฟฟาไมมีคาสูงขึ้ นแต
อยางใด

รูปที่ 2 ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนจากแผนยางพาราผสมตะกั่วออกไซด

สมบัติความเปนยางคือมีความยืดหยุนสูง ตัดงอไดงาย แมจะดอยลงไปบางเมื่อ
ปริมาณตะกั่วออกไซดเพิ่มขึ้น แตวัสดุที่ไดเมื่อผลิตเปนแผนกําบังรังสีใหมีความหนาที่
เหมาะสมก็สามารถใชในงานกําบังรังสีในหองตรวจเอ็กซเรยผูปวย โดยผลิตเปนแผน
กําบั งในรูปเสื้ อคลุม หรือถุงมือกําบั งรั งสี ได ดี สวนรูปแบบที่ มีความหนามากขึ้ นก็
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สามารถผลิตเปนกลองกําบังในการขนสงสารรังสีในทางการแพทยหรือทางการเกษตร
อุตสาหกรรมไดเทียบเทาตะกั่วกําบังเชนกัน
ดั งนั้ นจากการทดลองนี้ สรุ ปได ว ายางพาราผสมตะกั่ วออกไซด เป นแผ นกําบั ง
รังสีแกมมา รังสีเอกซไดดี และสามารถประยุกตใชในงานปองกันรังสีไดในหลากหลาย
รูปแบบ
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ถุงพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพ
ผสมยางธรรมชาติ
รศ.ดร. วราภรณ ตันรัตนกุล1*, นุดา พิสุทธเธียร1, และ ดร. ภาสรี เลากิจเจริญ2
1
หนวยวิจัยพลาสติกชีวภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท 074-288362 โทรสาร 074-446925 E-mail: varaporn.t@psu.ac.th
2
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ อุทยานวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ผลิตภัณฑพลาสติกมีการใชกันอยางมากมายทั่วโลก พลาสติกเปนวัสดุที่มีการ
สังเคราะหและเริ่มมีการใชเมื่อประมาณ 60-70 ปที่ ผานมา พลาสติกชวยใหมนุษยมี
ความสะดวกสบายมากขึ้ น จึ งมีการพัฒนาเทคโนโลยี อย างรวดเร็ว ทําให มีการผลิ ต
พลาสติกเปนจํานวนมาก ดังนั้น ในปจจุบันจึงมีการใชพลาสติกอยางแพรหลาย ตั้งใจ
ทําใหสร างปญหาการกําจัดขยะพลาสติก โดยทั่ วไปขยะพลาสติกจะถูกกําจั ดโดยการ
ฝ งดิ นหรือการนําไปเผา การนําไปใชใหม ไม ได ชวยลดปญหาขยะ เพราะในที่ สุ ดตอง
ถูกนําไปฝงดินหรือเผาเชนเดียวกัน การฝงดินมีปญหาในดานการขาดแคลนพื้นที่ในการ
ฝงกลบ การเผาขยะมีป ญหาการเกิดสารไดออกซิ นที่ เกิดมาจากกระบวนการเผา ซึ่ ง
สารไดออกซินเปนสารกอมะเร็ ง พลาสติกที่ ใช กันอยู เป นพลาสติกที่ ยอยสลายไดยาก
สามารถคงทนอยู ในดิ นที่ ฝงกลบนั้ นเปนเวลาร อยๆ ป ดังนั้นในชวงสิ บปที่ ผานมา
มี หลายประเทศให ความสนใจในการใช พ ลาสติ ก ที่ ย อยสลายได ทางชี วภาพ ซึ่ งเป น
พลาสติกที่จะถูกจุลินทรียที่ อยู ในดินยอยสลายไดในขณะที่ ถูกฝงกลบ การย อยสลาย
อาจจะทําใหพลาสติกสลายตัวเกิดเปนสารขนาดเล็กหรือกาซหรือเปนปุยใหกับพืช และ
การยอยสลายควรเกิดไดงาย เชน ภายในหนึ่งป
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หนวยวิจัยพลาสติกชีวภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดทําการศึกษาวิจัยพลาสติกยอยสลายได
ทางชีวภาพโดยใชพลาสติกชีวภาพหรือไบโอพลาสติกชนิดตางๆ เชน พอลิแลคติคแอซิด
แปงมันสําปะหลัง ยางธรรมชาติ น้ํามันพืช และพอลิเอสเทอรที่ยอยสลายไดทาง
ชีวภาพชนิดพอลิบิวทิลีนอะดิเพทเทเรพทาเลท (PBAT) เปนตน หนึ่งในผลงานวิจัยที่
ทําเปนผลิตภัณฑพลาสติกคือ ถุงพลาสติกที่มีสวนผสมระหวางพีบีเอทีและยางธรรมชาติ
พีบีเอทีเปนพอลิเมอรที่อยูในตระกูลเดียวกับพอลิเอทิลีนเทเรพทาเลท (PET) ที่ใชผลิต
ขวดน้ําดื่มที่เรียกวาขวดเพ็ทและขวดน้ําอัดลม แตพีบีเอทีมีโครงสรางโมเลกุลที่เอื้อตอ
การยอยสลายโดยจุลินทรียที่มีอยูทั่วไปในดินงายกวาเพท พีบีเอทีมีสมบัติใกลเคียงกับ
พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแนนต่ํา (LDPE) และถูกนํามาผลิตเปนถุงพลาสติก ฟลม
คลุมดิน และถุงเพาะชํา แทนที่แอลดีพีอี แตเนื่องจากพีบีเอทีมีราคาแพงกวาแอลดีพีอี
มาก เพราะวั ตถุ ดิบที่ นํามาสั งเคราะหมาจากวั สดุธรรมชาติ ซึ่ งมี ตนทุ นค อนขางสู ง
จึงยังไมเปนที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย อยางไรก็ตาม หลายประเทศไดออกกฏหมาย
หรือมาตรการในการควบคุมผลิตภัณฑพลาสติกชนิดใชครัง้ เดียวและพลาสติกบรรจุภณ
ั ฑ
ตางๆ จะตองเปนพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพ เชน อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน
อิตาลี ญี่ปุน และแคนนาดา
ถุงพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพที่ผลิตไดนี้ มีสวนผสมของยางธรรมชาติ
5-15% โดยน้ําหนัก ถึงแมวายางธรรมชาติจะมีราคาสูงขึ้นถึงมากกวา 100 บาท/กก.
แตยังมีราคาถูกกวาพีบีเอทีซึ่งมีราคาประมาณกก.ละ 300 บาท ดังนั้นการเติมยาง
ธรรมชาติ จะช วยลดต นทุ นและเป นการเพิ่ มมู ลค าใหกั บยางธรรมชาติ การผสมยาง
ธรรมชาติชวยทําใหถุงพลาสติกพีบีเอทีมีความตานทานตอแรงดึงสูงขึ้น ดึงยืดไดมาก
ขึ้ นกว าเดิ ม และชวยให ความต านทานต อการฉี กขาดสูงขึ้ น ปริมาณยางธรรมชาติ ที่
เหมาะสมคือ 5% - 10% นอกจากนี้ การผสมยางธรรมชาติชวยทําใหการขึ้ นรูปถุง
พีบี เอทีง ายขึ้ น การขึ้ นรู ปทําโดยวิธี การเป าถุงฟลม (รู ปที่ 1) ก อนจะทําการเปาถุง
จะตองผสมพีบีเอทีและยางธรรมชาติในเครื่องผสมกอน แลวจึงนําไปอัดรีดดวยเครื่อง
อัดรี ดสกรูเดี่ ยวก อนการเปา (รูปที่ 2) ถุ งพลาสติกพีบี เอที ที่ ผสมยางธรรมชาติ แล ว
จะมีสีเหลืองขึ้นเล็กนอย (รูปที่ 3) และมีสีเหลืองเพิ่มขึ้นตามปริมาณเนื้อยางที่เพิ่มขึ้น
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การวัลคาไนซยางธรรมชาติชวยเพิ่มความตานทานตอแรงดึงและมีแนวโนมลดคาความ
ตานทานตอการฉีกขาด สวนคาสมบัติอื่นๆ มีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย

ผลิตภัณฑถุงพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพผสมยางธรรมชาตินี้ เปนผลิตภัณฑทเี่ ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ชวยลดปญหาสภาวะโลกรอน และสามารถนําไปพัฒนา
ตอยอดเชิงพาณิชยได
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โฟมกันกระแทกเตรียมจากแปงมันสําปะหลังผสม
น้ํายางธรรมชาติ เสริมแรงดวยดินขาวและวุนมะพราว
รศ.ดร.วราภรณ ตันรัตนกุล, ศิรินันท จันทรสี,วรรณภา ชูเมฆา,
และ ดร.แกวตา แกวตาทิพย
หนวยวิจัยพลาสติกชีวภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท 074-288362 โทรสาร 074-446925 อีเมลล: varaporn.t@psu.ac.th
โฟมพลาสติ กที่ ใชกันอยู ทั่วไปคื อ โฟมพอลิสไตรีน เปนโฟมที่ ยอยสลายทาง
ชีวภาพไดยากมาก ทําใหก อป ญหาการจัดการขยะ งานวิ จัยที่ จะผลิ ตโฟมพลาสติ กที่
ยอยสลายไดง ายด วยจุลิ นทรี ยหรื อที่ เรี ยกว าพลาสติ กยอยสลายได ทางชีวภาพ จึ งมี
การวิจัยหาวัสดุธรรมชาติ เพื่ อนํามาทําพลาสติกอย างกว างขวาง และพบวาแปงมัน
สําปะหลังสามารถนํามาผลิตเปนพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพ เพราะสามารถยอย
ไดงายดวยจุลินทรียและยังมีราคาถูกมาก แตเนื่องจากแปงมันสําปะหลังมีขอดอยบาง
อยาง เชน มีความเปราะและไมแข็งแรงมากนัก ไดมีงานวิจัยการเตรียมโฟมแปงมัน
สําปะหลังผสมน้ํายางธรรมชาติ โดย รศ.ดร.วราภรณ ตันรัตนกุล และ นางสาววรรณภา
ชูเมฆา พบวา น้ํายางธรรมชาติชวยใหโฟมที่เตรียมจากแปงมันสําปะหลังมีสมบัติเชิง
กลดีขึ้ น และเมื่ อเติมสารเชื่ อมโยงโมเลกุลบางชนิด จะชวยใหความตานทานตอแรง
กระแทกของโฟมเพิ่มขึ้น
งานวิ จั ยนี้ ได นําน้ํา ยางธรรมชาติ ผสมกั บแป งมั นสําปะหลั งเพื่ อเพิ่ มความยื ด
หยุนของโฟมแปง และเพิ่มความตานทานตอแรงกระแทกดวยการเติมวั สดุธรรมชาติ
หรื อวั ตถุ ดิ บทางการเกษตร โดยทําการเปรี ยบเที ยบผลของดิ นขาวและวุ นมะพร าว
ทําการทดสอบที่ปริมาณความชื้นสัมพัทธต่ํา (30%RH) และความชื้นสัมพัทธสูง (65%
RH) เติมวุนมะพราวในปริมาณ 2.5-10 สวน/รอยสวนของแปง เติมดินขาวในปริมาณ
3-10 สวน/รอยสวนของแปง ขึ้นรูปเปนแผนโฟมดวยเครื่องอัดความดันที่ 180oC เปน
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เวลา 5 นาที เก็บแผนโฟมไวที่ความชื้นสัมพัทธนั้นๆ เปนเวลา 7 วัน กอนนําไปวัด
ความหนาแนนและความตานทานตอแรงกระแทก ความหนาแนนของตัวอยางที่เก็บไว
ที่ ความชื้ นสั มพั ทธ ต่ํา แสดงในรู ปที่ 1 การเติ ม วุ นมะพร าวหรื อดิ นขาวทําให ความ
หนาแนนต่ําลงเล็กนอย โดยทั่ วไปความแข็งแรงของโฟมจะขึ้ นอยู กั บความหนาแนน
ดังนัน้ จึงรายงานคาความตานทานตอแรงกระแทกในรูป “ความตานทานตอแรงกระแทก
สั ม พั ทธ ” ซึ่ ง คํานวณจากการนํา เอาค าความต านทานต อแรงกระแทกที่ ได จ ากการ
ทดสอบหารดวยคาความหนาแนนของชิ้นทดสอบ ผลการทดลองแสดงในรูปที่ 2 พบวา
ทั้งวุนมะพราวและดินขาวชวยใหโฟมมีความตานทานตอแรงกระแทกเพิ่มขึ้น ถึงแมจะ
เติมไมถึง 10% ดินขาวมีแนวโนมให ความตานทานสูงกว าวุ นมะพร าว การทดสอบ
ตัวอยางที่ เก็บไวที่ ความชื้นสัมพัทธสูง (65%RH) แสดงในรูปที่ 3-4 ความหนาแนน
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รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4
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ของตัวอยางมีแนวโนมสูงขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับรูปที่ 1 เนื่องจากแปง ดินขาว และ
วุ นมะพราวสามารถดูดความชื้ นในอากาศได คาความตานทานต อแรงกระแทกสู งขึ้ น
อยางชัดเจนในการทดลองชุดนี้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการดูดความชื้นของโฟม ซึ่งความ
ชื้นจะทําใหโฟมเหนียวมากขึ้นและแข็งแรงมากขึ้น
ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาทั้งดินขาวและวุนมะพราวเปนวัสดุเสริมแรงใหกับ
โฟมแปงได ซึ่งโฟมแปงนี้จัดเปนพอลิเมอรไบโอคอมโพสิท กลาวคือ เปนไบโอพอลิเมอร
หรือพอลิเมอรยอยสลายไดทางชีวภาพ เนื่องจากวัตถุดิบที่ใชทั้งหมด (แปงมันสําปะหลัง
น้ํายางธรรมชาติ วุนมะพราว และดินขาว) เปนวัสดุที่ยอยสลายไดงายดวยจุลินทรีย
เปนคอมโพสิทเนื่องจากมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น
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ถวยพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพเตรียมจาก
พอลิแลคติคแอซิดผสมแปงมันสําปะหลังและ
น้ํายางธรรมชาติ
รศ.ดร. วราภรณ ตันรัตนกุล, เจษฏาภรณ ชวยแทน, อาฐิญา ทวีทอง,
ฌาณิตา พรหมพงศ, สักการียา ดุลกูล, และ ดร.แกวตา แกวตาทิพย
หนวยวิจัยพลาสติกชีวภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท 074-288362 โทรสาร 074-446925 อีเมลล: varaporn.t@psu.ac.th
งานวิ จั ย เริ่ มต น จากการเตรี ย มพอลิ แ ลคติ ค แอซิ ด คอมพาวด ที่ มี แ ป ง มั น
สําปะหลังและน้ํายางธรรมชาติเปนสวนประกอบ เพื่อพัฒนาเปนสูตรคอมพาวดสําหรับ
พลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพ การเติมแปงมันสําปะหลังเปนการลดตนทุน เนื่ อง
จากพอลิแลคติคแอซิดมีราคาคอนขางแพง การเติมน้ํายางธรรมชาติเปนการเพิ่มความ
ยืดหยุ นใหกับพอลิ เมอรผสมคู นี้ เพราะทั้ งพอลิแลคติคแอซิดและแปงเป นพลาสติกที่
เปราะ ทําการทดลองตามรูปที่ 1 ผลการทดลองใน 2 ปแรกทําใหไดทราบสูตรที่มีความ
เหมาะสม ในการทดลองปที่ 3 (ปจจุบัน) ทําการฉีดเปนถวยพลาสติก โดยเลือกใชสูตร
ที่มีพอลิแลคติคแอซิด 80% แปง 20% และเนื้อยางแหง 10 สวน พบวาสามารถขึ้นรูป
เปนถวยพลาสติกไดดีดังแสดงในรูปที่ 2-3 พอลิแลคติคแอซิดเปนพอลิเมอรที่ยอยสลาย
ไดทางชีวภาพคือ เมื่อนําไปฝงกลบในดินจะถูกยอยสลายดวยจุลินทรียที่อยูในดิน ทําให
สลายตั ว เป น กาซหรื อสารเคมี โมเลกุ ลขนาดเล็ กที่ ไม เป นพิ ษต อสิ่ งแวดล อม ดั งนั้ น
พอลิ แลคติคแอซิดจึงถูกนํามาใชทดแทนผลิ ตภัณฑพลาสติกประเภทใช ครั้ งเดียวแลว
ทิ้งและประเภทบรรจุภัณฑ พอลิแลคติคแอซิดจึงเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ชวยลดปญหา
การกําจัดขยะพลาสติก นอกจากนี้ยังชวยลดปญหาภาวะโลกรอน เพราะวัตถุดิบในการ
ผลิตคือกรดแลคติค ไดมาจากการหมักแปงและน้ําตาล ไมไดมาจากสารปโตรเลียม
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รูปที่ 1

จุดเดนของโครงการวิจัยนี้คือ การพัฒนาสูตรคอมพาวดที่สามารถดัดแปลงหรือ
ปรับปรุงใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑพลาสติกชนิดตางๆ ไดคือ สามารถนําไปขึ้นรูปดวย
เทคนิคตางๆ เชน การฉีด การอัดรีด และการเปา เปนตน นอกจากนี้การนําแปงมัน
สําปะหลังและน้ํายางธรรมชาติ มาใช เปนการชวยเพิ่ มมู ลค าและการใช งานให หลาก
หลายมากขึ้น สูตรคอมพาวดที่พัฒนาขึ้นมานี้จัดเปนพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพ
เพราะทั้งแปงและน้ําตาลมาจากวัสดุทางการเกษตร และยังเปนวัสดุที่มีการผลิตอยาง
มากภายในประเทศ

รูปที่ 2
2554

รูปที่ 3
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โครงการวิจัยนี้อยูระหวางการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยทําการแปรชนิดของแปงมัน
สําปะหลัง และปรับสูตรที่มีการใชแปงมากขึ้น นอกจากนี้ จะมีการพัฒนาสูตรสําหรับ
การขึ้นรูปเปนฟลมและการอัดรีด
โครงการวิจยั นีไ้ ดรบั ทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ (วช.)
อยางตอเนื่องมาเปนเวลา 3 ปจนถึงปจจุบัน
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กราฟทโคพอลิเมอรระหวางแปงมันสําปะหลัง
และพอลิสไตรีน
ดร.แกวตา แกวตาทิพย และ รศ.ดร.วราภรณ ตันรัตนกุล
หนวยวิจัยพลาสติกชีวภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หาดใหญ
โทรศัพท 074-288360 Email: kaewta.k@psu.ac.th
ในปจจุบันภาวะโลกรอนเปนปญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกใหความสนใจอยางมาก
ในหลายประเทศจึ งมี ความตื่ นตั วและให ความสนใจพลาสติ กชี วภาพมากขึ้ น เพราะ
พลาสติกชีวภาพเปนแนวทางหนึ่งที่ชวยลดปญหาภาวะโลกรอน โดยพลาสติกชีวภาพ
สามารถเตรียมไดจากวัตถุดิบที่ไดจากธรรมชาติ เชน แปง น้ํามันพืช เซลลูโลส และ
โปรตีน โดยวัตถุดิบเหลานี้สวนใหญเปนผลผลิตทางการเกษตรที่สามาถปลูกใหมทดแทน
ไดในเวลาอันสั้น และมีราคาถูก ซึ่งแตกตางจากพลาสติกสังเคราะหที่ผลิตจากน้ํามันดิบ
และปโตรเคมีที่ เกิดจากการทับถมกั นของซากอิ นทรียวัตถุซึ่ งใชเวลานานหลายลานป
โดยงานวิจัยนี้เลือกใชแปงมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบในการเตรียมพลาสติกชีวภาพ เนื่อง
จากประเทศไทยผลิตมันสําปะหลังไดเปนจํานวนมาก แตประสบปญหาราคาตกต่ํามา
ตลอด เนื่องจากในการสงออกจะสงออกในรูปของสินคาเกษตรเปนสวนใหญ ซึ่งไมได
เปนการเพิ่มมูลคาใหแกสินคา ดังนั้นแนวทางในการแกปญหาดังกลาวคือการเพิ่มมูลคา
ใหแกสินคา การผลิตพลาสติกชีวภาพจากแปงมั นสําปะหลังจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่
สามารถช วยลดป ญหาขยะที่ เกิ ดจากพลาสติ กสั งเคราะห ที่ ใช เวลาในการย อยสลาย
หลายรอยป และเพิ่มมูลคาของมันสําปะหลังไปพรอมกัน อยางไรก็ตามพลาสติกชีวภาพ
ที่เตรียมจากแปงยังคงมีขอจํากัดคือ เกิดการพองตัวและเสียรูป เมื่อไดรับความชื้น และ
หดตัวเมื่อเก็บไวเปนระยะเวลานาน
วัตถุ ประสงค ของงานวิ จัยนี้ คือ ศึกษาแนวทางในการพัฒนาพลาสติ กชี วภาพ
ที่เตรียมจากแปงมันสําปะหลัง โดยเตรียมกราฟทโคพอลิเมอรของแปงมันสําปะหลังกับ
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พอลิสไตรีนดวยการสังเคราะหแบบแขวนลอย และใชน้ําเปนตัวกลาง พบวากราฟท
โคพอลิเมอรสามารถทนความรอนไดดีกวาแปงมันสําปะหลังดิบ และพลาสติกชีวภาพ
ที่ เตรี ยมจากของผสมระหว างแป งมั นสําปะหลังดิ บกับกราฟท โคพอลิ เมอร ไมเกิ ดการ
หดตัวเมื่อถูกเก็บไวเปนระยะเวลา 4 สัปดาห

แปงมันสําปะหลังดิบ

กราฟทโคพอลิเมอรของแปงมันสําปะหลังกับพอลิสไตรีน
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อิทธิพลของสารตัวเติมในพลาสติกชีวภาพ
ที่เตรียมจากกลูเตน
ดร.แกวตา แกวตาทิพย และ รศ.ดร.วราภรณ ตันรัตนกุล
หนวยวิจัยพลาสติกชีวภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หาดใหญ
โทรศัพท 074-288360 Email: kaewta.k@psu.ac.th
กลูเตนเปนโปรตีนที่พบไดในแปงสาลี แตกลูเตนอาจจะกอใหอันตรายตอสุขภาพ
ของผู บริ โภคแป งสาลี เพราะกลู เตนเป นสาเหตุ ที่ ทําให เกิ ดการแพ อาหาร ดั งนั้ นใน
อุตสาหกรรมอาหารจะตองมีการกําจัดกลูเตนออกจากแปงสาลี แตกลูเตนมีสมบัติที่ ดี
เหมาะแกการเตรียมเปนพลาสติกชีวภาพคือ มีความยืดหยุนสูง มีราคาถูก และสามารถ
ยอยสลายไดดวยกระบวนการทางชีวภาพ (การยอยสลายโดยเชื้อจุลินทรีย) แตขอ จํากัด
ของพลาสติ กชี วภาพที่ เตรี ยมจากกลู เตนคื อ ความร อน และแรงเฉื อนที่ เ กิ ดขึ้ นใน
กระบวนการผลิตพลาสติกชีวภาพ จะสงผลให เกิดการเชื่ อมโยงกันของสายโซโปรตีน
ในกลูเตนซึ่งจะสงผลตอสมบัติของพลาสติกชีวภาพที่เตรียมได
ดังนั้น วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้คือ ศึกษาอิทธิพลของสารตัวเติมที่มีผลตอ
การเกิ ดการเชื่ อมโยงกั นของสายโซ โปรตี นในกลู เตน จากผลการทดลองพบว า สาร
ตั วเติ มที่ มี โครงสร างฟ นอลและพันธะคอนจู เกตอยู ในโครงสร างสามารถที่ จะควบคุ ม
การเกิ ดการเชื่ อมโยงกั น ของสายโซ โปรตี นในกลู เตนได ดั ง นั้ นเมื่ อสามารถควบคุ ม
ปริมาณการเกิดการเชื่ องโยงกั นของสายโซโปรตีนในกลูเตน ก็สามารถควบคุ มสมบัติ
ของพลาสติกชีวภาพจากกลูเตนได
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ขาวสาลีและกลูเตน

กลูเตนที่เหนียวและยืดหยุน

150

2554

สารเคลือบไมเตรียมจากน้ํามันถั่วเหลืองดัดแปร
รศ.ดร. วราภรณ ตันรัตนกุล, มนตจิรา ดอกบัวแกว, พิมพชนก ไสไทย
หนวยวิจัยพลาสติกชีวภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท 074-288362 โทรสาร 074-446925 E-mail: varaporn.t@psu.ac.th
พลาสติ ก เป น วั สดุ ที่ มี การใช กั นอย างกว างขวางทั่ ว โลก ปริ ม าณการบริ โภค
พลาสติ กทั่ วโลกเพิ่ มขึ้นปละ 4-5% ดังนั้ นอุตสาหกรรมพลาสติกจึงเปนอุตสาหกรรม
ที่ สรางรายไดให กับประเทศเปนอยางสูง เป นที่ ยอมรับกันวาการผลิตในภาคอุตสาหกรรมกอใหเกิดกาซเรือนกระจกเปนอยางมาก กาซเรือนกระจกเปนปจจัยหลักที่ทําให
เกิดสภาวะโลกรอน สงผลใหเกิดปญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม
เปนอยางมาก สรางความเดือดรอนใหกับประชากรโลกเปนอยางสูง นักวิทยาศาสตร
จึ งมี ค วามพยายามลดการผลิ ต ก า ซเรื อนกระจกในการผลิ ตของภาคอุ ตสาหกรรม
วัสดุพลาสติกชีวภาพ (bioplastics) จึงเริ่มมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น พลาสติกชีวภาพเปน
พอลิเมอรที่มีองคประกอบบางสวนหรือทั้งหมดมาจากวัสดุธรรมชาติ การใชน้ํามันพืช
เป นสารเริ่ มตนในการผลิตพลาสติกจะช วยลดการปล อยกาซเรื อนกระจก (คาร บอน
ไดออกไซด) ในขั้นตอนการผลิตมอนอเมอร (วัตถุดิบเริ่มตน) ในขณะที่การผลิตพลาสติก
ทั่ วไปที่ มาจากอุ ตสาหกรรมป โตรเคมี จะต องนําน้ํา มั นดิ บหรื อก าซธรรมชาติ มาสกั ด
เปนสารคารบอนกอนที่จะผลิตเปนมอนอเมอร ซึ่งในขั้นตอนนี้ทําใหเกิดกาซเรือนกระจก
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นอกจากนี้ ยังมีปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของกับน้ํามันดิบ ไดแก ราคาที่เพิ่มสูงขึ้น
การไมสามารถควบคุมราคา ความยากตอการคาดการณราคา และการขาดแคลน
น้ํามันดิบในอนาคต เปนความเสี่ยงของภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นงานวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑพลาสติกที่ใชวัตถุดิบที่ทดแทนได (renewable resources) จึงไดรับความ
นิยมมากขึ้น งานวิจัยนี้ทําการสังเคราะหสารเคลือบผิวที่ทํามาจากน้ํามันถั่วเหลืองที่ถูก
ดัดแปรโครงสรางทางเคมีใหมีหมูอีพอกซี เมื่อนํามาผสมกับสารเชื่อมโยงโมเลกุลและ
พัฒนาขั้นตอนการเคลือบและการอบ จะไดสารเคลือบผิวชนิดไบโอพลาสติกที่สามารถ
เคลือบผิวผลิตภัณฑไมดังแสดงในรูป โครงการวิจัยในระยะที่ 2 กําลังพัฒนาปรับปรุง
สูตรและมีการเติมวัสดุนาโนเพื่อเพิ่มความทนทาน
โครงการวิจัยนี้ไดรบั ทุนสนับสนุนจากศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ ปงบประมาณ
2550-2551 รหัสโครงการ NN-B-22-CT2-19-50-07 และปงบประมาณ 2554-2555
รหัสโครงการ P-10-11333
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เยื่อไคโตซานและเซลลูโลสปองกันเชื้อรา :
การบําบัดผิวดวยลําอนุภาค
รศ.ดร.พิกุล วณิชาภิชาติ
ศูนยเครือขายความเปนเลิศดานนาโนเทคโนโลยีภาคใต
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
โทร. 074-288749 โทรสาร 074-288754 E-mail: pikul.v@psu.ac.th
ไคโตซานและเซลลูโลส
เปนพอลิเมอรชีวภาพที่หาไดในทองถิ่น วัสดุชนิดแรก สังเคราะหจากเปลือกกุง
กระดองปู ที่ เปนของเหลือจากอุตสาหกรรมอาหาร งานวิ จัยนี้ ซื้ อเกล็ดไคโตซานจาก
บริษัทซีเฟรชของคนไทย สวนวัสดุชนิดหลังผลิตจากจุลินทรีย Acetobacter xylinum
ในหองปฎิบัติการโดยใชอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อที่มีน้ําตาลซูโครสเปนแหลงคารบอน และ
มีน้ํามะพราว (หาว) ที่เหลือทิ้งเปนสวนผสม สิ่งที่เซลลผลิตไดรูจักกันในชื่อ “วุนน้ํา
มะพราว” จากการศึกษาพบวาน้ํามะพราวชวยใหจุลินทรียสรางวุนไดเร็วกวาการใชสาร
อาหารเลี้ยงเชื้อมาตรฐานอยางชัดเจน
สมบัติเดิม
พอลิเมอรทงั้ สองชนิดนี้ชอบน้ํา จึงมีความชื้นสูงและขึน้ ราไดงาย เปนอาหารของ
จุลชีพโดยธรรมชาติจึงสามารถยอยสลายไดเอง เขากันไดกับระบบชีวภาพ ใชมากใน
ทางการแพทย เภสัชกรรม และใชในสวนผสมของอาหารสุขภาพ
กระบวนการทางเทคโนโลยี
สามารถทําใหพอลิเมอรชีวภาพทั้งสองชนิดนี้ทนเชื้อราได ดังนี้
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1. เยื่อบางไคโตซาน
บําบัดดวยลําไอออนของไนโตรเจนหรืออารกอน โดยรวมมือกับนักวิจัยของ
ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2. เยื่อบางเซลลูโลส
บําบัดดวยลําอิเล็กตรอน โดยรวมมือกับนักวิจยั ของบริษทั E-Beam Services,
Inc. OH 45036, USA
การปรับปรุงโครงสราง
กระบวนการดังกลาวทําใหโซพอลิเมอรเกิดการเชื่อมขวางหรือถูกตัดใหสั้นลงได
ทั้ งนี้ ขึ้ นกั บระดับพลั งงานและองค ประกอบของอนุ ภาคที่ ใช ซึ่ ง radical ที่ เกิดจาก
กระบวนการดังกลาวจะทําปฎิกิริยากับหมูฟงกชั่นในพอลิเมอรชนิดนั้นๆ ทําใหโครงสราง
ทางเคมีเปลี่ยนแปลง จึงเปนที่นิยมศึกษากันมากในระยะ 4-5 ปที่ผานมาและการศึกษา
รวมไปถึงเซรามิกดวย เนื่ องจากวิธีการเดิมที่ ใชสารเคมีในการทําปฏิกิริยาเพื่ อใหเกิด
ผลดังกลาวอาจใหโทษตามมา โดยเฉพาะหากพิจารณาถึ งความปลอดภัยตอชีวิตและ
สิ่งแวดลอมในระยะยาว อนึ่งการปรับปรุงโครงสรางวัสดุดว ยวิธีนี้ สามารถทําไดในระดับ
ความลึกเทาใดนั้น ขึ้ นกับระดับพลังงานของกระบวนการที่ใชและความหนาแนนของ
วัสดุเปนสําคัญ
สมบัติใหม
สามารถสรุปประโยชนที่ไดจากเทคโนโลยีเหลานี้ได ดังนี้
1. การเชื่อมขวางโซพอลิเมอร ทําใหเยื่อบางที่ใชในงานกรองแนนขึ้น ลดขนาด
รูของเยื่ อกรองให เล็ กลง กรองอนุภาคขนาดเล็กลงได ซึ่ งปกติ เยื่ อบางที่ มีรูเล็กจะมี
ราคาแพงกวาเยื่อบางที่มีรูขนาดใหญมาก
2. การตัดโซพอลิเมอร ให สั้ นลง ทําใหเยื่ อมีความพรุ นสูงขึ้ นและมีรูกวางขึ้ น
จึงสามารถเลือกใชในการกรองอนุภาคใหเหมาะสมได
3. การทนทานตอเชื้อรา
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3.1 ทดสอบดวยวิธีหองปฎิบัติการ พบขอมูลดังรูปที่ 1 ในเยื่อบางชีวภาพ
ทั้งสองชนิด
3.2 นําไปหอกุงแหง ไดศึกษาเปรียบเทียบกับแผนพลาสติกโพลีเอทธีลีน
(Polyethylene) เชิงพาณิชย พบวาเยื่อพอลิเมอรชีวภาพทั้งสองชนิดที่ผานการบําบัด
แลวสามารถปองกันการเกิดเชื้ อราไดอยางนอย 72 วันของการทดสอบ และใหผล
เทียบเทากับแผนพลาสติกเชิงพาณิชย ดังรูปที่ 2

รูปที่ 1 ทดสอบการปองกันเชื้อราของเยื่อเซลลูโลส กอน (a,c) และหลังการบําบัด
(b,d) ดวยลําอิเล็กตรอน
(a)

(b)

รูปที่ 2 ทดสอบการใชหอกุงแหงปองกันเชื้อราไดอยางนอย 72 วัน
(a) Chitosan (b) Cellulose

นวัตกรรมใหม
งานวิจัยนี้ เปดโอกาสใหภาคเกษตรกรรมไทย ไดใชประโยชนจากของเหลือทิ้ง
ในทองถิ่นไดอยางมีคุณคา สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหชุมชน และอนุรักษสิ่งแวดลอม
เนื่องจากสามารถสลายไดเองตามธรรมชาติ
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การพัฒนาไทเทเนียมไดออกไซดโฟโตแดตะลิสต
โครงสรางระดับนาโนเพื่อประยุกตใชงานดานตางๆ
รศ.ดร.เล็ก สีคง
E-mail: lek.s@psu.ac.th
กลุมวิจัยวัสดุนาโน คณะวิศวกรรมศาสตร และสถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ภายใตการสนับสนุนทุนวิจัยจากศูนยเครือขายความเปน
เลิศทางดานเทคโนโลยีนาโน (ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและ
NANOTEC)
ไทเทเนียมไดออกไซดโฟโตแคตะลิสตโครงสรางระดับนาโนคือ อนุภาคหรือฟลม
บางของสารประกอบไทเทเนียมไดออกไซค (TiO2) ซึ่งเปนชนิดหนึ่งของสารกึ่งตัวนําที่
เมื่อมีพลังงานหรือถูกกระตุนดวยแสงยูวี หรือแสงฟลูออเรสเซนต หรือแสงแดด แลว
ทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมี และมีผลทําใหสามารถยอยสลายสารอินทรียที่ปนเปอ นในอากาศ
เชนสารระเหยพวกเบนซิน หรือสารอินทรียที่ปนเปอนในน้ํา เชน ยาฆาแมลง เปนตน
สามารถฆ าเชื้ อโรคได และนอกจากนั้ นเมื่ อสั งเคราะห เป นฟ ล มบางเคลื อบบนวั สดุ
บางชนิดยังสามารถเพิ่มสมบัติการชอบน้ําของผิวที่เคลือบได จากสมบัติทางพื้นผิวของ
ไทเทเนี ยมไดออกไซด ภายใตแสงที่ เรียกว าชอบน้ํา ส งผลให หยดน้ํา ที่ เกาะบนพื้ นผิ ว
ไมสามารถคงเปนรูปหยดน้ําได แตจะแผกระจายเปนฟลมบางๆ ปกคลุมผิวอยางสม่ํา
เสมอคลายกระจกบางใส และทําความสะอาดผิวนี้ไดงายดวย จึงนํามาประยุกตใช
สําหรับเคลือบแมพิมพยางแบบจุมที่เปนเปนเซรามิกหรือวัสดุอยางอื่น ซึ่งใชผลิตถุงมือ
ยาง ลูกโปง ถุงยางและถุงยางอนามัย เปนตน (รูปที่ 1)
ตัวอยางหนึ่งที่กลุมวิจัยวัสดุนาโนฯ ประสบผลสําเร็จคือ การพัฒนาสารเคลือบ
แม พิ มพ ที่ ทําความสะอาดได งายซึ่ งผ านการเคลื อบดวยไทเทเนี ยมไดออกไซด ทําให
เพิ่ มสมบัติการชอบน้ํา ชวยใหการทําความสะอาดด วยตัวเองของพื้นผิวที่ เคลือบดวย
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ก)
ข)
รูปที่ 1 ก) แมพิมพถุงมือยางที่เปนเซรามิก ข) แมพิมพถุงยางอนามัยที่เปนแกว
ที่มา: (http://www.warisantegas.com)

ไทเทเนียมไดออกไซดมีประสิทธิภาพ โดยทําใหสิ่ งสกปรก สารอินทรียตางๆ ไมวาจะ
เปนฝุนละออง เขมาควัน คราบน้ํามันที่มาเกาะที่ผิวของแมพิมพที่เคลือบดวยฟลมของ
ไทเทเนียมไดออกไซดกันอยางหลวมๆ ถูกกําจัดออกไดเอง จึงสามารถประยุกตใชกับ
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑยางแบบจุม ไดแก ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย และจุกนมยาง
เปนตน ขั้นตอนการผลิตจะขึ้นกับลักษณะของผลิตภัณฑ จากกระบวนการผลิตถุงมือ
ยางและถุงยางอนามัย โดยทั่วไปจะเริ่มจากการทําความสะอาดแมพิมพ (Mold) ซึ่ง
กระบวนการทําความสะอาดแม พิมพ หรือโมลด มี การล างแม พิ มพ ด วยสารเคมี มีการ
ขั ดด วยแปรงให สะอาดกอนแล วทําการจุ มในสารละลายช วยการเกาะตัวของน้ํา ยาง
(Coagulant solution) อบใหแหง จึงนําไปจุ มในน้ํายางแลวสู กระบวนการผลิตอื่นๆ
ตอไป
จากกระบวนการผลิตจะเห็นไดวาขั้นตอนของการทําความสะอาดแมพิมพมีอยู
หลายครั้ง และเสียคาใชจายสูง ดังนั้นถาไดเคลือบผิวแมพิมพดวยวัสดุนาโนที่มีสมบัติ
โฟโตแคตาลิสตจะสามารถทําความสะอาดผิวไดงาย ก็จะลดการใชกรด-ดาง หรือไมใช
กรด-ดาง ในกระบวนการเลย เปนการลดปญหาสิ่งแวดลอมและลดขั้นตอนในการผลิต
ได ในขั้ นตอนกอนชุบน้ํายางจะนําแบบแมพิมพ ไปชุบสารชวยการเกาะตั วของน้ํายาง
เพื่อใหน้ํายางเกาะผิวแมพิมพ การขึ้นรูปงายขึ้น เนื่องจากสภาพผิวของแมพิมพมีสภาพ
ไมคอยชอบน้ําหรือมีสมบัติเปนไฮโดรโฟบิค แตเมื่ อลอกเอาถุงมือยางออกแลวจะตอง
ทําความสะอาดคราบเหลานี้ บนแม พิมพก อนนําไปใช ใหม ทุกครั้ ง การเคลือบแมพิ มพ
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ด วยวั สดุ นาโนที่ มี สมบั ติ โฟโตแคตาลิ สต ที่ เ หมาะสมจะทําให ผิ วมี สมบั ติ ช อบน้ํ า หรื อ
ไฮโดรฟลิค หรือซุบเปอรไฮโดรฟลิค ซึ่งจะลดการใชสารชวยการเกาะตัวของน้ํายางลง
หรือไมใชเลยได สามารถลดคาใชจายลงไดอีกทางหนึ่ง กรรมวิธีใหมนี้ทําใหผลิตภัณฑ
ยางที่ ไดมี ความแข็ งแรงดึ งเพิ่ มมากขึ้ นและไม จําเป นตองใช สารช วยการเกาะตั วของ
น้ํายางกอนที่จะจุ มน้ํายาง เนื่องจากสภาพของฟลมที่ติ ดเกาะบนแม พิมพ ดังกลาวมี
สมบัติที่ชอบน้ํา (Hydrophilic property) ซึ่งเมื่ อน้ํายางที่ จุมลงไปสัมผัสกับแมพิมพ
ที่เคลือบสารดังกลาวก็จะทําใหน้ํายางแผกระจายไปทั่วแมพิมพ (รูปที่ 2) และลดตนทุน
การใชสารชวยเกาะน้ํายาง

ก)

ข)

รูปที่ 2 หยดน้ํายาง ก) บนผิวแมพิมพที่ไมเคลือบและใชสารชวยการเกาะตัวของน้ํายาง
ข) บนผิวแมพิมพที่เคลือบไทเทเนียมไดออกไซด

อีกตัวอยางที่กลุม วิจยั วัสดุนาโนฯ ประสบผลสําเร็จคือ การประยุกตใชไทเทเนียม
ไดออกไซดเปนสารเคลือบฐานฟนปลอมที่สามารถฆาเชื้อโรคได โดยทั่วไปฐานฟนปลอม
ทําดวยวัสดุอะคริลิกและผสมสีทําใหมีสีเนื้อเหมาะกับผูใช ฐานฟนปลอมเปนพอลิเมอร
ที่ มีการเคลือบเปนการการพัฒนาและปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอรใหมีความสามารถ
ในการฆาเชื้อโรคและทําความสะอาดตัวเองได เพื่อเปนการปองกันการติดเชื้อที่อาจจะ
เกิ ด ขึ้ นได อีกทางหนึ่ ง เมื่ อถอดออกมาทําความสะอาด โดยหลั งการทํา ความสะอาด
เศษอาหารแลว นําฐานฟนปลอมไปแชน้ําสะอาดตั้งไวในบริเวณที่มีแสงสวางสองถึงสัก
4 ชั่วโมง เชื้อโรคทีป่ นเปอนมาจากการใชงานในชองปากก็จะถูกกําจัด 100% สารเคลือบ
ไทเทเนียมไดออกไซดที่พัฒนาขึ้นมาจะปลอดภัย ไมทําใหสีของฐานฟนปลอมเปลี่ยนไป
จากเดิม (รูปที่ 3) และติดทนนาน สังเคราะหที่อุณหภูมิต่ํา ดวยวิธีที่ประหยัดและงาย
จึงนับวาเปนทางเลือกทางหนึ่งที่สามารถใชวัสดุทันตกรรมไดอยางปลอดภัย
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รูปที่ 3 ฐานฟนปลอมที่เคลือบไทเทเนียมไดออกไซด
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การปรับปรุงผิวเซรามิกเมมเบรน
ดวยนาโนเหล็กออกไซดเพื่อกําจัดสารหนูในน้ํา
ผศ.ดร.ดรุณี ผองสุวรรณ1, ผศ.ดร.ไตรภพ ผองสุวรรณ2, และนางสาวนุชรีย ชมเชย3
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ ภาควิชาฟสิกส
สถานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมมเบรน คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา
โทรศัพท 074-288749 โทรสาร 074-288754
E-mail: darunee.b@psu.ac.th Website: www.membrane.psu.ac.th
สารหนู (Arsenic) เปนอันตรายตอคนอยางรายแรง เปนสารกอมะเร็ง โดยพบ
สารหนูได 2 แบบคือ สารหนูอินทรีย (Organic) และสารหนูอนินทรีย (Inorganic)
สารหนูพบไดในอากาศ, ในดิน, น้ํา และอาหาร สารหนูมีอยูตามธรรมชาติ แตโดยทั่วไป
จะมีปริมาณนอยมาก ยกเว นในพื้ นที่ ที่ มีการผุพังของหินและแรที่ มีสารหนูเปนองคประกอบ เชน อารซีโนไพไรท การทําเหมืองโดยฝมือมนุษย การถลุงโลหะ การใชปุย
และยาฆาแมลงในการเกษตร อาจทําใหความเขมขนสารหนูในดินและน้ําเพิ่มสูงขึ้นมาก
คนเราอาจไดรับสารหนูโดยการสูดดม การกิน การดูดซึมผานผิวหนังและเยื่ อบุ โดย
สวนใหญเปนการไดรับจากการกินและการสูดดม อาการของคนเมื่ อไดรับสารหนูกรณี
พิษเฉียบพลันคือ อาเจียน ทองเสีย ปวดทอง กลามเนื้อเกร็ง อาการแทรกซอนเกี่ยว
กับการทํางานของหัวใจ และเสียชีวิตจากหัวใจทํางานลมเหลว ถาไดรับสารหนูในระดับ
เกินคามาตรฐาน (0.01 มก./ลิตร) สําหรับในประเทศไทย มีรายงานการพบสารหนูใน
บอน้ําใชบริโภค บริเวณ อ.รอนพิบูลย จ.นครศรีธรรมราช ในป พ.ศ. 2530 และ
อ.บันนังสตาร จ.ยะลา สารหนูที่พบใน อ.รอนพิบูลย สวนใหญเกิดอยูรวมกับสายแรดีบุก
โดยสารหนู จะอยู ในรู ปของ arsenopyrite (FeAsS) หรื อในรู ปอื่ นซึ่ งมี ซั ล ไฟด เป น
องคประกอบ การกําจัดสารหนูจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับสุขภาพ ซึ่งอาจทําได
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หลายวิธี เชน การเติมสารออกซิเดชัน (oxidation) การตกตะกอน-การกรอง การเติม
สารเคมีลงในน้ํา การดูดซับสารหนูจะถูกดึงดูดใหไปติดที่ผิวของสารดูดซับซึ่งสามารถ
กําจัดสารหนูไดมากกวา 95% และการกรองโดยใชแผนเมมเบรน (membrane filtration) เปนการกําจัดสารหนูออกจากสารละลายโดยใชแผนเมมเบรน ซึ่งอาจแบงออก
เปน 2 ชนิด คือ เมมเบรน low pressure (10-30 psi) ไดแก MF, UF และเมมเบรน
ชนิด high pressure ไดแก NF, RO ซึ่ งสามารถกําจั ดสารหนูได สูงสุ ด 96-99%
เทคโนโลยีการกรองดวยเมมเบรนที่ใชตนทุนนอยกวาซึ่งแตกตางจากวิธีการขจัดสารหนู
แบบอื่นๆ ปจจุบันมีการคนควาและพัฒนาวิธีการกําจัดสารหนูที่ใชเทคโนโลยีอยางงาย
ราคาไมแพงเชนการใชปฏิกิริยาออกซิเดชันควบคูไปกับการกรอง
สําหรับงานวิจัยนี้จะพัฒนาเซรามิกเมมเบรนชนิดทอกลวงรวมกับการใชอนุภาค
นาโนของเหล็กออกไซด เพื่ อกําจัดสารหนู ที่ ปนเป อนอยู ในน้ํา โดยการเตรียมเซรามิก
เมมเบรนชั้นรองรับที่มีขนาดรูพรุนในชวงไมโคร (1-10 ไมครอน) ทําการปรับปรุงผิวบน
ชัน้ รองรับใหมีขนาดรูทเี่ ล็กลงโดยการเคลือบอนุภาคนาโนของเหล็กออกไซดบนตัวรองรับ
เพื่ อใหไดเยื่ อเซรามิกสําหรับใชในการดูดซับสารหนูไวที่ ผิวเมมเบรน ทําการศึกษาการ
กักกันสารหนูในน้ําสังเคราะหและตัวอยางน้ําจาก อ.รอนพิบูลย จ.นครศรีธรรมราช

รูปที่ 1 (ก) ไสกรองเซรามิกเมมเบรนชนิดทอกลวงระดับ MF เปนชั้นรองรับ (ข) ทอกลวง
เซรามิกเมมเบรนหลังเคลือบดวยนาโนเหล็กออกไซด และ(ค) ทอโมดูลเพื่อนําไปใช
ในการกรอง
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วัตถุประสงคของการทดลองนี้ เพื่อ
1. ผลิตตัวรองรับชนิดอลูมินาที่มีรูพรุนระดับไมโคร
2. ทดลองเคลือบผิวตัวรองรับดวยอนุภาคนาโนเหล็กออกไซด
3. ศึกษาผลของตัวแปรที่มีผลตอระบบการกรอง เชน ฟลักซ ความดัน และ
ความเขมขน
4. ศึกษาประสิทธิภาพในการกําจัดสารหนูในน้ําของเมมเบรนชนิดทอกลวง
ผลการทดลอง พบวา สามารถเตรียมอะลูมินาเมมเบรนเพื่อเปนชั้นรองรับ 2
สูตร คือ 7B (alumina Al2O3) และ ACBDo-1(Al2O3, Clay and Dolomite) ซึ่งจะให
คาฟลักซน้ํากลั่น 1277.26 และ 547.52 L/m2.h ตามลําดับ เมื่อนําทอ 7B และ ACB
Do-1 ไปเคลือบอนุภาคนาโนเหล็กออกไซด แลวนําไปกรองสารหนูในน้ําเสียสังเคราะห
จะสามารถกักกันสารหนูที่ ความเขมขน 2 ppm ไดถึง 98% โดยอนุภาคนาโนเหล็ก
ออกไซดที่ผิวเมมเบรนจะทําหนาที่ในการดูดซับสารหนูไวที่ผิวเมมเบรน
หมายเหตุ งานวิจยั นีไ้ ดรบั ทุนวิจยั ศูนยเครือขายนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ ประจําป
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OPEN UCC-2
สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือขาย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
โทรศัพท 074-287367, 7070 E-mail: cnr@coe.psu.ac.th
OPEN UCC คืออะไร?
OPEN UCC (Unified Communication and Collaboration) คือการบริการ
การสื่อสารแบบหนึ่งเดียว เพื่อการลูเขาของการบริการการสื่อสารในรูปแบบตางๆ เชน
voice mail, voice call, video call หรือการเชื่ อมต อกั บ PSTN (โทรศัพทบ าน)
ด ว ยการสนั บสนุ น จากสถาบั น วิ จั ยและพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI)
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ในโครงการนี้ ทําการศึ กษาและออกแบบ
สถาปตยกรรมและการพัฒนาเป นแบบ
มาตรฐานเปด (Open Standard) ทั้งลูกขาย (UCC Client) และแมขาย (UCC Server)
โดยการสื่อสารผาน web browser ซึ่งมีทั้ง ภาพ เสียงและสื่อผสม การบริการ Interactive White Board ความสามารถในการทํา On-line Document Sharing รวมกัน
ระหวางผูใชงาน การใชเอกสารรวมแบบ on-line นอกจากจะมีความสามารถในการ
ทํางานพื้นฐานแลว การเชื่อมตออุปกรณเคลื่อนที่ เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ smart phone
หรือระบบ 3G phone ที่ทํางานดวย IMS (Internet Multimedia Sub-system)
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาเปนการสื่อสารที่หลากหลายที่อยูในตัวเพียงหนึ่งเดียว
นอกจากนี้ยังมีโครงการที่จะเชื่อมตอกับ social network เชน Facebook, Twister
เปนตน สามารถเขาใชบริการดังกลาวไดที่ http://www.openucc.org/
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ตัวอยางการเชื่อมตอ
1. ระบบ Web conference ที่เชื่อมตอกับ web browser
2. เชื่อมตอกับ 3G phone บนระบบ IMS Terminal (run on Windows
Mobile)
3. เชื่อมตอกับ Wireless SIP Phone
4. เชื่อมตอกับ Smart phone ผาน WiFi
5. การเชื่อมตอกับโทรศัพทมือถือ (GSM Phone)
6. การเชื่อมตอกับโทรศัพท Android phone (for snap shot)
7. การเชื่อมตอกับโทรศัพท Windows phone (for snap shot)
8. การเชื่อมตอกับโทรศัพทบาน (PSTN phone)
9. การเชื่อมตอกับกลองไอพี (IP Camera)
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โครงการวิจยั และพัฒนาระบบประชุมทางไกล
ดวยมัลติมีเดียผานเว็บ
สําหรับศูนยปฏิบัตกิ ารสถานีไฟฟาแรงสูง
สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือขาย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
โทรศัพท 074-287367, 7070 E-mail: cnr@coe.psu.ac.th
ความเปนมา
การไฟฟ าฝ ายผลิตแหงประเทศไทยไดดําเนินงานด านการจายกระแสไฟฟาให
กับประเทศ ซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญยิ่ง ปจจุบันคุณภาพ ความมั่นคง ความ
เชื่ อถือไดของการจายไฟฟา การสงจายพลังงานไฟฟาในสายงานระบบสง มีคุณภาพ
และการดําเนินงานที่ดี อยางไรก็ตามดวยสภาวะแวดลอมและเงื่ อนไขการปฎิบัติงาน
ที่ตองปรับปรุง ปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็วทันการณ มีประสิทธิภาพและประหยัด จึงตอง
มีการพัฒนาระบบใหดียิ่งขึ้นดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความกาวหนา
การประยุกตใชเทคโนโลยีดาน ICT อยางเหมาะสมจึงเปนสิ่งจําเปน
ในการดําเนิ นงานในป จจุ บั น พบวา สาเหตุ หนึ่ งจากการปฏิบั ติ งานที่ ยังมี
ประสิทธิภาพไมดีพอคือยังมีความผิดพลาดของผู ปฏิบัติงานในสถานีไฟฟา ขอมูลเพื่ อ
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การสื่อสารทําความเขาใจ การสั่งการกับผูปฏิบัติงานยังไมมีความชัดเจนและครบถวน
เพียงพอ
การประยุกตใชเทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสมและมีความทันสมัยจะสามารถ
แกไขปญหาขางต นได และยั งเปนการเพิ่ มประสิ ทธิภาพการทํางานไดอีกดวย พบว า
ในขณะที่ปจจุบันเทคโนโลยีดานการสื่อสารแบบมัลติมีเดีย (Multimedia communications) ที่ใหขอมูลพรอมกัน ทั้งเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและขอมูลที่เกี่ยวของใน
รูปแบบอื่น จะทําใหผูปฏิบัติงานไดขอมูลที่ครบถวนตรงกับความตองการ สามารถนํามา
ประมวลผลเพื่อจะปฏิบัติงานไดถูกตอง ลดปญหาความผิดพลาดและดานอื่นที่เกี่ยวของ
ได
โครงการวิจัยและพัฒนาระบบประชุมทางไกลดวยมัลติมีเดียผานเว็บ

รูปที่ 1 องคประกอบระบบประชุมทางไกลดวยมัลติมีเดียผานเว็บ

1. เพื่ อวิ จั ยและพั ฒนาระบบประชุ มทางไกลด วยมั ล ติ มี เดี ย (Web based
Multimedia Conferencing System) พรอมชุดหมวกนิรภัยติดกลอง (Helmet with
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wireless mobile IP Camera) ตนแบบใหใชงานไดอยางมีคุณภาพและเปนที่ยอมรับ
ของผู ปฏิ บัติ งานสถานีไฟฟาแรงสู ง สามารถใช ในการสั่ งการ การประชุมและติ ดตอ
สื่อสารทางไกลของศูนยปฏิบัติการสถานีไฟฟาแรงสูง (GCC: Group Control Center)
ทั้งนี้เพื่อใชเปนเครื่องมือสื่ อสารเพื่อชวยลดปญหาจากสาเหตุที่ผูปฏิบัติงานมีขอจํากัด
ในการสื่อสารดวยเสียงเทานั้น ทําใหขอมูลเพื่อการสื่อสารและการทําความเขาใจขณะ
ปฏิบัติงานไมชัดเจนและครบถวนเพียงพอ โดยระบบจะใชโครงขายพื้นฐาน (Network
infrastructure) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในงานครั้งนี้
2. เพื่อนําระบบที่พัฒนาขึ้นมาทดลองใชงานจริงเปนโครงการนํารองบนระบบ
เครือขาย Intranet ของ กฟผ. เพื่อใชปฏิบัติงานจริงในการสั่งการการประชุมติดตอ
ประสานงานทางไกลของศูนยปฏิบัติการสถานีไฟฟาแรงสูง (GCC)

รูปที่ 2 ตัวอยางการแสดงผลเพื่อใชในการสั่งการผานระบบ Web based Conference
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อุปกรณสลับสัญญาณสีเ่ ฟส
สําหรับขั้วไฟฟาอินเทอรดิจิเทต
ผศ.ดร.ศักยชิน บุญถวิล
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ม.อ.) วิทยาเขตภูเก็ต
สิ่ งประดิ ษฐนี้ ทําหนาที่ สลั บสัญญาณไฟฟากระแสสลับและควบคุมจังหวะการ
เปลี่ยนเฟสสัญญาณที่มีสี่เฟส เพื่อกําหนดการทํางานของขั้วไฟฟาอินเทอรดิจิเทตขนาด
ไมครอนใหกําเนิดสนามไฟฟาแบบคลื่นเดินทางที่มีความเขมและทิศทางตามที่ตองการ
โดยการทํางานในลักษณะดั งกลาว จะเหนี่ ยวนําใหเซลลแขวนลอยชี วภาพที่ มี สมบัติ
ไฟฟาตางกันเกิดปรากฏการณไดอิเล็กโทรฟอเรซิส และไดอิเล็กโทรฟอเรซิสแบบคลื่น
เดินทางไดในคราวเดียวกัน ทําใหเซลลเกาะขั้วไฟฟาและผลักออกเมื่อความถี่และเฟส
สัญญาณไฟฟาเปลี่ยนไป จากเทคนิคดังกลาวทําใหทราบคาความแตกตางของสมบัติ
ไฟฟ าระหว างเซลล ปกติ และเซลล ที่ ปนเป อนสารพิ ษโลหะหนั ก อาทิ สารหนู และ
ยาฆาแมลง สามารถคัดแยกเซลลแขวนลอยที่ปนเปอนไดในระดับหนึ่ง รวมถึงใชวินิจฉัย
ความผิดปกติของเซลลชีวภาพอื่นได โดยอาศัยความแตกตางของสมบัติไฟฟาของเซลล
ซึ่งเปนคุณสมบัติเฉพาะในระดับโมเลกุล

ขั้วไฟฟาอินเทอรดิจิเทตลายทองคําและอุปกรณสลับสัญญาณสี่เฟสสําหรับขั้วไฟฟาอินเทอร
ดิจิเทต (ยื่นคําขออนุสิทธิบัตรเลขที่ 0903000220 ณ วันที่ 4 มีนาคม 2552)

168

2554

อุปกรณสลับสัญญาณสี่เฟสสําหรับขั้วไฟฟาอินเทอรดิจิเทต (Adjustable Phase
shift Unit for Interdigitated Electrode) ประกอบดวย อุปกรณสลับสัญญาณสี่เฟส
แบบปรั บ ค า ได แ ละขั้ ว ไฟฟ า แบบอิ นเทอร ดิ จิ เ ทตขนาดไมครอนซึ่ งทํา งานร วมกั น
ตัวอุปกรณจะทําหนาที่สลับสัญญาณไฟฟากระแสสลับและควบคุมจังหวะการเปลีย่ นเฟส
สัญญาณที่มี สี่ เฟส เพื่อกําหนดการทํางานของขั้ วไฟฟ าอิ นเทอรดิจิ เทตขนาดไมครอน
ใหกําเนิดสนามไฟฟาแบบคลื่นเดินทางที่มีความเขมและทิศทางตามที่กําหนด โดยการ
ทํางานในลักษณะดังกลาวจะเหนี่ยวนําใหเซลลแขวนลอยชีวภาพที่มีสมบัติไฟฟาตางกัน
เกิดปรากฏการณไดอิ เล็ กโทรฟอเรซิสและไดอิเล็กโทรฟอเรซิสแบบคลื่ นเดิ นทางไดใน
คราวเดียวกัน ทําใหเซลลเกาะขั้วไฟฟาและผลักออกเมื่อความถี่และเฟสสัญญาณไฟฟา
เปลี่ ยนไป จากเทคนิคดังกลาวทําใหทราบคาความแตกตางของสมบัติไฟฟาระหวาง
เซลลปกติและเซลลที่ปนเปอนสารพิษโลหะหนัก อาทิ สารหนูและยาฆาแมลงสามารถ
คัดแยกเซลลแขวนลอยที่ปนเปอนไดในระดับหนึ่ ง รวมถึงใชวินิจฉัยความผิดปกติของ
เซลลชีวภาพอื่นได โดยอาศัยความแตกตางของสมบัติไฟฟาของเซลลซึ่งเปนคุณสมบัติ
เฉพาะในระดับโมเลกุล
ที มวิ จั ยได ทําการวิ จั ยเพื่ อเก็ บข อมู ลเพิ่ ม เติ มโดยเฉพาะอย างยิ่ งในเรื่ องของ
เงื่อนไขการเกิดไดอิเล็กโทรฟอเรซิสแบบคลื่ นเดินทาง เพื่อตอยอดสําหรับงานคัดแยก
ขนาดของไขสัตวน้ําและประเมินสุขภาพของไขปลา ศึกษาความเปนไปไดกับงานแปลง
เพศไขปลาบางชนิดโดยการกระตุนดวยสนามไฟฟาแบบคลื่นเดินทาง รวมถึงประยุกตใช
ในงานวิจัยดานโลหิตวิทยา เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของเซลลเม็ดเลือดและระบุจําแนก
type ของผูป ว ยทีเ่ ปนลูคเี มีย ซึง่ เทาทีท่ ราบในขณะนี้ ลูคีเมียมีอยูห ลายชนิดแบงแยกยอย
ลงไปไดอีกและถือเปนประเด็นเปดที่รอการพิสูจนผานงานวิจัยในทางโลหิตวิทยา ซึ่งจะ
ชวยยนระยะเวลาในการตรวจหา type ของเซลลเม็ดเลือดของผูปวยที่เปนลูคีเมียได
ภายในระยะเวลาอั้นสั้นและรวดเร็วขึ้น
รูปแบบการตรวจวินิจฉัยผูปวยลูคีเมียฯ โดยปกตินั้นเปนงานที่ สามารถกระทํา
ไดในระดับหองปฏิบัติการของโรงพยาบาลโดยทั่วไป ดูความผิดปกติทางกายภาพของ
เม็ดเลือดขาว โดยการมองผานกลองจุลทรรศน จากนั้นจะนําไปตรวจสอบดวยเทคนิค
ทางเคมีเฉพาะทางและวินิจฉัยประกอบร วมโดยแพทยผู ชํานาญการเพื่อบงชี้ วาผูปวย
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มีโอกาสเปนลูคีเมียหรือไม อยางไรก็ดี การจําแนกและระบุ type ของลูคีเมีย ซึ่งมีอยู
หลายสิบแบบนั้น ไมสามารถกระทําไดโดยงาย เพราะลักษณะทางกายภาพของเซลล
แต ละ type นั้ นคล ายคลึ งกั นจนแยกไม ออก ซึ่ งต องอาศั ยกระบวนการตรวจสอบ
เฉพาะทางในเชิงลึกที่ตองอาศัยเวลาในการวินิจฉัย ซึ่งถือเปนประเด็นเปดที่ควรศึกษา
วิจัยเพราะจะไดระบุ type ของลูคีเมียไดเพื่อการรักษาทางการแพทยที่ตรงจุด ดังนั้น
การนําเครื่องมืออุปกรณสลับสัญญาณสี่เฟสสําหรับขั้วไฟฟาอินเทอรดิจิเทตมาประยุกต
ใช กั บ ประเด็ น ดั ง กล า วโดยอาศั ยผลการประเมิ น สมบั ติ ไฟฟ าของเซลล ในเบื้ องต น
จะชวยยนระยะเวลาการวินิจฉัยไปไดมากพอสมควร กอปรกับเปนขอมูลเสริมเพื่ อ
ประกอบเปนแนวทางการวินิจฉัยของแพทยตอผูปวยไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
ขณะนี้งานวิจัยกําลังอยูในระหวางการพัฒนาปรับปรุงความคงทนของขั้วไฟฟา
ซึ่งทํางานรวมกับนักวิจัยจาก MEMS-NECTEC และกําลังเรงจัดเก็บขอมูลกับเซลล
เม็ดเลือดทุกกรุ ป โดยดูจากพฤติกรรมการเคลื่อนที่ ของเซลลในสนามไฟฟาที่ สามารถ
แบงออกเปนไดหลายประเภท เชน ดูจากความเร็วของเซลลเม็ดเลือดที่เคลื่อนที่เกาะ
ขั้วไฟฟาฯ ความเร็วในการหมุนรอบตัวเองของเซลลที่ปลายขั้ว ทิศทางในการหมุนของ
เซลล ความตางศักยไฟฟาที่ใชในการทดสอบ ฯลฯ เปนตน
อัตราเร็วการเคลื่อนที่ ของเซลลเม็ดเลือดในสนามไฟฟาแบบคลื่ นเดินทางของ
กลุมตัวอยางผู ปวยที่ ศึกษาในเบื้ องตน ใหขอมูลที่ นาสนใจมาก เพราะนอกจากจะพบ
ความแตกตางจากของกลุมเซลลปกติอยางมีนัยสําคัญแลวยังสามารถบงบอกถึงความ
ผิดปกติของเซลลในระดับเยื่อหุมเซลล ของเหลวภายในเซลล และในระดับนิวเคลียสได
โดยประเมินจากสมบัติไฟฟาของเซลลที่เปลี่ยนไป ซึ่งคณะผูวิจัยกําลังเรงจัดทําธนาคาร
ขอมูล (data bank) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนทั้งหมดสําหรับการวินิจฉัย จัดทํา
เปนคูมือใชงานประกอบอุปกรณฯ โดยอิงจากพฤติกรรมการเคลื่อนที่ อัตราเร็ว ทิศทาง
ความถี่ และความต า งเฟสของสั ญ ญาณไฟฟ ากั บเซลล เ ม็ ด เลื อดที่ สะท อนให เห็ นถึ ง
ความผิดปกติของเซลลลูคีเมียแตละ type รวมถึงของเลือดแตละกรุป
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กินขนุนเพื่อสุขภาพ อิม่ อรอยกับคุณคาทีไ่ มตกเทรนด
เกตุชุลี ถึงจอหอ1, ไพศาล วุฒิจํานง1 และ สันทัด วิเชียรโชติ2
1
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร,
2
สถานวิจัยผลิตภัณฑเสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร

ถ าจะเอ ยถึ งเรื่ องอาหารการกิ นแบบดั้ งเดิ มของครอบครั วคนไทยในสมั ยกอน
คงไมมีใครปฏิเสธวา เราต างก็บริโภคเพื่ อมีชี วิตอยู ดวยตนทุนที่ ต่ําแสนต่ําจากพืชผัก
สวนครัวทีป่ ลูกขางบาน หรือปลาเล็กใหญที่โตตามแมน้ําลําคลอง ซึง่ สามารถแปรเปลีย่ น
เปนอาหารรสหรู สามารถเลี้ยงปากเลี้ยงทองคนในครอบครัวไดอยางสบายๆ โดยไมมี
ปญหาหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ คนไทยในสมัยกอนจึงมักไมคอยมีปญหาที่เกี่ยวของ
กับสุขภาพ ซึ่งก็เปนผลพลอยไดจากการบริโภคแตสิ่ งที่เปนธรรมชาติลวนๆ ไมมีการ
ปรุงแตง
“You are what you eat” เปนประโยคฝรั่งสั้นๆ แตใหความหมายที่กะทัดรัด
ในภาษาไทยไดวา “กินอะไรก็ไดอยางนั้ น” เปนคําพูดติดเทรนดที่ นํามาใชไดกั บภาวะ
การบริโภคในปจจุบันไดเปนอยางดี เพราะดวยเทคโนโลยีที่กาวหนาของอุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหาร สงผลใหผลิตภัณฑชนิดใหมๆ ออกสูตลาดอยางตอเนื่อง ขณะเดียว
กั นจํานวนงานวิ จั ยหลายๆ ชิ้ น ก็ ชี้ ให เห็นถึ งความสั มพั นธ ระหว างการเลื อกบริ โภค
อาหารบางชนิดกับผลตอสุขภาพในระยะยาว โดยที่ผูบริโภคสามารถรับรูขาวสารตางๆ
ที่เกี่ยวของกับสุขภาพไดงายขึ้นผานสื่อใกลตัว อยางวิทยุ โทรทัศน หรืออินเตอรเน็ต
รวมถึงหนังสือพิมพหรือนิตยาสารทั่วไปๆ ขอดีของความใกลชิดระหวางสื่อกับขอมูลที่
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ผูบริโภคไดรับจึงสงผลใหเกิดผูบริโภคกลุมใหมคือ “กลุมผูรักสุขภาพ” ซึ่งมีพฤติกรรม
ในการเลือกและบริโภคอาหารที่ มุ งเนนประโยชนกั บสุ ขภาพโดยตรง จากสาเหตุการ
เสียชีวิตทั่วโลกในป 2548 พบวาผูคนทั่วโลกมักเสียชีวิตดวยโรคเรื้อรังถึง 60% โดย
โรคเรื้ อรังที่ว า ไดแก โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ง โรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ
เรื้ อรั งและโรคเบาหวาน ในขณะที่ การเสี ยชี วิ ตของคนไทยที่ ได จากการสํารวจโดย
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในป 2550 พบวา คนไทยสวนใหญมักปวยและ
เสี ยชี วิ ตด วยโรคหั วใจและหลอดเลื อด โรคความดั นโลหิ ตสู งและโรคมะเร็ ง ซึ่ งโรค
เหลานี้ ลวนมี สาเหตุมาจากการเลือกบริโภคทั้ งสิ้น รวมถึ งการขาดการออกกําลังกาย
ด วย
บทความนี้ จะแนะนํา “ขนุ น” ซึ่ งเป นผลไม ชนิ ดหนึ่ งที่ จะทําให ผู รับประทาน
รูสึกอรอยและมีผลดีตอสุขภาพ ขนุนเปนไมผลเขตรอนที่มีถิ่นกําเนิดมาจากอินเดียและ
คาบสมุทรมาลายู มีรสชาติหอมหวานที่เฉพาะตัว นิยมปลูกและบริโภคแทบทุกภูมิภาค
ในบานเรา โดยมีการปลูกขนุนในหลายพื้นที่ เชน ชลบุ รี ระยอง ปราจีนบุรี ชุมพร
ประจวบคีรีขันธ สงขลา กาญจนบุรี และเพชรบุรี เปนตน โดยทั่วไปทั้งผลออนและ
ผลสุกสามารถบริโภคเปนผลไมสด นําไปทําเปนอาหารคาวหวานหรือแปรรูปเปนขนุน
อบกรอบ ขนุนบรรจุกระปอง เพื่อจําหนายทั้งภายในประเทศและสงออกตางประเทศ
เมล็ดขนุน สามารถนํามาตมรับประทาน หรือผลิตเปนแปงเพื่อใชทดแทนแปงสาลีใน
ผลิตภัณฑได สวนเปลือกและซังก็มีการนํามาไปผลิตเปนอาหารสัตว
จากการวิจัยในระดับหองปฏิบัติการ พบวา เนื้ อและซังขนุนตางก็มีน้ําตาลใน
กลุ มของโอลิโกแซคคาไรด (Oligosaccharide) เปนองคประกอบ โดยน้ําตาลโอลิโก
แซคคาไรดถือเปนน้ําตาลที่มีความสําคัญและมีการนํามาใชประโยชนในเชิงสุขภาพกับ
ผลิตภัณฑชนิดใหมๆ เปนจํานวนมาก อาทิเชน ในผลิตภัณฑนม ไอศกรีม เยลลี่
เบเกอรี่และผลิตภัณฑน้ําผลไมพรอมดื่มเปนตน เนื่ องจากโอลิโกแซคคาไรดถูกจัดเปน
สารพรีไบโอติก (Prebiotic) และมีคุ ณสมบัติที่ สําคัญคือ สามารถสงเสริ มการเจริญ
เติบโตของแบคทีเรียทีเ่ ปนประโยชนตอรางกายซึง่ อาศัยอยูท ี่บริเวณลําไสใหญของมนุษย
สงผลใหการทํางานของระบบขับถายดีขึ้น ชวยลดอาการทองผูก ลดการติดเชื้อที่ลําไส
ทําใหระบบภูมิคุ มกันของรางกายทํางานไดดี ขึ้ น นอกจากนี้ แบคทีเรียในลําไสใหญ ยัง
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สามารถผลิตกรดไขมันสายสั้น (Short-chain free fatty acids) บางชนิดที่ชวยลด
ระดั บไขมั นในเลื อดได ทํา ให ค วามเสี่ ย งในการเป นโรคหลอดเลื อดและหั ว ใจลดลง
รวมถึงการปองกันการเกิดมะเร็งในลําไสใหญซึ่ งเปนสาเหตุ การเสียชีวิตในอันดั บตนๆ
ในปจจุบัน

1=เนือขนุนสด+50%เอทานอล
2=เนือขนุนสด+95%เอทาออล
3=เนือขนุนแห้ง+50%เอทานอล
4=เนือขนุนแห้ง+95%เอทาออล

รูปที่ 1 ปริมาณโอลิโกแซคคาไรดที่สกัดไดจากเนื้อและซังขนุนพันธุทองสุดใจ

จากรูปที่ 1 เปนผลการทดลองของคณะผูวิจัย ซึ่งทําการทดลองโดยการสกัด
โอลิโกแซคคาไรดจากเนื้อและซังขนุนทัง้ แบบสดและแบบแหงดวยสารละลายเอทานอล
เขมขน 50% และ 95% ในสภาวะที่มีการกวนเปนครั้งคราวและกวนตลอดเวลา พบวา
ปริมาณโอลิโกแซคคาไรดที่มีอยูในเนื้อขนุนนั้นมีมากกวาในซังขนุน โดยปกติการบริโภค
ขนุนทั่วไปก็มักจะเลือกบริโภคแตสวนของเนือ้ ซึ่งอาจหมายถึงผูบ ริโภคจะไดรบั ประโยชน
จากสารนี้โดยตรง แตอาจตองรับประทานในปริมาณมาก และอาจทําใหรางกายเกิด
ความเสี่ ยงในการเป นโรคเบาหวาน เนื่ องจากขนุนเป นผลไม ที่ ค อนข างจะมี รสหวาน
แตในทางตรงกันขามซังขนุนซึ่ งมักจะถู กนําไปใชในการผลิตอาหารสั ตว หรื อแปรรูป
เปนผลิตภัณฑบาง ประโยชนจากการคนพบสารโอลิโกแซคคาไรดในครั้งนี้จึงอาจนํา
ไปสูการเพิ่มมูลคาของซังขนุนที่มักถูกใชเปนวัตถุดิบราคาต่ํา ในขณะเดียวกันการวิจัยนี้
ถือเปนการค นพบแหล งพรีไบโอติ กจากธรรมชาติอีกแหลงหนึ่ งซึ่ งจะเปนอีกทางเลือก
สําหรับผูบริโภคและอาจเปนแหลงผลิตพรีไบโอติกทางการคาแหลงใหมไดอีกดวย
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การศึกษาชนิดและปริมาณโอลิโกแซคคาไรด
ในผลแกวมังกรตอคุณสมบัติการเปนสารพรีไบโอติก
สันทัด วิเชียรโชติ1 และ มาริสา จาตุพรพิพัฒน2
1
สถานวิจัยผลิตภัณฑเสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร
2
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ในอดีตจนถึ งป จจุ บันเป นที่ ยอมรับกันอย างกวางขวางวา อาหารสุขภาพชวย
ในการปองกันโรคบางอยางและการรักษาสมดุลของระบบตางๆ ภายในรางกาย เชน
ระบบทางเดินอาหาร ระบบไหลเวียนโลหิต เปนตน เทคโนโลยีความกาวหนาทาง
วิ ทยาศาสตร อาหารก อใหเกิ ดองค ความรู ที่ สามารถนําเอาสารชนิ ดต างๆ จากแหล ง
ธรรมชาติ ที่ เป นประโยชนตอสุ ขภาพมาผลิ ตเป นสารที่ ใช เป นส วนประกอบในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อตอบสนองผูบริโภคที่ใสใจเรื่องสุขภาพเพิ่มมากขึ้น
ตลอดระยะเวลา 3 ปที่ ผ านมา สถานวิจั ยผลิตภัณฑเสริมอาหารและอาหาร
เพื่ อสุ ขภาพได ศึ ก ษาวิ จั ยแหล งของพรี ไบโอติ ก (ใยอาหารที่ ส งเสริ มการเจริ ญของ
จุลินทรียโพรไบโอติกที่มีประโยชน) จากพืชไทยบางชนิด และพบวา กระเจี๊ยบเขียว
มะมวง มะมุด เนื้อตาล จาวตาล เปลือกขนุน และเมล็ดขนุน มีศักยภาพเปนแหลง
ของพรีไบโอติก ตอมาคณะผูวิจัยไดศึกษาแหลงของพรีไบโอติกเพิ่มเติม และพบวาเนื้อ
แกวมังกรซึ่งมีลักษณะเมือก รางกายยอยไดนอยและมีสมบัติเปนพรีไบโอติก ผลการ
วิจัยกอนหนานี้ พบวา เนื้อแกวมังกร 100 กรัม ประกอบดวย คารโบไฮเดรต 12.4%,
โปรตีน 1.4 กรัม, ใยอาหาร 2.6 กรัม, แรธาตุและวิตามินตางๆ นอกจากนี้เมล็ดสีดํา
เล็กๆ ที่มีลั กษณะคลายเมล็ดงา ยังมี สมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระ (antioxidant)
ที่เปนประโยชนตอสุขภาพ
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พรี ไบโอติ กเป นสมบั ติ ของสารคารโบไฮเดรต โดยเฉพาะอย างยิ่ งกลุ มโอลิ โก
แซคคาไรด (oligosaccharide) ที่ไมสามารถยอยสลายและดูดซึมไดภายในลําไสของ
มนุษย เมื่อเกิดการหมักดวยเชื้อจุลินทรียที่ เปนประโยชนจะทําใหสารดังกลาวเปลี่ ยน
ไปเปนสารที่มีสมบัติเปนพรีไบโอติก การผลิตสารพรีไบโอติกดวยวิธีการสกัดจากวัตถุดิบ
ทางธรรมชาติเปนวิธีที่งายที่สุดนอกเหนือไปจากวิธีสังเคราะหทางเคมีซึ่งมีกระบวนการ
ค อนข างซั บซ อนและไม สามารถผลิ ตในระดับอุ ตสาหกรรมได เนื่ องจากผลผลิ ตอยู ใน
ระดับต่ํา หรือการใชวิธีทางเอนไซมที่มีความยุ งยากและขอจํากัดที่ มากกวาวิธีอื่นๆ ที่
กลาวมาแลวขางตน
ผลการวิจัย พบวา โอลิโกแซคคาไรดจากเนื้อแกวมังกรพันธุเนื้อขาวและเนือ้ แดง
มีสมบัติเปนสารพรีไบโอติก กลาวคือ สามารถตานทานตอระบบการยอยในสภาวะกรด
ในกระเพาะอาหารจําลองของมนุ ษย รวมทั้ งส งเสริ มการเจริ ญของเชื้ อโปรไบโอติ ก
(probiotic) ที่เปนประโยชนอีก 2 ชนิด คือ Lactobacillus และ Bifidobacterium
นอกจากนี้ปริมาณโอลิโกแซคคาไรดที่พบในแกวมังกรทั้งสองชนิดยังไมมีความแตกตาง
กันทางสถิติ ถึงแมวาขนาด รูปราง น้ําหนักผลจะมีความแตกตางกัน (รูปที่ 1) สวน
วิธีการสกัดดวยเอธานอลที่ระดับความเขมขน 80% ในอัตราสวน 2:1 โดยปริมาตร
พบว า แก วมั งกรพั นธุ เนื้ อขาวมี ปริ มาณโอลิ โกแซคคาไรด สู งกว าการใช เอธานอลที่
ระดับความเขมขนต่ําๆ ดังนั้นวิธีการสกัดจะมีผลตอปริมาณของสารโอลิโกแซคคาไรด
ที่สกัดไดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ในเนื้อแกวมังกรทั้งสองสายพันธุนี้ประกอบดวย

รูปที่ 1 ภาพตัดขวางของผลแกวมังกรพันธุเนื้อสีขาว (ก) และเนื้อสีแดง (ข)
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น้ําตาล 2 กลุ มคือ กลูโคสและฟรุคโตส ปริมาณน้ําตาลที่พบมีความแตกตางกันตาม
สายพันธุ สวนสมบัติการเปนสารพรีไบโอติกในสภาวะกรดกระเพาะอาหารจําลองของ
มนุษย (pH 1-5) และความสามารถในการตานการยอยดวยเอนไซมอะฟาอะมัยเลส
(pH 4-8) อยางไรก็ตาม งานวิ จัยที่ กลาวมานี้ สามารถสรุปเพื่ อเป นฐานข อมู ลทาง
วิชาการไดวาพันธุของแกวมังกรไมมีผลตอปริมาณและชนิดของน้ําตาล น้ําตาลที่เปน
องคประกอบหลักคือกลูโคส ฟรุกโตส สวนสารที่มีสมบัติเปนพรีไบโอติกในเนื้อแกวมังกร
สามารถนําไปประยุ กต ใช ในระดับกึ่ งอุตสาหกรรมซึ่ งอาจไม มีความจําเป นจะตองแยก
เมล็ดออกแตควรใชความระมัดระวังเพื่อไมใหเมล็ดแกวมังกรแตก เนื่องจากเศษเมล็ด
จะมีสีดําปะปนออกมากับสารสกัดที่ได ทั้งนี้ขอมูลดังกลาวยังอยูในขั้นทดลองเบื้องตน
ทําใหงานวิจัยที่ไดยังไมสมบูรณ จะตองมีการศึกษาถึงการทําบริสุทธิ์ของสารพรีไบโอติก
ที่สกัดไดจากเนื้อแกวมังกรเพื่อทดสอบและยืนยันดวยผลการทดลองทางวิทยาศาสตร
ระบบการยอยในกระเพาะอาหารจําลองในสภาวะตางๆ นั้น พบวาพรีไบโอติกที่ไดจาก
แกวมั งกรสามารถตานทานต อการยอยดวยเอนไซมในระดั บต่ํา เนื่ องจากสารโอลิโก
แซคคาไรด จะถู กย อยได สู งสุ ด 35% ภายใน 6 ชั่ วโมง ดั งนั้ นการรั บประทานเนื้ อ
แก ว มั ง กรควรต า นการย อยในสภาวะกรดในกระเพาะอาหารและเอนไซม ในระบบ
ทางเดินอาหาร สิ้นสุดที่ระบบลําไสใหญเพื่อใหเกิดการหมักไดไมนอยกวา 60%
ในป จจุ บั นการผลิ ตอิ นนู ลิ นซึ่ งเป นพรีไบโอติ กชนิ ดหนึ่ งกําลั งไดรับความนิ ยม
อยางแพรหลาย ดังนั้ นแนวโนมการสกัดสารโอลิโกแซคคาไรดจากแกวมังกรเนื้ อขาว
หลังผานการทําแหงดวยวิธี freeze dry มีลักษณะเปนผงแหง น้ําหนักเบา (รูปที่ 2)
เพื่อทดแทนสารที่มีสมบัติพรีไบโอติก หรือการเติมลงในผลิตภัณฑนม โยเกิรตหรืออื่นๆ
ที่ มี ส วนผสมของโพรไบโอติ กกลุ มแลคโตบาซิ ลลั ส หรื อการผสมร วมกั บโพรไบโอติ ก
ก็จะทําใหมี ผลเปนสารออกฤทธิ์ ที่ มี ประโยชนต อสุ ขภาพมากกว าการใชสารเพี ยงชนิด
เดียว ทานสามารถอานรายงานวิจัยฉบับเต็มไดในวารสาร Food Chemistry ฉบับ
120(3) หนา 850-857

176

2554

รูปที่ 2 โอลิโกแซคคาไรดผงแหงสกัดจากเนื้อแกวมังกรพันธุสีขาว
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ความสามารถในการตานทานโรคของปลานิลแดง
แปลงเพศตอเชื้อ Streptococcus iniae
เมือ่ เลีย้ งดวยอาหารเสริมอินนูลินกาแลกโต
โอลิโกแซคคาไรด และซอยบีนโอลิโกแซคคาไรด
วิจิตรา ปลองบรรจง1,สันทัด วิเชียรโชติ1, ดร. นเรศ ซวนยุก2
และ บุญกอบ วิริยพงศสุธี2
1
สถานวิจัยผลิตภัณฑเสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2
ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ํา ภาควิชาวาริชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ปจจุบันปลานิลที่เลี้ยงเพื่อบริโภคเปนเพศผูทั้งหมด เนื่องจากเพศผูมีอัตราการ
เจริญเติบโตรวดเร็วกวาปลานิลเพศเมีย ปลานิลที่มีการแปลงเพศจะมีลักษณะเดนคือ
โตเร็วและการสรางกลามเนื้ออยางมีประสิทธิภาพ โดยในปจจุบันการเพาะเลี้ยงปลานิล
มีการขยายตัวอยางรวดเร็วและจัดเปนปลาน้ําจืดที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจเปนอันดับหนึ่ง
ของประเทศ เมื่ อเกิ ดการแพร กระจายของเชื้ อและการระบาดภายในฟาร มส งผลให
ปลามีปริมาณลดลงมากกวา 50% ภายหลังที่ติดเชื้อทําใหเกษตรกรสวนใหญนิยมการ
ใชยาตานจุลชีพในระหวางเพาะการเลี้ยง แตขอเสียของการใชยาดังกลาวจะสงผลให
เกิดสารพิษตกค างในเนื้ อปลาและบอเลี้ ยง โดยเฉพาะอย างยิ่ งเชื้ อ Streptococcus
เปนเชื้อแบคที่ เรียสําคัญที่กอให เกิดความสูญเสียตอปลาทั้งในแหลงน้ําธรรมชาติหรือ
ในฟารมเพาะเลี้ยงทั้งปลาน้ําจืด น้ํากรอย และปลาทะเล เชื้อในกลุม Streptococcus
iniae สามารถถายทอดจากปลาไปสูคน เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคของคนเอเซีย
ที่ นิยมบริโภคปลาดิบที่ มีแนวโนมสูงขึ้ น ทําให เกิดภาวะความเสี่ ยงต อการติดเชื้ อและ
เสี่ยงตอระบบภูมิคุมกันของรางกาย ลักษณะอาการที่สังเกตไดจากลักษณะภายนอกคือ
ปลามีอาการเซื่องซึม เสียการทรงตัว ลําตัวมีสีคล้ํา ทองบวม ตาขุน โปน และมีการ
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ตกเลื อด บริ เวณตา กระพุ งแก ม ลําตั วมีบาดแผล ส วนอวั ยวะภายในจะทําให ตับมี
ขนาดเล็กลง เยื่อหุมหัวใจเกิดภาวะการอักเสบ และมีภาวะเลือดคลั่งในระบบทางเดิน
อาหาร
การวิ นิจฉั ยและการสั นนิษฐานเบื้ องต นภาวะการติดเชื้ อของปลาที่ เลี้ ยงไวใน
ระบบป ดสามารถสั งเกตได จ ากอาการภายนอกและภายในของปลาที่ ป ว ยเป น โรค
นอกจากนี้สามารถศึกษาดวยวิธีโลหิตวิทยาโดยการยอมสีแกรม เพื่อตรวจสอบลักษณะ
รูปรางของเซลลภายใตกลองจุลทรรศนและการตรวจวิเคราะหเลือดในเชิงปริมาณหรือ
คาฮีมาโตคริต (hematocrit) ซึ่งการเปลีย่ นแปลงของคาดังกลาวมักเกิดจากภาวะเครียด
(stressor) การติดเชื้อแบคทีเรีย และการชักนําจากสารเคมี สงผลใหคาลดลงและมี
การเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือดแดงทําใหเกิดการเสื่อมสภาพและการแตกของเม็ดเลือด
แดง การปองกันและควบคุมภาวะการเกิดโรคจากเชื้อแบคทีเรียในกลุม Streptococcus
สามารถทําได โดยการใช วั คซี นหรื อสารกระตุ นภู มิ คุ มกั น แต เนื่ องจากลั กษณะความ
รุ น แรงของเชื้ อที่ มั กทํา ให ป ลาที่ ติ ดเชื้ อลดจํานวนลงอย างรวดเร็ ว ป จ จุ บั นจึ งนิ ยม
การสรางภูมิคุมกันดวยชีววิธีโดยการพัฒนาสูตรอาหารเพื่อใหมีความเหมาะสมตอความ
ต องการของปลาอย างครบถ วน ซึ่ งได มี รายงานว าการเติ มสารต านโภชนาการหรื อ
สารในกลุ มพรีไบโอติ กที่ ได จากวัตถุ ดิบชนิ ดตางๆ สามารถกระตุ นการตอบสนองทาง
ภูมิคุมกันแบบไมจําเพาะ (non-specific immune response) และตานทานตอการ
เกิดเชื้ อ Streptococcus iniae ได ดังนั้ นผลการเติ มสารในกลุ มอิ นนู ลิ นกาแลกโต
โอลิโกแซคคาไรด และซอยบี นโอลิ โกแซคคาไรด ในอาหารตอระบบความต านทานโรค
ในปลานิ ลแดงแปลงเพศต องคํา นึ งถึ งปริ มาณที่ ใช เ พื่ อให มี ความใกล เคี ยงกั บความ
ต องการของปลาและสามารถนําไปใช ประโยชน ไดจริ ง นอกเหนือจากการใชวั ตถุดิ บ
หลัก เชน กากถั่วเหลือง ขาวโพด ที่เปนแหลงโปรตีนจากพืชสําหรับอาหารปลา
การศึกษาทั้งในระบบ in vitro และ in vivo ของคณะผูวิจัยพบวาสูตรอาหาร
ปลาที่มีการเสริมดวยพรี-ไบโอติกทั้ง 3 ชนิด ไดแก อินนูลิน กาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด
และซอยบีนโอลิโกแซคคาไรด (รูปที่ 1) ที่ระดับความเขมขน 5% พบวา อาหารปลา
ที่ เสริมดวยกาแลคโตโอลิโกแซคคาไรดเข มขน 5% สามารถยั บยั้ งการเจริญของเชื้ อ
จุลินทรียที่ กอใหเกิดโรคไดอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ยังสงเสริมการเจริญของเชื้อ
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รูปที่ 1 พรีไบโอติกทางการคา 1) อินนูลิน (inulin) 2) กาแลกโตโอลิโกแซคคาไรด (GOS) และ
3) ซอยบีนโอลิโกแซคคาไรด (SOS) ที่ ใช เสริ มในอาหารเม็ดเพื่ อเลี้ ยงปลานิ ลแดง
แปลงเพศ

จุ ลิ นทรี ยที่ เป นประโยชนในกลุ ม Bacillus subtilis ในลําไส ของปลานิ ลแปลงเพศ
หลังที่ไดรับเชื้อจุลินทรียกอโรค Streptococcus iniae อาหารปลาที่มีการเสริมดวย
กาแลคโตโอลิโกแซคคาไรดยังสงผลตออัตราการเจริญของปลานิลแดงแปลงเพศ เชน
น้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ สวนองคประกอบของเลือดปลา
พบวา มีจํานวนเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น ผลการทดสอบระบบภูมิคุมกันแบบจําเพาะโดย
การตรวจวัดระดับแอนติบอดี้ไตเตอร พบวาปลาที่ไดรับอาหารเม็ดสูตรผสมกับกาแลกโต
โอลิ โกแซคคาไรดมี ระดับแอนติบอดี้ ไตเตอรสู งที่ สุดเป น 1:64 ในวั นที่ 14 หลั งจาก
ไดรับเชื้อ S. iniae แสดงวากาแลกโตโอลิโกแซคคาไรดมีผลเพิ่ มระบบภูมิคุมกันของ
ปลาไดสูงกวาพรีไบโอติกชนิดอื่นที่ทดสอบ (ตารางที่ 1)
จํานวนและปริ มาณเม็ดเลื อดแดงลดลงอยางมีนั ยสําคั ญภายหลังที่ ปลาไดรับ
เชื้อที่กอใหเกิดโรค ดังนั้นการประยุกตใชอาหารเสริมจากกาแลคโตโอลิโกแซคคาไรดใน
อุตสาหกรรมอาหารปลามีผลตออัตราการเจริญ รวมทั้ งระบบภูมิคุ มกันและอัตราการ
รอดชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้น อยางไรก็ตามอาหารที่ ใชถือเปนตนทุนหลัก ดังนั้นการเสริมสาร
ดังกลาวอาจทําใหต นทุ นในการผลิตอาหารเพิ่ มขึ้ นโดยเฉลี่ ย 25 บาท/กิโลกรัม จาก
ขอมูลของงานวิจัยทําใหสรุปไดวาสารพรีไบโอติกสามารถเอื้อประโยชนในการเพิ่มความ
สามารถในการต านทานโรคของปลานิ ลแดงแปลงเพศต อโรคสเตรปโตคอคโคซี สได
แตอาจตองศึกษาเพิ่มเติมถึงกลไกการทํางานของสารพรีไบโอติกตอการเจริญและระบบ
ภูมิคุมกันของปลาเพื่อยืนยันผลการทดลองใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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ตารางที่ 1 คาแอนติบอดี้ไตเตอรของปลานิลแดงแปลงเพศหลังจาก
ที่ไดรับเชื้อ Streptococcus iniae 14 วัน
สูตรอาหาร

คาแอนติบอดี้ไตเตอร

สูตรพื้นฐาน
สูตรผสมอินนูลิน
สูตรผสมกาแลกโตโอลิโกแซคคาไรด
สูตรผสมซอยบีนโอลิโกแซคคาไรด

1:16 a
1:32 b
1:64 c
1:16 a

หมายเหตุ คาเฉลี่ยในสดมภที่มีตัวอักษรเหมือนกันกํากับ ไมมีความ
แตกตางทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p>0.05)
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การปรับปรุงสมบัตขิ องฟลม ยอยสลายไดผสมระหวาง
แปงขาวเจาและไคโตแซน โดยการฉายแสงยูวี
ฐิติณัฐ ลือนันทพงศ สุทธา ปรัชญเสรี และ ผศ.ดร.เถวียน วิทยา
หนวยวิจัยแปงและเสนใยจากพืช คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร 074-286359 โทรสาร 074-558866 E-mail: thawean.b@psu.ac.th
ในชวงเวลาที่ผานมา พลาสติกเปนวัสดุที่มีบทบาทในชีวิตประจําวันของเราเปน
อยางมาก และมีแนวโนมวาจะมีการนําพลาสติกไปใชงานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากการ
ที่ พลาสติกมีคุณสมบัติเดนๆ หลายด าน เชน สามารถใช แทนทรัพยากรธรรมชาติได
ราคาถูก น้ําหนักเบา ทนทาน เปนตน ดวยคุณสมบัติตางๆ เหลานี้ทําใหปริมาณการ
ใชงานพลาสติกสูงขึ้นอยางรวดเร็ว แตเนื่ องจากในปจจุ บัน ผูบริโภคไดตระหนักถึง
ปญหาของการใชพลาสติกมากเกินความจําเปน ซึ่งสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เนื่อง
จากพลาสติกสวนใหญจะมีความคงตัวตอการยอยสลาย ตองใชระยะเวลาในการยอย
สลายนานนั บร อยป ป จจุ บั นได มี ก ารนํา วั สดุ พอลิ เมอร จ ากธรรมชาติ มาใช เพราะ
พลาสติกพอลิเมอร จากธรรมชาติสามารถย อยสลายได เองทางชีวภาพ ซึ่ งจะช วยลด
ป ญ หาทางด า นสิ่ งแวดล อมได เ ป นอย างดี นอกจากนั้ นเรายั งสามารถนํามาใช กั บ
ผลิ ตภัณฑ อาหารหลายชนิ ดเพื่ อลดการสู ญเสี ยต างๆ ป องกั นหรือจํากั ดการผานเข า
ออกของกาซ ป องกั นการเสี ยหายจากการขนย าย พลาสติ กที่ ผลิ ตจากวั สดุ ชี วภาพ
สามารถยอยสลายไดรวดเร็วเนื่องจากการทํางานของจุลินทรีย หลังจากเกิดการยอย
สลายผลิตภัณฑสุดทายที่ไดคือพลังงานและสารประกอบขนาดเล็กที่เสถียรในธรรมชาติ
พลาสติกยอยสลายไดนั้นจะมีขอแตกตางจากพลาสติกทั่วไปคือ มีการปองกัน
การผานเขาออกของน้ําต่ํา ไมแข็งแรงเทากับพลาสติก ทําใหไมไดรับความนิยมเทาที่
ควรและมีขอจํากัดในการใชงาน ดังนั้ นจึงมีงานวิจัยเพื่อตองการทําการพัฒนาสมบัติ
ของฟ ล มย อยสลายได หรื อบริ โภคได ด วยการเติ มพอลิ เมอร ชนิ ดอื่ นๆ เช น การเติ ม
ไคโตแซนเพื่อปรับปรุงสมบัติของฟลมใหใกลเคียงฟลมสังเคราะห อยางไรก็ตามพบวา
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สมบั ติของฟ ล มที่ ได ยั งดอยกว าฟ ลมสั งเคราะห ดั งนั้ นเพื่ อเพิ่ มความสามารถในการ
นําไปใชประโยชนที่มีศักยภาพสูงและมีความหลากหลายขึ้น ซึ่งการปรับปรุงสมบัติของ
ฟล มผสมจากแปงขาวเจ าและไคโตแซน วิธีหนึ่ งที่ เปนไปไดคือการใชรังสียู วีเพื่ อเพิ่ ม
ความสามารถในการเชื่ อมกันระหวางโมเลกุลของแปงและไคโตแซนนั่นเอง ซึ่ งการใช
รังสียูวีเพื่อปรับปรุงสมบัติของฟลมผสมนั้นขึ้นอยูกับหลายๆ ปจจัย เชน เวลาในการ
ใหแสง ความเขมขนของแสงและอื่นๆ เปนตน
ซึ่ ง จากการศึ ก ษาการปรั บ ปรุ งสมบั ติ ของฟ ล ม ย อยสลายผสมระหว างแป ง
ขาวเจาและไคโตแซนโดยการฉายแสงยูวี พบวาการใชแสงยูวีมีผลตอสมบัติของฟลม
ผสมระหวางแปงขาวเจาและไคโตแซน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะของการฉายแสงยูวี จาก
การทดลองพบวาเมื่อเวลาในการฉายแสงยูวี เพิ่ มขึ้ นสงผลใหคาการตานแรงดึงสูงสุด
มีคาเพิ่มขึ้นขณะที่คาการซึมผานไอน้ําและคาการยืดตัวเมื่อขาดมีคาลดลง และพบวา
การการใชรังสียูวีแผนฟลมที่เวลา 8 นาทีใหสมบัติของฟลมดีที่สุด
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เมื่อพิจารณาผลของความเขมของแสงยูวีตอสมบัติของฟลมผสมระหวางแปง
ขาวเจาและไคโตแซน พบวาเมื่อความเขมของแสงยูวีเพิ่มขึ้นสงผลใหสมบัติเชิงกลดีขึ้น
โดยที่ ความเข มของแสงยูวี 30,000 lux ใหค าการตานแรงดึ งสูงสุ ด ขณะที่ ค าการ
ยืดตัวเมื่ อขาดและคาการตานทานไอน้ําต่ํากวาความเขมของแสงยู วีเทากั บ 28,000,
19,000, 16, 100 และ 13,000 lux ตามลําดับ นอกจากนี้พบวาการปรับความชื้น
ของฟ ล มที่ ระดั บตางๆ (33% 55% 75% และ 90%) กอนการฉายแสงยูวี มี ผลต อ
สมบัติ ของฟล มผสมระหว างแป งข าวเจ าและไคโตแซนที่ ไดเช นกัน โดยพบว าฟ ลมที่
ความชื้นสัมพัทธกอนการฉายรังสียูวีที่ 90% และ 75% ใหคาการตานทานแรงดึงสูงสุด
ที่ สู งกว าฟ ล มที่ ปรั บสภาวะความชื้ นสั มพั ทธ 55% และ 33% ขณะที่ ค าการยื ดตั ว
เมื่ อขาดมีคาต่ํากวา อยางไรก็ตามพบวาระดับความชื้นสัมพัทธที่ใชในการปรับสภาวะ
ฟลมในชวงทีท่ ําการศึกษาใหคาการซึมผานไอน้ําของฟลมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

184

2554

การปรับปรุงสมบัติของฟลม บริโภค
ไดจากแปงขาวเจาดวยการฉายแสงยูวี
ผศ.ดร.เถวียน วิทยา และ ผศ.ดร.วรัญู ศรีเดช
หนวยวิจัยแปงและเสนใยจากพืช คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร 074-286359 โทรสาร 074-558866 E-mail: thawean.b@psu.ac.th
พอลิเมอรสังเคราะหมี การใชงานกันอยางกวางขวางในดานบรรจุภัณฑอาหาร
เนื่ องจากมีข อดีในหลายดาน เช น มี ความแข็งแรงสู ง มี ความสามารถในการยื ดตั ว
มีคุณสมบัติในการตานทานแก็ส ราคาถูก น้ําหนักเบา และกันน้ําได ดี แตในปจจุบัน
พบว าพอลิเมอรสังเคราะห ที่ เราใชงานกั นโดยทั่ วไปอาจมีสิ่ งปนเป อนหรือมีสารตั้ งตน
ที่หลงเหลือจากการสังเคราะหตกคางอยูในบรรจุภัณฑ และพบวามีจํานวน 13% ของ
บรรจุภัณฑคือพลาสติก ซึ่งไมสามารถที่ จะยอยสลายตามธรรมชาติได ดังนั้นตั้งแตป
2513 เปนตนมา ไดมีการศึกษาเกี่ยวกับพอลิเมอรชีวภาพที่มีขั้ว เชน แปงเปนพอลิเมอร
ธรรมชาติ ยอยสลายไดงาย มีมากเปนอันดับสองรองจากเซลลูโลส สามารถพองตัว
ขึ้ นแผนฟล มได รวมทั้ งมีลั กษณะที่ เปลี่ ยนรูปได นํามาขึ้ นรู ปในแม พิมพ ได ราคาถูก
มี ความบริสุ ทธิ์ สู ง สามารถรั บประทานได พรอมกั บอาหารหรื อสลายขณะปรุ งอาหาร
ทําใหเกิดความสะดวกในการบริ โภค หรือหากไม บริ โภคพร อมกับอาหาร ฟล มบริ โภค
ไดนี้ก็สามารถถูกยอยสลายทางชีวภาพไดงาย เปนการลดปญหาสิ่งแวดลอมไดอีกทาง
หนึ่ ง
แป งแต ละชนิ ดมี อะมิ โลสกั บ อะมิ โลเพคติ นแตกต างกั นทําให มี คุ ณสมบั ติ ของ
แปงตางกัน เชน การดูดซับน้ํา การพองตัวและการละลายตางกัน ฟลมที่ ไดจาก
สตารชจะทําใหฟลมมีคุณสมบัติเฉพาะคือ ความเปนพลาสติกมีความแข็งแรง ละลายน้ํา
ทนตอความชื้น ความโปรงใสของฟลม และมีความเปนเงามัน (gloss) อยางไรก็ตาม
จากการศึกษาที่ ผานมาพบวาคุณสมบัติของฟลมจากแปงขาวเจาที่ ผลิตไดมีคุณสมบัติ
ทางกลที่ ไม ดีมากนั ก อี กทั้ งค าความสามารถในการซึ มผ านไอน้ํา ที่ มี คาสู ง ส งผลให
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การนํา ไปใช ป ระโยชน ในอุ ต สาหกรรมอาหารมี อยู ในขอบเขตจํา กั ด ดั งนั้ น จึ ง มี ก าร
ศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติดังกลาวของฟลมจากแปงขาวเจา เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการนําไปใชประโยชนและมีความหลากหลายในการใชงานใหมากขึ้น
ซึ่ งการปรับปรุงสมบัติ ของฟ ลมจากแปงขาวเจาวิธีหนึ่งที่ เป นไปไดคือการฉาย
แสงยูวีโดยใชสารโซเดียมเบนโซเอท (sodium benzoate) เปนสารเหนี่ยวนํา ทําให
เพิ่ มความสามารถในการเชื่ อมกันระหวางโมเลกุลของแปง จากการศึกษาพบวาความ
สามารถในการปรับปรุงสมบัติของฟลมจากแปงขาวเจาดวยการฉายแสงยูวีนั้ นขึ้ นอยู
กับเวลา ความเขมขนของสารเหนี่ยวนําที่เติมลงไป พบวาการเติมสารเหนี่ยวนําลงไป
ในฟ ล ม จากแป งข าวเจ าส งผลให ความแข็ ง และความสามารถในการต านทานไอน้ํา
(กันน้ํา) เพิ่ มขึ้ น ทั้ งนี้เนื่ องจากสารเหนี่ ยวนําที่ เพิ่ มขึ้ นไปเสริม ขณะที่ ความยืดหยุ น
มีคาต่ําลง อย างไรก็ตามการเติมสารเหนี่ ยวนําที่ มากเกินไปทําใหสมบั ติของฟลมจาก
แปงขาวเจาดอยลงเชนกัน นอกจากนี้พบวาการใหแสงยูวีในเวลามาก (10 นาที)
ทําใหฟลมที่ไดมีสมบัติที่ดีกวาการฉายแสงที่ใชเวลานอย (2-8 นาที)
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การผลิตและสมบัติของฟลมบริโภค
ไดจากแปงกลวยนางพญา
ชากีรีน หลําเบ็ลสะ เฉลิมลาภ ธรรมรัตน และ ผศ.ดร.เถวียน วิทยา
หนวยวิจัยแปงและเสนใยจากพืช คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร 074-286359 โทรสาร 074-558866 E-mail: thawean.b@psu.ac.th
ผลกระทบตอสิ่ งแวดลอมที่ เกิ ดจากปริ มาณของเสียที่ ไม สามารถยอยสลายได
เปนเรื่ องที่ เปนที่ กั งวลมากในป จจุบัน ทําใหเกิดการกระตุ นการศึ กษาวิจั ยเพื่ อพั ฒนา
วัสดุบรรจุภัณฑใหมที่สามารถยอยสลายได ดวยการใชวัตถุดิบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
การผลิตฟลม ยอยสลายไดนอกจากจะเปนการลดมลพิษทีเ่ กิดขึน้ จากการใชวสั ดุสงั เคราะห
แลว ยั งสามารถนํามาใช กับผลิ ตภั ณฑอาหารหลายชนิ ดเพื่ อลดการสูญเสี ยความชื้ น
ปองกันหรือจํากัดการผานเขาออกออกซิเจน ลดการแพรไขมัน ปองกันความเสียหาย
ทางกลของผลิ ตภั ณฑ ในขณะขนยาย วัสดุที่ นํามาใชในการผลิ ตฟ ลมยอยสลายได
สามารถแบงออกเปน 3 กลุม คือ ไฮโดรคอลลอยด (โปรตีนและแปง) ไขมัน (กรดไขมัน
แอซิล กลีเซอรไรด และแวกซ) และคอมโพสิท ฟลมจากไฮโดรคอลลอยดมีความ
สามารถในการปองกันการซึมผานแกสออกซิเจน คารบอนไดออกไซดและไขมัน แตมี
ความสามารถในการป องกั นการผ านเขาออกน้ําต่ํา นอกจากนี้ พบว าฟ ล มจากไฮโดร
คอลลอยดมี คุณสมบัติทางกลที่ ดี ซึ่ งสามารถนํามาใช หอหุ มอาหารที่ แตกง าย ถึ งแม
การใชฟลมยอยสลายไดยังไมแพรหลาย เนื่องจากคุณสมบัติบางประการดอยกวาฟลม
พลาสติก ทําใหมีขอจํากัดในการใช อยางไรก็ตามฟลมยอยสลายไดและฟลมบริโภคได
ก็ มีข อดีกว าฟ ล มพลาสติกคื อ สามารถรั บประทานได พร อมกับอาหารหรือสลายขณะ
ปรุงอาหาร ทําให เกิ ดความสะดวกในการบริ โภค หรือหากไม บริ โภคพร อมกั บอาหาร
ฟลมบริโภคไดนี้ก็สามารถถูกยอยสลายทางชีวภาพไดงาย เปนการลดปญหาสิ่งแวดลอม
ไดอีกทางหนึ่ง ฟลม จากแปงจะมีคุณสมบัติเฉพาะคือ ความเปนพลาสติกมีความแข็งแรง
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ละลายน้ํา ทนตอความชื้น มีความโปรงใสของฟลม และมีความเปนเงามัน (gloss)
การศึ ก ษาถึ งความเป นไปได ของการผลิ ตฟ ล ม ย อยสลายได จากแป งกล ว ย
นางพญาเพื่ อนําไปใชในรูปของแผนฟลม จึงเปนแนวทางเลือกใหมในการเลือกใชเปน
บรรจุภัณฑอาหาร ประกอบกับในอนาคต กลุ มสหภาพยุโรปมีนโยบายเก็บคาขยะจาก
สินคานําเขา ซึ่งถามีการใชฟลมบริโภคไดหรือฟลมยอยสลายไดแทนพลาสติกก็จะชวย
ลดค าใชจ ายของผู ส งออกได อี กทั้ งเปนการเพิ่ มมู ลค าของกล วยนางพญาได อีกทาง
หนึ่ งด วย ดังนั้ นงานวิ จัยนี้ มุ งทดลองเตรียมฟ ลมจากแปงกล วยนางพญาและศึ กษา
คุณสมบัติทางกลที่ เหมาะสมในการนําไปใชเปนบรรจุภัณฑ จากการศึกษาพบวาแปง
กลวยนางพญาประกอบดวยปริมาณอะไมโลส 17.09% มีอุณหภูมิเริ่มเกิดเจลาติไนเซชัน
เท ากั บ 72.70oC และเมื่ อพิ จารณาผลของอุ ณหภู มิ และเวลาในการให ความร อนแก
สารละลายฟ ล มต อสมบั ติ ของฟ ล ม พบว า เมื่ ออุ ณหภู มิ และเวลาในการให ความร อน
เพิ่ ม ขึ้ น ส งผลให ค าการต านทานแรงดึ งสู ง สุ ด และค า ร อยละการยื ด ตั วเมื่ อขาดมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นขณะที่ คาการซึมผานไอน้ํามีคาลดลง จากผลการทดลองพบวาการให
อุณหภูมิ 83oC เปนเวลานาน 20 นาที ให ได ฟล มที่ มี คุณสุมบัติดี ที่ สุด เมื่ อศึกษาผล
ของชนิ ด และปริ มาณของพลาสติ ไซเซอร ต อสมบั ติ ข องฟ ล มสตาร ชกล ว ยนางพญา
พบวาเมื่อปริมาณของพลาสติไซเซอรเพิ่มขึ้นสงผลใหคาการตานทานแรงดึงสูงสุดลดลง
ขณะทีค่ ารอยละการยืดตัวเมื่อขาด และคาการซึมผานไอน้ํามีแนวโนมเพิม่ ขึ้น และพบวา
การใชซอรบิทอล 40% มีคุณสมบัติดีที่สุด
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สมบัติและคุณลักษณะของฟลม ยอยสลายไดผสมจาก
สตารชขาวเจาและยางธรรมชาติ
สุพัฒน รุงเรืองใบหยก กนกนาถ นวลเจริญ และ ผศ.ดร.เถวียน วิทยา
หนวยวิจัยแปงและเสนใยจากพืช คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร 074-286359 โทรสาร 074-558866 E-mail: thawean.b@psu.ac.th
ปจจุบันมีการใชพลาสติ ก ซึ่งเปนสารโพลิเมอรสังเคราะหกันอยางกวางขวาง
ส งผลให เกิ ดป ญหาทางด านสิ่ งแวดล อม เนื่ องจากกําจั ดได ยากและการกํา จั ดสาร
เหลานี้ อาจทําใหเกิดสารพิษที่สงผลตอปญหามลพิษ ทําใหในชวง 10 ปที่ ผานมาไดมี
การพัฒนาการใชประโยชนจากการใชสารพอลิเมอรมาเปนไบโอพอลิเมอร โดยการนํา
มาทําเปนบรรจุภัณฑหรือทําเปนฟลมที่สามารถยอยสลายไดทางชีวภาพ (biodegradable film) ฟลมยอยสลายไดทางชีวภาพไดรับความสนใจมากขึ้ น ทั้ งนี้ เนื่ องจากมี
คุณสมบั ติเดนหลายประการและที่ สําคั ญคื อ ไมทําลายสิ่ งแวดลอม สามารถนําไปใช
เปนภาชนะบรรจุ การปรับปรุงคุณภาพและลักษณะปรากฏของอาหารใหดีขึ้น การยืด
อายุ การเก็ บอาหารของผักผลไมเปนตน ทําใหฟล มย อยสลายได หรือบริ โภคได เข ามา
มีบทบาทและมีความสําคัญในการเปนทางเลือกใหมของวัสดุสําหรับบรรจุ
ฟลมจากแป งข าวเจ ามีความสามารถในการปองกันการซึมผ านแกสออกซิเจน
คารบอนไดออกไซดและไขมัน แตมีความสามารถในการปองกันการผานเขาออกน้ําต่ํา
นอกจากนี้ พบวาฟ ลมจากแป งข าวเจ ามีคุ ณสมบั ติทางกลที่ ดี สามารถนํามาใชหอหุ ม
อาหารที่ แตกงายได ถึ งแม การใชฟ ล มจากแปงยั งไม แพร หลาย เนื่ องจากคุ ณสมบัติ
บางประการดอยกวาฟลมพลาสติก ทําใหมีขอจํากัดในการใช อยางไรก็ตามฟลมบริโภค
ไดหรือฟล มย อยสลายได จากแป งขาวเจาก็มี ขอดีกวาฟล มพลาสติกคือ สามารถยอย
สลายทางชี วภาพไดงาย เปนการลดปญหาสิ่ งแวดลอมไดอีกทางหนึ่ ง อยางไรก็ ตาม
จากการวิ จั ย ที่ ผ า นมาพบว าฟ ล มที่ ผลิ ตได จากแป งข าวเจ ามี คุ ณสมบั ติ ทางกล และ
2554

189

ความสามารถในการปองกันการซึมผานไมดีนักเมื่อเทียบกับฟลมสังเคราะห ทั้งนี้เนื่อง
จากคุณสมบัติการชอบน้ําของแปงนั่ นเอง ทําใหการนําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรม
อาหารอยูในขอบเขตจํากัด
มี นักวิ จั ยหลายท านได ทําการศึ กษาการปรั บปรุงสมบั ติของฟ ลมย อยสลายได
จากแปงโดยวิธีการตางๆ วิธีการหนึ่งที่เปนไปไดคือการเติมยางธรรมชาติซึ่งเปนวัตถุดิบ
ชนิ ดหนึ่ ง ที่ มี คุ ณสมบั ติ แ ละสามารถนํา มาประยุ กต ใช ในการปรั บ ปรุ งคุ ณสมบั ติ ข อง
ฟ ลมย อยสลายไดจากแป งข าวเจ า เนื่ องจากน้ํายางธรรมชาติมี คุ ณสมบั ติไม ชอบน้ํา
ซึ่ งจะทํา ให แผ น ฟ ล ม ที่ ได มี ความสามารถในการต านทานไอน้ํ า ดี ขึ้ น และพบว า ยาง
ธรรมชาติมีขอเดนหลายประการ เชน มีความยืดหยุนสูง เมื่อแรงภายนอกที่มากระทํา
กับมันหมดไป ยางก็จะกลับคืนสู รูปรางและขนาดเดิม (หรือใกลเคียง) อยางรวดเร็ว
ยางธรรมชาติยังมีสมบัติดีเยี่ยมดานการเหนียวติดกันซึ่งเปนสมบัติสําคัญของผลิตภัณฑ
ที่ตองอาศัยการประกอบชิ้นสวนตางๆ เขาดวยกัน อีกทั้งพบวายางธรรมชาติมีสมบัติ
ดีเยี่ ยมในดานการทนตอแรงดึงแมไมไดเติมสารเสริมแรง นอกจากนี้ ยางธรรมชาติมี
ความตานทานตอการฉีกขาดสูงทั้งที่อุณหภูมิต่ําและอุณหภูมิสูง
จากสมบั ติ เด นของยางธรรมชาติ ประกอบกั บสมบั ติ ที่ ด อยของแป งข าวเจ า
จึ ง ได ทํา การศึ กษาการปรั บ ปรุ งคุ ณสมบั ติ ของฟ ล ม ย อยสลายได จากสตาร ช ข าวเจ า
ดวยยางธรรมชาติและยางธรรมชาติ ดัดแปลง ซึ่ งพบวาสมบัติ และลักษณะของฟล ม
ยอยสลายไดจากแปงขาวเจาขึ้ นอยูกับชนิดของยางธรรมชาติและปริมาณที่เติม โดย
พบวาเมื่ อปริมาณยางธรรมชาติเพิ่ มขึ้ นส งผลให ค าการต านทานแรงดึ งสู งสุ ดและค า
การซึมผานไอน้ํามีคาลดลง ขณะที่ คาการยืดตัวเมื่ อขาดมีคาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
และพบวาการเติมน้ํายางธรรมชาติ 10% ของปริมาณสตารชแป งจะสามารถใหฟลม
ที่ มีสมบัติ ดีที่ สุด ซึ่ งสภาวะดังกลาวมี คาการตานทานการดึ งสูงสุดเท ากับ คาการซึม
ผานไอน้ําต่ํา ขณะที่คาการยืดตัวเมื่อขาดสูง และเมื่อพิจาณาผลของปริมาณและระดับ
การดั ดแปรน้ํา ยางธรรมชาติ ด วยกระบวนการอิ พอกซิเดชั นที่ ระดับต างๆ พบวาเมื่ อ
ปริ ม าณของยางดั ดแปรเพิ่ มขึ้ น ส งผลให ค าการการต านแรงดึ งและค าการซึ มผ าน
ไอน้ํามีค าลดลง ขณะที่ ค าการยื ดตั วเมื่ อขาดมี ค าเพิ่ มขึ้ นและเมื่ อเปรี ยบเที ยบระดั บ
การอิพอกซิเดชันตอสมบัติของฟลมแปงขาวเจา พบวาระดับการอิพอกซิเดชันในชวง
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ที่ ทําการศึ กษาให สมบั ติของฟ ล มแป งข าวเจ าที่ ไมแตกต างกั นอย างมีนั ยสําคัญ และ
เมื่ อเปรี ยบเที ยบผลของการเติ มน้ํา ยางธรรมชาติ ที่ ไม ผ านและผ า นการดั ดแปรด วย
กระบวนการอิ พอกซิ เดชั น พบว าการเติ มน้ํา ยางธรรมชาติ ที่ ผ านการพอกซิ เดชั นให
แนวโน มของสมบั ติ ฟ ล มแป งข าวเจ าที่ ดีกว าการเติ มยางธรรมชาติ ที่ ไม ผ านกระบวน
การอิพอกซิเดชัน
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ผลของใยอาหารจากไหมขาวโพด
ตอคุณลักษณะของโรตีกรอบ
ปยวรรณ ศรีประเสริฐ พชพร เจริญศรี และ ผศ.ดร.ปยรัตน ศิริวงศไพศาล
หนวยวิจัยแปงและเสนใยจากพืช คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร 074-286328 โทรสาร 074-558866 E-mail: piyarat.n@psu.ac.th
โรตีกรอบเปนอาหารพื้นเมืองที่ ไดรับความนิยมทางภาคใต เปนอาหารสําหรับ
รับประทานเลนในยามวาง มีความสะดวกในการรับประทาน ซึ่งในแงของการยอมรับ
เรื่องรสชาตินั้นก็ไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย แตโรตีกรอบที่มีอยูในปจจุบันเปน
ผลิ ตภั ณฑ ที่ มี คุ ณคาทางอาหารไม ครบถ วน โดยมี คาร โบไฮเดรตสู ง และมี ใยอาหาร
ค อนขางต่ํา จึ งทําให เกิ ดการบริ โภคที่ ไม ได สัดส วนสมดุลก อให เกิดป ญหาสุ ขภาพคื อ
เกิดภาวะโภชนาการเกิน ซึ่งเปนสาเหตุของโรคตางๆ เชน โรคอวน โรคความดันโลหิต
สูง โรคหัวใจขาดเลือด เปนตน จากผลการวิจัยของนักวิชาการทางการแพทยและ
โภชนา พบวาการบริโภคใยอาหารจะสามารถชวยลดการเกิดโรคตางๆ ดังที่กลาวมาได
ในป จจุบั นผู คนเริ่ มที่จะดูแลสุ ขภาพมากขึ้ นและตระหนักถึงความสําคั ญของใยอาหาร
ทํา ให มี การผลิ ต อาหารประเภทที่ มี ใยอาหารสู งและมี แ คลอรี่ ต่ํ า โดยใช แ หล ง ของ
ใยอาหารตางๆ เช น รําขาว กากมะพราว เปลือกโกโก เปนต น แตอยางไรก็ตาม
แหลงของใยอาหารเหลานี้สวนใหญเปนวัตถุดิบที่ตองนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งทําให
ผลิตภัณฑที่ผลิตไดมีราคาแพง จึงไดมีความสนใจนําไหมขาวโพดซึ่งเปนวัสดุเศษเหลือ
จากการผลิ ต ข าวโพดมาเป นแหล ง ของใยอาหาร เนื่ องจากมี ราคาต นทุ นต่ํา และมี
ปริมาณใยอาหารคอนขางสูง ดังนั้นการเติมไหมขาวโพดในโรตีกรอบจะทําใหผลิตภัณฑ
มี คุ ณค าทางอาหารสู งขึ้ น นอกจากนั้ นยั งช วยเพิ่ มมูลค าของไหมข าวโพดที่ เป นวั สดุ
เศษเหลือใหมีมูลคาเพิ่มขึ้นอีกดวย
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จากการศึ กษาองค ประกอบทางเคมี และสมบั ติ ทางกายภาพของไหมข าวโพด
พบวาไหมขาวโพดประกอบดวย โปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต เยื่อใย เถา และความชื้น
16.18% 1.23% 50.58% 15.63% 4.66% และ 11.72% (มาตรฐานแหง) ตามลําดับ
และพบว ามี องค ป ระกอบของใยอาหารทั้ ง หมด 57.57% (ใยอาหารที่ ไม ล ะลายน้ํา
57.34% และใยอาหารที่ ละลายน้ํา 0.23%) ความสามารถในการจั บน้ํา มันของไหม
ข าวโพดมีค าเพิ่ มขึ้ นเมื่ ออุ ณหภู มิ สู งขึ้ น โดยเพิ่ มขึ้ นจาก 3.42% เป น 4.52% เมื่ อ
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก 30 เปน 80oC ขณะที่ ความสามารถในการจับน้ํามีคาไมเปลี่ ยน
แปลงตามอุณหภูมิ และพบวาไหมขาวโพดมี คาสี L* a* และ b* เทากับ 65.77 5.48
และ 28.01 ตามลําดั บ จากการศึ กษาการเติ มไหมขาวโพดในผลิ ตภั ณฑโรตี กรอบ
ทดแทนแป งสาลี ในระดั บการทดแทน 2% 4% 6% และ 8% พบวาโรตี กรอบมี ค า
แรงตานทานแรงดึงมีแนวโนมเพิ่ มขึ้นจาก 62.57 เปน 90.38 g คาสามารถในการ
ยืดขยายตั วและค าความเหนียวของโดมีแนวโนมลดลงจาก 16.47 เป น 13.78 มม.
และ 15.53 เปน 10.07 gf ตามลําดับ เมื่อระดับการทดแทนเพิ่มขึ้ นจาก 2% เปน
8% ตามลําดั บ นอกจากนั้ นพบว าผลิตภั ณฑ โรตีกรอบมี ค าความแข็ งเพิ่ มขึ้ นจาก
2400.01 เปน 3079.52 g.sec ในขณะที่ ความกรอบมีคาลดลงจาก 2172.03 เปน
1770.69 g.sec เมื่ อระดั บ การทดแทนเพิ่ มขึ้ นจาก 2% เป น 8% ตามลํ า ดั บ
ผลิตภัณฑโรตีกรอบมีสีคล้ําขึ้นโดยคา L* มีแนวโนมลดลงเมื่อระดับการทดแทนสูงขึ้น
และเมื่ อทําการทดสอบทางประสาทสัมผัสพบวาคะแนนความชอบรวมของผลิตภั ณฑ
โรตี กรอบที่ เติ มไหมข าวโพดในระดั บการทดแทน 2% และ 4% ได รับคะแนนความ
ชอบรวมสูงสุด
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รูปที่ 1 ลักษณะปรากฏของไหมขาวโพดกอนอบแหง (ก) หลังอบแหง (ข)
และหลังบดละเอียด (ค)

รูปที่ 2 ลักษณะปรากฏของโรตีกรอบสูตรมาตรฐาน (ก) และโรตีกรอบที่เติมไหมขาวโพด
ที่ทดแทน 4% (ข) และ 8% (ค)
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Qi hand gel
เจลสมุนไพรทําความสะอาดมือจากสารสกัดเบญกานี
มีการนํายาปฎิชีวนะมาใชในการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียเปนระยะเวลานาน
ทําใหมีการเพิ่ มจํานวนของเชื้ อดื้ อยาอยางตอเนื่องจนกลายเปนปญหาสําคัญทางการ
แพทย สถานวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โดย รศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย และดร.ศศิธร ชูศรี ไดมีแนวความคิดที่จะศึกษา
การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเบญกานี (Quercus infectoria G. Olivier) พบ
วาสารสกัดเบญกานีมีฤทธิ์กวาง (broad spectrum) ในการฆาเชื้ อแบคทีเรียกอโรค
ที่มีความสําคัญทางการแพทยทุกชนิดที่ไดทําการทดสอบฤทธิ์ตานไวรัสไขหวัดนก และ
ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระที่ดี ไดเผยแพรผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จํานวน 11 เรื่อง

ปูดเบญกานี

Qi hand gel

ดั ง นั้ นเพื่ อเป น การนํา ผลงานวิ จั ยมาใช ให เ กิ ด ประโยชน จึ งได นํา สารสกั ด
ดังกลาวมาใชทดแทนสารเคมีในการฆาเชื้ อ โดยการผลิตเจลสมุนไพรทําความสะอาด
มื อแบบไม ใช น้ํ า ล าง ภายใต ชื่ อผลิ ตภั ณฑ “Qi hand gel” ซึ่ ง เป นผลิ ตภั ณฑ เจล
สมุนไพรทําความสะอาดมือ โดยใชสารสกัดสมุนไพรเบญกานีที่มีประสิทธิภาพสูงในการ
2554

195

ฆาเชื้อแบคทีเรียกอโรคเปนสวนผสม Qi hand gel ไมมีสวนผสมของสารเคมีที่เปน
อันตรายสําหรับผูใช ซึ่งแตกตางจากผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ใชสารเคมีในการฆาเชื้อโรค อาทิ
เชน แอลกอฮอล ซึ่งทําใหผิวแหง ระคายเคืองและอาจเกิดอาการแพ นอกจากนี้ยังมี
สารสกั ดแตงกวาซึ่ งอุ ดมไปด ว ยสารที่ ทําให ผิ วมี ความชุ มชื้ น ทํา ให ใช ได บ อยเท าที่
ตองการโดยไมทําใหมือแหง เหมาะสําหรับผูที่ตองการลางมือเปนประจํา บุคลากรใน
โรงพยาบาล ผูปฏิบัติหนาที่ในหองปฏิบัติการตางๆ บุคลากรในสํานักงาน ผูประกอบ
อาหารและจําหน าย บุ คคลทั่ วไป สําหรั บพกพาเพื่ อใช ในสถานที่ ซึ่ งไม สะดวกในการ
ลางมือดวยน้ํา เชน ใชในรถยนต ใชเวลาเดินทาง เปนตน
สถานภาพ
1. สิทธิบัตร เรื่อง “กระบวนการสกัดสารออกฤทธิ์ ทางชีวภาพจากเบญกานี
(Quercus infectoria)” เลขที่คําขอ 0701003210 (27/06/2007)
2. รางวัลที่สองในการประกวดแผนธุรกิจ ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
3. ไดรับความสนใจจากบริษัท เอสเธติค พลัส แตยังไมมีการเจรจาธุรกิจจาก
สิทธิบัตร
ผลงานวิ จั ยอยู ระหว างดําเนิ นการขอรั บการสนั บสนุ น จากสวก. เพื่ อพั ฒนา
ตอยอดใชเป นสารสกัดสมุนไพรที่มี ฤทธิ์ ดีในการฆาเชื้ อ โดยทดลองใช ในโรงพยาบาล
สําหรับลางแผลติดเชื้อ โดยเฉพาะจากผูปวยเบาหวานซึ่งมีปญหาในการติดเชื้อเรื้อรัง
ในการรักษา
การเผยแพร ผลิ ตภั ณฑ
1. จําหนายผลิตภัณฑโดยบริษัท พี.เอส.ยู. นวัตวาณิชย จํากัด (PSU Innovation Trading Company) ศูนยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2. ไดรับการเผยแพรผลิตภัณฑ “เจลสมุนไพรทําความสะอาดมือจากสารสกัด
เบญกานี” ในเวบไซต http://www.manager.co.th/SMEs/ViewNews.aspx?
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NewsID=9510000114324 และหนังสือพิมพผูจัดการรายสัปดาห วันที่ 29 กันยายน
2551
3. รศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย ไดรับเชิญใหพูดคุยในรายการวิทยุคลื่นความ
คิด อสมท. Fm 96.5 MHz กทม. เรื่อง “เจลสมุนไพรทําความสะอาดมือจากสารสกัด
เบญกานี” โดยสามารถรับฟงรายการยอนหลังในวันที่ 13 และ 17 ตุลาคม 2551 ไดที่
http://radio.mcot.net/fm965/
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การออกแบบและสรางเครือ่ งชวยผลิตน้ําตาลแวน
ปญญาพล แซเตื้อง, รัชพล มาศกสิน และ รศ.วนิดา รัตนมณี
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
หนวยวิจัยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร
โทรศัพท 074-287076
ความเป นมาของป ญหา
ในขณะที่ ตลาดและความต องการของผลิ ตผลน้ํา ตาลแว นนั้ นยังคงมีเพิ่ มมาก
ขึ้ นแตการสนับสนุนด านการผลิ ตและการแปรรูปยังคงเปนปญหาอยู สื บเนื่ องจาก
ปจจุบันกระบวนการผลิตน้ําตาลแวนยังคงมีความยุ งยากหลากหลายขั้นตอน ซึ่งตอง
ใชระยะเวลานาน อีกทั้งยังตองใชความชํานาญในการผลิต จึงสงผลใหไมสามารถผลิต
น้ํ า ตาลแว น ได เพี ยงพอต อความต องการของตลาดจากป ญหาดั ง กล าว ทํา ให เ กิ ด
แนวคิ ดที่ จะออกแบบและสรางเครื่ องชวยผลิ ตน้ําตาลแวนเพื่ อเพิ่ มปริ มาณกําลั งการ
ผลิต และชวยทุนแรงใหกับเกษตรกรผูผลิตน้ําตาลแวน อีกทั้งยังชวยใหสามารถผลิต
น้ําตาลแวนไดสะดวกมากขึ้นแมจะไมมีความชํานาญในการผลิตก็ตาม
วั ตถุ ประสงค
เพื่อทําการออกแบบและสรางเครื่องชวยผลิตน้ําตาลแวน
วิ ธี การทํา โครงงาน
ในการทําโครงงานการออกแบบและสรางเครื่องชวยผลิตน้ําตาลแวน โดยเริ่ม
จากการศึ กษาข อมู ลต างๆ เกี่ ยวกั บน้ํ า ตาลแว น ทั้ ง วั ต ถุ ดิ บ และกระบวนการผลิ ต
จากนั้ นนําข อมู ลที่ ไดมาทําการวิ เคราะห ป ญหา ทําการออกแบบเครื่ องตามหลั กการ
และทฤษฎี ต างๆ แล วจึ งทําการสร างเครื่ องช วยผลิ ตน้ํา ตาลแวนเป นเครื่ องต นแบบ
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ขึ้นมาเพื่อทดสอบการใชงานวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตร ตลอดจนสามารถ
นําไปใชงานไดจริง
ผลการทํา โครงงาน
เครื่องชวยผลิตน้ําตาลแวนมีลักษณะการทํางานแบบอัตโนมัติ มีสวนสําคัญ 3
สวนคือ สวนของการลําเลียง สวนของการหยอดน้ําตาลและสวนของการควบคุม
อุณหภูมิ ราคาของเครื่องที่ไดสรางขึ้นนี้ มีราคาประมาณ 50,000 บาท ใชผูผลิตเพียง
2 คน เพื่อวางแวนและบรรจุน้ําตาลแวนใสถุง

ภาพเครื่องชวยผลิตน้ําตาลแวนที่ไดออกแบบและสรางจริง

สรุ ปผลการทํา โครงงาน
โครงงานนี้ ส ามารถสร า งเครื่ องช ว ยผลิ ตน้ํ า ตาลแว น ที่ เป น เครื่ องต น แบบ
สามารถใชงานไดจริง มีกําลังการผลิตน้ําตาลแวน 53 แวน/นาที และจากการวิเคราะห
คุ ณค าทางเศรษฐศาสตร ทํา ให พบว ามี ปริ มาณการผลิ ต ที่ คุ มทุ นเท ากั บ 6,543 กก.
โดยใชระยะเวลาในการคืนทุนของเครื่องจักรอยูที่ 81 วัน อีกทั้งการดําเนินโครงงานนี้
ยังเปนการคงไวซึ่งภูมิปญญาชาวบานน้ําตาลแวนจากน้ําตาลโตนดได
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การออกแบบและสรางเครือ่ งหัน่ หมากตนแบบ
รศ.วนิดา รัตนมณี* และ รศ.สมชาย ชูโฉม
ภาควิ ชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลั ยสงขลานคริ นทร
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90112 Email: wanida.r@psu.ac.th*
หนวยวิจัยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
โทรศัพท : 074-287076
ในปจจุบั นชาวเกษตรกรมี การปลูกหมาก เพื่ อนําผลหมากไปขายทั้ งในรูปของ
หมากสดและหมากแห ง การขายหมากแห งได ราคาดีกว าการขายหมากสดมาก แต
ปญหาที่เจอคือ กระบวนการผลิตหมากแหงในปจจุบันใชแรงงานคนในการหั่นหมากสด
กอนที่จะนําไปตากแหงเปนสาเหตุใหกําลังการผลิตต่ํา เนื่องจากขั้นตอนการหั่นหมาก
สดดวยแรงงานคนทําไดยากและอั นตราย ดังนั้นในการทํางานวิจัยการออกแบบและ
สรางเครื่องหั่นหมากตนแบบ จึงเปนการทํางานวิจัย เพื่อสรางเครื่องจักรตนแบบชวย
ในกระบวนการหั่ นหมากสดใหสามารถหั่ นได รวดเร็วขึ้ น และพรอมที่ จะดําเนินการได
ในรูปแบบของอุตสาหกรรมไดในอนาคต
วั ตถุ ประสงค
เพื่อสรางเครื่องหั่นหมากตนแบบชวยในกระบวนการหั่นหมากสดเร็วขึ้น
วิ ธี การ
กระบวนการผลิ ต หมากแห งสํา หรั บ เกษตรกรในป จ จุ บั น เริ่ มต นด ว ยการเก็ บ
หมากสดจากตนหมาก ดังแสดงในรูปที่ 1 นําหมากสดมาทําการแกะเปลือกออก ดัง
แสดงในรูปที่ 2 จากนั้นนําหมากสดมาหั่นเปนแวนดวยเครื่องมือชวย ดังแสดงวิธีการ
หั่นในรูปที่ 3 สุดทายจึงนําหมากแวนที่หั่นไดไปตากใหแหงโดยแสงแดด จากกระบวน
การผลิตแบบดั้งเดิมของเกษตรกรพบวามีกําลังการผลิตอยูที่ 20 กก./ชม.
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การทําวิจั ยในครั้ งนี้ จึ งได ทําการออกแบบเครื่ องจั กรที่ สามารถช วยเกษตรกร
ในการทําหมากแวนใหไดผลผลิตสูงขึ้ น จากการออกแบบในครั้งนี้ พบวาปจจัยสําคัญ
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ที่ เกี่ ยวข องในการออกแบบเครื่ องจั กรคื อ ขนาดและรู ปร างหมากสด ความแข็ ง
(Strength) ของหมากสด รูปรางและขนาดของหมากแว นที่ ตองการ และกําลังการ
ผลิตที่ ตองการ จากการวิเคราะหปจจั ยหลักทั้ ง 4 ตัวแล ว เครื่ องจักรที่ เหมาะสมใน
การชวยเพิ่มกําลังการผลิตขั้นตอนการทําหมากแวนประกอบไปดวย 2 สวนหลัก คือ
สวนเก็บและลําเลียงหมากสดไปสูสวนที่ 2 และสวนของการตัดหมากสดใหเปนหมาก
แวน
ผลที่ ไดรับ
จากการออกแบบเครื่องหั่นหมาก นักวิจัยไดทําการสรางเครื่องหั่นหมากตนแบบ
ดังแสดงในรูปที่ 4 และทดลองใชงานเครื่องจักร พบวาหมากแวนที่ไดจากการหั่นของ
เครื่องหั่นหมาก (ดังแสดงในรูปที่ 5) เปนไปตามความตองการของตลาด และกําลัง
การผลิตที่ไดจากเครื่องหั่นหมากตนแบบคือ 70 กก./ชม.
สรุ ปผล
การทําวิจัย การออกแบบและสรางเครื่องหั่นหมากตนแบบ สามารถผลิตเครื่อง
จักรที่ สามารถชวยเกษตรกรในการเพิ่มกําลังการผลิตการหั่ นหมากใหสูงขึ้ น เพียงพอ
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ตอความต องการของตลาดได นอกจากนี้แลวการผลิตหมากแหงสามารถที่ จะพั ฒนา
ตอไปเปนอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือเล็กได ดวยการใชเครื่ องหั่นหมากตนแบบที่ ได
จากการทําวิจัยครั้งนี้ชวยในการผลิต
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การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตขนมเปย ะ
ชัยวัตร หลงกลาง, พรเพ็ญ เจริญศรี, ชาลิสา ทองสมจา และ รศ.วนิดา รัตนมณี
หนวยวิจัยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร
โทรศัพท 074-287076
ความเป นมาของป ญหา
โรงงานอื้ อเลงฮวดเปนโรงงานผลิตขนมเป ยะขนาดเล็ก ผลิตภัณฑสวนใหญที่
ทําการผลิตมีลักษณะการผลิตตามที่ลูกคาสั่ง กําลังการผลิต 5,400 ชิ้น/วัน และใชเวลา
ในการทํางานวันละ 9 ชั่วโมง ซึ่งกําลังการผลิตที่ไดคิดเปน 80% จากที่ลูกคาสั่ง ทําให
ผลิตไมเพียงพอตอความตองการของลูกคาเนื่องมาจากการผลิตขนมเปยะยังคงใชการ
ทํางานดวยคนเปนสวนใหญ จึงทําใหคนเกิดความลาในการทํางาน จากปญหาดังกลาว
จึงไดมีการจัดทําโครงงาน “การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตขนมเปยะ”
วั ตถุ ประสงค
1. เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตในกระบวนการตัดแปงเปลือกนอก โดยการออกแบบ
และสรางเครือ่ งจักร
2. ศึกษาและปรับปรุงผังโรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของงาน
ผลการทดลอง
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตขนมเปยะมีการปรับปรุง 2 สวน
ดังนี้
1. เครื่ องตั ดแปง (ดังรูปที่ 2) มีลักษณะการทํางานแบบกึ่ งอัตโนมัติ โดยมี
สวนสําคัญ 5 สวน คือ ชุดแมพิมพขึ้นรูปแปง (ดังรูปที่ 3) ชุดใบมีดตัดตามยาว (ดัง
รูปที่ 4) ชุดใบมีดตัดตามขวาง (ดังรูปที่ 5) ถาดรองรับแปง (ดังรูปที่ 6) และกลไก
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ควบคุมเครื่องตัดแปง (ดังรูปที่ 7) จากการนําตัวอยางแปงที่ไดจากโรงงานอื้อเลงฮวด
มาทดสอบ พบว าสามารถตั ดแปงได จริ งมี กําลั งการผลิ ต 35 กก./คน/ชม. คิ ดเป น
66.07% และมีคาความสูญเสียคิดเปน 33.93% อยางไรก็ตามแปงที่ ไมได ขนาดตาม
ตองการ สามารถนํากลับมาใชใหมได และมีขอเปรียบเทียบกระบวนการผลิตแบบเดิม
กับการใชเครื่องตัดแปงเขามาชวย ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ขอเปรียบเทียบระหวางกระบวนการผลิตแบบเดิมกับเครื่องตัดแปง

2. แนวทางการปรับปรุ งผั งการไหลของงานให มีระยะทางสั้ นลง เพื่ อใหการ
ไหลของงานมีประสิทธิภาพ และมีขอเปรียบเทียบระหวางระยะทางกอนและหลังการ
ปรับปรุง ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ขอเปรียบเทียบระหวางระยะทางการไหลของงานกอนและหลังการปรับปรุง

สรุ ปผลการทดลองโครงงาน
จากการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตขนมเปยะ สามารถสรุปผลการ
ดําเนินโครงงาน ดังแสดงในตารางที่ 3 และจากการสรางเครื่ องตัดแปงพบวากําลัง
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การผลิตเพิ่มขึ้นเปน 8,750 ชิ้น/วัน โดยใชงบประมาณ 79,162 บาท และระยะเวลา
คืนทุนของเครื่องตัดแปงอยูที่ 60 วัน
ตารางที่ 3 สรุปผลการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตขนมเปยะ
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การตรวจกรองทางพันธุกรรมสําหรับครอบครัว
ซึ่งมีการถายทอดโรคติ่งเนื้อในลําไสใหญ ชนิด
familial adenomatous polyposis
ในภาคใตของประเทศไทย
ผศ.พญ.ธีรนุช บุญพิพัฒนาพงศ นางสาวเวลาวี ไชยพันธุ
นพ.วรวิทย วานิชสุวรรณ ดร.พจนพร ไกรดิษฐ
ผศ.พญ.สมรมาศ กันเงิน และ รศ.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา
หนวยวิจัยชีววิทยาของมะเร็งและเนื้องอก คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
E-mail: surasak.sa@psu.ac.th
สาเหตุสวนหนึ่งของมะเร็งลําไสใหญคือพันธุกรรมซึ่งไดรับการถายทอดมาจาก
บรรพบุรุษ และกลุมอาการซึ่งเปนที่ ทราบกันดีวาสามารถถายทอดทางพันธุกรรมและ
สัมพันธกับการเกิดมะเร็งลําไสใหญคือกลุมอาการ familial adenomatous polyposis
(FAP) กลุมอาการดังกลาวนี้เกิดเนื่องจากการกลายพันธุของจีน APC มีการถายทอด
ในลักษณะ autosomal dominant ผูที่ไดรับการถายทอดทุกรายจะพบมีติ่งเนื้อเกิดขึ้น
ทั่วไปในลําไสใหญและปวยเปนมะเร็งลําไสภายในอายุ 40 ป (รูปที่ 1) ดวยเหตุดังกลาว
ลู กหลานของผู ซึ่ งปวยดวยมะเร็ งลําไส ใหญ ซึ่ งสั มพันธ กับกลุ มอาการติ่ งเนื้ อดั งกลาว
จึงจําเปนตองไดรับการตรวจกรองโดยการสองกลองตรวจลําไสเพื่อมองหาติ่งเนื้อและ
มะเร็งตั้งแตยางเขาวัยรุนจนกระทั่งเลยวัยกลางคน การตรวจทางพันธุกรรมจะชวยให
สามารถระบุผู ที่ ไดตั้ งแตแรกคลอดหรื อวั ยเด็ก ทําใหแยกผู ซึ่ งไมไดรับการถายทอด
ออกจากกระบวนการตรวจกรองทางคลินิก
ในปที่ผานมา หนวยวิจัยชีววิทยาของเนื้องอกและมะเร็งไดสืบคนการกลายพันธุ
ของจีน APC ในครอบครัวใหญ 2 ครอบครัวซึ่งไมมีความเกี่ยวของกันทางสายเลือด
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รูปที่ 1 (ซาย) ลักษณะติ่งเนื้อในกลุมอาการ familial adenomatous polyposis ที่พบจาก
การสองกลองตรวจลําไสใหญ (ขวา) การกลายพันธุของจีน APC ที่พบในสองตระกูล
ใหญในภาคใต

การศึกษาทําใหพบการกลายพันธุข องจีน APC ทีต่ ําแหนงโคดอน 1249 (TGC1249TAA)
ซึ่งนาจะเปนเหตุของกลุมอาการ FAP ของทั้งสองครอบครัว สมาชิกครอบครัวสวนหนึ่ง
ซึ่ งได รับการถ ายทอดทางพั นธุ กรรมได รับการเชิ ญมาตรวจลําไส และทําผาตั ดเอา
ลําไสใหญออกทั้งหมด (total colectomy) กอนที่จะมีมะเร็งเกิดขึ้น
การกลายพันธุของจีน APC บนตําแหนงดังกลาวนี้ยังไมเคยไดรับการรายงาน
มากอน นอกจากนี้ขอมูลการกลายพันธุในตําแหนงเดียวกันซึ่งพบในตระกูลซึ่งมีการ
ถ ายทอด FAP สองตระกูลซึ่ งไมมี ความเกี่ ยวข องกั นมาก อนยั งชวนให สงสั ยวาการ
กลายพันธุลักษณะเดียวกันนี้อาจอธิบายการเกิดกลุมอาการ FAP และมะเร็งลําไสใหญ
ในผูปวยอีกสวนหนึ่งในภาคใตของประเทศไทย อันเปนประเด็นที่ควรจะไดรับการศึกษา
ตอไป
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ระบบสรางความแข็งแรงใหกับกลามเนือ้
รศ.บุญเจริญ วงศกิตติศึกษา (booncharoen.w@psu.ac.th)
ผศ.ดร.พรชัย พฤกษภัทรานนต (pornchai.p@psu.ac.th)
นางสาวจินดาภรณ เยาถัก (s01147@hotmail.com)
สถานวิจัยวิศวกรรมฟนฟู ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โทรศัพท: 0-7455-8831
ปญหาที่มาและความสําคัญ
ปญหาการออนแรงของกลามเนื้อเปนปญหาที่เกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุ และ
สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตอยางหลีกเลี่ยงไมได เชน
 การออนแรงของกลามเนื้อขาในผูสูงอายุสงผลใหสูญเสียความสมดุลในการ
ทรงตัวทําใหผูสูงอายุเกิดการหกลมขึ้น ซึ่งทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือถึงแกชีวิตได
 การออนแรงของกลามเนื้อในสวนตาง ๆ ที่เกิดกับผูประสบอุบัติเหตุ สงผล
ใหตองมีการทํากายภาพบําบัดเพื่อฟนฟูการทํางานของมัดกลามเนื้อที่ออนแรง เพื่อให
กลามเนื้อที่ออนแรงไดรับการฟนฟูใหมีความแข็งแรงมากขึ้น คณะนักวิจัยจึงไดพัฒนา
งานวิจัยเรื่องระบบสรางความแข็งแรงใหกับกลามเนื้อขึ้น
ระบบที่ไดทําการพัฒนา
ระบบสรางความแข็งแรงใหกับกลามเนื้อที่ไดพัฒนามีจุดเดนอยูที่ความสามารถ
ของระบบในการใชดัชนีวัดความแข็งแรงของกลามเนื้อในเชิงปริมาณที่ไดจากสัญญาณ
ไฟฟากลามเนื้อ โดยคาตัวเลขดังกลาวไดแก
 ค ากําลังเฉลี่ ยของกลามเนื้ อ หากค ากําลั งเฉลี่ ยของกลามเนื้ อมีค ามาก
แสดงวากลามเนือ้ มีความแข็งแรงมาก
 คาความไวเวลาตอบสนองของกลามเนื้ อ หากค าความไวเวลาตอบสนอง
ของกลามเนื้อมีคานอย แสดงวากลามเนื้อสามารถตอบสนองตอการสั่งการไดเร็ว
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คาตัวเลขทั้งสองจะเปนตัวบอกสภาวะของกลามเนื้อกอนการออกกําลังกายวา
มีความแข็งแรงเพียงใด และเปนตัวบอกสภาวะของกลามเนื้ อหลังการออกกําลังกาย
วามีพัฒนาการมากนอยเพียงใด นอกจากนี้ระบบที่ออกแบบขึ้นยังไดเชื่อมโยงกับเกมส
เพื่อใหผูใชเกิดความสนุกสนานพรอมกันกับการออกกําลังกาย
ผลการทดสอบเบื้องตน
รูปที่ 1 แสดงระบบที่ไดทําการพัฒนา และรูปที่ 2 แสดงการทดสอบระบบสราง
ความแข็ งแรงใหกั บกลามเนื้ อในผู สู งอายุ หลั งจากผู สูงอายุ ได ทําการออกกําลังกาย
กลามเนื้อขากับระบบที่พัฒนาขึ้นเปนเวลา 3 สัปดาห จากผลการทดสอบพบวาผูสูงอายุ
ที่ไดใชระบบนี้มีคากําลังเฉลี่ยของกลามเนื้ อเพิ่มขึ้ นประมาณ 50% ในเพศหญิง และ
100% ในเพศชาย และคาความไวเวลาตอบสนองของกลามเนื้อก็เร็วขึ้นมากกวา 50%
ในเพศหญิง และ 25% ในเพศชาย จากผลเชิงปริมาณยืนยันวาระบบที่นําเสนอสามารถ
ชวยเพิ่มความแข็งแรงใหกับกลามเนื้อและความไวในการตอบสนองของกลามเนื้อของ
ผูสูงอายุ

รูปที่ 1 ระบบสรางความแข็งแรงใหกับกลามเนื้อ

210

2554

รูปที่ 2 (ซาย) การทดสอบระบบสรางความแข็งแรงใหกับกลามเนื้อในผูสูงอายุ (ขวาบน)
ตําแหนงของมัดกลามเนื้อ (ขวาลาง) รูปแบบการออกกําลังกาย
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ระบบควบคุมอุปกรณสําหรับผูท ุพพลภาพ
รศ.บุญเจริญ วงศกิตติศึกษา (booncharoen.w@psu.ac.th)
ผศ.ดร.พรชัย พฤกษภัทรานนต (pornchai.p@psu.ac.th)
ผศ.สาวิตร ตัณฑนุช และ Huang Yunfei
สถานวิจัยวิศวกรรมฟนฟู ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โทรศัพท: 0-7455-8831
ปญหาที่มาและความสําคัญ
ระบบที่ ช วยในการควบคุ มอุปกรณ เพื่ อชวยเหลื อผู ทุพพลภาพหรือผู สู งอายุให
สามารถดํารงชีวิตไดสะดวกขึ้นนับวามีประโยชนเปนอยางมาก ตัวอยางเชน เมื่อผูปวย
ไม สามารถใช มื อในการควบคุ มอุปกรณ ได ก็ จะใชการขยั บกล ามเนื้ อแขนมาทดแทน
หากระดับความพิ การสู งขึ้ นทําให ผู ป วยไม สามารถใช มือและแขนได ก็จะใชการขยั บ
กลามเนื้อไหลมาทดแทน เปนตน
งานวิจัยชิ้ นนี้ จะทําการศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการเคลื่อนไหวของ
ไหลกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรกลามเนื้อที่เกิดขึน้ จากนั้นจะศึกษาวิธกี ารคัดเลือก
ลักษณะเดนและวิธีจําแนกที่สอดคลองกับรูปแบบการเคลื่อนไหวเพื่อนํามาประยุกตใช
งานในการควบคุมอุปกรณไฟฟาไดหลากหลายชนิด โดยมีตัวอยางการใชงานเปนการ
ควบคุมการเคลื่อนที่ ของรถลอเข็น (Wheelchair) ซึ่ งผลการศึกษาจากงานวิจัยนี้
สามารถนําไปชวยผูปวยที่ไมสามารถใชมือและแขนไดในการควบคุมอุปกรณได โดยให
ผูปวยควบคุมอุปกรณดวยการขยับไหลแทน
ระบบที่ไดทําการพัฒนา
หลักการการทํางานของการใช bioimpedance กับการควบคุมอุปกรณประกอบ
ดวยการคั ดเลือกลั กษณะเดนและการลดขนาดของขอมูลของสัญญาณที่ ไดจาก bio-
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impedance ของการขยับไหลแบบตางๆ จากนั้นก็จะมีการออกแบบอัลกอริทึมสําหรับ
การจดจําและจําแนกกิจกรรมจากสัญญาณ bioimpedance เพื่อนําผลลัพธที่ไดไปใช
ในการควบคุมอุปกรณ ในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรกลามเนื้อที่เกิดขึ้น
โดยหลักการของ bioimpedance มาใช มีขอดีคือ ชวยทําใหอัตราสวนของสัญญาณ
ตอสัญญาณรบกวนมีคาสูงขึ้น จึงสงผลใหการควบคุมอุปกรณทําไดงายขึ้น ผูใชสามารถ
ใชอุปกรณไดนานขึ้นกอนจะเกิดอาการเหนื่อยลา นอกจากนี้การนําเอาระยะเวลาในการ
ขยับกลามเนื้ อมาใชยังชวยใหเพิ่ มจํานวนรูปแบบของการควบคุมไดมากยิ่งขึ้น โดยไม
ตองเพิ่มเซนเซอร ทําใหประหยัดและสะดวกในการใชงาน ในงานวิจัยนี้จะใชอิเล็กโตรด
ติดที่ตัวผูใชงานจํานวนสามชิ้น ตําแหนงของอิเล็กโตรดที่ทําการบันทึกแสดงในรูปที่ 1.
รูปแบบการเคลื่อนที่ของไหลมีจํานวนหกรูปแบบแสดงดังตารางที่ 1

รูปที่ 1. ตําแหนงของอิเล็กโตรดที่วางไวบริเวณกลามเนื้อ trapezius

ผลการทดสอบเบื้ องต น
ผลการทดลองเมื่อนําความสัมพันธระหวางการขยับไหลกับการเคลื่อนที่ของรถ
ลอเข็นไฟฟาไปประยุกตใชในการควบคุมรถลอเข็นไฟฟาจําลองดังแสดงในรูปที่ 2 พบวา
ผลการวิจัยสามารถนําไปใชในการควบคุมรถลอเข็นไฟฟาจําลองไดตามที่ ตองการเปน
อยางดี สวนการนําไปประยุกตใชกับรถลอเข็นไฟฟาจริงกําลังอยูใ นระหวางการดําเนินการ
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ตารางที่ 1. ความสัมพันธระหวางการขยับไหลกับการเคลื่อนที่ของรถลอเข็นไฟฟา
การขยับไหล

การเคลื่อนที่ของรถลอเข็น

ขยับไหลซายและคางเปนเวลานอยกวา 1 วินาที
ขยับไหลซายและคางเปนเวลามากกวา 1 วินาที

ใหรถเลี้ยวซาย 10 องศา
ใหรถหยุดแลวเลี้ยวซาย 90 องศา
กอนที่จะเคลื่อนที่ตอไป
ขยับไหลขวาและคางเปนเวลานอยกวา 1 วินาที
ใหรถเลี้ยวขวา 10 องศา
ขยับไหลขวาและคางเปนเวลามากกวา 1 วินาที
ใหรถหยุดแลวเลี้ยวขวา 90 องศา
กอนที่จะเคลื่อนที่ตอไป
ขยับไหลทั้งสองขางและคางเปนเวลานอยกวา 1 วินาที ใหรถหยุดหากรถเคลื่อนที่อยู
หรือใหรถเคลื่อนที่หากรถหยุดอยู
ขยับไหลทั้งสองขางและคางเปนเวลามากกวา 1 วินาที ใหรถหยุดแลวเลี้ยว 180 องศา

รูปที่ 2. การควบคุมรถลอเข็นไฟฟาจําลองโดยการขยับไหล
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การพัฒนาคอลลาเจนจากวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรม
อาหารทะเลในวิศวกรรมเนือ้ เยื่อกระดูก
ผศ.ดร.ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์ 1 ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล2 ดร.จิรัฐ มีเสน1
และ เยาวพร แสงเสน1
1
หนวยวิจัยพอลิเมอรทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท 074 288844 โทรสาร 074 428148
e-mail: kwunchit.o@psu.ac.th
2
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
การพั ฒ นาคอลลาเจนจากวั ส ดุ เ ศษเหลื อจากอุ ต สาหกรรมอาหารทะเลใน
วิศวกรรมเนื้อเยื่อของกระดูก ไดรับการสนับสนุนงบประมาณดานการวิจัยในโครงการ
มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ โดยมีการเตรียมและการพิสูจนเอกลักษณของคอลลาเจน
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(collagen) จากวัสดุเศษเหลือไดแกหนังและกระดูกออนของปลาทะเลน้ําลึก การพัฒนา
วัสดุโครงราง (scaffolds) ของคอลลาเจนในวิศวกรรมเนื้อเยื่อ (tissue engineering)
ไดแก การศึกษาคุณสมบัตทิ างเคมี กายภาพ และเชิงกล การเพาะเลีย้ งเซลลสรางกระดูก
การดัดแปรพื้นผิวของวัสดุโครงรางใหมีความเหมาะสมตอเซลลและสิ่งแวดลอมในการ
เจริญเติบโต และการทดสอบความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO ผลสําเร็จของการวิจัย
จะก อประโยชน ตอภาคอุ ตสาหกรรม รวมถึงการวิ จัยเชิ งบู รณการทางการแพทย และ
ทันตแพทย และนําไปสูประโยชนทางคลินิกตอผูปวยในที่สุด
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ไคโตซาน “บานของเสต็มเซลล”
ทินกร อุฬารศิลป ธันยาพร กังวานณรงคกุล, อริยา เพิกโสภณ, ณัฐธิดา สังฆะโร,
บัญชา สํารวจเบญจกุล และ ผศ.ดร.ทพญ.สุทธาทิพย กมลมาตยากุล
หนวยวิจัยเซลลตนกําเนิดและทันตเวชศาสตรฟนฟู
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: suttatip.k@psu.ac.th
การนําเสต็มเซลล (Stem Cell) หรือเซลลตนกําเนิดมาใชทางการแพทย เปน
ความใฝฝนของนักวิจัย เพื่อชวยเหลือผูปวยที่ตองทนทุกขทรมานจากโรคตาง ๆ เชน
โรคมะเร็ง โรคหัวใจ หรือโรคที่ตองสูญเสียอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งไป เนื่องจากเสต็มเซลล
สามารถเจริ ญ ทดแทนเนื้ อเยื่ อหรื ออวั ย วะที่ เสื่ อมสลายหรื อสู ญเสี ยไป โดยการใส
เสต็มเซลลเขาไปในสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย ซึ่งโดยทั่วไปจะตองใชวัสดุรองรับหรือ
อาจจะเรี ยกว าเปน “บ านของเสต็ มเซลล ” เพื่ อให เซลล คงอยู ในตําแหนงที่ ต องการ
ไมกระจัดกระจายไปตามสวนอื่นๆ ของรางกายโดยทางกระแสเลือด
คุณสมบัติของ “บานของเสต็มเซลล” จะตองมีคุณสมบัติที่ไมเปนพิษ ไมขัดขวาง
การแบงตัว สงเสริมการเกาะติดและการเจริญเติบโตของเสต็มเซลล นอกจากนี้จะตอง
คอยๆ สลายตัวไปเพี่อใหมีพื้นที่ใหเสต็มเซลลสรางเนื้อเยื่อทดแทนขึ้นมาไดเรื่อยๆ จน
กลายเปนอวัยวะที่ตองการ โดยอัตราการสลายตัวจะตองไมชาหรือเร็วเกินไป ซึ่งอัตรา
การสลายตัวจะแตกตางกันไปในเนื้อเยื่อแตละชนิด แต”บานของเสต็มเซลล” ที่ใชอยู
ในวงการแพทยจะตองนําเขาจากตางประเทศเปนสวนใหญซึ่งมีราคาแพงมาก ทางกลุม
วิจัยจึงไดคิดคน ประดิษฐ “บานของเสต็มเซลล” โดยใชไคโตซานซึ่งผลิตในประเทศมา
โดยวิธีงายๆ จากเครื่องมือที่ คิดคนเอง ไดผลิตภั ณฑซึ่ งกําลังดําเนิ นการจดสิทธิบัตร
รูปรางคลายฟองน้ําดังแสดงในรูปที่ 1
ไคโตซานเปนสารที่ ได จากเปลื อกหอยหรือเปลื อกปูซึ่ งมี ประโยชนตอสิ่ งมีชี วิต
ไมวาจะเปนพืชหรือสัตวในหลายๆ ดาน การศึกษานี้ไดประดิษฐ “บานของเสต็มเซลล”
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รูปที่ 1

ดวยโตซานเพื่อบรรจุเสต็มเซลลที่นํามาจากฟนน้ํานมที่ตองถอนออก เพื่อใหฟนแทขึ้น
และเสต็มเซลลจากฟนแทที่ตองถอนออกเพื่อการจัดฟนหรือฟนแทที่เปนฟนคุดที่จําเปน
ต องผ าตั ดออก ผู วิ จั ยได ทดสอบในห องทดลองถึ งคุ ณสมบั ติ ต างๆ ของ “บ า นของ
เสต็มเซลล” ไคโตซานที่ประดิษฐขึ้น ไดแก การดูดซับน้ํา การยอยสลาย ความเปนพิษ
การเขากันไดกับเสต็มเซลล พบวา “บานของเสต็มเซลล” ไคโตซานสามารถดูดซับน้ํา
ไดพอดี มีอัตราการยอยสลายตามตองการภายในสองสัปดาห ยิ่ งไปกวานั้ นนอกจาก
ไมเปนพิษตอเสต็มเซลลจากฟนแลวยังเขากันได และชวยใหเสต็มเซลลทั้งจากฟนแท
และฟนน้ํานมเกิดการแบงตัวและเจริญเติบไดดี
การศึ กษาในขั้ นต อไปก อนที่ จะไปทดสอบในผู ป วยจําเป น จะต องผ านขั้ นตอน
การทดลองในสัตวถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพเปรียบเทียบกับวัสดุที่นําเขาจาก
ตางประเทศ หากไดผลเป นที่ นาพอใจก็จะทําใหสามารถประหยัดเงิ นตราที่ จะส งออก
นอกประเทศ แตสิ่ งที่ สําคัญยิ่ งไปกวานั้ นคื อคนจนก็มีความสามารถที่ จะไดรับรักษาที่
ซับซอนดวย “บานของเสต็มเซลล” นี้ไดโดยทั่วหนาเพราะคาใชจายที่ถูกลงมาก
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การใชวัสดุฟองน้ําไคโตซาน-เจลาติน
เปนวัสดุทดแทนกระดูกในกระตาย
ผศ.ทพญ.เสาวลักษณ ลิ้มมณฑล1, รศ.นพ.ทพ.ธงชัย นันทนรานนท 2,
ผศ.ดร.ขวัญจิต อึ้งโพธ 3 และ รศ.ทพ.วิลาศ สัตยสัณสกุล2
1
ภาควิชาศัลยศาสตรชองปากและกระดูกขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน E-mail: limmonthol@hotmail.com
2
ภาควิชาศัลยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
หนวยวิจัยเซลลตนกําเนิดและทัตเวชศาสตรฟนฟู
การศึ กษานี้ ต องการค นหาวิ ธีที่ จะรั กษาผู ป วยที่ ต องสู ญเสี ยกระดูกบริ เวณใบ
หนาจากสาเหตุตาง ๆ เชน อุบัติเหตุ เนื้องอกของกระดูกที่ตองผาตัดออก และความ
พิการของใบหนาตั้งแตแรกเกิด เชน ปากแหวงเพดานโหว เปนตน การรักษาที่ผานมา
จวบจนปจจุ บันคือ การใชกระดูกของผู ป วยเอง ซึ่ งส วนใหญจะใชกระดู กจากสะโพก
ทําใหผูปวยจะตองมีแผลที่เจ็บปวดจากการผาตัดถึง 2 ครั้ง ในการเขาหองผาตัดแตละ
ครั้ง คือบาดแผลบริเวณใบหนาและสะโพก
เพื่อลดความเจ็บปวดของผูปวย ไดมีความพยายามในการหาสิ่งทดแทนกระดูก
ที่สูญเสียไปเพื่อหลีกเลี่ยงการใชกระดูกของผูปวยโดยการผาตัดสะโพก สิ่ งทดแทนใน
การศึกษาครั้งนี้คือการใชวัสดุฟองน้ําไคโตซาน-เจลาติน คณะผูวิจัยไดประดิษฐขึ้นเอง
ในหองทดลองเปนกอนกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 8 มม. หนา 3 มม. นําไปใสใน
กะโหลกของกระตาย เจาะรูที่กะโหลก 2 รู แตละรูมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 8 มม.
ปกติกะโหลกกระตายมีความหนาประมาณ 3 มม. รู หนึ่ งจะใสวัสดุฟองน้ําไคโตซานเจลาติน ที่ประดิษฐขึ้น สวนอีกรูใสกระดูกสะโพกของกระตายตัวนั้นๆ เพื่อเปรียบเทียบ
ผลในเวลา 12 สัปดาห โดยตรวจดูสภาพการหายของแผล การอักเสบและการสราง
กระดูก ผลการศึกษา พบวา วัสดุฟองน้ําไคโตซาน-เจลาตินที่คณะผู วิจัยประดิษฐขึ้น
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ทดแทนกระดูก สามารถทําใหเกิดการป ดชองโหวของกระดูกที่ หายไปได แตคุณภาพ
ยั งไม ดี เท ากระดู กสะโพกของกระตายเอง ดั งนั้ นควรมี การศึ กษาเพิ่ มเติ มตอไปเพื่ อ
ปรับปรุงวัสดุฟองน้ําไคโตซาน-เจลาติน ใหมีประสิทธิ ภาพที่ ดีขึ้ นเพื่ อสามารถทดแทน
กระดูก
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การเตรียมยาตานวัณโรค บรรจุในถุงขนาดอนุภาค
นาโน และความเปนไปไดในการรักษาวัณโรคปอด
รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ
สถานวิจัยความเปนเลิศระบบนําสงยา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
http://dds.pharmacy.psu.ac.th
วั ณโรค เปนโรคติดต อที่ เป นอุปสรรคสําคั ญตอการสาธารณสุ ขในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมระดับประเทศมาเปนเวลาชานาน ประเทศไทยเคยประสบผลสําเร็จ
ในการควบคุมวัณโรค เห็นไดจากอัตราการตายเนื่องจากวัณโรคลดลงถึง 10 เทา จากป
พ.ศ. 2488 ถึง ป พ.ศ. 2540 อยางไรก็ตามสัดสวนการใชงบประมาณในการควบคุม
วัณโรคไดลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2534 โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อประเทศไทยประสบกับภาวะ
วิกฤติทางเศรษฐกิจตั้งแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมา ในชวงระยะเวลาเดียวกันการแพร
ระบาดของโรคเอดสมีมากขึ้นสงผลใหการปวยเปนวัณโรคเพิ่มขึ้น ขอมูลขององคการ
อนามัยโลกระบุวา ในป พ.ศ. 2542 ประชากรโลกเสียชีวิตดวยสาเหตุวัณโรคประมาณ
สองลานคน ในจํานวนนี้เปนผูติดเชื้อ HIV รวมดวยสูงถึงสี่แสนหาหมื่นคน สําหรับใน
ประเทศไทย ตั้งแต พ.ศ. 2527 ถึงสิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2545 มีผูติดเชื้อเอดสและ
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มีอาการแลวประมาณสามแสนราย มีโรคติดเชื้อฉวยโอกาสที่รับรายงานมากที่สุดเปน
อันดับหนึ่ง ไดแก วัณโรค (จากเชื้อ Mycobacterium tuberculosis ทั้งภายในปอด
และภายนอกปอด) คิดเปนสัดสวนประมาณ 20-25% ของผูปวยเอดส ซึ่งทําใหปญหา
การแพรระบาดและการควบคุมวัณโรคมีความซับซอนมากขึ้น
เนื่ องจากการควบคุ มโรคมี ค วามยากลํา บาก เพราะผู ป วยเอดส มี ภู มิ คุ มกั น
บกพรอง จึงมี ความเสี่ยงต อการที่ เชื้ อวัณโรคจะเกิดการดื้อยาแบบหลายชนิดร วมกัน
(Multiple drug resistance-tuberculosis) หรือดื้อยาหลายชนิดและหลายรูปแบบ
(Extensively drug resistance-tuberculosis) และความเสี่ยงที่ผูดูแลหรือคนใกลชิด
ผูปวยเอดสมีโอกาสติดเชื้อวัณโรคจากผูปวยสูงขึ้น เอดสเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่สุดที่
ทําใหผูปวยมีอัตราการตายมากขึ้น สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) จึงได
สนับสนุนงานวิจยั นี้เพื่อใหสามารถเตรียมสูตรตํารับลิโปโซมผงแหงที่บรรจุยาไรแฟมปซิน
ไอโซไนอาซิด ไพราซินาไมด และลีโวฟลอกซาซินไดสําเร็จ สูตรตํารับโปรลิโปโซมผง
แหงที่ เตรียมไดมีประสิทธิภาพการเปนแอโรโซลที่ดีคือ สามารถนําสงยาไปถึงทางเดิน
หายใจสวนลางได ลิโปโซมผงแห งที่ บรรจุยาตานวัณโรคในขนาดที่ คาดว าจะใชในการ
รักษานั้นไมเปนพิษตอเซลลในระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากเซลลดังกลาวมีเปอรเซ็นต
การรอดชี วิตสูงเมื่ อบ มกั บสารตั วอย างดังกลาว และพบวาลิโปโซมผงแหงที่ บรรจุยา
ตานวัณโรคไมกระตุนเซลลภูมิคุมกันในทางเดินหายใจ ซึ่งเปนเซลลเปาหมายและเซลล
ในระบบภูมิคุ มกันใหหลั่ งสารกอการอักเสบเพื่ อตอบสนองต อสารตัวอยาง นอกจากนี้
การใชสูตรตํารับลิโปโซมในการนําสงยาตานวัณโรคยังสามารถลดคาความเขมขนต่ําสุด
ที่ใชในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อเมื่ อเปรียบเทียบกับยาเดี่ยว และไดทดสอบ
ความเป นพิษในสั ตว ทดลองไมพบความเป นพิ ษแบบเฉี ยบพลั นต อการทํางานของตั บ
และไตภายหลังการใหยาตานวัณโรคโดยการพนยาเขาสูทางเดินหายใจ ขั้นตอไปของ
การศึกษาจะทําการทดสอบยาทั้งสี่ชนิดในอาสาสมัครปกติและอาสาสมัครวัณโรค
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เปปไทดตานแบคทีเรียกอโรคปริทันต
รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ
สถานวิจัยความเปนเลิศระบบนําสงยา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พรอม
ดวยคณะวิจัย ประกอบดวย รศ.ดร.เสนห แกวนพรัตน และผศ.ดร.ทพ.กนกพร ปางสมบูรณ ไดยื่นจดสิทธิบัตร “เปปไทดที่มีฤทธิ์ตานแบคทีเรียกอโรคปริทันต” หลังจาก
ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากฝายวิชาการ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ในการผลิตสารชีวสังเคราะหในกลุมเปปไทดเพื่อใชในการรักษาโรคปริทันตซึ่งเปนปญหา
หลักดานสุขภาพชองปากของประเทศไทย
การรั กษาโรคปริ ทั นต ทวี ความสําคัญมากขึ้ นเมื่ อพบว าเปนป จจั ยเสี่ ยงสําคั ญ
ในการกอโรคหลอดเลือดและหั วใจ ซึ่ งมีสาเหตุ หลั กมาจากการติดเชื้ อแบคทีเรียที่ กอ
โรคปริทันต โดยโรคจะมี อาการเริ่ มจากการอักเสบของเหงือกและลุกลามจนเกิดการ
สูญเสียหรือการทําลายอวัยวะปริทันต ไดแก เอ็นยึดปริทันต เหงือก เคลือบรากฟน
และกระดูกเบาฟน สวนใหญโรคปริทันตอักเสบจะพบในผูปวยอายุ 30 ปขึ้นไป พบการ
ระบาดไดทั่วโลก อีกทั้งเปนสาเหตุอันดับสองตอการสูญเสียฟนในประชากรทั่วไป และ
เปนสาเหตุอันดับหนึ่งในประชากรอายุมากกวา 50 ป

ฟนที่มีสุขภาพแข็งแรง
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ฟนที่เกิดโรคปริทันต
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การบําบัดโรคปริทันตอักเสบชนิดรุกรานจําเปนตองใชยาตานจุลชีพรวมกับการ
ขูดหินปูนและเกลารากฟน โดยยาที่นิยมใช ไดแก เตตราซัยคลิน และเมโทรนิดาโซล
อยางไรก็ตาม ปจจุบันมีรายงานการดื้อยาในกลุ มเตตราซัยคลินเพิ่มมากขึ้น และการ
ใชยาเปนเวลานานยังทําใหเกิดการติดเชื้อฉวยโอกาสจากเชื้อรากลุ มแคนดิดา ขณะที่
การใชยาเมโทรนิ ดาโซลก็มี ผลทําให เชื้ อกอฟ นผุ เจริ ญเติ บโต จึ งมี การพั ฒนายาต าน
จุลชีพเพิ่มขึ้นเพื่อตอตานการดื้อยา สงผลใหคาใชจายในการรักษาโรคปริทันตเพิ่มสูงขึ้น
ดังนั้นเพื่อเปนการลดงบประมาณในการรักษาโรคและการใสฟนทดแทน จําเปนตองมี
การคนควาหาสารใหมทอี่ อกฤทธิเ์ ปนสารตานจุลชีพและพัฒนาผลิตภัณฑขนึ้ เองในประเทศ
สารที่ น าสนใจคื อ แบคเทอริโอซิน ซึ่ งเป นสารเปปไทด สร างขึ้ นจากเชื้ อโปรไบโอติกซึ่งเปนแบคทีเรียที่มีประโยชนกับรางกาย โดยเชื้อจะหลั่งแบคเทอริโอซินออกมา
นอกเซลลเพื่อตานการเจริญเติบโตของจุลชีพที่อาศัยอยูร วมกัน รศ.ดร.ธีระพล และคณะ
จึงไดสังเคราะหเปปไทดชนิดใหมที่เลียนแบบแบคเทอริโอซินเพียงบางสวน และสามารถ
ออกฤทธิ์ เฉพาะเจาะจงเชื้ อกอโรคปริ ทันตได เพื่ อช วยเพิ่ มประสิทธิ ภาพในการรักษา
โรคปริทันตอักเสบชนิดรุนแรงและชนิดรุกราน
ในการศึ ก ษาพบว า เปปไทด สั ง เคราะห บริ สุ ท ธิ์ ที่ นั ก วิ จั ยผลิ ต ขึ้ นมี ฤทธิ์ ท าง
ชีวภาพในการทําลายเชื้อกอโรคปริทันต 2 สายพันธุ (Porphyromonas gingivalis)
อย างเฉพาะเจาะจง โดยออกฤทธิ์ ทํา ลายผนั ง เซลล ทํา ให เซลล แบคที เรี ย ก อโรคไม
สามารถแบงตัวไดสําเร็จ และมีการรั่วไหลของอิออนสงผลใหเซลลตาย (ดูรูปประกอบ)
อยางไรก็ตาม ในขั้ นตอไปที มวิจัยตองศึกษากลไกการทําลายเชื้ อ รวมถึงศึกษาความ
เปนพิษตอเม็ดเลือดแดงหรือเซลลที่เกี่ยวของในรางกาย ซึ่งในอนาคตการศึกษาเพิ่มเติม
เรื่องการออกแบบโมเลกุลเปปไทดจะชวยใหเขาใจกลไกการออกฤทธิ์ไดมากขึ้น
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Transmission electron micrographs (TEM) ของ P. gingivalis (a) ATCC 33277
control (b) ATCC 53978 control (c) ATCC 33277 เมื่อบมกับเปปไทดสังเคราะห เปน
เวลา 2 ชั่วโมง และ (d) WP 50 ที่บมกับเปปไทดสังเคราะห เปนเวลา 2 ชั่วโมง Bar = 200
nm ลูกศรแสดงเวสิเคิล (รูปบน) และ การบางตัวลงของผนังเซลล (รูปลาง)
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กรรมวิธกี ารเตรียมสารสกัดเปลือกผลทับทิม
และการควบคุมคุณภาพสารสกัด
รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท, รศ.ดร.สุภิญญา ติ๋วตระกูล,
ผศ.ดร.อนุศักดิ์ ศิริคติธรรม และ น.ส.อัจฉราภรณ อิสสุริยะ
สถานวิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หาดใหญ สงขลา 90112
E-mail: pharkphoom.p@psu.ac.th
เปลื อกผลทั บทิ มเป นวั ต ถุ ดิ บเหลื อใช จากอุ ตสาหกรรมผลิ ตน้ํ า ทั บทิ ม และมี
ปริ ม าณมากเกิ น ความต องการในการนํ า มาใช ป ระโยชน ท างการแพทย แ ผนไทย
วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เปนการสรางมูลคาเพิ่มของเปลือกผลทับทิม โดยการวิจัย
ความเปนไปไดในการนําเปลือกผลทับทิมมาเตรียมเปนสารสกัดเพือ่ ใชในดานเครือ่ งสําอาง
เวชสําอาง และผลิตภัณฑเสริมอาหาร จากการศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัด
จากเปลือกผลทับทิม พบวา สารสกัดจากเปลือกผลทับทิมมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระที่ดีมาก
จึงทําการแยกสารที่มีฤทธิ์ดังกลาวดวยวิธแี ยกสารโดยติดตามฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ และ
สามารถแยกสารที่มีฤทธิ์ดังกลาวได ชื่อวา เอลลาจิกแอซิด (ellagic acid) จึงไดสราง
วิธีการวิเคราะหปริมาณเอลลาจิกแอซิดในสารสกัดเปลือกผลทับทิมดวยเทคนิค HPLC
ขึ้น ซึ่งเปนวิธีที่งาย สะดวกรวดเร็ว และมีความถูกตองแมนยําสูง นอกจากนี้ไดคิดคน
กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดเปลือกผลทับทิมใหมีเอลลาจิกแอซิดในปริมาณสูง โดยการ
ศึกษาตัวทําละลายที่เหมาะสมในการสกัดสาร และการแยกสารสกัดดวยวิธีการ liquidliquid extraction จนได กรรมวิ ธีในการเตรี ยมสารสกัดเปลื อกผลทับทิมที่ มีปริ มาณ
เอลลาจิกแอซิดไมนอยกวา 13% w/w เมื่อวิเคราะหดวย HPLC สารสกัดที่เตรียมไดมี
ฤทธิต์ านอนุมลู อิสระดีเทียบเทาสารมาตรฐานที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระซึ่งเปนสารบริสทุ ธิ์
นอกจากนี้ยังไดศึกษาฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย ฤทธิ์ตานการอักเสบ และฤทธิ์ตานการแพ
ของสารสกัดเปลือกผลทับทิมที่มีเอลลาจิกแอซิดในปริมาณสูง (ไมนอยกวา 13% w/w)
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พบวาสารสกั ดมี ฤทธิ์ ยั บยั้ งเชื้ อแบคทีเรี ยที่ เปนสาเหตุ ของสิ วได ดี มาก รวมถึ งมี ฤทธิ์
ตานการอักเสบและฤทธิ์ตานการแพที่ดีมากดวย และจากการประเมินความคงตัวของ
สารสกัดเปลือกผลทับทิมที่มีเอลลาจิกแอซิดในปริมาณสูงในสภาวะตางๆ พบวาสารสกัด
มีความคงตัวดี ไมวาจะเก็บสารสกัดในภาชนะที่ปองกันแสงหรือไมปองกันแสง และเก็บ
ในที่เย็น (42oC) หรือที่อุณหภูมิหอง (302oC)
การวิ จัยนี้ ช วยสนั บสนุ นศั กยภาพของสารสกั ดเปลื อกผลทั บทิ มที่ มี เอลลาจิ ก
แอซิดในปริมาณสูง เพือ่ นํามาใชเตรียมผลิตภัณฑเครือ่ งสําอาง เวชสําอาง และผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร เพื่อวัตถุประสงคในดานการตานอนุมลู อิสระ ตานเชือ้ แบคทีเรียทีเ่ ปนสาเหตุ
ของสิว ตานการอักเสบ และตานการแพ โดยตนทุนในการเตรียมสารสกัดก็นอยกวา
ตนทุนในการเตรียมสารบริสุทธิ์มาก
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การพัฒนายาแกปวด tramadol
รูปเจลทางทวารหนัก
รศ.ดร.วันทนา เหรียญมงคล, รศ.นัฏฐา แกวนพรัตน และ
รศ.ดร.ฉวีวรรณ รัตนจามิตร
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก และสถานวิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทาง
เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 074-428-222 Email: wantana.r@psu.ac.th
ป จ จุ บั น มี ก ารนํ า tramadol มาใช กั น มากขึ้ นสํ า หรั บ บรรเทาอาการปวด
ยาดังกลาวไดรับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา
สําหรับใชบรรเทาอาการปวดในผูปวยโรคมะเร็ง อาการปวดเรื้อรังและอาการปวดขั้น
ปานกลางจนถึ งขั้ นรุ นแรงปานกลาง ประเทศไทยมี ยานี้ จําหนายเฉพาะในรู ปยาเม็ ด
และยาแคปซูลสําหรับรับประทานและในรูปยาฉีด แตยังไมมีการจําหนายยานี้ในรูปเจล
ทางทวารหนัก ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงไดพัฒนาตํารับยาเตรียม tramadol ในรูปเจล
ทางทวารหนั ก โดยต องการให ตํารั บที่ เตรี ยมได ปลดปล อยตั วยาออกจากยาพื้ นเจล
อยางรวดเร็ว ซึ่งจะนําไปสูการดูดซึมตัวยาผานเยื่อบุไสตรงอยางรวดเร็ว สงผลใหยา
ออกฤทธิ์ไดรวดเร็ว โดยไดเปรียบเทียบการปลดปลอยตัวยาจากยาพื้นเจลสองชนิดคือ
ยาพื้น poloxamer และยาพื้น hydroxyethylcellulose ตํารับ tramadol รูปแบบเจลที่
เตรียมไดมีลักษณะเปนของเหลวขนหนืด ใส ไมมีสี เมือ่ วัดความหนืดของตํารับ tramadol
รูปแบบเจลที่ใช poloxamer เปนยาพื้น พบวาที่อุณหภูมิหองตํารับมีความหนืดต่ํามาก
ทั้งนี้เนื่องจากคุณสมบัติของ poloxamer ซึ่งจะเปนของเหลวที่อณ
ุ หภูมิหอง และเมื่อวัด
o
ที่อุณหภูมิ 37 C พบวาความหนืดของตํารับเพิ่มขึ้นอยางมาก เนื่องจากคุณสมบัติของ
poloxamer ซึ่งจะเปลี่ยนจากของเหลวเปนเจล และใหความหนืดสูงที่อุณหภูมิรางกาย
สวนเมื่อใช hydroxyethylcellulose เปนยาพื้น พบวา ที่อุณหภูมิหอง ตํารับมีความ
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หนืดสูง เมื่อเพิ่มแรง ความหนืดของเจลจะลดลง และเมื่อวัดที่อุณหภูมิ 37oC พบวา
ความหนื ดของตํารั บลดลงจากเดิ มเล็ กน อย และมี รูป แบบการไหลเช นเดี ยวกั บการ
ไหลที่อุณหภูมิหอง การศึกษาการปลดปลอยตัวยาจากตํารับเจลทางทวารหนัก เมื่อใช
poloxamer หรือ hydroxyethylcellulose เปนยาพื้น พบวาตัวยาถูกปลดปลอยออก
จากยาพื้นทั้งสองไดอยางรวดเร็ว โดยปลดปลอยตัวยาประมาณ 90% ภายในเวลา 15
นาที และปลดปลอยตัวยาไดสมบูรณภายใน 30 นาที การศึกษาความสามารถในการ
ยึ ดเกาะกั บเยื่ อบุ ไส ตรงพบว า ตํารั บเจลทางทวารหนั กที่ ใช poloxamer เป นยาพื้ น
มีความสามารถในการยึดเกาะเยื่อบุไสตรงไดมากกวาตํารับที่ใช hydroxyethylcellulose
เปนยาพื้น สําหรับการทดสอบฤทธิ์แกปวดของตํารับ tramadol ในรูปเจลทางทวารหนัก
ในสัตวทดลอง พบวายาแก ปวด tramadol สามารถยื ดระยะเวลาการตอบสนองตอ
ความปวดซึ่งเหนี่ยวนําดวยความรอนในหนูถีบจักร เมื่อใช poloxamer เปนยาพื้น และ
เมื่อใช hydroxyethylcellulose เปนยาพื้น ก็ใหผลทํานองเดียวกัน
จากการวิจยั ครั้งนี้สรุปวา ยาแกปวด tramadol ที่เตรียมในรูปเจลทางทวารหนัก
เมื่อใช poloxamer หรือ hydroxyethylcellulose เปนยาพื้น มีการปลดปลอยตัวยา
ออกจากยาพื้นไดอยางรวดเร็ว และจากการศึกษาในสัตวทดลองพบวา tramadol มีผล
ยืดระยะเวลาการตอบสนองตอความปวดซึ่งเหนี่ยวนําดวยความรอน ดังนั้นการใหยา
แกปวด tramadol ในรูปเจลทางทวาร คอนขางสะดวกในการใช และมีประสิทธิผลดี
จึงมีศักยภาพที่จะพัฒนายาแกปวด tramadol ในรูปแบบเจลทางทวารหนัก
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สังเคราะหองคความรูแ ละระบบการจัดการดูแลตอเนือ่ ง
สําหรับผูทไี่ ดรับบาดเจ็บและครอบครัวในภาคใต
ผศ.ดร.วิภา แซเซี้ย และ รศ.ดร.ประณีต สงวัฒนา ดร.ลัพณา กิจรุงโรจน
ผศ.ดร.สุดศิริ หิรัญชุณหะ และ ผศ.ดร.เนตรนภา คูพันธวี
ภาควิชาการพยาบาลศัลยกรรม คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร. 074-286510 Email: wipa.sa@psu.ac.th
ปจจุบันในการจัดการดูแลผูบาดเจ็บ พบวา มีปญหาเฉพาะหรือมีความซับซอน
มากขึ้น และตองการการดูแลจากพยาบาลหรือบุคลากรที่มีศักยภาพบนความรูที่ชัดเจน
พื่อใหเกิดผลลัพธทางการดูแลที่มีประสิทธิภาพ ในปจจุบัน การปฏิบัติโดยใชหลักฐาน
เชิงประจักษเปนเครื่ องมื อหนึ่ งที่ สําคัญ ซึ่ งพยาบาลมี บทบาทโดยตรงตอการนําไปใช
เพื่ อปองกั น ดู แล แก ไขและลดปญหาทั้ งทางกายและจิ ตสั งคมของผู บาดเจ็บอย าง
ต อเนื่ องและเป นองค รวม โดยเฉพาะอย างยิ่ งต องเน นหลั กการช วยเหลื อผู บาดเจ็ บ
บนพื้นฐานการมีทักษะการชวยชีวิตผูบาดเจ็บขั้นสูง การประเมินสภาพดวยเครื่องมือที่
เหมาะสม และการพัฒนาระบบการสื่อสาร สงตอ และดูแลที่ตอเนื่อง เนนการเชื่อมโยง
และจัดการการดูแลที่ครอบคลุมทุกระยะ ตั้งแตระยะกอนถึงโรงพยาบาล ระยะรักษา
ในโรงพยาบาล และระยะฟ นฟู จนถึงการป องกั นอั นตรายหรื อการบาดเจ็ บได อย าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเปาหมายการดูแลผูบาดเจ็บ
ในการดูแลผูบาดเจ็บระยะกอนถึงโรงพยาบาล พบวา การเคลื่อนยายและสงตอ
ผูบาดเจ็บใหปลอดภัยมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง จากการศึกษาวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
ดวยการสัมภาษณประสบการณการดูแลผูบาดเจ็บของพยาบาลหองฉุกเฉิน หอผูปวย
หนั กและศั ลยกรรมอุ บั ติ เหตุ ของโรงพยาบาลในสามจั งหวั ดชายแดนภาคใต ภายใต
โครงการวิจัยเพื่ อสังเคราะหองค ความรู และระบบการจั ดการดู แลต อเนื่ องสําหรั บผู ที่
ไดรับบาดเจ็บและครอบครัวใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต พบวาจากสถานการณความ
ไมสงบที่เกิดขึ้น ทําใหเกิดการพัฒนาระบบการสงตอและการดูแลที่ตอเนื่องชัดเจนขึ้น
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มีหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS) ที่ไปรับผูปวยถึงที่เกิดเหตุ หรือมีอาสาสมัคร
ที่ ผ านการอบรมมาอย างดี ทําให ผู บาดเจ็ บได รับบริ การการพยาบาลอย างทั นท วงที
และปลอดภัยมากขึ้น ปจจัยสําคัญทีช่ วยเพิ่มความปลอดภัยในการเคลื่อนยายและสงตอ
ของผูบาดเจ็บ พบวา
1. มี องค ป ระกอบในการเคลื่ อนย า ยและส งต อที่ ส มบู รณ ซึ่ ง องค ป ระกอบ
ดั งกล าวประกอบด วยการมี อุปกรณ เคลื่ อนยายที่ เหมาะสมอยางเพี ยงพอ ระบบการ
สื่อสารมีคณ
ุ ภาพสูง และมีการเตรียมความพรอมของบุคลากรที่เกีย่ วของเพื่อตอบสนอง
ความตองการทางคลีนิกหรือดานสุขภาพของผูบาดเจ็บ รวมกับสามารถตอบสนองหรือ
ปรับเปลี่ยนไดอยางเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามสถานการณ
2. กลุ มบุคลากรที่ เกี่ ยวข องมี ความตระหนั กตอการทําให เกิ ดการเคลื่ อนยาย
และสงตอที่ปลอดภัย เชน ในกรณีที่มีการบาดเจ็บของกระดูกสันหลัง ตองดําเนินการ
อยางระมัดระวั งทั้ งในดานการประคองศีรษะและกระดูกตนคอผู บาดเจ็ บขณะเคลื่ อน
ยาย และเพิ่ มประสิทธิภาพการปองกันการบาดเจ็บกระดูกสันหลังสวนที่ต่ํากวาลําคอ
เนื่องจากเปนบริเวณที่ผูปฏิบัติอาจละเลยหรือมองขามความสําคัญในสวนนี้
3. หน ว ยงานมี ก ารพั ฒ นาแนวปฏิ บั ติ หรื อ แนวทางการส งต อระหว า ง
โรงพยาบาลที่เปนมาตรฐาน และมีการใชแนวปฏิบัติรวมกันในเครือขาย โดยกําหนด
สมรรถนะสําหรับพยาบาลหองฉุกเฉินในแตละระดับใหชัดเจน เพราะเชื่อวาการมีแนว
ปฏิบั ติในการเคลื่ อนย ายที่ ชั ดเจน ทําใหเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการชวยเหลื อผู บาดเจ็บ
และลดอัตราการเสียชีวิตระหวางเคลื่อนยาย
4. มี การพั ฒนาระบบการดู แลโดยคํานึ งถึ งความปลอดภัยของพยาบาลหรื อ
ที มบุ คลากรระหว างการเคลื่ อนย ายและส งต อให มากที่ สุ ด นั่ นคื อ บุ คลากรมี ความ
ปลอดภัยหรือไมมีความเสี่ยง (zero risk staff) อยางไรก็ตาม การพัฒนาระบบความ
ปลอดภั ยของพยาบาล โดยเฉพาะกั บการดูแลในพื้ นที่ เสี่ ยงหรือสถานการณความไม
สงบในสามจังหวัดภาคใต ยังตองการการศึกษาวิจัย
5. มีกลยุทธสงเสริมใหเกิดความปลอดภัยตอผูบาดเจ็บตลอดกระบวนการดูแล
วิธีการหนึ่งคือการสงตอขอมูลที่มีประสิทธิภาพ
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ระบบการดูแลและคุณภาพชีวิตของผูบาดเจ็บและ
ครอบครัวในสถานการณความไมสงบภาคใต
รศ.ดร.ประณีต สงวัฒนา ผศ ดร.วิภา แซเซี้ย ดร.ลัพณา กิจรุงโรจน
ผศ.ดร.สุดศิริ หิรัญชุณหะ และ ผศ.ดร.เนตรนภา คูพันธวี
ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร. 074-286518 E-mail: praneed.s@psu.ac.th
คุณภาพชีวิตและการลดผลกระทบจากการเจ็บปวยหลังการบาดเจ็บของผูปวย
เปนหนึ่งในผลลัพธทางการพยาบาลที่สภาการพยาบาลกําหนดเปนมาตรฐานในการดูแล
แตจากการวิเคราะหสถานการณปจ จุบัน พบวา ปญหาที่สําคัญในการดูแลมีทงั้ จากผูป วย
ผูดูแล และระบบการดูแล ซึ่งตองการการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดคุณภาพและ
ผลลัพธที่ดี จากการทบทวนงานวิจัยที่ผานมาและเก็บขอมูลเบื้องตน พบวา
1) องค ความรู ที่ มี อยู ในด านการดู แลผู บาดเจ็ บในจังหวั ดชายแดนภาคใต ยั ง
ขาดการรวบรวมและสังเคราะหอยางเปนระบบ การจัดการดูแลตอเนื่องยังมีนอยมาก
ในการติดตามผลกระทบและการดําเนินชีวติ ของของผูปว ยและครอบครัวอยางเปนระบบ
ดั งนั้ นจึ ง เน น การจั ด การดู แ ลที่ ต องอาศั ย ผู ดู แ ลที่ สํา คั ญ มี ส องกลุ มคื อ ผู ดู แลใน
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลใกลบานคือ พยาบาล ซึ่งเปนผูดูแลหลัก สวนผูดูแล
หลักที่บานและชุมชนคือ ครอบครัว
2) ศักยภาพผูดูแลที่ตอเนื่องเปนเรื่องสําคัญ ซึ่งตองอาศัยการเตรียมการและ
การมีสวนรวมรับผิดชอบในการดูแลผูปวยตั้งแตแรกรับจนถึงกลับบานที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อปองกัน ฟนฟู และลดความพิการ และสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูบาดเจ็บ การ
พัฒนาระบบการดูแลที่เหมาะสมทั้งในดานการใหขอมูลและคําปรึกษา การสื่อสารและ
การสงตอ การสรางมาตรฐานและปฏิบัติตามมาตรฐาน ดวยการใชขอมูลและบันทึก
เพื่อการจัดการปญหาและลดผลกระทบจากการบาดเจ็บของผูปวยที่ครบวงจรและเปน
องครวมจึงมีความสําคัญและเปนที่มาของการศึกษาครั้งนี้
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ปจจัยที่มผี ลตอการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของ
สตรีทมี่ ีประวัติเปนเบาหวานในระยะตัง้ ครรภ
ผศ.ดร.สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ, รศ.ดร.ศศิธร พุมดวง, รศ.ฐิติพร อิงคถาวรวงศ
หนวยวิจัยนวัตกรรมการพยาบาลสตรีตั้งครรภที่เปนเบาหวาน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท 074-286546-7 โทรสาร 074-286421
E-mail: sununta.y@psu.ac.th
สตรี ตั้งครรภอาจเปนเบาหวานมากอนตั้ งครรภ หรื อตรวจพบครั้ งแรกวาเปน
เบาหวานในระยะตั้งครรภ โดยพบวาสตรีตั้งครรภที่ตรวจระดับน้ําตาลในเลือดประมาณ
7% เปนเบาหวานในระยะตั้งครรภ สตรีทเี่ ปนเบาหวานในระยะตัง้ ครรภจะมีระดับน้ําตาล
ในเลือดหลังงดอาหารสูงกวา 95 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง ทําใหเกิด
ภาวะแทรกซอนในสตรีตั้งครรภ ไดแก ความดันโลหิตสูง การแทงบุตร การคลอดกอน
กําหนด ทารกตั วโตทําใหคลอดยาก การคลอดติ ดไหล ทารกอาจมีการบาดเจ็ บจาก
การคลอดได ทารกอาจมีความพิการแตกําเนิด เสียชีวิตในครรภ หรือสตรีตั้งครรภอาจ
เสียชีวิตได นอกจากนี้สตรีที่มีประวัติเปนเบาหวานในระยะตั้งครรภมีภาวะเสี่ยงตอการ
เปนโรคเบาหวานชนิดที่สอง และเปนโรคหัวใจไดในระยะ 5-20 ป หลังคลอด
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการควบคุมระดับน้ําตาล
ในเลือดของสตรี ตั้งครรภที่ มีประวัติ เปนเบาหวานในระยะตั้ งครรภ กลุ มตัวอยางเปน
สตรีตั้งครรภที่มีประวัติเปนเบาหวานในระยะตั้งครรภซึ่งเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
2 แหงในจังหวัดสงขลา จํานวน 75 ราย โดยติดตามผลการตรวจระดับน้ําตาลในเลือด
และความดันโลหิตในระยะ 6 เดือน - 1 ป หลังคลอด ผลการวิจัยพบวาสตรีที่มีอายุ
มากกวา 35 ป สตรีอวนที่มีดัชนีมวลกายมากกวาปกติ จะมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวา
สตรีที่มีอายุนอยกวา 35 ป และมีน้ําหนักตัวอยูในเกณฑปกติ โดยปจจัยที่เกี่ยวของกับ
การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของสตรีหลังคลอด ไดแก การรับรูเ กีย่ วกับโรคเบาหวาน
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ความเชื่อ เจตคติ และพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร การออกกําลังกายในระยะ
หลังคลอด ผลการวิจัยพบวาสตรีหลังคลอดที่มี ประวัติ เปนเบาหวานในระยะตั้ งครรภ
36.4% ไมไดออกกําลังกายเปนประจํา สตรี 27.3% มีภาวะความดันโลหิตสูง และสตรี
63.6% ไม ทราบว าตนเองเสี่ ยงต อการเป นโรคเบาหวานและโรคหั วใจ ในระยะเวลา
5-20 ปหลังคลอด ดังนั้ นสตรี ตั้ งครรภ ที่ มีประวั ติน้ําตาลในเลื อดสู งในระยะตั้ งครรภ
ควรไดรับคําแนะนําในการรับประทานอาหาร และการออกกําลังกายเพื่ อชวยควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือด และติดตามตรวจระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในเกณฑปกติทุก 3-6
เดือน
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การปองกันภาวะซึมเศราในผูส ูงอายุในชุมชน
ผศ.ดร.ขนิษฐา นาคะ1, ผศ.ประนอม หนูเพชร, ผศ.พัชรียา ไชยลังกา,
ผศ.ศิริรัตน โกศัลวัฒน, ผศ.มัญชุภา วองวีระ
1
ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท +66-74-28-6510 E-mail: kanittha.n@psu.ac.th

ภาวะซึมเศราเปนปญหาที่ พบไดบอยในผู สูงอายุในชุมชน โดยมี สาเหตุมาจาก
หลายปจจัย ทั้งปจจัยทางชีวภาพ เชน ผูสูงอายุหรือบุคคลในครอบครัวเคยมีอาการ
ซึมเศรา ปจจัยทางรางกาย เชน สุขภาพเสื่อมถอยลงจากการมีโรคประจําตัว และ
ปจจัยทางจิตสังคม ที่เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางรางกายและทาง
สังคมโดยผูสูงอายุไมสามารถคลี่คลายปญหาได เชน การสูญเสียหนาที่การงาน สูญเสีย
บทบาทในสังคม สูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก สูญเสียสัมพันธภาพในครอบครัวจากการ
เปลี่ยนแปลงเปนครอบครัวเดี่ยว ทําใหผูสูงอายุรูสึกโดดเดี่ยว ไรคุณคา ไรความหมาย
ขาดความภาคภู มิ ใจในตนเอง รู สึ กท อแท หมดหวั ง ไม สามารถชวยเหลื อตนเองได
เกิดความเงียบเหงาและซึมเศรา ความรูสึกเหลานี้ทําใหผูสูงอายุละเลยตนเอง เปนผล
ใหโรคหรือการเจ็ บปวยที่ เป นอยู รุนแรงยิ่ งขึ้ น และนําไปสู การฆ าตั วตายได มากที่ สุ ด
โดยพบวาภาวะซึมเศราเปนสาเหตุสําคัญของความคิดอยากตายในผูสูงอายุมากถึง 25%
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แนวทางการแกไขและปองกันภาวะซึมเศราในผูสูงอายุมีผูเสนอแนะไวหลายวิธี
ไดแก การดูแลตนเองใหคงสภาพที่ดีที่สุด การทําจิตใจใหเบิกบาน สนใจในสิ่งแวดลอม
และร วมกิ จกรรมของชุ มชน การจั ดกิจกรรมกลุ มสัมพันธ การให คําปรึ กษาเปนกลุ ม
การนําครอบครัวมามี ส วนร วมในการรั บรู และแก ไขป ญหาผู สู งอายุ ดวย และการจั ด
โปรแกรมการออกกําลังกาย เปนตน อยางไรก็ตาม วิธีการตางๆ เหลานี้มีขอดีและ
ขอจํากัดในตัวเอง ไมสามารถนําไปใชไดกับผูสูงอายุทุกกลุม ดังนั้น ผศ.ดร.ขนิษฐา นาคะ
อาจารยจากหน วยวิ จัยเพื่ อส งเสริ มการมีชี วิตที่ ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต
ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
และคณะ จึงไดดําเนินการวิจัยโดยมีวัตถุประสงคเพื่ อพัฒนารูปแบบการปองกันภาวะ
ซึมเศราที่ เฉพาะสําหรับผู สูงอายุในชุมชนเปาหมาย โดยใชกรอบแนวคิดการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory action research, PAR) ซึ่งเปนกระบวนการ
วิ จัยในรู ปของวงจรหรือเกลี ยววิจั ยเชิ งปฏิ บั ติ การ (action research spirals) ซึ่ ง
ประกอบด วย ขั้ นตอนการกําหนดประเด็ นป ญหา การวางแผน การปฏิ บัติ กิ จกรรม
และการสั งเกตการสะทอนการปฏิ บัติ และการปรั บปรุงแผนเพื่ อนําไปปฏิ บัติในวงจร
ตอไปเรื่อยๆ ดังนี้
ขั้นที่ 1 การกําหนดประเด็นปญหา โดยเลือกชุมชนซึง่ มีผสู งู อายุทมี่ ภี าวะซึมเศรา
(จากโครงการวิจัยที่ผานมา) และทําการสํารวจขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของ
ผู สูงอายุและกิจกรรมชุมชน พบวา 1) ทุกคนมี โรคประจําตัว โรคที่ เปนสวนใหญคือ
ปวดหลัง/เอว ไขขออักเสบ/เสื่อม มีออนเพลีย เหนื่อยงาย มึน/เวียนศีรษะ และหลงลืม
2) กลุม ตัวอยางมีความสามารถในการปฏิบัติกจิ วัตรประจําวัน (Barthel ADL) และมีการ
ชวยเหลือตัวเอง (Chula ADL) ในระดับสูง 3) กลุมตัวอยาง 24.3% มีภาวะซึมเศรา
ระดับปานกลางถึงรุ นแรง 4) ในชุมชนไม มีการรวมกลุ มเพื่ อทํากิ จกรรมร วมกันอยาง
ชัดเจน ไมมีชมรมผูสูงอายุ ในขณะที่หมูบานขางเคียงซึ่งแยกตัวออกไปเปนหมูบานใหม
มีการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุเรียบรอยแลว
ขั้นที่ 2 การวางแผน นําเสนอผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ
ของผูสูงอายุแกชุมชน (ผูสูงอายุ ครอบครัว ผูนําชุมชน เจาหนาที่ และตัวแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น) และรวมวางแผนแกปญหาโดยใชรูปแบบชั่วคราวในการปฏิบัติคือ
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กลุ มตั วอย างตองการจัดกิจกรรมออกกําลังกายที่ เหมาะสมกับผู สูงอายุ เพื่ อเปนการ
สงเสริมสมรรถภาพรางกายและสุขภาพจิต และเปนการรวมกลุม สมาชิกในชุมชนเพือ่ ทํา
กิจกรรมรวมกัน โดยสรุปเปนแผนการทํากิจกรรมรวมกันในรอบป (กลุมตัวอยางปฏิเสธ
การจัดกิจกรรมในลักษณะอาชีพเสริม เนื่องจากมีอาชีพประจําอยูแลว ไดแก ทําสวน
ยางพารา สวนผลไม เลี้ยงหลาน และทํางานบาน)
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติกิจกรรม ในการปฏิบัติตามแผน ทีมผูวิจัยเตรียมผูนําในการ
ออกกํา ลั งกายโดยการสั งเกตสมาชิ กที่ มาร วมกิ จกรรมอย างสม่ํ า เสมอ และมี ความ
สามารถจะเปนผูนําไดมาฝกเพิ่มเติม และจัดหาวัสดุ อุปกรณตามแผนการทํากิจกรรม
ที่กําหนด ไดแก การจัดซื้อเครื่องเลนเทป ลําโพง ไมโครโฟน ไมพลอง และโปสเตอร
ภาพแสดงทาออกกําลังกายดวยไมพลองและไทเก็ก รวมทั้ งเตรี ยมเสื้ อยืดเปนรางวัล
สําหรับผู ที่ รวมกิจกรรมอย างตอเนื่ อง
นอกจากนั้ นที มผู วิ จัยไดเยี่ ยมเยียนพบปะ
ครอบครัวผูสูงอายุ เปนการสรางสัมพันธภาพ พูดคุยประเด็นปญหา การปองกัน แกไข
ขั้นที่ 4 การสั ง เกตและการสะท อนการปฏิ บั ติ ในแต ละครั้ งของการปฏิ บั ติ
กิจกรรมตามแผน ทีมผูวิจัยจะรวมกันสังเกตและสะทอนการปฏิบัติ และสรุปประเด็น
เพื่อการปรับปรุง ไดแก 1) จํานวนผูเขารวมกิจกรรมในแตละครั้งไมแนนอน จะมาก
เมื่ อที มวิ จั ยเป นผู นําออกกําลั งกาย และลดลงเมื่ อกลุ มตั วอย างเป นผู นําในการออก
กําลังกาย 2) กิจกรรมการออกกําลังกายจะหยุดในวันที่มีกิ จกรรมสําคั ญของชุมชน
ไดแก งานศพ งานบวช งานแตงงาน และในชวงที่ตองทํางานอาชีพ ไดแก การทํานา
และการขายผลไมตามฤดูกาล 3) การสรางผูนําในการออกกําลังกายตองอาศัยความ
รวมมือจากสมาชิกชุมชนที่ไมไดอยูในวัยผูสูงอายุ เนื่องจากผูสูงอายุจําทาไมไดแมจะมี
โปสเตอรแสดงทาออกกําลังกายทั้งหมดไวให และตองมีผูนําออกกําลังกายหลายๆ คน
เพื่อสลับทดแทนเมื่อคนใดคนหนึ่งติดธุระ
ขั้นที่ 5 การปรั บปรุ งแผน นําผลการสะท อนเพื่ อการปรั บปรุ งเสนอให ชุมชน
รับทราบและรวมกันปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น ไดแก 1) เพิ่มเติมวิธีการออกกําลังกายดวย
การเต น แอโรบิ คและรําโนราห ป ระยุ ก ต เนื่ องจากกลุ มตั วอย างรู สึ กเบื่ อหน ายและ
ตองการเตนแอโรบิค 2) การรําไมพลองไมไดรับความนิยม เนื่องจากไมมีดนตรีประกอบ
และไม สนุ กสนาน ในการปรั บปรุ งแผน และ/หรือปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบกิจกรรมตาม
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ความตองการของกลุ มตัวอย างนั้ นมี ขอสังเกตวาการนําเอาการรําโนราห ประยุกตมา
ใชในการออกกําลังกายนั้ นไดรับการตอบรับจากกลุ มตัวอยางดี มาก กลุ มตั วอยาง
สามารถจําทารําไดภายใน 2 สัปดาห เปนเพราะทุกคนรูจักและเคยเห็นการรําโนราห
บางคนเคยรําโนราหมากอน จึงรูสึกคุนเคยกับการรําโนราห และสามารถรําเปน รวมทั้ง
จําทาไดเร็ ว สะทอนให เห็ นวากิ จกรรมที่ นํามาใช ควรสอดคล องกับวิ ถีชี วิ ตของกลุ ม
ตัวอยางนั้นๆ และกลุ มตัวอยางซึ่งเปนผู สูงอายุในชนบทจึงไมนิยมไทเก็ก ซึ่งเปนการ
ออกกําลังกายของคนจี นในเขตเมือง และจากการประเมินจากแบบวัดภาวะซึมเศรา
เปรียบเทียบกับขอมูลเดิมกอนรวมกิจกรรม พบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนภาวะซึมเศรา
ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 1.99, p<.05)
ความยั่งยืนและการขยายผล
1. โครงการนี้ทําใหเกิดความสามัคคี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และมีการรวม
กลุ มเพื่ อทํากิ จกรรมร วมกั นของสมาชิ กในชุมชน และมี การจัดตั้ งชมรมผู สูงอายุ ของ
หมูบ าน ทําให กลุ มตั วอย างรู สึ กภาคภู มิใจที่ สามารถรวมกลุ มกันทํากิจกรรมในชุ มชน
ไดอยางยั่งยืนตลอดไป โดยเฉพาะการดําเนินกิจกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
2. มี การขยายผลการรํา โนราห ประยุ ก ต ไปยั งชุ ม ชนใกล เคี ย ง โดยการส ง
ตั วแทนมาฝ กรําโนราห ประยุ กต รวมกั บกลุ มตั วอย าง และกลุ มตั วอย างได โชว การรํา
โนราหประยุกตในกิจกรรมสงเสริมสุขภาพของตําบล เปนการเสริมสรางความเชื่อมั่น
และความมีคุณคาในตนเองใหกับกลุมตัวอยางที่ไมเคยมีผลงานใดๆ มากอน
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ผูสงู อายุมคี วามสุขใจที่ไดอยูอาศัยกับลูกหลาน:
สมดุลและลงตัวในครอบครัวแบบสามวัย
ดร.พัชรี คมจักรพันธุ และ รศ.วรรณี จันทรสวาง
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โทรศัพท +66-74-28-6570
E-mail: patcharee.ko@psu.ac.th

เรามักจะคุนเคยกับการมี “วันเด็กแหงชาติ” เพื่อเปนการแสดงถึงความสําคัญ
กับเด็กซึ่งเปนอนาคตของชาติ แตกับเรื่องราวของ “คนแก” หรือ ผูสูงอายุ มักจะละเลย
หรือลืมเลื อนกัน ทั้ งที่ คนชรานั้ นได สรางคุ ณประโยชน มหาศาลแกประเทศชาติไม แพ
วัยอื่น
สําหรับประเทศไทย รูหรือไมวาอีก 15 ป ขางหนา ตัวเลขผูสูงอายุในเมืองไทย
จะพุงสูงขึ้นอีกเทาตัวของปจจุบัน เพราะคนที่เกิดชวงป 2506 ถึง 2526 เปนชวงที่มี
คนเกิดมากกวาปกติ จึงทําใหอีก 15 ปขางหนา คนยุคนี้จะแกกันหมด!!!
“ครอบครัว” เปนสถาบันหลักที่ทําหนาที่ดูแลผูสูงอายุ เนื่องจากครัวเรือนไทย
นับแตอดีตมีลักษณะเปนครอบครัวขยายขนาดใหญประกอบ ดวยสมาชิกหลายรุนคือ
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รุนปูยาตายาย รุนพอแม รุนลูกและหลายครัวเรือนมีสมาชิกรุนหลานอยูดวย ประกอบ
กับคานิยมและประเพณีการกตัญูตอผู สูงวัยในครอบครัว ทําใหสมาชิกในครอบครัว
สามารถจัดการดูแลผูสูงอายุในครัวเรือนไดเปนอยางดีแตจากสภาพเศรษฐกิจ สังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สายลมแหงการพัฒนาไดเปลี่ยนแปลงโครงสรางครัวเรือน
ไทยใหกลายเปนครัวเรือนเดี่ยวขนาดเล็กและมีสมาชิกนอยรุนลง ครัวเรือนจํานวนมาก
อยู กันเพียงสามีและภรรยา ครัวเรือนผูสูงอายุตองอยูกันลําพังมากขึ้ น อยู หางจาก
ครัวเรือนของลูกมากขึน้ ผลสํารวจลาสุดเปดเผยวาผูส ูงอายุไทยทีใ่ ชชวี ิตอยูกบั ครอบครัว
3 รุนมีอยูเพียง 40% โดยกลุมผูสูงอายุที่อยูคนเดียวและที่อยูลําพังกับคูสมรสมีแนวโนม
มากขึ้นเรื่อยๆ (วิชัย, 2550) โดยพบวาผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรสลําพัง จากเดิม 11.6%
ในป 2537 เพิ่มเปน 16.3% ในป 2550 ขณะที่แนวโนมที่นากังวลคือ สัดสวนของ
ผูสูงอายุที่อาศัยอยูกับลูกลดลงตามลําดับ จาก 73.6 ในป 2537 เหลือ 65.7 ในป 2545
และเหลือ 60.2% ในป 2550 สวนการอยูกับบุตรอยางนอยหนึ่งคนไดลดลงจาก 74%
ในป 2537 เปน 66% ในป 2545 (สํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ, 2550)
สิ่ งที่ นากังวลคือ สังคมไทยเริ่ มเขาสูสังคมผูสูงอายุแลว ประชากรวัยสูงอายุ
เพิ่ มมากขึ้ น ลักษณะรู ปแบบการอยู อาศัย รวมถึงโครงสรางของครอบครัวที่ เปลี่ ยน
แปลงไปอาจสงผลกระทบคุ ณภาพชี วิตของผู สู งอายุ แตที่ ผ านมาการศึ กษาวิจัยเรื่ อง
รูปแบบการอยูอาศัยกับคุณภาพชีวิตของผูสงู อายุ แทบไมคอยไดรับความสนใจเทาที่ควร
ทั้ งที่ พบว าผู สู งอายุ หลายคนทุ กวั นนี้ ประสบปญหาจํานวนมาก เช น การถู กทอดทิ้ ง
บางคนถึงแมจะอยูกับลูกหลานแตก็เหมือนถูกทิ้ ง เพราะไมไดรับการดูแลที่ ดีพอ การ
แสดงความรั กความห วงใยลดลง โอกาสใกลชิ ดกับคนในครอบครัวลดลง การแสดง
ความรักตองพึ่ งพาเทคโนโลยี การสื่ อสารอยางโทรศัพทมื อถื อมากขึ้ น สิ่ งเหล านี้ ลวน
สงผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่ขาดผูดูแลเอาในใส รวมทั้งจากความสุขและความ
สมดุลในการใชชีวิตบั้นปลายกับลูกหลานและญาติพี่นอง
ดร.พัชรี คมจักรพันธุ อาจารยจากหนวยวิจัยเพื่อสงเสริมการมีชีวิตที่ผสมผสาน
ลงตัวของคนไทยในภาคใต (The Research Unit in Enhancing Harmony in Life
of Southern Thai People) ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และคณะ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบ
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เทียบความพึงพอใจในชี วิตของผู สู งอายุที่ มี รูปแบบการอยู อาศัยที่ แตกต างกั น ” เพื่ อ
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในชีวิตของผูส ูงอายุตอรูปแบบการอยูอาศัย โดยทําการ
เปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจในชีวิตของผู สูงอายุ ในจังหวัดสงขลาที่ มี รูปแบบการ
อยูอาศัยที่แตกตางกันใน 4 รูปแบบ ไดแก อยูลําพังคนเดียว อยูกับคูสมรส อยูกับบุตร
และอยูกับบุตรและหลาน ผลการศึกษาพบวากลุมผูสูงอายุที่อยูอาศัยกับบุตรและหลาน
มีคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจในชีวิตสูงสุด ในขณะที่กลุมผูสูงอายุที่อาศัยอยูลําพัง
คนเดียวมีคะแนนความพึงพอใจในชีวิตต่ําสุด โดยสถานภาพสมรส การรับรูภาวะสุขภาพ
และความสั มพันธ กั บบุ คคลในครอบครัวมี ความสั มพั นธกั บความพึ งพอใจในชี วิตของ
ผูสูงอายุ
การศึกษาวิ จั ยนี้ เป นการเริ่ มต นที่ ให ความหวั งว านโยบายหรือแนวทางปฏิบั ติ
สําหรับผูสูงอายุในเมืองไทยอาจไดรับความใสใจมากขึ้นกวาที่เปนอยู สังคมไทยยกยอง
บุคคลที่ มีความกตัญู การเลี้ ยงดูบุพการีเปนสิริมงคลอั นทุกคนควรปฏิบัติ จึงทําให
ผูสูงอายุในประเทศไทยใชชีวิตในบั้นหลายอยูรวมกับบุตรหลาน ซึ่งนับวาเปนประโยชน
ตอทุกฝายที่ตางไดเรียนรูและปรับตัวใหอยูดวยกันไดอยางมีความสุข สมดุลและลงตัว
ดั ง นั้ น นโยบายระดั บชาติ ควรมี การส งเสริ มและสนั บสนุ น รู ปแบบการอยู อาศั ย แบบ
ครอบครัวขยาย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพครอบครัวเพื่อใหมีคุณภาพในการดูแลผูสูงอายุ
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ชีวิตที่เปนสุข สงบ สมดุลและผสมผสานลงตัว
ดวยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผศ.ดร.ขวัญตา บาลทิพย
หนวยวิจัยเพื่อสงเสริมการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โทรศัพท +66-74-28-6416
E-mail: bquantar@hotmail.com

ดวยกระแสโลกาภิวัตนนําพากระแสวัตถุนิยมสูประชาชน สงผลกระทบและกอ
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอวิถีชีวิต ระบบคุณคาที่ดีงาม ความเอื้ออาทรของประชาชน
ในสังคมไทย ดั งนั้ นจึ งมีความจําเป นที่ จะตองสงเสริ มให คนในสังคมไทยหันกลับมา
ใหความสําคัญกับการพัฒนาจิต และเรียนรูที่จะมีชีวิตอยูอยางมีความสุขดวยปญญา
ผศ.ดร.ขวัญตา บาลทิพย ซึ่ งเป นหัวหนาหน วยวิ จัยเพื่ อส งเสริ มการมีชี วิ ตที่
ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร คณะ
พยาบาลศาสตร และคณะ ไดดําเนินการวิ จัยเพื่ อพัฒนาองคความรู ในการสงเสริม
การมีชีวิตที่ ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต จากผลการศึกษาในประเด็นที่ เกี่ ยว
ของกับจิตใจและจิตวิญญาณของคนไทย พบวาเปาหมายในชีวิตที่สําคัญประการหนึ่ง
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ของบุคคลหลายๆ คน คือ “การมีชีวิตที่เปนสุข สงบ สมดุลและผสมผสานลงตัว”
บุคคลที่มี “ชีวิตที่เปนสุข สงบ สมดุลและผสมผสานลงตัว” อาจจะแสดงออก
โดยการที่รูสึกอิ่มเอมใจ ปลาบปลื้มใจ ราเริง เบิกบาน สดชื่นแจมใส รูสึกผอนคลาย
ไมยึดมั่นถือมั่น ไมลุ มหลง มีความออนนอม สุภาพ ออนโยน มีความสงบเย็น และ
ใชชีวิตอยางคุมคา ซึ่งปจจัยสําคัญ 2 ประการ ที่ชวยใหบุคคลมี “ชีวิตที่เปนสุข สงบ
สมดุลและผสมผสานลงตัว” ไดแก
1. การตระหนักรูและยอมรับความจริงที่วา “ชีวิตไมมีความเที่ยงแทแนนอน”
ซึ่งความจริงนี้อยูบนพื้นฐานของหลักคําสอนทางศาสนา เมื่อบุคคลเขาใจหลักคําสอนนี้
จะชวยใหสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิต เชน ยอมรับไดเมื่อเจ็บปวย
หรือตองสูญเสียสิ่งที่รัก (หลังจากที่ตนเองไดพยายามทําสิ่งที่ดีที่สุดแลว) เพราะเขาใจ
วาทุกสิ่งทุกอยางยอมมีการเปลี่ ยนแปลง ไมมีใครสามารถเลี่ยงกฏธรรมชาติได และ
ไมมีใครสามารถครอบครองสิ่งใดไดตลอดไป นอกจากนี้การเขาใจวาชีวิตไมเที่ยง ไมจีรัง
ชวยใหบุคคลลดความยึดมั่นถือมั่น ลดอัตตา รูจักปลอยวาง ดําเนินชีวิตเรียบงาย
พอเพียง บนทางสายกลางซึ่งอยูบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังพี่คนหนึ่ง
ทีช่ ีวติ ผกผันจากผูท เี่ คยมีฐานะดีกลับเปนผูท ี่มฐี านะยากจนลง ซึง่ เปนผลจากการเจ็บปวย
จนไมสามารถทํางานไดและจะตองใชเงินทีม่ อี ยูม ารักษาตนเอง ไดกลาวถึงการปรับเปลีย่ น
วิถีชีวิตของตนเองไววา “หลังจากปวยดวยโรคนี้ประมาณ 2 ป ก็ออนเพลีย ไมมีแรง
และไมกลาที่จะลงทุนทําอะไรเพราะกลัวจะไมมีแรงทํา จึงคิดวาวิธีเดียวที่จะชวยไดคือ
ทําอยางไรก็ไดใหสามารถลดคาใชจายลงได ก็นึกสิ่งที่ในหลวงตรัสวาใหอยูแบบพอเพียง
ตอนนี้พี่ ปรับไปเยอะ เมื่อกอนจะกินอาหารเย็นนอกบานเกือบทุกวัน ตอนนี้ทํากับขาว
กินกันเอง เราก็ประหยัดไปเยอะ มีความสุขที่ไดจายตลาด เลือกปลาสด และทํากับขาว
ให ลูกกิ น ตอนนี้ ก็ คิ ดจะปลู กถั่ วฝ กยาว พี่ ไมชอบปลู กดอกไม แต ชอบปลู กอะไรก็ ได
ที่เราเอามากิน”
2. การพัฒนาจิตใหมีปญญาที่จะรูและเขาใจความหมายและเปาหมายที่แทจริง
ของชีวิต ทั้งนี้โดยมีสติรูตัววาเรา “เกิดมาทําไม เกิ ดมาเพื่ออะไร และมีชีวิตอยู เพื่ อ
อะไร” โดยเฉพาะเมื่ อบุ คคลรู ว าความหมายและเปาหมายที่ แทจริงในชีวิ ตคื อ การมี
“ชีวิ ตที่ เปนสุข สงบ สมดุ ลและผสมผสานลงตัว ” จะช วยใหบุคคลมี ความตั้ งใจที่ ทํา
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สิ่งที่ ดีที่นําไปสูการมีความสงบแหงจิตใจ เชน “การทําสิ่งที่ดี (ณ ตอนนี้) ใหดีที่ สุด”
การมีความกตัญูกตเวที การใชชีวิตดวยความไมประมาท การมีความเมตตา กรุณา
มุทิตา และใหอภัยบุคคลอื่นมากขึ้น การดูแลชวยเหลือบุคคลอื่น ดังคํากลาวที่วา “การ
เปนผูให ยอมเปนสุขกวาการเปนผูรับ” ถาบุคคลอยูดวยกันดวยความรัก ความเมตตา
กรุณา ยอมทําใหบุคคลนั้นมีความสุข และสังคมมีความสุข
นอกจากนี้ใครขอเลา “ชีวิตที่เปนสุข สงบ สมดุลและผสมผสานลงตัว” ของพี่
ผูหญิงคนหนึ่งซึ่งเจ็บปวยดวยโรครายแรงตั้งแตอายุประมาณ 25 ป (วัยผูใหญตอนตน)
ในป แรกๆ ของการเจ็ บป วย เธอมีความทุ กข อยางแสนสาหัสและไมสามารถยอมรับ
ไดวาโรครายนี้จะเกิดขึ้นกับเธอและครอบครัว เธอตองกินยาเพื่ อรักษาอาการทางจิต
หลังจากที่ เธอตองสูญเสี ยสามีและลูกไปเพราะโรคนี้ แตขณะนี้ เธอสามารถยอมรับ
ความเจ็บปวย สามารถผานพนวิกฤตชีวิตมาได และสามารถอยูกับโรคไดเปนระยะเวลา
กวา 15 ป แลว ดวยความรักที่ เธอไดรับจากบุคคลรอบขาง และดวยสติปญญาที่ มี
ทําใหเธอเขาใจและยอมรับความจริงที่วา “ชีวิตไมเที่ยง” และเมื่อไดผานวิกฤตในชีวิต
แลว เธอมี ความตั้ งใจที่ จะแบ งป นประสบการณ ของตนเองให กับบุ คคลอื่ น โดยการ
อุ ทิ ศตนเองเพื่ อเป นอาสาสมัครที่ จะชวยเหลื อบุคคลอื่ นซึ่ งเธอเรี ยกว าเพื่ อนของเธอ
ดังคําพูดที่สะทอนใหเห็นถึงจิตที่มีเมตตา กรุณา และความสุขที่เกิดขึ้น “เมื่อเราสามารถ
ชวยเหลือคนอื่นไมใหเขาตองไดรับความเจ็บปวด ทรมาน เชนที่เราเคยเจอ ทําใหเรา
รูสึกวา เรายังตายไมได (ในตอนนี้) เราตองอยู เพราะคนอื่นยังรอการชวยเหลือจากเรา
เมื่อเราชวยเหลือเขาได เราเห็นเขายิ้มได ทําใหเราอิ่มเอมใจ ตื้นตันใจ”
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อาจกลาวไดวาวิถีทางที่จะนําไปสูการมี “ชีวิตที่เปนสุข สงบ สมดุลและผสม
ผสานลงตัว” นั้นบุคคลทุกคนสามารถทําได เพียงมีความตั้งใจที่จะพัฒนาจิตของตนเอง
ใหเกิดป ญญาที่ จะเข าใจและยอมรั บความจริงของชี วิตที่ ว า “ชี วิตไมมี ความเที่ ยงแท
แนนอน” รวมถึงการเขาใจความหมายและเปาหมายที่แทจริงของชีวิต นั่นคือ “ชีวิต
ที่เปนสุข สงบ สมดุลและผสมผสานลงตัว” และฝกฝนที่จะมีวิถีชีวิตที่ดีงาม มีเมตตา
กรุณา เอื้ออาทรตอทั้งตนเองและบุคคลอื่น ใชชีวิต เรียบงาย และพอเพียง ดังพระราช
ดํา รั ส ที่ องค พระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หัว ได พระราชทานแก พสกนิ ก รของพระองค
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
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การใชแบคทีเรียเพื่อตานฟนผุในนมผง-โยเกิรต
ลดความเสี่ยงในการเกิดปญหาทันตสุขภาพในเด็ก
รศ.ดร.รวี เถียรไพศาล, อาจารย ทพญ.สุพัชรินทร พิวัฒน,
ผศ.ดร.ทพญ.สุกัญญา เธียรวิวัฒน
สถานวิจัยโรคที่พบบอยในชองปากและวิทยาการระบาด
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ดร.สันทัด วิเชียรโชติ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
การทําวิจัยเรื่องนี้ มีแนวคิดมาจากการเขาไปศึกษาความชุกของฟนผุในเด็กที่
อ.เทพา จ.สงขลา ซึ่ งเด็กทั่ วไปใน อ.เทพา ในวัยที่ทําวิจัยนี้ มีฟนผุเกือบทั้งหมด
อยางไรก็ตาม มีจํานวนประมาณ 15% ที่ฟนไมผุ ทั้งที่อยูในพื้นที่และสภาพแวดลอม
เดียวกัน จึงเปนที่มาของโครงการการศึกษาวิจัยนี้
ผูวิจัยพบวาการที่เด็กกลุมนี้ไมมีฟนผุ เนื่องจากมีเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่อาจ
ชวยปองกันเชื้อที่เปนสาเหตุของฟนผุ จึงไดนํามาศึกษาในหองทดลอง และพบวามีเชื้อ
Lactobacillus paracasei สายพันธุหนึ่งในหลายสายพันธุ เหมาะสมที่จะนํามาพัฒนา
เปนผลิตภัณฑเพื่ อช วยปองกันฟนผุ เนื่องจากเปนสายพันธุ ที่ ไดมาจากชองปาก และ
มีความสามารถในการฆาเชื้อแบคทีเรียที่เปนสาเหตุของโรคฟนผุ จึงไดตั้งชื่อวา Lactobacillus paracasei SD1
โดยทั่ วไปได มี การนําเชื้ อแบคที เรี ยมาใช เป นโพรไบโอติ ก หมายถึ ง “การนํา
จุ ลชี พหนึ่ งๆ มาใช เพื่ อประโยชน ในการเสริ มสุ ขภาพและป องกั นจุ ลชี พก อโรคอื่ นๆ”
แบคที เรี ยที่ ถู กนํามาใช เป นโพรไบโอติ กมี หลายชนิ ดได แก Lactobacillus, Bifidobacterium, Enterococcus, และ Streptococcus อยางไรก็ตาม Lactobacillus
เปนกลุมแบคทีเรียที่ถูกนํามาใชมากที่สุด และ Lactobacillus บางสายพันธุที่ถูกนํามา
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ใชในเชิงการคา มั กถูกนํามาเตรี ยมในรูปของโยเกิรตหรือนมเปรี้ยว เพื่ อชวยป องกัน
เชื้อที่กอโรคในทางเดินอาหาร และชวยยอย และมีงานวิจัยรายงานการประยุกตใช
เชื้อเหลานี้เพื่อเสริมสุขภาพในชองปาก ไดแก การนําเชื้อ Lactobacillus บางสายพันธุ
มาใชปองกันโรคฟนผุ โรคปริทันต เชื้อราในชองปาก หรือชวยระงับกลิ่นปาก และพบวา
เชื้อบางชนิดดังกลาวนั้นสามารถลดเชื้อกอโรคฟนผุได แตเชื้อเหลานั้นสามารถเกาะติด
ในชองปากไดเพี ยงชั่ วคราว เนื่ องจากไม ใช เชื้ อที่ มีแหล งกําเนิ ดจากช องปาก ความ
สามารถในการยึดเกาะเยื่อบุในชองปากจึงไมดี สําหรับสายพันธุที่คณะวิจัยไดคนพบคือ
Lactobacillus paracasei SD1 นี้ เปนเชื้อที่ไดจากชองปากจึงมีคุณสมบัติที่ยึดเกาะ
เยื่อบุในชองปากไดดีกวา และไดมีการนําไปยื่นคําขอจดสิทธิบัตรไวเรียบรอยแลว
คุณสมบัติอื่นๆ ของ Lactobacillus paracasei SD1 นอกจากสามารถเกาะติด
เยื่ อบุ ผิวในชองปากได ดี ยั งมี ความสามารถสู งในการยับยั้ งการเจริ ญเติ บโตของเชื้ อ
แบคทีเรียที่เปนสาเหตุของฟนผุ และสรางกรดไดนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ
ยับยั้งเชื้อฟนผุอื่นๆ ทําใหลดความเสี่ยงจากการสูญเสียแรธาตุจากฟน ซึ่งเปนผลขาง
เคียงที่อาจไดรับจากเชื้อ Lactobacillus
ผู ศึ กษาวิจั ยได มีการทดลองผสม Lactobacillus paracasei SD1 ในนมผง
และโยเกิรต โดยในผลิตภัณฑดังกลาวจะตองมี Lactobacillus ชนิดนี้อยูไมต่ํากวา 1
ลานตัวใน 1 ซีซี จึงจะถือวามีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการใชเปนโพรไบโอติก และจาก
การศึกษาความคงทนของการมี ชีวิ ตของเชื้ อ พบวาเชื้ อสามารถมีชี วิตอยู ในนมผงได
มากกวา 6 เดือน ในผลิตภัณฑที่เตรียมขึ้น
การดําเนินการในปจจุบัน เปนการประเมินผลขั้นตนของผลิตภัณฑนมผงที่
เตรียมขึ้นในอาสาสมัคร 30 คน จากนั้นจะเปนการทดลองนําไปใชกับอาสาสมัครซึ่งเปน
กลุมนักเรียนอายุระหวาง 12-14 ป จํานวน 50 คน โดยใหดื่มนมผสม Lactobacillus
paracasei SD1 วันละ 1 ครั้ง เปนเวลา 6 เดือน และจะประเมินผลในการปองกัน
ฟนผุว าเป นอยางไรเมื่ อเปรียบเที ยบกับเด็กทั่ วไป ซึ่ งหากไดผลจริ งถื อว าผลิ ตภั ณฑ นี้
ประสบผลสําเร็จในการลดเชื้อกอโรคฟนผุ
อยางไรก็ตาม แมการทดลองจะประสบความสําเร็จ และมีการนํา Lactobacillus ชนิ ดนี้ ไปผสมในผลิ ตภั ณฑ ต างๆ เพื่ อใช ได จริ ง ในการลดเชื้ อก อโรคฟ นผุ
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แตจะเปนเพียงการลดสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดฟนผุเทานั้น เนื่องจากฟนผุเกิดจากหลาย
สาเหตุ ประกอบกั น เชน เกิ ดจากความแตกต างของโครงสร างของฟ นในแตละคน
การขาดสารอาหารในวัยเด็ กซึ่ งส งผลต อโครงสร างของฟ น การดู แลรั กษาสุ ขภาวะ
ในชองปาก และพฤติกรรมการกินอาหารโดยเฉพาะอาหารหวาน ที่เปนปจจัยเอื้อตอ
การเจริญเติบโตของเชื้อกอโรคฟนผุ ดังนั้นหากสามารถลดปริมาณของเชื้อกอโรคฟนผุ
ร วมกับการควบคุ มอาหารหวานและดู แลสุ ขภาพช องปากสม่ําเสมอ จะทําใหการลด
อัตราการเกิดฟนผุในประชากรไทยประสบผลสําเร็จยิ่งขึ้น
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